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ប៉ព្វក្ថា

នយើងខ្៉ ំរាេនសច្ក្្ីរកី្រាយេឹងបង្ហា ញជូេការនបាះព៉ម្ពផសាយនលើក្ទីពីរនេនសៀវនៅ ការរាេទារក្។ នសៀវនៅនេះេឺសម្រាបស់ស្ី 
ម្េបរ់ូបផ�លរាេនផ្នពាះ ឬនរៀបច្ំេនម្រាងការរាេនផ្នពាះ។ វាក្ផ៏្ល់ជូេពត័រ៌ាេ�រ៍ាេតនម្ផងផ�រសម្រាបន់�េូ េិងម្េរួសារទាងំ 
ឡាយន�ើម្ជីួយ�ឲ្យនេបាេយល់�ឹង េិងចូ្លរមួក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាល�សំ៏ខាេន់េះនេឆ្ក្ជីវតិរបស់នេ។ នសៀវនៅ ការរាេទារក្  
រាេការផ្ចងស់ា្ម រតី�ខ្៏ាងំក្ានលើការរាេនផ្នពាះផ�លរាេស៉ខភាពល្អ េិងការសម្រាលកូ្េធម្មតា ជាមយួោនែ ផងផ�រ វាផ្ល់ពត័រ៌ាេ  
េិងឱវាទ នពលណ្អ្វីៗពំ៉រាេ�ំនណើ រការ�ូច្បាេនម្ោងទ៉ក្។ ជាពិនសសបំផ៉ត នសៀវនៅនេះពេ្យល់អំពីជនម្មើសទាងំឡាយ

 សម្រាបផ់ែរក្សាការរាេនផ្នពាះ េិងការសម្រាលកូ្េក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW ន�ើយផ្សព្វផសាយេូវជនម្មើសម្បក្បនោយពត័រ៌ាេច្បាស់លាស់ 
សម្រាបស់ស្ីរាេនផ្នពាះ។

នយើងខ្៉ ំសូមផែ្ងអំណរេ៉ណច្ំនពាះសស្ីទាងំឡាយ អនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាព េិងអង្គការនានាផ�លបាេរមួច្ំផណក្ក្នែ៉ងការពិេិត្យ
 នមើលនសៀវនៅនេះន�ើងវញិ។ ការម្បឹងផម្បង នពលនវលា េិងច្ំនណះ�ឹងរបស់នេ នធ្វើឲ្យម្បាក្�ថាការនបាះព៉ម្ពផសាយនេះផ្ល់េូវ

 ពត័រ៌ាេែ្មីៗផ�លសំអាងនលើភស្៉តាង េិងការអេ៉វត្េ�៍ល៏្អបំផ៉តអំពីការរាេនផ្នពាះ ការសម្រាលកូ្េ េិងអំ�៉ងនពលនម្កាយ 
 ការសម្រាលកូ្េ។ 

សរាជិក្នេ NSW Maternal and Perinatal Health Priority Taskforce (ម្ក្រុមការង្រអាទិភាពផផនែក្ស៉ខភាពរាតា 
េិងភាពជិតម្េបផ់ខរ�្ឋ NSW) សង្មឹថានសៀវនៅ ការរាេទារក្ នៅបេ្ជានសៀវនៅនោង�សំ៏ខាេម់យួសម្រាបស់ស្ីរាេនផ្នពាះ 
េិងម្េរួសាររបស់នេ។
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“ ោ្ម េអ្វីយក្មក្នម្បៀបផ្ឹមបាេន�ើយ នៅនពលផ�លអនែក្ 

�ឹងថាអនែក្រាេនផ្នពាះ។ អនែក្ន�ើរតាមផ្ូវែនែល់ហាក្បី់�ូច្ 
ជារាេអារម្មណ៍ថា អនែក្រាេអាែក៌្ំបាងំ�ផ៏ប្ក្អសា្ច រ្យ 

នៅក្នែ៉ងខ្ួេអនែក្ ” Kit
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នសច្ក្្ីនផ្ើម

សូមសផម្ងេូវការអបអរសាទរច្ំនពាះការរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្! អនែក្ 
ម្បផ�លជាបាេនរៀបច្ំេនម្រាងការរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្ អស់រយទៈនពល 
ជាយូរមក្ន�ើយ ឬមយួម្បផ�លជាអនែក្បាេ�ឹងថាខ្ួេអនែក្រាេនផ្នពាះ 
នោយព៉ំបាេរពឹំងទ៉ក្។ នទាះនោយរនបៀបណ្ក្ន៏ោយ អនែក្ទំេងជា 
រាេសំណួរោ៉ា ងនម្ច្ើេ។

នសៀវនៅនេះផ្ល់ជូេអនែក្េូវពត័រ៌ាេអំពីរនបៀបផែរក្សាខ្ួេអនែក្ េិងទារក្ 
អនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងក្នែ៉ងនពលប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ�ម៏រាញឹក្នម្កាយ 
នពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ នសៀវនៅនេះនរៀបរាបអ់ំពីអ្វីផ�លអនែក្រពឹំងទ៉ក្ 
នៅនពលឈនឺពាះ េិងសម្រាលកូ្េ ន�ើយេិងរនបៀបនធ្វើការសនម្មច្

 
ច្ិត្នោយទទួលពត័រ៌ាេច្បាស់លាស់អំពីការផែរក្សារបស់អនែក្។

នសៀវនៅនេះក្ស៏្ីអំពីស៉ខ៉រាលភាព�រ៏ជំួលចិ្ត្របស់អនែក្ផ�រ - នេះក្ ៏
ជាផផនែក្មយួនេការរាេនផ្នពាះផ�លរាេស៉ខភាពល្អមយួផ�រ។ វា�ូច្ 
ជាការផ្្ស់ប្ូរ�ធ៏ំណ្មយួក្នែ៉ងឆ្ក្ជីវតិអនែក្ផ�រ ការរាេទារក្អាច្នាំ

 
មក្េូវការម្ពរួយបារម្ភ េិងភាពមេិម្បាក្�ម្បជាមយួច្ំេួេ។ ន�ត៉នេះ 
ន�ើយបាេជានសៀវនៅ ការរាេទារក្ នរៀបរាបពី់ក្្ីក្ង្វល់ខ្ះៗផ�លអនែក្ 
អាច្រាេក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងភាពជារាតាបិតាក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាល

 �ំបូង ន�ើយេិងរនបៀបផស្វងរក្ជំេួយ ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការ។

ម្ពមជាមយួេឹងការនមើលផែស៉ខភាពល្អ ការជួយ�នម្ជាមផម្ជងពីអនែក្ជិត 
សនែិទ្េឹងអនែក្ ក្អ៏ាច្ជួយ�អនែក្ឆ្ងផ៉តការលំបាក្ទាងំឡាយក្នែ៉ងការរាេ 
នផ្នពាះ ការសម្រាលកូ្េ េិងជីវតិរស់នៅជាមយួទារក្ែ្មីរបស់អនែក្ផ�រ។  
សូមផច្ក្ចាយនសៀវនៅនេះន�ើម្ឲី្យន�េូ ម្េរួសារ េិងមតិ្ភក្្ិរបស់អនែក្

 
អាច្នរៀេសូម្តយល់�ឹងនម្ច្ើេអំពីការរាេនផ្នពាះ រនបៀបវាប៉ាះពាល់�ល់ 
អនែក្ េិងកិ្ច្្ចការណ្ខ្ះផ�លនេអាច្នធ្វើបាេន�ើម្ជីួយ�អនែក្។

នៅនពលអនែក្អាេនសៀវនៅនេះ អនែក្េឹងយល់�ឹងអំពីអ្វីផ�លក្ំព៉ងនក្ើត 
ន�ើង�ល់រូបអនែក្ េិងទារក្អនែក្ក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាលេីមយួៗនេការរាេ

 
នផ្នពាះរបស់អនែក្ ម្ពមជាមយួេឹងពត័រ៌ាេល្អៗអំពីសារធាត៉ចិ្ញ្ច ឹម  
ការហាតម់្បាណ ការផែរក្សាខ្ួេអនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ការទទួល  
បាេការផែរក្សាល្អម៉េនពលសម្រាលកូ្េ េិងការនរៀបច្ំរចួ្នម្សច្សម្រាប ់
ការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ។ អនែក្ក្េ៏ឹងយល់�ឹងផងផ�រអំពី

 
�ំណ្ក្ក់ាលនេការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ េិងអ្វីនក្ើតរាេន�ើង

 ក្នែ៉ងប៉ា៉នា្ម េនែងៃ េិងប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ�ំបូងនម្កាយនពលទារក្អនែក្នក្ើតមក្។  
វាក្ជ៏ាការសំខាេផ់�រ ផ�លអនែក្ម្តរូវ�ឹងអំពីបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញខ្ះៗផ�ល 
អាច្នក្ើតរាេច្ំនពាះរ្ាយ េិងទារក្របស់នេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

 នពលឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ �ូនច្នែះរាេផផនែក្នផ្សងៗផ�លនោះ 
ម្សាយជាមយួសា្ថ េភាពទាងំនេះ។ នយើងខ្៉ ំក្ប៏ាេោក្ប់ញ្ចូ ល 
ពត័រ៌ាេសំខាេ់ៗ មយួច្ំេួេផងផ�រសម្រាបអ់នែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្អំពី 
រនបៀបផ�លទំនាក្ទ់ំេងសា្វ មភីរោិេឹងអាច្ផ្្ស់ប្ូរក្នែ៉ងនពលរាេនផ្

 នពាះ េិងការនក្ើតទារក្ ន�ើយេិងការយល់�ឹងអំពីភាពរជំួលចិ្ត្របស់
 អនែក្ ខណទៈផ�លអនែក្ផក្តម្មរូវច្ំនពាះការផ្្ស់ប្ូរទាងំអស់ ក្នែ៉ងជីវតិរស់
 

នៅរបស់អនែក្។

ពត័រ៌ាេផ�លអនែក្អាច្ទ៉ក្ជាទីពឹងបាេ

រាេពត័រ៌ាេជានម្ច្ើេអំពីការរាេនផ្នពាះ - ពត័រ៌ាេខ្ះ 
ល្អ ន�ើយខ្ះនទៀតមេិសូវជាល្អនទ។

នសៀវនៅ ការរាេទារក្  ផ្ល់ជូេពត័រ៌ាេផ�លអាច្ទ៉ក្ 
ច្ិត្បាេ (នៅនពលនបាះព៉ម្ពផសាយ) ផ�លផផ្អក្នលើការម្សាវ 
ម្ជាវ ឬផ�លសស្ីជានម្ច្ើេយល់ន�ើញថារាេម្បនោជេ។៍ 
សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម ឬន�ើម្ពីិភាក្សាអំពីក្្ីក្ង្វល់ណ្ 

 
មយួផ�លអនែក្រាេ ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវពិនម្ោះ 
នោបល់ជាមយួអនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាពរបស់អនែក្។

❖

រាេផ្ល់ជូេអនែក្បក្ផម្បភាសាតាមទូរស័ព្នោយឥតេិត 
នែ្សម្រាបេ់រណ្រានែ ក្ផ់�លច្ងន់ម្បើនសវាស៉ខភាពទាងំ 
ឡាយក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW។ ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការអនែក្បក្ផម្ប 
ភាសាន�ើម្ទូីរស័ព្នៅនសវាផ�លរាេរាយន ្្ម ះក្នែ៉ង 
ឯក្សារនេះ អនែក្អាច្ទូរស័ព្នៅនសវាអនែក្បក្ផម្បភាសា 
សរនសរ េិងេិោយ (TIS) នលខ 131 450។

នពលណ្អនែក្ទូរស័ព្នៅ TIS  ជា�ំបូង អនែក្ម្បតិបត្ិការ 
ទទួលទូរស័ព្េឹងសួរអនែក្ អំពីភាសាផ�លអនែក្ម្តរូវការ 
(ឧទា�រណ៍ ភាសាអារា៉ា ប ់កូ្នរ ៉ា។ល។)។ អាម្ស័យនៅ 
នលើភាសាផ�លអនែក្ម្តរូវការ វាម្បផ�លជានម្បើនពលពីរបី 
នាទីន�ើម្តីភាជា បអ់នែក្ ជាមយួអនែក្បក្ផម្បភាសា។ នពល 
អនែក្បក្ផម្បភាសានលើក្ទូរស័ព្ នពលននាះអនែក្េឹងម្តរូវនេ 
សួរអំពីនសវាផ�លអនែក្ច្ងឲ់្យនេទាក្ទ់ង។ សូមនរៀបច្ ំ
ទូរស័ព្របស់នសវាននាះឲ្យបាេរចួ្នម្សច្។ នពលននាះ 
អនែក្េឹងរាេការសេ្នាជាបីផខ្ស នោយនម្បើអនែក្បក្ផម្បភា 
សាតាមទូរស័ព្ន�ើម្េីិោយទាក្ទ់ងជាមយួនសវា។
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នសៀវនៅនេះក្ស៏ម្រាបអ់នែក្ផ�រ។ វារាេពត័រ៌ាេអំពីអ្វីផ�លអនែក្អាច្នធ្វើ 
ម៉េនពលអនែក្ចាបរ់ាេនផ្នពាះ ន�ើម្ជីួយ�ផ្សព្វផសាយអំពីការរាេនផ្នពាះ 
ផ�លរាេស៉ខភាពល្អ។

ឱវាទម៉េនពលចាបក់្ំនណើ ត អាច្ទទួលយក្បាេពីនវជជាបណិ្តពយាបាល 
ជំងឺទូនៅ (GP) របស់អនែក្ េិលាេ៉បោ្ឋ ក្ ឬឆ្មបផផនែក្ស៉ខភាពសស្ី។

នៅជួបជាមយួ GP របស់អនែក្ ន�ើម្ផីឆក្ពិេិត្យស៉ខភាពនពញនលញ 
ជាពិនសសម្បសិេនបើអនែក្រាេបញ្ហា ស៉ខភាពណ្មយួ។ បញ្ហា ស៉ខភាព 
ខ្ះអាច្ប៉ាះពាល់នោយការរាេនផ្នពាះ ឧទា�រណ៍ នរាេទឹក្ននាមផផ្អម  
�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ សរា្ព ធ្មខ្ពស់ េិងជំងឺស្កេ។់ សូមសាក្សួរអំពី

 
ថានែ នំពទ្យណ្មយួផ�លអនែក្ក្ំព៉ងនម្បើ ផ�លអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ការរកី្ច្នម្មើេ 
របស់ទារក្។ ជាការសំខាេផ់�លមេិម្តរូវបពា្ឈបក់ារនម្បើថានែ នំពទ្យណ្ 
មយួន�ើយ (ថានែ នំពទ្យផ�លរាេសំប៉ម្តនពទ្យ ថានែ នំពទ្យផ�លអាច្ទិញ  
បាេនោយោ្ម េសំប៉ម្តនពទ្យ េិងថានែ បំសង្គបប់ផេ្ថមជីវជាតិ) ល៉ះម្តាផត 
អនែក្បាេពិភាក្សាជាមយួនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្រចួ្ន�ើយ។

ឲ្យនេផឆក្នមើលនធ្មញ។ ការនច្ញ្មតាមអញ្្ច ញនធ្មញនក្ើតរាេនៅ  
នពលក្ំណក្បាក្ន់តររីនលាងរងឹ (plaque) បនង្កើេនៅនលើនធ្មញ ន�ើយ 
នធ្វើឲ្យម្ក្ហាយអញ្្ច ញនធ្មញរបស់អនែក្។ ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ការផ្្ស់ 
ប្ូរនេជាតិអរ័ម៉ាូេ អាច្នធ្វើឲ្យអញ្្ច ញនធ្មញរបស់អនែក្ម្ក្ហាយ េិងរលាក្

 
ោ៉ា ងង្យ។ សូមរក្សានធ្មញរបស់អនែក្ឲ្យសា្អ ត ជាពិនសសនៅជិតផខ្ស 
អញ្្ច ញ។ ការនេះេឹងកាតប់េ្ថយោ៉ា ងនម្ច្ើេ ឬផែមទាងំបង្្ក រកំ៉្ឲ្យរាេ 
នរាេអញ្្ច ញនធ្មញក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះនទៀតផង។ 

នៅជួបជាមយួ GP របស់អនែក្ន�ើម្ផីឆក្នមើលផម្ក្ងនលាអនែក្ម្តរូវការ
ចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេ ឬបាេទទួលការការពារពីនរាេក្សញជា ឹល ម្សឡាផទេ  
ស្អូច្ េិងអ៉តធំ (អ៉តសា្វ យ)។ សូមនរៀបច្ំេនម្រាងការជាម៉េឲ្យបាេល្អ  
នោយន�ត៉ថា អនែក្ម្បផ�លម្តរូវការនធ្វើនតស្ទាងំឡាយន�ើម្ផីឆក្នមើល 
ភាពសំ៉ារបស់អនែក្ជាមយួេឹងនរាេទាងំនេះ។ អនែក្េួរនជៀសវាងកំ៉្ឲ្យរាេ 
នផ្នពាះក្នែ៉ងរយទៈនពល២៨នែងៃនម្កាយការចាក្ថ់ានែ នំរាេនរាេក្សញជា ឹល  
ម្សឡាផទេ ស្អូច្ េិងចាក្ថ់ានែ បំង្្ក នរាេអ៉តសា្វ យ។ អនែក្ឯក្នទសសូម 
ផណនា�ំល់សស្ីផ�លនរៀបច្ំេនម្រាងការរាេនផ្នពាះ េិងសស្ីរាេនផ្នពាះ
ឲ្យទទួលការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេទបទ់ល់េឹងនរាេម្េរុេផ្្សាយធំ។ ការ 
ចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេនេះអាច្នធ្វើបាេនោយស៉វត្ថិភាព នៅនពលណ្ក្ប៏ាេ 
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។

អនែក្េួរទទួលការថានែ បំង្្ក រនរាេក្្អក្រាេ ់ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលម្តីរាសទីបីនេការ
 រាេនផ្នពាះរបស់អនែក្។ ន�េូរបស់អនែក្ ជី�ូេជីតានេទារក្ េិងអនែក្ផែរក្សា  

ទារក្ជានទៀងទាត�់នទនទៀត េួរចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេទបទ់ល់េឹងជំងឺក្្អក្រាេ ់
ម៉េនពលទារក្នក្ើតមក្។ វាជាការសំខាេផ់ងផ�រផ�លកូ្េ�នទនទៀត 
របស់អនែក្ ម្តរូវបាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេទបទ់ល់េឹងជំងឺក្្អក្រាេ។់

 

េិោយជាមយួ GP របស់អនែក្អំពីម្បវត្ិស៉ខភាពម្េរួសាររបស់អនែក្។ 
ម្បសិេនបើអនែក្ ឬន�េូរបស់អនែក្រាេម្បវត្ិម្េរួសារផ�លរាេបញ្ហា ផផនែក្ 
�្៉សេី�ូច្ជា cystic fibrosis (នរាេតពូជផ�លនាឲំ្យស្ះសួត 
េិងម្បពេ័្រលំាយអាហារ នោយសារនស្ះស្អិត) ឬ thalassaemia 
(នរាេតពូជបណ្្លមក្ពី្មម្ក្�មខ៉សលក្្ខណទៈ ផ�លអាច្នាឲំ្យ 
រាេនរាេខ្វះ្ម) អនែក្ម្បផ�លជាយល់ន�ើញថាការផ្ល់�ំបូនា្ម េ 
ផផនែក្�្៉សេីរាេម្បនោជេ។៏ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល 
ការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ េិងការផ្ល់�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេី   
នៅទំពរ័ 114។

ចាបន់ផ្ើមនម្បើ folic acid បផេ្ថម។ ចាបន់ផ្ើមោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់មយួ 
ផខម៉េនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ។ ក្ំរតិថានែ ធំម្មតាេឺ 0.5 ម.ម្ក្ ក្នែ៉ងមយួនែងៃ  
ក្ប៏៉ា៉ផេ្រាេសស្ីខ្ះអាច្ម្តរូវបាេផ្ល់ឱវាទនោយនវជជាបណិ្តរបស់នេឲ្យ 
នម្បើថានែ កំ្ំរតិខ្ពស់ជាងនេះ។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល ការនមើល
ថានែ ក្ែ់នែមនោយម្បរុងម្បយត័នែទៈ ការផែរក្សាខ្ួេអនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  
នៅទំពរ័ 11។

ផ្្ស់ប្ូរទរ្ាបរ់បស់អនែក្។ បារ ីម្សា ថានែ នំញៀេខ៉សច្បាប ់េិងថានែ នំញៀេ 
�នទនទៀតអាច្នធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើត។ ម្បសិេនបើ 
អនែក្ម្តរូវការជំេួយន�ើម្ឈីបជ់ក្ប់ារ ីឬពត័រ៌ាេអំពីរនបៀបផ�លម្សា  
េិងថានែ នំញៀេអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ការរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្ សូមនមើល  
ការនមើលថានែ ក្ែ់នែមនោយម្បរុងម្បយត័នែទៈ ការផែរក្សាខ្ួេអនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេ

 
នផ្នពាះ នៅទំពរ័ 11។

បញ្ច៉ ះទមងៃេ ់ម្បសិេនបើអនែក្នលើសទមងៃេ ់ឬធាត�៉់ះក្បាលនពាះ។ ជាការ 
ម្បនសើរបំផ៉តសម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្អាច្រាេទមងៃេ ់
ស៉ខភាពល្អ ម៉េនពលអនែក្ចាបរ់ាេនផ្នពាះ។ សស្ីផ�លរាេទមងៃេស៉់ខ 
ភាពល្អម៉េនពលរាេនផ្នពាះ អាច្�ឹងថាវាង្យម្សរួលរាេនផ្នពាះ  
ន�ើយទំេងជាពំ៉សូវនក្ើតរាេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញធងៃេធ់ងៃរទាងំឡាយន�ើយ 
�ូច្ជាសរា្ព ធ្មខ្ពស់ ឬជំងឺទឹក្ននាមផផ្អម ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្

 
នពាះ។ សូមផឆក្នមើលជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើ 
អនែក្មេិ�ឹងច្បាស់ថា នតើទមងៃេប់៉ា៉នា្ម េផ�លល្អវនិសសសម្រាបអ់នែក្។ 

សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនបើក្នមើលវ៉បិសាយ Get Healthy  
នៅម្តង ់www.gethealthynsw.com.au

នធ្វើឲ្យម្បាក្�ថាក្ផេ្ងនធ្វើការង្ររបស់អនែក្រាេស៉វត្ថិភាព។ ក្ផេ្ងនធ្វើ 
ការង្រភាេនម្ច្ើេរាេស៉វត្ថិភាពច្ំនពាះការរាេនផ្នពាះ ក្ប៏៉ា៉ផេ្អនែក្ខ្ះ 
នធ្វើការង្រជាមយួសារធាត៉ ឬនម្េឿងឧបក្រណ៍ផ�លអាច្នាឲំ្យអេ្រាយ 
�ល់ទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើត ឬនធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទឹក្កាមប៉រស។  
ម្បសិេនបើអនែក្ច្ងន់ធ្វើឲ្យច្បាស់ម្បាក្�ថានម្េឿងឧបក្រណ៍ េិងសារធាត៉ 
ផ�លអនែក្នធ្វើការជាមយួរាេស៉វត្ថិភាព សូមសួរនវជជាបណិ្ត ភានែ ក្ង់្រ 
ផផនែក្ស៉ខភាព េិងស៉វត្ថិភាពនលើការង្រ តំណ្ងស�ជីព ឬេិនោជក្

 
របស់អនែក្។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល ការនមើលថានែ ក្ែ់នែមនោយ 
ម្បរុងម្បយត័នែទៈ ការផែរក្សាខ្ួេអនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នៅទំពរ័ 11។

ច៉្ះម្បសិេនបើអនែក្មេិទាេរ់ាេនផ្នពាះ  
ក្ប៏៉ា៉ផេ្ក្ំព៉ងនរៀបច្ំេនម្រាងការន�ើម្រីាេនផ្នពាះ?
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Abdomen នពាះ ក្បាលនពាះ ឬ ម្ក្ពះ។

Afterbirth ស៉ក្កូ្េ។ វាផ្ល់ច្ំណីអាហារ  
េិងខ្យល់អ៉ក្សី៉ផ�្សេឲ្យទារក្។ ស៉ក្នេះ 
តភាជា បន់ៅេឹងទារក្អនែក្នោយទងផ្ចិត។

Amniotic fluid ទឹក្នភ្ាះ វត្ថ៉រាវផ�លទារក្ 
អផណ្តនៅក្នែ៉ងស្ូេ។ ជួេកាលនៅថា ‘ទឹក្’។

Amniotic sac ែងទឹ់ក្នភ្ាះ ែងផ់្៉ក្វត្ថ៉រាវ  
េិងទារក្នៅក្នែ៉ងស្ូេ។

Amniotomy ការនចាះនមើលទឹក្នភ្ាះ ឆ្មប 
ឬនវជជាបណិ្តបំផបក្ែងទឹ់ក្នភ្ាះផ�លផ្៉ក្វត្ថ៉ រាវ េិងទារក្នៅក្នែ៉ងស្ូេ។

Anaesthetist នពទ្យោក្ថ់ានែ សំ្ពឹក្ នវជជាបណិ្ត
ផ�លជំនាញក្នែ៉ងការផ្ល់ថានែ បំេ្ឋូរការឈចឺាប។់

Anaemia ក្ង្វះម្ោប់្ មម្ក្�ម ការខ្វះ 
ច្ំេួេ ឬេ៉ណភាពនេនកាសិកា្មម្ក្�ម។

Antenatal (Prenatal) ម៉េនពលសម្រាល
កូ្េ (នៅនពលរាេនផ្នពាះ) អំ�៉ងនពលរាេ 
នផ្នពាះ រ�ូត�ល់នពលឈនឺពាះ េិងការ 
សម្រាលកូ្េ។

Anus ទា្វ រលាមក្ ទា្វ រធំ។

Areola រង្វងន់ ្្ម ជំ៉វញិក្បាលនោះ �៉ំរង្វងន់ ្្ម  
នៅជំ៉វញិក្បាលនោះ។

Apnoea ការឈប�់ក្�នងហាើម ទារក្ឈប ់
�ក្�នងហាើម ន�ើយម្តរូវការជួយ�ន�ើម្ឲី្យអាច្ 
�ក្�នងហាើមន�ើងវញិ។

Augmentation ការបផេ្ថមជំេួយនធ្វើឲ្យ 
ឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ ការពយាបាលផផនែក្នពទ្យ 
ផ�លអាច្ជួយ�នពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េឲ្យ 
កាេផ់តនលឿេ។

Birth canal ផ្ូវសម្រាលកូ្េ ទា្វ ររាស។

Birth plan េនម្រាងការសម្រាលកូ្េ 
េនម្រាងការជាលាយលក្្ខណ៍អក្្សរផ�លម្បាប់
អំពីៗផ�លអនែក្ច្ងឲ់្យនក្ើតរាេន�ើងក្នែ៉ង 
អំ�៉ងនពលឈនឺពាះ េិងសម្រាលកូ្េ។

Birth weight ទមងៃេទ់ារក្នៅនពលនក្ើតមក្ 
ទមងៃេទ់ារក្នៅនពលនក្ើតមក្នលើក្�ំបូង។  
‘ទមងៃេម់្សាលនៅនពលនក្ើតមក្’ រាេេយ័ថា 
ទមងៃេតិ់ច្ជាង២៥០០ម្កាម។ 

Braxton Hicks contractions 
ការក្សន្ាក្ស់ាច្�៉់ំ Braxton Hicks ការ 
ក្សន្ាក្ផ់�លសស្ីខ្ះរាេអារម្មណ៍នៅច៉្ង 
�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ។ វាពំ៉ផមេ 
ជាការក្សន្ាក្ន់ៅនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ 
នទ - �ងខ្ួេ�ូច្ជាហាតស់ម្រាបន់ពលឈ ឺ
នពាះសម្រាលកូ្េ។

Breech birth ការនក្ើតកូ្េបសញ្្ច សនជើង   
នពលផ�លទារក្នក្ើតមក្នោយនជើង ឬេូទ 
នច្ញមក្ម៉េ។

Caesarean section operation  
ការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់េឺជាការវះ 
កាតយ់ក្ទារក្នច្ញពីនពាះរ្ាយ។ នវជជាបណិ្ត
វះកាតន់ពាះ េិងស្ូេន�ើម្យីក្ទារក្នច្ញ។

Cervix ស្ូេ ក្ស្ូេ។

Contraction ក្សន្ាក្ ់នពលណ្សាច្�៉់ ំ
នៅក្នែ៉ងស្ូេរតឹន�ើងតឹង។

Diaphragm សេ្ះម្ទរូង សាច្�៉់ំរវាងន�ើម 
ម្ទរូង េិងនពាះរបស់អនែក្។

Deep Vein Thrombosis (DVT) លក្្ខណទៈ 
នេជំងឺបណ្្លមក្ពី្មក្ក្នៅក្នែ៉ងសរនស 
្មមយួរបស់�ងខ្ួេ។

Ectopic pregnancy ការរាេនផ្នពាះនៅ 
នម្រៅស្ូេ នពលណ្ពងបង្កក្ំនណើ តនតាងនៅ
ខាងនម្រៅស្ូេ ជាទូនៅភាេនម្ច្ើេនៅក្នែ៉ង 
ម្បនរាយស្ូេ។

EDB អក្្សរកាតន់េពាក្្យ estimated date  
of birth ជានែងៃក្ំនណើ តបា៉ា េស់ា្ម េផ�លទារក្  
របស់អនែក្ម្តរូវនក្ើតមក្។

Embryo ក្ំណទារក្ក្នែ៉ងស្ូេ នេចាតទ៉់ក្ 
ទារក្ថាជាក្ំណទារក្ក្នែ៉ងស្ូេរ�ូត�ល់  
ម្បរាណអាទិត្យទី១២នេការរាេនផ្នពាះ។

Epidural ថានែ សំ្ពឹក្សម្រាបច់ាក្ឲ់្យស្ពឹក្ពី 
នម្កាមច្នង្កះ ម្បនភទនេថានែ សំ្ពឹក្ផ�លនធ្វើឲ្យ 
អនែក្ស្ពឹក្ពីនម្កាមច្នង្កះ។

Episiotomy ការវះកាតរ់ាតទ់ា្វ ររាសន�ើម្ ី
សម្រាលកូ្េ ការវះកាតន់ៅក្ផេ្ងច្នន្ាះទា្វ រ 
រាស េិងទា្វ រលាមក្របស់រ្ាយ ផ�លនធ្វើ 
ន�ើងក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។

Fallopian tubes ម្បនរាយស្ូេ បំពង ់
ផ�លតភាជា បពី់អូផវរ (ovary) េីមយួៗនៅ 
ស្ូេ។

Fetus ទារក្ក្នែ៉ងស្ូេ នេសា្គ ល់ទារក្ថាជា 
ទារក្ក្នែ៉ងស្ូេរ�ូត�ល់ម្បរាណអាទិត្យ

 
ទី១២នេការរាេនផ្នពាះ។

Folate/Folic Acid អាសី៉� Folate/Folic   
វតីាមេី B សំខាេផ់�លនេន�ើញរាេនៅក្នែ៉ង 
បផេ្ស្ឹក្ពណ៌នបតង ធញញាជាតិ ផផ្នឈើ េិង 
ម្ោបធ់ញញាជាតិ។ វាក្រ៏ាេផ្ល់ជាសណ្្ឋ េ 
ជីវជាតិបផេ្ថមផងផ�រ។

Forceps �នង្កៀបន�ើម្ទីាញទារក្នច្ញពី 
ទា្វ ររាស ឧបក្រណ៍វះកាតផ់�លោក្ម់្តរូវល្មម 
ជំ៉វញិក្បាលទារក្។ នេអាច្នម្បើឧបក្រណ៍ 
នេះសម្រាបជ់ួយ�ទាញទារក្នច្ញពីទា្វ ររាស។

Genetic counsellor អនែក្ផ្ល់ឱវាទអំពី 
�្៉សេី អនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាពផ�លផ្ល់ 
ពត័រ៌ាេ េិងការនម្ជាមផម្ជងម្បសិេនបើរាេ 
ភាពម្បឈមេឹងនម្ោះថានែ ក្ផ់�លថាទារក្ 
របស់អនែក្នក្ើតរាេនរាេទាក្ទិ់េេឹង�្៉សេី។

General Practitioner (GP) នវជជាបណិ្ត 
ពយាបាលជំងឺទូនៅ (GP) នវជជាបណិ្តក្នែ៉ងតំបេ់
ផ�លពយាបាលជំងឺធងៃេធ់ងៃរ េិងជំងឺរ៉ានំរ ៉ា ន�ើយ 
ផ្ល់េូវការផែរក្សាន�ើម្បីង្្ក រ េិងការអបរ់ ំ
ផផនែក្ស៉ខភាព។

Gestation នពលនពលរាេនផ្នពាះ រយទៈ 
នពលនេការរាេនផ្នពាះ ជាទូនៅម្តរូវបាេ 
វាស់ស្ងជ់ាសប្ា�៍។

Hypertension �ំនណើ រន�ើង្មខ្ាងំ 
សរា្ព ធ្មខ្ពស់ ឬជំងឺនលើស្ម។

Induction ការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះ 
សម្រាលកូ្េ ការនធ្វើអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យ 
ន�ើម្ចីាបន់ផ្ើមការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ  
ជាជាងនៅរងច់ាឲំ្យទារក្នក្ើតមក្តាម 
ធម្មតា។

Internal examination ការពិេិត្យនមើល 
ក្នែ៉ងខ្ួេ នវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបស៊ក្ម្រាមន�នោយ 
នម្បើនម្សាមន�ម្រាមពីរ ចូ្លនៅក្នែ៉ងទា្វ ររាស 
ន�ើម្ផីឆក្នមើល�ំនណើ រការនេការឈនឺពាះ។
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Intervention ការនធ្វើអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យ  
ការនម្បើថានែ ពំយាបាល ឬឧបក្រណ៍នពទ្យន�ើម្ ី
ជួយ�ក្នែ៉ងការឈនឺពាះ ឬការសម្រាលកូ្េ 
(ឧទា�រណ៍ ការនម្បើ�នង្កៀបន�ើម្ទីាញទារក្ 
នច្ញពីទា្វ ររាស ឬការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះ 
សម្រាលកូ្េ)។

Jaundice ជំងឺខាេន់លឿង នពលផស្ក្រាេ 
ពណ៌នលឿង ជួេកាលនេន�ើញរាេនៅនលើ 
ទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត។ 

Lactation consultant អនែក្ម្បឹក្សាខាង 
�ំនណើ រនច្ញទឹក្នោះ អនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាព
ផ�លរាេការ�្វឹក្�្វឺក្បផេ្ថម ន�ើម្ជីួយ�សស្ី 
ផ�លលំបាក្ក្នែ៉ងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ។

Lochia ការធ្ាក្់្ មពីទា្វ ររាសនម្កាយ 
នពលសម្រាលកូ្េរចួ្ ការធ្ាក្់្ មពីទា្វ រ 
រាសក្នែ៉ងប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យនម្កាយការសម្រាល 
កូ្េរចួ្។

Mastitis នរាេរលាក្នោះ ការរលាក្ ឬជំង ឺ
ឆ្ង�ំនៅនោះ។

Midwife ឆ្មប អនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាពផ�ល 
ផែរក្សាម្ស្ី េិងទារក្របស់នេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល

 រាេនផ្នពាះ ការឈនឺពាះ ការសម្រាលកូ្េ 
េិងរយទៈនពលនម្កាយការសម្រាលកូ្េ។

Miscarriage ការរលូតកូ្េ ការស្ាបន់េ 
ទារក្ម៉េអាទិត្យទី២០នេការរាេនផ្នពាះ។

Neonatal កូ្េខ្ចី ទាក្ទិ់េេឹងរយទៈនពល២៨នែងៃ
�ំបូងនម្កាយការសម្រាលកូ្េ។ ‘ការផែរក្សា 
កូ្េខ្ចី’ រាេេយ័ថាការផែរក្សាទារក្ផ�លនទើប 
េឹងនក្ើត។

Neonatologist នវជជាបណិ្តឯក្នទសទារក្ 
ផ�លនទើបេឹងនក្ើត នវជជាបណិ្តផ�លជំនាញ 
ក្នែ៉ងការផែរក្សាទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត 

 
ជាពិនសសម្បសិេនបើទារក្ពំ៉រាេស៉ខភាពល្អ។

Nuchal Translucency Test  
នតស្ Nuchal Translucency  ការនធ្វើ 
អល់ម្តានសាេន�ើម្ឆី្៉ះរក្នមើលនរាេរាេមក្

 
ពីក្ំនណើ តនៅក្នែ៉ងទារក្។

 
 

Obstetrician ម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្សម្រាល
កូ្េ នវជជាបណិ្តផ�លជំនាញក្នែ៉ងការផែរក្សា 
សស្ីក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ការឈនឺពាះ 

 េិងការសម្រាលកូ្េ។

Ovary អូផវរ អូផវរបនង្កើតពង។ សស្ីរាេអូផវរពីរ។

Ovum ពងផ�លបនង្កើតនោយអូផវរ។

Paediatrician នវជជាបណិ្តឯក្នទសជំងឺក៉្រារ
នវជជាបណិ្តផ�លជំនាញក្នែ៉ងការផែរក្សាទារក្ 
េិងក៉្រារ។ 

Pap smear test ការនធ្វើនតស្ក្ស្ូេ ការនធ្វើ
នតស្ន�ើម្ឆី្៉ះនមើលជំងឺមហារកី្ក្ស្ូេ។

Pelvic floor សាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្ ម្ក្រុមសាច្�៉់ ំ
ផ�លម្ទម្ទងស់្ូេ នប្ាក្ននាម េិងនពាះនវៀេធំ។

Perineum ផផនែក្ច្នន្ាះទា្វ ររាស េិងទា្វ រលាមក្។

Placenta ស៉ក្ នេះផល់្ទារក្េូវច្ំណីអាហារ  
េិងខ្យល់អ៉ក្សី៉�្សផ៊េនពលនៅក្នែ៉ងស្ូេ។ 

 វាតភាជា បន់ៅខាងក្នែ៉ងច៉្ងរា្ខ ងនេស្ូេរបស់អនែក្ 
ន�ើយច៉្ងរា្ខ ងនទៀតនៅេឹងទារក្តាមរយទៈទង 
ផ្ចិត។ នេះម្តរូវបាេនេនៅផ�រថា afterbirth។

Placenta praevia នពលណ្ស៉ក្នៅផក្្រ  
ឬម្េប�ណ្បក់្ស្ូេ។

Postnatal (Postpartum period) 
នម្កាយការសម្រាលកូ្េ (រយទៈនពលនម្កាយការ 
សម្រាលកូ្េ) រយទៈនពលម្បាមំយួសប្ា�៍�ំបូង 
នម្កាយទារក្នក្ើតមក្។

Postpartum haemorrhage ការធ្ាក្ ់
្មនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ ការធ្ាក្់្ ម
នម្ច្ើេជាងធម្មតានម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ។

Pre-eclampsia ជំងឺម្ក្ឡានភ្ើងម៉េនពល 
សម្រាលកូ្េ លក្្ខណទៈនរាេ�ធ៍ងៃេធ់ងៃរមយួផ�ល 
រាេនរាេសញ្ញា នេការរាេសរា្ព ធ្មោ៉ា ង 
ខ្ពស់ ឈកឺ្បាល េិងម្សវាងំផភនែក្។ 

Premature ទារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ នពលណ្
ទារក្នក្ើតមក្ម៉េសប្ា�៍ទី៣៧នេការរាេនផ ្
នពាះ។ 

 

Quickening សញ្ញា ទារក្ក្សន្ាក្ក់្នែ៉ងស្ូេ 
ជានលើក្�ំបូង នពលណ្រ្ាយរាេអារម្មណ៍ 
ទារក្ក្ំនរ ើក្ជានលើក្�ំបូងក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។

Show ការនច្ញទឹក្រអិំល ការនច្ញទឹក្រអិំល  
‘ឆនែ៉ក្ ’ ផ�លបិទក្ស្ូេ។

Stillbirth ការស្ាបទ់ារក្ក្នែ៉ងស្ូេនពលណ្ 
ទារក្ស្ាបក់្នែ៉ងស្ូេ ន�ើយនក្ើតមក្នម្កាយ 
សប្ា�៍ទី២០នេការរាេនផ្នពាះ។

Trimester ម្តីរាសទីបី ការរាេនផ្នពាះ 
ម្តរូវបាេផច្ក្ជាបីម្តីរាស។ ម្តីរាសទី១ ចាប ់
ពីសប្ា�៍ទី១ នៅសប្ា�៍ទី១២, ម្តីរាសទី២ 

 ចាបស់ប្ា�៍ទី១៣ នៅសប្ា�៍ទី២៦ ន�ើយ 
ម្តីរាសទី៣ ចាបស់ប្ា�៍ទី២៧ នៅ�ល់នពល
ទារក្នក្ើត។

Ultrasound អល់ម្តានសាេ វធិីផ�លនេ 
នមើលពីនម្រៅនៅក្នែ៉ង�ងខ្ួេនោយនម្បើរលក្

 សនម្ង។ ការនធ្វើនតស្ទាងំនេះម្តរូវបាេនេនម្បើ 
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះន�ើម្ផីឆក្រក្នមើលទំ�ំ  
ការលូតលាស់ េិងស៉ខ៉រាលភាពរបស់ទារក្។

Umbilical cord ទងផ្ចិត ទងផ�លតភា្្ជា ប ់
ស៉ក្នៅេឹងទារក្។

Uterus ស្ូេ ផផនែក្នេ�ងខ្ួេជាក្ផេ្ងផ�ល 
ទារក្ធំលូតលាស់។ 

Vacuum extraction ការជួយ�បនង្កើតទារក្ 
នោយនម្បើម្បោបបឺ់ត ជា�ំនណើ រការមយួន�ើម្ ី
ជួយ�រ្ាយក្នែ៉ងការបនង្កើតកូ្េ។ ឧបក្រណ៍មយួ 
រាេរាង�ូច្ផពងោក្ភ់ាជា បន់ៅេឹងក្បាលទារក្ 
នៅក្នែ៉ងទា្វ ររាសនោយនម្បើការបឺត។ បន្ាប ់
មក្នវជជាបណិ្តក្ទ៏ាញទារក្ោ៉ា ងែនែមៗនច្ញ 
មក្នម្រៅ ខណទៈរ្ាយម្បឹងរ៉ញទារក្នច្ញមក្ 
នម្រៅ។

Vagina ទា្វ ររាស ផ្ូវសម្រាលកូ្េ។

VBAC ការសម្រាលកូ្េតាមទា្វ ររាស បន្ាប ់
ពីការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត។់
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“ អនែក្�ឹងថាអ្វីៗម្េបោ់៉ា ងក្នែ៉ងជីវតិរបស់អនែក្េឹងម្តរូវផ្្ស់ប្ូរ - 
 

ក្ប៏៉ា៉ផេ្ នោយន�ត៉ថាទារក្មេិទាេន់ក្ើតនៅន�ើយ អនែក្ពំ៉�ឹង 
ម្បាក្�ច្បាស់ថា នតើការនេះេឹងម្តរូវផ្្ស់ប្ូរោ៉ា ងណ្ននាះនទ។  
េឺជាការរាេអារម្មណ៍�ច៏្ផម្ក្មយួ ជាពិនសសនៅនពលផ�លអនែក្ 
ធ្ាបផ់តម្េបម់្េងបាេេូវនរឿងន�ត៉ទាងំឡាយ។ អនែក្រាេអារម្មណ៍ 

ហាក្បី់�ូច្ជាអនែក្ក្ំព៉ងនធ្វើ�ំនណើ រនឆ្្ព ះកាេន់ៅទីក្ផេ្ងណ្មយួ 
ផ�លមេិធ្ាបស់ា្គ ល់។ ”  Carolyn
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ការផែស៉ខភាព 
ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ

Antenatal care
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នទាះបីជាអនែក្អាច្រាេអារម្មណ៍ល្អផមេផទេក្ន៏ោយ ការផឆក្ពិេិត្យនៅ  
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះេឺជាការសំខាេ។់ ការអនញជា ើញនៅជួបឆ្មប ឬនវជជា 
បណិ្តទាងំអស់នេះ នធ្វើឲ្យកាេផ់តង្យម្សរួលន�ើម្នីោះម្សាយបញ្ហា  
ណ្មយួបាេទាេន់ពល �ូនច្នែះអនែក្ទំេងជាពំ៉សូវរាេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ 
ជាមយួការរាេនផ្នពាះ េិងការសម្រាលកូ្េន�ើយ។ វាក្ជ៏ាឱកាស 
�ល៏្អផងផ�រន�ើម្៖ី

• េិោយអំពីរនបៀប េិងទីក្ផេ្ងផ�លអនែក្េឹងសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្ 

• សួរសំណួរទាងំឡាយ

• េិោយអំពីការម្ពរួយបារម្ភណ្មយួផ�លអនែក្អាច្រាេ។

នតើខ្៉ ំម្តរូវនៅទទួលការផែរក្សាស៉ខភាពម៉េនពលសម្រាលកូ្េ 
នៅក្ផេ្ងណ្?

ការនេះអាម្ស័យនលើ៖

• ទីក្ផេ្ងផ�លអនែក្នរៀបេនម្រាងន�ើម្សីម្រាលកូ្េ - នៅមេ្ីរនពទ្យ   
ក្នែ៉ងមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ ឬនៅផ្ះ។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម  
សូមនមើល ជនម្មើសសម្រាបក់ារផែរក្សាក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 

 
េិងការសម្រាលកូ្េ នៅទំពរ័ 6

• នសវាផ�លរាេផ្ល់ក្នែ៉ងតំបេរ់បស់អនែក្ (សូមសួរនៅមេ្ីពយាបាល 
ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ ឬមេ្ីរសម្រាលកូ្េនេមេ្ីរនពទ្យក្នែ៉ងតំបេ ់
របស់អនែក្ មេ្ីរស៉ខភាពក្នែ៉ងតំបេរ់បស់អនែក្ ឬ GP របស់អនែក្  
ម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្សម្រាលកូ្េឯក្ជេ ឬឆ្មបបនង្កើតកូ្េ 
ឯក្ជេ)។

ក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW នសវាសម្រាលកូ្េម្តរូវបាេចាតទ៉់ក្តាមម្ក្រុម នោយនោល 
តាមក្រំតិនេការផែរក្សាផ�លម្តរូវការ េងិម្បនភទនេនសវាក្ម្មផ�លរាេ 
ផល់្។ នសវាឯក្នទសមយួច្េំេួរាេផល់្នៅតាមមេ្រីនពទ្យធំៗ ប៉ាន៉ណ្ណ ះ។ 
សូមសួរឆ្មប ឬ GP របស់អនែក្អពីំនសវាសម្រាលកូ្េក្នែ៉ងតបំេរ់បស់អនែក្ 
ន�ើម្ឲី្យអនែក្បាេ�ឹងអពីំនសវាក្ម្មនផ្សងៗមយួច្េំេួ ផ�លរាេផល់្ក្នែ៉ង 
ម្ពឹត្កិារណ៍ផ�លនសច្កី្្ម្តរូវការសម្រាបក់ារផែរក្សារបស់អនែក្ ឬការផែ 
រក្សាទារក្អនែក្នក្ើតរាេកាេផ់តស្ម៉េសា្ម ញន�ើង។

ខណទៈផ�លអនែក្ក្ំព៉ងរាេនផ្នពាះ ឬអនែក្េិតថារាេនផ្នពាះ សូមម្បញាប់
មក្ជួប GP ឬឆ្មបរបស់អនែក្។ ម្បសិេនបើអនែក្សនម្មច្ចិ្ត្ន�ើម្នីធ្វើនតស្

 ឆ្៉ះម៉េនពលសម្រាលកូ្េ �ូច្ជាការឆ្៉ះនមើលនរាេ Down  
Syndrome អនែក្ចាបំាច្ម់្តរូវការជួប GP របស់អនែក្ ឬម្េរូនពទ្យឯក្ 
នទសផផនែក្សម្រាលកូ្េឲ្យបាេទាេន់ពលអនែក្រាេនផ្នពាះ១០អាទិត្យ  
ន�ើម្ឲី្យនេនរៀបច្ំសម្មរួលសម្រាបន់តស្ទាងំអស់នេះ។ សម្រាប ់
ពត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល ការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ  
េិងការផ្ល់�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេី នៅទំពរ័ 114។ 

នយើងសូមផណនាឲំ្យអនែក្នរៀបច្ំបម្មរុងទ៉ក្ក្ផេ្ងនៅមេ្ីរនពទ្យឲ្យបាេ 
ឆ្បន់ៅនពល GP ឬឆ្មបរបស់អនែក្បញ្ជា ក្អ់ំពីការរាេនផ្នពាះរបស់ 
អនែក្។ សស្ីភាេនម្ច្ើេផ�លនម្ជើសនរ ើសសម្រាលកូ្េរបស់នេនៅមេ្ីរនពទ្យ

 
សាធារណទៈ ឬនៅមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ បាេទទួលការមក្ជួប 
នពទ្យជានលើក្ទីមយួម៉េនពលសម្រាលកូ្េរបស់នេ នៅច្នន្ាះអាទិត្យ 
ទី១០ េិងទី១៦ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមកំ៉្នៅរងច់ារំ�ូត�ល់នពលននាះនទើបបាេ 
នរៀបច្ំបម្មរុងទ៉ក្ក្ផេ្ងក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យ ឬក្នែ៉ងមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ។

បន្ាបពី់ការផឆក្ពិេិត្យនលើក្ទីមយួ ច្ំេួេនេការជួបជាមយួឆ្មប ឬនវជជា
 

បណិ្តរបស់អនែក្រាេការផម្បម្បរួល - ម្បផ�លជានរៀងរាល់បេួ នៅម្បា ំ
មយួអាទិត្យម្ង នៅនពលចាបន់ផ្ើមរាេនផ្នពាះ ន�ើយកាេផ់តញឹក្ញាប ់
នម្កាយមក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនេការរាេនផ្នពាះ។ នៅក្នែ៉ងការជួបទាងំនេះ ឆ្មប 

 ឬនវជជាបណិ្តេឹង៖

• េិោយជាមយួអនែក្អំពីការរាេនផ្នពាះ េិងស៉ខភាពរបស់អនែក្

• ផឆក្នមើលសរា្ព ធ្មរបស់អនែក្

• ផឆក្នមើលការលូតលាស់ េិងស៉ខ៉រាលភាពរបស់ទារក្

• ផ្ល់ពត័រ៌ាេជូេអនែក្អំពីការរាេនផ្នពាះ ការសម្រាលកូ្េ 
ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ េិងការចិ្ញ្ច ឹមកូ្េ

• នឆ្ើយសំណួរទាងំឡាយរបស់អនែក្។

ម្បសិេនបើអនែក្ម្ពរួយបារម្ភអំពីអ្វីមយួ ឬរាេសំណួរណ្មយួ អនែក្អាច្ 
ទាក្ទ់ងឆ្មបរបស់អនែក្ មេ្ីរពយាបាលម៉េនពលសម្រាលកូ្េ បេ្បឈ់ ឺ
នពាះសម្រាលកូ្េ មេ្ីរសម្រាលកូ្េនៅមេ្ីរនពទ្យ ឬនវជជាបណិ្តនៅ 
ច្នន្ាះនពលមក្ជួបទាងំននាះ។

នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើង នៅនពលណ្តជ់ួបម៉េនពលសម្រាលកូ្េ 
ជានលើក្�ំបូង?

ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ េឹងសួរសំណួរអនែក្អំពីស៉ខភាពរបស់អនែក្  
�ូច្ជាជំងឺណ្មយួ ការនម្បើម្បាស់ថានែ នំពទ្យ ការវះកាត ់េិងការរាេនផ ្
នពាះ�នទនទៀត េិងអ្វីផ�លនក្ើតន�ើង។ នេក្េ៏ឹងសួរផងផ�រអំពីម្បវត្ិ

 ពយាបាលនរាេនេម្េរួសាររបស់អនែក្។

អនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវនេសួរផ�រថានតើអនែក្ជក្ប់ារ ីឬនម្បើម្បាស់ថានែ នំញៀេ 
�នទនទៀតឬនទ។ ការនេះពំ៉ផមេន�ើម្វីេិិច្្យ័អនែក្ន�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នោយ 
ន�ត៉ថាម្បសិេនបើនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ទទួលបាេពត័រ៌ាេកាេ ់
ផតនម្ច្ើេ ននាះនេេឹងអាច្ជួយ�នម្ជាមផម្ជងអនែក្ េិងផែរក្សាស៉ខភាព 
របស់អនែក្ េិងស៉ខភាពទារក្អនែក្បាេកាេផ់តម្បនសើរ។

ការនេះេឺនម្សច្នលើអនែក្ថា នតើអនែក្នឆ្ើយនៅេឹងសំណួរទាងំនេះណ្
 

មយួផ�លនេសួរ - អ្វីៗទាងំឡាយផ�លអនែក្េិោយ េឹងម្តរូវបាេរក្សា 
ទ៉ក្ជាការសរាងៃ ត។់ នោយរាេការអេ៉ញ្ញា តពីអនែក្ប៉ា៉នណ្ណ ះ ពត័រ៌ាេ 
ទាងំនេះេឹងផ្ល់នៅឲ្យប៉េ្គលិក្ផផនែក្ស៉ខភាពណ្រានែ ក្ផ់�លនេម្តរូវ 
ការ�ឹង ន�ើយជាផផនែក្មយួន�ើម្នីធ្វើការជាមយួអនែក្។
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អនែក្េឹងបាេទទួលការនធ្វើនតស្មយួច្ំេួេ (ន�ើម្ផីឆក្រក្នមើលអ្វីមយួ
 ផ�លអាច្បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ឬនម្កាយ 

នពលសម្រាលកូ្េ)។ នតស្ទាងំនេះេឹងម្តរូវបាេពិភាក្សាជាមយួអនែក្  
ន�ើយអនែក្អាច្នម្ជើសនរ ើសថា នតើអនែក្ម្តរូវនធ្វើនតស្ទាងំនេះឬអត។់

ម្បសិេនបើអនែក្មេិទាេប់ាេទទួលការផឆក្ពិេិត្យនមើលស៉ខភាពទូនៅនទ 
 ឆ្មប ឬ GP របស់អនែក្ម្បផ�លផណនាឲំ្យ៖

• នធ្វើការផឆក្នមើល ន�ើម្ឲី្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថានបះ�ូង សួត  
េិងសរា្ព ធ្មរាេ�ំនណើ រការម្តឹមម្តរូវ

•  នធ្វើនតស្ទឹក្ននាម ន�ើម្ឲី្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាតម្មងននាមរបស់ 
អនែក្រាេស៉ខភាពល្អ េិងផឆក្រក្នមើលសញ្ញា នេការការឆ្ងនរាេ។    

• ការនធ្វើនតស្ក្ស្ូេ

• ការផឆក្នមើលនោះ

ការនធ្វើនតស្្ម

ការនធ្វើនតស្្ម ម្តរូវបាេនម្បើន�ើម្ផីឆក្នមើលស៉ខភាពរបស់អនែក្ក្នែ៉ង
 ផផនែក្មយួច្ំេួេ៖

ក្ង្វះម្ោប់្ មម្ក្�ម សស្ីមយួច្ំេួេរាេក្ង្វះម្ោប់្ មម្ក្�ម 
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ ក្ង្វះម្ោប់្ មម្ក្�មនធ្វើឲ្យអនែក្អស់ក្រ្ាងំ 
មេិអាច្ទបទ់ល់េឹងការបាតប់ង់្ មណ្មយួ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលឈនឺពាះ

 េិងការសម្រាលកូ្េ។ ក្ង្វះម្ោប់្ មម្ក្�មនក្ើតរាេទូនៅជាងនេ 
បំផ៉ត បណ្្លមក្ពីការែយច៉្ះនេក្ំរតិជាតិផ�ក្របស់អនែក្ នោយន�ត៉ 
ថារាងកាយរបស់អនែក្នម្បើជាតិផ�ក្នម្ច្ើេក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ ឆ្មប

 
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អាច្ម្បាបអ់នែក្ ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការថានែ មំ្ោបជ់ាត ិ
ផ�ក្ន�ើម្បីង្្ក រ ឬពយាបាលក្ង្វះម្ោប់្ មម្ក្�ម។ ក្ំរតិជាតិផ�ក្ 
របស់អនែក្ េឹងម្តរូវនេផឆក្នមើលម្េបន់ពលនេការរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្។

ម្ក្រុម្ម េិងក្ត្ា Rhesus (Rh) ្មរបស់អនែក្េឹងម្តរូវនេនធ្វើនតស ្
ន�ើម្រីក្នមើលម្ក្រុម្មរបស់អនែក្ ន�ើយថានតើ្មននាះជា Rh វជិជារាេ
ឬ Rh អវជិជារាេ។

ជំងឺឆ្ង រាេជំងឺឆ្ងមយួច្ំេួេផ�លអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ការរាេនផ្នពាះ  
េិងទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើត។ នតស្ទាងំនេះអាច្រាេរមួ៖

• ជំងឺក៉្រារភាពទូនៅ ឧទា�រណ៍ ជំងឺស្អូច្ (ផ�លនេនៅផ�រថា  
នរាេក្សញជា ឹលអាល្ឺម៉ាង ់) 

• ជំងឺឆ្ងនោយការរមួនភទ (STIs ) នរាេសា្វ យ  
េិងនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B

• បាក្ន់តរផី�លតាមធម្មតាអាច្រស់នៅក្នែ៉ងខ្ួេម្បាណ ក្ប៏៉ា៉ផេ្អាច្ប៉ាះ
 

ពាល់�ល់ទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត ឧទា�រណ៍  
នរាេ streptococcus ម្ក្រុម B។

• ជំងឺឆ្ងខ្ះផ�លអាច្ច្ម្ងតាមរយទៈ្មេឹង្មប៉ាះោនែ   រមួរាេ 
ការនម្បើមជា៉លចាក្ថ់ានែ រំមួ េិងនម្េឿងឧបក្រណ៍�នទនទៀតសម្រាបច់ាក្ ់
នម្េឿងនញៀេ ឧទា�រណ៍ នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ C េិង HIV  
(វា៉ា យរ៉សឺផ�លនាឲំ្យនក្ើតជំងឺនអ�ស៍ - AIDS)។

Rhesus (Rh) វជិជារាេ ឬ Rhesus (Rh) 
អវជិជារាេ  –  នតើរាេេយ័�ូច្នម្ច្?

មេ៉ស្សភាេនម្ច្ើេរាេសារធាត៉មយា៉ាងនៅក្នែ៉ង្ម 
របស់ផ�លនៅថាក្ត្ា Rh។ ្មរបស់នេម្តរូវបាេ 
នៅថា Rh វជិជារាេ។ ជាមធ្យម មេ៉ស្ស១៧នាក្ក់្នែ៉ង 
ច្ំនណ្មមេ៉ស្ស១០០នាក្ ់ពំ៉រាេក្ត្ា Rh ន�ើយ 
- �ូនច្នែះ្មរបស់នេម្តរូវបាេនៅថា Rh អវជិជារាេ។ 
ម្បសិេនបើ្មរបស់អនែក្ជា Rh អវជិជារាេ តាមធម្មតា 
វាមេិជាបញ្ហា អ្វីនទ នលើក្ផលងផតទារក្អនែក្នក្ើតជា Rh  
វជិជារាេ។ ម្បសិេនបើ�ូនច្នែះផមេ េឺថារាេនម្ោះថានែ ក្ ់
ផ�លរាងកាយរបស់អនែក្េឹងបនង្កើតអង្គប�ិបក្្ខន�ើម្ ី
ម្បឆ្ងំេឹង្មរបស់ទារក្អនែក្។

សស្ីផ�លរាេម្ក្រុម្ម Rh អវជិជារាេ េឹងបាេទទួល 
ការចាក្ថ់ានែ  ំAnti-D ពីរ�ងក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 

 
(រវាង២៨ េិង៣៤អាទិត្យ) ន�ើម្ជីាការម្បរុងម្បយត័នែ។

ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ អនែក្េឹងរាេការនធ្វើនតស្
 ្មន�ើម្ឲី្យ�ឹងថាអនែក្បាេបនង្កើតអង្គប�ិបក្្ខទាងំនេះ 

ឬអត។់ នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ នេេឹងយក្្ម 
នច្ញពីទងផ្ចិត ន�ើយអនែក្េឹងម្តរូវនេចាក្ថ់ានែ  ំAnti-D 
ន�ើម្បីង្្ក រកំ៉្ឲ្យរាេបញ្ហា នៅនពលរាេនផ្នពាះនៅ 
អនាេត ម្បសិេនបើទារក្អនែក្រាេ Rh វជិជារាេ។

សស្ីផ�លរាេ Rh អវជិជារាេ េិងអនែក្រាេនផ្នពាះផ�ល 
ម្តរូវបញ្ចបន់ោយការរលូត ឬការពេ្ូតកូ្េ េឹងបាេ 
ទទួលការចាក្ថ់ានែ  ំAnti-D។
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នរាេ STIs ទូនៅមយួច្ំេួេផ�លប៉ាះពាល់�ល់ការរាេនផ្នពាះ ពំ៉រាេ 
នរាេសញ្ញា ន�ើយ។ វាអាច្នក្ើតរាេជំងឺឆ្ងនោយពំ៉បាេ�ឹងថារាេ។ 
អនែក្អាច្រាេនម្ោះថានែ ក្ធ់ំនេការរាេនរាេ STI ម្បសិេនបើអនែក្ ឬន�េូ 
របស់អនែក្៖

• រាេន�េូរមួនភទនលើសពីរានែ ក្ ់ន�ើយព៉ំបាេនម្បើនម្សាមអនាមយ័

• បាេផ្្ស់ប្ូរន�េូរមួនភទ ក្នែ៉ងរយទៈនពលម្បាមំយួផខច៉្ងនម្កាយ។ 
ម្បសិេនបើអនែក្េិតថា អនែក្ម្បផ�លជារាេនរាេ STI សូមេិោយ 
ជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អំពីការនធ្វើនតស្។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេសំណួរណ្មយួអំពីនតស្ទាងំនេះ សូមសួរឆ្មប  
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។ ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវទទួលពត័រ៌ាេម្េប ់
ម្ោេជ់ាម៉េ ន�ើម្ឲី្យអនែក្យល់�ឹងថាបញ្ហា អ្វីខ្ះផ�លអាច្ជាបទ់ាក្ទិ់េ  
ម្បសិេនបើការនធ្វើនតស្ជាលទ្ឋផលវជិជារាេ។ ច្ំនពាះជំងឺឆ្ងមយួច្ំេួេ  
ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តម្តរូវបាេតម្មរូវឲ្យផ្ល់ពត័រ៌ាេនៅ�ល់អាជ្ាធរផផនែក្ 
នពទ្យអំពីលទ្ឋផលវជិជារាេ។ ម្បសិេនបើការនេះនក្ើតរាេន�ើង ន ្្ម ះ

 របស់អនែក្ េិងពត័រ៌ាេលំអិតណ្មយួផ�លនេអាច្សំោល់�ឹងអំពីអនែក្ 
េឹងពំ៉បាេផ្ល់នៅឲ្យេរណ្រានែ ក្ន់�ើយ។ អាជ្ាធរេឹងបាេទទួលផត 
�ំណឹងប៉ា៉នណ្ណ ះ ថាេរណ្រានែ ក្ប់ាេនធ្វើនតស្វជិជារាេនៅេឹងជំងឺឆ្ង។  
លទ្ឋផលនេការនធ្វើនតស្ទាងំនេះេឺជាការសរាងៃ ត។់

សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល ការនមើលថានែ ក្ែ់នែមនោយម្បរុងម្បយត័នែ 
ការផែរក្សាខ្ួេអនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នៅទំពរ័ 11។

ការរក្សាខ្ួេម្បាណឲ្យរាេស៉ខភាពល្អ

ការរាេស៉ខភាពល្អនៅនពលរាេនពលនផ្នពាះ មេិម្តឹមផតរាេរាង 
កាយស៉ខភាពល្អប៉ា៉នណ្ណ ះនទ ក្ប៏៉ា៉ផេ្រាេអ្វីនផ្សងនម្ច្ើេជាងនេះនទៀត។  
ជាការសំខាេផ់�លអនែក្ម្តរូវរាេអារម្មណ៍ល្អ ន�ើយទទួលបាេការជួយ� 
នម្ជាមផម្ជងល្អពីម្េរួសារ េិងមតិ្ភក្្ិផងផ�រ។ នៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាល 
នេការរាេនផ្នពាះ សស្ីម្េបរ់ូបម្តរូវបាេនេសួរសំណួរមយួច្ំេួេផ�ល 
េឹងជួយ�សរា្គ ល់�ឹង ផម្ក្ងនលានេអាច្រាេក្ង្វល់ណ្មយួអំពីស៉ខ៉រាល
ភាពរបស់នេ។ ម្បសិេនបើរាេបញ្ហា  ន�ើយអនែក្ទទួលបាេជំេួយន�ើម្ ី
នោះម្សាយបញ្ហា ននាះកាេផ់តឆ្ប ់លទ្ឋផលផ�លទទួលបាេក្ទ៏ំេង 
កាេផ់តម្បនសើរផ�រសម្រាបអ់នែក្ ម្េរួសាររបស់អនែក្ េិងទារក្អនែក្។

នទាះបីជាអ្វីៗម្េបោ់៉ា ងរាេ�ំនណើ ការល្អនៅនពលនៅជួបម្េរូនពទ្យជា 
នលើក្�ំបូងរបស់អនែក្ក្ន៏ោយ ម្បសិេនបើរាេអ្វីផ្្ស់ប្ូរច្ំនពាះអនែក្ 

 ឬម្េរួសាររបស់អនែក្ នៅនពលណ្មយួក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  
អនែក្អាច្ពិភាក្សាអំពីការម្ពរួយបារម្ភរបស់អនែក្ ជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្ត 
របស់អនែក្ជា�រាប។ រាេនសវាមយួច្ំេួេផ�លរងច់ាជំួយ�ន�ើម្ឲី្យអ្វីៗ 
ទាងំអស់បាេម្ត�ប�ូ់ច្ន�ើមវញិ។

ច៉្ះច្ំផណក្ការនធ្វើនតស្ពិនសសសម្រាបទ់ារក្? 

រាេផ្ល់ជូេការនធ្វើនតស្សម្រាបស់ស្ីរាេនផ្នពាះម្េបរ់ូប ន�ើម្ផីឆក្ 
រក្នមើលបញ្ហា មយួច្ំេួេផ�លអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ទារក្។ អនែក្ពំ៉ចាបំាច្ ់
ម្តរូវផតនធ្វើនតស្ទាងំនេះន�ើយ - ការនេះេឺនម្សច្នលើអនែក្នទ។ នវជជាបណិ្ត
ឬឆ្មបរបស់អនែក្េឹងម្បាបអ់នែក្អំពីនតស្ េិងនែ្ច្ំណ្យសម្រាបក់ារនធ្វើ  
នតស្ទាងំនេះ។ អនែក្េឹងម្តរូវនេផ្ល់ជូេការឆ្៉ះនមើលម៉េនពលសម្រាល 
កូ្េ ឬការនធ្វើនតស្នរាេវេិិច្្យ័ ម្បសិេនបើអនែក្៖

• រាេអាយ៉នលើសពី៣៥ឆ្នែ ំ

• ធ្ាបរ់ាេទារក្មយួរចួ្ន�ើយ ផ�លរាេសា្ថ េភាពផផនែក្�្៉សេី  
ឬបញ្ហា ស៉ខភាពតពូជពីម្េរួសារ

• រាេម្បវត្ិម្េរួសារផ�លរាេសា្ថ េភាពផផនែក្�្៉សេី។

សម្រាបព់ត័រ៌ាេនម្ច្ើេនទៀតអំពីការនធ្វើនតស្ទាងំនេះ េិងអ្វីផ�លម្តរូវ
 

េិតពិចារណ្ ម៉េនពលអនែក្សនម្មច្ចិ្ត្ថាម្តរូវនធ្វើនតស្ទាងំនេះ  
សូមនមើល ការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ េិងការផ្ល់�ំបូនា្ម េ 
ផផនែក្�្៉សេី នៅទំពរ័ 114។

ខ្៉ ំរាេអារម្មណ៍ម្ច្បូលម្ច្បល់អំពីការរាេនផ្នពាះ...

ម្បផ�លជាអនែក្ពំ៉បាេនរៀបច្ំេនម្រាងការន�ើម្រីាេនផ្នពាះក្នែ៉ងនពលនេះ 
ន�ើយ - ឬម្បផ�លជាអនែក្ពំ៉បាេនរៀបច្ំេនម្រាងការន�ើម្រីាេនផ្នពាះ 
ទាល់ផតនសាះ។ ម្បសិេនបើអនែក្រសាបរ់សល់អំពីរនបៀបណ្ផ�លអនែក្ម្តរូវ 
នោះម្សាយ សូមកំ៉្ម្ពរួយបារម្ភេឹងេិោយម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្ត 
របស់អនែក្ឲ្យនសាះ។ នេម្បផ�លជាអាច្បញជាូ េអនែក្នៅកាេន់សវាទាងំ  
ឡាយផ�លអាច្ផ្ល់ជូេអនែក្ េូវការជួយ�នម្ជាមផម្ជង�រ៍ាេម្បនោជេ ៍ 
េិងទាងំខាងផ្ូវចិ្ត្។ ម្បសិេនបើអនែក្ជាមេ៉ស្សជំទង ់អាច្រាេនសវា

 ពិនសសសម្រាបអ់នែក្ក្នែ៉ងតំបេរ់បស់អនែក្។ 

នទាះបីការរាេទារក្ម្តរូវបាេនរៀបច្ំេនម្រាងការក្ន៏ោយ នៅផតជាការ 
ធម្មតាផ�លនពលខ្ះអនែក្រាេអារម្មណ៍រសាបរ់សល់ េិងមេិម្បាក្�។  
អនែក្អាច្ម្ពរួយបារម្ភអំពីការសម្រាលកូ្េ ឬរនបៀបផ�លអនែក្េឹងម្តរូវនោះ 
ម្សាយនម្កាយនពលទារក្នក្ើតមក្។ បផេ្ថមនលើសពីនេះ ការផ្្ស់ប្ូរ 
�ល់រាងកាយរបស់អនែក្ អាច្នធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំ។ 
សូមេិោយម្បាបន់�េូរបស់អនែក្ មតិ្ភក្្ិ ឬម្េរួសាររបស់អនែក្អំពីរនបៀប 
ផ�លអនែក្ក្ំព៉ងរាេអារម្មណ៍។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល  
ការរាេអារម្មណ៍របស់អនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងភាពជារាតាបិតា 
�ំបូងទៈ អ្វីៗផ�លរាតាបិតាម្េបរ់ូបម្តរូវការ�ឹង នៅទំពរ័ 136 េិង  
ទំនាក្ទ់ំេងសា្វ មភីរោិក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងភាពជារាតាបិតា

 នៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាល នៅទំពរ័ 144។

ការរាេនផ្នពាះ េិងការតាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្

ការរាេនផ្នពាះ េិងភាពជារាតាបិតានៅ�ំណ្ក្ក់ាល�ំបូងេឺជានពល 
�រ៏កី្រាយមយួ។ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី វាអាច្ជាក្ិច្្ចការ�លំ៏បាក្ សូម្ផីត 
នៅនពលអ្វីម្េបោ់៉ា ងរាេ�ំនណើ រការល្អក្ន៏ោយ។ ការចិ្ញ្ច ឹមកូ្េអាច្ 
ជាការលំបាក្ ន�ើយជាពិនសសក្នែ៉ងក្រណី រាេការតាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្ឯ

 នទៀតក្នែ៉ងជិវតិរស់នៅរបស់អនែក្ �ូច្ជា៖ 
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• អំនពើ�ឹងសាក្នែ៉ងម្េរួសារ ឬការរនំលាភបំពាេខាងផ្ូវចិ្ត្

• �ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ ការម្ពរួយបារម្ភ ឬបញ្ហា ស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្ឯនទៀត

• ការម្ពរួយបារម្ភផផនែក្�ិរញញា វត្ថ៉
• ពំ៉រាេម្េរួសារ ឬមតិ្ភក្្ិនៅផក្្រន�ើម្ជីួយ�

• ការរនំលាភបំពាេផ្ូវនភទ (រមួរាេការរនំលាភបំពាេផ្ូវនភទ 
ពីអតីតកាលរបស់អនែក្)។ 

ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវច្ងចាថំាអនែក្ពំ៉ផមេផតរានែ ក្ឯ់ងន�ើយ ន�ើយថា 
រាេនសវាជានម្ច្ើេន�ើម្ជីួយ� េិងនម្ជាមផម្ជងអនែក្។ សូមកំ៉្ខ្ាច្េឹង

 
េិោយនៅកាេឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អំពីការទាងំនេះ ឬបញ្ហា   
ឬការម្ពរួយបារម្ភណ្នផ្សងនទៀត។

សស្ីមយួច្ំេួេធ្ាបរ់ាេបទពិនសាធេពី៍អតីតកាល - �ូច្ជាការរនំលាភ 
បំពាេផ្ូវនភទ - ផ�លអាច្បណ្្លឲ្យរាេការលំបាក្ច្ំនពាះរូបនេក្នែ៉ង 
នពលរាេនផ្នពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ។ ភានែ ក្ង់្រសង្គមកិ្ច្្ចម្បចាមំេ្ីរ 
នពទ្យ ឬអនែក្ផ្ល់�ំបូនា្ម េរានែ ក្ ់ម្បផ�លអាច្ជួយ�អនែក្រក្វធិីន�ើម្នីលលក្ 
នោះម្សាយបញ្ហា នេះ។ នេអាច្ស្ាបអ់ំពីការម្ពរួយបារម្ភរបស់អនែក្  
េិងេិោយជាមយួអនែក្អំពីក្ិច្្ចការមយួច្ំេួេ ផ�លសស្ី�នទនទៀតរក្

 
ន�ើញថារាេម្បនោជេក៍្នែ៉ងេនម្រាងការសម្រាលកូ្េរបស់នេ។

�ូនច្នែះ ន�ត៉អ្វីបាេជានេសួរខ្៉ ំសំណួរទាងំអស់នេះ?

អនែក្ម្បផ�លជាភ្ាក្ន់ផ្អើលនោយសារសំណួរមយួច្ំេួេ ផ�លបាេនលើក្ 
ន�ើងនៅនពលនៅជួបនពទ្យនលើក្ទីមយួម៉េនពលសម្រាលកូ្េទៈ នតើអនែក្ 
ធ្ាបរ់ាេបញ្ហា អំនពើ�ឹងសាក្នែ៉ងម្េរួសារឬនទ? នតើរាេម្េរួសារ ឬមតិ្ភក្្ ិ
នៅជំ៉វញិអនែក្ ផ�លអាច្ផ្ល់ការជួយ�នម្ជាមផម្ជងក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេ 
នផ្នពាះ េិងនៅនពលនម្កាយៗនទៀតឬនទ? នតើអនែក្ធ្ាបផ់�លម្ទាមំ្ទជា 
មយួការរនំលាភបំពាេខាងផ្ូវនភទឬនទ? នតើអនែក្ធ្ាបប់ាេពេ្ូតកូ្េ 

 
ឬរលូតកូ្េឬនទ?

សស្ីទាងំឡាយនៅរ�្ឋ NSW (មេិផមេផតអនែក្នទ) ម្តរូវបាេនេសួរអំពី 
នរឿងទាងំនេះ។ សំណួរទាងំនេះជួយ�ឆ្មប េិងនវជជាបណិ្តន�ើម្ឲី្យបាេ 
ច្បាស់ម្បាក្�ថាអនែក្ទទួលបាេជំេួយ ឬការជួយ�នម្ជាមផម្ជង ម្បសិេ 
នបើអនែក្ម្តរូវការ។ ការទទួលបាេជំេួយទាេន់ពលសម្រាបក់ារម្ពរួយបារម្ភ  
ណ្មយួផ�លអនែក្រាេ អាច្នធ្វើឲ្យស៉ខភាព េិងស៉ខ៉រាលភាពរបស់អនែក្  
េិងទារក្ផ�លក្ំព៉ងលូតលាស់របស់អនែក្កាេផ់តម្បនសើរន�ើង េិងនធ្វើឲ្យ

 
ការផែទាកូំ្េកាេផ់តង្យម្សរួល នម្កាយនពលទារក្អនែក្នក្ើតមក្។ អនែក្ 
ពំ៉ចាបំាច្ម់្តរូវផតនឆ្ើយសំណួរណ្មយួ ផ�លអនែក្ពំ៉ច្ងន់ឆ្ើយននាះន�ើយ 
ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមច្ងចាថំា នរឿងទាងំឡាយផ�លអនែក្េិោយម្បាបឆ់្មប  
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ េឺជាការសរាងៃ ត។់

មេិជាអ្វីនទផ�លអនែក្សួរសំណួរ

េឺជាការល្អន�ើម្សួីរសំណួរ។ ការសួរសំណួរ ជួយ�ឲ្យអនែក្យល់�ឹងកាេ ់
ផតនម្ច្ើេអំពីការផែរក្សារបស់អនែក្។ សូមច្ងចាថំា នេះេឺជាសិទ្ិរបស់អនែក្

 
ផ�ល៖

• បាេទទួលពត័រ៌ាេនពញនលញអំពីការនធ្វើនតស្ ឬការពយាបាលណ្ 
មយួផ�លអនែក្ម្តរូវបាេនេនសនែើសំ៉ឲ្យនធ្វើ

• ប�ិនសធការនធ្វើនតស្ ឬការពយាបាលណ្មយួផ�លនេផ្ល់ជូេអនែក្។

អនែក្ម្បផ�លជាច្ងសួ់រឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្៖

• នតើការនធ្វើនតស្/ការពយាបាលនេះេឺធម្មតាឬនៅក្នែ៉ងការរាេនផ្នពាះ

• នតើការនេះរាេ�ំនណើ រការ�ូច្នម្ច្

• ន�ត៉អ្វីបាេជាខ្៉ ំម្តរូវការវា

• នតើរាេេ៉ណម្បនោជេអ៍្វីខ្ះច្ំនពាះខ្៉ ំ ឬទារក្របស់ខ្៉ ំ

• នតើរាេនម្ោះថានែ ក្ណ់្មយួច្ំនពាះខ្៉ ំ ឬទារក្របស់ខ្៉ ំឬនទ

• នតើខ្៉ ំចាបំាច្ម់្តរូវនធ្វើនតស្នេះឬ

• នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើងនៅនពលបន្ាប ់ម្បសិេនបើលទ្ឋផលនតស្
 វជិជារាេ? នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើង ម្បសិេនបើលទ្ឋផលនតស្អវជិជារាេ?

• នតើលទ្ឋផលនតស្អាច្ខ៉សផ�រឬនទ (អវជិជារាេមេិពិត  
ឬវជិជារាេមេិពិត)?

សូមក្តសំ់ណួររបស់អនែក្ទ៉ក្ សម្រាបក់ារណ្តជ់ួបនលើក្នម្កាយរបស់ 
អនែក្។

សូមេិតនៅម៉ខ ...នតើខ្៉ ំេឹងម្តរូវបំនៅទារក្របស់ខ្៉ ំ�ូច្នម្ច្?

សស្ីភាេនម្ច្ើេេិតអំពីរនបៀបផ�លនេេឹងបំនៅនោះទារក្របស់នេនៅ
 

ន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលបំផ៉តនេការរាេនផ្នពាះ។ ជាការម្បនសើរបំផ៉ត  
ផ�លពំ៉ម្តរូវក្ំណតេ់ំេិតនោយពំ៉បាេទទួលពត័រ៌ាេទាងំអស់ផ�លអនែក្  
ម្តរូវការន�ើម្នីធ្វើការសនម្មច្ចិ្ត្ននាះន�ើយ។

ការបំនៅកូ្េេឹងទឹក្នោះេឺជាការសំខាេ។់ វារាេេ៉ណម្បនោជេផ៍ផនែក្ 
ស៉ខភាព�ធ៏ំសម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្។ ការបំនៅកូ្េេឹងទឹក្នោះនធ្វើ 
ឲ្យម្បពេ័្ការពារនរាេទារក្អនែក្បាេម្បនសើរន�ើង ន�ើម្ក៉ី្ំឲ្យវារាេ 
លទ្ភាពអាច្ឈបឺាេ។ ទឹក្នោះរ្ាយជាអាហារផតមយួេតផ់�ល 
ទារក្ភាេនម្ច្ើេេឹងម្តរូវការរ�ូត�ល់អាយ៉ម្បាមំយួផខ។ ការបំនៅកូ្េ 
េឹងទឹក្នោះ ជួយ�ឲ្យរាងកាយរបស់រ្ាយបាេល្អន�ើងវញិនម្កាយការ 
សម្រាលកូ្េ។ វាក្ក៏ាតប់េ្ថយេូវនម្ោះថានែ ក្ន់េជំងឺមហារកី្មយួច្ំេួេ 
ផ�រ។ ក្នែ៉ងកាលទៈនទសទៈភាេនម្ច្ើេ េិងនោយរាេការជួយ�នម្ជាមផម្ជង 
�ម៏្តឹមម្តរូវពីអនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាព េិងសរាជិក្ម្េរួសារ សស្ីភាេ

 នម្ច្ើេេឹងអាច្បំនៅទារក្របស់នេេឹងទឹក្នោះ។

រនបៀបផ�លអនែក្បំនៅទារក្អនែក្េឺជានសច្ក្្ីសនម្មច្�សំ៏ខាេ ់ន�ើយ 
ផ្្ល់ខ្ួេ ផ�លអនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាពទាងំអស់េឹងជួយ�នម្ជាមផម្ជង។ 
សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថមសូមនមើល ការចិ្ញ្ច ឹមទារក្អនែក្ នៅទំពរ័ 93។
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ជនម្មើសសម្រាបក់ារផែរក្សា 
ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 
េិងការសម្រាលកូ្េ

Choices for care during pregnancy  
and birth
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ពត័រ៌ាេក្នែ៉ងផផនែក្នេះ េិងក្នែ៉ងផផនែក្ការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ  
ផ�លចាបន់ផ្ើមនៅទំពរ័ 70 អាច្ជួយ�អនែក្សនម្មច្ចិ្ត្អំពីទីក្ផេ្ងផ�ល 
អនែក្ច្ងផ់្ល់ក្ំនណើ ត�ល់ទារក្អនែក្ េិងម្បនភទនេការនមើលផែផែរក្សា 
ផ�លអនែក្ចូ្លចិ្ត្ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្ ការនពលឈឺ

 នពាះសម្រាលកូ្េ េិងនម្កាយនពលទារក្អនែក្បាេនក្ើតមក្។

ការរាេនផ្នពាះ េិងការសម្រាលកូ្េេឺជាម្ពឹត្ិការណ៍នេជីវតិរស់នៅជា
 

ធម្មតា។ វាទំេងណ្ស់ផ�លថាអនែក្េឹងរាេនផ្នពាះ ន�ើយសម្រាលកូ្េ
តាមធម្មតា។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ខណទៈផ�លសស្ីម្េបរ់ូបសង្មឹថាេឹងរាេនផន្ពាះ  
ន�ើយសម្រាលកូ្េតាមធម្មតា េឺរាេលទ្ភាពអាច្នក្ើតបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ

 
ក្នែ៉ងការរាេនផ្នពាះ - សម្រាបអ់នែក្ ទារក្អនែក្ ឬអនែក្ទាងំពីរ។ បញ្ហា ស្ម៉េ 
សា្ម ញមយួច្ំេួេអាច្រក្ន�ើញទាេន់ពល ខណទៈផ�លបញ្ហា �នទនទៀត 
អាច្នក្ើតរាេតាមនម្កាយក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ឬក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល

 សម្រាលកូ្េ។ នោលបំណងនេការផែរក្សាស៉ខភាពម៉េនពលសម្រាល 
កូ្េរបស់អនែក្ េឺន�ើម្សីរា្គ ល់អំពីនម្ោះថានែ ក្ណ់្មយួផ�លអាច្នក្ើតរាេ

 
�ល់រូបអនែក្ ឬទារក្អនែក្ េិងន�ើម្នីោះម្សាយនម្ោះថានែ ក្ទ់ាងំននាះនោយ 
នម្បើមនធយាបាយល្អបំផ៉ត តាមលទ្ភាពនធ្វើបាេ។

ផផនែក្នេះពិពណ៌នាអំពីការនម្ជើសនរ ើសសំខាេ់ៗ របស់អនែក្ សម្រាបក់ារផែ 
រក្សានពលរាេនផ្នពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ នទាះបីជាអនែក្នម្ជើសនរ ើស 
ការផែរក្សាក្នែ៉ងម្បពេ័្ផែទាស៉ំខភាពសាធារណទៈ ឬម្បពេ័្ផែទាស៉ំខភាព 
ឯក្ជេក្្ី។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមពិនម្ោះជាមយួឆ្មបរបស់អនែក្  
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

ការនម្ជើសនរ ើសយក្ការផែរក្សា 
ស៉ខភាពសាធារណទៈ

ការនម្ជើសនរ ើសយក្ការផែរក្សានៅនពលរាេនផ្នពាះ

ម្បសិេនបើអនែក្នម្ជើសនរ ើសទទួលយក្ ការផែរក្សាស៉ខភាពម៉េនពល 
សម្រាលកូ្េរបស់អនែក្ ន�ើយសម្រាលកូ្េក្នែ៉ងម្បពេ័្ផែទាស៉ំខភាព 
សាធារណទៈ អនែក្ េិងទារក្អនែក្ េឹងទទួលបាេការនមើលផែរបស់អនែក្ 
តាមរយទៈមេ្ីរពយាបាលម៉េនពលសម្រាលកូ្េ មេ្ីរពយាបាលផ�ល 
រាេឆ្មប ឬជាមយួ GP របស់អនែក្ (ក្នែ៉ងភាពជាន�េូជាមយួមេ្ីរពយា 
បាលម៉េនពលសម្រាលកូ្េ)។ នសវាផ�លផ្ល់ជូេ អាច្ផម្បម្បរួលពី 
មេ្ីរនពទ្យមយួ នៅមេ្ីរនពទ្យមយួនទៀត េិងពីតំបេម់យួ នៅតំបេម់យួ 
នទៀត �ូនច្នែះអនែក្ម្បផ�លជារក្ន�ើញជនម្មើសមយួច្ំេួេផ�លនបើក្ច្ំ� 
សម្រាបអ់នែក្។ ជនម្មើសទាងំនេះរមួរាេ៖

មេ្ីរពយាបាលម៉េនពលសម្រាលកូ្េក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យសាធារណទៈ មេ្ីរ 
សម្ភពក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យតំបេរ់បស់អនែក្ តាមធម្មតារាេមេ្ីរពយាបាលម៉េ 
នពលសម្រាលកូ្េ។ សូមទូរស័ព្នៅមេ្ីរនពទ្យន�ើម្នីរៀបច្ំបម្មរុងទ៉ក្ 
ក្ផេ្ងឲ្យបាេឆ្បប់ំផ៉ត នពលណ្បាេទទួលការបញ្ជា ក្អ់ំពីការរាេ 
នផ្នពាះរបស់អនែក្។ ក្នែ៉ងនពលជាមយួោនែ ននាះ អនែក្ក្ម៏្បផ�លេឹងនរៀបច្ ំ
ផងផ�រេូវកាលបរនិច្្ទ សម្រាបក់ារមក្ជួបនពទ្យជានលើក្ទីមយួម៉េ 
នពលសម្រាលកូ្េនៅមេ្ីរពយាបាល (នៅនពលណ្មយួរវាង១០ េិង 
១៦អាទិត្យ)។ នពលមក្ជួបនលើក្ទីមយួនៅមេ្ីរពយាបាល ឆ្មបេឹងជួយ�

 
អនែក្បញ្ចប�់ំនណើ រការនរៀបច្ំបម្មរុងទ៉ក្ក្ផេ្ង។ ការនេះទាក្ទិ់េេឹង  
ការនឆ្ើយសំណួរ េិងការបំនពញផបបបទមយួច្ំេួេ។ ម្បសិេនបើអនែក្  
ឬឆ្មបរបស់អនែក្ បាេសរា្គ ល់ក្ំណតពី់បញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ�ធ៏ងៃេធ់ងៃរណ្មយួ 
អនែក្ក្អ៏ាច្ជួបនវជជាបណិ្តផ�រ ន�ើម្នីធ្វើការពិេិត្យពិច្យ័នរាេឲ្យបាេ

 នពញនលញ។ ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការការផែរក្សាឯក្នទស អនែក្អាច្ជួប 
នវជជាបណិ្តរានែ ក្ ់ឬនម្ច្ើេនាក្ ់(តាមរយទៈនវជជាបណិ្តនៅមេ្ីរពយាបាលក្នែ៉ង មេ្ីរនពទ្យ) ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ។ ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការ

 ការនមើលផែទាងំននាះ អនែក្ក្អ៏ាច្ម្តរូវនេបញជាូ េនៅប៉េ្គលិក្ផផនែក្ស៉ខភាព 
�នទនទៀតផ�រ (ឧទា�រណ៍ ភានែ ក្ង់្រសង្គមកិ្ច្្ច អនែក្ពយាបាលនរាេនោយ 
កាយវប្ក្ម្ម អនែក្ជំនាញខាងការតមអាហារ) ផ�លអាច្ជួយ�អនែក្ក្នែ៉ង  
អំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ។

មេ្ីរផែរក្សានោយឆ្មប មេ្ីរនពទ្យសាធារណទៈភាេនម្ច្ើេរាេផ្ល់ជូេ 
មេ្ីរផែរក្សានោយឆ្មបផ�រ។ មេ្ីរពយាបាលទាងំនេះអាច្ស្ថិតនៅក្នែ៉ង 
មេ្ីរនពទ្យ ឬមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ ឬក្នែ៉ងស�េមេ ៍(ឧទា�រណ៍ 
នៅតាមមជ្ឈមណ្លស៉ខភាពស�េមេក៍្នែ៉ងតំបេរ់បស់អនែក្)។ ឆ្មប 
នមើលផែសស្ីរាេនផ្នពាះធម្មតា ទាងំក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលឈនឺពាះ េិងការ

 សម្រាលកូ្េក្នែ៉ងមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ ឬនៅតាមផ្ះ (ម្បសិេនបើ 
អនែក្បាេនម្ជើសនរ ើសយក្ការសម្រាលកូ្េនៅផ្ះ)។ ឆ្មបរបស់អនែក្េឹង 
បញជាូ េអនែក្នៅនវជជាបណិ្តរានែ ក្ ់ម្បសិេនបើអនែក្នក្ើតរាេការម្ពរួយបារម្ភអំពី

 ស៉ខភាពណ្មយួក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ។ នវជជាបណិ្ត េិងឆ្មប
 េឹងនធ្វើការជាមយួអនែក្ ន�ើម្នីរៀបច្ំេនម្រាងការនេការផែរក្សាឲ្យបាេល្អ 
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បំផ៉តតាមលទ្ភាពនធ្វើបាេ។ នសវានៅមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ េិង 
នសវាសម្ភពសាធារណទៈ នៅតាមផ្ះផ�លផ្ល់ជូេនោយនសវាសម្ភព
សាធារណទៈរាេនេេិយមោ៉ា ងនម្ច្ើេ �ូនច្នែះម្បសិេនបើអនែក្េិតថាអនែក្

 
ចូ្លចិ្ត្ជនម្មើសណ្មយួទាងំនេះ សូមទូរស័ព្មក្មេ្ីរនពទ្យឲ្យបាេ 
ទាេន់ពលអំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ តាមផ�លអនែក្អាច្នធ្វើបាេ។

ការនមើលផែរមួោនែ រវាង GP ម្បសិេនបើ GP របស់អនែក្ផល់្ជូេការនមើល 
ផែរមួោនែ  អនែក្អាច្នម្ជើសនរ ើសន�ើម្បីេជ្បួ GP របស់អនែក្ សម្រាបក់ារផែ 
រក្សាស៉ខភាពម៉េនពលសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្។ អនែក្េឹងជួប GP របស់អនែក្ 
នៅក្នែ៉ងការណ្តជ់បួមយួច្េំេួ ន�ើយនៅមេ្រីពយាបាលន�ើម្នីធ្វើការផឆក្

 ពេិតិ្យ�នទនទៀត។ នេះជាជនម្មើសមយួនផ្សងនទៀតសម្រាបស់ស្ីរាេនផ្នពាះ 
ធម្មតា។ ពំ៉ផមេ GP ទាងំអស់នធ្វើការរមួោនែ ន�ើយ។ ម្បសិេនបើនវជជាបណិ្ត

 
របស់អនែក្ពំ៉ផ្ល់ជូេការនមើលផែរមួោនែ នទ សូមសួរមេ្រីនពទ្យផម្ក្ងនលានេ 
រាេផល់្ក្ម្មវធិផីែរក្សាស៉ខភាពម៉េនពលសម្រាលកូ្េរមួោនែ  ន�ើយនេអាច្ 
ផល់្ជូេអនែក្េូវបញជា ីន ្្ម ះ GP ក្នែ៉ងតបំេរ់បស់អនែក្ផ�លផល់្ជូេការនមើល 
ផែរមួោនែ ។ េ៉ណម្បនោជេម៍យួក្នែ៉ងច្នំណ្មេ៉ណម្បនោជេឯ៍នទៀតនេ 
ការនមើលផែរមួោនែ របស់ GP េអឺនែក្បនង្កើតទនំាក្ទ់េំងរយទៈនពលយូរអផង្វង 
ជាមយួនវជជាបណិ្តផ�លអាច្បេ្ការផែរក្សាអនែក្ េងិទារក្អនែក្នៅនពល 
ទារក្អនែក្នក្ើតមក្។

នតើការបេ្នមើលផែទានំោយឆ្មបជាអ្វី? 

មេ្រីនពទ្យសាធារណទៈជានម្ច្ើេ ឥ�ូវនេះផ្ល់ជូេក្ម្មវធិកីារបេ្នមើលផែទាំ
 

នោយឆ្មប។ អនែក្េងឹបាេសា្គ ល់ឆ្មបរានែ ក្ ់ឬនម្ច្ើេនាក្ផ់�លេងឹផែរក្សាអនែក្ 
នពញអ�៉ំងនពលអនែក្រាេនផន្ពាះ ការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ ម្ពម 
ទាងំនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ អនែក្េឹងទទួលបាេពត័រ៌ាេសមម្សប 
ការជយួ�នម្ជាមផម្ជង េិង�បំនូា្ម េពឆី្មបរានែ ក្ ់ឬនម្ច្ើេនាក្រ់បស់អនែក្។ ការ 
នមើលផែម្បនភទនេះ បាេបង្ហា ញថាេងឹថាជយួ�ឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍ទ៉ក្ 
ច្តិក្្នែ៉ងអ�៉ំងនពលនេះ។ មេ្រីនពទ្យរបស់អនែក្អាច្ផល់្ជូេ៖

• ម្ក្រុមបំនពញម៉ខការឆ្មប ម្បសិេនបើអនែក្បាេនរៀបច្បំម្មរុងទ៉ក្សម្រាប ់
ការនមើលផែម្បនភទនេះ អនែក្េឹងរាេឆ្មបរានែ ក្ផ់�លអនែក្េឹងសា្គ ល់ច្បាស់ 
ក្នែ៉ងអ�៉ំងនពលផែរក្សាស៉ខភាពក្នែ៉ងនពលរាេនផន្ពាះ នពលឈនឺពាះ

 សម្រាលកូ្េ េងិនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ។ ឆ្មបរបស់អនែក្េឹងផ្ល់ 
ជូេការផែរក្សាផផនែក្កិ្ច្្ចការឆ្មប ន�ើយេងឹរាេឆ្មបរានែ ក្ ់ឬពីរនាក្ន់ទៀត  
ផ�លនៅបម្មរុង ម្បសិេនបើនេពំ៉ទនំេរ។ ឆ្មបរបស់អនែក្េឹងនរៀបច្សំម្មរួល 
ការផែរក្សាអនែក្ េងិនធ្វើការនោយស�ការជាមយួនវជជាបណិ្តក្នែ៉ងនសវា 

ផផនែក្សម្រាលកូ្េ ម្បសិេនបើម្តរូវការ។

• ម្ក្រុមកិ្ច្្ចការឆ្មប ក្នែ៉ងម្ក្រុមបំនពញម៉ខការឆ្មប ម្ក្រុមឆ្មបតូច្ៗេឹងផែរក្សា 
អនែក្នៅមេ្ីរពយាបាលនេមេ្ីរនពទ្យម៉េនពលសម្រាលកូ្េ ក្នែ៉ងអំ�៉ង

 នពលអនែក្រាេនផ្នពាះ រ�ូត�ល់អនែក្ឈនឺពាះ េិងនម្កាយនពលសម្រាល 
កូ្េ។ ឆ្មបទាងំឡាយនធ្វើការជាមយួនវជជាបណិ្តក្នែ៉ងមេ្ីរសម្ភព។

 
តាមធម្មតា អនែក្េឹងសា្គ ល់ឆ្មបទាងំអស់ក្នែ៉ងម្ក្រុម ន�ើយឆ្មបរានែ ក្ក់្នែ៉ង ច្ំនណ្មឆ្មបទាងំននាះ េឹងទំនេរជាម្បចាសំម្រាបផ់ែរក្សាការឈនឺពាះ
េិងការសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្។

នសវាក្ម្មពិនសស

មេ្រីពយាបាលមេ៉នពលសម្រាលកូ្េនៅក្នែ៉ងមេ្រីនពទ្យមយួច្េំេួ អាច្ផល់្ 
នសវាបផេ្ថមន�ើម្បំីនពញតាមនសច្កី្្ម្តរូវការរបស់៖

• សស្ីផ�លេោិយភាសានម្រៅពីភាសាអងន់េ្ស

• សស្ីផ�លរាេនសច្កី្្ម្តរូវការផផនែក្វប្ធមន៌ផ្សងណ្មយួ

• សស្ីជទំង។់

សូមសួរឆ្មបរបស់អនែក្ អពីំនសវាក្ម្មពិនសសផ�លអាច្រាេផល់្ជូេនៅ 
តាមមេ្រីពយាបាល។

នសវាស៉ខភាពរ្ាយ េងិកូ្េជេជាតិអាបរូជីេីី (AMIHS) ជានសវាសម្រាល 
កូ្េសមម្សបតាមវប្ធមស៌ម្រាបរ្់ាយទារក្ េងិម្េរួសារជេជាតិអាបូរ ី
ជេី។ី សូមសួរឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ផម្ក្ងនលារាេនសវាមយួក្នែ៉ង 
តំបេផ់ក្្រអនែក្។

ការនម្ជើសនរ ើសទីក្ផេ្ងសម្រាលកូ្េ

ក្នែ៉ងម្បពេ្័សាធារណទៈ អនែក្អាច្នម្ជើសនរ ើសការសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្នៅ 
តាមមេ្រីនពទ្យ មជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ (ផ�លអាច្ស្ថិតនៅក្នែ៉ងមេ្រី

 
នពទ្យ) ឬនៅផះ្។

ការផែរក្សានៅមេ្ីរនពទ្យ ការនម្ជើសនរ ើសការផែរក្សានៅមេ្ីរនពទ្យរាេ 
េយ័ថា អនែក្េឹងសម្រាលកូ្េនៅមេ្ីរសម្រាលកូ្េ/បនង្កើតកូ្េនៅមេ្ីរ 
នពទ្យសាធារណទៈ។ ឆ្មប េិង/ឬនវជជាបណិ្តេឹងផ្ល់ជូេការផែរក្សា េិង 
ជួយ�នម្ជាមផម្ជងអនែក្នពញអំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ នម្កាយនពល 
សម្រាលកូ្េ អនែក្េឹងបាេទទួលការផែរក្សានៅក្នែ៉ងបេ្បន់ម្កាយនពល  
នក្ើតទារក្នោយឆ្មប នវជជាបណិ្ត េិងប៉េ្គលិក្ផផនែក្ស៉ខភាព�នទនទៀត។

មជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ មជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ នមើលនៅរាេ 
លក្្ខណទៈ�ូច្នៅតាមផ្ះ ជាជាងមេ្ីរនពទ្យ។ អនែក្េឹងបាេទទួលការ 
ផែរក្សានៅនពលឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េនោយឆ្មប។ នម្កាយនពល 
សម្រាលកូ្េរចួ្នៅមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ អនែក្ទំេងជានៅផ្ះក្នែ៉ង 
រង្វងន់ពល២៤នរា៉ា ង ន�ើយេឹងបាេទទួលការផែរក្សាបេ្តាមោេនោយ
ឆ្មប។ មជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ េឺជាជនម្មើសមយួសម្រាបស់ស្ីផ�ល  
រាេនផ្នពាះធម្មតា ក្ប៏៉ា៉ផេ្ពំ៉សមម្សបសម្រាបស់ស្ីផ�លម្បឈមម៉ខេឹង 
បញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញក្ំរតិខ្ពស់ន�ើយ។ បញ្ហា នេះរាេរមួទាងំសស្ីផ�លរាេ

 
ជំងឺនបះ�ូង ឬតម្មងននាមទឹក្ននាមផផ្អម សរា្ព ធ្មខ្ពស់ ឬអនែក្ផ�ល 
ធ្ាបរ់ាេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញនៅនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េពីនលើក្ម៉េៗ។

 
នោលការណ៍ផណនាអំាច្ផម្បម្បរួលពីមជ្ឈមណ្លមយួ នៅមជ្ឈមណ្ល  
មយួនទៀត �ូនច្នែះសូមផឆក្នមើលជាមយួមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េរបស់ 
អនែក្។ នៅមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ ការចាក្ថ់ានែ សំ្ពឹក្ផ�លនធ្វើឲ្យស្ពឹក្ពី 
នម្កាមច្នង្កះ ជាទូនៅពំ៉រាេផ្ល់ជូេន�ើយ។ ម្បសិេនបើរាេបញ្ហា នក្ើត  
ន�ើងក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអនែក្ឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ ផ�លតម្មរូវឲ្យរាេការ

 ពយាបាល អនែក្ម្បផ�លម្តរូវប្ូរក្ផេ្ងនៅមេ្ីរសម្រាលកូ្េ/បនង្កើតកូ្េ 
នៅមេ្ីរនពទ្យ។
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ផ្ះ មេ្ីរនពទ្យសាធារណទៈមយួច្ំេួេផ្ល់ជូេនសវាសម្រាលកូ្េនៅផ្ះ  
ផ�លអនែក្ម្បផ�លអាច្នម្បើម្បាស់បាេ ម្បសិេនបើការរាេនផ្នពាះរបស់ 
អនែក្រាេ�ំនណើ រការធម្មតា។ អនែក្អាច្�ឹងអំពីការទាងំនេះនោយសួរឆ្មប 
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឬតាមរយទៈមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េនៅមេ្ីរ 
នពទ្យក្នែ៉ងតំបេរ់បស់អនែក្។ អនែក្ក្អ៏ាច្នម្ជើសនរ ើសការសម្រាលកូ្េនៅផ្ះ 
បាេផ�រ នោយជួលឆ្មបឯក្ជេផ�លរាេបទពិនសាធេ។៍  

ម្បសិេនបើអនែក្សនម្មច្ចិ្ត្ន�ើម្សម្រាលកូ្េនៅផ្ះ េឺជាការសំខាេផ់�ល
 

ម្តរូវ៖

• រាេឆ្មបផ�លបាេច៉្ះបញជា ីតាមច្បាប ់GP ឬម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្ 
សម្រាលកូ្េសម្រាបផ់ែរក្សាអនែក្នៅនពលឈនឺពាះ េិងការសម្រាល 
កូ្េ

• ទទួលការផែរក្សាស៉ខភាពម៉េនពលសម្រាលកូ្េជានទៀងទាតន់ោយ 
ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

• ទទួលបាេការផែរក្សាស៉ខភាពនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ ផ្ល់ជូេ 
នោយឆ្មប ឬនវជជាបណិ្ត

• ឲ្យនេផឆក្នមើលទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតរបស់អនែក្នោយឆ្មប  
ឬនវជជាបណិ្ត ក្នែ៉ងអាទិត្យទីមយួនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្

• ឲ្យម្បាក្�ច្បាស់ថាឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ផ្ល់ជូេការនធ្វើនតស ្
សម្រាបទ់ារក្នម្កាយនពលនក្ើតមក្ ឬបញជាូ េអនែក្នៅនសវាផ�លចាត ់
ផច្ងកិ្ច្្ចការទាងំនេះ

• ឲ្យម្បាក្�ច្បាស់ថាទារក្អនែក្បាេទទួលវតីាមេី K  េិងការពយាបាល 
នរាេ�នទនទៀត ផ�លតម្មរូវនម្កាយនពលនក្ើតមក្

• នរៀបច្ំបម្មរុងទ៉ក្ក្ផេ្ងនៅក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យតាមតំបេរ់បស់អនែក្សម្រាប ់
ជាជនម្មើសបម្មរុងទ៉ក្ ម្បសិេនបើការសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្ពំ៉នក្ើត 
ន�ើងតាមការនម្ោងទ៉ក្នទ។

ន�ើម្ផីស្វងរក្ផែមនទៀតអំពីការសម្រាលកូ្េនៅផ្ះ សូមទាក្ទ់ងជាមយួ 
Australian College of Midwives (NSW) ទូរស័ព្នលខ  
(02) 9281 9522 ឬ Homebirth Access Sydney (លទ្ភាព 
ទទួលបាេការសម្រាលកូ្េនៅផ្ះ ម្ក្រុងសី៉�េីយ) ទូរស័ព្នលខ  
(02) 9501 0863 ឬនបើក្នមើលវ៉បិសាយ  
www.homebirthsydney.org.au

ច៉្ះម្បសិេនបើខ្៉ ំរាេច្ំណូលច្ិត្ច្ំនពាះនវជជាបណិ្តម្សី ឬឆ្មបម្សី?

សស្ីមយួច្ំេួេរាេច្ំណូលច្ិត្ច្ំនពាះនវជជាបណិ្តម្សី ឬឆ្មបម្សី។ ប៉េ្គលិក្
មេ្ីរនពទ្យយល់�ឹងអំពីនរឿងនេះ ន�ើយម្បឹងផម្បងន�ើម្ផី្ល់ជូេប៉េ្គលិក្

 ម្សី ម្បសិេនបើនេអាច្នធ្វើបាេ។ ឆ្មបក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យភាេនម្ច្ើេ េិងនវជជា
 បណិ្តជានម្ច្ើេជាម្សី ន�ើយប៉េ្គលិក្េឹងម្បឹងផម្បងន�ើម្ផី្ល់ជូេម្េរូ
 នពទ្យម្សី។

នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី វាក្ជ៏ាការពិតផ�រផ�លថាមេ្ីរនពទ្យភាេនម្ច្ើេរាេ 
ទាងំនវជជាបណិ្ត េិងឆ្មបទាងំម្បរុស េិងទាងំម្សី ន�ើយក្រ៏ាេនពលផ�ល

 
នេមេិអាច្ពិេិត្យនោយម្េរូនពទ្យម្សីផ�រ។ ក្នែ៉ងម្ោរាេអាសេនែ នរឿង

 ផ�លសំខាេប់ំផ៉តេឺថាអនែក្ េិងទារក្អនែក្ទទួលបាេការផែរក្សានោយ 
ជំនាញបំផ៉តផ�លរាេផ្ល់ជូេ - ការនេះអាច្រាេេយ័ថានវជជាបណិ្ត 
ម្បរុស ឆ្មបម្បរុស ឬេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ម្បរុសេឹងម្តរូវជាបទ់ាក្ទិ់េ។ ប៉េ្គលិក្ 
ទាងំអស់េឹងនោរពច្ំនពាះការេិយមចូ្លចិ្ត្របស់សស្ីទាងំឡាយ។

ម្បសិេនបើអនែក្ទទួលការពយាបាលនោយអនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាពម្បរុស  
អនែក្អាច្នសនែើសំ៉សរាជិក្ប៉េ្គលិក្ម្សីឲ្យនៅទីននាះ ម្បសិេនបើរាេ

 ប៉េ្គលិក្រានែ ក្ទ់ំនេរ។

ម្បសិេនបើអនែក្នម្ជើសនរ ើសជួបម្េរូនពទ្យឯក្នទសម្សីផផនែក្សម្រាលកូ្េ
 

តាមធម្មតា ម្េរូនពទ្យេឹងនៅចូ្លរមួក្នែ៉ងការបនង្កើតកូ្េរបស់អនែក្នៅមេ្ីរ 
នពទ្យ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមបញ្ជា ក្ជ់ាែ្មី ការនេះម្បផ�លមេិអាច្នធ្វើបាេក្នែ៉ងម្ោ

 
អាសេនែន�ើយ។

នៅមេ្ីរនពទ្យសាធារណទៈ អនែក្ម្បផ�លជាទទួលបាេការនមើលផែពី 
េិស្សតិផផនែក្កិ្ច្្ចការឆ្មប េិងនវជជាសាសស្ េិងម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្

 
សម្រាលកូ្េ េិងនវជជាបណិ្តឯក្នទសជំងឺក៉្រារ ផ�លទទួលការ�្វឹក្ 
�្វឺេនម្កាមការម្តរួតពិេិត្យពីឆ្មប ម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្សម្រាលកូ្េ  
េិងនវជជាបណិ្តឯក្នទសជំងឺក៉្រារផ�លរាេបទពិនសាធេ។៍

ម្បសិេនបើអនែក្រាេក្ង្វល់ ឬការម្ពរួយបារម្ភណ្មយួអំពីការនមើលផែ 
ផ�លអនែក្បាេទទួល សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។  
ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉រាេអារម្មណ៍ស៉ខម្សរួលន�ើម្នីធ្វើក្ិច្្ចការននាះនទ អនែក្ក្៏

 អាច្េិោយនៅកាេអ់នែក្ម្េបម់្េង ភានែ ក្ង់្រទំនាក្ទ់ំេងអនែក្ជំងឺ ឬ GP  
របស់អនែក្បាេផ�រ។
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សស្ីមយួច្ំេួេនម្ជើសនរ ើសសា្ថ បេ័ផ្ល់ការផែរក្សានោយខ្ួេឯង ន�ើម្ឲី្យ
 ផែរក្សានេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនេរាេនផ្នពាះ េិងសម្រាលកូ្េ។ ការនេះ

 
រាេេយ័ថា អនែក្នរៀបច្ំបម្មរុងទ៉ក្ក្ផេ្ងន�ើម្ជីួបម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្  
សម្រាលកូ្េ GP ឯក្ជេ ផ�លនធ្វើការផែរក្សាស៉ខភាពម៉េនពលសម្រាល
កូ្េ ឬឆ្មបឯក្ជេផ�លរាេបទពិនសាធេ។៍ អនែក្អាច្នម្ជើសនរ ើសម្េរូនពទ្យ  
ឯក្ជេផ�លនធ្វើការនៅមេ្ីរនពទ្យឯក្ជេ មេ្ីរនពទ្យសាធារណទៈ ឬចាត ់
ផច្ងការសម្រាលកូ្េនៅផ្ះ។ អនែក្េឹងម្តរូវបងម់្បាក្ស់ម្រាបន់ែ្ច្ំណ្យ 
នេការផែរក្សារបស់អនែក្ (ផ�លរាេតនម្ផម្បម្បរួល ក្ប៏៉ា៉ផេ្អាច្អស់ម្បាក្ ់
នម្ច្ើេ)។ សស្ីភាេនម្ច្ើេផ�លនម្ជើសនរ ើសយក្ជនម្មើសទាងំនេះ រាេការ

 ធានារា៉ា បរ់ងផផនែក្ស៉ខភាពឯក្ជេន�ើម្ជីួយ�នច្ញនែ្ច្ំណ្យ។

សូមផឆក្នមើលជាមយួមូលេិធិស៉ខភាពរបស់អនែក្ ន�ើម្ឲី្យបាេ�ឹងពី
 ទំរងន់េការផែរក្សារបស់អនែក្ េិងនសវាផែទាស៉ំខភាពរាេអ្វីខ្ះផ�លម្តរូវ 

នច្ញនែ្ឲ្យក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ នពលសម្រាលកូ្េ េិងនម្កាយ
នពលសម្រាលកូ្េ។

ម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្សម្រាលកូ្េឯក្ជេ េិង GP ផផនែក្សម្រាលកូ្េ

ជាមយួេឹងជនម្មើសនេះ អនែក្ទទួលបាេការផែរក្សាពីម្េរូនពទ្យឯក្នទស 
ឯក្ជេផផនែក្សម្រាលកូ្េ (Fellow of the Royal Australian  
and New Zealand College of Obstetricians and  
Gynaecologists) េិង/ឬ GP (Diploma of Royal  
Australian and New Zealand College of  
Obstetricians and Gynaecologists ឬរាេក្ំរតិនស្មើេឹង 
េិសិ្សតថានែ ក្ន់ម្កាយបរញិ្ញា បម្ត ទទួលការ�្វឹក្�្វឺេផផនែក្សម្រាលកូ្េ)។

 
អនែក្េឹងជួបនេនៅការោិល័យរបស់នេ។ ម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្សម្រាល
កូ្េមយួច្ំេួេ នម្បើឆ្មបផ�លអាច្ចូ្លរមួក្នែ៉ងការផែរក្សាស៉ខភាពម៉េ 
នពលសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្ផ�រ។

ជាទូនៅ ម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្សម្រាលកូ្េឯក្ជេ ឬ GP ផផនែក្ 
សម្រាលកូ្េ បនង្កើតទារក្នៅតាមមេ្ីរនពទ្យមយួច្ំេួេតូច្ �ូនច្នែះអនែក្ 
អាច្ម្តរូវនម្ជើសនរ ើសរវាងមេ្ីរនពទ្យពីរ ឬបី។ អនែក្េឹងម្តរូវបាេនមើលផែ

 ច្ំនពាះនពលឈនឺពាះ នោយឆ្មបមេ្ីរនពទ្យ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ 
េឹងម្តរូវចូ្លរមួោ៉ា ងជិតសនែិទ្ ន�ើយតាមធម្មតា េឹងរាេវត្រាេនៅ

 
នពលអនែក្សម្រាលកូ្េ។ ម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្សម្រាលកូ្េ េិង GP  
ផផនែក្សម្រាលកូ្េមយួច្ំេួេ ក្អ៏ាច្ផ្ល់ជូេការនមើលផែនពលអនែក្រាេ 
នផ្នពាះនៅផ្ះរបស់អនែក្ ន�ើយជួយ�នម្ជាមផម្ជងការសម្រាលកូ្េនៅ 
ផ្ះផ�រ។

ខណទៈផ�លអនែក្ក្ំព៉ងនៅមេ្ីរនពទ្យ ការផែរក្សាស៉ខភាពនម្កាយនពល  
សម្រាលកូ្េរបស់អនែក្ េឹងផ្ល់ជូេនោយឆ្មបមេ្ីរនពទ្យ េិងនវជជាបណិ្ត 
របស់អនែក្។ ម្េរូនពទ្យឯក្នទសឯក្ជេផផនែក្សម្រាលកូ្េ ឬ GP ផផនែក្ 
សម្រាលកូ្េ េឹងផ្ល់ការនមើលផែជាបេ្រ�ូត�ល់ម្បាមំយួអាទិត្យ 
នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។

ឆ្មបឯក្ជេផ�លរាេបទពិនសាធេ ៍សស្ីមយួច្ំេួេនម្ជើសនរ ើសយក្ការ 
សម្រាលកូ្េនៅផ្ះ ជាមយួឆ្មបឯក្ជេផ�លរាេបទពិនសាធេ ៍
(បាេច៉្ះ 
បញជា ីម្សបច្បាបជ់ាមយួេណទៈេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ េិងកិ្ច្្ចការឆ្មបនេម្បនទស 
អូសស្ាលី។ ឆ្មបេឹងផែរក្សាអនែក្នពញអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នពលសម្រាល
កូ្េ េិងនម្កាយនពលទារក្អនែក្នក្ើតមក្។

ឆ្មបឯក្ជេមយួច្ំេួេ (ឆ្មប “ រាេសិទ្ិម្សបច្បាប ់”) ឥ�ូវនេះរាេនលខ  
សា្ថ បេ័នមឌីផ�រ �ូច្នវជជាបណិ្តផ�រ។ ការនេះរាេេយ័ថា នសវាផ�ល 
នេផ្ល់ជូេអនែក្ ម្តរូវបាេនច្ញនែ្នោយនមឌីផ�រ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ �ូច្នវជជាបណិ្ត 
ផ�រេឺអាច្រាេ “េរ្ាត” នេការបងន់ែ្។ សូមសួរឆ្មបរបស់អនែក្អំពី 
ពត័រ៌ាេលំអិតនេការបងម់្បាក្ ់េិងម្បាក្ប់ង្វិលមក្វញិផ�លអាច្រាេ 
សម្រាបន់សវារបស់នេ។

នៅនពលអនាេត អនែក្ម្បផ�លអាច្នរៀបច្ំបម្មរុងទ៉ក្ក្ផេ្ងក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យ
របស់អនែក្បាេ នម្កាមការផែរក្សានេឆ្មបឯក្ជេរបស់អនែក្។ ឆ្មបរបស់អនែក្  
េឹងផ្ល់ជូេការផែរក្សាតាមរនបៀបកិ្ច្្ចការឆ្មបក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអនែក្រាេ

 នផ្នពាះ ការផែរក្សានៅនពលឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យ 
 

េិងការនមើលផែនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េនៅផ្ះរបស់អនែក្ ន�ើយេឹង 
អាច្បញជាូ េអនែក្នៅជួបម្េរូនពទ្យឯក្នទសផផនែក្សម្រាលកូ្េ ឬ GP ផផនែក្ 
សម្រាលកូ្េនៅនពលណ្មយួក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ ឈនឺពាះ
សម្រាលកូ្េ ឬនពលសម្រាលកូ្េ ម្បសិេនបើរាេនសច្ក្្ីម្តរូវការ។

ជនម្មើសផែរក្សាស៉ខភាពសាធារណទៈ
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ការនមើលថានែ ក្ែ់នែម
នោយម្បរុងម្បយត័នែទៈ
ការផែរក្សាខ្ួេអនែក្ 
ក្នែ៉ងនពលនពលរាេនផ្នពាះ

Handle with care: looking after 
yourself in pregnancy



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 12

ការម្បរុងម្បយត័នែច្ំនពាះថានែ នំពទ្យផ�លរាេសំប៉ម្តនពទ្យ  េិងថានែ នំពទ្យ 
ផ�លឥតរាេសំប៉ម្តនពទ្យ ន�ើយេិងថានែ រំ៉ក្្ខជាតិ

ថានែ មំយួច្ំេួេ (នទាះថាថានែ រំាេសំប៉ម្តនពទ្យ ឬថានែ នំពទ្យផ�លអនែក្ទិញពី 
ឱសែសា្ថ េនោយពំ៉រាេសំប៉ម្តនពទ្យ) អាច្នធ្វើឲ្យអេ្រាយក្នែ៉ងការរាេ 
នផ្នពាះ។ ការនេះរមួរាេថានែ នំពទ្យទូនៅផ�លអាច្ទិញនោយោ្ម េសំប៉ម្ត
នពទ្យ �ូច្ជាថានែ ពំយាបាលការរលាក្ Nurofen™ ថានែ ផ្ំ្សាយ ថានែ មំ្េរុេ 
ផ្្សាយធំ េិងថានែ ផំក្នរាេនឆ្អើម ក្្អួត េិងថានែ ជំួយ�រលំាយអាហារជាន�ើម។

ម្បសិេនបើអនែក្េិតច្ងន់ម្បើថានែ នំពទ្យណ្មយួក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ៖

• ថានែ បំា៉ា រា៉ា នសតាម៉ា៉ល (paracetamol) ម្តរូវបាេចាតទ៉់ក្ថាជា 
ជនម្មើសមយួផ�លរាេស៉វត្ថិភាពបំផ៉តសម្រាបប់ំបាតក់ារឈចឺាប ់ 
េិងជំងឺម្េរុេនរ្ៅ

• ផឆក្នមើលជាមយួឱសែការ ីឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ជាម៉េ

• នម្បើក្ំរតិថានែ ទំាបបំផ៉តផ�លរាេម្បសិទ្ិភាព 

• នជៀសវាងការនម្បើថានែ នំពទ្យម្បនភទនផ្សងៗោនែ  

• ទូរស័ព្ MotherSafe  នលខ (02) 9382 6539 (តំបេក់្នែ៉ង  
េិងជំ៉វញិជាយម្ក្រុងសី៉�េីយ) ឬ 1800 647 848 (តំបេ ់NSW)។

ថានែ រំាេសំប៉ម្តនពទ្យ  

ម្បសិេនបើអនែក្នម្បើថានែ នំពទ្យនទៀងទាត ់ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវផឆក្នមើល 
ជាមយួនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឲ្យបាេឆ្បប់ំផ៉តនៅនពលអនែក្�ឹងខ្ួេថា 
អនែក្រាេនផ្នពាះ។ ថានែ នំពទ្យមយួច្ំេួេ អាច្នធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ការរាេ 
នផ្នពាះ ន�ើយអាច្បណ្្លឲ្យរាេភាពពំ៉ម្េបល់ក្្ខណទៈពីក្ំនណើ ត� ៏
ធងៃេធ់ងៃរនទៀតផង។ 

ច៉្ះម្បសិេនបើនវជជាបណិ្តរបស់ខ្៉ ំ នច្ញសំប៉ម្តនពទ្យឲ្យខ្៉ ំនម្បើថានែ នំពទ្យ?

សូមឲ្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថា អនែក្ម្បាបន់វជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើ 
អនែក្រាេនផ្នពាះ ឬពយាោមឲ្យរាេនផ្នពាះ។

ច៉្ះម្បសិេនបើខ្៉ ំម្តរូវការនម្បើថានែ នំពទ្យជានទៀងទាត?់

នៅជួបនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ន�ើយសាក្សួរផម្ក្ងនលាថានែ នំពទ្យរបស់អនែក្ 
េួរបាេផ្្ស់ប្ូរ។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ា�ូច្ជានរាេ�ឺត ឈសឺន្ាក្់

 
ន�នជើង �ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ ជំងឺរលាក្នពាះនវៀេធំ ឬជំងឺស្កេ ់អនែក្អាច្ 
ម្តរូវការបេ្នម្បើថានែ នំពទ្យ។ សូមេិោយនៅកាេឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់ 
អនែក្ ឬទាក្ទ់ងជាមយួ MotherSafe ន�ើម្សួីរអំពីជនម្មើសផ�លរាេ 
ស៉វត្ថិភាពបំផ៉តក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ឬនៅនពលបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ 

ជាការល្អណ្ស់ផ�លរាេភាពសា្វ ហាប ់េិងរក្សា�ងខ្ួេឲ្យនៅរាមំេួ 
ខណទៈផ�លអនែក្រាេនផ្នពាះ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមផឆក្នមើលជាមយួឆ្មប ឬនវជជា 
បណិ្តរបស់អនែក្ជាម៉េ ឲ្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាពំ៉រាេបញ្ហា ស៉ខភាព 
ផ�លរារាងំមេិឲ្យអនែក្ហាតម់្បាណ។ ម្បសិេនបើពំ៉រាេបញ្ហា នទ សូមសាក្
ល្ងនធ្វើការហាតម់្បាណល្មមៗច្ំេួេ៣០នាទី �ូច្ជាការន�ើរ ឬផ�ល 
ទឹក្នៅនែងៃភាេនម្ច្ើេនេអាទិត្យ។ 

ការហាតម់្បាណនទៀងទាតអ់ាច្ទៈ

• ជួយ�អនែក្រក្សាទមងៃេ�់ងខ្ួេផ�លរាេស៉ខភាពល្អ

• ជួយ�អនែក្សម្រាក្បេ្ូរអារម្មណ៍

• ជួយ�នធ្វើឲ្យ�ងខ្ួេអនែក្កាេផ់តខ្ាងំ េិងរាមំេួ - ល្អសម្រាបន់ោះ 
ម្សាយជាមយួការរាេនផ្នពាះ នពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ 
េិងភាពជារាតា

• ជួយ�កាតប់េ្ថយភាពពំ៉ស៉ខម្សរួលទាងំឡាយ�ូច្ជាការឈច៉ឺ្ក្ខនែង  
េិងនរាេយឺតសរនស្ម ផ�លប៉ាះពាល់�ល់សស្ីរាេនផ្នពាះមយួ 
ច្ំេួេ។

ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉ធ្ាបរ់ាេ�ងខ្ួេសា្វ ហាបម់៉េនពលរាេនផ្នពាះ ជាការ 
ល្អន�ើម្ចីាបន់ផ្ើមនោយនធ្វើការហាតម់្បាណែនែមៗ។ ការន�ើរ ការផ�ល 
ទឹក្ េិងការហាតម់្បាណក្នែ៉ងទឹក្ជាម្ក្រុម េឺជាការល្អ។ សូមេិោយ

 ជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ជាម៉េ។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេ�ងខ្ួេសា្វ ហាបម់៉េនពលរាេនផ្នពាះ ឬម្បសិេនបើ
 អនែក្នលងកី្ឡា សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អំពីការ 

ហាតម់្បាណតាមទរ្ាបរ់បស់អនែក្។ អនែក្ម្តរូវឲ្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាពំ៉ 
រាេបញ្ហា ស៉ខភាពផ�លរារាងំអនែក្មេិឲ្យនធ្វើសក្ម្មភាពមយួច្ំេួេ ន�ើយ 
ថាការហាតម់្បាណតាមទរ្ាបរ់បស់អនែក្ េឹងពំ៉បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា ក្នែ៉ង 
ការរាេនផ្នពាះ។ 

ចូ្រ�ឹងថាការរាេនផ្នពាះ អាច្បនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់ធ្វើឲ្យអនែក្នក្ើតរាេរបសួ។
ការនេះនោយន�ត៉ថាសរនសច្ំណង េិងសន្ាក្រ់បស់អនែក្ធូរល៉ងន�ើម្ ី
ជួយ�ឲ្យ�ងខ្ួេរបស់អនែក្លូតលាស់កាេផ់តធំ េិងនធ្វើឲ្យវាកាេផ់តង្យ 
ម្សរួលក្នែ៉ងការសម្រាលកូ្េ។ ការពារកំ៉្ឲ្យរាេរបសួក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ
នោយនជៀសវាងការហាតម់្បាណផ�លរាេការប៉ាះទង្គិច្ខ្ាងំ (ការនលាត 
ច៉្ះ េិងនលាតន�ើង េិងច្លនា�ក្ន់លាតផ្ួេៗ) េិងច្លនាណ្មយួ

 ផ�លទាញសន្ាក្ ់ម្តោក្ ក្បាលជង្គង ់ក្នជើង ឬផក្ងន�របស់អនែក្ឲ្យ 
យឺត�ួសក្ំរតិ។ 

ម្ពមជាមយួការរក្សា�ងខ្ួេឲ្យរាមំេួនោយការហាតម់្បាណល្មម ជាការ 
សំខាេផ់�លម្តរូវផែរក្សា ជាពិនសសសាច្�៉់ំក្នែ៉ងនពាះរបស់អនែក្ ខនែង េិង 
សាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្ផ�លទទួលរងនម្កាមការសង្កតទ់មងៃេខ្់ាងំជាងធម្មតា  
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថមអំពីការហាតម់្បាណ 
ពិនសសផ�លអនែក្អាច្នធ្វើបាេនពញអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ សូមនមើល 
ផ្ល់ក្រ្ាងំ�ល់ខ្៉ ំ: ការហាតម់្បាណម៉េ - េិងនម្កាយនពលរាេទារក្  
នៅទំពរ័ 37។

ការនម្បើថានែ នំពទ្យក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះការហាតម់្បាណ
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នតើថានែ នំពទ្យផ�លខ្៉ ំក្ំព៉ងនម្បើសម្រាបស់ា្ថ េភាពស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្របស់ខ្៉ ំ
 រាេស៉វត្ថិភាពឬនទ?

ច្ំនពាះសស្ីមយួច្ំេួេផ�លរាេនរាេស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្ អាច្ជាការល្អបំផ៉ត 
ផ�លម្តរូវបេ្នម្បើថានែ នំពទ្យរបស់អនែក្ រ�ូត�ល់ច្បក់ាររាេនផ្នពាះ ជាជាង
ពំ៉ពយាបាលនរាេទាល់ផតនសាះ។ សូមផឆក្នមើលជាមយួនវជជាបណិ្តរបស់ 
អនែក្អំពីថានែ នំពទ្យផ�លអនែក្ក្ំព៉ងនម្បើ។

ថានែ រំ៉ក្្ខជាតិ េិងវធិីសាសស្នម្បើនម្បងម្ក្អូបធម្មជាតិន�ើម្ពីយាបាល
 ការឈចឺាប់

រាេការម្សាវម្ជាវតិច្តួច្ណ្ស់ អំពីម្បសិទ្ឋិភាពនេផលិតផលរ៉ក្្ខជាតិ
 នៅនលើការរាេនផ្នពាះ រមួរាេការនម្បើ homeopathy (វធិីសាសស ្

ពយាបាលជំងឺនោយនម្បើបររិាណបេ្ិច្បេ្ួច្នេសារធាត៉បង្កនរាេ) េិង 
 aromatherapy (វធិីសាសស្នម្បើនម្បងម្ក្អូបធម្មជាតិន�ើម្ពីយាបាល
 

ការឈចឺាប)់។ មេ៉ស្សជានម្ច្ើេេិតថាផលិតផលរ៉ក្្ខជាតិរាេស៉វត្ថិភាព
 ជាងនេ នោយន�ត៉ថាវាមក្ពីធម្មជាតិ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្រ៉ក្្ខជាតិអាច្រាេផល 

ប៉ាះពាល់ខ្ាងំបំផ៉ត �ូនច្នែះជាការល្អបំផ៉តផ�លម្តរូវម្បរុងម្បយត័នែជាមយួ 
ថានែ រំ៉ក្្ខជាតិទាងំននាះ �ូច្ោនែ េឹងការម្បរុងម្បយត័នែជាមយួថានែ នំពទ្យ�នទ 
នទៀតផ�រ។

ពំ៉�ូច្ថានែ នំពទ្យនធ្វើក្នែ៉ងមេ្ីរពិនសាធេន៍�ើយ រ៉ក្្ខជាតិនក្ើតន�ើងនោយ
 ធម្មជាតិ អាច្ផម្បម្បរួលោ៉ា ងនម្ច្ើេច្ំនពាះក្រ្ាងំរបស់វា �ូនច្នែះវាអាច្ 

ពិបាក្េឹង�ឹងម្បាក្�ថានតើក្ំរតិថានែ ផំ�លអនែក្នម្បើរាេស៉វត្ថិភាព ឬអត។់
 ក្ិច្្ចការផ�លរាេស៉វត្ថិភាពបំផ៉តេឺម្តរូវសួរនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម៉េេឹង
 

អនែក្នម្បើថានែ អំ្វីមយួ នទាះបីជាផលិតផលរ៉ក្្ខជាតិ ឬថានែ នំពទ្យមក្ពីឱសែ
 សា្ថ េក្្ី។

ថានែ រំ៉ក្្ខជាតិផ�លេួរនជៀសវាងោ៉ា ងពិតម្បាក្� នៅនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ  
រមួរាេ aloe vera (ម្បទាលក្េ្៉យម្ក្នពើ) angelica, arbor 
vitae, black cohosh, blue cohosh, cascara sagrada, 
comfrey, dong quai, feverfew, golden seal, juniper, 
passionflower, pennyroyal, pokeweed េិង slippery 
elm។

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

សូមកំ៉្បពា្ឈបក់ារនម្បើថានែ នំពទ្យ�ន៍ទៀងទាតរ់បស់អនែក្ 
ម៉េេឹងផឆក្នមើលជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬឱសែការ ី
របស់អនែក្។

❖

ម្បសិេនបើអនែក្នក្ើតម្េរុេនរ្ៅ សូមម្បាបន់វជជាបណិ្តរបស់ 
អនែក្ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។ ជាការ 
រាេស៉វត្ថិភាពនម្ច្ើេ ផ�លនម្បើថានែ បំា៉ា រា៉ា នសតាម៉ា៉ល 
(paracetamol) ន�ើម្ជីួយ�កាតប់េ្ថយការម្េរុេ  
ជាជាងទ៉ក្ឲ្យរាេជំងឺម្េរុេនរ្ៅយូរនពក្ ជាពិនសស  
ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលពីរបីអាទិត្យ�ំបូងនេការរាេនផ្នពាះ។ 

❖

ជាការសំខាេផ់មេផទេផ�លឆ្មប េិងនវជជាបណិ្តរបស់ 
អនែក្ម្តរូវ�ឹង ម្បសិេនបើអនែក្បាេនម្បើថានែ ណំ្មយួម៉េនពល 
ឬក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ នោយន�ត៉ថាទារក្ 
របស់អនែក្អាច្ម្តរូវការការផែរក្សាពិនសសនៅនពលនក្ើត 
មក្។
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ច៉្ះច្ំនពាះថានែ រំ៉ក្្ខជាតិ St John វញិ?

ម្បសិេនបើអនែក្នម្បើថានែ រំ៉ក្្ខជាតិនេះសម្រាបព់យាបាលជំងឺធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្
 សូមម្បាបឆ់្មប េិងនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ឲ្យបាេ�ឹង។ ម្បសិេនបើអនែក្
 

រាេជំងឺធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ រាេនសវា េិងវធិីសាសស្ពយាបាល�នទនទៀត
 

ផ�លអាច្ជួយ�បាេ។

នតើខ្៉ ំអាច្ផឹក្ទឹក្ផតរ៉ក្្ខជាតិក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះឬនទ?

ជាទូនៅ ម្បសិេនបើអនែក្ផឹក្ក្នែ៉ងច្ំេួេធម្មតា ផតរ៉ក្្ខជាតិភាេនម្ច្ើេពំ៉នធ្វើឲ្យ
 អេ្រាយន�ើយ។ 

នតើផតស្ឹក្ raspberry រាេស៉វត្ថិភាពសម្រាបផឹ់ក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ ្
នពាះឬនទ?

�ូច្ោនែ េឹងថានែ បំរាណជានម្ច្ើេឯនទៀតផ�រ ពំ៉រាេការម្សាវម្ជាវម្េបម់្ោេ ់
ន�ើម្ផី្ល់ច្នម្ើយច្បាស់លាស់ន�ើយ។ រាេការអះអាងថាផតស្ឹក្ 

 
raspberry អាច្នធ្វើឲ្យធូរម្សាល�ំនណើ រច្ងក់្្អួតច្នង្្អ រនពលរាេនផ ្
នពាះ។ ប៉ា៉ផេ្ក្រ៏ាេមតិខ្ះថាវាអាច្នាឲំ្យរាេការនឆ្អើម ច្ងក់្្អួត ន�ើយ 
អាច្រ�ូតនាឲំ្យរលូតកូ្េ ឬឈនឺពាះសម្រាលកូ្េម៉េផខនទៀតផងនោយ 
នម្ពាះវាជួយ�ជម្មរុញឲ្យស្ូេក្សន្ាក្។់ ទាក្ទ់ងនៅេឹងនរឿងផ�លថានតើ 
វាជួយ�នធ្វើឲ្យនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េង្យម្សរួលបេ្ិច្ឬអត ់ការននាះ 
ក្ពំ៉៏ច្បាស់ម្បាក្�ផ�រ។ ការម្សាវម្ជាវរបស់អូសស្ាលីរក្ន�ើញថា នទាះប ី
ផតស្ឹក្ raspberry ពំ៉បំម្ពរួញនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េនៅ�ំណ្ក្ ់
កាលទីមយួក្្ី វាក្ប៏ំម្ពរួញនពលនៅ�ំណ្ក្ក់ាលទីពីរបេ្ិច្បេ្ួច្ផ�រ។ 

 វាក្ន៏ធ្វើឲ្យអម្តា នេការនម្បើ�នង្កៀបសម្រាបទ់ាញទារក្នច្ញពីទា្វ ររាស  
ឬការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់រាេក្ំរតិទាបបេ្ិច្ផ�រ។  

លទ្ផលច៉្ងនម្កាយ? នយើងម្តរូវការការម្សាវម្ជាវនម្ច្ើេផែមនទៀត។  
ទំរា�ំល់នពលននាះ សូមទទួលការផណនាពំីឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ -  
ន�ើយជាពិនសស សូមម្បរុងម្បយត័នែន�ើម្នីជៀសវាងនរឿងមេិល្អ - សូមនម្បើ
ថានែ ផំក្នរាេ�នទនទៀតសម្រាប�់ំនណើ រច្ងក់្្អួតច្នង្្អ រនពលរាេនផ្នពាះ។ 
សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល ការម្ពរួយបារម្ភទូនៅក្នែ៉ងការរាេនផ្
នពាះ  នៅទំពរ័ 43។

ថានែ ពំយាបាល េិងវធិីសាសស្�នទនទៀត

�ូច្ោនែ េឹងថានែ ផំក្នរាេរ៉ក្្ខជាតិទាងំឡាយផ�រ ពំ៉រាេការម្សាវម្ជាវនម្ច្ើេ 
អំពីស៉វត្ថិភាព េិងម្បសិទ្ិភាពនេថានែ ពំយាបាល េិងជនម្មើសពយាបាលជា

 នម្ច្ើេនផ្សងនទៀតន�ើយ។ ជនម្មើសពយាបាលមយួច្ំេួេ �ូច្ជាការចាក្ ់
មជា៉លវទិយាសាសស្ ការេក្ម់្ច្បាច្ ់ការចាបស់រនស ការេក្ម់្ច្បាច្ឆ់្អឹង  
េិងការពយាបាលឆ្អឹងនោយច្លនា បាេបង្ហា ញឲ្យន�ើញថារាេស៉វត្ថិ 
ភាពក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ម្បសិេនបើអនែក្ម្បក្បម៉ខការក្នែ៉ងអាជីពទាងំ

 នេះរាេជំនាញនពញនលញ ន�ើយរាេបទពិនសាធេក៍្នែ៉ងការពយាបាល 
សស្ីរាេនផ្នពាះ។ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី ជនម្មើសពយាបាលមយួច្ំេួេពំ៉ 
បាេទទួលការវាយតនម្ម្តឹមម្តរូវនៅន�ើយ ផ�លរាេេយ័ ថានយើងមេិ 
អាច្េិោយឲ្យជាក្ល់ាក្ថ់ា នតើរាេនម្ោះថានែ ក្ណ់្មយួច្ំនពាះអនែក្  
ឬទារក្អនែក្ននាះន�ើយ។

អនែក្េួរេិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ជាេិច្្ច ម៉េនពលចាប ់
នផ្ើមនម្បើផលិតផល ឬការពយាបាលែ្មីណ្មយួ ខណទៈផ�លអនែក្រាេ 
នផ្នពាះ។
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ការឈបជ់ក្ប់ារ ីេឺជាក្ិច្្ចការមយួក្នែ៉ងច្ំនណ្មកិ្ច្្ចការ�ល៏្អបំផ៉ត
 ទាងំឡាយផ�លអនែក្អាច្នធ្វើបាេសម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្។ 

ខណទៈផ�លការឈបជ់ក្ប់ារនីៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ ្
នពាះ បនង្កើតឲ្យរាេេ៉ណម្បនោជេធ៍ំបំផ៉តក្្ី ការឈបជ់ក្ប់ារ ី
នៅនពលណ្ក្ន៏ោយក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ កាតប់េ្ថយ 
នម្ោះថានែ ក្ច់្ំនពាះទារក្។ បារអីាច្ជាទរ្ាបម់យួផ�លពិបាក្បំបាត ់ 
ក្ប៏៉ា៉ផេ្រាេជំេួយ េិងការនម្ជាមផម្ជងសម្រាបអ់នែក្ ម្បសិេនបើអនែក្ 
ច្ងឈ់បជ់ក្ប់ារ។ី ជាការល្អម្បសិេនបើន�េូ េិងសរាជិក្ម្េរួសារ

 
�នទនទៀតរបស់អនែក្នាោំនែ ឈបជ់ក្ប់ារផី�រ។ អនែក្ទាងំអស់ោនែ ម្តរូវ 
ការការពារទារក្អនែក្ ពីផលប៉ាះពាល់នេផផ្សងបារ។ី

ការជក្ប់ារកី្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះនធ្វើឲ្យអេ្រាយ ន�ត៉ថាទារក្របស់ 
អនែក្ជក្ប់ារទីំេងជា៖

• ម្បឈមម៉ខេឹងនម្ោះថានែ ក្ន់េការស្ាបទ់ារក្ក្នែ៉ងស្ូេ

• នក្ើតមេិម្េបផ់ខ (នក្ើតម៉េច៉្ងអាទិត្យទី៣៧)

• រាេទមងៃេតិ់ច្។ នៅនពលអនែក្ជក្ប់ារ ីជាតិេីមផី�លនធ្វើឲ្យ
 អេ្រាយនច្ញពីបារ ីចូ្លនៅក្នែ៉ងច្រេ្្មទារក្អនែក្។  

ទារក្នៅនពលននាះ ទទួលបាេខ្យល់អ៉ក្សី៉ផ�្សេតិច្ ម្ពម 
ទាងំពំ៉លូតលាស់ផងផ�រ។ ទារក្ផ�លរាេទមងៃេតិ់ច្ ទំេងជា 
រាេបញ្ហា ស៉ខភាពនម្កាយនពលនក្ើតមក្។

• រាេបញ្ហា សួត�ូច្ជានរាេ�ឺតជាន�ើម  នម្កាយនពលនក្ើតមក្

• រាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើតនរាេ SIDS (ម្បជំ៉នរាេសញ្ញា ផ�លនាឲំ្យ 
ទារក្តូច្ៗស្ាបភ្់ាមៗ)។

នតើនៅផតជក្ប់ារឬី? ឥ�ូវនេះេឺ
 

ជានពលផ�លម្តរូវឈបជ់ក្ប់ារ ី

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

នៅឲ្យឆ្ងៃ យពីផផ្សងបាររីបស់អនែក្�នទ

ការម្សរូបផផ្សងបារ ីេឺជាការ�ក្�នងហាើមចូ្លផផ្សងបារ ី
របស់អនែក្�នទ។ នរៀងរាល់នពលផ�លេរណ្រានែ ក្ជ់ក្ប់ារ ី
នៅជំ៉វញិអនែក្ ឬទារក្អនែក្ េឺថាអនែក្ទាងំអស់ោនែ ក្ំព៉ងផត 
ជក្ប់ារផី�រ។ ចូ្រខិតខំនជៀសវាងផផ្សងបាររីបស់អនែក្�នទ  
ខណទៈផ�លអនែក្រាេនផ្នពាះ។ នៅនពលទារក្នក្ើតមក្  
សូមកំ៉្បនណ្្យឲ្យេរណ្រានែ ក្ជ់ក្ប់ារនីៅទីក្ផេ្ងផក្្រ 
ទារក្អនែក្ឲ្យនសាះ។ រក្សាទារក្ឲ្យនៅឆ្ងៃ យពីទីក្ផេ្ង 
នានា (ឧទា�រណ៍ ក្ផេ្ងផឹក្ម្សា នបៀ ឬក្ផេ្ងជបន់លៀង)  
ផ�លរាេមេ៉ស្សជក្ប់ារ។ី
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ទូរស័ព្ Quitline (13 78 48)។ Quitline ជានសវារក្សាការ 
សរាងៃ តត់ាមទូរស័ព្ នរៀបច្ំន�ើងន�ើម្ជីួយ�អនែក្ឲ្យឈបជ់ក្ប់ារ។ី  
Quitline រាេផ្ល់ជូេ២៤នរា៉ា ងក្នែ៉ង១នែងៃ ៧នែងៃក្នែ៉ងមយួអាទិត្យ 

 
នរៀងរាល់នែងៃក្នែ៉ងឆ្នែ ។ំ រាេផ្ល់ជូេក្ម្មវធិីជានម្ច្ើេន�ើម្ជីួយ�អនែក្ឲ្យ

 ឈបជ់ក្។់ ពំ៉ផ�លរាេនពលសំខាេជ់ាងនពលនេះន�ើម្ឈីបជ់ក្ ់
បារនី�ើយ។ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អំពី

 
ការឈបជ់ក្ប់ារ។ី

នតើខ្៉ ំអាច្នម្បើស្ករនរៅសូ៊ ឬបំណះផ�លរាេជាតិេីកូ្ទីេក្នែ៉ងនពល
 រាេនផ្នពាះឬនទ?

វធិីសាសស្ពយាបាលផ�លោក្ជំ់េួសជាតិេីកូ្ទីេ (NRT) អាច្ជួយ� 
អនែក្ឲ្យឈបជ់ក្ប់ារ។ី ផលិតផលនេះ រមួរាេបំណះរាេជាតិ 
េីកូ្ទីេ ស្ករនរៅសូ៊ ថានែ មំ្ោបផ់ផ្អម ថានែ មំ្ោបផ់�លរលាយនម្កាម 
អណ្្តអនែក្ េិងម្បោបប់ាញ់ម្សរូបតាមរាត។់ ផលិតផលទាងំនេះ 
ផ្ល់ឲ្យអនែក្េូវជាតិេីកូ្ទីេមយួច្ំេួេតូច្ ផ�លជួយ�កាតប់េ្ថយការ 
រាេច្ំណងខ្់ាងំនៅនលើការជក្ប់ារ។ី ែ្វី�្តិផតជាការល្អបំផ៉ត 
ផ�លពំ៉ម្តរូវរាេជាតិេីកូ្ទីេនៅក្នែ៉ង�ងខ្ួេរបស់អនែក្ ការនម្បើ NRT  
ន�ើម្ជីួយ�អនែក្ឲ្យឈបជ់ក្ ់េឺល្អជាងការជក្ប់ារ ីនោយន�ត៉ថា៖

• ក្ំរតិជាតិេីកូ្ទីេរាេតិច្ជាង

• អនែក្ពំ៉ម្សរូបចូ្លេូវជាតិេីមអីេ្រាយ�នទនទៀតផ�លរាេនៅ 
ក្នែ៉ងផផ្សងបារ ី

• មេ៉ស្សឯនទៀតផ�លនៅជំ៉វញិអនែក្ េឹងពំ៉�ក្�នងហាើមចូ្លផផ្សង 
នច្ញពីបាររីបស់អនែក្។

ម្បសិេនបើអនែក្ច្ងស់ាក្ល្ង NRT ជាការល្អបំផ៉តផ�លនម្បើស្ករ 
នរៅសូ៊ ថានែ មំ្ោបផ់�លរលាយក្នែ៉ងទឹក្ ឬម្បោបប់ាញ់ម្សរូបតាម 
រាត។់ ផលិតផលទាងំនេះផ្ល់ឲ្យអនែក្េូវក្ំរតិជាតិេីកូ្ទីេតិច្តួច្

 ប៉ា៉នណ្ណ ះ ន�ើយអនែក្អាច្ម្េបម់្េងច្ំេួេផ�លអនែក្ទទួលបាេ។  
បំណះបេ្ផ្ល់េូវក្ំរតិជាតិេីកូ្ទីេ ន�ើយការនេះពំ៉ល្អឧត្ម

 
សម្រាបទ់ារក្ន�ើយ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវនម្បើផលិត 
ផលទាងំនេះឲ្យបាេម្តឹមម្តរូវ។ សូមសួរនវជជាបណិ្ត ឬឱសែការ ី 
របស់អនែក្ ថានតើផលិតផលអ្វីផ�លអាច្រាេម្បសិទ្ិភាពល្អបំផ៉ត

 
សម្រាបអ់នែក្។

ម្បសិេនបើអនែក្បំនៅកូ្េេឹងនោះ ស្ករនរៅសូ៊ជាតិេីកូ្ទីេ ថានែ មំ្ោប់
 ផផ្អម ថានែ មំ្ោបផ់�លរលាយនម្កាមអណ្្ត ឬម្បោបប់ាញ់ម្សរូប 

តាមរាត ់េឺល្អម្បនសើរសម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្ ជាងការជក្ប់ារ។ី  
អនែក្េួរបំនៅទារក្អនែក្ ម៉េេឹងអនែក្នម្បើផលិតផលទាងំនេះ។  
ម្បសិេនបើអនែក្បេ្ការជក្ប់ារ ីអនែក្េួរបំនៅទារក្អនែក្ ម៉េអនែក្ 
ជក្ប់ារ។ី 

ម្បសិេនបើទារក្ក្នែ៉ងនផ្របស់ខ្៉ ំ រាេទំ�ំតូច្ពីនម្ពាះផតខ្៉ ំជក្ប់ារ ី
 នតើការនេះេឹងមេិនធ្វើឲ្យកាេផ់តង្យម្សរួលសម្រាបខ់្៉ ំន�ើម្ី

 សម្រាលកូ្េនទឬ?

នទ! ការរាេទារក្ទំ�ំកាេផ់តតូច្ ពំ៉រាេេយ័ថានពលឈនឺពាះ 
សម្រាលកូ្េេឹងកាេផ់តង្យម្សរួលននាះនទ - ក្ប៏៉ា៉ផេ្ទារក្ផ�លពំ៉ 
បាេលូតលាស់ល្អក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ន�ើយរាេទមងៃេតិ់ច្  
ទំេងជារាេបញ្ហា ស៉ខភាពទាងំរយទៈនពលខ្ី េិងទាងំរយទៈនពល 
ផវង។

ច៉្ះម្បសិេនបើខ្៉ ំម្ោេផ់តកាតប់េ្ថយ ន�ើយជក្ប់ារចី្ំេួេតិច្ជាង? 
 នតើនេះមេិផមេជាការល្អម្បនសើរសម្រាបទ់ារក្នទឬ?

មេ៉ស្សជានម្ច្ើេផ�លជក្ប់ារតីិច្ (ឬជក្ប់ារផី�លរាេជាតិជរ័តិច្) 
 សងបសង្គបក់ារនេះវញិ នោយការម្សរូបយក្ផផ្សងបារកីាេផ់តនម្ច្ើេ  

ន�ើយបណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា ស៉ខភាពកាេផ់តនម្ច្ើេច្ំនពាះខ្ួេនេ។  
ការពំ៉ជក្ប់ារទីាល់ផតនសាះ េឺជាជនម្មើសរាេស៉វត្ថិភាពបំផ៉ត 
សម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្។

ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការជំេួយន�ើម្ឈីបជ់ក្ប់ារ ី
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នពលអនែក្ផឹក្ម្សា ម្សានធ្វើ�ំនណើ រពីច្រេ្្មរបស់អនែក្ នៅក្នែ៉ងច្រេ្
 

្មរបស់ទារក្ ន�ើយបនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់េបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ�ល់ 
រូបអនែក្ េិងទារក្អនែក្។ ជនម្មើសផ�លរាេស៉វត្ថិភាពបំផ៉តសម្រាប ់
សស្ីរាេនផ្នពាះ ឬសស្ីផ�លខិតខំឲ្យរាេនផ្នពាះ េឺពំ៉ម្តរូវផឹក្ម្សា

 
ទាល់ផតនសាះ។

ការផឹក្ម្សានម្ច្ើេក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ទាក្ទិ់េេឹងការរាេនម្ោះថានែ ក្់
 ក្ំរតិកាេផ់តខ្ពស់នេការរលូតកូ្េ ការស្ាបទ់ារក្ក្នែ៉ងស្ូេ េិងទារក្នក្ើត
 មេិម្េបផ់ខ។

ការផឹក្ម្សានម្ច្ើេជានទៀងទាត ់(នម្ច្ើេជាងម្បាបីំផក្វខានែ តេំរូក្នែ៉ងមយួនែងៃ)
 ក្ប៏នង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់េនរាេសញ្ញា ទារក្នក្ើតមក្ខ៉សខានែ តផផនែក្�ងខ្ួេ 

េិងម្បាជ្ាសា្ម រតីនោយសារការផឹក្ម្សានម្ច្ើេនៅនពលរាេនផ្នពាះផ�រ។
ទារក្ផ�លនក្ើតមក្រាេនរាេសញ្ញា  នេទារក្នក្ើតមក្ខ៉សខានែ តផផនែក្�ង 
ខ្ួេ េិងម្បាជ្ាសា្ម រតី រាេបញ្ហា ផផនែក្ម្បាជ្ាសា្ម រតីនោយសារការផឹក្

 ម្សានម្ច្ើេនៅនពលរាេនផ្នពាះ បញ្ហា ផផនែក្សម្មបសម្មរួល េិងច្លនា  
នក្ើតមក្ពំ៉រាេម៉ខរាតម់្េបល់ក្្ខណទៈ រាេបញ្ហា នបះ�ូង េិងឆ្អឹង ន�ើយ 
រាេការលូតលាស់ផផនែក្រាងកាយយឺតយូរ។

ខ្៉ ំបាេផឹក្ម្សាពីរបីផក្វម៉េេឹងខ្៉ ំ�ឹងថាខ្៉ ំរាេនផ្នពាះ...

សូមកំ៉្ភយ័ស្េន់ស្ា - ភស្៉តាងែ្មីៗហាក្�ូ់ច្ជាបង្ហា ញឲ្យ�ឹងថាក្ំរតិ 
នម្ោះថានែ ក្ន់េការអេ្រាយ�ល់ទារក្ទំេងជាទាប ម្បសិេនបើសស្ីផ�ល 
េឹងក្ាយជារ្ាយបាេផឹក្ម្សាច្ំេួេតិច្តួច្ ម៉េនពលនេ�ឹងថារាេ 
នផ្នពាះ។

ម្បសិេនបើអនែក្ម្ពរួយបារម្ភ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់ 
អនែក្ ឬទាក្ទ់ងជាមយួ MotherSafe តាមទូរស័ព្នលខ (02) 9382  
6539 (តំបេក់្នែ៉ង េិងជំ៉វញិជាយម្ក្រុងសី៉�េីយ) ឬ 1800 647 848  
(នលខទូរស័ព្ឥតេិតនែ្)។

ថានែ នំញៀេភាេនម្ច្ើេផ�លនម្បើក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េឹងចូ្លនៅ
 �ល់ទារក្តាមរយទៈទងស៉ក្។ ជាការពិបាក្ឲ្យ�ឹងម្បាក្�ថានតើរាេ 

សារធាត៉អ្វីខ្ះនៅក្នែ៉ងថានែ នំញៀេខ៉សច្បាបទ់ាងំឡាយ�ូច្ជាcannabis 
(ខាណ្ប៊សី), speed(ស្ពី�), ice(នអស៍), cocaine(កូ្នខេ),  
heroin(ន�រ ៉ាូអ៉ីេ), ecstasy(អិក្ថាស្ស)ី ឬ LSD(អិលផអសឌី) ជា 
ន�ើម។ ថានែ នំញៀេទាងំនេះអាច្រាេថានែ នំញៀេនលើសមយួម្បនភទ េិង/ឬ 
លាយបញ្ចូ លជាមយួសារធាត៉�នទនទៀត។ ការនេះនធ្វើឲ្យពិបាក្�ឹងថានតើ

 រាេផលប៉ាះពាល់អ្វីខ្ះ ផ�លថានែ នំញៀេទាងំននាះអាច្រាេនលើការរាេនផ ្
នពាះ ឬទារក្ផ�លក្ំព៉ងលូតលាស់ក្នែ៉ងស្ូេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នយើង�ឹងថាថានែ ទំាងំ

 
ននាះបនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់េបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ�ល់អនែក្ េិងទារក្អនែក្។

ការនម្បើថានែ នំញៀេនលើសពីមយួម្បនភទ ម្ពមទាងំម្សា េឺជាការម្ពរួយបារម្ភ 
មយួនទៀត ពីនម្ពាះោ្ម េេរណ្�ឹងអំពីផលប៉ាះពាល់នលើការរាេនផ្នពាះ  
ឬទារក្ន�ើយ។ ការនម្បើថានែ នំញៀេមយួច្ំេួេោ៉ា ងនទៀងទាតរ់មួរាេ  
cocaine(កូ្នខេ), speed(ស្ពី�) េិង heroin(ន�រ ៉ាូអ៉ីេ) ក្អ៏ាច្ 
បណ្្លឲ្យរាេនរាេសញ្ញា មេិល្អផផនែក្រាងកាយ េិងអារម្មណ៍ផងផ�រ 
ច្ំនពាះទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត បណ្្លមក្ពីការឈបន់ម្បើថានែ នំញៀេ។

តារាង ថានែ នំញៀេក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ - អ្វីផ�លនយើង�ឹង (នៅទំពរ័ 
បន្ាប)់ រាយន ្្ម ះេូវផលប៉ាះពាល់នេការនម្បើថានែ នំញៀេផ�លនេ�ឹង 
ច្ំនពាះរ្ាយ េិងទារក្ផ�លក្ំព៉ងលូតលាស់ក្នែ៉ងស្ូេ។

ជនម្មើសផ�លរាេស៉វត្ថិភាពបំផ៉តសម្រាបស់ស្ីរាេនផ្នពាះ េឺពំ៉ម្តរូវនម្បើ 
ថានែ នំញៀេខ៉សច្បាបណ់្ទាល់ផតនសាះ។ មេ៉ស្សផ�លចាក្ថ់ានែ នំញៀេ 
ខ៉សច្បាប ់ឬនស្ររ ៉ាូអ៉ី�(steroid) អាច្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់េការឆ្ងវា៉ា យ 
រ៉សឺ�ូច្ជានរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ C េិងនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B។ 
ម្បសិេនបើអនែក្ក្ំព៉ងនម្បើថានែ នំញៀេ សូមេិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬ

 
ឆ្មបរបស់អនែក្ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ ន�ើម្ពីិភាក្សា 
អំពីការនម្ជើសនរ ើសរបស់អនែក្សម្រាបក់ារផែរក្សាក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។

ច៉្ះម្បសិេនបើខ្៉ ំនម្បើថានែ នំញៀេ ម៉េេឹងខ្៉ ំ�ឹងថាខ្៉ ំរាេនផ្នពាះ?

ម្បសិេនបើអនែក្នម្បើថានែ នំញៀេ ម៉េេឹងអនែក្�ឹងរាេនផ្នពាះ ជាការសំខាេ់
 

ផ�លមេិម្តរូវស្េន់ស្ា។ សូមេិោយនៅកាេឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់ 
អនែក្ ឬទាក្ទ់ងជាមយួ MotherSafe តាមទូរស័ព្នលខ (02) 9382  
6539 (សី៉�េីយ) ឬ 1800 647 848 (នលខទូរស័ព្ឥតេិតនែ្)។

ថានែ  ំMethadone(មថីា�ូេ) េិង  
buprenorphine(ប៊៉យនម្ពេរ័�្វីេ) ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

ម្បសិេនបើអនែក្នម្បើន�រ ៉ាូអ៉ីេ ឬថានែ នំញៀេ opioid(អូភាអ៉ី�) ឯនទៀត 
សូមេិោយនៅកាេឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អំពីការប្ូរជំេួសថានែ ំ 
ទាងំននាះ ជាមយួក្ម្មវធិីនេថានែ  ំMethadone។ ការនម្បើថានែ  ំ
Methadone េិង buprenorphine ជាជាងនម្បើន�រ ៉ាូអ៉ីេអាច្៖
• នធ្វើឲ្យស៉ខភាពរបស់អនែក្ េិងទារក្អនែក្រតឹកាេផ់តល្អម្បនសើរ
• កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្�់ល់ទារក្អនែក្ 
• កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ
• ជួយ�នធ្វើឲ្យការនម្បើថានែ នំញៀេ េិងរនបៀបរស់នៅរាេលំេឹង។

ថានែ នំញៀេខ៉សច្បាប់ម្សា - នតើរាេច្ំេួេស៉វត្ថិភាពផ�ល 
អាច្ផឹក្បាេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្
នពាះឬនទ?
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ថានែ នំញៀេនៅក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ - អ្វីផ�លនយើង�ឹង

ថានែ នំញៀេ រនបៀបផ�លថានែ នំញៀេប៉ាះពាល់�ល់ការរាេនផ្នពាះ

Benzodiazepines 

(បឹេ�្ូសោោ៉ា �្សផី្េ)
(Valium-នវនលៀម, Normison-
េរ័មសឹីេ, Serepax-�្សរីផីផក្្ស, 
Hypnodorm-�៉ីបេូឌម, Xanax-
ន�៊្សផេក្្ស, Temaze-ធីនម៉ា�្ស)

• ថានែ នំញៀេទាងំនេះឆ្ងកាតរ់បាងំទងស៉ក្ ន�ើយអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ការលូតលាស់ េិងការរកី្ច្នម្មើេរបស់ទារក្។
• ថានែ នំញៀេទាងំនេះអាច្បនង្កើតនរាេសញ្ញា មេិល្អផផនែក្រាងកាយ េិងអារម្មណ៍ច្ំនពាះទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត

 
បណ្្លមក្ពីការឈបន់ម្បើថានែ នំញៀេ។

• ម្បសិេនបើនេនច្ញសំប៉ម្តឲ្យអនែក្នម្បើថានែ  ំbenzodiazepine ជាការសំខាេផ់�លអនែក្ម្តរូវេិោយជា 
មយួនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្រាេនផ្នពាះ ឬនរៀបច្ំេនម្រាងការរាេនផ្នពាះ។

• ថានែ នំញៀេទាងំនេះក្អ៏ាច្បញជាូ េពីរ្ាយ នៅទារក្ផ�រតាមរយទៈទឹក្នោះ។ �ងខ្ួេរបស់ទារក្ពំ៉អាច្នធ្វើ
 �ំនណើ រការថានែ នំញៀេទាងំនេះឲ្យបាេនលឿេន�ើយ ន�ើយថានែ ទំាងំនេះអាច្ម្បមូលផ្៉ ំ�ល់ក្ំរតិោ៉ា ងនម្ច្ើេ។

ថានែ នំញៀេ Cannabis(ខាណ្ប៊សី)
(pot-ផត,់ dope-�ូប, ganja-ក្ញ្្, 
grass-ម្កាស, weed-វ�ី)

• ការជក្ ់cannabis ជាមយួថានែ ជំក្ ់រាេេយ័ថាអនែក្ម្សរូបយក្ជាតិព៉លកានបាេម៉ាូណូអ៉ក្សី៉�  
េិងសារធាត៉េីមនីធ្វើឲ្យអេ្រាយ�នទនទៀត ផ�លអាច្បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា �ល់ទារក្។  

• ការនេះបនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់ាឲំ្យទារក្េឹងនក្ើតមេិម្េបផ់ខ ន�ើយរាេទមងៃេតិ់ច្នៅនពលនក្ើតមក្។ 

ថានែ នំញៀេ Cocaine(កូ្នខេ) • ការនម្បើ cocaine បនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់េការរលូតកូ្េ េិងការស្ាបទ់ារក្ក្នែ៉ងស្ូេ។
• ថានែ នំញៀេនេះអាច្នធ្វើឲ្យសរនស្មរមួតូច្ទាងំក្នែ៉ងស្ូេរបស់រ្ាយ េិងទាងំក្នែ៉ងខ្ួេទារក្ ផ�លកាត់

 បេ្ថយការផ្គតផ់្គង់្ មនៅឲ្យទារក្ បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា លូតលាស់ ន�ើយអាច្បណ្្លឲ្យទងស៉ក្ 
ោច្ន់ច្ញពីស្ូេ។

ថានែ នំញៀេ Methamphetamines 
(នម៉ាែអំ�្វីថាមេី )
(speed-ស្ពី�, ice-នអស៍, crystal 
meth-ម្េីស្ាលនម៉ាែ)

• Methamphetamines បនង្កើេអម្តាច្ង្្វ ក្ន់បះ�ូងរ្ាយ េិងទារក្ផ�លក្ំព៉ងលូតលាស់ក្នែ៉ងស្ូេ។
• �ូច្ cocaine(កូ្នខេ) ផ�រ ថានែ នំញៀេទាងំនេះអាច្នធ្វើឲ្យសរនស្មរបស់ទារក្រមួតូច្ បណ្្លឲ្យ 

រាេបញ្ហា លូតលាស់ ន�ើយក្អ៏ាច្បណ្្លឲ្យទងស៉ក្ោច្ន់ច្ញពីស្ូេផ�រ។
• ការជក្ប់ារអីាច្បនង្កើេឥទ្ិពលនេនល្ឿេសរនស្មរបស់ទារក្។
• ការនម្បើថានែ នំញៀេទាងំនេះក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ធ្ាបទ់ាក្ទិ់េេឹងការធ្ាក្់្ ម ការឈនឺពាះ

 សម្រាលកូ្េម៉េនពល ការរលូតកូ្េ េិងការនក្ើេនម្ោះថានែ ក្ន់េភាពមេិធម្មតានេទារក្ក្នែ៉ងនផ្។

ថានែ នំញៀេ Ecstasy(អិក្ថាស្ស)ី
(E-អ៉ី, XTC-អិក្្សធីសី៉, X-អិក្្ស)

• Ecstasy បណ្្លឲ្យសរា្ព ធ្ម េិងក្ំនៅ�ងខ្ួេន�ើងខ្ពស់ ផ�លអាច្បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា ស្ម៉េ 
សា្ម ញក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងរាេបញ្ហា ច្ំនពាះទារក្។

• ការនម្បើថានែ នំញៀេម្បនភទទាងំនេះក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ធ្ាបទ់ាក្ទិ់េេឹងការលូតលាស់យឺតយូរ 
េិងភាពមេិម្បម្ក្តីនម្ច្ើេម្បនភទ។

ថានែ នំញៀេ Opioids(អូភាអ៉ី�) 
(heroin-ន�រ ៉ាូអ៉ីេ, morphine-ម៉ា�្វីេ, 
pethidine-ភធីីឌីេ, codeine-ខូឌីេ, 
oxycodone-អ៉ក្្ស�ូីេ, methadone-
មថីា�ូេ, tramadol-ម្តារា៉ា �៉ល)

• ការនម្បើ opioid ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះបនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់េការរលូតកូ្េ ទារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ 
 

ការស្ាបទ់ារក្ក្នែ៉ងស្ូេ ទមងៃេម់្សាលនៅនពលនក្ើតមក្ េិងម្បជំ៉នរាេសញ្ញា ផ�លនាឲំ្យទារក្ស្ាប់
 

ភ្ាមៗ (SIDS)។
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នទាះបីជាការបង្កនរាេជានម្ច្ើេ - �ូច្ជាជំងឺផ្្សាយទូនៅជាន�ើម - ពំ៉ 
បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះក្ន៏ោយ រាេមយួច្ំេួេអាច្ 
ឆ្ងនៅទារក្ េិងនធ្វើឲ្យអេ្រាយ។ សូមម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្  
ម្បសិេនបើរាេលទ្ភាពផ�លអនែក្អាច្រាេជំងឺឆ្ងណ្មយួក្នែ៉ងច្ំនណ្ម 
ជំងឺឆ្ងច៉្ះនៅនលើតារាងទំពរ័�ូច្តនៅនេះ។

STIs មយួច្ំេួេអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ការរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្ ឬទារក្ 
របស់អនែក្។ ជាការអាច្នក្ើតរាេ STIs នោយព៉ំបាេ�ឹងអំពីវា - ជំងឺឆ្ង 
មយួច្ំេួេពំ៉រាេនរាេសញ្ញា ន�ើយ។ ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការពត័រ៌ាេ 
បផេ្ថម ឬជំេួយអំពី STIs សូមទាក្ទ់ងមជ្ឈមណ្លស៉ខភាពផផនែក្ផ្ូវ 
នភទ សី៉�េីយ ផ�លផ្ល់ជូេនសវាសរាងៃ ត ់េិងឥតេិតនែ្តាមទូរស័ព្ 
នលខ 1800 451 624 (នលខទូរស័ព្ឥតេិតនែ្) ឬនបើក្នមើលវ៉បិសាយ 
នៅម្តង ់www.sshc.org.au

ទីក្ផេ្ងសម្រាបទ់ទួលជំេួយ 
េិងពត័រ៌ាេអំពីថានែ នំញៀេ េិងការរាេនផ្នពាះ៖

ទូរស័ព្ MotherSafe  នលខ (02) 9382 6539  
(តំបេក់្នែ៉ង េិងជំ៉វញិជាយម្ក្រុងសី៉�េីយ) ឬ 1800 647 848
(តំបេ ់NSW)។ MotherSafe  ម្បតិបត្ិការពីនរា៉ា ង 
៩ម្ពឹក្ នៅនរា៉ា ង៥លាងៃ ច្ នែងៃច្េ័្ នៅនែងៃស៉ម្ក្ (នលើក្ផលងផត 
នែងៃឈបស់ម្រាក្សាធារណទៈ)។ អនែក្អាច្នបើក្ចូ្លវ៉បិសាយ 
របស់ MotherSafe  នៅម្តង ់ 
www.mothersafe.org.au

ADIS (នសវាផ្ល់ពត័រ៌ាេផផនែក្ថានែ នំញៀេ េិងស៉រា): ទូរស័ព ្
២៤នរា៉ា ងសម្រាបេ់រណ្រានែ ក្ ់ផ�លច្ងប់ាេជំេួយអំពីបញ្ហា  
ថានែ នំញៀេ ឬស៉រា ឬពត័រ៌ាេអំពីថានែ នំញៀេ ឬស៉រា។ ទូរស័ព្:  

(02) 9361 8000 ឬ 1800 422 599 (តំបេ ់NSW)។

សូមម្បយត័នែជាមយួជាតិកាន�្វអ៉ីេ

កាន�្វអ៉ីេេឺជាថានែ នំញៀេនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍សា្វ ហាបរ់ាេក្នែ៉ងកាន�្វ ផត 
 

សូកូ្ឡា េិងនភសជជាទៈ�នទនទៀត (�ូច្ជាកូ្ឡា េិងនភសជជាទៈផ្ល់ក្រ្ាងំ)។ 
រាេការម្ពរួយបារម្ភថា ការនម្បើជាតិកាន�្វអ៉ីេនម្ច្ើេនពក្អាច្បនង្កើេនម្ោះ

 
ថានែ ក្ន់េការរលូតកូ្េ េិងនធ្វើឲ្យទារក្នៅមេិម្សរួល។ ែ្វីនបើការសិក្សាមយួ

 ច្ំេួេបាេបង្ហា ញឲ្យ�ឹងថា ជាតិកាន�្វអ៉ីេពីច្ំេួេតិច្នៅច្ំេួេល្មមពំ៉ 
 

បនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ក់្ន៏ោយ ការសិក្សា�នទនទៀតរាេនោបល់ថានម្បើ 
កាន�្វអ៉ីេនម្ច្ើេជាង៣០០មលី្ីម្កាមក្នែ៉ងមយួនែងៃ អាច្ជាបទ់ាក្ទិ់េេឹង

 នម្ោះថានែ ក្ក់្ំរតិខ្ពស់នេការរលូតកូ្េ ជាពិនសសច្ំនពាះសស្ីផ�លជក្ប់ារ ី 
ឬផឹក្ម្សា។ ន�ើម្រីក្សាស៉វត្ថិភាព សូមកំ៉្នម្បើកាន�្វអ៉ីេម្បចានំែងៃនម្ច្ើេ

 ជាង២០០មលី្ីម្កាម ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។

២០០មលី្ីម្កាម �ូច្ោនែ េឹង៖

• កាន�្វក្ិេម៉ា�្ឋ២ផក្វ
 (១០០មលី្ីម្កាម ក្នែ៉ងផក្វ២៥០មលី្ីលីម្ត) ឬ

• កាន�្វឆ៉ងភ្ាមៗ ២ផក្វក្េ្ះ
 (៧៥មលី្ីម្កាម ក្នែ៉ងផក្វ២៥០មលី្ីលីម្ត) ឬ

• ផតច្តម់ធ្យម៤ផក្វ
 (៥០មលី្ីម្កាម ក្នែ៉ងផក្វ២៥០មលី្ីលីម្ត) ឬ

• កាកាវ ឬសូកូ្ឡានរ្ៅ៤ផក្វ
 (៥០មលី្ីម្កាម ក្នែ៉ងផក្វ២៥០មលី្ីលីម្ត) ឬ

• កូ្ឡា៦ផក្វ (៣៥មលី្ីម្កាម ក្នែ៉ង២៥០មលី្ីលីម្ត)។

បររិាណនេកាន�្វអ៉ីេក្នែ៉ងនភសជជាទៈោ្ម េជាតិម្សាមយួច្ំេួេអាច្ផម្ប
 

ម្បរួល �ូនច្នែះសូមផឆក្នមើលផ្្ក្ពត័រ៌ាេ។ នភសជជាទៈោ្ម េជាតិម្សាមយួ 
ច្ំេួេរាេជាតិ guarana ផ�លជាសារធាត៉ច្ម្រាញ់ពីរ៉ក្្ខជាតិរាេ 
ជាតិកាន�្វអ៉ីេ។ នេពំ៉បាេ�ឹងអំពីផលប៉ាះពាល់នេជាតិ guarana  
នក្ើតរាេ�ល់ការរាេនផ្នពាះន�ើយ។

ជំងឺឆ្ងនរាេផ�លអាច្ប៉ាះពាល់�ល់អនែក្ 
ឬទារក្អនែក្ 
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ជំងឺឆ្ងក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

ជំងឺឆ្ង រនបៀបផ�លវាច្ម្ងនរាេ នរាេសញ្ញា ផលប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ អ្វីផ�លអនែក្េួរ�ឹង

នរាេក្្អក្រាេ់ ការប៉ាះពាល់ោ៉ា ងជិតសនែិទ្ជាមយួអនែក្រាេនរាេ - តំណក្ ់
តូច្ៗឆ្ងរាលោលនោយការក្្អក្ ឬក្ណ្្ស់។ តំណក្ ់
តូច្ៗទាងំនេះអាច្នៅក្នែ៉ងខ្យល់នលើក្ផេ្សងន�នម្បើម្បាស់  
ឬនផ្ខាងនលើផ�លមេ៉ស្សបាេប៉ាះពាល់។

អាច្រមួរាេជំងឺម្េរុេមេិធងៃេធ់ងៃរ តឹងម្ច្ម៉ះ ឬន�ៀរ 
សំនបារ អស់ក្រ្ាងំ េិងក្្អក្។ លក្្ខណទៈពិតម្បាក្� 
េឺការក្្អក្�ក្�នងហាើម�ងហាក្ោ់៉ា ងខ្ាងំផ�លបណ្្ល 
ឲ្យរាេសនម្ង “ �ូសៗ ”។

វាអាច្ជាជំងឺឆ្ងផ�លេំរាមក្ំផ�ង�ល់ជីវតិទារក្។  
ទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតមយួច្ំេួេអាច្ពំ៉ក្្អក្ទាល់ផត 
នសាះ ក្ប៏៉ា៉ផេ្អាច្ឈប�់ក្�នងហាើម ន�ើយក្ាយជា 
ពណ៌នខៀវ។ ទារក្មយួច្ំេួេរាេការពិបាក្បំនៅ  
េិងអាច្ឈក្្ ់ឬអលួ។

ទារក្ម្តរូវការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេក្នែ៉ងអាយ៉៦អាទិត្យ, ៤ េិង៦ផខ។ រ្ាយេួរចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រ 
នរាេទបទ់ល់េឹងជំងឺក្្អក្រាេន់រៀងរាល់នពលរាេនផ្នពាះ ក្នែ៉ងម្តីរាសទីបី (ម្បផ�ល២៨

 អាទិត្យ) នោយន�ត៉ថាអង្គប�ិបក្្ខផ�លខ្ួេបាេបនង្កើតននាះ េឹងនផ្រនៅឲ្យទារក្តាម
 

រយទៈទងស៉ក្។ ការនេះផ្ល់េូវកិ្ច្្ចការពាររ�ូតទាល់ផតទារក្រាេវយ័ល្មមេឹងចាក្ថ់ានែ  ំ
បង្្ក រនរាេ។ នេះក្រ៏ាេសារសំខាេផ់ងផ�រផ�លកូ្េឯនទៀតរបស់អនែក្បាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រ 
នរាេទបទ់ល់េឹងជំងឺក្្អក្រាេ។់ 

ជំងឺឆ្ងប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ផ�លនទើបនក្ើតមក្ អាច្បណ្្លឲ្យនក្ើតជំងឺោ៉ា ងធងៃេធ់ងៃរ។

ជំងឺម្េរុេផ្្សាយធំ �ូច្ខាងនលើ។ នរាេសញ្ញា ពិតម្បាក្�រមួរាេជំងឺម្េរុេ េិងរង្រ 
ញាក្ ់ក្្អក្ ឈបឺំពងក់្ ន�ៀរសំនបារ រាេអារម្មណ៍ 
អស់ក្រ្ាងំជាខ្ាងំ ឈសឺាច្�៉់ំ ឈច៉ឺ្ក្សន្ាក្ឆ់្អឹង  
េិងឈកឺ្បាល។ 

ផស្វងរក្�ំបូនា្ម េផផនែក្នពទ្យជាបន្ាេ ់ម្បសិេនបើ 
នរាេសញ្ញា រតឹកាេផ់តខ្ាងំន�ើង ឬម្បសិេនបើអនែក្  
ជួបម្បទះការស្ះ�នងហាើម ឈច៉ឺ្ក្ន�ើមម្ទរូង វនង្វង 
វង្្វ េ ់វលិម៉ខធីងនធាងភ្ាមៗ ឬការក្្អួតផ�លមេិ

 
ម្ពមសះនស្ើយ។ 

អាច្បណ្្លឲ្យរាេការរលូតកូ្េ ឬបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ 
�នទនទៀតក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ�ូច្ជានពលឈនឺពាះ 
សម្រាលកូ្េមេិម្េបផ់ខជាន�ើម។

ម្េរុេេឺជាជំងឺផ្ូវ�នងហាើមមយួផ�លឆ្ងោ៉ា ងខ្ាងំ។ ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវទទួលការចាក្ ់
ថានែ បំង្្ក រនរាេរាល់ឆ្នែ មំ៉េរ�ូវជំងឺម្េរុេ នោយន�ត៉ថាថានែ ចំាក្ប់ង្្ក រនរាេែ្មីម្តរូវបាេនរៀបច្ ំ
ន�ើងជានរៀងរាល់ឆ្នែ  ំន�ើម្ឲី្យម្តរូវោនែ បំផ៉តេឹងអំបូរវា៉ា យរ៉សឺផ�លបាេពយាក្រណ៍ទ៉ក្ជា

 
ម៉េសម្រាបរ់�ូវជំងឺម្េរុេផ�លក្ំព៉ងមក្�ល់។ ការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេេឺឥតេិតនែ្សម្រាប ់
សស្ីរាេនផ្នពាះម្េបរ់ូប ន�ើយម្តរូវបាេចាតទ៉់ក្ថារាេស៉វត្ថិភាពសម្រាបន់ម្បើនៅនពល 
ណ្ក្ប៏ាេក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងខណទៈបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ីសស្ី

 ផ�លរាេម្បតិក្ម្មទាស់ ឬឆ្បរ់ាេម្បតិក្ម្មបំផ៉តជាមយួស៉៊ត េួរផស្វងរក្ឱវាទពីអនែក្ 
ឯក្នទស។

ក្នែ៉ងខ្ួេសស្ីផ�លបាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេ អង្គប�ិបក្្ខឆ្ងកាតទ់ងស៉ក្ ន�ើយទារក្បាេនក្ើត
 មក្នោយរាេការសំ៉ាេឹងនរាេក្ំរតិខ្ពស់ ផ�លការពារនេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនក្ើតមក្។

នរាេស្អូច្ (ក្សញជា ឹលលអាល្ឺម៉ាង)់ �ូច្ខាងនលើ។ អាច្រមួរាេក្េ្ួលនសើៗនលើផស្ក្ នរាេម្េរុេ 
ពំ៉ធងៃេធ់ងៃរ ន�ៀរសំនបារ ឈបឺំពងក់្ ន�ើមម្ក្នពញ 
ោ៉ា ងឈចឺាប ់េិងឈច៉ឺ្ក្សន្ាក្ឆ់្អឹងោ៉ា ងខ្ាងំ។ 

អាច្បណ្្លឲ្យរាេការរលូតកូ្េ េិងភាពពំ៉ម្េប ់
លក្្ខណទៈពីក្ំនណើ ត�ធ៏ងៃេធ់ងៃរ រមួរាេពិការភាពផផនែក្ 
ម្បាជ្ាសា្ម រតី េិងបញ្ហា ច្ក្្ខ៉ម្បសាទ នសាតវញិ្ញា ណ 

 
េិងនបះ�ូងនទៀតផង។

ជាការម្បនសើរបំផ៉តផ�លម្តរូវឲ្យនេផឆក្នមើលភាពសំ៉ាេឹងនរាេរបស់អនែក្ ម៉េនពលរាេ 
នផ្នពាះ (នទាះបីជាអនែក្ធ្ាបប់ាេចាក្ថ់ានែ បំង្កនរាេន�ើយក្្ី)។ អនែក្អាច្បាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រ 
នរាេទបទ់ល់េឹងនរាេស្អូច្ម៉េនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ (ក្ប៏៉ា៉ផេ្មេិផមេនៅនពលអនែក្រាេនផ ្
នពាះន�ើយ)។ សូមម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្បាេប៉ាះពាល់ជាមយួ 
េរណ្រានែ ក្ផ់�លនក្ើតនរាេស្អូច្។

នរាេអ៉តសា្វ យ (នរាេអ៉តតូច្) �ូច្ខាងនលើ។ ម្េរុេន�ើម�ំបូងបេ្ិច្បេ្ួច្ភ្ាមៗ  ន�ៀរសំនបារ  
រាេអារម្មណ៍មេិម្សរួលខ្ួេទូនៅ េិងរាេក្េ្ួល នលើផស្ក្ផ�លនផ្ើមន�ើងនោយ�ំ៉ពក្តូច្ៗ ម៉េ 
េឹងក្ាយជាពងផបក្ ន�ើយទីបញ្ចបន់ៅជាម្ក្មរ។

អាច្បណ្្លឲ្យរាេភាពពំ៉ម្េបល់ក្្ខណទៈពីក្ំនណើ ត  
ម្ពមទាងំជំងឺឆ្ងអ៉តសា្វ យនៅ�ល់ទារក្ផ�លនទើប 
េឹងនក្ើតផងផ�រ។

សស្ីភាេនម្ច្ើេក្នែ៉ងម្បនទសអូសស្ាលី បាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេអ៉តសា្វ យ។ អនែក្អាច្ចាក្ថ់ានែ ំ
 

បង្្ក នរាេទបទ់ល់េឹងនរាេអ៉តសា្វ យម៉េនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ (ក្ប៏៉ា៉ផេ្មេិផមេនៅនពល 
អនែក្រាេនផ្នពាះន�ើយ) សូមម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្បាេប៉ាះពាល់ 
ជាមយួេរណ្រានែ ក្ផ់�លនក្ើតនរាេអ៉តសា្វ យ។

នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B បណ្្លមក្ពីវា៉ា យរ៉សឺផ�លរស់នៅក្នែ៉ង្ម េិងវត្ថ៉
 រាវនេរាងកាយ។ អាច្ឆ្ងតាមរយទៈការរមួនភទនោយ 

ការនម្បើម្បាស់មជា៉លចាក្រ់មួោនែ  ការចាក្ស់ាក្ផ់ស្ក្នោយ 
ពំ៉បាេសរ្ាបន់មនរាេ (ការចាក្ស់ាក្)់ ឬការច្ម្ងនរាេ 
នៅទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េ។

មេ៉ស្សជានម្ច្ើេផ�លរាេវា៉ា យរ៉សឺនរាេរលាក្នែ្ើម 
ម្បនភទ B ពំ៉រាេនរាេសញ្ញា ន�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នៅផត 
អាច្ច្ម្ងនរាេនៅមេ៉ស្ស�នទនទៀតបាេ។ នរាេ 
សញ្ញា រមួរាេផស្ក្រាេពណ៌នលឿងនម្ពឿងៗ  
េិងផភនែក្ពណ៌ស (នរាេខាេន់លឿង) ទឹក្ននាមពណ៌
ន ្្ម  េិងលាមក្ពណ៌នស្ក្ម្សអាប ់នរាេម្េរុេ  
បរនិភាេមេិបាេ រាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំ  
ឈច៉ឺ្ក្សន្ាក្ឆ់្អឹង។

អាច្ច្ម្ងជំងឺឆ្ងនៅ�ល់ទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល 
សម្រាលកូ្េ។

សស្ីទាងំឡាយបាេទទួលការនធ្វើនតស្រក្នមើលនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល
 រាេនផ្នពាះ។ ទារក្ម្េបរ់ូបផ�លនក្ើតក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW បាេទទួលការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេ 

រលាក្នែ្ើមម្បនភទ B នោយឥតេិតនែ្ ក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យនម្កាយនពលនក្ើតមក្។ ការនេះ
 ជួយ�ការពារទារក្ ជាទូនៅក៉្ំឲ្យនក្ើតនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B។ វាក្ជ៏ួយ�ការការពារ 

ទារក្ពីជំងឺឆ្ងផ�រ ម្បសិេនបើរ្ាយរាេនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B។ ម្បសិេនបើរ្ាយរាេ
 នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B ការចាក្ថ់ានែ បំផេ្ថមេឹងបាេផ្ល់ឲ្យទារក្ន�ើម្ជីួយ�ការពារនេ។
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ជំងឺឆ្ងក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

ជំងឺឆ្ង រនបៀបផ�លវាច្ម្ងនរាេ នរាេសញ្ញា ផលប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ អ្វីផ�លអនែក្េួរ�ឹង

នរាេក្្អក្រាេ់ ការប៉ាះពាល់ោ៉ា ងជិតសនែិទ្ជាមយួអនែក្រាេនរាេ - តំណក្ ់
តូច្ៗឆ្ងរាលោលនោយការក្្អក្ ឬក្ណ្្ស់។ តំណក្ ់
តូច្ៗទាងំនេះអាច្នៅក្នែ៉ងខ្យល់នលើក្ផេ្សងន�នម្បើម្បាស់  
ឬនផ្ខាងនលើផ�លមេ៉ស្សបាេប៉ាះពាល់។

អាច្រមួរាេជំងឺម្េរុេមេិធងៃេធ់ងៃរ តឹងម្ច្ម៉ះ ឬន�ៀរ 
សំនបារ អស់ក្រ្ាងំ េិងក្្អក្។ លក្្ខណទៈពិតម្បាក្� 
េឺការក្្អក្�ក្�នងហាើម�ងហាក្ោ់៉ា ងខ្ាងំផ�លបណ្្ល 
ឲ្យរាេសនម្ង “ �ូសៗ ”។

វាអាច្ជាជំងឺឆ្ងផ�លេំរាមក្ំផ�ង�ល់ជីវតិទារក្។  
ទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតមយួច្ំេួេអាច្ពំ៉ក្្អក្ទាល់ផត 
នសាះ ក្ប៏៉ា៉ផេ្អាច្ឈប�់ក្�នងហាើម ន�ើយក្ាយជា 
ពណ៌នខៀវ។ ទារក្មយួច្ំេួេរាេការពិបាក្បំនៅ  
េិងអាច្ឈក្្ ់ឬអលួ។

ទារក្ម្តរូវការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេក្នែ៉ងអាយ៉៦អាទិត្យ, ៤ េិង៦ផខ។ រ្ាយេួរចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រ 
នរាេទបទ់ល់េឹងជំងឺក្្អក្រាេន់រៀងរាល់នពលរាេនផ្នពាះ ក្នែ៉ងម្តីរាសទីបី (ម្បផ�ល២៨

 អាទិត្យ) នោយន�ត៉ថាអង្គប�ិបក្្ខផ�លខ្ួេបាេបនង្កើតននាះ េឹងនផ្រនៅឲ្យទារក្តាម
 

រយទៈទងស៉ក្។ ការនេះផ្ល់េូវកិ្ច្្ចការពាររ�ូតទាល់ផតទារក្រាេវយ័ល្មមេឹងចាក្ថ់ានែ  ំ
បង្្ក រនរាេ។ នេះក្រ៏ាេសារសំខាេផ់ងផ�រផ�លកូ្េឯនទៀតរបស់អនែក្បាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រ 
នរាេទបទ់ល់េឹងជំងឺក្្អក្រាេ។់ 

ជំងឺឆ្ងប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ផ�លនទើបនក្ើតមក្ អាច្បណ្្លឲ្យនក្ើតជំងឺោ៉ា ងធងៃេធ់ងៃរ។

ជំងឺម្េរុេផ្្សាយធំ �ូច្ខាងនលើ។ នរាេសញ្ញា ពិតម្បាក្�រមួរាេជំងឺម្េរុេ េិងរង្រ 
ញាក្ ់ក្្អក្ ឈបឺំពងក់្ ន�ៀរសំនបារ រាេអារម្មណ៍ 
អស់ក្រ្ាងំជាខ្ាងំ ឈសឺាច្�៉់ំ ឈច៉ឺ្ក្សន្ាក្ឆ់្អឹង  
េិងឈកឺ្បាល។ 

ផស្វងរក្�ំបូនា្ម េផផនែក្នពទ្យជាបន្ាេ ់ម្បសិេនបើ 
នរាេសញ្ញា រតឹកាេផ់តខ្ាងំន�ើង ឬម្បសិេនបើអនែក្  
ជួបម្បទះការស្ះ�នងហាើម ឈច៉ឺ្ក្ន�ើមម្ទរូង វនង្វង 
វង្្វ េ ់វលិម៉ខធីងនធាងភ្ាមៗ ឬការក្្អួតផ�លមេិ

 
ម្ពមសះនស្ើយ។ 

អាច្បណ្្លឲ្យរាេការរលូតកូ្េ ឬបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ 
�នទនទៀតក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ�ូច្ជានពលឈនឺពាះ 
សម្រាលកូ្េមេិម្េបផ់ខជាន�ើម។

ម្េរុេេឺជាជំងឺផ្ូវ�នងហាើមមយួផ�លឆ្ងោ៉ា ងខ្ាងំ។ ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវទទួលការចាក្ ់
ថានែ បំង្្ក រនរាេរាល់ឆ្នែ មំ៉េរ�ូវជំងឺម្េរុេ នោយន�ត៉ថាថានែ ចំាក្ប់ង្្ក រនរាេែ្មីម្តរូវបាេនរៀបច្ ំ
ន�ើងជានរៀងរាល់ឆ្នែ  ំន�ើម្ឲី្យម្តរូវោនែ បំផ៉តេឹងអំបូរវា៉ា យរ៉សឺផ�លបាេពយាក្រណ៍ទ៉ក្ជា

 
ម៉េសម្រាបរ់�ូវជំងឺម្េរុេផ�លក្ំព៉ងមក្�ល់។ ការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេេឺឥតេិតនែ្សម្រាប ់
សស្ីរាេនផ្នពាះម្េបរ់ូប ន�ើយម្តរូវបាេចាតទ៉់ក្ថារាេស៉វត្ថិភាពសម្រាបន់ម្បើនៅនពល 
ណ្ក្ប៏ាេក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងខណទៈបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ីសស្ី

 ផ�លរាេម្បតិក្ម្មទាស់ ឬឆ្បរ់ាេម្បតិក្ម្មបំផ៉តជាមយួស៉៊ត េួរផស្វងរក្ឱវាទពីអនែក្ 
ឯក្នទស។

ក្នែ៉ងខ្ួេសស្ីផ�លបាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេ អង្គប�ិបក្្ខឆ្ងកាតទ់ងស៉ក្ ន�ើយទារក្បាេនក្ើត
 មក្នោយរាេការសំ៉ាេឹងនរាេក្ំរតិខ្ពស់ ផ�លការពារនេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនក្ើតមក្។

នរាេស្អូច្ (ក្សញជា ឹលលអាល្ឺម៉ាង)់ �ូច្ខាងនលើ។ អាច្រមួរាេក្េ្ួលនសើៗនលើផស្ក្ នរាេម្េរុេ 
ពំ៉ធងៃេធ់ងៃរ ន�ៀរសំនបារ ឈបឺំពងក់្ ន�ើមម្ក្នពញ 
ោ៉ា ងឈចឺាប ់េិងឈច៉ឺ្ក្សន្ាក្ឆ់្អឹងោ៉ា ងខ្ាងំ។ 

អាច្បណ្្លឲ្យរាេការរលូតកូ្េ េិងភាពពំ៉ម្េប ់
លក្្ខណទៈពីក្ំនណើ ត�ធ៏ងៃេធ់ងៃរ រមួរាេពិការភាពផផនែក្ 
ម្បាជ្ាសា្ម រតី េិងបញ្ហា ច្ក្្ខ៉ម្បសាទ នសាតវញិ្ញា ណ 

 
េិងនបះ�ូងនទៀតផង។

ជាការម្បនសើរបំផ៉តផ�លម្តរូវឲ្យនេផឆក្នមើលភាពសំ៉ាេឹងនរាេរបស់អនែក្ ម៉េនពលរាេ 
នផ្នពាះ (នទាះបីជាអនែក្ធ្ាបប់ាេចាក្ថ់ានែ បំង្កនរាេន�ើយក្្ី)។ អនែក្អាច្បាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រ 
នរាេទបទ់ល់េឹងនរាេស្អូច្ម៉េនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ (ក្ប៏៉ា៉ផេ្មេិផមេនៅនពលអនែក្រាេនផ ្
នពាះន�ើយ)។ សូមម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្បាេប៉ាះពាល់ជាមយួ 
េរណ្រានែ ក្ផ់�លនក្ើតនរាេស្អូច្។

នរាេអ៉តសា្វ យ (នរាេអ៉តតូច្) �ូច្ខាងនលើ។ ម្េរុេន�ើម�ំបូងបេ្ិច្បេ្ួច្ភ្ាមៗ  ន�ៀរសំនបារ  
រាេអារម្មណ៍មេិម្សរួលខ្ួេទូនៅ េិងរាេក្េ្ួល នលើផស្ក្ផ�លនផ្ើមន�ើងនោយ�៉ំពក្តូច្ៗ ម៉េ 
េឹងក្ាយជាពងផបក្ ន�ើយទីបញ្ចបន់ៅជាម្ក្មរ។

អាច្បណ្្លឲ្យរាេភាពពំ៉ម្េបល់ក្្ខណទៈពីក្ំនណើ ត  
ម្ពមទាងំជំងឺឆ្ងអ៉តសា្វ យនៅ�ល់ទារក្ផ�លនទើប 
េឹងនក្ើតផងផ�រ។

សស្ីភាេនម្ច្ើេក្នែ៉ងម្បនទសអូសស្ាលី បាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេអ៉តសា្វ យ។ អនែក្អាច្ចាក្ថ់ានែ ំ
 

បង្្ក នរាេទបទ់ល់េឹងនរាេអ៉តសា្វ យម៉េនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ (ក្ប៏៉ា៉ផេ្មេិផមេនៅនពល 
អនែក្រាេនផ្នពាះន�ើយ) សូមម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្បាេប៉ាះពាល់ 
ជាមយួេរណ្រានែ ក្ផ់�លនក្ើតនរាេអ៉តសា្វ យ។

នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B បណ្្លមក្ពីវា៉ា យរ៉សឺផ�លរស់នៅក្នែ៉ង្ម េិងវត្ថ៉
 រាវនេរាងកាយ។ អាច្ឆ្ងតាមរយទៈការរមួនភទនោយ 

ការនម្បើម្បាស់មជា៉លចាក្រ់មួោនែ  ការចាក្ស់ាក្ផ់ស្ក្នោយ 
ពំ៉បាេសរ្ាបន់មនរាេ (ការចាក្ស់ាក្)់ ឬការច្ម្ងនរាេ 
នៅទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េ។

មេ៉ស្សជានម្ច្ើេផ�លរាេវា៉ា យរ៉សឺនរាេរលាក្នែ្ើម 
ម្បនភទ B ពំ៉រាេនរាេសញ្ញា ន�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នៅផត 
អាច្ច្ម្ងនរាេនៅមេ៉ស្ស�នទនទៀតបាេ។ នរាេ 
សញ្ញា រមួរាេផស្ក្រាេពណ៌នលឿងនម្ពឿងៗ  
េិងផភនែក្ពណ៌ស (នរាេខាេន់លឿង) ទឹក្ននាមពណ៌
ន ្្ម  េិងលាមក្ពណ៌នស្ក្ម្សអាប ់នរាេម្េរុេ  
បរនិភាេមេិបាេ រាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំ  
ឈច៉ឺ្ក្សន្ាក្ឆ់្អឹង។

អាច្ច្ម្ងជំងឺឆ្ងនៅ�ល់ទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល 
សម្រាលកូ្េ។

សស្ីទាងំឡាយបាេទទួលការនធ្វើនតស្រក្នមើលនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល
 រាេនផ្នពាះ។ ទារក្ម្េបរ់ូបផ�លនក្ើតក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW បាេទទួលការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេ 

រលាក្នែ្ើមម្បនភទ B នោយឥតេិតនែ្ ក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យនម្កាយនពលនក្ើតមក្។ ការនេះ
 ជួយ�ការពារទារក្ ជាទូនៅកំ៉្ឲ្យនក្ើតនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B។ វាក្ជ៏ួយ�ការការពារ 

ទារក្ពីជំងឺឆ្ងផ�រ ម្បសិេនបើរ្ាយរាេនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B។ ម្បសិេនបើរ្ាយរាេ
 នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B ការចាក្ថ់ានែ បំផេ្ថមេឹងបាេផ្ល់ឲ្យទារក្ន�ើម្ជីួយ�ការពារនេ។
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ជំងឺឆ្ង រនបៀបផ�លវាច្ម្ងនរាេ នរាេសញ្ញា ផលប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ អ្វីផ�លអនែក្េួរ�ឹង

នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ C វាជាជំងឺនែ្ើមរា៉ាំ នរ ៉ាបណ្្លមក្ពីវា៉ា យរ៉សឹក្នែ៉ង្ម។
នរាេនេះប៉ាះពាល់ភាេនម្ច្ើេ�ល់មេ៉ស្សផ�លចាក្ថ់ានែ  ំ
នញៀេ។ វាឆ្ងនៅនពល្មពីមេ៉ស្សរាេនរាេច្ម្ង 
នៅក្នែ៉ងច្រេ្្មនេមេ៉ស្ស�នទរានែ ក្ន់ទៀត។ ការនេះ 
អាច្នក្ើតន�ើងតាមរយទៈការនម្បើមជា៉លចាក្ថ់ានែ  ំេិងនម្េឿង

 ម្បោប�់នទនទៀតនម្បើសម្រាបច់ាក្ថ់ានែ នំញៀេរមួោនែ  ឬតាម 
រយទៈសិល្ទៈរច្នានលើ�ងខ្ួេនោយមេិបាេសរ្ាបន់ម

 
នរាេ (ការសាក្រ់ូប)។ មេ៉ស្សមយួច្ំេួបាេឆ្ងវា៉ា យរ៉សឹព ី
ការចាក្ប់ញ្ចូ ល្ម ឬផលិតផល្មម៉េ 
ឆ្នែ ១ំ៩៩០។

�ូច្ោនែ េឹងនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B។ រាេនម្ោះថានែ ក្ប់េ្ិច្បេ្ួច្ (ទារក្៥នាក្ក់្នែ៉ងច្ំនណ្ម
 

ទារក្១០០នាក្ផ់�លនក្ើតពីរ្ាយរាេនរាេរលាក្នែ្ើម 
ម្បនភទC) ច្ម្ងជំងឺឆ្ងនៅទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេ 
នផ្នពាះ ឬសម្រាលកូ្េ។ លទ្ភាពនេការច្ម្ងនរាេនៅ
ទារក្ក្នែ៉ងការបំនៅកូ្េេឹងនោះេឺរាេតិច្តួច្ណ្ស់ 

 
នលើក្ផលងផតអនែក្រាេការប៉ាះពាល់ពី្ម-នៅ-្ម
ជាមយួេឹងទារក្ (ឧទា�រណ៍ ក្បាលនោះរបស់អនែក្ 
នម្បះ ន�ើយទារក្រាេសានែ មខា្វ ច្នៅជំ៉វញិរាត)់។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេសភាពនម្ោះថានែ ក្ន់េនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ C សូមនធ្វើនតស្។ សម្រាប ់
ពត័រ៌ាេបផេ្ថមអំពីនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ C ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ សូមទូរស័ព្  
ផខ្សទូរស័ព្ជំេួយអំពីនរាេរលាក្នែ្ើមនលខ (02) 9332 1599  
ឬ 1800 803 990។ នេះជានសវារក្សាការសរាងៃ តឥ់តេិតនែ្។

នរាេ HIV មេ៉ស្សជានម្ច្ើេពំ៉រាេនរាេសញ្ញា ក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាល�ំបូង
ន�ើយ។ អនែក្អាច្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់េនរាេ HIV ម្បសិេនបើទៈ
• អនែក្បាេរមួនភទនោយពំ៉រាេអ្វីការពារ
• អនែក្ ឬន�េូអនែក្មក្ពីម្បនទសផ�លនរាេ HIV នក្ើត 

រាេទូនៅ រមួរាេម្បនទសអាស�្វិក្ េិងអាសី៉មយួច្ំេួេ។
• អនែក្បាេនម្បើម្បាស់នម្េឿងម្បោបច់ាក្ថ់ានែ នំញៀេរមួោនែ
• អនែក្បាេចាក្ប់ញ្ចូ ល្មក្នែ៉ងម្បនទសអូសស្ាលី 

 
រវាងឆ្នែ ១ំ៩៨០ េិង១៩៨៥

អាច្រមួរាេនរាេសញ្ញា �ូច្ជំងឺផ្្សាយធំផ�លមេិ
ម្ពមសះនស្ើយ ម្េរុេ ឈបឺំពងក់្ ន�ើមម្ក្នពញ  
ក្េ្ួលនលើផស្ក្។ នរាេច៉្ះរាេ ម្សក្ទមងៃេ ់នក្ើត 
ក្េ្ួលនលើផស្ក្ជានរឿយៗ នោយពំ៉�ឹងមូលន�ត៉  
ឬជំងឺទាក្ទិ់េេឹងជំងឺ AIDS �ូច្ជានរាេរលាក្ 
សួត ជំងឺមហារកី្ផស្ក្ �ំនៅខួរក្បាល េិងការឆ្ង
នមនរាេផ្សតិ�ធ៏ងៃេធ់ងៃរ។

ជំងឺ HIV អាច្ឆ្ងនៅទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 
(ែ្វីនបើនេេិតថាជារនបៀបមេិសូវនក្ើតរាេក្ន៏ោយ) នពល
សម្រាលកូ្េ ឬនពលបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ នម្ោះថានែ ក្ន់េ
ការច្ម្ងជំងឺឆ្ងពីរ្ាយ-នៅទារក្េឺរាេទាបបំផ៉តម្តឹម 
២នាក្ក់្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ ់ម្បសិេនបើរ្ាយបាេទទួល 
ការពយាបាល ក្ប៏៉ា៉ផេ្នម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើង ម្បសិេនបើពំ៉ 
បាេពយាបាលនទ។ ទារក្បាេទទួលការពយាបាលនម្កាយ 
នពលនក្ើតមក្។ ម្តរូវនជៀសវាងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ។

សស្ីទាងំឡាយបាេទទួលការនធ្វើនតស្រក្នមើលជំងឺ HIV ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ ម្បសិេ 
នបើអនែក្រាេជំងឺ HIV ឬនរាេ AIDS ក្នែ៉ងការរាេនផ្នពាះ អនែក្ម្តរូវការ�ំបូនា្ម េពីអនែក្ឯក្ 
នទសអំពីការពយាបាលន�ើម្នីធ្វើឲ្យស៉ខភាពរបស់អនែក្បាេម្បនសើរន�ើង េិងកាតប់េ្ថយ

 នម្ោះថានែ ក្�់ល់ទារក្។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមទាក្ទ់ង ACON
(ម្ក្រុមម្បឹក្សានរាេ AIDS នេរ�្ឋ NSW) ទូរស័ព្ទៈ (02) 9206 2000។

ជំងឺ Parvovirus  
ម្តរូវបាេនេសា្គ ល់ផ�រថាជានរាេ 
slapped cheek ឬជំងឺទីម្បាំ

នោយការប៉ាះពាល់ជិតសនែិទ្ជាមយួមេ៉ស្សរាេនរាេ។  
នរាេនេះឆ្ងនោយតំណក្តូ់ច្ៗមក្ពីការក្្អក្  
េិងក្ណ្្ស់។ ប៉ាះពាល់ភាេនម្ច្ើេេឺក៉្រារសាលានម្តៀម 
 េិងក៉្រារនរៀេនៅសាលា។

តាមធម្មតា េឺជានរាេពំ៉ធងៃេធ់ងៃរផ�លនាឲំ្យម្េរុេរាេ 
ក្េ្ួល�ូច្ផខ្ស (នលច្ន�ើងជា�ំបូងនលើថា្ព ល់)  
ជួេកាលឈច៉ឺ្ក្សន្ាក្ឆ់្អឹង។

អាច្បណ្្លឲ្យរលូតកូ្េ។ មេ៉ស្សនពញវយ័ភាេនម្ច្ើេសំ៉ាេឹងនរាេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ប៉េ្គលិក្ផែទាស៉ំខភាព េិងអនែក្ផែទាក៉ំ្រារ 
េិងម្េរូអាច្រាេនម្ោះថានែ ក្។់ សូម�ឹងអំពីការផ្៉ះរាតតបាតនេជំងឺនៅសាលានរៀេ ឬសាលា

 
នម្តៀមផ�លអនែក្រាេទំនាក្ទ់ំេងជាមយួ។ សូមម្បាបន់វជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ ម្បសិេ 
នបើអនែក្ធ្ាបប់ាេប៉ាះពាល់ជាមយួក៉្រារផ�លរាេជំងឺ។

ជំងឺ Cytomegalovirus
(CMV)

ជំងឺឆ្ងផ�លច្ម្ងពីការប៉ាះពាល់ជិតសនែិទ្រវាងមេ៉ស្ស-
នៅ-មេ៉ស្សតាមរយទៈទឹក្រាត ់ទឹក្ននាម េិងវត្ថ៉រាវ�នទ

 
នទៀតនេ�ងខ្ួេ។ អាច្ឆ្ងពីក្េ្បកូ្េនក្្មង ម្ពមទាងំជំងឺ 
ឆ្ងពីតំណក្តូ់ច្ៗផងផ�រ។

តាមធម្មតាពំ៉រាេនរាេសញ្ញា ច្ំនពាះមេ៉ស្សនពញ 
វយ័ផ�លរាេស៉ខភាពល្អន�ើយ។ អាច្បណ្្ល 
ឲ្យនក្ើតរាេនរាេសញ្ញា �ូច្ោនែ េឹងនរាេម្េរុេ 
ម្ក្នពញផ�រ។

ទារក្ផ�លបាេឆ្ងនរាេ CMV ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  
រាេនម្ោះថានែ ក្ន់េការនក្ើតនរាេនែ្ើម ឬអនណ្ើ ក្ ែ្ង ់ 
រាេបញ្ហា នេការលូតលាស់ផផនែក្ផ្ូវចិ្ត្ េិងបញ្ហា ច្ក្្ខ៉ ម្បសាទ។ 

ការលាងសំអាតន�នោយម្បរុងម្បយត័នែ (ឧទា�រណ៍ នម្កាយនពលប៉ាះពាល់ជាមយួក៉្រារ 
ឬកាេក់្េ្ប) អាច្កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្។់ ម្បសិេនបើអនែក្េិតថាអនែក្បាេរងប៉ាះពាល់នោយ 
នរាេ CMV  សូមេិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្។

ជំងឺ Strep B (ជំងឺឆ្ងម្ក្រុម B 
streptococcal)

ជំងឺឆ្ងបណ្្លមក្ពីបាក្ន់តរមីយា៉ាងនៅថា (group  
B streptococcus)។ សស្ីម្បផ�ល១២-១៥នាក្ ់
ក្នែ៉ងច្ំនណ្មសស្ី១០០នាក្ ់នក្ើតរាេបាក្ន់តរកី្នែ៉ង

 ទា្វ ររាស។

ពំ៉រាេនរាេសញ្ញា អ្វីច្ំនពាះសស្ីន�ើយ។ អាច្ឆ្ងនៅទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េ ន�ើយ 
បណ្្លឲ្យរាេជំងឺឆ្ងោ៉ា ងធងៃេធ់ងៃរ។ ម្បសិេនបើបាេ 
ឆ្ងនរាេ ទារក្េឹងម្តរូវការថានែ ផំ្សះអងទី់ប៊នីោទិក្  
ន�ើយអាច្ម្តរូវការការផែរក្សាោ៉ា ងល្អិតល្អេ។់

មេ្ីរនពទ្យនៅរ�្ឋ NSW រាេរនបៀបពីរោ៉ា ងខ៉សោនែ សម្រាបម់្េបម់្េងនរាេ Strep B។  
នៅមេ្ីរនពទ្យភាេនម្ច្ើេ អនែក្េឹងម្តរូវនេផឆក្រក្នមើលនរាេ Strep B។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេ 
នរាេ Strep B អនែក្េឹងបាេទទួលការចាក្ថ់ានែ ផំ្សះអងទី់ប៊នីោទិក្នៅនពលឈនឺពាះ 
សម្រាលកូ្េ។ នៅតាមមេ្ីរនពទ្យ�នទនទៀត សស្ីផ�លរាេក្ត្ានម្ោះថានែ ក្េ់ឹងបាេទទួល 
ការចាក្ថ់ានែ ផំ្សះអងទី់ប៊នីោទិក្នៅនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ ក្ត្ានម្ោះថានែ ក្រ់ាេរមួ 
ទាងំនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េម៉េនពល៣៧អាទិត្យ ឬរាេសីត៉ណហា ភាពខ្ពស់។

ជំងឺឆ្ង
Toxoplasmosis

ជំងឺឆ្ងបណ្្លមក្ពីបា៉ា រា៉ា សី៉ត ផ�លតាមធម្មតារាេ  
នេន�ើញរាេនៅក្នែ៉ងលាមក្សត្វឆ្្ម ។ វាអាច្បណ្្ល 
មក្ពីការបរនិភាេសាច្ន់ៅ ឬសាច្ម់េិទាេឆ់្អិេផ�រ។

ន�ើមម្ក្នពញទឹក្រនង ឈ ឺេិងឈចឺាបក់្នែ៉ងសាច្�៉់ំ 
 ឈកឺ្បាល ម្េរុេ ជាទូនៅរាេអារម្មណ៍មេិម្សរួល 

ខ្ួេ។

ជំងឺឆ្ងអាច្ឆ្ងនៅក្នែ៉ងស្ូេ ន�ើយបណ្្លឲ្យរាេ
 

បញ្ហា ធងៃេធ់ងៃរោ៉ា ងខ្ាងំ �ូច្ជាភាពអេែ់យខាងផ្ូវចិ្ត្  
េិងការខា្វ ក្ច់្ំនពាះទារក្។ 

បញ្ហា នក្ើតន�ើង ម្បសិេនបើសស្ីបាេឆ្ងនរាេនលើក្ទីមយួ ខណទៈផ�លរាេនផ្នពាះផត
 ប៉ា៉នណ្ណ ះ។ វធិាេការម្បរុងម្បយត័នែមយួច្ំេួេរមួរាេការលាងសំអាតន�នម្កាយនពលកាេ ់

សាច្ន់ៅ ការច្ំអិេសាច្ន់ោយ�្មតច់្ត ់េិងការនជៀសវាងប៉ាះពាល់ជាមយួសត្វឆ្្ម  -  
ក៉្ំកាេស់នែូក្ ឬម្បអបស់ម្រាបោ់ក្កូ់្េឆ្្ម ឲ្យនសាះ។

ជំងឺឆ្ងក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ បេ្
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ជំងឺឆ្ង រនបៀបផ�លវាច្ម្ងនរាេ នរាេសញ្ញា ផលប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ អ្វីផ�លអនែក្េួរ�ឹង

នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ C វាជាជំងឺនែ្ើមរា៉ាំ នរ ៉ាបណ្្លមក្ពីវា៉ា យរ៉សឹក្នែ៉ង្ម។
នរាេនេះប៉ាះពាល់ភាេនម្ច្ើេ�ល់មេ៉ស្សផ�លចាក្ថ់ានែ  ំ
នញៀេ។ វាឆ្ងនៅនពល្មពីមេ៉ស្សរាេនរាេច្ម្ង 
នៅក្នែ៉ងច្រេ្្មនេមេ៉ស្ស�នទរានែ ក្ន់ទៀត។ ការនេះ 
អាច្នក្ើតន�ើងតាមរយទៈការនម្បើមជា៉លចាក្ថ់ានែ  ំេិងនម្េឿង

 ម្បោប�់នទនទៀតនម្បើសម្រាបច់ាក្ថ់ានែ នំញៀេរមួោនែ  ឬតាម 
រយទៈសិល្ទៈរច្នានលើ�ងខ្ួេនោយមេិបាេសរ្ាបន់ម

 
នរាេ (ការសាក្រ់ូប)។ មេ៉ស្សមយួច្ំេួបាេឆ្ងវា៉ា យរ៉សឹពី 
ការចាក្ប់ញ្ចូ ល្ម ឬផលិតផល្មម៉េ 
ឆ្នែ ១ំ៩៩០។

�ូច្ោនែ េឹងនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B។ រាេនម្ោះថានែ ក្ប់េ្ិច្បេ្ួច្ (ទារក្៥នាក្ក់្នែ៉ងច្ំនណ្ម
 

ទារក្១០០នាក្ផ់�លនក្ើតពីរ្ាយរាេនរាេរលាក្នែ្ើម 
ម្បនភទC) ច្ម្ងជំងឺឆ្ងនៅទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេ 
នផ្នពាះ ឬសម្រាលកូ្េ។ លទ្ភាពនេការច្ម្ងនរាេនៅ
ទារក្ក្នែ៉ងការបំនៅកូ្េេឹងនោះេឺរាេតិច្តួច្ណ្ស់ 

 
នលើក្ផលងផតអនែក្រាេការប៉ាះពាល់ពី្ម-នៅ-្ម
ជាមយួេឹងទារក្ (ឧទា�រណ៍ ក្បាលនោះរបស់អនែក្ 
នម្បះ ន�ើយទារក្រាេសានែ មខា្វ ច្នៅជំ៉វញិរាត)់។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេសភាពនម្ោះថានែ ក្ន់េនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ C សូមនធ្វើនតស្។ សម្រាប ់
ពត័រ៌ាេបផេ្ថមអំពីនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ C ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ សូមទូរស័ព្  
ផខ្សទូរស័ព្ជំេួយអំពីនរាេរលាក្នែ្ើមនលខ (02) 9332 1599  
ឬ 1800 803 990។ នេះជានសវារក្សាការសរាងៃ តឥ់តេិតនែ្។

នរាេ HIV មេ៉ស្សជានម្ច្ើេពំ៉រាេនរាេសញ្ញា ក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាល�ំបូង
ន�ើយ។ អនែក្អាច្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់េនរាេ HIV ម្បសិេនបើទៈ
• អនែក្បាេរមួនភទនោយពំ៉រាេអ្វីការពារ
• អនែក្ ឬន�េូអនែក្មក្ពីម្បនទសផ�លនរាេ HIV នក្ើត 

រាេទូនៅ រមួរាេម្បនទសអាស�្វិក្ េិងអាសី៉មយួច្ំេួេ។
• អនែក្បាេនម្បើម្បាស់នម្េឿងម្បោបច់ាក្ថ់ានែ នំញៀេរមួោនែ
• អនែក្បាេចាក្ប់ញ្ចូ ល្មក្នែ៉ងម្បនទសអូសស្ាលី 

 
រវាងឆ្នែ ១ំ៩៨០ េិង១៩៨៥

អាច្រមួរាេនរាេសញ្ញា �ូច្ជំងឺផ្្សាយធំផ�លមេិ
ម្ពមសះនស្ើយ ម្េរុេ ឈបឺំពងក់្ ន�ើមម្ក្នពញ  
ក្េ្ួលនលើផស្ក្។ នរាេច៉្ះរាេ ម្សក្ទមងៃេ ់នក្ើត 
ក្េ្ួលនលើផស្ក្ជានរឿយៗ នោយពំ៉�ឹងមូលន�ត៉  
ឬជំងឺទាក្ទិ់េេឹងជំងឺ AIDS �ូច្ជានរាេរលាក្ 
សួត ជំងឺមហារកី្ផស្ក្ �ំនៅខួរក្បាល េិងការឆ្ង
នមនរាេផ្សតិ�ធ៏ងៃេធ់ងៃរ។

ជំងឺ HIV អាច្ឆ្ងនៅទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 
(ែ្វីនបើនេេិតថាជារនបៀបមេិសូវនក្ើតរាេក្ន៏ោយ) នពល
សម្រាលកូ្េ ឬនពលបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ នម្ោះថានែ ក្ន់េ
ការច្ម្ងជំងឺឆ្ងពីរ្ាយ-នៅទារក្េឺរាេទាបបំផ៉តម្តឹម 
២នាក្ក់្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ ់ម្បសិេនបើរ្ាយបាេទទួល 
ការពយាបាល ក្ប៏៉ា៉ផេ្នម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើង ម្បសិេនបើពំ៉ 
បាេពយាបាលនទ។ ទារក្បាេទទួលការពយាបាលនម្កាយ 
នពលនក្ើតមក្។ ម្តរូវនជៀសវាងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ។

សស្ីទាងំឡាយបាេទទួលការនធ្វើនតស្រក្នមើលជំងឺ HIV ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ ម្បសិេ 
នបើអនែក្រាេជំងឺ HIV ឬនរាេ AIDS ក្នែ៉ងការរាេនផ្នពាះ អនែក្ម្តរូវការ�ំបូនា្ម េពីអនែក្ឯក្ 
នទសអំពីការពយាបាលន�ើម្នីធ្វើឲ្យស៉ខភាពរបស់អនែក្បាេម្បនសើរន�ើង េិងកាតប់េ្ថយ

 នម្ោះថានែ ក្�់ល់ទារក្។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមទាក្ទ់ង ACON
(ម្ក្រុមម្បឹក្សានរាេ AIDS នេរ�្ឋ NSW) ទូរស័ព្ទៈ (02) 9206 2000។

ជំងឺ Parvovirus  
ម្តរូវបាេនេសា្គ ល់ផ�រថាជានរាេ 
slapped cheek ឬជំងឺទីម្បាំ

នោយការប៉ាះពាល់ជិតសនែិទ្ជាមយួមេ៉ស្សរាេនរាេ។  
នរាេនេះឆ្ងនោយតំណក្តូ់ច្ៗមក្ពីការក្្អក្  
េិងក្ណ្្ស់។ ប៉ាះពាល់ភាេនម្ច្ើេេឺក៉្រារសាលានម្តៀម 
 េិងក៉្រារនរៀេនៅសាលា។

តាមធម្មតា េឺជានរាេពំ៉ធងៃេធ់ងៃរផ�លនាឲំ្យម្េរុេរាេ 
ក្េ្ួល�ូច្ផខ្ស (នលច្ន�ើងជា�ំបូងនលើថា្ព ល់)  
ជួេកាលឈច៉ឺ្ក្សន្ាក្ឆ់្អឹង។

អាច្បណ្្លឲ្យរលូតកូ្េ។ មេ៉ស្សនពញវយ័ភាេនម្ច្ើេសំ៉ាេឹងនរាេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ប៉េ្គលិក្ផែទាស៉ំខភាព េិងអនែក្ផែទាក៉ំ្រារ 
េិងម្េរូអាច្រាេនម្ោះថានែ ក្។់ សូម�ឹងអំពីការផ្៉ះរាតតបាតនេជំងឺនៅសាលានរៀេ ឬសាលា

 
នម្តៀមផ�លអនែក្រាេទំនាក្ទ់ំេងជាមយួ។ សូមម្បាបន់វជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ ម្បសិេ 
នបើអនែក្ធ្ាបប់ាេប៉ាះពាល់ជាមយួក៉្រារផ�លរាេជំងឺ។

ជំងឺ Cytomegalovirus
(CMV)

ជំងឺឆ្ងផ�លច្ម្ងពីការប៉ាះពាល់ជិតសនែិទ្រវាងមេ៉ស្ស-
នៅ-មេ៉ស្សតាមរយទៈទឹក្រាត ់ទឹក្ននាម េិងវត្ថ៉រាវ�នទ

 
នទៀតនេ�ងខ្ួេ។ អាច្ឆ្ងពីក្េ្បកូ្េនក្្មង ម្ពមទាងំជំងឺ 
ឆ្ងពីតំណក្តូ់ច្ៗផងផ�រ។

តាមធម្មតាពំ៉រាេនរាេសញ្ញា ច្ំនពាះមេ៉ស្សនពញ 
វយ័ផ�លរាេស៉ខភាពល្អន�ើយ។ អាច្បណ្្ល 
ឲ្យនក្ើតរាេនរាេសញ្ញា �ូច្ោនែ េឹងនរាេម្េរុេ 
ម្ក្នពញផ�រ។

ទារក្ផ�លបាេឆ្ងនរាេ CMV ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  
រាេនម្ោះថានែ ក្ន់េការនក្ើតនរាេនែ្ើម ឬអនណ្ើ ក្ ែ្ង ់ 
រាេបញ្ហា នេការលូតលាស់ផផនែក្ផ្ូវចិ្ត្ េិងបញ្ហា ច្ក្្ខ៉ ម្បសាទ។ 

ការលាងសំអាតន�នោយម្បរុងម្បយត័នែ (ឧទា�រណ៍ នម្កាយនពលប៉ាះពាល់ជាមយួក៉្រារ 
ឬកាេក់្េ្ប) អាច្កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្។់ ម្បសិេនបើអនែក្េិតថាអនែក្បាេរងប៉ាះពាល់នោយ 
នរាេ CMV  សូមេិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្។

ជំងឺ Strep B (ជំងឺឆ្ងម្ក្រុម B 
streptococcal)

ជំងឺឆ្ងបណ្្លមក្ពីបាក្ន់តរមីយា៉ាងនៅថា (group  
B streptococcus)។ សស្ីម្បផ�ល១២-១៥នាក្ ់
ក្នែ៉ងច្ំនណ្មសស្ី១០០នាក្ ់នក្ើតរាេបាក្ន់តរកី្នែ៉ង

 ទា្វ ររាស។

ពំ៉រាេនរាេសញ្ញា អ្វីច្ំនពាះសស្ីន�ើយ។ អាច្ឆ្ងនៅទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េ ន�ើយ 
បណ្្លឲ្យរាេជំងឺឆ្ងោ៉ា ងធងៃេធ់ងៃរ។ ម្បសិេនបើបាេ 
ឆ្ងនរាេ ទារក្េឹងម្តរូវការថានែ ផំ្សះអងទី់ប៊នីោទិក្  
ន�ើយអាច្ម្តរូវការការផែរក្សាោ៉ា ងល្អិតល្អេ។់

មេ្ីរនពទ្យនៅរ�្ឋ NSW រាេរនបៀបពីរោ៉ា ងខ៉សោនែ សម្រាបម់្េបម់្េងនរាេ Strep B។  
នៅមេ្ីរនពទ្យភាេនម្ច្ើេ អនែក្េឹងម្តរូវនេផឆក្រក្នមើលនរាេ Strep B។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេ 
នរាេ Strep B អនែក្េឹងបាេទទួលការចាក្ថ់ានែ ផំ្សះអងទី់ប៊នីោទិក្នៅនពលឈនឺពាះ 
សម្រាលកូ្េ។ នៅតាមមេ្ីរនពទ្យ�នទនទៀត សស្ីផ�លរាេក្ត្ានម្ោះថានែ ក្េ់ឹងបាេទទួល 
ការចាក្ថ់ានែ ផំ្សះអងទី់ប៊នីោទិក្នៅនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ ក្ត្ានម្ោះថានែ ក្រ់ាេរមួ 
ទាងំនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េម៉េនពល៣៧អាទិត្យ ឬរាេសីត៉ណហា ភាពខ្ពស់។

ជំងឺឆ្ង
Toxoplasmosis

ជំងឺឆ្ងបណ្្លមក្ពីបា៉ា រា៉ា សី៉ត ផ�លតាមធម្មតារាេ  
នេន�ើញរាេនៅក្នែ៉ងលាមក្សត្វឆ្្ម ។ វាអាច្បណ្្ល 
មក្ពីការបរនិភាេសាច្ន់ៅ ឬសាច្ម់េិទាេឆ់្អិេផ�រ។

ន�ើមម្ក្នពញទឹក្រនង ឈ ឺេិងឈចឺាបក់្នែ៉ងសាច្�៉់ំ 
 ឈកឺ្បាល ម្េរុេ ជាទូនៅរាេអារម្មណ៍មេិម្សរួល 

ខ្ួេ។

ជំងឺឆ្ងអាច្ឆ្ងនៅក្នែ៉ងស្ូេ ន�ើយបណ្្លឲ្យរាេ
 

បញ្ហា ធងៃេធ់ងៃរោ៉ា ងខ្ាងំ �ូច្ជាភាពអេែ់យខាងផ្ូវចិ្ត្  
េិងការខា្វ ក្ច់្ំនពាះទារក្។ 

បញ្ហា នក្ើតន�ើង ម្បសិេនបើសស្ីបាេឆ្ងនរាេនលើក្ទីមយួ ខណទៈផ�លរាេនផ្នពាះផត
 ប៉ា៉នណ្ណ ះ។ វធិាេការម្បរុងម្បយត័នែមយួច្ំេួេរមួរាេការលាងសំអាតន�នម្កាយនពលកាេ ់

សាច្ន់ៅ ការច្ំអិេសាច្ន់ោយ�្មតច់្ត ់េិងការនជៀសវាងប៉ាះពាល់ជាមយួសត្វឆ្្ម  -  
ក៉្ំកាេស់នែូក្ ឬម្បអបស់ម្រាបោ់ក្កូ់្េឆ្្ម ឲ្យនសាះ។
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ជំងឺឆ្ង រនបៀបផ�លវាច្ម្ងនរាេ នរាេសញ្ញា ផលប៉ាះពាល់�ល់ទារក្

នរាេសា្វ យ សស្ីភាេនម្ច្ើេផ�លរាេនរាេសា្វ យ ព៉ំរាេនរាេសញ្ញា  
ន�ើយ។ នរាេសញ្ញា អាច្រមួរាេ�ំនៅផ�លឥតឈច៉ឺ្ក្ 
នៅក្នែ៉ង េិងជំ៉វញិទា្វ ររាស េិងក្េ្ួលនលើន�នជើង ឬផផនែក្

 �នទនទៀតនេ�ងខ្ួេ។

វាអាច្បណ្្លឲ្យរាេការរលូតកូ្េនៅនពលរាេនផ្នពាះចាស់ 
ផខ។ ម្បសិេនបើសស្ីរាេនផ្នពាះរាេនរាេសា្វ យ នេអាច្ច្ម្ងនរាេ 
នៅទារក្។ នរាេនេះអាច្បណ្្លឲ្យទារក្ខា្វ ក្។់

ថានែ ផំ្សះអងទី់ប៊នីោទិក្។ មេ៉ស្សម្េបរ់ូប 
េួរនធ្វើនតស្្មនៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលនេ 
ការរាេនផ្នពាះ។ 

នរាេ Chlamydia សស្ីអាច្រាេនរាេនេះនោយពំ៉បាេ�ឹងអំពីវា ក្ប៏៉ា៉ផេ្អាច្ 
រាេនរាេសញ្ញា ទាងំឡាយ�ូច្ជាការធ្ាក្ស់ពីទា្វ ររាស 
ឬម្ក្ហាយនៅនពលអនែក្បតន់ជើងតូច្ ឬឈច៉ឺ្ក្ោ៉ា ងខ្ាងំ 
ក្នែ៉ងនពាះ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរមួនភទតាមទា្វ ររាស។ នម្រៅពី

 នរាេសញ្ញា ទាងំនេះ ន�ត៉ផលសមរម្យ�នទនទៀតន�ើម្ ី
នធ្វើនតស្េឺ៖
• រាេអាយ៉នម្កាម៣០ឆ្នែ ំ
• ម្បសិេនបើអនែក្ ឬន�េូរបស់អនែក្ រាេន�េូរមួនភទែ្មីក្នែ៉ង 

រយទៈនពលម្បាមំយួផខម៉េនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ
• ម្បសិេអនែក្បាេនធ្វើនរាេវេិិច្្យ័ន�ើញរាេនរាេ STI 
ម្បសិេនបើពំ៉បាេពយាបាលនទ នរាេ chlamydia ក្អ៏ាច្ 
បណ្្លឲ្យនក្ើតជំងឺឆ្ងធងៃេធ់ងៃរផ�រ (នរាេរលាក្ឆ្អឹងម្តោក្)  
ក្នែ៉ងម្បនរាយស្ូេ ឬស្ូេ។ ការនេះអាច្ប៉ាះពាល់�ល់

 ភាពផ�លអាច្រាេកូ្េ។ 

អាច្ច្ម្ងនៅទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េ បណ្្លឲ្យនក្ើត 
ជំងឺផភនែក្ម្ក្�ម ឬនរាេរលាក្សួត។

ថានែ ផំ្សះអងទី់ប៊នីោទិក្។ ម្បសិេនបើអនែក្  
េិតថាអនែក្អាច្រាេនរាេ chlamydia   
សូមេិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត  
ឬឆ្មបរបស់អនែក្។

នរាេម្បនមះ ការការធ្ាក្ស់ពីទា្វ ររាស នម្ច្ើេនលើសពីធម្មតា ឬការ 
ម្ក្ហាយនរាលរាលនៅនពលអនែក្បតន់ជើងតូច្ ឈច៉ឺ្ក្ 
ោ៉ា ងខ្ាងំក្នែ៉ងនពាះក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរមួនភទតាមទា្វ រាស។

ម្បសិេនបើអនែក្បាេឆ្ងនរាេ ន�ើយព៉ំបាេពយាបាលនទ ជំងឺឆ្ងអាច្  
ច្ម្ងនៅទារក្បណ្្លឲ្យនក្ើតជំងឺផភនែក្ (ជំងឺផភនែក្ម្ក្�ម ) ឬរាេ 
បញ្ហា បំពង�់នងហាើមផផនែក្ខាងនលើ

ការពយាបាលទាេន់ពលនវលាជាមយួថានែ ផំ្សះ 
អងទី់ប៊នីោទិក្ តាមធម្មតាការពារកំ៉្ឲ្យនក្ើត 
រាេអេ្រាយ�ល់ទារក្។

នរាេនរ ើមផ�លនក្ើត 
នៅអង្គជាតិ

ពងផបក្ឈចឺាប ់ចាក្ន់ឆៀបៗ ឬររាស់ក្នែ៉ងអង្គជាតិ។  
មេ៉ស្សមយួច្ំេួេរាេនរាេសញ្ញា �ូច្ជំងឺផ្្សាយធំ។  
ជួេកាលពំ៉រាេនរាេសញ្ញា ន�ើយ។

សូមម្បាបន់វជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្ ឬន�េូណ្ 
មយួរបស់អនែក្ធ្ាបរ់ាេ ឬរាេនរាេនរ ើមផ�លនក្ើតនៅអង្គជាតិ។  
នម្ោះថានែ ក្ន់េការឆ្ងនរាេនៅទារក្រាេក្ំរតិខ្ពស់បំផ៉តនៅនពលអនែក្
នក្ើតការផ្៉ះរាតតបាតនេពងផបក្នលើក្�ំបូង ឬនៅនពលអនែក្ជាធូរ 
នស្ើយពីការនក្ើតផ្៉ះរាតតបាតនលើក្�ំបូងនេះ។ ការនក្ើតផ្៉ះរាតតបាត

 ពងផបក្បផេ្ថមនទៀតក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ក្ម្មប៉ាះពាល់�ល់ 
ទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើតរបស់អនែក្ណ្ស់។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ ម្បសិេនបើអនែក្  
េិតថាអនែក្អាច្នក្ើតផ្៉ះរាតតបាតពងផបក្នៅនពលចាបន់ផ្ើមឈនឺពាះ
សម្រាលកូ្េ សូមនៅមេ្ីរនពទ្យឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើ 
នៅបាេ។ អនែក្អាច្ម្តរូវការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់ន�ើម្កីារ 
ពារកំ៉្ឲ្យទារក្រាេជំងឺ។ ម្បសិេនបើអនែក្ធ្ាបរ់ាេការផ្៉ះរាតតបាត 
នក្ើតពងផបក្ផ្ួេៗោនែ ពីនលើក្ម៉េ ទារក្អាច្រាេភាពសំ៉ាខ្ះនៅេឹង

 នរាេនរ ើមផ�លនក្ើតនៅអង្គជាតិ។

ការនម្បើថានែ នំពទ្យអាច្បសង្្ក បការផ្៉ះរាត 
តបាតនេនរាេនរ ើមផ�លនក្ើតនៅអង្គជាតិ 
េិងពយាបាលនរាេសញ្ញា ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នោយ 
សារវា៉ា យរ៉សឹរាេនៅក្នែ៉ងម្បពេ័្នរាេ 
សញ្ញា អាច្ម្ត�បម់ក្វញិ។

នរាេ�៉ះឫស 
�៉ំសាច្ន់ៅអង្គជាតិ

នរាេ�៉ះឫស�ំ៉សាច្ន់ៅអង្គជាតិ ជាញឹក្ញាបពំ៉់រាេការ 
ឈច៉ឺ្ក្ន�ើយ។ នរាេ�៉ះឫស�ំ៉សាច្ន់ៅអង្គជាតិអាច្ចាប ់
នផ្ើមនោយការន�ើមនបា៉ា ងតូច្ល្អិត ោ្ម េការឈចឺាបន់លើ 
អង្គជាតិ ជួេកាលក្ាយជា�៉ំពក្តូច្ៗ�ូច្ផ្្ក នស្ពមយួផបប  
ជាពិនសសក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ជួេកាល

 
នរាេ�៉ះឫស�ំ៉សាច្ន់ៅអង្គជាតិរាេភាពរាបនស្មើ  
ន�ើយពិបាក្នមើលន�ើញជាខ្ាងំ។

ែ្វី�្តិផតនក្ើតទូនៅច្ំនពាះសស្ីរាេនផ្នពាះក្ន៏ោយ នរាេ�៉ះឫស 
�៉ំសាច្ន់ៅអង្គជាតិក្ម្មបណ្្លឲ្យនក្ើតរាេបញ្ហា ណ្ស់។

នេអាច្យក្ឫស�ំ៉សាច្ន់ច្ញបាេ ក្ប៏៉ា៉ផេ ្
វា៉ា យរ៉សឹផ�លបណ្្លឲ្យនក្ើតឫស�ំ៉សាច្ ់
វានៅក្នែ៉ងម្បពេ័្។ ឫស�ំ៉សាច្អ់ាច្នលច្ 
ន�ើងសាជាែ្មី។

ជំងឺឆ្ងក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ បេ្
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នលើក្ផលងផតការង្ររបស់អនែក្ជាបទ់ាក្ទិ់េេឹងកិ្ច្្ចការធងៃេ់ៗ នោយនម្បើក្រ្ាងំ ឬនម្ោះ
 

ថានែ ក្ក់ារង្រផ�លអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ទារក្អនែក្ ពំ៉រាេន�ត៉ផលអ្វីផ�លអនែក្ពំ៉អាច្នធ្វើ 
ការបាេ ខណទៈផ�លអនែក្រាេនផ្នពាះន�ើយ។ ការង្រខ្ះនាឲំ្យអនែក្ប៉ាះពាល់ជាមយួវត្ថ៉ 
ផ�លអាច្នធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើត។ ទាងំនេះេឺជាឧទា�រណ៍មយួ 
ច្ំេួេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ពំ៉ផមេជាបញជា ីរាយន ្្ម ះនម្ោះថានែ ក្ម់្េបទ់ាងំអស់ន�ើយ។

ជំងឺឆ្ង ឧទា�រណ៍ �ូច្ជានធ្វើការក្នែ៉ងការផែទាស៉ំខភាព ផែទាក៉ំ្រារ ឬជាមយួសត្វអាច្ 
បនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់េជំងឺឆ្ងផ�លអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ទារក្។ 

សារធាត៉េីម ីការផែទាស៉ំខភាព ការផែទានំធ្មញ ការផែទាផំផនែក្នពទ្យសត្វ សក្ម្មភាព 
ផលិត េិងការម្េបម់្េងសត្វច្នម្ងេឺម្ោេផ់តជាផផនែក្មយួច្ំេួេប៉ា៉នណ្ណ ះ ផ�លអាច្ទាក្ ់
ទិេេឹងនម្ោះថានែ ក្។់

ច្ំហាយវទិ្៉យសក្ម្ម ការនធ្វើការជាមយួការំស្មីអិក្្ស ឬសរា្ភ រទៈវទិ្៉យសក្ម្មពំ៉នធ្វើឲ្យអេ្រាយ
 ន�ើយ ម្បសិេនបើវធិាេការផផនែក្ស៉វត្ថិភាព េិងស៉ខភាពនលើការង្រធម្មតាម្តរូវបាេម្បកាេ់

 យក្។ ច្ំហាយវទិ្៉យសក្ម្មនច្ញពីនម្េឿងម្បោបន់អ�ិច្ម្តរូេិក្ ពំ៉នធ្វើឲ្យអេ្រាយន�ើយ។

នម្ោះថានែ ក្�់នទនទៀត ការង្រផ�លទាក្ទិ់េេឹងការនលើក្វត្ថ៉ធងៃេ់ៗ  ឬការឈរក្នែ៉ងអំ�៉ង
 នពលយូរអាច្នាឲំ្យរាេនម្ោះថានែ ក្។់ ម្បសិេនបើការង្ររបស់អនែក្ទាក្ទិ់េេឹងការឈរក្នែ៉ង អំ�៉ងនពលយូរ ម្តរូវឲ្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាអនែក្នឆ្ៀតឱកាសអង្គ៉យច៉្ះក្នែ៉ងរយទៈនពល
 សម្រាក្ (ម្បសិេនបើអាច្នធ្វើបាេ ោក្ន់ជើងរបស់អនែក្នៅនលើនរៅអីមយួនទៀត)។ ការឈរ

 ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលយូរ អាច្បនង្កើេលទ្ភាពរបស់អនែក្ឲ្យនក្ើតនរាេយឺតសរនស្មក្នែ៉ង
 នពលរាេនផ្នពាះ។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល ការម្ពរួយបារម្ភទូនៅក្នែ៉ងនពល 

រាេនផ្នពាះ នៅទំពរ័ 43។

ម្បសិេនបើអនែក្អង្គ៉យនៅជាបត៉់ ឬខ៉មព្ូយនធើរអស់រយទៈនពលយូរក្នែ៉ងមយួនែងៃៗ សូម
 ច្ំណ្យនពលពីរបីនាទីនរៀងរាល់នរា៉ា ងន�ើម្នីម្កាក្ឈរ េិងន�ើរជំ៉វញិ។ សូមផែទាខំនែង

 របស់អនែក្នោយ៖

•  �ឹងអំពីឥរោិបែរបស់អនែក្ - អង្គ៉យ េិងឈរឲ្យម្តង់

• នម្បើនរៅអីផ�លផ្ល់ឲ្យអនែក្េូវការម្ទម្ទងខ់នែង�ល៏្អ។

នជៀសវាងការនលើក្វត្ថ៉ធងៃេ ់ឬការនតាងន�ើងជនណ្ើ រ េិងពយាោមច្ំនកាងខ្ួេនោយ
 ម្បរុងម្បយត័នែ - ជាពិនសស នៅច៉្ង�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ នៅនពល�ងខ្ួេ 

ផ្្ស់ប្ូរអាច្នធ្វើឲ្យកិ្ច្្ចការទាងំនេះរាេការលំបាក្។

ន�ើម្ឲី្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថា កិ្ច្្ចការរបស់អនែក្រាេស៉វត្ថិភាពក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ
 សូមសួរឆ្មប នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ប៉េ្គលិក្ផផនែក្ស៉ខភាព េិងស៉វត្ថិភាពនលើការង្រ 
 

អនែក្តំណ្ងស�ជីព ឬេិនោជក្។ អនែក្ក្អ៏ាច្ទាក្ទ់ងអាជ្ាធរ WorkCover នេរ�្ឋ  
NSW បាេផ�រន�ើម្សំ៉ីជំេួយ សូមទូរស័ព្នលខ13 10 50 ឬនបើក្នមើលវ៉បិសាយ  
www.workcover.nsw.gov.au ន�ើម្ទីទួលបាេច្បាបច់្ម្ងនេកូ្េនសៀវនៅ 
នោយឥតេិតនែ្ ការរាេនផ្នពាះ េិងការង្រ។ WorkCover ក្រ៏ាេពត័រ៌ាេផងផ�រ 
អំពីសិទ្ិរបស់អនែក្ផ�លជាេនោជិក្ រមួរាេសិទ្ិរបស់អនែក្ន�ើម្អីាច្នធ្វើក្ិច្្ចការ�នទនទៀត

 សម្រាបេ់ិនោជក្របស់អនែក្ផ�លរាេស៉វត្ថិភាព ឬន�ើម្ទីទួលការឈបស់ម្រាក្
ពីការង្រផ�លឥតរាេម្បាក្ន់បៀវត្សរន៍�ើម្នីមើលផែទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត។

កិ្ច្្ចការ េិងការរាេនផ្នពាះ
ជំងឺឆ្ង រនបៀបផ�លវាច្ម្ងនរាេ នរាេសញ្ញា ផលប៉ាះពាល់�ល់ទារក្

នរាេសា្វ យ សស្ីភាេនម្ច្ើេផ�លរាេនរាេសា្វ យ ពំ៉រាេនរាេសញ្ញា  
ន�ើយ។ នរាេសញ្ញា អាច្រមួរាេ�ំនៅផ�លឥតឈច៉ឺ្ក្ 
នៅក្នែ៉ង េិងជំ៉វញិទា្វ ររាស េិងក្េ្ួលនលើន�នជើង ឬផផនែក្

 �នទនទៀតនេ�ងខ្ួេ។

វាអាច្បណ្្លឲ្យរាេការរលូតកូ្េនៅនពលរាេនផ្នពាះចាស់ 
ផខ។ ម្បសិេនបើសស្ីរាេនផ្នពាះរាេនរាេសា្វ យ នេអាច្ច្ម្ងនរាេ 
នៅទារក្។ នរាេនេះអាច្បណ្្លឲ្យទារក្ខា្វ ក្។់

ថានែ ផំ្សះអងទី់ប៊នីោទិក្។ មេ៉ស្សម្េបរ់ូប 
េួរនធ្វើនតស្្មនៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលនេ 
ការរាេនផ្នពាះ។ 

នរាេ Chlamydia សស្ីអាច្រាេនរាេនេះនោយពំ៉បាេ�ឹងអំពីវា ក្ប៏៉ា៉ផេ្អាច្ 
រាេនរាេសញ្ញា ទាងំឡាយ�ូច្ជាការធ្ាក្ស់ពីទា្វ ររាស 
ឬម្ក្ហាយនៅនពលអនែក្បតន់ជើងតូច្ ឬឈច៉ឺ្ក្ោ៉ា ងខ្ាងំ 
ក្នែ៉ងនពាះ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរមួនភទតាមទា្វ ររាស។ នម្រៅពី

 នរាេសញ្ញា ទាងំនេះ ន�ត៉ផលសមរម្យ�នទនទៀតន�ើម្ ី
នធ្វើនតស្េឺ៖
• រាេអាយ៉នម្កាម៣០ឆ្នែ ំ
• ម្បសិេនបើអនែក្ ឬន�េូរបស់អនែក្ រាេន�េូរមួនភទែ្មីក្នែ៉ង 

រយទៈនពលម្បាមំយួផខម៉េនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ
• ម្បសិេអនែក្បាេនធ្វើនរាេវេិិច្្យ័ន�ើញរាេនរាេ STI 
ម្បសិេនបើពំ៉បាេពយាបាលនទ នរាេ chlamydia ក្អ៏ាច្ 
បណ្្លឲ្យនក្ើតជំងឺឆ្ងធងៃេធ់ងៃរផ�រ (នរាេរលាក្ឆ្អឹងម្តោក្)  
ក្នែ៉ងម្បនរាយស្ូេ ឬស្ូេ។ ការនេះអាច្ប៉ាះពាល់�ល់

 ភាពផ�លអាច្រាេកូ្េ។ 

អាច្ច្ម្ងនៅទារក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េ បណ្្លឲ្យនក្ើត 
ជំងឺផភនែក្ម្ក្�ម ឬនរាេរលាក្សួត។

ថានែ ផំ្សះអងទី់ប៊នីោទិក្។ ម្បសិេនបើអនែក្  
េិតថាអនែក្អាច្រាេនរាេ chlamydia   
សូមេិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត  
ឬឆ្មបរបស់អនែក្។

នរាេម្បនមះ ការការធ្ាក្ស់ពីទា្វ ររាស នម្ច្ើេនលើសពីធម្មតា ឬការ 
ម្ក្ហាយនរាលរាលនៅនពលអនែក្បតន់ជើងតូច្ ឈច៉ឺ្ក្ 
ោ៉ា ងខ្ាងំក្នែ៉ងនពាះក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរមួនភទតាមទា្វ រាស។

ម្បសិេនបើអនែក្បាេឆ្ងនរាេ ន�ើយព៉ំបាេពយាបាលនទ ជំងឺឆ្ងអាច្  
ច្ម្ងនៅទារក្បណ្្លឲ្យនក្ើតជំងឺផភនែក្ (ជំងឺផភនែក្ម្ក្�ម ) ឬរាេ 
បញ្ហា បំពង�់នងហាើមផផនែក្ខាងនលើ

ការពយាបាលទាេន់ពលនវលាជាមយួថានែ ផំ្សះ 
អងទី់ប៊នីោទិក្ តាមធម្មតាការពារកំ៉្ឲ្យនក្ើត 
រាេអេ្រាយ�ល់ទារក្។

នរាេនរ ើមផ�លនក្ើត 
នៅអង្គជាតិ

ពងផបក្ឈចឺាប ់ចាក្ន់ឆៀបៗ ឬររាស់ក្នែ៉ងអង្គជាតិ។  
មេ៉ស្សមយួច្ំេួេរាេនរាេសញ្ញា �ូច្ជំងឺផ្្សាយធំ។  
ជួេកាលពំ៉រាេនរាេសញ្ញា ន�ើយ។

សូមម្បាបន់វជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្ ឬន�េូណ្ 
មយួរបស់អនែក្ធ្ាបរ់ាេ ឬរាេនរាេនរ ើមផ�លនក្ើតនៅអង្គជាតិ។  
នម្ោះថានែ ក្ន់េការឆ្ងនរាេនៅទារក្រាេក្ំរតិខ្ពស់បំផ៉តនៅនពលអនែក្
នក្ើតការផ្៉ះរាតតបាតនេពងផបក្នលើក្�ំបូង ឬនៅនពលអនែក្ជាធូរ 
នស្ើយពីការនក្ើតផ្៉ះរាតតបាតនលើក្�ំបូងនេះ។ ការនក្ើតផ្៉ះរាតតបាត

 ពងផបក្បផេ្ថមនទៀតក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ក្ម្មប៉ាះពាល់�ល់ 
ទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើតរបស់អនែក្ណ្ស់។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ ម្បសិេនបើអនែក្  
េិតថាអនែក្អាច្នក្ើតផ្៉ះរាតតបាតពងផបក្នៅនពលចាបន់ផ្ើមឈនឺពាះ
សម្រាលកូ្េ សូមនៅមេ្ីរនពទ្យឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើ 
នៅបាេ។ អនែក្អាច្ម្តរូវការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់ន�ើម្កីារ 
ពារក៉្ំឲ្យទារក្រាេជំងឺ។ ម្បសិេនបើអនែក្ធ្ាបរ់ាេការផ្៉ះរាតតបាត 
នក្ើតពងផបក្ផ្ួេៗោនែ ពីនលើក្ម៉េ ទារក្អាច្រាេភាពសំ៉ាខ្ះនៅេឹង

 នរាេនរ ើមផ�លនក្ើតនៅអង្គជាតិ។

ការនម្បើថានែ នំពទ្យអាច្បសង្្ក បការផ្៉ះរាត 
តបាតនេនរាេនរ ើមផ�លនក្ើតនៅអង្គជាតិ 
េិងពយាបាលនរាេសញ្ញា ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នោយ 
សារវា៉ា យរ៉សឹរាេនៅក្នែ៉ងម្បពេ័្នរាេ 
សញ្ញា អាច្ម្ត�បម់ក្វញិ។

នរាេ�៉ះឫស 
�៉ំសាច្ន់ៅអង្គជាតិ

នរាេ�៉ះឫស�ំ៉សាច្ន់ៅអង្គជាតិ ជាញឹក្ញាបពំ៉់រាេការ 
ឈច៉ឺ្ក្ន�ើយ។ នរាេ�៉ះឫស�ំ៉សាច្ន់ៅអង្គជាតិអាច្ចាប ់
នផ្ើមនោយការន�ើមនបា៉ា ងតូច្ល្អិត ោ្ម េការឈចឺាបន់លើ 
អង្គជាតិ ជួេកាលក្ាយជា�ំ៉ពក្តូច្ៗ�ូច្ផ្្ក នស្ពមយួផបប  
ជាពិនសសក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ជួេកាល

 
នរាេ�៉ះឫស�ំ៉សាច្ន់ៅអង្គជាតិរាេភាពរាបនស្មើ  
ន�ើយពិបាក្នមើលន�ើញជាខ្ាងំ។

ែ្វី�្តិផតនក្ើតទូនៅច្ំនពាះសស្ីរាេនផ្នពាះក្ន៏ោយ នរាេ�៉ះឫស 
�៉ំសាច្ន់ៅអង្គជាតិក្ម្មបណ្្លឲ្យនក្ើតរាេបញ្ហា ណ្ស់។

នេអាច្យក្ឫស�ំ៉សាច្ន់ច្ញបាេ ក្ប៏៉ា៉ផេ ្
វា៉ា យរ៉សឹផ�លបណ្្លឲ្យនក្ើតឫស�ំ៉សាច្ ់
វានៅក្នែ៉ងម្បពេ័្។ ឫស�ំ៉សាច្អ់ាច្នលច្ 
ន�ើងសាជាែ្មី។
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ក៉្រារឈ ឺម្តរូវ�ឹងថាអនែក្ ក្អ៏ាច្ឆ្ងជំងឺឆ្ងផ�លអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ 
របស់អនែក្ ពីក៉្រារតូច្ៗ�នទនទៀតផ�រ �ូច្ជានរាេអ៉តសា្វ យ ឬ  
parvovirus (ម្បជំ៉នរាេសញ្ញា ផ�លរាេក្េ្ួលអ៉ច្ៗនម្ច្ើេនលើ�ងខ្ួេ 

 េិងថា្ព ល់)។ សូមម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ជាេិច្្ច ម្បសិេនបើអនែក្ 
 

ម្ពរួយបារម្ភ។

សូមម្បយត័នែជាមយួសត្វចិ្ញ្ច ឹម ឲ្យេរណ្រានែ ក្ន់ទៀតជូតសំអាតសនែូក្  
ឬម្បអបស់ម្រាបោ់ក្ឆ់្្ម  ឬលាមក្ណ្មយួរបស់ឆ្្ម  - ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម្បសិេនបើ 
អនែក្ម្តរូវនធ្វើក្ិច្្ចការនេះនោយខ្ួេឯង ចូ្រពាក្ន់ម្សាមន� េិងលាងសំអាត

 
ន�នោយម្បរុងម្បយត័នែជាមយួសាប៊ូ េិងទឹក្នរ្ៅ។ ការនេះេឺន�ើម្នីជៀស
វាងនម្ោះថានែ ក្ន់េជំងឺឆ្ងនៅថា toxoplasmosis។ ជំងឺឆ្ងនេះពំ៉ 
ទំេងនធ្វើឲ្យអនែក្ឈនឺ�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្អាច្បណ្្លឲ្យខា្វ ក្ផ់ភនែក្ េិងខូច្ខួរ 
ក្បាល�ល់ទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើត។ ពំ៉រាេនសច្ក្្ីម្តរូវការន�ើម្យីក្

 
ឆ្្ម នច្ញន�ើយ ម្ោេផ់តម្បរុងម្បយត័នែជាមយួអនាមយ័ប៉ា៉នណ្ណ ះ។ 

អនែក្ក្អ៏ាច្ឆ្ងនរាេ toxoplasmosis ពី�ី េិងពីសាច្ន់ៅផ�រ។  
ម្បសិេនបើអនែក្រាេនផ្នពាះ សូមច្ងចាទំៈ

• លាងសំអាតផផ្នឈើ េិងបផេ្ម៉េបរនិភាេ

• នជៀសវាងសាច្ន់ៅ ឬសាច្ម់េិទាេឆ់្អិេ

• លាងសំអាតន�របស់អនែក្ 

 > នម្កាយនពលអផង្អលសត្វនលង
 > នម្កាយនពលប៉ាះពាល់ជាមយួវត្ថ៉រាវផ�លនច្ញពីក្នែ៉ង�ងខ្ួេ
 > ម៉េនពលអនែក្បរនិភាេ ន�ើយម៉េ េិងនម្កាយអនែក្នរៀបច្ំ  

  ច្ំណីអាហារ

• នជៀសវាងការប៉ាះពាល់េឹងលាមក្ឆ្្ម

• ពាក្ន់ម្សាមន�ន�ើម្នីធ្វើក្ិច្្ចការសួេច្បារ។

ជំងឺឆ្ងមយួនទៀតនៅថា cytomegalovirus (CMV)ក្អ៏ាច្នធ្វើឲ្យ 
អេ្រាយ�ល់ការលូតលាស់នេទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើតរបស់អនែក្ េិងក្នែ៉ង 
ក្រណីខ្ះអាច្បណ្្លឲ្យរលូតកូ្េនទៀតផង។ អនែក្អាច្ឆ្ងនរាេ CMV  
ពីការប៉ាះពាល់ជាមយួវត្ថ៉រាវ នច្ញពីក្នែ៉ង�ងខ្ួេ�ូច្ជាទឹក្ននាម ឬទឹក្

 រាតជ់ាន�ើម។ ន�ើម្នីជៀសវាងជំងឺឆ្ង សូមលាងសំអាតន�របស់អនែក្  
ជាមយួសាប៊ូ េិងទឹក្ ឬនម្បើថានែ លំាងសំអាតសរ្ាបន់មនរាេផ�លរាេ 
ជាតិម្សា ជាពិនសសនម្កាយនពលប្ូរក្េ្ប។ 

នម្ោះថានែ ក្ម់យួច្ំេួេនៅជំ៉វញិផ្ះ

នជៀសវាងជាតិសំណ ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  នយើងពំ៉អាច្នជៀសផ៉តពី 
ជាតិសំណទាងំអស់បាេន�ើយ ពីនម្ពាះវារាេនៅក្នែ៉ងខ្យល់ េិងក្នែ៉ង�ី។ 
នយើងទាងំអស់ោនែ ម្សរូបយក្ជាតិសំណមយួច្ំេួេតូច្។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ក៉្រារ  
េិងសស្ីរាេនផ្នពាះរាេនម្ោះថានែ ក្ក់្ំរតិខ្ពស់ នេបញ្ហា បណ្្លមក្ពី 
ជាតិសំណនម្ច្ើេនពក្។

ក៉្រារម្សរូបយក្ជាតិសំណនម្ច្ើេជាងមេ៉ស្សនពញវយ័។ ក្នែ៉ងនពលរាេ 
នផ្នពាះ ជាតិសំណក្ំរតិទាបអាច្ឆ្ងកាតទ់ងស៉ក្ ន�ើយប៉ាះពាល់�ល់ 
ការលូតលាស់ផផនែក្ម្បាជ្ាសា្ម រតីរបស់ទារក្។ វាក្អ៏ាច្បណ្្លឲ្យនក្ើត 
រាេបញ្ហា �ល់ការលូតលាស់ ការស្ាបឮ់ េិងឥរោិបែផ�រ។

នយើងពំ៉�ឹងថាផលប៉ាះពាល់ទាងំនេះអាច្ម្ត�បវ់ញិបាេឬអតន់នាះនទ។

ការនធ្វើផ្ះឲ្យបាេែ្មីន�ើងវញិ អាច្បនង្កើេការរងប៉ាះពាល់របស់អនែក្ជាមយួ 
សំណ។ ម្បសិេនបើផ្ះរបស់អនែក្បាេសងម់៉េឆ្នែ ១ំ៩៧១ (នៅនពលថានែ  ំ
លាបពណ៌ផ�លរាេជាតិសំណរាេនម្បើនៅន�ើយ ) សូមផស្វងរក្ឱវាទ 
ម៉េេឹងនធ្វើអ្វីមយួផ�លរខំាេ�ល់ថានែ ពំណ៌។ ការនធ្វើឲ្យប៉ាះពាល់�ល់ថានែ  ំ
លាបពណ៌ផ�លរាេជាតិសំណ អាច្រាលោលធូលីជាតិសំណចូ្លនៅ 
ក្នែ៉ងខ្យល់ េិងជំ៉វញិផ្ះ។ ជាការសំខាេផ់�លសស្ីរាេនផ្នពាះ េិងក៉្រារ 
ពំ៉ម្តរូវនៅជំ៉វញិផ្ះក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនធ្វើផ្ះឲ្យបាេែ្មីន�ើងវញិ ផ�លប៉ាះ

 ពាល់�ល់ថានែ លំាបពណ៌ផ�លរាេជាតិសំណ។

ម្បភព�នទនទៀតនេជាតិសំណ រមួរាេឧសសា�ក្ម្មសំណ (�ូច្ជា 
នម្េឿងម្បោបផ់ក្នឆនែធ៉ងអាេ៉យោេយេ្ន�ើងវញិ) សនម្ៀក្បំពាក្ ់ 
េិងធូលីនៅនលើសនម្ៀក្បំពាក្អ់នែក្នធ្វើការផផនែក្សំណ កិ្ច្្ចការក្ំសាេ្

 
ផ�លនម្បើម្បាស់សំណ (lead lighting ក្បាច្រ់ច្នានលើបង្អួច្នោយ 
បិទបេ្ះផក្វ េិងសំណ) ការស្ូច្ម្តី េិងសិល្ទៈស្មូេចាេឆ្នែ ងំ) ថានែ បំូរាណ
មយួច្ំេួេ�ូច្ជា pay-loo-ah, bali goli, rueda េិង azarcon;  
នម្េឿងផក្វម្េីស្ាលជាតិសំណ េិងផពងចាេឆ្នែ ងំនធ្វើពី�ីឥ�្ឋមក្ពី

 ម្បនទសក្ំព៉ងអភវិឌ្ឍេ ៍(សំណអាច្នម្ចាះនច្ញពីថានែ លំាបឲ្យរនលាង)។ 

ក្នែ៉ងតំបេផ់ក្្រច្សង្្ក េរលំាយសំណ ឬអណូ្ងផរ ៉ា ការឆ្ងជាតិសំណក្នែ៉ង
 បរោិ្ឋ េ េិងផ្ះេឹងរាេក្ំរតិខ្ពស់ជាងក្នែ៉ងទីម្បជំ៉ជេភាេនម្ច្ើេ។

សស្ីរាេនផ្នពាះផ�លរងនម្ោះថានែ ក្ន់េការរាេជាតិសំណក្ំរតិខ្ពស់  
េួរពិភាក្សានរឿងនេះជាមយួនវជជាបណិ្តរបស់នេ។
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នធ្វើ�ូច្នម្ច្ឲ្យខ្៉ ំអាច្�ឹងថាអ្វីខ្ះរាេស៉វត្ថិភាព 
េិងអ្វីខ្ះពំ៉រាេស៉វត្ថិភាព?

MotherSafe ជានសវាទូរស័ព្ឥតេិតនែ្សម្រាបស់ស្ី 
ក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW។ នសវានេះផ្ល់�ំបូនា្ម េទូលំទូលាយ 
សម្រាបស់ស្ី េិងសា្ថ បេ័ផែទាស៉ំខភាពសស្ី ផ�លម្តរូវ 
ការ�ឹងអំពីការនម្បើម្បាស់ថានែ នំពទ្យ ឬផ�លម្ពរួយបារម្ភ 
អំពីការរងប៉ាះពាល់ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ន�ើយ

 េិងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ MotherSafe អាច្ផ្ល់ 
ពត័រ៌ាេជូេអនែក្អំពីស៉វត្ថិភាព េិងផលប៉ាះពាល់ផ�ល 
ទំេងជានក្ើតរាេនេ៖

• ថានែ នំពទ្យផ�លរាេសំប៉ម្តនពទ្យ

• ថានែ នំពទ្យផ�លឥតរាេសំប៉ម្តនពទ្យ

• ថានែ នំញៀេតាមផ្ូវ

• ជំងឺឆ្ង

• ការំស្មីវទិ្៉យសក្ម្ម

• ការទទួលរងប៉ាះពាល់នោយសារការង្រ។

MotherSafe ចាតផ់ច្ងមេ្ីរពយាបាលអនែក្ជំងឺនម្រៅមេ្ីរ 
នពទ្យសម្រាបស់ស្ីផ�លម្តរូវការ�ំបូនា្ម េទល់ម៉ខោនែ ជាមយួ 
នវជជាបណិ្តអំពីការនម្បើម្បាស់ថានែ នំពទ្យក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។
នេក្ច៏ាតផ់ច្ងមេ្ីរពយាបាលសម្រាបស់ស្ីផ�លេិតេូរអំពីការ 
រាេនផ្នពាះផ�រ។ សស្ីអាច្ពិភាក្សាអំពីការរាេនផ្នពាះ  
រនបៀបរស់នៅ េិងអាហារបំប៉ាេជាមយួឆ្មបផ�លរាេបទ 
ពិនសាធេ។៍

ទូរស័ព្ MotherSafe  នលខ (02) 9382 6539 (តំបេ ់
ក្នែ៉ង េិងជំ៉វញិជាយម្ក្រុង  Sydney ) ឬ 1800 647 848

(តំបេ ់NSW)។ MotherSafe ម្បតិបត្ិការពីនរា៉ា ង 
៩ម្ពឹក្ នៅនរា៉ា ង៥លាងៃ ច្ នែងៃច្េ័្ នៅនែងៃស៉ម្ក្ (នលើក្ផលងផត 
នែងៃឈបស់ម្រាក្សាធារណទៈ)។

អនែក្អាច្នបើក្នមើលវ៉បិសាយរបស់ MotherSafe ផងផ�រ 
នៅម្តង ់www.mothersafe.org.au

ផលិតផលលាងសំអាត ថានែ លំាបពណ៌ េិងសារធាត៉េីម�ីនទនទៀត 
សម្រាបន់ម្បើម្បាស់ក្នែ៉ងផ្ះ សូមផឆក្នមើលផ្្ក្ពត័រ៌ាេនេផលិតផល 
ទាងំនេះ ន�ើម្ឲី្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាពំ៉រាេការនម្ក្ើេរលឹំក្អំពីស៉វត្ថិ

 ភាពច្ំនពាះសស្ីរាេនផ្នពាះន�ើយ។ ម្បសិេនបើផ្្ក្ពត័រ៌ាេពេ្យល់ 
ម្បាបថ់ាផលិតផលទំេងជាព៉លខ្ាងំ វាអាច្ជាការម្បនសើរផ�លម្តរូវ 
នជៀសវាងនម្បើវានៅនពលនេះ។ ម្បសិេនបើអនែក្នម្បើម្បាស់ផលិតផល

 
លាងសំអាត ជរ័កាវ ថានែ លំាបពណ៌ ឬសារធាត៉េីម�ីនទណ្មយួនទៀត 
សម្រាបន់ម្បើម្បាស់ក្នែ៉ងផ្ះ សូមនធ្វើតាមនសច្ក្្ីផណនាសំម្រាបស៉់វត្ថិភាព

 នៅនលើផ្្ក្ពត័រ៌ាេ។ សូមឲ្យម្បាក្�ច្បាស់ថារាេខ្យល់បរស៉ិទ្នពញ 
បរបិូណ៍។

សារធាត៉ Naphthalene រាេនៅក្នែ៉ងម្ោបថ់ានែ ជំាតិេីមោីក្ក់ារពារ
 

ក៉្ំឲ្យសត្វច្នម្ងកាតន់ខាអាវ េិងថានែ បំេ្ះបំបាតក់្្ិេក្នែ៉ងបង្គេ ់ម្ោបថ់ានែ ជំាត ិ
េីមោីក្ក់ារពារក៉្ំឲ្យសត្វច្នម្ងកាតន់ខាអាវ េិងថានែ បំេ្ះបំបាតក់្្ិេក្នែ៉ង បង្គេម់យួច្ំេួេរាេសារធាត៉មយួនៅថា naphthalene។ ការរង 
ប៉ាះពាល់ច្ំេួេ�ន៏ម្ច្ើេនេសារធាត៉ naphthalene អាច្បណ្្លឲ្យ 
ខូច្នកាសិកា្ម នាឲំ្យនក្ើតនរាេមយួនៅថា haemolytic  
anaemia (នរាេបំផ្្ញនកាសិកា្មម្ក្�ម)។ នរាេសញ្ញា មយួ 
ច្ំេួេផ�លអាច្នក្ើតរាេនម្កាយការរងប៉ាះពាល់បររិាណ�ន៏ម្ច្ើេនេ 
សារធាត៉ naphthalene េឺការអស់ក្រ្ាងំ បរនិភាេមេិបាេ �ំនណើ រ 
នឆ្អើមច្ងក់្្អួត ការក្្អួតច្នង្្អ រ េិងច៉្ះរាេ។ ទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតរាេ

 នម្ោះថានែ ក្ជ់ាពិនសស ការខូច្នកាសិកា្មរបស់នេ ម្បសិេនបើនេរង 
ប៉ាះពាល់នោយសារធាត៉ naphthalene។

�ំបូនា្ម េបផេ្ថមទាក្ទិ់េេឹងនម្ោះថានែ ក្�់ល់ស៉ខភាពនេ naphthalene
អាច្ទទួលបាេ២៤នរា៉ា ង ៧នែងៃក្នែ៉ងមយួអាទិត្យនៅនពញទូទាងំម្បនទស 
អូសស្ាលី ពីមជ្ឈមណ្លផ្ល់ពត័រ៌ាេអំពីថានែ ព៉ំល រ�្ឋ NSW តាម 
ទូរស័ព្នលខ 13 11 26 ឬពីអង្គភាពស៉ខភាពសាធារណទៈក្នែ៉ងតំបេ។់
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ន�ត៉អ្វីបាេជាការបរនិភាេរាេស៉ខភាពល្អ សំខាេក់្នែ៉ង 
នពលរាេនផ្នពាះ?

• វាជួយ�ឲ្យទារក្លូតលាស់ េិងរកី្ច្ំនរ ើេ

• វាជួយ�រក្សា អនែក្ឲ្យ រាេស៉ខភាពល្អ ខណទៈផ�លអនែក្ 
រាេនផ្នពាះ

• វាជួយ�ឲ្យទទួលបាេទមងៃេរ់ាេស៉ខភាពល្អ។

អ្វីផ�លអនែក្ម្ោេផ់តនធ្វើននាះ េឺបរនិភាេច្ំណីអាហារមក្
 

ពីម្ក្រុមេីមយួៗនេម្ក្រុមច្ំណីអាហារ�ូច្តនៅនេះឲ្យបាេ 
នរៀងរាល់នែងៃ េិងផឹក្ទឹក្ឲ្យបាេនម្ច្ើេ។

បរនិភាេច្ំណីអាហារមក្ពីម្ក្រុមេីមយួៗនេម្ក្រុមច្ំណី
 

អាហារទាងំនេះឲ្យបាេនរៀងរាល់នែងៃទៈ

• េំប៉័៉ង បាយ ផ្ស្ា ម ី
 េិងអាហារម្ោបធ់ញញាជាតិ�នទនទៀត

• បផេ្ េិងអំបូរម្ោបស់ផណ្ក្ legumes   
 (legumes រាេេយ័ថាម្ោបស់ផណ្ក្បារាងំ  
 េិងម្ោបស់ផណ្ក្ក្ួរ េំ lentils េិងអាហារនធ្វើ 
 ពីសផណ្ក្នសៀង�ូច្ជានៅ�ូ៊)

• ផផ្នឈើ
• ទឹក្នោះនោ នោន�្គើត ឈសីទឹក្នោះរងឹតិច្ៗ

  (ស�្វវូរា៉ា ស)  ឈសីទឹក្នោះរងឹ (ពំ៉សូវរាេជាតិ 
 ខ្ាញ់)

• សាច្ច់្ំអិេនៅម្សស់ៗ ម្តី សត្វស្ាប េិងស៉៊ត

• ម្ោប ់nuts។

ផឹក្ទឹក្ ផឹក្ទឹក្ នោយនោងនៅតាមការនម្សក្ - តាម  
ធម្មតាផឹក្ទឹក្នម្ច្ើេក្នែ៉ងអាកាសធាត៉នរ្ៅ ឬក្នែ៉ងអំ�៉ង

 នពលហាតម់្បាណ។ នភសជជាទៈទាងំអស់ (នលើក្ផលងផត 
ម្សា) អាច្េិតបញ្ចូ លជាវត្ថ៉រាវម្សរូបចូ្លក្នែ៉ងខ្ួេរបស់

 អនែក្ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ទឹក្េឺជាវត្ថ៉សម្រាបក់ារនម្សក្�ល៏្អបំផ៉ត។  
ទាក្ទិ់េេឹងនែ្ច្ំណ្យ េិងភាពង្យម្សរួលវញិ ោ្ម េ 
អ្វីឈនែះទឹក្ក្បាលរា៉ា សី៉េន�ើយ ជាពិនសសម្បសិេនបើវា

 រាេជាត ិfluoride (fluoride េឺជាសារធាត៉េីម ី
ផ�លជួយ�ឲ្យនធ្មញកាេផ់តរងឹរា)ំ។ ម្បសិេនបើអនែក្ម្ពរួយ 
បារម្ភអំពីេ៉ណភាពនេម្បពេ័្ផ្គតផ់្គងទឹ់ក្របស់អនែក្ សូមោំ
ទឹក្ឲ្យព៉ះម៉េេឹងផឹក្វា។ សស្ីរាេនផ្នពាះេួរផតកាត ់
បេ្ថយការផឹក្នភសជជាទៈ�ូច្ជាកូ្ឡា េិងកាន�្វឲ្យបាេ 
តិច្បំផ៉ត ពីនម្ពាះវារាេជាតិកាន�្វអ៉ីេ េិងស្ករ។

 
ម្បសិេនបើអនែក្មេិអាច្នជៀសវាងនភសជជាទៈទាងំនេះបាេ 
នទ សូមសាក្ល្ងរបស់នផ្សងនទៀតផ�លោ្ម េជាតិ 
កាន�្វអ៉ីេ។

ការបរនិភាេរាេស៉ខភាពល្អសម្រាបក់ាររាេនផ្នពាះ

ម្ក្រុមច្ំណីអាហារ េិងការបរនិភាេផ�លបាេផណនាកំ្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

ម្ក្រុមច្ំណីអាហារ នតើម្តរូវបរនិភាេប៉ា៉នា្ម េចាេក្នែ៉ងមយួនែងៃ?

េំប៉ង័ ម្ោបធ់ញញាជាតិ 

បាយ  

ផ្ស្ា  

មី

៤-៦ចាេ ក្នែ៉ងមយួចាេរាេ៖
•  េំប៉ង័បេ្ះ២ x ២.៦ម្កាម
• េំប៉ង័មូលម្ទផវងមធ្យម១
•  ផ្ស្ាឆ្អិេ បាយ ឬម១ីផពង
•  Muesli ពំ៉ោក្អ់ាងំក្េ្ះផពង
•  បបរឆ្អិេ១ផពង
• ម្ោបធ់ញញាជាតិសម្រាបអ់ាហារនពលម្ពឹក្១ ១/៣ផពង

បផេ្ េិង 

អំបូរម្ោបស់ផណ្ក្ 

legumes

៥ចាេ ក្នែ៉ងមយួចាេរាេ៖
•  បផេ្ឆ្អិេ ឬម្ោបស់ផណ្ក្បារាងំសងៃួតឆ្អិេក្េ្ះចាេ 
• លបាយបផេ្សាឡាតន់ៅនម្ច្ើេម៉ខ១ផពង
• �ំ�ូងបារាងំ១�ំ៉តូច្

ផផ្នឈើ ៤ចាេ ក្នែ៉ងមយួចាេរាេ៖
• ផផ្នឈើទំ�ំមធ្យម១ផផ្ (ឧទា�រណ៍ ផផ្នបា៉ា ម ឬនច្ក្ទំ�ំមធ្យម១ផផ្)
• ផផ្នឈើតូច្ៗ២ផផ្ (ឧទា�រណ៍ ផផ្ plums ឬ kiwi)
• ផផ្នឈើក្ំប៉ា៉ង១ផពង
•  ផផ្ទំពាងំបាយជូរនម្ក្ៀម១ស្ាបម្ពាបាយក្េ្ះ
•  ផផ្ Apricots នម្ក្ៀម៤ផផ្

ទឹក្នោះនោ  
នោន�្គើត  
ឈសីទឹក្នោះទេ ់
(ស�្វវូរា៉ា ស់) េិងច្ំណី 
អាហារនផ្សងនទៀត 

ផ�លនធ្វើព ី
ទឹក្នោះនោ។

ោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់២ចាេ ក្នែ៉ងមយួចាេរាេ៖
• ទឹក្នោះនោ១ផពង (ខ្ាញ់នពញ ពំ៉សូវរាេជាតិខ្ាញ់ ឬយក្ជាតិផម្ក្ម
 នច្ញអស់) 
• ឈសីទឹក្នោះរងឹតិច្ៗ (ស�្វវូរា៉ា ស) ឈសីទឹក្នោះរងឹ (ពំ៉សូវរាេជាតិ

  ខ្ាញ់) ២បេ្ះ
• នោន�្គើត២០០ម្កាម (ធម្មតា ោ្ម េជាតិស្ករ ឬរាេរសជាតិផផ្នឈើ)
• ទឹក្នោះនោក្ំប៉ា៉ងផ�លពំ៉រាេោក្ស់្ករបផេ្ថម ក្េ្ះផពង
• ទឹក្សផណ្ក្នសៀង (រាេបផេ្ថមជាតិកាល់ស្ូយម) ១ផពង
• សងខ់យា១ផពង
• ម្តីសាល់ម៉ា៉ង ឬម្តីខរាេទាងំឆ្អឹង ក្េ្ះផពង

សាច្ោ់្ម េខ្ាញ់  

ម្តី  
សត្វស្ាប  

ស៉៊ត 

អំបូរម្ោបស់ផណ្ក្ 

legumes

១ចាេក្េ្ះ ក្នែ៉ងមយួចាេរាេ៖
• សាច្ច់្ិសញ្្ច ំឥតខ្ាញ់ក្េ្ះផពង
• បេ្ះសាច្ឥ់តខ្ាញ់ ឬសាច្រ់ាេទ់ំ�ំបាតន�អនែក្    
• �ំ៉តូច្ៗ២�៉ំ
• សាច្ម់្តី១បេ្ះតូច្
• ម្តីសាល់ម៉ា៉ងក្េ្ះផពង
• ស៉៊តតូច្២ម្ោប់
• ម្ោប ់nut ១ភាេ៣នេផពង
• ម្ោប ់seeds ១ភាេ៤នេផពង
• lentils ឆ្អិេ ម្ោបស់ផណ្ក្បារាងំ ឬម្ោបស់ផណ្ក្ chickpeas 

ក្េ្ះផពង
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ម្បសិេនបើអនែក្ បរនិភាេច្ំណីអាហារផ�លរាេជាតិខ្ាញ់ ស្ករ េិងអំបិល
 នម្ច្ើេ... សូមបរនិភាេផតច្ំេួេបេ្ិច្ប៉ា៉នណ្ណ ះ  ឬបរនិភាេវាម្ងរា្ក ល  

ក៉្ំបរនិភាេរាល់នែងៃ។ ការបរនិភាេច្ំណីអាហារទាងំនេះនម្ច្ើេនពក្ 
(ឧទា�រណ៍ ច្ំណិត�ំ�ូងនច្ៀេ េំ ស្ករម្ោប ់េំផ្យ(pie) ឬនភសជជាទៈ 
ោ្ម េជាតិម្សា) រាេេយ័ថាឥតសល់ក្ផេ្ងសម្រាបច់្ំណីអាហារនាឲំ្យ 
រាេស៉ខភាពល្អផ�លអនែក្ េិងទារក្អនែក្ម្តរូវការ។ ច្ំណីអាហារទាងំនេះ 
ក្អ៏ាច្បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា ទមងៃេ�់ងខ្ួេផ�រ។ 

នតើច្ំណីអាហារឆ្អិេម្សាបទិ់ញបរនិភាេនម្រៅហាង មេិអីនទឬ?

ច្ំណីអាហារឆ្អិេម្សាបទិ់ញបរនិភាេនម្រៅហាងជានម្ច្ើេរាេជាតិខ្ាញ់
  saturated fat ស្ករ អំបិល េិង kilojoule (ខានែ តថាមពលក្នែ៉ង 

ច្ំណីអាហារ) ក្ំរតិខ្ពស់ ន�ើយរាេសារធាត៉បំប៉ាេក្ំរតិទាប។ 

ការនម្ជើសនរ ើសច្ំណីអាហារឆ្អិេម្សាបទិ់ញបរនិភាេនម្រៅហាងផ�លរាេ
 ស៉ខភាពល្អ រាេេំប័៉ងផស៊េវចិ្ (sandwiches) នទើបនរៀបច្ំែ្មីៗនធ្វើព ី

នមសៅម្សរូវសា�ីក្ិេរាេម្ោបទ់ាងំមូល, េំប័៉ងមូលម្ទផវង (rolls), 
wraps ឬ bagels, foccacia ឬេំប័៉ងទួរេី (Turkish) រាេញាត ់
អាហារនាឲំ្យរាេស៉ខភាពល្អ សាច្រ់ាេអ់ាងំ (យក្ផស្ក្នច្ញ) េិង 
ច្ំណីអាហារឆ្នច្ៀេ ឬច្ំ�៉យរបស់អាសី៉។

អនែក្ចាបំាច្ម់្តរូវម្បរុងម្បយត័នែេឹងច្ំណីអាហារឆ្អិេម្សាបទិ់ញបរនិភាេនម្រៅ
ហាងពីនម្ពាះផតនម្ោះថានែ ក្ន់េបាក្ន់តរបីង្កន�ើងនោយច្ំណីអាហារ។ 
ជាទូនៅ ការម្បនសើរបំផ៉តម្តរូវនជៀសវាងច្ំណីអាហារផ�លនរៀបច្ំនធ្វើទ៉ក្ម៉េ
ន�ើយបរនិភាេច្ំណីអាហារផ�លនរៀបច្ំនធ្វើម្សស់ៗ។

នតើខ្៉ ំេួរបរនិភាេប៉ា៉នា្ម េ?

ម្បសិេនបើអនែក្រាេអាហារតមនាឲំ្យរាេស៉ខភាពល្អរចួ្ន�ើយ អនែក្េឹង 
ពំ៉ម្តរូវការផ្្ស់ប្ូរនម្ច្ើេអំពីរនបៀបផ�លអនែក្ម្តរូវបរនិភាេ នៅនពលអនែក្ 

 
រាេនផ្នពាះន�ើយ - សូមម្ោេផ់តោក្ប់ផេ្ថមម៉ខបផេ្មយួចាេ ផផ្នឈើ 
ពីរចាេ េិងសាច្ក់្េ្ះចាេឲ្យបាេនរៀងរាល់នែងៃប៉ា៉នណ្ណ ះ។ តារាងនេះ 
បង្ហា ញម្បាបពី់ច្ំេួេនេម្ក្រុមច្ំណីអាហារេីមយួៗ ផ�លអនែក្ម្តរូវបរនិភាេ    
នរៀងរាល់នែងៃ។

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

អនែក្ពំ៉ចាបំាច្ម់្តរូវការបរនិភាេសម្រាបម់េ៉ស្សពីរនាក្ ់
ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះន�ើយ។

បញជា ីេំេិតសម្រាបក់ារបរនិភាេម្បក្បនោយ 
ស៉ខភាពល្អក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

បញជា ី

អាហារ 

នពលម្ពឹក្

ធញញាជាតិសម្រាបអ់ាហារនពលម្ពឹក្នធ្វើពីនមសៅម្សរូវ 
សា�ីក្ិេរាេម្ោបទ់ាងំមូល ឬ Porridge  
(អាហាររាេនមសៅម្សរូវសា�ី ឬធញញាជាតិ ោឲំ្យព៉ះ 
ក្នែ៉ងទឹក្ ឬទឹក្នោះនោ) ជាមយួទឹក្នោះនោផ�ល

 
រាេជាតិខ្ាញ់តិច្ េិងផផ្នឈើម្សស់ ឬនម្ក្ៀម ឬ

ស៉៊ត ឈសីទឹក្នោះ (ស�្វវូរា៉ា សពំ៉សូវរាេជាតិ 
ខ្ាញ់ ឬម្ោបស់ផណ្ក្លីងជាមយួេំប័៉ងអាងំនធ្វើពី 
នមសៅម្សរូវសា�ីក្ិេរាេម្ោបទ់ាងំមូល ឬ

នោន�្គើត ផផ្នឈើ េិងេំប័៉ងអាងំនធ្វើពីនមសៅម្សរូវ
 

សា�ីក្ិេរាេម្ោបទ់ាងំមូល ជាមយួ vegemite 

អាហារ 
ម្សស់ម្សរូប 
នពលម្ពឹក្

នច្ក្កិ្េ ន�ើយលាយជាមយួទឹក្នោះនោពំ៉សូវ 
រាេជាតិខ្ាញ់ ឬនោន�្គើត ឬ

ផផ្នឈើ េិង នោន�្គើត ឬ

ផផ្នឈើមយួ�៉ំ

អាហារ 
នែងៃម្តង់

េំប័៉ងផស៊េវចិ្(sandwiches), wraps ឬេំប័៉ង 
មូលម្ទផវង(rolls) ញាតស់ាច្ឥ់តខ្ាញ់ ម្តី ស៉៊ត  
ឈសីទឹក្នោះ(ស�្វវូរា៉ា ស) ពំ៉សូវរាេជាតិខ្ាញ់ ឬ  
hummus   េិងលបាយសាឡាតន់ម្ច្ើេម៉ខ ឬ

បផេ្ឆ្ជាមយួម ីសាច្ន់ោ ម្តី នៅ�ូ៊ ឬម្ោប ់ 
nuts ជាមយួផផ្នឈើមយួ�៉ំ ឬ

ទឹក្ស៉៊បម្ោបស់ផណ្ក្បារាងំ េិងបផេ្ ជាមយួ 
េំប័៉ងនធ្វើពីនមសៅម្សរូវសា�ីក្ិេរាេម្ោបទ់ាងំមូល  
េិងឈសីទឹក្នោះពំ៉សូវរាេជាតិខ្ាញ់

អាហារ 
ម្សស់ម្សរូប 
នពលរនសៀល

េំប៊សី្គីតនធ្វើពីនមសៅម្សរូវសា�ីក្ិេរាេម្ោបទ់ាងំ
មូល េិង vegemite ឬ

ផផ្នឈើនម្ក្ៀម េិងម្ោប ់nut  ឬ

េំប័៉ងសំផប៉ាត Pitta bread ជាមយួ hummus 

អាហារ 
នពលលាងៃ ច្

សម្ការបីផេ្  ជាមយួម្ោបស់ផណ្ក្ chickpeas 
ឬ lentils េិងបាយ ជាមយួលបាយផផ្នឈើនម្ច្ើេ 
ម៉ខ ឬ

Pizza នធ្វើនៅផ្ះជាមយួឈសីទឹក្នោះ(ស�្វវូរា៉ា ស) 
ពំ៉សូវរាេជាតិខ្ាញ់ េិងលបាយសាឡាតច់្ម្មរុះ ឬ

Pasta ជាមយួសាច្ន់ោឥតខ្ាញ់ េិងបផេ្  
ឬទឹក្ម្ជលក្ ់lentil េិងលបាយសាឡាតច់្ម្មរុះ  
បន្ាបម់ក្ោក្ស់ងខ់យានច្ក្ 
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ច្ំេួេផ�លរាេស៉វត្ថិភាព េិងម្បនភទម្តីផ�លម្តរូវ 
បាេផណនាសំម្រាបស់ស្ីរាេនផ្នពាះ។ 

សស្ីរាេនផ្នពាះ េិងសស្ីបំនៅកូ្េេឹងនោះ  
ន�ើយេិងសស្ីផ�លនរៀបច្ំេនម្រាងការ 
រាេនផ្នពាះ

១ចាេ ឬផពង 
នស្មើេឹង 
១៥០ម្កាម

បរនិភាេម្តីតូច្ៗ ២-៣�ងក្នែ៉ងមយួអាទិត្យ។

ម្តីេួរផតតូច្ល្មម ផ�លម្តរូវោនែ េឹងចាេអាហារនពលលាងៃ ច្។

ឧទា�រណ៍ រមួរាេ៖ mackerel, silver warehou, bream, 
snapper, trevally, whiting, flathead, kingfish, canned 
tuna េិង salmon, herrings, sardines, shellfish, បង្កង, 
ម្តីមកឹ្ធំ  ឬ

បរនិភាេម្តីឆ្្ម (ម្តីនឆ្អើរ) ១�ងក្នែ៉ងនពលពីរអាទិត្យម្ង ឬ
 ម្តី billfish (broadbill, swordfish េិង marlin) ន�ើយ 

ក៉្ំបរនិភាេម្តី�នទនទៀតក្នែ៉ងពីរអាទិត្យននាះ ឬ 

បរនិភាេម្តីអផណ្ង/ម្តីោ្ម េម្សកា ឬម្តី orange roughy  
(ម្តី perch ក្នែ៉ងសម៉ម្ទទឹក្នម្រៅ) ១�ងក្នែ៉ងមយួអាទិត្យ 

 
ន�ើយកំ៉្បរនិភាេម្តី�នទនទៀតក្នែ៉ងអាទិត្យននាះ។

ក្ង្វល់ទាងំឡាយអំពីច្ំណីអាហារទូនៅក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្
នពាះ

រាេសារធាត៉បំប៉ាេជានម្ច្ើេផ�លសំខាេជ់ាពិនសស សម្រាបអ់នែក្ 
បរនិភាេ ខណទៈអនែក្រាេនផ្នពាះ។

ជាតិផ�ក្

រាេជាតិផ�ក្តិច្នពក្ក្នែ៉ងអាហារតមរបស់អនែក្ រាេេយ័ថាអនែក្េឹងពំ៉
 

រាេនកាសិកា្មម្ក្�មសម្រាបផ់្៉ក្អ៉ក្សី៉ផ�្សេម្េបម់្ោេន់�ើយ 
ន�ើយអនែក្អាច្រាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំ នខសាយ ែប�់នងហាើម ឬន�វ�ត ់
ខាងផ្ូវចិ្ត្។ ការសិក្សាបាេបង្ហា ញថា នៅនពលរ្ាយពំ៉រាេជាតិផ�ក្

 
ម្េបម់្ោេ ់នេអាច្រាេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញកាេផ់តនម្ច្ើេក្នែ៉ងនពលរាេនផ្

 
នពាះ ឬទារក្របស់នេអាច្នក្ើតម៉េនពលក្ំណត។់

ម្បភពល្អបំផ៉តនេជាតិផ�ក្េឺសាច្ម់្ក្�មឥតខ្ាញ់ ម្ោប ់nuts េិង  
អំបូរសផណ្ក្ legumes �ូច្ជាសផណ្ក្នសៀង ម្ោបស់ផណ្ក្បារាងំ  
ឬម្ោបស់ផណ្ក្ chickpeas។

អនែក្េឹងជួយ��ងខ្ួេរបស់អនែក្ ឲ្យម្សរូបយក្ជាតិផ�ក្បាេកាេផ់តនម្ច្ើេ 
ក្នែ៉ងច្ំណីអាហាររបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្បរនិភាេច្ំណីអាហារ ឬផឹក្

 នភសជជាទៈផ�លសម្ូណ៍នៅនោយវតីាមេី C ក្នែ៉ងនពលបរនិភាេច្ំណី 
អាហាររបស់អនែក្។ ការនេះអាច្នធ្វើន�ើយោ៉ា ងសាមញញាបំផ៉ត�ូច្ជា 
ការផឹក្ទឹក្ម្ក្រូច្មយួផក្វជាមយួច្ំណីអាហារនពលម្ពឹក្ ឬនប៉ាងនបា៉ា ះ  
នម្សនប្ាក្ម្ក្�ម ផ្្ក ខាតណ់្ ឬម្ោបស់ផណ្ក្ ជាមយួអាហារនពល 
នែងៃម្តង ់ឬអាហារនពលលាងៃ ច្។ ជាការម្បនសើរបំផ៉តផ�លផឹក្កាន�្វ  
ឬផតនៅច្នន្ាះការបរនិភាេច្ំណីអាហារ ជាជាងផឹក្ជាមយួវានោយ 
ន�ត៉ថា នភសជជាទៈទាងំនេះនធ្វើឲ្យ�ងខ្ួេរបស់អនែក្កាេផ់តពិបាក្ម្សរូប 
យក្ជាតិផ�ក្ក្នែ៉ងច្ំណីអាហារ។

ជាតិកាល់ស្ូយម

ការបរនិភាេច្ំណីអាហារផ�លសម្ូណ៍នៅនោយជាតិកាល់ស្ូយមក្នែ៉ង
 អំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ជួយ�នធ្វើឲ្យឆ្អឹង េិងនធ្មញទារក្អនែក្រងឹរា។ំ 

 ម្បសិេនបើអាហារតមរបស់អនែក្ ពំ៉រាេជាតិកាល់ស្ូយមម្េបម់្ោេន់ទ 
 

ទារក្ផ�លក្ំព៉ងលូតលាស់ក្នែ៉ងស្ូេ េឹងខិតខំន�ើម្បីំនពញតាមនសច្ក្្ី
 ម្តរូវការរបស់វានោយម្សរូបយក្ជាតិកាល់ស្ូយមពីឆ្អឹងរបស់អនែក្។ ការនេះ
 

អាច្បនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់េឆ្អឹងទេន់ខសាយច្ំនពាះអនែក្ ផ�លអាច្ផបក្បាក្ ់
ោ៉ា ងង្យនៅនពលនម្កាយក្នែ៉ងជីវតិរស់នៅ។

សូមច្ងចាថំា ផលិតផលនធ្វើពីទឹក្នោះនោផ�លរាេជាតិខ្ាញ់តិច្ 
 ឬពំ៉សូវរាេជាតិខ្ាញ់ តាមធម្មតា រាេជាតិកាល់ស្ូយមនម្ច្ើេ (នបើមេិ
 នលើស) �ូច្ច្ំណីអាហារនធ្វើពីទឹក្នោះនោផ�លរាេជាតិផម្ក្មនពញ

 នលញផ�រ (ក្ប៏៉ា៉ផេ្ស�្វវូរា៉ា សពណ៌សពំ៉រាេជាតិកាល់ស្ូយមនម្ច្ើេន�ើយ)។ 
 

ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉បរនិភាេផលិតផលនធ្វើពីទឹក្នោះនោណ្មយួ ឬផលិត
 ផលនផ្សងផ�លរាេរាយន ្្ម ះក្នែ៉ងតារាងម្ក្រុមច្ំណីអាហារ េិងការ 

បរនិភាេផ�លបាេផណនាកំ្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នៅទំពរ័ 28 នទ  
អនែក្អាច្ម្តរូវការជាតិកាល់ស្ូយមបផេ្ថម។ សូមផឆក្នមើលជាមយួឆ្មប  
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

បរនិភាេម្តីនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ

ម្តីសម្ូណ៍នៅនោយជាតិម្បរូនតអ៉ីេ េិងជាតិផរ ៉ា រាេជាតិខ្ាញ់ 
 saturated fat តិច្ ន�ើយរាេជាតិ omega-3 fatty acids។   

omega-3 fatty acids វាសំខាេស់ម្រាបក់ារលូតលាស់នេម្បពេ័ ្
សរនសម្បសាទរបស់ទារក្ នៅម៉េនពល េិងនម្កាយនពលនេនក្ើតមក្។ 
នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី ម្តីមយួច្ំេួេរាេក្ំរតិជាតិបារតផ�លអាច្នធ្វើឲ្យ

 
អេ្រាយ�ល់ទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើត ឬ�ល់ការលូតលាស់នេម្បពេ័ ្
សរនសម្បសាទរបស់ក៉្រារវយ័នក្្មង។ 
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វតីាមេី D

អនែក្អាច្ឲ្យនេផឆក្នមើលក្ំរតិវតីាមេី D របស់អនែក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេ 
នផ្នពាះ។ េឺជាការសំខាេណ់្ស់ផ�លម្តរូវផក្តម្មរូវការនេះ ម្បសិេនបើ 
ក្ំរតិវតីាមេី D របស់អនែក្ទាប នោយការោក្ឲ់្យរងប៉ាះម្តរូវក្ំនៅនែងៃផ�ល 
រាេក្ំណត ់ឬនលបថានែ មំ្ោបផ់�លរាេវតីាមេី D ក្នែ៉ងក្ំរតិម្តឹមម្តរូវ។ 

នតើខ្៉ ំម្តរូវការវតីាមេី ឬជាតិផរ ៉ាបផេ្ថមនទៀតក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះឬនទ? 

សស្ីម្េបរ់ូបនៅអាយ៉ផ�លអាច្រាេកូ្េ ម្តរូវការរាេអាហារផ�លរាេ 
លំេឹង ន�ើយនលបថានែ វំតីាមេីនម្ច្ើេម្បនភទ ផ�លរាេក្ំរតិអាសី៉� 

 folic តាមការផណនា ំម៉េពយាោមឲ្យរាេនផ្នពាះ េិងម្េបន់ពលក្នែ៉ង 
នពលរាេនផ្នពាះ។ េឺជាការសំខាេផ់�លសស្ីទាងំឡាយនលបថានែ វំតីា 
មេីនម្ច្ើេម្បនភទផ�លបាេនរៀបច្ំន�ើងសម្រាបម់៉េនពលចាបរ់ាេនផ ្
នពាះ នពលរាេនផ្នពាះ េិងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ នោយន�ត៉ថាការ 
នរៀបច្ំថានែ ទំាងំនេះទំេងជារាេបររិាណម្តឹមម្តរូវនេវតីាមេី េិងជាតិផរ ៉ា

 នផ្សងៗនទៀត (ម្តរូវបាេផណនាឲំ្យនលបម្បចានំែងៃ ឬ RDI) ក្នែ៉ងនពលរាេ 
នផ្នពាះ។ ការនេះរមួរាេជាតិអ៉ីយ៉ាូ� (iodine) ផ�លរាេសារទៈសំខាេ ់
សម្រាបក់ារលូតលាស់នេស៉ខភាពខួរក្បាល។ អនែក្ឯក្នទសបាេផណនា ំ
ឲ្យនម្បើជាតិអ៉ីយ៉ាូ�បផេ្ថមច្ំេួេ 150 មមី្ក្រូម្កាមក្នែ៉ងមយួនែងៃច្ំនពាះសស្ី 
ម្េបរ់ូបផ�លរាេនផ្នពាះ ក្ំព៉ងបំនៅកូ្េេឹងនោះ ឬេិតេូរច្ងរ់ាេនផ្ 
នពាះ។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេសា្ថ េភាពនរាេម្ក្នពញទីរ ៉ាូអ៉ី�ពីម៉េមក្ សូម

 
េិោយជាមយួនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ម៉េេឹងនម្បើជាតិអ៉ីយ៉ាូ�បផេ្ថម។ 
សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនបើក្នមើល www.nhmrc.gov.au

ច៉្ះច្ំនពាះខ្ាញ់ ន�ើយេិងនម្បងវញិ?

អនែក្ម្តរូវការច្ំេួេផតបេ្ិច្បេ្ួច្ប៉ា៉នណ្ណ ះ - លាបនប៊ើរ (butter) ឬ  
margarine ោ៉ា ងនស្ើងនៅនលើេំប៉ង័ េិងនម្បងបេ្ិច្សម្រាបក់ារោសំ្  
េិងសម្រាបន់ធ្វើទឹក្ម្ជលក្ស់ាឡាត។់ នម្បង Canola អូលីវ ផ្្ក ឈូក្ 
រតេ ៍safflower នពាត េិងនម្បងសផណ្ក្នសៀងេឺជាជនម្មើសផ�ល 
រាេស៉ខភាពល្អ។ អនែក្ទទួលបាេជាតិខ្្ាញ់ េិងនម្បងោ៉ា ងនម្ច្ើេពី

 ច្ំេួេផ�លនម្បើជាមយួអាហារធញញាជាតិ េិងពីសាច្ ់ស៉៊ត ឈសីទឹក្នោះ
 ទេ ់នប៊ើរសផណ្ក្�ី េិង margarine។

MotherSafe រាេសេ្ឹក្ពត័រ៌ាេអំពីវតីាមេី  
េិងជាតិផរ ៉ាក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ សូមចូ្លនមើល 
វ៉បិសាយរបស់ MotherSafe នៅម្តង ់ 
www.mothersafe.org.au  ន�ើយច៉្ច្   
‘Factsheets’។

❖

នេះេឺជាជំនេឿមេិពិតផ�លថា ជាតិកាល់ស្ូយម
 ម្តរូវបាតប់ងអ់ស់ពីនធ្មញរ្ាយក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។  

ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉បាេទទួលជាតិកាល់ស្ូយមម្េបម់្ោេ់
 

ក្នែ៉ងអាហារបំប៉ាេរបស់អនែក្ នទសូមឲ្យបាេ�ឹងថា 
�ងខ្ួេរបស់អនែក្េឹងផ្ល់ជាតិផរ ៉ាពីការេរទ៉ក្ក្នែ៉ងឆ្អឹង

 របស់អនែក្ នៅឲ្យទារក្អនែក្។

❖

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

សស្ីផ�លរាេនផ្នពាះម្តរូវនជៀសវាងបរនិភាេ  
ម្តីនៅ េិងអាហារសម៉ម្ទ�ូច្ជាង្វសម៉ម្ទ  
oysters,  sashimi េិងម្តី salmon នឆ្អើរ  
ឬង្វសម៉ម្ទនឆ្អើរឲ្យម្េបន់ពល។ ន�ើម្ឲី្យបាេ�ឹង 
អំពីមូលន�ត៉ សូមនមើល ការរក្សាមហាូបអាហារ 
ឲ្យរាេស៉វត្ថិភាព នៅទំពរ័ 35។
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Folate (ឬអាសី៉� folic) េឺជាវតីាមេី B។ ជាការសំខាេផ់�ល 
ម្តរូវទទួល folate ឲ្យបាេនម្ច្ើេម៉េនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ (ោ៉ា ង 
នហាច្ណ្ស់មយួផខម៉េ) េិងនៅ�ំណ្ក្ក់ាល�ំបូងនេការរាេ 
នផ្នពាះ (៣ផខ�ំបូង)។ វាអាច្ជួយ�ការពារបញ្ហា ស៉ខភាពរបស់ 
ទារក្អនែក្។ ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉បាេនលប  folate បផេ្ថម ម៉េនពល 
រាេនផ្នពាះនទ សូមកំ៉្ម្ពយបារម្ភ។ សូមម្ោេផ់តឲ្យបាេច្បាស់ 
ម្បាក្�ថាអនែក្បាេនលបម្េបម់្ោេ ់នពលផ�លអនែក្�ឹងថាអនែក្រាេ
នផ្នពាះភ្ាមននាះ។

អនែក្អាច្ទទួលបាេ  folate ម្េបម់្ោេន់ោយ៖

• បរនិភាេច្ំណីអាហារសម្ូរណ៍នោយជាតិ  folate នម្ច្ើេ -  
ឧទា�រណ៍ េំប័៉ងនធ្វើពីនមសៅម្សរូវសា�ីក្ិេរាេម្ោបទ់ាងំ 
មូល ធញញាជាតិអាហារនពលម្ពឹក្នធ្វើពីនមសៅម្សរូវសា�ីក្ិេ

 រាេម្ោបទ់ាងំមូលផ�លរាេ folate បផេ្ថម បផេ្រាេស្ឹក្ 
នខៀវចាស់ សផណ្ក្នម្ក្ៀម (bean), សផណ្ក្ chickpea 
េិងសផណ្ក្ lentils,  ម្ក្រូច្ ទឹក្ម្ក្រូច្ នច្ក្ Strawberries, 
អាវ ៉ាូកា�ូ េិង�ំផបលាប�ូច្ជា Marmite ឬ Vegemite។  
សូមពយាោមបរនិភាេផផ្នឈើ �ូច្រាេរាយន ្្ម ះក្នែ៉ងបញជា ី 
ខាងនលើឲ្យបាេពីរចាេ ម្ពមទាងំបផេ្ម្បាចំាេ េិងេំប៉ង័  
ឬម្ោបធ់ញញាជាតិពីបេួ នៅម្បាមំយួចាេនរៀងរាល់នែងៃ។ 

• នលបថានែ មំ្ោបផ់�លរាេអាសី៉�  folate ក្ំរតិទាប (0.5  
មលី្ីម្កាម) ឬនលប multivitamin (វតីាមេីនម្ច្ើេម្បនភទ) 
ពិនសសសម្រាបក់ាររាេនផ្នពាះផ�លរាេអាសី៉� folic  
0.5 មលី្ីម្កាម នរៀងរាល់នែងៃ ម្ពមទាងំបរនិភាេច្ំណីអាហារ 
ផ�លរាេអាសី៉� folate ក្ំរតិខ្ពស់។ ម្បសិេនបើអនែក្មេិ 
ច្ងន់លប multivitamin នទ អនែក្អាច្ទិញថានែ មំ្ោបអ់ាសី៉� 
នៅតាមផសារធំ ឱសែសា្ថ េ ឬហាងលក្ច់្ំណីអាហារផ�ល  
រាេស៉ខភាពល្អ។

បញ្ហា ស៉ខភាពផ�លជាបទ់ាក្ទិ់េេឹងការបរនិភាេ folate មេិ 
ម្េបម់្ោេន់ៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះនៅថា  
neural tube defects (ភាពពំ៉រាេម្េបល់ក្្ខណទៈពីក្ំនណើ ត 
នេខួរក្បាល ឆ្អឹងខនែង ឬសរនសឆ្អឹងខនែង) (spina bifida េិង  
anencephaly) (ការ�៉ះ�ំ៉ពក្នេខួរឆ្អឹងខនែង េិងក្ង្វះច្ំផណក្ 
ខ្ះនេខួរក្បាល លលា�ក៍្បាល េិងផស្ក្លលា�ក៍្បាល)។ វា 
អាច្ប៉ាះពាល់�ល់ខួរឆ្អឹងខនែង ឬខួរក្បាលរបស់ទារក្ ន�ើយេឹង 
បណ្្លឲ្យនក្ើតរាេបញ្ហា ោ៉ា ងធងៃេធ់ងៃរ។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម  
សូមនមើល ការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ េិងការផ្ល់�ំបូនា្ម េ 
ផផនែក្�្៉សេី នៅទំពរ័  114។ 

ម្បសិេនបើអនែក្ ឬសាច្ញ់ាតិរបស់អនែក្ណ្រានែ ក្ធ្់ាបរ់ាេទារក្ 
នក្ើត neural tube defect រចួ្ន�ើយ អនែក្េឹងរាេនម្ោះថានែ ក្ ់
នម្ច្ើេនេការរាេទារក្ផ�លនក្ើតបញ្ហា នេះ។ សូមេិោយជាមយួ 
នវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្។ នេម្បផ�លជា៖

• ផណនាឲំ្យនលបថានែ មំ្ោបអ់ាសី៉� folic ក្ំរតិខ្ពស់

• ផ្ល់�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេី េិងនធ្វើនតស្ន�ើម្ផីឆក្រក្នមើល 
neural tube defects ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។

រនបៀបង្យម្សរួល េិងឆ្ងៃ ញ់ពិសាន�ើម្ទីទួលបាេ folate 
នម្ច្ើេ រមួរាេ៖

• បរនិភាេធញញាជាតិអាហារនពលម្ពឹក្ផ�លនធ្វើពីនមសៅម្សរូវសា�ី
 ក្ិេរាេម្ោបទ់ាងំមូលនោយោក្ប់ផេ្ថម folic  នច្ក្ច្ំណិត  

េិងទឹក្ម្ក្រូច្មយួផក្វ។

• ជួយ�ខ្ួេអនែក្ន�ើម្បីរនិភាេបផេ្ច្ំ�៉យ ឬឆ្ច្ំេួេនម្ច្ើេ 

• បរនិភាេច្ំណីអាហារម្សស់ម្សរូបនធ្វើពីនច្ក្ ម្ោប ់nuts  
ផ�លពំ៉ម្បឡាក្អ់ំបិល ឬេំប័៉ងអាងំនធ្វើពីនមសៅម្សរូវសា�ីក្ិេ 
រាេម្ោបទ់ាងំមូល ជាមយួនម្េឿងលាប (ឧទា�រណ៍ 
Marmite ឬ Vegemite)

• លាបអាវ ៉ាូកា�ូក្ិេម៉ាតន់លើេំប័៉ង ជាជាងលាប margarine  
ឬនប៊ើរ។

េិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ ន�ើម្ឲី្យបាេ�ឹងថា 
នតើអនែក្េួរនលបអាសី៉� folic ប៉ា៉នា្ម េ ម្បសិេនបើអនែក្៖

• រាេជំងឺស្កេ់

• នម្បើថានែ នំពទ្យម្បឆ្ងំការម្បកាច្ញ់ាក្់

• ក្ង្វះវតីាមេី B12

• រាេជំងឺទឹក្ននាមផផ្អម

• នលើសទមងៃេ។់

Folate ជាសារធាត៉សំខាេស់ម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្ 
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ខ្៉ ំជាអនែក្បរនិភាេផតបផេ្។ នតើខ្៉ ំម្តរូវការផ្្ស់ប្ូររបបអាហាររបស់ខ្៉ ំឬនទ?

អាហារតមរបស់អនែក្បរនិភាេផតបផេ្ផ�លរាេលំេឹង អាច្នាឲំ្យរាេ 
ស៉ខភាពល្អោ៉ា ងខ្ាងំ។ សូមនម្បើតារាងម្ក្រុមច្ំណីអាហារ េិងការបរនិភាេ 
ផ�លបាេផណនាកំ្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នៅទំពរ័ 28 ន�ើម្ផីឆក្នមើលឲ្យ 
�ឹងថាអនែក្បរនិភាេបាេម្េបម់្ោេពី់ម្ក្រុម ច្ំណីអាហារេីមយួៗទាងំននាះ។ 

ជួេកាល អាហារតមរបស់អនែក្បរនិភាេផតបផេ្ អាច្រាេសារធាត៉បំប៉ាេ 
សំខាេ់ៗ �តិ៍ច្តួច្៖

• ជាតិផ�ក្ េិងជាតិស័ង្កសី  បរនិភាេអាហារនធ្វើពីរ៉ក្្ខជាតិផ�លរាេ 
ជាតិផ�ក្ េិងស័ង្កសី (អំបូរសផណ្ក្ legumes េិងម្ោប ់nuts)  
ឲ្យបាេបរបិូណ៍។ បរនិភាេច្ំណីអាហាររាេវតីាមេី C ក្នែ៉ងនពល 
បរនិភាេច្ំណីអាហារ�ូច្ោនែ នេះ។

• វតីាមេី B12  ធញញាជាតិអាហារនពលម្ពឹក្ផ�លជួយ�ពម្ងឹងក្រ្ាងំ  
េឺជាម្បភព�ល៏្អម្បនសើរនេវតីាមេី B12 សម្រាបអ់នែក្បរនិភាេផត 
បផេ្។ ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉បរនិភាេអាហារនធ្វើពីទឹក្នោះ ឬស៉៊តនទ 

 អនែក្ម្បផ�លម្តរូវការច្ំណីអាហារបំប៉ាេ

• ជាតិកាល់ស្ូយម សូមនមើលតារាងម្ក្រុមច្ំណីអាហារ េិងការបរនិភាេ 
ផ�លបាេផណនាកំ្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នៅទំពរ័ 28 សម្រាបប់ញជា ី 
រាយន ្្ម ះច្ំណីអាហាររាេជាតិកាល់ស្ូយមផ�លពំ៉នធ្វើពីទឹក្នោះ។ 

 ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉បរនិភាេច្ំណីអាហារទាងំនេះនម្ច្ើេនទ អនែក្ម្បផ�ល
 

ជាម្តរូវការជាតិកាល់ស្ូយមបផេ្ថម។ 

• ជាតិម្បរូនតអ៉ីេ សូមឲ្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាអនែក្ទទួលបាេជាតិម្បរូ 
នតអ៉ីេក្នែ៉ងរ៉ក្្ខជាតិពីអំបូរសផណ្ក្ legumes េិងម្ោប ់nuts  
េិងម្ោប ់seeds។

ម្បសិេនបើអនែក្ច្ងប់ាេជំេួយ ន�ើម្នីរៀបច្ំេនម្រាងការអាហារតមរបស់ 
អនែក្ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្ត ឬអនែក្ជំនាញខាងការតម 
អាហាររបស់អនែក្។

ខ្៉ ំជាម៉េស្សនពញវយ័។ នតើខ្៉ ំម្តរូវការអ្វីបផេ្ថមឬនទ?

ម្បសិេនបើអនែក្អាយ៉នម្កាម១៧ឆ្នែ  ំអនែក្ក្ំព៉ងផតលូតលាស់នៅន�ើយ។ 
ការនេះរាេេយ័ថា�ងខ្ួេរបស់ អនែក្ម្តរូវការសារធាត៉បំប៉ាេបផេ្ថម - 
សូមឲ្យបាេម្បាក្�ថាអនែក្ បាេបរនិភាេច្ំណីអាហារផ�លរាេស៉ខ 
ភាពល្អបី�ងនរៀងរាល់នែងៃ។ អនែក្ក្ម៏្តរូវការជាតិកាល់ស្ូយមបផេ្ថមផងផ�រ 
- សូមបរនិភាេផលិតផលនធ្វើពីទឹក្នោះបី�ង (ឬបេួ�ង ម្បសិេនបើអនែក្ 

 ពំ៉បរនិភាេធញញាជាតិនម្ច្ើេនទ)។ ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការជំេួយន�ើម្នីរៀប
 ច្ំេនម្រាងច្ំណីអាហាររបស់អនែក្ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្ត 

របស់អនែក្។

នតើការផ្្ស់ប្ូរអាហារតមរបស់ខ្៉ ំ ក្នែ៉ងនពល
 រាេនផ្នពាះ ឬក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលខ្៉ ំបំនៅកូ្េ

 
េឹងនោះ អាច្ការពារកំ៉្ឲ្យទារក្របស់ខ្៉ ំរាេ 
ម្បតិក្ម្មទាស់េឹងសារធាត៉អ្វីមយួឬនទ?

ការផ្្ស់ប្ូរអាហារតមរបស់អនែក្ ពំ៉ម្តរូវបាេផណនាឲំ្យ 
នធ្វើន�ើយ។ ការម្សាវម្ជាវបាេរក្ន�ើញថាការនជៀស 
វាងច្ំណីអាហារ�ូច្ជាស៉៊ត សផណ្ក្�ី សផណ្ក្នសៀង  
ម្តី ឬទឹក្នោះនោ (ច្ំណីអាហារផ�លអាច្បណ្្លឲ្យ 
រាេម្បតិក្ម្មទាស់ច្ំនពាះមេ៉ស្សមយួច្ំេួេ) ពំ៉រាេឥទ្ិ 
ពលម្បសិទ្ិភាពនលើនម្ោះថានែ ក្ន់េម្បតិក្ម្មទាស់របស់ 
ទារក្ន�ើយ។

❖

បរនិភាេច្ំណីអាហារម្សស់ម្សរូបនោយនវឆ្្ត

ពយាោមទបទ់ល់េឹងច្ំណងន់លើការបរនិភាេច្ំណី 
អាហារម្សស់ម្សរូបជានរឿយៗ។ នៅនពលអនែក្ម្តរូវការ 
ច្ំណីអាហារម្សស់ម្សរូប សូមនម្ជើសយក្ច្ំណីអាហារ 
ផ�លរាេសារធាត៉បំប៉ាេសម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្  
�ូច្ជាបផេ្ ផលិតផលនធ្វើពីទឹក្នោះ ផផ្នឈើម្សស់ៗ 

 
ឬនម្ក្ៀមនោន�្គើត ម្ោប ់nuts ពំ៉ម្បឡាក្អ់ំបិល  
េំប៉ង័នធ្វើពីនមសៅម្សរូវសា�ីក្ិេទាងំមូលរាេោក្ផ់ផ្នឈើ 
ឈសីទឹក្នោះ (កាតប់េ្ថយជាតិខ្ាញ់) េិងនប៉ាងនបា៉ា ះ 
នលើេំប៉ង័អាងំ ឬ pitta bread ជាមយួ hummus 
ម្សស់។ ច្ំណីអាហារទាងំនេះល្អម្បនសើរសម្រាបអ់នែក្ 
េិងទារក្អនែក្ ជាងេំ េំប៊សី្គីត ឬច្ំណីអាហារម្សស់ 
ម្សរូបរាេជាតិនម្ប ែ្វី�្តិផតនៅនពលខ្ះ វាមេិជា 
បញ្ហា អ្វីនទផ�លរាេការជបន់លៀងសម្រាបខ់្ួេអនែក្!
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នតើខ្៉ ំេួរន�ើងទមងៃេប់៉ា៉នា្ម េក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ?

ជាការសំខាេច់្ំនពាះសស្ីម្េបរ់ូប ផ�លម្តរូវបរនិភាេម្បក្បនោយស៉ខភាព 
ល្អ ន�ើយរក្សាខ្ួេឲ្យនៅផតសា្វ ហាបក់្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ន�ើម្ី

 កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េការន�ើងទមងៃេ�់ួសន�ត៉ឲ្យរាេតិច្បំផ៉ត។  
ែ្វី�្តិផតអនែក្អាច្រាេអារម្មណ៍កាេផ់តឃ្្េក្ន៏ោយ អនែក្ពំ៉ម្តរូវការ 
បរនិភាេសម្រាប ់“ ពីរនាក្ន់�ើយ ”។

ម្បផ�លច្ំេួេពាក្ក់្ណ្្លនេជេជាតិអូសស្ាលីទាងំអស់រាេទមងៃេ ់
នលើសពីទមងៃេផ់�លបាេផណនាសំម្រាបខ់្ួេ។ សស្ីផ�លនលើសទមងៃេ់

 អាច្រាេនសច្ក្្ីម្តរូវការពិនសសក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះរបស់នេ 
នោយន�ត៉ថានេរាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងនេ៖

• ការន�ើងទមងៃេ�់ួសន�ត៉ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ន�ើយរាេ
 ការពិបាក្ឲ្យម្សក្ទមងៃេវ់ញិនម្កាយនពលទារក្នក្ើតមក្។

• នក្ើតទារក្តូច្ ឬធំផ�លពំ៉រាេស៉ខភាពល្អ

• សរា្ព ធ្មខ្ពស់

• នរាេទឹក្ននាមផផ្អមនៅនពលរាេនផ្នពាះ

• ការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់

• ការក្ក្្មក្នែ៉ងសរនស្មនជើង ឬម្តោក្

• ការស្ាបទ់ារក្ក្នែ៉ងស្ូេ

សស្ីមយួច្ំេួេផ�លនលើសទមងៃេ�់ួសន�ត៉ េឹងម្តរូវការសម្រាលកូ្េ 
ក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យផ�លផ្ល់ការផែរក្សាក្ំរតិខ្ពស់។ 

នទាះបីជាអនែក្រាេនផ្នពាះរចួ្ន�ើយក្្ី ការម្េបម់្េងនលើការនក្ើេទមងៃេ់
 

របស់អនែក្អាច្ជួយ�កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ ់នេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញក្នែ៉ងអំ�៉ង
 នពលរាេនផ្នពាះ។ ជាការផណនា ំម្បសិេនបើទមងៃេរ់បស់អនែក្កាេផ់តធងៃេ ់

នៅនពលចាបន់ផ្ើមរាេនផ្នពាះ ននាះទមងៃេរ់បស់អនែក្េួរផតែយច៉្ះក្នែ៉ង 
អំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។

សេ្ស្សេរ៍ា៉ា ស់នេ�ងខ្ួេ (BMI) ម្តរូវបាេនេនម្បើន�ើម្បីា៉ា េស់ា្ម េក្ំរតិ 
ធាតស់រ៉បនេ�ងខ្ួេរបស់អនែក្ េិងជួយ�ន�ើម្កី្ំណតផ់ម្ក្ងនលាទមងៃេរ់បស់
អនែក្នៅក្នែ៉ងរង្វងធ់ម្មតា ឬផម្ក្ងនលាអនែក្ខ្វះទមងៃេ ់នលើសទមងៃេ ់ឬធាតន់ពក្។ 
BMI ម្តរូវបាេេណនានោយការផច្ក្ទមងៃេរ់បស់អនែក្ជាេី�ូម្កាមនៅេឹង 
ក្ំពស់របស់អនែក្ជាផម៉ាម្តកានរ ៉ា (m2)។ ការតភាជា ប�ូ់ច្តនៅនេះ រាេម្បោប ់
សម្រាបេ់ណនា BMI ផ�លអនែក្ អាច្នម្បើន�ើម្េីណនា BMI របស់អនែក្  

http://www.gethealthynsw.com.au/
bmicalculator

សស្ីផ�លរាេ BMI  តិច្ជាង 18.5 ឬនម្ច្ើេជាង 35 េួរផស្វងរក្�ំបូនា្ម េ 
ផផនែក្តមអាហារពីអនែក្វជិាជា ជីវទៈ អំពីការរាេទមងៃេផ់�លរាេស៉ខភាពល្អ។  
ម្ក្រុមជាតិពេ្មយួច្ំេួេរាេច្ំណ៉ច្ក្ំរតិខ៉សៗោនែ  សម្រាបត់ួនលខនេ 
ការធាត�៉់ះនពាះនេ BMI នផ្សងៗោនែ មយួច្ំេួេ។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម 
សូមផឆក្នមើលជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្។

តារាងខាងនម្កាម បង្ហា ញអំពីរនបៀបនម្បើនម្បើក្ំពស់  េិងទមងៃេម់៉េនពល 
រាេនផ្នពាះរបស់អនែក្ ន�ើម្េីណនា BMI របស់អនែក្ េិងការន�ើងទមងៃេ ់
ផ�លបាេផណនាកំ្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ អនែក្ពំ៉េួរតមអាហារក្នែ៉ង អំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះន�ើយ នលើក្ផលងបាេផណនានំោយឆ្មប  
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

ការន�ើងទមងៃេផ់�លបាេផណនាកំ្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

BMI  ម៉េនពលរាេនផ្នពាះ (kg/m2) អម្តានេការន�ើងទមងៃេ ់
នៅម្តីរាសទី២ េិងទី៣  
(េម្ក្/អាទិត្យ)*

ការន�ើងទមងៃេស់រ៉ប 
នផ្សងៗោនែ មយួច្ំេួេ 
ផ�លបាេផណនា ំ(េម្ក្)

តិច្ជាង 18.5 0.45 12.5 នៅ 18

18.5 នៅ 24.9 0.45 11.5 នៅ 16

25.0 នៅ 29.9 0.28 7 នៅ 11.5

នម្ច្ើេជាង ឬនស្មើេឹង 30.0 0.22 5 នៅ 9

*ការេណនាសេ្មតន់លើការន�ើងទមងៃេ ់0.5 - 2 េម្ក្ ក្នែ៉ងរយទៈនពល៣ផខ�ំបូងផតប៉ា៉នណ្ណ ះ  
ម្បភពទៈ Queensland Health (2010) មេ្ីរសម្ភព េិងនសច្ក្្ីផណនាផំផនែក្ពយាបាលកូ្េខ្ចីទូទាងំរ�្ឋ៖ ការធាត�៉់ះនពាះ
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រក្សាច្ំណីអាហារឲ្យរាេស៉វត្ថិភាព 

នពលអនែក្រាេនផ្នពាះ ម្បពេ័្ការពារនរាេរបស់អនែក្ច៉្ះនខសាយ នធ្វើឲ្យ 
អនែក្កាេផ់តរាេនម្ោះថានែ ក្ន់េការធ្ាក្ខ់្ួេឈ ឺរមួរាេការព៉លច្ំណី 
អាហារ។ នមនរាេខ្ះអាច្បណ្្លឲ្យអនែក្រាេជំងឺកាេផ់តធងៃេធ់ងៃរ  
ជាងការផ�លអនែក្ពំ៉រាេនផ្នពាះ ន�ើយវាក្អ៏ាច្នធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ 
ទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើតរបស់អនែក្ផ�រ។ ទាងំនេះេឺជា�ំបូនា្ម េ 
សំខាេខ់្ះៗន�ើម្ជីួយ�អនែក្ឲ្យនជៀសផ៉តពីការព៉ល។

រក្សាវាឲ្យនៅម្តជាក្់

• រក្សាទូទឹក្ក្ក្ឲ្យនៅម្តឹម 5°C  ឬនម្កាមនេះ។
• ោក្ច់្ំណីអាហារណ្ផ�លម្តរូវការរក្សាទ៉ក្ឲ្យម្តជាក្ក់្នែ៉ងទូទឹក្ក្ក្ 

ឲ្យបាេភ្ាមៗ។
• កំ៉្បរនិភាេច្ំណីអាហារផ�លសម្រាបទ៉់ក្ក្នែ៉ងទូទឹក្ក្ក្ ម្បសិេនបើបាេទ៉ក្

 វានចាលខាងនម្រៅអស់រយទៈនពលពីរនរា៉ា ង ឬយូរជាងនេះ។
• នធ្វើឲ្យរលាយទឹក្ក្ក្ េិងម្បឡាក្ន់ម្េឿងអាហារ - ជាពិនសសសាច្ ់-  

ក្នែ៉ងទូទឹក្ក្ក្។
• ន�ើរទិញឥវា៉ា េ ់នោយទ៉ក្ោក្ក់្នែ៉ងែងរ់ក្សាច្ំណីអាហារឲ្យនៅម្តជាក្ ់ 

ន�ើយន�ើរក្ំសាេ្ពិច្េិច្នោយយក្ធ៉ង esky នៅជាមយួ។

រក្សាវាឲ្យបាេសា្អ ត

• លាងសំអាតន� ន�ើយសមងៃួតឲ្យបាេសងៃួតល្អម៉េនពលចាបន់ផ្ើមនរៀបច្ំ 
 

ឬបរនិភាេច្ំណីអាហារណ្មយួ នទាះបីជាច្ំណីអាហារម្សស់ម្សរូបក្្ី។
• រក្សានរៅអីផវង នម្េឿងឧបក្រណ៍ច្សង្្ក េ េិងម្បោបម់្បោនម្បើម្បាស់នលើត៉ឲ្យ 

បាេសា្អ ត។
• ោក្ច់្ំណីអាហារនៅ េិងឆ្អិេោច្ន់ោយផ�ក្ពីោនែ  ន�ើយនម្បើម្ជរុញ 

 េិងកាបំិតនផ្សងោនែ សម្រាបម់៉ខច្ំណីអាហារេីមយួៗ។
• កំ៉្ោក្ឲ់្យទឹក្នច្ញពីសាច្ន់ៅ ម្សក្ន់លើច្ំណីអាហារ�នទនទៀតឲ្យនសាះ។
• នជៀសវាងកំ៉្នធ្វើច្ំណីអាហារសម្រាបម់េ៉ស្ស�នទនទៀត ម្បសិេនបើអនែក្ឈ

 ឺ
នោយរាេនរាេ�ូច្ជា នរាេច៉្ះរាេជាន�ើម។

រក្សាវាឲ្យនៅនរ្ៅ

• ច្ំអិេច្ំណីអាហាររ�ូតទាល់ផតវានរ្ៅនច្ញច្ំហាយ។
• ក្ំនៅច្ំណីអាហារន�ើងវញិរ�ូត�ល់វានរ្ៅនច្ញច្ំហាយ។
• ឲ្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាពំ៉រាេនៅសល់ពណ៌ទឹក្ផ្្ក ឈូក្ក្នែ៉ងសាច្ឆ់្អិេ 

�ូច្ជាសាច្ច់្ិសញ្្ច ំ ឬសាច្ម់្ក្ក្ជាន�ើម។
• រក្នមើលពណ៌ទឹក្ថ្ានច្ញពីសាច្រ់ាេ ម៉េេឹងបរនិភាេសាច្រ់ាេ ់

 
ឬសាច្ម់្ជរូក្។

• ក្ំនៅនម្េឿងម្បឡាក្អ់ាហារ ទាងំអស់ផ�លរាេទឹក្នច្ញពីសាច្ន់ៅ 
រ�ូតទាល់ផតវាព៉ះ ម៉េោក្ប់រនិភាេ។

ផឆក្នមើលផ្្ក្ពត័រ៌ាេ

• កំ៉្បរនិភាេច្ំណីអាហារ ម្បសិេនបើវា�ួសកាលបរនិច្្ទ ‘use by’។
• ក្តសំ់ោល់កាលបរនិច្្ទ ‘best before’ ម្បនសើរបំផ៉តផ�លម្តរូវនម្បើ  

ន�ើយនធ្វើតាមការផណនានំេះ។
• នធ្វើតាមការផណនាអំំពីការរក្សាទ៉ក្ េិងការច្ំអិេច្ំណីអាហារ។
• សួរពត័រ៌ាេអំពីច្ំណីអាហារផ�លពំ៉ោក្ក់្នែ៉ងក្ញ្ចប។់
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នមនរាេបាក្ន់តរ ីListeria

Listeria េឺជាបាក្ន់តរបីង្កនរាេតាមច្ំណីអាហារ (នមនរាេ) ផ�លអាច្ 
បណ្្លឲ្យនក្ើតការព៉លច្ំណីអាហារមយួម្បនភទនៅថា listeriosis។  
តាមធម្មតា វាមេិបណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា �ល់អនែក្រាេស៉ខភាពល្អន�ើយ 
ក្ប៏៉ា៉ផេ្អនែក្ផ�លរាេម្បពេ័្ការពារនរាេទេន់ខសាយ រមួរាេសស្ីរាេនផ ្
នពាះផងផ�រ អាច្ង្យទទួលការឈចឺាបន់ោយសារបាក្ន់តរ។ី ក្នែ៉ង 
កាលទៈនទសទៈ�ក៏្ម្ម សស្ីរាេនផ្នពាះអាច្ច្ម្ងជំងឺឆ្ងនៅទារក្ផ�ល 
មេិទាេន់ក្ើតរបស់ខ្ួេផ�លអាច្នាឲំ្យរាេការរលូតកូ្េ ការស្ាបទ់ារក្ 
ក្នែ៉ងស្ូេ ឬសម្រាលកូ្េមេិម្េបផ់ខ េិងនធ្វើឲ្យទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត

 នៅជាឈខ្ឺាងំ។ ជាញឹក្ញាប ់ថានែ ផំ្សះអាច្ការពារទារក្មេិទាេន់ក្ើត 
ឬទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតកំ៉្ឲ្យឆ្ងនរាេ ម្បសិេនបើរ្ាយរាេនរាេ 

 
listeriosis។

ក្នែ៉ងមេ៉ស្សនពញវយ័ នរាេ listeriosis ម្បផ�លោ្ម េនរាេសញ្ញា អ្វីទាងំ 
អស់ ឬអនែក្អាច្រាេជមងៃមឺ្េរុេ ន�ើយរាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំ (ក្ប៏៉ា៉ផេ ្
ការទាងំនេះ អាច្ជានរាេសញ្ញា នេនរាេ�នទនទៀតផ�រ)។ សូមម្បាប ់
នវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ជាេិច្្ច ម្បសិេនបើអនែក្រាេជមងៃមឺ្េរុេក្នែ៉ងនពល

 រាេនផ្នពាះ។

ជាទូនៅ នេផតងរក្ន�ើញ Listeria  នៅក្នែ៉ងបរោិ្ឋ េ រមួរាេនលើរ៉ក្្ខជាតិ
 

េិងក្នែ៉ងលាមក្សត្វ �ី េិងទឹក្ផងផ�រ។ Listeriaអាច្រកី្លូតលាស់ 
បាេ នទាះបីនៅនពលច្ំណីអាហារម្តរូវបាេទ៉ក្ក្នែ៉ងទូទឹក្ក្ក្ក្្ី ក្ប៏៉ា៉ផេ្នេ

 អាច្សរ្ាបវ់ាបាេនោយការច្ំអិេ ឬការក្ំនៅច្ំណីអាហារន�ើងវញិ 
រ�ូត�ល់នរ្ៅនច្ញច្ំហាយ។

អនែក្ក្អ៏ាច្កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េការឆ្ង listeriosis បាេផ�រនោយ 
នជៀសវាងច្ំណីអាហារជាក្ល់ាក្ម់យួច្ំេួេ ផ�លនេសា្គ ល់ថារាេនម្ោះ 
ថានែ ក្ក់្ំរតិខ្ពស់នេការច្ម្ងបាក្ន់តរទីៈ

• ផលិតផលនធ្វើពីទឹក្នោះផ�លមេិបាេសរ្ាបន់មនរាេ ឧទា�រណ៍ 
 

ឈសីទឹក្នោះទេ ់(ស�្វវូរា៉ា ស) ឬរងឹតិច្ៗ (វាមេិជាអីនទ ម្បសិេនបើ
 ោក្វ់ានៅក្នែ៉ងចាេច្ំណីអាហារឆ្អិេ)

• សាច្រ់ាេឆ់្អិេផ�លោក្ឲ់្យម្ជាក្ ់

• សាច្ន់េយក្មក្នធ្វើបេ្ផ�លបាេោក្ឲ់្យម្តជាក្់

• លបាយសាឡាតច់្ម្មរុះផ�លនរៀបច្ំទ៉ក្ម៉េ

• នម្េឿងសម៉ម្ទនៅ

• កានរ ៉ាមកី្ ទេ ់soft serve

• សាច្ប់ា៉ា នត។

ច្ំណីអាហាររាេនម្ោះថានែ ក្ក់្ំរតិខ្ពស់មយួច្ំេួេ ទំេងជាបណ្្លឲ្យ 
នក្ើតការព៉លច្ំណីអាហារ។ ច្ំអិេស៉៊តឲ្យបាេ�្មតច់្តជ់ាេិច្្ច ន�ើយ 
នជៀសវាងសាច្ ់េិងសាច្រ់ាេន់ៅ មហាូបជប៉ា៉េ sushi ទិញពីហាង,   
កានរ ៉ាមនច្ៀេ (fried ice cream), sprouts (ពេ្ក្រ៉ក្្ខជាតិ) នៅ  
ឬឆ្អិេតិច្ៗ េិងច្ំណីអាហារផ�លអាច្រាេស៉៊តនៅ�ូច្ជា 
mayonnaise នធ្វើនៅផ្ះ, mousse (បផង្អមម្តជាក្ព់ព៉ះៗ)   
ឬ aioli។

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

នជៀសវាងជំងឺឆ្ង- លាងសំអាតន�របស់អនែក្ 

ជំងឺឆ្ងមយួច្ំេួេអាច្នធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ការលូតលាស់នេ 
ទារក្ផ�លមេិទាេន់ក្ើតរបស់អនែក្ ន�ើយក្នែ៉ងក្រណីមយួ

 ច្ំេួេអាច្នាឲំ្យរាេការរលូតកូ្េនទៀតផង។

ន�ើម្នីជៀសវាងជំងឺឆ្ង សូមលាងសំអាតន�របស់អនែក្  
ជាមយួសាប៊ូ េិងទឹក្ ឬនម្បើថានែ លំាងសំអាតសរ្ាបន់មនរាេ 
ផ�លរាេជាតិអាក៉្ល។

លាងសំអាតន�របស់អនែក្ទៈ

• នម្កាយនពលប៉ាះពាល់ជាមយួវត្ថ៉រាវក្នែ៉ង�ងខ្ួេ�ូច្ជា
 ទឹក្រាត ់ទឹក្សំនបារ ្ម ឬក្ំអតួ

• នម្កាយនពលផ្្ស់ប្ូរក្េ្ប ឬនៅបង្គេ់

• ម៉េ េិងនម្កាយនពលអនែក្នរៀបច្ំច្ំណីអាហារ  
េិងម៉េនពលអនែក្បរនិភាេ

• នម្កាយនពលនធ្វើសួេច្បារ ឬប៉ាះពាល់សត្វ  
េិងលាមក្សត្វ (សនែូក្ ឬម្បអបស់ម្រាបោ់ក្កូ់្េឆ្្ម  )

• នពលណ្ក្ន៏ោយផ�លន�របស់អនែក្នមើលនៅ�ូច្ជា 
នសា្ម េនម្ោក្។
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ផ្ល់ក្រ្ាងំ�ល់ខ្៉ ំ: 
ការហាតម់្បាណម៉េ - 
េិងនម្កាយនពលរាេទារក្

Give me strength:  
pre- and post-natal exercises
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ការហាតម់្បាណសម្រាបក់ាររាេ 
នផ្នពាះ េិងនពលនម្កាយបន្ាបម់ក្

ជាមយួេឹងការរក្សា�ងខ្ួេឲ្យរងឹរានំោយន�ើរ ផ�លទឹក្ ឬក្ន៏ធ្វើសក្ម្មភាព
 �នទនទៀត អនែក្ម្តរូវការផែរក្សាពិនសសច្ំនពាះសាច្�៉់ំនៅនពាះ ខនែង េិងសាច្ ់

�៉ំឆ្អឹងម្តោក្អនែក្ផងផ�រ។ សាច្�៉់ំទាងំនេះរាេទមងៃេត់ាេតឹងនម្ច្ើេជាង 
ធម្មតាក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ន�ើយឆ្បទ់េន់ខសាយនទៀតផង។ ការហាត ់
ម្បាណេឹងជួយ�ន�ើម្៖ី

• រក្សាសាច្�៉់ំឲ្យនៅរាមំេួ

• ការពារ េិងជួយ�សម្រាលការឈច៉ឺ្ក្ខនែង (បញ្ហា នក្ើតរាេទូនៅក្នែ៉ង 
នពលរាេនផ្នពាះ) 

• ម្េបម់្េងនប្ាក្ននាមអនែក្។

• នធ្វើឲ្យ�ងខ្ួេអនែក្ រាេលក្្ខណទៈ�ូច្ន�ើមវញិនម្កាយទារក្នក្ើតមក្។

នធ្វើការហាតម់្បាណនពញទូទាងំអំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ �រាបណ្ 
អនែក្រាេអារម្មណ៍ម្សរួលខ្ួេ។ អនែក្អាច្ចាបន់ផ្ើមហាតភ្់ាម នៅនែងៃទីពីរ 
នម្កាយការសម្រាលកូ្េតាមធម្មតាន�ើយ។ ម្បសិេនបើអនែក្បាេសម្រាល 
កូ្េតាមការវះកាត ់សូមរងច់ារំ�ូត�ល់នែងៃទីម្បា។ំ នធ្វើការហាតម់្បាណ 
នពាះ េិងខនែងោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់ឲ្យបាេម្បាមំយួអាទិត្យនម្កាយការ 
សម្រាលកូ្េរចួ្ - ន�ើយរក្សាការហាតម់្បាណសាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្នពញ 
មយួជីវតិអនែក្។

សូមច្ងចា៖ំ

• �ក្�នងហាើមតាមធម្មតានៅនពលអនែក្ នធ្វើការហាតម់្បាណទាងំននាះ 
(កំ៉្ទប�់នងហាើមអនែក្ឲ្យនសាះ) 

• ម្បសិេនបើអនែក្រាេការឈចឺាប ់ឬមេិម្សរួលម្តងក់្ផេ្ងណ្មយួ  
ជាពិនសសនៅនលើខនែង នពាះ ឬឆ្អឹងម្តោក្ ម្តរូវឈបហ់ាតម់្បាណ។ 
នសនែើសំ៉ឱវាទពីអនែក្ពយាបាលនរាេនោយកាយវប្ក្ម្ម។

សូមម្បយត័នែខនែងអនែក្

សាច្�៉់ំនពាះខ្ាងំមេិម្ោេផ់តរក្សានពាះអនែក្ឲ្យរាបនស្មើនទ - វាក្ជ៏ួយ�ការ 
ពារខនែងអនែក្ផ�រ។ នជៀសវាងការហាតម់្បាណនពាះខ្ាងំរ�ូត�ល់ម្បា ំ
មយួអាទិត្យបន្ាបពី់ទារក្នក្ើតមក្ - ការហាតម់្បាណែនែមៗ មេិជា 
បញ្ហា អ្វីន�ើយ។ 

ការហាតម់្បាណែនែមៗ េឹងជួយ�រក្សាឲ្យឆ្អឹងខនែងរបស់អនែក្បតផ់បេោ៉ា ង 
ម្សរួល។

ការបង្វិលឆ្អឹងម្តោក្

• ឈរនោយក្ផេ្ឋក្នជើងអនែក្ឲ្យបាេម្សរួល។

• បតជ់ង្គងអ់នែក្បេ្ិច្។

• ម្ច្តន់�នលើច្នង្កះអនែក្។

• បង្វិលឆ្អឹងម្តោក្អនែក្ ពីនឆ្វងនៅសំ្ា (នធ្វើហាក្�ូ់ច្ជារាញំាក្ក់្បាល 
នពាះ)។

• ឥ�ូវនេះបង្វិលឆ្អឹងម្តោក្អនែក្ ពីសំ្ា នៅនឆ្វងវញិ។

• ហាតន់ធ្វើម្ងនទៀតឲ្យបាេ៥-១០�ង។
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នផ្អៀងឆ្អឹងម្តោក្ (ជួយ�បេ្ថយការឈច៉ឺ្ក្ខនែងផ�រ)

• ឈរនោយក្ផេ្ឋក្នជើងអនែក្ឲ្យបាេម្សរួល។

• បតជ់ង្គងអ់នែក្បេ្ិច្។

• ោក្ន់�រា្ខ ងនលើនពាះអនែក្ ន�ើយរា្ខ ងនទៀតនៅផផនែក្ខាងនម្កាម 
នេខនែង។

• េឹក្េិតថាឆ្អឹងម្តោក្របស់អនែក្ជានផើង ឬចាេនោមមយួ ន�ើយអនែក្ 
នផ្អៀងនៅម៉ខ េិងនៅនម្កាយយឺតៗ

• ហាតន់ធ្វើម្ងនទៀតឲ្យបាេ៥-១០�ង។

• ម្បសិេនបើរាេអារម្មណ៍ម្សរួលខ្ួេ សូមនធ្វើការហាតម់្បាណនេះ
 

ន�ើងវញិនៅនលើន� េិងនលើជង្គងអ់នែក្។

នផ្អៀងឆ្អឹងម្តោក្នៅនលើន� េិងជង្គងអ់នែក្

• ម្ច្តន់�ទាងំពីររបស់អនែក្នៅនលើក្ារ ន�ើយនផ្អៀងឆ្អឹងម្តោក្អនែក្ 
នៅម៉ខ នៅនម្កាយ។ 

• ជំ�រនេះល្អជាពិនសស ម្បសិេនបើអនែក្ឈខឺនែង។

• ហាតន់ធ្វើម្ងនទៀតឲ្យបាេ៥-១០�ង។

ម្បសិេនបើអនែក្ ច្ងន់ធ្វើការហាតម់្បាណនេះ ឲ្យពិបាក្ជាងនេះបេ្ិច្៖

• ទបខ់្ួេអនែក្ឲ្យបាេេឹងនសងៃៀម តាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។

• នលើក្ន�រា្ខ ងឲ្យនស្មើេឹងសា្ម អនែក្។

• នលើក្នជើងរា្ខ ងផ�លផ្៉យក្នែ៉ងនពលជាមយួោនែ ។ 

• ទបឲ់្យបាេពីរ - បីវនិាទី បន្ាបម់ក្ទរ្ាក្ន់� េិងនជើងអនែក្ច៉្ះ។ 

• បេ្ូរសាច្�៉់ំនពាះអនែក្។

• ហាតន់�ើងវញិនោយនលើក្ន� េិងនជើងរា្ខ ងនទៀត។

• ហាតន់ធ្វើម្ងនទៀតឲ្យបាេ៥-១០�ង ពីរា្ខ ងនៅរា្ខ ងនទៀត។

សូមផឆក្នមើលសាច្�ំ៉់នពាះរបស់អនែក្  
នម្កាយនពលទារក្នក្ើតន�ើយ

នៅក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េឺជាការធម្មតានទផ�លសាច្�៉់ំ
 

នពាះរាេេរ្ាតពីោនែ ។ នេះជាការង្យម្សរួលន�ើម្ផីឆក្នមើល៖

• ន�ក្ផ្ងៃ រនោយបតជ់ង្គងអ់នែក្ ន�ើយោក្ន់ជើងអនែក្ 
នៅរាបនស្មើរជាបេ់ឹងក្ម្រាល

• យក្ម្រាមន�រា្ខ ងសង្កតែ់នែមៗនៅជំ៉វញិផ្ចិតអនែក្ 

• �ក្�នងហាើមនច្ញ ន�ើយនងើបក្បាល េិងសា្ម អនែក្បេ្ិច្ 

• ម្បសិេរាេនបើសាច្�៉់ំនពាះរាេេរ្ាតពីោនែ  អនែក្េឹងស្ាប 
នៅ�ឹងថារាេ ‘េរ្ាត’ ន�ើយេឹងជាយនេសាច្�៉់ំទាងំពីរ 
ខាង។ 

ការបេ្ហាតម់្បាណ (នទាះបីជាឈរ ឬល៉តនលើន� េិងជង្គងក់្្ី)  
េឹងជួយ�នធ្វើឲ្យេរ្ាតននាះបិទជិតវញិនម្កាយនពលទារក្របស់ 
អនែក្នក្ើតមក្ (ជួេកាល េរ្ាតននាះម្បផ�លជាមេិបិទជិតទាងំ 
អស់វញិនទ)។

ម្បសិេនបើេរ្ាតននាះរាេទំ�ំធំជាងពីរម្រាមន�អនែក្ ម្បផ�ល 
រាេការឈច៉ឺ្ក្ផផនែក្ខាងនម្កាមនេខនែង។ ម្ពមោនែ េឹងការបេ ្
ការហាតម់្បាណផ�រននាះ ការពាក្ម់្បោបម់្ទនពាះម្បផ�លជា 
អាច្ជួយ�ផ�រ។ នសនែើសំ៉ឱវាទពីឆ្មប ឬអនែក្ពយាបាលនរាេនោយ 
កាយវប្ក្ម្ម។ 
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វធិី�នទនទៀតន�ើម្ផីែរក្សាខនែងអនែក្ ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 

េិងនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ

• នជៀសវាងការឈរនលើនជើងផតមយួ ឬនលើក្វត្ថ៉ធងៃេ់ៗ ។

• នធ្វើក្ិច្្ចការនលើត៉ផវង ឬត៉ផ�លរាេក្ំពស់ម្តឹមច្នង្កះ។

• រក្សាទ៉ក្ធ៉ងោក្ក់្េ្ប េិងក្ផសញ្ចងោក្ន់ខាអាវនៅក្ំពស់ម្តឹម 
ច្នង្កះ។

• ពរទារក្ក្នែ៉ងែងស់ា្ព យទារក្រាេស៉វត្ថិភាព ឬោក្វ់ាក្នែ៉ងរនទះរ៉ញ
 

កូ្េង្៉ា  ជាជាងបីវាក្នែ៉ង capsule។ រាេែងស់ា្ព យទារក្នម្ច្ើេ 
ម្បនភទខ៉សៗោនែ ផ�លអាច្នម្បើបាេ។ ម្ក្ណ្តសំ់ពតន់វច្ខ្ចប ់ 
សំពាយ ឬែងព់ាក្ន់ឈៀង េិងក្សេ្ក្សា្ព យពីម៉ខ ឬពីនម្កាយេឺជា 
ឧទា�រណ៍មយួច្ំេួេ។ រាតាបិតា េិងអនែក្ផែរក្សាទាងំឡាយេួរ 
យក្ច្ិត្ទ៉ក្ោក្ន់ៅនពលនម្បើែងស់ា្ព យ ឬសំពាយន�ើម្ពីរទារក្។  
ទារក្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់ោយការែប�់នងហាើម ម្បសិេនបើោក្វ់ាមេិម្តឹម

 
ម្តរូវនៅក្នែ៉ងែងស់ា្ព យ។ ច្ំនពាះពត័រ៌ាេសំខាេអ់ំពីស៉វត្ថិភាពនេការ 
នម្បើែងស់ា្ព យទារក្ សូមនបើក្នមើល https://www.
productsafety.gov.au/content/index.phtml/
itemId/971550

• ល៉តជង្គងច៉់្ះ ជាជាងឱេជូតអាងងូតទឹក្ ឬនរៀបច្ំផម្េន�ក្។

• នៅផ�លទឹក្ (នម្កាយសម្រាលកូ្េរចួ្ សូមនៅរងច់ាទំាល់ផតការ 
ធ្ាក្់្ មបាេឈប ់ម៉េេឹងអនែក្ចាបន់ផ្ើមផ�លទឹក្ម្ងនទៀត)។ 

• ម្បសិេនបើការន�ើរបណ្្លឲ្យឈច៉ឺ្ក្េូទរា្ខ ង អនែក្រាេការឈច៉ឺ្ក្
 

ម្តងថ់ាងៃ សម្បោបប់េ្ពូជ ម្ក្នលៀេ ឬផផនែក្ខាងនម្កាមនេខនែង ឬម្ប 
សិេនបើអនែក្សនង្កតន�ើញរាេការឈច៉ឺ្ក្ នៅនែងៃបន្ាបពី់ការន�ើរ 

 សូមន�ើរជំហាេខ្ីៗ នជៀសវាងន�ើងជនណ្ើ រ េិងនជៀសវាងសក្ម្ម 
ភាពណ្មយួ (�ូច្ជាការបូមធូលីផ្ះ) ផ�លអនែក្អាច្ោក្ទ់មងៃេន់ម្ច្ើេ 
នៅនលើនជើងមយួ។

• ម្បសិេនបើការឈច៉ឺ្ក្ខនែងកាេផ់តខ្ាងំ ឬមេិម្ពមសះនស្ើយ សូម
 

នៅជួបនវជជាបណិ្តផ�លអាច្បញជាូ េអនែក្ នៅអនែក្ពយាបាលនរាេ 
នោយកាយវប្ក្ម្ម។

ការលាតសេ្ឹងន�នជើងន�ើម្បីេ្ថយការឈ ឺេិងការច៉្ក្ចាបខ់នែង

សម្រាបក់ារឈច៉ឺ្ងផផនែក្ខាងនម្កាមខនែង៖

• អង្គ៉យច៉្ះ នោយោក្េូ់ទអនែក្ នលើផក្ងនជើងអនែក្ នោយក្ផេ្ក្ជង្គង ់
អនែក្។

• នម្ទាបនៅម៉ខនលើក្ារ ោក្ផ់ក្ងន�អនែក្នៅនលើក្ម្រាលពីម៉ខអនែក្។

• សេ្ឹងន�អនែក្យឺតៗនៅម៉ខ។

• ទបឲ់្យបាេពីរបីវនិាទី។

សម្រាបក់ារឈច៉ឺ្ក្ផផនែក្ក្ណ្្លខនែង៖

• ល៉តនលើន� េិងជង្គងអ់នែក្។ 

• បំផតផផនែក្ខាងនម្កាមនេនពាះ។

• ោក្េូ់ទអនែក្នៅពីនម្កាម។

• ទបឲ់្យបាេពីរបីវនិាទី។

• បន្ាបខនែងច៉្ះយឺតៗឲ្យបាេឆ្ងៃ យ តាមផ�លអាច្នធ្វើបាេម្សរួល។

សម្រាបក់ារឈច៉ឺ្ក្ឆ្អឹងស្ាបម្បនច្ៀវ េិងផផនែក្ខាងនលើនេខនែង

• អង្គ៉យនលើនរៅអីរងឹរា។ំ

• រតឹសាច្�៉់ំនពាះអនែក្ឲ្យតឹង។ 

• ខ្ាស់ម្រាមន�ទាងំអស់របស់អនែក្ចូ្លោនែ  ន�ើយនលើក្ន�អនែក្នៅនលើ 
ក្បាល។

• នធ្វើឲ្យសា្ម អនែក្ម្តង ់ន�ើយម្ត�បប់ាតន�ផ្ងៃ រន�ើងនលើ។

• ទបឲ់្យបាេពីរបីវនិាទី។

នផ្អៀងឆ្អឹងម្តោក្
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រតឹត្តិសាច្�ំ៉់ឆ្អឹងម្តោក្នរៀងរាល់នែងៃ។ 

នេះេឺជារនបៀបផ�លម្តរូវនធ្វើ៖

• រតឹត្តិ នលើក្ េិងទបស់ាច្�៉់ំ ឆ្អឹងម្តោក្អនែក្នៅនលើ 
 េិងនៅម៉ខ នឆ្្ព ះនៅឆ្អឹងថាងៃ សនេម្បោបប់េ្ពូជរបស់អនែក្ 

នធ្វើឲ្យតឹងផណេជំ៉វញិទា្វ រលាមក្ ទា្វ ររាស េិងរេ្ននាម។

• ចាបន់ផ្ើមនោយទបឲ់្យបាេ៣វនិាទី ឬនម្ច្ើេជាងនេះ 
(រ�ូត�ល់១០វនិាទី) ន�ើយនៅនសងៃៀមឲ្យបាេនស្មើេឹង 
រយទៈនពលទប។់

• នធ្វើការរតឹត្តិសាជាែ្មី ៨-១២�ង (មយួឈ៉ត)។

• បេ្�ក្�នងហាើមក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរតឹត្តិ។

• សូមសរនសើរ - អនែក្នធ្វើការហាតម់្បាណបាេមយួឈ៉ត 
ន�ើយ។ ពយាោមហាតឲ់្យបាេបីឈ៉តនរៀងរាល់នែងៃ  
ទបក់ាររតឹត្តិរបស់អនែក្បេ្ិច្ម្ងៗ រ�ូតឲ្យបាេកាេផ់ត 
យូរ។ នពលណ្សាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្អនែក្កាេផ់តខ្ាងំ  
ននាះអនែក្ អាច្ពយាោមទបប់ាេកាេផ់តយូរ។ 

 អនែក្អាច្ចាបន់ផ្ើមការហាតស់ាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្ នោយនផ្ក្ 
នលើខនែង ឬច្ំន�ៀងរបស់អនែក្ ន�ើយអនែក្អាច្អេ៉វត្ការ 
អង្គ៉យនេះ បន្ាបម់ក្ការឈរ នពលណ្វាកាេផ់តង្យ 
ម្សរួលសម្រាបអ់នែក្។

នធ្វើការរតឹត្តិនេះបី�ងក្នែ៉ងមយួនែងៃ សម្រាបម់យួជីវតិអនែក្។

ការផែរក្សាសាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្របស់អនែក្

ការរាេនផ្នពាះ េិងរាេទារក្រាេេយ័ថាអនែក្ទំេងជានលច្ននាម េិង 
ននាមោក្ន់ខានស្ើរផតបី�ងនម្ច្ើេជាងសស្ីផ�លពំ៉រាេទារក្។ សស្ីរានែ ក្់

 
ក្នែ៉ងច្ំនណ្មសស្ីបីនាក្ផ់�លរាេទារក្ ននាមោក្ន់ខា ក្ប៏៉ា៉ផេ្អនែក្ពំ៉ម្តរូវ 
នធ្វើជាសស្ីរានែ ក្ន់េសស្ីទាងំននាះន�ើយ។

នតើអ្វីបណ្្លឲ្យរាេការនលច្ននាម?

ការរាេនផ្នពាះ េិងសម្រាលកូ្េ នធ្វើឲ្យយឺតសាច្�៉់ំ ឆ្អឹងម្តោក្អនែក្  
- ផ�លជាសាច្�៉់ំទបន់ប្ាក្ននាមអនែក្ឲ្យជិត។ សាច្�៉់ំផ�លនខសាយពំ៉ 
អាច្ទបន់ប្ាក្ននាមមេិឲ្យនលច្បាេន�ើយ។ ការនលច្ននាមនេះនក្ើត 
រាេនម្ច្ើេជាងនេនៅនពលអនែក្ក្្អក្ ក្ណ្្ស់ នលើក្វត្ថ៉ ឬហាតម់្បាណ។  
អនែក្ម្បផ�ល�ឹងថាអនែក្ មេិអាច្ទបន់នាមបាេយូរន�ើយ នៅនពលអនែក្  
ច្ងប់តន់ជើងតូច្។

នតើការនលច្ននាមនេះេឹងជាបាតន់ៅនោយខ្ួេវាឬ?

អតន់ទ។ អនែក្េឹងម្តរូវការជួយ�នធ្វើឲ្យសាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្អនែក្ខ្ាងំន�ើងវញិ។ 
ម្បសិេនបើអនែក្មេិនធ្វើឲ្យសាច្�៉់ំខ្ាងំ នម្កាយនពលនក្ើតទារក្ម្ងៗនទ

 
អនែក្ទំេងជានលច្ននាមោក្ន់ខាកាេផ់តញឹក្ញាប ់នៅនពលអនែក្ចូ្ល�ល់ 
អាយ៉មជ្ឈមឹវយ័។ សាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្នខសាយនៅតាមអាយ៉។ ការអស់ 
រ�ូវអាច្នធ្វើឲ្យការទបក់ារបនន្ាបងល់ាមក្ ឬននាមរតឹកាេផ់តធងៃេធ់ងៃរ។

នតើខ្៉ ំអាច្នជៀសវាងកំ៉្ឲ្យបញ្ហា នេះនក្ើតរាេន�ើង�ល់ខ្៉ ំនោយរនបៀបណ្?

• រតឹត្តិ េិងទបស់ាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្អនែក្ ជាេិច្្ចម៉េនពលអនែក្ក្ណ្្ស់
 

 ក្្អក្ ឬនលើក្វត្ថ៉។

• ក៉្ំនៅបង្គេ ់“ នោយម្ោេផ់តបង្្ក រ ” - ការនេះនៅជាជួយ��្វឹក្�្វឺេ 
នប្ាក្ននាមអនែក្ឲ្យច្ងផ់តបនញ្ចញទឹក្ននាមញឹក្ញាបផ់ែមនទៀត។

• បនញ្ច ញទឹក្ននាមឲ្យអស់ពីនប្ាក្ននាម នៅនពលអនែក្នៅបង្គេ។់ 

•  នជៀសវាងការទល់លាមក្ នោយផឹក្វត្ថ៉រាវឲ្យបាេនម្ច្ើេ (តាមការ 
េិយមចូ្លចិ្ត្ជាងនេេឺទឹក្) េិងច្ំណីអាហារផ�លសម្ូរណ៍

 នោយជាតិសរនស។

• នៅនពលអង្គ៉យនលើបង្គេ ់ចូ្រនម្ទាបនៅម៉ខ។ ជង្គងអ់នែក្ េួរផតខ្ពស់ 
ជាងច្នង្កះអនែក្បេ្ិច្ (អនែក្អាច្នម្បើនរៅអី ឬក្ំណល់តូច្មយួន�ើម្មី្ទ

 
នជើងអនែក្)។ ទបផ់ក្ងន�អនែក្នលើជង្គង ់ឬនៅ្អនែក្ ន�ើម្ឲី្យខនែងអនែក្  
ម្តង។់ បំនបា៉ា ងនពាះអនែក្ែនែមៗ។ បេ្ូរសម្មរួលសាច្�៉់ំ ឆ្អឹងម្តោក្អនែក្  
ន�ើយនជៀសវាងការម្បឹងជម្មរុញ។
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នតើខ្៉ ំអាច្ច្ងចានំធ្វើការរតឹត្តិសាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្របស់ខ្៉ ំនោយផបប
 ណ្?

ជាការង្យម្សរួលនទន�ើម្ចី្ងចា ំម្បសិេនបើអនែក្ហាតន់ធ្វើវានៅនពលជា
 

មយួោនែ ផ�លអនែក្នធ្វើអ្វីនផ្សងៗនទៀត។ នរ ើសយក្ក្ិច្្ចការអ្វីមយួនច្ញពី
 បញជា ីនេះ។ នពលអនែក្នធ្វើវាម្ងៗ សូមនធ្វើការរតឹត្តិមយួឈ៉តផងផ�រ។

• នម្កាយនពលនៅបង្គេ។់

• លាងសំអាតន�របស់អនែក្។

• ពិសាទឹក្។

• បំនៅទារក្។

• ឈរតម្មងជ់ួរនៅក្ផេ្ងេិតល៉យនៅទីផសារធំ។

សាច្�៉់ំ ឆ្អឹងម្តោក្កាេផ់តនខសាយអាច្នធ្វើឲ្យអនែក្បនញ្ច ញខ្យល់ 
កាេផ់តនម្ច្ើេ

ផម្ក្ងនលាអនែក្ម្តរូវការច្ង�់ឹងមូលន�ត៉មយួនទៀត អំពីការនធ្វើឲ្យសាច្�៉់ំ  
ឆ្អឹងម្តោក្រាមំេួ - សាច្�៉់ំទាងំនេះក្េ៏ឹងជួយ�បិទទា្វ រលាមក្ផងផ�រ។  
សស្ីជានម្ច្ើេ�ឹងថានម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្ នេអាច្ទបប់ាេតិច្តួច្  
ន�ើយយល់ន�ើញថាជាការពិបាក្នម្ច្ើេន�ើម្ទីបខ់្យល់ ឬន�ើម្ទីបន់ៅ

 នពលអនែក្ម្តរូវការបតន់ជើងធំ។ ម្បសិេនបើអនែក្ជួបម្បទះបញ្ហា ទាងំនេះ  
សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ នោយន�ត៉ថាការ 
ពយាបាលទាេន់ពលអាច្ជាការសាមញញា  ក្ប៏៉ា៉ផេ្រាេម្បសិទ្ិភាពន�ើម្ ី
នធ្វើឲ្យក្រ្ាងំក្សន្ាក្ន់េសាច្�៉់ំបាេម្បនសើរន�ើង។

នតើអនែក្ច្ង�ឹ់ងនម្ច្ើេផែមនទៀតអំពីរនបៀបផ�លអនែក្ 
អាច្នធ្វើឲ្យសាច្�ំ៉់ឆ្អឹងម្តោក្អនែក្រាមំេួ ន�ើយរក្សា 
នពាះ េិងខនែងអនែក្ឲ្យរាេលក្្ខណទៈល្អឬនទ?

សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថមអំពី ការហាតម់្បាណក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  
វ៉បិសាយ Sports Medicine Australia រាេផ្ល់កូ្េនសៀវ 
នៅពត័រ៌ាេផ�លអាច្ទទួលយក្បាេនៅម្តង ់http://sma. 
org.au/wp content/uploads/2014/10/SMA_
AWiS_Pregnancy_-_Exercise.pdf។ ពត័រ៌ាេក្រ៏ាេ 
ផ្ល់ជូេផងផ�រពីការោិល័យក្ីឡានេរ�្ឋ NSW (NSW  
Office of Sport) សូមនបើក្នមើល http://www.dsr. 
nsw.gov.au/active/tips_pregnancy.asp

យ៉ទ្សាសស្ជាតិម្េបម់្េងការបនន្ាបងល់ាមក្ ឬននាមរាេ 
ឈ៉តនេកូ្េនសៀវនៅពត័រ៌ាេអំពីការបនន្ាបងល់ាមក្ ឬននាម  
រមួរាេការនបាះព៉ម្ពផសាយោ៉ា ងជាក្ល់ាក្ស់ម្រាបស់ស្ីផ�លរាេ 
នផ្នពាះ េិងសស្ីផ�លធ្ាបន់ក្ើតកូ្េ។ នេក្ប៏ាេផលិតសេ្ឹក្ពត័រ៌ាេ

 
ផ�លរាេលំហាតផ់ងផ�រ ន�ើម្ជីួយ�អនែក្ពម្ងឹងសាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្ 
អនែក្។ សូមនបើក្នមើល www.bladderbowel.gov.au 
ផ�លអនែក្េឹងរក្ន�ើញការភាជា បន់ៅេឹងការនបាះព៉ម្ពផសាយទាងំនេះ  
េិងសណ្្ឋ េនេកូ្េនសៀវនៅពត័រ៌ាេជាភាសាស�េមេជ៍ានម្ច្ើេ
ផ�រ។

ន�ើម្ទីទួលឱវាទផែមនទៀត អំពីការហាតម់្បាណផ�លេឹងជួយ� 
អនែក្នពញទូទាងំការរាេនផ្នពាះ េិងការក្ាយជារាតា សូមនៅ 
ជួបអនែក្ពយាបាលនរាេនោយកាយវប្ក្ម្មម្បចាមំេ្ីនពទ្យ។ ន�ើម្ ី
ទាក្ទ់ងជាមយួអនែក្ពយាបាលនរាេនោយកាយវប្ក្ម្មផផនែក្ស៉ខភាព 
សស្ីក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្ សូមទូរស័ព្នៅ NSW Branch of the  
Australian Physiotherapy Association (សរាេម 
ពយាបាលនរាេនោយកាយវប្ក្ម្មអូសស្ាលី) តាមទូរស័ព្នលខ  
(02) 8748 1555។

❖

នតើខ្៉ ំអាច្ទទួលបាេជំេួយនៅទីណ្?

មូលេិធិការបនន្ាបងល់ាមក្ ឬននាមនេម្បនទសអូសស្ាលី ផ្ល់ 
ជូេផខ្សទូរស័ព្ជំេួយជាតិអំពីការបនន្ាបងល់ាមក្ ឬននាមនោយ 
ឥតេិតនែ្តាមទូរស័ព្នលខ1800 33 00 66 ឬនបើក្នមើល 
http://www.continence.org.au/ សម្រាបព់ត័រ៌ាេ 
បផេ្ថមអំពីស៉ខភាពនប្ាក្ននាម េិងនពាះនវៀេធំ។
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ក្ង្វល់ទូនៅទាងំឡាយ 
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

Common concerns in pregnancy
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ការផ្្ស់ប្ូរទាងំអស់ផ�លនក្ើតរាេក្នែ៉ងខ្ួេម្បាណអនែក្ ន�ើម្ជីួយ�ម្ទ
 ម្ទង�់ល់ការលូតលាស់របស់ទារក្អនែក្ អាច្បណ្្លឲ្យ�ងខ្ួេរបស់ 

អនែក្មេិស៉ខម្សរួល។ ផផនែក្នេះ នោះម្សាយេឹងនរាេសញ្ញា មយួច្ំេួេ 
ក្នែ៉ងច្ំនណ្មនរាេសញ្ញា ផ�លនក្ើតរាេទូនៅជាងនេ េិងក្ង្វល់ផ�លសស្ី 
ទាងំឡាយអាច្ជួបម្បទះក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ ម្បសិេនបើអនែក្ម្ពរួយ 
បារម្ភនៅនពលណ្មយួអំពីរនបៀបផ�លអនែក្រាេអារម្មណ៍ សូមេិោយ 
ជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

ការឈច៉ឺ្ក្នពាះ

ការឈច៉ឺ្ក្នពាះនក្ើតរាេជាទូនៅនៅក្នែ៉ងម្តីរាសទីពីរ េិងទីបី។ នេនៅ
 ថាការឈច៉ឺ្ក្នេសរនសច្ំណងរាងមូល ‘round ligament pain’។

សរនសច្ំណងរាងមូលនេះម្ទស្ូេរា្ខ ងមយួៗ។ ស្ូេផ�លក្ំព៉ងលូត 
លាស់ទាញក្សន្ាក្ស់រនសច្ំណងទាងំនេះបណ្្លឲ្យឈច៉ឺ្ក្។ វាពំ៉ 
នធ្វើឲ្យអេ្រាយន�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្វាអាច្ឈច៉ឺ្ក្។ ការផ្្ស់ប្ូរទីតាងំអាច្

 ជួយ�បេ្ថយការទាញឲ្យយឺតនេសរនសច្ំណងទាងំនេះ។ សូមម្បាបឆ់្មប  
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើការឈច៉ឺ្ក្កាេផ់តខ្ាងំ ឬមេិម្ពមសះ

 
នស្ើយ។

ការឈខឺនែង

ការឈខឺនែងនក្ើតរាេជាទូនៅ នៅច៉្ង�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ។ 
វាម្បផ�លបណ្្លមក្ពីសរនសច្ំណងនៅផផនែក្ខាងនម្កាមនេខនែង េិង 
ឆ្អឹងម្តោក្ទេ ់ម្ពមទាងំទមងៃេប់ផេ្ថមនេស្ូេផ�លក្ំព៉ងលូតលាស់។  
ជួេកាល ការឈនឺេះអាច្ឈលឺ្មមផតរខំាេ�ល់សក្ម្មភាពធម្មតាទាងំ 
ឡាយរមួរាេការង្រ េិង�ំនណក្ផងផ�រ។

ក្ិច្្ចការមយួច្ំេួេផ�លអាច្ជួយ�បាេ រមួរាេ៖

• ការហាតម់្បាណម្សាលៗក្នែ៉ងទឹក្

• ែងទឹ់ក្នរ្ៅសម្រាបស់្អំ

• ការហាតម់្បាណនោយនទៀងទាត ់រមួរាេការន�ើរ

• ឆ្្ស់ប្ូរសក្ម្មភាពឈរ េិងអង្គ៉យ  ក្ប៏៉ា៉ផេ្កំ៉្ឈរ នពលណ្អនែក្ 
អាច្អង្គ៉យបាេ

• សម្រាក្នរៀងរាល់នែងៃ (ទនម្មតខ្ួេម្បសិេនបើអាច្នធ្វើបាេ 
 

ឬសាក្ល្ងអង្គ៉យនោយោក្ន់ពាះម៉េ នៅនលើែង ់beanbag។

• ពាក្ផ់ស្ក្នជើងរាបនស្មើ ជាជាងពាក្ផ់ស្ក្នជើងផក្ងនចាត

• យក្ផក្ងន�នធ្វើជារង្វងម់ូល ផ�លជួយ�បេ្ថយការឈច៉ឺ្ក្នៅផផនែក្ 
ខាងនលើនេខនែង។ ោក្ម់្រាមន�នលើសា្ម អនែក្ ន�ើយយក្ផក្ងន�នធ្វើ 
ជារង្វងម់ូលម្ត�បន់ម្កាយ

•    ការចាក្ម់ជា៉លវទិយាសាសស ្
 
 
 

សូមម្បាបឆ់្មបឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើការឈខឺនែងកាេផ់តខ្ាងំ 
ឬមេិម្ពមសះនស្ើយ។

សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល ផ្ល់ក្រ្ាងំ�ល់ខ្៉ ំ: ការហាតម់្បាណ 
ម៉េ េិងនម្កាយនពលរាេទារក្ នៅទំពរ័  37។

ការនច្ញ្ម អញ្្ច ញនធ្មញ េិងបញ្ហា នធ្មញ

នៅក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ការផ្្ស់ប្ូរនេជាតិអរ័ម៉ាូេ អាច្នធ្វើឲ្យ
 អញ្្ច ញនធ្មញរបស់អនែក្ ម្ក្ហាយ េិងរលាក្ោ៉ា ងង្យ។ ម្បសិេនបើ 

អនែក្រាេអញ្្ច ញនធ្មញម្ក្�ម ន�ើម េិងទេផ់�លនច្ញ្មនៅនពល 
អនែក្�៉សនធ្មញ ននាះអនែក្ក្ំព៉ងរាេជាតិក្ំនបារផ�លជាបន់លើនធ្មញរបស់ 
អនែក្កាេន់ម្ច្ើេន�ើងៗន�ើយ។ ការ�៉សនធ្មញែនែមៗ េិងម្បយត័នែ ន�ើយ 
នម្បើផខ្ស�៉សសំអាតនធ្មញេឹងជួយ�នជៀសវាងបញ្ហា នេះ។ នធ្វើការផឆក្ 
នមើលនធ្មញម៉េនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ ឬនៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេ 
នផ្នពាះ ន�ើម្ឲី្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថានធ្មញ េិងអញ្្ច ញនធ្មញរបស់អនែក្  
រាេលក្្ខណទៈល្អ។ សូមជួបនពទ្យនធ្មញរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើការនច្ញ 
្មអញ្្ច ញនធ្មញមេិម្ពមសះនស្ើយ។ វារាេស៉វត្ថិភាពន�ើម្ពីយា

 
បាលនធ្មញនៅនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ។

ម្បសិេនបើពំ៉ពយាបាលជមងៃអឺញ្្ច ញនធ្មញនទ វាអាច្បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា  
�ល់ទាងំអនែក្ េិងទាងំទារក្អនែក្។ ការពំ៉រាេស៉ខភាពក្នែ៉ងរាតរ្់ាយ 
នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ បនង្កើេនម្ោះថានែ ក្�់ល់ទារក្ឲ្យឆ្បន់ក្ើត 
រាេបញ្ហា នធ្មញ តាមរយទៈការឆ្ងបាក្ន់តរផ្ី្ល់ពីរ្ាយ នៅកូ្េរបស់ 
នេ។ វាក្អ៏ាច្នធ្វើឲ្យអនែក្កាេផ់តពិបាក្បរនិភាេអាហារតម�ល៏្អផ�ល 
អនែក្ម្តរូវការបរនិភាេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងការបំនៅកូ្េេឹង

 នោះផងផ�រ។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេច្ំណងខ្់ាងំ នៅនលើការបរនិភាេច្ំណីអាហាររាេ
 

ជាតិស្ករ ខណទៈផ�លអនែក្រាេនផ្នពាះ ឬបាេបរនិភាេច្ំណីអាហារមយួ 
ច្ំេួេតូច្ជាញឹក្ញាបន់ោយសារការក្្អួតច្នង្្អ រចាញ់កូ្េ ការផែរក្សា 
នធ្មញឲ្យបាេល្អ រតឹកាេផ់តជាការសំខាេ។់ សូមរក្សានធ្មញ េិងអញ្្ច ញ 
នធ្មញរបស់អនែក្ឲ្យរាេស៉ខភាពល្អនោយ៖

• �៉សនធ្មញរបស់អនែក្ ជាមយួថានែ �៉ំសនធ្មញជាតិភ្៉យអរ័ ម៉េបរនិភាេ 
ច្ំណីអាហារនពលម្ពឹក្ េិងច៉្ងនម្កាយបំផ៉តនៅនពលយបម់៉េចូ្ល 
�ំនណក្

• នម្បើម្ចាស់�៉សនធ្មញផ�លរាេនរាមទេ ់េិងក្បាលតូច្

• សំអាតច្នន្ាះនធ្មញម្បចានំែងៃ ជាមយួផខ្សសម្រាបសំ់អាតនធ្មញ

• ក៉្ំជក្ប់ារ ី- វាបនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់េនរាេអញ្្ច ញនធ្មញ េិងខូច្នធ្មញ

• នៅជួបនពទ្យនធ្មញរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉បាេឲ្យនេផឆក្នមើល 
នធ្មញរបស់អនែក្ក្នែ៉ងរយទៈនពល១២ផខម៉េនទ

• នៅជួបនពទ្យនធ្មញរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្រាេសញ្ញា �ង្កូវសី៉នធ្មញ 
 

េិង/ឬជមងៃអឺញ្្ច ញនធ្មញ។
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ការែប�់នងហាើម

សស្ីរាេនផ្នពាះភាេនម្ច្ើេ រាេអារម្មណ៍ែប�់នងហាើមនៅន�ើម�ំណ្ក្ ់
កាលនេការរាេនផ្នពាះ េិងនៅច៉្ង�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ។  
ជាទូនៅ វាពំ៉នធ្វើឲ្យអេ្រាយ េិងពំ៉ប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ន�ើយ។ សូមេិោយ
ជាមយួឆ្មបរបស់អនែក្ ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើការែប�់នងហាើម 
របស់អនែក្នៅជាធងៃេធ់ងៃរ ឬនក្ើតរាេមយួរនំពច្ ឬម្បសិេនបើវានក្ើតន�ើង 
នៅនពលអនែក្ទនម្មតខ្ួេច៉្ះ។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេនរាេក្្អក្ខ្ាងំ ឬនរាេផ្្សាយ ជាមយួេឹងការរ៉ក្រាេ 
មយួរនំពច្នោយបញ្ហា នេការែប�់នងហាើម ឬការ�ក្�នងហាើម សូមេិោយ 
ជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

ការឈ ឺឬផសានៅនពលអនែក្បតន់ជើងតូច្

ការឈ ឺឬផសានៅនពលបតន់ជើងតូច្អាច្ជាសញ្ញា មយួនេនរាេរលាក្ 
នប្ាក្ននាម។ នរាេទាងំនេះ ជាទូនៅនម្ច្ើេនក្ើតន�ើងនៅនពលរាេនផ ្
នពាះ។ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្  
រាេនរាេសញ្ញា ទាងំនេះ �្តិអីការពយាបាលទាេន់ពលេឺជាការសំខាេ។់

ការទល់លាមក្

ការផម្បម្បរួលនេជាតិអរ័ម៉ាូេ អាច្នធ្វើឲ្យការបតន់ជើងធំរាេ�ំនណើ រការ 
យឺត។ នធ្វើឲ្យវារាេច្លនានោយការហាតម់្បាណនទៀងទាត ់ពិសាទឹក្ 
េិងច្ំណីអាហារផ�លរាេជាតិសរនសនម្ច្ើេ (�ូច្ជាេំប័៉ងនមសៅម្សរូវ 
សា�ីក្ិេរាេម្ោបទ់ាងំមូល េិងធញញាជាតិក្េ្ក្ផ់�លមេិបាេផក្នឆនែ

 
បេ្ បផេ្ ផផ្នឈើម្សស់ េិងនម្ក្ៀម ម្ោបស់ផណ្ក្បារាងំ េិងម្ោប ់
សផណ្ក្ peas នម្ក្ៀម )។ វារាេស៉វត្ថិភាពន�ើម្នីម្បើថានែ បំញ្ច៉ ះ ឬច្ំណី

 អាហាររាេជាតិសរនសបផេ្ថម រ�ូត�ល់របបអាហារ េិងការហាត ់
ម្បាណរាេម្បសិទ្ិភាព ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមនជៀសវាងកំ៉្នម្បើថានែ បំញ្ច៉ ះខ្ាងំនពក្។

 
ជួេកាល ថានែ មំ្ោបជ់ាតិផ�ក្អាច្បណ្្លឲ្យរាេការទល់លាមក្ផ�រ -  
ម្បសិេនបើអនែក្នម្បើថានែ នំេះ សូមសួរឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អំពីការ

 
ផ្្ស់ប្ូរនៅថានែ មំ្បនភទមយួនទៀត។

ការរមលួម្ក្នពើ
ការរមលួម្ក្នពើនៅម្តងន់ជើង ឬនៅ្នក្ើតរាេជាទូនៅ ជាពិនសសនៅច៉្ង 
�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ េិងនៅនពលយប។់ �ំបូនា្ម េសំខាេ់ៗ  
មយួច្ំេួេ៖ 

• សាក្ល្ងម្ច្បាច្ស់ាច្�៉់ំឲ្យខ្ាងំ ឬទាញវានោយន�ើរជំ៉វញិមយួ 
សេ្៉ះ។

• នធ្វើឲ្យរមលួម្ក្នពើបាេធូរម្សាល នោយយក្ន�ទាញនជើងបតន់�ើង 
នលើ។ 

• សាក្ល្ងកំ៉្លាតសេ្ឹងម្រាមនជើងឲ្យម្តងន់ពក្។

ការពិសាថានែ  ំmagnesium បផេ្ថមអាច្ជួយ�ផ�រ - សូមេិោយជាមយួ 
នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។ ជាតិកាល់ស្ូយមម្តរូវបាេនេផ្ល់នោបល់ថាជាថានែ  ំ
ផក្នរាេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ពំ៉រាេភស្៉តាងណ្បញ្ជា ក្ថ់ាវារាេម្បសិទ្ិភាពន�ើយ។

ការរាេអារម្មណ៍នខសាយច្ងស់េ្ប់

ការរាេនផ្នពាះប៉ាះពាល់�ល់�ំនណើ រ្មរត។់ ការឈរយូរនពក្ជា 
ពិនសសនៅនពលនរ្ៅ អាច្នធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍នខសាយច្ងស់េ្ប ់ 
ឬអនែក្អាច្វលិម៉ខ ម្បសិេនបើអនែក្នម្កាក្ឈររ�័សនពក្នម្កាយនពល 
ទនម្មតខ្ួេច៉្ះ។ សូមទនម្មត ឬអង្គ៉យច៉្ះ ម្បសិេនបើរាេសញ្ញា �ំបូង

 នេភាពនខសាយច្ងស់េ្ប ់ន�ើយោក្ក់្បាលនៅច្នន្ាះនជើងអនែក្ រ�ូត 
ទាល់ផតអនែក្រាេអារម្មណ៍ម្សរួលម្ោេន់បើន�ើងវញិ។ ការពិសាទឹក្នម្ច្ើេ

 ក្អ៏ាច្ជួយ�ផ�រ។ ក្នែ៉ងការរាេនផ្នពាះ ក្ំរតិស្ករក្នែ៉ង្មរបស់អនែក្ 
 

អាច្ន�ើងច៉្ះោ៉ា ងនម្ច្ើេ ន�ើយជាតិស្ករតិច្អាច្នធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍
 ច្ងស់េ្ប ់�ូនច្នែះសូមបរនិភាេឲ្យបាេនទៀងទាតន់�ើម្ជីួយ�រក្សាក្ំរតិជាតិ 

ស្ករក្នែ៉ង្មរបស់អនែក្ឲ្យនស្មើ។ 

ការវលិម៉ខ េិងនខសាយច្ងស់េ្បន់ៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្ 
នពាះ (ជាពិនសសម្បសិេនបើរាេការធ្ាក្់្ មពីទា្វ ររាស ឬការឈច៉ឺ្ក្

 
នពាះ) អាច្រាេេយ័ថា ការរាេនផ្នពាះនម្រៅស្ូេ។ សូមជួបនវជជាបណិ្ត 
របស់អនែក្ភ្ាម ម្បសិេនបើអនែក្ជួបម្បទះនរាេសញ្ញា ទាងំនេះ។

ការរាេច្ំណងខ្់ាងំនៅនលើច្ំណីអាហារ

ច្ំណងខ្់ាងំនៅនលើច្ំណីអាហារផផ្អម ផផ្នឈើ ឬធញញាជាតិ េិងការរាេ
 

ច្ំណងខ្់ាងំនៅនលើច្ំណីអាហារខ៉សពីធម្មតា ឬច្ំណីអាហារផ�លតាម 
ធម្មតាអនែក្មេិផ�លបរនិភាេ ម្បផ�លបណ្្លមក្ពីការផម្បម្បរួលនេ 
ជាតិអរ័ម៉ាូេ។ វាមេិែ្វីនទ ក្នែ៉ងការបនណ្្យតាមច្ំណងខ្់ាងំទាងំនេះ

 
យូរៗម្ង �រាបណ្របបអាហាររបស់អនែក្រាេស៉ខភាពល្អ ន�ើយរាេ 
លំេឹងម្តឹមម្តរូវ។ 

ការបតន់ជើងតូច្ញឹក្ញាប់

នៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ នសច្ក្្ីម្តរូវការបតន់ជើងតូច្ 
ញឹក្ញាបអ់ាច្បណ្្លមក្ពីការផម្បម្បរួលនេជាតិអរ័ម៉ាូេ។ ក្នែ៉ងច៉្ង

 
�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ វាទំេងបណ្្លមក្ពីទមងៃេន់េស្ូេ 
ផ�លសង្កតន់ៅនលើនប្ាក្ននាម។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេកូ្េនភ្ាះ ការនេះ 
ម្បផ�លជារាេបញ្ហា រតឹផតនម្ច្ើេនទៀត។ នៅច៉្ង�ំណ្ក្ក់ាលនេការ 
រាេនផ្នពាះ អនែក្អាច្�ឹងថារាេការពិបាក្បតន់ជើងតូច្ឲ្យអស់ពីនប្ាក្ 
ននាមអនែក្ ន�ើយក្អ៏ាច្ ‘ នលច្ ’ ននាមបេ្ិច្នៅនពលអនែក្ក្ណ្្ស់ ក្្អក្  
ឬនលើក្វត្ថ៉អ្វីមយួ។ ការហាតម់្បាណសាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្នរៀងរាល់នែងៃ

 
េឹងជួយ�ការពារក៉្ំឲ្យរាេបញ្ហា នេះ។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល   
ផ្ល់ក្រ្ាងំ�ល់ខ្៉ ំ: ការហាតម់្បាណម៉េ - េិងនម្កាយនពលរាេទារក្    
នៅទំពរ័ 37។ ម្បសិេនបើការបតន់ជើងតូច្បណ្្លឲ្យឈ ឺឬផសា សូម 
ម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ឲ្យបាេ�ឹង នោយន�ត៉ថាវាអាច្ជា 
សញ្ញា នេការនក្ើតនរាេអ្វីមយួន�ើយ។
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ជមងៃឈឺកឺ្បាល

ជមងៃឈឺកឺ្បាលទំេងជារាេនម្ច្ើេនៅផខ�ំបូង។ ការសម្រាក្ េិងការបេ្ូរ អារម្មណ៍េឺជាការពយាបាល�ល៏្អបំផ៉ត។ សូមឲ្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាអនែក្  
ពិសាទឹក្បាេម្េបម់្ោេ ់នោយន�ត៉ថាជមងៃឈឺកឺ្បាលអាច្បណ្្លមក្ 
ពីការបាតប់ងជ់ាតិទឹក្ក្នែ៉ងខ្ួេ ជាពិនសសក្នែ៉ងធាត៉អាកាសនរ្ៅ។ ជមងៃឈឺឺ

 ក្បាលក្អ៏ាច្ជាសញ្ញា នេការតាេតឹងផភនែក្ ផ�លអាច្នក្ើតរាេនោយ 
សារការសម្មរួលលបេ្ូរនេសាច្�៉់ំផភនែក្របស់អនែក្ (សូមច្ងចាថំាសរនស 
ច្ំណង េិងសាច្�៉់ំ ម្តរូវឆ្ងកាតក់ារផម្បម្បរួលក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ)  
�ូនច្នែះជាការរាេម្បនោជេផ៍�លម្តរូវឲ្យនពទ្យផឆក្នមើលផភនែក្របស់អនែក្។ 
ម្បសិេនបើជមងៃឈឺកឺ្បាលនក្ើតរាេញឹក្ញាប ់េិងធងៃេធ់ងៃរ សូមម្បាបន់វជជា

 បណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ឲ្យបាេ�ឹង។ នៅច៉្ង�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេ 
នផ្នពាះ ជមងៃឈឺកឺ្បាលអាច្ជាសញ្ញា នេការរាេសរា្ព ធ្មខ្ពស់។

ការនរ្ៅឆ្អល់ច៉្ង�នងហាើម

ការនរ្ៅឆ្អល់ច៉្ង�នងហាើម បណ្្លឲ្យរាេអារម្មណ៍ផសានៅក្នែ៉ងម្ទរូងរបស់ 
អនែក្ ជួេកាលរាេទឹក្ជាតិល្វីងក្នែ៉ងរាតរ់បស់អនែក្។ វាអាច្បណ្្លមក្

 
ពីការផម្បម្បរួលនេជាតិអរ័ម៉ាូេ េិងស្ូេលូតលាស់ផ�លសង្កតន់លើម្ក្ពះ។
វានក្ើតរាេជាទូនៅក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាលទីពីរ ន�ើយ

 ថានែ ផំក្នរាេផ�លល្អបំផ៉តេឺអង្គ៉យមយួផភ្ត េិងពិសាទឹក្នោះនោ - ការ
 នេះជួយ�បេសាបជាតិអាសី៉�ក្នែ៉ងម្ក្ពះ ផ�ល�ូរចូ្លនៅក្នែ៉ងបំពងអ់ាហារ 

 បណ្្លឲ្យនរ្ៅឆ្អល់ច៉្ង�នងហាើម។

វធិីខ្ះៗន�ើម្កីារពារក៉្ំឲ្យនរ្ៅឆ្អល់ច៉្ង�នងហាើម រមួរាេ៖

• ពិសាយឺតៗ េិងពិសាញឹក្ញាប ់បរនិភាេច្ំណីអាហារតិច្តួច្ 
 ជាជាងនម្ច្ើេផតម្ង

• នជៀសវាងពិសាច្ំណីអាហារនម្ច្ើេ នៅនពលជិតចូ្ល�ំនណក្

• ពិសា េិងផឹក្នៅនពលោច្ន់ោយផ�ក្ពីោនែ

• ន�ក្ទនម្មតបេ្ិច្ នោយយក្នខនែើយក្ល់។  

ម្បសិេនបើវធិីទាងំនេះពំ៉អាច្ជួយ�បាេនទ ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ 
 

អាច្ផ្ល់នោបល់ឲ្យនម្បើថានែ បំេសាបអាសី៉� (antacid)។

 

ការររាស់

ខណទៈទារក្អនែក្លូតលាស់ ផស្ក្នពាះរបស់អនែក្ ក្ន៏�ើងតឹងផ�រ  
ន�ើយអាច្រាេអារម្មណ៍ររាស់។ នម្បង moisturising cream 
(នម្បងនធ្វើឲ្យផស្ក្នសើម) អាច្ជួយ�បាេ។ ការររាស់ក្អ៏ាច្ជាសញ្ញា  
នេសា្ថ េភាពមេិធម្មតាផ�លនេនៅថា �ំនណើ រស្ះទឹក្ម្បរា៉ា ត ់ផ�ល 
ជានរាេនែ្ើម។ �ំនណើ រស្ះទឹក្ម្បរា៉ា ត ់អាច្បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា ស្ម៉េ 
សា្ម ញ េិងរាេការទាក្ទ់ងជាមយួការសម្រាលកូ្េមេិម្េបផ់ខ �ូនច្នែះ 
ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវេិោយម្បាបអ់ំពីការររាស់នេះនៅឆ្មប ឬនវជជា 
បណិ្តរបស់អនែក្។ ការររាស់អង្គជាតិអាច្រាេេយ័ថាជាជំងឺម្ជាងំ។  
សូមផឆក្នមើលជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។ 

ការច្ងក់្្អួតច្នង្្អ រនពលរាេនផ្នពាះ

រាេអ្វីៗជានម្ច្ើេផ�លអាច្ជួយ�អនែក្ ឲ្យរាេអារម្មណ៍ល្អម្បនសើរក្នែ៉ង 
អំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះប៉ា៉នា្ម េផខ�ំបូង។ នេះជាេំេិតពីរបីផ�លសស្ី

 មយួច្ំេួេយល់ន�ើញថារាេម្បនោជេ។៍ ពំ៉ផមេអ្វីម្េបោ់៉ា ងរាេ 
ម្បសិទ្ិភាពច្ំនពាះមេ៉ស្សម្េបោ់នែ ន�ើយ �ូនច្នែះសូម�ក្ពិនសាធបេ ្
នទៀតន�ើម្ឲី្យ�ឹងថាមយួណ្ផ�លម្បនោជេស៍ម្រាបអ់នែក្។

• ពយាោមនជៀសវាងអ្វីផ�លនធ្វើឲ្យអនែក្ ច្ងក់្្អួត (�ូច្ជាក្្ិេជាក្ល់ាក្់
 

មយួច្ំេួេ ឬសូម្ផីតនមើលវត្ថ៉ជាក្ល់ាក្ម់យួច្ំេួេក្្ី) ផ�លនធ្វើឲ្យ
 អនែក្រាេអារម្មណ៍ច្ងក់្្អួត។ 

• ពិសាទឹក្ឲ្យបាេនម្ច្ើេ។ ជាការល្អបំផ៉តម្បសិេនបើពិសាទឹក្ច្ំេួេ
 តិច្តួច្ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ឲ្យបាេញឹក្ញាប ់ជាជាងពិសានម្ច្ើេផតម្ង។ អនែក្  

អាច្�ឹងថាជាការល្អបំផ៉តផ�លពិសាទឹក្នៅច្នន្ាះនពលបរនិភាេ 
ច្ំណីអាហារ ជាជាងជាមយួច្ំណីអាហារ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមនជៀសវាង 
នភសជជាទៈរាេជាតិកា�្វីេ ឧទា�រណ៍ កាន�្វ កូ្ឡា។ល។

• នជៀសវាងកំ៉្ឲ្យម្ក្ពះនៅទនទ។ ពិសាច្ំណីអាហារម្សស់ម្សរូប 
នម្ក្ៀមតិច្តួច្�ូច្ជាេំប៉ង័អាងំឥតោក្ន់ប៊ើរ េំម្សរួយ ឬផផ្នឈើ 
ជាន�ើម។ 

• នជៀសវាងច្ំណីអាហាររាេខ្ាញ់នម្ច្ើេ។

• ពិសាច្ំណីអាហារតិច្តួច្ផតញឹក្ញាប ់ជាជាងពិសានម្ច្ើេផតម្ង។

• សាក្ល្ងពិសានៅនពលអនែក្រាេអារម្មណ៍មេិសូវនឆ្អើមច្ងក់្្អួត។ 
 

សាក្ល្ងពិសាច្ំណីអាហារម្សស់ម្តជាក្�ូ់ច្ជាសាឡាត ់ម្បសិេ 
នបើក្្ិេនេការោសំ្នធ្វើឲ្យអនែក្ច្ងក់្្អួត។

• ពិសាអ្វីមយួម៉េអនែក្ នងើបនច្ញពីផម្េនៅនពលម្ពឹក្ (រក្សាទឹក្ េិងេំ
 ម្សរួយខ្ះនៅផក្្រផម្េ)។ នងើបនច្ញពីផម្េយឺតៗ ន�ើយច្ំណ្យ 

នពលរបស់អនែក្សេ្សមឹៗនៅនពលម្ពឹក្ ជាជាងនម្កាក្នច្ញនោយ 
ម្បញាបម់្បញាល់។

• សម្រាក្នៅនពលណ្អនែក្អាច្នធ្វើនៅបាេ ការ�តន់េឿយនធ្វើឲ្យរាេ 
ការនឆ្អើមច្ងក់្្អួតកាេខ្់ាងំន�ើង។

• សាក្ល្ងនលបថានែ វំតីាមេី B6។

• ផខ្សន� Acupressure wristbands សម្រាបក់ារពារការឈ ឺ
នៅនពលនធ្វើ�ំនណើ រ (រាេលក្ន់ៅតាមឱសែសា្ថ េ) អាច្ជួយ�បាេ។
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• សាក្ល្ងថានែ មំ្ោបខ់្ី នភសជជាទៈទឹក្ខ្ី (dry ginger ale) ផតនម្មច្  
ឬផតខ្ី (ោក្ខ់្ីម្សស់បី ឬបេួច្ំណិតក្នែ៉ងទឹក្នរ្ៅច្ំេួេម្បានំាទី)។

• ក៉្ំ�៉សនធ្មញភ្ាមនម្កាយនពលក្្អួត - ខ្ព៉លរាតអ់នែក្ជាមយួទឹក្ ន�ើយ
 នក្្ៀសថានែ �៉ំសនធ្មញជាតិភ្៉យអរ័នលើនធ្មញអនែក្។

ទាងំនេះម្ោេផ់តជាេំេិតពីរបីប៉ា៉នណ្ណ ះ។ វប្ធម�៌នទនទៀតរាេថានែ ពំយា 
បាលនផ្សងៗផ�លនេេិយមចូ្លចិ្ត្។ ម្បសិេនបើោ្ម េអ្វីអាច្ជួយ�បាេ

 
នទ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។ ថានែ រំាេសំប៉ម្ត 
នពទ្យរាេផ្ល់ជូេ ម្បសិេនបើនរាេសញ្ញា នៅជាធងៃេធ់ងៃរ។ ម្បសិេនបើការ 
ច្ងក់្្អួតច្នង្្អ រនពលរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្នៅជាធងៃេធ់ងៃរ អនែក្ម្បផ�លជា 
ម្តរូវការនៅពយាបាលនៅមេ្ីរនពទ្យ។

MotherSafe រាេសេ្ឹក្ពត័រ៌ាេអំពីការនឆ្អើមច្ងក់្្អួត េិងការក្្អួតក្នែ៉ង
 នពលរាេនផ្នពាះ េិងថានែ ពំយាបាលផ�លរាេស៉វត្ថិភាពសម្រាបអ់នែក្  

េិងទារក្អនែក្។ សូមនបើក្នមើល www.mothersafe.org.au   
ន�ើយច៉្ច្ម្តង ់‘Factsheets’។

្មម្ច្ម៉ះ

្មម្ច្ម៉ះអាច្នក្ើតរាេ នោយសារការផ្គតផ់្គង់្ មបផេ្ថមនៅ 
ម្សទាបម់្ច្ម៉ះរបស់អនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ ការញីសសំនបារនោយ 
ែនែមៗជួយ�ការពារបញ្ហា ទាងំនេះ។ ម្បសិេនបើអនែក្្មម្ច្ម៉ះ សូមសាក្ 
ល្ងម្ច្បាច្ខ់្ងម់្ច្ម៉ះ។ ម្បសិេនបើការនេះពំ៉បពា្ឈបក់ារនច្ញ្មនទ  
សូមនៅជួបនវជជាបណិ្ត ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។

ឫស�ូងបាត

ឫស�ូងបាតេឺជាសរនស្មនបា៉ា ងនៅទា្វ រលាមក្ ផ�លបណ្្លឲ្យ 
ឈ ឺររាស់ េិងធ្ាក្់្ មបេ្ិច្បេ្ួច្។ មូលន�ត៉អាច្បណ្្លមក្ពី

 ការទល់លាមក្ េិង/ឬសរា្ព ធពីក្បាលទារក្។ ការពយាបាលល្អបំផ៉ត 
េឺនជៀសវាងការម្បឹងបតន់ជើងធំ (អង្គ៉យនចាងនហាង ជាជាងអង្គ៉យនលើ

 បង្គេអ់ាច្ជួយ�)។ នមើលផផនែក្អំពីការទល់លាមក្សម្រាបឱ់វាទផណនា។ំ  
សូមសួរនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ ន�ើម្ទីទួលនោបល់អំពីនម្បង 
សម្រាបល់ាបឲ្យបាេធូរម្សាល។ 

ទឹក្រាត់

អនែក្អាច្នច្ញទឹក្រាតន់ម្ច្ើេផែមនទៀត (ន�ើយសូម្ផីតន�ក្ក្ន៏ៅម្សក្ ់
ទឹក្រាតតិ់ច្ៗផ�រ!)។ នេះេឺជាការធម្មតានទ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេ

 នផ្នពាះ។

 

ផស្ក្

សស្ីមយួច្ំេួេនក្ើតម៉េនៅនលើម៉ខ (acne) ជានលើក្ទីមយួក្នែ៉ងអំ�៉ង
 នពលរាេនផ្នពាះ។ ម្បសិេនបើអនែក្បាេនក្ើតម៉េនលើម៉ខរចួ្នៅន�ើយ 

អនែក្អាច្�ឹងថាវានក្ើតកាេផ់តនម្ច្ើេន�ើងជាងធម្មតា។ អនែក្ក្អ៏ាច្រាេ 
សានែ មន ្្ម មយួ�៉ំៗនៅនលើផស្ក្ម៉ខរបស់អនែក្ផ�រ។ សានែ មទាងំនេះនៅ 
ថា chloasma (ោងំម៉ខ) ន�ើយេឹងជាសះនស្ើយនម្កាយនពលទារក្ 
នក្ើតមក្។

បញ្ហា ន�ក្ពំ៉លក្់

ការន�ក្ពំ៉លក្ក្់ាយជាបញ្ហា មយួនៅច៉្ង�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្ 
នពាះ។ �ំនណក្របស់អនែក្ម្តរូវបាេរខំាេោ៉ា ងង្យនោយការនម្កាក្ 
នៅបង្គេ ់នរ្ៅឆ្អល់ច៉្ង�នងហាើម ទារក្ធាក្ក់្នែ៉ងនពាះ ឬបញ្ហា ពំ៉រាេការ 
ម្សណ៉ក្ម្សរួល។ ម្បផ�លអនែក្រាេអារម្មណ៍ខ្វល់ខា្វ យរសាបរ់សល់ 
អំពីការសម្រាលកូ្េ ឬភាពជារាតា - ការនេះក្ជ៏ាការធម្មតាផ�រ។  
សស្ីខ្ះរាេការយល់សប្ិ៍�រ៏ស់រនវ ើក្ េិងេួរឲ្យខ្វល់នៅនពលនេះផ�រ -   
ការនេះក្អ៏ាច្ជាលទ្ផលនេការខ្វល់ខា្វ យរសាបរ់សល់ផងផ�រ។

អ្វីៗផ�លអាច្ជួយ� រមួរាេ៖

• នជៀសវាងកំ៉្ពិសាជាតិកាន�្វអ៉ីេ (ជាពិនសសនៅច៉្ងនពលនេនែងៃ)

• ងូតទឹក្ ឬម្តាកំ្នែ៉ងទឹក្នរ្ៅអ៊៉េៗម៉េនពលចូ្ល�ំនណក្

• ស្ាបន់ភ្ងបេ្ូរអារម្មណ៍ ឬអេ៉វត្វធិីបេ្ូរអារម្មណ៍ (សូមនមើល 
ការនរៀបច្ំរចួ្នម្សច្សម្រាបក់ារឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ  
នៅទំពរ័ 67) ន�ើម្ជីួយ�អនែក្ចូ្ល�ំនណក្

• ន�ក្នោយោក្ក់្ល់នខនែើយមយួនៅនម្កាមនពាះអនែក្ េិងមយួនទៀត 
នៅនម្កាមនជើងអនែក្ 

• អាេនសៀវនៅមយួរយទៈ នោយពិសាទឹក្នោះនោនរ្ៅអ៊៉េៗ។

ម្បសិេការនេះពំ៉ជួយ�នទ ន�ើយអនែក្រាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំផងននាះ  
សូមជួបនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្។

សានែ មនៅនលើផស្ក្

ពំ៉ផមេសស្ីម្េបរ់ូបរាេសានែ មនៅនលើផស្ក្នទ - តាមធម្មតា រាេសានែ ម 
ផខ្សឆ្្ម រម្ក្�មនលច្ន�ើងនៅនលើនពាះនោះ េិងនៅ្ - ក្ប៏៉ា៉ផេ្វាទំេង 
ជានក្ើតនម្ច្ើេ ម្បសិេនបើអនែក្ន�ើងទមងៃេឆ់្បរ់�័សនពក្។ សានែ មនេះ

 
មេិបាតទ់ាងំអស់នម្កាយនពលរាេនផ្នពាះរចួ្ន�ើយននាះនទ ក្ប៏៉ា៉េ្វា 
ផម្បនៅជាផខ្សពណ៌សម្បាក្ន់ម្ពឿងៗ។ នទាះបីការសិក្សាបាេបង្ហា ញ 
ថាការម្ច្បាច្ន់ធ្វើសរនសនលើផស្ក្នោយនម្បើនម្បង ឬផម្ក្មមេិអាច្ 
ការពារក៉្ំឲ្យរាេសានែ មនេះបាេក្ន៏ោយ វាអាច្ជួយ�រក្សាផស្ក្របស់ 
អនែក្ឲ្យទេល់្អផ�រ។ 
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ការន�ើមក្នជើង

ការន�ើមនៅក្នជើង េិងនជើងរបស់អនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះអាច្ជានរឿង
 

ធម្មតា។ វាបណ្្លមក្ពីការរាេជាតិទឹក្បផេ្ថមក្នែ៉ងខ្ួេរបស់អនែក្ ជាតិ
 ទឹក្មយួច្ំេួេម្បមូលផ្៉ ំនៅក្នែ៉ងនជើងរបស់អនែក្។ ម្បសិេនបើអនែក្ឈរក្នែ៉ង

 រយទៈនពលយូរ ជាពិនសសក្នែ៉ងនពលរាេអាកាសធាត៉នរ្ៅ ជាតិទឹក្នេះ
 

អាច្នធ្វើឲ្យក្នជើង េិងនជើងរបស់អនែក្ន�ើម។ ការន�ើមនេះ�ូច្ជាន�ើង
 ខ្ាងំនៅជិតនពលលាងៃ ច្ ន�ើយតាមធម្មតា វាេឹងម្សក្ច៉្ះវញិនៅនពល 

អនែក្ចូ្ល�ំនណក្នៅនពលយប។់ វានក្ើតរាេនម្ច្ើេទូនៅរ�ូត�ល់ច៉្ង 
បញ្ចបន់េ�ំនណើ រការរាេនផ្នពាះ។

ក្ិច្្ចការមយួច្ំេួេផ�លអាច្ជួយ� រមួរាេ៖

• ពាក្ផ់ស្ក្នជើងផ�លម្សរួលពាក្់

• ហាតម់្បាណនជើង េិងក្នជើងែនែមៗ

• នលើក្នជើងអនែក្ឲ្យបាេញឹក្ញាបត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ

• នម្បើអំបិលតិច្តួច្ េិងពិសាច្ំណីអាហារផ�លមេិសូវនម្ប

អនែក្េួរម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្ 
នធ្វើនៅបាេ ម្បសិេនបើរាេការន�ើមនៅនពលម្ពឹក្ ន�ើយមេិម្សក្ច៉្ះ

 វញិនៅនពលយប ់ឬម្បសិេនបើអនែក្សនង្កតន�ើញរាេការន�ើមនៅផផនែក្
 

�នទនទៀតនេ�ងខ្ួេរបស់អនែក្ (�ូច្ជាន� ម្រាមន� េិងម៉ខ)។

ការធ្ាក្ស់

ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ តាមធម្មតារាេការធ្ាក្ស់នច្ញពីទា្វ រ
 

រាស។ សូមម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អំពីការធ្ាក្ស់ណ្មយួ 
ផ�លរាេក្្ិេអាម្ក្ក្ប់ណ្្លឲ្យឈ ឺររាស់ ឬម្ក្ហាយ ឬរាេពណ៌ 
នបតងខ្ចី ឬពណ៌នតានែ ត។ 

សរនស្មនបា៉ា ង

នពលណ្ស្ូេលូតលាស់ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ វាសង្កតន់លើសរនស
 

ឆ្អឹងម្តោក្។ ការនេះអាច្នធ្វើឲ្យ្មរតម់្ត�បន់ៅវញិពីនជើងនៅផផនែក្ 
ខាងនលើនេ�ងខ្ួេរាេ�ំនណើ រយឺត។ ការផម្បម្បរួលនេជាតិអរ័ម៉ាូេក្អ៏ាច្

 ប៉ាះពាល់�ល់សេ្ះបិទនបើក្ក្នែ៉ងសរនស្មរបស់អនែក្ ផ�លជួយ�ឲ្យ 
្មរតន់ៅនជើងវញិ ផ�លរមួច្ំផណក្នាឲំ្យនក្ើតសរនស្មនបា៉ា ង។  
ម្បវត្ិម្េរួសារផ�លរាេសរនស្មនបា៉ា ង នធ្វើឲ្យអនែក្ទំេងជារាេបញ្ហា  
នេះនៅនពលរាេនផ្នពាះ។ ជំេួយផ�លទបស់ា្ក តវ់ានោយ៖

• នជៀសវាងនស្ៀក្នខាម្ទនាបត់ឹង ឬអ្វីផ�លផ�លតឹងនៅជំ៉វញិផផនែក្ 
ខាងនលើនជើង ន�ត៉ថាការទាងំនេះអាច្ក្ំណត�់ល់�ំនណើ រ្មរត់

• ផ្្ស់ប្ូរទមងៃេឲ់្យបាេញឹក្ញាប ់ពីនជើងមយួ នៅនជើងមយួនទៀតនៅ
 

នពលអនែក្ឈររយទៈនពលយូរ

• ោក្ន់ជើងអនែក្ន�ើងនលើវត្ថ៉ម្ទ នពលផ�លអនែក្អាច្នធ្វើនៅបាេ

• នធ្វើឲ្យ�ំនណើ រ្មរតប់ាេនលឿេ នោយហាតម់្បាណនជើង - 
នលើក្នជើងន�ើងច៉្ះម្តងក់្នជើង ន�ើយបង្វិលជារង្វងម់ូលពីរបីជំ៉

• ពាក្ន់ម្សាមនជើង pantyhose សម្រាបម់្ទម្ទង ់ម៉េអនែក្នម្កាក្ 
នៅនពលម្ពឹក្ម្ពលឹម ន�ើយពាក្វ់ានពញមយួនែងៃ

• ោក្ទឹ់ក្ក្ក្ ឬក្ញ្ចបម់្តជាក្ស់្អំនលើសរនស្មផ�លន�ើមឈ ឺ
អាច្ផ្ល់ការធូរម្សាល។

សរនស្មនបា៉ា ងក្អ៏ាច្នលច្ឲ្យន�ើញនៅនលើទា្វ ររាសផ�រ ផ�លនធ្វើ 
ឲ្យឈ ឺេិងន�ើម។ សូមម្បាបន់វជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ - នេម្បផ�ល 
ជាផ្ល់នោបល់ឲ្យពាក្ម់្ទនាបអ់នាមយ័ឲ្យតឹង នៅម្តងក់្ផេ្ងផ�ល 
ន�ើមន�ើម្ជីួយ�ម្ទ។ អនែក្ក្អ៏ាច្សាក្ល្ងនធ្វើតាមនោបល់ខាងនលើផ�រ 

 
ន�ើម្ឲី្យបាេការធូរម្សាលខ្ះ។
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�ណំ្ក្ក់ាល
នេការរាេនផ្នពាះ

Stages of pregnancy
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ទារក្ក្នែ៉ងស្ូេនៅនពល១២អាទិត្យ

ផផនែក្នេះេឹងជួយ�អនែក្ឲ្យបាេយល់�ឹង អំពីការផ្្ស់ប្ូរផ�លក្ំព៉ងនក្ើត
 រាេក្នែ៉ងខ្ួេអនែក្ េិងច្ំនពាះទារក្អនែក្ នៅនពលវាក្ំព៉ងលូតលាស់ 

 
េិងរកី្ច្ំនរ ើេ។

រនបៀបផ�លទារក្អនែក្លូតលាស់

ការរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្ ចាបន់ផ្ើមនៅនពលផ�លពងរបស់អនែក្ម្តរូវ 
បាេបង្កក្ំនណើ តនោយទឹក្កាមប៉រស។ ពងនេះបំផបក្នៅនកាសិកា 
ពីរ។ ពងនេះនច្ះផតបំផបក្ជាពីរតនៅនទៀត រ�ូត�ល់វាបាេម្េបច់្ំេួេ 
ន�ើម្បីនង្កើតជា�៉ំមូលនេនកាសិកាតូច្ៗ។ �ំ៉មូលនេនកាសិកាតូច្ៗទាងំ 
នេះក្�ូ៏រច៉្ះតាមម្បនរាយស្ូេ នៅ�ល់ស្ូេ ផ�លវាតាងំនៅនលើ 
ម្ទនាបក់្នែ៉ងស្ូេ។ បន្ាបម់ក្វាក្លូ៏តលាស់ ន�ើយក្ាយនៅជា៖

• ទារក្ - �ំណ្ក្ក់ាលនេះនេនៅថា ក្ំណទារក្ក្នែ៉ងស្ូេ

• ទងស៉ក្  - ស៉ក្នេះចិ្ញ្ច ឹមទារក្ផ�លក្ំព៉ងលូតលាស់ក្នែ៉ងស្ូេ
 ជាមយួសារធាត៉បំប៉ាេ េិងខ្យល់អ៉ក្សី៉ផ�្សេពី្មរបស់អនែក្ 

• ទងផ្ចិត - ទងនេះតភាជា បទ់ារក្នៅេឹងស៉ក្ (�ូច្ជាផ្ូវធំសម្រាបន់ា ំ
អាហារ េិងខ្យល់អ៉ក្សី៉ផ�្សេនៅឲ្យទារក្ ន�ើយ�ឹក្កាក្សំណល់ 
នច្ញ) 

• ែងទឹ់ក្នភ្ាះ - ‘ែងទឹ់ក្’ �ទ៏េន់េះការពារទារក្អនែក្ផ�លនៅក្នែ៉ង 
ស្ូេ។

មក្ទល់េឹងនពល៨អាទិត្យ ចាបពី់នពលផ�លអនែក្រាេរ�ូវច៉្ងនម្កាយ 
មក្ ទារក្អនែក្រាេម្បផវងម្បរាណ១៣-១៦មម។ នបះ�ូងរបស់វាចាប ់
នផ្ើមនលាត។ ខួរក្បាល ម្ក្ពះ េិងនពាះនវៀេរបស់វាចាបន់ផ្ើមលូត 
លាស់។ រាេ�ំ៉ពក្ េិងពេ្ក្តូច្ៗផ�លន� េិងនជើងចាបន់ផ្ើមលូត 
លាស់។

នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើង�ល់ខ្ួេខ្៉ ំ?

ពីខាងនម្រៅ អនែក្�ូច្ជាពំ៉រាេនផ្នពាះន�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នៅខាងក្នែ៉ងវញិ 
 

ទារក្អនែក្ក្ំព៉ងលូតលាស់ោ៉ា ងឆ្បរ់�័ស។ ឥ�ូវនេះ អនែក្ក្ំព៉ងផែ 
រក្សាទារក្អនែក្ ម្ពមទាងំខ្ួេអនែក្ផ�រ។ សូមពិសាច្ំណីអាហារម្តឹម 
ម្តរូវន�ើម្ជីួយ�អនែក្ េិងទារក្អនែក្ ន�ើយឲ្យបាេសា្គ ល់ពីអ្វីៗផ�ល

 អាច្នធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ស៉ខភាពទារក្អនែក្។

ឥ�ូវនេះេឺជានពលនៅជួបឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ន�ើម្ចីាបន់ផ្ើម
 ការផែរក្សាស៉ខភាពម៉េនពលសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្។ ការចាបន់ផ្ើមផឆក្ 

នមើលស៉ខភាពឲ្យបាេនទៀងទាតន់ៅនពល�ំបូង៖

• ជួយ�រក្ន�ើញ េិងការពារក៉្ំឲ្យរាេបញ្ហា ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

• ជួយ�អនែក្ឲ្យបាេសា្គ ល់អនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាព ផ�លេឹងផែរក្សា 
អនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

• ជួយ�អនែក្រក្ន�ើញអ្វីៗផ�លអនែក្រពឹំងទ៉ក្ ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 
េិងការសម្រាលកូ្េ។ 

ម្តីរាសទីមយួទៈ ពីការចាបក់្ំនណើ ត 
នៅ�ល់អាទិត្យទី១២

ទារក្ក្នែ៉ងស្ូេនៅនពល៦អាទិត្យ

ស៉ក្កូ្េ ទឹក្នភ្ាះ

នៅក្នែ៉ងស្ូេ

ក្ស្ូេ

ទា្វ ររាស 

(រេ្នោេី)

ជញ្ជា ំងស្ូេ

ែងទ់បទឹ់ក្នភ្ាះ

ស៉ក្កូ្េ

ទា្វ ររាស(រេ្នោេី)

ទឹក្នភ្ាះ
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ក្ិច្្ចការមយួច្ំេួេផ�លម្តរូវរពឹំងទ៉ក្៖

សស្ីភាេនម្ច្ើេរាេអារម្មណ៍ល្អនៅក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ក្ប៏៉ា៉ផេ្រាេការ 
ផ្្ស់ប្ូរធំៗនម្ច្ើេផ�លនក្ើតរាេន�ើងក្នែ៉ងខ្ួេអនែក្។ ការផ្្ស់ប្ូរទាងំ

 នេះអាច្នធ្វើឲ្យអនែក្ រាេអារម្មណ៍មេិស៉ខម្សរួល ជាពិនសសក្នែ៉ងរយទៈ
 

នពលបីផខ�ំបូង។ កិ្ច្្ចការមយួច្ំេួេផ�លម្តរូវម្បរុងនម្បៀបនរៀបច្ំទ៉ក្េឺ៖

ការរាេអារម្មណ៍នឆ្អើមច្ងក់្្អួត ការនឆ្អើមច្ងក់្្អួតនក្ើតរាេជាទូនៅនៅន�ើម 
�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ការនេះមេិផមេនក្ើតរាេច្ំនពាះ 
សស្ីម្េបរ់ូបន�ើយ។ ែ្វី�្តិផតនេនៅថា ‘ ជមងៃនឺពលម្ពឹក្ ’ ក្្ី វាអាច្នក្ើត

 រាេក្នែ៉ងនពលណ្មយួនៅនពលនែងៃ ឬយបក់្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ 
 តាមធម្មតា វានៅរាេរយទៈនពលម្បផ�លចាបពី់អាទិត្យទី៦ នៅអាទិត្យ 

ទី១៤។ នេនជឿថាការនឆ្អើមច្ងក់្្អួតបណ្្លមក្ពីជាតិអរ័ម៉ាូេបផេ្ថមផ�ល
 ខ្ួេម្បាណអនែក្បនង្កើតនៅន�ើមសប្ា�៍�ំបូង ន�ើម្ជីួយ��ល់ការរាេនផ្

 
នពាះឲ្យរាេ�ំនណើ រការបេ្នទៀត។ រ�ូត�ល់១២ នៅ១៤អាទិត្យ ស៉ក្ 
របស់អនែក្បាេលូតលាស់ម្េបម់្ោេន់�ើម្ទីទួលម្េបម់្េង េិងម្ទម្ទង ់
ទារក្។ នពលននាះក្ំរតិជាតិអរ័ម៉ាូេក្ែ៏យច៉្ះ ន�ើយតាមធម្មតា អនែក្  
ចាបន់ផ្ើមរាេអារម្មណ៍ម្បនសើរន�ើងវញិ។

ការផ្្ស់ប្ូរក្្ិេ ក្្ិេខ្ះផ�លមេិធ្ាបរ់ខំាេ�ល់អនែក្នសាះកាលពីម៉េ  
អាច្នធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍នឆ្អើមច្ងក់្្អួត។ 

ការរាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំ េិងមេិសូវសា្វ ហាប ់ការអស់ក្រ្ាងំនក្ើត 
រាេជាទូនៅក្នែ៉ង១២អាទិត្យ�ំបូង ឬនម្ច្ើេជាងនេះ ក្ប៏៉ា៉ផេ្តាមធម្មតា  
វាពំ៉រាេរយទៈនពលយូរន�ើយ។ អនែក្ទំេងជាេឹងរាេអារម្មណ៍ម្បនសើរ 
ន�ើងវញិក្នែ៉ងម្បរាណ១៤អាទិត្យ (ក្ប៏៉ា៉ផេ្អនែក្ម្បផ�លជារាេអារម្មណ៍

 
អស់ក្រ្ាងំម្ងនទៀត នៅពីរបីអាទិត្យច៉្ងនម្កាយនេការរាេនផ្នពាះ)។  
សូមសម្រាក្ឲ្យបាេនម្ច្ើេតាមលទ្ភាពអនែក្អាច្នធ្វើនៅបាេ ក្នែ៉ងអំ�៉ង

 នពលអស់ក្រ្ាងំទាងំនេះ - ជាពិនសស ម្បសិេនបើអនែក្ក្ំព៉ងនធ្វើការង្រ  
េិង/ឬរាេកូ្េ�នទនទៀត។ វារាេម្បនោជេផ៍�លអនែក្េួរសម្រាក្ក្នែ៉ង 
អំ�៉ងនពលនែងៃ ម្បសិេនបើអនែក្អាច្នធ្វើនៅបាេ - សូមសាក្ល្ងនធ្វើការ

 នេះក្នែ៉ងនពលនរា៉ា ងអាហារនែងៃម្តងរ់បស់អនែក្។ អនែក្អាច្ម្តរូវការចូ្ល 
�ំនណក្ម៉េនពលជាងធម្មតា។ ការសម្រាក្នម្ច្ើេ ឬការនសនែើសំ៉ជំេួយ 
នលើការោសំ្ ឬការង្រម្បចានំែងៃឯនទៀត ពំ៉ផមេរាេេយ័ថាអនែក្មេិអាច្ 
ទបទ់ល់បាេននាះនទ។ នេះេឺជាអ្វីផ�ល�ងខ្ួេរបស់អនែក្ម្តរូវការ។

ការរាេអារម្មណ៍ឆ្បខ់ឹងម៉ានួ ៉៉ា មេិនទៀងទាត ់សូមកំ៉្ភ្ាក្ន់ផ្អើល ម្បសិេ 
នបើជួេកាលអនែក្រាេអារម្មណ៍ឆ្បខ់ឹងម៉ានួ ៉៉ា ។ រាេនរឿងជានម្ច្ើេក្ំព៉ង 
នក្ើតន�ើងទាងំក្នែ៉ងខ្ួេរបស់អនែក្ េិងទាងំក្នែ៉ងជីវតិរស់នៅរបស់អនែក្ ផ�ល

 អាច្ប៉ាះពាល់�ល់អារម្មណ៍របស់អនែក្។ ការផម្បម្បរួលនេជាតិអរ័ម៉ាូេក្នែ៉ង 
រយទៈនពលប៉ា៉នា្ម េផខ�ំបូង អាច្នធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍ឆ្បខ់ឹងម៉ានួ ៉៉ា ។   
ការរាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំ េិងនឆ្អើមច្ងក់្្អួតអាច្នធ្វើឲ្យអនែក្ឆ្បខ់ឹងម៉ាួ

 ន ៉៉ា ។ ការ�ឹងថាជីវតិរស់នៅរបស់អនែក្ជិតផម្បម្បរួល អាច្ប៉ាះពាល់�ល់ 
អនែក្ ជាពិនសសម្បសិេនបើរាេបញ្ហា ជាមយួន�េូ ឬម្ពរួយបារម្ភអំពីម្បាក្ ់
កាស។ អារម្មណ៍ទាងំនេះេឺជានរឿងធម្មតានទ។ សូមកំ៉្ទ៉ក្អារម្មណ៍ទាងំ 
នេះសម្រាបផ់តខ្ួេអនែក្ សូមេិោយម្បាបន់�េូ ឬមតិ្ភក្្ិរបស់អនែក្។ 

 
ម្បសិេនបើអនែក្ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ ឬរសាបរ់សល់សឹងផតម្េបន់ពល សូមម្បាប់

 
ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

រាេនផ្នពាះផតម្បាបំេួផខប៉ា៉នណ្ណ ះ? 
នេះេឺជាការយល់ន�ើញរបស់អនែក្នទ!

រយទៈនពលមធ្យមនេការរាេនផ្នពាះេឺ២៨០នែងៃ ចាបព់ ី
នែងៃច៉្ងនម្កាយផ�លអនែក្រាេរ�ូវ - ន�ើយម្បសិេនបើអនែក្  
េិតតាមេណិតសាសស្វញិ រយទៈនពលនេះេណនានៅ 
ន�ើញនៅផក្្រ១០ផខ ជាង៩ផខ។ នេះេឺជារនបៀបេណ 
នាអំពីនពលផ�លទារក្អនែក្េឹងម្តរូវនក្ើតមក្ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូម 
ច្ងចាថំា នេះេឺជាការផណនាបំ៉ា៉នណ្ណ ះ ពំ៉ផមេជាការ 
ធានាន�ើយ។ ទារក្ភាេនម្ច្ើេពំ៉នក្ើតមក្តាមនែងៃក្ំនណើ ត 
បា៉ា េស់ា្ម េន�ើយ។ ភាេនម្ច្ើេនក្ើតមក្នៅនពលណ្មយួ 
រវាងអាទិត្យទី៣៧ េិងទី៤២ ចាបពី់នែងៃច៉្ងនម្កាយផ�ល

 
អនែក្ រាេរ�ូវ។

• ក្តទ៉់ក្នែងៃផខឆ្នែ នំេនែងៃទីមយួផ�លអនែក្ រាេរ�ូវច៉្ង 
នម្កាយ (ឧទា�រណ៍ នែងៃទី៧ ផខក៉្ម្ភទៈ)។

• បូក្បផេ្ថម៧នែងៃ ពីនលើនែងៃផខឆ្នែ នំនាះ (បូក្បផេ្ថម៧នែងៃ 
ម្តរូវេឹងនែងៃទី១៤ ផខក៉្ម្ភទៈ)។

• រាបម់្ត�បែ់យនម្កាយបីផខ (ផខមក្រា ទី១៤ - ផខធនែូ  
ទី១៤, ផខវចិ្្ិកា ទី១៤)។

• នែងៃក្ំនណើ តបា៉ា េស់ា្ម េរបស់ទារក្អនែក្ េឺម្បផ�លជា 
នៅនែងៃទី១៤ ផខវចិ្្ិកា។
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នតើអាច្រមួនភទបាេឬនទ 
នៅក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ?

បាេ នលើក្ផលងផតឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ផណនា ំ
ជំទាស់េឹងការនេះ។ លិង្គមេិអាច្នធ្វើឲ្យទារក្រាេនម្ោះ 
ថានែ ក្ន់ទ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមកំ៉្បារម្ភ ម្បសិេនបើអនែក្ ឬន�េូរបស់ 
អនែក្ពំ៉រាេអារម្មណ៍ច្ងរ់មួនភទ ក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាលណ្ 
មយួក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ ការនេះេឺជានរឿងធម្មតានទ។   
អនែក្ម្បផ�លចូ្លចិ្ត្ឲ្យន�េូរបស់អនែក្កាេ ់ស្ាប ឬេក្ ់
ម្ច្បាច្វ់ញិជាជាង។ នៅនពល�នទនទៀត អនែក្អាច្រកី្រាយ 
ក្នែ៉ងការរមួនភទ�ូច្សព្វ�ង - ឬនម្ច្ើេជាងនេះ។  
មេ៉ស្សរានែ ក្់ៗ ខ៉សោនែ ។ 

ការរាេអារម្មណ៍ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ ឬម្ពរួយបារម្ភម៉េនពលទារក្នក្ើត ពំ៉រាេអ្វី 
ខ៉សផប្ក្ពីធម្មតាន�ើយ អំពីការរាេអារម្មណ៍ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ ការនធ្វើឲ្យ

 រនំភើបខ្ាងំ ឬរាេេំេិតនផ្សងោនែ  េិងភយ័ខ្ាច្នៅនពលអនែក្ ក្ំព៉ងរពឹំងថា 
េឹងរាេទារក្ែ្មី។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេអារម្មណ៍ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ ឬម្ពរួយចិ្ត្ 

 ឬ�ឹងខ្ួេថារាេេំេិតម្ពរួយបារម្ភអំពីខ្ួេឯង ឬអំពីទារក្អនែក្អស់រយទៈ
 នពលនម្ច្ើេជាងពីរអាទិត្យ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់
 

អនែក្ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។ អនែក្អាច្រាេ�ំនណើ រ 
ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ ឬរាេបញ្ហា ទាក្ទិ់េេឹងស៉ខភាព 
ផ្ូវចិ្ត្។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេបញ្ហា ស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្ពីអតីតកាល េឺជា

 នរឿងធម្មតាផ�លនក្ើតរាេការលាបន់�ើងវញិ ឬរាេបញ្ហា ម្បនភទនផ្សង 
នទៀតនៅនពលជិតសម្រាលកូ្េ �ូនច្នែះជាការសំខាេផ់�លម្តរូវផស្វងរក្ 
ន�ើយេិោយជាមយួេរណ្រានែ ក្ផ់�លម្បផ�លអាច្ជួយ�អនែក្ ឲ្យបាេ 
ឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។

នៅបង្គេ.់..ម្ងនទៀត!  ក្នែ៉ងរយទៈនពលបីផខ�ំបូងនេការរាេនផ្នពាះអនែក្ 
អាច្ម្តរូវការបតន់ជើងតូច្នម្ច្ើេញឹក្ញាប។់ ការនេះេឺបណ្្លមក្ពីការ

 
ផម្បម្បរួលនេជាតិអរ័ម៉ាូេ េិងស្ូេរបស់អនែក្ផ�លសង្កតន់លើនប្ាក្ននាម

 
របស់អនែក្។ សូមជួបជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើរាេ 
ការផសា ឬម្ក្ហាយណ្មយួនៅនពលអនែក្បតន់ជើងតូច្ ឬម្បសិេនបើអនែក្  
បតន់ជើងតូច្ញឹក្ញាបន់ពក្នោយន�ត៉ថា ការទាងំនេះអាច្ជាសញ្ញា  
នេជំងឺឆ្ង។

នោះអនែក្រកី្ធំន�ើង ន�ើយអាច្រាេអារម្មណ៍ឈ ឺេិងទេ ់សូមពាក្អ់ាវ 
ម្ទនាបផ់�លរាេម្បោបម់្ទនម្ច្ើេ។ នម្កាយផខទីបីនេការរាេនផ្នពាះ 
អនែក្អាច្ម្តរូវការអាវម្ទនាបស់ម្រាបស់ម្រាលកូ្េ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម្បសិេនបើអនែក្  
មេិអាច្រាេសមត្ថភាពេឹងទិញបាេនទ សូមកំ៉្បារម្ភ។ ជាការល្អបំផ៉ត 
ផ�លមេិម្តរូវពាក្អ់ាវម្ទនាបផ់�លរាេផខ្សរងឹខាងក្នែ៉ង នោយន�ត៉ថា 
វាអាច្នធ្វើឲ្យខូច្បំពងន់ោះ។ អ្វីផ�លសំខាេន់នាះេឺច្ំនពាះអាវម្ទនាប ់
ណ្មយួផ�លពាក្ន់ៅបាេម្សរួលក្នែ៉ងនពលក្ំព៉ងរាេនផ្នពាះ ផ�ល  
រាេម្បោបម់្ទល្អ ន�ើយមេិោក្ស់រា្ព ធនលើផផនែក្ណ្មយួនេនោះរបស់ 
អនែក្។ ម្បសិេនបើអនែក្ទិញអាវម្ទនាបែ់្មី សូមយក្អាវម្ទនាបម់យួណ្  
ផ�លធំរល៉ង។ វារាេក្ផេ្ងសម្រាបន់ោះអនែក្នក្ើេទំ�ំ។ អាវម្ទនាប ់
ផ�លអាច្នបើក្ផផនែក្ខាងម៉ខបាេ នធ្វើឲ្យការបំនៅកូ្េេឹងនោះង្យម្សរួល 
នៅនពលនម្កាយមក្។ ម្បសិេនបើនោះរបស់អនែក្មេិម្សរួលនៅនពលយប ់ 
សូមសាក្ល្ងពាក្អ់ាវម្ទនាបក់្ីឡាផ�លោ្ម េផខ្សនៅខាងក្នែ៉ង (crop  

top)។ 

“ ខ្៉ ំរាេការភ្ាក្ន់ផ្អើលេឹងការលំបាក្ោ៉ា ង 
ណ្ក្នែ៉ងរយទៈនពលបីផខ�ំបូង។ ខ្៉ ំមេិបាេ

 
រពំឹងទ៉ក្ថា វានធ្វើឲ្យខ្៉ ំអស់ក្រ្ាងំខ្ាងំនៅ 
�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះននាះ 

ន�ើយ។ ខ្៉ ំម្ទាមំ្ទបាេនោយទទួលជំេួយ 
ពីន�េូរបស់ខ្៉ ំ េិងម្េរួសារន�ើម្នីធ្វើកិ្ច្្ចការ

 
ផ្ះ ”  Carolyn
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សស្ីភាេនម្ច្ើេេឹងបាេទទួលោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់ ultrasound ម្ង 
ម៉េនពលនេរាេនផ្នពាះបាេ២០អាទិត្យ។ នពលនវលាផ�លអនែក្អាច្ 
ទទួល ultrasound េឺ៖

ម្តីរាសទីមយួទៈ

• ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉ម្បាក្�ថានពលណ្អនែក្រាេនផ្នពាះនទននាះ  GP  
ឬឆ្មបរបស់អនែក្ ផណនាអំនែក្ឲ្យនធ្វើ ultrasound ពី�ំបូងន�ើម្ ី
បញ្ជា ក្អ់ំពីនែងៃក្ំនណើ តបា៉ា េស់ា្ម េរបស់អនែក្។

• ច្ំនពាះ nuchal translucency ultrasound  នៅម្បផ�ល 
១២អាទិត្យ។ ការនធ្វើនតស្នេះអាច្ឲ្យ�ឹងថានតើទារក្រាេនម្ោះថានែ ក្ ់
នក្ើេន�ើងនេសា្ថ េភាពរាងកាយ េិង/ឬផផនែក្ម្បាជ្ាសា្ម រតីឬនទ។  
សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល ការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាល 
កូ្េ េិង�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេី នៅទំពរ័ 114។

ម្តីរាសទីពីរទៈ

ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ េឹងផ្ល់ជូេអនែក្េូវការនធ្វើនតស្ ultrasound  
នៅម្បផ�ល១៨-២០អាទិត្យ។ េឺនម្សច្ផតអនែក្ផតថានតើអនែក្ច្ងន់ធ្វើនតស្ 
ឬអតន់នាះ។ �ូច្ោនែ េឹងការនធ្វើនតស្ណ្មយួក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះផ�រ  
ជាការល្អផ�លម្តរូវសួរថាន�ត៉អ្វីបាេអនែក្េួរនធ្វើនតស្ ន�ើយថានតើរាេ 
នម្ោះថានែ ក្ណ់្មយួផ�លអនែក្ម្តរូវការ�ឹងអំពីវាឬនទ។ 

Ultrasound  នេះអាច្ផឆក្នមើលភេិភាេសំខាេ់ៗ នេការលូតលាស់ 
ផផនែក្រាងកាយរបស់ទារក្អនែក្។ វាអាច្៖

• ផឆក្រក្នមើលបញ្ហា រច្នាសម្ពេ័្ឋមយួច្ំេួេជាមយួទារក្ (ប៉ា៉ផេ្  
ultrasound មេិអាច្ចាបប់ាេម្េបទ់ាងំបញ្ហា ន�ើយ)

• ន�ើម្ឲី្យ�ឹងផម្ក្ងនលារាេទារក្នលើសពីមយួ

• ន�ើម្ឲី្យសា្គ ល់ក្ផេ្ងផ�លស៉ក្ក្ំព៉ងលូតលាស់

• វាស់ស្ងឲ់្យ�ឹងថានតើរាេវត្ថ៉រាវនម្ច្ើេប៉ា៉ណ្ណ នៅជំ៉វញិទារក្។

ការនធ្វើនតស្ Ultrasound 
(ការែតអល់ម្តានសាេ)
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“ជាការល្អណ្ស់ ផ�លបាេមក្�ល់បីផខ�ំបូង ន�ើយខ្៉ ំអាច្ 
េិោយថាខ្៉ ំរាេនផ្នពាះ។ �ំបូងខ្៉ ំមេិច្ងេិ់ោយម្បាប់េ់រណ្

 
ឲ្យ�ឹងនទន�ើយ នម្ពាះផម្ក្ងនលាខ្៉ ំរាេការរលូតកូ្េ។ វាពិបាក្នៅ

 
ក្ផេ្ងនធ្វើការ នៅនពលផ�លខ្៉ ំរាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំ ន�ើយនៅ 
បង្គេជ់ាេិច្្ចផង ក្ប៏៉ា៉ផេ្ខ្៉ ំសាក្ល្ងនធ្វើអ្វីម្េបោ់៉ា ងឲ្យរាេសភាព

 
�ូច្ធម្មតាវញិ។” Ellen
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ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

នតើអនែក្បាេជួបឆ្មប ឬនវជជាបណិ្ត 
របស់អនែក្សម្រាបក់ារណ្តជ់ួប 
នលើក្�ំបូងម៉េនពលសម្រាលកូ្េ 
ន�ើយឬនៅ?

មេិទាេន់ទឬ? សូមនធ្វើការណ្តជ់ួប 
ឥ�ូវនេះនៅ។ ការផែរក្សាស៉ខភាព  
ម៉េនពលសម្រាលកូ្េបាេម្តឹមម្តរូវេឺ 
សំខាេខ្់ាងំណ្ស់ ន�ើម្ឲី្យរាេ 
ស៉ខភាពល្អសម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្របស់ 
អនែក្។

ម្តីរាសទីពីរទៈ ចាបព់ី១៣អាទិត្យ នៅ២៦អាទិត្យ
 

រនបៀបផ�លទារក្អនែក្លូតលាស់

មក្ទល់េឹង១៤អាទិត្យ ទារក្អនែក្រាេម្បផវងម្បផ�ល១១ស.មន�ើយ 
រាេទមងៃេម់្បរាណ៤៥ម្កាម។ សររីាង្គរបស់វាបាេក្នក្ើតជារាង រមួ 
រាេក្នេសាមពងនេស្ូេ ឬពងអង្គជាតិប៉រសនទៀតផង។ ែ្វី�្តិផតអនែក្

 
មេិទាេអ់ាច្ស្ាប�ឹងក្ន៏ោយ ទារក្អនែក្ក្ំព៉ងផតរាេច្លនានរ ើច៉្ះន�ើង 
ន�ើយ។

មក្�ល់១៨អាទិត្យ ទារក្អនែក្រាេម្បផវងម្បរាណ១៨ស.ម ន�ើយរាេ 
ទមងៃេម់្បរាណ២០០ម្កាម។ ក្នែ៉ង៤អាទិត្យនម្កាយមក្ អនែក្អាច្រាេ 
អារម្មណ៍ថាទារក្រាេច្លនា (រាេអារម្មណ៍�ូច្ជាញ័រន�ើមម្ទរូង)។ ការនេះ 
ជួេកាលនេនៅថា “ទារក្ក្សន្ាក្ ់”។ ម្បសិេនបើអនែក្អាច្នមើលន�ើញទារក្ 
របស់អនែក្ឥ�ូវនេះ អនែក្អាច្�ឹងនភទរបស់វាម្បរុស ឬម្សី។ ទារក្អនែក្ន�ើង 
ទមងៃេឆ់្បរ់�័សណ្ស់ ន�ើយរាេចិ្នញ្ច ើម សក្ ់េិងម្ក្ច្ក្ផងផ�រ។

មក្ទល់េឹង២៤អាទិត្យ ទារក្អនែក្ឥ�ូវនេះរាេម្បផវងម្បផ�ល 
៣០ស.ម ន�ើយរាេទមងៃេម់្បរាណ៦៥០ម្កាម។ ផស្ក្របស់វាម្កាល 
�ណ្បន់ៅនោយនរាមឆ្្ម រៗ  េិងការពារនោយម្សទាប�ូ់ច្ម្ក្មេួ។  
ផផនែក្នលើនេស្ូេរបស់អនែក្ន�ើងខ្ពស់ជិតនស្មើេឹងផ្ចិតរបស់អនែក្។ ទារក្

 ផ�លនក្ើតក្នែ៉ងនពលឥ�ូវនេះរាេលទ្ភាព ម្បផ�លមយួភាេពីរនេ
 

ទារក្ក្នែ៉ងស្ូេនៅនពល២៤អាទិត្យ

ទារក្អាយ៉២៤អាទិត្យនៅរស់ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ការនេះអាម្ស័យោ៉ា ងនម្ច្ើេនៅ 
នលើទីក្ផេ្ងផ�លទារក្នក្ើត នតើរាេផ្ល់ជូេការផែរក្សានោយអនែក្ឯក្ 
នទសឬអត ់ន�ើយថានតើការរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្បាេរកី្ច្ំនរ ើេល្អោ៉ា ង 
ណ្ផ�រ។ ទារក្ផ�លរាេជីវតិរស់នៅក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាលនេះ រាេនម្ោះ 
ថានែ ក្ក់្ំរតិខ្ពស់នេពិការភាពធងៃេធ់ងៃរ�ូច្ជាភាពខា្វ ក្ផ់ភនែក្ នរាេខូច្ខួរក្បាល 
នោយសារការប៉ាះទង្គិច្ (cerebral palsy)។

នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើង�ល់ខ្ួេខ្៉ ំ?

អនែក្ចូ្លមក្�ល់ពាក្ក់្ណ្្ល�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះរបស់ 
អនែក្ន�ើយ។ នេះេឺជា ‘ម្តីរាសទីពីរ’ ផ�លបេ្ចាបពី់អាទិត្យទី១៣ 

 នៅអាទិត្យទី២៦។ មក្ទល់េឹងអាទិត្យទី១៦ អនែក្អាច្ន�ើងទមងៃេ ់
 ន�ើយចាបន់ផ្ើមន�ើញ�ូច្ជារាេនផ្នពាះ។ ែ្វី�្តិទារក្រាេទមងៃេផ់ត 

ពីរបីរយម្កាមក្ន៏ោយ ក្រ៏ាេអ្វីនផ្សងនទៀតបផេ្ថមនៅនលើទមងៃេរ់បស់អនែក្ 
ផ�រ។ រាេ្ម េិងវត្ថ៉រាវផែមនទៀត ម្ពមទាងំនោះ ស្ូេ េិងស៉ក្

 របស់អនែក្ផ�លរកី្ធំផ�រ។ នោះ េិងនជើងរបស់អនែក្អាច្ន�ើញ�ូច្ជាខ៉ស 
ពីធម្មតាបេ្ិច្នោយនម្ពាះការផ្គតផ់្គង់្ ម ន�ើយជាតិអរ័ម៉ាូេនេការ 
រាេនផ្នពាះនក្ើេន�ើង អាច្នធ្វើឲ្យសរនស្មរបស់អនែក្នលច្នធ្ាកាេ ់
ផតច្បាស់ន�ើង។

ទឹក្នភ្ាះ
ស្ូេ

ែងទឹ់ក្នភ្ាះ

ស៉ក្កូ្េ ទងផ្ចិត
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អ្វីៗមយួច្ំេួេផ�លម្តរូវរពឹំងទ៉ក្

អនែក្ម្បផ�លរាេអារម្មណ៍ម្បនសើរន�ើង។ អនែក្ទំេងជារាេអារម្មណ៍ 
មេិសូវអស់ក្រ្ាងំ េិងនឆ្អើមច្ងក់្្អួតន�ើយក្នែ៉ងផផនែក្នេការរាេនផ្នពាះ

 របស់អនែក្។ ស្ូេរបស់អនែក្បាេនធ្វើច្លនាន�ើងនលើ ន�ើយមេិសង្កត់
 ខ្ាងំនលើនប្ាក្ននាមរបស់អនែក្នទៀតនទ។ ការនេះរាេេយ័ថាអនែក្មេិនៅ 

បង្គេញឹ់ក្ញាបន់ទ - ោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់ក្ក៏្នែ៉ងនពលឥ�ូវនេះផ�រ។

បេ្ិច្នទៀតអនែក្េឹងផលងនស្ៀក្ច៉្ះនខាខូវបយ៊របស់អនែក្ន�ើយ។ ការនេះ 
មេិផមេរាេេយ័ថា រាេការច្ំណ្យម្បាក្ន់ម្ច្ើេនលើសនម្ៀក្បំពាក្ ់
សម្រាបក់ាររាេនផ្នពាះននាះន�ើយ។ រាេលទ្ភាពផ�លសនម្ៀក្ 
បំពាក្ក់្នែ៉ងទូនខាអាវរបស់អនែក្ ផ�លអនែក្នៅផតអាច្នស្ៀក្ពាក្ប់ាេ  
ន�ើយក្អ៏ាច្រាេខ្ះក្នែ៉ងទូរបស់ន�េូអនែក្ផ�រ។ មតិ្ភក្្ិម្បផ�លនពញ

 
ច្ិត្ឲ្យអនែក្ខ្ចីសនម្ៀក្បំពាក្ ់ន�ើយក្រ៏ាេលក្ជ់ាេិច្្ចជាកាលនៅហាង 
សនម្ៀក្បំពាក្ផ់�លនេនម្បើរចួ្ន�ើយ រាេនៅក្នែ៉ងតំបេរ់បស់អនែក្ផ�រ។  
សស្ីខ្ះនម្បើនរៅសូ៊យឺត - បេ្ះនរៅសូ៊យឺតធំផ�លល្មមខាងម៉ខនខាធម្មតា  
េិងសំពតន់�ើម្ឲី្យនេនៅផតអាច្នស្ៀក្ពាក្វ់ាបាេនពញ ក្នែ៉ងនពលរាេ

 
នផ្នពាះ។

នតើអនែក្រាេអារម្មណ៍�ូច្ជានរ្ៅឧណហា ជាងម៉េឬ? សស្ីជានម្ច្ើេរាេ  
អារម្មណ៍នរ្ៅឧណហា ៗជាងម៉េ។ ការនេះបណ្្លមក្ពីរាេ្មនម្ច្ើេ 
ផែមនទៀតនៅក្នែ៉ងខ្ួេរបស់អនែក្។ ក្ំនៅបផេ្ថមនេះអាច្ជារង្្វ េន់លើក្ទឹក្

 ច្ិត្នៅពាក្ក់្ណ្្លផខរង្រ ក្ប៏៉ា៉ផេ្មេិផមេម្សរួលនៅរ�ូវនរ្ៅន�ើយ។  
សនម្ៀក្បំពាក្ធ់ំរល៉ងនធ្វើពីសាច្អ់នមបាះនធ្វើ ឲ្យម្តជាក្ជ់ាងម្ក្ណ្ត ់
synthetic។ 

កាលណ្នពាះអនែក្រកី្កាេផ់តធំន�ើង វាអាច្កាេផ់តពិបាក្ន�ើងេឹងរក្
 

ផបបបទសម្រាប�់ំនណក្ឲ្យបាេម្សរួល។ សស្ីមយួច្ំេួេយល់ន�ើញថា  
វាជួយ�នេនោយសាក្ល្ងន�ក្នផ្អៀង នោយរាេនខនែើយក្ល់នៅច្នន្ាះ 
នជើងរបស់នេ ម្ពមទាងំក្ល់ក្បាលផ�រ។

នពលទារក្អនែក្លូតកាេផ់តធំន�ើង ភាពលំេឹងរបស់អនែក្អាច្ម្តរូវបាេ 
ប៉ាះពាល់។ �ូនច្នែះសូមរក្េរណ្រានែ ក្ជ់ួយ�នលើក្របស់ធងៃេ់ៗ  ឬន�ើង 
ជនណ្ើ រយក្វត្ថ៉នៅទីខ្ពស់។ សូមម្បយត័នែនពលបតផ់បេខ្ួេ - សូមច្ងចាំ

 ថាសន្ាក្ឆ់្អឹងរបស់អនែក្កាេផ់តទេន់ៅក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ន�ើយអនែក្ 
ក្ទ៏ំេងជារងរបសួខ្ួេឯងផ�រ។

នពលណ្មយួនៅម្បផ�លជា២០អាទិត្យ ទារក្អនែក្អាច្នច្ះធាក្ន់ពាះ 
ល្មមផ�លន�េូរបស់អនែក្អាច្ស្ាប�ឹងអំពីការក្នម្មើក្នេះ។ វាមេិផមេ 
ជាការម្សរួលជាេិច្្ចជាកាលន�ើយ សម្រាបន់�េូរបស់អនែក្រាេ 
អារម្មណ៍ថានេជាច្ំផណក្មយួនេការរាេនផ្នពាះ - ក្ប៏៉ា៉ផេ្នេះេឺជា 
រនបៀបមយួ�ល៏្អសម្រាបន់េ ន�ើម្ផីច្ក្រផំលក្បទពិនសាធេ ៍ន�ើយចាប ់
សា្គ ល់ទារក្ផងផ�រ។ 
 

ទារក្មយួ ឬពីរ?
នតើអនែក្អាច្រាេកូ្េនភ្ាះ ឬកូ្េនម្ច្ើេជាងនេះឬ? ម្បសិេនបើ 
រាេផមេ អនែក្ទំេងជាបាេ�ឹងនៅនពលនធ្វើនតស្  
ultrasound នេះ។ ការរាេទារក្ពីរ ឬនម្ច្ើេជាងនេះ  
(ការនក្ើតកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ) រាេេយ័ថា៖

• អនែក្ម្បផ�លរាេបញ្ហា នម្ច្ើេ ពីនម្ពាះរាេនម្ោះថានែ ក្ន់េ 
បញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញនោយសាររាេទារក្នម្ច្ើេជាងមយួ

• អនែក្េឹងម្តរូវការនធ្វើនតស្នម្ច្ើេនទៀតក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 
 

(រមួរាេនតស្ ultrasounds នម្ច្ើេនទៀត)

• អនែក្េឹងម្តរូវការការផែរក្សាបផេ្ថមនទៀតពីនវជជាបណិ្តក្នែ៉ង 
អំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងនពលសម្រាលកូ្េ ន�ើម្

 ី
ផ្ល់�ំបូនា្ម េ ឬការពយាបាលផផនែក្ឯក្នទស

• អនែក្េឹងម្តរូវបាេផណនានំ�ើម្ឈីនឺពាះ េិងសម្រាលកូ្េ
 

របស់អនែក្ ក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យផ�លរាេផ្ល់ជូេការផែរក្សា 
នោយអនែក្ឯក្នទសក្នែ៉ងក្រណីម្តរូវការចាបំាច្់

• អនែក្អាច្ម្តរូវការការជួយ�នម្ជាមផម្ជងនម្ច្ើេនទៀតពីឆ្មបក្នែ៉ង 
អំ�៉ងនពលនម្កាយសម្រាលកូ្េ ន�ើម្នីរៀបច្ំឲ្យរាេការ 
បំនៅកូ្េេឹងនោះ ន�ើយអនែក្េឹងម្តរូវការការជួយ�នម្ជាម 
ផម្ជងបផេ្ថមនទៀតពីមតិ្ភក្្ិ ម្េរួសារ េិងនសវាក្ម្មស៉ខភាព 
ក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័ ន�ើម្នីរៀបច្ំឲ្យរាេទរ្ាប ់
នេការចិ្ញ្ច ឹមកូ្េ។

ការម្បរុងម្បយត័នែបផេ្ថមទាងំនេះ ពំ៉ផមេរាេេយ័ថាអនែក្ េិង 
ទារក្អនែក្ពំ៉រាេស៉ខភាពល្អននាះន�ើយ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នោយសារ 
រាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងនេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញជាមយួេឹងការ

 
រាេទារក្នម្ច្ើេជាងមយួ អនែក្ចាបំាច្ម់្តរូវការការម្បរុងម្បយត័នែ 
បផេ្ថមនទៀត។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេនម្ច្ើេនទៀត សូមនមើល  
ការរាេនផ្នពាះកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេទៈ នពលរាេកូ្េនភ្ាះ 
ឬកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ នៅទំពរ័ 122។
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ការអបរ់មំ៉េនពលសម្រាលកូ្េ

សស្ីជានម្ច្ើេ េិងម្េរួសាររបស់នេយល់ថាវេ្គសិក្សាផ្ល់ពត័រ៌ាេ�រ៏ាេ 
តនម្ ន�ើយជួយ�នេនរៀបច្ំសម្រាបក់ារឈនឺពាះ ការសម្រាលកូ្េ េិង 
ភាពជារាតាបិតា។ វេ្គសិក្សាទាងំនេះក្អ៏ាច្ផ្ល់ឱកាសឲ្យអនែក្ផងផ�រ 
ន�ើម្សួីរសំណួរ េិងពិភាក្សាអំពីអារម្មណ៍របស់អនែក្ច្ំនពាះការរាេនផ្

 
នពាះ េិងភាពជារាតាបិតា។ ន�េូរបស់អនែក្ េិងអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជង 
�នទនទៀត ម្តរូវបាេទទួលសា្វ េមេន៍�ើម្ចូី្លរមួជាមយួអនែក្។ ការអបរ់ ំ
ម៉េនពលសម្រាលកូ្េក្ជ៏ាវធិីល្អមយួផ�រ ន�ើម្ជីួបជាមយួអនែក្ផ�លេឹង 
ក្ាយជារាតាបិតាឯនទៀត។ 

ជាទូនៅ ថានែ ក្ន់រៀេេឹងរាបប់ញ្ចូ លពត័រ៌ាេអំពី៖

• អ្វីផ�លម្តរូវរពឹំងក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ (ថានែ ក្ន់រៀេ
 ខ្ះេឹងផ្ល់ជូេការន�ើរនមើលបេ្បប់នង្កើតកូ្េ/សម្រាលកូ្េ) វធិ

 ី
សម្មរួលបេ្ូរអារម្មណ៍ េិងជំនាញ�នទនទៀតន�ើម្ជីួយ�អនែក្ក្នែ៉ង អំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងសម្រាលកូ្េ

• ការបេ្ថយការឈចឺាបក់្នែ៉ងនពលសម្រាលកូ្េ

• ការហាតម់្បាណសម្រាបក់ាររាេនផ្នពាះ ការសម្រាលកូ្េ  
េិងការផែរក្សាខនែង

• ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ

• ការផែរក្សាទារក្ែ្មីរបស់អនែក្នៅផ្ះ។

អនែក្អាច្ម្តរូវនេនសនែើឲ្យបងន់ែ្នរៀេ។

សូមសួរឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ អំពីការអបរ់មំ៉េនពលសម្រាលកូ្េ 
ផ�លរាេផ្ល់ក្នែ៉ងតំបេរ់បស់អនែក្។ ការអបរ់ទំាងំនេះផ្ល់ជូេនោយ៖

• ឆ្មបរបស់អនែក្

• នៅមេ្ីរនពទ្យ ឬមជ្ឈមណ្លស៉ខភាពស�េមេខ៍្ះ (តំបេខ់្ះ 
រាេក្ម្មវធិីសម្រាបរ់ាតាជំទង ់េិងរ្ាយមក្ពីសាវតារវប្ធម ៌ 
េិងភាសានផ្សងៗោនែ ) 

• តាមរយទៈអង្គការ/នពទ្យឯក្ជេ ផ�លអាច្រក្ន�ើញក្នែ៉ង Yellow  
Pages  ឬម្សាវម្ជាវតាមអ៉ិេនធើណិតន�ើម្រីក្អនែក្អបរ់អំំពីការ

 សម្រាលកូ្េ។

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

សូមម្បយត័នែខនែងអនែក្

នតើអនែក្បាេ�ឹងឬនទថា ការឈច៉ឺ្ក្ខនែងនក្ើតរាេជាទូនៅ 
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ?  
អនែក្អាច្ជួយ�ការពារវាក្នែ៉ងនពលឥ�ូវនេះនោយ៖

• រនបៀបឈរអង្គ៉យល្អ (សាក្ល្ងឈរឲ្យម្តង ់‘ខ្ពស់’  
ជាជាងអង្គ៉យច្ំនកាងនង្ក្នៅម៉ខ ទាញសាច្�៉់ំនពាះ 
អនែក្ចូ្លនៅរក្ឆ្អឹងខនែងអនែក្ ន�ើយសាក្ល្ងរក្សាទ៉ក្  
‘រនបៀបឈរអង្គ៉យ’ នេះ) 

• បតផ់បេខ្ួេ េិងនលើក្របស់ឲ្យបាេម្តឹមម្តរូវ

• នធ្វើការហាតម់្បាណម្សរួលៗ ន�ើម្រីក្សាខនែងអនែក្ឲ្យ 
រងឹរា។ំ

សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល ផ្ល់ក្រ្ាងំ�ល់ខ្៉ ំ:  
ការហាតម់្បាណម៉េ - េិងនម្កាយនពលរាេទារក្     
នៅទពំរ័ 37។

“ ថានែ ក្ន់រៀេទាងំនេះល្អ ន�ើយសស្ីភាេនម្ច្ើេនានំ�េូ 
នេមក្ជាមយួផង។ ខំ៉្មេិផមេជាធ៉េមេ៉ស្សមយួ 
ម្បនភទផ�លម្ោេផ់តអង្គ៉យអាេនសៀវនៅននាះនទ  
�ូនច្នែះខ្៉ ំយល់ន�ើញថាថានែ ក្ន់រៀេទាងំនេះពិតជារាេ 
ម្បនោជេផ៍មេ។ ខ្៉ ំរាេការយល់�ឹងល្អនម្ច្ើេ 
អំពីការលំបាក្ោ៉ា ងណ្នៅនពលសម្រាលកូ្េ”  

Mark
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អ្វីៗទាងំឡាយផ�លអនែក្ម្បផ�លជានងឿងឆងៃល់

នតើខ្៉ ំនៅផតអាច្ពាក្ផ់ស្ក្នជើងផក្ងនចាតនទៀតបាេឬនទ?

ម្បសិេនបើអនែក្ពាក្ផ់ស្ក្នជើងផក្ងនចាត នេះេឺជានពលផ�លម្តរូវពាក្ ់
ផស្ក្នជើងផក្ងទាបវញិន�ើយ - សម្រាបផ់តនពលពីរបីផខប៉ា៉នណ្ណ ះ។  
អនែក្េឹងរាេអារម្មណ៍ម្សរួលបលួនម្ច្ើេ មេិសូវឈខឺនែង ន�ើយរាេ

 
អារម្មណ៍មេិសូវអស់ក្រ្ាងំ ជាមយួេឹងផស្ក្នជើងផ�លរាេផក្ងទាប 
ជាង៥ស.ម។

នតើខ្៉ ំម្តរូវពាក្ផ់ខ្សម្ក្វាតស៉់វត្ថិភាពរបស់ខ្៉ ំនោយរនបៀបណ្?

ការពាក្ផ់ខ្សម្ក្វាតរ់ាេស៉វត្ថិភាពបាេម្តឹមម្តរូវ អាច្ការពារអនែក្ េិង 
ទារក្ម្បសិេនបើរាេនម្ោះថានែ ក្។់ ពាក្ន់ោយោក្ភ់ាេខាងម៉ខនេផខ្ស 
ម្ក្វាតន់ៅនម្កាមនពាះធំរបស់អនែក្។ អនែក្េួររតឹវាឲ្យតឹងតាមផ�លអាច្ 
នធ្វើនៅបាេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្អនែក្េួរនធ្វើោ៉ា ងណ្ឲ្យវាម្សរួលសម្រាបអ់នែក្ផ�រ។  
សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនបើក្នមើល http://roadsafety. 
transport.nsw.gov.au/stayingsafe/children/ 
childcarseats/

នតើការនធ្វើ�ំនណើ រតាមផ្ូវអាកាសរាេស៉វត្ថិភាពឬនទ?

ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះផ�លរាេស៉ខភាពល្អធម្មតា តាមធម្មតា ពំ៉រាេ 
មូលន�ត៉ទាក្ទិ់េេឹងស៉ខភាពផ�លថា អនែក្មេិអាច្នធ្វើ�ំនណើ រតាមផ្ូវ 

 អាកាសបាេនទ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ជាទូនៅ ពំ៉រាេការផណនាឲំ្យនធ្វើ�ំនណើ រនម្កាយ 
នពលរាេនផ្នពាះបាេ៣២អាទិត្យន�ើយ។ ម្ក្រុម�៉៊េយេ្នហាះមយួ 
ច្ំេួេក្រ៏ាេនោលការណ៍របស់នេផ្្ល់ផ�រ អំពីការនធ្វើ�ំនណើ រក្នែ៉ងអំ�៉ង

 នពលរាេនផ្នពាះ ផ�លអាច្រាេេយ័ថា អនែក្មេិអាច្ទិញការធានារា៉ា ប ់
រងនធ្វើ�ំនណើ របាេន�ើយ �ូនច្នែះសូមផឆក្នមើលជាមយួម្ក្រុម�៉៊េយេ ្
នហាះរបស់អនែក្។ 

ន�ើម្កីាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េការក្ក្្មក្នែ៉ងសរនស្ម (នរាេ 
ផ�លអាច្េំរាមក្ំផ�ង�ល់ជីវតិ) សូមនសនែើសំ៉ក្ផេ្ងអង្គ៉យផក្្រច្នន្ាះ 
ផ្ូវន�ើរ ន�ើម្ឲី្យអនែក្អាច្ង្យម្សរួលនធ្វើច្លនាជ៉ំវញិបាេង្យម្សរួល។ 

 
សូមន�ើរច៉្ះន�ើងនរៀងរាល់នពល៣០នាទីម្ងក្នែ៉ងយេ្នហាះ ពិសារទឹក្

 ឲ្យបាេនម្ច្ើេ ន�ើយនជៀសវាងកាន�្វ ន�ើម្ឲី្យអនែក្នៅរាេជាតិទឹក្ក្នែ៉ង
 ខ្ួេ។ ច្ំនពាះការនហាះន�ើរពីរយទៈនពលមធ្យម នៅរយទៈនពលយូរជាង 

៤នរា៉ា ង សូមពាក្ ់graduated compression stockings  
(នម្សាមនជើងផវងរតឹបេ្ឹងសរនស្ម) ផ�លល្មមម្តឹមម្តរូវ។ ម្បសិេ

 
នបើអនែក្រាេក្ត្ានម្ោះថានែ ក្ប់ផេ្ថមនទៀត ច្ំនពាះការក្ក្្មក្នែ៉ងសរនស 
្ម សូមពិភាក្សាេនម្រាងការរបស់អនែក្ជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្ត 
របស់អនែក្។

នតើមេិអ្វីនទឬផ�លនម្បើនម្បងពយាបាលរាេក្្ិេម្ក្អូប
 

(aromatherapy oils) ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ?

សស្ីមយួច្ំេួេចូ្លចិ្ត្នម្បើនម្បងម្ក្អូបសម្រាបក់ារនធ្វើសរនស ឬ�៉ត 
នោយម្បោប�៉់តនម្បងក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ឬនពលឈនឺពាះ

 
សម្រាលកូ្េ។ នម្បងខ្ះ�ូច្ជា chamomile េិង lavender តាម 
នេយល់េឺជានម្បងនធ្វើឲ្យសងៃបអ់ារម្មណ៍។ សូមផឆក្នមើលជាមយួមេ្ីរនពទ្យ 
របស់អនែក្ ន�ើម្ឲី្យ�ឹងថានតើនេរាេម្បោប�៉់តនម្បងអេ្គីសេីក្នែ៉ងបេ្ប់

 សម្រាលកូ្េឬនទ នោយន�ត៉ថាមេ្ីរនពទ្យទាងំឡាយមេិអេ៉ញ្ញា តឲ្យ 
រាេម្បោប�៉់តនច្ញអណ្្តនភ្ើង រាេនៅផក្្រម្បោបប់នញ្ច ញខ្យល់អ៉ក្ 
សី៉ផ�្សេសម្រាបន់ពលរាេអាសេនែរបស់នេនទ។ 

នម្បងមយួច្ំេួេអាច្ពំ៉រាេស៉វត្ថិភាពក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នៅនពល 
នធ្វើសរនសនលើផផនែក្ធំនេ�ងខ្ួេ ឬនលបន�ើយ។ សូមផឆក្នមើលជាមយួ

 ឆ្មប នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឬអនែក្រាេវជិាជា ជីវទៈផ�លរាេជំនាញខាងនម្បង 
ម្ក្អូប aromatherapy។ នម្បងខ្ះនទៀតផ�លម្តរូវនជៀសវាង រមួរាេ  
basil, cedarwood, cypress, fennel, jasmine, juniper, 
sweet marjoram, myrrh, peppermint, rosemary, sage 
ន�ើយេិង thyme។

ឥ�ូវនេះខ្៉ ំរាេនផ្នពាះន�ើយ នតើខ្៉ ំនៅផតអាច្ពាក្ច់្ិនញ្ច ៀេនៅផ្ចិត
 បាេឬនទ?

តាមធម្មតា ចិ្នញ្ច ៀេនៅផ្ចិតរាេបញ្ហា ផតមយួប៉ា៉នណ្ណ ះ េឺនៅនពលនពាះ 
របស់អនែក្រកី្ធំ ន�ើយចិ្នញ្ច ៀេនេះទាក្ជ់ាបន់ៅេឹងសនម្ៀក្បំពាក្រ់បស់ 
អនែក្ - នបើមេិ�ូនចានែ ះនទ  អនែក្អាច្ពាក្វ់ាបាេ ម្បសិេនបើអនែក្ច្ង។់ ច្ំនពាះ 
ច្ិនញ្ច ៀេោក្ន់លើក្បាលនោះ ឬចិ្នញ្ច ៀេោក្ន់ៅក្ផេ្ងអង្គជាតិ អនែក្េឹង

 
ម្តរូវនោះវានច្ញនៅក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាលខ្ះ - សូមនសនែើសំ៉ឱវាទពីឆ្មប  
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 59

រាបន់ពលែយនម្កាយនឆ្្ព ះនៅកាេភ់ាពជារាតា

នតើបាេនម្តៀមខ្ួេនម្សច្សម្រាបភ់ាពជារាតាន�ើយឬនៅ? សូមចាប ់
នផ្ើមនធ្វើេនម្រាងការឲ្យបាេម៉េអាទិត្យវកឹ្វរ�ំបូង នម្កាយនពលទារក្ 
នក្ើតមក្។

• នតើន�េូរបស់អនែក្អាច្យក្នពលខះ្ឈបពី់ការង្រ ន�ើម្ជីយួ�អនែក្ក្នែ៉ង 
អាទិត្យទីមយួឬនទ? នេះជាការល្អសម្រាបអ់នែក្ទាងំអស់ោនែ ។ វារាេ 
េយ័ថាអនែក្រាេការជយួ�នម្ជាមផម្ជង ន�ើយន�េូរបស់អនែក្ក្រ៏ាេនពល 
នម្ច្ើេផងផ�រន�ើម្សីា្គ ល់ទារក្។ 

• ម្បសិេនបើន�េូរបស់អនែក្មេិអាច្នៅជំ៉អនែក្នទ នតើអាច្រាេេរណ្ 
នទៀតជយួ�បាេឬនទ?

• នតើេរណ្េឹងផែរក្សាកូ្េ�នទនទៀតរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្នៅ 
មេ្រីនពទ្យ ឬជាបរ់វល់ផែទាទំារក្ែ្មរីបស់អនែក្?

• សូមេោិយជាមយួន�េូរបស់អនែក្ អំពីរនបៀបផ�លអនែក្េឹងផច្ក្រផំលក្ 
បេ្៉ក្កិ្ច្្ចការនពលណ្ទារក្នក្ើតមក្។

• សូមផស្វងរក្ឲ្យបាេ�ឹង ថានតើការជយួ�នម្ជាមផម្ជងផ�លរាេ 
ម្បនោជេអ៍្វខីះ្ផ�លអនែក្អាច្ទទលួបាេពមី្េរួសារ េិងមតិភ្ក្្។ិ

• នតើរាេេរណ្អាច្ជួយ�នមើលទារក្ ឬកូ្េ�នទនទៀត ន�ើម្ឲី្យអនែក្រាេ 
នពលសម្រាក្ខះ្ឬនទ? រាេអនែក្ខះ្ ជានរឿយៗច្ងជ់យួ�អនែក្ ន�ើយក្ ៏
ចូ្លច្តិឲ្្យអនែក្នសនែើសំ៉នេផ�រ។

• ម្បសិេនបើអនែក្ផតរានែ ក្ឯ់ង ន�ើយរាេការជយួ�នម្ជាមផម្ជងតិច្តចួ្  
សូមសួរឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អពីំនសវាទាងំឡាយក្នែ៉ងតបំេ ់
របស់អនែក្ផ�លអាច្ជយួ�អនែក្។

• ឲ្យសូមរាបអ់ាេសា្គ ល់សស្ី�នទនទៀតនៅក្នែ៉ងតបំេរ់បស់អនែក្។ ម្បសិេ 
នបើអនែក្ច្ណំ្យនពលភាេនម្ច្ើេក្នែ៉ងអាទិត្យន�ើម្នីធ្វើក្ចិ្្ចការ អនែក្

 ម្បផ�លជាពំ៉មតិភ្ក្្និៅផក្្រផះ្អនែក្នទ។ ការនៅផះ្ជាមយួទារក្ែ្មី   
អាច្នធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍រស់នៅោច្ពី់ពកួ្នេ។ ការរាេមតិភ្ 
ក្្កិ្នែ៉ងតបំេអ់ាច្ជយួ�អនែក្បាេ។

• ភាពជារាតាបិតា េជឺាក្ចិ្្ចការផ�លម្តរូវការនរៀេសូម្ត។ ការសា្គ ល់ 
រាតាបិតា�នទនទៀតផ�លរាេបទពិនសាធជាមយួកូ្េនក្្មង អាច្ជួយ� 
អនែក្ឲ្យនរៀេសូម្តពនីេផងផ�រ។ 

• ម្បសិេនបើអាច្នធ្វើបាេ សូមកំ៉្ឲ្យរាេេនម្រាងផ្្ស់ប្ូរធំណ្មយួ
 

នេការរស់នៅរបស់អនែក្ឲ្យនសាះ (�ូច្ជាការផ្្ស់ប្ូរទីលំនៅ  
ការនធ្វើផ្ះឲ្យែ្មីន�ើងវញិ ឬការផ្្ស់ប្ូរការង្រជាន�ើម) ក្នែ៉ងរយទៈ

 នពលពីរ - បីផខ�ំបូងនម្កាយទារក្នក្ើតមក្។

ការេិតេូរអំពីការនៅមេ្ីរនពទ្យ

េិោយជាមយួន�េូរបស់អនែក្ អំពីរនបៀបផ�លអនែក្េឹងទាក្ទ់ងជាមយួ 
មេ្ីរនពទ្យនៅនពលការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េចាបន់ផ្ើម េិងរនបៀបផ�ល 
អនែក្េឹងនៅមេ្ីរនពទ្យនៅនពលផ�លម្តរូវនៅ។ នេះជាេំេិតល្អផ�លម្តរូវ 
រាេេនម្រាងការអំពីអ្វីខ្ះផ�លអនែក្េឹងម្តរូវនធ្វើ ម្បសិេនបើអនែក្មេិអាច្

 ទាក្ទ់ងជាមយួន�េូរបស់អនែក្បាេនទ ឬម្បសិេនបើរាេអ្វីៗទំេងជានក្ើត 
ន�ើងឆ្បរ់�័សនពក្។ កំ៉្នរៀបេនម្រាងនបើក្រែយេ្នៅមេ្ីរនពទ្យនោយ 
ខ្ួេអនែក្ឲ្យនសាះ។ សូមនរៀបច្ំេនម្រាងការបម្មរុងទ៉ក្ម៉េ ក្នែ៉ងក្រណីផ�ល

 
អនែក្មេិអាច្ទាក្ទ់ងជាមយួន�េូរបស់អនែក្ ឬរាេ�ំនណើ រយឺតោ៉ា វន�ើម្ ី
នធ្វើ�ំនណើ រមក្កាេអ់នែក្នៅឯផ្ះ។

ការេិតេូរអំពីេនម្រាងការសម្រាលកូ្េ

េនម្រាងការសម្រាលកូ្េ េឺជាបញជា ីមយួផច្ងអំពីក្ិច្្ចការទាងំឡាយផ�ល 
អនែក្ច្ងឲ់្យនក្ើតរាេន�ើងនៅនពលអនែក្ឈនឺពាះ េិងសម្រាលកូ្េ។ នេះ 
ជាវធិី�ល៏្អន�ើម្៖ី

• ម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ឲ្យ�ឹងអំពីការផែរក្សាម្បនភទណ្ 
ផ�លអនែក្ច្ងប់ាេនៅនពលឈនឺពាះ ការសម្រាលកូ្េ ន�ើយជាបេ ្
បន្ាបន់ម្កាយមក្នទៀត

• សូមពាក្ព់េ័្ឲ្យនម្ច្ើេក្នែ៉ងការនធ្វើនសច្ក្្ីសនម្មច្ចិ្ត្ អំពីការផែរក្សា
 របស់អនែក្

• ជួយ�អនែក្ម្បរុងនម្បៀបរចួ្នម្សច្សម្រាបក់ារឈនឺពាះ េិងការសម្រាល 
កូ្េ។

េនម្រាងការសម្រាលកូ្េ រមួរាេកិ្ច្្ចការ�ូច្ជាេរណ្ផ�លអនែក្ច្ងឲ់្យ 
នៅជាមយួអនែក្ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ ន�ើយនតើផបបបទណ្

 
ផ�លអនែក្ច្ងប់ាេន�ើម្សីម្រាលកូ្េ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម៉េេឹងអនែក្នធ្វើេនម្រាងការ  
អនែក្ម្តរូវការ�ឹងឲ្យបាេនម្ច្ើេអំពីការសម្រាលកូ្េរាេ េិងជនម្មើសអ្វីខ្ះ

 ផ�លអនែក្រាេ។ អនែក្អាច្ផស្វង�ឹងនម្ច្ើេនទៀតនោយ៖

• ទទួលការការអបរ់មំ៉េនពលសម្រាលកូ្េ

• េិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អំពីបញ្ហា  ឬការម្ពរួយ 
បារម្ភណ្មយួផ�លអនែក្រាេអំពីការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ 
េិងការចិ្ញ្ច ឹមកូ្េនៅ�ំណ្ក្ក់ាល�ំបូង

• សាក្សួរអំពីេរណ្ផ�លេឹងជាបទ់ាក្ទិ់េក្នែ៉ងការផែរក្សាអនែក្ នតើ
 រាេមេ៉ស្សប៉ា៉នា្ម េនាក្េ់ឹងជាបទ់ាក្ទិ់េ ន�ើយេរណ្ផ�លេឹង 

រាេលទ្ភាពនម្បើម្បាស់ក្ំណតម់្តាផផនែក្នពទ្យរបស់អនែក្

• អាេពត័រ៌ាេអំពីការសម្រាលកូ្េ - អាេន�ើងវញិ ជនម្មើសសម្រាប ់
ការផែរក្សាក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ  
នៅទំពរ័ 6 េិងអាេ ការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ នៅទំពរ័ 70 

• អាេអំពីការបំនៅកូ្េេឹងនោះ សូមនមើល ការបំនៅទារក្អនែក្   
នៅទំពរ័ 93

• េិោយជាមយួរ្ាយ�នទនទៀត

• េិោយជាមយួន�េូអនែក្ ឬសាច្ញ់ាតិ�នទនទៀត ឬមតិ្ភក្្ិផ�ល 
េឹងនៅទីននាះន�ើម្ជីួយ�នម្ជាមផម្ជងអនែក្នៅនពលសម្រាលកូ្េ។
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សំណួរទាងំនេះេឹងជួយ�អនែក្ េិតអំពីអ្វីផ�លម្តរូវោក្ន់ៅក្នែ៉ងេនម្រាងការ
 សម្រាលកូ្េរបស់អនែក្៖

• នតើខ្៉ ំច្ងស់ម្រាលកូ្េនៅក្ផេ្ងណ្?

• នតើេរណ្ផ�លខ្៉ ំច្ងឲ់្យនៅជាមយួខ្៉ ំ នៅនពលឈនឺពាះសម្រាល
 កូ្េ ឧទា�រណ៍ ន�េូរបស់ខ្៉ ំ កូ្េរបស់ខ្៉ ំ សរាជិក្ ម្េរួសារ�នទ

 
នទៀត ឬមតិ្ភក្្ិ? ការជួយ�នម្ជាមផម្ជងក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាល

 
កូ្េេឺជាការសំខាេ។់

• នតើខ្៉ ំច្ងយ់ក្អ្វីនៅជាមយួខ្៉ ំនៅនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ
 ឧទា�រណ៍ នភ្ង?

• នតើជំេួយអ្វីខ្ះផ�លខ្៉ ំទំេងជាម្តរូវការ ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាល
 កូ្េ ឧទា�រណ៍ ែង ់beanbag, squatting bar (ធនែឹមសម្រាប ់

កាេទ់បខ់្ួេអង្គ៉យនចាងនហាង) ឬនរៅអីអង្គ៉យសម្រាបស់ម្រាល
 កូ្េ?

• នតើខ្៉ ំម្តរូវការថានែ បំេ្ថយការឈចឺាបឬ់នទ? ម្បសិេនបើម្តរូវការ 
 នតើថានែ មំ្បនភទណ្?

• នតើម្បនភទថានែ បំេ្ថយការឈចឺាបផ់�លខ្៉ ំនម្ជើសនរ ើស េឹងប៉ាះពាល់�ល់
 ការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ ឬទារក្�ូច្នម្ច្ផ�រ?

• នតើទីតាងំអ្វីផ�លខ្៉ ំច្ងស់ាក្ល្ងន�ើម្សីម្រាលកូ្េរនបៀប?

• ច៉្ះម្បសិេនបើខ្៉ ំម្តរូវការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់(caesarean)?  
នតើខ្៉ ំេឹងចូ្លចិ្ត្ការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់នោយការចាក្់

 
ថានែ សំ្ពឹក្សម្រាបឲ់្យស្ពឹក្ពីនម្កាមច្នង្កះ ន�ើម្ឲី្យខ្៉ ំនៅផត�ឹងខ្ួេឬ? 

 នតើខ្៉ ំច្ងឲ់្យន�េូរបស់ខ្៉ ំនៅជាមយួខ្៉ ំ ន�ើយនតើន�េូរបស់ខ្៉ ំេឹងអាច្

 ម្ទាមំ្ទបាេផ�រឬនទ?

• នតើការអេ៉វត្េធ៍ម្មតាសម្រាបក់ារចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះសម្រាល 
កូ្េ (induction of labour) ជាអ្វី?

• នតើរាេេិតិវធិីអ្វីខ្ះផ�លអាច្ផណនា ំេិងន�ត៉អ្វី?

• នតើឧបក្រណ៍អ្វីខ្ះផ�លនេអាច្នម្បើ ក្នែ៉ងការផែរក្សាការរាេនផ្នពាះ
 

របស់ខ្៉ ំ េិងសម្រាបក់ារសម្រាលកូ្េខ្៉ ំ េិងន�ត៉អ្វី? 

• នតើខ្៉ ំរាេនសច្ក្្ីម្តរូវការផផនែក្វប្ធម ៌ឬសាសនាណ្មយួនៅនពល 
សម្រាលកូ្េឬនទ? 

• នតើខ្៉ ំម្តរូវការពរទារក្របស់ខ្៉ ំ នោយការប៉ាះោនែ ផស្ក្េិងផស្ក្
 នម្កាយនពល នក្ើតមក្ឬនទ?

េឺជាការសំខាេផ់�លម្តរូវរក្សាភាពបតផ់បេ។ សូមច្ងចាថំាអ្វីៗអាច្ពំ៉ 
រាេ�ំនណើ រការ�ូច្ផ�លបាេនម្ោងទ៉ក្។ អាច្រាេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ  
ឬអនែក្អាច្ផ្្ស់ប្ូរេំេិតរបស់អនែក្អំពីអ្វីមយួ។

នតើេរណ្េឹងជួយ�នម្ជាមផម្ជងអនែក្?

ការសិក្សាបង្ហា ញថា សស្ីផ�លរាេេរណ្រានែ ក្ន់ៅជាមយួនេក្នែ៉ងអំ�៉ង
នពលសម្រាលកូ្េ រាេបទពិនសាធេវ៍ជិជារាេនម្ច្ើេពីការសម្រាលកូ្េ  
ន�ើយទំេងជាពំ៉ម្តរូវការថានែ នំពទ្យ ន�ើម្ជីួយ�បេ្ូរការឈចឺាបន់ៅនពល

 
សម្រាលកូ្េន�ើយ ន�ើយការសម្រាលកូ្េក្រ៏ាេរយទៈនពលខ្ីផ�រ។ 

វាអាច្រាេម្បនោជេផ៍�រ ម្បសិេនបើរាេមេ៉ស្សនៅជ៉ំវញិអនែក្ផ�លនេ 
អាច្ផ្ល់ការជួយ�នម្ជាមផម្ជងទាងំខាងផ្ូវចិ្ត្ េិងទាងំខាងផ្ូវកាយក្នែ៉ង

 អំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េ។ មេ៉ស្សទាងំនេះអាច្ជាន�េូរបស់អនែក្ រ្ាយ  
បងប្អូេម្បរុសម្សី ឬមតិ្ភក្្ិជិតសនែិទ្។ អនែក្អាច្រាេមេ៉ស្សនម្ច្ើេជាង

 រានែ ក្ឲ់្យនៅជាមយួអនែក្។ សស្ីខ្ះនម្ជើសនរ ើសជួលសស្ីផ�លជាអនែក្ជួយ� 
សម្រាលកូ្េ ឬអនែក្រាេជំនាញខាងផផនែក្សម្រាលកូ្េន�ើម្ជីួយ�នម្ជាម 
ផម្ជងក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េ។ សស្ីផ�លជាអនែក្ជួយ�សម្រាលកូ្េ  

 
មេិផមេជាសរាជិក្នេម្ក្រុមបនង្កើតកូ្េរបស់អនែក្នទ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នេរាេ 
បទពិនសាធក្នែ៉ងការជួយ�នម្ជាមផម្ជងសស្ី េិងន�េូរបស់នេក្នែ៉ងអំ�៉ង

 នពលសម្រាលកូ្េ។ សូមផឆក្នមើលជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្  
នោយន�ត៉ថា មេ្ីរនពទ្យមយួច្ំេួេរាេនោលការណ៍អំពីមេ៉ស្ស 
សម្រាបជ់ួយ�នម្ជាមផម្ជង។ 

នពលអនែក្សនម្មច្ចិ្ត្ អំពីការពយាបាលម្បនភទណ្មយួ  
ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវនធ្វើការសនម្មច្ចិ្ត្ផផ្អក្នលើពត័រ៌ាេ
ផ�លល្អ។ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់ 
អនែក្អំពីេ៉ណសម្ត្ិ េិងេ៉ណវបិត្ិនេការនធ្វើអេ្រាេមេ៍

 ផផនែក្នពទ្យខ៉សៗោនែ  ម៉េេឹងអនែក្ទំេងជាម្តរូវការវា។ 
សូមេិតអំពីស៉វត្ថិភាព េិងស៉ខ៉រាលភាពផ្្ល់ខ្ួេរបស់

 អនែក្ េិងរបស់ទារក្អនែក្ នពលណ្អនែក្នធ្វើការសនម្មច្ចិ្ត ្
ទាងំនេះ។ 
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“ខ្៉ ំបាេេិតថា ការរាេនផ្នពាះរាេេយ័ថាអនែក្េឹងរាេ�ំ៉នេះធំរកី្
 

នច្ញពី�ងខ្ួេអនែក្។ ខ្៉ ំបាេយល់ថាវារាេផតប៉ា៉ណណឹ ងឯង ខ្៉ ំោ្ម េ
 

េំេិតេិតថាេឹងរាេការផ្្ស់ប្ូរ�នទនទៀតន�ើយ �ូច្ជា
 

អារម្មណ៍ែប�់នងហាើម ឬអារម្មណ៍នរ្ៅខ្ាងំ ខណទៈផ�លអនែក្�នទ 

នទៀតនេម្តជាក្ខ់្ួេនស្ើរក្ក្។”  Emma
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រនបៀបទារក្អនែក្លូតលាស់

មក្�ល់អាទិត្យទី២៨ ទារក្អនែក្នពលនេះរាេម្បផវង៣៦ស.ម េិង 
រាេទមងៃេម់្បផ�ល១១០ម្កាម។ ម្តបក្ផភនែក្របស់វាបាេនបើក្ ន�ើយ 
សួតរបស់វាបាេរកី្ធំល្មមផ�លអាច្�ក្�នងហាើមនៅនម្រៅស្ូេបាេែ្វ ី
�្តិផតវាម្បផ�លជាម្តរូវការជំេួយន�ើម្�ីក្�នងហាើមក្្ី ម្បសិេនបើវានក្ើត

 ក្នែ៉ងនពលនេះ។ ទារក្ផ�លនក្ើតនៅអាយ៉២៧អាទិត្យ រាេលទ្ភាព 
នម្ច្ើេក្នែ៉ងការរស់រាេរាេជីវតិ ក្ប៏៉ា៉ផេ្នៅផតរាេនម្ោះថានែ ក្ក់្ំរតិខ្ពស់នេ

 
ពិការភាព។

មក្�ល់៣២អាទិត្យ ទារក្អនែក្រាេម្បផវង៤១ស.ម េិងរាេទមងៃេ ់
ម្បផ�ល១៨០០ម្កាម។ ទារក្ផ�លនក្ើតនៅនពលនេះ េឹងម្តរូវនរៀេ 
ជញជាក្។់ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល នក្ើតម៉េនពលក្ំណតទ់ៈ  
នពលទារក្នក្ើតម៉េក្ំណតន់ពល នៅទំពរ័ 131។

មក្�ល់៣៦អាទិត្យ ទារក្អនែក្រាេម្បផវង៤៧.៥ស.ម េិងរាេទមងៃេ ់
ម្បផ�ល២៦០០ម្កាម។ មក្�ល់៤០អាទិត្យ វាលូតលាស់ម្បផវង 
ម្បផ�ល៥០ស.ម េិងរាេទមងៃេម់្បផ�ល៣៤០០ ម្កាម។ ឥ�ូវនេះ  
ខួរក្បាលអាច្ម្េបម់្េងសីត៉ណហា ភាពរបស់ទារក្ ន�ើយ�ងខ្ួេផ�លធ ំ
លូតលាស់ននាះក្ធ៍ំទាេទ់ំ�ំក្បាលទារក្ផ�រ។ ទារក្អនែក្ម្បរុងនម្បៀប 
រចួ្នម្សច្ន�ើម្នីក្ើត។

នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើង�ល់ខ្ួេខ្៉ ំ?

• អនែក្ចូ្លមក្�ល់�ំណ្ក្ក់ាលច៉្ងនម្កាយន�ើយ!  នេះេឺជាអាទិត្យ 
ទីមយួនេផផនែក្ច៉្ងនម្កាយបំផ៉ត នេការរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្។

• តាមផបបបទខ្ះ នពលបីផខច៉្ងនម្កាយនេះ េឺ�ូច្ជាបេ្ិច្េឹងបីផខ
 

�ំបូង។ អនែក្អាច្អស់ក្រ្ាងំនម្ច្ើេ េិងរាេការរជំួលចិ្ត្នម្ច្ើេ។  
ការឈ ឺេិងការឈចឺាបក់្នែ៉ងនពាះ េិងនលើខនែងអនែក្នក្ើតរាេជាទូនៅ

 នម្ច្ើេ។ ពយាោមសម្រាក្ឲ្យបាេនម្ច្ើេតាមផ�លអនែក្អាច្នធ្វើបាេ។

• អនែក្ម្បផ�លរាេការនរ្ៅឆ្អល់ច៉្ង�នងហាើម។ សម្រាប�់ំបូនា្ម េសំខាេ់ៗ  
មយួច្ំេួេ សូមនមើល ក្្ីក្ង្វល់ទូនៅទាងំឡាយក្នែ៉ងនពលរាេនផ ្
នពាះនៅទំពរ័ 43។

• អនែក្អាច្រាេអារម្មណ៍មេិស៉ខម្សរួលផផនែក្រាងកាយ។ អនែក្អាច្រាេ 
ការឈចឺាបន់ៅន�ើមនជើងអនែក្ ឬឆ្អឹងម្តោក្ េិងផផនែក្ខាងនម្កាមនេ 
ខនែងរបស់អនែក្។ ការនេះបណ្្លមក្ពីសរនសច្ំណងឆ្អឹងម្តោក្ 
របស់អនែក្ទាញយឺត។ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់ 
អនែក្ម្បសិេនបើការឈចឺាបន់េះធងៃេធ់ងៃរន�ើង។ ការសម្រាក្ េិងការ

 
ហាតម់្បាណែនែមៗជាការសំខាេ។់ អនែក្េឹងម្ទាបំាេនម្ច្ើេក្នែ៉ងការ 
សម្រាលកូ្េម្បសិេនបើអនែក្បាេសម្រាក្ េិងរក្សា�ងខ្ួេឲ្យរាមំេួ។ 

 
បញ្ហា ន�ក្មេិលក្ន់ក្ើតរាេជាទូនៅនម្ច្ើេចាបពី់នពលនេះ។ អនែក្ 
អាច្សាក្ល្ងតាម�ំបូនា្ម េសំខាេ់ៗ ក្នែ៉ង ក្្ីក្ង្វល់ទូនៅទាងំឡាយ 
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នៅទំពរ័ 43។

ម្តីរាសទីបីទៈ ពីការអាទិត្យទី២៧ នៅ�ល់អាទិត្យទី៤០

ទារក្ក្នែ៉ងស្ូេនៅនពល៣២អាទិត្យ

ទារក្ក្នែ៉ងស្ូេនៅនពល៤០អាទិត្យ

ទា្វ ររាស 
(រេ្នោេី)

ទា្វ ររាស 
(រេ្នោេី)

ឆ្អឹងខនែង 
របស់រ្ាយ

នពាះនវៀេធ ំ

របស់រ្ាយ

រេ្ផ្ចិត 
របស់រ្ាយ

នប្ាក្ននាម 

របស់រ្ាយ

ឆ្អឹងថាងៃ សនេ 
ម្បោបប់េ្ពូជ 

របស់រ្ាយ

ឆ្អឹងថាងៃ សនេ 
ម្បោបប់េ្ពូជ 

របស់រ្ាយ

នប្ាក្ននាម 

របស់រ្ាយ

ឆ្អឹងខនែង 
របស់រ្ាយ

នពាះនវៀេធ ំ

របស់រ្ាយ

រេ្ផ្ចិត 
របស់រ្ាយ
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ក្នែ៉ងផខច៉្ងនម្កាយទៈ

• អនែក្អាច្រាេអារម្មណ៍ែប�់នងហាើម។ ការនេះពីនម្ពាះទារក្អនែក្ក្ំព៉ង 
លូតលាស់ល្អណ្ស់។ វាក្ំព៉ងសង្កតទ់ល់េឹងសេ្ះរបាងំខណ្័ 
នពាះរបស់អនែក្ ផ�លជាសាច្�៉់ំរវាងម្ទរូង េិងនពាះរបស់អនែក្។

• មក្ទល់េឹងនពលនេះ វាហាក្�ូ់ច្ជាអនែក្រាេនផ្នពាះរ�ូតនៅ។   
មក្�ល់�ំណ្ក្ក់ាលនេះ សស្ីជានម្ច្ើេបាេឈបន់ធ្វើការន�ើយ។  
ជាការធម្មតាផ�លម្តរូវបេ្ថយនល្ឿេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្អនែក្ក្អ៏ាច្ទទួលបាេ 
ក្រ្ាងំបផេ្ថមនទៀតផ�រ។ ទាងំនេះេឺជាផផនែក្មយួនេ ‘ការនធ្វើសំប៉ក្’   
- ជាច្ំណង�់ខ្៏ាងំមយួ ផ�លសស្ីមយួច្ំេួេម្តរូវនរៀបច្ំអ្វីៗឲ្យបាេ 
រចួ្នម្សច្ម៉េនពលទារក្នក្ើតមក្។

• ទារក្អាច្ធ្ាក្ច៉់្ះនៅក្នែ៉ងឆ្អឹងម្តោក្របស់អនែក្។ ការនេះអាច្នធ្វើឲ្យ 
ការ�ក្�នងហាើមកាេផ់តង្យម្សរួលនម្ច្ើេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សរា្ព ធបផេ្ថមនលើ 
នប្ាក្ននាមរបស់អនែក្រាេេយ័ថា អនែក្េឹងច្ងន់ៅបង្គេក់ាេផ់តញឹក្ 
ញាប។់ ម្បសិេនបើអនែក្មេិ�ឹងម្បាក្�ថារាេសញ្ញា ឈនឺពាះ

 
សម្រាលកូ្េអ្វីខ្ះ ន�ើយនពលណ្ផ�លម្តរូវនៅមេ្ីរនពទ្យ សូមសួរ 
ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

• ទារក្អនែក្អាច្នក្ើតនៅនពលណ្មយួរវាង៣៧ េិង៤២អាទិត្យ  
(រាេផតទារក្៥ ក្នែ៉ងច្ំនណ្មទារក្១០០ប៉ា៉នណ្ណ ះ ផ�លនក្ើតមក្ច្ ំ
នែងៃក្ំនណើ តបា៉ា េស់ា្ម េរបស់នេ)។ អនែក្េឹងបាេទទួលការនធ្វើនតស ្
ក្នែ៉ងម្តីរាសនេះ។ 

នតស្ទាងំឡាយផ�លអនែក្េឹងបាេទទួលក្នែ៉ងម្តីរាសនេះ

នតស្មយួេឺសម្រាបន់រាេទឹក្ននាមផផ្អមនៅនពលរាេនផ្នពាះ - ជាម្បនភទ
នរាេទឹក្ននាមផផ្អម ផ�លប៉ាះពាល់�ល់សស្ីមយួច្ំេួេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនេ

 រាេនផ្នពាះ (សូមនមើល បញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នៅទំពរ័ 
124)។ ក្នែ៉ងរយទៈនពលបីផខច៉្ងនម្កាយនេការរាេនផ្នពាះ ឆ្មប ឬនវជជា 
បណិ្តរបស់អនែក្ ក្អ៏ាច្ផ្ល់ជូេការនធ្វើនតស្មយួផ�រន�ើម្ផីឆក្រក្នមើល 
បាក្ន់តរកី្នែ៉ងទា្វ ររាសរបស់អនែក្ ផ�លនៅថា Strep B។ នតស្នេះនធ្វើ 
ន�ើងនោយយក្សំណ្ក្នច្ញពីទា្វ ររាស។ ែ្វីនបើ Strep B េឹងពំ៉ 
បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា សម្រាបអ់នែក្ក្ន៏ោយ វាក្អ៏ាច្ប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ 
របស់អនែក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េផ�រ ន�ើយបណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា

 
ធងៃេធ់ងៃរនទៀតផង។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេបាក្ន់តរ ីStrep B ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្ត
របស់អនែក្ េឹងផណនាឲំ្យអនែក្ចាក្ថ់ានែ ផំ្សះអងទី់ប៊យី៉ាូទិក្ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះ

 សម្រាលកូ្េន�ើម្កីារពារទារក្។ 

អ្វីៗទាងំឡាយផ�លអនែក្ម្បផ�លនងឿងឆងៃល់

ខ្៉ ំរាេសានែ មសាច្យ់ឺត (stretch marks) នៅនលើនោះ េិងនពាះខ្៉  ំ
នតើរាេអ្វីអាច្ការពារកំ៉្ឲ្យវានក្ើតរាេសានែ មនេះឬនទ?

សានែ មសាច្យ់ឺតនេះរាេរាង�ូច្ជាឆនែូតនស្ើងឆ្្ម រៗនៅនលើផស្ក្របស់
 

អនែក្ (ពណ៌ម្ក្�ម សា្វ យ ផ្្ក ឈូក្ ឬនតានែ តអាម្ស័យនលើម្បនភទផស្ក្ 
របស់អនែក្)។ សានែ មទាងំនេះនក្ើតរាេនៅនពល�ងខ្ួេរបស់អនែក្រកី្ធ ំ
រ�័ស (អនែក្ហាតន់លើក្សាច្�៉់ំរាមំេួក្រ៏ាេសានែ មនេះផ�រ!)។ ក្នែ៉ងនពល 
រាេនផ្នពាះ សានែ មនេះនក្ើតរាេជាទូនៅនៅនលើនោះ នពាះ េិងនៅ្  
ន�ើយជួេកាលនៅន�ើមន�។ ផលិតផលមយួច្ំេួេអះអាងថាអាច្ការ 
ពារកំ៉្ឲ្យវានក្ើតបាេ ន�ើយរាេអនែក្ខ្ះេិោយថាវតីាមេី E ឬនម្បង 
សម្រាបេ់ក្ម់្ច្បាច្ន់លើផស្ក្�នទនទៀតក្ជ៏ួយ�ផ�រ។ ការសាក្ល្ងពំ៉ 
នក្ើតរាេក្្ីអេ្រាយន�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ពំ៉រាេភស្៉តាងពិតម្បាក្�ថារបស់

 ទាងំនេះជួយ�ន�ើយ នលើក្ផលងផតនពលនវលាប៉ា៉នណ្ណ ះ។ សានែ មនេះសាក្ 
ពណ៌នៅជាពណ៌សភ្នឺម្ពឿងៗ�ូច្ម្បាក្ ់ន�ើយនមើលមេិសូវន�ើញនទ។

ន�ត៉អ្វីបាេជានោះរបស់ខ្៉ ំនច្ះផតនលច្នច្ញទឹក្នោះ?

ទឹក្នោះផលិតន�ើងនោយ�ងខ្ួេ ចាបពី់១៦អាទិត្យនេការរាេនផ្នពាះ។
 សស្ីមយួច្ំេួេេឹង�ឹងថា នោះរបស់នេនលច្នច្ញទឹក្នោះតិច្ៗក្នែ៉ងរយទៈ
 នពលពីរបីអាទិត្យច៉្ងនម្កាយ។ ម្ទនាបន់ោះផ�លរាេលក្ន់ៅតាមទី 

ផសារធំៗ េិងឱសែសា្ថ េេឹងជួយ�អនែក្ឲ្យរាេអារម្មណ៍ស៉ខម្សរួលនម្ច្ើេ។

នតើការនធ្វើសរនសនៅផផនែក្ច្នន្ាះទា្វ រលាមក្ េិងទា្វ ររាស (perineal  
massage) អាច្ជួយ�ការពារការរផ�ក្ឬនទ?

ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អាច្ជូេនោបល់ឲ្យអនែក្សាក្ល្ងនធ្វើសរនស 
នៅម្តងផ់ផនែក្ច្នន្ាះទា្វ រលាមក្ េិងទា្វ ររាស នៅអំ�៉ងច៉្ង�ំណ្ក្ ់
កាលនេការរាេនផ្នពាះ (េិងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ) ន�ើម្ជីួយ� 
កាតប់េ្ថយនសច្ក្្ីម្តរូវការ ការវះកាតរ់ាតទ់ា្វ ររាសន�ើម្សីម្រាលកូ្េ។  
នេអាច្ពេ្យល់ េិងបង្ហា ញអនែក្អំពីរនបៀបហាតន់ធ្វើសរនសនេះក្នែ៉ងអំ�៉ង

 នពលរាេនផ្នពាះ។ រាេភស្៉តាងមយួច្ំេួេបញ្ជា ក្ថ់ាការនេះរាេ 
ម្បសិទ្ិភាព។ អនែក្ម្បផ�លច្ងស់ាក្ល្ងវានមើល នោយន�ត៉ថាសស្ី 
មយួច្ំេួេយល់ន�ើញថាវារាេម្បនោជេ។៍

៤០អាទិត្យបាេមក្ ន�ើយបាេក្េ្ងបាតន់ៅវញិ! នតើឥ�ូវនេះវាោ៉ា ង
 ណ្ផ�រ?

�រាបណ្ផ�លអនែក្រាេនផ្នពាះធម្មតានោយោ្ម េបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ វា 
អាច្មេិជាអ្វីនទ ផ�លនៅរងច់ាឲំ្យទារក្នក្ើតមតាមនពលនវលារបស់ 
វា។ ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ េឹងេិោយជាមយួអនែក្អំពីការរងច់ា ំ
ខណទៈនធ្វើឲ្យម្បាក្�ច្បាស់ថាអនែក្ េិងទារក្អនែក្រាេស៉ខភាពល្អ។ 
អនែក្ម្បផ�លរាេការនធ្វើនតស្បផេ្ថមនទៀត �ូច្ជាការពិេិត្យនមើលទារក្ 
ក្នែ៉ងស្ូេ ឬអល់ម្តានសាេ។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេអំពីការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្ប់

 
ឈនឺពាះសម្រាលកូ្េសូមនមើលផផនែក្ នៅនពលម្តរូវការជំេួយទៈ  
ការនធ្វើអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យ នៅទំពរ័ 78។
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នតើទារក្របស់ខ្៉ ំេួរនធ្វើច្លនានម្ច្ើេប៉ា៉ណ្ណ ?
 

សូមច្ំណ្យនពលឲ្យបាេនម្ច្ើេ ន�ើម្សីា្គ ល់ច្បាស់អំពីលំនាផំបបបទ 
នេច្លនារបស់ទារក្អនែក្។ ទារក្ទាងំអស់រាេ�ំនណើ រវលិច៉្ះន�ើងនេ 
ការន�ក្/ការភ្ាក្ពី់ន�ក្នៅក្នែ៉ងស្ូេ ក្ប៏៉ា៉េ្ទារក្ខ្ះនធ្វើច្លនានម្ច្ើេ

 ជាងទារក្�នទនទៀត។ នតើវារវល់ខ្ាងំនៅនពលយប ់ន�ើយសងៃបន់សងៃៀម 
នៅនពលម្ពឹក្ឬ? នតើរាេសេ្៉ះសក្ម្មភាពជាធម្មតា នៅនពលពិនសស

 
ណ្មយួឬនទ? អនែក្ម្បផ�លជាយល់ថាជាការពិបាក្ខ្ាងំន�ើម្ឲី្យ�ឹង 
ថាទារក្អនែក្នធ្វើច្លនា ម្បសិេនបើអនែក្�៉ះនពាះធាតន់ពក្ ឬម្បសិេនបើ 
ស៉ក្នៅនលើជញ្ជា ំងស្ូេខាងម៉ខរបស់អនែក្។ ម្បសិេនបើអនែក្េិតថា

 ទារក្អនែក្មេិសូវរាេច្លនា ឬអនែក្រាេអារម្មណ៍ថាទារក្អនែក្ពំ៉រាេ 
ច្លនាមយួរយទៈនពលសូមទាក្ទ់ងឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ភ្ាម។  
ជាការល្អនម្ច្ើេណ្ស់ន�ើម្ផីឆក្នមើលទារក្អនែក្ ជាងការម្ពរួយបារម្ភ 
អំពីវា។

ទារក្របស់ខ្៉ ំរាេទីតាងំម្ចាសនជើង។ នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើងឥ�ូវនេះ?

ទីតាងំម្ចាសនជើងរាេេយ័ថា ទារក្ោក្េូ់ទ ឬនជើងច៉្ះមក្ម៉េជាជាង 
ោក្ក់្បាលមក្ម៉េ។ នៅម្បនទសអូសស្ាលី ម្បផ�លបីនៅបេួក្នែ៉ងច្ ំ
នណ្មនរៀងរាល់ទារក្មយួរយ រាេទីតាងំម្ចាសនជើងម៉េនពលចាប ់
នផ្ើមឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ ម្បសិេនបើទារក្អនែក្ម្ចាសនជើងនៅ 
ម្បរាណ៣៧ ឬ៣៨អាទិត្យ អនែក្អាច្ម្តរូវនេផ្ល់េិតិវធិីមយួនៅថា 

 
‘ការបង្វិលទារក្ពីខាងនម្រៅន�ើម្ឲី្យនក្ើតក្បាលមក្ម៉េ’។ នវជជាបណិ្ត

 
សាក្ល្ងបង្វិលទារក្នោយោក្ន់�របស់នេនលើនពាះរបស់អនែក្ ន�ើយ 
បនបាសអផង្អលបង្វិលទារក្ែនែមៗ ន�ើម្ឲី្យវាអាច្នក្ើតក្បាលមក្ម៉េ។  
នេនម្បើអល់ម្តានសាេន�ើម្ជីួយ�ឲ្យនវជជាបណិ្តន�ើញទារក្ ទងផ្ចិត េិង

 ស៉ក្។ ទារក្ េិងរ្ាយម្តរូវបាេនេពិេិត្យនមើលក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនធ្វើេិតិវធិី

 នេះ ន�ើម្ឲី្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាម្េបទ់ាងំអ្វីៗរាេ�ំនណើ ការល្អ។

ការរាេនផ្នពាះទារក្ម្ចាសនជើងជានម្ច្ើេបាេនធ្វើន�ើងនោយការសម្រាល
កូ្េនោយការវះកាត ់(caesarean)។ ម្បសិេនបើអនែក្ចូ្លចិ្ត្សម្រាល 
កូ្េតាមទា្វ ររាស សូមពិភាក្សាការនេះជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់ 
អនែក្។ ម្បសិេនបើការនក្ើតកូ្េបសញ្្ច សនជើងតាមទា្វ ររាសមេិអាច្ផ្ល់

 
ជូេនៅតាមមេ្ីរនពទ្យក្នែ៉ងតំបេរ់បស់អនែក្បាេនទ អនែក្អាច្នសនែើសំ៉ឲ្យនេ 
បញជាូ េអនែក្នៅនសវាសម្រាលកូ្េ�នទនទៀត ផ�លរាេផ្ល់ជូេការ 
សម្រាលកូ្េផបបនេះ។

នតើកូ្េឯនទៀតរបស់ខ្៉ ំអាច្នៅជាមយួខ្៉ ំក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ
 បាេឬនទ?

សូមេិោយជាមយួន�េូ េិងឆ្មបរបស់អនែក្អំពីេ៉ណសម្ត្ិ េិងេ៉ណ
 

វបិត្ិការនេការរាេកូ្េរបស់អនែក្នៅជាមយួអនែក្ ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះ
 

សម្រាលកូ្េ។ អនែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្សា្គ ល់កូ្េរបស់អនែក្ច្បាស់បំផ៉ត 
ថានតើពួក្នេអាច្ម្ទាមំ្ទាបាេោ៉ា ងណ្ផ�រ។ ម្បសិេនបើអនែក្ច្ងឲ់្យកូ្េ 
របស់អនែក្នៅជាមយួអនែក្ សូមេិតអំពីអនែក្ណ្ផ�លអាច្នៅផែរក្សានេ 
ក្នែ៉ងបេ្បស់ម្រាលកូ្េ។ ន�េូ េិងឆ្មបរបស់អនែក្េឹងនៅរវល់ផែរក្សា 
អនែក្។ ម្បសិេនបើរាេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ ឬកូ្េរបស់អនែក្ច្ងច់ាក្នច្ញ  
អនែក្ននាះអាច្ផែរក្សានេនៅខាងនម្រៅ ឬនានំេនៅផ្ះវញិ។

ផស្វងយល់អំពីការនធ្វើនតស្ េិងការចាក្ថ់ានែ  ំ
សម្រាបទ់ារក្អនែក្នម្កាយនពលនក្ើតមក្
ម៉េចាក្នច្ញពីមេ្ីរនពទ្យ សស្ីម្េបរ់ូបបាេទទួលការនធ្វើនតស្ 
េិងការចាក្ថ់ានែ �ូំច្តនៅនេះសម្រាបទ់ារក្របស់នេ៖

• ការនធ្វើនតសឆ្៉ះនមើលទារក្ផ�លនទើបេឹង
នក្ើត (នជាះផក្ងនជើងយក្្មនធ្វើនតស្) 
ន�ើម្ផីឆក្រក្នមើលបញ្ហា  
ស៉ខភាពក្ម្មរាេមយួច្ំេួេផ�លង្យម្សរួល 
ពយាបាលនម្ច្ើេ ម្បសិេនបើនេរក្វាន�ើញទាេន់ពល

• ការចាក្ថ់ានែ  ំ- ការចាក្វ់តីាមេី K េិងការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រ 
នរាេន�ើម្កីារពារទារក្ទបទ់ល់េឹងនរាេរលាក្នែ្ើមម្ប
នភទ B

• ការនធ្វើនតស្ផផនែក្នសាតវញិ្ញា ណ។

អនែក្េឹងបាេទទួលពត័រ៌ាេអំពីនតស្ េិងការចាក្ថ់ានែ ទំាងំនេះ 
ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ នៅនពលនៅជួបនពទ្យម៉េ 
នពលសម្រាលកូ្េនលើក្ណ្មយួរបស់អនែក្ អនែក្អាច្ម្តរូវនេ 
នសនែើសំ៉ឲ្យផ្ល់ការយល់ម្ពម ន�ើម្ចីាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេទាងំននាះ 
សម្រាបទ់ារក្អនែក្។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល 
នម្កាយនពលទារក្អនែក្បាេនក្ើតមក្ នៅទំពរ័ 86។

❖

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

ជំងឺឈកឺ្បាល េិងការផ្្ស់ប្ូរ�នទនទៀត 
នៅច៉្ង�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ 

សូមម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្រាេ 
បញ្ហា ណ្មយួ�ូច្ជាជំងឺឈកឺ្បាល ម្ពិលផភនែក្  
ការន�ើមនជើង ន� េិងម៉ខភ្ាមៗ ឬរាេការផ្្ស់ប្ូរណ្ 
មយួក្នែ៉ងការធ្ាក្ស់ពីទា្វ ររាស។
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នរៀបច្ំេនម្រាងការអំពីអ្វីផ�លអនែក្ម្តរូវការយក្នៅមេ្ីរនពទ្យ 
ឬមជ្ឈមណ្លសម្រាលកូ្េ

អនែក្េឹងម្តរូវការទៈ

• សនម្ៀក្បំពាក្ន់ៅនពលយប ់ឬអាវយឺតធំរល៉ង េិងអាវនម្រៅធំ

• សនម្ៀក្បំពាក្ន់ពលនែងៃធំរល៉ងម្សរួលមយួច្ំេួេ

• ផស្ក្នជើងផ�លពាក្ម់្សរួល

• នខាម្ទនាបផ់�លពាក្ម់្សរួលនម្ច្ើេេូ (សស្ីខ្ះនម្បើនខាខ្ីផ�លអាច្នបាះ 
នចាលនម្កាយនពលនម្បើ)

• អាវម្ទនាបស់ម្រាបស់ម្រាលកូ្េ េិង/ឬអាវកាក្ស់ម្រាបស់ម្រាលកូ្េ

• ម្ទនាបន់ោះ

• នម្េឿងសំអិតសំអាងខ្ួេ

• ម្ទនាបអ់នាមយ័ - ទំ�ំ ‘ធំបំផ៉ត’ ឬទំ�ំសម្រាបស់ម្រាលកូ្េ 
(អនែក្អាច្ទិញម្ទនាបអ់នាមយ័សម្រាបស់ម្រាលកូ្េនៅទីផសារធំ)

• អ្វីៗសម្រាបន់ស្ៀក្ពាក្ន់ៅនពលអនែក្ឈនឺពាះសម្រាកូ្េ ម្បសិេនបើ 
អនែក្នម្ជើសនរ ើសនស្ៀក្ពាក្ន់ខាអាវ - អាវយឺតធំ ឬសនម្ៀក្បំពាក្ន់ៅ 
នពលយបច់ាស់ៗ នម្សាមនជើងនធ្វើឲ្យក្ក្ន់រ្ៅ

• សនម្ៀក្បំពាក្ស់ម្រាបអ់នែក្ពាក្ម់ក្ផ្ះវញិ (អនែក្េឹងមេិទាេរ់ាេរាង 
កាយ�ូច្ធម្មតានៅន�ើយ ន�ើយម្បផ�លជានៅនស្ៀក្ពាក្ស់នម្ៀក្ 
បំពាក្ស់ម្រាលកូ្េ�ផ�ល)

• ែងម់្សរូវសា�ី ឬែងក់្ំនៅសម្រាបប់េ្ូរការឈចឺាបន់ៅនពលឈ
 ឺ

នពាះសម្រាលកូ្េ (សូមសួរមេ្ីរនពទ្យ ម្បសិេនបើអនែក្អាច្នម្បើរបស់ 
ទាងំនេះបាេក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ - នោយន�ត៉ថាមេ្ីរ 
នពទ្យខ្ះពំ៉អេ៉ញ្ញា តឲ្យនម្បើរបស់ទាងំនេះនទ ខ្ាច្ផម្ក្ងរាេការ 
រលាក្ផស្ក្អនែក្)

• អ្វីៗនទៀតផ�លអនែក្ច្ងយ់ក្នៅជាមយួក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាល 
កូ្េ (ឧទា�រណ៍ នភ្ង នម្បងនធ្វើសរនស អាហារម្សស់ម្សរូប)។ 
សម្រាបទ់ារក្អនែក្ទៈ

• ក្េ្បផ�លអាច្នបាះនចាលនម្កាយនពលនម្បើ (ម្បសិេនបើអនែក្រាេ 
េនម្រាងនម្បើវា) នោយន�ត៉ថាមេ្ីរនពទ្យខ្ះពំ៉រាេផ្គតផ់្គងរ់បស់ 
ទាងំនេះន�ើយ

• ក្េ្ប េិងសនម្ៀក្បំពាក្ស់ម្រាបទ់ារក្នស្ៀក្ពាក្ន់ៅផ្ះ

• ផលិតផលសម្រាបជូ់តសំអាតទារក្ ម្ក្ោសជូតក្េ្ប ឬ�ំ៉សំ�ី 
សម្រាបជូ់តនពលប្ូរក្េ្បទារក្ េិងសាប៊ូ ឬទឹក្លាងសំអាតផ�ល 
ោ្ម េជាតិនមសៅសាប៊ូសម្រាបងូ់តទឹក្ឲ្យទារក្

• ម្បសិេនបើអនែក្រាេផ្ូវ�ំនណើ រ ឆ្ងៃ យ អនែក្េួរនវច្ខ្ចបស់នម្ៀក្បំពាក្់
 

ផ្្ស់ប្ូរសម្រាបទ់ារក្ផងផ�រ 

• ភយួសម្រាបទ់ារក្

• ក្សេ្ក្ោក្ទ់ារក្ក្នែ៉ងរែយេ្របស់អនែក្។

ន�េូ ឬអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជងការសម្រាលកូ្េក្ម៏្បផ�លជាម្តរូវការរាេ 
ែងម់យួម្បរុងនម្បៀបរចួ្នម្សច្ផ�រ។ សូមេិតេូរអំពី៖

• ច្ំណីអាហារ េិងនភសជជាទៈសម្រាបន់េក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលឈនឺពាះ
 សម្រាលកូ្េ ម្ពមទាងំសម្រាបអ់នែក្ផងផ�រ។ ទាងំនេះអាច្រមួរាេ 

ទឹក្ផផ្នឈើ ឬនភសជជាទៈ�នទនទៀត ស៉៊ប េិងច្ំណីអាហារ�នទនទៀត 
ផ�លង្យម្សរួលក្ំនៅ ឬនរៀបច្ំរចួ្នម្សច្ន�ើម្បីរនិភាេ �ូនច្នែះនេ 
ពំ៉នៅណ្នចាលអនែក្យូរនទ។

• សនម្ៀក្បំពាក្ផ់�លទឹក្ េិងក្ផេ្សងនពាះនោ (ម្បសិេនបើអនែក្នៅ 
មេ្ីរនពទ្យផ�លរាេអាងទឹក្ធំ ន�ើយអនែក្ច្ងប់ាេការជួយ�នម្ជាម 
ផម្ជងក្នែ៉ងទឹក្នៅនពលអនែក្ក្ំព៉ងឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ) 

• រា៉ា សី៉េែតរូប។

សូមផឆក្នមើលជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឬមេ្ីរនពទ្យអំពីតម្មរូវ 
ការ�នទនទៀត។ 
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ម្បសិេនបើអនែក្ សម្រាលកូ្េនៅផ្ះ

ឆ្មបរបស់អនែក្េឹងនាយំក្នម្េឿងម្បោបភ់ាេនម្ច្ើេផ�លនេម្តរូវការ រាេ 
រមួទាងំនម្េឿងម្បោបណ់្មយួ សម្រាបម់្ោរាេអាសេនែបន្ាេផ់�រ។ 
បញជា ីនេះជាការផណនាសំម្រាបអ់នែក្ ផ�លម្បផ�លជាចូ្លចិ្ត្នរៀបច្ំវត្ថ៉ 
បផេ្ថមមយួច្ំេួេនទៀត។ សូមរក្សាទ៉ក្បញជា ីនលខទូរស័ព្របស់អនែក្ជិតន� 
ន�ើម្ងី្យម្សរួលយក្មក្នម្បើ។

• ក្ម្រាលពូក្ នម្សាមនខនែើយចាស់ៗផ�លបាេនបាក្េក្ែ់្មីៗ  
ឧទា�រណ៍ ក្ផេ្សងនពាះនោពីរបី ក្ម្រាល េិងភយួសម្រាបទ់ារក្។

• ក្ម្រាលប្ាស្ីក្ធំៗសម្រាបម់្កាលនលើក្ផេ្ងសម្រាលកូ្េ (ក្ម្រាល 
ប្ាស្ិក្នម្បើសម្រាបក់ារពារការលាបពណ៌ ផ�លអាច្នបាះនចាល 
នម្កាយនពលនម្បើ ក្អ៏ាច្យក្នម្បើបាេផ�រ)។  

• អាហារម្សស់ម្សរូបម្សាលៗ សម្រាបអ់ំ�៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាល 
កូ្េ ម្ពមទាងំច្ំណីអាហារផ្គតផ់្គងស់ម្រាបអ់នែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជង 
នពលសម្រាលកូ្េ។

• នភសជជាទៈពីរបី�បសម្រាបផឹ់ក្ឲ្យរាេជាតិទឹក្ក្នែ៉ងខ្ួេន�ើងវញិ 
 �ូច្ជាទឹក្ ផផ្នឈើ cordial ឬនភសជជាទៈសម្រាបក់្ីឡាជាន�ើម។

• នខនែើយនក្ើយ េិងនខនែើយម្ទាប។់

• រា៉ា សី៉េក្ំនៅផ�លអាច្ោក្ត់ាមខ្ួេន�ើម្កី្ំនៅបេ្ប។់

ម៉េនពលទារក្នក្ើតមក្...
ម្បសិេនបើទារក្នេះជាទារក្ទីមយួរបស់អនែក្ អនែក្េឹងនសងៃើច្ 
ច្ំនពាះមេ៉ស្ស�តូ៏ច្ល្អិតមយួនេះ អាច្នធ្វើឲ្យជីវតិរបស់អនែក្ 
ម្ច្បូក្ម្ច្បល់ោ៉ា ងណ្ននាះ។ ទារក្ែ្មីទាមទារនពលនវលា 
នម្ច្ើេណ្ស់ - ន�ើយម្បសិេនបើរាេនពលនវលាផ�លនៅ 
សល់ណ្មយួននាះ អនែក្េឹងនេឿយ�តអ់សក្រ្ាងំនធ្វើការ 
អ្វីពំ៉បាេនម្ច្ើេន�ើយ។ ការរាេកូ្េនភ្ាះ េឹងរាេេយ័ថា 
អនែក្រាេនពលកាេផ់តតិច្។ សូមនធ្វើក្ិច្្ចការណ្មយួផ�ល 
អនែក្អាច្នធ្វើបាេនៅនពលឥ�ូវនេះ ន�ើម្នីធ្វើឲ្យជីវតិបាេ

 ង្យម្សរួលបេ្ិច្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ អនែក្អាច្ទៈ

• នរៀបច្ំោសំ្ េិងទ៉ក្ោក្ច់្ំណីអាហារឲ្យក្ក្ 

• ស្៉ក្ទ៉ក្នម្េឿងនធ្វើមហាូប េិងនស្ៀង�នទនទៀត
 (សូមកំ៉្នភ្ច្ម្ទនាបអ់នាមយ័) 

• នរៀបច្ំឲ្យរាេក្សេ្ក្ោក្ទ់ារក្។

ទារក្ទាងំអស់ម្តរូវផតនធ្វើ�ំនណើ រក្នែ៉ងក្សេ្ក្ោក្ទ់ារក្ ឬក្នែ៉ង នរៅអីអង្គ៉យរាេស៉វត្ថិភាពក្នែ៉ងរែយេ្។ អនែក្អាច្ជួលក្សេ្ក្
ឬនរៅអីអង្គ៉យរាេស៉វត្ថិភាព ឬអនែក្អាច្ទិញមយួបាេ។ 

 
មេ្ីរសម្រាលកូ្េអាច្ផ្ល់ពត័រ៌ាេលំអិតជូេអនែក្ អំពីអង្គ 
ការទាងំឡាយផ�លផ្ល់ក្សេ្ក្ជួល េិងសរា្ភ រទៈនម្បើម្បាស់។  
សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថមអំពីក្សេ្ក្ទារក្ េិងនរៅអីអង្គ៉យ 
រាេស៉វត្ថិភាពក្នែ៉ងរែយេ្សម្រាបក៉់្រារ សូមទាក្ទ់ង 
Transport for NSW ទូរស័ព្នលខ 13 22 13  
ឬនបើក្នមើល http://roadsafety.transport.nsw.
gov.au/stayingsafe/children/childcarseats/

❖

សូមអនែក្នរៀបច្ំខ្ចបែ់ងឲ់្យរចួ្នម្សច្ន�ើម្នីៅមេ្ីរនពទ្យ -  
នេះម្ោេផ់តជាបង្្ក រប៉ា៉នណ្ណ ះ។ សូមនវច្ខ្ចបែ់ង ់នទាះបី 
ជាអនែក្សម្រាលកូ្េនៅផ្ះក្ន៏ោយ - វានៅផតរាេឱកាស 
ផ�លអនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវការនៅមេ្ីរនពទ្យ។ 
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ការនរៀបច្ំរចួ្នម្សច្ 
សម្រាបក់ារឈនឺពាះ 
េិងការសម្រាលកូ្េ

Getting ready for labour and birth 
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ការសម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេតាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល
 ឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ េឹងជួយ�កាតប់េ្ថយការឈចឺាបន់ោយបេ្ូរការ

 
តាេតឹង ជួយ�ស្ូេរបស់អនែក្ឲ្យរាេ�ំនណើ រការល្អម្បនសើរ េិងជួយ�អនែក្

 សេ្សកំ្រ្ាងំ (ការរាេអារម្មណ៍តាេតឹងនធ្វើឲ្យអស់ក្រ្ាងំ!)។ អនែក្អាច្ 
នរៀេសម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ នោយនម្បើវធិី

 ង្យម្សរួលពីរោ៉ា ង។

វធិីសំខាេ់ៗ នេការនធ្វើឲ្យធូរម្សរួលក្នែ៉ងខ្ួេ

អនែក្ពំ៉ចាបំាច្ម់្តរូវការរាេនផ្នពាះន�ើម្ទីទួលផលម្បនោជេពី៍វធិីនេះ 
ន�ើយ។ វាអាច្ជួយ�អនែក្ទបទ់ល់េឹងភាពតាេតឹង (េិងជួយ�ឲ្យអនែក្ន�ក្ 
លក្)់ បាេម្េបន់ពលក្នែ៉ងឆ្ក្ជីវតិរបស់អនែក្។ សូមអេ៉វត្វធិីនេះនៅផ្ះ

 
មយួ�ង ឬពីរ�ងក្នែ៉ងមយួនែងៃឲ្យបាេោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់១០នាទីម្ងៗ  
ម្បសិេនបើអនែក្អាច្នធ្វើបាេ។ ជាការល្អ ម្បសិេនបើន�េូរបស់អនែក្ ឬអនែក្

 
ជួយ�នម្ជាមផម្ជង�នទនទៀតយល់�ឹងអំពីវធិីនេះផងផ�រ។ 

រក្ទីតាងំណ្មយួផ�លនធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍ម្សរួល - អង្គ៉យច៉្ះ  
ឬន�ក្នផ្អៀងនៅរា្ខ ង។ នម្បើនខនែើយន�ើម្កី្ល់ម្ទក្ផេ្ងនកាងនេ�ងខ្ួេ អនែក្។ ចាក្ន់ភ្ងន�ើម្នីធ្វើឲ្យធូរម្សរួលក្នែ៉ងខ្ួេ ម្បសិេនបើអនែក្ច្ង។់

ក្ាបន់�សំ្ាអនែក្។ នធ្វើឲ្យសាច្�៉់ំន�តឹងរ�ូត�ល់សា្ម អនែក្។ ឥ�ូវនេះ  
សូមបេ្ូរភាពតាេតឹងនេះវញិ។ បនញ្ច ញ�នងហាើមឲ្យផវងនៅនពលអនែក្ 
សម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេ។ រាេអារម្មណ៍�ឹងថាន�អនែក្ធូរ។ ឲ្យបាេ�ឹងថា

 ការបនញ្ចញ�នងហាើម អាច្ជួយ�អនែក្សម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេផបបណ្ផ�រ។ 
 សម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេផែមនទៀតនពលបនញ្ច ញ�នងហាើមម្ងៗ។

ការសម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេ េិងការយល់�ឹងអំពីការ�ក្�នងហាើម

សូមនធ្វើវធិីនេះម្ងនទៀតជាមយួេឹង៖

• ម្បអបន់�នឆ្វង េិងន�

• ម្បអបន់ជើងសំ្ា េិងនជើង

• ម្បអបន់ជើងនឆ្វង េិងនជើង។

ផ្គ៉ ំសា្ម ទាងំពីររបស់អនែក្ន�ើងនលើនឆ្្ព ះនៅម្តនច្ៀក្អនែក្។ អនែក្េឹងរាេ
 អារម្មណ៍ថាវានធ្វើឲ្យអនែក្តាេតឹងោ៉ា ងណ្ផ�រ - ឥ�ូវនេះសូមបេ្ូរ សា្ម អនែក្វញិនៅនពលអនែក្បនញ្ចញ�នងហាើម។

បេ្ឹងសាច្�៉់ំនៅម្៉អំង្គជាតិ េិងទា្វ រលាមក្អនែក្ (សាច្�៉់ំទាងំនេះជាផផនែក្ 
នេសាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្របស់អនែក្)។ រតឹត្តិក្ំនប៉ាះេូទទាងំសងខាងរបស់ 
អនែក្ចូ្លោនែ ។ បន្ាបម់ក្ម្ពផលងវាវញិនៅនពលអនែក្បនញ្ចញ�នងហាើម។

ខាថំា្គ ម េិងច្ងចិ្នញ្ច ើមអនែក្ បេ្ឹងសាច្�៉់ំម៉ខ េិងលលា�ក៏្បាលអនែក្។ 
ឥ�ូវនេះសូមបនញ្ច ញ�នងហាើម ន�ើយសម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេ។ 

នពលណ្អនែក្បាេ�ឹងពីភាពខ៉សោនែ រវាងសាច្�៉់ំតាេតឹង េិងសាច្�៉់ ំ
ផ�លសម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេ អនែក្អាច្នធ្វើតាមជំហាេទាងំនេះបាេនោយ

 មេិចាបំាច្ប់េ្ឹងសាច្�៉់ំអនែក្ជាម៉េនទ។ សូមម្ោេផ់តបេ្ូរភាពតាេតឹង
 

ពីសាច្�៉់ំទាងំអស់នេខ្ួេម្បាណអនែក្ប៉ា៉នណ្ណ ះ - ពីម៉ខអនែក្ (រាេរមួថា្គ ម 
ផងផ�រ)ន� េិងនជើង ក្ំនប៉ាះេូទ េិងឆ្អឹងម្តោក្អនែក្។ ម្ពផលងវាវញិ  
ន�ើយកំ៉្ម្បឹងឲ្យនសាះ។

រក្ទីតាងំណ្មយួផ�លនធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍ម្សរួល
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វធិីយល់�ឹងអំពីការ�ក្�នងហាើម

មេ៉ស្សនម្ច្ើេផត�ក្�នងហាើមនលឿេ ខ្ីនៅនពលនេរសាបរ់សល់ ឬតាេតឹង 
ក្នែ៉ងចិ្ត្។ ការនធ្វើផ្៉យពីនេះ - �ក្�នងហាើមឲ្យបាេផវង ន�ើយយឺត - អាច្

 ជួយ�អនែក្ឲ្យរាេអារម្មណ៍សងៃប ់េិងធូរម្សរួលក្នែ៉ងខ្ួេបាេនម្ច្ើេ។ 

ការយល់�ឹងអំពីការ�ក្�នងហាើមរបស់អនែក្ ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ 
េិងការបេ្ូរ�នងហាើមឲ្យយឺតអាច្៖

• ជួយ�បនញ្ច ញភាពតាេតឹងពីក្នែ៉ងខ្ួេ េិងជួយ�ខ្ួេម្បាណអនែក្បេ្ូរ
 សម្មរួលអារម្មណ៍

• ជួយ�អនែក្ ‘បនណ្្យ’ នៅតាម�ំនណើ រក្សន្ាក្ជ់ាជាងបេ្ឹងម្បឆ្ងំ 
េឹងវា

• ជួយ�អនែក្ទបទ់ល់េឹងច្ំណងរ់៉ញ�ខ្៏ាងំណ្មយួ ផ�លអនែក្អាច្រាេ 
អារម្មណ៍�ឹង នៅច៉្ង�ំណ្ក្ក់ាលទីមយួនេការឈនឺពាះសម្រាល 
កូ្េ ម៉េនពលក្ស្ូេនបើក្ម៉ខនពញទំ�ឹង (ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់

 
អនែក្េឹងផណនាអំនែក្ន�ើម្ឲី្យអនែក្ម្បឹងរ៉ញឲ្យម្តរូវនពល) 

• បនង្កើេខ្យល់អ៉ក្សី៉ផ�្សេនៅឲ្យទារក្ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ

• ជួយ�ការពារការ�ក្�នងហាើមនលឿេ�ួសនពក្ផ�លអាច្នធ្វើឲ្យអនែក្  
‘ឈ�ូឺច្ជាមជា៉លចាក្’់។ 

ការហាតអ់េ៉វត្ការយល់�ឹងអំពីការ�ក្�នងហាើម

សូមសាក្ល្ង�ក្�នងហាើមឲ្យបាេយឺតៗ េិងផវងតាម�ំនណើ រផ�លនធ្វើឲ្យ 
អនែក្បាេស៉ខម្សរួល។

នពលអនែក្បនញ្ច ញ�នងហាើមវញិ សូមសាក្ល្ងបនណ្្យឲ្យភាពតាេតឹង 
ណ្មយួ�ូរនច្ញពី�ងខ្ួេអនែក្ ម្ពមទាងំខ្យល់នច្ញពីសួតអនែក្ផង។  
វាម្បផ�លជាជួយ� ម្បសិេនបើអនែក្នធ្វើសនម្ងឲ្យនស្មើ �ក្�នងហាើមធំ ឬែងៃូរ

 �ូច្នេះ (‘អា�៍’ ឬ ‘�ឹម’)។

ការហាតទ់ីតាងំសម្រាបន់ពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ

ការផ្្ស់ប្ូរទីតាងំក្នែ៉ងនពលសម្រាលកូ្េ អាច្ជួយ�អនែក្ោ៉ា ងពិតម្បាក្�
 ន�ើម្មី្េបម់្េងការក្សន្ាក្ ់េិងការឈចឺាបរ់បស់អនែក្។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម្បសិេ

 
នបើអនែក្មេិធ្ាបហ់ាតន់ម្បើទីតាងំខ្ះនទននាះ (�ូច្ជាអង្គ៉យនចាងនហាង 

 ឬនោល ខ្ួេអនែក្នលើន� េិងជង្គងអ់នែក្) ជាការល្អផ�លអនែក្ហាតន់ធ្វើក្នែ៉ង
 អំ�៉ងនពលរាេ នផ្នពាះ។

ការពតខ់្ួេម្បាណ

ការពតខ់្ួេម្បាណ អាច្ជួយ�អនែក្ទបទី់តាងំនផ្សងៗោនែ ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះ 
 សម្រាលកូ្េនោយមេិនធ្វើឲ្យពិបាក្�ល់�ងខ្ួេ�ួសនពក្ បេ្ូរសាច្�៉់ំ 
 ផ�លនេឿយ�ត ់េិងរក្សាអនែក្ឲ្យនៅទេភ់្េ។់

អនែក្អាច្នធ្វើការពតខ់្ួេម្បាណនៅនពលណ្មយួក្ប៏ាេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល
 រាេនផ្នពាះ។ ទបក់ារពតខ់្ួេម្បាណម្ងៗឲ្យបាេយូរតាមលទ្ភាព 

អាច្នធ្វើនៅបាេ (ម្ោេ ់ផតពីរបីវនិាទីក្ជ៏ាការល្អផ�រ)។ បនង្កើេនពល
 

នវលាបេ្ិច្ម្ងៗ រ�ូត�ល់អនែក្អាច្ទបក់ារពតខ់្ួេម្បាណបាេ�ល់នៅ 
មយួនាទី។

ការលាតសេ្ឹងសាច្ក់្ំភេួនជើង

សូមឈរទល់ម៉ខជញ្ជា ំង នោយោក្ន់ជើងទាងំពីររបស់អនែក្ច្រាងៃ យ 
ម្បរាណ៣០សង្ីផម៉ាម្តពីជញ្ជា ំង។ នលើក្សេ្ឹងន�អនែក្ឲ្យប៉ាះជញ្ជា ំង  
នម្ទាបភាេខាងនលើនេខ្ួេអនែក្នៅម៉ខ នោយោក្ទ់មងៃេរ់បស់អនែក្នៅ 
នលើន�អនែក្។ សូម្េនជើងមយួច្រាងៃ យម្បរាណ១ផម៉ាម្តនៅនម្កាយ 
បតជ់ង្គងខ់ាងម៉ខរបស់អនែក្ ន�ើយរ៉ញផក្ងនជើងនម្កាយនៅ�ី។ សូម 
រក្សាទមងៃេអ់នែក្នលើន� េិងនជើងម៉ខរបស់អនែក្។ អនែក្េួរផតរាេអារម្មណ៍ 
ថារាេការលាតសេ្ឹងក្នែ៉ងសាច្ក់្ំភេួនជើងនម្កាយ។ ទបជ់ំ�រននាះ  
ន�ើយ�ក្�នងហាើមចូ្លនៅនពលសេ្ឹងន�នជើង។ សូមនធ្វើសារន�ើងវញិ

 ជាមយួនជើងរា្ខ ងនទៀត។

ការបង្វិលសា្ម

អនែក្អាច្ហាតរ់នបៀបនេះនោយឈរ ឬអង្គ៉យច៉្ះឲ្យបាេម្សរួលនលើនរៅ 
អី។ ោក្ម់្រាមន�អនែក្នលើសា្ម េីមយួៗ ន�ើយបង្វិលផក្ងន�អនែក្ែយ

 
នម្កាយ។ សេ្ឹងន�អនែក្នលើក្បាលអនែក្ន�ើម្នីធ្វើឲ្យភាពតាេតឹងក្នែ៉ងសា្ម

 េិងផផនែក្ខាងនលើនេខនែងបាេធូរម្សាល។ ការហាតន់េះក្ក៏ាតប់េ្ថយ 
សរា្ព ធនៅនម្កាមឆ្អឹងជំេីរផងផ�រ។

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

ការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េេឺជាការសំខាេ ់
សម្រាបទ់ារក្អនែក្
ទារក្ទទួលេ៉ណម្បនោជេទ៍ាងំពីរពីការឈនឺពាះ  
េិងការសម្រាលកូ្េតាមទា្វ ររាសន�ើម្នីរៀបច្ំសួត 
របស់វាសម្រាបក់ារ�ក្�នងហាើម។ ការក្សន្ាក្ស់្ូេរបស់ 
អនែក្ ជួយ�ទារក្ន�ើម្នីរៀបច្ំការ�ក្�នងហាើមទីមយួរបស់វា។
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ការឈនឺពាះ 
េិងការសម្រាលកូ្េ

Labour and birth
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ការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េេីមយួៗខ៉សោនែ  ន�ើយផម្បម្បរួល 
អាម្ស័យនៅនលើនពល ផ�លវាចាបន់ផ្ើម ន�ើយវាម្តរូវការនពលយូរ 
ប៉ា៉នា្ម េ។ ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អាច្នឆ្ើយសំណួរណ្មយួផ�ល 
អនែក្អាច្រាេអំពីការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្ េិងអ្វីផ�ល

 
អនែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្អាច្នធ្វើបាេន�ើម្នីម្តើមទ៉ក្ម៉េ។ រាេ�ំណ្ក្ ់
កាលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េសំខាេ់ៗ បី។ ការនម្បើនពលសម្រាប�់ំណ្ក្ ់
កាលេីមយួៗេឹងផម្បម្បរួលពីសស្ីរានែ ក្ន់ៅសស្ីរានែ ក្ន់ទៀត។ សស្ីម្េបរ់ូប

 ខ៉សៗោនែ ។

នតើអនែក្េឹង�ឹងនោយរនបៀបណ្ថាអនែក្ក្ំព៉ងឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ? សស្ី 
ភាេនម្ច្ើេជួបម្បទះសញ្ញា មយួ ឬនម្ច្ើេនេសញ្ញា ទាងំនេះនពលការឈ ឺ
នពាះសម្រាលកូ្េចាបន់ផ្ើម៖

•ការក្សន្ាក្់

•‘ការនច្ញទឹក្រអិំល’

•ការផបក្ទឹក្នភ្ាះ។

 

�ំណ្ក្ក់ាលទីមយួ

នៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលទីមយួនេការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ ស្ូេរបស់អនែក្ 
ក្ំព៉ងនធ្វើការន�ើម្នីធ្វើឲ្យក្ស្ូេរបស់អនែក្ខ្ី ន�ើយកាេផ់តនស្ើងនៅ។ 

 ច្ំនពាះការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េនលើក្ទីមយួរបស់អនែក្ ការនធ្វើឲ្យក្ស្ូេ
 ខ្ី េិងនស្ើងនេះអាច្ជាការ�ពិ៏បាក្ ន�ើយអាច្នធ្វើឲ្យអនែក្អស់ក្រ្ាងំផមេ
 ផទេ �ូនច្នែះជាការសំខាេផ់�លម្តរូវសម្រាក្ នពលផ�លអនែក្អាច្នធ្វើនៅ 

បាេ។ �ំនណើ រការនេះអាច្ច្ំណ្យនពល�ល់នៅពីរបីនែងៃ។

នពលផ�ល�ំណ្ក្ក់ាលទីមយួក្ំព៉ងរាេ�ំនណើ រនៅម៉ខ ស្ូេរបស់អនែក្ 
ចាបន់ផ្ើមក្សន្ាក្ន់�ើម្នីបើក្ច្ំ�ក្ស្ូេរបស់អនែក្។ ការក្សន្ាក្ទ់ាងំនេះ

 
នក្ើតរាេរ�ូតទាល់ផតក្ស្ូេនបើក្ច្ំ�បាេម្បផ�លជា១០ស.ម ល្មម 
េឹងឲ្យទារក្នក្ើតនច្ញរចួ្។ 

នតើវារាេរយទៈនពលយូរប៉ា៉នា្ម េ?

ជាមធ្យម �ំណ្ក្ក់ាលទីមយួនេះរាេរយទៈនពលពី១០ នៅ១៤នរា៉ា ង 
ច្ំនពាះទារក្ទីមយួ េិងម្បផ�ល៨នរា៉ា ងច្ំនពាះទារក្ទីពីរ។ 

ទីតាងំរបស់ទារក្នៅ�ំណ្ក្ក់ាលទីមយួ

ែងទឹ់ក្នភ្ាះ 
ពំ៉ទាេផ់បក្នៅន�ើយ

ក្ស្ូេបាេ  
នបើក្សេ្ឹង
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ការក្សន្ាក្់

សស្ីទាងំឡាយនរៀបរាប ់ន�ើយជួបម្បទះការក្សន្ាក្រ់នបៀបខ៉សៗោនែ ។  
ការក្សន្ាក្ន់េះអាច្រាេអារម្មណ៍�ូច្ជា៖

• ឈរឺមលួផផនែក្ខាងនម្កាមនេនពាះ ផ�លរាេអារម្មណ៍�ូច្ជារាេរ�ូវ

• ឈច៉ឺ្ក្ខាងនម្កាមនេខនែងមេិម្ពមសះនស្ើយ

• ឈច៉ឺ្ក្ក្នែ៉ងនៅ្ផ�លអាច្ធ្ាក្ច៉់្ះរ�ូត�ល់នជើងអនែក្។

ជា�ំបូង ការក្សន្ាក្ទ់ាងំនេះខ្ី ន�ើយឃ្្តឆ្ងៃ យពីោនែ  ជួេកាលវារាេ 
រយទៈនពល�ល់នៅ៣០នាទីពីោនែ ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ការក្សន្ាក្ទ់ាងំនេះក្ក៏ាេផ់ត 
យូរនៅ កាេផ់តខ្ាងំន�ើង ន�ើយកាេផ់តខិតចូ្លជិតោនែ វញិ។ 

ការក្សន្ាក្ន់េះេឹងខិតតជិតោនែ បេ្ិច្ម្ងៗ នធ្វើឲ្យកាេផ់តឈចឺាបផ់ែម
 នទៀត ន�ើយរាេរយទៈនពលកាេផ់តយូររ�ូត�ល់ម្បផ�លមយួនាទី  

េិងនច្ញមក្កាេផ់តនលឿេន�ើងៗ - ម្បផ�លនរៀងរាល់នពលពីរ ឬបី 
នាទី។

អនែក្អាច្រាេអារម្មណ៍រសាបរ់សល់ ឬទបម់េិបាេនៅនពលការក្សន្ាក្ ់
កាេផ់តខ្ាងំន�ើងៗ ន�ើយខិតកាេផ់តជិតោនែ ។ ការនេះេឹងជួយ� ម្បសិេ

 នបើ�ក្�នងហាើមឲ្យផវងនៅនពលការក្សន្ាក្ច់ាបន់ផ្ើម នពលននាះ សូម�ក្ 
�នងហាើមតាមច្ង្្វ ក្ន់ោយផ្ចងស់ា្ម រតីនលើការ�ក្�នងហាើមនច្ញ។ វាអាច្ជួយ�  
ម្បសិេនបើ�ក្�នងហាើមធំ ឬែងៃូរ ឬនធ្វើសនម្ងជាច្ង្្វ ក្។់ សូមសាក្ល្ងផ្ចង់

 សា្ម រតីនលើការក្សន្ាក្េ់ីមយួៗ មយួម្ងៗ។ នៅនពលការក្សន្ាក្ប់ាេច្ប ់ 
សូម�ក្�នងហាើមឲ្យផវង ន�ើយបនញ្ចញវានចាល។ ការនេះជួយ�អនែក្សម្មរួល 
បេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេរវាងការក្សន្ាក្។់ សស្ីជានម្ច្ើេេិោយថាវាជួយ�ម្បសិេនបើ

 នធ្វើច្លនាជ៉ំវញិ ន�ើយរក្ទីតាងំផ�លនធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍ម្សរួល -  
ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលក្សន្ាក្ ់ការនេះរាេេយ័ថា នម្ទាបខ្ួេនៅនលើអ្វីមយួ 

 ន�ើយនោលម្តោក្របស់អនែក្ ឬនោលនោេនលើជង្គង ់េិងបាតន� 
ទាងំពីរ។ ការម្តាកំ្នែ៉ងទឹក្ ឬងូតទឹក្ផ្្ក ឈូក្ក្អ៏ាច្រាេម្បនោជេផ៏មេ

 
ផទេក្នែ៉ងការបេ្ថយការឈចឺាប ់េិងជួយ�អនែក្ឲ្យទបទ់ល់អារម្មណ៍បាេ 
នម្ច្ើេ។ ឆ្មបរបស់អនែក្េឹងផណនាឲំ្យអនែក្នធ្វើក្ិច្្ចការខ៉សៗោនែ  ន�ើម្ជីួយ�

 អនែក្ នពលការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េរបស់រាេ�ំនណើ រនៅម៉ខ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ជា 
ការសំខាេផ់�លម្តរូវច្ងចាថំា �ងខ្ួេរបស់អនែក្េឹងម្បាបអ់នែក្អំពីអ្វីផ�ល

 
ម្តរូវនធ្វើទាក្ទិ់េេឹងរនបៀបនធ្វើច្លនា េិងការ�ក្�នងហាើម។

សូមច្ងចាវំធីិយល់�ឹងអំពីការ�ក្�នងហាើម!

នពលអនែក្រាេការក្សន្ាក្�់ំបូងក្នែ៉ងផផនែក្ទីមយួនេការឈ ឺ
នពាះសម្រាលកូ្េ សូមពយាោមសម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេនោយ

 �ក្�នងហាើមតាមធម្មតា។ ជាការម្បនសើរនោយពយាោមមេិ 
នអើនពើេឹងការក្សន្ាក្ន់ៅ�ំណ្ក្ក់ាល�ំបូងនេះ ន�ើយបេ ្
ជាមយួទរ្ាបធ់ម្មតារបស់អនែក្ �ូច្ជានធ្វើច្លនាច៉្ះន�ើងឲ្យ 
នម្ច្ើេតាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។

នៅនពលពិបាក្ក្នែ៉ងការសម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេ នោយនម្បើការ
 �ក្�នងហាើមធម្មតា ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលក្សន្ាក្ន់ៅ�ំណ្ក្ក់ាល 

ទីមយួ សូមរក្សាការ�ក្�នងហាើមផវងៗ ន�ើយយឺតៗឲ្យបាេ 
យូរតាមតាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។ ការ�ក្�នងហាើមរបស់ 
អនែក្េឹងកាេផ់តនលឿេបេ្ិច្ នពលណ្ការក្សន្ាក្រ់តឹកាេផ់ត 
ខ្ាងំ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមពយាោម�ក្�នងហាើមយឺតៗតាមក្ំរតិធម្មតា 
របស់អនែក្វញិ ឬឲ្យបាេយឺតជាងបេ្ិច្។

នៅនពលចាបន់ផ្ើម េិងនពលបញ្ចបន់េការក្សន្ាក្ម់្ងៗ 
សូម�ក្�នងហាើមចូ្ល េិង�នងហាើមនច្ញឲ្យផវង (�ូច្ការ�ក្ 
�នងហាើមធំ) ន�ើយបេ្ូរសា្ម របស់អនែក្ នពលអនែក្បនញ្ច ញ�នងហាើម។ 
ការនេះេឹងជួយ�ឲ្យសញ្ញា នៅ�ងខ្ួេរបស់អនែក្ ឲ្យបេ្ូរក្នែ៉ង

 ខ្ួេ។

សូមកំ៉្នភ្ច្�ក្�នងហាើមធម្មតាវញិ ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាព 
អនែក្អាច្នធ្វើនៅបាេ នម្កាយការក្សន្ាក្ម់្ងៗ។
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ការនច្ញទឹក្រអិំល’

អនែក្ក្អ៏ាច្នច្ញសានែ មម្បឡាក្់្ ម ឬសំនបារពណ៌ផ្្ក ឈូក្ខ្ះផ�រ។  
នេះេឺជាឆនែ៉ក្ផ�លបាេបិទក្ស្ូេ។ វារាេេយ័ថាក្ស្ូេរបស់អនែក្

 ក្ំព៉ងចាបន់ផ្ើមលាតសេ្ឹង។ ទឹក្រអិំលអាច្នលច្ន�ើងជានម្ច្ើេនរា៉ា ង 
 ឬនម្ច្ើេនែងៃម៉េការក្សន្ាក្ច់ាបន់ផ្ើម។ 

ការផបក្ទឹក្នភ្ាះ

‘ការផបក្ទឹក្នភ្ាះ’ រាេេយ័ថាែង ់ឬែងទឹ់ក្នភ្ាះផ�លទបទ់ារក្របស់ 
អនែក្វាផបក្ ន�ើយវត្ថ៉រាវក្ធ្៏ាយ ឬបាញ់នច្ញនម្រៅ។ វត្ថ៉រាវផ�លនច្ញមក្

 
នម្រៅនេះេឺជាទឹក្នភ្ាះផ�លពទ័្ជំ៉វញិ េិងការពារទារក្អនែក្ខណទៈផ�ល 
វាលូតលាស់នៅក្នែ៉ងខ្ួេអនែក្។ ទឹក្នភ្ាះ តាមធម្មតាេឹងរាេពណ៌ថ្ា 

 ក្ប៏៉ា៉ផេ្អាច្រាេពណ៌នលឿង ឬពណ៌ច្ំនបើង។ ម្បសិេនបើវារាេពណ៌ 
នបតង ឬពណ៌ម្ក្�ម វាម្បផ�លជារាេបញ្ហា ន�ើយ។ នទាះជាពណ៌អ្វី 
ក្ន៏ោយ អនែក្េួរោក្ម់្ទនាបម់យួ ន�ើយទូរស័ព្នៅឆ្មបរបស់អនែក្ ឬមេ្ីរ 
សម្រាលកូ្េ ឬនវជជាបណិ្ត នោយនម្ពាះអនែក្ម៉ខជាេឹងម្តរូវការនៅមជ្ឈ 
មណ្លសម្រាលកូ្េ ឬមេ្ីរនពទ្យរបស់អនែក្ ន�ើម្នីេអាច្ផឆក្នមើលអនែក្  
ទារក្អនែក្ េិងទីតាងំនេទារក្អនែក្។ 

ម្បសិេនបើទឹក្នភ្ាះរបស់អនែក្បាេផបក្ ន�ើយអនែក្នៅផតពំ៉រាេការក្សន្ាក្ ់
នទៀងទាតន់ម្កាយនពល២៤នរា៉ា ង អនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវការចាក្ថ់ានែ នំធ្វើឲ្យ 
ឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ នោយនម្ពាះវាអាច្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់េជំងឺឆ្ង។  
ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ េឹងេិោយជាមយួអនែក្អំពីនរឿងនេះ។

រនបៀបផ�លន�េូ ឬអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជងរបស់អនែក្អាច្ជួយ�បាេ

រាេក្ិច្្ចការនម្ច្ើេផ�លន�េូ ឬអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជងរបស់អនែក្អាច្នធ្វើ 
ន�ើម្ឲី្យការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េបាេម្សរួលផែមនទៀត។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមកំ៉្ 
នភ្ច្ថានេក្ម៏្តរូវការនរៀបច្ំឲ្យបាេរចួ្នម្សច្ផងផ�រ។ សូមឲ្យបាេច្បាស់ 
ម្បាក្�ថានេយល់�ឹងអំពីអ្វីៗផ�លទាក្ទិ់េេឹងការសម្រាលកូ្េ។ សូម

 
េិោយម្បាបន់េអំពីេនម្រាងការសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្ េិងអំពីរនបៀប 
ផ�លនេអាច្ជួយ�អនែក្ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។

នេអាច្៖

• នៅជាមយួអនែក្ឲ្យបាេជាោនែ ។ (ជាការល្អម្បសិេនបើរាេអនែក្ជួយ� 
នម្ជាមផម្ជងនម្ច្ើេជាងរានែ ក្។់ រានែ ក្អ់ាច្នៅជាមយួអនែក្ខណទៈផ�ល 
រានែ ក្ន់ទៀតឈបស់ម្រាក្)

• កាេន់�អនែក្ េិោយជាមយួអនែក្ នលើក្ទឹក្ចិ្ត្អនែក្ េិងរលឹំក្អនែក្ថា
 ការឈចឺាបេ់ឹងក្េ្ងផ៉តនៅ

• យក្ទឹក្ េិងទឹក្ក្ក្ឲ្យអនែក្ផឹក្  

• រលឹក្អនែក្ឲ្យនម្បើវធិីសម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេ 

• នធ្វើសរនសឲ្យអនែក្

• ជួយ�អនែក្ផ្្ស់ប្ូរទីក្ផេ្ង

• រក្ជំេួយពីប៉េ្គលិក្នពទ្យម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការនេ

• ជួយ�អនែក្នធ្វើការសនម្មច្ចិ្ត្អំពីការពយាបាលណ្មយួ។

សស្ីមយួច្ំេួេ នទាះជាោ៉ា ងណ្ក្្ី ពំ៉ច្ងឲ់្យនេប៉ាះពាល់ ឬេិោយជា 
មយួន�ើយ នៅនពលការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េក្ព៉ំងផតខ្ាងំ។ នេះមេិ 
ជាអ្វនីទ។ ការរាេអារម្មណ៍ថាបាេនេជយួ�នម្ជាមផម្ជង េិងពំ៉ខ្ាច្ក្នែ៉ងព 
នលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េេឺជាការសំខាេ។់ វាជយួ��ងខ្ួេអនែក្ន�ើម្នីឆ្ើយ

 តបតាមផបបធម្មជាតិ ផ�លេងឹជួយ�អនែក្ម្េបម់្េងការឈចឺាបពី់ការ 
ក្សន្ាក្។់ អនែក្អាច្រាេអារម្មណ៍ឈចឺាបជ់ាទីបផ៉ំតខាងផ្ូវច្តិន្ពញទាងំ

 
�ងខ្ួេអនែក្ នពលអនែក្ផ្ចងស់ា្ម រតីនលើការក្សន្ាក្ម់ង្ៗ ក្ប៏៉ាផ៉េព្ាក្្យនលើក្ 
ទកឹ្ចិ្តព្អីនែក្ជយួ�នម្ជាមផម្ជងរបស់អនែក្ េឺជាការសំខាេន់ពញទូទាងំអំ�៉ង

 នពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ 
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នតើខ្៉ ំេួរនៅមេ្ីរនពទ្យភ្ាមៗឬ?

សូមកំ៉្ភយ័ស្េ។់ ជាេំេិតល្អផ�លទូរស័ព្ម្បាបឆ់្មប ឬនវជជា 
បណិ្តរបស់អនែក្ ន�ើយេិោយម្បាបន់េអំពីការក្សន្ាក្ ់
របស់អនែក្ េិងអារម្មណ៍របស់អនែក្ោ៉ា ងណ្ផ�រ។ សូមឲ្យ 
បាេច្បាស់ម្បាក្�ថាអនែក្ម្បាបន់េឲ្យ�ឹង ម្បសិេនបើអនែក្ផបក្ 
ទឹក្នភ្ាះ។ តាមធម្មតាេឺជាការម្បនសើរបំផ៉តផ�លពយាោម 
ន�ើយសម្រាក្នៅផ្ះមយួរយទៈ ម្បសិេនបើអនែក្៖

• នៅក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាល�ំបូងនេការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ

• រាេអារម្មណ៍ស៉ខម្សរួល

• រាេនផ្នពាះស៉ខភាពល្អធម្មតា

ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនេះ ជាការរាេម្បនោជេន៍�ើម្៖ី

• ន�ើរ េិងនធ្វើច្លនាជ៉ំវញិនៅច្នន្ាះការក្សន្ាក្់

• បេ្នធ្វើក្ិច្្ចការខ្ះជំ៉វញិផ្ះ (កិ្ច្្ចការង្យម្សរួល  -   
មេិផមេនលើក្របស់ធងៃេន់�ើយ)

• ងូតទឹក្ផ្្ក ឈូក្ ឬងូតទឹក្ក្នែ៉ងអាង។

វាមេិអីនទន�ើម្បីរនិភាេ ឬផឹក្ទឹក្តាមធម្មតា។ ជាការសំខាេ់
 ផ�លម្តរូវរក្សាឲ្យរាេជាតិទឹក្ក្នែ៉ងខ្ួេបាេនម្ច្ើេ �ូនច្នែះសូម
 ផឹក្ទឹក្ឲ្យបាេនទៀងទាត។់

ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្
 

េឹងពិភាក្សាជាមយួអនែក្អំពីនពលអនែក្េួរនៅមេ្ីនពទ្យ ន�ើយ 
ម្តរូវទាក្ទ់ងជាមយួេរណ្ ម្បសិេនបើនពលនវលាបាេមក្ 
�ល់។

ជាទូនៅ អនែក្េឹងម្តរូវការទូរស័ព្នៅឆ្មប នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្  
ឬមេ្ីរសម្រាលកូ្េ ន�ើយនៅមេ្ីរនពទ្យ ម្បសិេនបើ៖

• អនែក្ធ្ាក្វ់ត្ថ៉រាវរាេសានែ ម្មម្សស់ពីទា្វ ររាស

• អនែក្រាេទឹក្បាញ់នច្ញនម្ច្ើេ ឬ�ូរតក្់ៗ  
(នេះម្បផ�លជាទឹក្នភ្ាះ) 

• ការឈចឺាបក់ាេផ់តញឹក្ញាបន់�ើង

• អនែក្ ឬន�េូរបស់អនែក្រាេក្ង្វល់ណ្មយួ

ម៉េនច្ញពីផ្ះ សូមម្បាបឆ់្មប នវជជាបណិ្ត ឬមេ្ីរសម្រាល 
កូ្េឲ្យ�ឹងថាអនែក្ក្ំព៉ងនធ្វើ�ំនណើ រនៅមេ្ីរនពទ្យន�ើយ។ ម្ប 
សិេនបើអនែក្រាេអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជង សូមកំ៉្នភ្ច្ទូរស័ព ្
នៅនេ នទាះបីជានេមេិទាេប់ាេមក្ជាមយួអនែក្នៅន�ើយ 
ក្ន៏ោយ។

 
 
 

នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើងនៅនពលខ្៉ ំនៅ�ល់មេ្ីរនពទ្យ?

ការនេះអាម្ស័យនៅនលើមេ្ីរនពទ្យ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ជាទូនៅឆ្មបេឹង៖

• បំពាក្ក់្ងន�អត្សញ្ញា ណនៅនលើក្ន�អនែក្

• េិោយម្បាបអ់ំពីអ្វីផ�លក្ំព៉ងនក្ើតន�ើង�ល់អនែក្

• ផឆក្នមើលក្ំនៅ ជីពច្រ េិងសរា្ព ធ្មរបស់អនែក្

• ផឆក្នមើលទីតាងំរបស់ទារក្ នោយស្ាបនមើលនពាះរបស់អនែក្ 

• វាស់ស្ងច់្ង្្វ ក្ន់បះ�ូងរបស់ទារក្

• វាស់ស្ងរ់យទៈនពលក្សន្ាក្រ់បស់អនែក្

• នធ្វើនតស្ទឹក្ននាមរបស់អនែក្

• នេម្បផ�លនធ្វើការពិេិត្យនមើលក្នែ៉ងខ្ួេអនែក្ (ម្បសិេនបើឆ្មបេិតថាអនែក្

 �ល់នពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េន�ើយ) ន�ើម្ឲី្យ�ឹងថាក្ស្ូេរបស់
 អនែក្នបើក្ធំប៉ា៉ណ្ណ  េិងន�ើម្ផីឆក្នមើលទីតាងំរបស់ទារក្ផងផ�រ។

ឆ្មបេឹងបេ្ផឆក្នមើលោ៉ា ងនទៀងទាតេូ់វការរកី្ច្ំនរ ើេរបស់អនែក្ េិងសា្ថ េ
 

ភាពរបស់ទារក្អនែក្ យូរៗម្ងក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល�ំណ្ក្ក់ាលទីមយួ។ អនែក្
 

ម្បផ�លច្ងផ្់្ស់ប្ូរទីតាងំជាញឹក្ញាប ់នោយនម្បើក្ញ្ចបទឹ់ក្នរ្ៅស្អំខនែង 
 ឬនពាះអនែក្ រតឹខនែង ងូតទឹក្ផ្្ក ឈូក្នរ្ៅឧណហា ៗ ឬងូតទឹក្អាង/សបា៉ា/អាង 

ទឹក្សម្រាបស់ម្រាលកូ្េ។

សូមសួរឆ្មបរបស់អនែក្ េិងអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជងរបស់អនែក្ឲ្យនេជួយ�អនែក្ 
រក្ទីតាងំផ�លស៉ខម្សរួលសម្រាបអ់នែក្ េិងការ�ក្ពិនសាធ ឧទា�រណ៍  
ឈរ អង្គ៉យនចាងនហាង ឬល៉តជង្គងន់ោយយក្ន�ទាងំពីរម្ទ�ងខ្ួេ។

ការជួយ�នៅនពលអនែក្ឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ

នពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្េឹងរកី្ច្នម្មើេោ៉ា ងណ្ននាះេឺអា
 

ម្ស័យនៅនលើសា្ថ េភាពពីរបីោ៉ា ង រមួរាេទារក្ច៉្ះនម្កាម ឬនៅនម្កាម 
តាមឆ្អឹងម្តោក្ េិងក្ស្ូេនបើក្ច្ំ� (រកី្ទំ�ំ) ជាមយួការក្សន្ាក្�់៏

 នទៀងទាត។់ រាេរនបៀបនម្ច្ើេោ៉ា ងផ�លអនែក្អាច្ជួយ�បេ្ូរការឈ ឺ
នពាះសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្។

ការរាេអារម្មណ៍សម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេតាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ

ក្ិច្្ចការទាងំឡាយផ�លអាច្ជួយ� រមួរាេ៖

• នភ្ង

• ការពយាបាលនោយម្ច្បាច្រ់តឹជាមយួនម្បងម្ក្អូប

• វធិីសម្មរួលបេ្ូរអារម្មណ៍ េិងការ�ក្�នងហាើម។

ក្ញ្ចបទឹ់ក្នរ្ៅោក្ស់្អំនលើផផនែក្ខាងនម្កាមនេនពាះ ឬខនែងអាច្នធ្វើឲ្យរាេ 
អារម្មណ៍ល្អ។ មេ្ីរនពទ្យមយួច្ំេួេពំ៉អេ៉ញ្ញា តយក្វត្ថ៉ទាងំនេះមក្ជា 
មយួនទនោយនម្ពាះខ្ាច្រាេការរលាក្ �ូនច្នែះសូមផឆក្នមើលជាមយួ 
ឆ្មបរបស់អនែក្ជាម៉េ។ ការងូតទឹក្ផ្្ក ឈូក្ េិងម្តាទឹំក្នរ្ៅឧណហា ៗក្អ៏ាច្ 
ជួយ�ផ�រ។
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ន�ត៉អ្វីបាេជាម្តរូវការទឹក្?

ការម្តាទឹំក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ អាច្រាេ
 ម្បសិទ្ិភាពខ្ាងំសម្រាបន់ធ្វើឲ្យស៉ខម្សរួល េិងបេ្ថយការឈ
 ឺ

ចាបក់្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ ទឹក្ផ្ល់ការម្ទម្ទង ់ 
េិងការអផណ្តផ�លជួយ�អនែក្ ន�ើម្សីម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេ។ 

ការនផ្ក្ម្តាខំ្ួេក្នែ៉ងទឹក្នរ្ៅឧណហា ៗ ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះ
 សម្រាលកូ្េ អាច្កាតប់េ្ថយភាពតាេតឹងនេជាតិអរ័ម៉ាូេ  

េិងការឈចឺាបប់ាេនោយជួយ��ងខ្ួេរបស់អនែក្ ន�ើម្ី
 ផលិតជាតិមយា៉ាង ផ�លជួយ�បេ្ថយការឈចឺាបត់ាមធម្ម 

ជាតិ (endorphins)។ វាអាច្ជួយ�បេ្ូរភាពតាេតឹង 
នេសាច្�៉់ំ េិងជួយ�អនែក្សម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេរវាងការ

 ក្សន្ាក្។់ ការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េក្នែ៉ងទឹក្អាច្៖ 

• ផ្ល់ការធូរម្សាល ពីការឈចឺាបោ់៉ា ងនម្ច្ើេ

• កាតប់េ្ថយនសច្ក្្ីម្តរូវការថានែ នំញៀេ េិងការនធ្វើ 
អេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យទាងំឡាយ ជាពិនសសការ 
ចាក្ថ់ានែ សំ្ពឹក្សម្រាបឲ់្យស្ពឹក្ពីនម្កាមច្នង្កះ 

• ជួយ�អនែក្ម្េបម់្េងអារម្មណ៍បាេនម្ច្ើេក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះ 
សម្រាលកូ្េ េិងរកី្រាយនម្ច្ើេអំពីរនបៀបផ�លអនែក្ក្ំព៉ង 
ម្ទាមំ្ទេឹងវា

• ផ្ល់អារម្មណ៍ម្សាលខ្ួេ បេ្ូរការនេឿយ�តស់ាច្�៉់ំ  
េិងភាពតាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្

• បនង្កើេនល្ឿេឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ

• នាឲំ្យរាេការសម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេ េិងសេ្សសំំនច្

ការរក្សា�ងខ្ួេឲ្យនៅសា្វ ហាប់

ន�ើរជំ៉វញិបេ្ប ់ឬន�ើរន�ើងច៉្ះតាមផ្ូវម្ច្ក្ន�ើរក្នែ៉ងផ្ះ នពលអនែក្អាច្នធ្វើ
 នៅបាេ។ ការរក្សាភាពសា្វ ហាបអ់ាច្ជួយ�រក្សាអារម្មណ៍របស់អនែក្ឲ្យ 

នភ្ច្ពីការឈចឺាប។់ សូមទនម្មតខ្ួេនលើន�េូ ឬអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជង
 

របស់អនែក្ម្បសិេនបើការនេះអាច្ជួយ�អនែក្។

ការផ្្ស់ប្ូរទីតាងំ

សូមសាក្ល្ង៖

• ឈរ

• អង្គ៉យនចាងនហាង

• នោលខ្ួេនៅនលើបាតន� េិងជង្គងរ់បស់អនែក្

• អង្គ៉យផផ្អក្ខនែងោនែ ជាមយួអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជងរបស់អនែក្។

ការនធ្វើសរនស

ការនធ្វើសរនសអាច្ជួយ�បេ្ថយភាពតាេតឹងនេសាច្�៉់ំ ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះ
 

សម្រាលកូ្េ េិងជួយ�អនែក្សម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេ។ ន�េូរបស់អនែក្ ឬអនែក្
 ជួយ�នម្ជាមផម្ជង�នទនទៀត អាច្នម្បើរនបៀបអផង្អលបង្អូសផវងៗ ឬអផង្អល 

ជារង្វងម់ូលធំ។ ច្ំនពាះការឈចឺាបខ់នែងផផនែក្ខាងនម្កាម នេអាច្សាក្ 
ល្ងនធ្វើច្លនាខ្ីៗនោយសង្កតឲ់្យខ្ាងំ។ រក្សាន�ឲ្យប៉ាះជាបេ់ឹង�ង 
ខ្ួេម្េបន់ពល។

ការែងៃូរ េិងផម្សក្

វាោ្ម េបាេរង្្វ េអ់្វីសម្រាបក់ារនៅសាងៃ តន់សងៃៀម នៅនពលឈនឺពាះ 
សម្រាលកូ្េន�ើយ (ម្បសិេនបើអនែក្អត្ពល េិងអនែក្នលើក្ទមងៃេអ់ាច្

 
ផម្សក្បាេនៅនពលនេហាតន់លើក្ខ្ួេម្បាណ �ូនច្នែះអនែក្ក្អ៏ាច្ផម្សក្ 
�ូច្នេបាេផ�រ)។ ការសាក្ល្ងនៅនសងៃៀមអាច្នធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍ 
កាេតឹ់ងផតងផតប៉ា៉នណ្ណ ះ។

“ការន�ើរជំ៉វញិ នៅនពលខ្៉ ំក្ំព៉ងរាេការក្សន្ាក្ ់
ជួយ�ខ្៉ ំទបទ់ល់ការឈចឺាបប់ាេនម្ច្ើេ 
ជាងនពលខ្៉ ំទនម្មតខ្ួេច៉្ះ។” Lynette
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ថានែ ជំួយ�បេ្ថយការឈចឺាបន់ៅនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ

មេ៉ស្សម្េបរ់ូបេឺខ៉សោនែ  ពីផបបផ�លនេរាេអារម្មណ៍អំពីការឈចឺាប ់
របស់នេ េិងរនបៀបផ�លនេម្េបម់្េងវា។ រាេរនបៀបនម្ច្ើេផ�លអាច្ 
ជួយ�អនែក្ទបទ់ល់េឹងការឈចឺាបក់្នែ៉ងនពលសម្រាលកូ្េ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ទាល់ផត 
អនែក្នោះម្សាយេឹងការឈចឺាបន់ៅនពលសម្រាលកូ្េ អនែក្េឹងពំ៉�ឹងពី

 
រនបៀបផ�លអនែក្េឹងទបទ់ល់ ឬអ្វីផ�លនធ្វើការបាេម្បនសើរបំផ៉តននាះ 
ន�ើយ - �ូនច្នែះសូមនរៀបច្ំជានម្សច្ន�ើម្សីាក្ល្ងរនបៀបនផ្សងៗោនែ ។

ក្ិច្្ចការទាងំឡាយនទៀត ក្អ៏ាច្ប៉ាះពាល់�ល់រនបៀបផ�លអនែក្ទបទ់ល់ 
េឹងការឈចឺាបច់ាបផ់�រ រមួរាេ៖

• នតើការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េរាេរយទៈនពលប៉ា៉នា្ម េ ន�ើយថានតើនៅ 
នពលនែងៃ ឬនពលយប។់ ម្បសិេនបើអនែក្ឈនឺពាះយូរតាងំពីយបម់ក្  
វាអាច្ពិបាក្ខ្ាងំន�ើម្ទីបទ់ល់េឹងការឈចឺាប់

• ការរាេអារម្មណ៍រសាបរ់សល់។ ការអេ្ះអផេ្ងនធ្វើឲ្យអនែក្តាេតឹង 
ក្នែ៉ងខ្ួេ ន�ើយនធ្វើឲ្យការឈចឺាបម់្បនភទណ្មយួ ឬភាពមេិស៉ខ

 ម្សរួលកាេផ់តខ្ាងំន�ើង។ ការ�ឹងអំពីអ្វីផ�លអនែក្រពឹំងទ៉ក្នៅនពល
 

ឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ �ូច្ជាការរាេមេ៉ស្សនៅជាមយួអនែក្ន�ើម្ ី
នលើក្ទឹក្ចិ្ត្ េិងនធ្វើឲ្យអនែក្រាេទំេ៉ក្ចិ្ត្ េិងការនៅក្នែ៉ងបរោិ

 កាសផ�លនធ្វើឲ្យអនែក្ស៉ខម្សរួល ក្អ៏ាច្ជួយ�អនែក្សម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេ 
 េិងរាេទំេ៉ក្ចិ្ត្នម្ច្ើេផ�រ។

នសច្ក្្ីផណនាជំានម្ច្ើេខាងនលើ �ូច្ជាការរក្សាខ្ួេឲ្យនៅសា្វ ហាប ់
 

េិងការផ្្ស់ប្ូរទីតាងំ េឹងជួយ�អនែក្ន�ើម្ទីបទ់ល់េឹងការឈចឺាប។់ 
 ក្ប៏៉ា៉ផេ្ជួេកាល អនែក្អាច្ម្តរូវការនម្បើថានែ នំពទ្យផ�រ។ នេះេឺជានសច្ក្្ ី

សនង្ខបនេម្បនភទថានែ នំពទ្យទូនៅផ�លរាេផ្ល់។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម 
អំពីជនម្មើសនផ្សងៗ េិងផលប៉ាះពាល់ទាងំឡាយ សូមេិោយជាមយួ 
ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

“ខ្៉ ំអាច្សម្រាក្ក្នែ៉ងអាងទឹក្នរ្ៅឧណហា ៗ 
 

នោយទាញខ្ួេខ្៉ ំឲ្យម្តង ់នពលណ្ខ្៉ ំរាេ
 

ការក្សន្ាក្ម់្ងៗ។ ខ្៉ ំទនម្មតខ្ួេខ្៉ ំក្នែ៉ងទឹក្
 នរ្ៅឧណហា ៗ នៅច្នន្ាះនពលឈចឺាប។់  

ខ្៉ ំេិតថាថានែ ក្ប់ង្ហា តន់ោហា្គ សម្រាប ់
ការរាេនផ្នពាះរបស់ខ្៉ ំ បាេជួយ�ខ្៉  ំ
ទបទ់ល់េឹងការក្សន្ាក្ម់្ងៗ ជាជាង 

តទល់េឹងការឈចឺាប។់ ” Karen
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នៅនពលម្តរូវការជំេួយទៈ ការនធ្វើអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យ

ការនធ្វើអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យ’ េឺជាសក្ម្មភាពនធ្វើន�ើងនោយឆ្មប ឬនវជជា 
បណិ្តផ�លរាេេយ័ម្តង់ៗ  េឺការនធ្វើអេ្រាេមេក៍្នែ៉ងនពលការសម្រាល

 
កូ្េ។ រាេក្្ីក្ង្វល់ខ្ះៗផ�លថា ការនធ្វើអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យ ម្តរូវបាេ 
នេនម្បើញឹក្ញាបន់ពក្ក្នែ៉ងការសម្រាលកូ្េនៅម្បនទសអូសស្ាលី។ មយា៉ាង

 
វញិនទៀត រាេការយល់ន�ើញខ៉សៗោនែ អំពីការនេះ។ អនែក្ខ្ះេិោយថា 
ការនម្បើអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យ នធ្វើឲ្យការសម្រាលកូ្េរាេស៉វត្ថិភាពនម្ច្ើេ។ 
អនែក្ខ្ះនទៀតេិោយថា ការរាេអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យមយួ រាេេយ័ថា 
នៅទីបញ្ចប ់អនែក្េឹងម្តរូវការអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យបផេ្ថមនទៀត។  
ឧទា�រណ៍ ការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះសម្រាលកូ្េ អាច្នធ្វើឲ្យរាេការ 
ពិបាក្នម្ច្ើេក្នែ៉ងការទបទ់ល់េឹងការក្សន្ាក្ ់ពីនម្ពាះវាចាបន់ផ្ើមោ៉ា ង

 នលឿេ ន�ើយោ៉ា ងខ្ាងំ។ ការនេះរាេេយ័ថា អនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវការ 
ថានែ ជំួយ�បេ្ូរការឈចឺាបខ្់ាងំជាង ម្បសិេនបើអនែក្ឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ

 តាមធម្មតា។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេស៉ខភាពល្អ ន�ើយការរាេនផ្នពាះ េិងការឈនឺពាះ
 

សម្រាលកូ្េរបស់អនែក្រាេលក្្ខណទៈធម្មតា អនែក្ម្បផ�លជាពំ៉ម្តរូវការ 
ការអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យណ្មយួន�ើយ។ 

ផផនែក្នេះពិភាក្សាអំពីអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យមយួច្ំេួេ ជាទូនៅនេផតង 
នម្ច្ើេនម្បើក្នែ៉ងការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ។ សូមេិោយជាមយួ

 ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ អំពីការអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យទាងំននាះនៅ 
នពលអនែក្រាេនផ្នពាះ។ អនែក្ម្បផ�លជាច្ងសួ់រសំណួរខ្ះៗ�ូច្តនៅ 
នេះ៖ 

• ន�ត៉អ្វីបាេជាខ្៉ ំម្តរូវការអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យនេះ?

• នតើរាេនម្ោះថានែ ក្ ់េិងេ៉ណម្បនោជេអ៍្វីខ្ះសម្រាបខ់្៉ ំ េិងទារក្ខ្៉ ំ

• នតើរាេជនម្មើសនផ្សងនទៀតឬនទ

• នតើវាទំេងជាបនង្កើេនសច្ក្្ីម្តរូវការរបស់ខ្៉ ំ ច្ំនពាះអេ្រាេមេផ៍ផនែក្
 

នពទ្យផែមនទៀតឬនទ

• នតើខ្៉ ំអាច្នធ្វើអ្វីខ្ះក្នែ៉ងនពលខ្៉ ំរាេនផ្នពាះ ន�ើម្កីាតប់េ្ថយលទ្ភាព
 នាឲំ្យខ្៉ ំម្តរូវការអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យ

• នតើមេ្ីរនពទ្យរាេនោលការណ៍អ្វីខ្ះ អំពីអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យនេះ  
ន�ើយនតើរាេអ្វីជាភស្៉តាងណ្ខ្ះ ន�ើម្ោីមំ្ទអេ្រាេមេន៍េះ

• នតើវាេឹងឈចឺាបឬ់នទ

• នតើវាេឹងប៉ាះពាល់�ល់�ំនណើ រម្សរួលខ្ួេន�ើងវញិរបស់ខ្៉ ំឬនទ

• នតើវាេឹងប៉ាះពាល់�ល់សមត្ថភាពរបស់ខ្៉ ំ ន�ើម្បីំនៅកូ្េេឹងនោះ
 ឬនទ 

• នតើវាេឹងប៉ាះពាល់�ល់ការរាេនផ្នពាះរបស់ខ្៉ ំនៅនពលអនាេត 
ឬនទ?

ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្េួរពិភាក្សាអំពីេ៉ណសម្ត្ិ េិងេ៉ណវបិត្ិ
 នេអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យណ្មយួជាមយួអនែក្ ម៉េនពលអនែក្យល់ម្ពម 

េឹងក្រណីនេះ។ 

ការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះសម្រាលកូ្េ

ជួេកាល នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អាច្ផណនាកំារចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះ 
សម្រាលកូ្េ - នធ្វើឲ្យវានក្ើតតាមសិប្េិម្មតិជាជាងរងច់ាឲំ្យវាចាបន់ផ្ើម

 នោយខ្ួេឯង។ មូលន�ត៉នេការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះសម្រាលកូ្េ 
អាច្រមួរាេការនក្ើតកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ នរាេទឹក្ននាមផផ្អម បញ្ហា តម្មងននាម 
សរា្ព ធ្មខ្ពស់ ឬ នពលណ្ការរាេនផ្នពាះ�ួសពី៤១អាទិត្យ។

ម្បសិេនបើការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្ម្តរូវបាេចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្ប ់
នក្ើត ជាការសំខាេផ់�លអនែក្ម្តរូវពិភាក្សាអំពីវធិីនេះ ជាមយួនវជជាបណិ្ត 
ឬឆ្មបរបស់អនែក្។ េ៉ណម្បនោជេន៍េការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះ 
សម្រាលកូ្េម្តរូវរាេនម្ច្ើេជាងនម្ោះថានែ ក្។់ ការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះ 
សម្រាលកូ្េរាេនម្ោះថានែ ក្ម់យួច្ំេួេ ឧទា�រណ៍ រាេនម្ោះថានែ ក្ក់្ំរតិ 
ខ្ពស់នេការនម្បើ�នង្កៀបន�ើម្ទីាញទារក្នច្ញពីទា្វ ររាស ឬនម្បើម្បោប់

 
បឺតម្សរូបយក្ទារក្ េិងការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត។់

វធិីចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះសម្រាលកូ្េ េិងចាបន់ផ្ើមការក្សន្ាក្៖់

• ការជូតភានែ សេឺជាវធិី�ង៏្យម្សរួលមយួ។ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលពិេិត្យ
 នមើលទា្វ ររាស ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តយក្ម្រាមន�នធ្វើច្លនាមូលក្កូ្រ 

ក្កាយភានែ ស។ ភស្៉តាងនេះសេនែិោ្ឋ េថាការជូតភានែ សបនង្កើតឲ្យរាេ 
ការចាបន់ផ្ើមនេការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ េិងកាតប់េ្ថយនសច្ក្្ីម្តរូវ 
ការនេការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះសម្រាលកូ្េ�នទនទៀត។

• សារធាត៉អេ្ិល Prostaglandin េឺជាជាតិអរ័ម៉ាូេផ�ល�ងខ្ួេ 
របស់អនែក្ផលិត។ វាជួយ�ឲ្យក្ស្ូេរបស់អនែក្ទេ។់ Prostin® េិង  
Cirvidil® េឺជាសណ្្េសិប្េិម្មតិទាងំពីរោ៉ា ងនេសារធាត៉អេ្ិល

  prostaglandin។ សារធាត៉ទាងំនេះម្តរូវបាេនេស៊ក្ចូ្លតាម 
ទា្វ ររាសផក្្រក្ស្ូេន�ើម្នីធ្វើឲ្យវាទេ។់ ការនេះក្អ៏ាច្នផ្ើមឲ្យរាេ

 
ការក្សន្ាក្ផ់�រ។ វធិីទាងំនេះអាច្រាេម្បសិទ្ិភាពក្នែ៉ងរយទៈនពល៦

 នៅ១៨នរា៉ា ង។ នម្ោះថានែ ក្ម់យួនេនម្ោះថានែ ក្ទ់ាងំអស់េឺថាវធិីចាក្ ់
ថានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះសម្រាលកូ្េនេះ អាច្នធ្វើឲ្យស្ូេរបស់អនែក្ 
ក្នម្មើក្ខ្ាងំ�ួស ន�ើយនាឲំ្យពិបាក្�ល់ទារក្។

• ការបេ្៉ ំក្ស្ូេនោយនម្បើនម្េឿងយេ ្េឺជាការនម្បើបំពងប្់ាស្ិក្តូច្ 
មយួន�ើម្ជីួយ�នបើក្ េិងនធ្វើឲ្យក្ស្ូេទេ។់

• ការបំផបក្ទឹក្នភ្ាះ (នៅថាការនចាះនមើលទឹក្នភ្ាះ)នធ្វើន�ើងនោយ 
នវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្ផ�លស៊ក្បញ្ចូ លឧបក្រណ៍មយួនៅក្នែ៉ង 
ទា្វ ររាស ន�ើយនៅតាមក្ស្ូេផ�លនបើក្ច្ំ� ន�ើម្ចីាក្ទ់ម្៉ះ 

 ភានែ សទបទឹ់ក្នភ្ាះនោយែនែមៗ។ ការនេះនធ្វើឲ្យក្បាលរបស់ទារក្ 
សង្កតច៉់្ះនម្កាមនលើក្ស្ូេផែមនទៀត នោយបនង្កើេសារធាត៉អរ័ម៉ាូេ  
េិងការក្សន្ាក្ឲ់្យរាេនម្ច្ើេ។
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• Oxytocin េឺជាសារធាត៉អរ័ម៉ាូេផ�ល�ងខ្ួេរបស់អនែក្ផលិត 
នោយធម្មជាតិនៅនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ វានធ្វើឲ្យស្ូេ 
ក្សន្ាក្។់ ការចាក្ស់ារធាត៉អរ័ម៉ាូេសិប្េិម្មតិ oxytocin  
(Syntocinon®) តាមតំណក្ន់ៅក្នែ៉ងសរនស្មជួយ�នធ្វើឲ្យ 
ការក្សន្ាក្ច់ាបន់ផ្ើម។ េ៉ណវបិត្ិនេជាតិអរ័ម៉ាូេ oxytocin េឺថា 
វាអាច្នធ្វើឲ្យអនែក្កាេផ់តពិបាក្ទបទ់ល់េឹងការក្សន្ាក្។់ ការនេះ 
អាច្រាេេយ័ថា អនែក្ទំេងជាម្តរូវការថានែ បំេ្ូរការឈចឺាបផែមនទៀត។ 
សូមនសនែើឲ្យរាេថានែ បំណ្ក្ភ់ជាួរជាបន់ៅេឹងម្បោបរ់ាេក្ងវ់លិ ន�ើម្ី

 ឲ្យអនែក្អាច្នធ្វើច្លនាជ៉ំវញិបាេ ម្បសិេនបើអនែក្ច្ង។់ នម្ោះថានែ ក្ន់េ 
ជាតិ oxytocin េឺ�ូច្ោនែ េឹងនម្ោះថានែ ក្ន់េ prostaglandin  
ផ�រ នលើក្ផលងផតម្បសិទ្ិភាពផ�លនធ្វើឲ្យន�ើញច្បាស់ ន�ើយភ្ាមៗ 

 ក្ប៏៉ា៉ផេ្អាច្ប្ូរបសញ្្ច ស់នៅវញិនម្ច្ើេជាង prostaglandins។ 
នេេឹងម្តរូវការម្តរួតពិេិត្យអនែក្ េិងទារក្អនែក្ឥតឈបឈ់រក្នែ៉ងអំ�៉ង

 នពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ ន�ើម្ផីឆក្រក្នមើលផលប៉ាះពាល់បន្ាប ់
បេ្ស។ំ 

នេម្បផ�លម្តរូវការ ការរមួផ្សនំេអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យទាងំនេះ ន�ើម្ ី
ចាបន់ផ្ើមការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ ការម្តរួតពិេិត្យទារក្នៅនពលឈ

 ឺ
នពាះសម្រាលកូ្េ។ 

ការបផេ្ថមជំេួយនធ្វើឲ្យឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ 

ការនេះរាេេយ័ថា នធ្វើឲ្យនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ 
កាេផ់តឆ្បរ់�័ស។ ការនេះអាច្នធ្វើបាេនៅនពលឈ ឺ
នពាះសម្រាលកូ្េបាេចាបន់ផ្ើមតាមធម្មជាតិ ក្ប៏៉ា៉ផេ្រាេ 
�ំនណើ រនៅម៉ខយឺត។ តាមធម្ម ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តនធ្វើក្ិច្្ច

 
ការនេះនោយបំផបក្ទឹក្នភ្ាះអនែក្ ឬនោយស៊ក្បញ្ចូ ល 
�ំណក្ ់IV ជាមយួថានែ  ំoxytocin (ថានែ សំម្រាបប់នង្កើេ 
ការក្ម្ន្ាក្)់ នៅក្នែ៉ងសរនស្ម។ នម្ោះថានែ ក្េ់ឺរាេ 
�ូច្ោនែ េឹងការចាក្ថ់ានែ  ំoxytocin ឲ្យឆ្បឈ់នឺពាះ 

សម្រាលកូ្េ។

 

 

ការម្តរួតពិេិត្យទារក្នៅនពលឈនឺពាះនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ

ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវផឆក្នមើលច្ង្្វ ក្ន់លាតនេនបះ�ូងទារក្ក្នែ៉ងនពល 
ឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ ន�ើម្ឲី្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាទារក្អាច្ទបទ់ល់ 
បាេ។ ការផម្បម្បរួលនេច្ង្្វ ក្ន់លាតនេនបះ�ូងទារក្អាច្ជាសញ្ញា ថា 
ទារក្មេិបាេទទួលខ្យល់អ៉ក្សី៉ផ�្សេម្េបម់្ោេ។់ ការនេះនៅថា  
‘ទ៉ក្្ខម្ពរួយនេទារក្’។

នេអាច្ម្តរួតពិេិត្យច្ង្្វ ក្ន់លាតនេនបះ�ូងនោយ៖

• ការស្ាប ់ឆ្មបនធ្វើការផឆក្នមើលជានទៀងទាត ់(នរៀងរាល់នពល១៥- 
៣០នាទី) នោយសង្កតម់្បោបស្់ាបម់យា៉ាង�ូច្ផម្ត (Pinard’s)  
ឬម្បោបផ់្ល់សញ្ញា  doppler នលើនពាះអនែក្ន�ើម្ស្ីាបច់្ង្្វ ក្ ់
នលាតនេនបះ�ូងរបស់ទារក្។ ការម្តរួតពិេិត្យនេះម្តរូវបាេនេផណ 
នាឲំ្យនធ្វើ ម្បសិេនបើការរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្រាេស៉ខភាពល្អ  
ន�ើយធម្មតា ន�ើយអនែក្រាេស៉ខភាពល្អ។ 

• ការម្តរួតពិេិត្យទារក្ក្នែ៉ងស្ូេពីខាងនម្រៅឥតឈបឈ់រ នោយនម្បើ 
ម្បោបម់្តរួតពិេិត្យនអ�ិក្ម្តរូេិក្ោក្ភ់ាជា បន់ៅេឹងផខ្សម្ក្វាតជំ៉់វញិ

 
នពាះអនែក្។ ម្បោបន់េះក្តម់្តាឥតឈបឈ់រេូវច្ង្្វ ក្ន់លាតនេនបះ 
�ូងរបស់ទារក្ េិងការក្សន្ាក្រ់បស់អនែក្ នោយនបាះព៉ម្ពនច្ញនៅ 
នលើម្ក្ោស។ ការម្តរួតពិេិត្យខាងនម្រៅម្តរូវបាេនេនម្បើម្បសិេនបើ

 រាេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ ឬរាេនម្ោះថានែ ក្ន់េបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ។ ម្បោប ់
ម្តរួតពិេិត្យខ្ះនធ្វើឲ្យនទើសផទង�ល់ច្លនារបស់អនែក្។ ម្បសិេនបើអនែក្

 ម្តរូវបាេនេទូនា្ម េឲ្យនធ្វើការម្តរួតពិេិត្យឥតឈបឈ់រ សូមសាក្សួរ 
ផម្ក្ងនលារាេម្បោបណ់្មយួ ផ�លអាច្ឲ្យអនែក្នធ្វើច្លនាច៉្ះ 
ន�ើងបាេ។

• ការម្តរួតពិេិត្យទារក្ក្នែ៉ងស្ូេពីខាងក្នែ៉ង ការនេះេឺនម្បើម្បោបម់្តរួត 
ពិេិត្យនអ�ិក្ម្តរូេិក្ភាជា បម់្បោបស់្ង ់(probe)តាមទា្វ ររាស នៅ 
�ល់ក្បាលទារក្។ នេម្តរូវការនម្បើម្បោបន់េះផតប៉ា៉នណ្ណ ះ ម្បសិេនបើ 
ការម្តរួតពិេិត្យខាងនម្រៅរាេបញ្ហា  ឬេ៉ណភាពនេក្ំណតម់្តាមេិល្អ  
ឬរាេនផ្នពាះកូ្េនភ្ាះ។ នេមេិម្តរូវនម្បើរនបៀបម្តរួតពិេិត្យនេះន�ើយ 
ម្បសិេនបើអនែក្រាេនរាេ HIV វជិជារាេ ឬរាេនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ 
ម្បនភទ C។

• ការយក្េំរូ្មពីផស្ក្ក្បាលទារក្ក្នែ៉ងស្ូេ នេយក្្មពីរបី 
តំណក្ពី់ផស្ក្ក្បាលរបស់ទារក្អនែក្ (�ូច្ម៉តន�េឹងមជា៉ល)។ ការ 
ម្តរួតពិេិត្យម្បនភទនេះ ផ្ល់លទ្ផលភ្ាមៗអំពីសា្ថ េភាពរបស់ 
ទារក្នៅនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ នតស្នេះេឹងម្តរូវនេនម្បើ  
ម្បសិេនបើនវជជាបណិ្តម្តរូវការពត័រ៌ាេផែមនទៀត នលើសពីលទ្ផល

 
ផ�លបាេមក្ពីការម្តរួតពិេិត្យឥតឈបឈ់រ។ ជួេកាលនតស្នេះ 
ម្តរូវការនធ្វើម្ងន�ើយម្ងនទៀត។ លទ្ផលេឹងបង្ហា ញម្បាបម់្បសិេ 
នបើទារក្ម្តរូវការនក្ើតជាបន្ាេ។់
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នតើទីតាងំមយួណ្ផ�លល្អបំផ៉ត 
សម្រាបក់ារសម្រាលកូ្េ?

ទីតាងំផ�លល្អបំផ៉ត េឺជាទីតាងំមយួផ�លអនែក្យល់ន�ើញ 
ថាម្សរួលខ្ួេបំផ៉ត។ ទីតាងំផ�លនម្បើទំនាញទាញច៉្ះនម្កាម  
�ូច្ជាការអង្គ៉យ ការអង្គ៉យនចាងនហាង ការអង្គ៉យម្ច្ក្នេៀវ

 នលើនរៅអី ឬការឈរ េឺម្បនសើរជាងន�ក្ផ្ងៃ រ។ ទំនាញទាញ 
ច៉្ះនម្កាមជួយ�អនែក្ម្បឹងរ៉ញ េិងជួយ�ឲ្យក្បាលទារក្មក្តាម 
ផ្ូវសម្រាលកូ្េ។ អនែក្ម្បផ�លរាេច្ំណូលចិ្ត្ច្ងម់្ច្ត ់
នលើន� េិងជង្គងអ់នែក្។ ទីតាងំនេះអាច្ជួយ�បេ្ថយការឈ ឺ
ចាបន់ោយន�ត៉ថាវា�ក្សរា្ព ធនច្ញពីខនែងអនែក្។ នម្បៀប 
នធៀបនៅេឹងការសម្រាលកូ្េនោយទនម្មតខ្ួេច៉្ះ ទីតាងំ 
ទាងំនេះអាច្នធ្វើឲ្យការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េរាេរយទៈនពល 
ខ្ីបេ្ិច្ េិងមេិសូវឈចឺាប។់ ជាពិនសស ការន�ក្ផ្ងៃ រអាច្

 មេិម្សរួលខ្ួេ ម្បសិេនបើអនែក្រាេការឈចឺាបផ់ផនែក្ខាង
 នម្កាមនេខនែងនោយការក្សន្ាក្។់

 

អំ�៉ងនពលផ�លក្ំព៉ងផ្្ស់ប្ូរ

នេះេឺជានពលផ្្ស់ប្ូរ នៅនពលជិត�ល់ទីបញ្ចបន់េ�ំណ្ក្ក់ាលទ
 ី

មយួ។ ក្ស្ូេរបស់អនែក្ជិតនបើក្ច្ំ�ទាងំម្សរុងន�ើយ។ មេិយូរប៉ា៉នា្ម េ 
 ទារក្េឹងចាបន់ផ្ើមច៉្ះនម្កាមមក្រក្មក្ទា្វ ររាស។

សស្ីមយួច្ំេួេេិោយថានេះ េឺជាផផនែក្ពិបាក្បំផ៉តនេការឈនឺពាះ
 

សម្រាលកូ្េ។ ការក្សន្ាក្ខ្់ាងំអាច្រាេរយទៈនពលពី៦០ នៅ៩០វនិាទី  
ន�ើយនក្ើតន�ើងពីមយួ នៅពីរនាទីោច្ពី់ោនែ ។ អនែក្អាច្រាេអារម្មណ៍៖

• ញ័រខ្ួេ

• នរ្ៅ េិងម្តជាក្់

• នឆ្អើមច្ងក់្្អួត (អនែក្ម្បផ�លជាក្្អួតផងផ�រ)

• ខឹងម៉ានួ ៉៉ា  ឬម្ពរួយរសាបរ់សល់

• ហាក្�ូ់ច្ជាអនែក្មេិអាច្ទបទ់ល់តនៅនទៀតបាេ

• ម្េបម់្េងផលងបាេ។

រាេអារម្មណ៍ទាងំអស់នេះេឺជាការរាេអារម្មណ៍ធម្មតានទ  ក្ប៏៉ា៉ផេ្អនែក្ 
ម្បផ�លជាពំ៉ជួបម្បទះនរាេសញ្ញា ណ ទាងំនេះណ្មយួន�ើយ។

នតើវារាេរយទៈនពលប៉ា៉នា្ម េ?

ការផ្្ស់ប្ូរអាច្រាេរយទៈនពលចាបពី់ម្បានំាទី នៅយូរជាងមយួនរា៉ា ង។

ទីតាងំទារក្នៅនពលផ្្ស់ប្ូរ

ែងទឹ់ក្នភ្ាះ 
ពំ៉ទាេផ់បក្នៅន�ើយ

ក្ស្ូេ 
លាតសេ្ឹងនបើក្
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ការវះកាតរ់ាតទ់ា្វ ររាស ន�ើម្សីម្រាលកូ្េ - 
េ៉ណសម្ត្ិ េិងេ៉ណវបិត្ិ 

ការវះកាតរ់ាតទ់ា្វ ររាស ន�ើម្សីម្រាលកូ្េ េឺជាការវះ 
កាតផ់ផនែក្នៅច្នន្ាះទា្វ ររាស េិងទា្វ រលាមក្។ ក្នែ៉ងអំ�៉ង

 
នពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ ផផនែក្នៅច្នន្ាះទា្វ ររាស  
េិងទា្វ រលាមក្របស់អនែក្ អាច្រផ�ក្នៅនពលក្បាលទារក្ 
នច្ញមក្។ ការនេះទំេងជានក្ើតន�ើងនៅនពលនេនម្បើ 
�នង្កៀបន�ើម្ទីាញទារក្នច្ញពីទា្វ ររាស។ ការម្សាវ 
ម្ជាវបាេបង្ហា ញថា ការនម្ជើសនរ ើសការវះកាតរ់ាតទ់ា្វ រ 
រាសន�ើម្សីម្រាលកូ្េ អាច្កាតប់េ្ថយការរផ�ក្� ៏
ធងៃេធ់ងៃរនៅទា្វ ររាស ឬផផនែក្នៅច្នន្ាះទា្វ ររាស េិងទា្វ រ 
លាមក្។ ការរផ�ក្ផផនែក្នៅច្នន្ាះទា្វ ររាស េិងទា្វ រលា 
មក្ទំេងជានក្ើតរាេ ជាមយួេឹងការនម្បើ�នង្កៀបសម្រាប ់
ទាញទារក្នច្ញពីទា្វ ររាស។ សស្ីផ�លការវះកាតរ់ាតទ់ា្វ រ 
រាសន�ើម្សីម្រាលកូ្េ ឬការរផ�ក្ទាក្ទិ់េេឹងសាច្�៉់ំ  
េឹងតម្មរូវឲ្យរាេការន�រនែនែរ។ សូមេិោយជាមយួឆ្មប  
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ អំពីការនេះម៉េនពលឈនឺពាះ 
សម្រាលកូ្េ។

“ខ្៉ ំចូ្លច្ិត្នពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ ការឈចឺាប់
 

នេះេឺឈខ្ឺាងំផមេផទេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ខ្៉ ំរាេអារម្មណ៍ផប្ក្ 
អសា្ច រ្យនោយ�ឹងថាខ្៉ ំអាច្សនម្មច្បាេ។” 

Katrina

 

 

 

 

 

 

ក្នែ៉ង�ំណ្ក្ក់ាលទីពីរ អនែក្ជួយ�រ៉ញទារក្អនែក្មក្នម្រៅ។ អនែក្ម៉ខជារាេ 
អារម្មណ៍ច្ងរ់៉ញោ៉ា ងខ្ាងំ ហាក្�ូ់ច្ជាអនែក្ម្តរូវការនៅបង្គេ។់ អាច្ 
រាេអារម្មណ៍ទាញសេ្ឹង ឈផឺសានោយនម្ពាះក្បាលទារក្ចូ្ល�ល់ 
ទា្វ ររាស។

នតើវារាេរយទៈនពលប៉ា៉នា្ម េ?

�ំណ្ក្ក់ាលទីពីរ តាមធម្មតា រាេរយទៈនពល�ល់នៅ២នរា៉ា ងច្ំនពាះ 
ការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េនលើក្ទីមយួ េិងរ�ូត�ល់នៅមយួនរា៉ា ងច្ំនពាះ 
ការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េនលើក្ទីពីរ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ថានែ សំ្ពឹក្សម្រាបឲ់្យស្ពឹក្ពី

 នម្កាមច្នង្កះ អាច្នធ្វើឲ្យ�ំណ្ក្ក់ាលនេះរាេរយទៈនពលកាេផ់តយូរ 
ជាងនេះនទៀត។  

�ំណ្ក្ក់ាលទីពីរ

ក្ស្ូេ 
នបើក្ទាងំម្សរុង

ក្ស្ូេ 
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ការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត់

នពលណ្ការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាតម់្តរូវបាេនធ្វើន�ើង ទារក្ 
នក្ើតនច្ញតាមក្ផេ្ងវះកាតផ់�លនធ្វើនៅនលើនពាះចូ្លនៅស្ូេ។ ការ

 
សម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់តាមធម្មតាម្តរូវបាេនធ្វើន�ើងនោយការ 
កាតន់ផ្ក្ទាបម្បផ�លពីរ ឬបីធានែ បន់�ខាងនលើឆ្អឹងថាងៃ សនេម្បោបប់េ ្
ពូជន�ើម្ឲី្យនរាមម្បោបប់េ្ពូជបិទបាងំសរ្ាក្សានែ ម។ ការសម្រាល 
កូ្េនោយការវះកាតម់យួច្ំេួេេឺរាេេនម្រាងទ៉ក្ម៉េ (ការនេះរាេេយ័ 
ថាម្តរូវបាេនរៀបច្ំេនម្រាងការជាម៉េ) វធិីខ្ះនទៀតេឺនធ្វើក្នែ៉ងនពលរាេ

 អាសេនែបន្ាេ។់

ការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់ម្តរូវបាេនធ្វើន�ើងម៉េនពលនពលឈ ឺ
នពាះសម្រាលកូ្េចាបន់ផ្ើម។ នេពំ៉េួរនម្ោងទ៉ក្វធិីនេះម៉េ៣៩អាទិត្យ 
ន�ើយ នលើក្ផលងផតរាេន�ត៉ផលផផនែក្នពទ្យ នោយន�ត៉ថាវាអាច្ 
បនង្កើតបញ្ហា �ល់ទារក្។

ការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់អាច្ជាការចាបំាច្ន់ោយន�ត៉ថា៖

• ទារក្រាេទីតាងំមេិល្អ - េូទ ឬនជើងនច្ញមក្ម៉េ ឬន�ក្ច្ំន�ៀងខ្ួេ

• ជាការសម្រាលកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ (ក្នែ៉ងក្រណីខ្ះ)

• ទារក្រាេការលំបាក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ

• អនែក្ េិងទារក្អនែក្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់ោយសារមូលន�ត៉មយួច្ំេួេ 
 ន�ើយការសម្រាលកូ្េម្តរូវនធ្វើឲ្យបាេឆ្បរ់�័ស

• ស៉ក្នៅបាងំផ្ូវទារក្នក្ើតនច្ញ

• ការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េពំ៉រាេ�ំនណើ រនៅម៉ខ។

ការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់តាមធម្មតា ម្តរូវបាេនធ្វើន�ើយនោយ 
ការចាក្ថ់ានែ សំ្ពឹក្សម្រាបឲ់្យស្ពឹក្ពីនម្កាមច្នង្កះ ឬការចាក្ថ់ានែ សំ្ពឹក្ឆ្អឹងខនែង 

 
ឬជួេកាលនធ្វើន�ើងនោយការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យសេ្ប។់ ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការ  
សម្រាលកូ្េតាមការវះកាត ់អនែក្េឹងន�ើញថាវរាេម្បនោជេផ៍�ល 
ទទួលបាេពត័រ៌ាេអំពីេិតិវធិីនេះ រមួរាេជនម្មើសការចាក្ថ់ានែ សំ្ពឹក្ផង

 ផ�រ។

ការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់ម្តរូវបាេនធ្វើន�ើងនោយការចាក្ថ់ានែ  ំ
ស្ពឹក្សម្រាបឲ់្យស្ពឹក្ពីនម្កាមច្នង្កះ រាេេយ័ថាអនែក្េឹងនៅ�ឹងខ្ួេនពល

 ទារក្អនែក្នក្ើត។ ន�េូ ឬអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជងអនែក្េួរអាច្រាេវត្រាេ 
នៅក្នែ៉ងបេ្បវ់ះកាត ់ន�ើម្ឲី្យអនែក្ទាងំពីរអាច្ន�ើញទារក្នៅនពលវា

 នក្ើត។ ការចាក្ថ់ានែ សំ្ពឹក្សម្រាបឲ់្យស្ពឹក្ពីនម្កាមច្នង្កះ ក្ជ៏ួយ�បេ្ថយការ 
ឈច៉ឺ្ក្ចាប�់រ៏ាេម្បសិទ្ិភាពផ�រ នម្កាយការវះកាត។់

អនែក្អាច្នសនែើសំ៉ប៉ាះទារក្អនែក្ផស្ក្េិងផស្ក្ នពលវានក្ើតមក្ភ្ាមក្នែ៉ង 
បេ្បវ់ះកាត ់ឬក្នែ៉ងបេ្បស់ម្រាក្នម្កាយការវះកាត។់ ការនេះនធ្វើឲ្យ 
ច្ំណងនមម្តីរវាងរ្ាយ េិងទារក្បាេម្បនសើរន�ើង រក្សាទារក្អនែក្ឲ្យ 
បាេក្ក្ន់រ្ៅ េិងជួយ�វាន�ើម្ចីាបន់ផ្ើមការបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ ម្បសិេ

 
នបើអនែក្ពំ៉អាច្ពរទារក្អនែក្ផ្្ល់េឹងផស្ក្នៅនពល�ំបូងនទ សូមនសនែើ 
ឲ្យន�េូអនែក្នធ្វើបន្ាបម់ក្ោក្ទ់ារក្នលើន�ើមម្ទរូងអនែក្ ឲ្យបាេឆ្បត់ាម 
ផ�លអនែក្អាច្នធ្វើនៅបាេ។

ការបនង្កើតកូ្េនោយនម្បើ�នង្កៀបន�ើម្ទីាញទារក្នច្ញពីទា្វ ររាស  
ឬម្បោបបឺ់តទារក្ (នម្បើម្បោបប់នង្កើតកូ្េ)

ជួេកាលទារក្ម្តរូវការបនង្កើតនោយរាេជំេួយពី�នង្កៀប ឬម្បោបបឺ់ត 
ទារក្។ ការនេះអាច្នក្ើតន�ើងនោយសារផត៖

• រ្ាយរាេការពិបាក្រ៉ញទារក្ឲ្យនច្ញមក្

• ទារក្រាេទីតាងំមេិល្អ

• ទារក្ពំ៉បាេទទួលខ្យល់អ៉ក្សី៉ផ�្សេម្េបម់្ោេ ់ន�ើយម្តរូវការនក្ើត 
ឲ្យបាេឆ្ប។់ 

រាេវធិីនម្បើម្បោបប់នង្កើតកូ្េពីរោ៉ា ង៖

• �នង្កៀបន�ើម្ទីាញទារក្នច្ញទា្វ ររាស េឺ�ូច្ជា�នង្កៀបផ�លោក្ ់
ម្តរូវល្មមជំ៉វញិក្បាលទារក្។ នេនម្បើម្បោបន់េះន�ើម្ជីួយ�យក្ទារក្ 
នច្ញពីទា្វ ររាស។ ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការនម្បើ�នង្កៀបបនង្កើតកូ្េ 

 
តាមធម្មតា អនែក្ក្េ៏ឹងម្តរូវការការវះកាតរ់ាតទ់ា្វ ររាសន�ើម្សីម្រាល 
កូ្េផងផ�រ។

• ម្បោបបឺ់ត (ventouse)  េឺជាម្បោប�ូ់ច្ផពងមយួតភាជា បន់ៅ 
រា៉ា សី៉េបូម។ នេោក្ផ់ពងននាះនៅក្នែ៉ងទា្វ ររាស េិងនលើក្បាល

 
ទារក្។ រា៉ា សី៉េបូមនេះបនង្កើតភាពបូមផ�លឥតរាេខ្យល់។ វាទប ់
ក្បាលទារក្នៅេឹងផពង ន�ើម្ឲី្យនវជជាបណិ្តអាច្ទាញទារក្នច្ញ 
ែនែមៗតាមធម្មតានៅនពលអនែក្ក្ំព៉ងរាេការក្សន្ាក្ ់េិងការម្បឹង 
រ៉ញ។

នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ េឹងនម្ជើសនរ ើសវធិីណ្មយួនោយអាម្ស័យនៅនលើ
 អ្វីៗផ�លក្ំព៉ងនក្ើតន�ើងនៅក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលសម្រាលកូ្េ - ជួេកាល

 ការនម្បើ�នង្កៀបន�ើម្ទីាញទារក្នច្ញពីទា្វ ររាស េឺជាវធិី�ល៏្អបំផ៉ត
 ន�ើយនៅនពល�នទនទៀត េឺជាការម្បនសើរផ�លនម្បើម្បោបបឺ់ត។ ជា

 
ញឹក្ញាបន់សច្ក្្ីសនម្មច្នេះម្តរូវការនធ្វើនៅនពលននាះ ជាជាងអ្វីផ�ល 
អនែក្អាច្រាេេនម្រាងការជាម៉េ។ ម៉េនពលនេនម្បើេិតិវធិីណ្មយួឆ្មប 

 
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ េឹងពេ្យល់ម្បាបអ់នែក្អំពីអ្វីផ�លេឹងនក្ើតរាេន�ើង
េិងផលប៉ាះពាល់បន្ាបប់េ្សផំ�លអាច្រាេ។
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នម្កាយការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់ទារក្អនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវការ 
ការផែទាបំផេ្ថមនទៀត ន�ើយអនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវការនៅក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យ 
កាេផ់តយូរនទៀត។ តាមធម្មតា នេោក្ម់្បោបច់ាក្ប់ញ្ចូ លតំណក្ទ់ឹក្ 
ថានែ កំ្នែ៉ងសរនស្មអនែក្នោយមជា៉ល (IV drip) េិងោក្ប់ំពងប្់ាស្ីក្ 
ន�ើម្បីងហាូរទឹក្មូម្ត (catheter) សម្រាបម់យួ ឬពីរនែងៃ។ នៅនពលអនែក្ 
នៅ�ល់ផ្ះ អនែក្េឹងម្តរូវការនពលនវលាបផេ្ថមនទៀត ន�ើម្ឲី្យបាេជាសះ 
នស្ើយ នោយន�ត៉ថាការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់េឺជាការវះកាត ់
�សំ៏ខាេម់យួ។ ការជាសះនស្ើយអាច្ម្តរូវការនពលរ�ូត�ល់នៅ៦ 
អាទិត្យ ន�ើយអាច្រាេការពិបាក្ន�ើម្ផីែរក្សាទារក្អនែក្។ នម្កាយ 

 
ការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់ការហាតម់្បាណេឺជាការសំខាេ ់
ន�ើម្នីធ្វើឲ្យសាច្�៉់ំរាេ�ំនណើ រការន�ើងវញិ។ ឆ្មប នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ 

 ឬម្េរូនពទ្យពយាបាលនរាេនោយនធ្វើច្លនា េឹងម្បាបអ់នែក្ឲ្យ�ឹងថានពល
ណ្េួរចាបន់ផ្ើម។

ការបំនៅកូ្េេឹងនោះក្នែ៉ងនពលពីរបីនែងៃ�ំបូង េឺជាការសំខាេណ់្ស់
 សម្រាបរ្់ាយ េិងទារក្។ ម្បសិេនបើអនែក្បាេសម្រាលកូ្េតាមការវះ 

កាត ់ឬអស់ក្រ្ាងំខ្ាងំ ឬងង៉យន�ក្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ អនែក្េឹង 
ម្តរូវការយក្ចិ្ត្ទ៉ក្ោក្ប់ផេ្ថមនទៀត ន�ើម្ឲី្យម្បាក្�ច្បាស់ថាអនែក្អាច្ 
បំនៅទារក្អនែក្េឹងនោះនោយស៉វត្ថិភាព។

�ំណ្ក្ក់ាលទីបី េិងទីបញ្ចបន់េការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េចាបន់ផ្ើម
 

នៅនពលទារក្អនែក្នក្ើតមក្ ន�ើយរាេរយទៈនពលរ�ូត�ល់ស្ូេរ៉ញ 
ស៉ក្នច្ញ។ �ំណ្ក្ក់ាលនេះ តាមធម្មតាឆ្បជ់ាង ន�ើយឈចឺាប ់
តិច្ជាង�ំណ្ក្ក់ាលពីរនផ្សងនទៀត។ នទាះជាោ៉ា ងណ្ក្ន៏ោយ  
វាជា�ំណ្ក្ក់ាលសំខាេខ្់ាងំណ្ស់ផ�លម្តរូវបំនពញឲ្យន�ើយ ម៉េ 
ផ�លមេ៉ស្សម្េបោ់នែ អាច្សម្មរួលបេ្ូរអារម្មណ៍បាេ។

នតើវារាេរយទៈនពលប៉ា៉នា្ម េ?

សស្ីភាេនម្ច្ើេចាក្ថ់ានែ  ំoxytocin សំាងនតទិក្ (Syntocinon®)  
ន�ើម្ជីួយ�ស្ូេរ៉ញស៉ក្នច្ញនម្រៅឲ្យបាេឆ្ប។់ ការនេះនៅថាការ 
ម្េបម់្េងោ៉ា ងសក្ម្ម ន�ើយេឺជាវធិី�ល៏្អបំផ៉តន�ើម្កីារពារកំ៉្ឲ្យរាេ

 
ការធ្ាក្់្ មនម្ច្ើេ�ួស នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េភ្ាមៗ។ នម្កាយ 
នពលចាក្ថ់ានែ រំចួ្ �ំណ្ក្ក់ាលនេះជាញឹក្ញាបរ់ាេរយទៈនពលម្បផ�ល 
៥-១០នាទី។ 

សស្ីខ្ះរាេច្ំណូលចិ្ត្នៅរងច់ា ំន�ើយទ៉ក្ឲ្យស៉ក្នច្ញមក្តាមធម្មជាតិ  
នោយពំ៉ចាបំាច្ច់ាក្ថ់ានែ  ំ(នៅថា�ំណ្ក្ក់ាលទីបីតាមធម្មជាតិ)។ �ំណ្ក្ ់
កាលទីបីតាមធម្មជាតិ អាច្រាេរយទៈនពល�ល់នៅមយួនរា៉ា ង ឬនម្ច្ើេ 
ជាងនេះ។ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ នៅនពល 
អនែក្រាេនផ្នពាះ អំពីជនម្មើសមយួណ្ផ�លល្អបំផ៉តសម្រាបអ់នែក្។ ការ 
នេះេឹងជួយ�អនែក្ នធ្វើការសនម្មច្ចិ្ត្ផ�លបាេម្ជាបពត័រ៌ាេច្បាស់ 
លាស់។

�ំណ្ក្ក់ាលទីបី

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

បញ្ហា ការនេការ�ក្�នងហាើមរាេកាេផ់តនម្ច្ើេច្ំនពាះការ 
សម្រាលកូ្េនោយការវះកាតផ់�លបាេនធ្វើន�ើងម៉េ 
៣៩អាទិត្យ ន�ើយផ�លរ្ាយព៉ំរាេការឈនឺពាះ 
សម្រាលកូ្េ។ ន�ត៉�ូនច្នែះ វធិីសម្រាលកូ្េតាមការវះ 
កាតផ់�លបាេេនម្រាងទ៉ក្ម៉េ ពំ៉េួរនធ្វើន�ើងជាទរ្ាប ់
ម៉េទារក្បាេ៣៩អាទិត្យក្នែ៉ងនផ្ន�ើយ។

ស្ូេ ែងទឹ់ក្នភ្ាះ 

ស៉ក្កូ្េ

នប្ាក្ននាម

ឆ្អឹងថាងៃ ស 
ម្បោបប់េ្ពូជ

នពាះនវៀេធំ

រតឹទងផ្ចិត 
ន�ើយកាត។់ 

ការនេះពំ៉នធ្វើឲ្យរ្ាយ 
ឬទារក្ឈនឺ�ើយ។
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ម្បសិេទាងំរ្ាយ េិងទារក្រាេស៉ខភាពល្អនទ នេេឹងយក្ទារក្មក្ឲ្យ 
អនែក្ន�ើយអនែក្អាច្ប៉ាះផស្ក្េិងផស្ក្ ស្ាប េិងអផង្អលផស្ក្ទារក្ 
េិងនៅជិតសនែិទ្ជាមយួវា។ ការប៉ាះពាល់ផស្ក្ផ្្ល់រាេេយ័ថាទារក្ 
នៅខ្ួេទនទ ន�ើយន�ក្នៅនលើន�ើមម្ទរូងអនែក្ផ�លោ្ម េអ្វីបិទបាងំ។ 

 ការនេះេឺល្អសម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្ពីនម្ពាះវា៖

• នាឲំ្យរាេច្ំណងនមម្តី

• រក្សាទារក្ឲ្យក្ក្ន់រ្ៅ

• ទ៉ក្ឲ្យទារក្ស្ាប�ឹងអំពីច្ង្្វ ក្ន់បះ�ូងរបស់អនែក្ េិង�ិតក្្ិេផស្ក្
 

របស់អនែក្។ ការនេះម្បាបឲ់្យទារក្អនែក្�ឹងថាអនែក្នៅទីននាះ ន�ើយ 
ជួយ�នេផក្តម្មរូវជីវតិរស់នៅរបស់នេខាងនម្រៅខ្ួេម្បាណអនែក្

• នលើក្ទឹក្ចិ្ត្ទារក្ឲ្យបំនៅេឹងនោះ (ក្ប៏៉ា៉ផេ្ការប៉ាះោនែ ផស្ក្ េិងផស្ក្
 

នៅនពល�ំបូងនេះេឺជាការសំខាេ ់នទាះបីជាអនែក្មេិការបំនៅកូ្េ 
េឹងនោះក្្ី)

• នលើក្ទឹក្ចិ្ត្�ងខ្ួេរបស់អនែក្ឲ្យផលិតជាតិ oxytocin ផ�លរក្សា 
ស្ូេអនែក្ឲ្យរញួតូច្ ន�ើម្នីធ្វើឲ្យការបាតប់ង់្ មរាេតិច្បំផ៉ត។

នៅនពលម្បផ�លជាមយួោនែ នេះ ទងផ្ចិតម្តរូវបាេនេនេៀប ន�ើយកាត ់
នច្ញ (ការនេះពំ៉នធ្វើឲ្យអនែក្ េិងទារក្អនែក្ឈនឺ�ើយ)។ តាមធម្មតា ន�េូ 
របស់អនែក្េឹងម្តរូវបាេនសនែើសំ៉ ផម្ក្ងនលាច្ងក់ាតទ់ងផ្ចិត។ ម្បសិេនបើអនែក្ 
នរៀបច្េនម្រាងសម្រាប�់ំណ្ក្ក់ាលទីបីតាមផបបធម្មជាតិ សូមពិភាក្សា 
នរឿងនេះជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្នៅក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  
ឬនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េពី�ំបូង នោយន�ត៉ថានេមេិទាេក់ាតផ់ខ្ស 
ផ្ចិតនទ រ�ូតទាល់ផតវាឈបន់លាតសិេ ន�ើយស៉ក្ក្វ៏ានច្ញមក្នម្រៅផ�រ។

នតើ ខ្៉ ំេួរបំនៅទារក្ខ្៉ ំនៅនពលណ្?

ម្បសិេនបើអនែក្ េិងទារក្អនែក្រាេស៉ខភាពល្អ សូមជួយ�ោក្ទ់ារក្អនែក្ 
ឲ្យនៅេឹងនោះ ឲ្យបាេឆ្បន់ម្កាយនពលនក្ើតមក្។ ការនេះជួយ�៖

• ការបំនៅកូ្េេឹងនោះចាបន់ផ្ើមបាេល្អ

• ឲ្យស្ូេរបស់អនែក្ក្សន្ាក្ ់េិងរ៉ញស៉ក្នច្ញនម្រៅ

• បេ្ថយការធ្ាក្់្ មរបស់អនែក្

• រក្សាក្ំរតិជាតិស្ករក្នែ៉ង្មទារក្អនែក្ឲ្យនៅធម្មតា។

ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមកំ៉្បារម្ភ ម្បសិេនបើទារក្មេិច្ងន់ៅនោះនទ ឬម្បសិេនបើរាេ
 

ន�ត៉ផលផផនែក្នពទ្យ ផ�លអនែក្មេិអាច្បំនៅកូ្េេឹងនោះបាេភ្ាមៗ -  
អនែក្ក្ន៏ៅផតអាច្បំនៅកូ្េេឹងនោះនោយនជាេជយ័ផ�រ នោយពំ៉ចាបំាច្ ់
រាេការបំនៅេឹងនោះនលើក្�ំបូងនេះ។

ការផឆក្ពិេិត្យនម្កាយនពលទារក្អនែក្នក្ើត

នពលអនែក្ក្ំព៉ងឱបថានែ ក្ែ់នែមទារក្អនែក្ ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្េឹង 
នធ្វើការផឆក្នមើលមយួនៅថាពិេ្៉ Apgar (Apgar score)។ នេ 
នធ្វើការផឆក្ពិេិត្យនេះពីរ�ង (ម្ងនៅនពលមយួនាទី េិងម្ងនទៀតម្បាំ

 នាទីនម្កាយនពលនក្ើតមក្)។ ការផឆក្ពិេិត្យនេះម្បាបឆ់្មប ឬនវជជាបណិ្ត
 

របស់អនែក្ឲ្យ�ឹង ម្បសិេនបើទារក្អនែក្ម្តរូវការជំេួយពិនសសណ្មយួ 
ន�ើម្ផីក្តម្មរូវការរស់នៅរបស់វា។ ពិេ្៉ Apgar ផផ្អក្នៅនលើលក្្ខណទៈ 
របស់ទារក្៖

• អម្តានេការ�ក្�នងហាើម

• អម្តានេនបះ�ូងនលាត

• ពណ៌សម្៉រផស្ក្

• ក្រ្ាងំក្សន្ាក្ន់េសាច្�៉់ំ

• ភាពនភ្ាច្ (reflex)។

អនែក្ម្បផ�លជាពំ៉សនង្កតន�ើញការផឆក្ពិេិត្យនេះន�ើយ នោយន�ត៉ 
ថាឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អាច្នធ្វើក្ិច្្ចការនេះបាេ នោយពំ៉រខំាេ 
ទារក្នម្ច្ើេន�ើយ។ អនែក្ េិងន�េូអនែក្េឹងរាេនពលនៅជាមយួទារក្ 
របស់អនែក្ន�ើម្ឲី្យអនែក្អាច្សា្គ ល់ោនែ នៅវញិនៅមក្។ វាជាការសំខាេ ់
ផ�លអនែក្ េិងទារក្អនែក្នៅជាមយួោនែ  ម្បសិេនបើអនែក្ទាងំពីររាេស៉ខ 
ភាពល្អ។

មយួរយទៈនម្កាយមក្ ទារក្អនែក្េឹងម្តរូវបាេនេពិេិត្យ ែ្ឹងទមងៃេ ់វាស់នមើល 
េិងបំពាក្ផ់ខ្សន�សំោល់អត្សញ្ញា ណ។ ម្បសិេនបើអនែក្យល់ម្ពម  
នេេឹងចាក្ថ់ានែ វំតីាមេី K េិងថានែ បំង្្ក រនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទម្បនភទ B  
ឲ្យទារក្អនែក្។ នេេឹងនស្ៀក្ពាក្ ់ន�ើយរ៉ទំារក្អនែក្ក្នែ៉ងភយួ។ ម្បសិេ

 
នបើរាេក្្ីក្ង្វល់អំពីការរក្សាទារក្អនែក្ឲ្យបាេក្ក្ន់រ្ៅ សូម្នីម្កាយនពល 
ប៉ាះោនែ ផស្ក្េិងផស្ក្ន�ើយក្្ី នពលននាះនេេឹងោក្ទ់ារក្អនែក្នៅ 
នលើផម្េ ន�ើម្ឲី្យឲ្យបាេក្ក្ន់រ្ៅផែមនទៀត (កូ្េផម្េតូច្មយួផ�លរាេ 
ច្នង្កៀងក្ំនៅ)។

ការងូតទឹក្ឲ្យទារក្អនែក្

នេះម្តរូវបាេផណនាថំា ពំ៉ម្តរូវងូតទឹក្ឲ្យទារក្ជាទរ្ាប ់នម្កាយនពល 
នក្ើតមក្ភ្ាមៗននាះន�ើយ។

នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី ការងូតទឹក្ឲ្យទារក្នទើបេឹងនក្ើត ម្តរូវបាេផណនាឲំ្យ
 

នធ្វើនពលណ្រ្ាយរបស់ទារក្រាេនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B/C ឬ HIV  
សក្ម្ម។

នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើងនម្កាយនពលទារក្ខ្៉ ំនក្ើតមក្?
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ការចាក្ថ់ានែ នំ�ើម្កីារពារទារក្អនែក្

អនែក្ជំនាញផណនាថំា ទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតម្តរូវការចាក្ថ់ានែ ពំីរមជា៉លក្នែ៉ង
 នពលមេិយូរប៉ា៉នា្ម េនម្កាយនេនក្ើតមក្។ ទាងំនេះេឺការចាក្ថ់ានែ វំតីាមេី  
 

K េិងការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B។ វានម្សច្នលើអនែក្ថា 
នតើទារក្ចាក្ថ់ានែ ទំាងំនេះ ឬមេិចាក្ន់នាះ - ក្ប៏៉ា៉ផេ្នេសូមផ្ល់ឱវាទ 
ោ៉ា ងខ្ាងំផ�លអនែក្ម្តរូវចាក្ថ់ានែ កំារពារទារក្អនែក្។ ការចាក្ថ់ានែ ទំាងំនេះ 
េឹងផ្ល់ជូេទារក្អនែក្នោយឥតេិតនែ្។ តាមធម្មតា អនែក្េឹងទទួល 
ពត័រ៌ាេអំពីការចាក្ថ់ានែ ទំាងំនេះ - ថានែ វំតីាមេី K េិងការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រ 
នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B - ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ។

ន�ត៉អ្វីថានែ វំតីាមេី K រាេសារទៈសំខាេ?់

ថានែ វំតីាមេី K ជួយ�ការពារក៉្ំឲ្យនក្ើតជំងឺ�ធ៏ងៃេធ់ងៃរ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ក្ម្មរាេផ�ល 
នៅថា នរាេនច្ញ្មនេទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតមក្ (HDN) ផ�ល 
អាច្បណ្្លឲ្យនច្ញ្មោ៉ា ងធងៃេធ់ងៃរ េិងអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ខួរក្បាល 
នទៀតផង។ ទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតមក្ ម្បផ�លជាពំ៉រាេវតីាមេី K  
ម្េបម់្ោេក់្នែ៉ងខ្ួេនេន�ើម្កីារពារជំងឺ  HDN ន�ើយ។ �ល់អាយ៉បាេ 
ម្បាមំយួផខ តាមធម្មតា ទារក្េឹងបនង្កើេការផ្គតផ់្គងវ់តីាមេី K នោយខ្ួេ 
ឯង។ វាសំខាេជ់ាពិនសស ផ�លទារក្ម្តរូវចាក្ថ់ានែ វំតីាមេី K ម្បសិេនបើ៖

• នេនក្ើតមេិម្េបផ់ខ ឬឈឺ
• នេរាេសានែ មជាពំីក្ំនណើ ត ឬនក្ើតមក្នោយការសម្រាលកូ្េនោយ

ការវះកាត់

• រ្ាយរបស់នេនម្បើថានែ នំពទ្យក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះសម្រាបន់រាេស្កេ ់
ម្បកាច្ ់ជំងឺក្ក្្ម ឬជំងឺរនបង។ សូមម្បាបន់វជជាបណិ្ត ឬឆ្មប 
របស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្នម្បើថានែ នំពទ្យទាងំនេះណ្មយួ។

នេអាច្ផ្ល់ថានែ វំតីាមេី K តាមការផឹក្ ឬការចាក្ថ់ានែ ។ំ ការចាក្ថ់ានែ េំឺជា 
វធិីមយួផ�លនេរាេច្ំណូលច្ិត្ជាង ពីនម្ពាះវារាេម្បសិទ្ិភាពនម្ច្ើេផខ 

 ន�ើយជាការចាក្ថ់ានែ ផំតមយួនលើក្េត។់ ថានែ វំតីាមេី K ផ�លផ្ល់តាមការ 
ផឹក្ពំ៉ការពារបាេយូរអផង្វងន�ើយ។ ម្បសិេនបើអនែក្ច្ងឲ់្យទារក្របស់ 
អនែក្ផឹក្ថានែ វំតីាមេី K ទារក្អនែក្េឹងម្តរូវការផឹក្បីនលើក្ោច្ន់ោយផ�ក្ 
ពីោនែ  េឺនៅនពលទារក្នក្ើតមក្ នៅនពលទារក្រាេអាយ៉៣ ឬ៥នែងៃ  
េិងនៅអាយ៉៤ អាទិត្យ។ ការផឹក្ថានែ នំលើក្ទីបីេឺសំខាេណ់្ស់ផ�ល

 រាតាបិតាម្តរូវច្ងចា!ំ នោយន�ត៉ថាម្បសិេនបើពំ៉បាេផឹក្នទ ទារក្ 
ម្បផ�លជាមេិបាេការពារនពញនលញន�ើយ។ 

នតើថានែ វំតីាមេី K រាេផលប៉ាះពាល់បន្ាបប់េ្សឬំនទ?

ថានែ វំតីាមេី K ម្តរូវបាេផ្ល់ឲ្យទារក្នៅក្នែ៉ងម្បនទសអូសស្ាលីចាបត់ាងំពី 
ឆ្នែ ១ំ៩៨០ ន�ើយអាជ្ាធរផផនែក្ស៉ខភាពអូសស្ាលីនជឿថាការចាក្ថ់ានែ វំតីា 
មេី K រាេស៉វត្ថិភាព។ រាតាបិតាទារក្ផ�លសនម្មច្ចិ្ត្ម្បឆ្ងំេឹង 
ថានែ វំតីាមេី K េួរម្បរុងម្បយត័នែច្ំនពាះនរាេសញ្ញា ណ្មយួនេ HDN។  
នរាេសញ្ញា ទាងំនេះរមួរាេ៖

• ការនច្ញ្ម ឬសានែ មជានំោយមេិ�ឹងមូលន�ត៉

• ពណ៌នលឿងណ្មយួរាេនៅនលើផស្ក្ ឬ ពណ៌សនេផភនែក្នម្កាយ
នពលទារក្រាេអាយ៉បីអាទិត្យ។

ទារក្ផ�លរាេនរាេសញ្ញា ទាងំនេះេួរជួបនវជជាបណិ្ត នទាះបីជានេបាេ 
ចាក្ថ់ានែ វំតីាមេី K ន�ើយក្ន៏ោយ។

ន�ត៉អ្វីទារក្របស់ខ្៉ ំម្តរូវការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេទបទ់ល់េឹងនរាេ 
រលាក្នែ្ើមម្បនភទ B

នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B េឺជានរាេនែ្ើម បណ្្លមក្ពីវា៉ា យរ៉សឹ។  
មេ៉ស្សមយួច្ំេួេផ�លរាេវា៉ា យរ៉សឹនេះ អាច្ពំ៉ន�ើញរាេនរាេសញ្ញា   
ឬរាេនរាេសញ្ញា ផតបេ្ិច្បេ្ួច្ប៉ា៉នណ្ណ ះ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្មេ៉ស្ស២៥នាក្ក់្នែ៉ង 
ច្ំនណ្ម១០០នាក្ផ់�លរងប៉ាះពាល់ អាច្នក្ើតជំងឺនែ្ើម�ធ៏ងៃេធ់ងៃរនៅ 
នពលនម្កាយ ជាពិនសសម្បសិេនបើនេឆ្ងនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B  
នពលនៅពីនក្្មង។ ការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេជួយ�ការពារក្រណីនេះ។

វាជាការសំខាេ ់ផ�លម្តរូវនផ្ើមចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B  
ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ នម្កាយនពលទារក្នក្ើតមក្ 
ន�ើម្ឲី្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថាការចាក្ថ់ានែ រំាេម្បសិទ្ិភាពពិតម្បាក្�។ 
ទារក្ម្តរូវការការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B ច្ំេួេបី�ង 
េឺនៅអាយ៉ពីរផខ បេួផខ េិងម្បាមំយួផខ។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេផ្៉ក្នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B ទារក្អនែក្រាេនម្ោះ 
ថានែ ក្ន់ម្ច្ើេនេការឆ្ងនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B។ ន�ើម្កីារពារការឆ្ង 
នរាេពីអនែក្ នៅទារក្អនែក្ ទារក្អនែក្េួរបាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេរលាក្ 
នែ្ើមម្បនភទ B ធម្មតា េិងចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B  
immunoglobulin (HBIG) មយួនលើក្ តាមការេិយមចូ្លចិ្ត្ 
ជាងនេេឺក្នែ៉ងរង្វងន់ពល១២នរា៉ា ង បន្ាបពី់បាេនក្ើតមក្ េិងក្នែ៉ងរង្វង់

 នពល៧នែងៃោ៉ា ងម្បាក្�។ នម្កាយនពលចាក្ថ់ានែ នំេះ ទារក្អនែក្ក្េ៏ឹង 
ម្តរូវការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B ធម្មតាច្ំេួេបីនលើក្ 
ផែមនទៀតេឺនៅអាយ៉ពីរផខ បេួផខ េិងម្បាមំយួផខ។ 

នតើការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B រាេផលប៉ាះពាល់ 
បន្ាបប់េ្សឬំនទ?

ផលប៉ាះពាល់ធងៃេធ់ងៃរក្ម្មនក្ើតរាេណ្ស់។ បញ្ហា ផ�លនក្ើតរាេជាទូនៅ 
នម្ច្ើេបំផ៉តេឺការឈនឺៅម្តងក់្ផេ្ងចាក្ថ់ានែ  ំរាេម្េរុេបេ្ិច្បេ្ួច្ េិង

 ឈចឺាបន់ៅម្តងស់ន្ាក្ឆ់្អឹង។ សូមជួបនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើ 
អនែក្រាេក្ង្វល់។
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នម្កាយនពលទារក្ 
របស់អនែក្បាេនក្ើតមក្

After your baby is born
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ស្ូេរបស់អនែក្ នម្បើនពលពីរបីអាទិត្យនទើបម្ត�ប�ូ់ច្ធម្មតាវញិ។ វានក្ើត
 រាេនលឿេជាងនេះនៅនពលអនែក្បំនៅកូ្េេឹងនោះ។ អនែក្អាច្រាេ 

អារម្មណ៍ឈរឺមលួក្នែ៉ងនពាះ នោយន�ត៉ថាស្ូេរបស់អនែក្រមួតូច្នៅកាេ់
 

ទំ�ំធម្មតារបស់វាវញិ។ ការនេះអាច្សនង្កតន�ើញកាេផ់តច្បាស់នៅ 
នពលទារក្បឺតជញជាក្ន់ោះ។ សស្ីមយួច្ំេួេផ�លធ្ាបប់ាេសម្រាលកូ្េ 
យល់ថា ‘ការឈចឺាបន់ម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្’ េឺឈចឺាបក់ាេផ់ត 
ខ្ាងំនៅនពលសម្រាលកូ្េនលើក្នម្កាយ។ សូមកំ៉្រពឹំងទ៉ក្ថាក្នែ៉ងមយួ 
រយទៈនពលនេះ អនែក្េឹងរាេនពាះរាបនស្មើឲ្យនសាះ។

ការធ្ាក្់្ ម ពីទា្វ ររាស រ�ូត�ល់នៅបីឬបេួអាទិត្យេឺជាការធម្មតា 
នទ។ ការធ្ាក្់្ មនេះនៅថា ការធ្ាក្់្ មពីទា្វ ររាសនម្កាយនពល 
សម្រាលកូ្េរចួ្ (វាពំ៉ផមេជាការរាេរ�ូវរបស់អនែក្ន�ើយ)។ ក្នែ៉ងនពល 
១២ នៅ២៤នរា៉ា ងនម្កាយពីសម្រាលកូ្េរចួ្ វាអាច្ធ្ាក្់្ មនម្ច្ើេការ 
រាេរ�ូវធម្មតា។ នៅទីបំផ៉ត ការធ្ាក្់្ មនេះេឹងរាេតិច្តួច្វញិនៅ 
ជាពណ៌នតានែ តខ្ចី។ ការធ្ាក្់្ មអាច្រាេនម្ច្ើេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលបំនៅ

 កូ្េេឹងនោះ។ សូមនម្បើម្ទនាបម់្ទាប ់ន�ើយក៉្ំនម្បើម្ទនាបឆ់នែ៉ក្។

ទា្វ ររាសរបស់អនែក្ េិងផផនែក្នៅច្នន្ាះទា្វ ររាស េិងទា្វ រលាមក្ ម្បសិេ 
នបើអនែក្សម្រាលកូ្េតាមទា្វ ររាស ការអង្គ៉យច៉្ះអាច្នាឲំ្យមេិម្សរួល  
ជាពិនសសម្បសិេនបើអនែក្រាេនែនែ។ នេនម្បើនែនែរផ�លអាច្រលាយ �ូនច្នែះ 
អនែក្ពំ៉ចាបំាច្ឲ់្យនេទាញនែនែរននាះនច្ញន�ើយ។ ឆ្មបេឹងផឆក្នមើលក្ផេ្ង 
ផ�លន�រន�ើម្ឲី្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថា វាជាសះនស្ើយ�ូច្ធម្មតា។  
សូមរក្សាក្ផេ្ងននាះឲ្យសា្អ ត ន�ើយសងៃួតនោយលាងពីរ ឬបី�ងក្នែ៉ង

 មយួនែងៃ េិងនម្កាយបតន់ជើងធំម្ងៗ។ សូមប្ូរម្ទនាបអ់នែក្ឲ្យបាេញឹក្
 

ញាប។់ ថានែ ពំយាបាលល្អបំផ៉តសម្រាបជ់ួយ�បេ្ថយការឈចឺាប ់េឺការនផ្ក្ 
ខ្ួេច៉្ះនម្កាម េិងការសម្រាក្ន�ើម្�ីក្សរា្ព ធនច្ញពីផផនែក្នៅច្នន្ាះ

 ទា្វ ររាស េិងទា្វ រលាមក្។ សូមនម្បើថានែ បំំបាតក់ារឈចឺាបផ់�លពំ៉ម្តរូវការ 
សំប៉ម្តនពទ្យ�ូច្ជាថានែ  ំparacetamol ជាន�ើម ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការ។

នោះរបស់អនែក្ សស្ីទាងំអស់ផលិតទឹក្នោះ។ ការផលិតទឹក្នោះ តាម
 

ធម្មតាចាបន់ផ្ើមនៅម្បផ�លអាទិត្យទី១៦នេការរាេនផ្នពាះ ន�ើយ 
សស្ីខ្ះ�ឹងថានេនច្ញទឹក្នោះបេ្ិច្បេ្ួច្ នៅពីបីអាទិត្យច៉្ងនម្កាយ។ 

 ក្នែ៉ងនពលពីរបីនែងៃ�ំបូង នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្ នោះរាេសភាព 
ទេពី់នម្ពាះទារក្អនែក្ម្តរូវការទឹក្នោះផតច្ំេួេតិច្តូច្ប៉ា៉នណ្ណ ះ។ នៅនពល 
ទារក្ចាបន់ផ្ើមឃ្្េ ន�ើយនៅនោះកាេផ់តញឹក្ញាប ់នោះនឆ្ើយតប 
វញិនោយផលិតទឹក្នោះកាេផ់តនម្ច្ើេន�ើង។ នោះអនែក្អាច្រាេ

 
អារម្មណ៍នពញ ន�ើយកាេផ់តធងៃេន់ោយនម្ពាះទឹក្នោះរបស់អនែក្  
‘�ូរចូ្លមក្ក្នែ៉ង’។ បំនៅកូ្េរបស់អនែក្េឹងនោះ នោយនោលនៅតាម 
នសច្ក្្ីម្តរូវការរបស់ទារក្ ន�ើយការទ៉ក្ឲ្យនោះមយួនទៀតម្សក្ទឹ់ក្ 
នោះនចាល ខណទៈបំនៅនោះរា្ខ ងនទៀតេឹងជួយ�បពា្ឈបន់ោះរបស់អនែក្ 
ក៉្ំឲ្យនពញ�ូរន�ៀរ។ ថានែ  ំParacetamol (នម្បើនៅតាមការផណនានំៅ 
នលើក្ញ្ចប)់ ែងម់្តជាក្ស់ម្រាបស់្អំ (ោក្ន់លើម្ទរូងអនែក្) េិងងូតទឹក្ផ្្ក ឈូក្ 
ម្តជាក្េ់ឹងជួយ�បេ្ថយការន�ើម ន�ើយេិងការឈណឺ្មយួ។

ការផែទាខំ្ួេអនែក្

ម្បសិេនបើអនែក្សនម្មច្ចិ្ត្មេិបំនៅកូ្េេឹងនោះនទ អនែក្េឹងនៅផតរាេ
 អារម្មណ៍ឈនឺោះខ្ះ ក្នែ៉ងពីរបីនែងៃ�ំបូងនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្ 

 
ពីនម្ពាះនោះរបស់អនែក្េឹងនៅផតផលិតទឹក្នោះ�ផ�ល។ ការនេះេឹង

 
បាេធូរម្សាលក្នែ៉ងនពលពីរបីនែងៃនម្កាយមក្។ អនែក្េឹងបាេធូរម្សាលខ្ះ

 
នោយពាក្អ់ាវម្ទនាបជ់ួយ�ម្ទម្ទងន់ធ្វើឲ្យម្សរួលខ្ួេ ជាមយួេឹងម្ទនាប ់
នោះ ោក្ក់្ំរតិការប៉ាះពាល់នោះ/ក្បាលនោះរបស់អនែក្ នម្បើក្ញ្ចបម់្តជាក្ ់ 
េិងនលបថានែ  ំParacetamol (នម្បើនៅតាមការផណនានំៅនលើក្ញ្ចប)់។

ស្ាក្សានែ មរបស់អនែក្នៅម្តងក់្ផេ្ងវះកាតន់�ើម្សីម្រាលកូ្េ តាមធម្មតា 
េឺជាសានែ មកាតន់ផ្ក្នៅនលើនពាះអនែក្ នម្កាមផខ្សនខាស្ីបប៊េីីេីរបស់អនែក្។

 
សព្វនែងៃនេះ ជាទូនៅនេនម្បើនែនែរផ�លអាច្រលាយបាេ ផ�លរាេេយ័ថា 
នេពំ៉ចាបំាច្ទ់ាញនែនែរនច្ញន�ើយ។ ស្ាក្សានែ មវះអាច្ឈ ឺន�ើយមេិ 
ម្សរួលក្នែ៉ងនពលពីរបីអាទិត្យ។ ក្នែ៉ងនពលពីរបីនែងៃ�ំបូង នេេឹងឲ្យថានែ បំំបាត់

 ការឈចឺាប�់ល់អនែក្ ន�ើម្បីេ្ថយការឈចឺាបន់�ើម្ឲី្យអនែក្អាច្នធ្វើច្លនា
 ជំ៉វញិោ៉ា ងែនែមៗយឺតៗ េិងផែរក្សាទារក្អនែក្។ ឆ្មប ឬអនែក្ពយាបាលនរាេ 

នោយកាយវប្ក្ម្មេឹងបង្ហា ញអនែក្អំពីការហាតម់្បាណផ�លអនែក្អាច្ 
នធ្វើបាេនោយមេិនធ្វើឲ្យឈស្ឺាក្សានែ ម។ ឆ្មបេឹងជួយ�ផែរក្សាទារក្អនែក្។

ការរាេទារក្អនែក្នៅជាមយួអនែក្ក្នែ៉ងបេ្បន់ៅមេ្ីរនពទ្យ េឹងជួយ�ឲ្យ 
អនែក្ េិងទារក្អនែក្សា្គ ល់ោនែ នៅវញិនៅមក្!

អារម្មណ៍របស់អនែក្  នទាះបីជាអនែក្រាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំក្ន៏ោយ អនែក្ 
ម្បផ�លជារាេអារម្មណ៍រនំភើបខ្ាងំក្នែ៉ងនែងៃ�ំបូង ឬប៉ា៉នា្ម េនែងៃនម្កាយមក្ 
នទៀតបន្ាបពី់សម្រាលកូ្េរចួ្។ ការនេះ ជួេកាលនេនៅថាភាពរនំភើប 
នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្ ន�ើយបេ្ិច្នម្កាយមក្វាអាច្ផម្បនៅជា 
ភាពម្សងូតម្សង្តន់ម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ អនែក្អាច្រាេ 
អារម្មណ៍ឆ្បរ់នំភើប ង្យម្សក្ទឹ់ក្ផភនែក្ េិងភាពខឹងម៉ានួ ៉៉ា ។ សស្ីភាេ

 
នម្ច្ើេឆ្ងកាតក់ារនេះ ក្នែ៉ងរយទៈនពលពីរបីនែងៃនម្កាយសម្រាលកូ្េរចួ្ 

 
ឬរ�ូត�ល់នៅពីរអាទិត្យ។ ម្បសិេនបើអារម្មណ៍ទាងំនេះរាេរយទៈនពល 
យូរជាងនេះ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។ សម្រាប ់
ពត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល ពីរបីអាទិត្យ�ំបូងនេភាពជារាតាបិតា  
នៅទំពរ័ 104 េិង អារម្មណ៍របស់អនែក្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងភាព 
ជារាតាបិតា�ំបូងទៈ អ្វីៗផ�លរាតាបិតាម្េបរ់ូបម្តរូវការ�ឹង នៅទំពរ័ 
136។  
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អ្វីៗផ�លអនែក្ម្បផ�លជានងឿងឆងៃល់

នតើខ្៉ ំម្តរូវការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេទបទ់ល់េឹងនរាេស្អូច្ ឬនរាេក្្អក្រាេឬ់នទ?  

ម្បសិេនបើនតស្្ម ផ�លអនែក្បាេនធ្វើនៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលនេការ 
រាេនផ្នពាះបង្ហា ញថា អនែក្រាេភាពសំ៉ាេឹងនរាេតិច្តួច្ ឬោ្ម េទាល់ផត 
នសាះនៅេឹងនរាេស្អូច្ េឺជាេំេិតល្អផ�លម្តរូវចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេម៉េនពល

 
អនែក្ចាក្នច្ញពីមេ្ីរនពទ្យ។ នេះេឺជាថានែ ចំាក្ប់ង្្ក រនរាេបីម៉ខ (MMR) 
ផ�លចាក្ម់្បឆ្ងំេឹងនរាេក្សញជា ឹល េិងនរាេម្សឡាផទេផងផ�រ។ េឺជា 
ការសំខាេផ់�លអនែក្ពំ៉ម្តរូវរាេនផ្នពាះ ក្នែ៉ងរយទៈនពលមយួផខនម្កាយការ 
ចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេ។

ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉បាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេទបទ់ល់េឹងនរាេក្្អក្រាេន់ទ អនែក្ 
េួរចាក្ថ់ានែ កំារពារនរាេក្្អក្រាេ ់ម៉េនពលអនែក្ចាក្នច្ញពីមេ្ីរនពទ្យ។ 
ន�េូអនែក្ ជី�ូេជីតាទារក្អនែក្ េិងអនែក្មក្សួរស៉ខទ៉ក្្ខជានរឿយៗ�នទនទៀត 
ឬអនែក្ផែរក្សាេួរផតចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេក្្អក្រាេម់៉េនពលទារក្នក្ើតមក្។ 
សូមឲ្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថា កូ្េ�នទនទៀតរបស់អនែក្បាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រ 
នរាេទបទ់ល់េឹងនរាេក្្អក្រាេ។់

នតើនពលណ្នទើបខ្៉ ំអាច្នៅផ្ះបាេ?

អនែក្ម្បផ�លជាអាច្នៅផ្ះបាេឆ្ប ់ក្នែ៉ងនពលពីបេួនៅម្បាមំយួនរា៉ា ង 
នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ នស្ើរផតម្េបម់េ្ីរនពទ្យ ឥ�ូវនេះផ្ល់ 
ជូេរ្ាយ េិងទារក្របស់នេផ�លរាេស៉ខភាពល្អេូវឱកាសន�ើម្នីៅ 
ផ្ះបាេឆ្បន់ម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ ការនរៀបច្ំេនម្រាងនៅផ្ះ 
បាេឆ្បប់ន្ាបពី់ទារក្អនែក្នក្ើតមក្ រាេេយ័ថាអនែក្េឹងផច្ក្អាច្រផំលក្ 
ទារក្ែ្មីរបស់អនែក្ជាមយួមតិ្ភក្្ិ េិងម្េរួសារនោយរាេភាពស៉ខម្សរួល  
េិងភាពឯក្ជេក្នែ៉ងផ្ះខ្ួេរបស់អនែក្ផ្្ល់។ ការនៅផ្ះបាេឆ្ប់

 
នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរាេេយ័ថា ជីវតិម្េរួសាររបស់អនែក្ពំ៉សូវទទួល 
ការរខំាេ ន�ើយអនែក្ក្ប៏ាេម្ត�បន់ៅនៅជាមយួកូ្េ�នទនទៀតរបស់អនែក្ 
ោ៉ា ងឆ្បផ់�រ។ ឆ្មបរានែ ក្េ់ឹងនៅសួរស៉ខទ៉ក្្ខអនែក្នៅផ្ះន�ើម្ផី្ល់ជូេ 
ការផែរក្សាស៉ខភាពនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ សម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្ 
របស់អនែក្ រមួរាេឱវាទអំពីការបំនៅកូ្េេឹងនោះផងផ�រ។ ឆ្មបអាច្ 
ផ្ល់ការជួយ�ម្ទម្ទងន់ម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ រ�ូត�ល់ទារក្របស់ 
អនែក្រាេអាយ៉១៤នែងៃ។

នេអាច្តម្មរូវឲ្យអនែក្នៅក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យយូរបេ្ិច្ នម្កាយនពលសម្រាល 
កូ្េន�ើយ ម្បសិេនបើអនែក្សម្រាលកូ្េនោយនម្បើ�នង្កៀបន�ើម្ទីាញទារក្

 នច្ញពីទា្វ ររាស ឬម្បោបបឺ់តការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់ឬ 
ម្បសិេនបើអនែក្ ឬទារក្អនែក្ពំ៉រាេស៉ខភាពល្អ។ ជាមធ្យម ការសានែ ក្ន់ៅ 
មេ្ីរនពទ្យរាេរយទៈនពលពី២៤-៤៨នរា៉ា ងសម្រាបស់ស្ីផ�លសម្រាល 
កូ្េតាមទា្វ ររាស ន�ើយ�ល់នៅបី ឬបេួនែងៃសម្រាបស់ស្ីផ�លសម្រាល 
កូ្េតាមការវះកាត។់ នៅនពលអនែក្នច្ញពីមេ្ីរនពទ្យបន្ាបពី់ការសានែ ក្ ់
នៅយូរននាះ អនែក្ម្បផ�លជាបាេទទួលការផែរក្សាស៉ខភាពនម្កាយ 
នពលសម្រាលកូ្េ េិងការជួយ�ម្ទម្ទងន់ៅផ្ះពីឆ្មប។ ឆ្មបអាច្ផ្ល់ការ 
ជួយ�ម្ទម្ទងន់ម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្ រ�ូត�ល់ទារក្អនែក្អាយ៉ 
បាេ១៤នែងៃ។ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី ការផ្ល់ជូេនសវានេះេឺផម្បម្បរួលពី 
មេ្ីរនពទ្យមយួ នៅមេ្ីរនពទ្យមយួនទៀត �ូនច្នែះសូមផឆក្នមើលជាមយួឆ្មប  
ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

នម្កាយនពលអនែក្ម្ត�បម់ក្ផ្ះវញិ េិលាេ៉បោ្ឋ ក្ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ  
េិងម្េរួសារទំេងជាមក្សួរស៉ខទ៉ក្្ខអនែក្ ន�ើម្ផី្ល់ការផឆក្នមើលទារក្ 
អាយ៉១-៤អាទិត្យ ម្ពមទាងំតភាជា បអ់នែក្នៅេឹងនសវា�នទនទៀតផ�រ។  
សូមនមើលទំពរ័ 92 សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម។ 

ការផឆក្នមើលតាមទរ្ាបស់ម្រាបទ់ារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត

នៅនែងៃនម្កាយទារក្អនែក្នក្ើត នេេឹងម្តរូវបាេពិេិត្យនោយនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មប 
ផ�លបាេ�្វឹក្�្វឺេពិនសស ន�ើម្នីធ្វើការផឆក្ពិេិត្យមយួនៅថា 

 ការពិេិត្យទារក្ផ�លនទើបនក្ើតមក្ (newborn examination)។  
នវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបេឹងពិេិត្យនមើលទារក្អនែក្ពីក្បាល �ល់ច៉្ងនជើងន�ើម្ី

 ផឆក្រក្នមើលផម្ក្ងនលារាេបញ្ហា ណ្មយួ។

រាតាបិតាទាងំអស់ក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW បាេទទួលឱកាសន�ើម្ឲី្យនេពិេិត្យ 
ទារក្របស់នេរក្នមើលនរាេក្ម្មមយួច្ំេួេ។ ការនធ្វើនតស្នេះនៅថា  
ការឆ្៉ះនមើលទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត (Newborn Screening)។ 
អនែក្ម្បផ�លធ្ាបឮ់នេនៅថាការនធ្វើនតស្ “នជាះផក្ងនជើង” ផ�រ។  
នតស្នេះទាក្ទិ់េេឹងការនជាះយក្្មពីរបីតំណក្ពី់ផក្ងនជើង

 របស់ទារក្អនែក្។ នេោក្ត់ំណក្់្ មនលើម្ក្ោសពិនសស ន�ើយ 
បញជាូ េនៅមេ្ីរពិនសាធេន៍�ើម្នីធ្វើនតស្។

ការឆ្៉ះនមើលទារក្ផ�លនទើបនក្ើតមក្ េឺន�ើម្រីក្នមើលនរាេទាងំឡាយ
 ផ�លនេពំ៉ន�ើញនក្ើតរាេជាទូនៅន�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្វាជានរាេធងៃេធ់ងៃរ 

ន�ើយជាការម្បនសើរបំផ៉តផ�លបាេ�ឹងឆ្ប ់ផម្ក្ងនលាទារក្អនែក្រាេ 
ទាងំនេះណ្មយួ។ នធ្វើ�ូនចានែ ះ ការពយាបាលអាច្ចាបន់ផ្ើមោ៉ា ង 
ឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។ ការនធ្វើនតស្េឺន�ើម្ផីស្វងរក្៖

•  Congenital Hypothyroidism ផ�លបណ្្លមក្ពីបញ្ហា  
នេម្ក្នពញទីរ ៉ាូអ៉ី�នៅបំពងក់្។ ការពយាបាលទាេន់ពលរាេេយ័ថា 
ក៉្រារេឹងលូតលាស់តាមធម្មតា។  

•  Phenylketonuria  រាេេយ័ថាទារក្មេិអាច្នម្បើនោយម្តឹម 
ម្តរូវេូវសារធាត៉ក្នែ៉ងទឹក្នោះ េិងក្នែ៉ងច្ំណីអាហារ (នៅថា 
phenylalanine) ផ�លជួយ�បនង្កើតជាតិម្បរូនតអ៉ីេក្នែ៉ង�ងខ្ួេបាេ

 ន�ើយ។ ម្បសិេនបើពំ៉បាេពយាបាលបញ្ហា នេះនទ សារធាត៉  
phenylalanine េឹងម្បមូលផ្៉ ំក្នែ៉ង្ម ន�ើយបណ្្លឲ្យខូច្

 ខួរក្បាល។ ការពយាបាលេឹងជួយ�ឲ្យទារក្លូតលាស់តាមធម្មតា។

•  Galactosaemia បណ្្លមក្នៅនពលម្បនភទនេជាតិស្ករ 
(galactose) ផ�លរាេក្នែ៉ងទឹក្នោះ េិងក្នែ៉ងទឹក្នោះនោម្បមូល

 ផ្៉ ំក្នែ៉ង្ម។ ការពយាបាលភ្ាមៗជាមយួេឹងទឹក្នោះពិនសសផ�ល
 ោ្ម េជាតិស្ករ galactose េឹងជួយ�ការពារក៉្ំឲ្យរាេជំងឺធងៃេធ់ងៃរ។ 

នបើោ្ម េការពយាបាលនទ ទារក្អាច្ឈខ្ឺាងំ េិងស្ាបន់ទៀតផង។

•  Cystic Fibrosis នធ្វើឲ្យ�ងខ្ួេផលិតនស្ះម្កាស់ក្នែ៉ងនពាះនវៀេធំ 
 េិងក្នែ៉ងសួត។ នស្ះនេះអាច្បណ្្លឲ្យរាេ�ំនៅនៅម្ទរូង េិងនរាេ 

ច៉្ះរាក្ ន�ើយអាច្នធ្វើឲ្យទារក្ឈបន់�ើងទមងៃេន់ទៀតផង។ ការពយា 
បាលផ�លនាឲំ្យម្បនសើរន�ើងរាេេយ័ថាអនែក្រាេជមងៃ ឺcystic  
fibrosis ឥ�ូវនេះរាេអាយ៉ជីវតិផវង។
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នតើការចាក្ថ់ានែ  ំេិងការនធ្វើនតស្្មនធ្វើឲ្យទារក្ 
របស់ខ្៉ ំឈផឺ�រនទ?

នៅនពលណ្ក្ន៏ោយផ�លទារក្អនែក្ម្តរូវទទួលរនបៀប 
ចាតផ់ច្ង�ូច្ជាការចាក្ថ់ានែ  ំឬការនធ្វើនតស្្មជាន�ើម  
រាេរនបៀបសាមញញា ផ�លអនែក្អាច្នធ្វើឲ្យទារក្អនែក្បាេ 
ស៉ខម្សរួល េិងនធ្វើឲ្យការឈចឺាបរ់បស់នេរាេតិច្ 
បំផ៉ត។ អនែក្អាច្បំនៅនោះទារក្អនែក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនេ 
នធ្វើនតស្ ឬោក្ម់្រាមន�សា្អ តឲ្យនេជញជាក្។់ អនែក្ក្អ៏ាច្ 
េិោយលួងនលាមទារក្អនែក្ នធ្វើសរនស ឬអផង្អលនេ 
 េិងម្ក្ន�ក្នមើលឲ្យច្ំផភនែក្នេផ�រ។ ជួេកាលទារក្ 
អនែក្ម្បផ�លបាេនេឲ្យទឹក្ជាតិស្ករពីរ-បីតំណក្ផ់�ល 
បផង្វរអារម្មណ៍នេពីការពំ៉ស៉ខម្សរួលណ្មយួ។ 

❖

ការឆ្៉ះនមើលទារក្ផ�លនទើបនក្ើតមក្

នម្កាយនពល្មនម្ក្ៀមម្តរូវបាេនធ្វើនតស្ នេេឹងរក្សា 
ទ៉ក្វាក្នែ៉ងមេ្ីរពិនសាធេ�៍ល់នៅ១៨ឆ្នែ  ំបន្ាបម់ក្នទើប 
នេបំផ្្ញវានចាល។ អនែក្អាច្អាេពត័រ៌ាេនម្ច្ើេនទៀត 
អំពីន�ត៉អ្វីនតស្ម្តរូវបាេរក្សាទ៉ក្ោ៉ា ងយូរនៅម្តង ់  
http://www.chw.edu.au/prof/services/
newborn/tests030194.pdf

❖

នរៅអីអង្គ៉យ/ក្សេ្ក្រាេស៉វត្ថិភាពក្នែ៉ងរែយេ្
 សម្រាបទ់ារក្

ម្បសិេនបើអនែក្រាេបំណងយក្ទារក្អនែក្នៅផ្ះតាម 
រែយេ្ ច្បាបត់ម្មរូវឲ្យអនែក្ោក្ទ់ារក្ក្នែ៉ងនរៅអី ឬក្នែ៉ង 
ក្សេ្ក្ស៉វត្ថិភាពផ�លសមល្មមក្នែ៉ងរែយេ្។ អនែក្អាច្ 
ជួល ទិញ ឬសំ៉ខ្ចីនរៅអីសម្រាបទ់ារក្បាេ។

អនែក្អាច្រក្បាេពត័រ៌ាេអំពីក្សេ្ក្រាេស៉វត្ថិភាព 
សម្រាបទ់ារក្ េិងក្ផេ្ងអង្គ៉យរាេស៉វត្ថិភាពសម្រាប ់
ក៉្រារនៅនលើវ៉បិសាយរបស់ RMS។ សូមនបើក្នមើល  
http://roadsafety.transport.nsw.
gov.au/stayingsafe/children/
childcarseats/ 

ការនធ្វើនរាេវេិិច្្យ័ េិងការពយាបាលបាេទាេន់ពលេឺជាការសំខាេ់
 

សម្រាបន់រាេទាងំអស់នេះ។ វាជាការអាច្នធ្វើបាេ ន�ើម្រីក្ឲ្យន�ើញ 
រ�ូត�ល់នៅ៤០ជំងឺ�ក៏្ម្មរាេបំផ៉ត�នទនទៀត នោយនម្បើសំណ្ក្ 
្ម�ផ�ល។

ម្បសិេនបើលទ្ផលនតស្នេះធម្មតា - ន�ើយលទ្ផលនតស្ភាេនម្ច្ើេ 
េឺធម្មតា - អនែក្េឹងពំ៉បាេទទួលលទ្ផលទាងំននាះន�ើយ។ ម្បផ�ល 
ទារក្រានែ ក្ក់្នែ៉ងច្ំនណ្មទារក្១០០នាក្ ់េឹងម្តរូវការនធ្វើនតស្្មនលើក្ 
ទីពីរ ម្បសិេនបើនតស្នលើក្ទីមយួពំ៉ផ្ល់លទ្ផលច្បាស់លាស់នទ។ 

 នេេឹងទាក្ទ់ងមក្អនែក្ ម្បសិេនបើនេម្តរូវការនធ្វើនតស្ទីពីរ។ ការនធ្វើនតស្
 ទីពីរ ភាេនម្ច្ើេផតងផតផ្ល់លទ្ផលធម្មតា។ នេេឹងបញជាូ េលទ្ផល

 នតស្មក្ឲ្យនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

ទារក្ក្នែ៉ងច្ំេួេតិច្តូច្បំផ៉ត េឹងរាេនតស្្មខ៉សផប្ក្ពីធម្មតា។
 

ទារក្េឹងម្តរូវការនធ្វើនតស្នម្ច្ើេ ន�ើយម្បផ�លជាម្តរូវការការពយាបាល 
ផងផ�រ។ នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្េឹងម្បាបអ់នែក្ឲ្យបាេ�ឹងអំពីនរឿងនេះ។

ការនធ្វើនតស្នលើក្ទីបីផ�លទារក្ទាងំអស់ក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW បាេផ្ល់ជូេ 
េកឺារឆ្៉ះនមើលនសាតវញិ្ញា ណ។ ទារក្រានែ ក្ ់ឬពីរនាក្ក់្នែ៉ងរាល់ទារក្ 
១០០០នាក្ ់ម្តរូវការជំេួយច្ំនពាះបញ្ហា នសាតវញិ្ញា ណ។ ក្ម្មវធិីនេការ 
ពិេិត្យនមើល - នសាតវញិ្ញា ណនេទារក្ម្េបទី់ក្ផេ្ងក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW 
(SWISH) រាេនោលបំណងឲ្យបាេច្បាស់ម្បាក្�ថា ទារក្ទាងំនេះ 
ម្តរូវបាេនេសំោល់�ឹង។ ការនធ្វើនតស្នសាតវញិ្ញា ណម្តរូវបាេផ្ល់ជូេ 
ោ៉ា ងឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។  
ម្បសិេនបើនតស្មេិអាច្នធ្វើបាេក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យ នោយសារមូលន�ត៉ខ្ះ 

 វាអាច្នធ្វើបាេសម្រាបជំ់ងឺមេិន�ក្នៅក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យ ឬក្នែ៉ងមជ្ឈមណ្ល
 ស៉ខភាពស�េមេក៍្នែ៉ងតំបេ ់ភ្ាមនម្កាយនពលអនែក្នច្ញពីមេ្ីរនពទ្យ។

ការនធ្វើនតស្នសាតវញិ្ញា ណនម្បើនពលម្បផ�ល១០-២០នាទី ន�ើយអាច្
 

នធ្វើបាេនៅនពលរបស់ទារក្អនែក្ន�ក្លក្ ់ឬសម្រាក្ោ៉ា ងសាងៃ តន់សងៃៀម។  
អនែក្អាច្នៅជាមយួទារក្អនែក្ក្នែ៉ងនពលនេនធ្វើនតស្។ អនែក្េឹងទទួលបាេ 
លទ្ផលោ៉ា ងឆ្បន់ពលនេនធ្វើនតស្ច្ប។់ លទ្ផលេឹងម្តរូវនេសរនសរ 
ក្នែ៉ងក្ំណតន់�ត៉ស៉ខភាពផ្្ល់ខ្ួេរបស់ទារក្អនែក្ ឬ   
“នសៀវនៅពណ៌នខៀវ”។

ម្បសិេនបើលទ្ផលបង្ហា ញថា ទារក្អនែក្ម្តរូវការនធ្វើនតស្ម្ងនទៀត ការនេះ 
មេិម្បាក្�រាេេយ័ថា ទារក្អនែក្រាេបញ្ហា នសាតវញិ្ញា ណន�ើយ។ 
ម្បផ�លជារាេន�ត៉ផលនផ្សងនទៀតសម្រាបល់ទ្ផលនេះ 
(ឧទា�រណ៍ ទារក្អនែក្អាច្នៅមេិម្សរួលក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនធ្វើនតស្ 

 ឬអាច្រាេទឹក្ ឬស្ះបនណ្្ះអាសេនែនៅក្នែ៉ងម្តនច្ៀក្)។
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ទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតទៈ លក្្ខណទៈ េិងបញ្ហា ទូនៅ

ផស្ក្

• Telangietatic nevi (stork bites) េឺជាសានែ មអ៉ច្ៗពណ៌ 
ផ្្ក ឈូក្ខ្ចី ឬម្ក្�មផ�លន�ើញរាេនៅជំ៉វញិម្តបក្ផភនែក្ ម្ច្ម៉ះ  
ឬក្ញ្ច ឹងក្។ អនែក្អាច្ន�ើញសានែ មទាងំនេះកាេផ់តច្បាស់នៅនពល 
ទារក្យំ។ វាមេិបណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា ណ្មយួន�ើយ ន�ើយេឹង 
សាបរលាបនៅតាមនពលនវលា។

• ‘Mongolian spots’  េឺជាសានែ មនខៀវន ្្ម ផ�លនេន�ើញរាេ 
នៅជំ៉វញិេូទ។ វានក្ើតរាេជាទូនៅនលើទារក្ផ�លរាេផស្ក្ពណ៌ 
ន ្្ម ។ វាមេិបណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា ណ្មយួន�ើយ ន�ើយេឹងសាប 
រលាបនៅខួបក្ំនណើ តទី១ ឬទី២។

• Nevus flammeus (port wine stains) េឺជាសានែ មរាេ 
ពណ៌ម្ក្�ម នៅពណ៌សា្វ យផ�លរាេក្ផេ្ងច្បាស់លាស់របស់វា  
តាមធម្មតានលច្នច្ញនៅនលើម៉ខ។ សានែ មនេះមេិរកី្ធំនទ ប៉ា៉ផេ្វាក្ ៏
មេិសាបរលាបនៅតាមនពលនវលាផ�រ។

• Nevus vasculosus (strawberry marks)  េឺជាសានែ ម 
នច្ញោ៉ា ងច្បាស់រាេពណ៌ម្ក្�មន ្្ម  ផ�លជាញឹក្ញាបន់លច្ 
ន�ើងនលើក្បាល។ ជា�ំបូងសានែ មនេះរកី្ទំ�ំធំន�ើង ន�ើយនម្កាយ

 
មក្ក្រ៏ញួបេ្ិច្ម្ងៗនៅតាមនពលនវលា។

• Milia េឺជាសានែ មនច្ញ អ៉ច្ពណ៌សផ�លទារក្អាច្រាេនលើម្ច្ម៉ះ 
ន�ើយជួេកាលនលើម៉ខ។ សានែ មទាងំនេះេឺជាម្ក្នពញក្នែ៉ងផស្ក្ 

 
(sebaceous glands) ផ�លនច្ញឲ្យន�ើញ េិងម្តរូវបាេចាត ់
ទ៉ក្ជាការធម្មតា ន�ើយេឹងសាបរលាបនៅតាមនពលនវលា។

• Erythema toxicum (ក្េ្ួលនលើផស្ក្ទារក្ផ�លនទើបេឹង
 

នក្ើត) េឺជាក្េ្ួលនេម៉េតូច្ៗពណ៌ស ឬពណ៌នលឿងផ�លអាច្នលច្ 
នច្ញន�ើងភ្ាមៗ តាមធម្មតានលើម្ទរូង នពាះទារក្ េិងនៅក្ផេ្ងនម្បើ 
ក្េ្បក្នែ៉ងរង្វងន់ពលនេអាទិត្យទីមយួនេជីវតិ។ នេពំ៉�ឹងពីមូលន�ត៉

 ន�ើយ ន�ើយក្ពំ៉៏រាេការពយាបាលចាបំាច្ផ់�រ។ សានែ មនេះេឹងបាត ់
នៅវញិ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម្បផ�លម្តរូវនម្បើនពលមយួរយទៈ។

•  ជំងឺខាេន់លឿង ប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតនម្ច្ើេនាក្។់  
ផស្ក្ទារក្នលច្ន�ើងពណ៌នលឿងខ្ចី ក្នែ៉ងនពលពីរបីនែងៃ�ំបូងនេជីវតិ

 នេ។ តាមធម្មតាវាមេិធងៃេធ់ងៃរនទ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ក្នែ៉ងក្រណីមយួច្ំេួេនេអាច្ 
តម្មរូវឲ្យនធ្វើនតស្ន�ើម្វីាស់ស្ងក់្ំរតិនេសារធាត៉នៅថា bilirubin 
(សារធាត៉ពណ៌នលឿងនតានែ តខ្ចីន�ើញរាេក្នែ៉ងទឹក្ម្បរា៉ា ត)់ក្នែ៉ង្ម

 ទារក្។ ម្បសិេនបើនេចាតទ៉់ក្ថា bilirubin រាេនម្ច្ើេជាងធម្មតា  
ននាះនេេឹងនលើក្ទឹក្ចិ្ត្ឲ្យទារក្ផឹក្ទឹក្នម្ច្ើេនទៀត ន�ើយអាច្ម្តរូវ

 បាេោក្ន់ម្កាមពេ្ឺពិនសសនេ BiliBed (ផម្េសម្រាបព់យាបាល 
នោយនម្បើពេ្ឺ) ក្នែ៉ងមយួរយទៈនពលរ�ូតទាល់ផតជំងឺខាេន់លឿងបាេ 
ធូរម្សាល។ ម្បសិេនបើអនែក្ច្ង�់ឹងនម្ច្ើេនទៀតអំពីជំងឺខាេន់លឿង 

 
សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

ក្ំណតន់�ត៉ស៉ខភាពផ្្ល់ខ្ួេរបស់ទារក្អនែក្ 
(នសៀវនៅពណ៌នខៀវ)

ក្នែ៉ងពីរបីនែងៃ�ំបូងនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្ ទារក្របស់ 
អនែក្េឹងម្តរូវបាេនេឲ្យនសៀវនៅពណ៌នខៀវមយួ។ នសៀវនៅ 
ពណ៌នខៀវនេះសម្រាបរ់ាតាបិតា នវជជាបណិ្ត េិលាេ៉បោ្ឋ ក្ 
ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារ េិងប៉េ្គលិក្ផផនែក្ស៉ខ 
ភាព�នទនទៀត ន�ើម្កី្តម់្តាពត័រ៌ាេលំអិតនេស៉ខភាព 
របស់កូ្េអនែក្ចាបពី់នែងៃនក្ើត មក្�ល់ឆ្នែ នំពញជំទង ់េិង 
នពលនម្កាយមក្នទៀត។ េឺជាវធិី�ល៏្អមយួន�ើម្រីក្សាពត័ ៌
រាេស៉ខភាពសំខាេ់ៗ ទាងំអស់ទ៉ក្នៅផតមយួក្ផេ្ង។ 

សូមយក្នសៀវនៅពណ៌នខៀវ នរៀងរាល់នពលអនែក្នាកូំ្េ 
របស់អនែក្នៅជួបនវជជាបណិ្ត នសវាស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅ 
អាយ៉បឋមវយ័ ឬមេ្ីរនពទ្យ។ នសៀវនៅពណ៌នខៀវក្រ៏ាេ 
នសច្ក្្ីនម្ក្ើេរលឹំក្ផ�រ អំពីការផឆក្នមើលស៉ខភាពសំខាេ ់

 
េិងការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេសម្រាបកូ់្េអនែក្ នលខទូរស័ព ្
រាេម្បនោជេ ៍េិងទំពរ័សម្រាបអ់នែក្ក្តន់លខទូរស័ព្
សំខាេ់ៗ ។

❖

ម្បសិេនបើទារក្អនែក្មេិម្សរួលខ្ួេ ឬអនែក្ម្ពរួយបារម្ភអំពី
 បញ្ហា ស៉ខភាពសូមនាទំារក្អនែក្នៅជួប GP របស់អនែក្ 

ឬនៅមេ្ីរសម្រាបម់្ោរាេអាសេនែបន្ាេន់ៅមេ្ីរនពទ្យ 
ជិតជាងនេបំផ៉ត ឲ្យបាេនលឿេតាមផ�លអាច្នធ្វើនៅ 
បាេ។ សា្ថ េភាពនេទារក្នទើបេឹងនក្ើតអាច្ផ្្ស់ប្ូរ 
នលឿេណ្ស់។ 
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ផភនែក្

ទារក្ផ�លនក្ើតែ្មីៗខ្ះរាេផភនែក្ស្អិតក្នែ៉ងប៉ា៉នា្ម េនែងៃ ឬប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ�ំបូង
 

នម្កាយនពលនក្ើតមក្។ វាពំ៉ផមេជាការអ្វីផ�លធងៃេធ់ងៃរនទ ន�ើយតាមធម្មតា 
ការនេះេឹងបាតន់ៅវញិនោយខ្ួេឯង។ អនែក្អាច្នម្បើទឹក្ោព៉ំះទ៉ក្ឲ្យ

 ម្តជាក្ន់�ើម្លីាងផភនែក្ទារក្អនែក្។ ម្បសិេនបើវាមេិបាតន់ទ សូម
 

េិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត ឬឆ្មបរបស់អនែក្។

អង្គជាតិ

ជួេកាល ទារក្ម្សីផ�លនទើបេឹងនក្ើតម្បផ�លរាេការនច្ញសារ 
ធាត៉តិច្តួច្ពីទា្វ ររាស - នស្ះខាបព់ណ៌សផ�លជួេកាលអាច្រាេ 
ពណ៌ម្ពាងៗ�ូច្្ម។ ការនេះនៅថាការខ៉សរ�ូវ (pseudom 
enstruation) ន�ើយនក្ើតរាេន�ើងនោយសារទារក្អនែក្ផលង 
ទទួលបាេជាតិអរ័ម៉ាូេពីអនែក្តាមរយទៈស៉ក្។ នេះេឺជាការធម្មតានទ។  
សារធាត៉មយា៉ាងពណ៌ស�ូច្ជាឈសី នៅថា smegma ជាញឹក្ញាប ់
ន�ើញរាេនៅនម្កាមបបូររាតទ់ា្វ ររាស។ នេះចាតទ៉់ក្ថាធម្មតានទ។

ពំ៉រាេនសច្ក្្ីម្តរូវការ ន�ើម្ពីេ្ឹបផស្ក្អង្គជាតិផ�លមេិទាេក់ាតន់េ
 ទារក្ម្បរុសរបស់អនែក្ន�ើយ។ វាេឹងរញួនៅវញិនោយខ្ួេឯង នៅនពល
 

វាអាយ៉បាេម្បផ�ល៣-៤ឆ្នែ ។ំ រាេការយល់ន�ើញខ៉សៗោនែ អំពីនម្ោះ 
ថានែ ក្ ់េិងេ៉ណសម្ត្ិ�ធ៏ំនធងនេការកាតផ់ស្ក្ច៉្ងអង្គជាតិ។ Royal  
Australasian College of Physicians (RACP) ឲ្យនោបល់ 
ថាព៉ំរាេន�ត៉ផលផផនែក្នពទ្យ ន�ើម្ឲី្យរាេទរ្ាបក់ាតផ់ស្ក្ច៉្ងអង្គ 
ជាតិទារក្ម្បរុសន�ើយ។ ពត័រ៌ាេផែមនទៀតរាេផ្ល់ជូេនៅម្តង ់ 
www.racp.edu.au សូមច៉្ច្នលើ  ‘policy and advocacy’  
បន្ាបម់ក្ច៉្ច្នលើ ‘Division, Faculty and Chapter Policy  
& Advocacy’  ន�ើយបន្ាបម់ក្ ‘Paediatrics & Child  
Health’។

ការនមើលផែទងផ្ចិត

ជា�ំបូង ទងផ្ចិតរបស់ទារក្អនែក្រាេពណ៌សម្កាស់ េិង�ូច្ជាជាតិ 
អេ្ិល។ ក្នែ៉ងរង្វងន់ពល១ ឬ២នរា៉ា ងនេក្ំនណើ តទារក្ ទងផ្ចិតនេះេឹង

 ចាបន់ផ្ើមសងៃួត ន�ើយវាេឹងម្ជរុះក្នែ៉ងរយទៈនពល៧នៅ ១០នែងៃ។ េល់
 ទងផ្ចិតផ�លនៅសល់អាច្បនញ្ចញវត្ថ៉រាវតិច្តួច្ ន�ើយការនេះជា
 

ញឹក្ញាបន់ក្ើតន�ើងនៅនែងៃផ�លវាម្ជរុះ ឬនៅនពលនម្កាយមក្។ អនែក្ 
អាច្លាងក្ផេ្ងននាះ ជាមយួេឹង�ំ៉សំ�ីតូច្នផ្សើមនោយទឹក្ោព៉ំះ 
ទ៉ក្ឲ្យម្តជាក្ ់ន�ើយនធ្វើឲ្យក្ផេ្ងននាះសងៃួតវញិនោយនម្បើ�៉ំសំ�ី

 តូច្មយួនផ្សងនទៀត។ សូមេិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្  
ម្បសិេនបើការនច្ញ្មរាេបេ្នទៀត ឬវាក្ាយជាពណ៌ម្ក្�ម  
នច្ញទឹក្ ឬន�ើម។

អ្វីៗផ�លម្តរូវនធ្វើ...ឯក្សារសម្រាបន់ធ្វើក្ិច្្ចការនផ្សងៗ

ម្បាក្ប់ំណ្ច្ស់ម្រាបស់ស្ីផ�លរាេទារក្ (Maternity Payment)  
េិងម្បាក្ប់ំណ្ច្ព់េ្ោរម្េរួសារ (Family Tax Benefit) នម្កាយ 
នពលទារក្អនែក្នក្ើតមក្ នេេឹងផ្ល់ជូេអនែក្េូវពាក្្យបំនពញមក្ពីការោិ 
ល័យជំេួយសម្រាបម់្េរួសារ (Family Assistance Office) របស់ 
រោ្ឋ ភបិាលអូសស្ាលី ផ�លអនែក្អាច្នម្បើន�ើម្សំ៉ីទាមទារម្បាក្ប់ំណ្ច្ ់

 

សម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្ែ្មីរបស់អនែក្។ នពលបច្្ច៉ប្េនែនេះ រាេម្បាក្ ់
បំណ្ច្សំ់ខាេ់ៗ បេួម្បនភទ៖

1.  េនម្រាងការឈបស់ម្រាក្ផ�លរាេម្បាក្ន់បៀវត្សរស៍ម្រាបរ់ាតា 
 បិតាផ�លនធ្វើការនៅនពលកូ្េនក្ើតមក្ (Paid Parental  
Leave scheme): េនម្រាងការឈបស់ម្រាក្ផ�លរាេម្បាក្ ់
នបៀវត្សរស៍ម្រាបរ់ាតាបិតានៅនពលកូ្េនក្ើតមក្ េឺជាសិទ្ិទទួល

 
ែ្មីមយួសម្រាបរ់ាតាបិតាផ�លនធ្វើការនេក៉្រារនក្ើត ឬបាេយក្ 
មក្ចិ្ញ្ច ឹមចាបពី់នែងៃទី១ ផខមក្រា ឆ្នែ ២ំ០១១។ រាតាបិតានធ្វើការ

 ផ�លរាេសិទ្ិទទួល អាច្ទទួលបាេម្បាក្ឈ់បស់ម្រាក្ផ�ល 
រាេម្បាក្ន់បៀវត្សរស៍ម្រាបរ់ាតាបិតា ឧបត្ថម្ភនោយរោ្ឋ ភបិាល 
ច្ំេួេ១៨អាទិត្យ - តាមអម្តានេម្បាក្ន់បៀវត្យរអ៍ប្បររាក្នែ៉ងម្បនទស

2.  ម្បាក្ន់លើក្ទឹក្ចិ្ត្នៅនពលកូ្េនក្ើតមក្ (Baby Bonus): 
ម្បាក្ន់លើក្ទឹក្ចិ្ត្នៅនពលកូ្េនក្ើតមក្ េឺជាម្បាក្ឧ់បត្ថម្ភផ�ល

 
ម្តរូវនធ្វើនតស្នលើម្បាក្ច់្ំណូល សម្រាបកូ់្េនក្ើតមក្ ឬកូ្េចិ្ញ្ច ឹម 
នេម្េរួសារផ�លរាេសិទ្ិទទួល។ ម្បាក្ន់េះជួយ�នលើនែ្ច្ំណ្យ 
សម្រាបទ់ារក្ែ្មី ឬកូ្េចិ្ញ្ច ឹម ន�ើយម្តរូវបាេនបើក្ឲ្យជាបណ្្ក្់ៗ  

 
ពីរអាទិត្យម្ងច្ំេួេ១៣�ង។ ម្បាក្ន់េះនបើក្ឲ្យសម្រាបកូ់្េរានែ ក្់ៗ  
នេរាតាផ�លរាេកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ។ អនែក្អាច្ទទួលបាេទាងំម្បាក្ ់
ឈបស់ម្រាក្ផ�លរាេម្បាក្ន់បៀវត្សរស៍ម្រាបរ់ាតាបិតានៅនពល 
កូ្េនក្ើតមក្ េិងម្បាក្ន់លើក្ទឹក្ចិ្ត្នៅនពលកូ្េនក្ើតមក្ ម្បសិេ

 នបើអនែក្បំនពញតាមតម្មរូវការនេភាពរាេសិទ្ិទទួលបាេម្បាក្ ់
ជំេួយទាងំពីរម្បនភទនេះ សូមច្ំណ្យនពលបេ្ិច្ន�ើម្េីិតនមើល 
ឲ្យបាេ�ឹង ថានតើម្បាក្ឧ់បត្ថម្ភមយួណ្េឹងសមម្សបសម្រាបអ់នែក្  
េិងម្េរួសាររបស់អនែក្ជាងនេ។

3.  ម្បាក្ជំ់េួយ�ល់សស្ីសម្រាបក់ារចាក្ថ់ានែ បំង្្ក នរាេឲ្យកូ្េ 
(Maternity Immunisation Allowance): ម្បាក្ ់
ជំេួយនេះនលើក្ទឹក្ចិ្ត្រាតាបិតា ន�ើម្ចីាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេកូ្េ

 
របស់នេ។ ជាទូនៅ ម្បាក្ន់េះម្តរូវបាេនបើក្ឲ្យច្ំេួេពីរ�ងនោយ 
ផ�ក្ពីោនែ  សម្រាបក៉់្រារផ�លបាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេនពញនលញ 
នោយនបើក្ម្បាក្ន់លើក្ទីមយួនៅរវាងអាយ៉១៨ េិង២៤ ផខ ន�ើយ 
នបើក្ម្បាក្ន់លើក្ទីពីរនៅរវាងអាយ៉៤ េិង៥ ឆ្នែ ។ំ

4. ម្បាក្ប់ំណ្ច្ព់េ្ោរម្េរួសារ (Family Tax Benefit): នេះេឺ 
ជាម្បាក្ប់ំណ្ច្ន់�ើម្ជីួយ�ម្េរួសារក្នែ៉ងការចិ្ញ្ច ឹមកូ្េ។ ម្បាក្ន់េះ

 នបើក្ឲ្យនោយនោងនៅតាមម្បាក្ច់្ំណូលម្បចាឆំ្នែ សំរ៉បរបស់ 
ម្េរួសារអនែក្ េិងអាយ៉កូ្េ េិងច្ំេួេកូ្េនៅក្នែ៉ងបេ្៉ក្ម្េរួសាររបស់

 អនែក្។

សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនបើក្នមើល www.humanservices. 
gov.au ន�ើយច៉្ច្នលើ ‘Families’, ទូរស័ព្នៅផខ្សទូរស័ព្ជំេួយ 
ម្េរួសារនលខ 136 150 ឬអនញជា ើញនៅ Family Assistance Office 
ក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្។ ទូរស័ព្នលខ 131 202 ន�ើម្សំ៉ីជំេួយ  
េិងពត័រ៌ាេជាភាសានម្រៅពីភាសាអងន់េ្ស សម្រាបម់្បាក្ជំ់េួយ 
េិងនសវានានារបស់ Centrelink។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេជាភាសានម្រៅព ី
ភាសាអងន់េ្ស សូមនបើក្នមើល www.humanservices.gov.au  

ន�ើយច៉្ច្នលើ ‘Information in other languages’។
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ការច៉្ះបញជា ីក្ំនណើ ត

មេ្ីរនពទ្យ ឬឆ្មបេឹងផ្ល់ជូេអនែក្េូវផបបបទមយួនៅថានសច្ក្្ីផែ្ងអំពី 
ការច៉្ះបញជា ីក្ំនណើ តទារក្(Birth Registration Statement)  
ក្នែ៉ងក្ញ្ចបព់ត័រ៌ាេនៅនពលអនែក្រាេទារក្។ សូមបំនពញផបបបទនេះ  
ន�ើយបញជាូ េនៅក្ផេ្ងច៉្ះបញជា ីអម្តាេ៉កូ្លោ្ឋ េនេរ�្ឋ NSW នោយនធ្វើ 
តាមការផណនានំៅនលើផបបបទននាះ។

• ការច៉្ះបញជា ីក្ំនណើ តេឺជាការចាបំាច្ខ់ាេពំ៉បាេ េិងឥតេិតនែ្

• មេ្ីរនពទ្យ ឬឆ្មបពំ៉ច៉្ះបញជា ីក្ំនណើ តកូ្េរបស់អនែក្ន�ើយ

• អនែក្ម្តរូវច៉្ះបញជា ីក្ំនណើ តកូ្េរបស់អនែក្ក្នែ៉ងរង្វងន់ពល៦០នែងៃ

• អនែក្ម្តរូវច៉្ះបញជា ីកូ្េរបស់អនែក្ ន�ើម្ទីទួលបាេសំប៉ម្តក្ំនណើ តរបស់
កូ្េអនែក្(ម្តរូវបងម់្បាក្)់។

សំប៉ម្តក្ំនណើ តផ្ល់ភស្៉តាង 
ម្សបច្បាបអ់ំពីអាយ៉របស់កូ្េអនែក្ ទីក្ផេ្ងនក្ើត េិងពត័រ៌ាេលំអិត

 
របស់រាតាបិតា ន�ើយតម្មរូវឲ្យ 
រាេសម្រាបទ់ទួលម្បាក្ប់ំណ្ច្ ់
មយួច្ំេួេរបស់រោ្ឋ ភបិាល ការច៉្ះ 
ន ្្ម ះចូ្លនរៀេនៅសាលា េិង 
ក្ីឡា ការនបើក្េណេីធនាោរ  
េិងន�ើម្នីសនែើសំ៉លិខិតឆ្ងផ�េ។

ការច៉្ះបញជា ីក្ំនណើ តយឺតនពល 
(នម្កាយនពល៦០នែងៃនេក្ំនណើ ត 
របស់កូ្េអនែក្) ម្តរូវបាេយល់ម្ពមទ
ទួលនោយក្ផេ្ងច៉្ះបញជា ីអម្តាេ៉ 
កូ្លោ្ឋ េ។

ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការជំេួយច្ំនពាះផផនែក្ណ្មយួនេ�ំនណើ រការច៉្ះបញជា ី 
ក្ំនណើ ត សូមទូរស័ព្នៅក្ផេ្ងច៉្ះបញជា ីអម្តាេ៉កូ្លោ្ឋ េ នលខ 13 77  
88។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម រមួរាេទាងំទីក្ផេ្ងនេការោិល័យច៉្ះ 
បញជា ីអម្តាេ៉កូ្លោ្ឋ េ អាច្ទទួលបាេពីវ៉បិសាយរបស់ក្ផេ្ងច៉្ះបញជា ី 
អម្តាេ៉កូ្លោ្ឋ េ www.bdm.nsw.gov.au។

នមឌីផ�រ(Medicare) េិងបញជា ីច៉្ះន ្្ម ះនេការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេ 
ក៉្រារភាពអូសស្ាលី
េឺជាការសំខាេផ់�លម្តរូវច៉្ះន ្្ម ះទារក្អនែក្ ជាមយួនមឌីផ�រឲ្យបាេ 
ឆ្បប់ំផ៉តតាមលទ្ភាពផ�លអាច្នធ្វើបាេ នម្កាយនពលទារក្នក្ើតមក្។  
ការច៉្ះន ្្ម ះទារក្អនែក្ជាមយួនមឌីផ�រ េឹងច៉្ះន ្្ម ះទារក្អនែក្ជាស្វ័យ 
ម្បវត្ិក្នែ៉ងបញជា ីច៉្ះន ្្ម ះនេការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេក៉្រារភាពអូសស្ាលី។ 

 
អនែក្េឹងទទួលសំប៉ម្តរលឹំក្នៅនពលការចាក្ថ់ានែ នំេះ�ល់នពល ឬ�ួស 
ក្ំណតន់ពល។ បន្ាបពី់បាេច៉្ះបញជា ីន�ើយ អនែក្ក្េ៏ឹងរាេលទ្ឋភាព 
ទទួលបាេនសច្ក្្ីផែ្ងទាេប់ច្្ច៉ប្េនែភាពតាមអ៉ិេនធើណិត អំពីការចាក្់

 ថានែ បំង្្ក រនរាេរបស់កូ្េអនែក្។

ន�ើម្ច៉ី្ះន ្្ម ះកូ្េរបស់អនែក្ក្នែ៉ងនមឌីផ�រ សូមបនង្កើតេណេីនមឌី
ផ�រមយួតាមអ៉ិេនធើណិត តាមរយទៈវ៉បិសាយ myGov នៅម្តង ់
www.my.gov.au

នសវាក្ម្មស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័ (អាច្ 
នៅផងផ�រថាមជ្ឈមណ្លស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារ  
ឬមជ្ឈមណ្លស៉ខភាពទារក្) ផ្ល់ជូេនសវាឥតេិតនែ ្
សម្រាបម់្េរួសារផ�លរាេកូ្េនម្កាមអាយ៉ម្បាឆំ្នែ  ំរមួរាេ 
ការផឆក្នមើលស៉ខភាពសំខាេ់ៗ សម្រាបទ់ារក្អនែក្ផ�រ។ 
មេ្ីរនពទ្យេឹងបញជាូ េពត័រ៌ាេលំអិតសម្រាបទ់ាក្ទ់ងរបស់
អនែក្ ឲ្យនៅេិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិង 
ម្េរួសារក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្ ផ�លេឹងទាក្ទ់ងមក្អនែក្ន�ើម្នីរៀប

 
ច្ំឲ្យរាេការផឆក្នមើលឆ្ប់ៗ  នម្កាយនពលអនែក្ម្ត�ប ់
នៅផ្ះវញិជាមយួទារក្ែ្មីរបស់អនែក្។ 

នសវាក្ម្មស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័ អាច្ផ្ល់
ការោមំ្ទ េិងផ្ល់ឱវាទស្ីអំពីអ្វីមយួផ�លជាក្ង្វល់ច្ំនពាះ
អនែក្�ូច្ជា៖

• ការបំនៅទារក្អនែក្

• ការផម្សក្យំ េិងការលួងនលាមឲ្យទារក្សងៃប់

• យ៉ទ្សាសស្នធ្វើឲ្យទារក្ន�ក្នោយរាេស៉វត្ថិភាព 
ន�ើម្បីង្្ក រកំ៉្ឲ្យរាេ SIDS

• ជំនាញខាងការច្ិញ្ច ឹមកូ្េ

• ការនលងជាមយួទារក្អនែក្

• តារាងនពលចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេ

• ស៉ខ៉រាលភាពរបស់អនែក្

• ស៉ខភាព េិងការលូតលាស់នេទារក្អនែក្ 
ឬក៉្រារចូ្លមនត្យ្យសាលា

• នសវាក្ម្ម�នទនទៀតក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្។

មេ្ីរនពទ្យ ឬឆ្មបរបស់អនែក្អាច្ោក្អ់នែក្ទាក្ទ់ងជាមយួ 
នសវាក្ម្មស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័ក្នែ៉ងតំបេ ់
របសអនែក្។
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ការបំនៅទារក្អនែក្

Feeding your baby
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ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ - ល្អបំផ៉តសម្រាបទ់ារក្ េិងរាតា

ម្បផ�លម្បាមំយួផខ�ំបូងនេជីវតិទារក្អនែក្ នេម្តរូវការផតទឹក្នោះ 
រ្ាយប៉ា៉នណ្ណ ះ។ ម្បសិេនបើអនែក្ េិងទារក្អនែក្រាេស៉ខភាពល្អ  
ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ អាច្ចាបន់ផ្ើមនៅនរា៉ា ងទីមយួនម្កាយនពល 
សម្រាលកូ្េរចួ្។ ទារក្អនែក្នក្ើតនោយរាេលក្្ខណទៈពីធម្មជាតិន�ើម្

 ី
ជញជាក្ ់ន�ើយនបើោក្ន់េនលើនពាះ ឬម្ទរូងអនែក្ឲ្យប៉ាះផស្ក្េិងផស្ក្  
ននាះនេេឹងផស្វងរក្នោះភ្ាម។

ក្នែ៉ងរយទៈនពលពីរបីនែងៃ�ំបូង នម្កាយអនែក្សម្រាលកូ្េរចួ្ �ងខ្ួេរបស់
 អនែក្ផលិតទឹក្នោះផ�លសម្ូណ៍នោយជីវជាតិនៅថា ទឹក្នោះ�ំបូង 

 ផ�លចិ្ញ្ច ឹមទារក្អនែក្ ខណទៈផ�លអនែក្ក្ំព៉ងនរៀបច្ំឲ្យរាេការបំនៅ 
កូ្េេឹងនោះ។ នម្កាយនពលបី ឬបេួនែងៃ ទឹក្នោះរបស់អនែក្  
“�ូរចូ្លមក្ក្នែ៉ង” ន�ើយនោះរបស់អនែក្ក្ក៏ាេផ់តធំ េិងរងឹនៅ។

ចាបព់ី៦ផខនៅ ទារក្ម្តរូវការផណនាឲំ្យសា្គ ល់អាហារម្េរួសារ។ ការបំនៅ 
កូ្េេឹងនោះ នៅផតបេ្ជាផផនែក្សំខាេប់ំផ៉តនេរបបអាហាររបស់ទារក្ 
អនែក្រ�ូតទាល់ផតវារាេអាយ៉មយួឆ្នែ ។ំ នៅច្នន្ាះអាយ៉មយួឆ្នែ  ំេិងពីរ 
ឆ្នែ  ំការបំនៅកូ្េេឹងនោះអាច្បេ្ផ្ល់ការរមួច្ំផណក្�សំ៏ខាេស់ម្រាប ់
ស៉ខភាពទារក្អនែក្។

អនែក្អាច្ផ្ល់ទឹក្ឲ្យទារក្ចាបពី់ម្បផ�ល៦-៨ផខ ន�ើយអាច្ឲ្យនៅទឹក្ 
នោះនោចាបពី់១២ផខនៅ។ ទារក្នៅបាេោ៉ា ងម្សរួលនច្ញពីផពង  
េិង�បសម្រាបប់នម្ងៀេឲ្យនៅ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី ការនៅនច្ញពី�ប 
ពំ៉បាេផណនាសំម្រាបទ់ារក្អាយ៉នលើសពី១២ ផខន�ើយ។

ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ  េឺសំខាេស់ម្រាបទ់ារក្ពីនម្ពាះនោយន�ត៉

ថាវា៖

• នធ្វើឲ្យរាេម្បពេ័្ការពារនរាេល្អក្នែ៉ងអំ�៉ងក៉្រារភាព េិងក្នែ៉ងជីវតិ
 រស់នៅជាមេ៉ស្សនពញវយ័

• នធ្វើឲ្យរាេការលូតលាស់ េិងការរកី្ច្នម្មើេ�ូច្ធម្មតា

• នធ្វើឲ្យរាេការរកី្ច្នម្មើេផផនែក្ខួរក្បាល

• កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េជំងឺឆ្ងេិងជំងឺក៉្រារភាព

• កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េ SIDS (ម្បជំ៉នរាេសញ្ញា ផ�លនាឲំ្យទារក្ 
តូច្ស្ាបភ្់ាមៗ)

• កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េជំងឺទឹក្ននាមផផ្អមម្បនភទ 1 ការនលើសទមងៃេ ់ 
េិងការធាត�៉់ះនពាះនេក៉្រារភាព េិងក្នែ៉ងជីវតិរស់នៅនែងៃនម្កាយ

 
របស់នេ

• កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េជំងឺផ្ូវ�នងហាើម នរាេរលាក្ម្ក្ពះ  
េិងនពាះនវៀេ �ំនៅម្តនច្ៀក្ ម្បតិក្ម្មទាស់េឹងសារធាត៉អ្វីមយួ  
េិងនរាេម្តអក្។

ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ  េឺសំខាេស់ម្រាបរ្់ាយនោយន�ត៉ថាវា៖

• ជួយ�អនែក្ភាជា បទ់ំនាក្ទ់ំេងជាមយួទារក្អនែក្

• នធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់អនែក្ហាបផ់ណេល្អ

• ជួយ�ឲ្យ�ងខ្ួេរបស់អនែក្ជាសះនស្ើយបាេឆ្បរ់�័សនម្កាយនពល 
សម្រាលកូ្េ

• កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េជំងឺមហារកី្នោះម៉េនពលអស់រ�ូវជំងឺទឹក្ 
ននាមផផ្អម េិងមហារកី្ស្ូេ

• ជួយ�អនែក្ឲ្យរាេទមងៃេ�ូ់ច្ម៉េនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ

• បំបាតទ៉់ក្្ខម្ពរួយ ថានតើទារក្អនែក្ទទួលបាេអ្វីផ�លនេម្តរូវការឬនទ។ 
 ទឹក្នោះរ្ាយមេិផ�លខ្ាងំនពក្ ឬនខសាយនពក្ននាះន�ើយ -  
េឺវាម្តរូវល្មមជាេិច្្ច។ 
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ការចាបន់ផ្ើម

នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្ភ្ាម - តាមធម្មតា ក្នែ៉ងរង្វងន់រា៉ា ងទីមយួ - 
ទារក្បង្ហា ញសញ្ញា ច្ងប់ាេការបំនៅេឹងនោះនលើក្ទីមយួរបស់នេ  
ជាពិនសសនៅនពលវាបាេការប៉ាះោនែ ផស្ក្េិងផស្ក្។ ឆ្មបរបស់អនែក្ 
េឹងជួយ�នោយនធ្វើឲ្យម្បាក្�ថាអនែក្ េិងទារក្បាេស៉ខម្សរួល ន�ើយ 
បាេជួយ�ម្ទោ៉ា ងម្សរួលក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលបំនៅ។ នម្កាយនពលបំនៅ 
នលើក្ទីមយួ ជាញឹក្ញាបទ់ារក្ន�ក្លក្ោ់៉ា ងយូរ។ 

សូមកំ៉្ម្ពរួយបារម្ភ ឬអេច់្ិត្ ម្បសិេនបើអនែក្ ឬទារក្អនែក្ពំ៉បាេបំនពញ 
ក្ិច្្ចការបំនៅបាេល្អភ្ាម - ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ េឺជាសិល្ទៈផ�ល 
ម្តរូវនរៀេសូម្តសម្រាបអ់នែក្ទាងំពីរ ន�ើយជួេកាលម្តរូវការម្បឹងផម្បង 
ខ្ះន�ើម្នីរៀបច្ំឲ្យរាេការបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ នៅនពលអនែក្រាេការ 
ប៉ិេម្បសបន់�ើយ វាជាការង្យ ន�ើយម្សរួលនទ។ សស្ីជានម្ច្ើេផ�ល

 
រាេការពិបាក្នៅនពលចាបន់ផ្ើម បាេបេ្បំនៅកូ្េេឹងនោះោ៉ា ង 
រកី្រាយ េិងនោយនជាេជយ័។

ឆ្មប េិងេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារ បាេទទួលការ 
�្វឹក្�្វឺេក្នែ៉ងការម្េបម់្េងការផលិតទឹក្នោះ ន�ើយអាច្ផ្ល់ឱវាទផផនែក្

 ជំនាញខាងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ ម្បសិេនបើម្តរូវការ អនែក្ក្អ៏ាច្ទទួល 
បាេការជួយ�ម្ទម្ទងផ់ផនែក្ឯក្នទស ពីអនែក្ម្បឹក្សាខាង�ំនណើ រនច្ញទឹក្ 
នោះ (ជាញឹក្ញាបេ់ឺជាឆ្មប) ផ�រ ផ�លរាេការ�្វឹក្ហាតក់្ំរតិខ្ពស់ក្នែ៉ង ការជួយ�ម្ទម្ទងរ្់ាយផ�លបំនៅកូ្េេឹងនោះ េិងទារក្។

ការោក្រ់ាតទ់ារក្ផ្អឹបមេិម្តឹមម្តរូវការោក្រ់ាតទ់ារក្ផ្អឹបម្តឹមម្តរូវ

ការោក្ទ់ារក្អនែក្បំនៅេឹងនោះ

ម៉េនពលអនែក្បំនៅទារក្ វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវរក្ទីតាងំមយួផ�ល 
នធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍ម្សរួល ម្បសិេនបើអនែក្អង្គ៉យបំនៅ សូមសាក្

 
ល្ងន�ើម្ឲី្យម្បាក្�ថា៖

• ខនែងអនែក្រាេបផង្អក្ម្ទ

• នៅ្អនែក្សឹងផតរាបនស្មើ 

• នជើងអនែក្រាបនស្មើេឹងក្ារ (អនែក្អាច្ម្តរូវការនជើងរា៉ា ទាប  
ឬនសៀវនៅម្កាស់ន�ើម្មី្ទនជើងអនែក្)

• អនែក្រាេនខនែើយផែមនទៀតន�ើម្ជីួយ�ម្ទខនែង េិងន�អនែក្  
ម្បសិេនបើម្តរូវការ។

រាេរនបៀបនផ្សងៗជានម្ច្ើេ ផ�លអនែក្អាច្ោក្ទ់ារក្អនែក្ឲ្យនៅនោះ។  
ឆ្មបរបស់អនែក្េឹងជួយ�អនែក្ ន�ើម្រីក្ទីតាងំមយួផ�លនធ្វើឲ្យអនែក្រាេ

 
អារម្មណ៍ម្សរួល។ នទាះបីជាអនែក្នម្ជើសនរ ើសរនបៀបណ្ក្ន៏ោយ៖

• បីទារក្អនែក្នោយោក្ឲ់្យជិតខ្ួេអនែក្

• ោក្ទ់ារក្អនែក្ឲ្យផបរម៉ខទល់េឹងនោះអនែក្ នោយោក្ក់្បាល សា្ម   
េិង�ងខ្ួេនេឲ្យម្តង ់(ម្ទរូងទល់េិងម្ទរូង) 

• ម្ច្ម៉ះ ឬបបូររាតខ់ាងនលើរបស់ទារក្េួរនៅទល់េឹងក្បាលនោះ

• រាតរ់បស់ទារក្េួរផតន្ង�ល់នោះ ោ៉ា ងង្យម្សរួលនោយ 
ពំ៉ចាបំាច្ន់ងើយ ឬបតផ់បេន�ើយ

• ច្ង្្ក របស់ទារក្អនែក្េួរោក្ទ់ល់េឹងនោះ។
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នៅនពលអនែក្ោក្រ់ាតទ់ារក្ផ្អឹបជាបល់្អនៅេឹងក្បាលនោះ 
ន�ើយអនែក្រាេអារម្មណ៍ទ៉ក្ចិ្ត្ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ 
ន�ើយននាះ ការបំនៅនោយនផ្ក្ខ្ួេច៉្ះអាច្នធ្វើឲ្យម្សរួល 
ខ្ួេោ៉ា ងខ្ាងំ - វាជួយ�ឲ្យអនែក្បាេសម្រាក្ក្នែ៉ងនពលផ�ល 
ទារក្អនែក្នៅនោះ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី អនែក្េួរឲ្យម្បាក្� 
ច្បាស់ថា ោ្ម េអ្វីនៅនទើសម៉ខទារក្អនែក្ន�ើយ ន�ើម្ឲី្យវា

 
រាេក្ផេ្ងសម្រាប�់ក្�នងហាើម។ វាជាការសំខាេផ់�ល 
ម្តរូវច្ងចាថំា ទារក្នម្កាមអាយ៉បេួផខរាេនម្ោះថានែ ក្ ់
នក្ើេន�ើងនេការស្ាបភ្់ាមៗនោយមេិបាេរពឹំងទ៉ក្  
ក្នែ៉ងភាពជាទារក្ នៅនពលនេន�ក្ក្នែ៉ងផម្េជាមយួអនែក្  
ឬជាមយួន�េូអនែក្។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេស្ីអំពីការន�ក្រាេ 
ស៉វត្ថិភាព សូមនមើល អាទិត្យទីមយួនេភាពជារាតាបិតា   
នៅទំពរ័ 104។

❖

ម្បសិេនបើអនែក្រាេសំណួរណ្មយួក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេ
 នផ្នពាះអំពីការបំនៅកូ្េេឹងនោះ ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់ 

អនែក្អាច្ផ្ល់ការជួយ�នម្ជាមផម្ជង េិងពត័រ៌ាេជូេអនែក្។

 
 
 
 
 

ការោក្រ់ាតទ់ារក្អនែក្ផ្អឹបនៅេឹងនោះ

វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវនធ្វើឲ្យម្បាក្�ថា ទារក្អនែក្ោក្រ់ាតឲ់្យជាប ់
េឹងនោះនោយម្តឹមម្តរូវ នបើពំ៉ននាះនទ នេម្បផ�លពំ៉បាេទទួលទឹក្ 
នោះម្េបម់្ោេន់�ើយក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលបំនៅ ន�ើយក្បាលនោះអនែក្

 អាច្ឈ។ឺ ន�ើម្ផី្អឹបរាតទ់ារក្អនែក្នៅេឹងនោះអនែក្៖

• ោក្ទី់តាងំទារក្អនែក្នោយឲ្យម្ច្ម៉ះ ឬបបូររាតន់លើរបស់នេ 
ទល់េឹងក្បាលនោះអនែក្

• សូមរងច់ា�ំល់ទារក្នបើក្រាតន់េធំផមេផទេ (អនែក្អាច្ម្ត�៉សបបូរ 
រាតន់េែនែមៗជាមយួេឹងក្បាលនោះអនែក្ ន�ើម្នីលើក្ទឹក្ចិ្ត្វាឲ្យ

 នបើក្រាត)់

• ផបរទារក្អនែក្ោ៉ា ងនលឿេឲ្យច្ំនោះ ន�ើម្ឲី្យបបូររាតន់ម្កាមប៉ាះ 
នោះឲ្យបាេឆ្ងៃ យតាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ ពីេល់ក្បាល 
នោះ។ តាមរនបៀបនេះ ក្បាលនោះអនែក្េឹងតម្មងន់ឆ្្ព ះនៅពិតាេ 
រាតន់េទារក្អនែក្។

• សូមច្ងចាជំាេិច្្ចន�ើម្នីធ្វើច្លនាទាញទារក្អនែក្ នៅរក្នោះអនែក្  
ជាជាងរ៉ញនោះអនែក្នៅរក្ទារក្។

នៅនពលទារក្អនែក្បាេផ្អឹបរាតន់ៅេឹងនោះនោយម្តឹមម្តរូវ អនែក្េឹង 
សនង្កតន�ើញថា៖

• នមើលន�ើញក្ផេ្ងនម្ច្ើេនៅខាងនលើបបូររាតន់លើរបស់ទារក្ ជាង
 

បបូររាតខ់ាងនម្កាម

• លំនាផំបបបទជញជាក្េ់ឹងផ្្ស់ប្ូរពីការជញជាក្រ់យទៈនពលខ្ី នៅជា 
 

ការបឺតជញជាក្រ់យទៈនពលផវងនម្រៅនោយរាេការផ្្អ ក្ឈប់

• អនែក្រាេអារម្មណ៍�ឹងពីការទាញ ឬអូសនោះអនែក្ផ�លពំ៉នធ្វើឲ្យនោះ 
អនែក្មេិម្សរួលន�ើយ

• ទារក្អនែក្េឹងន�ើញ�ូច្ជាសម្មរួលបេ្ូរអារម្មណ៍ នោយនបើក្ផភនែក្
 

ធំៗពី�ំបូង។ វាេឹងបិទផភនែក្វញិនៅនពលបំនៅរចួ្

• នៅនពលទារក្អនែក្ផលងនោះ ក្បាលនោះអនែក្េឹងន�ើញ�ូច្ជាទេ ់
 ន�ើយផវង ក្ប៏៉ា៉ផេ្ខាងច៉្ងមូល មេិខជាឹប ឬសំផប៉ាតន�ើយ

• នៅនពលការផ្គតផ់្គងទឹ់ក្នោះនក្ើេន�ើង អនែក្េឹងឮសូរសនម្ងនលប។

ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអាទិត្យទីមយួ ឬយូរជាងនេះ អនែក្អាច្សនង្កតន�ើញ
 រាេការឈចឺាប ់ឬពំ៉ម្សរួលខ្ះនៅនពលទារក្អនែក្ផ្អឹបរាតន់លើក្�ំបូង។  

ការនេះេួរបាតន់ៅវញិោ៉ា ងឆ្ប ់ក្ប៏៉ា៉ផេ្នបើវារាេបេ្នទៀតក្នែ៉ងនពល 
បំនៅ ទារក្អនែក្ម្បផ�លជាពំ៉បាេផ្អឹបរាតម់្តឹមម្តរូវន�ើយន�ើយអនែក្ 
េឹងម្តរូវការ�ក្ទារក្អនែក្នច្ញនោយែនែមៗ ន�ើយជួយ�នេន�ើម្ផី្អឹប 
រាតន់�ើងវញិ។
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វាជាការធម្មតាផ�លអនែក្រាេអារម្មណ៍ម្សនក្ៀរក្បាលនោះ ក្នែ៉ងរយទៈនពល 
៧-១០នែងៃ�ំបូងនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ អនែក្អាច្សនង្កតន�ើញ 
ការនេះនៅនពលអនែក្ងូតទឹក្ផ្្ក ឈូក្ ឬនៅនពលនោះអនែក្ម្ត�៉សប៉ាះ 
េឹងសនម្ៀក្បំពាក្អ់នែក្។

ការឈចឺាបក់្នែ៉ងអំ�៉ងនពលបំនៅ េិងក្បាលនោះខ្ចឹប ឬសំផប៉ាតនៅ
 នពលទារក្ផលងរាតពី់នោះ េឺជាសញ្ញា ផ�លអនែក្មេិបាេផ្អឹបរាត ់

ទារក្នៅេឹងនោះម្តឹមម្តរូវ។ សូមសួរឆ្មបរបស់អនែក្ េិលាេ៉បោ្ឋ ក្ផផនែក្ 
ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារ ឬអនែក្ម្បឹក្សាខាង�ំនណើ រនច្ញទឹក្នោះន�ើម្

 ី
សំ៉ជំេួយ េិងឲ្យនេនមើលអនែក្បំនៅទារក្។ អនែក្អាច្ទាក្ទ់ងទូរស័ព ្
ជំេួយផផនែក្បំនៅកូ្េេឹងនោះ នេសរាេមការបំនៅកូ្េេឹងនោះអូសស្ាលី 
តាមនលខទូរស័ព្ 1800 686 268 (1800 mum2mum)។

នតើខ្៉ ំ�ឹងតាមរនបៀបណ្ថាទារក្របស់ខ្៉ ំបាេទទួលទឹក្នោះម្េបម់្ោេ?់

ការបំនៅកូ្េេឹងនោះរាេ�ំនណើ រការម្សបនៅតាមការផ្គតផ់្គង ់េិងនសច្ 
ក្្ីម្តរូវការ។ នពលណ្ទារក្អនែក្នៅកាេផ់តនម្ច្ើេ នោះអនែក្ក្ផ៏លិតទឹក្ 
នោះកាេផ់តនម្ច្ើេផ�រ។ ន�ើម្នីធ្វើឲ្យរាេទំេ៉ក្ចិ្ត្ន�ើងវញិថាអនែក្

 ផលិតទឹក្នោះម្េបម់្ោេស់ម្រាបទ់ារក្អនែក្៖

• បំនៅទារក្នៅនពលវាបង្ហា ញេូវសញ្ញា នម្សក្ឃ្្េ។ សូមកំ៉្ទ៉ក្ 
ឲ្យវានៅរងច់ា!ំ ការយំេឺជាសញ្ញា ច៉្ងនម្កាយនេការនម្សក្ឃ្្េ

• ក្នែ៉ងអាទិត្យ�ំបូង សូមរពំឹងថាបំនៅទារក្ោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់៦-៨ 
�ងក្នែ៉ងមយួនែងៃៗ (ន�ើយអាច្រាេ�ល់នៅ១០ ឬ១២ �ងក្នែ៉ងមយួ

 
នែងៃ)។ ការបំនៅខ្ះ ក្នែ៉ងច្ំនណ្មការបំនៅទាងំននាះេឹងនធ្វើនពញ 
មយួយប់

• ទារក្អនែក្េឹងននាមនសើមោក្ក់្េ្បោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់៤  
(ផ�លអាច្នចាលនម្កាយនពលនម្បើ) ឬ៦ (ក្ំណ្តសំ់ពត)់ 

• វាអាច្បតន់ជើងធំម្ងក្នែ៉ងមយួនែងៃ នម្ច្ើេ�ងក្នែ៉ងមយួនែងៃ ឬម្ងជា
 នរៀងរាល់ពីរបីនែងៃ - លាមក្ទេ ់ឬរាវ េិង�ូច្ទឹក្មូតាតខាបព់ណ៌ 

នលឿង

• អនែក្េឹងរាេអារម្មណ៍�ឹងថា រាេសក្ម្មភាពបឺតជញជាក្ោ់៉ា ងខ្ាងំ 
ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលបំនៅ

• អនែក្េឹងឮសូរសនម្ងទឹក្នោះផ�លទារក្នលប

• សូមរពឹំងថាទារក្អនែក្េឹងបាេសងៃបន់ម្កាយការបំនៅខ្ះ េិងនៅមេិ 
នសងៃៀមនម្កាយការបំនៅខ្ះនទៀត - ពំ៉រាេលំនាផំបបបទសម្រាប ់
ការនេះនៅនពល�ំបូងន�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ពីរបីអាទិត្យនម្កាយមក្ លំនា ំ
ផបបបបទមយួអាច្នលច្ន�ើង។

សំណួរសំខាេម់យួច្ំេួេ...

នតើខ្៉ ំអាច្បំនៅកូ្េេឹងនោះបាេឬនទ ម្បសិេនបើខ្៉ ំរាេនរាេរលាក្នែ្ើម
ជំពូក្ B)?

អាច្បំនៅបាេ។ ការនេះវារាេស៉វត្ថិភាព - នពលណ្ទារក្អនែក្បាេ 
ទទួលការចាក្ថ់ានែ  ំimmunoglobulin នម្កាយនពលនក្ើតមក្  
ន�ើយបាេនផ្ើមការចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេរលាក្នែ្ើមជំពូក្ B តាមច្ំេួេ 
ក្ំណត។់

នតើខ្៉ ំអាច្បំនៅកូ្េេឹងនោះបាេឬនទ ម្បសិេនបើខ្៉ ំរាេនរាេ HIV?

ក្នែ៉ងម្បនទសអូសស្ាលី សស្ីផ�លរាេ HIV វជិជារាេម្តរូវបាេនេផ្ល់ 
�ំបូនា្ម េកំ៉្ឲ្យបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ ការម្សាវម្ជាវបច្្ច៉ប្េនែនេះបង្ហា ញថា 
រាេនម្ោះថានែ ក្ន់េការច្ម្ងនមនរាេ HIV នៅទារក្តាមរយទៈការបំនៅ 
កូ្េេឹងនោះ។

នតើខ្៉ ំអាច្បំនៅកូ្េេឹងនោះបាេឬនទ ម្បសិេនបើខ្៉ ំរាេនរាេ
 រលាក្នែ្ើមជំពូក្ C?  

អាច្បំនៅបាេ។ េ៉ណម្បនោជេផ៍ផនែក្ស៉ខភាពនេការបំនៅកូ្េេឹង 
នោះ ម្តរូវបាេចាតទ៉់ក្ថារាេសារទៈសំខាេន់ម្ច្ើេជាងនម្ោះថានែ ក្ក់្ំរតិ 
ទាបបំផ៉តនេការច្ម្ងនរាេរលាក្នែ្ើមជំពូក្ C ក្នែ៉ងទឹក្នោះរ្ាយ។  
ម្បសិេនបើអនែក្រាេក្បាលនោះនម្បះ ឬនច្ញ្ម អនែក្េួរម្ច្បាច្ ់ 
ន�ើយចាក្ន់ចាលទឹក្នោះផ�លនច្ញពីនោះននាះ រ�ូតទាល់ផតសានែ ម  
នម្បះបាេជាសះន�ើងវញិ នោយន�ត៉ថា្មអាច្រាេនៅក្នែ៉ងទឹក្

 
នោះននាះ។ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមទាក្ទ់ងជាមយួ Hepatitis  
NSW ទូរស័ព្នលខទៈ (02) 9332 1853។

ពីរបីអាទិត្យ�ំបូង

រាតា េិងទារក្ តាមធម្មតានម្បើនពលនម្ច្ើេអាទិត្យទំរារំាេអារម្មណ៍ 
ម្សរួលបលួ ន�ើយរាេទំេ៉ក្ចិ្ត្ច្ំនពាះការបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ វាម្តរូវ 
ការនពលម្បផ�លបេួអាទិត្យសម្រាបឲ់្យការផ្គតផ់្គងទ់ឹក្នោះអនែក្បាេ  
“ នរៀបច្ំន�ើង”។ ជា�ំបូងនោះអនែក្អាច្រាេទឹក្នោះ�ន៏ពារនពញ  
ន�ើយមេិម្សរួល ក្ប៏៉ា៉ផេ្ការនេះេឹងសងៃបន់ៅវញិោ៉ា ងឆ្ប។់

ទារក្ភាេនម្ច្ើេេឹងមេិងង៉យន�ក្នៅនពលយបន់�ើយ ន�ើយន�ក្
 

លក្ន់ៅនពលនែងៃក្នែ៉ងអាទិត្យទីមយួ ឬទីពីរនោយន�ត៉ថានេះេឺជាអ្វី
 ផ�លនេធ្ាបន់ធ្វើនពលនេនៅក្នែ៉ងស្ូេ។ ទារក្ភាេនម្ច្ើេក្ប៏េ្ម្តរូវការ 

ោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់ការបំនៅម្ង នៅពីរ�ងនៅនពលយប ់ក្នែ៉ងរយទៈ 
នពលនម្ច្ើេផខន�ើម្លូីតលាស់ េិងរកី្ច្នម្មើេតាមធម្មតា។

នពលនវលាផ�លទារក្អនែក្មេិងង៉យន�ក្ េឹងប្ូរបេ្ិច្ម្ងៗនៅនពល
 

រនសៀលនម្ជ ឬនពលចាបន់ផ្ើមលាងៃ ច្។ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនេះ ទារក្ចូ្លចិ្ត្
 ឲ្យនេឱបថានែ ក្ែ់នែម េិងបំនៅនោះជាញឹក្ញាប។់ នេះេឺជា�ំនណើ រការ 

សំខាេទ់ៈ វានធ្វើឲ្យម្បាក្�ថាេឹងរាេទឹក្នោះនម្ច្ើេសម្រាបន់ែងៃបន្ាប ់ 
នោយន�ត៉ថានោះេឹងបំនពញទឹក្នោះន�ើងវញិផតប៉ា៉នណ្ណ ះ ម្បសិេ

 
នបើវារងីខះអស់។ េឺជាការធម្មតាឥតនខា្ច ះផ�លរាេអារម្មណ៍�ឹងថា “  
អស់ទឹក្នោះ ” នៅច៉្ងបញ្ចបន់េនែងៃ។
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ទារក្លូតលាស់ោ៉ា ងនទៀងទាត ់�ូនច្នែះវាពំ៉ផមេជាការភ្ាក្ន់ផ្អើលន�ើយ 
សម្រាបវ់ាផ�លរាេ “ នែងៃឃ្្េ ” ោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់ម្ង ក្នែ៉ងមយួ 
អាទិត្យផ�លវានៅនម្ច្ើេ។ នរៀងរាល់ពីរបីអាទិត្យម្ង វាក្អ៏ាច្រាេការ

 
នម្សក្ឃ្្េោ៉ា ងនម្ច្ើេផ�រ នពលផ�លវានៅញឹក្ញាបក់្នែ៉ងរយទៈនពល 
នម្ច្ើេនែងៃ បន្ាបម់ក្ក្ស៏ងៃបវ់ញិ។ ពំ៉រាេអ្វីទាស់ខ៉សច្ំនពាះការផ្គតផ់្គង ់
របស់អនែក្ន�ើយ វាម្ោេផ់ត “ នៅបផេ្ថម ”  ប៉ា៉នណ្ណ ះ។

តារាងនៅខាងនម្កាយម្ក្បខាងក្នែ៉ង នរៀបរាបអ់ំពីការបំនៅកូ្េេឹងនោះ   
ក្នែ៉ងនពលពីរបីនែងៃ�ំបូងនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។

ន�ើម្រីក្សាក្ំរតិផ្គតផ់្គងទ់ឹក្នោះ េិងកាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េការនក្ើត 
 �៉ំពក្តូច្ៗ ការស្ះបំពងទឹ់ក្នោះ េិងនរាេរលាក្នោះ វាជាការសំខាេ ់

ផ�លម្តរូវបងហាូរទឹក្នោះនច្ញពីនោះមយួ ឲ្យបាេនម្ច្ើេនៅនពលបំនៅ
 

ម្ងៗ។ ោក្ទ់ារក្អនែក្បំនៅនោះទីមយួ រ�ូតទាល់ផតអនែក្�ឹងថានោះ 
អនែក្បាេម្សរួលបលួន�ើងវញិ បន្ាបម់ក្ឲ្យទារក្អនែក្បំនៅនោះទីពីរ 
ម្ង។ អាម្ស័យនលើអាយ៉របស់ទារក្អនែក្ ថានតើនេឃ្្េោ៉ា ងណ្ 
រយទៈនពលយូរប៉ា៉នា្ម េចាបពី់ការបំនៅនលើក្ច៉្ងនម្កាយ ច្ំេួេទឹក្នោះ 
ផ�លរាេក្នែ៉ងនោះទីមយួ េិងនពលនរា៉ា ងក្នែ៉ងនែងៃ ទារក្អនែក្អាច្ច្ងន់ៅ

 នោះមយួ ឬនោះទាងំពីរ។ សូមឆ្្ស់នោះទីមយួនៅនពលបំនៅ 
ម្ងៗ (�ូនច្នែះ សូមចាបន់ផ្ើមពីនោះខាងសំ្ាសម្រាបក់ារបំនៅមយួ  
ន�ើយចាបន់ផ្ើមនោះខាងនឆ្វងសម្រាបក់ារបំនៅបន្ាប)់។  

ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ េិងច្ំណីអាហារ

នៅនពលអនែក្ចាបន់ផ្ើមបំនៅកូ្េេឹងនោះ  វាជាការធម្មតាផ�លរាេ 
អារម្មណ៍ឃ្្េខ្ាងំ េិងនម្សក្ខ្ាងំជាងធម្មតា។ អនែក្អាច្រកី្រាយនម្ច្ើេ 
ជាមយួេឹងអាហាររាេស៉ខភាពល្អផ�លអនែក្ម្តរូវការ។ សូមបេ្នរៀបច្ ំ
េនម្រាងការអាហារអនែក្ផផ្អក្នលើតារាងក្នែ៉ងវេ្គការបរនិភាេរាេស៉ខភា
ពល្អសម្រាបក់ាររាេនផ្នពាះ (ទំពរ័ 28) ន�ើយផែមមយួ ឬពីរចាេនទៀត 
សម្រាបម់្ក្រុមអាហារេីមយួៗទាងំនេះ៖

• េំប័៉ង ធញញាជាតិ បាយ pasta ម ី

• បផេ្ legumes

• ផផ្នឈើ

សូមច្ងចាថំា ការបំនៅកូ្េេឹងនោះេឺជាជំនាញែ្មីផ�លអនែក្  
េិងទារក្អនែក្ក្ំព៉ងនរៀេសូម្ត។ នទាះបីជាអនែក្ធ្ាបប់ាេបំនៅ 
កូ្េេឹងនោះពីម៉េមក្ក្្ី ទារក្អនែក្ពំ៉ធ្ាបផ់�លនធ្វើនទ ន�ើយ 
អនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវការជំេួយខ្ះនៅប៉ា៉នា្ម េនែងៃ េិងប៉ា៉នា្ម េ 
អាទិត្យ�ំបូង។ រាេទីក្ផេ្ងជានម្ច្ើេផ�លអនែក្អាច្នៅ 
ន�ើម្ទីទួលការជួយ�នម្ជាមផម្ជង េិងជំេួយ៖

• ឆ្មបរបស់អនែក្

• សរាេមការបំនៅកូ្េេឹងនោះ អូសស្ាលី ទូរស័ព្នលខ  
1800 686 268 (1800 mum2mum)

• េិលាេ៉បោ្ឋ ក្ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារក្នែ៉ងតំបេ ់
របស់អនែក្សូមនមើល មជ្ឈមណ្លស៉ខភាពស�េមេ ៍ 
ឬនសវាក្ម្មស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័  
ក្នែ៉ងនសៀវនៅទូរស័ព្ White Pages

• Karitane តាមនលខទូរស័ព្  9794 2300 ឬ  
1800 677 961

• មជ្ឈមណ្លផែទាមំ្េរួសារ Tresillian ទូរស័ព្នលខ 
(02) 9787 0855 (តំបេក់្នែ៉ង េិងជំ៉វញិជាយម្ក្រុង 
សី៉�េីយ) ឬ (02) 9787 0855 (តំបេ ់NSW)

• GP របស់អនែក្ ឬនវជជាបណិ្តឯក្នទសជំងឺក៉្រារ

• អនែក្ម្បឹក្សាខាង�ំនណើ រនច្ញទឹក្នោះ ផ�លរ�្ឋទទួល 
សា្គ ល់។ សូមនសនែើសំ៉បញជា ីរាយន ្្ម ះ ម៉េអនែក្នច្ញនៅ 
ផ្ះ។

❖

នតើនពលណ្នទើបខ្៉ ំចាបន់ផ្ើមផ្ល់អាហាររងឹ?

អនែក្អាច្ចាបន់ផ្ើមផណនាឲំ្យទារក្សា្គ ល់អាហាររងឹក្នែ៉ងអាយ៉ 
ម្បផ�លម្បាមំយួផខ។ សូមទាក្ទ់ងជាមយួេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ 
ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារន�ើម្ទីទួល�ំបូនា្ម េ។ 
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ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!  
ថានែ នំពទ្យ េិងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ

ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការនម្បើថានែ នំពទ្យផ�លរាេសំប៉ម្ត 
នពទ្យណ្មយួ ឬទិញថានែ នំពទ្យផ�លឥតរាេសំប៉ម្តនពទ្យ  
សូមម្បាបន់វជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឬឱសែការឲី្យបាេ�ឹងថា 
អនែក្ក្ំព៉ងបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ នេេឹងជួយ�អនែក្នម្ជើសនរ ើសថានែ ំ
នពទ្យណ្ផ�លរាេស៉វត្ថិភាព។ អនែក្ក្អ៏ាច្ទូរស័ព្នៅ  
MotherSafe  បាេផ�រនលខ 1800 647 848   
(តំបេក់្នែ៉ង េិងជំ៉វញិជាយម្ក្រុងសី៉�េីយ) ឬ 

 
1800 647 848 (តំបេ ់NSW)។

❖

ការពយាបាលនោយថានែ  ំ Methadone,  
buprenophine េិងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ

ម្បសិេនបើអនែក្នធ្វើការពយាបាលនោយនម្បើថានែ  ំmethadone   
ឬ buprenorphine អនែក្ក្ន៏ៅផតអាច្បំនៅកូ្េេឹងនោះ 
បាេផ�រ ឲ្យផតអនែក្មេិនម្បើថានែ �ំនទនទៀត។ រាេផត  
methadone ឬ buprenorphine ច្ំេួេតិច្តួច្ 
ប៉ា៉នណ្ណ ះផ�លជាម្បចូ្លនៅក្នែ៉ងទឹក្នោះអនែក្។

សូមេិោយជាមយួនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ន�ើម្ពីិភាក្សា
 

អំពីជនម្មើសរបស់អនែក្ េិងនម្ោះថានែ ក្�់ខ្៏ាងំក្ាណ្ 
មយួផ�លអាច្រាេ។ ការោមំ្ទ េិងពត័រ៌ាេបផេ្ថម  
អាច្ទទួលយក្បាេជូេពី MotherSafe   
តាមទូរស័ព្នលខ (02) 9382 6539 (ម្ក្រុងសី៉�េីយ)  
ឬ 1800 647 848 (តំបេ ់NSW) ឬពី ADIS  
តាមទូរស័ព្នលខ (02) 9361 8000 (តំបេ ់NSW) ឬ  
1800 422 599 (តំបេ ់NSW)។

នតើខ្៉ ំអាច្នម្បើក្បាលនោះនរៅសូ៊បាេឬនទ?

ខណទៈផ�លសស្ីជានម្ច្ើេឲ្យទារក្នេនៅក្បាលនោះនរៅសូ៊ រាេនរឿងខ្ះ 
ផ�លម្តរូវេិតនៅនពលអនែក្សនម្មច្ចិ្ត្ ថានតើេួរចាបន់ផ្ើមកិ្ច្្ចការមយួឬ

 
អត។់ ការសិក្សាបាេបង្ហា ញថាការផណនាឲំ្យនៅក្បាលនោះនរៅសូ៊ម៉េ 
ការបំនៅទារក្េឹងនោះម្តរូវបាេនរៀបច្ំឲ្យរាេម្សរួលបលួ អាច្កាត ់
បេ្ថយរយទៈនពលផ�លអនែក្ េិងទារក្អនែក្រកី្រាយក្នែ៉ងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ។
នេេិតថា វធិីបឺតខ៉សោនែ ផ�លទារក្នម្បើសម្រាបក់្បាលនោះនរៅសូ៊ េិង

 នោះមេ៉ស្សអាច្រាេផលប៉ាះពាល់មេិល្អនលើការផ្គតផ់្គងទឹ់ក្នោះរ្ាយ។  
ទារក្ផ�លរាេអាយ៉នម្ច្ើេ ទំេងជាអាច្�ឹងអំពីភាពខ៉សោនែ រវាងក្បាល 
នោះនរៅសូ៊ េិងនោះមេ៉ស្ស។ 

ម្បសិេនបើអនែក្សនម្មច្ចិ្ត្នធ្វើបេ្នៅម៉ខនទៀត ន�ើយនម្បើក្បាលនោះ
 នរៅសូ៊ នយើងសូមផណនាឲំ្យអនែក្រងច់ារំ�ូត�ល់ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ 

ម្តរូវបាេនរៀបច្ំឲ្យរាេម្សរួលបលួសិេ។ សូមសំអាត េិងសរ្ាបន់ម 
នរាេក្បាលនោះនរៅសូ៊របស់ទារក្អនែក្ជានរៀងរាល់នែងៃ។ សូមរក្សាទ៉ក្ 
ក្បាលនោះនរៅសូ៊ក្នែ៉ងធ៉ងវានពលណ្អតន់ម្បើវា។ សូមកំ៉្ោក្ក់្បាល 
នោះនរៅសូ៊ក្នែ៉ងរាតអ់នែក្ឲ្យនសាះ (ន�ើម្ ី“ លាងសំអាត ” វា) ន�ើយ 
សូមកំ៉្ោក្ច់្ំណីអាហារណ្មយួ ឬសារធាត៉�នទនទៀត (�ូច្ជាទឹក្�្ម៉ ំ)  
នលើក្បាលនោះនរៅសូ៊ឲ្យនសាះ។

េិោយជាមយួអនែក្ឆ្មបរបស់អនែក្ ឬេិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ស៉ខភាព 
ក៉្រារ េិងម្េរួសារអំពីរនបៀបខ៉សោនែ ផ�លអនែក្អាច្បាេន�ើម្លួីងនលាម 
ទារក្អនែក្ឲ្យសងៃប។់

ម្សា នម្េឿងនញៀេ�នទនទៀត េិងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ

ម្សា ថានែ នំញៀេ�នទនទៀតអាច្ឆ្ងនៅទារក្អនែក្តាមទឹក្នោះអនែក្។ ជនម្មើស 
ផ�លរាេស៉វត្ថិភាពបំផ៉តសម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្េឺមេិម្តរូវផឹក្ម្សា 

 
ឬនម្បើថានែ នំញៀេខ៉សច្បាបណ់្មយួន�ើយ នៅនពលបំនៅកូ្េេឹងនោះ។  
អនែក្ឯក្នទសផណនាឲំ្យសស្ីទាងំឡាយម្តរូវនជៀសវាងការផឹក្ម្សាឲ្យបាេ 
ោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់មយួផខនម្កាយនពលកូ្េអនែក្នក្ើត រ�ូត�ល់ការ 
បំនៅកូ្េេឹងនោះបាេនរៀបច្ំឲ្យរាេម្សរួលបលួ។ នម្កាយនពលននាះ  
ម្បសិេនបើអនែក្ផឹក្ម្សា នេសូមផណនាឲំ្យអនែក្ោក្ក់្ំរតិការផឹក្ម្សារបស់ 
អនែក្ម្តឹមពីរផក្វខានែ តក្នែ៉ងមយួនែងៃ។

ម្សាម្ជាបចូ្លនៅក្នែ៉ងសរនស្មអនែក្ ន�ើយចូ្លនៅក្នែ៉ងទឹក្នោះអនែក្
 ៣០-៦០នាទីនម្កាយនពលអនែក្ចាបន់ផ្ើមផឹក្។ សូមនជៀសវាងផឹក្ម្សា 

ភ្ាមៗម៉េការបំនៅកូ្េេឹងនោះ  ន�ើយេិតេូរម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះទ៉ក្ 
ម៉េ ម្បសិេនបើអនែក្រាេបំណងផឹក្ម្សា។ អនែក្អាច្រក្បាេពត័រ៌ាេនម្ច្ើេ
នទៀតនលើវ៉បិសាយរបស់ MotherSafe នៅម្តង ់ 
www.mothersafe.org.au

សរាេមបំនៅកូ្េេឹងនោះ អូសស្ាលី (Australian Breastfeeding  
Association) បាេបនង្កើតកូ្េនសៀវនៅពត័រ៌ាេមយួផងផ�រអំពីម្សា  
េិងការបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ អនែក្អាច្ទទួលយក្បាេតាមអ៉ីេនធើណិត

 
នៅម្តង ់https://www.breastfeeding.asn.au/bf-info/safe-
when-breastfeeding/alcohol-and-breastfeeding
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“ ម៉េ�ំបូងន�ើយ ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ  រាេការលំបាក្បេ្ិច្  
ន�ើយមេិស៉ខម្សរួលនៅនពលននាះ។ ខ្៉ ំអាច្ម្េបម់្េងនោយបាេ 
នោយទទួលជំេួយពីឆ្មបរបស់ខ្៉ ំ េិងេិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ស៉ខ

 
ភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារ េិងនោយការនរៀបច្ំនោលនៅរបស់ខ្ួេ 
ខ្៉ ំ - ៦អាទិត្យ៣ផខ។ល។ ទំរា�ំល់នពលខ្៉ ំសនម្មច្នោលនៅ

 
ទីមយួ វារាេការស៉ខម្សរួល េិងង្យម្សរួលនម្ច្ើេនធ្វើឲ្យខ្៉ ំរកី្រាយ

 
ន�ើម្បីេ្នធ្វើកិ្ច្្ចការផ�លបាេេូសច្ំណ្ំបន្ាប។់ នៅទីបញ្ចប ់

 
ខ្៉ ំបំនៅកូ្េេឹងនោះអស់រយទៈនពល១៦ផខ។ ក្នែ៉ងរយទៈនពលពីរបី

 
អាទិត្យផ�លលំបាក្�ំបូងននាះ ខ្៉ ំមេិនជឿថាខ្៉ ំអាច្នធ្វើការននាះ

 
បាេន�ើយ។” Chloe
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ការបំនៅកូ្េេឹងនោះទាក្ទិ់េេឹងន�េូរបស់អនែក្ផ�រ 

ន�េូរបស់អនែក្រាេតួនាទីោ៉ា ងសំខាេក់្នែ៉ងការោមំ្ទការបំនៅកូ្េេឹងនោះ 
ន�ើយជួយ�អនែក្ េិងទារក្អនែក្នធ្វើឲ្យការបំនៅកូ្េេឹងនោះបាេនរៀបច្ ំ
ម្សរួលបលួ។ ការម្សាវម្ជាវបង្ហា ញថារ្ាយផ�លរាេការនលើក្ទឹក្ចិ្ត្  
េិងការោមំ្ទពីន�េូ េិងម្េរួសាររបស់នេយល់ន�ើញថាការច្ិញ្ច ឹមកូ្េ

 អាច្សបបាយរកី្រាយនម្ច្ើេ។

ន�េូរបស់អនែក្អាច្៖

• នធ្វើឲ្យម្បាក្�ថាអនែក្បាេស៉ខម្សរួល ន�ើយអនែក្បាេទទួលមហាូប 
អាហារ េិងនភសជជាទៈម្េបម់្ោេ ់នពលអនែក្ក្ំព៉ងបំនៅកូ្េេឹងនោះ

• ផ្ល់ជូេអនែក្េូវ ‘នពលសម្រាក្’ ខ្ះនោយជួយ�លួងនលាមទារក្នៅ 
នម្កាយការបំនៅេឹងនោះ។

• ផ្ល់ការោមំ្ទផ�លរាេម្បនោជេន៍ោយការងូតទឹក្ េិងប្ូរក្េ្ប 
ទារក្ ម៉េ េិងនម្កាយការបំនៅកូ្េេឹងនោះកូ្េ

• ពិេិត្យនមើល េិងម្េបម់្េងអនែក្ផ�លមក្សួរស៉ខទ៉ក្្ខនៅប៉ា៉នា្ម េនែងៃ  
េិងអាទិត្យ�ំបូងន�ើម្ក៉ី្ំឲ្យអនែក្នេឿយ�តខ្់ាងំនពក្។

អំពីការម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះ

សស្ីជានម្ច្ើេម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះនោយសារមូលន�ត៉នផ្សងៗ។ អនែក្ 
ម្បផ�លជាច្ងម់្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះនោយន�ត៉៖

• នោះរបស់អនែក្នពារនពញនោយទឹក្នោះ ផ�លមេិអាច្ឲ្យទារក្អនែក្ 
ផ្អឹបរាតប់ាេម្តឹមម្តរូវ �ូនច្នែះអនែក្ម្តរូវការម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះនច្ញ 
ខ្ះម៉េនពលបំនៅ

• ទារក្អនែក្ធ៉ញម្ទាេ ់ឬតូច្នពក្មេិអាច្នៅនោះនោយផ្្ល់បាេ

• អនែក្ម្តរូវការចាក្នច្ញពីទារក្អនែក្ក្នែ៉ងរយទៈនពលពីរបីនរា៉ា ង ន�ើយនេ
 ម្បផ�លជាច្ងន់ៅ

• អនែក្ម្ត�បន់ៅនធ្វើការវញិ ន�ើយម្តរូវការទ៉ក្ទឹក្នោះឲ្យអនែក្ផែរក្សា 
ន�ើម្បីំនៅទារក្អនែក្។

អនែក្អាច្ម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះនោយន� ឬអនែក្អាច្នម្បើម្បោបប់ូមនោយ 
ន� ឬម្បោបប់ូមនោយអេ្គីសេី។ រនបៀបផ�លអនែក្នធ្វើ េឺអាម្ស័យនៅ 
នលើមូលន�ត៉ ភាពញឹក្ញាប ់េិងច្ំេួេទឹក្នោះផ�លអនែក្ច្ងម់្ច្បាច្ ់
យក្។ អនែក្អាច្នសនែើសំ៉ឲ្យឆ្មបរបស់អនែក្ ឬអនែក្ម្បឹក្សាខាង�ំនណើ រនច្ញ 
ទឹក្នោះម្បចាមំេ្ីរនពទ្យ បង្ហា ញអនែក្អំពីរនបៀបម្ច្បាច្ទឹ់ក្នោះនោយន�  
េិងរនបៀបនម្បើម្បោបប់ូម។ រាេម្បោបប់ូមនម្ច្ើេម្បនភទនផ្សងៗោនែ  
ផ�លអនែក្អាច្រក្បាេ �ូនច្នែះម៉េេឹងអនែក្ទិញ ឬជួល េឺជាការម្បនសើរ 
បំផ៉តផ�លម្តរូវេិោយជាមយួ អនែក្ម្បឹក្សាខាង�ំនណើ រនច្ញទឹក្នោះ  
ឬសរាេមបំនៅកូ្េេឹងនោះ អូសស្ាលីន�ើម្រីក្�ំបូនា្ម េអំពីម្បនភទណ្ 
មយួផ�លសមរម្យសម្រាបអ់នែក្។

សូមម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះរបស់អនែក្ោក្ក់្នែ៉ងក្ំប៉ា៉ងមយួសា្អ ត។ េួរនម្បើ 
ទឹក្នោះម្ច្បាច្ឲ់្យបាេភ្ាមៗ ឬរក្សាទ៉ក្ក្នែ៉ងក្ំប៉ា៉ងបិទជិតក្នែ៉ងក្ផេ្ង

 ម្តជាក្ប់ំផ៉តនេទូទឹក្ក្ក្ (ោក្ន់ៅខាងនម្កាយ) រ�ូត�ល់នពលអនែក្ម្បរុង 
នម្បៀបរចួ្នម្សច្ន�ើម្នីម្បើវា។ អនែក្អាច្ទ៉ក្ទឹក្នោះឲ្យក្ក្បាេផ�រ។

ន�ើម្ឲី្យ�ឹងអំពីការម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះ េិងការរក្សាទ៉ក្ទឹក្នោះ 
 សូមសួរឆ្មបរបស់អនែក្ ឬេិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារ 

ន�ើម្សំ៉ីច្បាបច់្ម្ងនេកូ្េនសៀវនៅពត័រ៌ាេអំពីស៉ខភាពរ�្ឋ NSW 
ការបំនៅទារក្អនែក្។ អនែក្ក្អ៏ាច្ទទួលយក្បាេនៅតាមអ៉ីេនធើណិត 
ផងផ�រនៅម្តង ់http://www0.health.nsw.gov.au/
pubs/2011/pdf/breastfeeding_your_baby_w.pdf

បញ្ហា ផ�លអាច្នក្ើតរាេពីការបំនៅកូ្េេឹងនោះ

ក្បាលនោះទេ់

តាមធម្មតា ក្បាលនោះផ�លឈមឺ្សនក្ៀរ េិងនម្បះោច្រ់ាេេយ័ថា 
ទារក្មេិបាេផ្អឹបរាតម់្សរួលបលួនៅេឹងនោះន�ើយ។ សូមនោះទ៉ក្ 
អាវម្ទនាបរ់បស់អនែក្ ឬនបើក្ផផនែក្ខាងនលើនច្ញនម្កាយនពលអនែក្បំនៅរចួ្  
ន�ើម្ឲី្យក្បាលនោះរបស់អនែក្បាេសងៃួតតាមធម្មតា។ ម្បសិេនបើបញ្ហា

 ណ្មយួ�ូច្តនៅនេះ បេ្នក្ើតរាេនៅនម្កាយអាទិត្យទីមយួនេការ 
បំនៅកូ្េេឹងនោះ សូមទាក្ទ់ងជាមយួេិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ស៉ខភា
ពក៉្រារ េិងម្េរួសាររបស់អនែក្ ឬសរាេមបំនៅកូ្េេឹងនោះ អូសស្ាលី 
ម្បសិេនបើអនែក្រាេ៖

• ក្បាលនោះនៅផតទេម់េិបាត់

• ផស្ក្នលើក្បាលនោះរបស់អនែក្ខូច្\

•  ម្ទងម់្ទាយក្បាលនោះមេិល្អ ឬខជាឹបនធ្វើឲ្យឈ។ឺ

នរាេរលាក្នោះ
Mastitis េឺជានរាេរលាក្នោះ ឬការបង្កនរាេ វានក្ើតរាេជាទូនៅក្នែ៉ង 
ប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ�ំបូងនៅនពលការផ្គតផ់្គងទឹ់ក្នោះក្ំព៉ងនៅផតបនង្កើត។ 
ការពយាបាលភ្ាមៗេឹងនោះម្សាយបញ្ហា នរាេរលាក្នោះបាេនលឿេ។

សូមម្បយត័នែច្ំនពាះ៖

• ភាពទេ ់ឬក្ផេ្ងនលើនោះរាេពណ៌ម្ក្�ម ន�ើយឈឺ
• �៉ំពក្ េិងក្ផេ្ងរងឹនៅនលើនោះ 

• នរាេសញ្ញា �ូច្ជាផ្្សាយនោយនរ្ៅខ្ួេល្មម ឬនៅជាឈខ្ឺាងំ 
ភ្ាមៗនោយនរ្ៅខ្ួេខ្ាងំ េិងឈកឺ្បាល។
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ម្បសិេនបើអនែក្បាេសនម្មច្ចិ្ត្បំនៅកូ្េេឹងនមសៅទឹក្នោះនោ សូមនធ្វើ
 ឲ្យវារាេស៉វត្ថិភាពសម្រាបទ់ារក្អនែក្៖

• សូមនម្បើនមសៅទឹក្នោះនោសម្រាបទ់ារក្ផ�លបាេយល់ម្ពមផត 
ប៉ា៉នណ្ណ ះ - ភាេនម្ច្ើេេឺផផ្អក្នៅនលើទឹក្នោះនេសត្វនោ

• នមសៅទឹក្នោះនោសម្រាបទ់ារក្ទាងំអស់នៅម្បនទសអូសស្ាលីេ ឺ
សមម្សបតាមតម្មរូវការនេស្ងោ់មហាូបអាហារ េិងស៉វត្ថិភាព

• សូមម្បយត័នែច្ំនពាះការនរៀបច្ំនធ្វើ ការសរ្ាបន់មនរាេ េិងការរក្សា 
ទ៉ក្៖

- នធ្វើតាមការផណនានំលើផ្្ក្ពត័រ៌ាេសម្រាបក់ារនរៀបច្ំនធ្វើ  
េិងការរក្សាទ៉ក្នមសៅទឹក្នោះនោសម្រាបទ់ារក្

- ក្ំនៅសរ្ាបន់មនរាេច្ំនពាះនម្េឿងម្បោបន់ម្បើម្បាស់ទាងំអស់។

សូមនធ្វើតាមនសច្ក្្ីផណនាសំម្រាបម់ហាូបអាហារឲ្យរាេស៉វត្ថិភាពជាេិច្្ច៖

• នធ្វើតាមនសច្ក្្ីផណនានំេនរាងច្ម្ក្ផលិតន�ើម្រីក្សាទ៉ក្នមសៅ
 

ទឹក្នោះនោសម្រាបទ់ារក្ឲ្យរាេស៉វត្ថិភាព

• នលលក្នម្បើនមសៅទឹក្នោះនោតាមអនែក្ម្តរូវការ នោយន�ត៉ថានមនរាេ 
បាក្ន់តរអីាច្លូតលាស់ក្នែ៉ងនមសៅទឹក្នោះនោផ�លពំ៉បាេនម្បើ

• នបាះនចាលនមសៅទឹក្នោះនោណ្មយួក្នែ៉ង�បផ�លទារក្អនែក្នៅមេិ 
អស់ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលបំនៅ - កំ៉្រក្សាវាទ៉ក្សម្រាបន់ពលនម្កាយ។

នតើម្តរូវយក្ខ្ះអ្វីនៅមេ្ីរនពទ្យ 

ម្បសិេនបើបំនៅកូ្េេឹងនមសៅទឹក្នោះនោ៖

ម្បសិេនបើអនែក្បាេសនម្មច្ចិ្ត្ ន�ើម្បីំនៅកូ្េេឹងនមសៅទឹក្នោះនោ
 អនែក្េឹងម្តរូវការយក្នមសៅទឹក្នោះនោ េិងនម្េឿងម្បោបរ់បស់អនែក្នៅ 

មេ្ីរនពទ្យជាមយួអនែក្ នៅនពលអនែក្សម្រាលកូ្េ។ សូមនាយំក្មក្ 
ជាមយួអនែក្េូវ៖

• ក្ំប៉ា៉ងនមសៅទឹក្នោះនោផ�លអនែក្នម្ជើសនរ ើស

• �បធំៗ២ នៅ៦�ប នោយរាេក្បាលនោះ េម្មប េិងេម្មប 
ក្បាលនោះផ�រ។ �បផ�លរាេការត៉បផតង េិងរូបរាងច្ផម្ក្នធ្វើឲ្យ 
ពិបាក្�៉សលាង ន�ើយោ្ម េភស្៉តាងណ្ផ�លថារូបរាងពិនសស

 
នេ�ប ឬក្បាលនោះអាច្ការពារមេិឲ្យរាេខ្យល់ចូ្ល ឬការច៉្ក្ 
នពាះននាះនទ។

ម៉េនពលអនែក្ម្ត�បន់ៅផ្ះ ប៉េ្គលិក្េឹងនធ្វើឲ្យម្បាក្�ថាអនែក្រាេទំេ៉ក្ 
ច្ិត្ជាមយួេឹងការនរៀបច្ំ�ប េិងការបំនៅកូ្េ។ ឆ្មបក្េ៏ឹងផ្ល់ឲ្យអនែក្ 
ផងផ�រេូវពត័រ៌ាេជាលាយលក្្ខណ៍អក្្សរអំពីការនរៀបច្ំ េិងការរក្សាទ៉ក្ 
នមសៅទឹក្នោះនោឲ្យបាេម្តឹមម្តរូវ។ សូមទាក្ទ់ងឆ្មបរបស់អនែក្  
ឬេិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារ ន�ើម្ទីទួលពត័រ៌ាេ 

 
ជំេួយ េិងការោមំ្ទនៅនពលនម្បើនមសៅទឹក្នោះនោសម្រាបទ់ារក្។ 

ការបំនៅទារក្អនែក្នោយនមសៅទឹក្នោះនោ

នរាេរលាក្នោះអាច្បណ្្លមក្ពី៖

•  ការមេិបាេបងហាូរទឹក្នោះនច្ញអស់ពីនោះទីមយួ ម៉េេឹងឲ្យទារក្
 នៅនោះទីពីរ

• ខូច្ក្បាលនោះ (នកាស ឬនម្បះបណ្្លមក្ពីការផ្អឹបរាតន់ៅេឹង 
នោះមេិបាេល្អ)

• ស្ះបំពងប់នញ្ច ញទឹក្នោះ

• ផ្្ស់ប្ូររនបៀបបំនៅនោះភ្ាមៗ

• អស់ក្រ្ាងំ�ួស េិងរលំងនពលបាយ។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេនរាេសញ្ញា នេនរាេរលាក្នោះ សូមពយាបាលនោះ 
ផ�លឈនឺោយ៖

• ផ្ល់ការបំនៅនោះឲ្យបាេញឹក្ញាប ់បងហាូរទឹក្នោះឲ្យនច្ញអស់ 

• ម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះ ម្បសិេនបើអនែក្មេិអាច្ោក្ឲ់្យទារក្នៅនោះ

• ចាបន់ផ្ើមបំនៅនៅនោះរា្ខ ងននាះពីរ�ងជាប់ៗ ោនែ  (បន្ាបម់ក្ម្ត�ប ់
នៅការឆ្្ស់ប្ូរនោះ)

• នម្បើែងម់្តជាក្ស់ម្រាបស់្អំម៉េនពល េិងនម្កាយនពលបំនៅ ម្បសិេ 
នបើរាេនរាេសញ្ញា នៅ១០នែងៃ�ំបូងនេការបំនៅកូ្េេឹងនោះ  

• ោក្ក់្ំនៅជាមយួេឹងជាតិទឹក្ (�ូច្ជាងូតទឹក្ផ្្ក ឈូក្ ងូតក្នែ៉ងអាង 
 ឬក្ញ្ចបស់្អំនរ្ៅឧណហា ៗ) ម៉េនពលបំនៅ ន�ើយនម្បើែងម់្តជាក្ ់

សម្រាបស់្អំនម្កាយមក្នទៀត ម្បសិេនបើនក្ើតរាេនរាេសញ្ញា នៅ 
នពលនម្កាយទាក្ទិ់េការបំនៅកូ្េេឹងនោះ  

• នធ្វើសរនសែនែមៗជំ៉វញិក្ផេ្ងឈនឺឆ្្ព ះនៅកាេក់្បាលនោះ ក្នែ៉ងអំ�៉ង
 នពលបំនៅនោះ

• សម្រាក្ ផឹក្ទឹក្ឲ្យនម្ច្ើេ េិងទទួលយក្ការផ្ល់ជំេួយណ្មយួ។

ម្បសិេនបើអនែក្មេិអាច្នធ្វើឲ្យ�ំ៉ពក្ទេ ់ឬបេ្ថយការន�ើងម្ក្�មក្នែ៉ងរយទៈ
 នពល១២នរា៉ា ងនទ ឬចាបន់ផ្ើមរាេអារម្មណ៍មេិម្សរួលខ្ួេ វាជាការសំ 

ខាេផ់�លម្តរូវទាក្ទ់ងជាមយួនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ នោយន�ត៉ថាអនែក្ 
ម្បផ�លជាម្តរូវការថានែ ផំ្សះអងទី់ប៊យូីទិក្។ រាេថានែ ផំ្សះអងទី់ប៊យូីទិក្ 
ផ�លរាេស៉វត្ថិភាពសម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្ន�ើម្ឲី្យអនែក្អាច្បេ្ការ 
បំនៅកូ្េេឹងនោះ។ វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវបេ្បំនៅកូ្េេឹងនោះ   
ន�ើម្បីនញ្ច ញឲ្យអស់ទឹក្នោះ។
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ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

ទារក្អាច្ឈនឺោយសារការនរៀបច្ំនមសៅទឹក្នោះនោ 
បំនៅមេិបាេម្តឹមម្តរូវ។ សូមនធ្វើតាមនសច្ក្្ីផណនា ំ
នលើផ្្ក្ពត័រ៌ាេ។

ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ ការបំនៅកូ្េនោយ 
នមសៅទឹក្នោះនោ េិងម្បតិក្ម្មទាស់េឹង 
សារធាត៉អ្វីមយួ

ការបំនៅកូ្េេឹងនោះអាច្ជួយ�ការពារក៉្រាររចួ្ផ៉តពី 
ម្បតិក្ម្មទាស់េឹងសារធាត៉អ្វីមយួ ឬជំងឺម្តអក្។ ម្បសិេ 
នបើអនែក្រាេម្បវត្ិម្េរួសារផ�លរាេម្បតិក្ម្មទាស់េឹងសារ 
ធាត៉អ្វីមយួ ឬជំងឺម្តអក្ ន�ើយអនែក្ម្ពរួយបារម្ភអំពីទារក្ 
អនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវការនមសៅទឹក្នោះនោជាជាង សូម 
េិោយជាមយួឆ្មបរបស់អនែក្ ឬនវជជាបណិ្ត ឬនវជជាបណិ្ត 
ឯក្នទសជំងឺក៉្រារ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេសំណួរណ្មយួក្នែ៉ងអំ�៉ង
 នពលរាេនផ្នពាះ អំពីការបំនៅកូ្េេឹងនោះ  

ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ អាច្ផ្ល់ការោមំ្ទ  
េិងពត័រ៌ាេជូេអនែក្។

នតើខ្៉ ំអាច្រមួបញ្ចូ លការបំនៅកូ្េេឹងនោះ ជាមយួការបំនៅកូ្េ
 

នោយនមសៅទឹក្នោះនោឬនទ?

ការប្ូរជំេួសការបំនៅកូ្េេឹងនោះ ជាមយួការបំនៅកូ្េនោយនមសៅទឹក្ 
នោះនោតាមនពលនវលានទៀងទាត ់េឹងកាតប់េ្ថយការផ្គតផ់្គងទឹ់ក្នោះ 
អនែក្។ អនែក្អាច្ម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះោក្ក់្នែ៉ង�ប ន�ើម្ឲី្យទារក្អនែក្បំនៅ 
នច្ញពី�ប ម្បសិេនបើអនែក្មេិអាច្បំនៅទារក្អនែក្េឹងនោះនោយផ្្ល់

 
នទ។ សូមនធ្វើក្ិច្្ចការនេះទ៉ក្ជាម៉េ ន�ើម្ក៉ី្ំឲ្យអនែក្ម្បញាបម់្បញាល់នៅ 
នាទីច៉្ងនម្កាយ។ ម្បសិេនបើពំ៉រាេទឹក្នោះម្ច្បាច្ន់ទ អនែក្អាច្នម្បើនមសៅ
ទឹក្នោះនោសម្រាបទ់ារក្បាេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវបំនៅកូ្េ 
េឹងនោះ ឬម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះម្ងនទៀតឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពនធ្វើ 
នៅបាេ។ រ្ាយជានម្ច្ើេយល់ថានេអាច្រក្សាការបំនៅកូ្េេឹងនោះបាេ 
នោយនជាេជយ័នៅនពលនេម្ត�បន់ៅនធ្វើការង្រ ឬនៅសិក្សាវញិ 
នោយរមួបញ្ចូ លការបំនៅកូ្េេឹងនោះ ជាមយួការបំនៅកូ្េនោយទឹក្ 
នោះម្ច្បាច្។់ សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមទាក្ទ់ងជាមយួនសវាក្ម្ម 
ស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័របស់អនែក្ ឬសរាេមនេការបំនៅ 

កូ្េេឹងនោះអូសស្ាលី។ ា
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ប៉ា៉នា្ម េសប្ា�៍�បំូង 
នេភាពជារាតាបតិា

The first weeks of parenthood
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នតើរាេអ្វីខ្ះនក្ើតន�ើង�ល់ខ្៉ ំ? 

ការនៅផ្ះជាមយួទារក្នទើបេឹងនក្ើតរបស់អនែក្ តាមធម្មតាេឺជានពល� ៏
អសា្ច រ្យមយួ ក្ប៏៉ា៉ផេ្វាក្អ៏ាច្ជាការម្ជរួលម្ច្បល់ េិងអស់ក្រ្ាងំផ�រ។

ការរស់នៅជាមយួទារក្ែ្មីតម្មរូវឲ្យរាេការម្បឹងផម្បង េិងការអតធ់្មតន់ម្ច្ើេ  
ន�ើយអ្វីៗមេិអាច្សា្ម េទ៉ក្បាេន�ើយ។ ការនេះនធ្វើឲ្យពិបាក្រក្បាេនពល

 សម្រាបន់សច្ក្្ីម្តរូវការរបស់អនែក្ផ្្ល់ សូម្ផីតកិ្ច្្ចការោ៉ា ងសាមញញា �ូច្ជា 
ការងូតទឹក្ផ្្ក ឈូក្ ឬនធ្វើមហាូបអាហារផ្្ល់ខ្ួេអនែក្ក្្ី។ 

នេះេឺជាការធម្មតានទ ន�ើយក្ម៏េិឋតិនែរយូរន�ើយ។ មក្�ល់៦ នៅ៨
 

អាទិត្យ អនែក្េឹងចាបន់ផ្ើមនរៀបច្ំបាេម្សរួលបេ្ិច្។ មក្�ល់៣ នៅ៤ផខ អ្វីៗ
ម្េបោ់៉ា ងេឹងបាេសងៃបម់្សរួលផែមនទៀត។

រនបៀបឲ្យអាច្រស់រាេរាេជីវតិនៅប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ�ំបូង

• សាក្ល្ងសម្រាក្ ឬន�ក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនែងៃនពលណ្ទារក្ន�ក្។

• នធ្វើក្ិច្្ចការតិច្បំផ៉តតាមផ�លអាច្នធ្វើបាេ។ ទ៉ក្កិ្ច្្ចការផ្ះជាកិ្ច្្ចការ
 តិច្តួច្បំផ៉ត (អនែក្ េិងទារក្អនែក្រាេសារទៈសំខាេជ់ាង)។

• ឲ្យន�េូរបស់អនែក្ងូតទឹក្ េិងប្ូរក្េ្បទារក្ - ការនេះនាឲំ្យអនែក្បាេ 
សម្រាក្ េិងជួយ�ទារក្ឲ្យសា្គ ល់អនែក្ទាងំពីរជារាតាបិតា។

• ច្ងចាអំំពីវធិីសម្មរួលបេ្ូរក្នែ៉ងខ្ួេអនែក្ (សូមនមើល ការនរៀបច្ំជានម្សច្ 
សម្រាបក់ារឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ នៅទំពរ័ 67)។ សូមនម្បើវធិ ី
នេះម្បសិេនបើអនែក្រាេអារម្មណ៍ម៉ានួ ៉៉ា  ឬនៅនពលអនែក្ច្ងស់ម្រាក្។

• សំនច្ក្រ្ាងំនោយអង្គ៉យនធ្វើក្ិច្្ចការ។ អង្គ៉យនលើក្ារ ឬនលើនរៅអី
 ន�ើម្បី្ូរក្េ្ប េិងអង្គ៉យបតន់ខាអាវនបាក្េក្។់

• នធ្វើមហាូបអាហារផ�លង្យម្សរួល នោយន�ត៉ថាអនែក្ពំ៉រាេនពល  
ឬក្រ្ាងំនម្ច្ើេសម្រាបោ់សំ្ន�ើយ។ មហាូបអាហារផ�លង្យម្សរួល 
បំផ៉តជាញឹក្ញាប ់េឺមហាូបអាហារផ�លនធ្វើឲ្យរាេស៉ខភាពជាងនេ 

 
�ូច្ជាសាឡាតជ់ាមយួសាច្អ់ាងំោ្ម េខ្ាញ់ ឬម្តីអាងំ ម្តីក្ំប៉ា៉ង  
ឬសាច្រ់ាេឆ់្អិេម្តជាក្ជ់ាមយួេំប៉័៉ង នធ្វើពីនមសៅម្សរូវសា�ីក្ិេរាេ

 
ម្ោបទ់ាងំមូល។ អាហារម្សស់ម្សរូបជាមយួផផ្នឈើម្សស់  
េិងនោន�្គើត។

• ម្បសិេនបើរាេមតិ្ភក្្ិមក្នលង សូមនសនែើសំ៉ឲ្យនេជួយ�ម្បសិេនបើអនែក្
 រាេក្ិច្្ចការណ្ផ�លម្តរូវនធ្វើ �ូច្ជានៅផសារទិញឥវា៉ា េ ់ឬហាលនខា 

អាវជាន�ើម។ មេ៉ស្សភាេនម្ច្ើេច្ងឲ់្យនេថាខ្ួេរាេម្បនោជេ។៍

• ខ្យល់អាកាសែ្មីៗ េិងការហាតម់្បាណែនែមៗ�ូច្ជាការនាទំារក្ន�ើរ 
នលងជាន�ើម អាច្នធ្វើឲ្យអនែក្ពំ៉សូវរាេអារម្មណ៍ ‘ជាបរ់វល់នៅក្នែ៉ងផ្ះ’។

• សូមច្ងចាថំាម្បសិេនបើអនែក្មេិខ្វល់ខា្វ យច្ំនពាះខ្ួេឯងនទ អនែក្ក្ម៏េិ
 ខ្វល់ច្ំនពាះអនែក្�នទណ្នទៀតផ�រ។

រាតាបិតាែ្មីម្េបរ់ូបម្តរូវការការោមំ្ទ ជាពិនសសម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉រាេ
 

ម្េរួសារនៅជិត ឬអនែក្ជារាតានទាល។ សូមកំ៉្ខ្ាច្េឹងនសនែើសំ៉ជំេួយ  
េិងទទួលយក្ជំេួយ។ 

រាតាបិតាមយួច្ំេួេយល់ន�ើញថា វាជាការពិបាក្ន�ើម្
 ី

នរ ើសយក្ឱវាទនផ្សងៗផ�លនេបាេទទួលពីមតិ្ភក្្ិ ម្េរួសារ  
េិងអនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាព។ ឱវាទខ្ះម្បផ�លជាល្អ  
ខ្ះនទៀតមេិសូវល្អន�ើយ។ វាជាការម្បនសើរបំផ៉តផ�ល 
សនម្មច្ចិ្ត្យក្ឱវាទរបស់មេ៉ស្សពីរបីនាក្ផ់�លអនែក្ទ៉ក្ 
ច្ិត្នលើនេ។ បន្ាបម់ក្សូមនធ្វើអ្វីផ�លអនែក្េិតថាម្តឹមម្តរូវ

 សម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្ - សូមទ៉ក្ចិ្ត្នលើការយល់ 
ច្បាស់នោយមេិបាច្ពិ់ចារណ្របស់អនែក្។ ម្បសិេនបើ 
អនែក្ម្ច្បូក្ម្ច្បល់ ឬពំ៉�ឹងថាម្តរូវនធ្វើអ្វី សូមទូរស័ព្នៅ 
នសវាក្ម្មស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័របស់អនែក្  
ឬ៖ 

• Karitane Careline  
ទូរស័ព្នលខ 1300 227 464 (1300 CARING)

•  Tresillian Parent’s Helpline  
ទូរស័ព្នលខ 02) 9787 0855  
(តំបេក់្នែ៉ង េិងជំ៉វញិជាយម្ក្រុងសី៉�េីយ) 

 
1800 637 357 (តំបេ ់NSW)

•  សរាេមការបំនៅកូ្េេឹងនោះ អូសស្ាលី  
ទូរស័ព្នលខ 1800 686 268  
(1800 mum2mum)

•  មជ្ឈមណ្លស៉ខភាពសស្ី េិងស�េមេក៍្នែ៉ងតំបេ ់ 
ផ្ល់ជូេ�ំបូនា្ម េសម្រាបប់៉េ្គលរានែ ក្់ៗ  េិងម្ក្រុមោមំ្ទ។  
អនែក្អាច្ផស្វងរក្មជ្ឈមណ្លទាងំនេះនៅនលើវ៉បិ 
សាយរបស់ Women’s Health NSW  
http://www.whnsw.asn.au/centres.htm  
ឬអាេពត័រ៌ាេនម្ច្ើេផែមនទៀតនលើអ៉ីេនធើណិតនច្ញ

 
ពីវ៉បិសាយរបស់ NSW Health  
(www.health.nsw.gov.au)។
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រាតាបិតាែ្មីជានម្ច្ើេរាេអារម្មណ៍រនំភើបខ្ាងំ ច្ំនពាះជីវតិម្េរួសារក្នែ៉ង
 នពលពីរបីអាទិត្យ�ំបូង ន�ើយទារក្ជានម្ច្ើេក្រ៏ាេអារម្មណ៍�ូនច្នែះផ�រ។ 

 
ទារក្អនែក្បាេចាក្នច្ញពីក្ផេ្ងស៉ខម្សរួល�ក៏្ក្ន់រ្ៅងងឹត ក្នែ៉ងខ្ួេអនែក្ 

 ន�ើយមក្�ល់ក្ផេ្ងមយួ�ច៏្ផម្ក្ ន�ើយជួេកាលេួរឲ្យខ្ាច្ផ�លនពារ 
នពញនៅនោយសញ្ញា  េិងសនម្ងមេិធ្ាបស់ា្គ ល់។ រាេនរឿងសំខាេខ់្ះ 
ផ�លម្តរូវច្ងចាអំំពីទារក្ែ្មី៖ 

• អនែក្មេិអាច្ទំនរ ើសទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើតរបស់អនែក្ន�ើយ។ ការ
 យំេឺជាវធិីផតមយួរបស់ទារក្ ន�ើម្នីធ្វើឲ្យអនែក្�ឹងថានេម្តរូវការអនែក្។ 

 ទារក្ពំ៉ទាេធ់ំល្មមនៅជាកូ្េខិល ឬនធ្វើតាមអំនពើច្ិត្របស់វានទ។

• ទារក្ទាងំអស់យំ។ ទារក្ខ្ះយំនម្ច្ើេជាងទារក្�នទនទៀត។ ខ្ះ 
នទៀតយំនម្ច្ើេជាងអនែក្ធ្ាបេ់ិតថាវាអាច្យំនៅនក្ើត។ នពលរនសៀល  
េិងន�ើមនពលលាងៃ ច្ ជាញឹក្ញាប ់ទារក្យំរតឹកាេផ់តនម្ច្ើេ។ ការ

 
លួងនលាមទារក្អនែក្ភ្ាមៗនៅនពលវាយំ េឹងជួយ�ឲ្យទារក្អនែក្�ឹង 
ថានេរាេស៉វត្ថិភាព។

• ទារក្ផ�លម្តរូវបាេលួងនលាមនៅនពលវារកាចំ្ិត្ ន�ើយបាេទទួល 
េូវអ្វីផ�លវាម្តរូវការភ្ាមៗ�ូច្ជា - ការបំនៅ - ក្េ្បសងៃួត - ការឱប 
ថានែ ក្ែ់នែម - នទារទេន់ៅរក្ការយំតិច្តួច្។

• សូមច្ងចាថំា ែ្វី�្តិផតវាជាទារក្អនែក្ក្្ី ទំនាក្ទ់ំេងរវាងអនែក្ទាងំ 
ពីរេឺែ្មីនៅន�ើយ។ នៅនពលនយើងជួបេរណ្រានែ ក្ែ់្មី េឺម្តរូវនម្បើនពល

 នវលាន�ើម្ឲី្យសា្គ ល់អំពីរនបៀបផ�លនេម្បម្ពឹត្ អ្វីផ�លនធ្វើឲ្យនេអាក្់
 អេច់្ិត្ េិងរនបៀបលួងនលាមនេ។ �ូច្ោនែ េឹងទារក្ទាងំឡាយផ�រ 

...នទាះបីជាអនែក្ធ្ាបរ់ាេទារក្ពីម៉េមក្ក្ន៏ោយ។

• ការវកឹ្វរក្នែ៉ងនពលពីរបីអាទិត្យ�ំបូងពំ៉ឋតិនែរយូរន�ើយ។ ទារក្អនែក្
 េឹងរាេរនបៀបនេការន�ក្ េិងបរនិភាេកាេផ់តនទៀងទាតប់េ្ិច្ម្ងៗ។

• វាសំខាេណ់្ស់ ផ�លទារក្ម្តរូវរស់ក្នែ៉ងបរោិ្ឋ េោ្ម េផផ្សងបារទីាងំ 
ម្សរុង។ ទារក្ផ�លរងប៉ាះពាល់នោយផផ្សងបាររីាេនម្ោះថានែ ក្ខ្់ាងំ 
ណ្ស់នេបញ្ហា ផ្ូវ�នងហាើម េិង SIDS (ម្បជំ៉នរាេសញ្ញា ផ�លនាឲំ្យ 
ទារក្តូច្ស្ាបភ្់ាមៗ)។

ច៉្ះម្បសិេនបើទារក្យំមេិឈប?់

វាអាច្ជាការតាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្ោ៉ា ងខ្ាងំ នពលផ�លោ្ម េអ្វីនសាះន�ើម្ជីួយ�
 លួងនលាមឲ្យទារក្បាេម្សរួលបលួ។

• �ំបូងបំផ៉ត សូមផឆក្នមើលឲ្យ�ឹងថាទារក្អនែក្មេិឃ្្េ ពំ៉នរ្ៅខ្ាងំ  
ឬម្តជាក្ខ្់ាងំន�ើយ ន�ើយរាេក្េ្បសងៃួត េិងសា្អ ត។

• សូមច្ងចាថំា ទារក្ក្�ូ៏ច្អនែក្�នទផ�រ េឺម្តរូវនម្បើនពលន�ើម្នីធ្វើឲ្យសងៃប់
 

ច្ិត្មក្វញិនៅនពលអនែក្រកាចំ្ិត្។

• ម្បសិេនបើទារក្អនែក្នៅមេិម្សរួលក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនែងៃ សូមសាក្ល្ង
 ោក្ន់េក្នែ៉ងរនទះរ៉ញទារក្ ន�ើយនៅន�ើរនលងយក្ខ្យល់អាកាសែ្ម ី

ន�ើម្នីធ្វើឲ្យអនែក្ទាងំពីរបាេសងៃបច់្ិត្។ ម្បសិេនបើការននាះពំ៉អាច្នធ្វើ
 បាេនទ ការប៉ាះោនែ ផស្ក្េិងផស្ក្ ជាញឹក្ញាបអ់ាច្លួងនលាមឲ្យ 

ម្សាក្ម្សាេ្បាេ។ ម្បសិេនបើការនេះមេិអាច្ជួយ�បាេនទ សូម 
ោក្ទ់ារក្អនែក្នៅក្ផេ្ងរាេស៉វត្ថិភាព (ក្សេ្ក្តូច្ ឬផម្េតូច្នម្រៅ 
សម្រាបទ់ារក្) ន�ើយទូរស័ព្នៅេរណ្រានែ ក្ឲ់្យមក្ជួយ�អនែក្។  
ជាញឹក្ញាប ់ទារក្នឆ្ើយតបច្ំនពាះេរណ្រានែ ក្ន់ម្រៅពីរ្ាយរបស់នេ  
ម្បសិេនបើនេមេិម្សរួលជាពិនសស។

• ម្បសិេនបើោ្ម េេរណ្រានែ ក្ន់ៅផ្ះនទ អនែក្អាច្ម្តរូវការទូរស័ព្នៅ 
មតិ្ភក្្ិ ឬសរាជិក្ម្េរួសារ ន�ើយសំ៉ឲ្យនេនឆ្ៀតចូ្លមក្នលង។  
ម្បសិេនបើនេពំ៉នៅជិតអនែក្នទ ជួេកាលការោក្ទ់ារក្ក្នែ៉ងរែយេ្ 

 
ន�ើយនបើក្នៅក្ផេ្ងអនែក្�នទនទៀត េឹងជួយ�នធ្វើឲ្យសងៃបប់ាេ។ 

ម្បសិេនបើអនែក្ម្តរូវការជំេួយនៅនពលណ្ក្ន៏ោយ អនែក្អាច្ទូរស័ព្នៅ៖

•  Tresillian Parent’s Helpline នលខ (02) 9787 0855  
(តំបេក់្នែ៉ង េិងជំ៉វញិជាយម្ក្រុងសី៉�េីយ) ឬ 1800 637 357  
(តំបេ ់NSW)

•  Karitane Careline នលខ 1300 227 464  
(1300 CARING)

•  ផខ្សទូរស័ព្ជំេួយន�ើម្បីង្្ក រការនធ្វើបាបក៉្រារ 
(Child Abuse Prevention Helpline)  
នលខ 1800 688 009 

•  ផខ្សទូរស័ព្សម្រាបប់៉រស (Men’s Line)
នលខ 1300 789 978

•  health direct Australia នលខ 1800 022 222 

ការផែរក្សាទារក្អនែក្
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រាងកាយរបស់អនែក្

ការធ្ាក្់្ មតាមទា្វ ររាស (�ំនណើ រធ្ាក្់្ ម) េឹងបេ្នៅ�ល់ 
ម្បរាណ២ នៅ៤អាទិត្យនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ នម្កាយនពល 
ពីបីនែងៃ�ំបូង វាេួរផតរាេពណ៌ផ្្ក ឈូក្ - លាយពណ៌នតានែ តជាជាងរាេ 
ពណ៌ម្ក្�ម។ សូមជួបនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ម្បសិេនបើការធ្ាក្់្ ម 
នេះរាេនម្ច្ើេ ន�ើយពណ៌ម្សស់ជាងម៉េ អនែក្ធ្ាក្់្ មក្ក្ ឬរាេ 
ក្្ិេអាម្ក្ក្។់

នរាេទល់លាមក្ អាច្ជាបញ្ហា មយួក្ប៏៉ា៉ផេ្វារាេ�ំនណ្ះម្សាយោ៉ា ង 
សាមញញា។ អាហារផ�លនរៀបច្ំបាេនលឿេបំផ៉តមយួច្ំេួេ - សាឡាត ់
លាយជាមយួបផេ្ម្សស់ ផផ្នឈើម្សស់ ផផ្នឈើនម្ក្ៀម េំប៉ង័នធ្វើពីនមសៅ 
ម្សរូវសា�ីក្ិេរាេម្ោបទ់ាងំមូល េំ baked beans ោក្ន់លើេំប៉ង័ 
អាងំ - រាេជាតិសរនសនម្ច្ើេ (fibre) ផ�លេឹងជួយ�។ ផឹក្ទឹក្ឲ្យបាេ 
នម្ច្ើេ (នម្បើផត េិងកាន�្វតិច្តួច្) ន�ើយការន�ើរក្ជ៏ួយ�បញ្ហា នេះផ�រ។

នែនែរនេទា្វ ររាស ឬផផនែក្នៅច្នន្ាះទា្វ ររាស េិងទា្វ រលាមក្ ម្បសិេនបើ 
អនែក្រាេនែនែរ អនែក្ម្បផ�លជានៅឈ។ឺ សូមជួបនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្  
ម្បសិេនបើក្ផេ្ងរាេនែនែរកាេផ់តឈ ឺឬរលាក្ខ្ាងំន�ើង។ អនែក្ក្អ៏ាច្ 
ន�ើញផផនែក្ោច្ពី់ោនែ នេនែនែរក្នែ៉ងនពលពីរបីអាទិត្យបន្ាបម់ក្។ ការជួស

 ជ៉លមេិផ�លនាឲំ្យខូច្នទ - នែនែរននាះម្ោេផ់តរលាយបេ្ិច្ម្ងៗនៅ 
នពលក្ផេ្ងននាះចាបន់ផ្ើមជាសះនស្ើយ។ អនែក្មេិបាេផណនាឲំ្យលាង 
ជាមយួទឹក្អំបិលន�ើយ ពីនម្ពាះជាតិអំបិលអាច្នធ្វើឲ្យនែនែរនខសាយ។

ឫស�ូងបាត អនែក្អាច្ជួបម្បទះការឈចឺាបច់ាបន់ៅក្ផេ្ងរេ្េូទរបស់ 
អនែក្នម្កាយនពលទារក្នក្ើតមក្។ វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវនជៀសវាង 
ការខំម្បឹងនៅនពលនៅបង្គេ។់ អនែក្អាច្ម្តាទឹំក្អាងនរ្ៅឧណហា ៗន�ើម្ក៉ី្ ំ
ឲ្យឈចឺាបន់ៅក្ផេ្ងនែនែរ ន�ើយនម្បើផម្ក្ម េិង/ឬថានែ នំពទ្យផ�លឥតរាេ 
សំប៉ម្តនពទ្យ �ូច្ជាថានែ  ំparacetamol ជាន�ើម។ 

ការរមួនភទ  ការរមួនភទអាច្ម្បម្ពឹត្នៅបាេ នពលណ្អស់ការធ្ាក្ ់
្ម - តាមធម្មតាេឺ៤ ឬ៦អាទិត្យ។ សស្ីខ្ះច្ងរ់មួនភទនៅនពលនេះ  
ក្ប៏៉ា៉ផេ្វារាេឱកាសល្អផ�លថាអ្វីៗផ�លអនែក្ទាងំអស់ោនែ ច្ងន់ធ្វើនលើផម្េ 
ននាះេឺនាោំនែ ន�ក្។ នម្រៅពីការនេឿយ�ត ់អ្វីនផ្សងនទៀតផ�លអាច្នធ្វើ 
ឲ្យការរមួនភទពិបាក្េឺ៖ 

នែនែរ ម្បសិេនបើអនែក្រាេនែនែរ វាម្បផ�លម្តរូវនម្បើនពលយូរជាង៦ នៅ៨  
អាទិត្យនទើបការរមួនភទអាច្រាេអារម្មណ៍ម្សរួលបលួបាេ។ ម្បសិេនបើ 
ការបញ្ចូ លលិង្គនៅផតនធ្វើឲ្យឈនឺម្កាយនពលបីផខក្េ្ងមក្ សូមនៅជួប

 នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

ការនច្ញទឹក្រអិំលតិច្ ការផ្្ស់ប្ូរជាតិអរ័ម៉ាូេរាេេយ័ថាទា្វ ររាស 
របស់អនែក្ពំ៉ទាេរ់ាេទឹក្រអិំល�ូច្ធម្មតាន�ើយ។ ការនេះេឹងល្អម្បនសើរ 
ន�ើងវញិនៅនពលម្បផ�ល១០អាទិត្យ។ ទំរា�ំល់នពលននាះ សូមសាក្ 
ល្ងនម្បើជាតិរអិំល េិងការបនបាសអផង្អលម៉េរមួនភទ។

ការផែរក្សាខ្ួេអនែក្

“ នយើងបាេនរៀបច្ំល្អណ្ស់សម្រាបក់ារយ ំ

របស់ទារក្។ អ្វីមយួផ�លល្អបំផ៉តអំពីថានែ ក្ន់រៀេ 
សម្រាបក់ាររាេនផ្នពាះផ�លនយើងបាេនៅ 

ចូ្លរមួ េឺនេបាេបញ្ជា ក្ម់្បាបឲ់្យនយើង�ឹងច្បាស់ 
អំពីរនបៀបផ�លទារក្រាេឥរោិបែ រមួរាេ 
ទារក្យំនម្ច្ើេប៉ា៉នា្ម េ េិងញឹក្ញាបោ់៉ា ងណ្ 
ក្នែ៉ងរយទៈនពលពីរបីអាទិត្យ�ំបូង។ ថានែ ក្ន់រៀេក្៏

 
ជួយ�នយើងឲ្យយល់�ឹងផ�រថា ការលួងនលាម 
ឲ្យទារក្បាេសងៃប ់េឺជាកិ្ច្្ចការសមរម្យផ�លម្តរូវ 
នធ្វើ ន�ើយរនបៀបនេះនាឲំ្យទារក្បាេសងៃបោ់៉ា ង 
ឆ្ប។់ នោយសារនយើងបាេ�ឹងអំពីអ្វីផ�ល 
នយើងរពឹំងទ៉ក្ ខ្៉ ំេិតថាវាជួយ�នយើងផមេផទេ

 
ន�ើម្នីលលក្នោះម្សាយបញ្ហា ទាងំនេះ។”  

Tim
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“ អនែក្ពំ៉�ឹងថានតើពិបាក្ោ៉ា ងណ្ ផ�លនៅផ្ះ 
ក្នែ៉ងអាទិត្យ�ំបូង។ អ្វីផ�លរាេម្បនោជេប៍ំផ៉ត 
នេះេឺន�េូខ្៉ ំយក្នពលឈបស់ម្រាក្ពីការង្រ 
នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ។ អ្វីនផ្សងនទៀតផ�ល 

នធ្វើឲ្យរាេភាពខ៉សោនែ ោ៉ា ងសនម្ើមននាះេឺការ 
ច្ំអិេអាហារ ន�ើយោក្ឲ់្យវាក្ក្ទ៉ក្ពីរអាទិត្យ  
ម៉េ វារតឹផតម្បនសើរជាងនេះនទៀត ម្បសិេនបើ 
អនែក្អាច្ឲ្យរ្ាយនក្្មក្របស់អនែក្នធ្វើេំ lasagna  

របស់ោត។់” Kate

អារម្មណ៍របស់អនែក្អំពីរូបរាងកាយរបស់អនែក្ សស្ីមយួច្ំេួេរាេអារម្មណ៍ 
ថារូបរាងកាយរបស់នេក្នែ៉ងនពលនេះមេិអីនទ - ប៉ា៉ផេ្សស្ីខ្ះថារាេ

 
បញ្ហា ។ អនែក្ម្បផ�លជារាេអារម្មណ៍ថាឥតរាេរូបរាងល្អ។ អនែក្ 
ម្បផ�លរាេអារម្មណ៍ថា�ងខ្ួេអនែក្ពំ៉ផមេជារបស់អនែក្នទ។ វាមេិ�ូច្ 
ជា�ងខ្ួេអនែក្នៅនពលរាេនផ្នពាះន�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្មយួណ្ក្ម៏េិផមេ 
ជារូបរាងកាយផ�លអនែក្រាេពីម៉េផ�រ។

ទឹក្នោះ សស្ីមយួច្ំេួេេឹងនច្ញទឹក្នោះក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរមួនភទ។
 ម្បសិេនបើអនែក្ ឬន�េូរបស់អនែក្មេិស៉ខម្សរួលច្ំនពាះការនេះនទ សូម 

សាក្ល្ងបំនៅទារក្អនែក្ ឬម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះរបស់អនែក្ទ៉ក្ម៉េ 
ន�ើម្កីាតប់េ្ថយច្ំេួេទឹក្នោះផ�លរាេ ឬពាក្អ់ាវម្ទនាបផ់�លរាេ 
ម្ទនាបន់ោះ។

�ំណឹងល្អេឺថា ក្នែ៉ងនពលពីរបីផខនទៀត ទាងំរូបរាងរបស់អនែក្ េិងទាងំ
 ជិវតិនេការរមួនភទរបស់អនែក្ េួរចាបន់ផ្ើមម្បនសើរន�ើងវញិ។ ក្នែ៉ងច្នន្ាះ

 នពលនេះ៖

• សូមេិោយោនែ នៅវញិនៅមក្អំពីអារម្មណ៍របស់អនែក្

• សូមរាេ‘ នពលជាេូសា្វ មភីរោិ’ ខ្ះ

• សូមកំ៉្រពឹំងទ៉ក្នម្ច្ើេនពក្នៅនពលអនែក្រមួនភទនលើក្ទីមយួ

• ម្បសិេនបើការរមួនភទមេិស៉ខម្សរួល សូមរងច់ាអំាទិត្យមយួនទៀត  
ឬយូរជាងនេះ

• សូមច្ងចាថំារាេវធិីនផ្សងៗនទៀត ន�ើម្ឲី្យអនែក្រាេអារម្មណ៍ 
ជិតសនែិទ្ េិងសបបាយជាមយួោនែ ។

ការផឆក្នមើលនៅនពល៦អាទិត្យនម្កាយការសម្រាលកូ្េរចួ្ សូមជួប 
ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ន�ើម្នីធ្វើការផឆក្នមើលនៅ៦អាទិត្យនម្កាយ

 ការសម្រាលកូ្េ។ នេះេឺជាការផឆក្នមើល�សំ៏ខាេស់ម្រាបអ់នែក្ េិង 
ទារក្អនែក្។ នេះក្ជ៏ានពលល្អសម្រាបន់ធ្វើនតស្ក្ស្ូេផ�រម្បសិេនបើអនែក្

 
មេិទាេប់ាេនធ្វើម្ងក្នែ៉ងរយទៈនពល២ ឬ៣ឆ្នែ ច៉ំ្ងនម្កាយនេះនទ។

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

សូមកំ៉្អម្ងរួេទារក្អនែក្ឲ្យនសាះ

ការអម្ងរួេទារក្អនែក្ បណ្្លឲ្យក្បាលរបស់ទារក្ក្សន្ាក្ ់
នៅម៉ខ នៅនម្កាយ ន�ើយអាច្បណ្្លឲ្យនច្ញ្ម 
នៅក្នែ៉ងខួរក្បាល។ ការនេះអាច្បណ្្លឲ្យខូច្ខួរក្បាល  
េិងអាច្ជាន�ត៉នាឲំ្យទារក្ស្ាបផ់ង។ ម្បសិេនបើអនែក្�ឹង 
ខ្ួេថានក្ើតរាេភាពតាេតឹងចិ្ត្ អាក្អ់េច់្ិត្ ឬខឹង សូម

 ោក្ទ់ារក្អនែក្នៅក្ផេ្ងរាេស៉វត្ថិភាព (ក្សេ្ក្តូច្ ឬផម្េ 
តូច្នម្រៅរបស់វា) សូមន�ើរនច្ញឲ្យឆ្ងៃ យ េិងច្ំណ្យនពល 
ន�ើម្ផីែរក្សាខ្ួេអនែក្។ សូមនសនែើសំ៉ជំេួយ។ ម្បសិេនបើរាេ

 េរណ្រានែ ក្ន់ទៀតនៅផ្ះ នសនែើសំ៉ឲ្យនេជួយ�សាក្ល្ងនធ្វើ 
ឲ្យទារក្បាេសងៃប។់ ម្បសិេនបើអនែក្ផតរានែ ក្ឯ់ង សូមទូរស័ព ្
នៅមតិ្ភក្្ិ ឬសរាជិក្ម្េរួសារ ន�ើយសំ៉ឲ្យនេជួយ�។ សូម 
ច្ងចាថំា នទាះបីជាអនែក្អាក្អ់េច់្ិត្ោ៉ា ងណ្ក្ន៏ោយ -  
សូមកំ៉្អម្ងរួេទារក្អនែក្ឲ្យនសាះ។
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វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវេិត អំពីការនម្បើរនបៀបការពារកំ៉្ឲ្យរាេកូ្េ 
នម្កាយក្ំនណើ តទារក្អនែក្។ សូមកំ៉្រងច់ារំ�ូត�ល់ការផឆក្នមើលរបស់ 
អនែក្នៅនពល៦អាទិត្យនម្កាយសម្រាលកូ្េរចួ្នទើបេិតអំពីវា - អនែក្អាច្ 
រាេនផ្នពាះម៉េនពលននាះ (នទាះបីជាអនែក្ក្ំព៉ងបំនៅកូ្េេឹងនោះក្ ៏
នោយ) ពីនម្ពាះអនែក្េឹងនច្ញពងពីក្នេសាមពង (ovary) ម៉េនពលអនែក្ 
រាេរ�ូវ។ ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ អាច្ពេយារនពលនេការបនញ្ចញពង  
ក្ប៏៉ា៉ផេ្ ម្បសិេនបើអនែក្ច្ងន់រៀបច្ំេនម្រាងនពលនវលានេការរាេនផ្នពាះ 
នលើក្នម្កាយរបស់អនែក្ វាជាេំេិតល្អផ�លម្តរូវនម្បើរនបៀបការពារកំ៉្ឲ្យ 
រាេកូ្េ។

ម្បសិេនបើអនែក្ក្ំព៉ងបំនៅកូ្េេឹងនោះ អនែក្េឹងពំ៉អាច្នម្បើថានែ មំ្ោបរ់មួផ្សំ
 

ោនែ ន�ើយ ពីនម្ពាះវាអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ការផ្គតផ់្គងទឹ់ក្នោះរបស់អនែក្  
ក្ប៏៉ា៉ផេ្ រាេជនម្មើសខ្ះផ�លពំ៉ប៉ាះពាល់�ល់ទឹក្នោះរបស់អនែក្ន�ើយ។  
សូមជួបនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឬសា្ថ បេ័នរៀបច្ំេនម្រាងការម្េរួសាររ�្ឋ  
NSW (Family Planning NSW) មេ្ីរស៉ខភាព ន�ើម្េីិោយ 
អំពីអ្វីផ�លសមរម្យេឹងអនែក្បំផ៉ត។ អនែក្អាច្ទទួលបាេពត័រ៌ាេនម្ច្ើេ 
នទៀតនៅនលើវ៉បិសាយរបស់សា្ថ បេ័នរៀបច្ំេនម្រាងការម្េរួសាររ�្ឋ NSW  
នៅម្តង ់www.fpnsw.org.au ឬទូរស័ព្នៅ Family Planning  
NSW Healthline នលខ 1300 658 886។ 

ថានែ កំារពារក៉្ំឲ្យរាេកូ្េផ�លរាេជាតិអរ័ម៉ាូេ

• ថានែ ចំាក្ក់ារពារក៉្ំឲ្យរាេកូ្េ (Depo-Provera®) េឺជាការចាក្ថ់ានែ  ំ
ជាតិអរ័ម៉ាូេផ�លអនែក្ម្តរូវចាក្ន់រៀងរាល់បីផខម្ងន�ើម្កីារពារក៉្ំឲ្យរាេ
នផ្នពាះ។ ម្បសិេនបើអនែក្ច្ងន់ម្បើវានម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្នពល 
ល្អបំផ៉តសម្រាបច់ាក្ថ់ានែ នំេះេឺនៅនពល៥ ឬ៦អាទិត្យនម្កាយនពល 
សម្រាលកូ្េរចួ្។ ច្ំេួេជាតិអរ័ម៉ាូេតិច្តូច្េឹងចូ្លនៅក្នែ៉ងទឹក្នោះ។

  Depo-Provera™ រាេម្បសិទ្ិភាពភ្ាមៗ។ វាជាការសំខាេ ់
ផ�លម្តរូវនធ្វើឲ្យម្បាក្�ថា អនែក្ពំ៉រាេនផ្នពាះម៉េនពលចាក្ថ់ានែ នំេះ។

•  Progestogen-only pill (ឬ mini-pill) វាជាថានែ កំារពារកំ៉្ឲ្យ 
រាេកូ្េផ�លអាច្ទ៉ក្ចិ្ត្បាេ �រាបណ្អនែក្ច្ងចានំលបវានរៀង 
រាល់នែងៃនៅនពលនរា៉ា ង�ផ�ល។ អនែក្អាច្ចាបន់ផ្ើមនលបវានម្កាយ 
នពលសម្រាលកូ្េបេ្ិច្មក្ (សូមេិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត 
របស់អនែក្)។ អនែក្ម្តរូវការនម្បើនម្សាមអនាមយ័ក្នែ៉ងរយទៈនពល៤៨  
នរា៉ា ង រ�ូត�ល់ថានែ មំ្ោបន់េះរាេម្បសិទ្ិភាព។ 

 Morning After Pill (រនបៀបការពារកំ៉្ឲ្យរាេកូ្េក្នែ៉ងម្ោរាេ 
អាសេនែបន្ាេ)់ រាេជាតិអរ័ម៉ាូេ�ូច្ោនែ េឹងថានែ មំ្ោប ់mini-pill ផ�រ  
ក្ប៏៉ា៉ផេ្រាេបររិាណនម្ច្ើេជាង។ វារាេក្នែ៉ងក្ញ្ចបម់យួម្ោប ់ឬក្ញ្ចប ់
ពីរម្ោប។់ អនែក្អាច្បេ្ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ ម្បសិេនបើអនែក្នលបថានែ  ំ
ម្ោបទ់ាងំនេះ។

• ការផសាបំណ៉្ះថានែ កំារពារក៉្ំឲ្យរាេកូ្េ (Implanon NXT®) វាជា 
វត្ថ៉រាងមូលម្ទផវងតូច្មយួ (rod) បណ៉្ះនម្កាមផស្ក្នេន�ើមន�។ វា 
បនញ្ច ញជាតិអរ័ម៉ាូេច្ំេួេតិច្តូច្ផ�លការពារកំ៉្ឲ្យរាេនផ្នពាះ  
ន�ើយអម្តាមេិបាេនជាេជយ័រាេតិច្ជាង១ភាេរយ។ វត្ថ៉នេះ

 

ោក្ន់ៅក្នែ៉ងផស្ក្មយួក្ផេ្ងសម្រាបរ់យទៈនពលបីឆ្នែ ។ំ  
Implanon នេះម្តរូវបាេស៊ក្បញ្ចូ លនោយអនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខ 
ភាពផ�លបាេ�្វឹក្�្វឺេន�ើម្នីធ្វើក្ិច្្ចការនេះ។ វាអាច្នម្បើនពល

 រ�ូត�ល់នៅមយួអាទិត្យន�ើម្ឲី្យ Implanon រាេម្បសិទ្ិភាព។  
អនែក្ម្តរូវការនម្បើនម្សាមអនាមយ័រ�ូតទាល់ផត Implanon រាេ 
ម្បសិទ្ិភាព។ សស្ីខ្ះរាេការធ្ាក្់្ មមេិនទៀងទាតផ់�លជា 
ផលប៉ាះពាល់បន្ាបប់េ្ស។ំ

ថានែ កំារពារក៉្ំឲ្យរាេកូ្េទាងំនេះ ពំ៉ប៉ាះពាល់�ល់ការផ្គតផ់្គងទឹ់ក្នោះ 
របស់អនែក្ន�ើយ។ ជាតិអរ័ម៉ាូេច្ំេួេតិច្ណ្ស់ផ�លអាច្ម្ជាបចូ្លនៅ 
ក្នែ៉ងទឹក្នោះ ក្ប៏៉ា៉ផេ្វាោ្ម េឥទ្ិពលអ្វីនលើទារក្ន�ើយ។

នម្េឿងម្បោបក់ារពារកំ៉្ឲ្យរាេកូ្េ (IUDs)
នម្េឿងម្បោបតូ់ច្មយួម្តរូវបាេស៊ក្បញ្ចូ លនៅក្នែ៉ងស្ូេរបស់អនែក្។ អនែក្

 អាច្ឲ្យនេោក្ ់IUD  នៅនពលអនែក្ផឆក្នមើលស៉ខភាពនៅ៦អាទិត្យ 
នម្កាយសម្រាលកូ្េរចួ្ ក្ប៏៉ា៉ផេ្តាមធម្មតានេោក្វ់ាោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់ 
នៅនពល៨អាទិត្យនម្កាយសម្រាលកូ្េរចួ្។

នម្េឿងម្បោប ់IUD មយួនៅថា Mirena™ ក្រ៏ាេោក្ន់ម្េឿងផ្សជំាត ិ
អរ័ម៉ាូេផ�រ។ នម្េឿងផ្សនំេះពំ៉បាេបង្ហា ញថារាេផលប៉ាះពាល់មេិល្អ 
នលើទារក្ ឬការផលិតទឹក្នោះន�ើយ ផ�លរាេេយ័ថាសស្ីផ�លក្ំព៉ង

 
បំនៅកូ្េេឹងនោះ អាច្នម្បើវធិីនេះបាេនោយស៉វត្ថិភាព។

នម្សាមអនាមយ័សម្រាបប់៉រស

នម្សាមអនាមយ័ េឺជាថានែ កំារពារកំ៉្ឲ្យរាេកូ្េផ�លរាេម្បសិទ្ិភាព  
នៅនពលនេនម្បើវានោយម្តឹមម្តរូវ។ នម្សាមទាងំនេះពំ៉រាេជាតិអរ័ម៉ាូេ 
ន�ើយ។ អនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវការនម្បើនម្បងរអិំលផែមនទៀតជាមយួនម្សាម 
អនាមយ័ ក្នែ៉ងនពលផ�លអនែក្ក្ំព៉ងបំនៅកូ្េេឹងនោះ។ នម្សាមអនាមយ័ 
ជាតិប្ាស្ិក្ Polyurethane រាេផ្ល់ជូេសម្រាបអ់នែក្ផ�លរាេ 
ម្បតិក្ម្មទាស់េឹងជាតិនរៅសូ៊ latex។ នម្សាមអនាមយ័ការពារទប ់
ទល់េឹង STIs (នរាេផ�លអាច្ឆ្ងនៅនពលរមួនភទ)។

នម្សាមអនាមយ័សម្រាបស់ស្ី
សស្ីអាច្នម្បើនម្សាមអនាមយ័នេះ ជាពិនសសម្បសិេនបើនេរាេម្បតិក្ម្ម

 ទាស់េឹងសារធាត៉នរៅសូ៊ latex។ វាម្ទាបរ់េ្ទា្វ ររាស ន�ើយនធ្វើជា 
របាងំរារាងំនមជីវតិ េិងការពារនរាេ STIs ផងផ�រ។ នម្សាមអនាមយ័ 
សម្រាបស់ស្ីរាេផ្ល់ជូេតាមរយទៈសា្ថ បេ័នរៀបច្ំេនម្រាងការម្េរួសាររ�្ឋ  
NSW េិងមេ្ីរស៉ខភាពខាងផ្ូវនភទ។

នម្េឿងម្បោបក់ារពារកំ៉្ឲ្យរាេកូ្េ Diaphragm
តាមធម្មតា ម្បសិេនបើអនែក្នម្បើសេ្ះ diaphragm ឬេំរប cap អនែក្ 
ម្បផ�លម្តរូវការទំ�ំខ៉សពីទំ�ំផ�លអនែក្នម្បើពីម៉េ។ នវជជាបណិ្តរបស់ 
អនែក្អាច្ផឆក្នមើលការនេះនៅក្នែ៉ងការជួប៦អាទិត្យ។

ម្បសិេនបើអនែក្មេិបំនៅកូ្េេឹងនោះនទ អនែក្អាច្នម្បើថានែ មំ្ោបរ់មួផ្ស ំ 
ឬជនម្មើសទាងំឡាយ�ូច្បាេនរៀបរាបខ់ាងនលើនេះ។

ថានែ កំារពារក៉្ំឲ្យរាេកូ្េ
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នតើការបំនៅកូ្េេឹងនោះេឹងទបស់ា្ក ត ់
ការរាេនផ្នពាះឬនទ?

អង្គការស៉ខភាពពិភពនលាក្ (WHO) េិោយថាការបំនៅ 
កូ្េេឹងនោះ អាច្រាេម្បសិទ្ភាពក្នែ៉ងការទបស់ា្ក តម់េិឲ្យ

 
រាេនផ្នពាះបាេ�ល់នៅ៩៨ភាេរយ ក្នែ៉ងរយទៈនពល៦ផខ 
�ំបូងនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េន�ើយ �រាបណ្៖

• អនែក្បំនៅនោះទារក្អនែក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនែងៃ េិងយប់

• អនែក្មេិទ៉ក្នពលឲ្យក្េ្ង�ួស៤នរា៉ា ងនោយឥតរាេ 
ការបំនៅកូ្េេឹងនោះន�ើយ (ម្បសិេនបើអនែក្មេិបាេបំ

 
នៅកូ្េេឹងនោះយូរជាងនេះ អនែក្េឹងម្តរូវការម្ច្បាច្យ់ក្ 
ទឹក្នោះនរៀងរាល់នពល៤នរា៉ា ងម្ង) 

• អនែក្មេិឲ្យទារក្អនែក្បរនិភាេអាហារ ឬទឹក្�នទណ្ 
នទៀតន�ើយ (ទារក្ម្តរូវការផតទឹក្នោះរ្ាយប៉ា៉នណ្ណ ះ 
សម្រាបរ់យទៈនពល៦ផខ�ំបូង)

• អនែក្មេិទាេរ់ាេរ�ូវ។

អនែក្អាច្នម្ជើសនរ ើសរមួផ្សកំារបំនៅកូ្េេឹងនោះ ជាមយួវធិ ី
ការពារក៉្ំឲ្យរាេកូ្េ�នទនទៀត។

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នតើនពលណ្នទើបខ្៉ ំរាេរ�ូវវញិ?

ភាេនម្ច្ើេនេសស្ីផ�លបំនៅកូ្េេឹងនោះ អាច្មេិរាេរ�ូវ�រាបណ្នេ 
ឈបប់ំនៅកូ្េេឹងនោះផតប៉ា៉នណ្ណ ះ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី សស្ីខ្ះអាច្រាេ 
រ�ូវវញិម៉េនពលនេះ។ ម្បសិេនបើអនែក្បំនៅទារក្នោយ�ប អនែក្អាច្ 
រាេរ�ូវក្នែ៉ងរយទៈនពល៤អាទិត្យនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ សូម 
ម្ោេផ់តច្ងចាថំា អនែក្េឹងបនញ្ចញពងពីក្នេសាមពងម៉េនពលអនែក្រាេ 
រ�ូវ ន�ើយអនែក្អាច្រាេនផ្នពាះម្បសិេនបើអនែក្មេិនម្បើរនបៀបការពារកំ៉្

 
ឲ្យរាេកូ្េនទ។

ការម្ត�បន់ៅរូបរាងន�ើមវញិ

សូមកំ៉្ទាេរ់ពឹំងថាេឹងនស្ៀក្ពាក្ន់ខាខូវបយ៊អនែក្ច៉្ះន�ើយ។ សូមម្ពម 
ទទួលថានពាះរបស់អនែក្េឹងនៅន�ើងនបា៉ា ងមយួរយទៈនពល ន�ើយផស្ក្ 
ក្�ូ៏ច្ជាមេិតឹងផ�រ - ក្ប៏៉ា៉ផេ្វាមេិនៅោ៉ា ងនេះរ�ូតនទ។

ការបរនិភាេអាហារផ�លនធ្វើឲ្យរាេស៉ខភាពល្អ ការហាតម់្បាណនទៀង 
ទាត ់េិងនពលនវលាក្េ្ងនៅេឹងជួយ�អនែក្ម្ត�បន់ៅរូបរាងន�ើមវញិ។ 
សម្រាបព់ត័រ៌ាេអំពីការហាតម់្បាណនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ សូម 
នមើលវេ្គ ផ្ល់ក្រ្ាងំ�ល់ខ្៉ ំ: ការហាតម់្បាណម៉េ - េិងនម្កាយនពល 
រាេទារក្ នៅទំពរ័ 37។ 

• នាទំារក្អនែក្ក្ំសាេ្ នោយឲ្យនេនមើលអនែក្នធ្វើការហាតម់្បាណ 
នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េន�ើយ។

• នច្ញនៅន�ើរនោយនទៀងទាត ់នោយោក្ទ់ារក្ក្នែ៉ងែងស់ា្ព យនលើ 
ខនែងផ�លរាេស៉វត្ថិភាព ឬរនទះរ៉ញទារក្។ ការន�ើរជួយ�អនែក្ឲ្យរាេ 
�ងខ្ួេរងឹប៉ឹង េិងកាេផ់តរាមំេួ ន�ើយនធ្វើឲ្យអនែក្រាេក្រ្ាងំ។ ទារក្

 ទាងំឡាយចូ្លចិ្ត្នច្ញនៅនម្រៅ េិងន�ើញរបស់ែ្មីៗ។ ការនេះ 
ជួយ�នេឲ្យនច្ះ�ឹងអំពីពិភពនលាក្របស់នេ។

• ចូ្លរមួជាមយួម្ក្រុមរ៉ញរនទះទារក្ េិងន�ើរ។ ទាងំនេះេឺជាម្ក្រុមរ្ាយ 
ែ្មីផ�លជួបជំ៉ោនែ ន�ើម្នី�ើរ េិោយោនែ  េិងសបបាយរកី្រាយទាងំអស់

 ោនែ ។ នេះេឺជារនបៀប�ល៏្អមយួន�ើម្នីច្ញនៅនម្រៅ េិងជួបមេ៉ស្ស 
ទាងំឡាយ នលើក្អារម្មណ៍អនែក្ េិងការម្ត�បន់ៅរូបរាងន�ើមវញិ 
នៅនពលផតមយួ។ ន�ើម្រីក្ឲ្យ�ឹងផម្ក្ងនលារាេម្ក្រុមន�ើររ៉ញរនទះ 
ទារក្នៅជិតអនែក្ សូមទាក្ទ់ងជាមយួនសវាក្ម្មស៉ខភាពក៉្រារភាព 
នៅអាយ៉បឋមវយ័ (Early Childhood Health Service) 
ឬមេ្ីរកី្ឡា េិងសក្ម្មភាពនលងក្ំសាេ្នៅរ�្ឋ NSW (NSW  
Department of Sport and Recreation) ទូរស័ព្នលខ  
13 13 02។ អនែក្អាច្រក្បាេពត័រ៌ាេនម្ច្ើេនទៀតអំពីការនរៀបច្ំឲ្យ 
រាេម្ក្រុមន�ើររ៉ញរនទះទារក្នៅតាមវ៉បិសាយ   
www.dsr.nsw.gov.au ន�ើយច៉្ច្នលើ ‘Get Active’។

• រក្ឲ្យ�ឹងអំពីសក្ម្មភាព�នទនទៀតផ�លរាេក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្ - ក្ម្មវធិ
 ី

ហាតម់្បាណស�េមេ ៍េិងម្េឹះសា្ថ េហាតម់្បាណមយួច្ំេួេក្ផ៏្ល់ 
ជូេការផែរក្សាកូ្េនក្្មងផ�រ។ សូមសាក្សួរមជ្ឈមណ្លស៉ខភាព 
ស�េមេរ៍បស់អនែក្។ 
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វាជាការល្អ ម្បសិេនបើអនែក្អាច្នាទំារក្អនែក្នៅជួបេិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ 
ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារនៅឯនសវាក្ម្មស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉ 
បឋមវយ័ក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្ឲ្យបាេនទៀងទាត។់ េិលាេ៉បោ្ឋ យិកាេឹង៖

• ផឆក្នមើលការលូតលាស់ ការធំធាតន់�ើង េិងស៉ខភាពទូនៅរបស់ 
ទារក្អនែក្

• នឆ្ើយច្ំនពាះសំណួរណ្មយួផ�លអនែក្រាេអំពីការផែទាទំារក្អនែក្

• ជួយ�អនែក្ច្ំនពាះបញ្ហា  ឬក្្ីក្ង្វល់ណ្មយួ ផ�លអនែក្រាេអំពីខ្ួេអនែក្  
េិងម្េរួសាររបស់អនែក្

• បញជាូ េអនែក្នៅរក្នសវា�នទនទៀតផ�លអាច្ជួយ�អនែក្បាេ។

េិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសាររបស់អនែក្អាច្ភាជា ប ់
ទំនាក្ទ់ំេងអនែក្ជាមយួម្ក្រុមរាតាបិតាែ្មីផ�លជាវធិីមយួ�ល៏្អ សម្រាប ់
ជួបជាមយួរាតាបិតាែ្មី�នទនទៀតនៅក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្ េិងនរៀេអំពីការ

 ច្ិញ្ច ឹមកូ្េ។

សូមកំ៉្ផច្ក្រផំលក្នមនរាេបាក្ន់តរកី្នែ៉ងរាត ់

អនែក្ម្បផ�លមេិបាេេិតពីរ�ងន�ើយ អំពីការោក្រ់បស់
 

អ្វីមយួនៅក្នែ៉ងរាតអ់នែក្ ផ�លរាេេយ័ថានធ្វើន�ើម្ទីារក្
 អនែក្ - ឧទា�រណ៍�ូច្ជា ‘ការលាងសំអាត’ ក្បាលនោះ 

នរៅសូ៊របស់ទារក្អនែក្ក្នែ៉ងរាតអ់នែក្ ឬការនម្បើស្ាបម្ពារមួ 
ោនែ ជាន�ើម។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្រនបៀបនេះអាច្ច្ម្ងនមនរាេបាក្ន់តរ ី
ពីរាតអ់នែក្នៅទារក្អនែក្ ផ�លបណ្្លឲ្យរាេ�ង្កូវសី៉ 
នធ្មញ។ ការនេះអាច្ប៉ាះពាល់�ល់នធ្មញទារក្អនែក្នៅ 
នពលអនាេត។

ការោក្ឲ់្យទារក្អនែក្ន�ក្ក្នែ៉ងផម្េនោយនៅ�ប ក្អ៏ាច្ 
បណ្្លឲ្យរាេ�ង្កូវសី៉នធ្មញផ�រ។ សូមចាបន់ផ្ើមលាង 
សំអាតនធ្មញរបស់ទារក្អនែក្ ឲ្យបាេឆ្បន់ៅនពលវា�៉ះ 
នច្ញនធ្មញជាមយួផតទឹក្ប៉ា៉នណ្ណ ះ។ សូមនម្បើម្ចាស់�៉ស 
នធ្មញតូច្ទេស់ម្រាបទ់ារក្។

សូមឲ្យអនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាពផឆក្នមើលនធ្មញទារក្ 
របស់អនែក្ នៅនរៀងរាល់ការជួបពិេិត្យស៉ខភាពក៉្រារ។

ការផឆក្នមើលទារក្អនែក្ជានរឿយៗ 
 ក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW ម្េបម់្េរួសារទាងំអស់ផ�លរាេទារក្ 

នទើបេឹងនក្ើតម្តរូវបាេផ្ល់ជូេការពិេិត្យស៉ខភាពទូនៅ
 

�ល់ផ្ះនោយឥតេិតនែ្នោយេិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ 
ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារផ�លេឹងទាក្ទ់ងអនែក្ន�ើម្ ី
នរៀបច្ំឲ្យរាេការមក្ជួបពិេិត្យោ៉ា ងឆ្បន់ម្កាយនពល 
អនែក្ម្ត�បម់ក្ផ្ះវញិជាមយួទារក្ែ្មីរបស់អនែក្។ មេ្ីរ 
នពទ្យផ�លទារក្អនែក្នក្ើត អាច្ោក្អ់នែក្ឲ្យអនែក្ទាក្ទ់ង 
ជាមយួនសវាក្ម្មស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័ 
ក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្។ អនែក្ក្អ៏ាច្ទាក្ទ់ងនេតាមរយទៈមជ្ឈ 
មណ្លស៉ខភាពស�េមេក៍្នែ៉ងតំបេអ់នែក្ផ�រ។ សូមរក្ 
នមើលពត័រ៌ាេលំអិតសម្រាបទ់ាក្ទ់ងមជ្ឈមណ្លស៉ខ 
ភាពក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្ក្នែ៉ងនសៀវនៅទូរស័ព្ White Pages  
ឬតាមអ៉ីេនធើណិតនៅម្តង ់ 
www.whitepages.com.au 
 

នៅនពលជួបពិេិត្យស៉ខភាពទូនៅនៅផ្ះ Universal  
Health Home Visit េិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ស៉ខ 
ភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារេឹងស្ាប ់ន�ើយផ្ល់ឱវាទច្ំនពាះ 
ក្្ីក្ង្វល់ទាងំឡាយផ�លអនែក្អាច្រាេ អំពីទារក្នទើបេឹង 
នក្ើតរបស់អនែក្ �ូច្ជាការបំនៅទារក្អនែក្ ការផម្សក្យំ  
េិងកាលួងនលាមឲ្យទារក្អនែក្សងៃបម់្សរួល យ៉ទ្សាសស ្
នេការន�ក្រាេស៉វត្ថិភាពន�ើម្កីារពារ SIDS (ម្បជំ៉ 
នរាេសញ្ញា ផ�លនាឲំ្យទារក្តូច្ស្ាបភ្់ាមៗ) នសវាក្ម្ម 
ស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័ជាន�ើម។ល។  
េិលាេ៉បោ្ឋ យិកាផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារក្េ៏ឹង 
សួរសំណួរអនែក្ផ�រអំពីក្ិច្្ចការទាងំឡាយ �ូច្ជាស៉ខ 
ភាពរបស់អនែក្ ទ៉ក្្ខម្ពរួយក្នែ៉ងចិ្ត្ ការរសាបរ់សល់ក្នែ៉ងចិ្ត្ 

 អំនពើ�ឹងសាក្នែ៉ងម្េរួសារ បណ្្ញោមំ្ទ េិងម្ពឹត្ិការណ៍
 ែ្មីៗផ�លនាឲំ្យតាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្ជាន�ើម។ 

សស្ីទាងំអស់ក្នែ៉ងរ�្ឋ NSW េឹងម្តរូវនេសួរសំណួរទាងំនេះ  
ន�ើម្នីធ្វើឲ្យម្បាក្�ថា អនែក្ម្តរូវបាេនេផ្ល់ជូេនសវាល្អ 
បំផ៉តផ�លអាច្រាេ ផ�លេឹងោមំ្ទអនែក្ក្នែ៉ងការផែរក្សា 
ទារក្អនែក្។
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សូមោក្ទ់ារក្អនែក្ឲ្យន�ក្ផ្ងៃ រម៉ខចាបព់ីក្ំនណើ តមក្

នម្ោះថានែ ក្ន់េ SIDS អាច្កាតប់េ្ថយបាេនោយការោក្ឲ់្យទារក្ន�ក្ 
ផ្ងៃ រម៉ខ។ ទារក្ទាងំឡាយទំេងជាអាច្ស្ាបន់ម្ច្ើេនទៀតនោយសារ  
SIDS ម្បសិេនបើនេន�ក្ផ្្ក បម់៉ខ ឬន�ក្ច្ំន�ៀង។ នលើក្ផលងផតរាេ 
ការផណនានំោយនវជជាបណិ្តឯក្នទសជំងឺក៉្រារ សូមកំ៉្ោក្ឲ់្យទារក្អនែក្ 
ន�ក្ផ្្ក បម់៉ខ ឬន�ក្ច្ំន�ៀងខ្ួេន�ើយ។

ទារក្រាេស៉ខភាពល្អ ផ�លបាេោក្ឲ់្យន�ក្ផ្ងៃ រម៉ខទំេងជាឈក្្ ់
នោយសារក្ំអតួតិច្ជាងទារក្ផ�លន�ក្ផ្្ក បម់៉ខ។

នេមេិផណនាឲំ្យោក្ទ់ារក្ន�ក្ច្ំន�ៀងខ្ួេន�ើយ នោយន�ត៉ថាទារក្ 
អាច្រនមៀលផ្្ក បន់លើនពាះនៅនពលន�ក្។

នៅនពលទារក្អនែក្ភ្ាក្�់ឹងខ្ួេ វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវផម្បទីតាងំ 
ទារក្ពីការន�ក្ផ្ងៃ រម៉ខ។ ការន�ក្នលងផ្្ក បម់៉ខរាេស៉វត្ថិភាព េិង 
ល្អសម្រាបទ់ារក្នៅនពលនេភ្ាក្�់ឹងខ្ួេ ន�ើយរាេមេ៉ស្សនពញវយ័ 
នៅជាមយួ។ នៅនពលពរទារក្អនែក្ សូមឆ្្ស់ន� នធ្វើ�ូនច្នែះ ន�ើម្ីឲំ្យ 
ទារក្អនែក្អាច្ហាតម់្ក្ន�ក្នមើលទាងំនឆ្វងទាងំសំ្ាបាេ។

ទារក្ផ�លរាេអាយ៉នម្ច្ើេជាង៤ផខ តាមធម្មតាអាច្នច្ះម្ក្ឡាបក់្នែ៉ង 
ផម្េរបស់វា។ អនែក្អាច្ោក្ទ់ារក្អនែក្ក្នែ៉ងែងស់ម្រាបទ់ារក្ន�ក្រាេ 
ស៉វត្ថិភាព (ឧទា�រណ៍ ែងន់បើក្ក្ េិងវាលន�្ៀក្  េិងោ្ម េេម្មបក្បាល)។ 
សូមោក្ឲ់្យវាន�ក្ផ្ងៃ រម៉ខ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមទ៉ក្ឲ្យវារក្ទីតាងំន�ក្នោយខ្ួេ 
វា។ នម្ោះថានែ ក្ន់េទារក្ស្ាបភ្់ាមៗក្នែ៉ងច្ំនណ្មទារក្អាយ៉នម្ច្ើេជាង 
៦ផខរាេតិច្បំផ៉ត។

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

ក្ផេ្ងផ�លរាេស៉វត្ថិភាពបំផ៉តសម្រាបទ់ារក្អនែក្ន�ក្  
ក្នែ៉ងនពល៦ ផខនៅ១២ផខ�ំបូងេឺនៅក្នែ៉ងផម្េរាេ

 
ស៉វត្ថិភាពរបស់វាផ�លនៅផក្្រផម្េអនែក្។

ការស្ាបភ្់ាមៗនោយមេិបាេរពឹំងជាម៉េនេទារក្ភាព េឺនៅនពលទារក្ 
អាយ៉តិច្ជាងមយួឆ្នែ ស្ំាបភ្់ាមៗនោយមេិបាេរពឹំងទ៉ក្ជាម៉េ។ ជួេ 
កាលនេអាច្រក្ន�ើញមូលន�ត៉ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ជាញឹក្ញាបក់ារស្ាបទ់ាងំនេះ 
ម្តរូវបាេចាតទ៉់ក្ថាបណ្្លមក្ពីម្បជំ៉នរាេសញ្ញា ផ�លនាឲំ្យទារក្ស្ាប ់
ភ្ាមៗ (SIDS)។ ខណទៈផ�លមូលន�ត៉នេ SIDS នេនៅមេិទាេ�់ឹង 
ច្បាស់ជាង២០ឆ្នែ កំ្េ្ងមក្នេះ ច្ំេួេទារក្ស្ាបម់ក្ពី SIDS បាេែយ 
ច៉្ះជាង៨០ភាេរយ។ ការែយច៉្ះនេះទាក្ទិ់េេឹងការផ្សព្វផសាយឲ្យ 
រាេការអេ៉វត្េន៍េការន�ក្រាេស៉វត្ថិភាពច្ំនពាះរាតាបិតា េិងជា 
ពិនសសការោក្ឲ់្យទារក្ន�ក្ផ្ងៃ រ។ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី ការស្ាបន់េ 
ទារក្ផ�លរាេច្ំេួេនម្ច្ើេនៅផតបេ្នក្ើតរាេ។ នម្ោះថានែ ក្ន់េ SIDS  
រាេក្ំរតិខ្ពស់បំផ៉តក្នែ៉ងរយទៈនពល៦ផខ�ំបូងនេជីវតិទារក្។

នោយនធ្វើតាមការអេ៉វត្េន៍េការន�ក្រាេស៉វត្ថិភាព�ូច្បាេេូសបញ្ជា ក្់
ខាងនម្កាម ន�ើយការបំនៅកូ្េេឹងនោះ ម្បសិេនបើអនែក្អាច្នធ្វើបាេ អនែក្
អាច្កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េទារក្ស្ាបភ្់ាមៗនៅនលើផម្េ។

ការន�ក្រាេស៉វត្ថិភាព េិងទារក្អនែក្

វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវ�ឹង អំពីរនបៀបោក្ឲ់្យទារក្អនែក្ន�ក្ក្នែ៉ងទីតាងំ
 

រាេស៉វត្ថិភាពន�ើម្កីាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េ SIDS៖  

• ោក្ឲ់្យទារក្អនែក្ន�ក្ផ្ងៃ រចាបពី់នពលនក្ើតមក្ កំ៉្ោក្ឲ់្យន�ក្ផ្្ក ប ់
ម៉ខ ឬនៅច្ំន�ៀងខ្ួេ

• រក្សាកំ៉្ឲ្យរាេអ្វីម្េបពីនលើក្បាល េិងម៉ខទារក្អនែក្ ខណទៈនេក្ំព៉ង 
ន�ក្ 

• រក្សាទ៉ក្ទារក្អនែក្នៅក្ផេ្ងផ�លោ្ម េផផ្សងបារមី៉េ េិងនម្កាយ 
នពលនក្ើតមក្

• ផ្ល់បរោិ្ឋ េនេការន�ក្រាេស៉វត្ថិភាពសម្រាបទ់ារក្អនែក្នៅនពល 
យប ់េិងនពលនែងៃ៖

 >  ក្ម្រាលម្កាលក្ផេ្ងន�ក្រាេស៉វត្ថិភាព (កំ៉្ឲ្យរាេក្ម្មលនៅ 
  រាយបា៉ា យ នខនែើយ ភយួ សំពតម់្កាលនធ្វើអំពីនរាមនច្ៀម  
  ឬម្បោបទ់េ់ៗ សម្រាបន់ក្្មងនលង)

 >  ផម្េទារក្រាេស៉វត្ថិភាព (េួរបំនពញនៅតាមបទោ្ឋ េអូសស្ាលី 
  បច្្ច៉ប្េនែ AS2172)

 >  ក្ម្រាលពូក្សា្អ តរាេស៉វត្ថិភាព (េួររាេភាពរងឹ រាបនស្មើ  
  េិងរាេទំ�ំម្តរូវល្មមផម្េទារក្)

កាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េទារក្ស្ាបភ្់ាមៗនៅនលើផម្េ
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ទ៉ក្ទារក្អនែក្នៅក្ផេ្ងផ�លោ្ម េផផ្សងបារមី៉េ េិងនម្កាយវានក្ើតមក្

ផផ្សងបារនីធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ទាងំឡាយ។ រាតាបិតាផ�លជក្ប់ារ ី
ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងនម្កាយនពលទារក្នក្ើតមក្ បនង្កើេេូវ

 នម្ោះថានែ ក្ន់េទារក្ស្ាបភ្់ាមៗនលើផម្េច្ំនពាះទារក្របស់នេ។

ម្បសិេនបើរ្ាយជក្ប់ារ ីនម្ោះថានែ ក្ន់េទារក្ស្ាបភ្់ាមៗនលើផម្េេឺ៤�ង
 

នម្ច្ើេជាង នបើនម្បៀបនធៀបជាមយួនម្ោះថានែ ក្ស់ម្រាបរ្់ាយផ�លពំ៉ជក្ ់
បារ។ី

ម្បសិេនបើឳព៉ក្ជក្ប់ារផី�រ នម្ោះថានែ ក្ន់េ SIDS សឹងផតនក្ើេនទ្វរមយួ 
ជាពីរ។

សូមឲ្យបាេម្បាក្�ថាមតិ្ភក្្ិ េិងសាច្ញ់ាតិរបស់អនែក្មេិជក្ប់ារផីក្្រ
 ទារក្អនែក្ន�ើយ។

ម្បសិេនបើទារក្អនែក្នៅក្នែ៉ងរែយេ្ សូមរក្សារែយេ្កំ៉្ឲ្យរាេផផ្សងបារ។ី

អនែក្អាច្ទទួលបាេពត័រ៌ាេបផេ្ថមអំពី  SIDS េិងការកាតប់េ្ថយនម្ោះ 
ថានែ ក្ច់្ំនពាះទារក្អនែក្ ពីវ៉បិសាយរបស់ SIDS and Kids នៅម្តង ់ 
www.sidsandkids.org 

សូមឲ្យបាេម្បាក្�ថា មេិម្តរូវរាេអ្វីម្េបនលើក្បាលទារក្នៅនពល 
ន�ក្ន�ើយ

ក្ម្រាលម្កាលក្ផេ្ងន�ក្ផ�លរាយបា៉ា យ អាច្ម្េបនលើក្បាលទារក្អនែក្។ 
សូមនរៀបច្ំផម្េន�ើម្ឲី្យនជើងទារក្នៅនជើងផម្េ។ ញាតទ់ារក្អនែក្ឲ្យល្អន�ើម្

 ី
ក៉្ំឲ្យវាអាច្រនមៀលនៅនម្កាមក្ម្រាលពូក្បាេ។ មេិេួរោក្ឲ់្យរាេសំពត ់
ម្កាលពូក្ ភយួ ភយួម្កាស់ នខនែើយ ម្បោបន់ក្្មងនលងទេ់ៗ  េិងក្ម្រាល 
ម្ទាបផ់ម្េទារក្ នៅក្ផេ្ងផ�លទារក្អនែក្ន�ក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងឆ្នែ ទីំមយួន�ើយ។

ការយក្ទារក្អនែក្ន�ក្នលើផម្េជាមយួអនែក្អាច្ោ្ម េស៉វត្ថិភាព ម្បសិេនបើវា៖

• ជាបន់ម្កាមក្ម្រាលពូក្ ឬនខនែើយមេ៉ស្សនពញវយ័

• នេៀបជាបន់ៅច្នន្ាះជញ្ជា ំង េិងផម្េ

• ធ្ាក្ន់ច្ញពីផម្េ

• ម្តរូវរនមៀលសង្កតន់លើនោយេរណ្រានែ ក្ផ់�លន�ក្លក្ម់េិ�ឹងខ្ួេ 
ឬផ�លរងឥទ្ិពលថានែ នំញៀេ ឬម្សា

• ន�ក្ជាមយួអនែក្ជក្ប់ារ ី
• ន�ក្ជាមយួមេ៉ស្សផ�លអស់ក្រ្ាងំខ្ាងំនពក្។

ក្ផេ្ងន�ក្ផ�លទេ់ៗ អាច្នាឲំ្យែបម់៉ខរបស់ទារក្៖

• រាេហាេិភយ័ខ្ាងំនោយនម្ោះថានែ ក្ន់េការន�ក្ ម្បសិេនបើអនែក្ន�ក្ 
លក្ជ់ាមយួទារក្នៅនលើពូក្ ឬនរៅអីផវង

• សូមកំ៉្ោក្ទ់ារក្នលើផម្េប្ាស្ិក្ផ�លបញ្ចូ លទឹក្ ឬ beanbag  
(ែងធ់ំសម្រាបអ់ង្គ៉យផផ្អក្)។

ការម្បរុងម្បយត័នែផផនែក្ស៉ខភាព!

ការន�ក្ជាមយួទារក្អនែក្ក្នែ៉ងផម្េផតមយួ ឬនផ្ខាងនលើនេ 
ក្ផេ្ងន�ក្ បនង្កើេនម្ោះថានែ ក្ន់េម្បជំ៉នរាេសញ្ញា ផ�លនា ំ
ឲ្យទារក្ស្ាបភ្់ាមៗ (SIDS)ឬនម្ោះថានែ ក្ន់េការស្ាប ់
ក្នែ៉ង�ំនណក្។

សូមកំ៉្នម្បើផម្េន�ក្របស់អនែក្ជាមយួទារក្អនែក្ ម្បសិេនបើ 
អនែក្នៅនម្កាមឥទ្ិពលនេថានែ នំពទ្យ ឬថានែ នំញៀេ។

វធិីច្ំេួេម្បាមំយួោ៉ា ងន�ើម្នីធ្វើឲ្យទារក្ន�ក្នោយរាេស៉វត្ថិភាព

េិងកាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េទារក្ស្ាបភ្់ាមៗនលើផម្េ៖
ោក្ឲ់្យទារក្ន�ក្ផ្ងៃ រម៉ខ

រក្សាកំ៉្ឲ្យរាេអ្វីម្េបពីនលើក្បាល 
េិងម៉ខទារក្

ទ៉ក្ទារក្នៅក្ផេ្ងផ�លោ្ម េផផ្សងបារ ី
ម៉េ េិងនម្កាយនពលក្ំនណើ ត

ោក្ទ់ារក្នៅបរោិ្ឋ េនេការន�ក្រាេ 
ស៉វត្ថិភាពទាងំយប ់េិងទាងំនែងៃ

ោក្ទ់ារក្ឲ្យន�ក្ក្នែ៉ងផម្េទារក្ផ�ល 
រាេស៉វត្ថិភាពក្នែ៉ងបេ្បរ់ាតាបិតា

បំនៅទារក្េឹងនោះម្បសិេនបើអនែក្អាច្ 
នធ្វើនៅបាេ

សូមផែ្ងអំណរេ៉ណជាពិនសសច្ំនពាះ SIDS and Kids នេ ACT(រ�្ឋធាេីនេ 
ផ�េ�ីអូសស្ាលី) ម្ក្សួងស៉ខាភបិាល េិងម្ក្សួងនសវាពិការភាព ទីលំនៅ េិងស�េ

 មេស៍ម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍេន៍�ើមនេ ACT(រ�្ឋធាេីនេផ�េ�ីអូសស្ាលី)។
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ការនធ្វើនតស្ 
ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ  
េិងការផ្ល់�បំូនា្ម េ 
ផផនែក្�្៉សេី

Prenatal testing and genetic counselling 
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ប្ីម្បពេ្ម្េបរ់ូបច្ងប់ាេទារក្ផ�លរាេស៉ខភាពល្អ។ នទាះជាោ៉ា ងនេះ 
ក្្ី រាេប្ីម្បពេ្ខ្ះផ�លទារក្របស់នេអាច្រាេ (ឬេឹងរាេ)សា្ថ េភាព 
រាងកាយ េិង/ឬម្បាជ្ាសា្ម រតីធងៃេធ់ងៃរ។ រាេផ្ល់ជូេនតស្ខ៉សៗោនែ មយួ 
ច្ំេួេន�ើម្វីាយតនម្អំផផនែក្ស៉ខភាព េិងការរកី្ច្នម្មើេនេទារក្ម៉េនពល

 
នក្ើត។ នតស្េីមយួៗរាេេ៉ណសម្ត្ិ េ៉ណវបិត្ិ េិងក្ំរតិនរៀងៗខ្ួេ។ 

 នសច្ក្្ីសនម្មច្ចិ្ត្ន�ើម្ទីទួលនធ្វើនតស្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះេឺ
ជាបញ្ហា ផ្្ល់ខ្ួេមយួោ៉ា ងស៉ទ្សាធ។ វាជានសច្ក្្ីសនម្មច្ចិ្ត្មយួ 
នធ្វើបាេល្អបំផ៉តនោយផផ្អក្នលើពត័រ៌ាេទទួលបាេទាងំអស់។

នតើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េជាអ្វី?

នតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ េឺជានតស្ផ�លបាេនធ្វើក្នែ៉ងនពលអនែក្រាេនផ ្
នពាះន�ើម្វីាយតនម្ផផនែក្ស៉ខភាព េិងការរកី្ច្នម្មើេរបស់ទារក្អនែក្។ 

 
រាេនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េពីរម្បនភទសំខាេ់ៗ ៖

នតស្នោយការឆ្៉ះនមើល

នតស្នោយការឆ្៉ះនមើល អាច្ច្ង្អ៉លម្បាបថ់ារាេនសច្ក្្ីម្តរូវការសម្រាប់
 ការនធ្វើនតស្បផេ្ថមនទៀត (នៅថាការនធ្វើនតស្នរាេវេិិច្្យ័) ក្ប៏៉ា៉ផេ្វាមេិ
 

អាច្�ឹងថាទារក្អនែក្ម្បាក្�ជារាេសា្ថ េភាពពិនសសឬអតន់�ើយ។  
អនែក្អាច្នម្ជើសនរ ើស ថានតើម្តរូវនធ្វើនតស្នោយការឆ្៉ះនមើលម៉េនពល

 សម្រាលកូ្េឬអត។់

នតស្នោយការឆ្៉ះនមើល អាច្នធ្វើន�ើងនៅ១១អាទិត្យនេការរាេនផ្នពាះ 
 ន�ើយអាច្រាេរមួទាងំ៖

• ការពិេិត្យពិច្យ័នោយអល់ម្តានសាេនេទារក្ក្ំព៉ងលូតលាស់  
េិងការនធ្វើនតស្្មសម្រាបអ់នែក្

• នតស្អល់ម្តានសាេនេ nuchal (អាេថា new-cal)  
translucency ផ�លជួេកាលនធ្វើរមួបញ្ចូ លជាមយួនតស្្ម 
សម្រាបរ្់ាយ។ នតស្នោយការឆ្៉ះនមើលនេះម្តរូវបាេនធ្វើក្នែ៉ង ម្តីរាសទីមយួ

• នតស្ maternal serum ផ�លនធ្វើនតស្្មរបស់រ្ាយនៅ 
ម្តីរាសទីពីរ

នតស្នរាេវេិិច្្យ័ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ

នតស្នរាេវេិិច្្យ័រក្នមើលសា្ថ េភាពច្បាស់លាស់ផ�លថា ទារក្អនែក្ 
ម្បផ�លរាេនម្ោះថានែ ក្។់ ជាទូនៅ នតស្នេះម្តរូវបាេនធ្វើប៉ា៉នណ្ណ ះម្ប 
សិេនបើការនធ្វើនតស្នោយការឆ្៉ះនមើល សំោល់ន�ើញនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេ

 ន�ើងនេទារក្រាេសា្ថ េភាពពិនសស (នទាះបីសស្ីអាយ៉នម្ច្ើេជាង៣៥ 
 

ឆ្នែ អំាច្នម្ជើសនរ ើសន�ើម្នីធ្វើនតស្នរាេវេិិច្្យ័ក្្ី)។ នតស្ម្បនភទទាងំនេះ
 អាច្វាយតនម្ទារក្អនែក្ច្ំនពាះសា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូម ឬសា្ថ េភាពបណ្្ល 

មក្ពីការផម្បម្បរួលនេ�្៉សេីនទាល (នេះនៅថាសា្ថ េភាពនេ�្៉សេី)។ ការ
 នធ្វើនតស្នរាេវេិិច្្យ័ព៉ំបាេផឆក្រក្នមើលម្េបប់ញ្ហា រាងកាយ ឬម្បាជ្ា 

សា្ម រតីផ�លអាច្នក្ើតរាេ េិងអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ទារក្អនែក្ន�ើយ។

នតស្នរាេវេិិច្្យ័រាេរមួទាងំនតស្ chorionic villus sampling  
(CVS) (នតស្ផឆក្រក្នមើលភាពមេិធម្មតានេម្ក្រូម៉ាូសូមផ�លនាឲំ្យទារក្ 
រាេភាពពំ៉ម្េបល់ក្្ខណទៈពីក្ំនណើ ត) េិងនតស្ amniocentesis  
(អាេថា am-nee-o- cen-tee-sis)

នតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េេីមយួៗ ម្តរូវបាេនធ្វើនៅនពល�ជ៏ាក្ល់ាក្ ់
មយួក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ។ នតស្ េិងនពលនធ្វើនតស្ទាងំឡាយ

 រាេបង្ហា ញក្នែ៉ងតារាង ការនធ្វើនតស្នោយការឆ្៉ះនមើល េិងការនធ្វើនតស្
 នរាេវេិិច្្យ័ នៅទំពរ័ 118-119។

នតើការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េផ្ល់ពត័រ៌ាេអ្វីខ្ះ?

នតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េអាច្ម្តរូវបាេនធ្វើន�ើង ន�ើម្ផីឆក្រក្នមើល 
ថានតើទារក្អនែក្បាេរកី្ច្នម្មើេតាមធម្មតាឬអត។់ នេអាច្នធ្វើនតសត្ន�ើម្ី

 ឲ្យ�ឹងថានតើទារក្អនែក្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់េ (ឬម្តរូវបាេប៉ាះពាល់នោយ) 
សា្ថ េភាពរាងកាយ េិង/ឬម្បាជ្ាសា្ម រតីជាក្ល់ាក្ណ់្មយួឬអត។់

សា្ថ េភាពមយួច្ំេួេផ�លការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េអាច្រក្ 
ន�ើញ រាេរមួទាងំសា្ថ េភាពនេ�្៉សេីផងផ�រ។

សា្ថ េភាពផផនែក្�្៉សេីរាេរមួទាងំសា្ថ េភាពរាងកាយ េិង/ឬម្បាជ្ាសា្ម រតី
 

ជានម្ច្ើេផ�លនេន�ើញរាេពីក្ំនណើ ត នពលនៅក៉្រារភាព ភាពនពញ 
ជំទង ់េិងភាពមេ៉ស្សនពញវយ័។ សា្ថ េភាពនេ�្៉សេីអាច្នក្ើតន�ើង 
នោយសារមូលន�ត៉នម្ច្ើេោ៉ា ង។ នតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េសំោល់ 
�ឹងអំពីម្បនភទនេសា្ថ េភាព ផ�លបណ្្លមក្ពីម្ក្រូម៉ាូសូមមេិនស្មើភាព

 
(សា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូម) ឬនោយសារការផ្្ស់ប្ូរក្នែ៉ង�្៉សេីនទាល។

សា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូម នក្ើតន�ើងនៅនពលទារក្ផ្្ស់ប្ូរច្ំេួេ ទំ�ំ ឬរច្ 
នាសម្ពេ័្នេម្ក្រូម៉ាូសូមរបស់វា។ ការផ្្ស់ប្ូរច្ំេួេនេទម្មង�់្៉សេី ឬ

 
រនបៀបផ�លវានរៀបច្ំក្នែ៉ងនកាសិកា អាច្នាឲំ្យរាេបញ្ហា នេការលូតលាស់  
ការរកី្ច្នម្មើេ េិង/ឬការបំនពញម៉ខង្រនេម្បពេ័្�ងខ្ួេ។

ការផ្្ស់ប្ូរទាងំឡាយនេម្ក្រូម៉ាូសូមអាច្តពូជមក្ពីរាតាបិតា។ ជាទូនៅ 
ភាេនម្ច្ើេនេការផ្្ស់ប្ូរនេម្ក្រូម៉ាូសូមនក្ើតរាេនៅនពលពង ឬនកាសិកា

 
នមជីវតិន ្្ម លម្តរូវបាេបង្កជារូបរាង ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលចាបក់្ំនណើ ត 

 ឬនម្កាយនពលននាះ។ នេមេិបាេ�ឹងពីមូលន�ត៉នេការផ្្ស់ប្ូរនេះ
 

ន�ើយ។ សា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូមផ�លនេសា្គ ល់ទូនៅបំផ៉តេឺ Down  
Syndrome។

សា្ថ េភាពនេ�្៉សេី�នទនទៀត ផ�លបណ្្លមក្ពីការផម្បម្បរួលផ�លនធ្វើ 
ឲ្យ�្៉សេីនទាលខ៉សលក្្ខណទៈ ម្តរូវបាេនេ�ឹងថាប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ក្នែ៉ង ម្េរួសារមយួច្ំេួេ។ ប្ីម្បពេ្មយួេូម្បផ�លជារាេកូ្េផ�លរាេសា្ថ េ 
ភាពមយួនេសា្ថ េភាពទាងំនេះរចួ្នៅន�ើយ ឬរាតាបិតាមយួេូក្នែ៉ង 
ច្ំនណ្មរាតាបិតាទាងំនេះ ម្បផ�លរាេសា្ថ េភាពនេះផ្្ល់ផ�រ។  
ក្នែ៉ងសា្ថ េភាពទាងំនេះ ការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េអាច្នធ្វើន�ើង 
ន�ើម្សំីោល់ឲ្យបាេជាក្ច់្បាស់ ថានតើទារក្រាេ�្៉សេីខ៉សលក្្ខណទៈ

 ផ�លបណ្្លឲ្យរាេសា្ថ េភាពនេ�្៉សេីឬអត។់
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ការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េទៈ នតស្ពិនសសសម្រាប ់
ទារក្អនែក្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  េឺជាកូ្េនសៀវនៅ 
ពត័រ៌ាេលំអិតផលិតនោយមជ្ឈមណ្លសម្រាបក់ារអបរ់ ំ
ផផនែក្�្៉សេី។ ន�ើម្ទីទួលបាេច្បាបច់្ម្ង សូមទាក្ទ់ងតាម

 
ទូរស័ព្នលខ (02) 9462 9599 ឬនបើក្នមើល   
www.genetics. edu.au។ ពត័រ៌ាេអំពីនតស្ទាងំនេះ 
រាេផ្ល់ជូេជាភាសា�នទនទៀតផ�រ ផ�លអាច្ទទួលយក្ 
បាេពី http://www.genetics.edu.au/

❖

ការផ្ល់�ំបូនា្ម េម៉េនពលនធ្វើនតស្េឹងជួយ�អនែក្ឲ្យ 
សនម្មច្ចិ្ត្ថានធ្វើនតស្មយួណ្ ម្បសិេនបើរាេនតស ្
ផ�លល្អបំផ៉តសម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្។

កូ្េនសៀវនៅនៅថា ជនម្មើសរបស់អនែក្ទៈ នតស្នោយការឆ្៉ះ 
នមើល េិងនតស្នរាេវេិិច្្យ័ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  រាេផ្ល់ 
ជូេនៅតាមអ៉ីេនធើណិត។ កូ្េនសៀវនៅនេះនរៀបរាបអ់ំពី 
នតស្នផ្សងៗោនែ ផ�លរាេផ្ល់ជូេ ពេ្យល់ម្បាបអ់ំពីសា្ថ េ 
ភាពផ�លនតស្អាច្រក្ន�ើញ េិងផ្ល់ជូេអនែក្េូវេំេិតខ្ះៗ
ន�ើម្ជីួយ�អនែក្សនម្មច្ចិ្ត្អំពីការនធ្វើនតស្ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល

 អនែក្រាេនផ្នពាះ។ អនែក្អាច្រក្ន�ើញនៅម្តងវ់៉បិសាយ  
http://www.mcri.edu.au/Downloads/
PrenatalTestingDecisionAid.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ន�ត៉អ្វីខ្៉ ំម្តរូវេិតេូរន�ើម្នីធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ?

ម៉េនពលអនែក្នធ្វើការសនម្មច្ចិ្ត្ណ្មយួ អំពីការនធ្វើនតស្ម៉េនពល 
សម្រាលកូ្េ អនែក្េួរទទួលបាេពត័រ៌ាេនម្ច្ើេបំផ៉តតាមលទ្ភាពនធ្វើនៅ 
បាេន�ើម្ឲី្យអនែក្រាេអារម្មណ៍ទ៉ក្ចិ្ត្ ថាអនែក្ក្ំព៉ងនធ្វើការនម្ជើសនរ ើស 
មយួផ�លម្តរូវសម្រាបអ់នែក្។ អនែក្េួរអាច្ពិភាក្សាអំពីក្្ីក្ង្វល់ េិងេិតអំពី

 ការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េជាមយួអនែក្វជិាជា ជីវទៈក្នែ៉ងបរោិ្ឋ េផ�ល
 

រាេស៉វត្ថិភាព េិងការយល់�ឹង។ ការទទួលបាេជំេួយ េិងឱវាទ 
នៅនពលនេះ អាច្ជួយ�អនែក្ឲ្យនធ្វើការសនម្មច្ចិ្ត្ផ�លបាេម្ជាបពត័រ៌ាេ 
ម្េបម់្ោេអ់ំពីអនាេតនេការរាេនផ្នពាះរបស់អនែក្។

វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវពិភាក្សាអំពី៖

• រនបៀបនធ្វើនតស្ ន�ើយថានតើម្តរូវនធ្វើនៅនពលណ្

• េ៉ណសម្ត្ិ េិងេ៉ណវបិត្ិនេនតស្េីមយួៗ

• ការរាេនម្ោះថានែ ក្ណ់្មយួច្ំនពាះអនែក្ ឬទារក្អនែក្ផ�លអាច្ 
បណ្្លមក្ពីការនធ្វើនតស្េីមយួៗ

• ការនធ្វើនតស្បផេ្ថមណ្មយួផ�លអាច្រាេផ្ល់ជូេ  
ន�ើយថាវាទាក្ទិ់េេឹងអ្វីខ្ះ។

ច៉្ះម្បសិេនបើនតស្បង្ហា ញថាទារក្ខ្៉ ំអាច្រាេបញ្ហា ?

ម្បសិេនបើលទ្ផលនេនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េបង្ហា ញថា ទារក្អនែក្ 
ពំ៉រកី្ច្នម្មើេ�ូច្ធម្មតានទ ឬអាច្រាេបញ្ហា នម្កាយក្ំនណើ ត អនែក្ េិងន�េូ 
របស់អនែក្េឹងបាេទទួលពត័រ៌ាេនម្ច្ើេបំផ៉ត តាមលទ្ភាពនធ្វើនៅបាេ 
អំពីសា្ថ េភាព។ ការផ្ល់�ំបូនា្ម េអំពី�្៉សេីេឹងផ្ល់ជូេអនែក្េូវឱកាស

 ន�ើម្ពីិភាក្សាអំពី៖

• លទ្ផលនេនតស្រាេេយ័ោ៉ា ងណ្សម្រាបទ់ារក្អនែក្ 
េិងម្េរូសាររបស់អនែក្

• ជនម្មើសន�ើម្នីធ្វើនតស្បផេ្ថម ន�ើយនតើវាទាក្ទិ់េេឹងអ្វីខ្ះ

• អារម្មណ៍របស់អនែក្អំពីមេ៉ស្សពិការភាពផផនែក្រាងកាយ  
េិង/ឬម្បាជ្ាសា្ម រតី

• អារម្មណ៍របស់អនែក្អំពីការពេ្ូតកូ្េ។

ម្បសិេនបើអនែក្ច្ង�់ឹងនម្ច្ើេនទៀត អំពីការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ 
 េិងការផ្ល់�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេី សូមទាក្ទ់ងជាមយួមជ្ឈមណ្ល 

សម្រាបក់ារអបរ់ផំផនែក្�្៉សេី តាមទូរស័ព្នលខ (02) 9462 9599  
ឬនបើក្នមើលវ៉បិសាយ  www.genetics.edu.au  
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នតើ�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេីជាអ្វី?

�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេីរាេផ្ល់នៅតាមមេ្ីរនពទ្យធំៗភាេនម្ច្ើេ េិងមជ្ឈ
 មណ្លស៉ខភាពស�េមេជ៍ានម្ច្ើេក្នែ៉ងតំបេ។់ វាបាេផ្ល់នោយម្ក្រុម 

អនែក្វជិាជា ជីវទៈផផនែក្ស៉ខភាពផ�លនធ្វើការជាមយួោនែ  ន�ើម្ឲី្យអនែក្បាេទទួល 
ពត័រ៌ាេែ្មីៗ េិង�ំបូនា្ម េទាក្ទិ់េេឹងបញ្ហា �្៉សេីក្នែ៉ងការលូតលាស់ 

 ការរកី្ច្នម្មើេ េិងស៉ខភាពនេទារក្អនែក្។ វាអាច្ជួយ�អនែក្ន�ើម្ឲី្យយល់
 

�ឹង េិងនធ្វើការនម្ជើសនរ ើសផ�លបាេម្ជាបពត័រ៌ាេម្េបម់្ោេអ់ំពីការនធ្វើ
 នតស្ម៉េនពលសម្រាល កូ្េពិនសសក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ឬផក្
 

តម្មរូវតាមការនធ្វើនរាេវេិិច្្យ័ ន�ើញរាេសា្ថ េភាពនេ�្៉សេីក្នែ៉ងទារក្
 អនែក្។

នតើេរណ្ខ្ះផ�លេួរេិតេូរន�ើម្ទីទួល�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេី
 

នៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ?

នៅនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវពិភាក្សាជាមយួន�េូ 
របស់អនែក្អំពីក្្ីក្ង្វល់ច្ំនពាះស៉ខភាពណ្មយួផ�លអនែក្រាេ ន�ើយថា 
នតើអនែក្ ឬសរាជិក្�នទនទៀតនេម្េរួសាររបស់អនែក្រាេបញ្ហា ពយាបាលនរាេ 
ផ�លសរាជិក្ជានម្ច្ើេនេម្េរួសាររបស់អនែក្ម្បផ�លជារាេឬនទ។

រាេសា្ថ េភាពមយួច្ំេួេផ�លក្នែ៉ងននាះ ការផ្ល់�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេី
 

អាច្រាេម្បនោជេ។៍ សា្ថ េភាពទាងំនេះរមួរាេ៖

• អនែក្ ឬន�េូរបស់អនែក្រាេសាច្ញ់ាតិជិតសនែិទ្ ឬកូ្េផ�លរាេ 
សា្ថ េភាពរាងកាយ េិង/ឬម្បាជ្ាសា្ម រតី។

• អនែក្ ឬន�េូរបស់អនែក្រាេសា្ថ េភាពធងៃេធ់ងៃរផ�លអាច្ឆ្ងនៅទារក្

• អនែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្រាេផ្៉ក្�្៉សេីខ៉សលក្្ខណទៈ�ូច្ោនែ

• អនែក្ចូ្ល�ល់អាយ៉នម្ច្ើេជាង៣៥ឆ្នែ  ំ(មេិម្បាក្�ថាជាការរាេនផ ្
នពាះនលើក្ទីមយួរបស់អនែក្ន�ើយ) នោយន�ត៉ថាអាច្រាេនម្ោះ 
ថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងនេការរាេទារក្ផ�លរាេសា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូម

• អនែក្បាេរងប៉ាះពាល់នោយជាតិេីម ីឬសារធាត៉�នទនទៀតផ�លនធ្វើ 
ឲ្យបរោិ្ឋ េផម្បម្បរួលក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះនេះ

• លទ្ផលនេនតស្នោយការឆ្៉ះនមើល�ូច្ជាអល់ម្តានសាេ ឬការឆ្៉ះ 
នមើលនៅម្តីរាសទីមយួ េិងទីពីរបាេបង្ហា ញឲ្យ�ឹងថាទារក្អនែក្

 អាច្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងច្ំនពាះសា្ថ េភាពពិនសសនេ�្៉សេី

• អនែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្ជាសាច្ញ់ាតិេឹងោនែ  ឧទា�រណ៍ បងប្អូេ 
ជី�ូេមយួ

• អនែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្ទាងំពីរនាក្ម់ក្ពីជាតិពេ្ ឬសាវតាវប្ធម ៌
ផ�លនេសា្គ ល់ថា រាេផ្៉ក្�្៉សេី�ជ៏ាក្ល់ាក្ស់ម្រាបស់ា្ថ េភាព

 
ផ�លរាេជាទូនៅក្នែ៉ងច្ំនណ្មម្បជាជេននាះ

ការ�ឹងអំពីម្បវត្ិស៉ខភាពម្េរួសាររបស់អនែក្េឺជាការសំខាេ់

ពត័រ៌ាេទាក្ទ់ងេឹងស៉ខភាពអំពីអនែក្ េិងរាតាបិតា បងប្អូេម្បរុសម្សី
 នេន�េូរបស់អនែក្ ជាពត័រ៌ាេ�រ៏ាេតនម្ផ�លអាច្សំោល់�ឹងសា្ថ េភាព

ស៉ខភាពមយួច្ំេួេ ផ�លនធ្វើឲ្យអនែក្អាច្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងនេការ 
នក្ើត ឬច្ម្ងនៅកូ្េៗរបស់អនែក្។ ក្នែ៉ងក្រណីមយួច្ំេួេ អនែក្ម្បផ�ល 
ជាអាច្ចាតវ់ធិាេការការពារ ន�ើម្កីាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្រ់បស់អនែក្  
េិងនម្ោះថានែ ក្រ់បស់កូ្េនៅជំនាេន់ម្កាយ។

រាេសា្ថ េភាពស៉ខភាពជានម្ច្ើេ ផ�លអាច្ច្ម្ងនោយសារសរាជិក្ 
ម្េរួសារ។ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី េឺជាការសំខាេផ់�លម្តរូវច្ងចាថំាក្ត្ា 
នេរនបៀបរស់នៅ (ឧទា�រណ៍ ការជក្ប់ារ ីឬរបបអាហារផ�លនាឲំ្យ 
រាេស៉ខភាពមេិល្អ) ក្អ៏ាច្រមួច្ំផណក្ក្នែ៉ងលទ្ភាពនេការនក្ើតរាេ 
សា្ថ េភាពស៉ខភាពនេះផ�រ។

នៅនពលពិភាក្សាអំពីម្បវត្ិស៉ខភាពម្េរួសាររបស់អនែក្ ជាមយួសាច្ញ់ាតិ 
របស់អនែក្ អនែក្េួរេិតអំពីសា្ថ េភាពផ�លនេសា្គ ល់ច្បាស់មយួច្ំេួេ�ូច្ 
ជា៖

• បញ្ហា នសាតវញិ្ញា ណ

• បញ្ហា ការនរៀេសូម្ត ឬបញ្ហា ការលូតលាស់

• ជំងឺ cystic fibrosis - ជាសា្ថ េភាពនេ�្៉សេីផ�លប៉ាះពាល់�ល់ 
ការបំនពញម៉ខង្រនេសួត េិងរលំាយអាហារ 

• ជំងឺ thalassaemia - ជាសា្ថ េភាពនេ�្៉សេីផ�លប៉ាះពាល់�ល់ 
�ំនណើ រការចាតផ់ច្ងធម្មតានេ្ម

• ជំងឺ sickle cell disease - ជាសា្ថ េភាពនេ�្៉សេីផ�លនាឲំ្យ 
នក្ើតនរាេខ្វះ្ម�ធ៏ងៃេធ់ងៃរ

•  នរាេ haemophilia - ជាសា្ថ េភាពនេ�្៉សេីប៉ាះពាល់�ល់នក្្មង 
 ម្បរុសផ�លនាឲំ្យនក្ើតនរាេនច្ញ្មនម្ច្ើេនលើសលប ់ 

• ជំងឺនបះ�ូង

• នរាេទឹក្ននាមផផ្អម

• បញ្ហា រាេជាតិខ្ាញ់នម្ច្ើេក្នែ៉ង្ម

• ជំងឺមហារកី្នោះ ក្នេសាមពងក្នែ៉ងស្ូេ ឬនពាះនវៀេធំ។

វាក្ជ៏ាការសំខាេផ់�រ ផ�លម្តរូវេិតអំពីន�ើមក្ំនណើ តភូមសិាសស្នេ
 

ម្េរួសាររបស់អនែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្។ ឧទា�រណ៍ មេ៉ស្សមក្ពីទ្វីប 
អឺរ៉បខាងនជើង េិងច្ម្ក្ភពអងន់េ្ស ទំេងរាេផ្៉ក្�្៉សេីខ៉សលក្្ខណទៈ

 ផ�លបណ្្លឲ្យរាេនរាេ cystic fibrosis នម្ច្ើេជាងនរាេ  
thalassaemia ផ�លនម្ច្ើេផតប៉ាះពាល់�ល់មេ៉ស្សមក្ពីមជ្ឈមឹបូព៌ា  
េិងតំបេប់ា៉ា សី៉�្វិក្។ 

សម្រាបព់ត័រ៌ាេនម្ច្ើេនទៀត អំពីការម្បមូលយក្ម្បវត្ិស៉ខភាពម្េរួសារ 
របស់អនែក្ េិងសា្ថ េភាពមយួច្ំេួេ�ូច្បាេបញ្ជា ក្ខ់ាងនលើ រាេផ្ល់ជូេ 
នោយទាក្ទ់ងជាមយួមជ្ឈមណ្លសម្រាបក់ារអបរ់ផំផនែក្�្៉សេី 
តាមទូរស័ព្នលខ (02) 9462 9599 ឬនបើក្នមើលវ៉បិសាយ   
www.genetics.edu.au 
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ការនធ្វើនតស្នោយការឆ្៉ះនមើល េិងការនធ្វើនតស្នរាេវេិិច្្យ័ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ

�ំណ្ក្ក់ាលនេ 
ការរាេនផ្នពាះ

ន ្្ម ះនតស្ ម្បនភទនតស្ នតើនេនធ្វើនតស្នោយរនបៀបណ្? នតើនតស្នេះរក្នមើលអ្វីខ្ះ? នតើរាេនម្ោះថានែ ក្ណ់្មយួច្ំនពាះទារក្ េិងរ្ាយឬនទ?

៨-១២អាទិត្យ អាទិត្យនេម្តីរាសទីមយួ - ការណ្ត ់
ជួបន�ើម្ែីតឆ្៉ះនមើល។

នតស្នោយការ 
ឆ្៉ះនមើល េិងនតស ្
នរាេវេិិច្្យ័

ម្បោបស់្ងតូ់ច្មយួម្តរូវបាេសង្កតន់លើនពាះរ្ាយ ឬស៊ក្ 
បញ្ចូ លនៅក្នែ៉ងទា្វ ររាស។ ការនេះបង្ហា ញឲ្យន�ើញរូបភាព

 
ទារក្ផ�លក្ំព៉ងរកី្ច្នម្មើេ។

នតស្នេះអាច្ផឆក្នមើលទំ�ំទារក្ ផឆក្នមើលផម្ក្ងនលារាេទារក្នម្ច្ើេជាងមយួ  
េិង�ឹងអំពីលក្្ខណទៈរាងកាយមយួច្ំេួេ �ូច្ជាច្ង្្វ ក្ន់បះ�ូងជាន�ើម។

នតស្នេះមេិនធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ ឬរ្ាយន�ើយ។

១១-១៣អាទិត្យ Chorionic villus sampling (CVS)។
(នតស្នរាេវេិិច្្យ័ន�ើម្រីក្នមើលភាព 
មេិម្បម្ក្តីនេម្ក្រូម៉ាូសូម)។

ការនធ្វើនរាេវេិិច្្យ័។ ជាមយួេឹងជំេួយនេអល់ម្តានសាេ សំណ្ក្តូច្មយួនេស៉ក្ 
ម្តរូវបាេនេយក្នច្ញពីនពាះរ្ាយតាមរយទៈមជា៉លនស្ើងមយួ  
ឬតាមក្ស្ូេនោយនម្បើបំពងទ់េតូ់ច្មយួ។

នតស្នេះអាច្ផឆក្នមើលសា្ថ េភាពរាងកាយ េិង/ឬម្បាជ្ាសា្ម រតីនផ្សងៗោនែ មយួច្ំេួេ 
ផ�លទារក្អាច្រាេ។ សា្ថ េភាពទាងំនេះម្តរូវបាេនេសា្គ ល់ថាជាបញ្ហា ម្ក្រូម៉ាូសូម។ 
ជួេកាល នេអាច្ម្តរូវការនធ្វើនតស្បផេ្ថមនទៀត។

រាេលទ្ភាពតិច្តួច្ (តិច្ជាង១ ក្នែ៉ង១០០) ផ�លនតស្នេះអាច្ 
បណ្្លឲ្យរាេការរលូតកូ្េ។ រ្ាយម្បផ�លរាេអារម្មណ៍មេិ 
ស៉ខម្សរួលខ្ះៗ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនធ្វើនតស្។

១១.៥-១៣.៥អាទិត្យ នតស្អល់ម្តានសាេនេ Nuchal  
translucency នោយរាេ ឬោ្ម េ 
ការនធ្វើនតស្្មរ្ាយ។

ការឆ្៉ះនមើល។ ការឆ្៉ះនមើលនោយនម្បើអល់ម្តានសាេ ការវាស់ស្ងពិ់នសស
 

មយួ (nuchal translucency) ម្តរូវបាេនធ្វើច្ំនពាះទារក្។  
នេក្អ៏ាច្យក្សំណ្ក្្មរ្ាយសម្រាបន់ធ្វើនតស្ផ�រ។

នតស្នេះអាច្ឲ្យ�ឹងថា នតើទារក្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងនេសា្ថ េភាពរាងកាយ/ម្បាជ្ាសា្ម រតី
 

�ជ៏ាក្ល់ាក្ណ់្មយួឬនទ។

ម្បរាណ៥នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លបាេនធ្វើនតស្អាច្រាេលទ្ផលនេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេ 
ន�ើង។ ភាេនម្ច្ើេនេទារក្ទាងំនេះេឹងពំ៉រាេបញ្ហា អ្វីន�ើយ។

ម្បសិេនបើនតស្ nuchal translucency ម្តរូវនធ្វើន�ើងនោយោ្ម េការនធ្វើនតស្្ម៖

• ម្បផ�ល៧៥នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេសា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូម នៅថា 
 Down Syndrome េឹងវលិម្ត�បន់ៅរក្លទ្ផលរាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងវញិ។ 
 ២៥នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេ Down Syndrome េឹងបាេលទ្ផល 
ខ៉សភ្ាតន់ោយការនធ្វើនតស្នេះ។

ម្បសិេនបើនតស្អល់ម្តានសាេ nuchal translucency ម្តរូវនធ្វើជាមយួោនែ េឹងនតស្្ម៖

• ម្បផ�ល៨០-៩០នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេ Down Syndrome េឹងវលិ 
ម្ត�បន់ៅរក្លទ្ផលរាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងវញិ។ ១០-២០នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០

 
នាក្ផ់�លរាេ Down Syndrome េឹងបាេលទ្ផលខ៉សភ្ាតន់ោយការនធ្វើនតស្នេះ។

នតស្នេះមេិនធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ ឬរ្ាយន�ើយ។

១៥-១៨អាទិត្យ ការនធ្វើនតស្នោយការឆ្៉ះនមើល - 
maternal serum testing 
នៅម្តីរាសទីពីរ។

ការឆ្៉ះនមើល។ យក្សំណ្ក្្មរ្ាយនៅនធ្វើនធ្វើនតស្។ នតស្នេះអាច្ឲ្យ�ឹងថានតើទារក្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងនេសា្ថ េភាពរាងកាយ/ម្បាជ្ាសា្ម រតី
 

�ជ៏ាក្ល់ាក្ណ់្មយួឬនទ។

ម្បរាណ៥នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លបាេនធ្វើនតស្អាច្រាេលទ្ផលនេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេ 
ន�ើង។ ភាេនម្ច្ើេនេទារក្ទាងំនេះេឹងពំ៉រាេបញ្ហា អ្វីន�ើយ។

ម្បផ�ល៦០នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេ Down Syndrome េឹងវលិម្ត�បន់ៅ 
រក្លទ្ផលរាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងវញិ។ 

៤០នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេ Down Syndrome េឹងបាេលទ្ផលខ៉សភ្ាត ់
នោយការនធ្វើនតស្នេះ។

ម្បសិេនបើនតស្នេះម្តរូវបាេនធ្វើម្ពមនពលជាមយួោនែ េឹងការែតឆ្៉ះនមើលនោយអល់ម្តានសាេ
 ល្អិតល្អេ ់វាក្េ៏ឹងសំោល់�ឹងម្បផ�ល៩៥នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេបញ្ហា ឆ្អឹង

 ខនែង ឬភាពខ៉សលក្្ខណទៈនេសរនសម្បសាទពីក្ំនណើ ត។

នតស្នេះមេិនធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ ឬរ្ាយន�ើយ។

១៥-១៩អាទិត្យ នតស ្Amniocentesis. ការនធ្វើនរាេវេិិច្្យ័។ ជាមយួេឹងជំេួយនេអល់ម្តានសាេ សំណ្ក្តូច្មយួនេវត្ថ៉រាវ 
amniotic ម្តរូវបាេនេយក្នច្ញពីនពាះរ្ាយនោយនម្បើមជា៉ល 
នស្ើងមយួ។

នតស្នេះអាច្ផឆក្នមើលសា្ថ េភាពរាងកាយ េិង/ឬម្បាជ្ាសា្ម រតីនផ្សងៗោនែ មយួច្ំេួេផ�ល
ទារក្ម្បផ�លរាេ រមួបញ្ចូ លទាងំបញ្ហា ម្ក្រូម៉ាូសូមផ�រ។ 

រាេលទ្ភាពតិច្តួច្ (តិច្ជាង១ ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្)់ ផ�លនតស ្
នេះអាច្បណ្្លឲ្យរាេការរលូតកូ្េ។ រ្ាយម្បផ�លរាេ 
អារម្មណ៍មេិស៉ខម្សរួលខ្ះៗក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនធ្វើនតស្។

១៨-២០អាទិត្យ នតស្អល់ម្តានសាេ - ការែតឆ្៉ះនមើល 
កូ្េក្នែ៉ងស្ូេផ�លខ៉សធម្មតា។

ការឆ្៉ះនមើល េិងការ
នធ្វើនរាេវេិិច្្យ័។

សរា្ភ រទៈមយួ�ូច្ជា microphone ម្តរូវបាេយក្យក្នម្បើ 
ន�ើម្សីង្កតន់លើនពាះរ្ាយ។ ការនេះបង្ហា ញឲ្យន�ើញរូបភាព
ទារក្ផ�លក្ំព៉ងរកី្ច្នម្មើេ។

នតស្នេះអាច្ផឆក្នមើលទំ�ំ េិងលក្្ខណទៈ�ងខ្ួេជានម្ច្ើេ�ូច្ជាការរកី្ច្នម្មើេផផនែក្នបះ�ូង
  ខួរក្បាល ឆ្អឹងខនែង េិងតម្មងននាមជាន�ើម។

នតស្នេះមេិនធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ ឬរ្ាយន�ើយ។
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ការនធ្វើនតស្នោយការឆ្៉ះនមើល េិងការនធ្វើនតស្នរាេវេិិច្្យ័ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ

�ំណ្ក្ក់ាលនេ 
ការរាេនផ្នពាះ

ន ្្ម ះនតស្ ម្បនភទនតស្ នតើនេនធ្វើនតស្នោយរនបៀបណ្? នតើនតស្នេះរក្នមើលអ្វីខ្ះ? នតើរាេនម្ោះថានែ ក្ណ់្មយួច្ំនពាះទារក្ េិងរ្ាយឬនទ?

៨-១២អាទិត្យ អាទិត្យនេម្តីរាសទីមយួ - ការណ្ត ់
ជួបន�ើម្ែីតឆ្៉ះនមើល។

នតស្នោយការ 
ឆ្៉ះនមើល េិងនតស ្
នរាេវេិិច្្យ័

ម្បោបស់្ងតូ់ច្មយួម្តរូវបាេសង្កតន់លើនពាះរ្ាយ ឬស៊ក្ 
បញ្ចូ លនៅក្នែ៉ងទា្វ ររាស។ ការនេះបង្ហា ញឲ្យន�ើញរូបភាព

 
ទារក្ផ�លក្ំព៉ងរកី្ច្នម្មើេ។

នតស្នេះអាច្ផឆក្នមើលទំ�ំទារក្ ផឆក្នមើលផម្ក្ងនលារាេទារក្នម្ច្ើេជាងមយួ  
េិង�ឹងអំពីលក្្ខណទៈរាងកាយមយួច្ំេួេ �ូច្ជាច្ង្្វ ក្ន់បះ�ូងជាន�ើម។

នតស្នេះមេិនធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ ឬរ្ាយន�ើយ។

១១-១៣អាទិត្យ Chorionic villus sampling (CVS)។
(នតស្នរាេវេិិច្្យ័ន�ើម្រីក្នមើលភាព 
មេិម្បម្ក្តីនេម្ក្រូម៉ាូសូម)។

ការនធ្វើនរាេវេិិច្្យ័។ ជាមយួេឹងជំេួយនេអល់ម្តានសាេ សំណ្ក្តូច្មយួនេស៉ក្ 
ម្តរូវបាេនេយក្នច្ញពីនពាះរ្ាយតាមរយទៈមជា៉លនស្ើងមយួ  
ឬតាមក្ស្ូេនោយនម្បើបំពងទ់េតូ់ច្មយួ។

នតស្នេះអាច្ផឆក្នមើលសា្ថ េភាពរាងកាយ េិង/ឬម្បាជ្ាសា្ម រតីនផ្សងៗោនែ មយួច្ំេួេ 
ផ�លទារក្អាច្រាេ។ សា្ថ េភាពទាងំនេះម្តរូវបាេនេសា្គ ល់ថាជាបញ្ហា ម្ក្រូម៉ាូសូម។ 
ជួេកាល នេអាច្ម្តរូវការនធ្វើនតស្បផេ្ថមនទៀត។

រាេលទ្ភាពតិច្តួច្ (តិច្ជាង១ ក្នែ៉ង១០០) ផ�លនតស្នេះអាច្ 
បណ្្លឲ្យរាេការរលូតកូ្េ។ រ្ាយម្បផ�លរាេអារម្មណ៍មេិ 
ស៉ខម្សរួលខ្ះៗ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនធ្វើនតស្។

១១.៥-១៣.៥អាទិត្យ នតស្អល់ម្តានសាេនេ Nuchal  
translucency នោយរាេ ឬោ្ម េ 
ការនធ្វើនតស្្មរ្ាយ។

ការឆ្៉ះនមើល។ ការឆ្៉ះនមើលនោយនម្បើអល់ម្តានសាេ ការវាស់ស្ងពិ់នសស
 

មយួ (nuchal translucency) ម្តរូវបាេនធ្វើច្ំនពាះទារក្។  
នេក្អ៏ាច្យក្សំណ្ក្្មរ្ាយសម្រាបន់ធ្វើនតស្ផ�រ។

នតស្នេះអាច្ឲ្យ�ឹងថា នតើទារក្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងនេសា្ថ េភាពរាងកាយ/ម្បាជ្ាសា្ម រតី
 

�ជ៏ាក្ល់ាក្ណ់្មយួឬនទ។

ម្បរាណ៥នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លបាេនធ្វើនតស្អាច្រាេលទ្ផលនេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេ 
ន�ើង។ ភាេនម្ច្ើេនេទារក្ទាងំនេះេឹងពំ៉រាេបញ្ហា អ្វីន�ើយ។

ម្បសិេនបើនតស្ nuchal translucency ម្តរូវនធ្វើន�ើងនោយោ្ម េការនធ្វើនតស្្ម៖

• ម្បផ�ល៧៥នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេសា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូម នៅថា 
 Down Syndrome េឹងវលិម្ត�បន់ៅរក្លទ្ផលរាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងវញិ។ 
 ២៥នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេ Down Syndrome េឹងបាេលទ្ផល 
ខ៉សភ្ាតន់ោយការនធ្វើនតស្នេះ។

ម្បសិេនបើនតស្អល់ម្តានសាេ nuchal translucency ម្តរូវនធ្វើជាមយួោនែ េឹងនតស្្ម៖

• ម្បផ�ល៨០-៩០នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេ Down Syndrome េឹងវលិ 
ម្ត�បន់ៅរក្លទ្ផលរាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងវញិ។ ១០-២០នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០

 
នាក្ផ់�លរាេ Down Syndrome េឹងបាេលទ្ផលខ៉សភ្ាតន់ោយការនធ្វើនតស្នេះ។

នតស្នេះមេិនធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ ឬរ្ាយន�ើយ។

១៥-១៨អាទិត្យ ការនធ្វើនតស្នោយការឆ្៉ះនមើល - 
maternal serum testing 
នៅម្តីរាសទីពីរ។

ការឆ្៉ះនមើល។ យក្សំណ្ក្្មរ្ាយនៅនធ្វើនធ្វើនតស្។ នតស្នេះអាច្ឲ្យ�ឹងថានតើទារក្រាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងនេសា្ថ េភាពរាងកាយ/ម្បាជ្ាសា្ម រតី
 

�ជ៏ាក្ល់ាក្ណ់្មយួឬនទ។

ម្បរាណ៥នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លបាេនធ្វើនតស្អាច្រាេលទ្ផលនេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេ 
ន�ើង។ ភាេនម្ច្ើេនេទារក្ទាងំនេះេឹងពំ៉រាេបញ្ហា អ្វីន�ើយ។

ម្បផ�ល៦០នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេ Down Syndrome េឹងវលិម្ត�បន់ៅ 
រក្លទ្ផលរាេនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងវញិ។ 

៤០នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេ Down Syndrome េឹងបាេលទ្ផលខ៉សភ្ាត ់
នោយការនធ្វើនតស្នេះ។

ម្បសិេនបើនតស្នេះម្តរូវបាេនធ្វើម្ពមនពលជាមយួោនែ េឹងការែតឆ្៉ះនមើលនោយអល់ម្តានសាេ
 ល្អិតល្អេ ់វាក្េ៏ឹងសំោល់�ឹងម្បផ�ល៩៥នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ផ់�លរាេបញ្ហា ឆ្អឹង

 ខនែង ឬភាពខ៉សលក្្ខណទៈនេសរនសម្បសាទពីក្ំនណើ ត។

នតស្នេះមេិនធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ ឬរ្ាយន�ើយ។

១៥-១៩អាទិត្យ នតស ្Amniocentesis. ការនធ្វើនរាេវេិិច្្យ័។ ជាមយួេឹងជំេួយនេអល់ម្តានសាេ សំណ្ក្តូច្មយួនេវត្ថ៉រាវ 
amniotic ម្តរូវបាេនេយក្នច្ញពីនពាះរ្ាយនោយនម្បើមជា៉ល 
នស្ើងមយួ។

នតស្នេះអាច្ផឆក្នមើលសា្ថ េភាពរាងកាយ េិង/ឬម្បាជ្ាសា្ម រតីនផ្សងៗោនែ មយួច្ំេួេផ�ល
ទារក្ម្បផ�លរាេ រមួបញ្ចូ លទាងំបញ្ហា ម្ក្រូម៉ាូសូមផ�រ។ 

រាេលទ្ភាពតិច្តួច្ (តិច្ជាង១ ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្)់ ផ�លនតស ្
នេះអាច្បណ្្លឲ្យរាេការរលូតកូ្េ។ រ្ាយម្បផ�លរាេ 
អារម្មណ៍មេិស៉ខម្សរួលខ្ះៗក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលនធ្វើនតស្។

១៨-២០អាទិត្យ នតស្អល់ម្តានសាេ - ការែតឆ្៉ះនមើល 
កូ្េក្នែ៉ងស្ូេផ�លខ៉សធម្មតា។

ការឆ្៉ះនមើល េិងការ
នធ្វើនរាេវេិិច្្យ័។

សរា្ភ រទៈមយួ�ូច្ជា microphone ម្តរូវបាេយក្យក្នម្បើ 
ន�ើម្សីង្កតន់លើនពាះរ្ាយ។ ការនេះបង្ហា ញឲ្យន�ើញរូបភាព
ទារក្ផ�លក្ំព៉ងរកី្ច្នម្មើេ។

នតស្នេះអាច្ផឆក្នមើលទំ�ំ េិងលក្្ខណទៈ�ងខ្ួេជានម្ច្ើេ�ូច្ជាការរកី្ច្នម្មើេផផនែក្នបះ�ូង
  ខួរក្បាល ឆ្អឹងខនែង េិងតម្មងននាមជាន�ើម។

នតស្នេះមេិនធ្វើឲ្យអេ្រាយ�ល់ទារក្ ឬរ្ាយន�ើយ។
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ការរាេកូ្េក្នែ៉ងអាយ៉កាល 
ចាបពី់៣៥ន�ើងនៅ

Having a baby at 35+
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ឥ�ូវនេះ សស្ីជានម្ច្ើេរាេទារក្ទីមយួរបស់នេនៅនពលនេអាយ៉នលើស
 ពី៣០ ឆ្នែ ។ំ វាជាការពិតផ�លនម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងតាមអាយ៉ ជាពិនសស

 
នម្កាយអាយ៉៣៥ឆ្នែ  ំន�ើយផ�លអនែក្ម្តរូវការ�ឹងអំពីវា។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្អ្វីផ�ល 
សំខាេ ់ន�ើយម្តរូវច្ងចាេំឺថាសស្ីអាយ៉នម្ច្ើេជាង៣៥ឆ្នែ  ំភាេនម្ច្ើេរាេ

 
ទារក្ផ�លរាេស៉ខភាពល្អ។

នម្ោះថានែ ក្ ់េិងបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញជានម្ច្ើេពំ៉សូវរាេអ្វីទាក្ទ់ងេឹងអាយ៉
 របស់អនែក្ន�ើយ ន�ើយទាក្ទ់ងនម្ច្ើេជាមយួេឹងបញ្ហា ទាងំឡាយ 

�ូច្ជាសរា្ព ធ្មខ្ពស់ ឬនរាេទឹក្ននាមផផ្អមជាន�ើម (បញ្ហា ស៉ខភាព 
ផ�លរាេទូនៅនម្ច្ើេ េឺនៅនពលនយើងរាេវយ័កាេផ់តចាស់)។ ការរាេ 
ស៉ខភាពល្អ រាេការផែរក្សាស៉ខភាពម៉េនពលសម្រាលកូ្េបាេល្អ  
ការបរនិភាេរាេស៉ខភាពល្អ េិងការហាតម់្បាណនទៀងទាតេ់ឹងកាត ់
បេ្ថយនម្ោះថានែ ក្រ់បស់អនែក្ពីបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ។

នតើនម្ោះថានែ ក្ប់ផេ្ថមរាេអ្វីខ្ះ?

• ការរលូតកូ្េ នម្ោះថានែ ក្ន់េការរលូតកូ្េ ជាទូនៅរាេម្បផ�ល 
១ក្នែ៉ង៥។ �ល់អាយ៉៤០ឆ្នែ  ំការនេះន�ើង�ល់ម្បផ�ល១ក្នែ៉ង៤

 
(២៥ភាេរយ)។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ននាះរាេេយ័ថាការរាេនផ្នពាះភាេនម្ច្ើេ 
បំផ៉តេឹងនៅបេ្នៅនទៀត។

• ការរាេទារក្ផ�លរាេសា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូម  �ូច្ជា Down  
Syndrome។ នម្ោះថានែ ក្ន់ក្ើេន�ើងតាមអាយ៉។ នម្ោះថានែ ក្ ់
បផេ្ថមនេសា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូម េឺជាមូលន�ត៉សំខាេន់េការរលូតកូ្េ 
នក្ើេន�ើងច្ំនពាះសស្ីអាយ៉កាេផ់តចាស់។ នៅអាយ៉៣៧ឆ្នែ  ំនម្ោះ 
ថានែ ក្ន់េការរាេទារក្ផ�លរាេសា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូមរាេម្បផ�ល១ 
ក្នែ៉ង២០០។ �ល់អាយ៉៤០ឆ្នែ  ំនម្ោះថានែ ក្រ់ាេនម្ច្ើេជាងនេះពីរ�ង  
-  េឺម្បផ�ល១ ក្នែ៉ង៨០។ នៅអាយ៉៤៥ឆ្នែ  ំនម្ោះថានែ ក្រ់ាេម្បផ�ល 
១ ក្នែ៉ង៣២។

សម្រាបស់ស្ីអាយ៉នលើសពី៣៥ឆ្នែ  ំក្រ៏ាេនម្ោះថានែ ក្ក់្ំរតិខ្ពស់ផ�រនេ៖

• ការនក្ើតមេិម្េបផ់ខ

• ទមងៃេម់្សាលនៅនពលនក្ើតមក្ (ការមេិជក្ប់ារេីឹងកាតប់េ្ថយ 
នម្ោះថានែ ក្ន់េះ)

• ស៉ក្នៅជិត ឬនលើរាតស់្ូេ

• សរា្ព ធ្មខ្ពស់

• ការធ្ាក្់្ មនៅនពលរាេនផ្នពាះ

•  ជំងឺម្ក្ឡានភ្ើងម៉េនពលសម្រាលកូ្េ (pre-eclampsia)

• នរាេទឹក្ននាមផផ្អមនៅនពលរាេនផ្នពាះ

• ការស្ាបទ់ារក្ក្នែ៉ងស្ូេ

សម្រាបព់ត័រ៌ាេនម្ច្ើេនទៀតអំពីនម្ោះថានែ ក្ទ់ាងំនេះ សូមនមើល  
បញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នៅទំពរ័ 124។

ជាបផេ្ថម ការនេះពំ៉រាេអ្វីេួរឲ្យម្ពរួយបារម្ភអំពីវាន�ើយ - សស្ីអាយ៉ 
នលើសពី៣៥ឆ្នែ  ំភាេនម្ច្ើេពំ៉រាេបញ្ហា ទាងំនេះន�ើយ (ជាពិនសស

 
ម្បសិេនបើនេចាបន់ផ្ើមន�ើងនោយរាេស៉ខភាពល្អ)។ ទាងំនេះេឺជា

 
នម្ោះថានែ ក្ផ់�លអាច្នធ្វើឲ្យរាេតិច្បំផ៉ត នោយការផែរក្សាស៉ខភាព  
ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ េិងការរាេទរ្ាបន់�ើម្ឲី្យរាេស៉ខភាពល្អ។
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ការរាេនផ្នពាះ 
កូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេទៈ  
នពលរាេកូ្េនភ្ាះ  
ឬកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ

Multiple pregnancy: when it’s twins 
or more
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កូ្េនភ្ាះនក្ើតរាេម្បរាណជាម្ង ក្នែ៉ងនរៀងរាល់ការសម្រាលកូ្េ 
១០០�ង។ អនែក្ទំេងជារាេកូ្េនភ្ាះម្បសិេនបើ៖

• អនែក្រាេកូ្េនភ្ាះ�ូច្ោនែ ស៉ទ្សាធនក្ើតនៅក្នែ៉ងម្េរួសាររបស់អនែក្ 
ឬម្េរួសារន�េូរបស់អនែក្

• អនែក្រាេអាយ៉នម្ច្ើេជាង៤៥ឆ្នែ ំ

• អនែក្រាេការពយាបាលន�ើម្ឲី្យរាេកូ្េ។

កូ្េនភ្ាះ�ូច្ោនែ ស៉ទ្សាធ នក្ើតរាេនៅនពលផ�លពងបង្កក្ំនណើ តបំផបក្ 
ខ្ួេជានកាសិកាពីរនោយផ�ក្ពីោនែ ។ នកាសិកាេីមយួៗនពលននាះក្នក្ើត

 នៅជាទារក្។ នោយន�ត៉ថានកាសិកាទាងំននាះនច្ញមក្ពីពងផតមយួ 
ទារក្ទាងំពីរនេះរាេ�្៉សេី�ូច្ោនែ ។ នេរាេនភទ�ូច្ោនែ  ន�ើយរាេម៉ខ

 
រាត�ូ់ច្ោនែ ស៉ទ្សាធ។ កូ្េនភ្ាះ�ូច្ោនែ ស៉ទ្សាធទំេងជាផច្ក្រផំលក្ 
ស៉ក្ផតមយួ ក្ប៏៉ា៉ផេ្រាេទងផ្ចិតនោយផ�ក្ពីោនែ ។ 

កូ្េនភ្ាះមេិ�ូច្ោនែ  (ជាបងប្អូេ) នក្ើតរាេនៅនពលពងពីរនោយផ�ក្ពី 
ោនែ បង្កជាក្ំនណើ តនោយនមជីវតិន ្្ម លពីរ។ នេរាេម៉ខរាត�ូ់ច្ោនែ េឹង
បងប្អូេម្បរុសម្សី�ូនចានែ ះផ�រ។ កូ្េនភ្ាះរានែ ក្់ៗ រាេស៉ក្ផ្្ល់ខ្ួេ។ 

 
កូ្េនភ្ាះមេិ�ូច្ោនែ  អាច្រាេនភទខ៉សោនែ ។

កូ្េនភ្ាះបីក្ម្មរាេណ្ស់ ន�ើយកូ្េនភ្ាះបេួក្រ៏តឹកាេផ់តក្ម្មរាេ 
នៅនទៀត នទាះជាោ៉ា ងណ្ក្្ី ការនម្បើថានែ ឲំ្យរាេកូ្េ រាេេយ័ថាការ 
សម្រាលកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ នក្ើតរាេជាទូនៅនម្ច្ើេជាងនពលម៉េៗ។

នតើរាេសញ្ញា អ្វីខ្ះផ�លថាខ្៉ ំម្បផ�លរាេទារក្នម្ច្ើេជាងមយួ?

ការន�ើងទមងៃេន់លឿេ ឬស្ូេធំជាងធម្មតា ច្ំនពាះ�ំណ្ក្ក់ាលនេ 
ការរាេនផ្នពាះណ្មយួរបស់អនែក្ អាច្បង្ហា ញឲ្យន�ើញការរាេនផ ្
នពាះកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ។ រាេទារក្ផែមមយួនទៀតអាច្រាេេយ័ថាការ 
ពំ៉ស៉ខម្សរួលជាធម្មតានេការរាេនផ្នពាះ �ូច្ជាការនឆ្អើមច្ងក់្្អួត ឬការ 
នៅបង្គេញឹ់ក្ញាបក់ាេផ់តពិបាក្ផែមនទៀត។ ការនធ្វើនតស្អល់ម្តា 
នសាេនៅម្បផ�ល១០ ឬ១៨អាទិត្យ អាច្បញ្ជា ក្អ់ំពីការរាេនផ្នពាះ 
កូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ។

រាេនម្ោះថានែ ក្តិ់ច្តួច្នេការរលូតកូ្េនភ្ាះមយួ នៅន�ើម�ំណ្ក្ក់ាល 
នេការរាេនផ្នពាះ។ 
 
 

នតើការរាេនផ្នពាះកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេខ៉សោនែ អ្វីខ្ះ?

នសច្ក្្ីសង្មឹនៅអនាេតច្ំនពាះការរាេកូ្េនភ្ាះ អាច្នធ្វើឲ្យរនំភើបចិ្ត្
 

ោ៉ា ងខ្ាងំ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ការរាេនផ្នពាះកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេក្ន៏ាមំក្េូវនម្ោះថានែ ក្ ់
នក្ើេន�ើងនេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញផ�រ។ បញ្ហា ទាងំនេះរមួរាេ៖

• ក្ង្វះម្ោប់្ មម្ក្�ម

• ការសម្រាលកូ្េមេិម្េបផ់ខ

• ទារក្មយួ ឬទារក្ទាងំពីរពំ៉លូតលាស់ល្អ។

ការនេះរាេេយ័ថា ការនៅឲ្យនពទ្យពិេិត្យនមើលនទៀងទាតម់៉េនពល 
សម្រាលកូ្េេឺជាការសំខាេផ់មេផទេ - ការផែរក្សាល្អេឹងជួយ�កាត ់
បេ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េបញ្ហា ទាងំនេះ។

វាជាការសំខាេពិ់នសស ផ�លម្តរូវសំោល់ឲ្យ�ឹងកូ្េនភ្ាះផ�លផច្ក្ 
រផំលក្ស៉ក្ផតមយួ។ ការរាេនផ្នពាះកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេម្បនភទនេះរាេ 
នម្ោះថានែ ក្ក់្ំរតិខ្ាងំបំផ៉តច្ំនពាះទារក្ ន�ើយម្តរូវការម្តរួតពិេិត្យនោយ 
ម្បរុងម្បយត័នែ។

វាជាការល្អបំផ៉តផ�លម្តរូវនៅមេ្ីរនពទ្យ ផ�លរាេន�ោ្ឋ រច្នាសម្ពេ័នែ 
ផ�លអនែក្ម្តរូវការ នោយន�ត៉ថាជាងពាក្ក់្ណ្្លច្ំេួេនេសស្ីរាេនផ ្
នពាះកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេេឹងឈនឺពាះសម្រាលកូ្េឆ្បជ់ាងធម្មតា។ សូម 
េិោយជាមយួឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ន�ើម្នីធ្វើឲ្យម្បាក្�ថាមេ្ីរ

 នពទ្យអនែក្រាេនសវាចាបំាច្ស់ម្រាបក់ារសម្រាលកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ។ សស្ី 
ភាេនម្ច្ើេផ�លរាេនផ្នពាះកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ អាច្សម្រាលកូ្េ�ូច្ធម្មតា 
ក្ប៏៉ា៉ផេ្អនែក្ម្បផ�លម្តរូវការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់ឬការចាក្ថ់ានែ  ំ
ឲ្យឆ្បឈ់នឺពាះសម្រាលកូ្េ ម្បសិេនបើរាេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ។ នេះម្តរូវ

 
បាេផណនាឲំ្យម្តរួតពិេិត្យទារក្នោយម្បរុងម្បយត័នែ ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 
េិងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ ការនេះអាច្រាេរមួការម្តរួតពិេិត្យ 
ទារក្ក្នែ៉ងស្ូេតាមផបបនអ�ិច្ម្តរូេិក្។

អនែក្អាច្នៅក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យយូរបេ្ិច្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្ - ទារក្ 
ម្បផ�លនក្ើតមក្មេិម្េបផ់ខ ឬអនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវការនពលនម្ច្ើេនទៀត 
ន�ើម្ឲី្យរាេទរ្ាបប់ំនៅ េិងការផែរក្សាទារក្នម្ច្ើេជាងមយួ។ ការ�ឹង 
ថាអនែក្រាេទារក្នម្ច្ើេជាងមយួ ក្អ៏ាច្នធ្វើឲ្យអនែក្រសាបរ់សល់នម្ច្ើេផ�រ។ 
អនែក្ម្បផ�លម្ពរួយចិ្ត្អំពីបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ េិងរនបៀបផ�លអនែក្ម្តរូវទប់

 
ទល់េឹងទារក្ពីរ ឬនម្ច្ើេនទៀត។ ការនេឿយ�ត ់េិងការមេិស៉ខម្សរួល

 
បផេ្ថម នោយសាររាេទារក្នម្ច្ើេជាងមយួក្នែ៉ងនពាះអាច្នធ្វើឲ្យអ្វីៗកាេ់

 
ផតពិបាក្ផែមនទៀត ម្បសិេនបើអនែក្រាេអារម្មណ៍រសាបរ់សល់ ឬធ្ាក្ ់
ទឹក្ចិ្ត្។

សូមកំ៉្ទ៉ក្អារម្មណ៍ទាងំនេះផតក្នែ៉ងខ្ួេអនែក្។ េិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត
 របស់អនែក្ ឆ្មប ប៉េ្គលិក្សង្គមកិ្ច្្ចក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យ ឬអនែក្ផ្ល់�ំបូនា្ម េ។

សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនបើក្នមើលវ៉បិសាយរបស់សរាេមការ 
សម្រាលកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេអូសស្ាលី (Australian Multiple Birth  
Association) www.amba.org.au
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បញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញក្នែ៉ងនពល 
រាេនផ្នពាះ

Complications in pregnancy
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ការរាេនផ្នពាះភាេនម្ច្ើេរាេ�ំនណើ រការរលូេល្អ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម្តរូវសា្គ ល់សញ្ញា ម្ពរាេ 
នេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញទាងំឡាយ ន�ើម្ឲី្យអនែក្អាច្ចាតក់ារបាេោ៉ា ងរ�័ស - ផម្ក្ង 
នលារាេអ្វីនក្ើតន�ើង។ សូមទាក្ទ់ងជាមយួនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឆ្មប ឬមេ្ីរនពទ្យ

 
ជាបន្ាេម់្បសិេនបើអនែក្រាេនរាេសញ្ញា ណ្មយួ នេនរាេសញ្ញា �ូច្តនៅនេះ៖

• ការ�ូរ្មោ៉ា ងនម្ច្ើេពីទា្វ ររាស (រាេនម្ច្ើេជាងសានែ មអ៉ច្ៗ)

• ការនឆ្អើមោ៉ា ងធងៃេធ់ងៃរ ឬការក្្អួតនម្ច្ើេ�ងក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល�ខ៏្ី
• ការឈចឺាបច់ាបក់្នែ៉ងនពាះោ៉ា ងធងៃេធ់ងៃរ

• ធ្ាក្ស់ ‘ទឹក្ថ្ា’ មេិឈបឈ់រនច្ញពីទា្វ ររាស

• ឈកឺ្បាលោ៉ា ងខ្ាងំមេិបាត ់(ជាពិនសសនៅពាក្ក់្ណ្្លនពលនេការរាេ 
នផ្នពាះ)

• ការន�ើមភ្ាមៗនៅក្នជើង ម្រាមន� េិងម៉ខ

• ការម្សវាងំផភនែក្ភ្ាមៗ

• សីត៉ណហា ភាពខ្ពស់ជាង៣៧.៨អងសា

• ទារក្ឈបក់្នម្មើក្ ឬរាេច្លនាតិច្តួច្ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល២៤នរា៉ា ងណ្មយួ
 ចាបព់ីអាទិត្យទី៣០នេការរាេនផ្នពាះន�ើងនៅ

• រាេការក្សន្ាក្�់ឈ៏ចឺាបជ់ានរឿយៗ នៅក្នែ៉ងនពលណ្មយួម៉េអាទិត្យទី៣៧។

ការធ្ាក្់្ ម េិងការរលូតកូ្េ

ការធ្ាក្់្ មនៅនពលរាេនផ្នពាះ�ំបូង (ម៉េ២០អាទិត្យ) នៅថាការរលូតកូ្េ 
ផ�លម្ពរាេ។ តាមធម្មតា ការធ្ាក្់្ មក្ឈ៏ប ់ន�ើយការរាេនផ្នពាះនៅបេ ្
នទៀត។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម្បសិេនបើរាេការធ្ាក្់្ ម េិងការឈចឺាបច់ាប ់ឬការមេិស៉ខ

 
ម្សរួលនៅផផនែក្ខាងនម្កាមនេខនែង ឬនពាះ (ម្បផ�លឈចឺាបច់ាប�ូ់ច្រាេរ�ូវផ�រ) 
ននាះវាទំេងនម្ច្ើេជាការរលូតកូ្េ។

ការរលូតកូ្េនក្ើតរាេជាទូនៅ។ ១ ក្នែ៉ង៥នេការរាេនផ្នពាះផ�លបាេអះអាងថា 
ច្បន់ោយការរលូតកូ្េ តាមធម្មតានក្ើតរាេនៅក្នែ៉ង១៤អាទិត្យ�ំបូង។ នម្កាយនពល 
រលូតកូ្េ សស្ីខ្ះម្បផ�លម្តរូវការនធ្វើេិតិវធិីមយួនៅថាការពម្ងីក្រាតស់្ូេ េិងការ

 នកាសសំអាត (D&C)។ តាមធម្មតាវាម្តរូវបាេនធ្វើនោយោក្ថ់ានែ សំេ្ប ់ន�ើយទាក្ទិ់េ 
េឹងការនកាសស្ូេនោយែនែមៗ ន�ើម្យីក្ជាលិកានសសសល់ពីការរាេនផ្នពាះ

 នច្ញពីក្នែ៉ងស្ូេ។ ការនេះការពារកំ៉្ឲ្យធ្ាក្់្ មនម្ច្ើេ េិងការបង្កនរាេ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្
 ម្បសិេនបើការែតឆ្៉ះនោយអល់ម្តានសាេបង្ហា ញថាោ្ម េអ្វីនៅក្នែ៉ងស្ូេនទ នេពំ៉

 ចាបំាច្ន់ធ្វើ D&C ន�ើយ។

រាតបិតាភាេនម្ច្ើេរាេទ៉ក្្ខម្ពរួយច្ំនពាះការបាតប់ងក់ាររាេនផ្នពាះ។ បញ្ហា មយួ 
ក្នែ៉ងច្ំនណ្មបញ្ហា ផ�លពិបាក្បំផ៉តននាះ េឺថាអនែក្�នទនៅផតមេិយល់ថាអនែក្អាច្

 
រាេទ៉ក្្ខម្ពរួយប៉ា៉ណ្ណ ន�ើយ នៅនពលអនែក្បាតប់ងទ់ារក្នោយការរលូតកូ្េននាះ។  
នទាះបីអនែក្ម្បផ�លជារាេការជួយ�នម្ជាមផម្ជងនម្ច្ើេពីម្េរួសារ េិងមតិ្ភក្្ិ ម្បសិេ

 នបើទារក្ស្ាបក់្នែ៉ងនពាះ ឬស្ាបភ្់ាមៗនម្កាយសម្រាលកូ្េន�ើយក្ន៏ោយ មេ៉ស្សជា 
នម្ច្ើេពំ៉�ឹងថា អនែក្អាច្រាេទ៉ក្្ខម្ពរួយ�ធ៏ងៃេធ់ងៃរច្ំនពាះការបាតប់ងទ់ារក្នោយការរលូត 
កូ្េន�ើយ។ 

សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថមអំពី ការនោះម្សាយជាមយួទ៉ក្្ខម្ពរួយនេការរលូតកូ្េ  
សូមនមើល នពលទារក្ស្ាប ់នៅទំពរ័ 148។ 
 

មេ្ីរនពទ្យ NSW រាេផ្ល់ជូេនសវាពីរសម្រាបស់ស្ី 
ផ�លរាេការធ្ាក្់្ ម  ឬការឈចឺាបច់ាបព់ីផផនែក្ 
ខាងនម្កាមនេនពាះក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ�ំបូង។ 

អង្គភាពនេការរាេនផ្នពាះនពល�ំបូង (EPU) ម្តរូវ 
បាេបនង្កើតក្នែ៉ងមេ្ីរម្ោរាេអាសេនែបន្ាេខ្់ាងំផ�ល 
បាេនម្ជើសនរ ើស ជាក្ផេ្ងផ�លេិលាេ៉បោ្ឋ ក្រាេ 
ការ�្វឹក្�្វឺេ េិងរាេជំនាញផ្ល់ការវាយតនម្  
េិង�ំបូនា្ម េោ៉ា ងឆ្បរ់�័សច្ំនពាះរ្ាយផ�ល 
ម្បផ�លរលូតកូ្េ ឬរាេនម្ោះថានែ ក្ន់េការរលូត 
កូ្េ។

នសវា�នទនទៀត េឺនសវាវាយតនម្ការរាេនផ្នពាះ 
នៅន�ើម�ំបូង (EPAS) ផ�លផ្ល់នសវានផ្សងពីមេ្ីរ 
ម្ោរាេអាសេនែបន្ាេស់ម្រាបស់ស្ីផ�លរាេការឈ ឺ
ចាបពំ៉់ធងៃេធ់ងៃរនៅផផនែក្ខាងនម្កាមនេនពាះ េិង/ឬធ្ាក្ ់
្មតិច្តួច្ក្នែ៉ង២០អាទិត្យ�ំបូងនេការរាេនផ ្
នពាះ។ នសវាវាយតនម្ការរាេនផ្នពាះនៅន�ើម�ំបូង 
បាេបនង្កើតឲ្យរាេនៅមេ្ីរនពទ្យនេតំបេក់្នែ៉ង េិង

 
ជំ៉វញិជាយម្ក្រុងសំខាេ់ៗ  េិងមេ្ីរនពទ្យជេបទ 
សំខាេ់ៗ ពាសនពញរ�្ឋ NSW។
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ការរាេនផ្នពាះនៅនម្រៅស្ូេ

ការរាេនផ្នពាះនៅនម្រៅស្ូេ េឺនៅនពលផ�លក្ំណទារក្ក្នែ៉ងស្ូេ
 បណ៉្ះនៅខាងក្នែ៉ងទងស្ូេ ឬក្ផេ្ង�នទនទៀតខាងនម្រៅស្ូេ។ នរាេ

 សញ្ញា ផ�លអនែក្អាច្ជួបម្បទះនៅនពលរាេនផ្នពាះនៅនម្រៅស្ូេរាេ 
រមួទាងំការឈចឺាបច់ាបជ់ាខ្ាងំនៅក្នែ៉ងផផនែក្ខាងនម្កាមនេនពាះអនែក្ 
ធ្ាក្់្ មពីទា្វ ររាស រាេអារម្មណ៍នខសាយច្ងស់េ្ប ់ច្ងក់្្អួត ឬឈ ឺ
ចាបច់ាបន់ៅច៉្ងសា្ម រា្ខ ង។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេនរាេសញ្ញា ទាងំនេះ វា 
ជាការសំខាេផ់�លម្តរូវផស្វងរក្ការពយាបាលនៅម្ោរាេអាសេនែបន្ាេ។់

ការរលូតកូ្េេឺជាលទ្ផលធម្មតានេការរាេនផ្នពាះនៅនម្រៅស្ូេ 
ន�ើយជាទូនៅមេិអាច្ការពារបាេន�ើយ។

ការធ្ាក្់្ មនម្កាយនពលអាទិត្យទី២០

ការធ្ាក្់្ មនម្កាយនពលអាទិត្យទី២០ម្តរូវបាេនៅថាការធ្ាក្់្ ម 
នក្ើតរាេន�ើងម៉េការសម្រាលកូ្េ (antepartum  
haemorrhage)។ វាពំ៉រាេជាទូនៅនទ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម្តរូវការការពយាបាលជា
បន្ាេ។់ សូមទាក្ទ់ងជាមយួនវជជាបណិ្ត ឆ្មបរបស់អនែក្ ឬមេ្ីរនពទ្យនៅ
នពលរាេសញ្ញា ទីមយួនេការធ្ាក្់្ មនៅ�ំណ្ក្ក់ាលណ្មយួនេ
ការរាេនផ្នពាះ។

មូលន�ត៉អាច្មក្ពីបញ្ហា នេស៉ក្ផ�លនៅថា ‘ស៉ក្នៅជិត ឬនៅនលើ 
រាតស់្ូេ’ (placenta praevia)។ ការនេះរាេេយ័ថាស៉ក្មេិបាេ 
ភាជា បន់ៅផផនែក្ខាងនលើនេស្ូេនទ ផ្៉យនៅវញិផផនែក្ខ្ះនេស៉ក្ ឬស៉ក្ទាងំ

 មូលម្តរូវបាេភាជា បន់ៅផផនែក្ខាងនម្កាមនេស្ូេវញិ។ នៅនពលស្ូេទាញ
 

យឺតក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះនពលច៉្ងនម្កាយននាះ ស្ូេអាច្នធ្វើឲ្យផផនែក្ខ្ះ
 នេស៉ក្ផញក្នច្ញពីោនែ ផ�លបណ្្លឲ្យរាេការធ្ាក្់្ មនេះ។

ជួេកាល ស៉ក្អាច្ផបក្នច្ញបេ្ិច្ពីស្ូេ នទាះបីជាវានៅច្ំក្ផេ្ង
 

ក្ន៏ោយ។ ការនេះបណ្្លឲ្យធ្ាក្់្ មបេ្ិច្ ឬនម្ច្ើេន�ើយយូរៗ 
ម្ងរាេការឈច៉ឺ្ក្ចាបន់ពាះ។ ម្បសិេនបើភាេនម្ច្ើេនេស៉ក្ឃ្្តនច្ញ 
ពីស្ូេ វាេឹងរាេនម្ោះថានែ ក្ោ់៉ា ងធំច្ំនពាះអនែក្ េិងទារក្។ តាមធម្មតា 

 
ការពយាបាលោ៉ា ងឆ្បរ់�័សអាច្ជួយ�សនសង្្គ ះទារក្បាេ នទាះបីទារក្ 
នេះម្បផ�លជានក្ើតនោយសារការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាត ់េិង/
ឬការយក្នច្ញម៉េនពលធម្មតាក្ន៏ោយ។

ជួេកាល នេមេិអាច្រក្ន�ើញមូលន�ត៉ផ�លនាឲំ្យធ្ាក្់្ មន�ើយ។ 

នរាេទឹក្ននាមផផ្អម

នៅនពលេរណ្រានែ ក្រ់ាេនរាេទឹក្ននាមផផ្អម �ងខ្ួេរបស់នេមេិអាច្ 
ម្េបម់្េងក្ំរតិេជាតិស្ករក្នែ៉ង្មរបស់នេន�ើយ។ ក្ំរតិជាតិស្ករក្នែ៉ង

 ្មផ�លមេិអាច្ម្េបម់្េងបាេ អាច្បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា ស៉ខភាព 
ធងៃេធ់ងៃរ។ រាេនរាេទឹក្ននាមផផ្អមពីរម្បនភទ៖

ក្នែ៉ងខ្ួេមេ៉ស្សផ�លរាេនរាេទឹក្ននាមផផ្អមម្បនភទ 1 (ឬម្បនភទផ�ល 
ពឹងផផ្អក្នលើថានែ  ំinsulin) �ងខ្ួេមេិផលិត insulin ម្េបម់្ោេន់�ើម្ ី
ម្េបម់្េងជាតិស្ករក្នែ៉ង្មន�ើយ។ នេម្តរូវការចាក្ថ់ានែ  ំinsulin ន�ើម្ ី
រក្សាក្ំរតិជាតិស្ករក៉្ំឲ្យន�ើងច៉្ះ។

ក្នែ៉ងខ្ួេមេ៉ស្សផ�លរាេនរាេទឹក្ននាមផផ្អមម្បនភទ 2  បញ្ហា េឺខ៉សោនែ  
បេ្ិច្។ នេរាេជាតិ insulin ម្េបម់្ោេក់្នែ៉ងខ្ួេ ក្ប៏៉ា៉ផេ្�ងខ្ួេពំ៉បាេ

 នម្បើម្បាស់ជាតិនេះនោយម្តឹមម្តរូវន�ើយ �ូនច្នែះក្ំរតិជាតិស្ករអាច្ន�ើង
 ខ្ពស់�ួសម្បរាណ។ នរាេទឹក្ននាមផផ្អមម្បនភទ 2 តាមធម្មតាអាច្ម្េប ់

ម្េងបាេនោយរបបអាហារ េិងការហាតម់្បាណ ន�ើយជួេកាលនោយ 
ការនម្បើថានែ នំពទ្យផ�រ។

វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវជួបនវជជាបណិ្ត ឬអនែក្ឯក្នទសខាងនរាេទឹក្ 
ននាមផផ្អមក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ�ំបូង ឬម៉េនពលរាេនផ្នពាះន�ើម្ឲី្យ 
អនែក្ទទួលបាេការផែរក្សា េិងម្េបម់្េងក្ំរតិជាតិស្ករបាេល្អ។ នោយ 
រាេការផែរក្សាល្អ េិងការពយាបាលច្ំនពាះនរាេរបស់នេ សស្ីភាេនម្ច្ើេ 
ផ�លរាេនរាេទឹក្ននាមផផ្អម េឹងរាេនផ្នពាះនោយនជាេជយ័។ នេេឹង 
ម្តរូវការការផែរក្សាបផេ្ថមនទៀតនោយរាេរបបអាហារ េិងការនធ្វើនតស ្
ផឆក្នមើលនោយខ្ួេឯងជាញឹក្ញាប ់េូវក្ំរតិជាតិស្ករក្នែ៉ង្មរបស់

 នេ។ សស្ីរាេនផ្នពាះផ�លរាេនរាេទឹក្ននាមផផ្អមេឹងម្តរូវការជួបនវជជា 
បណិ្ត/អនែក្ឯក្នទសនេញឹក្ញាបស់ម្រាបក់ារផែរក្សា េិងសម្រាបក់ារ 
ផក្តម្មរូវក្ំរតិនម្បើម្បាស់ថានែ នំពទ្យរបស់នេ។ 

នរាេទឹក្ននាមផផ្អមនៅនពលរាេនផ្នពាះ

នរាេទឹក្ននាមផផ្អមនៅនពលរាេនផ្នពាះ អាច្នក្ើតរាេក្នែ៉ងនពលពាក្ ់
ក្ណ្្លនេការរាេនផ្នពាះ។ សស្ីផ�លរាេនរាេនេះរាេក្ំរតិជាត ិ
ស្ករក្នែ៉ង្មនលើសពីធម្មតា។ សស្ីម្េបរ់ូបផ�លរាេនរាេទឹក្ននាម

 ផផ្អមនៅនពលរាេនផ្នពាះ ម្តរូវការនធ្វើតាមរបបអាហារ�តឹ៏ងរ៉ងឹ េិង 
ក្ម្មវធិីហាតម់្បាណ។ ក្នែ៉ងក្រណីមយួច្ំេួេ សស្ីអាច្នេតម្មរូវឲ្យនម្បើ

 ថានែ នំពទ្យរាេរមួទាងំការចាក្ថ់ានែ  ំinsulin ផ�រ។

សស្ីម្បផ�ល៣០នាក្ ់ក្នែ៉ងច្ំនណ្មសស្ី១០០នាក្ផ់�លរាេនរាេទឹក្
 

ននាមផផ្អមនៅនពលរាេនផ្នពាះ េិងរាេទារក្ទំ�ំធំជាងធម្មតា។ សស្ី 
ទាងំនេះទំេងទទួលការនធ្វើអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យមយួច្ំេួេក្នែ៉ងនពលឈ ឺ
នពាះសម្រាលកូ្េ �ូច្ជាការសម្រាលកូ្េនោយការវះកាតជ់ាន�ើម។ 
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ការសិក្សាបាេបង្ហា ញឲ្យ�ឹងថា សស្ីផ�លនក្ើតនរាេទឹក្ននាមផផ្អមនៅ
 

នពលរាេនផ្នពាះ រាេនម្ោះថានែ ក្ន់េការនក្ើតនរាេទឹក្ននាមផផ្អមម្បនភទ  
2 ក្នែ៉ងជីវតិរស់នៅនែងៃនម្កាយ។

វាជាការទូនៅសម្រាបស់ស្ីរាេនផ្នពាះ ផ�លម្តរូវបាេនេផ្ល់ជូេការនធ្វើ 
នតស្ផឆក្នមើលជាតិស្ករ ោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់ម្ង ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេ

 នផ្នពាះ។

សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថមអំពីរបបអាហារ សូមទាក្ទ់ងជាមយួម្ក្រុម 
ម្បឹក្សាផផនែក្នរាេទឹក្ននាមផផ្អមអូសស្ាលី (Australian Diabetes 
Council ) តាមទូរស័ព្នលខ 1300 342 238  ឬនបើក្នមើល  
www.australiandiabetescouncil.com

សរា្ព ធ្មខ្ពស់

មូលន�ត៉ផ�លនាឲំ្យនវជជាបណិ្ត េិងឆ្មបផឆក្នមើលនោយម្បរុងម្បយត័នែេូវ 
សរា្ព ធ្មក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នោយន�ត៉ថាសរា្ព ធ្មខ្ពស់ 
ផ�លមេិបាេពយាបាល (�ំនណើ រន�ើង្មខ្ាងំ) អាច្៖ 

• កាតប់េ្ថយការផ្គតផ់្គង់្ មសម្រាបទ់ារក្ផ�លបណ្្លឲ្យរាេ 
បញ្ហា លូតលាស់របស់ទារក្

• រាេផលប៉ាះពាល់ធងៃេធ់ងៃរនលើតម្មងន់នាម នែ្ើម េិងខួរក្បាល 
របស់រ្ាយ។

ជាមយួេឹងការផឆក្នមើលនទៀងទាត ់សរា្ព ធ្មខ្ពស់អាច្ម្តរូវបាេនេ 
រក្ន�ើញ េិងពយាបាលទាេន់ពល -  មូលន�ត៉សមរម្យមយួនទៀតក្នែ៉ង 
ការជួបនវជជាបណិ្ត េិងឆ្មបឲ្យបាេឆ្បន់ៅនពលអនែក្�ឹងថាអនែក្រាេនផ ្
នពាះ េឺទទួលការផែរក្សាស៉ខភាពម៉េនពលសម្រាលកូ្េឲ្យបាេនទៀង 
ទាត។់

សរា្ព ធ្មផ�លន�ើងខ្ពស់ នៅច៉្ង�ំណ្ក្ក់ាលនេការរាេនផ្នពាះ 
អាច្ជាសញ្ញា �ំបូងនេសា្ថ េភាពមយួនៅថា ជំងឺម្ក្ឡានភ្ើងម៉េនពល 
សម្រាលកូ្េ (pre-eclampsia)។ សញ្ញា �នទនទៀតនេជំងឺម្ក្ឡានភ្ើង 
ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ េឺរាេជាតិម្បរូនតអ៉ីេនម្ច្ើេក្នែ៉ងទឹក្ននាម េិងបញ្ហា

 ជាមយួនែ្ើម ឬក្ំរតិក្ក្ក្នែ៉ង្ម។ ជំងឺម្ក្ឡានភ្ើងម៉េនពលសម្រាល
 

កូ្េ ម្តរូវការការពយាបាលភ្ាមៗពីនម្ពាះវាអាច្បនង្កើតឲ្យរាេសា្ថ េភាព 
កាេផ់តធងៃេធ់ងៃរ (ក្ប៏៉ា៉ផេ្ក្ម្មរាេ) នៅថា eclampsia ផ�លបណ្្ល 
ឲ្យម្បកាច្។់

សស្ីមយួច្ំេួេតូច្ផ�លរាេសរា្ព ធ្មខ្ពស់ ន�ើយផ�លនម្បើថានែ នំពទ្យ 
ការពារនរាេនលើស្មពំ៉រាេម្បសិទ្ិភាព ម្បផ�លម្តរូវការច្ំណ្យ 
នពលនៅក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ន�ើម្ឲី្យសរា្ព ធ

 ្មរបស់នេអាច្ម្តរូវបាេម្តរួតពិេិត្យ េិងនធ្វើឲ្យរាេលំេឹង។ ការសានែ ក្់
 

នៅនេះអាច្រាេនម្ច្ើេនែងៃ នម្ច្ើេអាទិត្យ ឬនម្ច្ើេផខអាម្ស័យនៅនលើបញ្ហា
ធងៃេធ់ងៃរោ៉ា ងណ្។ មេ្ីរនពទ្យធំៗមយួច្ំេួេ ឥ�ូវនេះរាេអង្គភាព 
សម្រាបវ់ាយតនម្នពលនែងៃពិនសស ផ�លអនែក្អាច្សានែ ក្ន់ៅក្នែ៉ងអំ�៉ង

 
នពលនែងៃ ន�ើយម្ត�បន់ៅផ្ះវញិនៅនពលយប។់

នរាេ�ឺត

អនែក្េឹងម្តរូវនម្បើថានែ នំពទ្យសម្រាបន់រាេ�ឺតនៅនពលរាេនផ្នពាះ។ សូម 
ជួបនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ឲ្យបាេនទៀងទាត ់ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 

 
នោយន�ត៉ថានរាេ�ឺតផ�លម្េបម់្េងបាេល្អ ទំេងជាពំ៉សូវបណ្្ល 
ឲ្យរាេបញ្ហា ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះន�ើយ។ នរាេ�ឺតផ�លមេិ

 អាច្ម្េបម់្េងបាេ អាច្ទាក្ទ់ងេឹងការសម្រាលកូ្េមេិម្េបផ់ខ េិង 
ទមងៃេម់្សាលនៅនពលនក្ើតមក្ អនែក្អាច្នធ្វើឲ្យនរាេ�ឺតបាេម្បនសើរ 
ន�ើងម្បសិេនបើអនែក្មេិជក្ប់ារ។ី វាជាការសំខាេផ់�លសស្ីរាេនរាេ�ឺត

 បាេចាក្ថ់ានែ បំង្្ក រនរាេម្េរុេផ្្សាយធំ។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេការពិបាក្ 
�ក្�នងហាើម វាជាការសំខាេផ់�លអនែក្ម្តរូវពិនម្ោះនោបល់ជាមយួនវជជា 
បណិ្តរបស់អនែក្។

ជំងឺស្កេ់

ម្បសិេនបើអនែក្រាេជំងឺស្កេ ់េឺជាការសំខាេផ់�លអនែក្ម្តរូវផឆក្នមើលជា 
មយួនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ម៉េនពលរាេនផ្នពាះ នោយន�ត៉ថាថានែ នំពទ្យ  
េិងក្ំរតិថានែ ផំ�លអនែក្នម្បើន�ើម្មី្េបម់្េងជំងឺស្កេ ់ម្បផ�លជាម្តរូវផ្្ស់

 
ប្ូរ។ សូមកំ៉្ផ្្ស់ប្ូរក្ំរតិថានែ នំោយោ្ម េការពិភាក្សាអំពីជនម្មើសនេការ

 នម្បើម្បាស់ថានែ ជំាមយួនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្។

�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្

ម្បសិេនបើអនែក្នរៀបច្ំេនម្រាងការន�ើម្រីាេនផ្នពាះ េិងក្ំព៉ងនម្បើថានែ ំ
 នពទ្យសម្រាប�់ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ សូមផឆក្នមើលជាមយួនវជជាបណិ្ត
 

អនែក្ន�ើម្នីធ្វើឲ្យម្បាក្�ថា ថានែ នំពទ្យននាះវារាេស៉វត្ថិភាពសម្រាបក់ារ 
រាេនផ្នពាះ។ ការរាេនផ្នពាះអាច្នធ្វើឲ្យ�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្របស់អនែក្ 
កាេផ់តធងៃេធ់ងៃរផែមនទៀត �ូនច្នែះវាជាការសំខាេផ់�លអនែក្ម្តរូវម្បាបឆ់្មប  
នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឬអនែក្ផ្ល់ឱវាទអំពីការរាេអារម្មណ៍របស់អនែក្ 
ន�ើម្នីេអាច្ផ្ល់ ឬនរៀបច្ំការជួយ�នម្ជាមផម្ជងបផេ្ថមនទៀតសម្រាប ់
អនែក្។ ម្បសិេនបើតាមធម្មតាអនែក្ពំ៉រាេអារម្មណ៍ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នទ ន�ើយ 
�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ េិង/ឬការម្ពរួយអេ្ះសារនក្ើតរាេក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល

 រាេនផ្នពាះ សូមម្បាបឲ់្យឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្បាេ�ឹង ន�ើម្ឲី្យ 
នេអាច្ផ្ល់ ឬនរៀបច្ំការជួយ�នម្ជាមផម្ជងសមរម្យសម្រាបអ់នែក្។
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បញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ 
នៅនពលឈនឺពាះ  
េិងការសម្រាលកូ្េ

Complications in labour and 
birthing
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នទាះបីជាអនែក្រាេស៉ខភាពល្អ ន�ើយម្បរុងនម្បៀបរចួ្ជានម្សច្សម្រាបក់ារ 
ឈនឺពាះ េិងសម្រាលកូ្េក្្ី ជាេិច្្ចជាកាលវានៅផតអាច្រាេការលំបាក្ 
នោយមេិបាេរពឹំងេិតជាម៉េ។

ការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េរាេ�ំនណើ រការយឺត

ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អាច្វាយតនម្អំពីការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ 
ក្ំព៉ងរាេ�ំនណើ រការនោយស្ាបនមើលទារក្ក្នែ៉ងនពាះរបស់អនែក្ ផឆក្ 
នមើលឲ្យបាេ�ឹងថានតើក្ស្ូេនបើក្ធំបាេប៉ា៉ណ្ណ  េិងទារក្បាេច៉្ះមក្

 �ល់ម្តឹមណ្ន�ើយ។ ម្បសិេនបើក្ស្ូេក្ំព៉ងនបើក្ច្ំ�យឺតៗ ឬការ
 ក្សន្ាក្ប់ាេែយច៉្ះ ឬឈប ់ននាះឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្អាច្ 

េិោយថា នពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េរបស់អនែក្មេិរាេ�ំនណើ រនៅ 
ម៉ខល្អ តាមការផ�លេួរផតនក្ើតរាេន�ើងននាះន�ើយ។

វាជាការល្អ ម្បសិេនបើអនែក្អាច្បេ្ូរសម្មរួលក្នែ៉ងខ្ួេ េិងនៅសងៃបន់សងៃៀម 
 - ការម្ពរួយបារម្ភអាច្នធ្វើឲ្យអ្វីៗរាេ�ំនណើ រការកាេផ់តយឺត។ សូមសួរ 

ថានតើរាេអ្វីខ្ះផ�លអនែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្ ឬអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជងអាច្ 
ជួយ�នធ្វើន�ើម្ឲី្យរាេ�ំនណើ រការនៅម៉ខ។ ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តអាច្ផណនា ំ
ឲ្យ៖

• ផ្្ស់ប្ូរទីតាងំ

• ន�ើរជំ៉វញិ - ច្លនាអាច្ជំរ៉ញឲ្យរាេការក្សន្ាក្ ់េិងជួយ�ឲ្យទារក្ 
រាេច្លនាច៉្ះនម្កាមផែមនទៀត

• ងូតទឹក្ផ្្ក ឈូក្ ឬម្តាទឹំក្ក្នែ៉ងអាងនរ្ៅឧណហា ៗ

• រតឹខនែង

• ន�ក្មយួម្សបក្ន់�ើម្ឲី្យរាេក្រ្ាងំន�ើងវញិ

• រាេអ្វីៗសម្រាបប់រនិភាេ ឬផឹក្។ 

ម្បសិេនបើ�ំនណើ រការនៅផតបេ្យឺត�ផ�ល ឆ្មប ឬនវជជាបណិ្តអាច្ផណ
 

នាឲំ្យបំផបក្ទឹក្នភ្ាះរបស់អនែក្ ឬនោយស៊ក្បញ្ចូ ល IV drip (ម្បោប ់
ចាក្ប់ញ្ចូ លតំណក្ទឹ់ក្ថានែ កំ្នែ៉ងសរនសនោយមជា៉ល) នោយរាេជាតិថានែ  ំ

 synthetic oxytocin នធ្វើឲ្យការក្សន្ាក្រ់បស់អនែក្កាេផ់តរាេ 
ម្បសិទ្ិភាព។ ម្បសិេនបើអនែក្អស់ក្រ្ាងំ ឬរាេការឈចឺាបផ់�លមេិ

 អាច្ម្ទាមំ្ទបាេ អនែក្ម្បផ�លច្ងសួ់រអំពីជនម្មើសសម្រាបថ់ានែ បំេ្ថយការ 
ឈចឺាប។់ 

“ អនែក្ម្តរូវរាេេនម្រាងការ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្អនែក្ពំ៉អាច្ 

រពំឹងទ៉ក្នម្ច្ើេនពក្ក្នែ៉ងការម្េបម់្េងនលើអ្វីៗ
 

ផ�លនក្ើតន�ើងន�ើយ។ អ្វីផ�លសំខាេន់នាះ 
េឺបាេនេផ្ល់ពត័រ៌ាេជូេអនែក្តាមលទ្ភាពផ�ល 

អាច្នធ្វើនៅបាេ។” Katrina
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នពលណ្ទារក្រាេទីតាងំខ៉សពីធម្មតា

ទារក្ភាេនម្ច្ើេនក្ើតក្បាលមក្ម៉េ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ទារក្ខ្ះនៅទីតាងំផ�លអាច្
នធ្វើឲ្យស្ម៉េសា្ម ញ�ល់ការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ។

ទីតាងំផ�លនៅខាងនម្កាយ (Posterior position)

នេះរាេេយ័ថា ក្បាលទារក្ចូ្លឆ្អឹងម្តោក្ផបរម៉ខមក្នពាះអនែក្ ជា 
ជាងផបរម៉ខនៅនម្កាយអនែក្។ វាអាច្នាឲំ្យរាេការឈនឺពាះយូរ ម្ពម 
ទាងំការឈខឺនែងកាេផ់តខ្ាងំ។ ទារក្ភាេនម្ច្ើេេឹងផ្្ស់ប្ូរទីតាងំក្នែ៉ង

 អំ�៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ទារក្ខ្ះមេិផ្្ស់ប្ូរទីតាងំ
នទ។ ម្បសិេនបើទារក្មេិផ្្ស់ប្ូរទីតាងំនទ អនែក្ម្បផ�លអាច្ម្បឹងរ៉ញ

 វានច្ញនោយខ្ួេឯង ឬនវជជាបណិ្តម្បផ�លជាម្តរូវការបង្វិលក្បាល 
ទារក្ េិង/ឬជួយ�ឲ្យវានច្ញនោយនម្បើ�នង្កៀបទាញ ឬម្បោបបឺ់តទារក្។  
អនែក្អាច្ជួយ�នោយល៉តជង្គងច៉់្ះនលើម្បអបន់� េិងក្បាលជង្គងអ់នែក្  
ន�ើយបង្វិល ឬនោលឆ្អឹងម្តោក្អនែក្ - រនបៀបនេះក្អ៏ាច្ជួយ�បេ្ថយ 
ការឈខឺនែងផ�រ។

ក្្ីក្ង្វល់អំពីសា្ថ េភាពរបស់ទារក្

ជួេកាលអាច្រាេក្្ីក្ង្វល់ផ�លថា ទារក្រាេទ៉ក្្ខម្ពរួយក្នែ៉ងអំ�៉ងនពល
 

ឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ។ សញ្ញា ទាងំឡាយរាេរមួទាងំ៖

• លំនាផំបបបទនេច្ង្្វ ក្ន់លាតនបះ�ូងរបស់ទារក្នលឿេ យឺត  
ឬខ៉សផប្ក្ធម្មតា

• ការបតន់ជើងធំរបស់ទារក្ (ន�ើញរាេទឹក្នបតងខ្ចីន ្្ម នៅថា 
លាមក្�ំបូងរបស់ទារក្ នៅជំ៉វញិខ្ួេទារក្)។

ម្បសិេនបើទារក្អនែក្ហាក្�ូ់ច្ជាម្ទាមំ្ទមេិបាេនទ �ំណ្ក្ក់ាលទ ី
មយួេឺម្តរូវម្តរួតពិេិត្យឲ្យបាេ�ិត�ល់ េូវច្ង្្វ ក្ន់លាតនបះ�ូងរបស់ 
វា។ ទារក្អនែក្ម្បផ�លម្តរូវការនក្ើតឲ្យបាេឆ្ប ់ជាមយួេឹងការបនង្កើត 
កូ្េនោយនម្បើម្បោបបឺ់ត ឬ�នង្កៀបទាញ ឬម្បផ�លនោយការសម្រាល 
កូ្េនោយការវះកាត។់  
 

ការធ្ាក្់្ មនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ 
(ការធ្ាក្់្ មនម្ច្ើេជាងធម្មតា)

វាជាការធម្មតាផ�លធ្ាក្់្ មបេ្ិច្បេ្ួច្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ។  
ជាទូនៅ សាច្�៉់ំនេស្ូេរបស់អនែក្េឹងបេ្ក្សន្ាក្ន់�ើម្កីាតប់េ្ថយ េិង

 
ការពារក៉្ំឲ្យធ្ាក្់្ ម។ នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី សស្ីខ្ះរាេការធ្ាក្់្ ម 
នម្ច្ើេជាងធម្មតា ផ�លនៅថាការធ្ាក្់្ មនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ។

ការធ្ាក្់្ មនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ នក្ើតរាេនៅនពលរ្ាយ�ូរ 
្មអស់៥០០ម.ល ឬនម្ច្ើេជាងនេះ។ មូលន�ត៉ទូនៅនេការធ្ាក្ ់
្មនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េេឺថាសាច្�៉់ំស្ូេសម្មរួលបេ្ូរ ផ�ល

 
តាមធម្មតាវាម្តរូវក្សន្ាក្។់ ការចាក្ថ់ានែ  ំsynthetic oxytocin  
នម្កាយនពលទារក្នក្ើតមក្ ជួយ�ស្ូេរ៉ញស៉ក្នច្ញនម្រៅ េិងកាតប់េ្ថយ 
នម្ោះថានែ ក្ន់េការធ្ាក្់្ មនម្ច្ើេ។ ឆ្មបរបស់អនែក្េឹងផឆក្នមើលស្ូេ

 
របស់អនែក្ោ៉ា ងនទៀងទាតន់ម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ ន�ើម្នីធ្វើឲ្យម្បាក្� 
ថាស្ូេរងឹប៉ឹង េិងក្សន្ាក្។់

ការធ្ាក្់្ មនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ អាច្បណ្្លឲ្យរាេបញ្ហា  
ស្ម៉េសា្ម ញមយួច្ំេួេ ន�ើយអាច្រាេេយ័ថាការសានែ ក្ន់ៅយូរក្នែ៉ងមេ្ីរ

 នពទ្យ។ បញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញខ្ះរាេសភាពធងៃេធ់ងៃរ ក្ប៏៉ា៉ផេ្វាក្ម្មនាឲំ្យស្ាប ់
ណ្ស់។

សំណល់ស៉ក្

យូរៗម្ង ស៉ក្មេិនច្ញនម្រៅន�ើយនម្កាយនពលទារក្នក្ើតន�ើយ �ូនច្នែះ 
នវជជាបណិ្តម្តរូវការយក្វានច្ញឲ្យបាេឆ្ប។់ ការនេះ តាមធម្មតាម្តរូវ 
បាេនធ្វើនៅក្នែ៉ងបេ្បវ់ះកាត។់ អនែក្េឹងម្តរូវនេចាក្ថ់ានែ សំ្ពឹក្សម្រាបឲ់្យស្ពឹក្

 ពីនម្កាមច្នង្កះ ឬចាក្ស់េ្ប។់
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នក្ើតម៉េនពលក្ំណតទ់ៈ  
នពលទារក្នក្ើត 
ម៉េក្ំណតន់ពល

Early arrival: when a baby comes 
too soon
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ខណទៈផ�លការរាេនផ្នពាះភាេនម្ច្ើេរាេរយទៈនពលរវាង៣៧ េិង៤២ 
អាទិត្យ វាមេិខ៉សធម្មតានទសម្រាបទ់ារក្នក្ើតម៉េនពលក្ំណត។់ ម្បសិេ 
នបើទារក្នក្ើតមក្ម៉េច៉្ងអាទិត្យទី៣៧ វាម្តរូវបាេចាតទ៉់ក្ជាទារក្នក្ើត 
មេិម្េបផ់ខ ឬនក្ើតម៉េនពល។ ម្បផ�លទារក្៨នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ ់
ផ�លនក្ើតក្នែ៉ងម្បនទសអូសស្ាលី ជាទារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ។

ទារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខនោយន�ត៉៖

• រាេបញ្ហា ស៉ក្ ឬក្ស្ូេ

• វាជាការរាេនផ្នពាះកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ

• ផបក្ទឹក្នភ្ាះ

• រ្ាយរាេសរា្ព ធ្មខ្ពស់ ឬជំងឺទឹក្ននាមផផ្អម

• រ្ាយរាេការឆ្ងនមនរាេ ជាពិនសសក្នែ៉ងបំពងទឹ់ក្មូម្ត។

រាេនម្ោះថានែ ក្ខ់្ពស់នេការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េមេិម្េបផ់ខ ក្នែ៉ងច្ំនណ្ម 
សស្ីផ�លពំ៉រាេការផែរក្សាស៉ខភាពនទៀងទាតម់៉េនពលសម្រាលកូ្េ ក្ ៏
ប៉ា៉ផេ្ជាញឹក្ញាបន់េមេិសា្គ ល់មូលន�ត៉ន�ើយ។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេ

 
នរាេសញ្ញា ណ្មយួនេការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េម៉េ៣៧អាទិត្យ សូម 
ទាក្ទ់ងជាមយួឆ្មប នវជជាបណិ្ត ឬមេ្ីរនពទ្យអនែក្ជាបន្ាេ។់ 

វារាេស៉វត្ថិភាពនម្ច្ើេសម្រាបទ់ារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ ផ�លបាេនក្ើតក្នែ៉ង
 មេ្ីរនពទ្យធំៗរាេនម្េឿងម្បោប�់ទ៏ំនេើប ន�ើយរាេប៉េ្គលិក្ផ�លបាេ 

�្វឹក្�្វឺេជាពិនសសន�ើម្ផីែរក្សាទារក្�តូ៏ច្ (ជាពិនសស ទារក្ទាងំ
 ឡាយផ�លនក្ើតម៉េ៣៣អាទិត្យ)។ ម្បសិេនបើអនែក្រស់នៅក្នែ៉ងតំបេជ់េ

 បទ វាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវនៅមេ្ីរនពទ្យឲ្យបាេឆ្ប ់តាមលទ្ភាព 
អាច្នធ្វើនៅបាេ ន�ើម្ឲី្យនេអាច្បញជាូ េអនែក្នៅមេ្ីរនពទ្យផ�លរាេ

 នម្េឿងម្បោបទ់ំនេើបសម្រាបផ់ែរក្សាទារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ។

ឱកាសនេការរស់រាេរាេជីវតិ អាម្ស័យនៅនលើទារក្ថានតើវានក្ើតម៉េ 
នពលក្ំណតប់៉ា៉ណ្ណ  ន�ើយថានតើការផែរក្សានោយអនែក្ជំនាញបាេផ្ល់ 
ជូេឆ្បរ់�័សោ៉ា ងណ្ផ�រ។ ច្ំនពាះទារក្នក្ើតម៉េ២៦អាទិត្យនេការ 
រាេនផ្នពាះ ម្បផ�លទារក្៦០នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្េ់ឹងរស់រាេ 
រាេជីវតិនៅនពលនក្ើត។ �ល់២៨ នៅ៣០អាទិត្យនេការរាេនផ្នពាះ 
ម្បផ�លទារក្៩៨នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០ នាក្េ់ឹងរស់រាេរាេជីវតិនៅ 
នពលនក្ើតមក្។

នម្ោះថានែ ក្ន់េពិការភាព អាម្ស័យនៅនលើទារក្នក្ើតម៉េប៉ា៉នា្ម េផខ។  
ម្បផ�ល៤០ភាេរយនេទារក្នក្ើតនៅ២៤អាទិត្យ រាេនម្ោះថានែ ក្ន់េ 
ពិការភាពល្មម ឬធងៃេធ់ងៃរ�ូច្ជាជំងឺ cerebral palsy ខា្វ ក្ ់ែ្ង ់ឬពិការ 
ភាពខាងបាម្ជ្ាសា្ម រតី។ ទារក្នក្ើតនៅនពលជិតច៉្ងបញ្ចបន់េការរាេនផ ្
នពាះ តាមធម្មតាពំ៉រាេបញ្ហា រយទៈនពលយូរន�ើយ។

នោយសារសររីាង្គរបស់នេពំ៉ទាេលូ់តលាស់នពញនលញ ទារក្នក្ើតមេិ 
ម្េបផ់ខអាច្រាេ៖

• បញ្ហា សួត ទារក្ផ�លនក្ើតមេិម្េបផ់ខ ជាញឹក្ញាបម់្តរូវការជំេួយ 
ន�ើម្�ីក្�នងហាើម ពីនម្ពាះសួតរបស់នេពំ៉ទាេលូ់តលាស់នពញនលញ 
នៅន�ើយ។ ជាញឹក្ញាប ់នេចាក្ថ់ានែ នំស្រ ៉ាូអ៉ី�ឲ្យសស្ីម៉េនពល 
សម្រាលកូ្េម៉េផខ ន�ើម្កីាតប់េ្ថយនម្ោះថានែ ក្ន់េសួត េិងបញ្ហា  
�នទនទៀតក្នែ៉ងខ្ួេទារក្នក្ើតម៉េនពល។

• ការឈប�់ក្�នងហាើម ការនេះរាេេយ័ថាទារក្ឈប�់ក្�នងហាើម។ វា
នក្ើតរាេន�ើងនោយសារផផនែក្នេខួរក្បាលផ�លម្េបម់្េងការ�ក្ 
�នងហាើមពំ៉ទាេលូ់តលាស់នពញនលញនៅន�ើយ។ ទារក្នក្ើតមេិម្េប ់
ផខម្តរូវបាេម្តរួតពិេិត្យោ៉ា ង�ិត�ល់ ន�ើម្នីេអាច្ម្តរូវបាេជួយ�ឲ្យ 
ចាបន់ផ្ើម�ក្�នងហាើមវញិ ម្បសិេនបើនេឈប�់ក្�នងហាើម។

• ការលំបាក្ក្នែ៉ងការបំនៅ ម្បសិេនបើទារក្មេិអាច្ជញ្ជា ក្ប់ាេនទ នេ 
ម្បផ�លម្តរូវការបំនៅនោយ�បរ�ូតនេនច្ះជញជាក្ ់េិងនលប។

• បញ្ហា រក្សាខ្ួេឲ្យនៅរាេក្ំនៅ ម្បោបវ់ាស់ក្ំនៅធម្មជាតិរបស់ 
ទារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ មេិទាេលូ់តលាស់ម្តឹមម្តរូវនទ�ូនច្នែះនេមេិ

 
អាច្ម្េបម់្េងសីត៉ណហា ភាពនេ�ងខ្ួេរបស់នេបាេន�ើយ។ នេម្ប 
ផ�លម្តរូវការការផែរក្សាក្នែ៉ងផក្វ humidicrib (ផក្វសម្រាបោ់ក្ ់
ទារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ) ឬោក្ន់ម្កាមម្បោបក់្ំនៅពិនសសរ�ូត�ល់ 
វាធំល្មមម្េបម់្ោេន់�ើម្អីាច្ផក្តម្មរូវសីត៉ណហា ភាពរបស់ខ្ួេនេបាេ។

• ជំងឺខាេន់លឿង ផស្ក្ទារក្អាច្នលឿង នម្ពាះនែ្ើមរបស់នេនៅពំ៉ 
ទាេរ់ាេ�ំនណើ រការម្តឹមម្តរូវ។ ច្ំនពាះពត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនមើល  
នម្កាយនពលទារក្អនែក្បាេនក្ើតមក្ នៅទំពរ័ 86។

នតើទារក្របស់ខ្៉ ំេឹងរស់រាេរាេជីវតិរស់នៅឬនទ?

តាមធម្មតា នពលមយួអាទិត្យៗផែមនទៀតផ�លទារក្បាេច្ំណ្យន�ើម្ ី
លូតលាស់ក្នែ៉ងស្ូេ ទារក្រាេឱកាសរស់រាេរាេជីវតិោ៉ា ងនម្ច្ើេនម្ក្

 ផលង។ ទារក្ផ�លនក្ើតម៉េនពលកាេផ់តឆ្ប ់រាេនម្ោះថានែ ក្ក់ាេផ់ត 
ខ្ាងំន�ើម្រីស់រាេរាេជីវតិ។ ទារក្នក្ើតម៉េ៣២អាទិត្យនេការរាេនផ្

 
នពាះ ទំេងជារស់រាេរាេជីវតិនម្ច្ើេ ម្បសិេនបើនេទទួលការផែរក្សា 
នោយឯក្នទសផផនែក្នពទ្យ េិងេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ក្នែ៉ងមេ្ីរផែរក្សាកូ្េខ្ចីផ�ល

 ឈធឺងៃេធ់ងៃរ (neonatal intensive care unit)។

ម្បសិេនបើទារក្អនែក្នក្ើតម៉េនពលក្ំណត ់េឺជាការម្បនសើរផមេផទេ
 

សម្រាបអ់នែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្ផ�លម្តរូវពរទារក្អនែក្នោយជិតសនែិទ្ េឺប៉ាះ
ផស្ក្េឹងផស្ក្ឲ្យបាេអំ�៉ងនពលយូរជានទៀងទាត ់ផ�លនៅថា  
“kangaroo care” ឬការនមើលផែកូ្េ�ូច្សត្វផ�េការូ សីត៉ណហា ភាព 
នទៀងទាតន់េ�ងខ្ួេរបស់អនែក្ ជួយ�ផក្តម្មរូវឲ្យសីត៉ណហា ភាពនេទារក្អនែក្  
រាេភាពរលូេល្អជាងផក្វសម្រាបច់្ិញ្ច ឹមទារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ នោយ 
ន�ត៉ថាទារក្អនែក្មេិម្តរូវនម្បើក្រ្ាងំនម្ច្ើេ ន�ើម្រីក្សាខ្ួេរបស់នេឲ្យនៅ

 រាេក្ំនៅន�ើយ នេលូតលាស់ េិងរកី្ច្នម្មើេោ៉ា ងឆ្ប។់ kangaroo  
care ជួយ�អនែក្បនង្កើតទំនាក្ទ់ំេងរបស់អនែក្ជាមយួទារក្អនែក្ េិងជួយ� 
អនែក្ឲ្យរាេអារម្មណ៍កាេផ់តជិតស្ិទ្ជាមយួវា។ វាក្អ៏ាច្ជួយ�អនែក្នរៀប 
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ច្ំឲ្យរាេ េិងរក្សាការផ្គតផ់្គងទឹ់ក្នោះអនែក្ផ�រ។ ទារក្នក្ើតម៉េនពល 
លូតលាស់ល្អជាមយួេឹងទឹក្នោះរ្ាយ។

ជួយ�អនែក្បនង្កើតទំនាក្ទ់ំេងរបស់អនែក្ជាមយួទារក្អនែក្ េិងជួយ�អនែក្ឲ្យ 
រាេអារម្មណ៍កាេផ់តជិតស្ិទ្ជាមយួនេ។ វាក្អ៏ាច្ជួយ�អនែក្បនង្កើត  
េិងរក្សាការផ្គតផ់្គងទឹ់ក្នោះរបស់អនែក្ផ�រ។ ទារក្នក្ើតម៉េនពលក្ំណត ់ 
វាធំលូតលាស់ល្អម្បនសើរជាមយួេឹងទឹក្នោះរ្ាយ។

ច្ំនពាះទារក្នក្ើតម៉េ២៤អាទិត្យ ឱកាសនេការរស់រាេរាេជីវតិេឺរាេ 
តិច្ណ្ស់ ន�ើយមេ្ីរនមើលផែរក្សា�ិត�ល់ពំ៉រាេទរ្ាបផ់្ល់ជូេការ

 
ផែរក្សាោ៉ា ងល្អិតល្អេ ់ច្ំនពាះទារក្ផ�លនក្ើតម៉េនពល�ូច្នេះន�ើយ។ 
នទាះបីោ៉ា ងនេះក្្ី ម្បសិេនបើនមើលនៅទារក្អនែក្ម្បផ�លជានក្ើតម៉េ២៤ 

 អាទិត្យ នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្េឹងពិភាក្សាការនេះជាមយួអនែក្។ វាជាការ 
សំខាេផ់�លអនែក្ម្តរូវជាបទ់ាក្ទិ់េក្នែ៉ងនសច្ក្្ីសនម្មច្ចិ្ត្ ថានតើម្តរូវ

 សាក្ល្ងជួយ�សនសង្្គ ះទារក្អនែក្ឬអត។់ ន�ើម្ជីួយ�អនែក្នធ្វើការសនម្មច្ 
ច្ិត្អំពីអ្វីផ�លល្អបំផ៉តសម្រាបអ់នែក្ េិងម្េរួសាររបស់អនែក្ នវជជាបណិ្ត

 
របស់អនែក្េឹងផ្ល់ជូេអនែក្េូវពត័រ៌ាេនម្ច្ើេបំផ៉ត តាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើ 
នៅបាេ។

ច្ំនពាះទារក្នក្ើតនៅ២៤អាទិត្យ អម្តានេការរស់រាេរាេជីវតិនៅផត 
រាេក្ំរតិទាប ក្ប៏៉ា៉ផេ្អម្តានេះម្បនសើរន�ើងោ៉ា ងនម្ច្ើេនម្កាយនពល 
ននាះ។ �ល់២៨អាទិត្យ ទារក្នម្ច្ើេជាង៩០នាក្ ់ក្នែ៉ងទារក្១០០នាក្ ់
េឹងរស់រាេរាេជីវតិ នោយរាេការផែរក្សាោ៉ា ងយក្ចិ្ត្ទ៉ក្ោក្ពី់អនែក្ 
ឯក្នទសក្នែ៉ងមេ្ីរផែរក្សាកូ្េខ្ចីផ�លឈធឺងៃេធ់ងៃរ។

ម្បសិេនបើអនែក្ច្ង�់ឹងនម្ច្ើេនទៀត អំពីការសម្រាលកូ្េមេិម្េបផ់ខ េិង
 អ្វីៗផ�លអាច្រាេេយ័សម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្ អនែក្អាច្អាេលទ្ផល 

សម្រាបទ់ារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខទៈ កូ្េនសៀវនៅពត័រ៌ាេសម្រាបរ់ាតា 
បិតា។ អាច្ទទួលយក្បាេពីនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឬសូមនបើក្នមើល  
www.psn.org.au

ម្បសិេនបើទារក្អនែក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ ឬទំេងជានក្ើតម៉េនពលក្ំណត ់
 

អនែក្ម្បផ�លច្ងសួ់រ៖

• នតើទីណ្ផ�លជាក្ផេ្ងល្អបំផ៉តសម្រាបកូ់្េនក្ើតម៉េនពលក្ំណត ់
របស់ខ្៉ ំេឹងម្តរូវនក្ើត

• នតើនេអាច្នធ្វើអ្វីបាេខ្ះម៉េនពលសម្រាលកូ្េ ន�ើម្ផី្ល់ឱកាស
 

សម្រាបកូ់្េខ្៉ ំឲ្យបាេម្បនសើរន�ើង 

• នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើងនម្កាយនពលកូ្េខ្៉ ំនក្ើតមក្

• ច៉្ះម្បសិេនបើកូ្េខ្៉ ំនក្ើតក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យផ�លោ្ម េមេ្ីរផែរក្សាកូ្េខ្ចី
 ផ�លឈធឺងៃេធ់ងៃរ (NICU)

• នតើខ្៉ ំអាច្បំនៅកូ្េខ្៉ ំេឹងនោះបាេឬនទ

• នតើកូ្េខ្៉ ំេឹងនៅក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យយូរប៉ា៉ណ្ណ

• នតើកូ្េនក្ើតម៉េនពលក្ំណតរ់បស់ខ្៉ ំ េឹងលូតលាស់ោ៉ា ង�ូច្នម្ច្
 

ក្នែ៉ងរយទៈនពលយូរអផង្វងនៅនែងៃម៉ខ

• នតើនយើងអាច្រក្បាេពត័រ៌ាេនម្ច្ើេនទៀត អំពីការសម្រាលកូ្េម៉េផខ 
នៅក្ផេ្ងណ្?

“ខ្៉ ំធ្ាបរ់ាេកូ្េនភ្ាះ ន�ើយឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ 
នៅ២៨អាទិត្យ។ ម្ក្ន�ក្នមើលនៅនម្កាយ ខ្៉ ំអាច្ 
ច្ងចាថំា បាេទនម្មតខ្ួេក្នែ៉ងឡាេនពទ្យនៅមេ្ីរ 
នពទ្យនៅជិតបំផ៉តផ�លរាេការផែរក្សានោយអនែក្ 

ឯក្នទស ន�ើយខ្៉ ំនៅសងៃបន់សងៃៀម។ ខ្៉ ំពំ៉បាេភយ័
 

នឆ្ឆ្្ន�ើយ។ តាមរនបៀបណ្មយួ ខ្៉ ំេិតថាធម្មជាតិ
 

ោក្ក់្ម្មវធីិឲ្យអនែក្ទបទ់ល់ក្នែ៉ងសា្ថ េភាពលំបាក្ទាងំ 
នេះ។ អនែក្ម្ោេផ់តនធ្វើេូវអ្វីផ�លអនែក្ម្តរូវនធ្វើប៉ា៉នណ្ណ ះ។ 
ម្បាក្�ន�ើយ នម្កាយនពលវាច្បស់ព្វម្េប ់ខ្៉ ំយំនពញ 
មយួនែងៃ។ នពល�ំបូង កូ្េនភ្ាះឈជឺាខ្ាងំ ន�ើយពួក្ 
នេម្តរូវបាេពិេិត្យនមើលនោយម្បរុងម្បយត័នែក្នែ៉ងរយទៈ

 
នពលបីឆ្នែ �ំំបូង ក្ប៏៉ា៉ផេ្ពួក្វាមេិអីនទឥ�ូវនេះ។ ” 

Carol
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ទារក្ផ�លរាេ 
នសច្ក្្មី្តរូវការពិនសស

Babies with special needs
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ម្បសិេនបើទារក្អនែក្រាេបញ្ហា  អនែក្េឹងរាេសំណួរជា 
នម្ច្ើេ។ សូមកំ៉្រញួរាេឹងសួរនេ។ វាជាេំេិតល្អផ�ល 
ក្តទ៉់ក្សំណួររបស់អនែក្ ន�ើម្ឲី្យបាេម្បាក្�ថាសំណួរ 
ទាងំននាះទទួលបាេច្នម្ើយ។

ទារក្មយួច្ំេួេនក្ើតមក្រាេសា្ថ េភាព ផ�លេឹងនធ្វើឲ្យជីវតិរស់នៅរបស់នេខ៉ស 
នផ្សងោនែ តាមរនបៀបណ្មយួ ោ៉ា ងនហាច្ណ្ស់ក្ក៏្នែ៉ងនពលនេះផ�រ។ នេបាេ 
នក្ើតមក្មេិម្េបផ់ខ ឬនេម្បផ�លរាេជំងឺ ឬសា្ថ េភាពផ�លប៉ាះពាល់�ល់ 
រនបៀបផ�ល�ងខ្ួេ េិងខួរក្បាលរបស់នេនធ្វើការ។ ទារក្ទាងំនេះម្តរូវការការផែ 
រក្សាពិនសសនៅក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យ។ ការផែរក្សារបស់នេេឹងម្តរូវបាេម្តរួតពិេិត្យនោយ

 នវជជាបណិ្តឯក្នទសជំងឺក៉្រារ។ ម្បសិេនបើមេ្ីរនពទ្យរបស់អនែក្ពំ៉រាេក្ផេ្ងសម្រាប ់
ផែរក្សាទារក្អនែក្នទ នេអាច្នៅមេ្ីរនពទ្យនផ្សងនទៀតបាេ។ ម្ក្សួងស៉ខាភបិាល 
រ�្ឋ NSW រាេនសវា�ឹក្ជញជាូ េទារក្ផ�លនទើបនក្ើតមក្ េិងម្េរូនពទ្យពយាបាល

 នរាេកូ្េនក្្មងក្នែ៉ងម្ោរាេអាសេនែបន្ាេ ់(NETS) ផ�លេឹងនរៀបច្ំឲ្យរាេការ�ឹក្ 
ជញជាូ េនេះតាមរែយេ្ ឬតាមយេ្នហាះ។ ជាញឹក្ញាប ់េឺរាេលទ្ភាពសម្រាប ់
អនែក្ ឬន�េូរបស់អនែក្ន�ើម្នីធ្វើ�ំនណើ រជាមយួទារក្អនែក្នៅកាេម់េ្ីរនពទ្យែ្មី។ 

រាតាបិតាខ្ះ�ឹងជាម៉េថាទារក្របស់នេេឹងរាេបញ្ហា  ក្ប៏៉ា៉ផេ្នទាះបី�ឹងពត័រ៌ាេ 
នេះម៉េ ឬនម្កាយការសម្រាលកូ្េក្ន៏ោយ អនែក្ម្បផ�លជារាេអារម្មណ៍ផ�ល 
ពិបាក្េឹងទបទ់ល់។ ទ៉ក្្ខម្ពរួយ ក្ំ�ឹង ន�ើយេិងការមេិនជឿេឺជាធម្មតានៅនពល

 នេះ។ រាតាបិតាជានម្ច្ើេ ជាពិនសសរាតាមេិ�ឹងជានរឿងអ្វីនទ ផ�លនេនច្ះផត
 ម្ពរួយបារម្ភថានេេឹងទទួលការស្ីបនន្ាសច្ំនពាះបញ្ហា នេះ  ក្ប៏៉ា៉ផេ្ការនេះទំេង 

ជាមេិនក្ើតរាេន�ើយ។

តាមធម្មតា ទារក្ផ�លរាេបញ្ហា ស៉ខភាព ម្តរូវការសានែ ក្ន់ៅមេ្ីរនពទ្យសម្រាប ់
ការផែទាពំិនសសនម្កាយនពលរ្ាយរបស់ខ្ួេបាេម្ត�បន់ៅផ្ះវញិ ក្ប៏៉ា៉ផេ្វា 
ជាការសំខាេស់ម្រាបអ់នែក្ េិងទារក្អនែក្ន�ើម្សីា្គ ល់ោនែ នៅវញិនៅមក្។ អនែក្េឹង 
ម្តរូវបាេនលើក្ទឹក្ចិ្ត្ន�ើម្នីធ្វើក្ិច្្ចការនេះ ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅ

 បាេនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េន�ើយ នទាះបីជាទារក្ក្ំព៉ងនៅក្នែ៉ង humidicrib 
(ផក្វសម្រាបោ់ក្ទ់ារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ) ក្ន៏ោយ។

អនែក្ម្បផ�លជារាផរក្ក្នែ៉ងការប៉ាះពាល់ េិងថានែ ក្ែ់នែមទារក្អនែក្នៅនពល�ំបូង។  
ប៉េ្គលិក្មេ្ីរនពទ្យយល់�ឹងអំពីអារម្មណ៍របស់អនែក្ ន�ើយសាក្ល្ងជួយ�អនែក្

 
ទបទ់ល់េឹងបញ្ហា ទាងំនេះ។

អនែក្ម្តរូវការការជួយ�នម្ជាមផម្ជង េិងពត័រ៌ាេនម្ច្ើេបំផ៉តតាមផ�លអនែក្អាច្រក្ 
បាេ។ ការេិោយជាមយួឆ្មបរបស់អនែក្ នវជជាបណិ្ត ប៉េ្គលិក្មេ្ីរនពទ្យ ភានែ ក្ង់្រ 
សង្គមកិ្ច្្ច ឬអនែក្ផ្ល់�ំបូនា្ម េអាច្ជួយ�បាេ។ �ូនច្នែះការេិោយនៅកាេរ់ាតា 
បិតានេទារក្ផ�លរាេសា្ថ េភាព�ូច្ទារក្អនែក្ក្េ៏ឹងជួយ�បាេផ�រ។ សូមនសនែើ 
សំ៉ឆ្មបរបស់អនែក្ នវជជាបណិ្ត មេ្ីរនពទ្យ ឬមជ្ឈមណ្លស៉ខភាពស�េមេ ៍
ន�ើម្ឲី្យនេជួយ�អនែក្ទាក្ទ់ងជាមយួសា្ថ បេ័សមរម្យនេស�េមេ ៍ឬម្ក្រុមជួយ� 
នម្ជាមផម្ជង។ សា្ថ បេ័ទាងំនេះអាច្ផ្ល់ពត័រ៌ាេ េិងការជួយ�នម្ជាមផម្ជង 
សម្រាបអ់នែក្ េិងម្េរួសាររបស់អនែក្។

នៅនពលទារក្អនែក្រាេស៉ខភាពល្អម្េបម់្ោេន់�ើម្នីៅផ្ះ សូមឲ្យបាេម្បាក្� 
ថាអនែក្ទាក្ទ់ងជាមយួ នសវាក្ម្មស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័ផ�លនៅ 
ផក្្រអនែក្ ឬនសនែើសំ៉ឲ្យមេ្ីរនពទ្យនធ្វើការទាក្ទ់ងនេះជូេអនែក្។ នសវាក្ម្មស៉ខភាព 
ក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័ អាច្ជួយ�នម្ជាមផម្ជងអនែក្ ម្េរួសាររបស់អនែក្ េិង 
ទារក្អនែក្។ នេអាច្ផ្ល់ឱវាទអំពីការផែរក្សាទារក្ ក្្ីក្ង្វល់អំពីស៉ខភាព  
េិងការរកី្ច្នម្មើេផ�លអនែក្ម្បផ�លជារាេ។ នេផ្ល់ការផឆក្នមើលស៉ខភាពជា 
នទៀងទាតន់�ើម្ឲី្យក្្ីក្ង្វល់ទាងំឡាយម្តរូវបាេនោះម្សាយទាេន់ពល។ វាជា 
ការល្អផ�លនធ្វើការណ្តជ់ួបជាមយួម្េរូនពទ្យ GP  របស់អនែក្ន�ើម្មី្បាបឲ់្យនេ 
�ឹងអំពីស៉ខភាពទារក្អនែក្ េិងនសច្ក្្ីម្តរូវការផផនែក្នពទ្យជាបេ្នទៀត។
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ការរាេអារម្មណ៍របស់អនែក្ 
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  
េិងភាពជារាតាបតិា 
នៅ�ណំ្ក្ក់ាល�បំូងទៈ  
អ្វីៗ ផ�លរាតាបិតា 
ម្េបរ់ូបម្តរូវការ�ឹង

Your feelings in pregnancy and early 
parenthood: what all parents need to 
know
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សូមនបើក្នមើលទស្សនាវ�្ី ឬច៉្ច្នបើក្ទូរទស្សេ ៍ន�ើយអនែក្េឹងម្តរូវបាេ
 នេអតន់ទាសច្ំនពាះការេិតថា៖

• សស្ីរាេនផ្នពាះទាងំអស់នម្តក្ម្តអាលេឹងស៉ភមង្គល

• ពំ៉រាេរ្ាយនេទារក្ផ�លនទើបនក្ើតមក្ណ្មយួ ផ�លបាក្ក់្រ្ាងំ  
ឬរាេទ៉ក្្ខម្ពរួយនលើសលបន់នាះន�ើយ

• ទារក្ផ�លនទើបនក្ើតមក្រានែ ក្់ៗ  រាេរាតាបិតាពីរនាក្ផ់�លរាេ 
ច្ិត្ប្ូរផ្្ច្ផ់ច្ក្រផំលក្បេ្៉ក្ការង្រ ន�ើយមេិផ�លន្្ះោនែ ពី

 អ្វីន�ើយ

• ការច្ិញ្ច ឹមកូ្េេឺរាេតាមធម្មជាតិ។

នៅនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ ឬនោះម្សាយអំពីភាពជារាតាបិតា�ំបូង  
ឆ្ក្ជីវតិអាច្�ូច្ជាខ៉សផប្ក្ោ៉ា ងខ្ាងំ ពីរូបភាពផ�លជាទីសង្មឹនៅ 
ក្នែ៉ងទស្សនាវ�្ី េិងក្នែ៉ងទូរទស្សេ។៍ ការនេះពំ៉រាេេយ័ថារាេអ្វីទាស់

 ខ៉សេឹងអនែក្ន�ើយ - ម្ោេផ់តរូបភាពនេការរាេនផ្នពាះផ�លនេេិយម  
េិងភាពជាទារក្ ពំ៉បាេម្បរុងនម្បៀបនរៀបច្ំអនែក្សម្រាបអ់្វីៗផ�លពិត 
ប៉ា៉នណ្ណ ះ។

ជាការពិតេឺថា ការរាេនផ្នពាះ េិងភាពជារាតាបិតា�ំបូងអាច្រាេ 
អ្វីៗន�ើង េិងច៉្ះជានម្ច្ើេ។ 

ម្ពឹត្ិការណ៍ធំណ្មយួក្នែ៉ងឆ្ក្ជីវតិអនែក្ (សូម្ផីតម្ពឹត្ិការណ៍ល្អក្ន៏ោយ) 
 អាច្បណ្្លឲ្យរាេការតាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្ោ៉ា ងខ្ាងំ។ ទានំេះរាេ�ូច្ជា 

ការនរៀបមង្គលការ ការង្រែ្មី ការនរ ើផ្ះ ការឈនែះនឆ្នែ តផល្ង ឬការរាេ 
ទារក្ ជាន�ើម។ ការតាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្អាច្នធ្វើឲ្យអនែក្រាេអារម្មណ៍អស់

 ក្រ្ាងំចិ្ត្។ អារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំ - ជាការធម្មតាក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 
សម្រាបស់ស្ី េិងសម្រាបរ់ាតាបិតាទាងំពីរក្នែ៉ងភាពជារាតាបិតា�ំបូង 

 - បផេ្ថមនៅក្នែ៉ងបេ្៉ក្។ សម្រាបរ់ាតាបិតាមយួច្ំេួេ ការនេឿយ�ត់
 

ក្នែ៉ងនពលប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ�ំបូង អាច្កាេផ់តោ៉ា បយ៉់ឺេផែមនទៀត។

ផែមពីនលើនេះ សស្ីក្ំព៉ងផតនោះម្សាយជាមយួេឹងការផម្បម្បរួលក្នែ៉ង �ងខ្ួេនេ េិងការផ្្ស់ប្ូរនេក្ំរតិអរ័ម៉ាូេផ�លរាេនម្កាយនពល
 សម្រាលកូ្េ។ នេក្ំព៉ងនរៀេបំនៅកូ្េេឹងនោះផ�រក្នែ៉ងម្ោផ�លល្អបំផ៉ត 

សម្រាបរ់ាតា េិងទារក្នៅក្ផេ្ងផ�លសមម្សប ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ   
ម្តរូវច្ំណ្យនពលន�ើម្នីរៀេសូម្ត។ ច្ំនពាះទារក្វញិ វាក្ពំ៉៏ផមេង្យ 
ម្សរួលសម្រាបវ់ា ន�ើម្ផីក្តម្មរូវនៅតាមពិភពនលាក្ែ្មីរបស់វាផ�រ។ ន�ើ
យម្បសិេនបើទារក្អនែក្រាេបញ្ហា បំនៅនោះ េិងការសងៃបម់្សរួល បញ្ហា នេះ
េឹងម្តរូវប៉ាះពាល់�ល់អនែក្ផ�រ។

សូមកំ៉្ភ្ាក្ន់ផ្អើល ម្បសិេនបើជួេកាលអនែក្រាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំចិ្ត ្
ទាងំក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងទាងំនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ។ កិ្ច្្ចការ 
ផ�លអាច្ជួយ�បាេ រមួរាេ៖

• ការេិោយនៅេរណ្រានែ ក្ ់-  ន�េូរបស់អនែក្ មតិ្ភក្្ិ ឆ្មបរបស់អនែក្

• ការនលលក្រក្នពលនម្ច្ើេនទៀតសម្រាបខ់្ួេអនែក្ - នធ្វើអ្វីផ�លអនែក្
 

រកី្រាយេឹងនធ្វើ
• ពយាោមកំ៉្ឲ្យអស់ក្រ្ាងំ�ួសនពក្នៅនពលអនែក្រាេនផ្នពាះ

• ការន�ើរនៅនលងនម្រៅ

• ការនរៀបច្ំឲ្យរាេេរណ្រានែ ក្ផ់�លអនែក្ទ៉ក្ចិ្ត្ ន�ើម្ផីែរក្សាទារក្ 
ឲ្យបាេពីរបីនរា៉ា ង ន�ើម្ឲី្យអនែក្អាច្ន�ក្បាេខ្ះនោយោ្ម េ 
ការរខំាេ។

ការភាជា បច់្ំណងជាមយួទារក្អនែក្

សស្ីមយួច្ំេួេរាេការពិបាក្េឹងសំោល់�ឹងនរឿងរា៉ា វផ�លនេធ្ាបឮ់អំពី
 

រ្ាយ “ រាេច្ិត្នសនែហា ” ជាមយួទារក្នេ។ នេរកី្រាយនោយទារក្ 
របស់នេនៅទីនេះ  ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម្ោេផ់តពំ៉រាេអារម្មណ៍�ឹងអំពីការភាជា ប ់
ទំនាក្ទ់ំេងផ�លសស្ី�នទនទៀត ម្េរួសាររបស់នេ េិងមតិ្ភក្្ិ េិង 
ម្បពេ័្ផ្សព្វផសាយពត័រ៌ាេេិោយអំពីប៉ា៉នណ្ណ ះ។

សម្រាបន់េវញិ សរា្ព ធនេការពំ៉រាេអារម្មណ៍ខ្ាងំក្ាអំពីទារក្ េិងការ 
ពំ៉បាេសនម្មច្�ូច្ការរពឹំងទ៉ក្របស់អនែក្�នទ អាច្នធ្វើឲ្យប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ  
េិងប៉ា៉នា្ម េផខ�ំបូងនេភាពជារាតាកាេផ់តពិបាក្ន�ើង។ 

អារម្មណ៍ទាងំនេះេឺជាការធម្មតា ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម្បសិេនបើវាក្ាយនៅជាតាេតឹង  
ឬទ៉ក្្ខម្ពរួយ�ន៏លើសលប ់អនែក្ម្បផ�លជាម្តរូវការជំេួយខ្ះន�ើម្ឲី្យបាេ 
យល់�ឹងអំពីអ្វីផ�លអនែក្ក្ំព៉ងរាេអារម្មណ៍។ អនែក្អាច្ជារ្ាយ�ល៏្អ  
េិងពំ៉រាេអារម្មណ៍�ឹង អំពីការភាជា បច់្ំណងជាមយួទារក្អនែក្ន�ើយ។  
ម្បសិេនបើអនែក្ក្ំព៉ងម្បឹងនោះម្សាយ ជាមយួអារម្មណ៍ផ�លហាក្�ូ់ច្ជា 
អនែក្ពំ៉រាេច្ំណងភាជា បជ់ាមយួទារក្អនែក្ ឬពំ៉ម្សឡាញ់ទារក្អនែក្�ូច្អ្វី 
ផ�លអនែក្េួរនធ្វើ សូមេិោយអំពីបញ្ហា នេះជាមយួឆ្មបរបស់អនែក្  
នវជជាបណិ្ត ឬេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារ។
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ខណទៈផ�លសស្ីនស្ើរផតម្េបរ់ូប ជួេកាលរាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំចិ្ត្ 
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ សស្ីមយួច្ំេួេរាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំចិ្ត្សឹង

 
ផតម្េបន់ពល។ ម្បសិេនបើអនែក្ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្អនែក្អាច្រាេការពិបាក្ន�ើម្ី

 ម្បាបន់េឲ្យ�ឹងថាអារម្មណ៍របស់អនែក្វាធងៃេធ់ងៃរោ៉ា ងណ្។ េឺជាការល្អ 
បំផ៉តផ�លម្តរូវទទួលបាេជំេួយទាេន់ពល។ សូមម្បាបឆ់្មបរបស់អនែក្ 
ឬនវជជាបណិ្តអំពីអារម្មណ៍របស់អនែក្ - នេអាច្ជួយ�េិតេូរនោះម្សាយ  
ផម្ក្ងនលាអនែក្ម្ោេផ់តរាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំចិ្ត្ប៉ា៉នណ្ណ ះ ឬផម្ក្ង 
នលារាេអ្វីផ�លធងៃេធ់ងៃរជាងនេះនទៀត។

សូមម្បាបឆ់្មបរបស់អនែក្ឬនវជជាបណិ្តជាេិច្្ច ម្បសិេនបើអនែក្៖

• រាេអារម្មណ៍ធ្ាក្ទ់ាបសឹងម្េបន់ពល

• រាេអារម្មណ៍ថារាេក្ំ�៉ស

• មេិសបបាយជាមយួអ្វីផ�លតាមធម្មតាអនែក្សបបាយ

• យំនម្ច្ើេ

• ស្ីបន្ាសខ្ួេឯងច្ំនពាះអ្វីផ�លមេិបាេសនម្មច្ក្នែ៉ងឆ្ក្ជីវតិ

• ខឹងម៉ានួ ៉៉ា ភាេនម្ច្ើេ

• រាេការពិបាក្ម្បមូលផ្៉ ំអារម្មណ៍ េិងនធ្វើការសនម្មច្ចិ្ត្

• រាេអារម្មណ៍អស់សង្មឹ ឬោ្ម េទីពឹង

• ផ្្ច្ទ់ំនាក្ទ់ំេងពីអនែក្�នទ

• ច្ងន់ធ្វើបាបខ្ួេឯង។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេអារម្មណ៍ទាងំនេះនម្ច្ើេ សូមរក្ជំេួយ។ ការធ្ាក្ទឹ់ក្ 
ច្ិត្អាច្ពយាបាលបាេនោយនជាេជយ័ោ៉ា ងនម្ច្ើេ។ វាជាការម្បនសើរ 
ផ�លនធ្វើអ្វីៗនៅនពលនេះ ជាជាងនៅនម្កាយនពលរាេនម្ោះថានែ ក្ន់េ 
ការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ - ម្បសិេនបើអនែក្រាេការធ្ាក្ ់
ទឹក្ចិ្ត្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ អនែក្អាច្រាេនម្ោះថានែ ក្ក់ាេផ់តនម្ច្ើេនេ

 
ការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្។ សស្ីខ្ះម្បផ�លម្តរូវការ 
ថានែ នំពទ្យម្បឆ្ងំទបទ់ល់�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ (ថានែ មំ្បឆ្ងំទបទ់ល់�ំនណើ រ 
ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ជានម្ច្ើេ អាច្នម្បើបាេនោយស៉វត្ថិភាពនោយរាេសំប៉ម្ត

 
នពទ្យសម្រាបន់ពលរាេនផ្នពាះ)។ 

នតើអនែក្ធ្ាបរ់ាេបញ្ហា ស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្រចួ្មក្ន�ើយឬ?

នរាេសញ្ញា នេបញ្ហា ស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្ជានម្ច្ើេ នធ្វើឲ្យរាេការពិបាក្�ល់
 ការចិ្ញ្ច ឹមកូ្េ។ ម្បសិេនបើអនែក្ទទួលការនធ្វើទ៉ក្្ខពីជំងឺផ្ូវចិ្ត្�ូច្ជានរាេ 

 bipolar mood (ជំងឺផ្ូវចិ្ត្ផ�លនធ្វើឲ្យមេ៉ស្សផ្្ស់ប្ូរពីសបបាយ 
នៅនក្ើតទ៉ក្្ខ) ឬ�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ អនែក្ម្បផ�លរាេអារម្មណ៍ម៉ានួ ៉៉ា  
នរ្ៅម្ក្ហាយ នក្ើតទ៉ក្្ខោ៉ា ងខ្ាងំ ឬនពារនពញនោយទឹក្ផភនែក្ ឬមេិ�ឹង 
ពីរនបៀបផ�លអនែក្ម្តរូវផែទាទំារក្ េិងកូ្េអនែក្។ នទាះបីោ៉ា ងនេះក្្ី  
រាតាបិតាផ�លរាេជំងឺផ្ូវចិ្ត្ អាច្ជារាតាបិតា�ល៏្អ។ 

ខណទៈផ�លរ្ាយជានម្ច្ើេ ផ�លរាេបញ្ហា ស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្ពីអតីតកាល 
 ន�ើយនៅផតបេ្រាេបញ្ហា នេះនទៀត នេនច្ះនលលក្នោះម្សាយបាេល្អ 

ជាមយួការចិ្ញ្ច ឹមកូ្េ ការរាេនផ្នពាះ េិងការរាេទារក្ែ្មី អាច្បនង្កើេ 
ក្ំរតិនេការតាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្ោ៉ា ងខ្ាងំក្នែ៉ងឆ្ក្ជិវតិអនែក្។ ន�ើយការតាេ

 តឹងក្នែ៉ងចិ្ត្ក្ំរតិខ្ពស់ អាច្ជាផផនែក្សំខាេម់យួក្នែ៉ងការនធ្វើឲ្យស៉ខភាពផ្ូវ
 ច្ិត្ ឬជំងឺកាេផ់តធងៃេធ់ងៃរន�ើង។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេបញ្ហា ស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្ វាជាការសំខាេផ់�លអនែក្ម្តរូវ
 

ម្បាបេ់រណ្រានែ ក្ឲ់្យ�ឹងពីក្្ីក្ង្វល់ណ្មយួផ�លអនែក្រាេ។ អនែក្អាច្ 
េិោយជាមយួឆ្មបរបស់អនែក្ េិលាេ៉បោ្ឋ ក្ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិង 
ម្េរួសារ នវជជាបណិ្ត េិង/ឬប៉េ្គលិក្ផផនែក្ស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្។ ការពយាបាល 

 េិងការជួយ�នម្ជាមផម្ជងជាបេ្នទៀត អាច្ជួយ�កាតប់េ្ថយ េិងរ�ូត�ល់ 
បំបាតន់រាេសញ្ញា នទៀតផង។

វាជាការសំខាេណ់្ស់ ផ�លអនែក្ម្តរូវទទួលបាេការជួយ�នម្ជាមផម្ជង 
សមរម្យក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងនធ្វើឲ្យម្បាក្�ថាវានៅផតបេ្

 រាេការជួយ�នម្ជាមផម្ជងនម្កាយនពលទារក្អនែក្នក្ើតមក្។ រាេការជួយ� 
នម្ជាមផម្ជង េិងជំេួយផ�លអនែក្ម្តរូវការ េឹងជួយ�អនែក្បនង្កើតការជាប ់
ជំពាក្ច់្ិត្វជិជារាេ េិងនធ្វើឲ្យរាេស៉ខភាពល្អរវាងអនែក្ េិងទារក្អនែក្ផ�ល 
ទំេងជាជួយ�នលើក្ស្ួយការនជឿជាក្ក់្នែ៉ងចិ្ត្អនែក្ េិងកាតប់េ្ថយលទ្ភាព

 នធ្វើឲ្យអនែក្មេិម្សរួលខ្ួេ។ ការទទួលបាេការជួយ�នម្ជាមផម្ជងម្តឹមម្តរូវ
 

ច្ំនពលល្អេឹងជួយ�រក្សាឲ្យអនែក្ េិងទារក្អនែក្រាេស៉វត្ថិភាព េិងស៉ខភាព 
ល្អ។

ការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នៅក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ
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អារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំចិ្ត្ ឬម្ពរួយចិ្ត្នម្កាយនពលទារក្នក្ើត

ពំ៉រាេអ្វីខ៉សផប្ក្ធម្មតាន�ើយ អំពីការរាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំចិ្ត្ ឬ 
ទ៉ក្្ខម្ពរួយនលើសលប ់ឬការរាេេំេិតែ្មីេួរឲ្យខ្ាច្ នពលណ្អនែក្នៅផ្ះ 
ជាមយួទារក្ែ្មី។ អនែក្ម្បផ�លជាបាក្ក់្រ្ាងំ �ងខ្ួេអនែក្ក្ំព៉ងម្សរួល 
ន�ើងវញិពីការសម្រាលកូ្េ ន�ើយអនែក្ក្ំព៉ងនរៀេសូម្តការង្រែ្មី េិង 
ពិបាក្។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ម្បសិេនបើអនែក្នៅផតរាេអារម្មណ៍ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ ម្ពរួយចិ្ត្ 

 រាេេំេិតខ្វល់ខា្វ យអំពីខ្ួេអនែក្ ឬទារក្អនែក្ ឬរាេអារម្មណ៍ថាខ្ួេអនែក្
 មេិល្អម្េបម់្ោេ ់យូរជាងពីរអាទិត្យនម្កាយនពលទារក្នក្ើត សូមេិោយ
 

ជាមយួនវជជាបណិ្ត GP របស់អនែក្ ឬេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ  
េិងម្េរួសាររបស់អនែក្ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។ អនែក្ 
ម្បផ�លរាេការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ ឬបញ្ហា ស៉ខ 
ភាពផ្ូវចិ្ត្ផ�លជាបទ់ាក្ទ់ងេឹងការនេះ។ សូមច្ងចាថំា ម្បសិេនបើ

 អនែក្រាេបញ្ហា ស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្ពីអតីតកាល េឺជាការធម្មតាផ�លរាេ
 ការលាបន់�ើងវញិ ឬបញ្ហា ម្បនភទនផ្សងៗោនែ ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  

ឬក្នែ៉ងភាពជារាតា�ំបូង �ូនច្នែះវាជាការសំខាេផ់�លម្តរូវេិោយជាមយួ 
េរណ្រានែ ក្ផ់�លអាច្ជួយ�ឲ្យបាេឆ្បត់ាមផ�លអាច្នធ្វើនៅបាេ។

នោលនៅតាម beyondblue ការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពល 
សម្រាលកូ្េប៉ាះពាល់សឹងផតសស្ី៦០នាក្ ់ក្នែ៉ងច្ំនណ្មសស្ី១០០នាក្់

 
ផ�លក្ាយជារ្ាយនរៀងរាល់ឆ្នែ ។ំ វាជាការរាេម្បនោជេស៍ម្រាបអ់នែក្  
េិងផ�េូរបស់អនែក្ផ�លម្តរូវយល់�ឹងអំពីសញ្ញា  េិងនរាេសញ្ញា នេការ 
ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ �ូនច្នែះពត័រ៌ាេសំខាេ់ៗ មយួ 
ច្ំេួេមក្ពី beyondblue រាេោក្ប់ញ្ចូ លនៅទីនេះ។ អនែក្អាច្រក្ 
បាេពត័រ៌ាេនម្ច្ើេនទៀត អំពីការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ 
នោយនបើក្នមើល http://www.beyondblue.org.au/the-
facts/pregnancy-and-early-parenthood

នតើការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េជាអ្វី?

ការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ េឺជាន ្្ម ះផ�លនេោក្ឲ់្យ 
ជំងឺខាងអារម្មណ៍ ផ�លអាច្ប៉ាះពាល់�ល់សស្ីក្នែ៉ងប៉ា៉នា្ម េផខនម្កាយ 
ក្ំនណើ តទារក្។ វាអាច្នក្ើតរាេនៅនពលណ្មយួក្នែ៉ងឆ្នែ �ំំបូងនម្កាយ 
នពលទារក្អនែក្បាេនក្ើត ន�ើយអាច្ចាបន់ផ្ើមភ្ាមៗ ឬរកី្ច្នម្មើេបេ្ិច្

 ម្ងៗ េិងអាច្ឋតិនៅនម្ច្ើេផខនទៀតផង។ ម្បសិេនបើទ៉ក្វានចាលមេិ
 ពយាបាលនទ វាអាច្នក្ើតនៅជា�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្រា៉ា៉ នរ ៉ា ឬនក្ើតរាេន�ើង

 វញិក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះនលើក្នម្កាយ។

នតើការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េបណ្្លមក្ពីអ្វី?

វាមេិជាក្ល់ាក្ថ់ាអ្វីជាមូលន�ត៉ពិតម្បាក្�ន�ើយ។ នេបាេេិតថាវា
 

ជាការរមួផ្សផំផនែក្រាងកាយ េិងចិ្ត្សាសស្ម្ពមទាងំការលំបាក្ទាងំ 
ឡាយផ�លអនែក្ម្បផ�លរាេក្នែ៉ងឆ្ក្ជីវតិអនែក្។ អនែក្ម្បផ�លង្យ 
ទទួលនម្ោះថានែ ក្ ់នោយការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ  
ម្បសិេនបើ៖

• អនែក្រាេ�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ពីម៉េមក្

• អនែក្រាេបញ្ហា ជាមយួន�េូរបស់អនែក្

• អនែក្ពំ៉រាេការជួយ�នម្ជាមផម្ជងនម្ច្ើេ (ជំេួយរាេម្បនោជេ ៍
ម្ពមទាងំការជួយ�នម្ជាមផម្ជងខាងផ្ូវចិ្ត្)

• រាេម្ពឹត្ិការណ៍នេឆ្ក្ជីវតិ�ត៏ាេតឹងមយួច្ំេួេនក្ើេន�ើង
 ម្បមូលជាេំេរ

• សរាជិក្�នទនទៀតនេម្េរួសាររបស់អនែក្រាេ�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ 
ឬបញ្ហា ស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្�នទនទៀត

• អនែក្ជារាតានទាល

• អនែក្រាេទំននារនឆ្្ព ះនៅរក្ការេិតអវជិជារាេ  -   
‘នមើលន�ើញផតភាពន ្្ម ងងឹតនេវត្ថ៉ទាងំឡាយ’

• អនែក្រាេបញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញជាមយួការឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ

• រាេបញ្ហា ស៉ខភាពទារក្អនែក្ (រាេរមួទាងំទារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ 
ផងផ�រ)

• អនែក្រាេទារក្ ‘ផ�លពិបាក្’ (ទារក្ផ�លឆ្បអ់េច់្ិត្ ឬផ�លពិបាក្ 
លួងឲ្យសងៃប ់ឬរាេបញ្ហា ក្នែ៉ងការបំនៅ េិងន�ក្)

ក្នែ៉ងនពលពីរបីផខ�ំបូងនេការផែរក្សាទារក្ វាជាការធម្មតាផ�លរាេ 
អារម្មណ៍តាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្ រាេការរខំាេ�ំនណក្ េិងការផ្្ស់ប្ូរច្ំនពាះ

 ទរ្ាបរ់បស់អនែក្។ ការនេះអាច្នធ្វើឲ្យអនែក្ពិបាក្�ឹងេូវអ្វីផ�លជាផផនែក្នេ 
ការតាេតឹងធម្មតានេការចិ្ញ្ច ឹមកូ្េ�ំបូង េិងអ្វីផ�លជាសញ្ញា នេ�ំនណើ រ 
ធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្។ សូមម្បាបអ់នែក្�នទឲ្យ�ឹងផបបោ៉ា ងណ្ផ�លអនែក្ក្ំព៉ង 
រាេអារម្មណ៍ ន�ើយទ៉ក្ឲ្យនេជួយ�អនែក្។ សូមេិោយជាមយួនវជជាបណិ្ត 
របស់អនែក្ ឬេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសារអំពីការរាេ 
អារម្មណ៍របស់អនែក្។ នេអាច្ជួយ�ពិេិត្យនមើលសា្ថ េភាពបាេ។

“ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ខ្៉ ំរាេក្្ីបារម្ភ
 

នម្ច្ើេណ្ស់។ អ្វីៗផ�លបាេនក្ើតរាេន�ើង 
�ូច្ជាមេិពិតម្បាក្�នទ ន�ើយខ្៉ ំខ្ាច្េូវអ្វីៗ

 
ផ�លខ្៉ ំពំ៉ធ្ាបប់ាេសា្គ ល់�ឹងឮពីម៉េៗ -  ខ្៉ ំពំ៉ 
ផ�លនធ្វើអ្វីៗនម្ច្ើេជាមយួទារក្នសាះន�ើយ  
�ូនច្នែះនតើខ្៉ ំេឹងផែរក្សាទារក្មយួនេះោ៉ា ង 
�ូច្នម្ច្ផ�រ? ” Jay
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“ ន�េូជានម្ច្ើេរាេអារម្មណ៍អំពីបេ្៉ក្�ធ៏ងៃេន់េការទទួលខ៉សម្តរូវ 
ច្ំនពាះទារក្ែ្មី។ ន�េូរបស់ខ្៉ ំបាេនសនែើសំ៉ខ្៉ ំេូវបញជា ីទិញឥវា៉ា េ ់

 
ន�ើម្ោីតអ់ាច្នៅទិញឲ្យ។ ោតក់្ំព៉ងសាក្ល្ងជួយ�ពិតម្បាក្� 
ណ្ស់។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្អ្វីទាងំអស់ផ�លខ្៉ ំអាច្នធ្វើននាះ េឺនផ្ក្ខ្ួេនៅ

 
នលើផម្េ ន�ើយយំនោយនម្ពាះខ្៉ ំអស់ក្រ្ាងំខ្ាងំនពក្ នោយមេិ

 
អាច្េិតន�ើញេូវអ្វីៗផ�លខំ៉្ម្តរូវការ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្វាមេិនៅយូរនទ។ 

 
នពលអនែក្ចាបន់ផ្ើមន�ក្បាេនម្ច្ើេផែមនទៀត ននាះអ្វីៗទាងំអស់ 
ហាក្បី់�ូច្ជាបាេម្សរួលម្ោេន់បើ។” Mina
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នតើការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ េិងអារម្មណ៍នក្ើត 
ទ៉ក្្ខម្ពរួយរាេេយ៍�ូច្ោនែ ឬនទ?

នទ។ ការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្ខ៉សោនែ ពី baby  
blues (អារម្មណ៍នក្ើតទ៉ក្្ខម្ពរួយនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ)។ baby  
blues េឺជាអំ�៉ងនពលនេភាពរាេទ៉ក្្ខម្ពរួយមេិធងៃេធ់ងៃរ ផ�លន�ើង 
�ល់ក្ំរតិខ្ពស់បំផ៉តរវាង៣ នៅ៥នែងៃនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ ន�ើយ 
វាប៉ាះពាល់សស្ី�ល់នៅ៨០នាក្ ់ក្នែ៉ងសស្ី១០០នាក្។់ សស្ីផ�លរាេ  

 
baby blues ឆ្បយ់ំនម្ច្ើេជាង អាច្ឆ្បខឹ់ងម៉ានួ ៉៉ា  េិងឆ្បអ់េច់្ិត ្
នម្ច្ើេជាងធម្មតា។ តាមធម្មតាពំ៉រាេការពយាបាលច្បាស់លាស់ន�ើយ 
នម្រៅផតពីការយល់ច្ិត្ េិងការជួយ�នម្ជាមផម្ជងខាងផ្ូវចិ្ត្ពីម្េរួសារ 

 មតិ្ភក្្ិ េិងប៉េ្គលិក្មេ្ីរនពទ្យ។ 

នតើខ្៉ ំជារ្ាយរានែ ក្អ់ាម្ក្ក្ឬ់ ម្បសិេនបើខ្៉ ំរាេ�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្?

នទ! ឧបសេ្គនេភាពជារាតាេឺធំសនម្ើមណ្ស់ ន�ើយរាេក្ិច្្ចការ 
នម្ច្ើេផ�លម្តរូវនរៀេសូម្ត។ សស្ីភាេនម្ច្ើេច្ងន់ធ្វើជារ្ាយ�ល៏្អ ន�ើយ 
អ្វីផ�លតិច្ជាងភាពល្អឥតនខា្ច ះ អាច្ហាក្បី់�ូច្ជាការខក្ចិ្ត្ោ៉ា ង 
ខ្ាងំ។ សស្ីមយួច្ំេួេក្រ៏ាេនសច្ក្្ីរពឹំងទ៉ក្មេិសមទំេងពីការរាេនផ្

 
នពាះ េិងភាពជារាតាផ�រ ន�ើយការពិតផ�លនក្ើតន�ើងអាច្ខ៉សោនែ

 
ម្ស�ះពីអ្វីផ�លនេបាេរពំឹងទ៉ក្។ នសច្ក្្ីរពឹំងទ៉ក្ទាងំនេះអាច្នាំ

 
ឲ្យសស្ីបនន្ាសខ្ួេឯងច្ំនពាះការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្របស់នេ ន�ើយស្ាក្ន់ស្ើរ

 ក្នែ៉ងការផស្វងរក្ជំេួយ។ រ្ាយទាងំឡាយម្បផ�លជាម្ពរួយច្ិត្ថានេ 
េឹងម្តរូវបាេមេ៉ស្សោក្ផ្់្ក្សញ្ញា ថាជារ្ាយមេិល្អម្េបម់្ោេ ់ឬអេ ់
ែយ ជាជាងទទួលសា្គ ល់ថាវាម្តរូវនម្បើនពលន�ើម្ផីក្តម្មរូវសម្រាប ់
ភាពជារាតា។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេការអេែ់យខាងអារម្មណ៍ េិងបាតប់ងច់្ំណូលច្ិត្  
ឬការសបបាយេឹងអ្វីៗផ�លតាមធម្មតាអនែក្ធ្ាបន់ធ្វើ ន�ើយរាេនរាេ 
សញ្ញា ៤�ូច្តនៅនេះ ក្នែ៉ងរយទៈនពល២អាទិត្យ ឬយូរជាងនេះ អនែក្ 
ម្បផ�លជារាេការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េន�ើយ៖

• រាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំចិ្ត្

• រាេអារម្មណ៍ថាខ្ួេអនែក្មេិល្អម្េបម់្ោេ់

• រាេអារម្មណ៍ថាអនែក្មេិផមេជារ្ាយល្អន�ើយ

• រាេអារម្មណ៍អស់សង្មឹអំពីអនាេត

• រាេអារម្មណ៍ថាោ្ម េទីពឹង

• រាេអារម្មណ៍ថារាេក្ំ�៉ស ឬអារា៉ា ស់ម៉ខ

• រាេការម្ពរួយបារម្ភ ឬរាេអារម្មណ៍ភយ័ស្េន់ស្ា

• ខ្ាច្ច្ំនពាះទារក្

• ខ្ាច្នៅផតឯង ឬនច្ញនៅនម្រៅ

• រាេអារម្មណ៍បាក្ក់្រ្ាងំ �ូរទឹក្ផភនែក្ ម្ពរួយចិ្ត្ េិង ‘ឥតេយ័’

• ភ្ាក្ពី់ម្ពលឹម ន�ើយពិបាក្ន�ក្ឲ្យលក្វ់ញិ 
ឬមេិអាច្ន�ក្នៅវញិបាេ

• បរនិភាេតិច្នពក្ ឬនម្ច្ើេនពក្

• ពិបាក្ក្នែ៉ងការផ្ចងស់ា្ម រតី ការសនម្មច្ចិ្ត្ ឬការច្ងចាេូំវអ្វីៗ 

• ការេិតអំពីការនធ្វើបាបខ្ួេឯង ឬច្ងផ់តស្ាប់

• ការេិតជាេិច្្ចជាកាលអំពីការរតន់ច្ញឲ្យឆ្ងៃ យពីអ្វីៗម្េបោ់៉ា ង 

• ការម្ពរួយបារម្ភអំពីន�េូរបស់អនែក្ឈបរ់ស់នៅជាមយួ

• ការម្ពរួយច្ិត្ជាទូនៅអំពីអ្វីផ�លអាម្ក្ក្ន់ក្ើតន�ើងច្ំនពាះទារក្ 
 

ឬន�េូរបស់អនែក្។

សូមកំ៉្ខា្ម ស់នអៀេអំពីអារម្មណ៍ទាងំនេះ - សស្ីជានម្ច្ើេរាេអារម្មណ៍�ូច្ 
នេះ។ សូមជួបនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឬេិោយជាមយួេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ 
ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ េិងម្េរួសាររបស់អនែក្ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាពអាច្ 
នធ្វើនៅបាេ។

សា្ថ េភាពខ្ះអាច្នធ្វើឲ្យអនែក្ង្យរាេអារម្មណ៍អស់ក្រ្ាងំចិ្ត្ ឬរាេ 
ទ៉ក្្ខម្ពរួយនលើសលបក់្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ឬប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ�ំបូង

 នៅផ្ះជាមយួទារក្អនែក្៖

• អនែក្ពំ៉បាេនរៀបច្ំេនម្រាងការន�ើម្រីាេនផ្នពាះន�ើយ 

• អនែក្ជួបម្បទះការប៉ាះទង្គិច្ផ្ូវចិ្ត្ោ៉ា ងខ្ាងំពីនពលម៉េ 
 

ឬការបាតប់ងទ់ារក្ 

• រាេអារម្មណ៍ឯនកាផតឯង េិងោ្ម េការជួយ�នម្ជាមផម្ជង

• បញ្ហា �ិរញញា វត្ថ៉
• បញ្ហា ទំនាក្ទ់ំេង

• ធ្ាបរ់ាេការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ ឬបញ្ហា ស៉ខភាពផ្ូវចិ្ត្�នទនទៀត
 

ពីអតីតកាល

• ការផឹក្ម្សា ឬនម្បើថានែ នំញៀេ�នទនទៀត 
ឬការម្បឈមម៉ខេឹងការនញៀេថានែ  ំ

• ការរាេនសច្ក្្ីរពឹំងទ៉ក្ខ្ពស់ពីខ្ួេអនែក្ ន�ើយផបរនៅជារាេ
 អារម្មណ៍ថា អនែក្មេិបាេសនម្មច្តាមនោលនៅទាងំននាះនៅវញិ  -  

ម្បផ�លអនែក្រាេអារម្មណ៍ថា អនែក្មេិបាេនលលក្នោះម្សាយ  
មេិបាេនធ្វើក្ិច្្ចការម្េបម់្ោេក់្នែ៉ងមយួនែងៃៗ ឬអនែក្រាេអារម្មណ៍ថា

 
អនែក្�នទក្ំព៉ងវេិិច្្យ័ក្ំ�៉សរបស់អនែក្

• �ក្ខ្ួេអនែក្ឲ្យនៅោច្ឆ់្ងៃ យពីអនែក្�នទ។ 
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នតើអនែក្�ឹងថាន�េូរបស់អនែក្ក្អ៏ាច្រាេនម្ោះ 
ថានែ ក្ន់េ PND (�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយ 
នពលសម្រាលកូ្េ) ផ�រឬនទ?

ន�េូរបស់អនែក្ម្បផ�លក្ំព៉ងពយាោមន�ើម្នីោះម្សាយ  
ន�ើយការនេះក្អ៏ាច្ប៉ាះពាល់�ល់ផ្ូវចិ្ត្របស់នេផ�រ។  
នោយការយក្ច្ិត្ទ៉ក្ោក្ទ់ាងំអស់រាេនៅនលើផតទារក្  
េិងរ្ាយ ការតាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្ធ្ាក្ន់លើន�េូ ជាញឹក្ញាប់

 នក្ើតន�ើងនោយពំ៉រាេនេទទួលសា្គ ល់ន�ើយ ន�ើយនេ 
ក្ពំ៉៏បាេការជួយ�នម្ជាមផម្ជងផ�លនេម្តរូវការផ�រ។

រាតាបិតាែ្មីម្េបរ់ូប - មេិផមេផតរ្ាយប៉ា៉នណ្ណ ះនទ - ម្តរូវ 
ការផែរក្សាស៉ខ៉រាលភាពផផនែក្រាងកាយ េិងផ្ូវចិ្ត្របស់ 
នេ។ �ូនច្នែះ៖

• សូមឲ្យបាេម្បាក្�ថាអនែក្រាេនពលខ្ះសម្រាបខ់្ួេអនែក្  
នម្រៅពីការង្រ េិងម្េរួសារ។ 

• សូមសាក្ល្ងបេ្នធ្វើក្ិច្្ចការក្ំសាេ្សំខាេ់ៗ  េិងច្ ំ
ណូលចិ្ត្ឲ្យបាេនម្ច្ើេតាមលទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។ 

• សូមេិោយជាមយួម្េរួសារ េិងមតិ្ភក្្ិជិតសនែិទ្អំពី
 អារម្មណ៍ េិងក្្ីក្ង្វល់របស់អនែក្។

• សូមេិោយជាមយួេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ផផនែក្ស៉ខភាពក៉្រារ  
េិងម្េរួសារឬម្េរូនពទ្យ GP របស់អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្ 
ម្ពរួយចិ្ត្អំពីរនបៀបោ៉ា ងណ្ផ�លអនែក្ក្ំព៉ងនលលក្ 
នោះម្សាយបញ្ហា ។

❖

ម្បសិេនបើអនែក្ច្ងេ់ិោយជាមយួេរណ្រានែ ក្ ់អំពីការរាេ 
អារម្មណ៍បាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ ឬការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

 ឬនពលអនែក្នៅផ្ះជាមយួទារក្អនែក្ សូមទូរស័ព្នៅ៖

• ទូរស័ព្ជំេួយ Tresillian Parent   
នលខ (02) 9787 0855 (តំបេក់្នែ៉ង េិងជំ៉វញិជាយ 
ម្ក្រុងសី៉�េីយ) ឬ 1800 637 357 (តំបេ ់NSW) - 
២៤នរា៉ា ង ៧នែងៃក្នែ៉ងមយួអាទិត្យ។

•  Karitane Careline ទូរស័ព្ 1300 227 464  
(1300 CARING) - ២៤នរា៉ា ង ៧នែងៃក្នែ៉ងមយួអាទិត្យ។

នតើការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េម្តរូវពយាបាល 
នោយរនបៀបណ្?

មេ៉ស្សរានែ ក្់ៗ រាេនសច្ក្្ីម្តរូវការខ៉សៗោនែ ។ ការពយាបាលអាច្រាប ់
បញ្ចូ លពិធីសាសស្មយួច្ំេួេ រមួរាេការផ្ល់�ំបូនា្ម េ ថានែ នំពទ្យ 
ការជួយ�នោយខ្ួេឯង េិងនសវាជួយ�ម្ទម្ទង�់នទនទៀត។

ច្ិត្នរាេនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ

ច្ិត្នរាេនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េពំ៉រាេជាទូនៅន�ើយ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្វាជា 
នរាេធងៃេធ់ងៃរ ន�ើយម្តរូវការការពយាបាលជាបន្ាេ។់ វាអាច្ចាបន់ផ្ើមនៅ 
ម្េបន់ពល ក្ប៏៉ា៉ផេ្តាមធម្មតា វាចាបន់ផ្ើមក្នែ៉ងនពល៤ នៅ៦អាទិត្យ 
នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ។ នរាេសញ្ញា ទាងំនេះរមួរាេ៖

• អារម្មណ៍ផ្្ស់ប្ូរច៉្ះន�ើងោ៉ា ងធងៃេធ់ងៃរ

• ជំនេឿ ការេិត េិងេំេិត (ការភាេម់្ច្�ំេំេិត) ផប្ក្ពីធម្មតាជាខ្ាងំ

• ភាពម្សនមើម្សនម ការន�ើញ ការឮ ឬការធំក្្ិេអ្វីៗ 
ផ�លោ្ម េនៅទីននាះ

• អាក្ប្កិ្រោិផប្ក្ខ្ាងំ េិងច្រតិមេិសមរម្យេឹងប៉េ្គលនេះ 

• ការអស់សង្មឹខ្ាងំ

• ការ�ក្ខ្ួេនច្ញពីច្ំនណ្មមេ៉ស្ស

• ការេិត ឬេិោយអំពីអ្វីផ�លមេិសបបាយ មេិរកី្រាយ 
ឬ�ូច្ជាេិោយថា ‘អនែក្ឯងេឹងល្អម្ោេន់បើជាងនោយោ្ម េខ្៉ ំ’។

ច្តិន្រាេនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េប៉ាះពាល់ផតម្សីរ្ានែ ក្ ់ឬពីរនាក្ប់៉ាន៉ណ្ណ ះ 
ក្នែ៉ងច្នំណ្មរាតាច្េំេួ១០០០នាក្។់ វាទេំងជាប៉ាះពាល់នម្ច្ើេច្នំពាះ 
សស្ីផ�លបាេនធ្វើនរាេវេិចិ្្យ័ពីមេ៉ ន�ើញរាេជងំផឺ្ូវច្តិឬ្រាេសរាជកិ្

 ម្េរួសារផ�លរាេជងំទឺាងំនេះ។

ការពយាបាល តាមធម្មតារាេរមួទាងំការចូ្លសម្រាក្ក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យថានែ  ំ
នពទ្យ េិងការជួយ�ផែរក្សាទារក្ផ�រ។
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រនបៀបផ�លបទពិនសាធេន៍េការមេិយក្ចិ្ត្ទ៉ក្ោក្ ់េិងការរនំលាភ
បំពាេអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ការរាេនផ្នពាះ េិងភាពជារាតា�ំបូង។

ការរនំលាភបំពាេ ឬការមេិយក្ចិ្ត្ទ៉ក្ោក្ច់្ំនពាះក៉្រារភាព

សស្ីខ្ះផ�លធ្ាបរ់ាេបទពិនសាធេច៍្ំនពាះបញ្ហា ទាងំនេះ រាេអារម្មណ៍ 
ល្អក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងភាពជារាតា។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ច្ំនពាះសស្ី�នទនទៀត  
ការរាេនផ្នពាះ ឬការក្ាយជារាតាខ្ួេឯងអាច្នាឲំ្យបញ្ហា ទាងំឡាយ 
នលច្ន�ើង។ វាអាច្ជាការរលឹំក្ន�ើង�ឈ៏ចឺាបអ់ំពីអ្វីទាងំឡាយផ�ល

 បាេនក្ើតន�ើងច្ំនពាះនេពីអតីតកាល ឬអាច្នធ្វើឲ្យនេរាេអារម្មណ៍កាេ់
 

ផតរសាបរ់សល់ផែមនទៀត ថានតើនេេឹងនៅជារាតាម្បនភទណ្។

អនែក្ខ្ះម្ពរួយបារម្ភថា នេេឹងនៅជារាតាផ�លមេិនច្ះយក្ចិ្ត្ទ៉ក្ោក្ ់
ឬរនំលាភបំពាេនលើកូ្េរបស់នេនទៀតផង។ រាេកិ្ច្្ចការមយួច្ំេួេផ�ល 
អនែក្អាច្នធ្វើបាេ៖

• សូមច្ងចាថំា ម្ោេផ់តនោយសារអនែក្ម្តរូវបាេនេរនំលាភបំពាេ 
ពំ៉រាេេយ័ថា អនែក្េឹងនៅជារាតាអាម្ក្ក្រ់ានែ ក្ន់នាះន�ើយ។

• សូមេិោយជាមយួេរណ្រានែ ក្ ់អំពីផបបោ៉ា ងណ្ផ�លអនែក្រាេ  
អារម្មណ៍។ សស្ីរាេនផ្នពាះជានម្ច្ើេយល់ថាការេិោយអាច្ជួយ� 
បាេោ៉ា ងពិតម្បាក្� ន�ើយរាេនសវាទាងំឡាយសម្រាបជ់ួយ� 
ផ�រ។ ឆ្មបរបស់អនែក្អាច្ជួយ�អនែក្ទាក្ទ់ងជាមយួប៉េ្គលិក្សង្គមកិ្ច្្ច 
ម្បចាមំេ្ីរនពទ្យ  អនែក្ផ្ល់�ំបូនា្ម េ េិងនសវា�នទនទៀត។

• ម្បសិេនបើអនែក្ច្ងន់ធ្វើឲ្យម៉ខជំនាញផផនែក្ចិ្ញ្ច ឹមកូ្េរបស់អនែក្បាេ
 

ម្បនសើរន�ើង រាេមេ៉ស្សផ�លអាច្ជួយ�អនែក្បាេ។ ឆ្មបរបស់អនែក្ 
អាច្បញជាូ េអនែក្នៅកាេន់សវាទាងំននាះ។ ឬនសនែើសំ៉ការជួយ�នម្ជាម 
ផម្ជងពីមតិ្ភក្្ិ ឬញាតិសន្ាេផ�លរាេជំនាញខាងច្ិញ្ច ឹមកូ្េ

 ផ�លអនែក្ទទួលសា្គ ល់ (មេ៉ស្សភាេនម្ច្ើេេឹងសបបាយចិ្ត្ - ន�ើយ 
រកី្រាយនោយបាេនេសរនសើរ - បាេនេនសនែើសំ៉)។

ការរនំលាភបំពាេខាងផ្ូវនភទ

ម្បផ�លសស្ីរានែ ក្ក់្នែ៉ងច្ំនណ្មសស្ី៣ នៅ៤នាក្រ់ាេបទពិនសាធេន៍េ
 

ផបបសណ្្ឋ េមយួច្ំេួេនេការរនំលាភបំពាេខាងផ្ូវនភទ ក្នែ៉ងឆ្ក្ជីវតិ
 

របស់នេ។ សស្ីជានម្ច្ើេពំ៉រាេបញ្ហា ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ឬភាពជារា 
តាន�ើយ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ជួេកាលបទពិនសាធេន៍េះអាច្នាឲំ្យរាេបញ្ហា ផែម 
នទៀតច្ំនពាះការរាេនផ្នពាះ ការសម្រាលកូ្េ េិងការចិ្ញ្ច ឹមកូ្េនពល 
�ំបូង។ អារម្មណ៍ទាងំឡាយពីអតីតកាលអាច្ម្ត�បម់ក្វញិ។ អនែក្ 
ម្បផ�លរាេអារម្មណ៍ថា អនែក្មេិអាច្នលលក្នោះម្សាយបាេន�ើយ។  
ម្បសិេនបើអនែក្រាេអារម្មណ៍រសាបរ់សល់នៅនពលនេះ វាមេិផមេជាការ 
ភ្ាក្ន់ផ្អើលអ្វីន�ើយ។ វាជាការនឆ្ើយតបធម្មតាច្ំនពាះការរលឹំក្ន�ើងវញិ

 នេនពល�ពិ៏បាក្។

ច្ំនពាះសស្ីមយួច្ំេួេ បទពិនសាធេន៍េការរនំលាភបំពាេខាងផ្ូវនភទនធ្វើ 
ឲ្យនេពិបាក្បនណ្្យឲ្យអនែក្�នទនទៀតប៉ាះពាល់រាងកាយនេណ្ស់ -  
សូម្ផីតអនែក្វជិាជា ជីវទៈខាងស៉ខភាពក្្ី។ នេអាច្រាេការពិបាក្ទបទ់ល់ 
េឹងជាមយួវធិីនពទ្យ ឬសូម្ផីតជាមយួវធិីសម្រាលកូ្េក្្ី។ ម្បសិេ

 នបើការនេះជាបញ្ហា ច្ំនពាះអនែក្ អនែក្អាច្រក្ជំេួយពីប៉េ្គលិក្សង្គមកិ្ច្្ច 
ម្បចាមំេ្ីរនពទ្យ ឬអនែក្ផ្ល់�ំបូនា្ម េ។ នេអាច្នធ្វើការជាមយួឆ្មបរបស់អនែក្ 
ឬនវជជាបណិ្តន�ើម្នីធ្វើឲ្យម្បាក្�ថា អនែក្រាេអារម្មណ៍ស៉ខម្សរួលតាម 
លទ្ភាពអាច្នធ្វើនៅបាេ។

អនែក្ក្ពំ៉៏ចាបំាច្ផ់្ល់ពត័រ៌ាេលំអិត អំពីការរនំលាភបំពាេខាងផ្ូវនភទ 
ផ�រ។ ប៉េ្គលិក្សង្គមកិ្ច្្ច ឬអនែក្ផ្ល់�ំបូនា្ម េអាច្ជួយ�អនែក្នរៀបច្ំេនម្រាង 
ការសម្រាបក់ារសម្រាលកូ្េ ម្បរុងនម្បៀបរចួ្ជានម្សច្សម្រាបភ់ាពជា 
រាតា េិងជួយ�អនែក្នោះម្សាយការម្ពរួយបារម្ភណ្មយួអំពីទំនាក្ទ់ំេង 
ជាមយួន�េូរបស់អនែក្ ឬម្េរួសាររបស់អនែក្នោយពំ៉�ឹងពីពត័រ៌ាេលំអិត។

ក្ិច្្ចការ�នទនទៀតផ�លអាច្ជួយ�បាេ រាេរមួទាងំ៖

• ការនាមំតិ្ភក្្ិ ឬអនែក្ជួយ�នម្ជាមផម្ជង�នទនទៀតនៅជាមយួអនែក្ 
សម្រាបក់ារពិេិត្យពិច្យ័ េិងការណ្តជ់ួប�នទនទៀតជាមយួនពទ្យ

• ការេិោយជាមយួមតិ្ភក្្ិ
• នសនែើសំ៉ឲ្យរាេការពេ្យល់ម្បាបអ់នែក្ជាម៉េ អំពីការនធ្វើនតស្ផផនែក្នពទ្យ  

េិងការពយាបាល។ ម្បសិេនបើអនែក្េិតថាអនែក្អាច្រាេការលំបាក្ 
ជាមយួេឹងអ្វីមយួ សូមសាក្សួរផម្ក្ងនលារាេជនម្មើស�នទនទៀត។

• ការេឹក្ន�ើញពីអតីតកាលន�ើងវញិមយួផភ្ត េិងអារម្មណ៍ភយ័
 ស្េន់ស្ា ឬោ្ម េស៉វត្ថិភាពអាច្ជាបទពិនសាធេម៍យួរាេជាទូនៅ 

ច្ំនពាះសស្ីផ�លធ្ាបជ់ួបម្បទះការរនំលាភបំពាេខាងផ្ូវនភទ។ 
ម្បសិេនបើការនេះនក្ើតន�ើងច្ំនពាះអនែក្ វាអាច្ជួយ�បាេនោយ 
េិោយជាមយួេរណ្រានែ ក្ ់ន�ើយរលឹំក្ខ្ួេអនែក្ថាឥ�ូវនេះអនែក្

 រាេស៉វត្ថិភាពន�ើយ។

ច្ំនពាះការជួយ�នម្ជាមផម្ជង េិងពត័រ៌ាេ សូមទាក្ទ់ងជាមយួនសវាក្ម្ម 
ការរនំលាភបំពាេខាងផ្ូវនភទ នៅមេ្ីរនពទ្យក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្ ឬមជ្ឈមណ្ល

 
ស៉ខភាពស�េមេ ៍(មជ្ឈមណ្លផ្គតផ់្គតន់ៅនពលរាេវបិត្ិនោយ 
ការរនំលាភបំពាេ រ�្ឋ  NSW ទូរស័ព្នលខ 11800 424 017។
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ទំនាក្ទ់ំេងសា្វ មភីរោិ 
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ  
េិងភាពជារាតាបតិា�បំូង

Relationships in pregnancy and 
early parenthood
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“ម្បសិេនបើអនែក្ជាន�េូ ការេិោយអំពីទារក្ 

ននាះវាជួយ�អនែក្ឲ្យរាេអារម្មណ៍តភាជា ប ់េិងទាក្ ់

ទិេោនែ ោ៉ា ងជិតសនែិទ្ឋនទៀតផង។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ការនធ្វើ 
នតស្អល់ម្តានសាេ ពិតជាជួយ�ផងផ�រ- នពល 

�នែឹងន�ើយនធ្វើឲ្យនយើងន�ើញរូបទារក្ោ៉ា ងជាក្ ់
ផស្ងហាក្បី់�ូច្ជាទារក្ពិតម្បាក្�ផមេ។” 

Mark 

មេ៉ស្សជានម្ច្ើេមេិបាេម្បរុងនម្បៀប សម្រាបក់ារផ្្ស់ប្ូរផ�លនក្ើតរាេ
 

ន�ើងក្នែ៉ងទំនាក្ទ់ំេងរបស់នេជារាតាន�ើយ។ ការផ្្ស់ប្ូរពីេូសា្វ មី
 ភរោិផ�លច្ំណ្យនពលសម្រាបខ់្ួេអនែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្ នៅជា 

រាតាបិតាផ�លច្ំណ្យនពលផែមនទៀត សម្រាបទ់ារក្តូច្នេះផងផ�រ 
េឺជាការផ្្ស់ប្ូរ�ធ៏ំមយួ។ 

សូមម្បរុងសា្ម រតី ន�េូផ�លរាេនផ្នពាះ!

នោយសារសស្ីជាអនែក្ពរនពាះរាេកូ្េ ជាញឹក្ញាបេ់ឺជាការង្យម្សរួល 
សម្រាបស់ស្ីរាេនផ្នពាះន�ើម្ភីាជា បច់្ំណងជាមយួទារក្ េិងនធ្វើឲ្យធ្ាប់

 
ច្ំនពាះេំេិតជារាតារានែ ក្។់ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សម្រាបអ់នែក្ផ�លជាន�េូ វាមេិផមេ 
ជាការង្យម្សរួលន�ើយ។ រាេរនបៀបសាមញញា ន�ើម្សីា្គ ល់ទារក្អនែក្ម៉េ 
នពលវានក្ើត េិងនធ្វើឲ្យធ្ាបច់្ំនពាះេំេិតផ�លថាឥ�ូវនេះ អនែក្េឺជាបិតា

 រានែ ក្។់

• សូមនៅទីននាះ សម្រាបក់ារែតនមើលនោយអល់ម្តានសាេ។ វាជា 
បទពិនសាធេ�៍ខ្៏ាងំក្ាបំផ៉ត ន�ើម្នីមើលន�ើញទារក្អនែក្ជានលើក្

 ទីមយួ។ 

• សូមេិោយជាមយួមតិ្ភក្្ិ�នទនទៀតផ�លជារាតាបិតា។ សូម 
េិោយជាមយួរាតាបិតារបស់អនែក្ផ្្ល់។ សូមសាក្សួរអំពី 
អារម្មណ៍ េិងបទពិនសាធេទ៍ាងំឡាយរបស់នេ។

•  ម្បសិេនបើអនែក្ម្ពរួយបារម្ភ អំពីការនៅជាមយួន�េូរបស់អនែក្ក្នែ៉ងអំ�៉ង
 នពលឈនឺពាះ េិងការសម្រាលកូ្េ សូមេិោយជាមយួោនែ អំពី 

បញ្ហា នេះ។ សូមសួររាតាបិតា�នទនទៀតអំពីបទពិនសាធេរ៍បស់នេ 
ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ េិងេិោយជាមយួឆ្មប - ការនេះ

 
អាច្ផ្ល់ឲ្យអនែក្រាេេំេិតខ្ះៗអំពីអ្វីផ�លអនែក្រពឹំងទ៉ក្។

• សូមចូ្លរមួជាមយួន�េូរបស់អនែក្ក្នែ៉ងវេ្គអបរ់ ំអំពីការសម្រាលកូ្េ 
(វេ្គនេះសម្រាបរ់ាតាបិតាទាងំពីរ ពំ៉ផមេសម្រាបផ់តរាតាប៉ា៉នណ្ណ ះ 
នទ)។ សូមសួរផម្ក្ងនលាអនែក្អាច្ន�ើរជំ៉វញិបេ្បប់នង្កើតកូ្េ/សម្រាល 
កូ្េនៅមេ្ីរនពទ្យន�ើម្នីមើលឲ្យបាេ�ឹងថាវាោ៉ា ង�ូច្នម្ច្ផ�រ។

• នៅនពលណ្ក្ន៏ោយឲ្យផតអនែក្អាច្នធ្វើបាេ សូមស្ាបនមើលទារក្ 
ធាក្។់

• សូមទាក្ទិ់េជាមយួការផែរក្សាទារក្ ឲ្យបាេឆ្បត់ាមលទ្ភាព 
អាច្នធ្វើនៅបាេនម្កាយនពលនក្ើតមក្។ វាមេិម្ោេផ់តឲ្យន�េូរបស់ 
អនែក្បាេសម្រាក្ប៉ា៉នណ្ណ ះនទ - វាក្ជ៏ួយ�អនែក្ឲ្យរាេអារម្មណ៍ទ៉ក្ចិ្ត ្
ខ្ួេឯងនម្ច្ើេអំពីការច្ិញ្ច ឹមកូ្េ េិងការជិតសនែិទ្ជាមយួទារក្ផ�រ។

 

ទីបំផ៉តនយើងក្ាយជារាតាបិតាន�ើយ

អនែក្ខ្ះេិតថាការរាេទារក្ េឹងមេិផ្្ស់ប្ូរទំនាក្ទ់ំេងរបស់នេនម្ច្ើេ
 នទ ន�ើយថាទារក្េឹងសម្មបចូ្លនៅក្នែ៉ងរនបៀបរស់នៅរបស់នេបាេ 

ល្អ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្រនបៀបរស់នៅរបស់អនែក្េឹងផ្្ស់ប្ូរ។ ការេិតេូអំពីនរឿងនេះ 
 

ន�ើយការនធ្វើឲ្យធ្ាបន់ៅេឹងេំេិតនេះ ម៉េនពលទារក្នក្ើតេឹងជួយ�អនែក្
 ម្បរុងនម្បៀបខាងផ្ូវចិ្ត្សម្រាបក់ារផ្្ស់ប្ូរទាងំនេះ។ រាេកិ្ច្្ចការខ្ះៗ
 ផ�លអនែក្ម្តរូវេិតេូរ៖

ទារក្ទាងំអស់ខ៉សៗោនែ ។ ទារក្អនែក្េឹងនក្ើតមក្នោយរាេប៉េ្គលិក្ 
លក្្ខណទៈ េិងអធយាម្ស័យផ្្ល់ខ្ួេនេ។ វា�ូច្ជារាេមេ៉ស្សណ្រានែ ក្ ់
នទៀតរស់នៅក្នែ៉ងឆ្ក្ជិវតិអនែក្�ូនច្នែះផ�រ ទារក្អនែក្េឹងរាេអ្វីៗផ�លអនែក្

 
មេិអាច្ផ្្ស់ប្ូរបាេ។ អនែក្េឹងម្តរូវការច្ំណ្យនពលន�ើម្សីា្គ ល់ យល់

 �ឹង - េិងនរៀេរស់នៅជាមយួ - ទារក្តូច្នេះតាមរនបៀបផ�លនេរាេ។

វាមេិម្តឹមផតទារក្ទីមយួប៉ា៉នណ្ណ ះនទផ�លផ្្ស់ប្ូរអ្វីៗននាះ។ កូ្េ�នទ
 នទៀតផ�លបាេនក្ើតមក្ ក្ប៏ាេប៉ាះពាល់�ល់ទំនាក្ទ់ំេងរវាងរាតាបិតា  

េិងទំនាក្ទ់ំេងរវាងរាតាបិតា េិងកូ្េៗរបស់នេផ�រ។ 

ទារក្ទាងំឡាយក្រ៏ាេទរ្ាបផ្់្ស់ប្ូរទំនាក្ទ់ំេងេឹងអនែក្�នទផ�រ ជា 
ពិនសសជាមយួរាតាបិតារបស់នេ។ ឧទា�រណ៍ សស្ីខ្ះយល់ថាភាព 
ជារាតានធ្វើឲ្យច្ំណងភាជា បផ់�លនេរាេ ជាមយួរ្ាយបនង្កើតរបស់នេ 
កាេផ់តម្ជាលនម្រៅផែមនទៀត។ ន�េូខ្ះអាច្យល់ថាការផ្្ស់ប្ូរនេះ 
ហាក្�ូ់ច្ជាបំភយ័នេបេ្ិច្ (‘នាង’ នៅជួបរ្ាយនាងនទៀតន�ើយ...’)។  
ក្ប៏៉ា៉ផេ្ការនេះពំ៉រាេេយ័ថា នាងនបាះបងន់ចាលន�េូរបស់នាងន�ើយ។ 
វាម្ោេផ់ត�ំនណើ រជាធម្មជាតិច្ំនពាះសស្ីខ្ះ ផ�លរាេអារម្មណ៍កាេផ់ត 
ជិតស្ិទ្ជាមយួរ្ាយបនង្កើតរបស់នេ (ឬតួតំណ្ងរ្ាយ�នទនទៀត) នៅ 
នពលនេះប៉ា៉នណ្ណ ះ។ 

ការក្ាយជារាតារានែ ក្ ់- ម្បរុងនម្បៀបជានម្សច្ 
សម្រាបក់ារផ្្ស់ប្ូរមយួច្ំេួេ... 
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ការន�ើងច៉្ះនេការរនំភើបចិ្ត្  �ំបូនា្ម េសំខាេ់ៗ សម្រាប ់
ការនលលក្នោះម្សាយ

• សូមរលឹំក្ខ្ួេអនែក្ថាការន�ើងច៉្ះនេការរនំភើបចិ្ត្ខ្ះ េិងការន្្ះ
 ោនែ េឺជាការធម្មតាសម្រាបអ់នែក្ទាងំពីរ។ វាជាការធម្មតានៅម្េបន់ពល   

- ក្ប៏៉ា៉ផេ្ជាពិនសស ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ េិងភាពជារាតាបិតា
 

�ំបូង នៅនពលអនែក្ទាងំពីរក្ំព៉ងនោះម្សាយច្ំនពាះការផ្្ស់ប្ូរ 
�ធ៏ំនេះ។

• សូមផច្ក្រផំលក្ោនែ នៅវញិនៅមក្ អំពីអារម្មណ៍ផ�លអនែក្រាេ។ 
ការនេះេឹងជួយ�អនែក្ឲ្យយល់�ឹង េិងម្ទម្ទងោ់នែ នៅវញិនៅមក្។  
ែ្វីនបើ តាមធម្មតាសស្ីរាេនផ្នពាះេឺជាមេ៉ស្សផ�លនេយក្ចិ្ត្ទ៉ក្

 
ោក្ ់េិងខ្វល់ខា្វ យក្ន៏ោយ អនែក្មេិផមេជាមេ៉ស្សផតរានែ ក្េ់តផ់�ល 
ម្តរូវការការជួយ�នម្ជាមផម្ជងននាះន�ើយ។ ជាញឹក្ញាប ់ន�េូរបស់ 
អនែក្ក្ំព៉ងផតនោះម្សាយការម្ពរួយបារម្ភ�ូច្ោនែ ផ�រ។

• សូមច្ងចាថំា ន�េូរបស់អនែក្មេិផមេជាអនែក្នច្ះនមើលសតិអារម្មណ៍ 
មេ៉ស្សន�ើយ។ ម្បសិេនបើរាេេរណ្រានែ ក្ក់្នែ៉ងច្ំនណ្មអនែក្រាេ

 
អារម្មណ៍ថាមេិបាេទទួលការជួយ�នម្ជាមផម្ជង ន�ើយយល់�ឹងអំពី 
នសច្ក្្ីម្តរូវការរបស់អនែក្ សូមេិោយោនែ អំពីនរឿងនេះ។

• សូមេិោយអំពីការផ្្ស់ប្ូរផ�លអាច្រាេននាះ េឹងនាមំក្នៅក្នែ៉ង
 ជីវតិរបស់អនែក្ផ�លជារាតាបិតារានែ ក្។់ ការផ្្ស់ប្ូរទាងំនេះអាច្ 

រាេរមួទាងំការផ្្ស់ប្ូរផផនែក្�ិរញញា វត្ថ៉ ការផច្ក្រផំលក្កិ្ច្្ចការក្នែ៉ង
 ផ្ះ ការផច្ក្រផំលក្ការផែរក្សាទារក្អនែក្ ការផ្្ស់ប្ូរច្ំនពាះជិវតិ 

ក្នែ៉ងសង្គមរបស់អនែក្ ការខ្វះនពលនវលាសម្រាបន់ច្ញនៅនម្រៅក្ំសាេ ្
ជាេូសា្វ មភីរោិ ឬការផ្្ស់ប្ូរការង្រម្បចាជំីវតិអនែក្។ សូមេិតេូរ

 អំពីរនបៀបផ�លអនែក្ម្តរូវទបទ់ល់េឹងការផ្្ស់ប្ូរទាងំនេះ។ 

• សូមច្ងចាថំារាតាបិតាទាងំឡាយនៅផតម្តរូវការ ‘នពលនវលា 
សម្រាបេូ់សា្វ មភីរោិ’ នម្កាយនពលទារក្នក្ើតមក្។ នេះជាផផនែក្ 
មយួផ�លពម្ងឹងទំនាក្ទ់ំេង�ូច្ជាជាបជ់រ័កាវ នពលអនែក្ក្ាយជា 
រាតាបិតា។ សូមសាក្ល្ងរក្មតិ្ភក្្ិ េិងញាតិសន្ាេផ�លយក្

 
ច្ិត្ទ៉ក្ោក្ន់មើលផែទារក្អនែក្ ក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលផ�លអនែក្ច្ំណ្យ

 នពលនវលាជាមយួោនែ ក្នែ៉ងភាពជាេូសា្វ មភីរោិ ឬម្ោេផ់តរក្នពល 
ខ្ះសម្រាបអ់នែក្ ឬសម្រាបអ់នែក្ទាងំពីរទទួលទាេ�ំនណក្បាេពីរបី 
នរា៉ា ងប៉ា៉នណ្ណ ះ។ 

“ខណទៈផ�លខ្៉ ំក្ំព៉ងរាេអារម្មណ៍រកី្រាយ�ន៏ម្ក្

ផលងេឹងកូ្េម្បរុសែ្មីរបស់ខ្៉ ំ ខ្៉ ំពំ៉បាេម្បរុងនម្បៀប

ខ្ួេសម្រាបភ់ាពក្ង្វះនេការសនែិទ្សានែ លជាមយួ 
ភរោិរបស់ខ្៉ ំន�ើយ។ វាម្តរូវនម្បើនពលនម្ច្ើេផខ

 
ក្នែ៉ងការក្សាងន�ើងវញិេូវទំនាក្ទ់ំេងនេនសច្ក្្ី 
នសនែហា េិងរមួរក័្្សផ�លនយើងធ្ាបប់ាេសបបាយ 
រកី្រាយកាលពីម៉េមក្។” Lex

បទពិនសាធេន៍េការផ្្ស់ប្ូរពីន�េូ នៅជាន�េូ-េិង-រាតាបិតា អាច្
 រាេខ៉សៗោនែ ច្ំនពាះមេ៉ស្សរានែ ក្់ៗ ។ ម្បសិេនបើអនែក្ជាអនែក្ចិ្ញ្ច ឹមបីបាច្់

 
ទារក្អនែក្នម្ច្ើេជាងនេក្នែ៉ងប៉ា៉នា្ម េនែងៃ�ំបូង ននាះបទពិនសាធេរ៍បស់អនែក្ 
េឹងខ៉សផប្ក្ពីបទពិនសាធេរ៍បស់ន�េូអនែក្។ នទាះជាោ៉ា ងននាះក្្ី នៅ 
នពលជាមយួោនែ នេះ ក្្ីក្ង្វល់ េិងបទពិនសាធេជ៍ានម្ច្ើេេឹងម្បហាក្់

 
ម្បផ�លោនែ ។ សូមនមើលឧទា�រណ៍ខាងនម្កាម។ សូមកំ៉្ឲ្យការបាត ់
បងទ់ំេ៉ក្ចិ្ត្របស់រាតាបិតាមយួច្ំេួេ មក្បង្្អ ក្ទឹ់ក្ចិ្ត្អនែក្ន�ើយ - 

 
មេ៉ស្សភាេនម្ច្ើេយល់ន�ើញថា ការទទួលផលល្អពីភាពជារាតាបិតា 
រាេនម្ច្ើេជាងពីបទពិនសាធេន៍ផ្សងនទៀតសម្រាបន់េ។

សស្ីម្បផ�លរាេអារម្មណ៍ថា

• ខ្៉ ំបាេបាតប់ងេូ់វអត្សញ្ញា ណផ�លខ្៉ ំរាេពីម៉េ។

• ខ្៉ ំបាេទទួលអត្សញ្ញា ណែ្មីជារាតារានែ ក្។់ 

• ខ្៉ ំបាេទទួលទំនាក្ទ់ំេងនផ្សងមយួនទៀត ជាមយួន�េូរបស់ខ្៉  ំ
នម្ពាះនយើង�ឹងថា នយើងជារាតាបិតាជាមយួោនែ ។

• ខ្៉ ំបាេទទួលទំនាក្ទ់ំេងែ្មីមយួជាមយួកូ្េរបស់ខ្៉ ំ។

• ខ្៉ ំរាេនពលតិច្ណ្ស់សម្រាបខ់្ួេខ្៉ ំ។

• ខ្៉ ំរាេនពលតិច្តួច្សម្រាបន់�េូរបស់ខ្៉ ំ ន�ើយរាេនពលតិច្តួច្
 សម្រាបរ់ស់នៅជាមយួោនែ  េិងេិោយសាសងសំ�ីោនែ នទៀតផង។

• នតើេឹងរាេអ្វីនក្ើតន�ើងក្នែ៉ងជិវតិរមួរក័្្សោនែ របស់នយើង? 

• ខ្៉ ំបាេបាតប់ងេូ់វអត្សញ្ញា ណនេការង្ររបស់ខ្៉ ំ។

• ខ្៉ ំបាេបាតប់ងេូ់វរូបរាងរបស់ខ្៉ ំ។

• ខ្៉ ំបាេបាតប់ងេូ់វការម្េបម់្េងនលើខ្ួេខ្៉ ំ។

• ខ្៉ ំបាេបាតប់ងេូ់វការម្េបម់្េងនលើទរ្ាបរ់បស់ខ្៉ ំ។

ប៉រសន�េូម្បផ�លជារាេអារម្មណ៍ថា

• ខ្៉ ំបាេបាតប់ងេូ់វអត្សញ្ញា ណផ�លខ្៉ ំរាេពីម៉េ។

• ខ្៉ ំបាេទទួលអត្សញ្ញា ណែ្មីជាបិតារានែ ក្។់ 

• ខ្៉ ំបាេទទួលទំនាក្ទ់ំេងនផ្សងមយួនទៀត ជាមយួន�េូរបស់ខ្៉  ំ
នម្ពាះនយើង�ឹងថា នយើងជារាតាបិតាជាមយួោនែ ។

• ខ្៉ ំបាេទទួលទំនាក្ទ់ំេងែ្មីមយួជាមយួកូ្េរបស់ខ្៉ ំ។

• ខ្៉ ំរាេនពលតិច្ណ្ស់សម្រាបខ់្ួេខ្៉ ំ។

• ខ្៉ ំរាេនពលតិច្តួច្សម្រាបន់�េូរបស់ខ្៉ ំ ន�ើយរាេនពលតិច្តួច្
 សម្រាបរ់ស់នៅជាមយួោនែ  េិងេិោយសាសងសំ�ីោនែ នទៀតផង។

• នតើេឹងរាេអ្វីនក្ើតន�ើងក្នែ៉ងជិវតិរមួរក័្្សោនែ របស់នយើង? 

• ខ្៉ ំឆងៃល់ថានតើជីវតិរស់នៅរបស់ខ្៉ ំេឹងផ្្ស់ប្ូរប៉ា៉ណ្ណ ផ�រ?

• នតើរាេអ្វីនក្ើតន�ើង�ល់នពលនវលារបស់ខ្៉ ំជាមយួមតិ្ភក្្ិ? 

• នតើខ្៉ ំេឹងរាេនពលសម្រាបន់ធ្វើសក្ម្មភាពទាងំឡាយផ�លខ្៉ ំ
 រកី្រាយចិ្ត្េឹងនធ្វើឬនទ?
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អំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារ រាេការប៉ាះទង្គិច្ោ៉ា ងខ្ាងំក្ានៅនលើស៉ខភាព
 នេម្េរួសារ ជាពិនសសនលើសស្ី េិងកូ្េៗរបស់នេ។ អំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារ

ក្ជ៏ាបទឧម្កិ្�្ឋមយួផ�រ - បទឧម្កិ្�្ឋមយួផ�លប៉ាះពាល់�ល់សស្ីម្េប ់
ម្បនភទមក្ពីម្េបស់ាវតានផ្សងៗោនែ ។

អំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារមេិម្ោេផ់តជាការោល់ ឬការវាយ�ំប៉ា៉នណ្ណ ះនទ។ 
 

វាអាច្រាេេយ័អំពីអ្វីៗនផ្សងនទៀតផ�លបាេនធ្វើន�ើងន�ើម្មី្តរួតម្តា េិង
 ម្េបសង្កតអ់នែក្�នទនទៀត �ូច្ជា៖

• នធ្វើការេម្រាមក្ំផ�ង

• បង្ខំអនែក្ឲ្យម្បម្ពឹត្ការរមួនភទនៅនពលអនែក្មេិច្ង់

• ម្េបម់្េងម្បាក្ក់ាសរបស់អនែក្

• បពា្ឈបអ់នែក្មេិឲ្យជួបម្េរួសារ ឬមតិ្ភក្្ិ។ 

ការម្សាវម្ជាវម្បាបឲ់្យនយើង�ឹងថា៖

• សស្ីជានម្ច្ើេជួបម្បទះអំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារជានលើក្ទីមយួ
 ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

• ច្ំនពាះសស្ីផ�លធ្ាបរ់ស់នៅជាមយួអំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសាររចួ្មក្
 

ន�ើយ អំនពើ�ិងសានេះកាេផ់តធងៃេធ់ងៃរជាងម៉េនទៀតក្នែ៉ងនពលរាេនផ្
 

នពាះ។

អំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារអាច្ប៉ាះពាល់�ល់ទារក្ម៉េវានក្ើតមក្។ ជួេកាល 
 

ពីនម្ពាះរ្ាយរបស់ទារក្បាេរងរបសួផផនែក្រាងកាយ។ ក្ប៏៉ា៉ផេ្ ការម្សាវ 
ម្ជាវក្ប៏ាេបង្ហា ញផ�រថា ការតាេតឹងក្នែ៉ងចិ្ត្នេការរស់នៅជាមយួអំនពើ 
�ិងសា (នទាះបីជាអំនពើ�ិងសាផផនែក្រាងកាយ ឬអំនពើ�ិងសាម្បនភទ�នទ

 នទៀតក្ន៏ោយ) រាេការប៉ាះពាល់ោ៉ា ងសំខាេន់លើសស្ីរាេនផ្នពាះ។ វា 
អាច្រាេឥទ្ិពលនលើរនបៀបផ�លទារក្របស់នេរកី្ច្នម្មើេ។ ទារក្នេសស្ី
ផ�លរងប៉ាះពាល់នោយអំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារ ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ

 អាច្នក្ើតមក្រាេទមងៃេម់្សាលពីក្ំនណើ ត ន�ើយម្បផ�លលូតលាស់ 
នោយរាេបញ្ហា ខាងសង្គម េិងខាងផ្ូវចិ្ត្ផងផ�រ (នទាះបីជានេមេិបាេ

 ជួបម្បទះអំនពើ�ិងសានម្កាយនពលនេនក្ើតមក្ក្្ី)។ 

នេះេឺជាមូលន�ត៉ផ�លសស្ីទាងំអស់ ទំេងជាម្តរូវបាេនេសាក្សួរអំពី 
អំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារនោយឆ្មបរបស់នេ ឬនោយេិលាេ៉បោ្ឋ ក្ផផនែក្

 
ស៉ខភាពម្េរួសារ េិងក៉្រារ។

អនែក្ម្បផ�លម្តរូវបាេនេសួរនម្ច្ើេជាងម្ង - វាជាផផនែក្នេការផែរក្សា 
ស៉ខភាពតាមទរ្ាបក់្នែ៉ងរ�្ឋ NSW។ អនែក្ពំ៉ចាបំាច្ន់ឆ្ើយនៅេឹងសំណួរ 
អំពីអំនពើ�ិងសាន�ើយ ម្បសិេនបើអនែក្ពំ៉ច្ងន់នាះ ក្ប៏៉ា៉ផេ្េឺជាការសំខាេ់

 ផ�លម្តរូវ�ឹងថាអំនពើ�ិងសាេឺជាបញ្ហា ស៉ខភាព។ ម្បសិេនបើអនែក្ម្បាប់
 ប៉េ្គលិក្ផផនែក្ស៉ខភាពថា អនែក្ធ្ាបជ់ួបម្បទះអំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារ 

 
ន�ើយថាអនែក្នៅរាេការភយ័ខ្ាច្ នេេឹងជួយ�អនែក្ន�ើម្នីរៀបច្ំអនែក្ឲ្យ 
ទាក្ទ់ងជាមយួនសវាទាងំឡាយផ�លអាច្ជួយ�អនែក្បាេ។

ម្បសិេនបើអនែក្ភយ័ខ្ាច្ ឬខ្វល់ខា្វ យច្ំនពាះស៉វត្ថិភាពរបស់អនែក្ ឬស៉វត្ថិ 
ភាពរបស់កូ្េអនែក្ អនែក្អាច្៖ 

• ទូរស័ព្នៅប៉ាូលីស ឬក្ផេ្ងសម្រាបម់្ជក្ពួេក្នែ៉ងតំបេអ់នែក្

• ម្បាបេ់រណ្រានែ ក្ផ់�លអនែក្ទ៉ក្ចិ្ត្ (មតិ្ភក្្ិ ឆ្មបរបស់អនែក្ 
នវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឬប៉េ្គលិក្ផផនែក្ស៉ខភាព)

• នៅក្ផេ្ងរាេស៉វត្ថិភាព

• នម្បើច្បាបន់�ើម្កីារពារអនែក្ េិងកូ្េៗរបស់អនែក្  សូមេិោយជាមយួ
 

ប៉ាូលីស ឬសាលាក្្ីក្នែ៉ងតំបេអ់ំពីរនបៀបន�ើម្រីក្ជំេួយ

• នរៀបច្ំេនម្រាងការស៉វត្ថិភាពមយួក្នែ៉ងក្រណីផ�លអនែក្ េិងកូ្េៗ
 

របស់អនែក្ម្តរូវចាក្នច្ញជាបន្ាេ។់

រាេការផ្ល់�ំបូនា្ម េ ពត័រ៌ាេ េិងជំេួយផផនែក្នពទ្យនោយឥតេិតនែ ្
ច្ំនពាះេរណ្រានែ ក្ផ់�លម្តរូវបាេនេរនំលាភ ឬបំពាេ។ នសវាទាងំនេះ 
រាេមូលោ្ឋ េនៅក្នែ៉ងមេ្ីរនពទ្យជានម្ច្ើេ។

អនែក្ក្អ៏ាច្ទូរស័ព្នៅ ផខ្សទូរស័ព្ផ្ល់ជំេួយខាងអំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារ 
នលខ 1800 656 463 ឬ TTY 1800 671 442 (ទូរស័ព្ឥតេិត 
នែ្ នធ្វើការ២៤នរា៉ា ងក្នែ៉ង១នែងៃ ៧នែងៃក្នែ៉ងមយួអាទិត្យ)។ នសវានេះអាច្

 ផ្ល់ជូេអនែក្េូវពត័រ៌ាេលំអិត អំពីក្ផេ្ងម្ជក្ពួេផ�លនៅជិតជាងនេ 
នម្ោងការជំេួយផផនែក្ត៉លាការ េិងនសវា�នទនទៀត។

ម្បសិេនបើអនែក្រាេនម្ោះថានែ ក្ ់សូមទូរស័ព្នៅប៉ាូលីស នលខ 000។

អំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារ
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នពលទារក្ស្ាប់

When a baby dies
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ជួេកាលការរាេនផ្នពាះបាេបញ្ចបន់ោយការទ៉ក្្ខម្ពរួយ នពលទារក្ 
រានែ ក្ប់ាេបាតប់ងន់ោយសារការរលូតកូ្េ បាេស្ាបក់្នែ៉ងនពាះ ឬស្ាប ់
ភ្ាមៗនម្កាយនពលនក្ើតមក្។

ការរលូតកូ្េ

ការរលូតកូ្េេឺរាេជាទូនៅ ន�ើយការរាេនផ្នពាះ១ក្នែ៉ងការរាេនផ ្
នពាះ៥ផ�លបាេបញ្ជា ក្ពិ់តម្បាក្� ម្តរូវបាេបញ្ចបន់ោយការរលូតកូ្េ។ 
ភាេនម្ច្ើេនេការរលូតកូ្េនក្ើតរាេនៅ១៤អាទិត្យ�ំបូង ក្ប៏៉ា៉ផេ្ការបាត ់
បងណ់្មយួនៅម៉េអាទិត្យទី២០ ម្តរូវបាេនេសា្គ ល់ថា�ំនណើ ររលូតកូ្េ។

ក្នែ៉ងនពលផ�លសស្ីជានម្ច្ើេពំ៉រាេទ៉ក្្ខក្ង្វល់បេ្នទៀតពីការរលូតកូ្េពី
 �ំបូងនេះ រាេសស្ីខ្ះនទៀតយល់ថាការរលូតកូ្េនេះេឺជាការេួរឲ្យ 

សនង្វេណ្ស់។ បញ្ហា មយួក្នែ៉ងច្ំនណ្មបញ្ហា �អ៏ាម្ក្ក្ប់ំផ៉តផ�លអាច្ 
រាេននាះ េឺអនែក្�នទនទៀតមេិយល់�ឹងេូវទំ�ំនេការទ៉ក្្ខម្ពរួយផ�លអនែក្ 
អាច្រាេននាះនទ នៅនពលអនែក្បាតប់ងទ់ារក្នោយរនបៀបនេះ។ នទាះបី 
ជាអនែក្អាច្រពឹំងថារាេនេអាណិតអាសូរក្្ី ម្បសិេនបើទារក្អនែក្ស្ាប់

 
ក្នែ៉ងនពាះ ឬស្ាបន់ម្កាយសម្រាលកូ្េន�ើយននាះក្ន៏ោយ មេ៉ស្សជា 
នម្ច្ើេពំ៉�ឹងថា អនែក្អាច្នៅផតរាេអារម្មណ៍ទ៉ក្្ខម្ពរួយពិតម្បាក្�ច្ំនពាះ 
ទារក្ផ�លពំ៉ទាេរ់ាេរូបរាងនពញនលញននាះ។

ការរាេអារម្មណ៍ថាខ្ួេរាេក្ំ�៉ស េឺជាផផនែក្នេការទ៉ក្្ខម្ពរួយនម្កាយ 
ការរលូតកូ្េ ន�ើយវាមេិផមេជាការខ៉សផប្ក្ពីធម្មតាន�ើយទៈ អនែក្ម្ប 
ផ�លជាេិតថាការរលូតកូ្េនេះ បណ្្លមក្ពីអ្វីមយួផ�លអនែក្បាេនធ្វើ 
(ឬមេិបាេនធ្វើ)។ វាអាច្ជួយ�បាេផ�លេិោយម្បាបេ់រណ្រានែ ក្ផ់�ល 
យល់�ឹងអំពីអ្វីៗផ�លអនែក្ក្ំព៉ងជួបម្បទះ។ ប៉េ្គលនេះនេះអាច្ជាសស្ី 
រានែ ក្ន់ទៀតផ�លបាេរលូតកូ្េ ប៉េ្គលិក្សង្គមកិ្ច្្ចម្បចាមំេ្ីរនពទ្យ  
អនែក្ផ្ល់�ំបូនា្ម េ នវជជាបណិ្ត ឬឆ្មប។

សស្ីចាបន់ផ្ើមផលិតទឹក្នោះចាបពី់១៦អាទិត្យនេការរាេនផ្នពាះ។ ជា
 មយួេឹងការបាតប់ងទ់ារក្ចាបពី់នពលនេះ នៅេឹងការរាេនផ្នពាះ �ង 

ខ្ួេរបស់អនែក្េឹងរាេការផ្្ស់ប្ូរជាតិអរ័ម៉ាូេធម្មតា ន�ើយការបនង្កើតទឹក្
 នោះេឹងនក្ើេន�ើងនៅ�ល់ក្ំរតិមយួក្នែ៉ងពីរបីនែងៃ�ំបូង។ អនែក្េឹងរាេ

 អារម្មណ៍�ឹងថាទឹក្នោះន�ើងនពញ នោះរាេភាពទេភ់្េ ់ការអាច្នលច្ 
នច្ញទឹក្នោះ។ សូមសាក្ល្ងនជៀសវាងការនធ្វើឲ្យនោះក្ំនរ ើក្រញជាួ យ 
ខ្ាងំណ្មយួ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមម្ច្បាច្ែ់្មមៗន�ើម្បីេ្ថយភាពមេិម្សរួល  
ម្បសិេនបើម្តរូវការ។ អនែក្អាច្នម្បើម្ទនាប ់ឬែងម់្តជាក្ស់ម្រាបស់្អំ ន�ើម្

 ី
ជួយ�ក៉្ំឲ្យឈ។ឺ ថានែ បំេ្ថយការឈចឺាបផ់�លអាច្ទិញនោយឥតសំប៉ម្ត 
នពទ្យ�ូច្ជាថានែ  ំparacetamol អាច្ជួយ�បាេ។ នោះរបស់អនែក្េឹង 
ម្សរួលបលួន�ើងវញិោ៉ា ងឆ្ប។់

សម្រាបព់ត័រ៌ាេបផេ្ថមអំពីការរលូតកូ្េ សូមនមើល ភាពស្ម៉េសា្ម ញ 
ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ នៅទំពរ័ 124។

ទារក្ស្ាបក់្នែ៉ងនពាះ េិងការស្ាបន់េទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត

នពលទារក្ស្ាបក់្នែ៉ងស្ូេ ន�ើយនក្ើតនម្កាយអាទិត្យទី២០ ម្តរូវបាេនេ
 នៅថាទារក្ស្ាបក់្នែ៉ងនពាះ ជាជាង�នំណើ ររលូតកូ្េ។

ទារក្ទាងំអស់ផ�លនក្ើតក្នែ៉ងម្បនទសអូសស្ាលី សឹងផតរាេទារក្រានែ ក្់
 

ក្នែ៉ងច្នំណ្មទារក្១០០នាក្ ់េឺជាទារក្ស្ាបក់្នែ៉ងនពាះ ឬស្ាបភ្់ាមៗ
 

នម្កាយនពលនក្ើតមក្។ នេះេមឺ្បផ�លនម្ច្ើេមក្ពទីារក្ទមងៃេម់្សាលនៅ 
នពលនក្ើតមក្ ឬទារក្ផ�លរាេបញ្ហា ខាងការលូតលាស់។

នទាះបីរាេន�ត៉ផលអ្វកី្ន៏ោយផ�លនាឲំ្យទារក្អនែក្ស្ាប ់អនែក្ េិងន�េូ 
របស់អនែក្ម្បផ�លរាេអារម្មណ៍ទ៉ក្្ខម្ពរួយ�ន៏លើសលប។់ មេ្រីនពទ្យភាេ 
នម្ច្ើេរាេបេ៉្គលិក្�្វកឹ្�្វេឺជាពិនសស សម្រាបជ់យួ�រាតាបិតាផ�លរាេ

 ទារក្ស្ាបន់ចាល។ �ូច្ោនែ េឹងការផល់្�បំនូា្ម េផ�រ អនែក្េឹងរាេឱកាស 
ច្ណំ្យនពលជាមយួទារក្ េងិពរទារក្អនែក្ ម្បសិេនបើអនែក្ច្ង។់ អនែក្ក្ ៏
ម្បផ�លអាច្នៅផ្ះ ន�ើយម្ត�បម់ក្វញិ េងិច្ណំ្យនពលនម្ច្ើេនទៀត 
ជាមយួទារក្អនែក្ផ�រ។ អនែក្ខះ្យល់ន�ើញថាការនេះជយួ�ឲ្យនេយល់�ងឹ 
អំពីការពិតនេការស្ាបរ់បស់ទារក្ ន�ើយអេ៉ញ្ញា តឲ្យនេសផម្ងេូវការ 
ទ៉ក្្ខម្ពរួយរបស់នេផងផ�រ។

អនែក្ម្បផ�លច្ងន់រៀបច្អំ្វីៗ ទ៉ក្ជាអេ៉សសាវរយី ៍សម្រាបទ់ារក្អនែក្   
ឧទា�រណ៍ �ូច្ជារបូែត �ំនបៀតោបសក្ ់សានែ មន�ជាន�ើម។ អនែក្ម្បផ�ល 
ជាអាច្ងូតទឹក្ឲ្យទារក្អនែក្ ន�ើយែតជាផខ្សវនី�អូនពលអនែក្នៅជាមយួ 
ោនែ ។ មយា៉ាងនទៀត ច្នំពាះអនែក្ខះ្កិ្ច្្ចការទាងំនេះជយួ�នេនោះម្សាយបាេ 
ោ៉ា ងម្បនសើរក្នែ៉ងការរសំាយទ៉ក្្ខម្ពរួយរបស់នេ។

ការកាេម់រណទៈទ៉ក្្ខច្ំនពាះការបាតប់ងទ់ារក្េឺជានរឿងប៉េ្គលផ្្ល់ខ្ួេ 
នទ។ វាផម្បម្បរួលពីមេ៉ស្សរានែ ក្ ់នៅមេ៉ស្សរានែ ក្ន់ទៀត េិងពីវប្ធមម៌យួ 
នៅវប្ធមម៌យួនទៀត។ នរឿងផ�លសំខាេន់នាះេឺថានសច្ក្្ីម្តរូវការ េិង 
ជនម្មើសរបស់អនែក្ ម្តរូវបាេនេម្បម្ពឹត្មក្ច្ំនពាះអនែក្នោយនោរព។  
ម្បសិេនបើរាេការអេ៉វត្េខ៍ាងវប្ធម ៌ឬសាសនាផ�លអនែក្ម្តរូវការ 
នោរពននាះ សូមម្បាបប់៉េ្គលិក្មេ្ីនពទ្យឲ្យនេ�ឹងផង។ 

“ការបាតប់ង ់Rebecca េឺជាបទពិនសាធេ ៍
�ន៏សាក្នៅ នខ្ច្ខ្ាខំាងផ្ូវចិ្ត្ខ្ាងំណ្ស់នេ 
ជីវតិរបស់ខ្៉ ំ។ ការបីពរនាង េិងការនធ្វើពិធីប៉ណ្យ

 
បញ្ច៉ ះសព បាេនធ្វើឲ្យខ្៉ ំយល់�ឹងេូវអត្ថេយ័

 
នេការបញ្ចប។់” David
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វាជាការធម្មតាសម្រាបអ់នែក្ េិងន�េូរបស់អនែក្ផ�លរាេក្ំ�ឹង ន�ើយ 
ផែមទាងំនងឿងឆងៃល់នទៀតថានតើអនែក្ ឬមេ៉ស្ស�នទនទៀតឬផ�លម្តរូវស្ី 
បនន្ាសច្ំនពាះការស្ាបរ់បស់ទារក្អនែក្។ អនែក្ម្បផ�លម្ពរួយបារម្ភថា 
ការរាេនផ្នពាះ�នទនទៀតេឹងម្តរូវបញ្ចបត់ាមរនបៀប�ូច្ោនែ នេះផ�រឬ។  
វាេឹងជួយ�បាេផ�លេិោយអំពីនរឿងទាងំនេះ ជាមយួនវជជាបណិ្ត ឆ្មប  
អនែក្ផ្ល់�ំបូនា្ម េផផនែក្ទ៉ក្្ខម្ពរួយ ឬប៉េ្គលិក្សង្គមកិ្ច្្ចនៅមេ្ីរនពទ្យ។ 

នម្កាយនពលអនែក្ចាក្នច្ញពីមេ្ីរនពទ្យ អនែក្ម្បផ�លជាេិតថាអនែក្រាេ
សំណួរជានម្ច្ើេនទៀតក្នែ៉ងប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ ឬប៉ា៉នា្ម េផខនម្កាយនពលទារក្ 
ស្ាបក់្នែ៉ងនពាះ ឬការស្ាបន់េទារក្នទើបេឹងនក្ើតរបស់អនែក្។ ប៉េ្គលិក្

 សង្គមកិ្ច្្ចនៅមេ្ីរនពទ្យអនែក្ រាេនពលទំនេរន�ើម្េីិោយឲ្យបាេសព្វ
 

ម្េបអ់ំពីបញ្ហា  ឬក្្ីក្ង្វល់ណ្មយួ នទាះបីជាម្តរូវនម្បើនពលយូរប៉ា៉ណ្ណ  
ក្ន៏ោយ។ 

នពលទារក្ស្ាប ់មេ្ីរនពទ្យេឹងផ្ល់ជូេអនែក្េូវពត័រ៌ាេជានម្ច្ើេតាម 
ផ�លអាច្នធ្វើនៅបាេ អំពីមូលន�ត៉ផ�លបាេបណ្្លឲ្យទារក្អនែក្ 
ស្ាប។់ ន�ើម្រីក្បាេពត័រ៌ាេនម្ច្ើេនទៀតអំពីនរឿងនេះ អនែក្េឹងម្តរូវនេ

 
នសនែើសំ៉ឲ្យយល់ម្ពមច្ំនពាះការវះពិេិត្យសព េិងនធ្វើនតស្នលើរូបអនែក្ 

 េិងទារក្អនែក្។ ការនេះអាច្នាឲំ្យអនែក្រាេទ៉ក្្ខម្ពរួយកាេផ់តខ្ាងំ។ អនែក្ 
ពំ៉ចាបំាច្ម់្តរូវផតយល់ម្ពមននាះន�ើយ ក្ប៏៉ា៉ផេ្សូមច្ងចាថំាការរក្ន�ើញ 
នម្ច្ើេផែមនទៀតអំពីមូលន�ត៉នេការស្ាប ់ម្បផ�លអាច្ការពារកំ៉្ឲ្យ 
រាេបញ្ហា �ូច្ោនែ នេះ ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះនលើក្នម្កាយ។ ជាបផេ្ថម  
ការេិោយជាមយួឆ្មប នវជជាបណិ្ត ប៉េ្គលិក្សង្គមកិ្ច្្ចម្បចាមំេ្ីរនពទ្យ 

 
េិងន�េូរបស់អនែក្ អាច្ជួយ�អនែក្នធ្វើការសនម្មច្ចិ្ត្ទាងំនេះ។

នពលអនែក្បាតប់ងទ់ារក្នោយការរលូតកូ្េ ឬការស្ាបទ់ារក្ក្នែ៉ងនពាះ 
អនែក្ម្បផ�លជាេិតថាវារាេម្បនោជេ ៍ផ�លច្ំណ្យនពលជាមយួ 
រាតាបិតា�នទនទៀតផ�លរាេបទពិនសាធេ�ូ៍ច្ោនែ នេះ។ ន�ើម្រីក្បាេ 
ម្ក្រុមជួយ�នម្ជាមផម្ជងផ�លនៅផក្្រអនែក្ សូមទាក្ទ់ងជាមយួ  
SIDS and Kids NSW តាមទូរស័ព្នលខ 1800 651 186  
(នសវា២៤នរា៉ា ង) ឬនបើក្នមើល www.sidsandkidsnsw.org

ការផ្ល់�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេីនម្កាយនពលទារក្ស្ាប់

ក្នែ៉ងប៉ា៉នា្ម េនែងៃ ប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ េិងប៉ា៉នា្ម េផខបន្ាបពី់ការរលូតកូ្េ ឬការ
 

ស្ាបន់េទារក្អនែក្មក្ អនែក្ផ្ល់�ំបូនា្ម េ នវជជាបណិ្ត ឆ្មប េិងប៉េ្គលិក្ 
សង្គមកិ្ច្្ចអាច្ផ្ល់ជូេអនែក្េូវការជួយ�នម្ជាមផម្ជងោ៉ា ងនម្ច្ើេ។ ការ 
ជួយ�នម្ជាមផម្ជងនេះអាច្ជួយ�អនែក្ទបទ់ល់ េិងយល់�ឹងអំពីអារម្មណ៍ 
របស់អនែក្ច្ំនពាះអ្វីៗផ�លបាេនក្ើតន�ើង។

នទាះជាោ៉ា ងនេះក្្ី នោយនពលនវលានច្ះផតនៅម៉ខ អនែក្ម្បផ�លច្ង ់
េិតេូររក្�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេី ជាពិនសសម្បសិេនបើអនែក្ធ្ាបជ់ួបម្បទះ

 ការរលូតកូ្េ ឬរាេទារក្ស្ាបក់្នែ៉ងនពាះ ឬទារក្អនែក្ស្ាបភ្់ាមៗនម្កាយ 
នពលសម្រាលកូ្េ២�ង ឬនម្ច្ើេជាងនេះ។ ច្ំនពាះពត័រ៌ាេបផេ្ថម  
សូមេិោយជាមយួនវជជាបណិ្តរបស់អនែក្ ឬឆ្មប ឬទាក្ទ់ងជាមយួ 
មជ្ឈមណ្លសម្រាបក់ារអបរ់ផំផនែក្�្៉សេី (Centre for Genetics  
Education) តាមទូរស័ព្នលខ (02) 9462 9599។

SIDS and Kids NSW ជួយ�ម្ទម្ទងរ់ាតាបិតា េិងម្េរួសារ 
ទាងំឡាយផ�លបាេបាតប់ងកូ់្េក្នែ៉ងអំ�៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 
ការសម្រាលកូ្េ ទារក្ភាព េិងក៉្រារភាពរ�ូត�ល់អាយ៉៦ឆ្នែ ។ំ 
នទាះថាអនែក្រាេបទពិនសាធេអ៍ំពីការរលូតកូ្េ ការរាេនផ្នពាះ 
នម្រៅស្ូេ ការពេ្ូតកូ្េ ទារក្ស្ាបក់្នែ៉ងនពាះ ការស្ាបន់េទារក្

 ផ�លនទើបេឹងនក្ើត ឬការស្ាបន់េទារក្ ឬកូ្េនោយសារមូល 
ន�ត៉�នទនទៀតណ្មយួក្្ី អនែក្អាច្ទាក្ទ់ង ផខ្សទូរស័ព្ជំេួយ
នៅនពលរាេមេ៉ស្សស្ាបន់ចាល (Bereavement Line)  
នធ្វើការ២៤នរា៉ា ង តាមទូរស័ព្នលខ 1800 651 186 ន�ើម្ ី
ទទួលបាេពត័រ៌ាេ ការជួយ�ម្ទម្ទង ់េិងការផ្ល់�ំបូនា្ម េ។

❖

នែងៃច្ងចាអំំពីការបាតប់ងក់ាររាេនផ្នពាះ េិងទារក្

នៅនែងៃទី១៥ ផខត៉លានរៀងរាល់ឆ្នែ  ំរាតាបិតា េិងម្េរួសារម្េប ់
ទីក្ផេ្ងក្នែ៉ងម្បនទសអូសស្ាលី នាោំនែ នធ្វើការនោរពច្ំនពាះទារក្

 
របស់នេផ�លបាេស្ាបន់ោយមូលន�ត៉នេការរលូតកូ្េ  
ការស្ាបក់្នែ៉ងនពាះ ឬស្ាបន់ម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ។ ច្ំនពាះ 
ពត័រ៌ាេបផេ្ថម សូមនបើក្នមើល  
http://15october.com.au

“ទ៉ក្្ខម្ពរួយ�ផ៏សេធំនម្ក្ផលងរបស់ខ្៉ ំននាះ េឺថាខ្៉ ំពំ៉អាច្
 

ន�ើញផភនែក្ Rebecca នបើក្នទៀតន�ើយ ន�ើយព៉ម្ព 
ផ�លនយើងនធ្វើសម្រាបផ់្ិតសានែ មន� េិងសានែ មនជើងននាះ 
រាេតនម្នម្ច្ើេជាងម្បាក្ក់ាសក្នែ៉ងនលាក្នេះ។ នៅនពល 
ខ្៉ ំរាេនផ្នពាះម្ងនទៀត ខ្៉ ំរក្សាការផ្្ស់ប្ូរនវជជាបណិ្ត

 
រ�ូតទាល់ផតខ្៉ ំរក្បាេនវជជាបណិ្តរានែ ក្ផ់�លយល់ពិត 
ម្បាក្�ពីការតក្ស់្៉តោ៉ា ងនម្ក្ផលងរបស់ខ្៉ ំ ផ�លខ្៉ ំ

 
ក្អ៏ាច្បាតប់ងទ់ារក្ែ្មីនេះផ�រ។” Lindy
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ការផស្វងយល់បផេ្ថម 
អំពីការរាេនផ្នពាះ  
ការសម្រាលកូ្េ ទារក្  
េិងភាពជារាតាបតិា

Learning more about pregnancy, 
birth, babies and parenthood
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ទំពរ័�ូច្តនៅនេះរាយន ្្ម ះវ៉បិសាយមយួច្ំេួេ េិងពត័រ៌ាេលំអិត 
សម្រាបទ់ាក្ទ់ងជាមយួសា្ថ បេ័ទាងំឡាយផ�លផ្ល់ពត័រ៌ាេ ឱវាទ េិងការ 
ជួយ�នម្ជាមផម្ជងរាតាបិតា។

រាេទីក្ផេ្ងជានម្ច្ើេសម្រាបផ់ស្វងរក្ផែមនទៀត អំពីពត័រ៌ាេផ�លអនែក្នទើប 
េឹងអាេ ក្ប៏៉ា៉េ្ ផនតើនធ្វើ�ូច្នម្ច្ឲ្យអនែក្�ឹងថាអនែក្អាច្ទ៉ក្ចិ្ត្នលើពត័រ៌ាេ

 នេះ? នេះេឺជាបញជា ីផឆក្នមើលមយួ ន�ើម្ជីួយ�អនែក្ឲ្យសនម្មច្ចិ្ត្ថាអនែក្េួរ
 ទ៉ក្ចិ្ត្នម្ច្ើេប៉ា៉ណ្ណ ច្ំនពាះពត័រ៌ាេផ�លអនែក្ម្បផ�លជាបាេអាេ។ សូម 

េិតអំពីសំណួរទាងំនេះនៅនពលអនែក្អាេអ្វីមយួ សូម្ផីតនសៀវនៅនេះក្្ី។

1.  នតើនោលនៅនេពត័រ៌ាេនេះច្បាស់លាស់ឬនទ?  ន�ត៉អ្វីបាេជានេ 
ម្បេល់ពត័រ៌ាេនេះជូេអនែក្? នតើន�ើម្ផី្ល់ពត័រ៌ាេជូេអនែក្អំពីម្បធាេ 
បទមយួ ឬវាក្ំព៉ងសាក្ល្ងបញ្ច៉ ះបញ្ចូ លអនែក្ឲ្យនម្ជើសនរ ើសអ្វីមយួ 

 ឬទិញផលិតផលអ្វីមយួ?

2.  នតើពត័រ៌ាេនេះមក្ពីម្បភពណ្? នតើអនែក្អាច្ម្បាបប់ាេឬនទថានតើេរ 
ណ្ជាអនែក្សរនសរវា? នតើនេរាេសញ្ញា បម័្ត ឬបទពិនសាធេអ៍្វីខ្ះ? 
នតើពត័រ៌ាេនេះម្តរូវបាេនេនធ្វើនតស្តាមផបបវទិយាសាសស្ន�ើយឬនៅ? 
នតើវានច្ញមក្ពីអនែក្ឯក្នទសនផ្សងៗោនែ មយួច្ំេួេ ឬម្ោេផ់តនច្ញ 
មក្ពីមេ៉ស្សរានែ ក្ផ់តប៉ា៉នណ្ណ ះ?

3.  នតើពត័រ៌ាេនេះរាេត៉ល្យភាព េិងមេិលំនអៀងឬនទ? នតើពត័រ៌ាេនេះ 
ផ្ល់ជូេអនែេេូវជនម្មើសទាងំអស់ ឬសង្កតធ់ងៃេន់ៅនលើទស្សេទៈផត 
មយួ? នតើវានច្ញមក្ពីម្បភពនផ្សងៗមយួច្ំេួេឬនទ?

4.  នតើវារាេការពាក្ព់េ័្ឬនទ? នតើពត័រ៌ាេនេះទាក្ទ់ងនៅេឹងកាលទៈ 
នទសទៈរបស់អនែក្ឬនទ?

5.  នតើពត័រ៌ាេនេះែ្មីទាេប់ច្្ច៉បនែេនែភាពឬនទ? នតើអនែក្អាច្ម្បាបព់ីនពល 
នវលានេការនបាះព៉ម្ពនលើក្ទីមយួបាេឬនទ? តាងំពីនពលននាះមក្ 
នតើនេបាេនរៀបច្ំវាទាេប់ច្្ច៉ប្េនែភាពឬនទ? នតើវាម្សបោនែ ជាមយួ 
េឹងអ្វីផ�លម្បភពពត័រ៌ាេ�នទនទៀតេិោយឬនទ?

6.  នតើពត័រ៌ាេនេះម្បាបអ់នែក្ឲ្យ�ឹងឬនទ  ម្បសិេនបើអនែក្ឯក្នទសទាងំឡាយ 
ពំ៉រាេច្នម្ើយម្េបទ់ាងំអស់ច្ំនពាះបញ្ហា ណ្មយួ? នតើពត័រ៌ាេនេះ 
ទទួលសា្គ ល់ថា ពំ៉ផមេម្េបច់្នម្ើយទាងំអស់ម្តរូវបាេនេ�ឹងននាះន�ើយ 
ឬថារាេការជផជក្ផវក្ផញក្អំពីម្បធាេបទឬនទ? 

7.  នតើពត័រ៌ាេនេះនលើក្ទឹក្ចិ្ត្អនែក្ឲ្យផស្វងរក្ពត័រ៌ាេនម្ច្ើេនទៀតនៅ
 

ក្ផេ្ងនផ្សងនទៀតឬនទ? នតើវាបញជាូ េអនែក្ឲ្យនៅរក្នសៀវនៅ�នទនទៀត  
វ៉បិសាយ ឬសា្ថ បេ័នានាន�ើម្ទីទួលបាេពត័រ៌ាេបផេ្ថមនទៀតអំពី 
ម្បធាេបទឬនទ?

8.  នតើពត័រ៌ាេនេះនលើក្ទឹក្ចិ្ត្អនែក្ ឲ្យនធ្វើការនម្ជើសនរ ើសនោយខ្ួេអនែក្
 ផ្្ល់ឬនទ? នតើវារ៉ញម្ចាេអនែក្ឲ្យនធ្វើអ្វីមយួ ឬនតើវាជួយ�អនែក្ឲ្យនធ្វើការ
 

សនម្មច្ចិ្ត្នោយខ្ួេអនែក្អំពីបញ្ហា ណ្មយួ នោយព៉ំេិតថាជនម្មើស
 ននាះជាអ្វីន�ើយឬនទ?
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ស៉រា ថានែ ជំក្ ់េិងថានែ នំញៀេ

Alcohol and  
Drug Information Service 
http://yourroom.com.au 
(02) 9361 8000 or 1800 422 599

Australian Drug Foundation
www.stvincents.com.au 
www.adf.org.au 
(03) 9611 6100

MotherSafe
www.mothersafe.org.au 
(02) 9382 6539 or  
1800 647 848

The Quitline 
www.icanquit.com.au 
13 78 48(13 QUIT)

របបអាហារ េិងការរាេនផ្នពាះ

Food Standards Australia New 
Zealand 
www.foodstandards.gov.au 
(02) 6271 2222

Nutrition Australia 
www.nutritionaustralia.org 
(02) 4257 9011

NSW Food Authority
www.foodauthority.nsw.gov.au  
1300 552 406

អំនពើ�ិងសាក្នែ៉ងម្េរួសារ េិងការរនំលាភ

Domestic Violence Line
www.domesticviolence.nsw.gov.au 
1800 656 463  
TTY 1800 671 442

NSW Rape Crisis Centre
www.nswrapecrisis.com.au  
1800 424 017

នសច្ក្្ីទ៉ក្្ខម្ពរួយ េិងការបាតប់ង់

SIDS and Kids NSW
www.sidsandkidsnsw.org
(02) 8585 8700 or 
1800 651 186

ស៉ខភាព េិងស៉វត្ថិភាព

The Children’s Hospital at 
Westmead
www.chw.edu.au/parents/factsheets 

Roads and Maritime Services
http://roadsafety.transport.nsw.
gov.au/stayingsafe/children/
childcarseats/index.html
13 22 13

Women’s Health Centres
www.whnsw.asn.au
(02) 9560 0866

ការឆ្ងនរាេ សា្ថ េភាពផផនែក្�្៉សេី 
េិងសា្ថ េភាពផផនែក្ស៉ខភាព�នទនទៀត

ACON(AIDS Council of NSW)
www.acon.org.au 
(02) 9206 2000

Australian Action on  
Pre-eclampsia
www.aapec.org.au 
(03) 9330 0441

Centre for Genetics Education
www.genetics.edu.au 
(02) 9462 9599

Cystic Fibrosis(NSW)
www.cysticfibrosis.org.au/nsw 
(02) 9878 2075 or
1800 650614

Australian Diabetes Council
www.australiandiabetescouncil.com
1300 342 238(1300 DIABETES)

Down Syndrome NSW
www.downsyndromensw.org.au(02) 
9841 4444

Hepatitis NSW
www.hep.org.au 
(02) 9332 1599 or  
1800 803 990

Pre-eclampsia Foundation
www.preeclampsia.org

Thalassaemia Society of NSW
www.thalnsw.org.au
(02) 9550 4844

Australian Government
www.australia.gov.au

The Cochrane Collaboration 
Consumer Network
www.cochrane.org

healthdirect Australia
www.healthdirect.org.au

ពត័រ៌ាេអំពីការរាេនផ្នពាះ ការសម្រាលកូ្េ េិងទារក្

ពត័រ៌ាេ េិងនសវាទាងំឡាយសម្រាបក់ាររាេនផ្នពាះផ�លរាេស៉ខភាពល្អ

NSW Health
www.health.nsw.gov.au/pubs 
(02) 9391 9000

Victorian Government
www.betterhealth.vic.gov.au 

Women’s Health Victoria
http://whv.org.au 
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ការឈនឺពាះ  េិងការសម្រាលកូ្េ

Homebirth Access Sydney  
www.homebirthsydney.org.au
(02) 9501 0863

Homebirth Australia
www.homebirthaustralia.org 
0423 349 464

Australian Society of 
Independent Midwives
www.australiansocietyof 
independentmidwives.com

បញ្ហា ម្បាក្ក់ាស

Centrelink Families and  
Parents Line
www.humanservices.gov.au
136 150

Centrelink Multilingual Service
131 202

ការរាេនផ្នពាះកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ

Multiple Birth Association of 
Australia
www.amba.org.au 
1300 886 499

ការច្ិញ្ច ឹមកូ្េ េិងការផែរក្សាទារក្អនែក្

Families NSW
www.families.nsw.gov.au
1800 789 123

Australian Breastfeeding 
Association
www.breastfeeding.asn.au 
1800 686 268 (1800 mum2mum)

Family Planning NSW Healthline 
www.fpnsw.org.au 
1300 658 886

Infant Massage Information 
Service
www.babymassage.net.au 
1300 558 608

Immunise Australia Program
www.immunise.health.gov.au 
1800 671 811

Karitane Careline
www.karitane.com.au 
1300 227 464 (1300 CARING)

NSW Health Immunisation 
website
http://www.health.nsw.gov.au/
immunisation/pages/default.aspx

Australian Scholarships Group 
Resources for Parents
www.asg.com.au/resources

Lactation Consultants of Australia 
and New Zealand
www.lcanz.org
(02) 9431 8621

Parent line
1300 1300 52

Raising Children Network
http://raisingchildren.net.au

Relationships Australia
www.relationships.org.au
1300 364 277

Tresillian Parent’s Helpline
www.tresillian.net
(02) 9787 0855 or 1800 637 357

ការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្នម្កាយការសម្រាលកូ្េ

Beyond Blue 
www.beyondblue.org.au
1300 224 636

Depression After Delivery
www.depressionafterdelivery.com

ស៉វត្ថិភាពនេផលិតផលអូសស្ាលី

Australian Competition and 
Consumer Commission
Keeping baby safe – a guide to infant 
and nursery products
www.productsafety.gov.au

ក្ីឡា េិងការហាតម់្បាណ

Australian Sports Commission
www.ausport.gov.au 
(02) 6214 1111

Australian Physiotherapy 
Association (NSW Branch)
www.physiotherapy.asn.au 
1300 306 622

NSW Department of Sport and 
Recreation
www.dsr.nsw.gov.au
13 13 02

Sports Medicine Australia
http://sma.org.au
(02) 8116 9815  

ការង្រ េិងការរាេនផ្នពាះ

WorkCover Authority of NSW
www.workcover.nsw.gov.au
13 10 50
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ម្បសិេនបើអនែក្ច្ងរ់ាេនោបល់ អំពីេ៉ណភាពនេការផែរក្សាផផនែក្ 
សម្រាលកូ្េរបស់អនែក្ សូមេិតេូរេិោយជាមយួ ឬសរនសរនៅសា្ថ បេ័ 
ផ�លផ្ល់នសវាជូេអនែក្។ ម្បសិេនបើអនែក្រាេក្្ីក្ង្វល់ ឬការតវា៉ា  នេះេឺ 
ជាការសំខាេោ់៉ា ងពិនសស នោយន�ត៉ថាទនង្វើរនេះបង្ហា ញអំពីផផនែក្ 
ផ�លអាច្ម្តរូវការផក្លំអ។ 

ម្បសិេនបើអនែក្រាេក្្ីក្ង្វល់អំពីការពយាបាល ឬការផែរក្សាស៉ខភាពផ�ល 
នេផ្ល់ជូេអនែក្ អនែក្ក្អ៏ាច្ទាក្ទ់ងបាេផ�រជាមយួ

Health Care Complaints Commission:
(េណទៈក្ម្មការចាតផ់ច្ងបណឹ្ងតវា៉ា អំពីការផែររក្សាស៉ខភាព)ទៈ

ទូរស័ព្ទៈ 1800 043 159 
(នលខទូរស័ព្ឥតេិតនែ្) ឬ
(02) 9219 7444

TTY: (02) 9219 7555

ទូរសារទៈ (02) 9281 4585

អ៉ីនម៉ាលទៈ hccc@hccc.nsw.gov.au

វ៉បិសាយទៈ www.hccc.nsw.gov.au

ការផ្ល់នោបល់របស់អនែក្រាេសារទៈសំខាេ់
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ឈច៉ឺ្ក្ោ៉ា ងខ្ាងំក្នែ៉ងនពាះ 24, 45, 125, 126
– ការឈច៉ឺ្ក្នេសរនសច្ំណងរាងមូល 44
ការនំលាភនធ្វើបាប 5, 143, 147
�ំនណើ រតាមយេ្នហាះ 58
ម្សា vi, 17, 99, 113
Amniocentesis 115, 118
ទឹក្នភ្ាះ viii 73, 74, 78, 118
ែងទឹ់ក្នភ្ាះ viii, 50, 73
ការនចាះនមើលទឹក្នភ្ាះ viii, 78
Methamphetamines 18
ក្ង្វះម្ោប់្ មម្ក្�ម viii, 3, 27, 117, 123
ម៉េនក្ើតកូ្េ
– ការផែរក្សា 1-10, 50, 55, 127, 132
– ការអបរ់ ំ57
ថានែ មំ្បឆ្ងំ Anti D, 3
ថានែ កំារពារការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ 138
ពិេ្៉អាហា្គ  84
នម្បងពយាបាលផ�លរាេក្្ិេម្ក្អូប 13, 58, 74
នរាេ�ឺត 12, 15, 127
ការបផេ្ថមជំេួយនធ្វើឲ្យឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ viii, 79

 
ទារក្ធាក្ ់56, 145
ទារក្បំរះ 55, 56, 63-64
ការនមើលផែខនែង 12, 25, 38-40, 42, 57, 69, 95
ឈខឺនែង 39-40, 72, 44, 40, 58, 62, 72, 75,130
Benzodiazepines 18
ការសម្រាលកូ្េ
– មជ្ឈមណ្ល 7, 8, 65
– េនម្រាង viii, 59-60, 73
– ទីតាងំ 69, 80
ការធ្ាក្់្ ម
– ទារក្ 85, 91, 108
– ទា្វ ររាស 18, 45, 83, 84, 87, 107, 109, 121, 
   125, 126, 130
ការនធ្វើនតស្្ម 3, 63, 88, 89, 115
នសៀវនៅនខៀវ 89, 90
សេ្ស្សេរ៍ា៉ា ស់នេ�ងខ្ួេ 34
ការភាជា បច់្ំណងជាមយួទារក្អនែក្ 83, 84, 94, 
137, 145
ការបំនៅនោយនម្បើ�ប 102, 103
អាវម្ទនាប ់52, 87, 108
ការបំនៅកូ្េេឹងនោះ 77, 83, 84, 87, 93-103, 
110, 137, 154
ការម្ច្បាច្យ់ក្ទឹក្នោះ 99, 101, 102
នោះ
– ម្សទេ,់ 52, 87, 101, 149
– តឹង 87
– នលច្ 63, 149
ម្ចាសនជើង viii, 64

ក្ារសម្្រាលក្ូេ�ោយក្ារវះក្ាត់ viii, 60, 82- 
83, 87, 123, 126

ជាតិកា�្វីេ 19, 47
ជាតិកាល់ស្ូយម 30, 31, 33, 45
cannabis(ខាណ្ប៊សី) 17, 18
ក្សេ្ក្ទារក្ 65, 66, 89
ម្ក្រុមបំនពញម៉ខការឆ្មប 8
ការផឆក្ពិេិត្យ – ទារក្ 88-92, 108, 111
នរាេអ៉តសា្វ យ vi, 20, 21, 26
នរាេ Chlamydia 24-25
នតស្នរាេវេិិច្្យ័ន�ើម្រីក្នមើលភាពមេិម្បម្ក្តីនេ

 ម្ក្រូម៉ាូសូម 115, 118
សា្ថ េភាពម្ក្រូម៉ាូសូម 115-119, 121
ការកាតផ់ស្ក្ច៉្ងអង្គជាតិ 91
cocaine(កូ្នខេ) 17, 18
Congenital hypothyroidism 88
ការទល់លាមក្ 41, 45, 47, 107
ការទបក់ារបនន្ាបងល់ាមក្ ឬននាម 42
រនបៀបការពារកំ៉្ឲ្យរាេកូ្េ 109, 110
ការក្សន្ាក្ ់viii, 69, 71-75, 78-80, 125, 129
ការរមលួម្ក្នពើ 45, 72, 87
ការរាេច្ំណងខ្់ាងំនៅនលើច្ំណីអាហារ 45
ជំងឺ Cystic fibrosis, vi, 88, 117, 153
នរាេរលាក្នប្ាក្ននាម 45
ជំងឺ Cytomegalovirus (CMV), 22-23, 26

�ំនណើ រធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ vi, 5, 12, 14, 52, 111, 127, 
138-142, 154
នរាេទឹក្ននាមផផ្អម viii, 63, 78, 94, 117, 121, 
126-7, 132, 153
របបអាហារ
– ម្តី 30
– សារធាត៉ចិ្ញ្ច ឹម 28-36, 153
– ច្ំណីអាហារម្សស់ម្សរូប 33
– អនែក្បរនិភាេផតបផេ្ 33
ពិការភាព 21, 62, 132
អំនពើ�ឹងសាក្នែ៉ងម្េរួសារ 5, 147, 153
នម្េឿងនញៀេ
– ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ vi, 12-13, 17-19, 27
– ក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាល 77
– ខណទៈបំនៅកូ្េេឹងនោះ 27, 99
– ខណទៈន�ក្នលើផម្េរមួោនែ  113

នសវាក្ម្មស៉ខភាពក៉្រារភាពនៅអាយ៉បឋមវយ័ 90, 
92, 111, 135
ការបរនិភាេម្បក្បនោយស៉ខភាពល្អ 28-36
ecstasy(អិក្ថាស្ស)ី 17, 18
ការរាេនផ្នពាះនម្រៅស្ូេ viii, 45, 126
ក្ំណទារក្ក្នែ៉ងស្ូេ viii, 50

ការចាក្ថ់ានែ សំ្ពឹក្សម្រាបឲ់្យស្ពឹក្ពីនម្កាមច្នង្កះ viii, 
60, 77, 81, 82, 130
នរាេស្កេម់្បកាច្ ់32, 127
ការវះកាតរ់ាតទ់ា្វ ររាសន�ើម្សីម្រាលកូ្េ viii, 
63, 81, 82
ការហាតប់ាម្ណ 12, 28, 37-42, 44, 45, 48,
57, 62, 83, 87, 105, 110, 121, 126, 154
នែងៃក្ំនណើ តបា៉ា េស់ា្ម េផ�លទារក្ម្តរូវនក្ើតមក្(EDB), 
viii, 51, 53, 63

ការរាេអារម្មណ៍ក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 4, 51, 87, 
136-143
ការពិេិត្យនមើលទារក្ក្នែ៉ងស្ូេ 63, 79, 123
អាសី៉� Folate (folic acid), viii, 31, 32
ច្ំណីអាហារផ�លម្តរូវនជៀសវាង 29, 31, 35, 36
ស៉វត្ថិភាពនលើមហាូបអាហារ 35, 102
ការបនង្កើតកូ្េនោយនម្បើ�នង្កៀបទាញ viii, 77, 82, 
130
ការបំនៅទារក្នោយនមសៅទឹក្នោះនោ 102-103

Galactosaemia, 88
ឧស្ម័េ 77
នរាេនរ ើមផ�លនក្ើត នៅអង្គជាតិ 24-25
នរាេ�៉ះឫស�ំ៉សាច្ន់ៅអង្គជាតិ 24-25
ការផ្ល់�ំបូនា្ម េផផនែក្�្៉សេី vi, 114-119, 150
អនែក្ផ្ល់ឱវាទអំពី�្៉សេី viii
នរាេក្សញជា ឹលអាល្ឺម៉ាង ់3, 20-21
នរាេទឹក្ននាមផផ្អមនៅនពលរាេនផ្នពាះ 63, 121, 
126-127
នរាេម្បនមះ 24-25
ការធំលូតលាស់នេទារក្ 50, 55, 62
ការនច្ញ្មអញ្្ច ញនធ្មញ vi, 44

ការធ្ាក្់្ ម ix, 126,130
ឫស�ូងបាត 47, 107
នម្ោះថានែ ក្ន់ៅតាមផ្ះ 26-27
ជមងៃឈឺកឺ្បាល 20, 22, 46, 64
ការនធ្វើនតស្ផផនែក្នសាតវញិ្ញា ណ 89
ការនរ្ៅឆ្អល់ច៉្ង�នងហាើម 46, 47, 62
នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ B, 3, 17, 20-21, 84, 97
– ការចាក្ថ់ានែ សំម្រាបទ់ារក្ 64, 84-85
នរាេរលាក្នែ្ើមម្បនភទ C, 3, 17, 22, 23, 79, 
97, 153
ផតរ៉ក្្ខជាតិ 14
ថានែ ផំក្នរាេរ៉ក្្ខជាតិ 12, 13-14
សរា្ព ធ្មខ្ពស់ vi, viii, 34, 46, 78, 121, 
127, 132

លិបិម្ក្ម
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នរាេ HIV, 3, 22, 23, 79, 84, 97
ការសម្រាលកូ្េនៅតាមផ្ះ 7, 9, 10, 66, 154
ការផែរក្សាស៉ខភាពនម្កាយនពលសម្រាលកូ្េ 
តាមផ្ះ 10, 88
ការសម្រាលកូ្េនៅតាមមេ្ីរនពទ្យ 8
មេ្ីរនពទ្យ
– អ្វីផ�លម្តរូវនាយំក្ជាមយួ 65
– នពលណ្ផ�លម្តរូវ 74

ការចាក្ថ់ានែ ឲំ្យឆ្បឈ់នឺពាះសម្រាលកូ្េ 78-79
ជំងឺឆ្ង 3-4, 19-25, 26, 36, 153
ការចាក្ថ់ានែ សំម្រាបទ់ារក្ 64, 84, 85, 89
ជាតិផ�ក្ 3, 30, 33
ការររាស់ 46

ជំងឺខាេន់លឿង  ix, 20, 90, 132

ការឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ  
– បញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ 128-130,131-133
– �ំណ្ក្ក់ាលទីមយួ 71-79
– អំ�៉ងនពលផ�លក្ំព៉ងផ្្ស់ប្ូរ 80
– �ំណ្ក្ក់ាលទីពីរ 81-83
– �ំណ្ក្ក់ាលទីបី 83
– ការជួយ�នម្ជាមផម្ជងក្នែ៉ងនពលឈនឺពាះសម្រាល 
   កូ្េ 74-75
– ការជួយ�បេ្ថយការឈច៉ឺ្ក្ចាប ់76-77
– ទីតាងំ 69, 72, 74-75, 80
– ការជួយ�នម្ជាមផម្ជង  60, 73
នមនរាេបាក្ន់តរ ីListeria, 36

នរាេរលាក្នោះ ix, 98, 101-102
ការនធ្វើអេ្រាេមេផ៍ផនែក្នពទ្យ 60, 78-79
ការពយាបាលនោយថានែ  ំMethadone, 17, 18, 99
ឆ្មប ix, 7-10, 154
ការរលូតកូ្េ ix, 125, 148-50
ការម្តរួតពិេិត្យទារក្នៅនពលឈនឺពាះសម្រាល
កូ្េ 79
អារម្មណ៍ 51
�ំនណើ រច្ងក់្្អួតច្នង្្អ រនពលរាេនផ្នពាះ 46-47, 51
ទារក្បំរះ 56, 64
ការរាេនផ្នពាះកូ្េនភ្ាះនម្ច្ើេ 56, 122-3, 154

ម្ោបថ់ានែ ជំាតិេីម ីNaphthalene, 27
ការស្ាបន់េទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត 148-150
ទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត 90-91, 106
ការឆ្៉ះនមើលទារក្ផ�លនទើបេឹងនក្ើត 64, 88-89
សារធាត៉ Nitrous oxide, 77
្មម្ច្ម៉ះ 47

េ្្រូពនទ្្យឯក្ទនសផ្្េផក្សម្្រាលក្ូេ ix, 2, 9, 10
នលើសទមងៃេ ់ឬធាត�៉់ះក្បាលនពាះ vi, 32, 34, 94
ថានែ  ំOxytocin, 79, 83, 129, 130

ការឈចឺាប់
– នពាះ 44, 45, 125, 126
– នៅនពលឈនឺពាះសម្រាលកូ្េ 72-77
ឯក្សារម្ក្ោសសានែ ម  91-92
ភាពជារាតាបិតា  
– ប៉ា៉នា្ម េអាទិត្យ�ំបូង 59, 104-113, 143, 144-
147
ជំងឺ 22-23
សាច្�៉់ំឆ្អឹងម្តោក្ ix, 41-42, 45
ការនធ្វើសរនសនៅផផនែក្ច្នន្ាះទា្វ រលាមក្ 
េិងទា្វ ររាស  63
ថានែ នំញៀេ Pethidine (ភធីីឌីេ) 18
សត្វច្ិញ្ច ឹម 23, 26
Phenylketonuria, 88
ស៉ក្ (ស៉ក្កូ្េ) viii, ix, 50, 83, 126, 130
ទីតាងំក្នែ៉ងនពលសម្រាល 69, 74-76, 80
នម្កាយនពលសម្រាលកូ្េរចួ្
– ការធ្ាក្ទឹ់ក្ចិ្ត្ 87, 137, 141, 146
– ការរាេអារម្មណ៍នក្ើតទ៉ក្្ខម្ពរួយ 139-142, 154
ការហាតប់ាម្ណនម្កាយនពលរាេទារក្ 37-42
ជំងឺម្ក្ឡានភ្ើងម៉េនពលសម្រាលកូ្េ ix, 127, 153
ការរាេនផ្នពាះ
– បញ្ហា ស្ម៉េសា្ម ញ 124-127
– រយទៈនពលនេ 51
– អារម្មណ៍ 4, 51, 136-138, 157
– ក្នែ៉ងសស្ីអាយ៉កាេផ់តចាស់ 120-121
– េនម្រាងការ vi
ការនធ្វើនតស្ម៉េនពលសម្រាលកូ្េ 114-119
ទារក្នក្ើតមេិម្េបផ់ខ ix, 131-133
សារធាត៉អេ្ិល Prostaglandin, 78

ផតស្ឹក្ Raspberry 14
ការបេ្ូរអារម្មណ៍ 46, 47, 57, 67-69
ការច៉្ះន ្្ម ះក្នែ៉ងបញជា ីក្ំនណើ ត  92
ទំនាក្ទ់ំេងក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ ទំនាក្ទ់ំេងសា្វ មី
ភរោិក្នែ៉ងនពលរាេនផ្នពាះ 144-147
ក្ត្ា Rhesus (Rh) 3
នរាេស្អូច្ vi, 3, 20-21, 88

 
ការន�ក្នោយរាេស៉វត្ថិភាព 112-113
ទឹក្រាត ់47
ផខ្សម្ក្វាតរ់ាេស៉វត្ថិភាព 58
ការរមួនភទ 52, 107, 108, 146
ការរនំលាភបំពាេខាងផ្ូវនភទ  5, 143

ជំងឺឆ្ងនោយការរមួនភទ (STIs), 3-4, 19-25
ការនមើលផែរមួោនែ  8
ការនច្ញទឹក្រអិំល ix, 71, 73
ជំងឺ Sickle cell disease, 117
ការជក្ប់ារ ី15-16, 113
ទារក្ផ�លរាេនសច្ក្្ីម្តរូវការពិនសស 134-135
ការស្ាបទ់ារក្ក្នែ៉ងស្ូេ ix, 148-150
នែនែរ 81, 87, 107
នរាេ Strep B, 22-23, 63
សានែ មនៅនលើផស្ក្ 47, 63
ម្បជំ៉នរាេសញ្ញា ផ�លនាឲំ្យទារក្ស្ាបភ្់ាមៗ 
(SIDS), 112-113, 150, 153
នរាេសា្វ យ 24-25

 
ម្ក្រុមបំនពញម៉ខការឆ្មប 8
នធ្មញ vi, 31, 44
នរាេ Thalassaemia, vi, 117, 153
ការអស់ក្រ្ាងំនក្ើត 51, 52, 62, 102, 105, 137
ជំងឺឆ្ង Toxoplasmosis, 22-23, 26
កូ្េនភ្ាះ 45, 56, 122-123

 
Ultrasound (ការែតអល់ម្តានសាេ) ix, 53, 115, 
118-119
ទងផ្ចិត ix, 3, 50, 84
– ការនមើលផែទងផ្ចិត 91
ការពិេិត្យស៉ខភាពទូនៅ�ល់ផ្ះនោយ 
ឥតេិតនែ្ 111
ការបតន់ជើងតូច្ោ៉ា ងញឹក្ញាប ់45
នរាេរលាក្នប្ាក្ននាម 45

ការបនង្កើតកូ្េនោយនម្បើម្បោបបឺ់តទារក្ ix, 82
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