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េរៀបេរៀងេោយ 
អគទេ្ឍើ. គល់ សុភាព 

ផើាយេចញពី វតតនាគគិរី េៅ វតតភនំេោងដំរី 

ព.ស. ២៥៦៦   គ.ស. ២០២២
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កត្តានាំឱាយមានសុខភាពលអ 
- បរិេភាគអាហារមានគុណភាពលអ 
- ផឹកទឹកឱើយរតមឹរតូវ និងរគបរ់េន់ ៣-៤លីរត/ៃថ 
- បញើ៲ប់ ឬឿត់បនថយេរគឿងរសវឹង និងបារី 
- េដកឱើយបាន ៧-៨ េមាសើង/យប ់
- ហាត់របាណឱើយបានេទៀងទាត់ ៣០នាទ/ីៃថ 
- ឧសើាហ៍្មោន និងពិនិតើយសុខភាព ឬ៦ែខមដង 
- េរបើរបាស់ឱសថ្មេវជ៱បញ្ជើរតឹមរតូវ 
- ែកទមាលើបរ់ស់េៅមិនលអេចញ 
- កុំេរចើនគិតអវិជ៱មាន ឿត់បនថយេ្សដស 
- េរៀនគិតវិជ៱មាន និងេចេះេធវើខលួនឱើយសបើាយ 
- េរៀនធម៌ េធវើសមាធ ិហវឹកហាតអ់ប់រំចិតត 
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យល់ដឹងអាំពី 
របបអាហារ សញ្ញាសម្គាល់នៃអាការៈជំងឺ ការថែទ ំ

ៃិង 
ទម្លាប់នៃការស់នៅប្បចំនែៃ ន ើមាបីជីវិតម្ៃសុខភាពលអ 

........................ 
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សុវត្ថិ  ហ ោត្ុ  សព្វទា 

អហ ោគិយសុខហចេវ 

កុសលចេ  អនារយំ 

សូមឱ្យសិរីសសួដី និងសសចក្ដសីុខ ដែលសក្ើតអំពីសសចក្ដមីិនមានសោគ 
និងអនាម័យ គឺសសចក្ដីប្រាសចាក្ទុក្ខព្ាធិប្រសួលងាយ 

ចូរមានែល់អនក្ទំងឡាយ ឱ្យានសពវកាល ! 
................ 
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..........ម្បវត្តិហសៀវហ ៅ 

េ ្ើេះេសៀវេៅ  : សុខភាពជីវតិ   
អនកេរៀបេរៀង  : ភិកុ អគទេ្ឍើ. គល ់សុភាព 

ស្ណើនទីេធវើ  : វតតនាគគិរី (ភនេំោងដំរី) រសុករលាេបអៀរ េខតតកំពង់ឆ្ើំង

ឿលបរិេច៰ទេធវើ  : ៃថទ២ី៨ ែខមិថុនា គ.ស.២០២១, ព.ស.២៥៦៥ 

   ដល់ៃថសុរក ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្ើំ២០២២, ព.ស.២៥៦៦ 

អនកវាយអតថបទ  : ភិកុ អគទេ្ឍើ. គល់ សុភាព

អនកជួយពិនិតើយ  : ឧបាសិឿ ស្រេទសិឿ. ហងើឝ សុៀ 

េបាេះពុមពេលើកទី១ :  

Email Address  : Email : kolsopheap839@gmail.com   

Facebook   :  Kol Sopheap   

Facebook Page  :  Kol Sopheap- គល់ សុភាព 

Phone number  : 088 26 94 695 / 016 75 30 89 

mailto:kolsopheap839@gmail.com
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អារម្ភកថា 

បចុបើបននេនេះបណ្ដើញសងម   បានេដើរតួនាទីយសើងសំៀន់
និងទូលំទូលាយ កនុងឿរផើឝពវផើាយ នងិែចករំែលកនូវព័ត៌មានចរមុេះជាេរចើនដូចជា 
នេយបាយ េសដឋកិច សិលើបៈ វបើបធម៌ របៃពណី ឿរកមើានត ពាណិជ៱កមម សុខភាព 
េទសចរណ៍ ឿរអប់រំ និងបេចកវិទើាជាេដើម ។ 
េរឿយពីបានេឃើញឿរែចករំែលកនូវព័ត៌មានជាេរចើនែដលទាក់ទងសុខភាព 

េលើបណ្ដើញសងមកនលងមក េធវើឱើយខ៳ុំាបប់អារមមណ៍យសើងៀលើំង េហើយក៏សេរមចចិតតជា
ដំបូងដករសង់ចំណុចេេលៗាបរឹកចុេះកនុងេសៀវេៅសរេសរៃដ សរមាប់ទុកេមើលខលួន
ឯង េដើមើបីបានដឹងពីរេបៀបែថរកើាសុខភាព និងទមាលើប់រស់េៅរបាបំៃថ ែដលឿលពី
មុនខ៳ុំមិនធ្លើបប់ានដឹងទាលែ់តេស្េះ ។ 
េោយយល់េឃើញថា ឿរេធវើដូេចនេះេៅមានលកណៈតូចចេងអៀត និងមិនអាច

យល់ចើាស់ពិស្ដើររតង់ចំណុចនីមួយៗេឡើយ េរឿយមកេទើបខ៳ុំអភិវឌើឍវាឱើយេៅជា
េសៀវេៅពុមព និងបញូលេសចកដីអធិបើាយរគប់ចំណចុេេលទាំងអស់វិញ េដើមើបីទុក 
ជាឯកស្រ សរមាប់ជារបេយជន៍ែចករំែលកបនតដល់មនុសើឝដៃទេទៀតែដលចង់ែសវង
យល់ពីសុខភាពរបស់ខលួន ។ 
ោល់ព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងសុខភាពមានេរចើនរបេភទ  នងិេរចើនរបភពណ្ស់

ខ៳ុំមិនអាចេលើកមកបង្ឝើញឱើយរគប់សពវបានេទ េបើេលាកអនកចង់ដឹងគបើបីរស្វរជាវ
ែសវងយល់បែនថមខលួនឯងេទៀតចុេះ ។ កនុងទេីនេះខ៳ុំរេន់ែតេលើកយកទិននន័យមួយចំនួន
ែដលមានកនុងអាគតោឋើនខលេះៗមកែចករំែលកែតប ុេណ្្ើេះ ចំែណកខ៳ុំក៏េ្ើនចំេណេះ
ជំនាញអវីទាក់ទងនឹងកើបួនេពទើយេនាេះែដរ ដូេចនេះេបើមានចំណុចែដលអធិបើាយេៅមិន
រតឹមរតូវ្មកើបួនេវជ៱ស្្សដ សូមេលាកអនកេចេះដឹងទាំងឡាយពិាបរណ្ និងជួយែក
តរមូវផងចុេះ េដើមើបីកុំឱើយេលអៀងាបកឿរពិត េរពាេះខ៳ុំក៏ធ្លើប់សេងតេឃើញថា ឿរេលើក



        គល់-សុភាព -ឃ- 
 

េឡើងអេះអាងរបស់អនកជំនាញសុខភាពខលេះមានទសើឝនៈមនិរតូវេ្ើ េលើលកខណឌមួយ
ចំនួន អារស័យេៅេលើចំេណេះដឹង បទពិេស្ធ និងឿររស្វរជាវេរៀងៗខលួន ែដលេធវើ
ឱើយអនកជំងឺ ឬអនកសិកើាពិបាកេធវើឿរវិនិច៰័យ ។  ប ុែនតេទាេះជាយសើងណ្ក៏េោយ ក៏មាន
ចំណុចរសបេ្ើេរចើន លមមេយើងអាចទទួលយកមកអនុវតតេដើមើបីសុខភាព ។ 
ឿរែថទាំសុខភាពជាេរឿងសំៀន់បំផុត ែដលមនុសើឝរគប់េ្ើគួរែតគិតគូរឱើយ

បានហមត់ចត់ េរពាេះថាឿលេបើសុខភាពរទុឌេរទាមេោយជំងឺធន់ធរេហើយ េទាេះបីអនក
មានលុយេរចើនប ុណ្្ើ ក៏មិនង្យស្ដើរស្ណើនភាពរតលប់មកដូចេដើមបានែដរ េធវើឱើយ
ៀតបង់លុយឿក់ និងឿរង្រ រពមទាំងបងឱើយមានទកុផលូវឿយផលូវចិតត និងប េះពាល់
ដល់សុភមងលរគួស្រកនុងជីវិតរបាបំៃថយសើងៀលើំង ។ ដូេចនេះមនុសើឝរគប់េ្ើគបើបីេ្ដើត
ឿរយកចិតតទុកោក់ខពស់ែថទាំពិនិតើយសុខភាព េោយគតិពីរបបអាហារ ទមាលើប់ៃនឿរ
រស់េៅ និងអប់រំែថរកើាផលូវចិតតឱើយរសស់រស្យរឹងមាំលអ េដើមើបេីលើកកមពស់បេងើន
របសិទធភាពសុខភាពទាំងពីរចំែណកកនុងជីវិតឱើយមានេសចកដីសុខ និងអាយុែវង ។ 
សូមបញ្ជើកែ់ដរថា េៅកនុងចំណងេជើងៃនអតថបទនីមួយៗ សុទធែតមានរបភព

ចើាស់លាស់ ែដលរតូវបានអធិបើាយកនងុេគហទំព័រលើបី ៗ របស់អនកជំនាញសុខភាព
ជាេរចើនរូប ។ ទិននន័យទាំងេនេះមានជាវីេដអូ និងអតថបទអកើឝរែដលបាន្មរយៈឿរ
សិកើា បទពិេស្ធ និងមួយែផនកេទៀតបកែរបបនតេចញពីស្រព័ត៌មានបរេទស ។ 
េដើមើបីង្យរសួលខ៳ុំរសងម់កោក់្មលំោប់េលខេរៀង (កនុងមួយេលខេរៀង ែចកជា
េរចើនចំណុច) និងែកសរមួលអកោវិរុទធ និងពាកើយេពចន៍ខលេះែដលែវងអនាលើយរចំែដលៗ 
ឱើយរួមេសចកដីង្យយល់ ។ មើាសើងេទៀត រគប់ចំណងេជើងអតថបទនីមួយៗ ខ៳ុំបានោក់
េ ្ើេះរបភពេៅៀងចុង ឬេៅៀងេរឿមែផនកៀងស្ដើំេដើមើបីជាស្ធកៈ និងរកើាសិទធិ
ដល់មាចើស់របភពផង ។ 
ខ៳ុំសងើឹមថា េរឿយពីបានអានេសៀវេៅេនេះចប់ េលាកអនកនឹងបានយល់ដឹង

បែនថមេទៀតអំពីបញ្ឝើសុខភាព ជាពិេសសកនុងចំណុចជាេរចើនែដលេយើងមិនធ្លើប់បាន
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ដឹងពីមុនមក ។ េបើេទាេះបីវាមិនបានពណ៌នារគប់បទោឋើនទាំងអស់ែដលពាក់ព័នធនឹង
ជំងឺ ឬែផនកៃនសុខភាពោងឿយទាំងមូលក៏េោយ ក៏អនកអានទាំងឡាយលមមអាចយក
េមេរៀនទាំងេនេះេៅអនុវតតកនុងជីវិតរបាបំៃថ េដើមើបីេចេះែថទាំសុខភាពរបស់ខលួនបាន ។ 
ជាចុងេរឿយេនេះ ខ៳ុំសូមអរគុណដល់ឧបាសិឿ សារនទសិកា ហងាស សុខា 

ែដលបានជួយពិនិតើយែកអកោវិរុទធ េដើមើបីរួមចំែណកែថរកើា និងេលើកកមពស់តៃមលអកើឝរ
ស្្សដជាតិឱើយសថិតេសថរអស់ឿលជាអែងវងតេៅ ។ 

 
 

អាហ ោគយប រា   លា ា 

ការមនិមានរោគ ជាលាភដវ៏រៃលែង 

 

វត្ត នាគគិរី (ភ្នំ រោងដំរី) រេត្ត កំពង់ឆ្ន ំង 

ៃថចនទ ៧ េកើត ែខេជសឋ ឆ្ើំៀល ច្វើស័ក ព.ស.២៥៦៦ 
រតូវនឹងៃថទ១ី៧ ែខមិថុនា ឆ្ើំ២០២២ 

ភិកុអគទេ្ឍើ. គល់ សុភាព 

អនបុណ្ឌិតផ្ផែករដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ ននសាកលវទិ្យាល័យវវវ្ទើន 
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បញ្ជីមាតិកា 

១- េភសជ៱ៈ ៥ យសើងមិនគួរបរិេភាគេពលយប់  .......................................១ 
២- អាហារ ៤ យសើងនាំឱើយេកើតជំងឺទឹកេនាមែផអម ......................................២ 

៣- េពលលអទាំង ៤ សរមាប់បរិេភាគអាហារ .......................................៣ 

៤- េទាសៃនេសចកដីខ៱ិល ៤ យសើង .............................................................៤ 
៥- គុណវិបតតិ និងគុណរបេយជន៍របស់សអំ ........................................៤ 
៦- មនុសើឝ ៥ ពួកមិនគួរញ ើំែផលរមេះ.............................................................៥ 
៧- អាហារ ១៤ របេភទជួយសរមកទមន់ ..................................................៦ 
៨- វិធី ៤ យសើងជួយដល់អនកេដកមិនលក់េរពាេះបញ្ឝើផលវូចិតត ............................៩ 

៩- ជំងឺ ៦ យសើងេកើតចំេពាេះអនកេដកមិនរគប់រេន ់ .....................................១០ 
១០-េោគសញ្ញើ ៣ យសើងៃនជំងឺផលូវចិតត ................................................១១ 
១១-អាហារ ១០ មុខជួយបនើាបេរគឿងរសវឹង .....................................១៣ 

១២-ែផលេឈើ ៥ មុខលអញ ើទំាំងសមើបក ................................................១៥ 
១៣-េភសជ៱ៈ ៦ មុខលអញ ើំេៅេពលយប់ ................................................១៦ 
១៤-អាហារ ៥ មុខជំនួយដល់េថលើម ................................................១៨ 

១៥-ឿលទាំង ៥ យសើងមិនគរួងូតទឹក ...............................................២០ 
១៦-បែនល ៥ របេភទមិនគួរបរិេភាគេៅ ...............................................២១ 
១៧-េភសជ៱ៈ ៩ របេភទបនើាបជាតិពុលកនុងេថលើម ....................................២៤ 
១៨-សញ្ញើ ៥ យសើង េថលើមមានបញ្ឝើ ...............................................២៦ 
១៩-ទមាលើប់អារកក់ ៥ យសើងៃនឿរេដក(ត) ...............................................២៨ 

២០-មូលេហតុ ៧ យសើងនាឱំើយេឡើងទមន ់ ...............................................៣០ 
២១-ក្ឍើ ៤ យសើងនាំឱើយរស់បានយូរ ...............................................៣១ 
២២-របស់ទាំង ៦ កុំទុកកនុងបនទប់េគង ...............................................៣៣
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២៣-េដើមេឈើ ៤ របេភទ គួរែតោំកនុងផទេះ ...............................................៣៥ 
២៤-អតថរបេយជន៍ៃនសែណែកេខៀវ ...............................................៣៧ 

២៥-ផលវិបាកៃនឿរងូតទឹក ..........................................................៣៨ 

២៦-អាឿរៈ ៤ យសើងហាមងូតទឹកោច់ៀត ....................................៣៩ 

២៧-អាហារ ១០ របេភទ ្សដមីានៃផទេពាេះមិនគួរញ ើំ ...........................៤១ 
២៨-ផលប េះពាល់ៃនទឹករកូចឆ្ើរ ..........................................................៤២ 

២៩-អាឿរៈមនិលអ ៤ យសើងេរឿយផឹកទឹករួច .....................................៤៤ 
៣០-ជំងឺេខើាយរកេលៀន  ...........................................................៤៦ 
៣១-ក្ឍើនាំឱើយជីវិតមានសុខភាពលអ ................................................៤៦ 
៣២-មូលេហតុ ៥ យសើងេធវើឱើយជប ុនមានអាយុែវង .....................................៤៧ 

៣៣-ឿរេរបើចំណិតរកូចឆ្ើរកនុងជំេនឿ ................................................៤៨ 

៣៤-វិធីសរមកគីឡូជាមួយទឹកឃមុ ំ ..........................................................៥០ 
៣៥-របេយជន៍ ៤ យសើងៃនឿរផឹកទឹកេ្ដើ ...............................................៥២ 

៣៦-អាហារ ៣ យសើងប េះពាល់តរមងេនាម ................................................៥៤ 
៣៧-វិធីសរមកទមន់េោយមិនបាច់ហាត់របាណ .....................................៥៥ 
៣៨-អាហារ ៥ យសើងបំប នេដើមរទូងឱើយធំមលូកលំលអ .....................................៥៦ 
៣៩-អតថរបេយជន៍ៃនសលឹកកទមពេទស ...............................................៥៧ 

៤០-សញ្ញើរពមានៃនោងឿយ និងាបស់ជាងវ័យ .....................................៥៨ 

៤១-អតថរបេយជន៍ ៥ យសើងរបស់ឿេហវ ................................................៥៩ 

៤២-ឿរេរៀបចំែរគេគងេដើមើបីេលើកោសីនិងមានសំណ្ង...............................៦១ 
៤៣-ផលប េះពាល់ៃនឿរផឹកទឹកមិនរតឹមរតូវ .....................................៦១ 
៤៤-អាហារជំនួយផលូវេភទ (ត) ..........................................................៦៣
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៤៥-គនលឹេះ ៧ យសើងមិនង្យឈឺ និងអាយុែវង ....................................៧២ 

៤៦-េពលលអទាំង ៦ ែដលគួរផឹកទឹក ...............................................៧៦ 
៤៧-អាហារ ៥ យសើងជួយលាងជាតិពុលកនុងេថលើម ....................................៧៨ 

៤៨-មិនរតូវេលបថា្ើំជាមយួទឹក ៥ របេភទ ................................................៨១ 
៤៩-ទមាលើប់អារកក់ ២ យសើងេពលរពឹកេធវើឱើយខូចេថលើម  ..........................៨៣ 

៥០-អតថរបេយជន៍ ២ យសើងៃនទឹករកូចឆ្ើរ .....................................៨៥ 
៥១-ទមាលើប់ផឹកទឹក ៣ យសើងនាំឱើយខូចតរមងេនាម .....................................៨៦ 
៥២-អតថរបេយជន៍ ៥ យសើងៃនទឹកដូង ...............................................៨៧ 

៥៣-េភសជ៱ៈ ៩ មុខលាងជាតិពុលតរមងេនាម(ត) .....................................៨៩ 

៥៤-ឿរលាបេឡ នាំឱើយខូចតរមងេនាម ................................................៩១ 
៥៥-បុគល ៤ របេភទមិនគួរបរិេភាគែផលេទៀប .....................................៩៤ 
៥៦-េភសជ៱ៈ ៦ របេភទជួយកមាចើត់បាក់េតរី  .....................................៩៥ 
៥៧-ឿររួមេភទកនុងេពលពេពាេះ ..........................................................៩៦ 
៥៨-អាហារេពលរពឹក ៤ មខុេធវើឱើយេថលើមមានសុខភាពលអ ..........................៩៩ 

៥៩-ទមាលើប់លអទាំង ៥ េៅេពលរពឹក .............................................១០០ 
៦០-ែផលេឈើ ៥ របេភទជួយមាដើយឱើយសមើបូរទឹកេោេះ ..................................១០២ 

៦១-អាហារ ៦ របេភទផដល់របេយជន៍ដល់លំែពង ..................................១០៣ 

៦២-ឿលទាំង ៤ លអេដើមើបផីឹកទឹកដូង(ត) .............................................១០៥ 
៦៣-រេបៀេគងៃន្សដីមានៃផទេពាេះ ........................................................១០៧ 

៦៤-ទមាលើប់អារកក់ទាំង៦ េធវើឱើយបាក់សរមស់និងឆប់ាបស ់ ........................១០៨ 

៦៥-អំពីជំងឺតរមងេនាម ឬេខើាយរកេលៀន .............................................១១០ 
៦៦-េភសជ៱ៈ ៤ របេភទេរេេះថា្ើក់ដល់តរមងេនាម ...................................១១១ 
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៦៧-ឿរែថទាំសុខភាពេថលើម .......................................................១១២ 

៦៨-គុណសមើបតតិ និងគុណវិបតតិៃនស ុត .............................................១១៧ 

៦៩-សញ្ញើ ១០ យសើងៃនកងវេះជាតិឿល់សើយូម ..................................១២០ 
៧០-ផលប េះពាល់ៃនមីកញប់ ......................................................១២២ 

៧១-រេបៀបបរិេភាគមីឱើយបានរតឹមរតូវ .............................................១២៥ 
៧២-មនុសើឝ ៦ របេភទមិនគួរផឹកឿេហវ ............................................១២៧ 

៧៣-វិធីែថរកើាតរមងេនាមឱើយមានសុខភាពលអ ..................................១២៨ 

៧៤-អតថរបេយជន៍ៃនេមើមរេមៀត  .............................................១៣១ 
៧៥-វតថុ ៤ យសើងមិនរតូវដុតេាបល  .............................................១៣៥ 
៧៦-អាឿរៈរតូវអំេពើេគ និងវិធីឿរពារ .............................................១៣៦ 
៧៧-េតើអាចរួមេភទេពលពេពាេះបានេទ? .............................................១៣៨ 

៧៨-រូបមនតេធវើឱើយធ្ត់ េឡើងគីឡូ .......................................................១៣៩ 

៧៩-អាហារលអដល់េថលើម និងគួរេចៀសវាង ..............................................១៤១ 
៨០-វី្មីន ៥ មុខជំនួយស្ច់ដុំ .........................................................១៤៤ 
៨១-ទមាលើប់អារកក់ ៣ យសើងេពលយប់េធវើឱើយេថលើមខូច ...................................១៤៦ 
៨២-អតថរបេយជន៍ ៦ យសើងៃនទឹកអំេៅ .............................................១៤៧ 
៨៣-ឧសើាហ៍វិលមុខេពលេរឿកេឡើង .............................................១៤៩ 
៨៤-េតើឿេហវកញប់េរេេះថា្ើក់ឬេទ ? .............................................១៥១ 
៨៥-មនុសើឝរសីបាត់បង់ ៧ យសើងេរឿយេរៀបឿរ ..................................១៥៣ 
៨៦-ឿររួមេភទេរឿយសរមាលកូនរួច ..............................................១៥៤ 
៨៧-វិធីស្្សដសរមកគីឡូ ........................................................១៥៦ 
៨៨-គុណសមើបតត-ិវិបតតិៃនឿរសរមាលកូនេោយធមមជាតិ និងវេះឿត់ .............១៦១
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៨៩-គុណសមើបតតិៃនឿររួមេភទេពលពេពាេះ ..................................១៦៣ 
៩០-ផលវិបាកៃនឿរបរិេភាគមីកញប់េរចើន ..................................១៦៧ 
៩១-េភសជ៱ៈ ៥ របេភទមិនគួរផឹកេពលលាងើចឬេពលយប់ ........................១៦៨ 
៩២-ផលប េះពាល់ៃនេភសជ៱ៈែផអម ........................................................១៧០ 
៩៣-គុណរបេយជន៍ៃនរេមៀតលាយទឹករកូចឆ្ើរ ..................................១៧៣ 
៩៤-មនុសើឝ ៥ របេភទមិនគួរញ ើំរេមៀត .............................................១៧៥ 
៩៥-អាហារេពលរពឹក ៩ យសើងលអដល់េថលើម ..................................១៧៦ 
៩៦-េភសជ៱ៈ ៥ របេភទគួរផឹកមុនេពលអាហារ ..................................១៧៨ 
៩៧-េរឿកពីេគងភាលើម េតើគួរដុសេធមញឬផឹកទឹកមុន ? ........................១៨០ 
៩៨-ទមាលើប់អារកក់ ៥ យសើងបងបញ្ឝើដល់ែភនក ...................................១៨០ 
៩៩-ែត ៥ របេភទលអចំេពាេះសុខភាព .............................................១៨៣ 
១០០-ផឹកែតរតូវេពល ផដល់អតថរបេយជន៍េរចើន ...................................១៨៥ 
១០១-ឿលទាំង ៤ មិនលអសរមាប់ផឹកឿេហវ ..................................១៨៧ 
១០២-រេបៀបមិនលអៃនឿរផឹកឿេហវ .............................................១៨៩ 
១០៣-ជេរមើសឿេហវសរមាប់សុខភាព .............................................១៩០ 
១០៤-របឿរេផើឝងៗគួរយល់ដឹង .......................................................១៩២ 
១០៥-ឿរយល់ដឹងពីរេបៀបេគង .......................................................១៩៧ 
១០៦-ែផលេឈើ ៥ របេភទេធវើឱើយឆប់េឡើងទមន់ ..................................២០០ 
១០៧-ទឹក ៤ របេភទផឹកេពលរពឹកលអចំេពាេះសុខភាព ......................២០២ 
១០៨-បុគល ៤ ពួកមិនគួរផឹកទឹកឃមុំ (ត) ............................................២០៣ 
១០៩-ទមាលើប់មិនលអ ៥ យសើងេពលញ ើំបាយ .............................................២០៥ 
១១០-កុំោំទឹកែដលពុេះរួចេហើយមដងេទៀត ............................................២០៧
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១១១-អតថរបេយជន៍ៃនឿររួមេភទ ៣ យសើង (ត) ..................................២០៨ 
១១២-អតថរបេយជន៍របស់េ្ដើ .......................................................២០៩ 
១១៣-អាហារជួយឿត់បនថយជាតិពុលកនុងេថលើម ..................................២១០ 
១១៤-សញ្ញើ ៣ យសើងបង្ឝើញថាមានសតវលអិតកនុងខលួន ......................២១២ 
១១៥-ទឹកឃមុំមិនលអចំេពាេះមនសុើឝ ៥ របេភទ .................................២១៣ 
១១៦-អតថរបេយជន៍ ៤ យសើងៃនេរបងអូលីវ ..................................២១៥ 
១១៧-អាឿរៈ ៩ យសើងៃនជងំឺវិលមុខ .............................................២១៦ 
១១៨-លកណៈ ៦ យសើងៃនបុគលមានសុខភាពលអ ..................................២១៨ 
១១៩-អាហារ ៨ របេភទមិនគួរញ ើំេពលេពាេះទេទ .................................២២០ 
១២០-ផលប េះពាល់ៃនឿរចូលេគងយប់េរៅ ១៣ យសើង ......................២២១ 
១២១-េោគសញ្ញើេផើឝងៗៃនជំងឺេថលើម ...........................................២២២ 
១២២-ផលវិបាកៃនជំងឺទឹកេនាមែផអម ...........................................២២៣ 
១២៣-េោគសញ្ញើខវេះ មរកហម ............................................២២៤ 
១២៤-េោគសញ្ញើខវេះជាតិសរ និងឿល់សើយមូ .................................២២៤ 
១២៥-េោគសញ្ញើៃនជំងឺេបេះដូង ......................................................២២៥ 
១២៦-វិធីផឹកទឹករតឹមរតូវ  ......................................................២២៥ 
១២៧-លកណៈសមាគើល់ករមិតជាតិសរខពស់-ទាប .................................២២៥ 
១២៨-បែនល ៣ របេភទលាងជាតិពុលកនុងេថលើម .................................២២៧ 
១២៩-េោគសញ្ញើ ៩ យសើងរកេលៀនមានបញ្ឝើ .................................២២៨ 
១៣០-អតថរបេយជន៍១១យសើងៃនឿររួមេភទ (ត) .................................២៣១ 
១៣១-មនុសើឝធ្ត់របឈមនឹងជំងឺ ១០ យសើង .................................២៣២ 
១៣២-ទមាលើប់ៃនឿរេដកមិនលអ ៥ យសើង (ត) .................................២៣៣



        គល់-សុភាព -ឋ- 
 

១៣៣-អតថរបេយជន៍ ៤ យសើងៃនឿររួមេភទ (ត) .................................២៣៥ 
១៣៤-ចំនួនដងៃនឿររួមេភទ ......................................................២៣៧ 
១៣៥-បញ្ឝើអសមតថភាពផលូវេភទ .......................................................២៣៩ 
១៣៦-ផលប េះពាល់ៃនឿររួមេភទញឹកញប់ (ត) ..................................២៤១ 
១៣៧-អតថរបេយជន៍ៃនែផលឪឡឹក .......................................................២៤៣ 
១៣៨-សញ្ញើ ៥ យសើងៃនមនុសើឝអាយុខលី .............................................២៤៤ 
១៣៩-លកណៈៃនមនុសើឝមានសុខភាពលអ៨យសើង ..................................២៤៦ 
១៤០-ផលប េះពាល់ៃនឿររួមេភទៀលើំងៗ និងញឹកញប់ (ត) .......................២៤៨ 
១៤១-អនកជំងឺរគុនេ្ដើហាមញ ើំអាហារ ៦ របេភទ ..................................២៤៩ 
១៤២-េភសជ៱ៈ ៥ របេភទលអញ ើំេៅេពលយប់ ..................................២៥១ 
១៤៣-ទមាលើប់ៃនឿរេដកមិនលអ ៥ យសើង ........................................... ២៥៣ 
១៤៤-េទាសៃនឿរេដកេរចើន ៧ យសើង .............................................២៥៥ 
១៤៥-ថា្ើំជំនួយផលូវេភទបុរស .......................................................២៥៧ 
១៤៦-អតថរបេយជន៍ៃនខទឹមស និងគួរេចៀសវាង ..................................២៥៩ 
១៤៧-បញ្ឝើេថលើមែសដងេចញ្មរយៈែភនក ............................................២៦២ 
១៤៨-េោគសញ្ញើ ៣ យសើងសួតមានបញ្ឝើ .............................................២៦៤ 
១៤៩-ឿលទាំង ៦ លអសរមាប់ផឹកទឹកដូង .............................................២៦៥ 
១៥០-ហានិភ័យៃនឿរសរមាលកូនេោយវេះឿត់ ..................................២៦៨ 
១៥១-កុំេធវើេរឿងទាំង ៦ េនេះកនុងេពលហាត់របាណ .................................២៧០ 
១៥២-ទមាលើប់ ៣ យសើងមុនចូលេគងេធវើឱើយេថលើមមានសុខភាពលអ ...........២៧២ 
១៥៣-អវីេៅជាជំងឺេត្ណូស ? .......................................................២៧៥ 
១៥៤-បែនល-ែផលេឈើ១២ របេភទមិនរតូវទុកកនុងទូទឹកកក ......................២៧៧



        គល់-សុភាព -ឌ- 
 

១៥៥-សញ្ញើៃនឿរខវេះ ឬេលើសវី្មីន ............................................២៧៩ 
១៥៦-វិធី ៧ យសើងសមាឞើតេពាេះេវៀន និងរកើាសរមស់ .......................២៨៦ 
១៥៧-េភសជ៱ៈ ៤ របេភទមនិលអបនាតើប់ពីេរឿកេពលរពឹក .......................២៨៨ 
១៥៨-សញ្ញើទាំង ៧ យសើងបង្ឝើញថាអនកាបស់ជាងវ័យ .......................២៨៩ 
១៥៩-អតថរបេយជន៍ និងផលប េះពាល់ៃនឿររួមេភទ .......................២៩១ 
១៦០-ផលប េះពាល់ៃនឿររួមេភទញឹកញប់  .................................២៩៣ 
១៦១-អតថរបេយជន៍ ៧ យសើងរបស់ខ៳ី .............................................២៩៤ 
១៦២-ទមាលើប់ ៥ យសើងេធវើឱើយខួរកើាលចុេះេខើាយ ..................................២៩៥ 
១៦៣-អាហារ ៥ មុខជំនួយខួរកើាល ............................................២៩៥ 
១៦៤-អតថរបេយជន៍ៃនទឹករកូចរសស់ ............................................២៩៦ 
១៦៥-អតថរបេយជន៍ៃនខទឹមេ្្ើ .......................................................២៩៦ 
១៦៦-អាហារ ៥ របេភទលអដល់សុខភាពេបេះដូង .................................២៩៧ 
១៦៧-អតថរបេយជន៍ ៦ យសើងរបស់ទឹកដូង .................................២៩៧ 
១៦៨-េភសជ៱ៈ ៥ របេភទមិនលអចំេពាេះសុខភាពមាត់េធមញ .......................២៩៧ 
១៦៩-អាហារ ៤ របេភទលអចំេពាេះអនកេលើសសមាពើធ ម .......................២៩៨ 
១៧០-អាហារទប់ស្កើត់ជំងឺមហារីក ............................................២៩៨ 
១៧១-គុណវិបតតិៃនអាហារ ៥ របេភទ ............................................២៩៨ 
១៧២-ទមាលើប់អារកក់ទាំង ៥ បំ្លើញខួរកើាល ..................................២៩៩ 
១៧៣-ថា្ើំពើាបាលេថលើមរបេភទ C  ............................................២៩៩ 
១៧៤-អតថរបេយជន៍ៃនែផលប ៊័រ ........................................................៣០០ 
១៧៥-េរឿង ៤ យសើងែដល្សដីមិនគួរេធវើេពលមករដូវ ........................៣០១ 
១៧៦-បុគល ៦ របេភទគួរេចៀសវាងខទឹមស ..................................៣០១ 
១៧៧-ឿរពើាបាលជំងឺរលាកេថលើមរបេភទ B .................................៣០២
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១៧៨-េតើជំងឺរលាកេថលើមរបេភទ B និង C ខុសេ្ើដូចេមដច? ........................៣០៤ 
១៧៩-ក្ឍើ ៣ យសើងនាំឱើយេកើតជំងឺរកិនេថលើម ..................................៣០៦ 
១៨០-សញ្ញើរពមានទាំង ៥ េថលើមផទុកជាតិពុលេរចើន  .......................៣០៩ 
១៨១-អាហារ ៦ របេភទេធវើឱើយចំណង់ផលូវេភទធ្លើក់ចុេះ ........................៣១១ 
១៨២-អាហារ ១០ របេភទជយួបញ្ឝើេខើាយលិង ..................................៣១៣ 
១៨៣-េមើៅរេមៀតទឹកេោេះេេលអសរមាប់្សដីបំេូកូន ........................៣១៥ 
១៨៤-ឿរធ្លើក់រដូវេទៀងទាត់ និងមិនេទៀងទាត់ ..................................៣១៦ 
១៨៥-បញ្ឝើជំងឺរចមុេះោុើំៃរ៉ៃ ពិបាកពើាបាល .............................................៣១៩ 
១៨៦-ឿរេរបើថា្ើំបនតក់ែភនក .......................................................៣២១ 
១៨៧-ែផលេឈើ ៣ របេភទលអចំេពាេះសុខភាពែភនក .................................៣២៣ 
១៨៨-មនុសើឝ ៥ ពួកមិនគួរបរិេភាគពងទាកូន ..................................៣២៤ 
១៨៩-ែផលេឈើ១៥ មុខលអចំេពាេះ្សដីមានៃផទេពាេះ .................................៣២៦ 
១៩០-អតថរបេយជន៍ៃនទឹកេោេះមាដើយ ............................................៣២៩ 
១៩១-អនកជំងឺ៣របេភទមិនគួរេឿសខើយល់ ............................................៣៣១ 
១៩២-ជំងឺខវេះរេប់ មរកហម ......................................................៣៣២ 
១៩៣-អាហារ៩យសើងមិនលអចំេពាេះជំងឺរកពេះេពាេះេវៀន .......................៣៣៤ 
១៩៤-អាហារ៥មុខអនកេខើាយតរមងេនាមគួរេចៀសវាង .......................៣៣៦ 
១៩៥-ែផលេឈើ៧មុខលាងជាតិពុលតរមងេនាម ................................ ៣៣៩ 
១៩៦-ែសវងយល់អំពីជំងឺធ្លើក់ទឹកចិតត .............................................៣៤០ 
- បកិណណកធម ៌ .............................................................................៣៤៣ 
- និគមវចនៈ .............................................................................៣៤៧ 
- ឯកស្រេយង .............................................................................៣៤៨ 
- េ ្ើេះេសៀវេៅែដលខ៳ុំបានេរៀបេរៀង .............................................៣៤៩ 



        គល់-សុភាព  

 

១-េភសជជៈ៥យសើងមិនគួរបរិេភគេពលយប ់
 េ ោះបីំេភសជ៱ៈមួយចំនួនមានអត្ថរបេោជន៍េរចើនចំេ ោះសុខភាពក៏េ៉យ 
ប ុែនតវាក៏មានផលប ោះ ល់សុខភាពផងែដរ េបើេយើងបរិេភាគមិនស្គើល់របមាណ ឬមិន
រត្ូវតាមេពល ។  

េពលល្ឃើចគឺំេពលែដលរាងឿយរត្ូវសរមាក និងសុទ្ធិកមម ដូេចនោះអនករត្ូវ
ែត្េចៀសឱើយៅឃើយពីេភសជ៱ៈមួយចំនួន ។ ផទហយេៅវិញេបើអនកបរិេភាគវាេៅេពលល្ឃើច 
ឬេពលយប ់វានឹងបណ្ដើលឲើយអនកេដកមិនលក់ ឬបំផ្យើញដល់េបោះដូង េ្លើម និងេ្វើឲើយ
ៅប់ោស់េទ្ៀត្ផង ។ េភសជ៱ៈ ំង ៥ េ ោះគឺ ៖ 

    ១- េភសជជៈមនំតិឿបូន ៖ េភសជ៱ៈមានំត្ិឿបូន គឺមិនលសសរមាប់សុខ
ភាពេឡើយ ។ អនកមិនគួរទ្ទ្ួល នញឹកៈប់េទ្ ំពេិសសេៅេពលល្ឃើច ឬេពល
យប់ េរ ោះេភសជ៱ៈរបេភទ្េនោះមានបរិមាណំត្ិសរេរចើន ែដលៃយនឹងេ្វើឱើយអនក
េឡើងទ្មន់ និងជួយបេងើនភាពោស់មុនអាយុ ។ េលើសពីេនោះ វាក៏អាចបណ្ដើលឱើយ
មានបញ្លើរកពោះផងែដរ ំពិេសសអនកែដលមានឿរទ្ល់ល្មក នងិឿរោល់អាសុដី 
គួរែត្េចៀសវាងេភសជ៱ៈរបេភទ្េនោះ ។ 

    ២- េភសជជៈមនំតិអាល់កលុ ៖ េៅេពលអនកផឹកេរគឿងរសវឹង អនករាកដំ
មានអារមមណង៍ងុយេដកោឝើងៅប់រហ័ស េរ ោះវាមានឥទ្ធិពល  (ឥទ្ធិពល
រមាឃើប់ឿរឈឺោប់) ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ វានឹងេ្វើឱើយអនកភាញើក់ពីេដកញឹកៈប់ 
េដកមិនលក់រសួល ឈឺកើាល និងមានសុបិនអារកក់េទ្ៀត្ផង ។ 

 អនកជំ ញែផនកអាាររបំប នាននិោយា  ឿរផឹកសុរា នឹងរារាំងរាងឿយ
មិនឱើយះនដល់ដំណ្ក់ឿលេដកលក់រសួល និងេ្វើឱើយអនកឿន់ែត្អស់កមាយើំងេៅ
េពលភាញើក់េឡើង ។ 

    ៣- ទឹកខ្ញី ៖ ទ្កឹខ៳ីមានផទហកនូវស្រធាត្ុ  ែដលជួយបនថយេ្ស៵ស 
ពើាាលឈឺកើាលរបឿំង ជួយឱើយមនសុើឝមានអារមមណ៍រសស់រស្យ និងេគងលក់
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រសួល ។ ដូេចនោះមនុសើឝំេរចើនេរបើទ្ឹកខ៳ីំមេ្ើាាយេ៉ោះរស្យសរមាប់ឿរេគង
មិនលក់ ។ េ ោះំែបបេនោះក៵ី េបើអនកបរិេភាគវាេរឿយអាាររេពលល្ឃើច នឹងេ្វើឱើយ
អនកមានអារមមណ៍មិនរសួល និងពិាកេគង ។ ប ុែនតសរមាប់ទ្ឹកខ៳ីរសស់ មានរបសទិ្ធ-
ភាពដល់អនកែដលបរិេភាគវាេៅេពលរពឹក ។ 

    ៤- ឿេវេ ៖ ឿេហវមួយែកវមានគុណរបេោជន៍ ជួយឱើយអនកស្រើងងងុយ 
និោយឱើយចំេៅគឺសរមាប់៉ ស់ស្មើរត្ីឱើយស្រើង ដូេចនោះអនកគួរែត្ផឹកវាេៅេពលរពឹកឬ
េពលៃ្ េទ្ើបលស ។ ឿរផឹកឿេហវេៅេពលល្ឃើចនឹងេ្វើឱើយអនកេគងមិនលក់ េហើយ ំ
ឱើយមានផលប ោះ ល់សុខភាព ដូចំអសថិរភាពផលឡវចិត្ត ឿរេកើនេឡើងសមាពាើ្ះម 
ចៃរើក់េបោះដូងេល្ត្មិនេទ្ៀង ត្់ ឬេកើត្ជំងឺរកពោះ ។ េ ោះបីំអនកទ្ទ្ួល នឿេហវ
មានែរកមក៏េ៉យ ក៏មិនគួរែដរ ។ ផលិត្ផល ំងអស់េនោះមានំត្ិៀយើញ់និងសរ
េរចើន ែដលមិនលសេទ្សរមាប់សុខភាព ។ 

    ៥- ទឹកដូង ៖ ឿរផឹកទ្ឹកដូងេៅេពលល្ឃើចអាច ំឱើយមានំត្ិទ្ឹកេលើស ។ ទ្ឹក
ែដលេលើសរត្ូវែត្បេចញតាមទ្ឹកេ ម ដូេចនោះវាអាចេ្វើឱើយអនកភាញើក់េរចើនដងេដើមើបីេៅ
បេ តើបង់េចញ ំេហត្ុ ំឱើយរុៀនដល់ដំេណកអនក ។ េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ ឿរផឹក
ទ្ឹកដូងេៅេពលល្ឃើចក៏េ្វើឱើយរាងឿយៃយនឹងរត្ំកផ់ងែដរ ។ ំឿរលស អនកគួរែត្
ផឹកវាេៅេពលរពឹកឬេពលៃ្រត្ង់ េដើមើបីទ្ទ្ួលានអត្ថរបេោជន៍េរចើនពីទ្ឹកដូង។ 

ប្បភព ៖ phunutoday 

២-អាហារ៤យសើងនាំឲើយេកើតជាំងឺទឹកេនមែផឡម 
 ឿរែដលេៅែត្បនតទ្មាយើប់បរិេភាគនូវអាាររ ំង ៤ របេភទ្ ៀងេរឿមេនោះ
េល្កអនកអាចរបឈមនឹងជំងឺទ្ឹកេ មែផសមោឝើងៅប់រហ័ស ។ 

    ១- ផឹកេភសជជៈំតិឿបូនេពលបរិេភគបយ ៖ េភសជ៱ៈ ំងេនោះសមើបឡរេ៉យ
ំត្ិសរេរចើន ដូេចនោះវាបណ្ដើលឲើយេកើត្ជំងឺំេរចើនដូចំ ជំងឺរកពោះ េ ោះេវៀន េបោះដូង 

............... 
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ទ្ឹកេ មែផសម សុខភាពមាត្់ និង ជីពចរខវោះំត្ិឿល់សើយឡមំេដើម ។ 

    ២- បរិេភគបយេ្ចើនេលើសចាំណ ុះ ៖ អងរផទហកេៅេ៉យំត្ិេ្ស៵សេរចើន 
ដូេចនោះេបើអនកៈ ើំាយេរចើន វាៃយនឹងធាត្់េលើសទ្មន់ េកើត្ំជំងឺរា ើំៃរូ និងជំងឺំ
េរចើនេទ្ៀត្ដូចំ ជំងឺេលើសះម ជំងឺេបោះដូង និងទ្ឹកេ មែផសមំេដើម ។ 
    ៣- អាហារេចៀន ឬ បាំពង ៖ អាារររបេភទ្េនោះមានផទហកំត្ិៀយើញ់េរចើន េបើ
េយើងបរិេភាគញឹកៈប់យូរៗេៅ វានឹងបណ្ដើលឲើយធាត្់ េកើត្ជំងឺមាររីក និងជំងឺទ្ឹក
េ មែផសមរបេភទ្ទ្ី ២ ំពេិសស្ស៵ីមានៃផទេ ោះ គួរែត្កំណត្់ឲើយចើាស់ល្ស់ ។ 

    ៤- អាហារែដលមនអាំបិលេ្ចើន ៖ បរិេភាគអាាររមានរសៃរប េ្វើឲើយអនក
លំាករគប់រគងំត្ិសរកនហងះម ំេហត្ុឲើយេកើត្ជំងឺទ្ឹកេ មែផសម ។ 

 (មនិបានដាកប់្បភព) 

៣-េពលលឡទាំង៤ ស្មប់បរិេភគអាហារ 
េមាឝើងលសសរមាប់ទ្ទ្ួល នអាាររ ំង ៣ េពល េដើមើបីសុខភាព និងជួយ

រកើាទ្មន់។ 

 មនុសើឝំេរចើនែត្ងេ លា  ឿរៈ ើំអាាររកនហងេពលរត្ឹមរត្ូវ និងេទ្ៀត្ ត្ ់
នឹងមានផលលសដល់សុខភាព ។ ប ុែនតក៏មានមនុសើឝចំនួនេរចើន េៅែត្មិនានអនុវត្ត
កនហងឿរៈ ើំអាាររឱើយានរត្មឹរត្ូវដែដល។ ដូេចនោះេត្ើេពលណ្ែដលលសបំផុត្េដើមើបីៈ ើំ
អាាររ ំង ៣ េពលគឺ រពកឹ ៃ្រត្ង់ និង ល្ឃើច ? 

    ១- អាហារេពល្ពឹក ៖ េពលេវល្លសបំផុត្គឺកនហងរយៈេពល ៣០  ទ្បី តើប់ពី
េរឿកពីេគង គឺរបែហលេមាឝើង ៧ រពឹក ។ អនកមិនគួរពនើារេពលបរិេភាគអាាររេពល
រពឹកេរឿយេមាឝើង១០េឡើយ េរ ោះអាាររេពលរពឹករត្ូវឿររបូេត្អ ៊ីនខពស់ ។ 

    ២- អាហារៃថៃ្តង់ ៖ េពលេវល្លសបំផុត្គឺរបែហលេមាឝើង ១២ និង ៤៥  ទ្ី។ 
គមាយើត្អាាររេពលរពឹក និងអាាររៃ្រត្ង់ គួរមានរបែហល ៤ េមាឝើង ។ 
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    ៣- អាហារេពលលងើច ៖ េពលេវល្លសបំផុត្គឺេមាឝើង ៧ យប់ និងគួរែត្េ្វើេឡើង
ោឝើងេារចណ្ស ់ ៣ េមាឝើងមុនចូលេដក េរ ោះឿរៈ ើំអាាររល្ឃើចជិត្េមាឝើងចូល
េដក នឹងប ោះ ល់ដល់គុណភាពៃនដំេណករបស់អនក ។ 

    ៤- អាហារមុនេពលហាត់្បណ ៖ អនកមិនគួរេ្វើកីឡា ឬារត្់រាណទ្មន់្ន់
 ំងមានេ ោះទ្េទ្មិនានបរិេភាគអវីេ ោះេទ្ ដូេចនោះអាាររសរមន់គឺំេរឿងសមរមើយ
មុនេពលារត្់រាណ វាអាចំេមើៅរបេូត្អ ៊ីនរចបល់ំមួយពងមាន់ នំបុ័ង ឬេមើៅ
សែណែកដី ។ល។  ប្បភព ៖ Phunutoday /  Knongsrok  

៤-េទសៃនេសចកឋខី្ជិល៤យសើង 
 កម៱ិល ំង ៤ ោឝើងៀងេរឿមេនោះ នឹងបំផ្យើញសុខភាពឲើយៅប់ឈ ឺនិងៅប់
ស្យើប់មុនអាយុគឺ ៖ 

    ១- ខ្ជិលបរិេភគអាហារេពល្ពឹក (ៃយរបឈមរកួសកនហង្ង់ទ្ឹករបមាត្់) 
    ២- ខ្ជិលដុសសមឞើតេធេញ (របឈមនឹងជំងឺរល្កសួត្ េរ ោះាក់េត្រីែដលេកើត្
ោញពីឿកសំណល់អាាររេៅំប់របេារងេ្មញ )។ 

    ៣- ខ្ជិលលងសមឞើតៃដមុនបរិេភគអាហារ (របឈមនឹងជំងឺរល្ករកពោះេរ ោះ
ាក់េត្រីំប់នឹងៃដែដលេយើងោប់អាាររេលបចូលកនហងមាត្់ )។ 

    ៤- ខ្ជិលេធេើចលន (គឺទ្ុករាងឿយឲើយេៅេសៀម  ំឲើយៅប់ធាត្់ េរ ោះេកើនេឡើង
ៃនឿឡឡរី និងបងំជំងឺេបោះដូង) ។ ប្បភព ៖ Chic Chic ផទះេននហ ៍

៥-គុណវិបតតិ និងគុណ្បេយជន៍របស់សឡាំ 
 គុណវិបត្តិ ៖  

សសំមានំត្ិអាសុីដអ ុយរិក  ខពស ់ ដូេចនោះអនកមានជំងឺស យើក់គួរែត្
របយ័ត្ន េបើបរិេភាគកុំឲើយេរចើនេពក ។ សរមាប់អនកមានសញ្ញើឈឺស យើក់ៀយើំង និងមាន
ឿរឈឺចុកោប់រត្ង់ជងង់ អនករត្ូវែត្ត្ម ។  



        គល់-សុភាព  

 

េៅរដូវេភលៀងសសមំានរសំត្ិជូរ និងកលិនសសហយំងមុន េពលៈ ើំេៅអាចបណ្ដើល
ឲើយឈឺេ ោះ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ ្ស៵ីបំេៅកូនេ៉យទ្ឹកេ៉ោះ មិនគួរបរិេភាគ
សសេំទ្ េរ ោះវាេ្វើឲើយទ្ឹកេ៉ោះរីងឬខោះ ។ 

 គុណរបេយជន ៍៖  

    - ជួយបំាត្់ឿរេហៀរសេមើារ និង ឈឺរកពោះ ។ 

    - ឿត្់បនថយកេ្ដើកនហងរាងឿយ (ស័កតិសមកនហងេពលអាឿសធាត្ុេើដើ) ។ 

- មានស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុដីកមម  េរចើន ែដលជយួឿត្់
បនថយជំងឺមាររីក ។ 

    - មានំត្ិសរៃសខពស់ ជួយសរមួលដល់ឿរបេចញំត្ិពុលានលស ។ 

    - មានវីតាមីន  ខពស់ ជួយចិចឹមសុខភាពែភនក ។ ប្បភព ៖ ព័ត៌មានថ្មីនរំាបអ់នក 

៦-មនុសើស៥ពួកមិនគួរៈ ើាំែផែ្មុះ 
 ែផលរមោះរត្ូវានេគស្គើល់ា  ំរបេភទ្បែនលែដលមានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើន
ចំេ ោះសុខភាព ។ វាសមើបឡណ៌េៅេ៉យវីតាមីន និងស្រធាត្ុែរូ ដូចំរបូេត្អ ៊ីន 
ឿល់សើយឡម ប ូតាសើយឡម មាឝើេញ សើយឡម និង ំត្ិែដកំេដើម ។ ប ុែនតវាមានផលប ោះ ល់
ដល់សុខភាពេៅវិញ េបើអនកសថិត្កនហងស្ណើនភាពជំងឺ៥ោឝើង គឺា រត្ូវត្មំ៉ច់ៀត្ ៖ 
    ១- អនកមនសមពើធះមទប ៖ េ៉យស្រែត្ែផលរមោះ មានស្រធាត្ុមួយចំនួន
បណ្ដើលឲើយំត្ិសរេៅកនហងះមឿន់ែត្ធាយើក់ចុោះ វានឹងបងឲើយជំងឺៀងេលើេនោះឿន់ែត្
្ល់្រំងមុន ។ 

    ២- អនកមនបញ្ឝើេថែើម និង ត្មងេនម ៖ រត្ូវែត្េចៀសវាង េរ ោះំរបេភទ្
បែនលែដលលំាករមាយើយ និងអាចបណ្ដើលឲើយេៅំេហើម ។ 

    ៣- អនកមនបញ្ឝើ្កពុះ េពុះេវៀន ៖ រត្ូវេចៀសវាង េរ ោះេ្វើឲើយរកពោះលំាក
ដំេណើរឿរ មិនៃយរមាយើយអាាររានរសួល និងលំាកបេ តើបង់ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៤- អនកេទើបនឹងវុះឿត់រួច ៖ បញ្លើេនោះរត្ូវានេគរកេឃើញា  ែផលរមោះអាចចូល
េៅរុៀនដល់ឿររគប់រគងករមិត្គលហយកូសកនហងះម  ងំកនហងេពល នងិេរឿយេពល
វោះឿត្់ ។ ដូេចនោះេដើមើបីំឿរលស អនកគួរបចើ៲ប់ឿរៈ ើំអាាររមានំត្ិរមោះោឝើងេារច
ណ្ស់ ២ សាឍើហ ៍មុននិងេរឿយេពលវោះឿត្់ ។ 

    ៥- ស្រសឋីមនៃផទេពុះ និង ស្រសឋបីាំេៅេ៉ុះកូន ៖ ែផលរមោះមិនលសេឡើយសរមាប់េ្វើំ
អាាររបំប នដល់្ស៵ីមានៃផទេ ោះនិងេរឿយឆលងទ្េនល េរ ោះវាមិនសូវសមើបឡរំត្ិឿក
សរៃសនិងំត្ិៀយើញ់េទ្ េរើពីេនោះវាបណ្ដើលឲើយខវោះំត្ិសរេទ្ៀត្ផង។ មួយវិញេទ្ៀត្
រមោះអាចជួយបេងើនកមាយើំងមាត្់សើបឡន ែដលបណ្ដើលឲើយធាយើក់ះម ឬអាចឲើយកូនេកើត្
មិនរគប់ែខក៏ា ាន ។ ចំែណក្សតកីំពុងបំេៅេ៉ោះកូន មិនគួរទ្ទ្ួល នបែនលេនោះេទ្ 
េរ ោះស្រធាត្ុប ោះ ល់ ំងឡាយអាចេរជៀត្ចូលតាមរយៈទ្ឹកេ៉ោះ បណ្ដើលឲើយកូន
មានបញ្លើ ។  ប្បភព ៖ ព័តម៌ានថ្មីនរំាប់អនក(២០២១) 

នប្មួលអតថបទេដោយ ៖ កនូផាម្ិះ(២៥-១-២០២២) 

.................... 

៧-អាហារ១៤្បេភទជួយស្មកទមៃន ់
 អាាររ១៤របេភទ្ៀងេរឿមេនោះ មិនរត្ឹមែត្លសសរមាប់សខុភាពប ុេណ្្ើោះេទ្ 
ែ្ម ំងជួយអនកឲើយរសកទ្មន់ានៅប់រហ័ស និងលសរបេសើរសរមាប់អនកែដលចង់
ដុត្បំផ្យើញំត្ិៀយើញ់ និងរសកទ្មន់េទ្ៀត្ផង។ 

    ១- បែនែៃបតងខ្ច ី ៖ ឿរៈ ើំសលកឹបែនលៃបត្ង មិនេ្វើឱើយអនកមានកងវល់ពីឿរេឡើង
ទ្មន់េឡើយ េរ ោះវាមិនផទហកឿឡឡរីេរចើនេពក េទ្ផទហយេៅវិញ វាផទហកេៅេ៉យស្រធាត្ុ
ចិចឹមេរចើនដចូំ 

   ំេដើម ។ 
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    ២- ជីរអៃកើម ៖ វាជួយឿត្់បនថយឿរេហើមេ ោះ ឿររមាយើយអាាររ ឿររល្ក
េ ោះេវៀន និងេ្វើឲើយរកពោះ្ូរេសើបើយ។ អនកផឹកែត្ជរីអៃកើម ឬបែនថមសលឹកជីរអៃកើម២-៣ 
សនលឹកេៅកនហងេភសជ៱ៈរបោំៃ្របស់អនកំឿរលស ។ 

    ៣- េមទសេបលើក ៖ វាផទហកេៅេ៉យស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមម (ំពិេសស
វីតាមីន  និងេបតាៀរូូទ្ីន ) ែដលជួយឲើយរាងឿយឿរ រពីឿរ
រល្ក និងជួយជំរុញរបព័នធរមាយើយអាាររ រពម ំងរសកទ្មនផ់ងែដរ ។ 
    ៤- ្តីសាលម ុង ៖ ំអាាររមានឿឡឡរី ប និងសូដើយឡម និងសមើបឡរេៅេ៉យ
ំត្ិរបូេត្អ ៊ីន និងំពិេសសសមើបឡរអាសីុដៀយើញ់   ដចូ  និង  
ែដលមានឥទ្ធិពលរបៅំងនងឹឿររល្កានោឝើងលស ។ 
    ៥- យសើអួរ ៖ របែហល ៣០០ មីលីរឿម ៃនំត្ិជូរ មានផទហកំត្ិៀយើញ០់រឿម
និងរបូេត្អ ៊ីន១៨ រឿម បែនថមពីេលើរបូេត្សតរូូនំេរចើន និងផ៵ល ់២០% ៃនត្រមូវឿរ
ឿល់សើយឡមរបោំៃ្ ។ 
    ៦- ្េប់ធញ្ដំតិ ៖ ដូចំ អាល់ម ុន រេប់ស្រើយចនទី មានផទហកំត្ិៀយើញ់លស 
វីតាមីន ំត្ិែរូ និងស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមមំេដើម ។ ឿលណ្អនកៈ ើំវាឿន់ែត្
េរចើន អនកនឹងរសកទ្មន់ ។ េលើសពីេនោះ វាជួយឿត្់បនថយារនិភ័យ ៃនជំងឺេបោះដូង 
ឿរ រជំងឺមាររីកស៵ន(សុដន)់េទ្ៀត្ផង ។ 
    ៧- ស ុត ៖ ពងមាន់សមើបឡណ៌េៅេ៉យអាសីុដអាមីណូ របូេត្អ ៊ីន និងៀយើញ់ែដល
ជួយឲើយអនកែឆសត្ និងេចៀសវាងពីឿរទ្ទ្ួល ន ។ របេូត្អ ៊ីនេៅកនហងស ុត្ ជួយកស្ង
ស្ច់ដុំ ដុត្បផំ្យើញំត្ិៀយើញ់ និងជួយឲើយអនកមានរាងឿយរឹងមាំ និងេមើនៀយើញ់ ។ 
    ៨- ែផែស្រសឋបឺរី ៖ ំែផលេឈើមានំត្ិសរៃស និងស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុដីកមមខពស់ 
ដូេចនោះវាជួយឲើយអនកមានអារមមណ៍ែឆសត្េ៉យមិនោំាច់ទ្ទ្ួលឿឡឡរីេរចើន។មើាឝើងេទ្ៀត្



        គល់-សុភាព  

 

វាជួយបេងើនលំហូរះមេៅឿន់ស្ច់ដុ ំ និងជួយឲើយអនកេ្វើលំារត្់រាណឿនែ់ត្
មានរបសិទ្ធភាព ។ 
    ៩- បែនែឃិនៅយ ៖ ំរបេភទ្បែនលែដលអាចយកេ្វើំមឞឡប និងជួយឿត្់
បនថយឿររកើាទ្ឹកេៅកនហងខលអន ជួយឲើយមានអារមមណ៍ែឆសត្ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្អនកក៏អាចយក
េៅចរមាញ់ំេភសជ៱ៈានផងែដរ ។ 
   ១០- មនើស់ ៖ ំែផលេឈើមានរសជូរែអម វាលសសរមាប់រដូវេើដើ និងសរមាប់ដងខលអន
រសស់ស្វើត្ ។ មាទើស់មានផទហកស្រធាត្ុមួយេថា   ែដលេដើរត្ួ ទ្ីំ
អង់ហើឝហីម រមាយើយអាាររ េដើមើបីជួយឿត្់បនថយឿរេហើមេ ោះ ។ 
   ១១- ្កូចថែអង ៖ ំរបេភទ្ែផលេឈើែដលគួរទ្ទ្ួល នេរ ោះមានផទហកំត្ិទ្ឹកេរចើន 
និងវីតាមីនសរមាប់ែសើបករសស់ស្វើត្ និងមានសុខភាពលសេៅរដូវេើដើ ។ វាក៏ជួយ
សរមកទ្មន់េ៉យឿត្់បនថយករមិត្អាំងស ុយលីនេៅកនហងខលអន និងជំរុញឿររមាយើយ
អាាររ ។ 
   ១២- ែផែសារ ី ៖ េៅកនហងសមើបកមានផទហកស្រំត្ិ េរចើនែដលមានំត្ិ
សរៃស ជួយដល់របព័នធរមាយើយអាាររឲើយដំេណើរឿរលស ។ មិនែត្ប ុេណ្្ើោះ វាក៏មាន
ផទហកប ូតាសើយឡមេរចើន សរមាបស់ុខភាពេបោះដូង និងឿលស់ើយឡមែដលលសសរមាប់ឆសឹង ។ 
   ១៣- ែផែេបសើម ៖ ំែផលេឈើមានអង់ហើឝហីមេរចើន ែដលអាចជួយេ្វើអនតរាគមន៍និង
បំាត្់ស្រធាត្ុៀយើញ់េៅកនហងេឿសិឿ ក៏ដូចំរួមចំែណកលុបបំាត្់ំត្ិពុលមួយ
ចំនួនេៅកនហងខលអន ។ េលើសពីេនោះវាជួយឿត្់បនថយ  ។ 
   ១៤- ៃសៃេ្មើ ៖ គឺំអាាររា មពលបេចញយឺត្ែដលជួយរកើាករមិត្ំត្ិសរ
កនហងះមឲើយមានសថិរភាព ។ ំបែនលែដលជួយរុេៈចដ៏មានឥទ្ធិពលដល់េ្លើមនិង
ត្រមងេ ម ជួយដល់ា ទើំបចហោះល្មក ឿត្់បនថយឿររកើាំត្ិទ្ឹកកនហងខលអន និងេហើម
េ ោះ ។  ប្បភព ៖ Phunutoday / Knongsrok 



        គល់-សុភាព  

 

៨-វិធី៤យសើងជួយដល់អនកេដកមិនលក់េ្ពុះបញ្ឝើផែឣវចិតត 
 ំក់ែសតងបញ្លើសុខភាពផលឡវចិត្ត ំ្មមតាែត្ងបណ្ដើលឱើយេយើងេដកមិនលក់ 
េហើយអនកជំងឺមិនៃយនឹងេ៉ោះរស្យបញ្លើេនោះានេទ្ ។ វាបណ្ដើលឱើយងងុយេដក
និងអស់កមាយើំងេៅេពលៃ្ប តើប់ និងេ្វើឱើយខវោះឿរផង់ស្មើរត្ីេពលៃ្ចំេ ោះឿរសិកើា
និងឿរៃរ ។ ដូេចនោះេបើអនកដឹងខលអនឯងា មានអាឿរៈេដកមិនលក់ំ េទ្ៀង ត្់ ែដល
បណ្ដើលមកពីបញ្លើផលឡវចិត្ត គបើបីអនុវត្តវិ្ីស្្ស៵ៀងេរឿម ៖ 
    ១- ែសេងយល់ពខី្ែឤនអនក និង ែសេងរកមូលេវតុ ៖ េរឿងដំបូងែដលេយើងរត្ូវេ្វើ
េ ោះគឺពិនិត្ើយខលអនឯង និងរស្វរំវេដើមើបីឲើយដឹងា េត្ើមានបញ្លើអវីេទ្ើបបណ្ដើលឱើយេគង
មិនលក់ ំពិេសសគឺអវីៗែដលអនកែត្ងែត្នឹកេឃើញេៅេពលចូលេគង អនករត្ូវ
រាកដា ំបុពវេហត្ុៃនឿរេគងមិនលក់ ប តើប់មករត្វូរកវិ្ីេ៉ោះរស្យេដើមើបីបំែបរ
អារមមណ៍ ំងេ ោះ េ៉យពិេរេោះំមួយមិត្តភកតិ ឬអនកជំ ញេវជ៱ស្្ស៵ ។ 
    ២- ែកត្មូវថនើាំតាមេរគវិនចិឆ័យ ៖ ំទ្េូៅមនុសើឝែដលមានបញ្លើសុខភាព
ផលឡវចតិ្ត ែត្ងមានជំងឺមូល៉ឋើនដូចំជំងធឺាយើក់ទ្ឹកចិត្តផងែដរ ែដលបណ្ដើលឲើយេដកមិន
លក់ ។ ដូេចនោះរគូេពទ្ើយរត្ូវេចញេវជ៱បញ្ជើឱើយេរបើា ទើំសរមាបឱ់ើយអនកជំងឺេដកលក់រសួល ។ 
ប ុែនតេបើេ្វើដូេចនោះេហើយេៅែត្េដកមិនលក់េទ្ៀត្ វាោំាច់ណ្ស់កនហងឿរពិេរេោះ
ំមួយេវជ៱បណឌិត្េដើមើបីរកដំេណ្ោះរស្យបនត។ ប ុែនតអវីែដលអនកជំងឺមិនរត្ូវេ្វើ គឺឿរ
េរជើសេរីសា ទើំេរបើេ៉យខលអនឯង ។ 
    ៣- ពិេ្េុះំមួយមនុសើសជុាំវញិខ្ែឤន ៖ របសិនេបើអនកដឹងពីមូលេហត្ុៃនឿរ
េគងមិនលក់គឺភាពតានត្ឹងនិងឿរ្ប់អារមមណ៍ អនកជំងឺរត្ូវពិេរេោះំមួយបុគល
ែដលអាចទ្ុកចិត្តាន ដូចំរគួស្រ ស្ច់ៈត្ិ ឬមិត្តភកតិជិត្សនិទ្ធ ។ េរ ោះឿរ
បៃលើញពីអារមមណ៍េៅឿន់មនុសើឝ ំងេ ោះ រែមងឿត្់បនថយភាពតានត្ឹង េ៉យឿរ
បេចញគំនិត្ ។ ប ុែនតេបើអនកេ្វើដូេចនោះេហើយ ស្ណើនភាពេៅែត្មិនរបេសើរេឡើងេទ្ គបើបី
ពិេរេោះំមួយរគូេពទ្ើយជំ ញេទ្ើបំឿររបេសើរ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៤- ពិេ្េុះំមួយ្គូេពទើយជាំនញ ៖ ចំេ ោះអនកជំងឺបញ្លើសុខភាពផលឡវចិត្ត និង
ឿរេគងមិនលក់ ែដលមិនអាចេ៉ោះរស្យេ៉យខលអនឯងាន គួរពិេរេោះំមួយអនក
ជំ ញេវជ៱ស្្ស៵ េដើមើបីរកមូលេហត្ ុនិងដំេណ្ោះរស្យ ។ 

ប្បភព ៖ Sanook / Knongsrok 

៩-ជាំង៦ឺយសើងេកើតចាំេពុះអនកេគងមិន្គប់្េន់ 
 ឿរេគងមិនានរគប់រេន ់ ឬេគងានត្ចិគឺំស្ណើនភាពមួយែដលរាងឿយ
មិនអាចសរមាកានេពញេលញលសេឡើយ ។ ំលទ្ធផលវាេ្វើឱើយរបសិទ្ធភាពឿរៃរ
និងភាពៃវៅយើត្ាត្់បង់។ េលើសពីេនោះឿរេគងានត្ិចេ្វើឲើយអនកសនលប់េ៉យមិនដឹង
ខលអនេរ ោះរបពន័ធឿរ ររាងឿយចុោះ ប និងបងំារនិភ័យេៅដល់ជំងឺ្ន់្រមួយ
ចំនួនដ៏េរេោះា ទើក់ផងែដរ ។ 
    ១- មហារីកេពុះេវៀនធាំ ៖ តាមឿរសិកើារកេឃើញា  អនកែដលេគងត្ិចំង៦
េមាឝើង មាន ៤៧ % ារក់ដចូំវិវត្តេៅរកជំងឺមាររីកេ ោះេវៀន្ំ ំងអនកេគងាន
ោឝើងេារច ៧ េមាឝើង។ 
    ២- ជាំងឺេបុះដូង និងសរៃសះម ៖ ឿរេគងមិនរគប់រេន់ ឬេរឿកពីេគងយឺត្
ំប់ៗេទើ បណ្ដើលឱត្ំបន់សរៃសះមមានរបូេត្អ ៊ីនេរចើនរត្ូវរបឿន់ៀជើប់ំ្មមតា 
ដូេចនោះវាបណ្ដើលឲើយអនកេកើត្ជំងឺរកិនសរៃសះម និងជំងឺេផើឝងៗែដល ក់ទ្ងនឹង
េបោះដូង និងសរៃសះមផងែដរ ។ 
    ៣- ជាំងឺទឹកេនមែផឡម ៖ រាងឿយរបស់េយើងនឹងមានបរិមាណគលហយកូសេៅកនហង
ះមេកើនេឡើងោឝើងៅបរ់ហ័សរបសិនេបើសរមាកមិនរគប់រេន់េទ្េ ោះ រួម ំង
ករមិត្អាំងស ុយលីនេៅកនហងះមក៏េកើនខពស់ ែដលំបុពវេហត្ុចមើបងៃនជំងឺទ្ឹក
េ មែផសម ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៤- ជាំងឺធលើក់ទឹកចតិត ៖ ឿរេគងមិនលក់មិនរត្ឹមែត្បេងើត្ឱើយមានជំងឺែដលរុៀន
ដល់សរីរាងៀងកនហងេផើឝងៗេទើេទ្ វាក៏ប ោះ ល់ដល់ស្ណើនភាពផលឡវចិត្តផងែដរ េ៉យ 
ស្រែត្អនកមិនានេគង ឬេគងានត្ិច េរចើនែត្មានបញ្លើ្ប់អារមមណ៍ំរបោំែដល
ំេហត្ុអាចបណ្ដើលឱើយធាយើក់ទ្ឹកចិត្ត ។ 
    ៥- បញ្ឝើផែឣវេភទ ៖ ឿរសរមាកមិនរគប់រេន់ និងេគងានត្ិច គឺំមលូេហត្ុ
ៃនករមិត្អ័រម ូនេត្សតឡេស៵រូូន  ប េ្វើឱើយចំណង់ផលឡវេភទ្ធាយើក់ចុោះផង
ែដរ ។ េលើសពីេនោះ ឿរខវោះដំេណកក៏អាចបណ្ដើលឱើយឿរបេចញអ័រម នូបនតពូជមាន
ចំនួនត្ិច ំេហត្ុេ្វើឱើយលំាកកនហងឿរមានកូន ។ 
    ៦- ឿរេគងមិនលក់រ ើាំៃរ៉ៃ ៖ របសិនេបើអនកេៅែត្បេណ្ដើយ ឱើយឿរេគងមិនលក់ 
ឬេគងមិនរគប់រេន់មានកនហងជីវិត្អនកយូរ េ ោះវាអាចឱើយមានអាឿរៈេគងមិនលក់រា ើំៃរូ 
និងឿន់ែត្រុៀនដល់ដំេណករបស់អនកេរចើនំងមនុ េរ ោះវានឹងមានេរាគសញ្ញើៃន
ឿរភាញើក់ ក់កណ្ដើលអរធារត្ញឹកៈប់ នងិមិនអាចេដកលក់ម៵ងេទ្ៀត្ ។ េនោះនឹងេ្វើ
ឱើយដំេណើរៃនឿរៃររាងឿយមានភាពមិនរបរកត្ីផងែដរ ។ 
 ដូេចនោះរបសិនេបើអនកកំពុងរបឈមនឹងឿរេគងមិនលក់ ឬមិនរគប់រេន់គួរែត្
ពិេរេោះំមួយេវជ៱បណឌិត្េដើមើបីរកដំេណ្ោះរស្យនិងឿរពើាាលឱើយានរត្ឹមរត្ូវ រួម
 ំងឿរេ្វើលំារត្់រាណឱើយានេទ្ៀត្ ត្់ផង ។ ប្បភព ៖ Sanook / Knongsrok 

១០-េរគសញ្ញើ ៣ ៃនជាំងឺផែឣវចិតត 
 កនហងេពលបចហបើបននេនោះ មនុសើឝំេរចើនកំពុងសថិត្កនហងដំណ្ក់ឿលេកើត្ជំងឺ
 ក់ព័នធនឹងបញ្លើផលឡវចិត្ត ែដលេសទើរែត្មិនដឹងា ខលអនឯងមានជំងឺផលឡវចិត្តមួយណ្ឱើយ
ចើាស់ផង ។ េលើសពីេនោះ អនកជំងឺខលោះមានឿរភាន់រចឡំអំពីជំងឺវិកលចរិត្ខលោះផងែដរ ។ 
ដូេចនោះកនហងទ្ីេនោះ ខ៳ហំនឹងបៃលើញអនក ំងអស់េទើឱើយស្គើល់ជំងឺផលឡវចិត្តចំនួន៣េផើឝងេទើតាម
ឿរសេងត្េរាគសញ្ញើេ៉យខលអនឯង ។ 
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    ១- ជាំងឺសែន់េសាលើ ៖ ជំងឺសលន់េស្យើំែផនកមួយៃនជំងឺវិកលចរិត្ែដលបណ្ដើលមក
ពីរបព័នធសរៃសរបស្ទ្សវយ័ត្ៃយនឹងរុេៈចេផើឝងៗ ែដលេ្វើឱើយមានេរាគសញ្ញើ
ភ័យសលន់េស្យើដូចំ ចៃរើកេ់បោះដូងេល្ត្ៈប់ ដេងឞើមខលី កើាលេ៉ោះត្ឹងៗ វិលមុខ 
ដួលសនលប់ ែដលអនកជំងឺខលោះមិនដឹងា េនោះំជំងឺសលន់េស្យើេទ្ ែបរយល់រចឡំា ខលអន
មានជំងឺេបោះដូងេៅវិញ ។ េៅេពលរគូេពទ្ើយេ្វើេត្ស៵ពិនិត្ើយេឃើញា រាងឿយមាន
សភាព្មមតា ។ 
 េរាគសញ្ញើៃនជំងឺេនោះេកើត្េឡើងញឹកៈប ់ េ៉យមិនអាចពើាករា វានឹងេកើត្
េឡើងេពលណ្េ ោះេឡើយ ។ ប តើបព់ីភ័យសលន់េស្យើ េរចើនែត្មានេរាគសញ្ញើេផើឝងៗ
េទើោឝើងត្ិច១ែខ ដូចំឿរ្ប់អារមមណ៍េ្រ មិនអាចរគប់រគងខលអនឯងាន េហើយំ
េរឿយៗអនកែត្ងេផ្ឍើត្េៅនឹងជំងឺេបោះដូង ។ 
    ២- ជាំងឺធលើក់ទឹកចតិត ៖ គឺំជងំឺវិកលចរិត្ែដលអនកជំងឺេរចើនមានអារមមណ៍ធាយើក់
ទ្ឹកចិត្ត ្ុញរ ន់ ត្បរ់បមល់ េហើយំេរឿយៗែត្ងគិត្ខវោះត្ៃមលៃនខលអនឯង ។ អនកជងំឺ
ខលោះមិនមានអារមមណ៍េស្កេៅេទ្ ប ុែនតពួកេគមានអារមមណ៍្ុញរ ន់នឹងអវីៗែដល
េៅជុំវិញខលអនេគោឝើងៀយើំង េហើយគិត្ា មិនដឹងំរស់េដើមើបីអវី ។ របសិនេបើអនកជំងឺមិន
ានទ្ទ្ួលឿរពើាាលោឝើងដិត្ដល់ពីរគេូពទ្ើយវិកលចរិត្េទ្ អាចមានារនិភ័យកនហង
ឿរេ្វើអត្តែត្ ។ េរាគសញ្ញើៃនជំងឺធាយើកទ់្ឹកចិត្ត េពលខលោះេសទើរែត្េមើនមូលេហត្ុ យំ
េរចើន រកេឡកេមើលអវីៗរគប់ោឝើងែដលមិនលសនិងមានអារមមណ៍េមើនត្ៃមលកនហងខលអន អនក
េរចើនែត្គិត្ា ំបនទហកដល់អនកដៃទ្ េឃើញែត្កំហុសខលអនឯង ៃយេភលចភាយើំង ឿត្់
បនថយរបសិទ្ធភាពឿរៃរ អស់កមាយើំង េគងមិនលក់ ាត្់បង់ចំណង់អាាររ រសក
ទ្មន់េលឿន ឈឺកើាល េហើយមនុសើឝខលោះអាចមានគំនិត្ចង់ស្យើប់រគប់េពល ។ 
    ៣- ជាំងឺបយប ឡូា ៖ ាយប ូឡាំជំងឺែដលបណ្ដើលមកពីភាពរុេជើបរុជួល
អារមមណ៍របស់អនកជំងឺ ។ េនោះរត្ូវានេគកំណត្់លកណៈេ៉យឿរផ្យើស់ប៵ឡរអារមមណ៍ 
កនហងអំឡហងេពលៃនឿរធាយើក់ទ្ឹកចិត្ត និងអឡំហងេពលៃនអារមមណ៍ខពស់ ។ េរាគសញ្ញើៃន
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ជំងឺេនោះ អនកជំងឺមានអាឿរៈធាយើក់ទ្ឹកចិត្តេសទើរែត្រាល់ៃ្ និងេសទើរែត្រគប់េពល មាន
អារមមណ៍រីករាយោឝើងៀយើំងឬធាយើក់ចុោះកនហងសកមមភាពឿរៃរ រសកទ្មន់ ឬេកើនេឡើង 
ាត្់បង់ឿរែយើន ឬែយើនេសទើរែត្រគប់េពល ឿរេគងមិនលក់ ឬេគងេរចើនេពក មិន
សូវនិោយស៵ី ឬយឺត្េសទើរែត្រាល់ៃ្ ្ុញរ ន់ មានអារមមណ៍ា េមើនត្ៃមល ្យចុោះ
ឿរផង់ស្មើរត្ីចំេ ោះសមត្ថភាពឿរអាន មិនអាចសេរមចចិត្ត នងិគិត្ចង់ស្យើប់ំ
របោំ ។ 
 េគអាចសេងត្ានា  េរាគសញ្ញើៃនជំងឺវិកលចរិត្ ំង ៣ ែដលានេលើក
េឡើងៀងេលើេនោះ សុទ្ធែត្បណ្ដើលមកពីអារមមណ៍មិនលស បញ្លើផលឡវចិត្ត ។ ដូេចនោះេហើយ 
ចូរអនករាល់េទើេផ្ឍើត្េលើអារមមណ៍ខលអនឯងេ៉យយកចិត្តទ្ុក៉ក់ចំេ ោះភាពមិនរបរកត្ី
ែដលេកើត្េឡើងចំេ ោះខលអនញឹកៈប់ ។ របសិនេបើអនករកេឃើញភាពមនិរបរកត្ ី អនក
ោំាច់រត្ូវពិេរេោះំមួយមនុសើឝែដលេៅជុំវិញ ឬែសវងរកឿរពើាាលពីអនកជំ ញ
េវជ៱ស្្ស៵េដើមើបីឿរ រពីផលវិាកៃនជំងឺផលឡវចិត្ត ែដលបងេរេោះា ទើក់ដល់អាយុជីវិត្
អនករគប់េពល ំពិេសសកនហងស្ណើនភាពផ្យើស់ប៵ឡរំញឹកៈប់កនហងសងមសពវៃ្ ។  

ប្បភព ៖ Sanook / Knongsrok 
១១-អាហារ១០មុខ្ជយួបនើាបេ្គឿង្សវឹង 

 សរមាប់អនកែដលឧសើាហ៍ផឹកសុរា េហើយៃយនឹងរសវឹង អនកអាចបរិេភាគ
អាាររប ុ មើនមុខៀងេរឿមេនោះ វាពិត្ំជួយបនើាបំត្ិរសវឹង មិនេ្វើឱើយអនកឈឺ
កើាលេ្ងេធាង ឬលំាកកនហងខលអនេ ោះេឡើយ ។ 
    ១- េមើមខ្ញ ី ៖ ខ៳ីមួយចំនួនត្ូចមានរបសិទ្ធភាពជួយរុេៈចរបព័នធរមាយើយអាាររ 
ជួយបំាត្់អាឿរៈទ្ល់ល្មក េហើមេ ោះ និងកសអត្ផងែដរ ។ 
    ២- ែផែ្មុះ ៖ មានរសំត្ិលវីងបនតិច ែត្វាអាចបនើាបំត្ិពុលេលើេ្លើម និងំត្ិ
រសវឹងមកពីផឹកសុរា ។ បរិេភាគែផលរមោះំរបោំក៏ជួយឱើយរត្ំក់ខលអន ជួយឱើយេ្លើមេ្វើ
ឿរានលស នងិឿរ រជំងឺំេរចើន ំពិេសសជំងឺទ្ឹកេ មែផសម ។ 
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    ៣- ែផែេចក ៖ ប តើប់ពីផឹករស្ អនកមានអារមមណ៍ា េបោះដូងអនកេល្ត្េលឿន េ្វើ
ឱើយមិនរសួលខលអន ។ េៅេពលេ ោះអនកគួរែត្សុេីចក២-៣ែផលភាយើមៗេដើមើបីឿត្់បនថយ
ភាពមិនរសួលេនោះ ។ េចកជួយបេងើនករមិត្ំត្ិសរកនហងះមខណៈេពលែដលឿត្់
បនថយករមិត្ំត្ិអាល់កលុ ។ 
    ៤- ែផែឪឡឹក ៖ វាមានរបសទិ្ធភាពបចហោះទ្ឹកេ ម ដូេចនោះភាយើមៗប តើប់ពីអនកផឹក
េរគឿងរសវឹង អនកអាចបរិេភាគែផលឪឡឹក២-៣ ដុំឬផឹកទ្ឹកឪឡឹកេដើមើបីបំាត្់ឿរែយើន។  
    ៥- បបរ-ស ៖ ំត្ិអាល់កលុេៅេពលជួបំមួយបបរៀប់ នឹងេ្វើឱើយរាងឿយ
មិនអាចរសូបយកំត្ិអាល់កុល និងជួយឿត្់បនថយឿររសវឹងាន ។ 
    ៦- ទឹកេប ងេបសើុះ ៖ សមើបឡរេៅេ៉យំត្ិ្ហវឡសើយឡស ែដលអាចជួយេលើកកមពស់
ឿរកមាងើត្់ំត្អិាល់កុល។របសិនេបើអនកផឹកទ្ឹកេប ងេាឝើោះរបមាណ៣០០ម.ល.ឬេរចើន
ំងេនោះ នឹងជួយបំាត្់ឿរវិលមុខបនតិចម៵ងៗែដលបណ្ដើលមកពីផឹកេរគឿងរសវឹង ។ 
    ៧- ទឹក្កូចៅមើរ ៖ វាផ៵ល់ា មពល និងជួយឿត្់បនថយឿរខវោះំត្ិទ្ឹកែដល
បណ្ដើលមកពីំត្ិអាល់កលុ េហើយក៏ំវិ្ីជួយអនកបំាត្់អារមមណ៍ឈឺោប់ោឝើង
ៅប់រហ័ស ។ 
    ៨- ទឹកេ៉ុះេេជរូ ៖ អាចឿរ ររស ប់រកពោះ បនថយឿររសូបយកំត្ិអាល់-
កុល ។ េលើសពីេនោះវាក៏ំេភសជ៱ៈមានំត្ិឿលស់ើយឡមខពស់ នងិមានរបសិទ្ធភាពំ
ពិេសសកនហងឿរឿត្់បនថយភាពមិនរសួលខលអនែដលបណ្ដើលមកពីសុរា ។ 
    ៩- ស ុត ៖ ស ុត្មានផទហកបរិមាណដ៏េរចើនៃន   អាសុីត្អាមីណូរគី -
ស្ឍើល់ ជួយបំាត្់នូវភាពមិនរសួលែដលបណ្ដើលមកពីំត្ិអាេសតាល់េដអ ៊ីត្ ។ 
    ១០- ទឹក ៖ ំត្អិាល់កុលេ្វើឱើយអនកេខើាោះំត្ិទ្ឹក និងមានអារមមណ៍ា រស ប់
រសេ ន ។ ដូេចនោះសូមផឹកទ្ឹកឱើយានេរចើនោប់ពីេពលរពឹកេដើមើបីរបៅំងនឹងឿរែយើន
ែដលបណ្ដើលមកពីរស្ ។  ប្បភព ៖ Phunutoday/Kongsrok 
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១២-ែផែេឈើ៥មុខ្លឡៈ ើាំទាំងសមើបក 
មនុសើឝំេរចើនមានទ្មាយើបៈ់ ើំែផលេឈើេ៉យចិត្សមើបកេោល ទ្ុកែត្ស្ច់

ប ុេណ្្ើោះ ។ េ ោះំោឝើងណ្ អនករត្ូវដឹងា ែផលេឈើមួយចំនួនមានកំារប់ស្រធាត្ុ
ចិចឹមខពស់បំផុត្េៅកនហងសមើបករបស់វា េពលៈ ើំអនកគួរែត្កុំចិត្សមើបកេោល ឿរៈ ើំ
 ំងសមើបក អនកអាចែ្រកើាស្រធាត្ុចិចឹមឱើយឿន់ែត្ខពស់េទ្វដង ំពិេសសែផលេឈើ
 ំង ៥ មុខៀងេរឿមេនោះ ៖ 
    ១- ែផែេបសើម ៖ សមើបកែផលេាឝើមមានំត្ិសរៃសខពស់ ( ក់កណ្ដើលមាត្ិឿំត្ិ
សរៃសៃនែផលេឈើ ំងមូល) សមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន C, A និងប តូាសើយឡម។សមើបក
របស់ែផលេាឝើមក៏មានផទហកនូវវីតាមីន K ៤ដងេរចើនំងែផនកេផើឝងៗេទ្ៀត្ ។ របសិនេបើ
អនកមិនៈ ើំ ងំសមើបក អនកនឹងាត្់បងស់្រធាត្ុចិចឹម ១/៣  ។ វីតាមីន K មានំ
ទ្ូេៅេៅកនហងស្ច់និងបែនលៃបត្ងជួយឱើយរាងឿយបេងើត្កំណកះមេៅេពលែដល 
ំលិឿេ្វើឱើយរបូែត្អ ៊ីនសកមមអភិវឌើឍេឿសិឿនិងរកើាឆសឹងរឹងមាំ ។ ស្រធាត្ុរបៅំង
អុកសុីដកមម  រត្ូវានរកេឃើញេៅកនហងសមើបកែផលេាឝើមផងែដរ ។ ស្រ-
ធាត្ុេនោះជួយឱើយរាងឿយឿរ របញ្លើដកដេងឞើម  នងិឿរ រសួត្ពីឿរៅប់ខឹង ។ 

 រត្ូវានេគគិត្ា េដើមើបីរបយុទ្ធរបៅំងនងឹឿរបំផ្យើញំលិឿខួរកើាល
និងឿរ រឿរចងោំ ។ 
     ២- ែផែ្កូច ៖ សមើបករកូចមានផទហកវីតាមីន C េសទើរែត្េទ្វដងដូចំ រកូចៅមើរ ។ 
បរិមាណៃនស្រធាត្ុេឡត្ូរីនទ្ីន និង  ស្រំត្ិ  ែដល
មានរបសិទ្ធភាពរបៅំងនឹងជងំឺមាររីក ក៏ដូចំរបៅំងឿររល្ក ែដលេៅកនហង
សមើបករកូចគខឺពស់ណ្ស់ ។ ឿរទ្ទ្ួល នែផលរកូច អាចជួយឿត្់បនថយកូេឡេសតរូូល

 អារកក់ ។ 
    ៣- ែផែ្តែបក វាមានរបសិទ្ធភាពៃនឿរសកទ្មន់ ឿត្់បនថយកូេឡេសតរូូល 
ពើាាលជំងឺរាករូស រាកមួល និងេំរទ្ដល់ឿររមាយើយអាាររំេដើម ។  ំងសមើបក
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ែផលរត្ែបក នងិសលឹកក៏រត្ូវានបៃលើញតាមរយៈឿរសិកើាា  មានសមាសធាត្ុអាាររ
បំប នលសំេរចើនសរមាប់សុខភាព ។ សមើបករត្ែបកមានស្រធាត្ុរបៅងំអុកសុដីកមម
របៅំងនឹងាក់េត្រី, របៅំងនឹងឿររល្ក និងតានីន ។ សលឹករត្ែបករសស់គឺំា ទើំ
បំាត្់ឿរឈឺោប់តាមែបប្មមំត្ិ ។ អនកជំ ញែផនកអាាររបំប នានែណ ំឱើយ
បរិេភាគែផលរត្ែបក េដើមើបីរសូបយកស្រធាត្ុចិចឹមអត្ិបរមា ។ 
    ៤- ែផែគីវី ៖ មនសុើឝភាគេរចើនេាោះបង់េោលែផលគីវី េ៉យបរិេភាគែត្ភាពលវីង
ជូរចត្់ប ុេណ្្ើោះ ។ មានមនសុើឝត្ិចណ្ស់ែដលដឹងា សមើបកគីវីអាចបរិេភាគាន និង
មានស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមមនិងវីតាមីនេសេរចើនំងេៅៀងកនហង ។ ឿរបរិេភាគ
ែផលគីវី នឹងបេងើនឿរទ្ទ្ួលំត្ិសរៃសរបស់អនក៣ដងេបើេរបៀបេ្ៀបេៅនឹងអនកែដល
លុបវាេោល ។ 
    ៥- ែផែតាសក ់ ៖ សមើបកតាសក់មានពណ៌ៃបត្ងេឿមើែដលសមើបឡរេៅេ៉យស្រ
ធាត្ុរបៅំងអកុសុីដកមមំត្ិសរៃសរល្យ ប ូតាសើយឡម វីតាមីន  មានអង់ទ្ីអុកសុីដង់
របៅំងនឹងឿររល្ក និងរុេៈចត្ួ ទ្ីរបស់េឿសិឿះមស។ ឿរបរិេភាគសមើបក
តាសក់អាចេ្វើឱើយរត្ំក ់នងិបនើាបរាងឿយ ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday/Kongsrok 

១៣-េភសជជៈ៦មុខ្ លឡៈ ើាំេៅេពលយប់ 
ឿរទ្ទ្ួល នេភសជ៱ៈ ំង៦របេភទ្េនោះេៅេពលល្ឃើចឬេពលយប ់ មិនរត្ឹម

ែត្ជួយបំេពញបែនថមស្រំត្ិចិចឹម សរមាប់រាងឿយប ុេណ្្ើោះេទ្   ែត្ែ្ម ំងមាន 
អត្ថរបេោជន៍ខពស់ចំេ ោះែសើបកនិងជួយបេណែញំត្ៀិយើញ់កនហងរាងឿយេទ្ៀត្ផង ។ 
    ១- ទឹកេ្ដើឧណឝៗ លយំមយួទឹកឃេអាំ ៖ ទ្ឹកឃមហំមានផទហកនូវវីតាមីន   និង
ស្រធាត្ុែរូសំៀន់ៗំេរចើនដូចំ ឿលស់ើយឡម ស័ងសី  ប ូតាសើយឡម និងស្រធាត្ុ
របៅំងអុកសុីដកមមេផើឝងៗេទ្ៀត្ ែដលចូលេៅរបៅំងនឹងឿររល្ក និងាក់េត្រី...
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ឿត្់បនថយកូេឡេសតរូលូអារកក់ េ្វើឱើយេបោះដូងមានសថិរភាព ពើាាលជំងឺេ ោះេវៀន និង
ជួយបេងើនគុណភាពដំេណកំេដើម ។ អនករេន់ែត្ល្យទ្ឹកឃមហំ២ស្យើបរ កនហងទ្ឹក
េើដើឧណលៗមួយែកវេហើយកូរឱើយសពវរួចផឹក ។ 
    ២- ទឹក្កូចៅមើរ ៖ ទ្ឹករកូចៅមើរមានឿឡឡរីត្ិចត្ួច េហើយមានវីតាមីននិងំត្ិែរូ
ំេរចើនេផើឝងៗេទ្ៀត្។ឿរទ្ទ្ួល នទ្ឹករកូចៅមើរមុនេពលចូលេគង ជួយឱើយរាងឿយ
មានភាពរឹងមា ំ ពរងឹងរបពន័ធភាពស្ ើំ និងជំរុញដំេណើរឿរៃនឿរដុត្ៀយើញ់ េ្វើឱើយ
របេសើរេឡើងនូវគុណភាពៃនឿរេគង ។ 
ចំណ ំ ៖ អនកគបើបីរចាច់ទ្ឹករកូចៅមើរេហើយអាចផើឝំំមួយទ្ឹកឃមហបំនតិច េដើមើបបីេងើន
របសិទ្ធភាព ។ ចំេ ោះអនកមានបញ្លើរកពោះ សូមកុំពិស្ទ្ឹករកូចៅមើរ េរ ោះអាសីុដកនហង
រកូចៅមើរអាចបណ្ដើលឱើយដំេៅរកពោះ មើាឝើងេទ្ៀត្កុំផឹកទ្ឹករកូចៅមើរេពលេៅេ ោះទ្េទ្។ 
    ៣- ែត វាមានលកណសមើបត្តិរត្ំក់ ជួយបចហោះកេ្ដើ 
បនើាបំត្ិពុលនិងពើាាលឿរេគងមិនលក់ោឝើងលស ។ ែត្  មួយ
ែពងល្យំមួយទ្ឹកឃមហំបនតិច នឹងជួយឱើយអនកេគងលក់រសួល ។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ 
ែត្  មានស្រធាត្រុបៅំងអុកសីុដកមមេរចើន ែដលជួយេ្វើឱើយែសើបក
រសស់ស្វើត្ ឿរ រកុំឱើយេកើត្មុន និងរល្កែសើបក ។ 

 ចំណ ំ ៖ ចំេ ោះ្ស៵ីមានៃផទេ ោះ ឬមនុសើឝែដលមានអាែលកហើឝហីនឹងា ទើំ
 មិនគួរទ្ទ្ួល នែត្េនោះេទ្ ។ 

    ៤- ទឹកេ៉ុះេេ  ៖ ទ្ឹកេ៉ោះេេមានំត្ិៀយើញ់ ប ឬផលិត្ផលេ្វើពីទ្ឹកេ៉ោះ
េេដូចំទ្ឹកេ៉ោះេេជូរេមើនំត្ិសរ... អាចជួយជរំុញឿររមាយើយអាាររ បែនថម
ា មពល និងស្រធាត្ុចិចឹម និងឿត្់បនថយឿរែយើន ។ ំឿរពិត្ណ្ស់ ឿរផឹក
ទ្ឹកេ៉ោះេេេើដើៗមួយែកវេៅេពលល្ឃើច ក៏ជួយឱើយអនកេគងលក់រសួលែដរ ។ 
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    ៥- ែតខ្ញី ៖ ែត្ខ៳េីើដើមួយែកវលសសរមាប់របព័នធរមាយើយអាាររ ។ វាក៏ជួយឱើយអនក
េគងលក់រសួលផងែដរ។ អនកអាចបែនថមខ៳ីរសស់ ២ ឬ ៣ ចំណិត្ ចូលកនហងទ្ឹកេើដើ
េហើយបែនថមទ្ឹកឃមហំ ២-៣ ស្យើបរ ចូល គឺរឹត្ែត្ពិេសស ។ (េមើលរត្ង់េលខ១ផង) 
    ៦- ែតជីរអៃកើម ៖ ែត្ជីរអៃកើមមានឿឡឡរី ប ជួយបនធឡរស្ច់ដុំេ ោះ និងបេងើន
លំហូរទ្ឹករបមាត្់ េ្វើឱើយរបេសើរេឡើងនូវបញ្លើៀយើញ់កនហងរាងឿយ។ ែត្របេភទ្េនោះក៏រត្ូវ
ានេគបៃលើញា មានឥទ្ធិពលទ្ប់ស្កើត្់ចំណង់អាាររផងែដរ ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday/Kongsrok 
១៤-អាហារ ៥ មុខ្ ជាំនួយដល់េថែើម 

អាហារទំង ៥ មុខេនេះជួយលងជាត្ិពុលក្នុងេ្លើមបនយ ៉ាងលអ 
េ្លើមមានំត្ិពុល រាងឿយៃយនឹងឈឺណ្ស់ ។ េ្លើមគឺំរកេពញែដល្ំ

បំផុត្េៅកនហងស  ើងឿយ ែដលមានមុខៃរំង ៥០០ េៅកនហងខលអនេយើង េហើយេយើង
ដំេណើរឿររស់េៅកនហងបចហបើបននេនោះអារស័យេៅេលើេ្លើមេរចើនែមនែទ្ន ។ េ្លើមមាន
សុខភាពលសអាចជួយេយើងឿរ រពីជំងឺេផើឝងៗំេរចើន។េគសេងត្េឃើញា េ្លើមមាន
ត្ួ ទ្ីផទហកនូវវីតាមីននិងំត្ែិដក ែដលបំែបលងំត្ិសរេៅំសរែដលអាចេរបើាន
េៅេពលមានករមិត្ំត្ិសរកនហងខលអន ែដលរាងឿយទ្ទ្ួលយក ដូចំបនើាបំត្ិ
ពុលកនហងះម ជួយបំផ្យើញេឿសិឿះមរកហមោស់ និងជយួផលិត្ទ្ឹករបមាត្់
េដើមើបីបំែបកៀយើញ់ែដលអារកក់ៗេចញពីរាងឿយ ។ ដូចេនោះេដើមើបីទ្ទ្ួលានេ្លើមែដល
មានសុខភាពលស អនកោំាច់គិត្គូរនូវរបបអាាររ ំង៥េនោះ មកេ្វើំអាាររសរមាប់
បរិេភាគរបោំៃ្ាន ។ 
    ១- ែតៃបតង ៖ ែត្រត្ូវានេគោត្់ទ្ុកា ំេភសជ៱ៈែដលមានរបេោជន៍ៀយើំង
ចំេ ោះេ្លើម ។ េរ ោះេៅកនហងែត្មានផទហកស្រំត្ិៀេត្អ ៊ីនជួយល្ងសមាវើត្រាល់របស់
ែដលអារកក់ៗកនហងខលអនរបស់េយើង ។ តាមឿរសិកើារបស់របេទ្សជប ុន ានរកេឃើញ
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ា ឿរទ្ទ្ួល នែត្ៃបត្ងពី ៥េៅ១០ ែពងកនហងមួយៃ្ គឺជួយដល់សុខភាពេ្លើមាន
ោឝើងលសៀយើំងណ្ស់ ។ 
    ២- ឿេវេ ៖ ្វីេបើមាន កើយេគា  ផឹកឿេហវេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់សុខភាព េ ោះ
កនហងករមិត្ណ្ក៏េ៉យ ប ុែនតឿេហវជួយសមាវើត្ំត្ិពុលកនហងខលអន និងជយួឿរ រេយើង
ពីឿរ្យចុោះៃនារនិភ័យៃនឿរស្យើប់េ៉យជំងឺេ្លើមរា ើំៃរូផងែដរ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ វា
ជួយឿត្់បនថយារនិភ័យ ចំេ ោះឿរវិវត្តៃនជំងឺមាររីកេ្លើមរបេភទ្ទ្ូេៅ និងជំងឺរកិន
េ្លើមេទ្ៀត្ផង ។ 
    ៣- ែផែ្កូច ៖ ដចូែដលេយើងដឹងេហើយា  ទ្នទឹមនឹងផ៵ល់វីតាមីន  រកចូជួយឱើយ
ែសើបករបស់េយើងរសស់ស្វើត្ េហើយវាក៏មានត្ួ ទ្ីជួយជំរុញឱើយេ្លើមល្ងសមាវើត្
ំត្ិពុលេចញពីឿរៈ ើំអាាររេផើឝងៗ និងេភសជ៱ៈណ្ែដលមានំត្ិពុលេរចើន គឺា 
រត្ូវានល្ងសមាវើត្តាមរយៈឿរៈ ើំរកចូេនោះឯង ។ េៅកនហងែផលរកូច មានស្រំត្ិ
របៅំងអុកសុីដកមម ែដលជួយឿរ រេ្លើមពីឿររងរបួសេ៉យឿត្់បនថយឿររល្ក 
និងឿរ រេឿសិឿេ្លើមេនោះឯង ។  
    ៤- ែផែទាំពាំងបយជូរ ៖ ំែផលេឈើែដលផទហកនូវសមាសធាត្ុែដលមានអត្ថ-
របេោជន៍ជួយឿរ រេ្លើមនិងឿត្់បនថយឿររល្ក រពម ំងឿរ រឿរបំផ្យើញនិង
ឿរបេងើនករមិត្ស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមមកនហងខលអនផងែដរ។ តាមឿររស្វរំវាន
ឱើយដឹងា  ៈ ើំទ្ំ ំងាយជូរញឹកៈប់រយៈេពល ៣ ែខ នឹងជួយឱើយេ្លើមរបស់េយើង
មានសុខភាពលស ។ 
    ៥- ខ្ទឹមស ៖ ខទមឹសផទហកេៅេ៉យស្ពាើន់្័រ ែដលេ្វើឱើយអង់ហើឝហីមកនហងេ្លើមសកមម 
និងជួយឱើយរាងឿយរបស់េយើងបេចញំត្ិពុល វាផទហកបរិមាណេសេលញ ឡមខពស់ ំ
មីរកូស្រំត្ិសំៀន់មួយ ែដលរត្ូវានេគបៃលើញា  វាបេងើននូវករមិត្អង់ហើឝហីម
របៅំងអុកសុីដកមម្មមំត្ិេៅកនហងេ្លើមរបស់េយើង េហើយជយួឱើយេយើងដក្យពីភាព
តានត្ឹងៃនអុកសុដីកមមផងែដរ ។  
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ដូចេនោះេបើចង់ឱើយេ្លើមរបស់េល្កអនកមានសុខភាពលស  េ៉យឿរៈ ើំអាាររ 
គបើបីរត្លប់មកគិត្គូរនិងេរជើសេរីសអាាររែដលមានរបេោជន៍ដល់េ្លើម ដូចែដល
ានេលើកេឡើងៀងេលើេនោះរស្ប់ ។ ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 

១៥-ឿលទាំង ៥ មិនគួរងូតទឹក 
ឿរងូត្ទ្ឹកំវិ្ីសមាវើត្ខលអនពីេមេរាគ ពពួកាក់េត្រី និងជួយឱើយអារមមណ៍

របស់េយើងរសស់រស្យពីភាពតានត្ឹងានផងែដរ ។ ក៏ប ុែនតំទ្េូៅ របសិនេបើអនក
អាចងូត្ទ្ឹកាន ៣ ដងកនហងមួយៃ្ គឺរឹត្ែត្ផ៵ល់ផលលសោឝើងៀយើំងចំេ ោះសុខភាព ។ 
ទ្នទឹមនឹងេនោះ ឿរងូត្ទ្ឹកកនហងស្ណើនភាពមួយចំនួន រត្ូវានេវជ៱បណឌិត្ខលោះរពមាន េរ ោះ
វាអាចបងេៅំបញ្លើដលស់ុខភាព និងអាចឱើយេយើងស្យើប់ានផងែដរ ។  

ំពិេសសឿល ំង ៥ ៀងេរឿមេនោះ អនកមិនគួរងូត្ទ្ឹកំ៉ច់ៀត្ េរ ោះ
វាេ្វើឱើយប ោះ ល់សុខភាព្ន់្រ ។ 
    ១- ងូតទឹកបនទើប់ពីៈ ើាំអាហារ ៖ នឹងេ្វើឱើយរកពោះរបស់អនកចុោះេខើាយ និងបង
េៅំអាឿរៈឈឺរកពោះ េហើយេ្វើឱើយរបព័នធរមាយើយអាាររមិនអាចេ្វើឿរានលសេទ្ៀត្
ផង ។ មិនរត្ឹមែត្ប ុណណឹង វាបណ្ដើលឱើយមានបញ្លើសរៃសះមរាំងសទោះដល់លំហូរ
ះម េហើយរាងឿយរបស់អនកៅប់ចុោះេខើាយោឝើងៀយើំងបំផុត្ ។ 
    ២- េពលែដលសតីុណឝភពេឡើងៀលើាំង ៖ េៅេពលកេ្ដើេឡើងដល់៣៨អងើាេស
ឬេរចើនំងេនោះ វិ្ីងូត្ទ្ឹកបចហោះសីត្ុណលភាព អាចបងឱើយ៉ច់សរៃសះម ឬបងំ
ផលប ោះ ល់ដល់អាយុជីវិត្របស់អនក ។ ដើបិត្ែត្ោឝើងេនោះក៵ី េវជ៱បណឌិត្ក៏ានពនើយល់
ា បញ្លើ៉ចស់រៃសះមមិនមានេកើត្េឡើងេទ្ រេន់ែត្េពលេើដើខលអនងូត្ទ្ឹកប ោះធាត្ុ
រត្ំក់ គឺវាអាចរៃៈក់ែត្ប ុេណ្្ើោះ ។ 
    ៣- បនទើប់ពីផឹកេ្គឿង្សវឹង ៖ ឿរងូត្ទ្ឹកេរឿយេពលផឹកេរគឿងរសវឹងរួច 
ំត្ិអាល់កលុនឹងរារំាងដល់ចល េ្លើម និងេ្វើឱើយគលហយកូសេៅកនហងះមដំេណើរឿរ
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មិនានលស ែដលបណ្ដើលឱើយេកើត្ំជំងឈឺឺកើាល វិលមុខ និង អស់កមាយើំង លឞតិ្ៃលឞ
ំេដើម ។ ក៏ប ែុនតេបើផឹករស្កនហងករមិត្លមម មិនមានផលរុៀនអវីេឡើយ ។ 
    ៤- េ្ឿយអសក់មលើាំងៀលើាំង ៖ ឿរងូត្ទ្ឹកេរឿយអស់កមាយើំងៀយើំង នឹង ំឱើយេកើត្ 
ជំងឺផ្ដើស្យ េើដើខលអន ឬអស់កមាយើំងដល់ស្យើប់ក៏អាចា ាន។ េៅេពលអនកអស់កមាយើំង
ៀយើំង អនកគួរសរមាកឱើយាត្់ហត្់បនតិច សឹមអនកចូលេៅងូត្ទ្ឹក េដើមើបីយកេពលេៅ
សរមាកបនត ំឿរលសបំផុត្ ។ 
    ៥- ងូតទឹកេពលយប់េ្ៅេពក ៖ ទ្មាយើបង់ូត្ទ្ឹកេៅេរឿយេមាឝើង១១យប់ នឹង
េ្វើឱើយសីត្ុណលភាពកនហងខលអនែរបរបួលភាយើមៗ េហើយះនេៅរកឿររួមៃនសរៃសះម 
ែដលវាអាចបងផលប ោះ ល់េៅដល់លំហូរះមរត្់េៅឿន់ខួរកើាល េហើយអាចប ោះ
 ល់ដល់សួត្ ឬអាចបណ្ដើលឱើយ៉ច់សរៃសះមខួរកើាលានែដរ ។  

ប្បភព ៖ ែបក្ៗ Nitean 

១៦-បែនែ៥្បេភទមិនគួរបរិេភគេៅ 
 បែនលមួយចំនួនេល្កអនកមិនរត្ូវបរិេភាគ ំងេៅេទ្ េរ ោះវាអាចេ្វើឱើយខូច
សុខភាពាន ។ ដូចែដលេយើងានដឹងេហើយា បែនលរសស់ៗ គឺមានស្រធាត្ុេរចើន
ជួយេៅដល់រាងឿយ ក៏ប ុែនតបែនលមួយចំនួនេទ្ៀត្ែដលេយើងមិនរត្ូវបរិេភាគ ំងេៅ
គឺោំាច់រត្ូវែត្ចមសិន េរ ោះា វានឹងផតល់ផលវិាកដល់សុខភាព ។ បែនល ំងេ ោះគឺ ៖ 
    ១- ផកើៀត់ណា ៖ វាមានស្រធាត្ុដូចនឹងៃសពេឿដើបែដរ េ៉យស្រំត្ិសរេៅ
កនហងផ្កើៀត្ណ់្គឺោំាច់រត្ូវែត្ចមសិន េរ ោះា េបើមិនដូេោទើោះេទ្ វានឹងបងេៅំអាសីុដ
េៅកនហងរកពោះ ែដលអាចេ្វើឱើយេយើងឈឺរកពោះេ៉យមិនដឹងខលអន ។ 
    ២- ដាំឡឣង ៖ ដំឡឡងមានស្រធាត្ុសីុោឝើ៉យ ឿលេបើេយើងៈ ើំវាេ៉យមិនាន
ចមសិន េ ោះវានឹងបណ្ដើលឱើយេកើត្ជំងឺដូចំ ្ប់រទ្ងូ របឿច់ េហើយេបើ្ ន់្រក៏អាច
ះនដល់ស្យើប់ានេទ្ៀត្ ។ 
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    ៣- ៃសៃេខ្ៀវ ៖ ៃសពេខៀវគឺមានេសលិចអាសុីដ ែដលវាៃយរបៅំងនឹងឿររសូប
ៃនរបូេត្អ ៊ីននិងពពួកអ ៊ីយ ុង ដូេចនោះវាេ្វើឱើយរាងឿយទ្ទ្ួលស្រធាត្ុរបេភទ្េនោះមិនាន
រគប់រេន់េឡើយ បូករួម ំងអនកបរិេភាគមិនានចមសិន វាមានន័យា  អនកមិនអាច
ទ្ទ្ួលានរបេោជន៍ពីរបូេត្អ ៊ីន និងអ ៊ីយ ុងបនតចិេស្ោះ ។ 
    ៤- ៃសៃេឿដើប ៖ េៅកនហងៃសពេឿដើបមានផទហកស្រធាត្ុមើាឝើងរបៅំងនឹងបញ្លើមួយ
ចំនួនកនហងឿរោប់យកស្រធាត្ុអ ៊ីយ ុងមកេរបើរាស់ ។ េបើអនកមានជំងឺរកេពញេត្រូូអ ៊ីត្ 
េ ោះអនកមិនរត្ូវបរិេភាគបែនលេនោះេៅានេទ្ េរ ោះវាអាចេ្វើឱើយជំងឺរបស់អនកឿន់ែត្
្ន់្រេៅវិញ ។  
    ៥- ដាំឡឣងបរាំង ៖ េៅកនហងដំឡឡងារាំងមានផទហកស្រធាត្ុពុលមើាឝើងែដលមាន
េះមើោះា  គលីខូលិចអាសុីដ ែដលវាេ្វើឱើយស  ើងឿយមានអាឿរៈមនិរសួលដូចំកសអត្
ចេៃវើរ ដងឞក់ ដកដេងឞើមមិនរបរកត្ី េបើ្ ន់្រនឹងះនដល់ឿរស្យើប់។ ដូេចនោះេល្ក
អនកគបើបីបរិេភាគវាេ៉យចមសិនំមុនសិន ។ 
    ៦- ទាំពាំង ៖ កនហងទ្ំ ំងមានស្រធាត្ុពុលសីុោឝើ៉យដូចដំឡឡងែដរ ។ ឿលេបើ
េយើងបរិេភាគ ំងេៅ វានងឹេ្វើឱើយេរេោះា ទើក់ៀយើំងដលស់ុខភាព ។ ដូេចនោះេបើេល្កអនក
ចង់បរិេភាគទ្ំ ំង គបើបីចមសនិវា១០  ទ្ីំ មុនសិន ។ 
    ៧- សែណែកកួរ ៖ ំទ្ូេៅេយើងែត្ងយកសែណែកកួរេ្វើំអនលក់ េដើមើបីៈ ើំ
ំមួយរបហុក ទ្កឹេរគឿង ឬេ្វើំអនលក់ំមួយនំបចហកំេដើម ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏
េ៉យ េល្កអនករត្ូវដឹងា  សែណែកកួរមានផទហកស្រធាត្ុពុលមើាឝើងែដលមានេះមើោះ
ា  ស្មូណ្ឡា និង អ ៊ីខូលី ែដលវាេ្វើឱើយរាងឿយរបស់េយើងរាករូសេៅេពលៈ ើំ
េៅ េហើយលំាកកនហងឿរបេ តើបង់ េបើេយើងមិនានចមសិនវាំមុន ។ ដូចនោះេហើយេបើ
ចង់ៈ ើំ េល្កអនកគបើបីរសុសឬចមសិនវា ១០  ទ្ីំមុនសិន ។  
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បែនលេៅ ៥ យ ៉ាងេផ៉ាឝងេ ៀត្ 
ចំែណកេៅកនហងរបភពែបលកៗ  បែនល៥ោឝើងមិនគួរបរិេភាគេៅ 

 បែនល ំងអស ់ មិនែមនសុទ្ធែត្លសសរមាប់សុខភាព របស់េល្កអនកេ ោះេទ្ 
មានរបេភទ្អាាររនិងបែនលមួយចំនួន េគារមបរិេភាគ ងំេៅ េរ ោះវាបណែ ំេៅ
េ៉យំត្ិពុល និងពពួកាក់េត្រីរាប់ល្ន េហើយវាអាចនឹងចូលេៅកនហងខលអនមនុសើឝ 
េ្វើឱើយអនកអាចស្យើប់ាន េ៉យមិនដឹងមូលេហត្ុផងែដរ ។ 
 ំទ្ូេៅមនុសើឝរគប់រូបែត្ងែត្គិត្ា  ឿរបរិេភាគបែនលេរចើនគឺផតល់នូវផលលស
ចំេ ោះសុខភាពដូចំ ជួយឱើយែសើបកស្វើត្ ជំនួយឿរគិត្ានលស និងមានអត្ថ-
របេោជន៍ំេរចើនេទ្ៀត្ចំេ ោះសុខភាពរបស់មនុសើឝេយើង ។ ប ុែនតេ ោះំោឝើងណ្ 
ពួកវាមិនសុទ្ធែត្លស ំងអស់េ ោះេទ្ េ៉យបែនលេៅ ៥ របេភទ្េនោះ េបើអនកបរិេភាគ
េរចើនអាច ំំ ត្ិពុលចូលកនហងរាងឿយេៅវិញ ។ 
    ១- សែណែកបណែ ុះ ៖ សែណែកបណែ ោះគឺំបែនលដ៏េពញនិយមមួយ ែដលមាន
មនុសើឝភាគេរចើនបរេិភាគេៅរសស់ៗ ។ ឿរបរិេភាគសែណែកបណែ ោះ ំងេៅ គឺអាច
បណ្ដើលឱើយរបត្ិកមមំមួយស្រធាត្ុមួយចំនួន ែដលអាច ំឱើយមានអាឿរៈកសអត្ចេៃវើរ
និងឈឺេ ោះ ។ លសបំផុត្គបើបយីកវាេៅរសុសឱើយានឆសិនលសសិន ។ 
    ២- ៃសៃេឿដើប ៖ ៃសពេឿដើបេៅមានផទហកនូវស្រំត្ិពុលមើាឝើងែដលេគឱើយេះមើោះា  
ហឡហេជន ែដលវារារំាងរកេពញពីរូូអ ៊ីត្មិនឱើយផើារភាជើប់េៅនឹងអ ៊ីយ ូត្េដើមើបីផលិត្េចញ
នូវអ័រម ូនពីរូូអ ៊ីត្ ។ អនកែដលមានជំងឺរកេពញពីរូូអ ៊ីត្មិនរត្ូវានែណ ំឱើយបរិេភាគៃសព
េឿដើបេ ោះេទ្ ។ ចំែណកមនុសើឝទ្ូេៅ េបើចង់បរិេភាគ គួរែត្ចមសិនវាំមុន ។ 
    ៣- ទាំពាំង  ៖  ទ្ ំំងេៅមានផទហកនូវស្រធាត្ុ  ែដលអាចបំែបលងេៅំំត្ិពុល
សុីោឝើ េ៉យមុនេពលបរិេភាគ អនកគួរែត្ចមសិនវាេៅកនហងទ្ឹកពុោះរយៈេពល ១០  ទ្ី
សិនេទ្ើបអាចទ្ទ្ួល នេ៉យមានសុវត្ថិភាពបំផុត្ ។ អនកទ្មាយើបទ់្ទ្ួល នវា ំង
េៅកនហងបរិមាណេរចើន យូរៗេៅនឹងេ្វើឱើយអនកចុោះេខើាយនូវរបព័នធស្ច់ដុំ  ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៤- ដាំឡឣងមី ៖ ដំឡឡងមីេៅមានផទហកនូវស្រធាត្ុមើាឝើង ែដលេគឱើយេះមើោះា  លី
ណ្វា ើរីន ែដលរារំាងដំេណើរដកដេងឞើមរបស់េឿសិឿ ។ ឿររាំងសទោះេនោះក៏អាចឱើយអនក
ាត្់បង់ជីវិត្កនហងរយៈេពលខលី ។ ដូេចនោះ គបើបចីមសិនវាឱើយឆសិនសិន មុនបរិេភាគ ។ 
    ៥- សែណែកកួរ ៖ ឿរបរិេភាគសែណែកកួរេៅេៅ កនហងបរិមាណេរចើនអាចេ្វើឱើយ
អនកមានលំហូរំត្ិពុល ែដលេគឱើយេះមើោះា ឃលីខូរបូេត្អ ៊ីនចូលេៅកនហងខលអន ែដលវា
អាចបណ្ដើលឱើយមានឿរកសអត្ចេៃវើរនិងរាករូស េរឿយេពលបរិេភាគរបមាណ ២ េៅ
៣ េមាឝើង ។ ប្បភព ៖ ែបក្ៗ  Nitean 

១៧-េភសជជៈ៩្បេភទបនើាបំតិពុលកនអងេថែើម 
លអបំផុត្សរមប់អ្នក្ែដលេ្ដ៉ាក្នុង និងមនជាត្ិពុលក្នុងេ្លើម 

 េៅរដូវេើដើ មនុសើឝំេរចើនែត្ងទ្ទ្ួលរងពីឿររមាស់កនទអលរកហមនិងេឡើង
កេ្ដើកនហងខលអន ដូេចនោះេភសជ៱ៈ្មមំត្ិ ំង៩របេភទ្ៀងេរឿមេនោះ នឹងជួយបនើាបំត្ិ
ពុលែដលេៅកកកនហងេ្លើម និងេ្វើឱើយរាងឿយរត្ំក់េឡើងវិញ ។ 
    ១- ទឹក្កូចៅមើរ ៖ រកូចៅមើរមានផទហកវីតាមីន C ខពស់ណ្ស ់ ដូេចនោះេភសជ៱ៈ
របេភទ្េនោះមិនរត្ឹមែត្ជួយបំាត្់ឿរេរសកប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំងជួយឱើយភាពរត្ំក់
លស បំាត្់អាឿរៈកសក និងំា ទើំសមាយើប់េមេរាគោឝើងមានរបសិទ្ធភាពេទ្ៀត្ផង. . .។ 
    ២- ទឹកដូង ៖ ទ្កឹដូងគឺំេភសជ៱ៈែដលជួយបំាត្់ឿរេរសកោឝើងមានរបសិទ្ធ-
ភាពបំផុត្ ។ មិនរត្ឹមែត្មានផទហកនូវស្រធាត្ុចិចឹមែដលលសសរមាប់សុខភាពប ុេណ្្ើោះ
េទ្ ប ុែនតេបើេោងេៅតាមេវជ៱ស្្ស៵បូ  ើ ទ្ឹកដូងជយួបំាត្់កេ្ដើកនហងខលអន បេណែញ
ំត្ិពុល និងអាចជួយបេងើនភាពរឹងមាំផងែដរ ។ 
    ៣- ទឹកអាំេៅ ៖ វាំេភសជ៱ៈដ៏េពញនិយមមួយេៅរដូវេើដើ េរ ោះទ្ឹកអំេៅមិន
រត្ឹមែត្រត្ំក ់ ផតល់ភាពរសស់រស្យក៏ដូចំជួយឿត្់បនថយភាពេរសកប ុេណ្្ើោះេទ្ 
ប ុែនតវាក៏អាចផ៵ល់ា មពលភាយើមៗេដើមើបីរបៅំងនឹងឿរអស់កមាយើំងេៅរដូវេើដើផងែដរ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៤- ែតៃបតង ៖ េនោះំេភសជ៱ៈែដលេយើងែត្ងស្គើល់ំទ្ូេៅ ។ វាមិនរត្ឹមែត្
េ្វើឱើយរាងឿយចុោះរត្ំក់ និងបនើាបំត្ិពុលប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំងមានរបសិទ្ធភាព
កនហងឿរឿរ រជំងឺមួយចំនួនដូចំជំងឺេលើសះមនិងជំងឺរកិនសរៃសះមំេដើម 
    ៥- ទឹកសកេ់ពត ៖ េៅរដូវេើដើអនកអាចេ្វើទ្ឹកេ ត្េស្ឃើរេដើមើបីផឹកជំនួសទ្ឹក
ែដលេរោោះរាល់ៃ្ េរ ោះវាមានឥទ្ធិពលពើាាលលសបំផុត្ ។ អនកែដលមានជំងឺេលើស
ះម និងទ្ឹកេ មែផសម ក៏អាចផឹកទ្ឹកេនោះានេ៉យមិនប ោះ ល់ជំងឺេឡើយ ។ េបើ
េោងតាមេវជ៱ស្្ស៵បូ  ើបៃលើញា  សក់េ ត្មានរសំត្ិែផសមម្ើយមមានរបសិទ្ធ-
ភាពបចហោះទ្ឹកេ ម និងទ្ឹករត្ំក់? ។ 
    ៦- ទឹកឪឡឹក ៖ ែផលឪឡឹកលសបំផុត្សរមាប់បរិេភាគេៅរដូវេើដើ ។ េបើផឹកទ្ឹក
ឪឡឹកំរបោ ំ វាអាចជួយឿរ រនិងពើាាលអាឿរៈេើដើរគប់របេភទ្ ដូចំបចហោះ
កេ្ដើកនហងខលអន េើដើមាត្់ សអត្ហួត្ែហង េរសកទ្ឹក ទ្ល់ល្មក និងាត្់ចំណង់អាាររ
ំេដើម ។ 
    ៧- ទឹកមសើសុីន ៖ ឿរទ្ទ្ួល នទ្ឹកមួយែកវកនហងអាឿសធាត្ុេើដើ នឹងជួយឱើយ
បចើ៲ប់ឿរេរសកទ្ឹក និងបនថយភាពអស់កមាយើំងភាយើមៗ ។ េនោះក៏េរ ោះែត្បែនថមពីេលើ
ទ្ឹក េភសជ៱ៈេនោះក៏ផ៵ល់ដល់រាងឿយនូវអំបិល ែរូសំៀន់ៗ និងវីតាមីនែដលាត្់បង់
េៅកនហងេញើសផងែដរ ។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ វាមានរបិសទ្ធភាពកនហងឿរបចហោះកេ្ដើ 
បំាត្់ំត្ិពលុ េហើយក៏ំា ទើំសមាយើប់េមេរាគ និងរុេៈចឿររមាយើយអាាររផងែដរ ។ 
    ៨- ទឹកសាឡាត់ ៖ េៅរដូវេើដើ ឿរពិស្ទ្ឹកស្ឡាត្់ំរបោំ ពិត្ំលសសរមាប់
រាងឿយ ។ េោងតាមឱស្បុរាណ ទ្ឹកស្ឡាត្់មានរសំត្ិហឹររត្ំក់បនតិច 
មានកេ្ដើលសបំាត្់ំត្ិពលុ ំា ទើំបចហោះទ្ឹកេ ម នងិំា ទើំសមាយើប់េមេរាគ ។ មនិែត្
ប ុេណ្្ើោះ ទ្ឹកស្ឡាត្់ក៏អាចេ្វើឱើយះមកនហងរាងឿយរត្ំក់ផងែដរ។ ដូេចនោះេៅេពល
រាងឿយមានកនទអល រមាស ់រាក ឬជំងឺេ ោះេវៀន អនកអាចស្កំមួយទ្ឹកេនោះាន ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៩- ទឹក  ៖ វារបារក់របែហលនឹងស្ឡាត្់ែដរ ។ ទ្ឹកេនោះមាន
ឥទ្ធិពលរត្ំក់េៅរដូវេើដើ ជួយឱើយរាងឿយកមាងើត្់កេ្ដើានោឝើងៅប់រហ័ស ។ ទ្ឹក 

  មានរសំត្ិលវីង មានលកណៈរត្ំក់ មានរបសិទ្ធភាពរត្ំក់ 
បនើាបំត្ិពុល ពើាាលេើដើៀងកនហង ។  ប្បភព ៖ Phunutoday / Knongsrok 

១៨-សញ្ញើ ៥ យសើង េថែើមមនបញ្ឝើ 
 េ្លើមគឺំសរីរាងសំៀន់មួយៃនរាងឿយ ។ របសិនេបើេ្លើមរត្ូវានខូចៀត្ 
វានឹងបងផលវិាក្ន់្រដល់សុខភាព ។ េៅេពលែដលអនកេឃើញសញ្ញើ ំងេនោះ
េៅកនហងខលអន សូមរបយ័ត្នេហើយរបៈប់េៅជួបរគូេពទ្ើយជំ ញេដើមើបីពេិរេោះ និងរក
ដំេណ្ោះរស្យឱើយ ន់េពលេវល្។ សញ្ញើ ំងេនោះគឺ ៖ 
    ១- រកញឹកៈប់ និងមនិែលើនអេីទាំងអស់ ៖ មនុសើឝំេរចើនែត្ងែត្សននិ៉ឋើន
ា  អាឿរៈរាកគឺបណ្ដើលមកពីបញ្លើ កទ់្ងនឹងបំពង់រមាយើយអាាររ ។ ប ុែនតំឿរពិត្
េ្លើមក៏េដើរត្ួ ទ្ីោឝើងសំៀន់កនហងដំេណើរឿររមាយើយអាាររែដរ េ៉យទ្ឹករបមាត្់ចូល
កនហងេ ោះេវៀនេដើមើបីចូលរួមែបងែចកនិងរមាយើយអាាររ ។ របសិនេបើេ្លើមរត្ូវានខូច 
បរិមាណទ្ឹករបមាត្់រត្ូវានឿត្់បនថយោឝើងៀយើំង មិនអាចរមាយើយអាាររានេឡើយ។ 
ផលវិាករបស់វា គឺរាកញឹកៈប់ នងិែត្ងែត្ចេៃវើរ ែដលអមេ៉យឿរាត្់បង់
ចំណង់អាាររ ។ 
    ២- ចេៃឞើរ នងិបត់បង់ចាំណងអ់ាហារ ៖ ឿរចេៃវើរ និងឿរមិនែយើនអាាររ គឺ
ំសញ្ញើៃនជំងឺេផើឝង ៗ េទើំ េរចើន ប ុែនតវា ក់ទ្ងនឹងឿរផលិត្ និងឿរបេចញទ្ឹក
របមាត្់េ៉យេ្លើម ។ ទ្ឹករបមាត្់េ្វើឱើយរុអិល និងបំែបកំត្ិៀយើញ់ ដូេចនោះពួកេគអាច
រមាយើយាន ។ កនហងករណីមានឿរេខើាយេ្លើម អារមមណៃ៍នឿរចេៃវើរ និងឿរាត្់បង់
ចំណង់អាាររ គឺំលកណៈមួយៃនសញ្ញើរពមាន ។ 
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    ៣- ឈឺោប់រិលេៅកនអងេថែើម  ៖ េ៉យស្រេ្លើមេមើនចុងសរៃសរបស្ទ្ ដូេចនោះ
វាពិាកកនហងឿរបច៱ឡនសញ្ញើឈឺោប់ចើាស់ប តើប់ពីមានជំងឺ ។ ប ុែនតេៅដំណ្ក់ឿល
េរឿយៃនជំងឺេ្លើម េៅេពលែដលជំងឺរល្កេ្លើម ឬេឿសិឿមាររីកអាចរមាយើយាន
េ្លើមេហើម ភាព្ន់ៃនសរៃសរបស្ទ្ នងិបកេៅជិត្េ្លើមេកើនេឡើង បណ្ដើលឱើយឈឺ
ោប់ ។ របសនិេបើអនកឧសើាហ៍ឈឺខនង ប ឬឈឺស្មើស្ដើំ វាំសញ្ញើែដលអនកគួរែត្
របុងរបយ័ត្នឱើយានខពស់ ។ 
    ៤- ឧសើាវ៍ភន់្ចឡាំ និងេភែចភលើាំង វេងេងសាមើរតី  ៖ េ្លើមទ្ទ្ួលខុសរត្ូវកនហង
ឿរយកំត្ិពុលេចញពីះម។ ត្ួោឝើងេៅេពលអនកៈ ើំរបូេត្អ ៊ីនេរចើន ដេំណើរឿរ
រមាយើយអាាររនឹងផលិត្ំត្ិអាម ូៈក់ពុលែដលេ្លើមនឹងបំែបលងវា េ្វើឱើយពួកវាមាន
េរេោះា ទើក់ ។ របសិនេបើេ្លើមមិនដំេណើរឿរលសេទ្ ំត្ិពុលនឹងកកកុញ េហើយែ្ម
 ំងបងបញ្លើដល់ខួរកើាលេទ្ៀត្ផង បណ្ដើលឱើយរល្កខួរកើាល េ្វើឱើយមានឿរភាន់
រចឡំ និងវេងវងស្មើរត្ី ។ 
    ៥- េពុះឿន់ែតរកីធាំ  ៖របសិនេបើអនកេឃើញា  េ ោះរបស់អនកឿន់ែត្្ំ និងែ្ម
 ំងេហើមេ ោះ សូមេមើលសុខភាពរបស់អនក េនោះអាចំសញ្ញើៃនជំងឺរកិនេ្លើម ។ 
សញ្ញើេនោះេលចេឡើងំញឹកៈប់ ចំេ ោះអនកជំងឺែដលដលដ់ំណ្ល់ឿល្ន់្រ ។ 
មូលេហត្ុគឺជំងឺេ្លើម្ន់្រ ែដលបេងើនសមាពាើ្ជោះឥទ្ធិពលដល់ឿរសំេោគអាល់ប ៊ីន 
បណ្ដើលឱើយស្រធាត្ុរាវំលិឿរាល៉ល េហើយេរាគសញ្ញើៃនឿររមាឃើប់េ ោះ ឬឿរ
រីក្ំៃនេ ោះេលចេឡើង ។ 
 ដូេចនោះ របសិនេបើអនកេឃើញេ ោះរីក្ំ សូមេៅជួបរគូេពទ្ើយេដើមើបីពិនិត្ើយ និង
ពើាាលឱើយាន ន់េពលេវល្ ។  ប្បភព ៖ Phunutoday / Knongsrok 

.................... 
.......................... 
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១៩-ទមលើប់អា្កក់៥យសើងៃនឿរេដក(ត) 
 ឿរសរមាកានរគប់រេន់ និងំពិេសសឿរេគងលក់សប់សល់គឺំកតាឍើ
ោំាច់ណ្ស់សរមាប់រាងឿយរបស់មនុសើឝ ។ ក៏ប ុែនតទ្មាយើប់ៀងេរឿមេនោះអាចនឹង
េ្វើឱើយអនកេគងមិនានសប់សល់ េហើយំលទ្ធផលគឺបេងើនភាពតានត្ឹង នងិហត្់
េនឿយ ែដលប ោះ ល់ដល់សុខភាពោឝើងៀយើំង អាចេ្វើឱើយអនកអាយខុលី និងសរមសធ់ាយើក់
ចុោះ និងៅប់ោស់ែ្មេទ្ៀត្ផង ។ ទ្មាយើប ់ំងេ ោះគឺ ៖ 
    ១- េគងេបើកេភែើង  ៖ មនុសើឝមួយចំនួនៀយើចភាពងងឹត្ និងមានអារមមណ៍ា មិន
មានសុវត្ថិភាព េពលពួកេគេគងលក់កនហងទ្ីងងឹត្ ដូេចនោះំេរឿយៗពួកេគរត្ូវេបើកេភលើង
េពលយប។់ េ ោះំោឝើងណ្ ទ្មាយើប់ែដលារក់ដូច្មមតាេនោះ ពិត្ំមានារនភិ័យ
ំេរចើនចំេ ោះសុខភាព។ មូលេហត្ុគឺា  េៅេពលមនុសើឝេគងកនហងបរិោឿសភលឺកនហង
េពលយប់ រកេពញ  ៃនខួរកើាលរបស់មនុសើឝនឹងមិនអាចល្ក់ាំងំត្ិ 

 ានរគប់រេន់េ ោះេទ្ ។  េ្វើឿរេដើមើបីបេងើនអារមមណ៍
ៃនឿរេគង រកើាសីត្ុណលភាពកនហងរាងឿយ និងបេងើនភាពស្ ើំ េ្វើឱើយអនកពិាកេគង
ោឝើងៀយើំង ែដលបណ្ដើលឱើយអស់កមាយើំង របសិនេបើស្ណើនភាពេនោះអូសប យើយយូរ ។ 
េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ ឿរេបើកេភលើងេៅេលើែរគ អាចបណ្ដើលឱើយកុមារបេងើនារនិ-
ភ័យៃនភាពៅប់េពញវ័យ និងរកិន ។ 
    ២- េគង្គបមុខ្  ៖ ទ្មាយើប់យកផួយរគបកើាលោឝើងត្ឹងខណៈេពលេគង វាពិត្
ំផ៵ល់អារមមណ៍កក់េើដើ នងិសុវត្ថិភាពសរមាប់មនុសើឝំេរចើន ំពេិសសកនហងរដូវរៃ 
ប ុែនតឿរសិកើាានបៃលើញា  សូមើបីែត្មនុសើឝែដលមានសុខភាពលស ក៏អាចកមាងើត្់
ាត្់េត្រី និងវីរុសរាប ់ន់ល្នេពលេគងែដរ ។ ដូេចនោះទ្មាយើប់ៃនឿរេគងេៅេរឿម
ផួយអស់រយៈេពលយូរ អនកៃយនឹងមានស្រធាត្ុពុល និងាត្់េត្រីបងជំងឺែដលេ្វើ
ឱើយអនកឆលងជំងផឺលឡវដេងឞើម ឈឺកើាល និងចេៃវើរ ។ 
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(កែនលងខលោះរាប់ា  ឿរេគងរគបមុខ េ្វើឱើយេយើងដកដេងឞើមានខលី មិនអាច
រសូបយកខើយល់អុកសីុែសនេៅឿន់ខួរកើាល និងេបោះដូងានរគប់រេន់េឡើយ) ។ 
    ៣- េគងទាំង្សវឹង ៖ េោងតាមេវជ៱បណឌិត្ៃនមនទីរេពទ្ើយ  

 ានឱើយដឹងា  មនុសើឝំេរចើនែត្ងែត្េគងេពលរសវឹង។ ប ុែនតរបសិន 
េបើអនកេ្វើែបបេនោះំរបោំ វានឹងៃយរសួលសរមាប់ាត្់េត្រីចូលផលឡវដេងឞើម ។ មិនែត្
ប ុេណ្្ើោះ ផលវិាកគឺ្ន់្រៀយើំងណ្ស់ ដូចំបណ្ដើលឱើយេកើត្ជំងឺហឺត្ និងសទោះ
ដេងឞើម ែដលបងឱើយមានេរេោះា ទើក់ដល់អាយុជីវិត្េទ្ៀត្ផង ។ ំងេនោះេៅេទ្ៀត្ អនក
ផឹករស្េហើយចូលេគងំរបោំ នឹងេ្វើឱើយមុខអនកៅប់ោស់ និងអារកក់ ។ 
    ៤- េគងភលើមៗបនទើប់ពីបរិេភគអាហារ  ៖ មនុសើឝំេរចើនមានអារមមណ៍ងងុយ
េគងប តើប់ពីៈ ើំាយរួច ។ របសិនេបើអនកចូលេគងភាយើមៗេ ោះ សុខភាពរបស់អនកនឹង
រងផលប ោះ ល់ោឝើង្ន់្រ ។ ប តើប់ពៈី ើំអាារររួច របព័នធរមាយើយអាាររេៅែត្បនត
ដំេណើរឿរ។ េបើអនកចូលេគងភាយើម ចល េ ោះេវៀននឹង្យចុោះ អាាររមិនរត្ូវាន
រមាយើយេ៉យលស េហើយយូរៗេៅ ជំងឺ ក់ទ្ងរកពោះនឹងេកើត្េឡើង ។ ដូេចនោះអនកគួរៈ ើំ
អាាររេពលល្ឃើចឱើយាន៣េៅ៤េមាឝើង មុនេពលចូលេគង េទ្ើបំឿរលស ។ 
    ៥- េគងទាំងសកេ់សើម  ៖ មនសុើឝំេរចើនែត្ងែត្ងតូ្ទ្ឹកយឺត្ ប តើប់មកពួកេគ
មិនសមអត្សក់េឡើយ រស្ប់ែត្ចូលេគងែត្ម៵ង ។ ប ុែនតអនករត្ូវដឹងា  េបើអនកេគង
ំមួយសក់េសើមែបបេនោះ សំេណើមេៅេលើែសើបកកើាលនឹងេកើនេឡើង និងផ្យើស់ប៵ឡរ
សីត្ុណលភាពរាងឿយរបស់អនកោឝើងៃយ េហើយេ្វើឱើយអនកឈឺកើាល ។ េលើសពីេនោះ
េៅេទ្ៀត្ វានឹងបណ្ដើលឱើយរជុោះសក់ និងឆលងេមេរាគ ។ ឿរឆលងេមេរាគេលើែសើបកេ្វើឱើយ
របព័នធភាពស្ ើចំុោះេខើាយេទ្ៀត្ផង ។ ប្បភព ៖ យ៉ាយ៉ា (ផទះេននហ)៍ 

................. 
...................... 
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២០-មូលេវត៧ុយសើងនាំឱើយេឡើងទមៃន ់
 ឿរេមើលេឃើញគីឡឡរបស់ខលអនឯងេឡើងមិនរត្ឹមែត្េ្វើឱើយអនកខកចិត្តប ុេណ្្ើោះេទ្ 
ប ុែនតវាក៏អាចបងឱើយមានបញ្លើសុខភាពំេរចើនផងែដរ ។ េបើេោងតាមឿររស្វរំវ 
ឿរេលើសទ្មន់ នឹងបេងើនារនិភ័យដល់ឿរស្យើប់មុនអាយុ ។ ំឿរពិត្ កតាឍើែដល
េ្វើឱើយេឡើងទ្មន់ រត្ូវានេគរកេឃើញេៅកនហងទ្មាយើប់េពលល្ឃើចរបស់េយើង ំងអស់េទើ 
។ របសិនេបើអនកដឹងពីេហត្ុផល ំងេ ោះ អនកគួរែត្របុងរបយ័ត្ន និងេរជើសេរីសនូវ
រេបៀបរស់េៅែដលមានសុខភាពលសំងមុន ។ ៀងេរឿមេនោះគឺំ កំហុស ៧ ោឝើង
មុនេពលចូលេគង ែដលំេហត្េុ្វើឱើយេឡើងទ្មន់ ៖ 
    ១- ៈ ើាំអាហារេៅេពលយបេ់្ៅ ៖ េោងតាមឿរសិកើា េគាន៉ស់េត្ឿន
េយើងា  ឿរៈ ើំអាាររេៅេពលយប់េរៅេ្វើឱើយេឡើងទ្មន់។េលើសពីេនោះវាអាចបេងើន
កូេឡេសតរូលូករមិត្អាំងស ុយលីននិងជោះឥទ្ធិពលំអវិជ៱មានដល់អ័រម ូនរបស់េយើង ។ 
    ២- ៈ ើាំឿេវេេៅេពលយប ់ ៖ ឿរផឹកឿេហវេៅេពលយប់មិនរត្ឹមែត្េ្វើឱើយប ោះ
 ល់ដល់ដំេណករបស់អនកប ុេណ្្ើោះេទ្ វាក៏េ្វើឱើយអនកេឡើងទ្មន់ផងែដរ េរ ោះេៅកនហង
ឿេហវ មានំត្ិអាសុីដកលឡរីន ែដលអាចេ្វើឱើយេឡើងទ្មន់ ។ ដូេចនោះយកលស អនកគួរែត្
ផឹកឿេហវរយៈេពល ៦ េមាឝើងមុនចូលេគង ឬពើាោមផឹកទ្ឹកេើដើឧណលៗជំនួសឿេហវ
វិញេទ្ើបរបេសើរ ។ 
    ៣- េគងមិនបន្គប់្េន់ ៖ េដើមើបីមានសុខភាពលស មនុសើឝេយើងគួរែត្េគង
ឱើយាន ៧-៨ េមាឝើងកនហងមួយយប់ ។ ប ុែនតេបើអនកេគងត្ិចំងេនោះំេរៀងរាល់ៃ្ េ ោះ
វាអាចនឹងេ្វើឱើយអនកមានបញ្លើសុខភាពំេរចើន ។ 

កតាឍើមួយេទ្ៀត្ អាចា ឿរេគងមិនានរគប់រេន់ េ្វើឱើយអនកអស់កមាយើំង ដូេចនោះ
េហើយអនកមិនអាចេ្វើឿរារត់្រាណានេទ្ ។ 
    ៤- កងេុះលាំហាត់្បណ ៖ លាំរត្់រាណ និងសកមមភាពរាងឿយេដើរត្ួ ទ្ី
ោឝើងសំៀន់កនហងឿរសរមកទ្មន់ េរ ោះវាជួយបេងើនឿររមាយើយអាាររនិងដុត្ឿឡឡរី
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របស់អនក ។ ឿរអនុវត្តលំារត្់រាណេរៀងរាល់ៃ្ំេរឿងោំាច់ ។ ដូេចនោះេបើអនកេដើរ
ានរបែហល១៥ ទ្ីំេរៀងរាល់ៃ្ អនកនឹងដុត្ឿឡឡរចីំនួន ១០០ ។ ឿរេនោះបែនថម
រហូត្ដល់ ៧០០ ឿឡឡរីកនហងមួយសាឍើហ៍ និង ១០ េផ្នៃនឿរសរមកទ្មន់កនហងរយៈ
េពលមួយៅទើំ ។ 
    ៥- េ្បើ្បស់ឧបករណ៍េអឡិច្តូនិចេៅេពលយប់ ៖ តាមឿរសិកើាាន
បៃលើញា  ឿរេរបើឧបករណ៍េអឡិចរត្នូិចែដលបេចញពនលឺពណ៌េខៀវ មុនេពលេដក 
គឺផើារភាជើប់នឹងឿរេដកមិនលក់និងឿរេឡើងទ្មន់ំយា េហត្ុ ។ េរ ោះា ឧបករណ៍
 ំងេនោះរុៀនដល់ឿរផលិត្េមឡាត្ូនីន  ែដលំអ័រម ូនទ្ទ្ួលខុស
រត្ូវកនហងឿររគប់រគងវដ៵ៃនឿរេដក ។ ជំនួសឱើយឿរេលងទ្ូរសពទមុនេពលចូលេដក 
អនកគួរែត្អានេសៀវេៅ ស្ដើប់ត្្នតីែបបមេ សេចត្  ឬេ្វើសមា្ិ ។ 
    ៦- កាំណត់េមសើងេរទ៍ ៖ េជឿឬមិនេជឿ អនករស្វរំវានេលើកេឡើងា  មនុសើឝ
ែដលេរឿកេឡើងេៅេពលរពឹករសូបពនលឺរពោះអាទ្ិត្ើយមានសនទសើឝន៍មាឝើសរាងឿយ ប
ំងអនកែដលៃ្េហើយានេរឿក ។ ដូេចនោះឿរេរឿកេពលរពលឹមេហើយេចញេៅរត្់
ារត្់រាណេៅេពលរពឹក ! 
    ៧- ពណ៌ែដលេៅជុាំវិញអនកមិន្តឹម្តូវ ៖ ពណ៌េខៀវជួយជំរុញឿរសរមាក
លំែហ ដូេចនោះវាេ្វើឱើយអនកេគងលក់រសួល ។ វាក៏ំពណ៌ែដលបំាត្់ចំណង់អាាររផង
ែដរ ។ ទ្នទឹមនឹងេនោះពណ៌េផើឝងៗដូចំពណ៌រកហមឬទ្ឹករកូចេ្វើឱើយអនកមានអារមមណ៍
ា មានា មពលនិងែយើន ។ ដូេចនោះអនកអាចពិោរណ្េឡើងវិញចំេ ោះពណ៌ៃនបនទប់
េគង ោប់ពីេពលេនោះេៅ ។ ប្រភព ៖ Kroupet Khongsrok , អត្ថរទដោយ ៖ វីរៈ 

២១-កតាតើ ៤ យសើងនាំឱើយរស់បនយូរ 
ទ្មាយើប់របស់មនុសើឝរបោំៃ្ ក៏អាចេ្វើឱើយេយើងជួបេរឿងលស និងេរឿងអារកក់ 

អារស័យេៅតាមទ្មាយើប់េ ោះែដរ ។ ោឝើងណ្ក៏េ៉យ អវីែដលខ៳ហំចង់ែចករុែលកទ្ីេនោះ 
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គឺទ្មាយើប់ស្មច៴ៗ ំង៤ៀងេរឿមេនោះ នឹងជួយឱើយអនកេចៀសផុត្ពីជំងឺ េហើយលស
សរមាប់សុខភាព ែ្ម ំងជួយឱើយអនករស់ានយូរេទ្ៀត្ផង ។ 
    ១- ទាំពអាហារមួយៗ ៖ េពលៈ ើំអាាររ អនកគួរែត្ទ្ំ មួយៗ និងឱើយម ដតសពវ 
មុនេពលេលបចូលកនហងេ ោះ េរ ោះវាំជំារនសំៀន់មួយេដើមើបីជួយឱើយរកពោះរសួល
រមាយើយអាាររ េហើយមិនេ្វើឱើយរបព័នធរមាយើយអាារររបស់អនកសថិត្េរឿមសមាពាើ្្ន់្រ 
ែដលអាចបណ្ដើលេៅំបញ្លើែដរ ។ 

របសិនេបើអនកៈ ើំេលឿនេពក របព័នធសរៃសរបស្ទ្ នឹងបនថយឿរទ្ទ្ួល
ស្គើល់ា អនកានៈ ើំ ៃយេ្វើឱើយអនកៈ ើំេលើស បណ្ដើលឱើយធាត្់និងេលើសទ្មន់ ។ 
ទ្នទឹមនឹងេនោះែដរ េៅេពលអនកៈ ើំេលឿននិងេលើសេរចើនេពក  ំឱើយមានបញ្លើេលើឿរ
រមាយើយអាាររ និងបញ្លើរកពោះរា ើំៃរូេទ្ៀត្ផង ។ 
    ២- របបអាហារមនតុលើយភព ឿតប់នថយំតិៀលើញ់ ៖ គនលឹោះមួយេដើមើបីជួយឱើយ
សុខភាពលសនិងមានជំងឺត្ិច គឺរត្ូវមានរបបអាាររស្មច៴ ។ អនកគួរែត្េរជើសេរីស
អាារររបេភទ្បែនលៃបត្ង និងែផលេឈើឱើយានេរចើន េហើយគួរែត្បរិេភាគអាាររឆសិន 
ដូចំចំហុយ ឬេស្ឃើរ េរ ោះវាលសំងអាាររេចៀន ឬបំពង ែដលមានំត្ិៀយើញ់ និង
អំបិលខពស់ ។ េៅេពលអនកៈ ើំអំបិលេរចើន គឺមានកលឡរូសូដើយឡមេរចើន,  េបើអនកៈ ើំៃរបកនហង
រយៈេពលយូរ អំបិលនឹងរំបចូលេៅកនហងរស ប់ៃនរកពោះែដលបងឿរខូត្ៀត្ដល់
រស ប់រកពោះ និងបណ្ដើលឱើយរល្ករកពោះ ដំេៅរកពោះ នងិបញ្លើេផើឝងៗេទ្ៀត្ ។ ទ្នទឹម
នឹងេនោះែដរ េៅេពលអនកៈ ើំអំបិលេរចើន វាៃយបំផ្យើញេ្លើម និងរកេលៀនេទ្ៀត្ផង ។ 
    ៣- ផឹកទឹកឱើយបន្គប់្េន់ ៖ ឿរផឹកទ្ឹកំទ្មាឃើប់ដ៏ស្មច៴ និងៃយបំផុត្
មួយែដលជួយឱើយអនកមានអាយុែវង និងឿរ រពីជំងឺេផើឝងៗំេរចើន ។  ដូេចនោះអនករត្ូវ
ផឹកទ្ឹកឱើយានរគប់រេន់ គឺព ី៣ ឬ ៤ លីរត្ កនហងមួយៃ្ េទ្ើបវាជួយបនើាប និងេរោោះ
ំត្ិពុលេចញពីរាងឿយ េ្វើឱើយរត្ំក់ខលអន ែសើបកភលឺា យើ មានសំេណើម និងលសដល់
របព័នធរបស្ទ្េផើឝងៗ ។  
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    ៤- ៈ ើាំអាហារេពល្ពឹក ៖ េោងតាមអនកជំ ញអាាររូបត្ថមភ ានឱើយដឹងា  
អាាររេពលរពឹក គឺំអាាររដ៏សំៀន់បំផុត្កនហងចំេណ្មអាាររ ំង៣េពល ប ុែនត
មនុសើឝំេរចើនែត្ងរពេងើយកេនតើយនឹងវា។ េបើអនកមិនៈ ើំអាាររេពលរពឹក វានឹង
បណ្ដើលឱើយអនកខវោះអាាររូបត្ថមភ ែដលេ្វើឱើយឿររមាយើយរបស់អនក្យចុោះ និងបេងើន
េលើបឿនៃនភាពោស់ គឺេ្វើឱើយអនកៅប់ោស់ ។ មិនែត្ប ុេណ្្ើោះ វាអាចបេងើនអរតាជងំឺ
រកួសកនហង្ង់ទ្ឹករបមាត្់ បញ្លើរកពោះ និងេ្លើមផងែដរ ។ ដូេចនោះេហើយ អាាររេពល
រពឹក មិនែមនអនកេចោះែត្ៈ ើំេ ោះេទ្ ប ុែនតអនករត្ូវែត្ៈ ើំអាាររែដលមានជីវំត្ិេពញ
េលញផងែដរ េចៀសវាងៈ ើំៀយើញ់និងៃរបេរចើនេពក ។  

ែប្បអតថបទេដោយ ៖ យ៉ាយ៉ា (ផទះេននហ)៍ 

២២-របស់ទាំង ៦ កុាំទុកកនអងបនទប់េគង 

 បនទប់េគងគឺំកែនលងសរមាប់សរមាកលំែហឿយ ែដលជួយឱើយេយើងមាន
ា មពលេឡើងវិញ និងធា ាននូវសុខភាពលសរបេសើរប តើប់ពីេ្វើឿរេនឿយហត្់អស់
កមាយើំង ។ ដេូចនោះំេរឿងសំៀន់ណ្ស់ែដលេយើងគួរែត្ដឹងពីរបស់របរ ឬវត្ថហេផើឝងៗ
ែដលគួរ៉ក់ និងមិនគួរ៉ក់េៅកនហងបនទប់េគង ។ 

ោឝើងណ្មិញ របស់ ំង៦ៀងេរឿមេនោះ ៉ច់ៀត្មនិរត្ូវ៉ក់តាំងទ្ុកកនហង
បនទប់េគងេឡើយ េរ ោះវាមិនរត្ឹមែត្បំផ្យើញា មពលេយើងប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំងេ្វើឱើយ
េយើងមានអារមមណ៍មិនលស េគងមិនសប់សល់ និងយល់សបតិអារកក់ំរបោំេទ្ៀត្ផង
វត្ថហ ំងេ ោះគឺ ៖ 
    ១- ឧបករណ៍អគិសនី ៖ ំវត្ថហមិនគួរ៉ក់កនហងបនទប់េគងេឡើយ េ៉យេារចេៅ 
សូមើបីេរគឿងអគិសនីត្ូចៗ មានៅទើំងស្ក អំពូល និងា ទើំាញ់មូសំេដើម ។ ពួកវាក៏
មានវិទ្ើយហសកមមកេ្ដើៀយើំង ែដលមានឥទ្ធិពលយូរអែងវង េៅដល់សុខភាពរបស់អនក ។ 
ំឿរលស របសិនេបើមិនោំាច់េទ្ គបើបទី្ុកឧបករណ៍ ំងេនោះេៅេលើជញ្ជើំងឱើយៅឃើយ
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ពីែរគេដកោឝើងត្ិច ២ ែម រត្ ។ េបើមិនដូេោទើោះេទ្ េៅេពលចរនតវិទ្ើយហសកមមបេចញមក 
នឹងមានទ្ំហំ្ំណ្ស់ ែដលបណ្ដើលឱើយប ោះ ល់ដល់សុខភាព ។ 
    ២- ឿាំបិត និង៉វ ៖ ឿំបតិ្ ៉វ ំវត្ថហែដលអនក៉ច់ៀត្មិនរត្ូវទ្កុកនហងបនទប់
េគងេឡើយ ។ េរ ោះា េោងតាមទ្សើឝនៈហុងស ុយ ឿំបិត្និង៉វំវត្ថហមុត្រសួច ។ 
ដូេចនោះរបស់មុត្រសួចមានកនហងបនទប់េគង វាអាចបៃលើញពីេចត្ សមាយើប់ របស់ពួកេគគឺ
្ន់ណ្ស់ ។ វាៃយកនហងឿរបេងើត្សមាពាើ្ឿរៃរ ឈឺកើាល អសនតិសុខ និងៃយ
បងឱើយមានរបសួំអេចត្  ។ 
    ៣- រូបថតអនកសាលើប់ ៖ រូប្ត្របស់បុគលែដលស្យើប់េហើយ ៉ច់ៀត្អនកមិនរត្ូវ
៉ក់តាំងកនហងបនទប់េគងេឡើយ េរ ោះវាៃយបងឱើយយល់សបតិមិនលស មានអារមមណ៍ភ័យ
ៀយើច ងងុយេគងែត្េគងមិនលក់ និងប ោះ ល់សុខភាពផងែដរ ។ ំឿរលស អនកគួរែត្
តាំងវាេៅកនហងបនទប់ទ្ទ្ួលេភ៳ៀវ េលើអាសនៈ ឬកែនលងស្ឃើត្់េដើមើបីេេរពបូំវិញ ។ 
    ៤- របស់របរ ដូចំកញ្ចក់ ៖ ឿរេរបើកចក់េដើមើបីឆលហោះមុខេៅកនហងបនទប់េគងំេរឿង
្មមតាសរមាប់្ ស៵ីទ្ូេៅ ។ ប ុែនតេបើេយើងនិោយពីហុងស ុយ េបើអនកមិនដឹងពីរេបៀប
េរៀបចំនិងទ្ុក៉ក់កចក់ឱើយានរត្ឹមរត្ូវ ពិត្ំមិនលស ល់ែត្េស្ោះ ។ ឿរ៉ក់កចក់
កនហងបនទប់េគង ក៏ៃយប ោះ ល់ដល់អារមមណ៍ និងចិត្តស្្ស៵ របស់គូស្រើមីភរិោ និង
បេងើត្ឱឿសសរមាប់មនុសើឝទ្ី៣ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ វាេ្វើឱើយអនកេគងមិនលក់រសួល ៃយ
ធាយើក់កនហងស្ណើនភាពលង់េឿយើ និងមានអារមមណ៍ភិត្ភ័យ េបើអនកភាញើក់េឡើងរកេឡកេឃើញ
កញ្ងើក់ ក់កណ្ដើលអរធារត្ ។ 
    ៥- រូបសាំណាក្ពុះពុទធ ៖ តាមទ្សើឝនៈស្ស  និងឿរេេរពចំេ ោះស្ស  
ឿរតាំងរូប្ត្រពោះពុទ្ធ និងរូបរពោះបដិមា េៅកនហងបនទប់េគងគឺំឿរារមែត្់ដ៏្ំមួយ 
ប ុែនតមានពុទ្ធស្សនិកខលោះយល់ា  ឿរត្មល់ពុទ្ធរូបកនហងបនទប់េគងំឿរលស េរ ោះទ្ុក
សូរត្្ម៌នមស្កើរា រើយបងំ រេនា់នំទ្ីរឭក និងានបុណើយផង ។ េ ោះំដូេចនោះក៵ី 
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តាមគំនិត្ហុងស ុយ ឿរតាំងរូបសំណ្ករពោះពុទ្ធ គឺអនកកំពុងល្ក់េលៀមសំណ្ង េ្វើ
ឱើយអាជីពរបស់អនកមិនមានឿររីកចេរមើន ។ 
    ៦- វតថអបុរណ ៖ មនុសើឝំេរចើនមានទ្មាយើបរ់បមូលវត្ថហបុរាណរកើាទ្ុក េហើយ
ចូលចិត្ត៉ក់វាេៅកែនលងស្ឃើត្់ដូចំបនទប់េគងំេដើម។ ប ុែនតេបើេោងតាមហុងស ុយ 
ទ្មាយើប់េនោះំញឹកៈប់ គឺេ្វើឱើយមាងើស់ផទោះេគងមិនានសប់សល់ ឬរសេមើរសៃមេ៉យ
សុបិនដ៏ចែមលក េរ ោះវត្ថហបរុាណំេរចើនែត្ងមានមកពីសម័យបុរាណ និងមានអា្៌
កំាំងំេរចើនែដលេយើងមិនដឹង ។ ប្បភព ៖ Phunutoday / Knongsrok 

២៣-េដើមេឈើ៤្បេភទគួរែត៉ាំកនអងផទុះ 
 ឿររីកលូត្ល្ស់ៃនរុកំត្ិ ំង ៤ របេភទ្េនោះ មិនរត្ឹមែត្ជួយឱើយកែនលងរស់
េៅឿយើយំពណ៌ៃបត្ងរសស់បំរពងប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនតែ្ម ំង ំមកនូវអត្ថន័យលសៗ
ំេរចើនេទ្ៀត្ េនោះេបើេោងតាមកើបអនកនហងហុងស ុយ ។ ោឝើងណ្មិញ េដើមេឈើ ៤
របេភទ្ៀងេរឿមេនោះ អនកគួរែត្៉ំកនហងផទោះ េដើមើបីបេណែញខើយល់អារកក់ និងសណំ្ង
អារកក់េចញ េហើយេដើមើបីបេងើនល្ភសំណ្ងេឡើងវិញ ។ 
    ១- ផកើអ័រគីេដអ ៊ីតាលី ៖ េៅកនហងកើបអនហុងស ុយ ផ្កើអ័រគីេដ ( រត្ូវានេគស្គើល់
ផងែដរា  ំែមកេឈើ ឬផ្កើពណ៌ស ) ត្ំណ្ងឱើយសុភមងលរបស់្ស៵ី ។ ឿរ៉ំេដើម
េឈើរបេភទ្េនោះ ជួយបំេពញផទោះេ៉យក៵ីរីករាយ ។  

ផ្កើអ័រគីេដអ ៊ីតាលីេៅេពលរីកដុោះ៉ល  ំមកនូវភាពៃ្ល្នឡរ ។ សលឹកៃបត្ង
ែដលេៅចេ យើោះនឹងផ្កើពណ៌ស េដើមើបីបេងើនភាពទ្ន់ភលន់ខពស់និង ំមកនូវអារមមណ៍ៃន
ឿរសរមាកលំែហ និងសនតិភាពដល់រគសួ្រ។ ផ្កើរបេភទ្េនោះ ក៏មានរបសិទ្ធភាពេ្វើឱើយ
មានត្ុលើយភាព រវាងមាឝើសុីនរត្ំក់ រសូបយកា មពលែដលមានឥទ្ធិពលេៅកនហងផទោះ 
ជួយឱើយមាងើស់ផទោះមានកែនលងរស់េៅរបកបេ៉យសុខដុមរម  ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ ផ្កើេនោះេ្វើ
ឿរេដើមើបីរសូបយកំត្ិពុលែដលរត្ូវានេគភ៱អរេៅេលើអាឿសដូចំ េបនេហើឝន-
េហវនដូហវីលី និងស្រធាត្ុបំពុលេផើឝងៗេទ្ៀត្ ។ 
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    ២- េដើមតាេ្ៅ ៖ េដើមេឈើសុី៉រ (រត្ូវានេគស្គើល់ផងែដរា ំេដើមេឈើ
ស ុបេភើរបស់ជប ុន) េគ៉ំដោុះំេដើមេឈើប ូៃណត្ូចៗសរមាប់ឿរត្ុបែត្ងកនហងផទោះ។ េៅ
របេទ្សជប ុន រុកំត្ិេនោះមានអត្ថន័យសំៀន់ណ្ស់។ េគេរបើេដើមតាេរៅរពលិេដើមើបី
ត្ុបែត្ងេៅទ្ីតាំងកនហងផទោះ េដើមើបីបេណែញវិញ្ញើណអារកក ់ភាពកខវក ់នងិខើយល់អាឿស
អារកក់ និង ំមកនូវភាពរសស់ា យើមកវិញ ។ េលើសពីេនោះ េដើមេឈើរបេភទ្េនោះក៏ំ
និមិត្តរូប ៃនសុជីវ្ម៌របស់មនុសើឝផងែដរ ែដលែត្ងែត្្ន់នឹងរាល់ឿរលំាក ។ 
    ៣- េដើមេឈើជីវតិ ៖ េោងេៅតាមហុងស ុយ េដើមេឈើជីវិត្រត្ូវានេគេថា  
ំេដើមេឈើសលឹក ំនិមិត្តរូបៃនភាពរឹងមាំ ែដលអាចរទ្រទ្ង់ាន នងិអាចរស់េៅាន
កនហងស្ណើនភាពលំាក ។ ឿរ៉ំតាំងរុកំត្ិេនោះេៅេលើត្ុ នឹង ំមកនវូផ្សុកភាព េ្វើ
ឱើយរបេសើរនូវអារមមណ៍ និងផលឡវចិត្ត បេងើនភាពរីករាយ េដើមើបីបចប់ឿរៃរានលស ។ 
មើាឝើងវិញេទ្ៀត្ ផ្កើេនោះក៏មានេេលបំណងេដើមើបីជនូពរឱើយរកុមរគសួ្រ ំងមូលមាន
សុខសនតិភាព សុភមងល និងសុខភាពលសផងែដរ ។ 
    ៤- េដើមេឈើៀលើ (េដើមរពោះខ័នរាជើយ ឬេដើមលំែពងរពោះរាម) ៖ រុកំត្ិេនោះមាន
របសិទ្ធភាពរសូបយកឧសម័នពុល និងបនើឝហទ្ធខើយល់កនហងផទោះ ។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ វាក៏
មានអត្ថន័យហុងស ុយដ៏អស្ងើរើយផងែដរ ។ ឿររីកលូត្ល្ស់របស់រុកំត្ិេនោះ ជួយ
លុបបំាត្់អំេពើអារកក់ និងបនើាបរបផនឡលអារកក់ ។ េដើមេឈើេនោះេរបៀបដូចំេទ្ព
អបើឝរសរមាប់មាងើស់ផទោះ  ំមកនូវសំណ្ងនិងអារមមណ៍សុវត្ថិភាពដល់ផទោះ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ 
េដើមេឈើេនោះរឹងមាំ និងមានសុខភាពលស ក៏ំនិមិត្តរូបៃនកមាយើំងផ្តើល់ខលអនផងែដរ ។ 
ឿរ៉ក់រុកំត្ិេនោះេៅកែនលងេ្វើឿរ ក៏ជយួដល់កំេណើនអាជីពផង ។ (តាមខ៳ហំេមើល 
រុកំត្ិេនោះ ទ្ំនងំរប លពស់ ? ) 

ប្បភព ៖ Phunutoday / ែប្បនប្មួល ៖ Knongsrok 

.......... 
................. 
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២៤-អតថ្បេយជន៍ៃនសែណែកេខ្ៀវ 
 សែណែកេខៀវ (េថមើាឝើងេទ្ៀត្ ា សែណែកាយ) ំរុកំត្ិែដលមានស្រ
ធាត្ុចិចឹមេរចើន ដូេចនោះវាផ៵ល់របេោជន៍ឱើយអនកមានសុខភាពលស នងិេមើនជំងឺេផើឝងៗ
មកេបៀត្េបៀនេឡើយ ។ េរឿយពីអនកយល់ដឹងរួច អនកគបើបីបរិេភាគវាឱើយានេរចើន 
េដើមើបីទ្ទ្ួលានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើនដូចៀងេរឿម ៖ 
    ១- បាំបត់សានើមអជុេ្មើេលើមុខ្ ៖ េ៉យរេនែ់ត្អនកបរិេភាគវាឱើយានេរចើនេៅ។ 
    ២- បនើាបំតពិុលៃនអាហារ ៖ េបើអនកបរិេភាគអាាររែដលេ្វើឱើយពុល គបើបី៉ំ
សែណែកេខៀវឱើយរឿស់ផឹក េ ោះវានឹងអាចបនើាបំត្ិពុល ំងេ ោះាន ។ 
    ៣- ជួយសុខ្ភពែភនក ៖ អនកអាចយកសមើបកសែណែកេខៀវចំនួន១៥រឿម ៉ំ
ទ្ឹកផឹកាន េ ោះវានឹងេ្វើឱើយែភនកអនកភលឺេឡើងវិញ ែ្ម ំងអាចេមើលវត្ថហេផើឝងៗាន
ចើាស់េទ្ៀត្ផង ។ 
    ៤- បនធឣរឿរឈឺកើាល ៖ េបើមានជំងឺឈឺកើាល អនកអាចយកសែណែកេខៀវេនោះ
េ្វើំ េខនើយសរមាប់េគងាន េ ោះវានឹងេ្វើឱើយអនកមានអារមមណ៍្ូររស្លមិនៀន ។ 
    ៥- ពើាបលជាំងរឺករូស ៖េបើមានជំងឺរាករូសនិងឈឺេ ោះ អនកគបើបីយកសែណែក
េខៀវ៉ំំមួយេរមចផឹកាន េ ោះវានឹងជួយអនកបំាត្់នូវអាឿរៈេនោះាន ។ 
    ៦- ែកេរគវិលមខុ្ ៖ េបើអនកវិលមុខ ងងឹត្ែភនក អនកអាច៉ំសែណែកេខៀវ
បរិេភាគាន វានឹងជួយឱើយអនកមានអារមមណ៍្ូររស្លំងមុនំមិនៀន ។ 
    ៧- ែកេរគរមស ់ ៖ េបើមានរមាស់ែសើបក អនកក៏អាចបរិេភាគសែណែកេខៀវាន
ែដរ េ ោះវានឹងជួយឱើយអនកាត្់នូវអាឿរៈរមាស់េនោះាន ។ 
    ៨- ្គប់្គងំតិសរកនអងះម ៖ ោប់េផ៵ើមបរិេភាគសែណែកេខៀវេពលេនោះ 
ជំងឺទ្ឹកេ មែផសមរបេភទ្ទ្ ី១ ឬ ទ្ី ២ នឹងមិនេកើត្មានេឡើយ េ៉យស្រសែណែក
េខៀវជួយរគប់រគងំត្ិសរ មិនឱើយេឡើងខពស់កនហងះម ។ ប្បភព ៖ campluz 
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២៥-ផលវិបកៃនឿរងូតទឹក 
 ឿរងូត្ទ្ឹកំេរឿងោំាច់មួយ ែដលមនុសើឝរគប់េទើរត្ូវេ្វើំេរៀងរាល់ៃ្
េដើមើបីជីវិត្រសស់រស្យ ំងផលឡវឿយ នងិចិត្ត ។ ឿរងូត្ទ្ឹកំេរឿងៃយរសួល ប ុែនត
មនុសើឝមួយចំនួនងូត្ទ្ឹកមិនានរត្ឹមរត្ូវេទ្ ែដលេ្វើឱើយមានផលប ោះ ល់ដល់សុខ-
ភាពេផើឝងៗ ។  

េបើេោងតាមេគហទ្ំព័រ  ានចុោះផើាយា  ឿរងតូ្ទ្ឹកគឺ
ំែផនកមួយជួយឱើយសីត្ុណលភាពេៅកនហងខលអនេយើងេ្រ ឬអាចនិោយានា  វាជួយ
លំនឹងសីត្ុណលភាពេៅកនហងខលអនានលស ។ េៅកនហងេ ោះផងែដរ ឿរងូត្ទ្ឹកគឺជួយដល់
ចៃរើក់េចោះដូងឱើយរបេសើរេឡើង និងជួយដល់ឿរដកដេងឞើមរសួល សរមួលស្ច់ដុំ 
ស យើក់ និងឆសឹង ែ្រកើាសមាពាើ្ះម និងពរងឹងរបព័នធភាពស្ ើំ និងេ្វើឱើយអ័រម ូនមាន
ត្ុលើយភាព ផ៵ល់សំេណើមដល់ែសើបក និងជួយែសើបករកើាំត្ិទ្ឹកឱើយានខពស់ំេដើម។ 
ោឝើងណ្មិញ េយើងេឃើញា មនុសើឝមួយចំនួនានដឹងេហើយា  ឿរងូត្ទ្ឹកវាមាន
ផលលស ប ុែនតពួកេត្់េៅែត្ងូត្មិនានរត្ឹមរត្ូវតាមកើបអនៀទើត្េៅេឡើយ គឺៃ្ខលោះងូត្ 
ៃ្ខលោះមិនងូត្ ឬមួយៃ្ងូត្ែត្មួយដង ឬពីរៃ្ងូត្ម៵ងក៏មានែដរ ។ ដូេចនោះេបើេយើងងូត្
ទ្ឹកមិនានេទ្ៀង ត្់េទ្ នឹងមានអវីខលោះេកើត្េឡើង ? 
    ១- ែសើបកបត់បង់សាំេណើម ៖ ំឿរពិត្ែសើបករបស់េយើងរត្ូវឿរទ្ឹកេដើមើបី
េផើឝើមំេរៀងរាល់ៃ្ េបើេយើងមិនានងូត្ទ្ឹក គឺេយើងមិនានផ៵ល់សំេណើមឱើយែសើបក
េយើងែដរ ។ ឿរងូត្ទ្ឹកេ្វើឱើយែសើបកមានសំេណើមខពស់ ែ្រកើាំត្ិទ្ឹកឱើយេលើសពីឿរ
ពិស្ទ្ឹក្មមតា ។ 
    ២- បងបតេ់តរី និងេមេរគ ៖ ាត្់េត្រី នងិេមេរាគេៅេលើខលអន គឺេយើងេមើល
មិនេឃើញេទ្ េរ ោះមួយៃ្ៗមិនដឹងា េយើងេៅកែនលងណ្ខលោះ េហើយេ្វើអវីខលោះេទ្ ។ ចូរ
ស្កគិត្េមើលា េត្ើមានាត្់េត្រី េមេរាគ ឬែផើឝងពុលេរចើនប ុណ្្ើ េៅំប់នឹងខលអន
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េយើង។ េបើេយើងអត្់ានងូត្ទ្ឹកល្ងសមាវើត្ាត្់េត្រី ំងេនោះេចញ វានឹងបងឱើយមាន
បញ្លើអាែលកហើឝហីែសើបក ែសើបកេឡើងរមាស់ េរាលកនទអលរកហម ឬេរបោះរសឿំេដើម. 
    ៣- បងកែិនមនិលឡ ៖ អនកណ្ៗក៏ដឹងែដរា  ឿរមិនងូត្ទ្ឹកែត្ងជោះកលិនមិនលស 
សរមាប់បុគលែដលមានកលិនខលអនរស្ប់ផង វាឿន់ែត្បងបញ្ញើ្ំ ។ មយួៃ្ៗ មនុសើឝ
េយើងមានឿរមមាញឹក េហើយរាងឿយៀងេរើក៏សកមមែដរ ដូេចនោះវាេ្វើឱើយេយើងែបក
េញើស អ ៊ីចឹងេបើងូត្ទ្ឹកមិនានដុសសមាវើត្ឿយលសេទ្ អត្់ជរមុោះេឿសិឿៃប់ៗេចញ 
ឬកមាងើត្់កលិនអារកក់េទ្ វានឹងេ្វើឱើយជោះកលិនដល់អនកដៃទ្ ។ 
    ៤- ប ុះពល់ដលស់តិអារមេណផ៍ែឣវចិតត ៖ េ្វើឿរអស់កមាយើំង និងេនឿយហត្ ់មក
ដល់ផទោះវិញចូលេដក ំងមិនងូត្ទ្ឹក វាមិនេ្វើឱើយអនកមានកមាយើំងេ្វើឿរវិញេទ្ ផទហយេៅ
វិញវាេ្វើឱើយអនកេគងមិនលក់សប់សល់ េហើយរមាស់ខលអនរាណ រស្ប់រសល់ និង
រុៀនដល់ដំេណក លុោះរពកឹេឡើងមានអារមមណ៍អត្់ែឆសត្ េ៉យអនកខលោះេៅេ្វើឿរ ំង
មិនានងូត្ទ្កឹ េ្វើឱើយមានអារមមណ៍សមហគស្មើញ ។  ំងេនោះគឺំផលប ោះ ល់ែដលអនក
 ំងអស់េទើនឹងជួបរបទ្ោះ េបើអនកមិនានងតូ្ទ្ឹកេទ្ៀង ត្់ និងំរបោ ំ។ 

ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 

២៦-អាឿរៈ៤យសើង ហាមងូតទឹក៉ច់ៀត 
 ឿរងូត្ទ្ឹកំេរឿងលសមួយែដលេយើងែត្ងែត្េ្វើរបោំៃ្ េហើយវាផ៵ល់អត្ថ-
របេោជន៍ំេរចើនដល់សុខភាពរាងឿយ និងផលឡវចិត្ត ។ ក៏ប ុែនតេ ោះំោឝើងណ្ក៏
េ៉យ អនកមិនរត្ូវងូត្ទ្ឹករគប់េពលែដលអនកចង់េ ោះេទ្ េរ ោះវាជោះផលអារកក់ដល់
សុខភាពអនកវិញ ។ 

 េបើអនកសថិត្កនហងអាឿរៈែបបៀងេរឿមេនោះ ារមផ្ដើច់កុំេៅងូទ្ឹកឱើយេស្ោះ 
េរ ោះអនកនឹងរបឈមនូវបញ្លើ៉ច់សរៃសះមខួរកើាល េហើយអាចបណ្ដើលឱើយអនក
ាត្់បង់អាយុជីវិត្រត្ឹមមួយរុេពចេទ្ៀត្ផង  ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ១- េពលមនអាឿរៈវិលមុខ្ៀលើាំង ៖ េៅេពលអនកោប់េផ៵ើមវិលមុខ ឬឈឺកើាល
មិនចុោះ្ម្យ ល់ែត្េស្ោះេ ោះ វាអាចំេរាគសញ្ញើៃនជំងឺ៉ច់សរៃសះមខួរ
កើាលមួយេហើយ។ វាមានន័យា េពលេនោះខួរកើាលកំពុងរត្ូវឿរអុកសីុែហើឝនំៀយើំង 
េហើយេបើអនកពនើារេពលមិនេៅែសវងរកឿរពើាាលេទ្ អនកអាចរបឈមនឹងអាយុ
ជីវិត្្ន់្រ។ េៅេពលអនកជួបអាឿរៈែបបេនោះ ារម៉ច់ៀត្មិនរត្ូវេៅងូត្ទ្ឹកេទ្ ។ 
កុំគិត្ា  ងូត្ទ្ឹកេហើយនឹងស្រើងឱើយេស្ោះ ផទហយេៅវិញ វាអាចនឹង ញស្ណើនភាពឱើយ
ឿន់ែត្អារកកេ់លើសេដើម ។ 

    ២- េពលអស់កមលើាំង ្គនុេ្ដើ នងិ សមពើធះមធលើក់ចុុះ ៖ របសនិេបើអនកដឹង
ា ខលអនមិនសូវរសួលេ៉យមានអាឿរៈដចូំរត្ំក់េើដើៗ និងសមាពាើ្ះមធាយើក់ចុោះ
ៀយើំងេ ោះ អនកមិនរត្ូវេៅងូត្ទ្ឹកភាយើមៗេទ្ េរ ោះំទ្ូេៅសីត្ុណលភាពៃនទ្ឹកនឹងេ្វើឱើយ
ស្ណើនភាពឿនែ់ត្រទ្ុឌេរ ម រាងឿយឿន់ែត្ាក់សើាត្ េហើយៃយនឹងាត្់បង់
ជីវិត្រត្ឹមមួយប របិចែភនក ។ 

    ៣- េពល្សវឹង ៖ របសិនេបើអនករសវឹងេំកខលអន រស្ប់ែត្េៅងូត្ទ្ឹក នងឹ ំឱើយ
អនកមានអារមមណ៍ា រសវឹងេលើសេដើម េហើយអាចបណ្ដើលឱើយកសអត្ ឬដួលសនលប់េៅ
កនហងបនទប់ទ្ឹកេ៉យមិនដឹងខលអន ។ ំក់ែស៵ងេបើអនកងូត្ទ្ឹករត្ំក ់ វាមិនជួយឱើយអនក
ស្រើងពីំត្ិសុរាេ ោះេទ្ ផទហយេៅវិញ វានឹងេ្វើឱើយសរៃសមានឿរចុោះេខើាយ ៃយនឹង
ផ្ដើស្យ េហើយក៏អាចះនេៅដល់ឿរ៉ច់សរៃសះមខួរកើាលេទ្ៀត្ផង ។ 

    ៤- េពលេលចេចញអាឿរៈៃនជាំងឺ៉ច់សរៃសះម ៖ កនហងអំឡហងរដូវេើដើេនោះ 
ំទ្ូេៅចៃរើកេ់ចោះដូងេល្ត្ៀយើំងំង្មមតាដូចំ ៅប់ញ័ររទ្ូង ៅប់អស់កមាយើំង និង
ៃយវិលមុខំេដើម ។ េពលអនកជួបបញ្លើ ំងេនោះ រាងឿយនឹងេបើករនធេញើសរីក្ំ 
េហើយេបើទ្ឹករត្ំក់រំបចលូេរចើន ក៏ំ េហត្ុេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់អាយុជីវិត្ផងែដរ។ 
លសបំផុត្អនកគួរអងហយរង់ោំដល់សីត្ុណលភាពរាងឿយចុោះសិន សឹមងូត្ទ្ឹក ។ 

ប្បភព ៖ បរេទន/ែប្បនប្មួល ៖ កនុងប្នុក 
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២៧-អាហារ១០្បេភទស្រសតីមនៃផទេពុះមិនគួរៈ ើាំ 
 ឿរៈ ើំអាាររគឺំកតាឍើោំាច ់ ែដលរត្វូអនុវត្តំរបោំរបស់មនុសើឝទ្ូេៅ 
េហើយរឹត្ែត្សំៀន់គឺសរមាប់្ស៵ីមានៃផទេ ោះ ។ ដូេចនោះ្ស៵ីពេ ោះរត្ូវឿររបបអាាររ
ែដលសមើបឡរជីវំត្ិេរចើនរបេភទ្ េដើមើបីបបំ នសុខភាពខលអន ក៏ដូចំ រក ។ ប ែុនត
អាាររមួយចំនួន ក៏្ស៵ីមានៃផទេ ោះរត្ូវែត្របុងរបយ័ត្នផងែដរ ។ 
    ១- ្តីែដលមនំតិបរ៉ៃតខ្ៃស់ ៖ េបើនិោយំរួមរត្ីខ គឺំរបេភទ្អាាររ
ែដលមានផទហកនូវំត្ិារូត្ខពស់ េហើយអាារររបេភទ្េនោះ នឹងេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់សុខ-
ភាពមាដើយ និងឿរលូត្ល្ស់របស់ រកេៅកនហងៃផទ ។ 
    ២- សាច់េៅ ៖ ស្ច់េៅ ដូចំស្ច់េេេៅ ឬរត្ីេៅ គឺសុទ្ធែត្សមើបឡរនូវាក់
េត្រី ែដលបងផលប ោះ ល់ដល់ រកកនហងៃផទ ។ ដូេចនោះ្សតីមិនគួរៈ ើំរបេភទ្អាាររេៅ
េនោះេទ្ ។ 
    ៣- អាហារេៀលើច ឬដុត ៖េៅេពលអនកអាំងស្ច់ រាកដំមានស្រធាត្ុេៀយើច 
ឬស្ចំប់េ៉យែផើឝង ែដលស្រធាត្ុ ំងេនោះវាអាចបងេៅំជំងឺមាររីក ដូេចនោះ
្ស៵ីពេ ោះមិនគួរៈ ើំេឡើយ ។ 
    ៤- អាហារែកៃចន ៖ អាាររែកៃចនមានដូចំ ស្ច់រកក របហិត្ំេដើម សុទ្ធែត្
មានផទហកាក់េត្រីលីសទឺេរៀ េហើយាក់េត្រីរបេភទ្េនោះ មិនៃយបងេរេោះា ទើក់ដល់
មនុសើឝ្មមតាេឡើយ ប ុែនតបងេរេោះា ទើក់ដល់្ស៵ីពេ ោះ ។ 
    ៥- េថែើមសតេ ៖ េ្លើមសត្វគឺំកែនលងផទហកនូវំត្ិពុលរបស់សត្វ ដូេចនោះរបសិនេបើ
្ស៵ីពេ ោះៈ ើំេ្លើមសត្វ េ ោះំត្ិពុលអាចបងផលប ោះ ល់ដល់ រក ។ 
    ៦- ស ុតេៅ ៖ ស តុ្េៅមានផទហកនូវាក់េត្រីែសលមុនីលឺ ។ េបើអនកៈ ើំអាាររ
របេភទ្េនោះេរចើន អាចមានអាឿរៈរគុនេើដើ កសក កសអត្ចេៃវើរ ឈឺេ ោះ និងរាកំេដើម ។ 
សរមាប់្ស៵ីពេ ោះវិញ អាចបងផលប ោះ ល់ដល់ឿរលូត្ល្ស់របស់ រក ។ 
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    ៧- បែនែេៅ ៖ បែនលេៅគឺំកែនលងែដលផទហកនូវាក់េត្រី ែសលមុនីលឺ និង អ ៊ីខ-ូ
ឡាយ ែដលសមើបឡណ៌េៅេ៉យំត្ិពុល ។ ដូេចនោះ្ស៵ីពេ ោះគួរែត្ៈ ើំអាាររឆសិន
េដើមើបីសុខភាព រក ក៏ដូចំសុខភាពរបស់ខលអនផងែដរ ។ 
    ៨- ទាំពាំង ៖ េបើេ ោះបីំទ្ំ ំងសមើបឡណ៌េៅេ៉យស្រធាត្ុចិចឹមេរចើនរបេភទ្
ក៏េ៉យ ប ុែនតសរមាប់្ស៵ីពេ ោះ េបើៈ ើំេរចើនអាចបណ្ដើលឱើយពិាកកនហងឿរដកដេងឞើម 
និងឈឺកើាលេទ្ៀត្ផង ។ 
    ៩- អាហារវឹរ ៖អាាររហឹរៀយើំងអាចេ្វើឱើយអនកឈឺរកពោះ នងិមិនអំេណ្យផល
កនហងឿររមាយើយអាាររ ។ ំងេនោះេៅេទ្ៀត្ វាអាចេ្វើឱើយះមរបស់អនកេដើរេលឿន ។ 
   ១០- ឿេវេ និង េ្គឿងកាំប ុង ៖ ឿេហវនិងេរគឿងកំប ុងអាចេ្វើឱើយេបោះដូងកូនរបស់
អនកេល្ត្ៈប់ និងពិាកដកដេងឞើម ។ 
 ដូេចនោះ្ស៵ីំមាដើយែដលកំពុងែត្ពេ ោះ គួរែត្របុងរបយ័ត្នឱើយានខពស់ចំេ ោះ
អាាររណ្ែដលមានផលប ោះ ល់ដល់ខលអននិង រកកនហងៃផទ េហើយចូរេរជើសេរីស
របេភទ្អាាររណ្ែដលលស ជួយរទ្រទ្ង់ដល់ឿរចេរមើនលូត្ល្ស់ៃនកូនរបស់អនក ។  

ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 
២៨-ផលប ុះពល់ៃនទឹក្កូចៅមើរ 

 ដូចែដលេល្កអនកធាយើប់ានដឹងំទ្ូេៅេហើយា  ទ្ឹករកូចៅមើរ ំមកនូវអត្ថ
របេោជន៍មួយចំនួនដល់សុខភាព ។ ប ុែនតេ ោះំោឝើងណ្ ឿរផឹកទ្ឹករកចូៅមើរ
េរចើនេពក ឬផឹកមិនរត្ឹមរត្ូវ នឹងអាចបងឱើយមានផលវិាក្ន់្រេៅវិញ ។ 
 ទ្ឹករកូចៅមើរមនិរត្ឹមែត្ំេភសជ៱ៈែដលេ្វើឱើយរសស់រស្យប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនត
ែ្ម ំងមានវីតាមីននិងស្រធាត្ុែរូេរចើនផងែដរ ។ ទ្ឹករកូចៅមើរជួយដល់ឿរបនើឝហទ្ធ
រាងឿយ េរំទ្ដល់ឿរសរមកទ្មន់ ។ េបើេ ោះំវាលសោឝើងណ្ ក៏អនកមិនអាច
ទ្ទ្ួល នានរគប់េពលតាមចិត្តចង់េ ោះេឡើយ ។ របសិនេបើសេងត្េឃើញា  រាង



        គល់-សុភាព  

 

ឿយរបស់អនកមានបញ្លើ៤ោឝើងដូចៀងេរឿមេនោះ មានន័យា អនកពិត្ំានផឹកទ្កឹ
រកូចៅមើរេរចើននិងញឹកៈប់េពក ែដលអនកគួរែត្បចើ៲ប់ំប តើន់ ។ 
    ១- ខ្ូចេ្សាមេធេញ ៖ ឿរផឹកទ្ឹករកូចៅមើរមយួែកវ មិនអាចបងេរេោះា ទើក់ដល់
សុខភាពេឡើយ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ េបើអនកផឹកវាេរចើនេពក នឹងបងបញ្លើដល់
េ្មញរបស់អនក ។ េោងតាមសមាគមេ្មញអាេមរិក (ADA) ានឱើយដឹងា  ឿរផឹក
ទ្ឹករកូចៅមើរេរចើនេពក អាចបណ្ដើលឱើយរល្ករមាស់មាត្់និងេ្មញ េរ ោះកនហងទ្ឹករកូច 
ៅមើរមានំត្អិាសុីដេរចើនំងសូ៉ េភសជ៱ៈកីឡា ទ្ឹករកូច ទ្ឹកែផលេាឝើម និងេភសជ៱ៈ
ែផលេឈើេមើៅ ដូេចនោះវាៃយេ្វើឱើយេ្មញពុកៅប់ខូច េលឿងេ្មញ ឈឺោប់ និងរុេៈច។
េដើមើបីឿត្់បនថយារនិភ័យ ំងេនោះ អនកគួរែត្ដុសសមាវើត្េ្មញេចញ ប តើប់ពីផកឹទ្ឹក
រកូចៅមើររួច ។ 
    ២- ឈឺ្កពុះ ៖ ដូចែដលានកត្់សមាគើល់ៀងេលើ ទ្ឹករកូចៅមើរមានផទហកអាសុីដ 
ខពស់ ដូេចនោះឿរទ្ទ្ួល នទ្ឹករកូចៅមើរេរចើនេពក អាចេ្វើឱើយជំងឺេ ោះេវៀនមានសភាព
្ន់្រដូចំ ជំងឺរោលទ្ឹករកពោះ និងឈឺេ ោះំេដើម ។ 
    ៣- ជាំងឺឈឺកើាល្បឿាំង ៖ រកចូៅមើរអាចបងឱើយមានជំងឺឈកឺើាលរបឿំងចំេ ោះ
អនកែដលមានជំងឺេនោះរួចេៅេហើយ ។ ឿរពិនិត្ើយេឡើងវិញែដលរត្ូវានេចញផើាយ
េៅកនហងនិ នុបើបវត្តិចំណីអាាររ និង  ានរកេឃើញា 
ែផលរកូចេ្វើឱើយឿរឈឺកើាលរបឿំងឿន់ែត្្ន់្រ េៅកនហង ១១% ៃនមនុសើឝែដលមាន
ជំងឺេនោះ ។ រកុមរស្វរំវានបៃលើញា  ែផលរកូច ឿេហវ រស្រកហម និងអាាររមួយ
ចំនួនេទ្ៀត្ែដលផទហកអង់ហើឝហីម  អាចេ្វើឱើយឿររបឿំងឿន់ែត្្ន់្រដូចេទើ ។ 
    ៤- មនបញ្ឝើចងុដេងហើម ៖ ទ្ឹករកូចៅមើរមានផទហកំត្ិអាសុដី ែដលអាចេ្វើឱើយ
រការយរទ្ូងឿន់ែត្្ន់្រ ។ េភសជ៱ៈែដលមានំត្ឿិបូន ខទឹម ខទមឹារាំង សូកូឡា 
ឿេហវ ទ្ឹកេ៉ោះេេជូរ អាាររេចៀន និងអាាររហឹរ-េើដើ ក៏បណ្ដើលឱើយមានបញ្លើេនោះ
ដូចេទើែដរ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

 របសិនេបើអនកឧសើាហ៍ឈឺចុងដេងឞើម ឬរោលទ្ឹករកពោះ ំឿរលសបំផុត្អនក
គួរែត្េរបើែត្ទ្ឹករកូចៅមើរកនហងករមិត្លមម កុំផឹកញឹកៈប់េពក េហើយក៏មិនរត្ូវផឹកទ្ឹក
រកូចរចាច់ដចូេទើែដរ ។  ប្បភព ៖ Phunutoday / Knongsrok 

២៩-អាឿរៈមិនលឡ៤យសើងេ្ឿយផឹកទឹករួច 
 របសិនេបើអនកជួបរបទ្ោះអាឿរៈមិន្មមតា ំង៤ៀងេរឿមេនោះ ប តើប់ពីផឹក
ទ្ឹករួច សូមរបយ័ត្ន េរ ោះវាអាចំសញ្ញើរពមានៃនជំងឺេរេោះា ទើក់ំេរចើន ែដលអនក
នឹកស្មើនមិនដល់គឺ ៖ 
    ១- មនអារមេណស៍ៃឤតមត់ ៖ ចំេ ោះមនុសើឝែដលមានសុខភាពលស េពលមាន
អារមមណ៍សអត្មាត្់ រេន់ែត្ផឹកទ្ឹកែដលមានបរិមាណលមមក៏លសរបេសើរេឡើងវិញេៅ
េហើយ ។ ផទហយេៅវិញ េបើអនកានផឹកទ្កឹេរចើន ប ុែនតមាត្់េៅែត្សអត្ សូមរបុងរបយ័ត្ន 
េនោះអាចំឿររពមានអំពីជងំឺទ្ឹកេ មែផសម ។ ជំងឺេនោះេ្វើឱើយរាងឿយលំាករគប់រគង
ករមិត្ំត្ិគលហយកូសកនហងះម ។ េៅេពលេ ោះត្រមងេ មរត្វូែត្ផលិត្ទ្ឹកេ មឱើយ
ានេរចើន េដើមើបីកំណត្់ំត្សិរែដលេលើស ។ ករណីេនោះបណ្ដើលឱើយអនកខវោះំត្ិទ្កឹ 
និងេរសកទ្ឹកញឹកៈប់ ។ 
 ជំងទឺ្ឹកេ មែផសម  គឺំជងំឺរា ើំៃរ ូ ែដលអាចបងឱើយមានផលវិាកដ៏េរេោះា ទើក់
ំេរចើនដូចំ ជំងឺេលើសះម និង េំងេបោះដូងំេដើម ។ 
    ២- រងឿយដូចំេវើម  ៖ េបើអនកានផឹកទ្ឹកេរចើនេហើយ ប ុែនតបរិមាណទ្ឹក
េ មគឺត្ចិត្ួច រាងឿយ ងំមូលសមស្គើំង ចូររបយ័ត្នជំងឺរកេលៀន ។ របសិនេបើ
រកេលៀនមានបញ្លើ ទ្ឹកនងឹមិនរត្ូវានចេរមាោះេោលរត្ឹមរត្ូវេទ្ ែដលបណ្ដើលឱើយ
មានឿររកើាំត្ិទ្ឹកេៅកនហងរាងឿយ និងេហើមេពញរាងឿយ ំពិេសសែផនកមុខ 
េជើង និងៃដ ។ 

.......................... 



        គល់-សុភាព  

 

 េរើពីេនោះ របសិនេបើអនកេឃើញទ្ឹកេ មមានពណ៌េលឿងោស់ ឬពណ៌េតាទើត្ 
វាបញ្ជើក់រាបា់ មានបញ្លើំ មួយត្រមងេ ម ។ បញ្លើត្រមងេ មមានេរេោះា ទើក់
ៀយើំងណ្ស់ អនកគួរែត្េៅជួបរគូេពទ្ើយេដើមើបីពិនិត្ើយនិងពើាាលឱើយាន ន់េពលេវល្  
    ៣- មនអារមេណជ៍ូរចត់កនអងមត់ ៖ របសិនេបើអនកែត្ងមានអារមមណ៍ា  លវីង
ចត្់េៅកនហងមាត្់ េរឿយពីផកឹទ្ឹករួចេ ោះ ចូររបយ័ត្នជំងឺែដល ក់ទ្ងនឹងេ្លើម ដូចំ
ជំងឺរល្កេ្លើម រល្ក  ំេដើម ។ េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ មាត្់ជូរចត្់ក៏
អាចរពមានពឿីរេកើត្េឡើងៃនជំងឺស្ារវកនហងខលអនផងែដរ ។ មូលេហត្ុគឺេៅេពលអនក
ឈឺ សមាសធាត្ុៃនទ្ឹកមាត្់រត្ូវានផ្យើស់ប៵ឡរ មានបញ្លើំមយួនឹងះមរត្់កនហង
អណ្ដើត្ ដូេចនោះអនកាត្់បង់អារមមណ៍ៃនបែងសម ាត្់បង់ចំណង់អាាររ និងំេរឿយៗ
មានអារមមណជ៍ូរចត្់េៅកនហងមាត្់របស់អនក ។ 
    ៤- មនអារមេណេ៍វើមេពុះ ៖សរមាប់មនុសើឝែដលមានសុខភាពលស និងរស់េៅ
ានយូរ ប តើប់ពីទ្ទ្ួល នទ្ឹករួច រាងឿយនឹងមានសុខភាពលស េរ ោះះមរត្់មាន
ដំេណើរឿរលស ។ ផទហយេៅវិញ របសិនេបើអនកមានអាឿរៈេហើមេ ោះ ប តើប់ពីរាល់េពល
ផឹកទ្ឹករួច សូមរបយ័ត្ន េរ ោះេនោះអាចំសញ្ញើៃនឿររសូបយក និងឿរចុោះេខើាយៃន
ត្រមងេ ម ។ េលើសពីេនោះ ឿរេហើមេ ោះក៏ំសញ្ញើៃនជំងឺេ្លើមែដរ ។ អនកែដលមាន
ជំងឺរកិនេ្លើម េពលផឹកទ្ឹកេរចើន នឹងជួបបញ្លើេហើមេ ោះ ។ 
 េរើពីឿរឈឺេ ោះេរឿយេពលបរិេភាគអាាររឬផឹកទ្ឹក ក៏អាច ក់ទ្ងនឹង
ជំងឺរកពោះេ ោះេវៀនផងែដរ ដូចំជំងឺរល្កទ្ងសួត្ និងជំងឺរល្ករកពោះំេដើម ។ 
មនុសើឝែដលមានសុខភាពលស រត្ូវឿរផឹកទ្ឹករបែហល ២ លីរត្កនហងមួយៃ្ េដើមើបីឱើយ
រាងឿយដំេណើរឿរានលស ។ 

រត្ូវោំា ប តើប់ពីអនកផឹកទ្ឹករួច េបើជួបរបទ្ោះសញ្ញើមួយកនហងចំេណ្មសញ្ញើ
 ំង ៤ ែដលានេរៀបរាប់ៀងេលើេនោះ យកលសគួរែត្េៅមនទីរេពទ្ើយេដើមើបីពិនិត្ើយនិង
ពើាាលឱើយាន ន់េពលេវល្ ។  ប្បភព ៖ Phunutoday / Knongsrok 



        គល់-សុភាព  

 

៣០-ជាំងឺេខ្ើាយ្កេលៀន 
 កើយា ជំងឺេខើាយរកេលៀន េខើាយត្រមងេ ម ឬ អសមត្ថភាពផលឡវេភទ្ ំ

របេភទ្ជំងឺែដលមានទ្រមងដ់ូចេទើ ។ ត្រមងេ ម ឬរកេលៀនគឺំសរីរាងដ៏សំៀន់
មួយ ែដលទ្ទ្ួលខុសរត្ូវកនហងឿរល្ងសមាវើត្ំត្ិពុលេចញពីកនហងខលអនរបស់មនុសើឝ 
និងបេចញំត្ិពុល ំងអស់តាមរយៈទ្ឹកេ ម ។ ផលប ោះ ល់មាន ៖ 
    ១- េហើមស យើក់ ឬែផនកណ្មួយៃនរាងឿយ  
    ២- េ មញឹក ទ្ឹកេ មមានពណ៌ខុសរបរកត្ី  
    ៣- ឈឺចេងោះ េខើាយរាងឿយ ំងអស់  
    ៤- មានជំងឺែសើបក  
 េត្ើអនកែដលចូលចិត្តសេរមចឿមេ៉យខលអនឯង មានបញ្លើអវីខលោះប ោះ ល់ដល់
សុខភាពែដរឬេទ្? 
 បុគលែដលចូលចិត្តសេរមចឿមេ៉យេមើនៃដគ ូគឺបេចញទ្ឹកឿមេ៉យៃដ
ខលអនឯង រែមងមានផលប ោះ ល់េរចើនដល់សុខភាពគឺ ៖ 
    ១- េខើាយេបោះដូង 
    ២- េភលចភាយើំងេរចើន 

ថ្៉ាំព៉ាាបល ៖ 
១-ែផលរកបីេរតាស  ២- វលលិជុយ ៣- រេបប់ណែូលឈូក ៤- ែផលស្ទើយ  
៥- ជងង់រមាំង  ៦- កេរមើកគុមព  ៧- ដំរីជល់ដី ។  
រុកំត្ិ ំង៧មុខេនោះ យកមកល្យបចឡលេទើ ៉ំទ្ឹកផឹកក៏ាន ឬេ្វើំា ទើំ

សូនេលបក៏ាន ។ ប្បភព ៖ េោកប្គ ូបា៉ាវ នុបបុ្ត  
៣១-កតាតើនាំឱើយជីវិតមនសុខ្ភពលឡ 

    ១- រសល្ញ់ខលអនឯងឱើយេរចើន ោប់ពីៃ្េនោះត្េៅ 



        គល់-សុភាព  

 

    ២- ារត្់រាណ (៣០ ទ្ី/១ៃ្) ោប់ពីៃ្េនោះត្េៅ 
    ៣- ៈ ើំទ្ឹកម៵ងបនតចិៗ (៣េៅ៤លីរត្/១ៃ្) ោប់ពីៃ្េនោះត្េៅ 
    ៤- ៈ ើំអាាររលសៗ ោប់ពីៃ្េនោះត្េៅ 
    ៥- ឈប់ៈ ើំអាាររែដលមិនលស ោប់ពីៃ្េនោះត្េៅ 
    ៦- េគងពីរពលប់ ភាញើក់ពីរពលឹម (៨េមាឝើង/យប់) ោប់ពីៃ្េនោះត្េៅ 
    ៧- ឈប់រមលឹកេរឿងណ្ែដលមិនលស ោប់ពីៃ្េនោះត្េៅ 
    ៨- ឿត្់បនថយឿរផឹករស្ ជកា់រី ោប់ពីៃ្េនោះត្េៅ  

៣២-មូលេវត៥ុយសើងេធេើឱើយជប ុនមនអាយុែវង 
 អា្៌កំាំង ៥ ែដលេ្វើឱើយរបំជនជប ុន អាចរកើារាងឿយ និងសុខភាព
ានោឝើងលស េបើេ ោះបីំរបេទ្សមានឿរេជឿនេលឿនេៅមុខោឝើងរហ័ស និងសមើបឡរ
ែបបណ្ក៏េ៉យ ។ េៅេពលេយើងនិោយពីសុខភាព ជប ុនំរបេទ្សែដលរបំ-
ជនមានអាយុែវង និងអរតាអនកធាត្់ត្ិចំងេគ ខណៈែដលកនហងពិភពេល្ក អរតាអនក
េលើសទ្មន់របស់របេទ្សនីមួយៗ មានដល់ ១៥ េៅ ៣០% ៃនរបំជនរបស់ខលអន ។ 
ចំែណករបេទ្សជប ុនវិញ អាចរគប់រគងចំនួនេនោះេៅរត្ឹម ៣.៦% ប ុេណ្្ើោះ។ ដូេចនោះ 
អា្៌កំាំងេៅពីេរឿយភាពេំគជ័យ ំងេនោះមានអវីខលោះ សូមស្ដើប់នូវអា្៌កំាំង ងំ
អស់េនោះដូចត្េៅ ៖ 
    ១- របបអាហារ ៖ ភាពេំគជយ័របស់ពួកេគ ោប់េផ៵ើមពីរបបអាាររមានំត្ិ
ៀយើញ់ បបំផតុ្  ំពិេសសរគប់មុខមឞឡបរបស់ពួកេគ សុទ្ធសឹងែត្ំអាាររែដលលស
ដល់សុខភាព ដូចំបែនល រគប់្ច៴ំត្ិ នងិរត្ីំេដើម ។ 
    ២- េមើនអាហារស្មន់ ៖ ទ្មាយើប់លសរបស់ជនំត្ិជប ុន េ ោះបីំពួកេគមានឿរ
មមាញឹក មនិានចមសិនអាាររេៅផទោះោឝើងណ្ក៏េ៉យ ក៏ពួកេគរត្ូវែត្ែសវងរក
អាាររែដលៃយៗេហើយេលឿនែដលផ៵ល់សុខភាពលស និងមានលកណៈរបារក់
របែហលនឹងអាាររចមសិនេៅផទោះែដរ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៣- បរិេភគអាហារេទៀងេពល ៖ េនោះមនិមានន័យា េទ្ៀងេមាឝើងេ ោះេទ្ គឺ
ែយើនេពលណ្ គបើបីបរិេភាគេពលេ ោះ ។ ឿរបរិេភាគអាាររេទ្ៀងេពលគឺំេរឿង
ោំាច់បំផុត្ែដលរបំជនជប ុនរត្ូវេ្វើ េបើេ ោះំសថិត្កនហងស្ណើនភាពរវល់ោឝើងណ្ក៏
េ៉យ ។ ពួកេគៈ ើំអាាររ ៣ ដងកនហងមួយៃ្។ ចំេ ោះអាាររេពលរពឹក ំទ្ូេៅ
ចេ យើោះពីេមាឝើង ៨-៩ រពឹក។ អាាររៃ្រត្ង់ោប់ពីេមាឝើង១២េៅេមាឝើង ១, និងអាាររ
េពលល្ឃើចេៅចេ យើោះេមាឝើង ៦ និងេមាឝើង ៨ ។ 
    ៤- ឿរហាត់្បណ ៖ េបើនោិយពីឿរារត្់រាណ ជនំត្ិជប ុនមិនំេរឿង
ពិាកេទ្ េរ ោះជនំត្ិេនោះែត្ងែត្ទ្មាយើប់ខលអនតាំងពតី្ូច រហូត្ដល់កូន ៗ ពួកេគែត្ង
េ្វើដំេណើរេ៉យេ្មើរេជើងេៅរគប់ទ្ីកែនលង េ ោះបីរបេទ្សរបស់ពួកេគអភិវឌើឍទ្ំេនើប
ោឝើងេនោះក៏េ៉យ ។ ឿរេ្វើដូចេនោះេរបៀបដូចំឿរារត្់រាណផងែដរ ។  
    ៥- ឿរផឹកែត ៖ ែត្ៃបត្ងគឺំេភសជ៱ៈេលខ ១ កនហងរបេទ្សជប ុន ែដលរត្វូាន
េគេឿត្សរេសើរពីអត្ថរបេោជន៍សំៀន់ៗរបស់វា ចំេ ោះសុខភាពកនហងឿរបេងឞើនឿរ
រមាយើយអាាររ និងដុត្ំត្ៀិយើញ់កនហងរាងឿយ ំពិេសសគឺរបសិទ្ធភាពរបយុទ្ធនឹងឿរ
្ប់អារមមណ៍ ។ ប្បភព ៖ LEY Sopheap 

( បញ្ជើក់ ៖ កែនលងខលោះា មាន១០ចំណ ច សូមរស្វរំវបែនថមផង ) 
៣៣-ឿរេ្បើចាំណិត្កូចៅមើរកនអងជាំេនឿ 

 រកូចៅមើរសមើបកេលឿងំែផលរុកំត្ិមើាឝើង ែដលរត្ូវេគេរបើំេរគឿងផើឝំកនហងមឞឡប 
អាាររ និងមានរបេោជន៍ំេរចើនដល់មុខៃរសុខភាព និងសរមស់ំេដើម ។ 
 ្មីៗេនោះេៅេលើបណ្ដើលសងម ាននិងកំពុងែត្លើបីា  ឿរ៉ក់ចំណិត្
រកូចៅមើរេ៉យេរាយអំបិលពីេលើ េៅែកើបរែរគេដកមួយយប់ លុោះរពឹកេឡើងរកូចៅមើរនឹង
ែរបពណ៌េឿមើ េ៉យេគយល់ា វាអាចជួយបេណែញវិញ្ញើណមិនលស ឬសំណ្ងមិនលស
េចញ ។ ប ុែនតេនោះរេន់ែត្ំជំេនឿត្ៗេទើប ុេណ្្ើោះ ។ តាមពិត្េៅ អនកវិទ្ើាស្្ស៵និង
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េវជ៱បណឌិត្លើបីៗានរកេឃើញា  រកូចៅមើរអាចជួយដល់សុខភាពេរចើនោឝើងេសទើរែត្
មិនគួរឱើយេជឿេៅវិញ ។ ដូេចនោះចូរមកដឹងពីរេបៀបេ្វើចំណិត្រកូចៅមើរជំនួយសុខភាពនិង
គុណរបេោជន៍ដូចៀងេរឿម ៖ 
 រេបៀបេរបើរបស់រក្ូចឆ្ម៉ារេៅេពលេគង 

 រេបៀបអនុវត្ត 
 - ពុោះរកូចៅមើរំ ៣ េៅ ៤ ចំណិត្ ឬំបនទោះៗក៏ាន, 
 - យកចំណិត្រកូចៅមើរេ ោះ៉ក់កនហងោនត្ូចមួយ េរាយអំបិលពីេលើ រួចទ្កុ
ែកើបរែរគេដករបស់អនកេពញមួយយប់, 
 - អនកអាចអនុវត្តែបបេនោះំេរៀងរាល់យប់, 

ឿរេ្វើែបបេនោះំេរៀងរាល់យប់ អនកនឹងទ្ទ្ួលានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើន
ែដលនឹកស្មើនមិនដល់ ដូចំ ៖ 
    ១- ្បៅាំង និងបៃកើរេមេរគមហារីក ៖ ស្រធាត្ុនិងចំារយកលិនែដលមានកនហង
រកូចៅមើរ អាចជួយរបៅំងនងឹឿររីកលូត្ល្ស់ៃនជំងឺមាររីកេ្លើម និងមាររីកស៵ន
(សុដន)់ ានេសទើរែត្មិនគួរឱើយេជឿ ។ 
    ២- កមចើត់សតេលឡិតតាមែបបធមេំតិ ៖ មិនរត្ឹមែត្ផ៵ល់កលិនរកអបូរបេហើរ
ប ុេណ្្ើោះេទ្ រកូចៅមើរក៏អាចកមាងើត្់រាល់សត្វលសិត្ដូចំមូស និងសេងើចែដលទ្ិចៀំ ឬ
រុៀនដំេណករបស់អនកោឝើងមានរបសិទ្ធភាពផងែដរ ។ 
    ៣- ជាំនួយដល់ខ្ើយល់ដេងហើម ៖ វាអាចរបៅងំនឹងខើយល់ ឬកលិនមិនលស ែ្ម ំង
កមាងើត្់េមេរាគាក់េត្រីែដលប ោះ ល់ដល់រចមុោះ និងខើយល់ដេងឞើមផងែដរ ែដលមាន
របេោជន៍េ្វើឱើយអនកដកដេងឞើមានរសួល និងេគងលក់សប់សល។់ េរើពីេនោះេគាន
ដឹងា វាអាចជនំួយសុខភាពដល់អនកេកើត្ជំងឺហឺត្ អាែលកហើឝហី និងជងំឺផ្ដើស្យ ។ 
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    ៤- បនធឣរបនថយភពតានតឹង ៖ កលិនរកូចែដលស្យភាយេពញបនទប់ រត្ូវានេគ
ដឹងា អាចជំនយួរលកខួរកើាលឱើយរសឡោះលស ែ្ម ងំេ្វើឱើយអារមមណ៍រសស់រស្យ 
និងបនធឡរបនថយភាពតានត្ឹងានោឝើងរបេសើរផងែដរ ។ 
    ៥- បញ្ចអុះសមពើធះម ៖កលិនរកូចៅមើរមានរបសិទ្ធភាពកនហងឿរឿត្់បនថយសមាពាើ្
ះមែដលេឡើងខពស់ (េលើសះម) ាន ។ េៅសហរដ៶អាេមរិកេគានរស្វរំវ
េឃើញា  របំជនរបមាណ ៣២% មានសភាព្ូររស្លពីអាឿរៈជំងឺេលើសះម
េ៉យស្រែត្រកូចៅមើរសមើបកេលឿងមួយេនោះ ។ 
    ៦- ជួយដល់ឿរគិត េធេើឱើយអារមេណ៍សៃបស់ាងើត ់ និងេគងលក់្សលួ ៖ របសិន 
េបើអនកមានបញ្លើកនហងឿរេគង អារមមណ៍មនិសប់េ ោះ ឿរ៉ក់រកូចៅមើរេៅែកើបរែរគេគង
អាចជួយអនកាន។ វាអាចជួយេ្វើឱើយអារមមណ៍របស់អនកសប់ស្ឃើត្់ ៃយេគង នងិេគង
លក់សប់សល់ ំពិេសសេពលេរឿកពីេគងេពលរពឹក រសស់រស្យលសេទ្ៀត្ផង ។ 
    ៧- េធេើឱើយខ្ើយល់្សស់ថលើ ៖ កលិនរកូចៅមើរអាចជួយសមាវើត្ខើយល់ និងបរោិឿស
អាប់អួែដលមានេៅកនហងបនទប់េគងរបស់អនកាន ។ ំពិេសសែ្ម ំងអាចកមាងើត្់
កលិនអារកក ់ ឬកលិនែផើឝងែដលមានេៅកនហងបនទប់ផងែដរ ផ៵ល់មកនូវខើយល់និងកលិនរសស់
ា យើជំនួសវិញ ។ ប្បភព ៖ Kongsrok 

៣៤-ស្មកគីឡឣំមួយទកឹឃេអាំ 
 មានវិ្ីខុសៗេទើំេរចើនែដលេគេរបើកនហងឿរសរមកគីឡឡ។ កនហងេ ោះទ្ឹកឃមហំំ
វិ្ីស្្ស៵មួយែដលមនុសើឝំេរចើនអនុវត្ត ។ េៅកនហងទ្ឹកឃមហំមានផទហកនូវវីតាមីនំត្ិែរូ 
និងអាសុីដអាមីណូរបែហល៧០របេភទ្េផើឝងៗេទើ ។ ពួកវាជួយេលើកកមពស់ឿររមាយើយ
អាាររ រុេៈចំត្ិៀយើញ់េលើសកនហងខលអនេដើមើបីបំែបលងវាេៅំា មពល និងឿរ រំត្ិ
ៀយើញ់ពីឿរកកកុញេៅកនហងខលអនេយើង ។ 
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 មិនរត្ឹមែត្មានរបសិទ្ធភាពសរមកទ្មន់ប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនតទ្ឹកឃមហំក៏ជួយដល់
អនកេរបើរាស់េគងលក់រសួលផងែដរ ។ របសិនេបើអនកផើឝំទ្ឹកឃមហំំមួយេរគឿងផើឝំ ំង
េនោះ អនកអាចរសកទ្មន់រហូត្ដល់ ៤ គីឡឡរឿមកនហងរយៈេពលែត្មួយសាឍើហ៍ ំមួយ
នឹងអត្ថរបេោជន៍បែនថម គឺសុខភាពឿន់ែត្របេសើរ ។ 
    ១- ទឹកឃេអាំំមយួទឹកេ្ដើេៅេពល្ពឹក ៖ មុនៈ ើអំាាររេពលរពឹក ឬប តើប់ពី
ៈ ើំអាាររល្ឃើចរួច អនកអាចផឹកទ្ឹកឃមហំមួយែកវាន ។ វាជួយជំរុញឿររមាយើយអាាររ 
កំណត្់ឿររបមូលផ៵ហំំត្ិៀយើញ់ែដលេលើស ។ ទ្ឹកេើដើមិនរត្ឹមែត្ជួយរមាយើយទ្ឹកឃមហំ
ប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំងេ្វើឱើយរល្យានៃយេទ្ៀត្ផង ។ កនហងេពលំមួយេទើេនោះ វាក៏
មានសមត្ថភាពឿរ ររកពោះមិនឱើយេ្វើទ្ុកេៅេពលផឹកទ្ឹកឃមហំេរចើន ។ 
    ២- ទឹកឃេអាំំមយួទឹក្កូចៅមើរ ៖ េៅកនហងទ្ឹកឃមហំមានផទហកអាមីណអូាសុីដែដល
ជួយជំរុញឿរបំែបលងំត្ិៀយើញ់េៅំា មពល ។ េពលផើឝំំមួយអាសុីដកនហងរកូចៅមើរ 
វានឹងជួយេលើកកមពស់ឿររមាយើយអាាររ និងរារាងំឿរេលើសៀយើញ់ ។ វាមានរបសិទ្ធ
ភាពបំផុត្កនហងឿរផឹកទ្ឹករកចូៅមើរេៅេពលរពឹក ឬេរឿយអាាររល្ឃើច ៣០  ទ្ី។ វិ្ី
េ្វើគឺស្មច៴ណ្ស់ អនករេន់ែត្មានទ្ឹកេើដើមួយែពងរបែហល ១០០ ម.ល. ោក់
ទ្ឹកឃមហំមួយស្យើបរ ឿេហវ និងទ្ឹករកូចៅមើរ ១ ស្យើបរ ឿេហវចូល រួចកូរឱើយសពវំ
ឿរេរសច អនកអាចផឹកានេហើយ ។ (ចូរដមើលពីរដរៀរដប្រើទឹកឃ្មុំខាងដប្ោម) 
    ៣- ទឹកឃេអាំ និងទកឹខ្ញ ី ៖ ឿរបែនថមខ៳ីចូលកនហងទ្ឹកឃមហំមួយែពង ក៏អាចជួយឱើយអនក
រសកទ្មន់ានេ៉យសុវត្ថិភាព ែ្ម ំងមានរបសិទ្ធភាពខពស់ផង ។ 

វិធីេធវើ ៖ ំដបំូងរត្ូវល្ងខ៳ីឱើយស្វើត្ រួចរចាច់វាឱើយេចញំទ្ឹក ។ ោក់ទ្ឹកខ៳ី
ចូលកនហងទ្ឹកេើដើមួយែពង ប តើប់មកបែនថមទ្ឹកឃមហំមួយស្យើបរ  េហើយកូរឱើយសពវ ។ 
ទ្ឹករបេភទ្េនោះលសបំផុត្សរមាប់ផឹកេៅេពលរពឹក ។ 
    ៤- ទឹកឃេអាំំមយួរេមៀត ៖ រេមៀត្មានផទហកនូវបរិមាណដ៏េរចើនៃនស្រធាត្ុ 

 ែដលជួយឱើយរាងឿយបំែបលងំត្ិៀយើញ់ែដលេលើសេៅំា មពល ។ 
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េៅេពលដំណ្លេទើ ពួកវារារំាងំលិឿ  ្មី ពីឿររីកលូត្ល្ស់េៅកនហង
ខលអន ។ ំមួយេភសជ៱ៈេនោះ អនកអាចាត្់បងៀ់យើញ់ ំពិេសសៀយើញ់កើាលេ ោះ ។ 

វិធីេធវើ ៖ - ទ្ឹកឃមហំ ១ ស្យើបរ ឿេហវ 
  - េមើៅរេមៀត្ ២ ស្យើបរ  
  - ទ្ឹកេើដើ ១ ែកវ ចំណ ោះ ២៥០ ម.ល. 

- ោក់ទ្ឹកេើដើ ទ្ឹកឃមហំ និងេមើៅរេមៀត្ចូល រួចកូរឱើយសពវ ។ 
 របសិនេបើចង់ានរបសិទ្ធភាពខពស់ អនកអាចបែនថមទ្ឹករកូចៅមើរមួយស្យើបរ 
ឿេហវេទ្ៀត្ក៏ានែដរ ។ ប្បភព ៖ Phunutoday / ែប្បនប្មួល ៖ Knongsrok 

៣៥-្បេយជន៤៍យសើងៃនឿរផឹកទឹកេ ដ្ើ 
 េបើផឹកទ្ឹកេើដើរត្ូវតាមកើបអន អនកនឹងទ្ទ្ួលាននូវអត្ថរបេោជន៍ែដលមិនគួរ
ឱើយេជឿ ។ ឿរទ្ទ្ួល នទ្ឹកឱើយានរគប់រេន់ នងឹផ៵ល់ឱើយរាងឿយេយើងនូវែសើបក
រសស់ា យើ ាត្់ឿរេហវហត្់អស់កមាយើំង និងេ្វើឱើយរាងឿយរឹងមា ំ ។ ទ្ឹកមិនរត្ឹមែត្
ជួយឱើយរាងឿយមាំមួនប ុេណ្្ើោះេទ្ វាក៏ជួយឱើយេឿសិឿរាងឿយរសូបយកស្រំត្ិ
ចិចឹមែដលរបយុទ្ធរបៅំងនងឹឿរបងេរាគេផើឝងៗ ។  

តាមឿរសិកើារស្វរំវានរកេឃើញា  េបើសិនេយើងផឹកទ្ឹកេើដើវិញ វារឹត្
ែត្មានអត្ថរបេោជន៍េលើសទ្ឹក្មមតាេៅេទ្ៀត្ចំេ ោះសុខភាព ។ ំឿរពិត្េបើេយើង
ផឹកទ្ឹកេើដើេៅេពលេរឿកពីរពលឹមភាយើមៗ េហើយំ្មមតាបរិមាណៃនឿរៈ ើំទ្ឹកំ
ទ្ូេៅោឝើងេារចណ្ស់ក៏ាន ១ លីរត្កនលោះ ឬ ២ លីរត្ ឬេរចើនំងេនោះកនហងមួយៃ្ 
ំបរមិាណមយួែដលរាងឿយរបស់េយើងរត្ូវឿរ ។ េបើេយើងពិាកផឹកទ្ឹកេើដើដល់
េៅ២លីរត្ ឬ២លីរត្កនលោះេ ោះ េយើងអាចផឹករត្ឹមែត្ ២-៣ ែកវេៅកនហងមួយៃ្ ក៏លស
ចំេ ោះសុខភាពំំងមិនានផឹកវាែដរ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

 េត្ើអនកចង់ដឹងេទ្ា  េហត្ុអវីរេន់ែត្ផឹកទ្កឹេើដើរត្ឹមែត្ ២-៣ ែកវេស្ោះកនហង
មួយៃ្ វាលសចំេ ោះសុខភាព ។ ដូេចនោះ ៀងេរឿមេនោះគឺំអត្ថរបេោជន៍ ៥ ោឝើងៃន
ឿរផឹកទ្ឹកេើដើ ៖ 
    ១- បនើាបំតពិុលកនអងខ្ែឤន ៖ តាមអនកឯកេទ្សែផនកសុខភាព ានអោះអាងា  
ឿរទ្ទ្ួល នទ្ឹកេើដើំេរៀងរាល់រពឹក គឺជួយបនើាបំត្ិពុលេចញពីកនហងរាងឿយ 
េរ ោះខណៈេពលែដលេយើងផឹកទ្ឹកេើដើឧណលៗ ស្រំត្ិពុល ំងេ ោះនឹងបេចញ
មកេរើតាមរយៈេញើស ។ 
    ២- េធេើឱើយចលនះមរត់បនលឡ ៖ ឿរផកឹទ្ឹកេើដើជួយដល់សរៃសះមែវូន
េ្វើឿរលស និងេ្វើឱើយចរនតះម ំងអស់មានលំហូរះមេៅឿន់ស្ច់ដុំនិងសរីរាង 
េហើយវាក៏ជួយឱើយស្ច់ដុំសរមាក និងជយួឿត្់បនថយឿរឈឺោប់េផើឝងៗេទ្ៀត្ផង ។ 
    ៣- បាំបត់ឿរទល់លមក ៖ េយើងដឹងា មានមនុសើឝំេរចើនមានបញ្លើទ្ល់
ល្មក េ៉យស្រែត្ឿរបរិេភាគអាាររមានស្រំត្ិរឹងៀយើំងេពក ឬឿររមាយើយ
អាារររបស់េត្់មិនានលស ។ ំក់ែស៵ងឿរទ្ល់ល្មកំលទ្ធផលមួយៃនឿរមិន
ផឹកទ្ឹករគប់រេន់ែដរ ។ េលើសពីេនោះ ទ្ឹកេើដើជួយសរមួលេ ោះេវៀនរបស់េយើងក្ ឍើក ់
េ្វើឱើយរបព័នធរមាយើយអាាររដំេណើរឿរលសំងផឹកទ្ឹក្មមតា ។ េបើេយើងមានឿរទ្ល់
ល្មកយូរៗេៅវាអាចឱើយេកើត្ជំងឺឫសដូងាត្និងេហើមេ ោះេទ្ៀត្ផង។ េហត្ុដូេចនោះ
េហើយ អនករត្ូវរបុងរបយ័ត្នឱើយានខពស់េៅេពលមានបញ្លើទ្ល់ល្មកញឹកៈប ់ នងិ 
ំឿរលស គួរែត្ផឹកទ្ឹកេើដើពី ២-៣ ែកវេដើមើបីសរមួលេ ោះេវៀន ។ 
    ៤- បាំបត់អាែលកវើសអី្ ចមុុះ ៖ មិនា រចមុោះេយើងផ្ដើស្យ ឬអាែលកហើឝហីេ ោះេទ្ 
ទ្ឹកេើដើអាចជួយសរមួលបញ្លើ ំងអស់ហនឹងានោឝើងមានរបសិទ្ធភាព។ ដូេចនោះេហើយ
េៅេពលេយើងផ្ដើស្យ ឬមានបញ្លើសុខភាព េគត្រមូវឱើយផឹកទ្ឹកេើដើ េ៉យស្រវា
ជួយសរមួលបញ្លើ ំងអស់ោឝើងមានរបសិទ្ធភាពេ ោះឯង ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ ទ្ឹកេើដើេ្វើឱើយ



        គល់-សុភាព  

 

ស្រំត្ិរុអិលែដលេៅកនហងរចមុោះៅប់សអត្ េ៉យស្រចំារយៃនទ្ឹកេើដើានបំភាយ
េៅឿន់រចមុោះ វាេ្វើឱើយរចមុោះមានលកណៈ្ូររស្ល និងដកដេងឞើមរសួល ។ 
 ដូេចនោះអនក ំងអស់េទើគួរែត្អនុវត្តកនហងឿរផឹកទ្ឹកេើដើឱើយានេទ្ៀង ត្់រាល់ៃ្ 
េដើមើបីទ្ទ្ួលានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើនចំេ ោះសុខភាព ដូចានេរៀបរាប់ៀងេលើេនោះ 
និងគបើបីឿត្់បនថយផឹកទ្ឹករត្ំក់ ំពិេសសគឺទ្ឹកែដលល្យទ្ឹកកក ។ ចំែណក
ទ្ឹកែដលឿយើេសើឝកនហងទ្ូទ្ឹកកកមិនសូវំមានបញ្លើៀយើំងេទ្ ប ុែនតេបើេយើងផឹកទ្ឹកកកែត្
ម៵ង វាមានស្រធាត្ុេផើឝងៗអាចបណ្ដើលឱើយប ោះ ល់សុខភាពោឝើងៀយើងំ ។ 

ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 
៣៦-អាហារ៣យសើងប ុះពល់ត្មងេនម 

េត្ើអ្នក្ដឹងេ ថ អាហារលអៗ ៣ យ ៉ាងេនេះ គឺមិនលអេ សរមបត់្រមងេនម ? 
 ត្រមងេ មេដើរត្ួ ទ្ីោឝើងសំៀន់េៅកនហងខលអនមនុសើឝ េហើយត្រមងេ ម ំង
ពីររេប់េនោះទ្ទ្ួលបនទហកកនហងឿរយកឿកសំណល់េចញតាមទ្ឹកេ ម ផលិត្អ័រម ូន 
និងេរោោះំត្ិពុល និងស្រធាត្ុរាវេៅកនហងះម ។ េនោះំមូលេហត្ុែដលអនកគួរែត្
រកើាត្រមងេ មរបសខ់លអនឱើយានលស និងពើាោមែ្រកើាសុខភាព ។ 
 គួរឱើយស្ដើយ អាាររមួយចំនួនែដលមានរបេោជន៍េរចើន ចំេ ោះសុខភាព 
ប ុែនតវាបងេរេោះា ទើក់ដល់សរីរាងពីររេប់េនោះ និងប ោះ ល់ដលដ់ំេណើរឿរ្មមតារបស់
វាេទ្ៀត្ផង របសិនេបើអនកបរិេភាគេលើស ។ អាាររ ំង ៣ មុខេ ោះគឺ ៖ 
    ១- ែផែប ៊័រ ៖ េ ោះបីំែផលប ៊័រមានរបំរបយិភាព និងរត្ូវានេគេឿត្សរេសើរ
ចំេ ោះគុណភាពអាាររូបត្ថមភេផើឝងៗក៏េ៉យ ឿរៈ ើំវាេរចើនេពកអាចបងេរេោះា ទើក់
ដលត់្រមងេ មរបស់អនក ំពិេសសរបសិនេបើអនកមានជំងឺត្រមងេ មរួចេហើយ ។ 
មូលេហត្ុគឺា ែផលេឈើេនោះមានករមិត្ប តូាសើយឡមខពស់ រាងឿយរបស់េយើងរត្ូវឿរំត្ិ
ែរូេនោះ ប ុែនតប ូតាសើយឡមេរចើនេពកេៅកនហងះមអាចបណ្ដើលឱើយមានបញ្លើ្ន់្រ ដូចំ
ឿររមួលស្ច់ដុំ និងចៃរើក់េបោះដូងេល្ត្មិនេទ្ៀង ត្់ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ២- សាច់ ៖ ឿរបរិេភាគស្ច់េរចើនេពក អាចបណ្ដើលឱើយមានបញ្លើត្រមងេ ម 
ពីេរ ោះរបូេត្អ ៊ីនសត្វអាចពិាករមាយើយែដលេ្វើឱើយឿកសំណល់េរចើនេពកតាមត្រមង
េ ម ។ េនោះគឺបេងើនឿរៃរឱើយវា និងេ្វើឱើយវាៃយនឹងខូច ។ របបអាាររែដលសមើបឡរ
េៅេ៉យរបូេត្អ ៊ីនសត្វ កអ៏ាច ំឱើយមានឿរវិវត្តេៅំរកួសកនហងត្រមងេ មផងែដរ។ 
ស្ច់រុេៈចឿរផលតិ្អាសុដីអ ុយរិក ែដលំមូលេហត្ុមួយកនហងចំេណ្មមូលេហត្ុ
ទ្ូេៅៃនរកួសកនហងត្រមងេ ម ។ 
    ៣- អាំបិល ៖ របបអាាររែដលមានសុខភាពលស គួរែត្រួមបចឡលំត្ិសូដើយឡមំ  
អត្ិបរមា ២៣០០ កនហងមួយៃ្ ឬរបែហលមួយស្យើបរ ឿេហវ។ របសិនេបើអនក
ៈ ើំអំបិលេរចើន ត្រមងេ មនឹងរបឹងែរបងេដើមើបីបេចញំត្ិសូដើយឡមែដលេលើស ។ 

ប្បភព ៖ Health.com.kh 

៣៧-វិធីស្មកទមៃន់េ៉យមិនបច់ហាត់្បណ 
 ឿរេ្វើេមតាប ូលីស  ឬឿរដុត្អាាររេ្វើំ ា មពល គឺំ
ដំេណើរឿរមួយែដលរាងឿយរបស់េយើងបំែបលងអវីៗែដលេយើងៈ ើំ និងផឹក េៅំ
ា មពល ។ េលើបឿនៃនឿរដុត្អាាររយកេៅេ្វើា មពល គឺអារសយ័េលើបុគលនិង
មានឿរផ្យើស់ប៵ឡរេៅតាមេពលេវល្ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្វាែផសកេលើកតាឍើដូចំ អាយុ េភទ្ 
ករមិត្ៀយើញ់រាងឿយ មាឝើសៃនស្ច់ដុំ ករមិត្សកមមភាព និងកតាឍើពូជ ។  
 ឿរដុត្អាាររានេលឿនជួយដល់ឿរសរមកទ្មន់និងមិនេ្វើឱើយៃយធាត្់ ។ 
េត្ើមានវិ្ីណ្ខលោះែដលជួយេ្វើឱើយរសកទ្មន់េ៉យមិនោំាច់ារត្់រាណ ? 
    ១- ៈ ើាំអាហារមន្បូេតអ ៊ីនឱើយបនេ្ចើន ៖ វាមិនរត្ឹមែត្ជួយបេងើនទ្ំហំ
ស្ច់ដុំរបស់អនកេទ្ ែ្ម ំងជួយេ្វើឱើយេមតាប ូលីសរបស់អនកមានសមទហោះេលឿនំង
មុន េរឿយពអីនកទ្ទ្ួល នរបូេត្អ ៊ីន ។ 

...................... 
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    ២- ឿត់បនថយេស្រសឋស ៖ ឿរបនថយភាពតានត្ឹងឬេ្ស៵ស គឺមិនរសួលដូចេគ
និោយេ ោះេទ្ ឿររមាយើយអាាររែដលមានសុខភាពលស ក៏រត្ូវផើារភាជើប់នឹងករមិត្ៃន
ភាពតានត្ឹងរបស់េយើងផងែដរ។ ឿររស្វរំវានបៃលើញា  េពលែដលអនកេ្ស៵ស 
េលើបឿនៃនឿរេ្វើេមតាប ូលីសមានឿរ្យចុោះ ែដលេ្វើឱើយឿរសរមកទ្មន់មិនអាចេៅ
រួចែដរ ។ 
    ៣- េគងលក់្សលួ ៖ ឿរេគងមិនានរគបរ់េន់ អាចេ្វើឱើយឿររមាយើយអាាររ
របស់អនក្យចុោះ។ មើាឝើងវិញេទ្ៀត្ េៅេពលេយើងមិនេគង េយើងេចោះែត្ចង់ៈ ើំេនោះៈ ើំ
េ ោះ ែដលេ្វើឱើយេយើងៃយនឹងធាត្់។ ដូេចនោះអនកគួរែត្េគងឱើយាន៧េៅ៨េមាឝើងរាល់
យប់ ។ េៅេពលេគងលក់ រាងឿយរបស់េយើងបេងើនឿរបេចញអ័រម ូនែដលមាន
េះមើោះា ឡាទ្ីនែដលវាេ្វើឱើយេយើងមានអារមមណ៍ា ែឆសត្ ។ 
    ៤- ផឹកទឹកឱើយបនេ្ចើន ៖ រាងឿយរបស់អនករត្ូវឿរំត្ិទ្ឹកេដើមើបីរមាយើយ និង
រសូបយកស្រធាត្ុចិចឹមេៅកនហងអាាររ។ េឿសិឿនិងសរីរាងែដលមានំត្ិទ្កឹមិន
រគប់រេន ់ មនិដំេណើរឿរដូច្មមតាេ ោះេទ្។ វាេ្វើឱើយេលើបឿនៃនឿរេ្វើេមតាប ូលីស
្យចុោះ ។ ឿរទ្ទ្ួល នទ្ឹកេនោះ គួរែត្ំទ្ឹកស្ប្មមតា េរ ោះវាលសចំេ ោះសុខភាព
ំងទ្ឹកែដលមានំត្ិែផសម ។  ប្បភព ៖ Health.com.kh 

៣៨-អាហារ៤យសើងបាំប នេដើម្ទូងឱើយធាំមូលកែាំលឡ 
 េត្ើសុភាព រីណ្ខលោះចង់ានេដើមរទ្ូង្ំមូលកលំលស ? េបើចង់ានសូមកុំេមើល
រុលងអាាររបំប ន ៤ របេភទ្េនោះឱើយេស្ោះ េរ ោះវាំរបភពរបូេត្អ ៊ីន ែដលអាចជួយ
សេរមចបំណងរាា ទើអនកាន ។ 
 មិរត្ រីៗភាគេរចើនរសល្ញ់េដើមរទ្ូងៀយើងំណ្ស់ េហើយែត្ងែត្ចង់ាន
េដើមរទ្ូងស្វើត្មូលកលលំស ។ ឿរេរបើវិ្ីសិបើបនិមមិត្ រួម ំងឿរេរបើា ទើំពរងីកេដើមរទ្ូង 
និងឿរវោះឿត្់ែកកុនឱើយ្ំ ំ្មមតាអាចមានផលប ោះ ល់ដល់សុខភាព ។ ដូេចនោះៀង
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េរឿមេនោះគឺំអាាររែដលជួយឱើយេដើមរទ្ូងមានទ្ហំំ្ំស្វើត្ពី្មមំត្ិ េនោះេបើេោង
តាមឿរចុោះផើាយេលើេគហទ្ំព័រផុស ។ អាាររ ំងេ ោះមានដូចំ ៖ 
    ១- អាហារសមុ្ទ ៖ អាាររសមុរទ្មានផទហកម ង់ឿែណស ែដលឿរសិកើា
បៃលើញា   វាបេងើនអ័រម ូនេភទ្ែដលជំនួយដល់ឿរលូត្ល្ស់ស៵ន ។  ដូេចនោះអាាររ
សមុរទ្ជួយឱើយស៵នលូត្ល្សត់ាម្មមំត្ិ។ 
    ២- ចាំណីអាហារទឹកេ៉ុះេេ ៖ អាារររបេភទ្េនោះមានផទហកអ័រម ូន្មមំត្ិែដល
ំភាទើក់ៃររុេៈចនិងទ្ទ្លួខុសរត្ូវកនហងឿរអភិវឌើឍស៵ន្ស៵ី ។ េហើយេបើអនកចង់ាន
េដើមរទ្ូងេពញេលញេ ោះ អនកគួរែត្ទ្ទ្ួល នទ្ឹកេ៉ោះេេំេរៀងរាល់ៃ្ ។ 
    ៣- ្េប់ធញ្ដំតិ ៖ រេប់្ច៴ំត្ិរត្ូវានេគទ្ទ្លួស្គើល់ា ំអាាររលស
សរមាប់ស៵ន។ របសិនេបើអនកចង់ានស៵ន្ំំងមុនេទ្វដង អនករត្ូវទ្ទ្ួល នរេប់
្ច៴ំត្ិឱើយានេរចើន ។ 
    ៤- បែនែ ៖ បែនលសលឹកៃបត្ងក៏ំអាាររជួយបេងើនទ្ំហំស៵នផងែដរ។ អវីែដល
សំៀន់េ ោះ បែនលគឺលសសរមាប់សុខភាព ំងមូលែត្ម៵ង ។ 

ប្បភព ៖ Health.com.kh 
៣៩-អតថ្បេយជន៍ៃនសែកឹកទមៃេទស 

 កទមពេទ្សំបែនលៃបត្ង្មមំត្ិពិេសសមួយ ែដលរត្ូវានេគយកេៅេ្វើំ
អនលក់បរិេភាគំមួយទ្ឹកេរគឿង និងរបហកុ ផសក ឬេ្វើំ រេាយនំបចហកំេដើម (អនក
រសុកត្ំបន់ខលោះេថា  កនធំេ្ត្)។ េរើពីំ អាាររសរមាប់បរិេភាគ វាក៏ំរុកឱស្ 
ដ៏អស្ងើរើយ ែដលផ៵ល់អត្ថរបេោជន៍ំេរចើនដល់សុខភាព មានដូចំ ៖ 

- ំា ទើំអាយុែវង (ឫស, រេប់ោស់) 
- បំប នឆសឹង (រត្ួយ, ែផលខី, រេប់) 
- ជួយជំងឺេលើសះម ទ្មាយើក់សមាពាើ្ះមមិនឱើយខពស់ (រត្ួយ) 
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- បំប ន និងរកើាែភនក (រត្ួយ) 
- បំប នេបោះដូង (រត្ួយ) 
- ជួយបចហោះំត្ិសរកនហងះម, លសសរមាបអ់នកជំងឺទ្ឹកេ មែផសម 
- ជួយឱើយេគងលក់រសួល (រេប់ោស់) 
- ជួយចេរមើនអាាររ (ែផលខី, រត្ួយ) 
- បំាត្់េើដើកនហង (រត្ួយ, ែផលខី) 
- បំាត្់ជំងឺរាកមួល និងទ្មាយើក់រពូន (រេប់) 
- បំប នរកេលៀន និងេ្លើម 
- ឿរ រជំងឺមាររីក ។ល។  

 េលើសពីេនោះ កទមពេទ្សមានគុណរបេោជន៍ោឝើងៀយើំង សរមាប់ឿរ រ និង
ែ្រកើាជំងឺំេរចើនរបេភទ្ដូចំ រត្ួយកទមពេទ្ស បរិបូណ៌េ៉យ 

និង ំត្ិែដក ។
ប្បភព ៖ Breaking News

៤០-សញ្ញើ្ពមនៃនរងឿយ និងោស់ំងវ័យ 
 សញ្ញើ ំង៩ោឝើងៀងេរឿមេនោះ៉ស់េត្ឿនរាប់ា  រាងឿយរបស់អនកកំពុង
ែត្ចុោះេខើាយ និងះនដល់ដំណ្ក់ឿលោស់ំងវ័យ ។ 
 អាយុរេន់ែត្ំត្ួេលខ ប ុែនតេបើអនកែរបំមានរាងឿយោស់ំងវ័យ េ ោះ
វានឹងបេចញនូវសញ្ញើរាប់អនកឱើយដឹង ។ 
 សពវៃ្េនោះ ឿររបៅំងនឹងភាពោស់ គឺំវិទ្ើាស្្ស៵មួយែដលរត្ូវានេគ
សិកើាោឝើងសុីជេរ្េៅកនហងែផនក(ា ទើំរបៅំងភាពោស់) ែដលំេវជ៱ស្្ស៵ែបបវិទ្ើា-
ស្្ស៵្មី ។ េ៉យមានេេលបំណងសំៀន់កនហងកិចឿរ រជំងឺ ឿររកេឃើញជំងឺ ឿរ
ពើាាលជំងឺ ឿរស្ដើរសុខភាពីឿរេខើាោះជីវំត្ិៃនរូបឿយ េោងេៅតាមអាយុរួម
 ំងជួយបនថយភាពោស់ៃនស  ើងឿយរបស់េយើង ។ 
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 ៀងេរឿមេនោះំេរាគសញ្ញើ ំង៩ បៃលើញពីឿរចុោះេខើាយ និងេលចេឡើងនូវ
ភាពោស់ៃនរាងឿយរបស់អនក ៖ 
 ១- ហត្់េនឿយរគប់េពល 
 ២- េមើនអារមមណ៍រសស់រស្យ សូមើបីែត្េពលេដក 
 ៣- មិនៀយើំងដចូមុន 

៤- េឡើងទ្មន ់ឬអសមត្ថភាពរគប់រគងទ្មន់ 
៥- េភលចភាយើំងេរចើន ្យចុោះឿរចងោំ 
៦- ឈឺខលអន ឈឺខនង ឈឺស យើក់ 
៧- េដកមិនលក់ ឬេដកមិនសប់ 
៨- អារមមណត៍ានត្ឹង ្បា់រមភ រពួយេរចើនេរឿង 
៩- ធាយើក់ចុោះចំណង់ផលឡវេភទ្  

  ំងេនោះគឺំេរាគសញ្ញើៃនភាពោស់ េ ោះបីំេៅអត្ីត្ឿលេយើងរត្ូវាន
បេរងៀនឱើយទ្ទ្លួយកស្ណើនភាពេនោះា ំេរាគសញ្ញើៃនភាពោស់ក៏េ៉យ ។ ដូេចនោះ
របសិនេបើអនកសេងត្េឃើញា  រាងឿយកំពុងែត្េលចេចញនូវសញ្ញើ ំងេនោះ អនកគួរ
ែត្ៅប់ែកែរបនូវទ្មាយើប់ៃនឿររស់េៅ ក៏ដូចំគិត្ពីរបបអាាររេឡើងវិញ េដើមើបីស្ដើរ
ស្ណើនភាពេនោះឱើយរត្លប់មកលសរបេសើរវិញ ។ 

ប្បភព ៖ Sanook / Knongsrok 
៤១-អតថ្បេយជន៍៥យសើងរបស់ឿេវេ 

 ំទ្ូេៅ េត្ើអនកផឹកឿេហវប ុ មើនដងកនហងមយួៃ្ ? េត្ើអនកដឹងេទ្ា ឿេហវមាន
អត្ថរបេោជន៍េរចើនណ្ស់ចំេ ោះសុខភាព ែដលមិនធាយើប់ានដឹង ? 

 ឿរផឹកឿេហវ ៣ េៅ៤ ែកវកនហងមួយៃ្ ជួយរាងឿយរបស់អនកមានសុខភាព
លស ។ េហើយរបសិនេបើអនកចង់ទ្ទ្ួលានអត្ថរបេោជន៍ំអត្ិបរមាអំពីឿេហវ េចៀស
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វាងកុបំែនថមសរ ។ ៀងេរឿមេនោះគឺំផលរបេោជន៍ពីឿរទ្ទ្ួល នឿេហវ ែដល
មនុសើឝភាគេរចើនមិនានដឹង តាមរយៈឿរចុោះផើាយេលើេគហទ្ំព័រភឺសមួយ  ។  
    ១- ជួយឱើយអនកៅលើតំងមុន ៖ ឿរទ្ទ្ួល នឿេហវកនហងបរិមាណរត្ឹមរត្វូេ្វើឱើយ
អនកៅយើត្ំងមនុ េរ ោះឿេហវមានផទហកស្រធាត្ុសកមមេថា  ឿេហវអ ៊ីន ែដលេ្វើឱើយ
របេសើរេឡើងនូវអារមមណ៍ ឿរចងោំ ឿររបុងរបយ័ត្ន នងិមានមុខៃរខួរកើាល ។ 

    ២- ជួយដល់េថែើម ៖ ឿររស្វរំវានបៃលើញា  ជំងឺរកនិេ្លើមគឺំដំណ្ក់
ឿលចុងេរឿយៃនឿរខូចៀត្េ្លើម ែដលបណ្ដើលមកពីជំងឺដូចំ ជំងឺេញៀនរស្ 
ជំងឺរល្កេ្លើមំេដើម ែដលំលិឿេ្លើមរត្ូវានជំនសួេ៉យំលិឿរកិន ។ ឿរ
សិកើាំេរចើនានបៃលើញា  ឿេហវអាចឿត្់បនថយារនិភ័យជំងឺរកិនេ្លើមានដល់
៨០% ែដលអនកផឹកឿេហវេលើសព៤ីែកវកនហងមួយៃ្ មានឥទ្ធិពលៀយើំងបំផុត្ នងិមាន
ករមិត្អង់ហើឝហមីេ្លើមកនហងករមិត្លស ។ 

    ៣- ឿត់បនថយឿរេធេើអតតែត ៖ ឿរសិកើាៅទើំ២០១៣របស់ស្ល្សុខភាព
ស្ធារណៈារត្វឺុត្ានរកេឃើញា  អនកផឹកឿេហវែដលមានំត្ឿិេហវអ ៊ីន ៣េៅ ៤ 
ែពងកនហងមួយៃ្ ឿត្់បនថយារនិភ័យៃនឿរសមាយើប់ខលអនាន ៤៥% ែដលអាចមកពី
ឥទ្ធិពលរបស់ឿេហវអ ៊ីន ជួយជំរុញអារមមណ៍របស់មនុសើឝឱើយរីករាយ ។ 

    ៤- ផទអកវីតាមីន និង សារធតុ្បៅាំងអុកសុីដកមេ ៖ ឿេហវគឺេ រេពញេៅ
េ៉យរីបផូ្យើវីនែដលំវីតាមីន B សំៀនជ់ួយបេងើនា មពល និងឿររមាយើយអាាររ។
វាក៏ផទហកេៅេ៉យស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមម ែដលអាចរបៅំងនឹងជំងឺ និងបេងើន
របព័នធរភាពស្ ើំរបស់អនក ។ 

    ៥- ជួយស្មកទមៃន់ ៖ ំត្ឿិេហវអ ៊ីនគឺំភាទើក់ៃររុេៈចមួយ ែដលមាន
ន័យា វាអាចជួយបេងើនឿររមាយើយអាារររបស់អនក ។ តាមរយៈឿរផឹកឿេហវ អនក
បនថយារនិភ័យៃនឿរេលើសទ្មន់ និងឿរេកើត្ជំងឺទ្ឹកេ មែផសមរបេភទ្ទ្ី២ ។ 

ប្រភព ៖ Koh Santepheap Daily 
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៤២-ឿរេរៀបចាំែ្គេគងេដើមើបីេលើករសីនិងនាំលភសាំណាង 
 មនុសើឝមួយចំនួនមិនសូវមានជំេនឿកនហងេរឿងេនោះប ុ មើនេទ្ ប ុែនតតាមពិត្េៅ
ឿរេរៀបចំបនទប់េគងឱើយមានរេបៀបេរៀបរយ សណ្ដើប់ធាទើប់លស មិនរត្ឹមែត្អាច ំល្ភ
សំណ្ងដល់អនកប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនតវាក៏អាចជួយឱើយអនកមានអារមមណ៍រសស់រស្យ 
េគងលក់រសួល និងបេចៀសជំងឺេផើឝងៗានេទ្ៀត្ផង ។ 

 ការេរៀបចំបនទប់ ៖ 
១- េរជើសេរីសែរគែដលមានកើាំងរឹងមាំ 
២- េរជើេរីសពូកែដលមានគុណភាពលស 
៣- ែរគេដករត្ូវែត្មានកមពស់ អាចខើយល់េចញចូលៀងេរឿមាន 

៤- ៉ក់ែរគកុឱំើយទ្ល់នឹងមុខ រើរេចញ-ចូល 

៥- រត្ូវមានកើាំងែរគែដលអាចទ្ប់េខនើយេដកាន 

៦- ៉ក់ត្ុត្ូចេៅអមសងៀងែរគឱើយេសមើេទើ 
៧- ៉ក់ែរគឱើយៅឃើយពីទ្រូទ្សើឝន៍ ត្ុ ឬរបស់េផើឝងៗែដលេ្វើឱើយរុៀន 

៨- េចៀសវាង៉ក់តាំងកចក់េៅរបឈមនឹងែរគ 

៩- េចៀសវាង៉ក់ែរគេដកេៅេរឿម្នឹម 

១០-េចៀសវាង៉ក់េផើងចិចឹមរត្ីនិងគំនូរែដល ក់ទ្ងនឹងទ្ឹកេៅែកើបរែរគ 

១១-យកេចញនូវេដើមរុកំ ត្ិ៉ំកនហងេផើង្ំៗឬរេញ រៃញ ពីបនទប់ 
១២-េចៀសវាងរុញែរគេៅផសឹបំប់នឹងជញ្ជើំងមាខើង ។ល។ 

ប្បភព ៖ Timing News 
៤៣-ផលប ុះពល់ៃនឿរផឹកទឹកមិន្តឹម្តូវ 

 ដូចែដលេយើងធាយើប់ដឹងរស្ប់េហើយា  ឿរផឹកទ្ឹកានរគប់រេន់នងឹជួយឱើយ
រាងឿយមានសុខភាពលសេរចើនោឝើង ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ អនកមិនគួរផឹកទ្ឹក
រគប់េពល េដើមើបីចង់បែនថមំត្ិទ្ឹកឱើយានេរចើនេ ោះេឡើយ េរ ោះវានឹងមានផលំ
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អវិជ៱មានចំេ ោះរាងឿយ ។ ៀងេរឿមេនោះំេពលេវល្ ំង ៥ ែដលអនកគួរែត្
េចៀសវាងឿរផឹកទ្ឹក ៖ 

    ១- េៅេពលៈ ើាំអាហារវឹរ ៖ អនកពិត្ំមានអារមមណ៍េើដើរការយ ប តើប់ពី
បរិេភាគអាាររហឹររួច និងែត្ងេ្វើឱើយអនកចង់ផឹកទ្ឹកេរចើន េដើមើបីបនើាបំត្ិហឹរ ។ 
េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ ម ូេលគុល េៅកនហងេរគឿងេទ្សហឹរគឺប ូល ។ 
ទ្ឹកផឹកមិនជួយឿត្់បនថយឿរហឹរេទ្ ប ុែនតវាក៏បណ្ដើលឱើយ  រាល៉ល
 សេពញមាត្់និងបំពង់អាាររផងែដរ េ្វើឱើយអាឿរៈឿន់ែត្ោឝើប់យុឺន ។ េដើមើបីឿត្់
បនថយភាពមិនរសួល អនកគួរែត្ផឹកទ្ឹកេ៉ោះេេេៅេពលៈ ើំអាាររហឹរ េទ្ើបំវិ្ីលស
របេសើរ ។ 

    ២- កនអងអាំឡអងេពលកាំពុងហាត់្ បណ ៖ កនហងេពលអនកកំពុងារត្់រាណៀយើំង 
សីត្ុណលភាពរាងឿយនឹងេកើនេឡើង ែដលបេងើត្ឱើយមានអារមមណ៍េើដើ និងេរសកទ្ឹក។ 
េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ អនកមិនគួរផឹកទ្ឹកេៅេពលេនោះេទ្ េរ ោះទ្ឹកបេងើនារនិ-
ភ័យៃនអត្ុលើយភាពេអឡិចរត្ូលីត្ ែដលមានេរាគសញ្ញើដូចំ ឈឺកើាល ចេៃវើរ 
វិលមុខ ។ វាមានេរេោះា ទើក ់ំពិេសសសរមាប់អនកមានជំងឺេបោះដូង ។ 

 អនកជំ ញានែណ ំដល់អនការត្់រាណ គួរផឹកទ្កឹដូចៀងេរឿម ៖ 

    * ១-២ េមាឝើង មនុេពលហវឹការត្់ ផឹក ៤៥០-៦០០ មិលលលីីរត្ 

    * ១៥  ទ្ី មុនេពលារត្់រាណ ផឹក ២៥០-៣០០ មិលលលីីរត្ 

    * អំឡហងេពលារត្់រាណ ផឹករបែហល ២៥០ មិលលលីរីត្ េរៀងរាល់ ១៥  ទ្ ី

    ៣- េៅេពលទឹកេនមថលើ ៖ ឿរកត្់សមាគើល់េៅេលើទ្ឹកេ ម ក៏អាចបៃលើញពី
ជំងឺមួយចំនួនានែដរ ។ ពណ៌ទ្ឹកេ មគឺំគនលឹោះមួយេដើមើបីជួយអនកកនហងឿរកំណត្់ា  
េត្ើអនករត្ូវឿរបែនថមទ្ឹកេទ្ៀត្ឬេទ្។ ទ្ឹកេ ម្មមតា មានពណ៌េលឿងភលឺ វាគឺំសញ្ញើ
បៃលើញា  រាងឿយានះនដល់ស្ណើនភាពលសរបេសើរបំផុត្ៃនំត្ិទ្ឹក។ របសិនេបើ
អនកេឃើញទ្ឹកេ មមានពណ៌សចើាស់ េសទើរែត្េមើនពណ៌េស្ោះ េ ោះអនកគួរែត្បនថយ
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បរិមាណទ្ឹក។ ប ុែនតេបើទ្ឹកេ មមានពណ៌េលឿងោស់ ឬងងឹត្ រសអាប់ អនករបែហល
ំរត្ូវផឹកទ្ឹកបែនថមេទ្ៀត្ ។ 

    ៤- មុនេពលចូលេគង ៖ អនកគួរែត្កំណត្់ទ្ឹកផឹកឱើយានរត្ឹមរត្ូវមុនេពលចូល
េគង េបើមិនដូេោទើោះេទ្ វានឹងរុៀនដល់ដំេណករបស់អនក េ៉យអនកោំាច់រត្ូវែត្ភាញើក់
ពីេគងកណ្ដើលអរធារត្េដើមើបីបេ តើបង់ ។ េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ េៅេពលយប់
រកេលៀនេ្វើឿរយឺត្ ដូេចនោះឿរផឹកទ្ឹកេរចើនេពកមុនេពលចូលេគង នឹងេ្វើឱើយៃដេជើង 
និងមុខេហើម េៅេពលអនកភាញើក់េឡើង ។ 

    ៥- ផឹកទឹកេ្ចើនេពកេៅេពលៃថៃ ៖ មនុសើឝំេរចើនគិត្ា  ឿរផឹកទ្ឹកឱើយាន
េរចើន ឿន់ែត្លស ។ េ ោះំោឝើងណ្ រាងឿយរបស់េយើងរត្ូវឿរបរិមាណទ្ឹក
របែហល ២ េៅ ២.៥ លីរត្ កនហងមួយៃ្ ។ ឿរផឹកទ្ឹកេរចើនេពកនឹងផ៵ល់ផលមិនលស 
ែ្ម ំងប ោះ ល់ដល់មុខៃរត្រមងេ មេទ្ៀត្ផង ។ 

 ឿរពិស្ទ្ឹកេរចើនំងត្រមូវឿររបស់រាងឿយ នឹងេ្វើឱើយរកេលៀនេ្វើឿរ
លំាកកនហងឿរបេចញទ្ឹក ។ េរឿងេនោះេកើត្េឡើងកនហងរយៈេពលយូរ វានឹងេ្វើឱើយមុខៃរ
ត្រមងេ មចុោះេខើាយំលំ៉ប់ មិនអាចរគប់រគងសមាសធាត្ុសំៀន់ៗកនហងះម
ានេទ្ ។ ដូេចនោះអនកគបើបីផឹកទ្ឹកឱើយានរគប់រេន់ េដើមើបធីា ដល់សុខភាព ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday / Knongsrok 

៤៤-អាហារជាំនួយផែឣវេភទ(ត) 
សុខភាពផលឡវេភទ្េដើរត្ួ ទ្ីោឝើងសំៀន់ កនហងសុខុមាលភាពរាងឿយ និង

អារមមណ៍របស់េយើងផងែដរ។េរ ោះា ផលឡវេភទ្គឺំែផនកមួយដ៏សំៀន់កនហងជីវិត្គូេសនហ៍
 ំងឡាយ េរ ោះវាអាចជួយឱើយពួកេគមានភាពសនិទ្ធស្ទើល ែផសមែលឞម និងស្គើល់ចិត្ត
េទើឿន់ែត្សុីជេរ្។ េដើមើបីឱើយទ្ំ ក់ទ្ំនងេសនារៃនជីវិត្គូរបរពឹត្តេៅានរលូន មិន
េរបោះៅនឹងេទើ ោំាចរ់ត្ូវដឹងនូវកតាឍើរួមផើឝំំេរចើន កនហងេ ោះកតាឍើផលឡវេភទ្គឺំេរឿង
សំៀន់បំផុត្ែដលមិនអាចខវោះាន ។  
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ំឿរពិត្ មានរគួស្រំេរចើន មិនចុោះសរមុងេទើកនហងបញ្លើេនោះ េរ ោះែត្ពួកេគ
មិនយល់អារមមណ៍េទើ និងមិនានបំេពញឱើយេទើេៅវិញេៅមក តាមេសចក៵ីរត្ូវឿរៃន
ៃដគូ ានបណ្ដើលឱើយសមពនធេសនារ ែលងែផសមែលឞមដូចឿលរេដំបូង រត្លប់ំ
រេៃគើោះរេងើ និងឿយើយំលវីងជូរចត្់ រហូត្ះនដល់ឿរែចកផលឡវេទើក៏មាន ។ 

ឿរាត្់បង់ចំណង់ផលឡវេភទ្ៃយនឹងេ្វើឱើយជីវិត្រគួស្រេស្ោះកេរឿោះ រឿំរកូស 
ឬែបកាក់េទើោឝើងៃយ។ ខណៈែដលមនុសើឝរសីបដិេស្មិនរពមរួមេភទ្ំមួយ ឬ
រពម ំងបងំចតិ្ត ចើាស់ណ្ស់ា ៀងរបសុនឹងអស់អារមមណ៍។ េគអាក់អន់ចិត្ត និង
រត្ូវែសវងេសវាៀងេរើកម៏ាន ។ តាមពិត្េៅ ៀងរបុសនិងៀងរសីសុទ្ធែត្របឈម
នឹងបញ្លើេនោះដូចេទើ ។ ំមយួេទើេនោះ មានគូេសនហ៍ំេរចើនមិនសបើាយចិត្តនឹងបញ្លើ
េខើាយផលឡវេភទ្េនោះេទ្ រហូត្មានអនកខលោះសេរមចចិត្តទ្ិញា ទើំជំនួយ(ា ទើំសេរមើប) មកេរបើ
េទ្ៀត្ផង េដើមើបីបេរមើចំណង់ត្ណ្ហើរបស់ខលអន និងបំេពញចិត្តៃដគូ េ៉យមិនានគិត្ពី
ផលប ោះ ល់សុខភាពេឡើយ។ ដូេចនោះេហើយេត្ើមានវិ្ីស្្ស៵អវីខលោះែដលអាចជួយេ៉ោះ
រស្យបញ្លើេនោះានេៅ ? 

 របសិនេបើអនកចងឱ់ើយជីវិត្ផលឡវេភទ្ានលសរបេសើរេឡើងវិញ អាាររៀងេរឿម
េនោះអាចជួយអនកាន េរ ោះវាសមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន និងស្រធាត្ុសំៀន់ ៗ ែដល
េដើរត្ួ ទ្ីំា ទើំ៉ស់អារមមណ៍ ជំរុញដល់មុខៃរផលឡវេភទ្ោឝើងមានរបសិទ្ធភាព ។ ំ
ពិេសស វាមាន ទ្ីែ្រកើារប៉ប់េភទ្បុរសៗឱើយមានសុខភាពលស រឹងមាំ និងៀយើំងឿយើ
េៅេពលេ្វើរបត្ិបត្តិឿរសមរភូមិំមួយៃដគូ ។ 

 អាាររជំនួយឿមរាគៈ ឬ៉ស់អារមមណ៍ផលឡវេភទ្ែបប្មមំត្ិ តាមរយៈឿរ
បរិេភាគអាារររបោំៃ្េ៉យមិនោំាច់េរបើា ទើំជំនួយេ ោះេឡើយ។តាមឿររស្វរំវ
កនហងអាគត្៉ឋើនេផើឝងៗ េឃើញមានេលើកេឡើងខុសៗពីេទើ េ៉យរបភពខលោះានេលើក
យករត្ឹមែត្អាាររ៤មុខ របភពខលោះេលើកយក ៥ មុខ, ខលោះ ៦ មុខ, ខលោះ ៨ មុខ និង
របភពខលោះេទ្ៀត្រហូត្ដល់ ១១ មុខឯេណ្ោះក៏មាន ។ ប ុែនតភាគេរចើន េឃើញេលើកយក
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រត្ឹមែត្ ៤, ៥ ឬ ៦ របេភទ្ប ុេណ្្ើោះ មកបៃលើញ ដចូំ អយសទ័រ ែផលប ៊័រ ែផលឪឡឹក 
េមទស ទ្ំ ំងារាំង និងសូកូឡា ។ 

កនហងចំេណ្មចំនួនអាាររខុសេទើ ំងេនោះ ក៏េឃើញមានអាារររបេភទ្ដូច ៗ
េទើំេរចើន រពម ំងេសចក៵ីពនើយល់អំពីអត្ថរបេោជន៍របស់វា ក៏របារក់របែហលេទើ
ែដរ ។ ប ុែនតកនហងទ្ីេនោះ ខ៳ហំមិនានេលើកមកបរិោយតាមរបភពេផើឝង ៗ េទើេទ្ េដើមើបកីុំ
ឱើយសទអនេទើែវងៅឃើយេពក សូមេលើកយកែត្របេភទ្អាាររណ្ែដលខុសៗេទើ មក 
៉ក់បចឡលរាយេរៀងតាមលំ៉ប់ េដើមើបីៃយរសួលសរមាប់េល្កអនកែដលោប់
អារមមណ៍ និងេរជើសេរីសតាមឿរគួរ ៖  

    ១- ែផែអាវ៉ៃូឿដូ ឬែផែប ៊័រ ៖ ំែផលេឈើមួយមានរាងដូច  
ែដលផទហកេៅេ៉យស្រធាត្ុំេរចើន ដចូំវីតាមីន  និងវីតាមីន  ែដលជួយផ៵ល់
សេរមើបៀងផលឡវេភទ្ េ្វើឱើយរាងឿយមានា មពលៀយើំងឿយើ រឹងមាំ និងានយូរេៅេពល
រួមេភទ្។ វីតាមីនកនហងែផលេឈើេនោះ ជួយរាងឿយអនកឱើយបេងើត្អ័រម ូនំេរចើនដូច ំអ័រ-
ម ូនេភទ្បុរស អ័រម ូនេឡើងខលអនរបស់្ស៵ី អ័រម ូនដំេណើរមានរដូវ ែដលេ្វើចរាចរណ៍
កនហងះម និងជួយបេងើនអារមមណ៍ផលឡវេភទ្។ មើាឝើងេទ្ៀត្ វាលសសរមាប់េបោះដូង និង
សរៃសះម (បុរសមានជំងឺេបោះដូង ទ្ំនងំៃយរបឈមនឹងបញ្លើៃប់លិង ំង
មនុសើឝ្មមតាដល់េៅ ២ ដង) ។ 

    ២- អយសទ័រ  ៖ ំរបេភទ្អាាររសមុរទ្មើាឝើង (រគំសមុរទ្)ែដលរត្ូវ
ានអនកជំ ញបញ្ជើក់ា  មានផទហកធាត្សុ័ងសីេរចើនំងអាាររេផើឝងៗេទ្ៀត្។ េរើពី
េនោះវាសមើបឡរេៅេ៉យស្រធាត្ុចិចឹម ស្រធាត្ុែរូ និង និងវីតាមីន ែដលជួយ
ជំរុញអ័រម ូនរប៉ប់េភទ្ឱើយៅប់េឡើងរឹង និងៀយើំងឿយើ នងិបេងើនសមត្ថភាពផលិត្ទ្ឹក
ឿម ។ ស័ងសីគឺំស្រធាត្ុែរូសំៀន់សរមាប់សុខភាពរកេពញរបូស្ដើត្ ។ េៅេពល
ករមិត្ស័ងសី ប អាចប ោះ ល់ដល់ឿរមានកូន និងជំងឺរកេពញរបូស្ឍើត្ានេទ្ៀត្
ផង ។ អនកវទិ្ើាស្្ស៵ានេលើកេឡើងា  កនហងរាងឿយមនុសើឝមាទើក់ៗ េមើនបរិមាណ
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ស័ងសីរគប់រេន់េទ្ េហត្ុេនោះេហើយោំាច់រត្ូវៈ ើំស្រធាត្ុចិចឹមដ៏សំៀន់មួយេនោះ
បែនថមពីកនហងរបបអាារររបោំៃ្ ឬអាាររបំប ន េហើយរបុស ៗ រត្ូវៈ ើំរបែហល ១១
មិលលរីឿមកនហងមួយៃ្ ។ (អាាររដៃទ្េទ្ៀត្ែដលមានំត្ិស័ងសីគឺ បងង ឿដើម និង
ស្ច់រកហម ) ។ 

    ៣- ្តីសាលម ុន  ៖ ស្ច់រត្ីស្លម ុន (ឬរត្សី្ឌីន និង រត្ី្ូណ្) 
សមើបឡរេៅេ៉យស្រធាត្ុៀយើញ់  ែដលំស្រធាត្ុបេងើន  
េៅកនហងខួរកើាល។ រត្ីសមុរទ្េនោះ ជួយសរមួលសរៃសវិញ្ញើណ និងបេងើនចរនតះម
រត្់កនហងរាងឿយ និងចរនតះមរត្់េៅឿន់រប៉ប់េភទ្ ។ ពួកវាកអ៏ាចបេងើនអារមមណ៍
រសណ ករសួលកនហងខួរកើាលែដលមានត្ួ ទ្ីចមើបងមនុេពលវាយរបយុទ្ធ ។  

កងវោះវីតាមីន  អាចបណ្ដើលឱើយរប៉ប់េភទ្មិនរឹងមាំ ។ េបើេោងតាមឿរ
រស្វរំវ ករណីរសូបយកវីតាមីន  រគប់រេន់ គឺជយួឿត្់បនថយារនិភ័យៃនជំងឺ
រប៉ប់េភទ្មនិរឹងមាំ ឿត្ប់នថយឿរខូត្ៀត្សរៃសះមបងេឡើងេ៉យឿររល្ក 
រត្ីស្លម ុនរត្ឹមមួយចំែណកត្ូច គមឺានផទហកវីតាមីន  រហូត្េៅដល់ ១១២ % 
សរមាប់របុស ៗ ៈ ើំំរបោៃំ្ ។ 

    ៤- ែផែឪឡឹក ៖ ឪឡឹកផទហកំត្ ិ ែដលជួយបេងើនចំនួនអាសុីដនីរទ្ិក
អុកសុីដេៅកនហងរាងឿយ ។ ំគនលឹោះសំៀន់កនហងឿរជួយដល់លំហូរះម និង៉ស់
អារមមណ៍េភទ្ឿន់ែត្េរាលរាល ។ េៅេពលករមិត្នីរទ្ិកអាសុីដេឡើងខពស់ សរៃស
ះមានសរមាក និងមានដំេណើរៈប់ ែដលបៃលើញា  អនកនឹងេកើត្អារមមណ៍េរត្ក
រត្អាលកនហងេពលៅប់ៗេនោះ ។ 

    ៥- ែផែេចក ៖ ែផលេចកមានផទហកអង់ហើឝហីមរបូេត្អ ៊ីន  ែដលេគេជឿា 
ជួយអារមមណ៍ផលឡវេភទ្ និងទ្ប់ទ្ល់បញ្លើលិងៃប់ ។ េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ ែផលេចក
មានផទហកស្រធាត្ុប ូតាសើយឡម និងវីតាមីន  ែដលជួយផលិត្អ័រម ូនេភទ្ ឱើយមាន
អារមមណ៍េរសើបរស្ល និងបេងើនា មពលឱើយរាងឿយ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៦- ែផែទទឹម ៖ ែផលទ្ទ្ឹមមានស្រធាត្ុរបៅងំអុកសុីដកមមខពស់ វាអាចជួយបេងើន
លំហូរះម និង ជំរុញឿររុេៈចរប៉បេ់ភទ្ានោឝើងៃយ និងជយួបេងើនករមិត្
អ័រម ូនេត្ស៵ឡេស៵រូន    ំងបុរស ំង្ស៵ី ។ ំ្មមតាអ័រម ូនមួយេនោះ
រត្ូវានេគស្គើល់ា ំរបេភទ្អ័រម ូនបុរស ប ុែនតេៅកនហងរាងឿយមនុសើឝរសី ក៏ផលិត្
អ័រម ូនេនោះមួយចំនួនផងែដរ េដើមើបីរគប់រគងអារមមណ៍ រកើាចំណង់ផលឡវេភទ្ និងរកើា
ា មពលកនហងរាងឿយ ។ 

    ៧- ែផែស្រសឋបឺរី  ៖ វាំអាាររដ៏លសបផំុត្សរមាប់ជីវិត្ផលឡវេភទ្ 
េរ ោះមានផទហកនូវវីតាមីន  និង   ែដលអាចជួយឿរ រភាពមិនរបរកត្ី
ពីកំេណើត្ (កូនេកើត្មកខូចអវយវៈ) និងជួយបេងើនចំនួនេមជីវិត្េះមើលរបស់បុរស
ានផងែដរ។ ំមួយេទើេនោះ វីតាមីន  របស់វា ជួយបេងើនចំណង់ផលឡវេភទ្េទ្ៀត្ផង 
េរ ោះវាអាចជួយសរមួលដល់លំហូរះមេៅឿន់ត្ំបន់ឯកជន។ េលើសពីេនោះ ្ស៵បឺរី
មានផទហកនូវស្រធាត្ុរបៅងំអុកសុីដកមមខពស់ំងេប ងេាឝើោះ ១០ ដង េហើយមានផទហកនូវ
ស្រធាត្ុ ហវឡលិកខពស់ំងែផលេឈើដៃទ្េទ្ៀត្ ែដលស្រធាត្ុេនោះលសសរមាប់្ស៵ីេៅ
ដំណ្ក់ឿលដំបូងៃនឿរមានៃផទេ ោះ ពីេរ ោះវាជួយជំរុញដល់ឿរវិវត្តៃនខួរកើាល 
ឆសឹងខនង និងបៃកើរភាពមិនរបរកត្ី ។  
    ៨- ែផែទាំពាំងបយជូរ ៖ ំែផលេឈើមើាឝើងសមើបឡរេៅេ៉យស្រធាត្ុប ូតាសើយឡម 
វីតាមីន  និង វីតាមីន  ែដលជួយបេងើនឱើយមានឿមត្ណ្ហើៀយើំងឿយើ និងជួយផលិត្
េមជីវិត្េះមើល ។ 

    ៩- ទាំពាំងបរាំង ៖ បែនលរបេភទ្េនោះេ រេពញេៅេ៉យវីតាមីន  ែដលជំរុញ
ស្មើរត្ីអ័រម ូនសិចឱើយឿន់ែត្ពុោះកេ្ញ្ជើល ។ ចំែណកកនហងរបភពខលោះា  ទ្ំ ំងអូ្ស្ដើលី 

 េៅវិញ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ១០- សូកូឡា ៖ សូកូឡាេឿមើមានផទហកនូវស្រធាត្ុគីមី២ោឝើងគឺ 
និង ែដលមានលកណៈពិេសសអាចជំរុញែផនកអ័រម ូនស្មើរត្ី
ឱើយរសស់រស្យ និងលសចំេ ោះសុខភាពផលឡវេភទ្។ េលើសពីេនោះ សូកូឡាេឿមើ មានស្រ-
ធាត្ុរបៅំងនងឹជំងឺដ៏សមើបឡរែបប ែដលមានអត្ថរបេោជន៍ចំេ ោះរាងឿយខណៈេពល
ពួកវាជួយរកើារបព័នធស្ ើំនឹងេមេរាគ ។ 

    ១១- េមើមេមើៅមសើឿ  ៖ ំរបេភទ្បែនលេមើមមើាឝើង ៉ំេៅត្ំបន់ខពង់រាបកនហង
របេទ្សេប រូ ។ តាមអនកជ ំញានឱើយដងឹា  េយើងអាច៉ក់េមើៅេនោះកនហងនំ ឬនំបុង័ ឬ 
ល្យំមួយឿេហវក៏ាន។ វាមានឥទ្ធិពលបំផុត្ជួយដល់អនកមានត្េរមកត្ិចត្ួច ។ 

    ១២-េមទស ៖ មិនរត្ឹមែត្ហឹរ េមទសក៏រត្ូវានេគោត្់ទ្ុកំអាាររជំរុញផលឡវេភទ្លស
មួយរបេភទ្ផងែដរ ។ វាជួយ៉ស់ស្មើរត្ីផលឡវេភទ្ រុេៈចរបព័នធសរៃសរបស្ទ្ និង
បេងើនលំហូរះមំេដើម ។ 

    ១៣-េមើមខ្ញ ី ៖ អនករសីដែដលបញ្ជើក់ា  េមើមខ៳ីេ្វើឱើយចល ះមរត្់ានរសួល
ែដល ំឱើយរាងឿយរបស់េយើង េឆលើយត្បោឝើងៅប់រហ័ស េៅនឹងអារមមណ៍េភទ្ ។ 
េលើសពីេនោះវាក៏ជួយកនហងឿររមាយើយអាាររែដរ ។ 

េស៵ចេហនរីទ្ី ៧ និងជនំត្ិអាសុីសម័យបុរាណ មានភាពបុិនរបសប់កនហង
ឿរេរបើេមើមខ៳ីពើាាលជំងឺ ។ េៅកនហងសត្វត្ើឝរួទ្ី២១េនោះ មនុសើឝំេរចើនានដឹងា  
ខ៳ីជួយសរមួលដល់សីត្ុណលភាពចរនតះម និងជួយដល់ឿមត្េរមក ។ 

    ១៤- ខ្ទឹមស ៖ ខទមឹសអាចធា កនហងឿរពរងឹងសមត្ថភាពផលឡវេភទ្របស់េល្កអនក
ែដលមានអាលីសុីន ំេរគឿងផើឝំមើាឝើង ែដលបេងើនលំហូរះម និងពរងីកសរៃស
ះម ។ ប ុែនតកុំេភលចជរមោះកលិនខទឹមេចញផងមុនេពលេ្ើបៃដគ ូ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ១៥- ជីរ  ៖ បែនលរបេភទ្េនោះវាលសសរមាប់ជំនួយផលឡវេភទ្មនុសើឝរសី េរ ោះវា
សមើបឡណ៌េៅេ៉យស្រធាត្ុ  ែដលបេងើនចំណង់អារមមណ៍រួម
េភទ្ាន ។  

    ១៦- ដាំឡឣងំវើ ៖ េៅកនហងរបេទ្សអា្ហវិក ដំឡឡងំរើរត្ូវានេគេរបើសរមាប់
ពើាាលជំងឺផលឡវេភទ្ និងបេងើនសមត្ថភាពកនហងឿរមានកូន េរ ោះវាអាចបែនថមអ័រម ូន

 ចំេ ោះ្ស៵ីេដើមើបីបេងើនសមត្ថភាពផលឡវេភទ្ ។ ស្រធាត្ុប ូតាសើយឡមេៅកនហង
ដំឡឡងំរើ អាចជួយឿត្់បនថយសមាពាើ្ះមខពស់ និងពើាាលជំងឺៃប់លិង ។ តាម
ឿរសិកើាមួយានបៃលើញា  ដំឡឡងំរើមានផទហកប ូតាសើយឡម ២៨% រពម ំងស្រធាត្ុ
ែរូសំៀន់ៗំេរចើន លសសរមាប់រាងឿយ ។ េរើពីមានឥទ្ធិពលេលើផលឡវេភទ្ វាក៏ំ
អាាររជួយបចហោះទ្មន់ និងបៃកើរបញ្លើទ្ល់ល្មកោឝើងមានរបសិទ្ធភាព ។ 

    ១៧-សាច់្កវម ៖ ស្ច់រកហម (ំពិេសសស្ច់េេសុីេៅមើ) ឬេ្លើមសត្វ
សមើបឡណ៌ំត្ែិរូស័ងសី ំរបេភទ្អាាររបេងើនត្េរមកេសមើនឹងអយសទ័រែដរ។ ស័ងសី
បេងើនអ័រម ូនផលឡវេភទ្បុរស និងរគបរ់គងឿរផលិត្ៃនរបូេត្អ ៊ីនសរមាប់ផលិត្ទ្ឹកេ៉ោះ 
ែដលេ្វើឱើយរបេសើរេឡើងនូវមុខៃរផលឡវេភទ្ ។ 

    ១៨- ស ុត ៖ ៈ ើំស តុ្េៅារក់ដូចំបៃលើញពភីាពសិចសុី ប ុែនតតាមពិត្ស ុត្េៅក៏
មានសមត្ថភាពបេងើនឿមត្េរមករបស់អនក ។ ភាពសមើបឡរែបបេៅកនហងវីតាមីន  នងិ
វីតាមីន  ស ុត្ក៏អាចេ្វើឱើយមានត្ុលើយភាពរវាងករមិត្អ័រម ូន និងឿរទ្ប់ទ្ល់នឹង
អារមមណ៍េ្ស៵សផងែដរ ។ 

    ១៩- ផកើៀត់ណា្បូខ្ូលី  ៖  ំងេៅ ៅរត្លប់ ឬចមសិនឆសិន បែនល
របេភទ្េនោះផទហកនូវវីតាមីន  ដ៏សមើបឡរហូរេហៀរ ែដលអាចជួយដល់ចល ះមរត្់
េៅឿន់រប៉ប់េភទ្ េហើយក៏ជួយ៉ស់អារមមណ៍ភាគៀីងរសីផងែដរ ។  



        គល់-សុភាព  

 

    ២០-ែផែេប ងេបសើុះ ៖ ែផលេប ងេាឝើោះអាចជួយទ្ប់អារមមណ៍ៈប់ញ័រមនុេពលរបត្ិបត្តិ
ឿរ និងបេងើនសមត្ថភាពរគប់រគងស្ចដ់ុំែដលេ្វើឱើយមានអារមមណ៍្ូររស្ល និង
បេងើនអានុភាពលសរបេសើរ ។ 

    ២១-េ្បងដូង នងិ េ្បងអូលីវ ៖ ឿរសិកើាមួយានរកេឃើញា  េរបង ងំពីរ
េនោះជួយផលិត្អ័រម ូនបេងើនផលឡវេភទ្របស់អនកឿន់ែត្ៀយើំងឿយើ និងេ្វើឱើយជីវិត្គូរបស់អនក
ឿន់ែត្សសិត្រមួត្ ។ 

    ២២-្សា្កវម ៖ ផកឹរស្រកហមមួយែពង មុនេពលរបត្ិបត្តិឿរ អាចបេងើន
ឿមត្ណ្ហើរបស់អនកាន ។ ប ុែនតេ ោះំោឝើងណ្ អនកមិនគួរផឹកវាេរចើនេពកេ ោះេទ្ 
េរ ោះអាចេ្វើឱើយអនកខូចសុខភាព និងរឹត្ែត្ាត្់បង់ចំណង់រាគៈេៅវិញ ។ 

    ២៣-្េប់វ ើល់ណាត ់  ៖ ំរេប់្ ច៴ំ ត្ិសមើបឡរេ៉យអាសុីដៀយើញ់ 
 របៅំងអុកសុីដកមម និងស្រធាត្ុជីវស្្ស៵ាររើយ្ូមិណល គឺលសបផំុត្

សរមាប់សុខភាពខួរកើាល ។ ស្រធាត្ុ ំងេនោះមានរបសិទ្ធភាពខពស់កនហងឿរទ្ប់ស្កើត្់
ជំងឺាក់ទ្ឹកចតិ្ត និងជួយរទ្រទ្ង់ឿរចងោ ំ ។ េហើយេបើតាមឿរសិកើាានឱើយដឹងា 
រេប់វា ើល់ណ្ត្់ចូលរួមរបៅំងេៅនឹងរបត្ិកមមអារមមណ៍េថា  អុកសុីេដ្ូេ្ស៵ស 
និងឿររល្ក បណ្ដើលមកពីកំេណើនអាយុ ។ 

    ២៤-្េប់េ្ពើ ៖ ស្រធាត្ុស័ងសីេៅកនហងរេប់េ្ពាើ អាចជួយបេងើនចំណង់ផលឡវ
េភទ្ ំងបុរសនិង្ស៵ី ។ តាមរយៈឿររស្វរំវានបៃលើញា  រេប់េ្ពាើអាចជួយ
បេងើនករមិត្អ័រម ូន ចំេ ោះបុរសែដលមានត្រមូវឿរផលឡវេភទ្ ។ មិន
ែត្ប ុេណ្្ើោះ រេប់េ្ពាើក៏សមើបឡរេៅេ៉យអាសុីត្ៀយើញ់  ែដលមានអត្ថ-
របេោជន៍ចំេ ោះសុខភាពផលឡវេភទ្ផងែដរ ។ េរើពីេនោះស្រធាត្ុេបតាឿរូូទ្ីន េៅកនហង
រេប់េ ព្ាើ  មានរបសិទ្ធភាពរបៅំងនឹងឿររល្ក  របៅំងរបត្ិកមមអុកសុីដកមម និង
ឿត្់បនថយជំងឺរកេពញរបូស្ដើត្េទ្ៀត្ផង ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ២៥-តាាំងេអា ៖ រុកំត្ិបែនលតាំងេអា រត្ូវានេគរកេឃើញា  ំអាាររជនំួយ
ដល់ភាពេរសើបរស្លតាំងពីសត្វត្ើឝរួទ្ី ១ មកេម លោះ ។ ចំែណកឿររស្វរំវបចហបើបនន
រកេឃើញា  ចំនួនំត្ិែរូនិងអង់ទ្ីអុកសុីដង់ដ៏េរចើនែដលមានកនហងបែនលមួយេនោះគឺមាន
ស្រៈសំៀន់ណ្ស់សរមាប់សុខភាពផលឡវេភទ្ េរ ោះវាជួយទ្ប់ស្កើត្់ឿរបឺត្រសូបំត្ិ
កខវក់ ឬេមេរាគេៅកនហងមជើ៲៉ឋើនមួយចំនួន ែដលេគគិត្ា មានផលប ោះ ល់អវិជ៱មាន
ដល់ចំណង់ផលឡវេភទ្របស់េយើង ។ 

    ២៦-ែផែេឈើជូរ ៗ ៖ បណ្ដើែផលេឈើ ំងឡាយកនហងរកុមរត្កូលែផលេឈើមានរសជូរ 
េរចើនែត្សមើបឡរេៅេ៉យអង់ទ្ីអុកសុីដង់ វីតាមនី  និងអាសុីដហវឡលិកែដលសុទ្ធែត្
មានស្រៈសំៀន់សរមាប់សុខភាពរប៉ប់បនតពូជបុរស ។ ចូររីករាយនឹងែផលេឈើមាន
រសជូរដូចំ ទ្ំ ំងាយជូរ រកូៅមើរ ឬែផលរកូច្លហងំេដើម ។ 

    ២៧-ែផែេឈើនិងបែនែ ៖ ែផលេឈើនិងបែនលេ រេពញេៅេ៉យំត្ិសរៃស និង
ំត្ិៃហវត្ូនូេ្ើេរៀ ែដលអាចជួយឿរ រេបោះដូង របៅំងភាពអស់កមាយើំង នងិេ្វើឱើយ
មានអារមមណល៍ស ។ ំត្ិសរៃសេនោះរបុសៗរត្ូវឿរេរចើនំងមនុសើឝរសី ។ 

    ២៨-ឿរទទួលទនំតិែដក ៖ ឿរសិកើាានរកេឃើញា  ា ទើំំ ត្ិែដកជួយឱើយ
្ស៵ីឈនោះឿរខូចមុខៃរផលឡវេភទ្ ជំងឺ្បអ់ារមមណ៍ ជងំឺខវោះះមរកហម ។ ដូេចនោះរាង
ឿយរបស់អនករត្ូវឿរំត្ិែដកេដើមើបីបេងើនចំណង់ផលឡវេភទ្ េរ ោះវាអាចផលិត្ំត្ិ
រុអិលានរគប់រេន់ និងៅបះ់នដល់ចំណ ចកំពូល ។ 

    ២៩-ឿរេធេើលាំហាត់្បណ ៖ ឿរមានរាងសលីម ឿររសកគីឡឡ ឿរមានរាងឿយ
មាំមួន គឺំគនលឹោះសំៀន់េៅកនហងជីវិត្ផលឡវេភទ្ ។ មិនរត្មឹែត្លសចំេ ោះសុខភាពផលឡវេភទ្
ប ុេណ្្ើោះេទ្ វាែ្ម ំងលសចំេ ោះសុខភាពទ្ូេៅ និងសរមស់ផងែដរ ។ 

អាហារដែលត្រវូច ៀសវាងមាន ៖ 
េដើមើបីឱើយមុខៃរផលឡវេភទ្ដំេណើរឿរានលស អនករត្វូេចៀសវាងអាាររែដលមាន

ផលប ោះ ល់ដូចៀងេរឿម ៖ 



        គល់-សុភាព  

 

កែនលងខលោះា  ឿេហវ សូកូឡា និងទ្ឹករកូចសូកូឡា សុទ្ធែត្សមើបឡរំត្ិឿេហវអ ៊ីន
ែដលអាច ំឱើយៃប់លិង និងបនថយលទ្ធភាពៃនឿរមានកូនេទ្ៀត្ផង ។ មើាឝើងេទ្ៀត្
រស្ និងារ ីក៏រត្ូវែត្េចៀសវាងែដរ ។ 

អាាររែដលប ោះ ល់ដល់មុខៃរផលឡវេភទ្ដៃទ្េទ្ៀត្ សូមេមើលរត្ង់េលខ១៨១ ។ 

- ប្បភព ៖ Vayo FM Radio : ថ្ាមាន ៤ មខុ

- ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ : ថ្ាមាន ៤ មខុ 

- ប្បភព ៖ ថ្មៗី  : ថ្ាមាន ៥ មខុ 

- ប្បភព ៖ ព័ត៌មានប្បចៃំថ្ៃ : ថ្ាមាន ៥ មខុ (នប្មាបប់្នរី)

- ប្បភព ៖ Koh Santepheap Daily : ថ្ាមាន ៦ មខុ

- ប្បភព ៖ ខ្ី ៗ : ថ្ាមាន ៨ មខុ 

- ប្បភព ៖ www.lareine.com.kh : ថ្ាមាន ៨ មខុ

- ប្បភព ៖ Phnom Penh Post : ថ្ាមាន ១១ មខុ

 េរើពីរបេភទ្អាាររែដលានបៃលើញៀងេលើេនោះ ក៏េៅមានអាាររដៃទ្
េទ្ៀត្ ែដលមានរបសិទ្ធភាពបេងើនសមត្ថភាពផលឡវេភទ្ ែដលេគែត្ងេមើលរុលង ។ 

៤៥-គនែឹុះ៧យសើងមិនៃយឈ ឺនិងអាយុែវង 
 ឿរែដលមានសុខភាពលស រាងឿយរឹងមាំ និងរស់េៅានយូរ ំេរឿងែដល
មនុសើឝរគប់េទើរាា ទើចង់ាន។ ប ុែនតមិនែមនសុទ្ធែត្ានេ៉យៃយៗេ ោះេទ្ ដរាប
ណ្េយើងមិនេផ្ឍើត្ឿរយកចិត្តទ្ុក៉ក់ឱើយានលស ។ កនហងសងមរស់េៅបចហបើបននេនោះ 
េមើននរណ្មាទើក់ចង់មានបញ្លើសុខភាពេឡើយ េហើយរេប់េទើចងម់ានជីវិត្រស់េៅ
ែដលមានសុខភាពលស និងសុភមងល។ ប ុែនតេ៉យស្រកតាឍើពីរៀងេរើដូចំ កតាឍើ
េសដ៶កិច និងកតាឍើហិរច៴វត្ថហ ែដលត្រមូវឱើយពួកេគេ្វើឿរេរចើនេមាឝើង និងមិនានៈ ើំ
អាាររេទ្ៀង ត្់ ឬេមើនេពលេៅពិនិត្ើយសុខភាព េទ្ើបេ្វើឱើយពួកេគមានបញ្លើសុខ
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ភាព ំងផលឡវឿយនិងផលឡវចិត្ត ំហត្ុេ្វើឱើយមនុសើឝភាគេរចើនរស់មិនសូវានយូរ អរតា
ៃនអាយុឿន់ែត្ត្ិចេៅៗ ។ 

ៀងេរឿមេនោះគឺំគនលឹោះ ំង៧ោឝើង ែដលជនំត្ិជប ុនេៅេឿោះអូគីណ្វា ើ 
មានសុខភាពរឹងមាលំស  ំងផលឡវឿយនិងផលឡវចិត្ត ានអនុវត្តំេរៀងរាល់ៃ្ ។ 

    ១- េ្ជើសេរីសអាហារមនគុណភព ៖ អាាររគឺំេរឿងមួយសំៀន់បំផុត្
សរមាប់សុខភាព ដូចសុភាសិត្បុរាណមួយានេ លា  “ សុខភាពលស ឬមិនលសវា
អារស័យេៅេលើចំណីែដលចូលេៅតាម រើរមាត្់ហនឹងឯង ” ។ ដូចេនោះឿរេរជើសេរីស
ចំណីអាាររវាពិត្ំសំៀន់ៀយើំងណ្ស់កនហងឿររស់េៅឱើយានយូរ និងមានសុខភាព
លស ។ េបើេោងេៅតាម  ានបញ្ជើក់ា  របបអាាររមួយ
ចំនួនមានស្រធាត្ុចិចឹមសំៀន់ៗ ែដលេយើងអាចៈ ើំំរបោំៃ្ានមានដូចំ រត្ ី
ស្ច់ រត្ីស្លម ុន រេប់្ច៴ំត្ិ បែនលៃបត្ង ឿរូុត្ ែផលេឈើ និងទ្កឹេ៉ោះេេំេដើម 
េយើងគួរែត្ទ្ទ្ួល នអាាររដូចៀងេលើេនោះឱើយានំរបោំ ឬកនហងមួយៃ្ៗអនកគួរែត្
េរជើសេរីសអាាររឱើយានេរចើនរកុម មាន ំងបែនល រត្ីស្ច់ ឬទ្ឹកេ៉ោះេេ ែដល
េផ្ដើត្េៅេលើពពួកែដលមានស្រំត្ិរបូេត្អ ៊ីន ឿបូហុីរ៉ត្ និងស្រំត្ិែរូ េដើមើបី
ពពួកអាាររ ំងេនោះចូលេៅចិចឹមរាងឿយេយើងឱើយានរេប់រេន់ ។ 

    ២- េធេើលាំហាត់្បណ ៖ មនុសើឝែដលរស់េៅានយូរ គឺពួកេត្់េ្វើលំារត្់
រាណំរបោំ ោឝើងេារចណ្ស់ ៣០  ទ្ីកនហងមួយៃ្ េដើមើបីកស្ងរាងឿយនិង
សុខភាពឱើយានរឹងមាំ ។ រីឯឿរេ្វើលំារត្់រាណ េយើងមិនោំាច់េ្វើែបប្ន់ៗ ឬ
េៅារត្់េៅកលឹបេ ោះេទ្ គឺរេន់ែត្អនកែហលទ្ឹក េដើរ ារត្់យ ូារកើ ឬារត្់េ្វើឿរ
ណ្ែដលវាបេចញេញើស ដូចំឿរែ្សួន ឬេដើរជុំវិញផទោះ ក៏ោត្់ទ្កុា ំឿរារត្់
រាណែដរ ។ ឿរារត្់រាណេនោះមិនរត្ឹមែត្ជួយឱើយសុខភាពរាងឿយមាំមួនេ ោះេទ្ 
វាែ្ម ំងជួយឿត្់បនថយេ្ស៵ស និងឿរ រជំងឺានេរចើនមុខេទ្ៀត្ផង ។ 
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    ៣- ផឹកទឹក្គប់្េន់ ៖ ឿរផកឹទ្ឹកគឺំទ្មាយើប់របស់ជនំត្ិជប ុន។ ទ្ឹកំធាត្ុ
ែដលសំៀន់មួយៃនសុខភាពលស ែដលេយើងមិនអាចខវោះានកនហងឿររស់េៅរបោំៃ្។ 
ប ុែនតវាំបញ្លើែដលមនុសើឝមួយចំនួនេមើលរុលងេរឿងេនោះ េ៉យមិនានទ្ទ្ួល ន
ឱើយរគប់រេន់កនហងមួយៃ្ៗេ ោះេទ្ ។ ំត្ិទ្ឹកែដលមនុសើឝរបុស-រសីរត្ូវឿរគឺេគែបង
ែចកសរមាប់មនុសើឝរបុស គរួផឹក ៣ េៅ ៤ លីរត្កនហងមយួៃ្ ចំែណកមនុសើឝរសីគួរ
ផឹកពី ២,៥ េៅ ៣ លីរត្កនហងមួយៃ្ គឺំេរឿងលសបំផុត្ ។ ឿរផឹកឱើយានេរចើនជួយឱើយ
េយើងរសស់រស្យ បំាត្់ឿរអស់កមាយើំង ជួយដល់ឿររមាយើយ និងឿរបេចញំត្ិ
ៀយើញ់រពម ំងជួយេលើកសុខភាពែសើបក និងជួយឱើយរាងឿយមានត្ុលើយភាពផងែដរ។ 

    ៤- េដកឱើយបន្គប់្េន់ ៖ េពលខលោះមនុសើឝេយើងរវល់នឹងឿរៃរេរចើនេពក 
េ៉យេភលចគិត្ា ឿរេដកានរគប់រេនវ់ាលសចំេ ោះសុខភាព ែដលេ្វើឱើយេយើងរស់
ានយូរ ។ េ៉យស្រែត្ពួកេត្់ំប់រវល់េ្វើឿរៃរ ំប់េរៀន ឬំប់រកសីុ ំេហត្ុ
ឱើយពួកេត្់មិនានោប់អារមមណ៍ចំេ ោះឿរេដកឱើយានរគប់រេន់េទ្ េ៉យគិត្ា 
េដកឱើយែត្ែឆសត្េៅគឺានេហើយ ។  

កនហងេសៀវេៅមួយរបសេ់ល្ក មិត្្ើយឡវូកេឃើ ានេលើកេឡើងា  មនុសើឝែដល
េដកានត្ិច នឹងេ្វើឱើយពួកេគមានអាយុខលី និងេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់គំនិត្ៃចនរបត្ិដ៶របស់
ពួកេគេទ្ៀត្ផង។ េល្កានបនតា  ឿរេដកេ្វើឱើយសុខភាពខួរកើាលលស និងរាងឿយ
មានា មពលេឡើងវិញំេរៀងរាល់ៃ្ ។ ំទ្ូេៅេយើងគួរេដកពី៨េៅ១០េមាឝើងកនហង
មួយយប់ េដើមើបីសុខភាពរឹងមាំលស ។ ប ុែនតេបើេមើនេពលេរចើនេទ្ ក៏គួរែត្េដកឱើយាន
រត្ឹម ៦, ៧ ឬ ៨ េមាឝើង តាមែដលអនកគិត្ា េដកានរគប់រេន់េហើយ មិនេ្វើឱើយ
េខើាយកមាយើំងេៅេពលេងើបពីដំេណក ។ 

    ៥- បនថយភពតានតឹង ៖ ជងំឺេ្ស៵ស ឬភាពតានត្ឹងគឺំ សរត្ូវដ៏អារកក់បំផុត្
មួយែដលបំផ្យើញសុខភាពនិងជីវិត្។ េយើងរត្ូវមានវិ្ីស្្ស៵រគប់រគងនិងបំាត្ភ់ាព
តានត្ឹងែដលេកើត្មានេដើមើបីរកើាសុខភាពផលឡវឿយនិងផលឡវចិត្ត ។ ំឿរពិត្មនុសើឝ



        គល់-សុភាព  

 

េយើងរែមងេចៀសមិនផុត្ពីឿរតានត្ឹងេឡើយ មិនា អំពីឿរៃរ ឬំអនកេរៀនេ ោះេទ្ 
ដូេចនោះេយើងគួរែត្មានវិ្ីស្្ស៵កនហងឿររគប់រគងតាមរេបៀបមួយចំនួនេដើមើបីទ្ប់ស្កើត្វ់ា
គឺ េ្វើសមា្ិ អានេសៀវេៅ ស្ដើប់ត្្នតី និងេ្វើដំេណើរលំែហកមើានត ំេដើម ។ 

    ៦- គិតែបបវិជជមន ៖ ឿរគិត្វិជ៱មានគឺំេរឿងលសមួយសរមាប់សុខភាពផលឡវចិត្ត
ែដលអាចប ោះ ល់ដល់សុខភាពផលឡវឿយាន ។ ំ្មមតាមនុសើឝរគប់េទើេកើត្មក
សុទ្ធែត្មានបញ្លើេរៀងៗខលអន។ ប ុែនតេបើអនកគិត្ែត្េរឿងអវិជ៱មាន នឹងេ្វើឱើយចិត្តត្ប់របមល់ 
មួេ្ឝើ េើដើរការយ ចេងសៀត្ចងសល់ំៀយើងំ េ្វើឱើយជីវិត្េមើនសុភមងលេឡើយ។ តាមមត្ិ
របស់បុគលមានអាយុែវងំេរចើនានេលើកេឡើងដូចៗេទើា  ឿរមានអាយុែវងេផ្ដើត្
សំៀន់បំផុត្ គឺេយើងរត្ូវមានគំនិត្វិជ៱មាន េ ោះបីំមានបញ្លើ្ំៗេកើត្េឡើងក៏េ៉យ 
គឺេយើងអាចែសវងរកចំណ ចលស និងអារកក់។ េដើមើបមីានគំនិត្វិជ៱មាន េយើងរតូ្វឿន់
យកតាមរេបៀប ំងេនោះ ទ្ី១ េយើងរត្ូវេរៀនេមើលពភិពេល្ក េ៉យែផសកេលើឿរពិត្,
ទ្ី២  ឈប់េ្វើឿរេរបៀបេ្ៀបខលអនឯងំមយួអនកដៃទ្,  ទ្ី៣ រត្ូវេចោះរីករាយនឹងេរឿង
្មមតាែដលេៅជុំវិញខលអនអនក ។  ំងេនោះំវិ្ីស្្ស៵ែដលេ្វើឱើយេយើងមានទ្មាយើប់គិត្
វិជ៱មានាន ។ 

    ៧- ឧសើាវ៍ពិនិតើយសុខ្ភព ៖ អនកខលោះគិត្ា ខលអនេត្់េៅេកមងគឺមានសុខភាពលស
េហើយ គឺមិនោំាច់េៅពិនតិ្ើយសុខភាពអីេទ្ ប ុែនតឿរពិនិត្ើយសុខភាពេទ្ៀង ត្់ំវិ្ី
ស្្ស៵មួយេដើមើបីឱើយដឹងា េត្ើមានកតាឍើារនិភ័យអវីខលោះែដលកំពុងជួបរបទ្ោះ។ េលើសពី
េនោះ េយើងអាចេរជើសេរីសវិ្ីមួយ ា េត្ើេយើងអាចឿរ រសុខភាពរបស់េយើងតាម
រេបៀបណ្ប តើប់ពីពិនិត្ើយសុខភាពេឃើញេហើយ។ េបើេយើងមិនានពិនិត្ើយសុខភាពេទ្ 
េ្វើឱើយេយើងពិាករគប់រគងជំងឺ។ េបើេយើងានពិនិត្ើយ េយើងអាចពើាាលជំងឺាន ន់
េពល និងមានឱឿសខពស់កនហងឿរំសោះេសើបើយ ។ ឿរពិនិត្ើយំរបោំៅទើំេ្វើឱើយេយើង
អាចរគប់រគងទ្ិននន័យសុខភាពានលស មិនឈឺា កើត្់្ន់្ រេពលេយើងោស់េៅ ។ 
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៤៦-េពលលឡទាំង៦ែដលគួរផឹកទឹក 
 េត្ើឿរផឹកទ្ឹកមិនរគប់រេន ់ឬផឹកទ្ឹកមិនរត្ឹមរត្ូវតាមកើបអនេពទ្ើយ នឹងេ្វើឱើយប ោះ
 ល់អវីខលោះដល់សុខភាព ? 

 េយើងដឹងេហើយា  ទ្ឹកមានស្រៈសំៀន់ណ្ស់ និងមិនអាចខវោះាន សរមាប់
មនុសើឝ សត្វ និងរុកំត្ិ កនហងឿររស់េៅរបោំៃ្ េរ ោះវាានេដើរត្ួ ទ្ីោឝើងសំៀន់
កនហងឿររទ្រទ្ងន់ូវស  ើងឿយរបស់េយើងឱើយទ្ទ្ួលាននូវសុខភាពលសមាំមួន ។ ប ុែនត
េយើងសេងត្េឃើញា  េពលបចហបើបននេនោះមានមនុសើឝំេរចើនមិនានយកចិត្តទ្ុក៉ក់
កនហងឿរផឹកេទ្ េហើយពួកេគក៏មិនសូវានដឹងពីេពលេវល្ែដលរត្ូវផឹកទ្ឹកេ ោះែដរ 
ំេហត្ុេ្វើឱើយពួកេគប ោះ ល់សុខភាពមាន របព័នធត្រមងេ ម របព័នធរមាយើយអាាររ
និងេ្វើឱើយខវោះអុកសីុែហើឝនកនហងះមនិងកនហងខួរកើាល ផទហកនូវំត្ិពុល េហើយសភាព
ែសើបកេឡើងរសអាប់ អស់កមាយើំង វិលមុខ រគប់រគងអារមមណ៍មិនានលស និងមិនសូវ
េផ្ដើត្ចំេ ោះឿរៃរំេដើម ។ កតាឍើ ងំេនោះានេកើត្េឡើងេ៉យស្រែត្ពួកេត្់ផឹក
ទ្ឹកអត្់រគប់រេន់ ឬមិនរត្មឹរត្ូវតាមេពលេវល្ែដលសរីរាងរបស់េយើងរត្ូវឿរ ។ 

 េៅកនហងទ្ីេនោះ ខ៳ហំនឹងពនើយល់េល្កអនកឱើយឿន់ែត្ចើាស់អំពីបរិមាណ នងិេពល
េវល្ៃនឿរផឹកទ្ឹកេដើមើបីទ្ទ្ួលានសុខភាព និងេ្វើឱើយរាងឿយឿនែ់ត្រឹងមាំ ។ ំ
ទ្ូេៅេបើតាមវិំជើេពទ្ើយ េគឱើយផឹក២លីរត្ ឬេរចើនំងេនោះឿន់ែត្លស េៅកនហងមួយៃ្ ។ 
េនោះគឺំបរិមាណមួយែដលលសចំេ ោះរាងឿយរគប់រូប មិនា ែត្េកមង ឬមនុសើឝោស់
េទ្, េបើផឹកានេរចើនំង២លីរត្គឺឿន់ែត្លស េរ ោះេយើងេឃើញា   ំងែខេើដើ  ំង
ែខរត្ំក់ ខលអនេយើងរត្ូវឿរស្រំត្ិទ្ឹកៀយើំងែមនែទ្ន ។ ចំែណកេពលេវល្េគមិន
សូវដឹងា េត្ើគួរផឹកទ្ឹកេពលណ្ េទ្ើបមិនខវោះ ឬមិនេលើសលប់េពក ។ ដូេចនោះខ៳ហំនឹង
េលើកយកេពលលសែដលរត្ូវផឹកទ្ឹក ំង ៦ មកែចករុែលកគឺ ៖ 

    ១- េពល្ពឹកេ្ឿកពីេគង ៖ ប តើប់ពភីាញើកព់ីេគង រាងឿយរបស់េយើងាត្់បង់
ំត្ិទ្ឹកអស់េរចើនកនហងេពលេគងអស់មួយយប់  ដូេចនោះេយើងរត្ូវផឹកទ្ឹក ១ ឬ ២ ែកវ
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េរឿយេងើបពីេគងភាយើមៗ។ ឿរផឹកទ្ឹកេពលរពឹកមិនរត្មឹែត្ជួយឱើយរាងឿយមានំត្ិ
ទ្ឹកេឡើងវិញេទ្ ែ្ម ំងជយួឱើយអារមមណ៍េយើងរសស់ា យើ និងជយួបំេពញំត្ិទ្ឹកេៅ
ដល់ស  ើងឿយេទ្ៀត្ផង ។ មិនរត្មឹែត្ប ុេណ្្ើោះ វាជួយដល់របព័នធរមាយើយអាាររ
ដំេណើរឿរលស និងល្ងសមាវើត្ំត្ិពុលពីកនហងខលអនេយើងានោឝើងលសេទ្ៀងផង ។ 

    ២- មុនេពលៈ ើាំអាហារ ៖ េពលមុនៈ ើំអាាររ មិនា អាាររេពលរពឹក េពល
ៃ្ េពលល្ឃើច េយើងគបើបីផឹកទ្ឹកមួយែកវ េដើមើបីជយួឱើយរកពោះរបស់េយើងៅប់ទ្ទ្ួល
យកនិងកិនអាាររានលស ប ុែនតសូមផឹកកនហងបរិមាណមួយែដលរត្ឹមរត្ូវ េរ ោះេបើផកឹ
េរចើនេពក នឹងេ្វើឱើយទ្ឹកំមួយំត្ិអាសុដី ពិាកកនហងឿររមាយើយអាាររេៅវិញ ។ 
េយើងអាចផឹករត្ឹម១ឬ២ែកវានេហើយ។ មិនែត្ប ុេណណោះ វាមានរបេោជន៍ៀយើំងចំេ ោះ
អនកចង់សរមកគីឡឡ េរ ោះេពលផឹកទ្ឹកមុនៈ ើំអាាររ វាេ្វើឱើយេយើងមានអារមមណ៍ែឆសត្ 
ដូេចនោះេយើងមិនអាចបរិេភាគេរចើនេឡើយ េទ្ើបមិនអាចេ្វើឱើយធាត្់ាន ។ 

    ៣- េ្ឿយេពលៈ ើាំអាហារ ៖ រត្ង់ចំណ ចេនោះ មានមត្ិចរមូងចរមាស់មិនរសប
េទើា  េរឿយេពលៈ ើំអាារររួច មិនគួរផឹកទ្ឹកេទ្ ប ុែនតេវជ៱បណឌិត្ានបញ្ជើក់ា  
តាមពិត្ប តើបព់ីៈ ើំអាាររេហើយគួរែត្ផឹកទ្ឹក ប ុែនតគបើបីផឹកកនហងបរិមាណែដលសម
រសបគឺរត្ឹមមយួែកវប ុេណ្្ើោះ ។ ចំែណកឿរផឹកេរឿយបរិេភាគអាាររ វាជួយឱើយអនក
ឿត្់បនថយឿរទ្ល់ល្មក និងបេ តើបង់ានេទ្ៀង ត្់េទ្ៀងផង ។ 

    ៤- េពលៃថៃ ៖ ោប់ពីេពលៃ្រត្ង់រហូត្ដល់េមាឝើង៣ េមាឝើង៤គឺំេពលែដលរាង
ឿយទ្ទ្ួលាននូវកេ្ដើ។ ដូេចនោះអំឡហងេពលេនោះំេពលេើដើៀយើំងែដលេ្វើឱើយរាងឿយ
េយើងេខើាោះំត្ិទ្ឹក រសបេពលេយើងេដើរ ឬេ្វើកិចឿរ េបើេយើងមិនានផឹកទ្ឹកេទ្ 
េយើងនឹងេហវហត្់ អស់កមាយើំង និងមានអារមមណ៍ពិាកកនហងឿរេផ្ដើត្េលើឿរៃរ ឬ
ឿរេរៀនសូរត្ំេដើម ។ 

    ៥- អាំឡអងេពល និងេ្ឿយេពលហាត់្បណ ៖ េពលេយើងារត្់រាណ រាង
ឿយបេចញំត្ិទ្ឹកពីកនហងខលអនំេរចើនតាមរយៈេញើស ែដលំេហត្ុេ្វើឱើយេយើងមាន
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អារមមណ៍ា េហវហត្់ អស់កមាយើំង ។ រីឯអនកខលោះារត្រ់ាណេហើយ វិលមុខ ឈឺកើាល
េ្ងេធាងេសទើរដួលេទ្ៀត្ េ៉យស្រែត្េត្់េខើាោះំត្ិទ្ឹក ។ ដូេចនោះេហើយអនកគួរែត្
បំេពញំត្ិទ្ឹកេឡើងវិញ េ៉យផឹកកនហងេពលារត្់ នងិេរឿយេពលារត្់រួច ។ ប ុែនត
កនហងេពលកំពុងេ្វើលំារត្់រាណ អនកគួរែត្ផឹកទ្ឹកកនហងបរិមាណសមលមម ។ ( េមើល
រត្ង់េលខ ៤៣ េលខេរៀងទ្ី២ផង ) ។ 

    ៦- មុនេពលចូលេគង ៖ ឿរផឹកទ្ឹកមុនេពលចូលេគង េ្វើឱើយសមាពាើ្ ះម
របស់អនកេដើរានលស េហើយវាជួយឿត្់បនថយពីជំងឺេលើសះម និងជំងឺេំងេបោះដូង
ផងែដរ េនោះេបើេោងតាមឿរសិកើារស្វរំវ មើាឝើងេទ្ៀត្ វាជួយឱើយេយើងរកើាំត្ិ
ទ្ឹកានរហូត្ដល់រពឹក ។ ប ុែនតេបើអនកផឹកេរចើនេពក នឹងបងំឿររុៀនដលដ់ំេណក 
េ៉យអនកោំាច់រត្ូវេងើបេចញេៅបេ តើបង់ញឹកៈប់ ។  
 ដូចអវីែដលខ៳ហំានេរៀបរាប់ៀងេលើេនោះ គឺំគនលឹោះដ៏សំៀន់មួយជួយឱើយេល្ក
អនកដឹងពីេពលែដលរត្ូវផឹកទ្ឹក ែដលផ៵ល់សុខភាពលសដល់រាងឿយ និងផលឡវចិត្ត ។ 
ដូេចនោះេយើង ំងអស់េទើ គបើបីអនុវត្តតាមវិ្ីេនោះឱើយានេទ្ៀង ត្់ េដើមើបីទ្ទ្ួលាន
របសិទ្ធភាពជីវិត្ឿន់ែត្របេសើរ ។  ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 

៤៧-អាហារ៥យសើងជួយលងំតិពុលកនអងេថែើម 
 េ្លើមមានំត្ិពុល រាងឿយៃយនឹងឈឺណ្ស់ ។ អាាររ ំង ៥ របេភទ្
េនោះនឹងជួយកមាងើត្់ំត្ិពុលកនហងេ្លើមានោឝើងលស  ។ 

 េ្លើមគឺំរកេពញែដល្ំបំផុត្កនហងស  ើងឿយ ានេដើរត្ួោឝើងសំៀនែ់ដល
មានមុខៃរំង ៥០០ ដូចំ បំែបក នងិសំេោគចំណីអាាររ រពម ំងបេចញ
ំត្ិពុលេផើឝងៗពីរាងឿយ។ ឯឿររស់េៅគឺអារស័យេៅេលើេ្លើមោឝើងៀយើំង េបើេ្លើម
មានសុខភាពលស អាចជួយេយើងឿរ រពីជំងឺេផើឝងៗំេរចើន។ េ្លើមរត្ូវានេគដឹងា 
មានត្ួ ទ្ីផទហកនូវវីតាមីន និងំត្ិែដកែដលបំែបលងំត្ិសរឱើយេៅំសរែដលអាចេរបើ
ាន េៅេពលមានករមិត្ំត្ិសរកនហងខលអនែដលរាងឿយទ្ទ្ួលយកដូចំបនើាបំត្ិ
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ពុលកនហងះម ជួយបំផ្យើញេឿសិឿះមរកហមោស់ និងជយួផលិត្ទ្ឹករបមាត្់
េដើមើបីបំែបកៀយើញ់ែដលអារកក់ៗ េចញពីរាងឿយ ។ ដូេចនោះេដើមើបីទ្ទ្ួលានេ្លើមែដល
មានសុខភាពលស អនកោំាច់រត្ូវគិត្គូរដលរ់បបអាាររ ំង ៥ េនោះមកេ្វើំអាាររ
សរមាប់បរិេភាគរបោំៃ្ាន ។ 

    ១- ែតៃបតង ៖ ែត្រត្ូវានេគោត្់ទ្ុកា ំេភសជ៱ៈែដលមានរបេោជន៍ៀយើំង
ចំេ ោះេ្លើម េរ ោះេៅកនហងែត្មានស្រំត្ិៀេ្អ ៊ីន ែដលមាន ទ្ជីួយល្ងសមាវើត្
រាល់របស់ែដលអារកក់េៅកនហងខលអនេយើង ។ តាមឿរសិកើារបស់របេទ្សជប ុន ានរក
េឃើញា  ឿរទ្ទ្ួល នែត្ៃបត្ងចេ យើោះពី ៥ េៅ ១០ ែពងកនហងមួយៃ្ គឺជួយឱើយេ្លើម
មានសុខភាពលស ។ ំមួយេទើេនោះែដរ ឿរសិកើាេផើឝងេទ្ៀត្ានបៃលើញា  ឿរផឹកែត្
អាចជួយឿត្់បនថយៃនឿរេកើត្ជំងឺមាររីកាន ។ 

    ២- ឿេវេ ៖ មាន កើយេគេលើកេឡើងា  ផកឹឿេហវ ប ោះ ល់សុខភាព េបើេ ោះបី
េយើងផឹកកនហងករមិត្ណ្ក៏េ៉យ ប ុែនតតាមឿររស្វរំវ ានរកេឃើញា  ឿេហវជួយ
សមាវើត្ំត្ិពុលកនហងខលអន វាមានត្ួ ទ្ីជួយឿរ រេ្លើមពីឿរោយីពីជំងឺេរចើនរបេភទ្
ាន និងជយួឿរ រេយើងពីឿរ្យចុោះៃនារនិភ័យៃនឿរស្យើប់េ៉យជំងឺេ្លើមរា ើំៃរូ
ផងែដរ ។ េលើសពីេនោះ ឿេហវជួយបេងើនករមិត្ស្រំត្ិរបៅំងអកុសុីដកមមកនហងេ្លើម 
ជួយឿត្់បនថយារនិភ័យៃនឿរវិវត្តេៅរកជំងឺមាររីកេ្លើម ជំងឺរកិនេ្លើម និងជួយឱើយ
េ្លើមេចៀសផុត្ពីជំងឺៀយើញ់រុុេ្លើមេទ្ៀត្ផង ។ 

    ៣- ែផែ្កូច ៖ ដចូែដលេយើងធាយើប់ដឹងេហើយា ទ្នទឹមនឹងផ៵ល់វីតាមីន C រកូចក៏
ជួយឱើយែសើបករបស់េយើងរសស់ស្វើត្ និងមាន ទ្ីជយួជំរុញឿរល្ងំត្ិពុលេចញ
ពីេ្លើម ែដលេកើត្ពីអាាររំេដើម ។ ចែំណកេភសជ៱ៈណ្ែដលមានំត្ិពុលេរចើន 
រត្ូវានល្ងសមាវើត្តាមរយៈឿរៈ ើំរកចូេនោះឯង ។ េៅកនហងែផលរកូច មានស្រធាត្ុ
របៅំងអុកសុីដកមមេរចើនរបេភទ្ ែដលជួយឱើយេ្លើមមានសុខភាពលស េ៉យឿត្់បនថយ
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ឿររល្ក ឿរ រេ្លើមពីឿររងរបួស និងរកើាឿរ រេឿសឿិេ្លើមឱើយមានសភាព
រទ្ង់រ យេដើម ។ (កែនលងខលោះ សំេៅយករកូច្លហង) ។ 

    ៤- ែផែទាំពាំងបយជូរ ៖ ំពិេសសទ្ំ ំងាយជូររកហម  និង ទ្ំ ំងាយជូរ
ពណ៌ស្រើយ គមឺានផទហកសមាសធាត្ ុ ែដលមានអត្ថរបេោជន៍ំ េរចើនដល់សុខភាព
េ្លើមតាមរយៈឿរជួយឿត្់បនថយឿររល្កកនហង ឿរ រឿរបំផ្យើញៃនេឿសឿិេ្លើម
និងបេងើនករមិត្ស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមមកនហងខលអន ែដលជួយសរមួលដល់មុខៃរ
េ្លើម ។ តាមឿររស្វរំវានឱើយដឹងា  ៈ ើំទ្ំ ំងាយជូរញឹកៈប់រយៈេពល ៣ ែខ 
នឹងជួយឱើយេ្លើមមានសុខភាពលស ។ 

    ៥- ខ្ទឹមស ៖ ខទឹមសំរបស់ៃយរសួលរក វាផទហកេៅេ៉យស្ពាើន់្រែដលេ្វើឱើយ
អង់ហើឝហីម កនហងេ្លើមសកមម និងជួយរាងឿយបេចញំត្ិពុល។ វាក៏មាន
ផទហកនូវបរិមាណេសលីញ ឡមខពស ់ ែដលំមីរកូស្រំត្ិសំៀន់មួយ ែដលរត្ូវានេគ
បៃលើញា  វាបេងើននូវករមិត្អង់ហើឝហីមរបៅងំអុកសុដីកមម្មមំត្ិេៅកនហងេ្លើម និងជួយ
ឱើយេយើងដក្យពីភាពតានត្ឹងៃនអុកសុីដកមមផងែដរ ។  

ដូេចនោះេហើយេបើចង់ឱើយេ្លើមមានសុខភាពលស តាមរយៈឿរៈ ើំអាាររ អនកគួរ
ែត្គិត្គូររត្លប់មកៈ ើំអាាររែដលានេលើកេឡើង ំង ៥ ៀងេលើេនោះ ។ 

ចំែណកេៅកនហងរបភពដែដលេនោះ រត្ង់កែនលងេផើឝង ែដលេគានដកេចញពី
េគហទ្ំព័រ  បៃលើញរាប់នូវអាាររ៩របេភទ្ ជួយឱើយេ្លើមមាន
សុខភាពលស (៤របេភទ្មានដូចៀងេលើ េវៀរែត្ខទឹមស) និងបូកបចឡល ៥ របេភទ្ៀង
េរឿមេទ្ៀត្រត្វូំ ៩ េបើរួមយក ំងខទឹមសផង រត្ូវំ ១០ របេភទ្ ៖  
    ៦- ែផែបរឺី និង ែ្កនបឺរី ៖ ំែផលេឈើមានផទហកស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមមេរចើន
របេភទ្ ែដលជួយឱើយេ្លើមមានសុខភាពលស ។ ចំែណកឿរៈ ើំែផលេឈើ ំង ២ របេភទ្
េនោះរយៈេពលពី ៣ េៅ ៤ សាឍើហ៍ អាចជួយឿរ រេឿសិឿេ្លើមពីឿរខូចៀត្និង
ឿន់ែត្រឹងមាំេទ្ៀត្ផង ។ 
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    ៧- សែណែកបរាំង ៖  តាមលទ្ធផលៃនឿរសិកើាានរកេឃើញា  សែណែក
ារាំងរត្ូវានេគេរជើសេរីសយកេៅពើាាលដំេៅរកពោះនិងរបួសេផើឝងៗ អស់កមាយើំង 
េ្ងេធាងឈឺកើាល និងជំងឺេ្លើម េហត្ុេនោះេហើយ េយើងគបើបីបរិេភាគរបេភទ្អាាររ
សែណែការាំងេនោះឱើយានញឹកៈប់ េដើមើបីវាជួយសរមួលេ្លើមេយើងានោឝើងលស ។ 

    ៨- ្េប់សែណែក ៖ មានរេប់សែណែកដី សែណែកេសៀងំេដើម ែដលវាមាន
ផទហកស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមម និងវីតាមនី E ែដលមនិរត្ឹមែត្ំអាាររលសសរមាប់
សុខភាពេបោះដូងប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនតវាក៏លសសរមាប់េ្លើមែដរ ។ 

    ៩- ៀលើញ់្តី ៖ វាមានផទហកស្រំត្ិ ....ែហវកទ្ីអាសុីដ ែដលេយើងេថា អាសុីដ
អូេមារកើ ៣ ហនឹងឯង ។ វាជួយឱើយេ្លើមដំេណើរឿរានលស ឿត្់បនថយារនិភ័យៃនជំងឺ
េបោះដូងេរចើនរបេភទ្ ។ េរើពីេនោះ វាជួយឱើយអង់ហើឝហីមមានដំេណើរឿរលស របយុទ្ធ
របៅំងនឹងឿររល្កកនហង ជួយឱើយអ័រម ូនអាំងស ុយលីនេ្វើឿរានលសផងែដរ ។ 

    ១០- េ្បងអូលីវ ៖ េរបងអូលីវោត្់ទ្ុកំអាាររដ៏លសបំផុត្សរមាប់សុខភាពេបោះ
ដូង និងសុខភាពរាងឿយ ំងមូល។ ឿរៈ ើំេរបងអលូីវមួយស្យើបរ  ឬ៦មិលលលីីរត្
កនហងមួយៃ្ អាចជួយឱើយេ្លើមេ្វើឿរានលស និងឿត្់បនថយករមិត្ៀយើញ់ានលសផង ។ 
េហត្ុដូេចនោះេហើយ េបើេល្កអនករពួយារមភា ខលអនឯងេកើត្ជំងឺេ្លើម ឬេ្លើមមិនដំេណើរ
ឿរលស តាមឿរសេងត្ផ្តើល់ខលអន អនកគបើបីេរជើសេរីសៈ ើំអាាររ ងំ ១០ របេភទ្េនោះ 
េដើមើបីជួយសរមួល ឬជួយមុខៃរៃនេ្លើមឱើយមានដំេណើរឿរលសេឡើងវិញ ។ 

ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 
៤៨-មិន្តូវេលបថនើាំំមួយទឹក៥្បេភទ 

 េៅេពលឈឺ មនុសើឝេយើងរត្ូវែត្េលបា ទើំ េដើមើបីពើាាលជំងឺ ប ុែនតសូមរបុង
របយ័ត្នកុំេលបា ទើំំមួយទ្ឹកអវីេផើឝងេរើពីទ្ឹកស្វើត្ែដលមានសីត្ុណលភាព្មមតា េបើ
មិនដូេោទើោះេទ្នឹងមានផលអវិជ៱មាន េហើយេបើេៅែត្បនតេទ្ៀត្ េ ោះបីេពទ្ើយពូែកោឝើង
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ណ្ក៏លំាកពើាាលអនកឱើយំានែដរ ។ េបើេោងតាមអនកជំ ញៀងេវជ៱ស្្ស៵
ានែណ ំា  ទ្ឹកែដលអាចយកមកេលបា ទើំាន គឺំទ្ឹក្មមតា មិនេើដើ មនិ
រត្ំក់ េហើយទ្ឹកដូចៀងេរឿម ំង៥របេភទ្េនោះ េៅេពលអនកែដលផឹកេៅ វានឹង
េ្វើឱើយា ទើំអស់របសិទ្ធភាព ឬរងំផលរបត្កិមមមួយចំនួនផងែដរ ។ 

    ១- ទឹកែត ៖ ឿរេលបា ទើំំមយួទ្ឹកែត្វាេមើនរបសិទ្ធភាពអវីេឡើយ េរ ោះំត្ិចត្់
របស់ែត្ែដលមានេះមើោះា  ឿនីន ចលូេៅរារាំងឿររសូបំត្ិា ទើំចូលេៅកនហងរាង
ឿយរបស់េយើង ែដលំេហត្ុ ំឱើយរបសិទ្ធភាពា ទើំមិនានេពញេលញ ។ ំឿរលស 
អនកគួរផឹកទ្ឹកែត្ចេ យើោះពី ១ ឬ ២ េមាឝើង មនុឬេរឿយេលបា ទើំ ។ 

    ២- ឿេវេ ៖ ំត្ិឿេហវអ ៊ីន អាចមានរបត្កិមមំមួយនឹងា ទើំមួយចំនួន េហើយ
ឿររសូបយករបស់ា ទើំ ក៏អាចបងំផលប ោះ ល់ានផងែដរ ។ 

    ៣- ទឹកែផែេឈើ ៖ ទ្ឹកែផលេឈើមួយចំនួនអាចបងេៅំផលប ោះ ល់ំមួយា ទើំ 
សកមមភាពា ទើំែរបរបួល របសិទ្ធភាពា ទើំក៏ធាយើក់ចុោះ និងអាចបេងើនឱើយេៅំរបត្ិកមមអនតរ-
កមមា ទើំេកើត្េឡើងានផងែដរ ឧ ហរណ ៍ ទ្ឹករកូច្លហងមិនអាចេរបើំមួយា ទើំេលើស
ះមរបេភទ្ឿល់សើយឡម ៅែណលបលហកេឃើរួមួយចំនួនានេ ោះេទ្ ។ 

    ៤- ទឹកេ៉ុះេេ ៖ ទ្ឹកេ៉ោះេេក៏ដូចេទើនឹងទ្កឹែត្ែដរ របសិនេបើចង់ផឹកទ្ឹកេ៉ោះ
េេ អនកគួរែត្ផឹកមុនឬេរឿយេលបា ទើំចំនួន ១ េមាឝើង ។ កនហងទ្ឹកេ៉ោះេេសមើបឡណ៌េៅ
េ៉យំត្ិឿល់សើយឡម ្វីដើបតិ្ែត្វាលសសរមាប់សុខភាព ប ុែនតទ្ឹកេ៉ោះេេានេ្វើឱើយប ោះ
 ល់នូវឿររសូបយកំត្ិា ទើំានផងែដរ ។ 

    ៥- ទឹកេ្ដើ ឬ ទកឹ្តំក់េពក ៖ ឿរេលបា ទើំំមួយទ្ឹកេើដើ ឬទ្ឹករត្ំក់ៀយើំង
អាចេ្វើឱើយស្ណើនភាពគីមីរបសា់ ទើំមានឿរែរបរបួល ។ វាអាចបេងើនេៅំារនិភយ័ៃន
ផលរុៀនរបស់ា ទើំ ។ ប្បភព ៖ ែបក្ៗ Nitean 

........................... 
........................ 
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៤៩-ទមលើប់អា្កក២់យសើងេពល្ពឹកេធេើឱើយខ្ចូេថែើម 
 េត្ើអនកដឹងេទ្ា  មានទ្មាយើប ់ ២ ោឝើងែដលមនុសើឝំេរចើនេ្វើេៅេពលរពឹក 
អាចបងេរេោះា ទើក់ដល់េ្លើមំងឿរផឹករស្ និងឿរចូលេដកយប់េរៅេៅេទ្ៀត្ ។ 
ៀងេរឿមេនោះគឺំអវីែដលគួរយល់ដឹង ក់ព័នធនឹងសុខភាពេ្លើម ។ 

    ១- ទប់េនមេៅេពល្ពឹក ៖ មនុសើឝំេរចើនែត្ងែត្ទ្ប់េ មេៅេពលភាញើក់ពី
ដំេណកេពលរពឹក ប ុែនតទ្មាយើប់អារកក់មយួេនោះមានេរេោះា ទើក់ៀយើំងណ្ស់ ។ អនក
ជំ ញែផនកសុខភាពាននោិយា  ឿរេ្វើែបបេនោះេៅេពលរពឹកមានេរេោះា ទើកៀ់យើំង 
មិនែមនសរមាប់ែត្ត្រមងេ ម ប ុែនតសរមាប់េ្លើមដូចេទើែដរ ។ ំ្មមតាឿលេបើអនក
េ មេៅេពលរពឹក ំត្ពិុលែដលានកកកុញេពញមួយយប់ េៅកនហងេ្លើមនឹងឆលង
ឿត្់េៅតាមទ្កឹេ ម ។ ដូេចនោះរបសិនេបើអនកមិនានបេចញឱើយ ន់េពលេវល្ វានឹង
បេងើនបនទហកៃនឿរបនើាបំត្ិពុលកនហងេ្លើម ែដល ំឱើយមានឿរពលុេ្លើម េខើាយេ្លើម 
រល្កេ្លើម និងមាររីកេ្លើម ។ 

    ២- មិនបរិេភគអាហារេពល្ពឹក ៖ េ៉យស្រែត្ឿរមមាញឹក ឬទ្មាយើប់ េ្វើឱើយ
មនុសើឝំេរចើនរុលងអាាររេពលរពឹក េបើេ ោះបីំពួកេគដឹងា វាំេរឿងសំៀន់ក៏
េ៉យ ។ របសិនេបើអនកមិនបរិេភាគអាាររេពលរពឹកកនហងរយៈេពលយូរ េ ោះវានឹងេ្វើ
ឱើយរាងឿយទ្ទ្ួលរងនវូកងវោះអាាររូបត្ថមភ និងេ្វើឱើយអស់កមាយើំង េខើាយ េហើយសរីរាង
ៀងកនហងេរកៀមសវិត្ ំពិេសសគឺខូចេ្លើម ។ 

 អាាររេពលរពឹកគឺំអាាររដ៏សំៀន់បំផុត្ េ៉យស្រែត្វាផ៵ល់ា មេពល
ដល់សរីរាងៀងកនហងរួម ំងេ្លើមផងែដរ ប តើប់ពីេគងអស់េពញមួយយប់។ របសិនេបើ
អនករុលងអាាររេពលរពឹក វានឹងបងឱើយមានឿររបមូលផ៵ហំំត្ិៀយើញ់េៅកនហងេ្លើម និង
ំត្ិសរកនហងះម ប ែដលបណ្ដើលឱើយស្រំត្ិគលីកូែហើឝនកនហងេ្លើម្យចុោះ េហើយ
អាំងស ុយលីនជួយបេងើនបនទហកេលើេ្លើម  ។ ស្ណើនភាពេនោះរបសិនេបើអនកទ្ុកេោលយូរ 
នឹងបងេៅំជំងឺេខើាយេ្លើម រល្កេ្លើម ជំងឺរកិនេ្លើម និងមាររីកេទ្ៀត្ផង ។ 
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(តាមឿរអោះអាងរបស់អនកជំ ញែផនកអាាររូបត្ថមភនិងសុខភាពខលោះានេលើក
េឡើងា  ឿរបរិេភាគអាាររេពលរពឹក គឺអារស័យេលើឿរែយើន មិនោំាច់រពកឹេឡើង
រត្ូវែត្បរិេភាគេ ោះេទ្ េរ ោះា រាងឿយៅយើត្ណ្ស់ វាដឹងា ខលអនវារត្ូវឿរអាាររ
េៅេពលណ្េហើយ) ។ 

េៅកនហងទ្ីេផើឝងេទ្ៀត្ានរាប់ា  របំជនជប ុនមានអាយុែវងតាមរយៈឿរ
បរិេភាគអាាររលស និងេទ្ៀងេពល។  កើយា  េទ្ៀងេពល មិនសំេៅេលើេទ្ៀងេមាឝើង
េ ោះេទ្ គឺេពលណ្ែដលរាងឿយេរសកែយើន គបើបីបរិេភាគេពលេ ោះ) ។ 

............................. 
សញ្ញ៉ាៃនការេខ៉ាោយេ្លើមេោយសារជាត្ិពុល 

    ១- រមស់បតៃដ ៖ េ្លើមេខើាយនឹងបណ្ដើលឱើយៃដរមាស់ ។ មុខៃរេ្លើមេខើាយ
នឹងប ោះ ល់ដល់ឿរបេចញំត្ិ  េហើយបេងើនមាត្ិឿ  េៅ
កនហងរាងឿយ បណ្ដើលឱើយរមាស់េៅាត្ៃដ ។ 

    ២- េឡើងសេៅចាំកណាដើល្កចក ៖ របសិនេបើអនកេកើត្មានចំណ ចពណ៌ស
ែដលមិន្មមតាេៅេលើរកចកៃដ សូមរបយ័ត្នអំពីជំងឺេ្លើម េហើយរបសិនេបើវាមានឆនឡត្
េផ៵ក អាចំសញ្ញើៃនជំងឺេ្លើមំរាកដ ។ 

    ៣- ែភនក និង ែសើបកែ្បំពណ៌េលឿង ៖ របសិនេបើអនកេឃើញែសើបកនិងែភនក
ែរបេៅំពណ៌េលឿងបនតិចម៵ង ៗ វាំឿររពមានមយួា  េ្លើមមានំត្ិពុលេរចើន ។ 
របសិនេបើមិនានពើាាល ន់េពលេទ្ វាៃយនឹងវិវត្តេៅំជំងឺេខើាយេ្លើម និង
មាររីកេ្លើម ។ 
    ៤- មុខ្េ្មើ ៖ ែសើបកមុខេឿមើ គឺំឿររពមានអំពីជំងឺេ្លើមរា ើំៃរូ ។ មុខៃរេ្លើម
េខើាយ ប ោះ ល់ដល់ករមិត្អ័រម ូន និងឿររមាយើយអាាររមានំត្ិពុលមិនលស ។ 

ប្បភព ៖ បកែប្បអតថបទេដោយ យ៉ាយ៉ា (ផទះេននហ)៍ 
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៥០-អតថ្បេយជន៍២យសើងៃនទឹក្កូចៅមើរ 
 សូមបញ្ជើក់ា  រកូចៅមើរពណ៌េលឿង និងរកូចៅមើរពណ៌េខៀវ មានផទហកស្រធាត្ុ
និងវីតាមីនរបារក់របែហលេទើ េហើយេយើងអាចេរបើរកូចរបេភទ្មួយណ្ក៏ាន ។ 
អនក ំងអស់េទើដឹងេហើយា  វីតាមីន  មានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើនសរមាប់រាងឿយ 
េៅកនហងរកូចៅមើរមានវីតាមីនេសចំនួន ២៣ មិលលរីឿម ែដលវាមានស្រៈសំៀន់េរចើន
ោឝើងចំេ ោះសុខភាពមនុសើឝេយើងដូចំ ៖ 
    ១- ជួយផលិត បនេ្ចើន ៖ េបើឿលណ្េយើងខវោះវីតាមីន C ខលអន
េយើងមិនអាចផលិត្ខូឡាែជនានេរចើនេទ្ ំេហត្ុេ្វើឱើយែសើបកស្ច់ដុំោប់េផ៵ើមោរ
ធាយើក់ និងស្ចរ់ជីវរជួញ ។ េបើរាងឿយខវោះវីតាមីន C េ ោះបីេយើងពើាោមទ្ិញអាាររ
បំប នេផើឝងៗែដលមានខូឡាែជនមកៈ ើំ ក៏ខលអនេយើងមិនអាចរសូបយក និងមិនទ្ទ្លួ
ានផលេឡើយ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ ឿរឧសើាហ៍ះមអញ្ងើញេ្មញ ឬះមរចមុោះ និង
សើាឝើយដឺែវូន (សរៃសះមអែណែត្េលើែសើបក) ក៏មកពីខវោះវីតាមីន C ែដរ ។ េលើស
ពីេនោះ វីតាមីន C គឺជួយដល់មាឝើយរកូារយេមើជិន (សរៃសះមត្ូចៗរែហក) ែដល
េបើកឱឿសដល់ពពួកឿល់សើយឡម និងកូេឡេសតរូូលចូលេៅបិទ្រនធែដលំេហត្ុេ្វើឱើយ
សទោះសរៃសះម ។ 

    ២- ជួយឿត់បនថយ្កួសកនអងត្មងេនម ៖ េៅកនហងរកចូៅមើរមានផទហកសុីរទ្ីក
អាសុីដ ែដលមានឥទ្ធិពលរមាយើយរកសួកនហងត្រមងេ មាន ។ ំ្មមតា រកួសកនហង
ត្រមងេ មេកើត្េឡើង ទ្ី១គឺេយើងៈ ើំអាាររែដលមានឿល់សើយឡមេលើស, និងទ្ី២គឺ
េលើសស្រំត្ិអុកហើាេឡត្  ។ អុកហើាេឡត្មានេៅ
កនហងចំណីអាាររដូចំ    

  និង  ំេដើម ។ េបើ
ឿលណ្េយើងអត្់មានំត្ិអាសីុដរគប់រេន់េដើមើបីរមាយើយវាេទ្ វាអាចបងេៅំរកសួ
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កនហងត្រមងេ មាន ។ ដូេចនោះេយើងោំាច់រត្ូវៈ ើំរកូចៅមើរ ឬទ្ឹកេខមោះេាឝើម ែដលមាន
ផទហកសុីរទ្ីកអាសុីដ សរមាប់ចូលេៅរមាយើយរកួសេចញពីត្រមងេ ម ។ 

 រេបៀបេធវើញ ៉ា ំ៖ 
-ទ្ឹកមួយែកវ 
-រចាច់រកូចៅមើរចូល 

-អាចបែនថមទ្ឹកឃមហំ ឬសរ ( ប ុែនតទ្ឹកឃមហ ំ និងសរមិនលសេទ្ចំេ ោះអនកជំងឺទ្ឹក
េ មែផសម ឬអនកធាត្់ ) ។ េដើមើបីឿន់ែត្របេសើរ េយើងអាចបែនថមទ្ឹកេខមោះេាឝើមមួយ
ស្យើបរ ចូលផង ។ 

 េពលេវលគួរញ ៉ាំ ៖ 
-ៈ ើំមុនេពលអាាររៃ្រត្ង់ ឬអាាររល្ឃើច េដើមើបីជួយរមាយើយអាាររ និង

ជួយរាងឿយរសូបយកស្រំត្ិចិចឹមពីចំណីអាាររ ។ 

ប្បភព ៖ Organic Beauty 
៥១-ទមលើបផ់ឹកទឹក៣យសើងេធេើឱើយខ្ូចត្មងេនម 

 េ ោះបីំមានឿរចុោះផើាយំេរចើន  ក់ព័នធនឹងឿរផឹកទ្ឹកមិនរគប់រេន់េ្វើ
ឱើយប ោះ ល់ដល់ត្រមងេ មក៏េ៉យ ប ុែនតមនុសើឝភាគេរចើនេៅែត្មិនយកចិត្តទ្ុក៉ក់
ដែដល ។ អនករត្ូវដឹងា  េៅេពលែដលត្រមងេ មមានសុខភាពមិនលស រូបរាងឿយ
ក៏របឈមនឹងបញ្លើំេរចើនដូចំ សកស់អត្ សក់រជុោះ រងវង់ែភនកេឿមើ និងរត្ំក់ចងុៃដ
ចុងេជើង ។ ដូេចនោះឿរែ្រកើាត្រមងេ មឱើយមានសុខភាពលស ំេរឿងោំាច់ែដលអនក
គួរែត្េចៀសវាងទ្មាយើប់ ៣ ោឝើងៀងេរឿមេនោះ ៖ 

    ១- ផឹកែតបនទើបព់ីេសពេ្គឿង្សវឹង ៖ មនុសើឝមួយចំនួន្ំគិត្ា ឿរផឹកែត្
េរឿយពីផឹកេរគឿងរសវឹងរួច អាចជួយឱើយពួកេគៅប់ស្រើង ប ុែនតឿរពិត្ទ្មាយើប់មួយេនោះ
មិនរត្ឹមរត្ូវេ ោះេឡើយ ផទហយេៅវិញវាអាចេ្វើឱើយខូចត្រមងេ មេៅវិញេទ្ ។ រកុមអនក
ជំ ញានរកេឃើញា  អាឿឡាំងេៅកនហងសលឹកែត្អាចប ោះ ល់ដល់ត្រមងេ មភាយើមៗ 
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េរ ោះស្រធាត្ុេនោះ ត្រមងេ មលំាកកនហងឿរបំែបក និងមិនអាចបេណែញំត្ិអាល់-
កុលេចញាន ។ ទ្ីបំផុត្បរិមាណេអតាណ លេកើនេរចើនេឡើងៗ  អាចបណ្ដើលឱើយ
មុខៃរៃនត្រមងេ មរត្ូវបំផ្យើញេ៉យវាេ្វើឿរេលើសេមាឝើង ។ 

    ២- ផឹកេភសជជៈែដលផទអកំតឿិេវេអ ៊ីនជាំនួសទឹក ៖ មនសុើឝភាគេរចើនចូលចិត្ត
ផឹកេភសជ៱ៈរត្ំក់ៗ ប ុែនតអនក ំងេ ោះមិនដឹងេទ្ា  េភសជ៱ៈមួយចំនួនមានផទហកំត្ិ
ឿេហវអ ៊ីនែដលអាចេ្វើឱើយសមាពាើ្ះមេឡើងខពស់ ែដលំកតាឍើបណ្ដើលឱើយខូចត្រមង
េ មេឡើយ។ េលើសពីេនោះវាេមើនស្រធាត្ុចិចឹមរគប់រេន់ េហើយវាមានផទហកស្រធាត្ុ
គីមីែដលេមើនរបេោជន៍សរមាប់រាងឿយ ។ 

    ៣- ផឹកទឹកតិច ៖ ឿររមាយើយអាាររនិងឿរបេចញកលិនខលអនៀយើំង ពឹងែផសកេៅ
េលើសរីរាងៀងកនហងពីរគឺ េ្លើម និងត្រមងេ ម ។ ពិេសសត្រមងេ មទ្ទ្ួលខុសរត្ូវ
ចំេ ោះបញ្លើទ្ឹកកនហងរាងឿយ និងអត្ុលើយភាពេអឡិចរត្ូលីត្ ។ េៅេពលអនកផឹកទ្ឹក
មិនានរគប់រេន់ ឿកសំណល់ចើាស់ំផលិត្េៅកនហងទ្ឹកេ មេរចើនេឡើងៗ ។ េបើ
អនកេៅែត្មិនផ្យើស់ប៵ឡរទ្មាយើប ់ំងេនោះេចញេទ្ មិនយូរេឡើយអនកនឹងេកើត្ជំងឺរកួសកនហង
ត្រមងេ ម ។ ំឿរលស អនកគួរពើាោមផឹកទ្ឹកឱើយានេរចើន ោឝើងេារចណ្ស់ ៨ 
ែកវកនហងមួយៃ្ េដើមើបីបំេពញត្រមូវឿរត្រមងេ មឱើយានរគប់រេន ់។ 

ប្បភព ៖ VAYO FM Radio 
៥២-អតថ្បេយជន៍ ៥ យសើងៃនទឹកដូង 

 ទ្ឹកដូងគឺំេភសជ៱ៈែដលផ៵ល់ភាពរសស់រស្យ និងមានរសែផសមែបប្មម-
ំត្ិ ។ វាផទហកេៅេ៉យស្រធាត្ុឿបូអ ៊ីរ៉ត្ ែដលៃយរមាយើយកនហងទ្រមង់ំេអឡចិ-
រត្ូលីត្និងំត្ិសរ, វាក៏មានឿឡឡរី និងកូេឡេស៵រូូល បផងែដរ។ មើាឝើងេទ្ៀត្វាមាន
ប ូតាសើយឡមេរចើនំងែផលេចកបួនដង និងជួយបេងើនឿររគប់រគងំត្ិទ្កឹែ្មេទ្ៀត្ ។ 
េភសជ៱ៈ្មមំត្ិមួយេនោះ េរើពីផទហកេៅេ៉យជីវំត្ិសំៀន់ៗែដលរាងឿយរត្ូវឿរ
េហើយ វាក៏មានអត្ថរបេោជន៍ចំេ ោះសុខភាពេរចើនគួរសមផងែដរ ។ 
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    ១- បញ្ចអុះសមពើធះម ៖ េោងតាមសមាគមជំងឺេបោះដូងអាេមរិកានឱើយដឹងា  
អនកអាចបចឡលប ូតាសើយឡមដ៏សមរមើយមួយេៅកនហងរបបអាាររ េដើមើបីរកើាឬឿត្់បនថយ
សមាពាើ្ះម ។ ឿរសិកើាានបៃលើញេទ្ៀត្ា  មនុសើឝមាទើក់ែដលផឹកទ្ឹកដូងោឝើងត្ិច
២ដងកនហងមួយសាឍើហ៍ អាចបនថយចំនួនសមាពាើ្ះមោឝើសតឡលីក ៧១ % និងសុសីតឡ-
លីក ២៩ % ឯេណ្ោះ ។ 

    ២- ជាំនួយដល់ឿររមលើយអាហារ ៖ ទ្ឹកដងូក៏ំរបភពៃនឿរបនធឡរអារមមណ៍មួយ 
េបើអនកមានបញ្លើៃនឿររមាយើយអាាររ េនោះេ៉យស្រវាមានំត្ិសរៃសខពស់ែដល
អាចជំនួយដល់ឿររោលទ្ឹកអាសុដីរកពោះ និងបៃកើរបញ្លើរកពោះមិនកនិេទ្ៀត្ផង ។ 

    ៣- ជួយដល់មុខ្ៃរត្មងេនម ៖   របបអាាររភាគេរចើន  មិនសូវសមើបឡរំត្ិ
ប ូតាសើយឡមេ ោះេទ្ ប ុែនតសមើបឡណ៌េ៉យំត្ិសូដើយឡមជំនួសេៅវិញ ។ សូដើយឡមអាច៉ក់
សមាពាើ្ឿន់ែត្េរចើនេៅេលើត្រមងេ ម េរ ោះវានឹងជរំុញដល់ឿរបេចញំត្ិទ្ឹកេៅ
កនហងខលអន ។ ត្រមងេ មេ្វើឿរឿន់ែត្ពិាក េពលែដលសូដើយឡមរុញទ្ឹកឿន់ែត្េរចើន ។ 
ោឝើងណ្មិញ ប ូតាសើយឡមនងឹេដើរត្ួ ទ្ីំអនកបចហោះទ្ឹកេ ម េដើមើបីជួយត្រមងេ ម
េរោោះះមឿយើយេៅំទ្ឹកេ មឿន់ែត្លស ។ ទ្ឹកដូងមួយែពង អាចផ៵ល់ំត្បិ ូតា-
សើយឡមរគប់រេន់េដើមើបតី្រមងេ មមានសុខភាពលស េនោះេ៉យស្រែត្វាមានឥទ្ធិពល
បចហោះទ្ឹកេ ម ែដលអាចជួយបៃកើររកួសកនហងត្រមងេ មាន។ ស្រធាត្ុអាគីនីនេៅ
កនហងទ្ឹកេ ម នឹងជួយបេងើត្របត្់ះមរត្់ េៅសរីរាងរគប់ ំងអស់ រួម ំងត្រមង
េ មផងែដរ ។ 

    ៤- ព្ងឹងដល់ឿរបស្រងប់ំតិទឹក ៖ េបើេយើងេរបៀបេ្ៀបេៅនឹងេភសជ៱ៈប ូវ
កមាយើំងេផើឝងៗ ស្រធាត្ុេៅកនហងទ្ឹកដូង អាចជំរុញដល់ឿរប្ងប់ំត្ិទ្ឹកេៅកនហងខលអន
ានោឝើងលសបំផុត្ ។ កនហងេពលារត្់រាណៀយើំងឿយើ រាងឿយនឹងាត្់បង់ំត្ិែរូោឝើង
េរចើន ែត្ទ្ឹកដូងមួយែកវមានំត្ិប ូតាសើយឡម   និងំត្ិសរ   ែដលរគប់
រេន់នឹងឿរប្ងប់េឡើងវិញនូវអវីែដលាត្់បង់េៅេហើយ ។ 
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    ៥- ជាំរុញដល់ឿរ្សកទមៃន ់ ៖ ទ្ឹកដូងមានំត្ិសរៃសំេរចើនែដលអាចជំរុញ
ដល់អារមមណ៍ៅប់ែឆសត្ានយូរ ។ របសិនេបើអនកផឹកទ្ឹកដូងមុនបរិេភាគអាាររកនលោះ
េមាឝើង េ ោះអនកនឹងមិនបរិេភាគអាាររេរចើនេឡើយ ។ ប្បភព ៖ Health.Com.kh 

៥៣-េភសជជៈ៩មុខ្លងំតិពុលត្មងេនម(ត) 
 េភសជ៱ៈ៩របេភទ្ៀងេរឿមេនោះ អាចល្ងំត្ិពុល នងិជួយឱើយត្រមងេ ម
មានសុខភាពលស េ៉យមិនាច់ារមភេរឿងរកួស ឬខូចត្រមងេ មេឡើយ ។ 

    ១- ្កូចៅមើរលយទឹកេ្ដើ ៖ អនកគួរទ្ទ្ួល ន១ែពងំេរៀងរាល់រពឹក េរ ោះទ្ឹក
រកូចៅមើរមានផទហកវីតាមីន C និងអាសុីដែដលមានសមត្ថភាពកនហងឿរបនើាបំត្ិពុល 
រារាំងឿររល្កេៅកនហងត្រមងេ ម ឿត្ប់នថយារនិភ័យ ៃនឿរឆលងេមេរាគត្រមង
េ ម និងជំងឺសរៃសរបស្ទ្។ េរើពីេនោះ ទ្ឹកេើដើល្យំមួយរកូចៅមើរក៏ជួយរមាយើយ
និងឿរ ររកួសកនហងត្រមងេ មានែដរ ។ ប ុែនតអនកមានជំងឺរកពោះ មិនគួរផឹកេភសជ៱ៈ
េនោះេទ្ េរ ោះស្រំត្ិអាសុីដេៅកនហងរកូចៅមើរ អាចបណ្ដើលឱើយរការយរទ្ូង និង
រកកល់ចេៃវើរ ។ វិ្ីេ្វើ ៖ ចិត្ែផលរកូចៅមើរ ក់កណ្ដើលរចាច់ចូលកនហងទ្ឹកេើដើ ២០០ 
មិលលលីីរត្ ។ អាចបែនថមទ្ឹកឃមហំបនតិច ឬខ៳ីពរីបីចំណិត្ តាមេពញចិត្តក៏ាន ។ 

    ២- ែតសក់េពត ៖ សក់េ ត្មានឥទ្ធិពលបនើាបំត្ិពុល ែដលវាស័កតិសម
នឹងពើាាលជំងឺសរៃសរបស្ទ្ េខើាយត្រមងេ ម នងិេខើាយរកេលៀន ។ េលើសពី
េនោះេៅេទ្ៀត្ វាក៏អាចជួយពើាាលអាឿរៈេ មញឹកេៅេពលយប់ េ ម ស់ និង
ដំេណក ។ វិ្ ីេ្វើ ៖ យកសក់េ ត្មួយឿដើប់៉ក់កនហងទ្ឹក ៣០០ មិលលីលីរត្ រួច៉ំរយៈ
េពល ៥  ទ្ី ។ រសង់សក់េ ត្េចញ ទ្ទ្លួ នទ្ឹកវា ២ ដងកនហងមយួៃ្ ។ 

    ៣- ទឹកបរិសុទធ ឬទឹកែដលឆែងឿត់ឿរចេ្មុះ ៖ មិនរត្ឹមែត្ជួយឱើយរាងឿយ
ចុោះរត្ំក់ នងិបំាត្់ឿរេរសកែយើនប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំងជួយេលើកកមពស់ឿររមាយើយ
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អាាររ បនើាបំត្ិពុល នងិជួយត្រមងេ មដំេណើរឿរាន្មមតា ។ អនកជំ ញ
ែណ ំា  លសបំផុត្កនហងឿរផឹកទ្ឹកែដល៉ំពុោះ ឬទ្ឹកស្វើត្ឆលងឿត្់ឿរចេរមាោះ ។ 

    ៤- ទឹក្កូចថែអង ៖ រកូច្លហងកម៏ានវីតាមីន C ជួយពើាាលឿរឆលងេមេរាគេៅ
កនហងត្រមងេ ម ឿរេខើាយត្រមងេ ម នងិរកួសកនហងត្រមងេ ម ។ 

    ៥- ទឹកសែណែកេ្មើលីង ៖ វាលសសរមាប់បចហោះកេ្ដើ និងបេងើនមុខៃរបនើាប
ំត្ិពុលកនហងត្រមងេ មផងែដរ។ ស្រធាត្ុចិចឹមេៅកនហងេភសជ៱ៈេនោះក៏ជួយផ៵ល់អត្ថ-
របេោជន៍ដល់ះម បេងើនលំហូរះម ចិចឹមត្រមងេ មលសសរមាប់អនកេខើាយ
ត្រមងេ ម ។ វិ្ីេ្វើ ៖ យកសែណែកេឿមើែដលលីងរួច ១០០ រឿម ៉ំកនហងទ្ឹកចណំ ោះ 
១ លីរត្ េៅេពលពុោះរត្ូវបនថយកេ្ដើ រួច៉ំបនតរបែហល ២០  ទ្ី, បិទ្េភលើងទ្ុក
ឱើយរត្ំក ់ប តើប់មកទ្ទ្ួល នំេរៀងរាល់ៃ្ ។ 

    ៦- ទឹកមនើស ់៖ វីតាមីន C និងអង់ហើឝហីមរបូេមលីន េៅកនហងមាទើស់ មិនរត្ឹមែត្ជួយ
បេងើនភាពស្ ើំប ុេណ្្ើោះេទ្  ែ្ម ំងមានឥទ្ធិពលរបៅំងនឹងឿររល្ក  និងឿរ រ
ំលិឿេៅកនហងត្រមងេ មេទ្ៀត្ផង ។ 

    ៧- ទឹកឿរ៉ៃុត ៖ ឿរផឹកទ្ឹកឿរូុត្ពី ២ េៅ ៣ ដង កនហងមួយសាឍើហ៍ នឹងជួយ
ឿត្់បនថយំត្ិពុល និងពរងឹងមុខៃរកនហងត្រមងេ ម េ៉យស្រំត្ិសរៃសឿរូូទ្ីន 
វីតាមីន និងស្រធាត្ុែរូោំាច់ ។ 

    ៨- ទឹកេបសើម ៖ េភសជ៱ៈែដលអាចជួយបនើាបំត្ិអាសុីដ កមាងើត្់ស្រធាត្ុេរេោះ
ា ទើក់េចញពីរាងឿយ និងជយួឿរ រពីរកួសកនហងត្រមងេ ម ។ វិ្ីេ្វើ ៖ យកទ្ឹកេខមោះ
ែផលេាឝើម ១ ស្យើបរ ឿេហវ ល្យំមួយទ្ឹកេើដើ ១ ែពង រួចផឹកេរៀងរាល់ៃ្ ។ 

    ៩- ទឹកឪឡឹក ៖ ំត្ិវីតាមីន និងំត្ិខនជិខពស ់ មានសមត្ថភាពបំេពញបែនថម
ា មពលបនើឝហទ្ធរាងឿយនិងជួយដល់រកេលៀនកនហងឿរកមាងើត្់ស្រធាត្ុរាវែដលេលើស 
វិ្ីេ្វើ ៖ យកស្ច់ឪឡឹក៣០០រឿម រកឡហកល្យំមួយទ្ឹករកូចៅមើរ ១ ស្យើបរ ។ 
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រួចឿយើេសើឝទ្ុករបែហល១០ ទ្ី ឬបែនថមទ្ឹកកកេៅេពលទ្ទ្ួល នក៏ាន ។ គួរផឹក
២ េៅ ៣ ែកវកនហងមួយសាឍើហ៍។ ប្បភព ៖ បកែប្បអតថបទេដោយ Chic Chic(ផទះេននហ)៍ 

៥៤-ឿរលបេឡ នាំឱើយខ្ូចត្មងេនម 
 បចហបើបននេនោះ ឿរេរបើេឡគឺេពញនិយមៃនមនុសើឝភាគេរចើន ំពិេសសគឺរសីៗ 
ែដលចង់ានសរមស់ែសើបកភលឺរេលើបរេល្ង គួរឱើយ ក់ ញ ។ ប ុែនតមនុសើឝំេរចើន
មិនានដឹងពផីលប ោះ ល់របស់វាេទ្។ មានឿរេលើកេឡើងខលោះា ឿរល្បេឡនឹងមាន
ផលប ោះ ល់ដល់ត្រមងេ ម, េត្ើមានប ោះ ល់ដូចេម៵ចេៅ េបើេយើងរេន់ែត្ល្បេៅ
េលើែសើបកេស្ោះ ?  
 េៅកនហងបទ្សមាភើសន៍មួយឿលពីៃ្ទ្២ី៤ែខកក៉ ២០២១ វាងកញ្ញើ េត្ក្ 
សុីថ (  និងអនករគូេវជ៱បណឌិត្ ប ើត្ សុខេ ព ី រគូេពទ្ើយជំ ញេរាគេសើ
ែសើបក និងសមផសើឝ ែដលានបចប់ឿរសិកើាពីរបេទ្សៃ្ និងសហរដ៶អាេមរិក ។ 
េត្់ានេលើកេឡើងា  េឡមានេរចើនរបេភទ្ែដលមានលក់េលើទ្ីផើារសពវៃ្ ប ុែនតេបើ
េឡណ្ែដលផលិត្ពីេរាងចរករត្ឹមរត្ូវ ពីឡាបូរត្ឹមរត្វូ និងមានបច៱ឿិរត្ឹមរត្ូវ ោត្់
ទ្ុកា េឡរបេភទ្េនោះមិនមានផលប ោះ ល់ដល់ែសើបកេយើងេទ្ ។ ចំេ ោះេឡែដលអាច
ប ោះ ល់ដល់ែសើបកានគឺរបេភទ្េឡល្យ េរ ោះវាមានផទហកស្រធាត្ុេរចើនរបេភទ្ 
ែដល ំឱើយេរេោះា ទើក់ដល់សុខភាព ។  
(សុីា ) ៖ េត្ើស្រធាត្ុ ំងអស់េនោះំស្រធាត្ុអវី? េហើយវាមានផលប ោះ ល់ដល់
ត្រមងេ មេយើងដូចេម៵ចខលោះ? និងេរើពីត្រមងេ ម េត្ើវាប ោះ ល់ដល់សរីរាងអវីខលោះ? 
(េទ្ពី) ៖ របំជនែខមរគួរែត្ដឹង េរ ោះា េឡល្យក៏េពញនិយមកនហងទ្ីផើារែដរ, មាន
មនុសើឝរសីនិងរបុសំេរចើនចូលចិត្តេរបើរបេភទ្េឡល្យេនោះ េ៉យមិនានដឹងា 
េៅកនហងេឡហនឹងេគ៉ក់ផើឝសំ្រធាត្ុអវីខលោះេទ្ ។ ដូេចនោះេឡល្យែដលេគរាប់ា ល្ប
េៅសៀយើំង ឬសេលឿន មិនរត្ឹមែត្េឡល្យេទ្ សូមើបីែត្ា ទើំៀត្់ែសើបក គឺេគអាច៉ក់
ពពួកស្រធាត្ ុ ៣ មុខែដលេ្វើឱើយែសើបកេយើងសេលឿនគឺ ពួការយរដូឃីណូន ពួក
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េសតរូយ និងពួកមីលេឃើរ ីឬេថា ារូត្។ េយើងមិនដឹងា េត្ើឿរល្យរបស់េគ ៉ក់ 
ស្រធាត្ុ ំងេនោះករមិត្ណ្េទ្ ប ុែនតំទ្ូេៅឿរល្យ ំង ៣ មុខេនោះគឺវាមានផល
ប ោះ ល់ដល់ែសើបក ។ ចំែណកឯស្រធាត្ុែដលប ោះ ល់ដល់ត្រមងេ ម្ន់្រេ ោះគឺ
ពួការូត្េនោះឯង ែដលវាមាន ទ្ីពេនលឿនេ្វើឱើយែសើបកសខី សស្វើត្។ ប ុែនតអាឿរៈស
េលឿនេនោះេហើយ េ្វើឱើយខូចត្រមងេ ម េរ ោះស្រធាត្ុារូត្រំបចលូខលអនេយើងតាម
ែសើបក និងតាមសរៃសះមត្ូចៗេលើែសើបក ។ មិនរត្ឹមែត្ត្រមងេ មេ ោះេទ្ វាក៏
បងផលប ោះ ល់ដល់េ្លើម និងខួរកើាលេយើងផងែដរ េបើសិនំេយើងេរបើកនហងករមិត្
េលើសលប់ ។ 

(សុីា )៖ ខ៳ហំចងឱ់ើយអនករគូបញ្ជើក់បែនថម េត្ើេយើងេរបើវាកនហងករមិត្ណ្ែដលអាចប ោះ ល់
ដល់ត្រមងេ ម េ្លើម និងខួរកើាល ឬឱើយែត្េយើងេរបើ រត្ូវែត្ប ោះ ល់ែត្ម៵ង? 

(េទ្ពី) ៖ េរបើសិនេបើេយើងេរបើកនហងរយៈេពលមួយខលី ឬរត្ឹមែត្េរបើស្កលើបង េ ោះវាមិន
អីេទ្ ប ុែនតេបើេយើងស្កេហើយេឃើញផល គឺែសើបកែរបំស េហើយបនតេរបើវាេទ្ៀត្
រហូត្ហួសករមិត្ណ្មួយ នុ៎ោះត្រមងេ មនឹងខូច គឺា ខូចមួយជីវិត្មិនអាចែកាន 
ដូេចនោះេយើងគួរែត្រពួយារមភនិងរបុងរបយត័្នខពសច់ំេ ោះឿរេរបើផលិត្ផលែសើបកែដល
ប ោះ ល់ ។ េនោះនិោយែត្ារូត្មួយោឝើង ចំែណការយរដូឃណីូន េបើេយើងល្ប
យូរៗេៅ នឹងេ្វើឱើយែសើបកំំេឿមើេលើសេដើម ។ ំឿរពិត្ អនកខលោះេត្់បកែសើបកឬៀត្់
ែសើបករួចេហើយ ស្វើត្ានែត្ពីដំបូង េពលប ោះរត្ូវពនលឺៃ្ រែមងេឡើងំំដុំៗ ឬស-េឿមើ
ព លៗ េនោះឯងផលប ោះ ល់ៃនារយរដូឃីណូនយូរអែងវង េហើយវាអាចេ្វើឱើយ
ែសើបករបស់េយើងៃយនឹងរល្ក ៅប់ំំ ៃយេឿមើរសអាប់េឡើងវិញ ។ រីឯេសតរូយ
វិញកអ៏ាចេ្វើឱើយែសើបកេយើងសែដរ ។ េៅេពលេយើងេរបើវាហួសករមិត្ឬយូរៅទើំ នឹងេ្វើ
ឱើយែសើបកេឡើងេស៵ើង េចញសរៃសរកហម ។ របសិនេបើេយើងេរបើស្រធាត្ុេនោះេលើៃផទ
មុខ វានឹងបងំ មុនត្ូចលសិត្ៗេៅេលើៃផទមុខែត្ម៵ង ។ ដេូចនោះេហើយ ស្រធាត្ុ ំង ៣
េនោះបណ្ដើលឱើយប ោះ ល់ដល់ែសើបកនិងសុខភាពសរីរាងៀងកនហងេទ្ៀត្ផង ។ េបើសិន
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ំេគល្យស្រធាត្ុ ំង៣េនោះបចឡលេទើេដើមើបីេរបើំេឡល្បែសើបក ា ទើំោក់ ឬា ទើំ
ៀត្់ែសើបក េ ោះផលប ោះ ល់នឹងឿន់ែត្ៀយើំង៣ដង គអឺាចរបឈមនឹងមាររីកែសើបក 
បញ្លើឌីេរបសើឝនិ េ្លើម នងិត្រមងេ ម ាត្ប់ង់មុខៃរ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្េពលែសើបកមាន
របួសគឺមិនៃយពើាាលឱើយំសោះេឡើយ ។ 

(សុីា ) ៖  មានស្រធាត្ុមួយេទ្ៀត្ េពលែដលេយើងល្បេឡចូលេៅ ែសើបកេយើង
ោប់េផ៵ើមរត្ំក់ េត្ើេនោះំស្រធាត្ុអវី? វាអាចបងំផលប ោះ ល់អវីខលោះដល់ែសើបក ? 

(េទ្ពី) ៖ េបើេយើងល្បរត្ឹមែត្េ្វើឱើយែសើបករត្ំក់្មមតា េ ោះវាមិនអីេទ្ េយើងអាច
ល្បពួកមិន្ល ឬអាឡឡេវរា ើែដលេ្វើឱើយរត្ំក់ចំេ ោះែសើបកៃយរល្កំេដើម ។ 

(សុីា )៖ េបើេឡនិងផលិត្ផលដូចេរៀបរាប់ៀងេលើេនោះសុទ្ធែត្ប ោះ ល់ដល់ែសើបកនិង
សុខភាពរបស់េយើង េត្ើមានរបេភទ្េឡណ្ខលោះ ែដលេយើងល្បេហើយមិនសូវប ោះ
 ល់ដល់សុខភាពែសើបកេយើងែដរ ? 

(េទ្ពី) ៖  ក់់ទ្ងនឹងេឡែដលអាចេរបើាន ឧ ហរណ៍ដូចំែសើបករសអាប់េឿមើ 
េយើងអាចេរបើេឡមានផទហកស្រធាត្ុណ្ែដលជួយឱើយែសើបកភលឺ ដូចំពពួកវីតាមីនេស 
ពួកគលីឿា យអន ពួកលីកខូរីស ែដលជួយឱើយែសើបកស ។ ដូេចនោះេយើងគបើបីែសវងរក
េឡណ្ែដលមានេរគឿងផើឝ ំំងេនោះឬពួកណ្យសុីមាឝើយែដលវាផ៵ល់ ំងសំេណើម។
េវៀរោកស្រធាត្ុមានំត្ឿិត្់ ប ុែនតមិនែមនសេារោះ សេសលក គឺសែបបសនើឝឹម ៗ
ែដលផ៵ល់សុខភាពែសើបកេយើងវិញ ។ មានអនកខលោះែសើបកសឬសអត្ មិនស្វើត្ ប ុែនតមាន
អាចម៍រុយ ដូេចនោះេយើងគួរេរបើរបេភទ្េឡែដលមានផ៵ល់សំេណើមដូចំពួកគលីស្រីន ឬ
អាឡឡេវរា ើ ឬពួកសូដើយឡមភីសុីេអ ឬពួកហើឝហីាឝើេ្ើ ណ្សិនណលែហវត្ និងារយរទ្ីក
អាសុីដ គឺសុទ្ធែត្ំស្រធាត្ុផើឝំែដលជួយែសើបកមានភាពរស់រេវីក មានសុខភាព 
បំេពញំត្ិទ្ឹក េ្វើឱើយែសើបកមានសំេណើម ។ េបើេល្កអនកចង់ានែសើបកសនិងមាន
សំេណើមចូរេរជើសេរីសរបេភទ្េឡៀងេលើេនោះ ។ េបើេមើនេរគឿងផើឝំ ំងេនោះរគប់េទ្ 
េ ោះមានណ្មួយក៏ជួយដល់ែសើបកែដរ ។ មិនោំាច់ែត្េឡេ ោះេទ្ សូមើបីស្ប ូដសុ
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ខលអន ឬា ទើំអប់ែសើបក ឬផលតិ្ផលណ្ក៏េ៉យ ឱើយែត្មានសមាសធាត្ុផើឝំដូចេរៀបរាប់
ៀងេលើេនោះ អនកសមគួរេរបើេ៉យេមើនគុណវិបត្តិេៅៃ្េរឿយេឡើយ ។ 

(សុីា ) ៖  ំចុងេរឿយ េត្ើអនករគូមាន កើយអវីខលោះផ្ដើំេផ៳ើដល់ែហវនៗរបស់េយើងេទ្ ? 

(េទ្ពី) ៖ ខ៳ហំសមូផ្ដើំា   កទ់្ងឿរេរបើរាស់េឡ េបើេយើងរសល្ញ់សុខភាពែសើបកក៏
ដូចំសុខភាពរាងឿយ េយើងគួរែត្េរបើរាស់េឡែដលមានចើាប់បច៱ិឿរត្មឹរត្ូវ
មានឿរទ្ទ្ួលស្គើល់ពីេរាងចរក នងិមានករមិត្សមាសធាត្ុផើឝំចើាស់ល្ស់តាម
បទ្៉ឋើនំក់ល្ក់ េហើយគួរេចៀសវាងផលិត្ផលេមើនចើាប់បចឿិរត្ឹមរត្ូវ ឬេឡ
ែដលេ្វើឱើយែសើបកសស្វើត្េលឿន ។ េបើេយើងចង់ដឹងពីបញ្លើ កទ់្ង់ែសើបកឱើយរាកដ 
គួរែត្ែសវងរកេពទ្ើយវិំជើជីវៈេដើមើបីទ្ទ្ួលានឿរែណ ំ ។ 

ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 
៥៥-បុគល៤្បេភទមិនគួរបរិេភគែផែេទៀប 

 ែផលេទ្ៀបគឺំរបេភទ្ែផលេឈើសមើបឡរនូវស្រធាត្ុចិចឹមំេរចើន ែដលមានអត្ថ
របេោជន៍ដល់រាងឿយមនុសើឝេយើង គឺមានផទហកនូវវីតាមីន C ប ូតាសើយឡម ំត្ិសរៃស 
និងស្រធាត្ុែរូសំៀន់ៗ មួយចំនួន។ សូមបញ្ជើក់ា  ែផលេទ្ៀបស្ច់សុទ្ធចំនួន ១០០
រឿម មានផទហក ៦៤ ឿឡឡររីបូេត្អ ៊ីន, ១,៦៨២៥ រឿម, ឿល់សើយឡម ៣៥ មិលលរីឿម និង
វីតាមីន C ៣៦ មលិលរីឿម ំេដើម ។ ប ុែនតេ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ សរមាប់មនុសើឝ
 ំង ៤ របេភទ្ៀងេរឿមេនោះ មិនគួរបរិេភាគែផលេទ្ៀបេឡើយ ។  
    ១- មនុសើសធត ់ េលើសទមៃន ់ ៖ េ៉យស្រែត្ែផលេទ្ៀបមានផទហកំត្សិរេរចើន 
ដូេចនោះេហើយអនកែដលមានជំងឺធាត្់ឬេលើសទ្មន់ មិនគួរទ្ទ្ួល នវាេ ោះេទ្ ប ុែនតេបើ
ទ្ទ្ួល ន  គរួែត្កនហងបរិមាណត្ិចបំផុត្ េរ ោះេបើអនកបរិេភាគវារត្ឹម ២០០េៅ ២៥០ 
រឿម គឺេសមើនឹងបរិេភាគាយមួយោនេេម ។ 
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    ២- បុគលែដលេកើតមុន ៖ អនកែដលេកើត្េរាគមុន ក៏មិនគួរបរិេភាគែផលេទ្ៀបែដរ
របសិនេបើអនកបរិេភាគវាេរចើនេ ោះ នឹង ំឱើយាក់េត្រីលូត្ល្ស់ េ្វើឱើយមុខេឡើង
រការយរកហម និងរមាស់ំេដើម ។ 

    ៣- អនកែដលេខ្ើាយត្មងេនម ៖ បុគលរបេភទ្េនោះក៏មិនគួរបរិេភាគវាេ ោះេទ្ 
េរ ោះេ៉យស្រែត្ែផលេទ្ៀបគឺមានផទហកេៅេ៉យប ូតាសើយឡមេរចើន ែដលំទ្ូេៅអនក
េខើាយត្រមងេ មោំាច់រតូ្វត្ម នូវអាាររែដលមានំត្ិប ូតាសើយឡមខពស់ ។ 

    ៤- អនកជាំងឺទឹកេនមែផឡម ៖ អនកមានជំងឺទ្កឹេ មែផសម ក៏ដូចំ្ស៵ីមានៃផទេ ោះ
ែដលមានរបវត្តិធាយើប់េកើត្ជំងឺទ្ឹកេ មែផសម មិនគួរបរិេភាគែផលេទ្ៀបេ ោះែដរ េរ ោះវា
មានផទហកនូវបរិមាណំត្ិសរខពស់ ។ ប្បភព ៖ Breaking News 

៥៦-េភសជជៈ៤្បេភទជួយកមចើត់បក់េតរី 
 កនហងអំឡហងេពលជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងរាត្ត្ើាត្េនោះ េរឿងសំៀន់បំផុត្គឺឿរែ្
រកើាសុខភាព ។ ៃ្េនោះេយើងមកដឹងពីេភសជ៱ៈ ៤ របេភទ្ ែដលជួយកមាងើត្់ាក់េត្រី
 ំងឡាយេៅកនហងរាងឿយ និងឿរ រពីឿរឆលងជំងឺេផើឝង ៗ ។ 

េបើេយើងរកេលកេមើលឱើយែមនែទ្នេៅ ជំងឺភាគេរចើនគឺបងេ៉យាក់េត្រី ែដលវារត្ូវ
ានឆលងឿត្ត់ាមរយៈខើយល់ដេងឞើម ឬឿរមិនយកចិត្តទ្ុក៉ក់កនហងឿរែ្ ំអ ម័យ
រាងឿយរបស់េយើងំេរៀងរាល់ៃ្ ។ េដើមើបីឱើយរាងឿយេយើងទ្ទ្ួលានសុខភាពលស 
និងេចៀសៅឃើយពីាក់េត្រីេផើឝងៗ េល្កអនកគបើបីដឹងពីេភសជ៱ៈ ៤ របេភទ្ែដលជួយ
កមាងើត្់ាក់េត្រីេចញពីរាងឿយ និងជួយឱើយរាងឿយមានសុខភាពលស ។ 

    ១- ែតទឹកឃេអាំ ៖  អនកគបើបីឆងុែត្ទ្ឹកឃមហំ ំមួយទ្ឹកេើដើឧណលៗ េដើមើបីឱើយឿត្់
បនថយាក់េត្រីានេលឿន ។ ឿរសិកើាំេរចើនានបញ្ជើក់ា  ឿរផកឹែត្ទ្ឹកឃមហំេើដើ ៗ 
រាល់រពឹក មយួៃ្ ១ ែពង ឬ ១ ែកវ នឹងជួយអនករបយុទ្ធរបៅំងឿរឆលងេមេរាគាន
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ោឝើងៅប់រហ័ស េ៉យស្រវាមានអង់ហើឝហីមផ្តើលែ់ដលបេចញអ ៊ីរដូែសន េហើយរត្ូវ
ានេគដឹងា ំស្រំត្ិមួយជួយដល់ឿរសមាយើប់េមេរាគ ំងឡាយ ែដលៃយឆលង  
    ២- ទឹកខ្ទឹម ៖ ធាយើប់ែត្េឃើញេគយកខទឹមេៅេ្វើមឞឡប ប ុែនតទ្ឹកខទឹមក៏ំា ទើំរបៅំងនឹង
ាក់េត្រី និងមានឥទ្ធិពលែដលអាចរបយុទ្ធរបៅំងេៅនងឹឿរឆលងេមេរាគេផើឝងៗាន
ោឝើងេលឿន។ មើាឝើងេទ្ៀត្ ទ្ឹកខទឹមរត្ូវានេគោត្់ទ្ុកា  ំឱស្បុរាណមួយមាន
អត្ថរបេោជន៍េដើមើបីែ្រកើាសុខភាព និងឿរ រពីជំងឺែដលៃយឆលងពីរបេភទ្វីរុស ឬ
ាក់េត្រី ។ 

    ៣- ទឹក្កូចៅមើរ ៖ ទ្ឹករកូចៅមើរគឺៃយរសួលេ្វើ េ៉យេយើងរេន់ែត្យកទ្ឹក
េើដើ ឬទ្ឹក្មមតា រួច៉ក់រកចូៅមើរមួយឬពីរចំណិត្ចូលេៅ េល្កអនកនឹងទ្ទ្ួលាន
ទ្ឹករកូចៅមើរមយួែកវ េហើយអាចផឹកាន ។ ទ្ឹករកូចៅមើរមាន ទ្ីរបៅំងនឹងាក់េត្រី 
ឬរបៅំងេមេរាគផើឝិត្ េរ ោះវាសមើបឡរេ៉យវីតាមីន C ែដលេដើរត្ួំអង់ទ្ីអុកសុីដង់
របៅំងរា ើឌីឿល់េសរី ែដលវាបងឱើយេៅំជំងឺេៅកនហងខលអនរបស់េយើង ។ 

    ៤- ទឹកខ្ញី ៖ ខ៳ីគឺំឱស្បុរាណែដលមានរបសិទ្ធភាពសរមាប់ពើាាលជំងឺ
រល្កបំពង់ក ឬជំងឺរល្កេផើឝងៗ ។ ចំែណកឿរបរិេភាគខ៳ីេនោះ គឺេយើងអាចចមសិនវា
ំមឞឡប ឬែកៃចនេៅំទ្ឹកខ៳ី ែដលអាចពើាាលជំងឺកសក បងពីាក់េត្រី ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ 
ខ៳ីមានផទហកនូវសមាសធាត្ុគីមីមួយរកុម ែដលរត្ូវានេគដឹងា  វាមានរបសិទ្ធភាពកនហង
ឿរសមាយើប់េមេរាគ ែដលំភាទើក់ៃរបងឱើយមានជំងឺផ្ដើស្យផងែដរ ។ 

ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 

៥៧-ឿររួមេភទកនអងេពលពេពុះ 
 កនហងបទ្សមាភើសន៍មួយរវាងអនករសី េដត្ ធនន ី (ំអនកសរមបសរមួល និងំ
អនកស្កសួរ) ំមួយេល្កេវជ៱បណឌិត្  ចាន់ សុេីណត្ (របធានែផនកសមភព និងេរាគ
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្ស៵ី ៃនមនទីរេពទ្ើយបែងសកមិត្តភាពកមពហំ-ចិន ែសនសុខ) ានេលើកយកនូវរបធានបទ្
ស៵អីំពីជំេនឿ និងចមល់េផើឝងៗ ែដល ក់ទ្ងនឹងឿររួមេភទ្េពលពេ ោះ ។ 

    សំណួរ ៖ ំទ្ូេៅ ្ស៵ីេពលពេ ោះេគារមមិនឱើយរួមេភទ្ េត្ើំឿរពិត្ឬេទ្ ? 

    ចេមលើយ ៖ ំ្មមតាោស់ៗបុរាណែត្ងរពួយារមភេរឿងរួមេភទ្កនហងអំឡហងេពល
មានៃផទេ ោះ េរ ោះៀយើចប ោះ ល់ ប ុែនតចំេ ោះ្ស៵ីមានៃផទេ ោះែដលមិនមានបញ្លើសុខ
ភាព គឺមានសវុត្ថិភាពកនហងឿររួមេភទ្ ។ 

    សំណួរ ៖  ំទ្ូេៅកនហងអំឡហងេពលមានៃផទេ ោះ ចំនួនៃនឿររួមេភទ្ែត្ងែត្ធាយើក់
ចុោះ េត្ើេនោះមកពីចំណង់ផលឡវេភទ្្ស៵ីធាយើក់ចុោះ កនហងេពលមានៃផទេ ោះឬោឝើងណ្ ? 

    ចេមលើយ ៖ ំ្មមតា េពល្ស៵ីមានៃផទេ ោះ ែត្ងែរបរបួលករមិត្អ័រម ូន បញ្លើ
េ្ស៵ស បញ្លើតានត្ឹង េគងមិនរគប់រេន់ ឬមានឿរារមភេរចើនចំេ ោះគភ៌ និងឿរ
សរមាលកូនំេដើម ដូេចនោះវាែត្ងមានឿរធាយើក់ចុោះត្ិចត្ួច ប ុែនតវាមិនមានឿររបឈម
រហូត្មិនអាចរួមេភទ្ានេ ោះេទ្ ។ 

    សំណួរ ៖ មានឿរេលើកេឡើងា  ឿររួមេភទ្ំេហត្ុេ្វើឱើយ្ស៵ីរលូត្កូន ឬកូន
េកើត្មកមិនរគប់ែខ េត្ើេនោះំឿរពិត្ឬេទ្ ? 

    ចេមលើយ ៖  េនោះមិនែមនំឿរពិត្េទ្ េបើេយើងេ្វើសកមមភាពរួមេភទ្សមរមើយ មិន
ៀយើំងឿយើេពក ឬកើាច់ណ្ែដលមិនរបឈមនឹងឿររលូត្កូន វាមិនេ្វើឱើយរលូត្កូនេទ្ 
េលើកែលងែត្កនហងករណីខលោះមាដើយមានអាឿរៈគំរាមនឹងរលូត្ េហើយមាដើយរួមេភទ្ៀយើំង
ឿយើេទ្ៀត្ នុ៎ោះវាអាចរបឈមនឹងឿររលូត្កូន ។ 

    សំណួរ ៖  កនហងករណីខលោះត្រមូវឱើយ្ស៵ីត្មឿររួមេភទ្ កនហងអំឡហងេពលមានៃផទេ ោះ 
េត្ើករណី ំងេ ោះមានអវីខលោះែដរ ? 

    ចេមលើយ ៖ ចំេ ោះករណីខលោះែដលរគូេពទ្ើយារមមិនឱើយរួមេភទ្គឺកនហងេពល្ស៵ីមាន
ឿរធាយើក់ះម មានជំងឿឺមេរាគមួយចំនួន បញ្លើឈឺេ ោះមិនដឹងមូលេហត្ុ បញ្លើ
គំរាមរលូត្ ឬសើបឡនេបើកចំហៀយើំង (េរ ោះមានកូនេរចើនពីមុន) ំេដើម ។ 
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    សំណួរ ៖  េត្ើឿររួមេភទ្កនហងេពលមានៃផទេ ោះ អាចេ្វើឱើយ្ស៵ីឬៃដគូឆលងជំងឺឿម
េរាគែដរឬេទ្ របសិនេបើពួកេគមិនាន ក់េរស្មឿរ រំេដើម ? 

    ចេមលើយ ៖  ំ្មមតាកនហងអឡំហងេពលមានៃផទេ ោះ ្ស៵ីែត្ងេៅឱើយរគូេពទ្ើយពិនិត្ើយ 
គភ៌និងសុខភាព ក៏ដូចំជងំឺឿមេរាគមួយចំនួន េដើមើបីេចៀសវាងពីបញ្លើេនោះ ។ ប ុែនត
េបើ្ស៵ីឬៃដគូៀងបុរសមានផទហកជំងឺឿមេរាគ នុ៎ោះវានឹងចមលងដល់េទើ េហើយនឹងមាន
បញ្លើដល់ រកកនហងៃផទានែដរ។ េរឿងែដលលសបំផុត្គឺពួកេគរត្ូវពើាាលជំងឺឿមេរាគ
ំមុនសិន មុននឹងសេរមចយកកូន ។ 

    សំណួរ ៖ មានឿរេលើកេឡើងា  េបើរួមេភទ្កនហងេពលជិត្សរមាលនឹងេ្វើឱើយ្ស៵ី
អាចសរមាលកូនានេលឿន េត្ើេនោះំឿរពិត្ឬេទ្ ? 

    ចេមលើយ ៖  ំឿរពិត្ខលោះែដរ េរ ោះឿររួមេភទ្អាចជួយផ៵ល់េសចក៵ីរសល្ញ់
ដល់េត្់ និងជួយបេងើនអ័រម ូនៃនក៵រីសល្ញ់ េះមើោះអ័រម ូនអុកសុីត្ូសុីន ំអ័រម ូន
ជួយឱើយ្ស៵ីមានអារមមណ៍រសស់ា យើ និងជួយឱើយឿរក្ ឍើក់សើបឡនានលស ។ ដូេចនោះកនហង
អំឡហងេពលេនោះ ឿររួមេភទ្ំេរឿងលសមើាឝើង េរ ោះានទ្ទ្ួលឿររសល្ញ់ ភាពកក់
េើដើ និងឿរា ទើក់្នមពីស្រើម ីែដលជួយដល់ឿរសរមាលកូនានរហ័សផងែដរ ។ 

    សំណួរ ៖ ំទ្ូេៅ្ស៵ីភាគេរចើន ឿលេបើេកៀកជិត្ដល់ៃ្សរមាលេហើយគឺ
ករមរួមេភទ្ណ្ស់ េរ ោះៀយើចប ោះ ល់ដល់កូន និងឿរប ោះទ្ងិចេផើឝងៗ េត្ើេយើងគួរេ្វើ
ែបបណ្េដើមើបីេចៀសវាងបញ្លើ ំងអស់េនោះ ? 

    ចេមលើយ ៖ ដូចអវីែដលខ៳ហំានេលើកេឡើងៀងេលើរស្ប់។េលើកែលងែត្េត្់មាន
បញ្លើរបឈមមួយចំនួនឬសញ្ញើេរេោះា ទើក់ េទ្ើបមិនត្រមូវឱើយរួមេភទ្ ប ុែនតេបើេមើនកតាឍើ
 ំងេនោះេទ្ គឺេៅែត្អាចរួមេភទ្ាន្មមតា ។ េយើងអាចេលើកទ្ឹកចិត្តៃដគូស្រើមី
ភរិោរបស់េត្់ឱើយរួមេភទ្ាន េនោះេបើេត្់ចង់ ប ុែនតេបើេត្់មិនចង់ េរ ោះេពលជិត្
សរមាល មានឿរតានត្ឹង ្ុញ្ប ់ េ្ស៵ស ករមិត្ៃនភាពសនិទ្ធស្ទើលំមួយេទើក៏
ធាយើក់ចុោះតាមហនឹងែដរ ។ ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 
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៥៨-អាហារេពល្ពឹក៤មុខ្េធេើឱើយេថែើមមនសុខ្ភពលឡ 
 អាាររេពលរពឹក គឺំឿរោប់េផ៵ើមៃនឿររមាយើយអាាររ ។ របសិនេបើអនក
ទ្ទ្ួល នរត្មឹរត្ូវ នឹងជំរុញឿរដុត្បំផ្យើញឿឡឡរីេពញមួយៃ្ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្វាមាន
គុណសមើបត្តិដល់សុខភាព រួម ំងបេងើនឿរចងោំ និងបេងើនឿរេផ្ដើត្អារមមណ ៍
រគប់រគងករមតិ្កូេឡេស៵រូូលអារកក ់LDL ឿរ រជងំឺទ្ឹកេ មែផសម ជំងឺេបោះដូង និង
េលើសទ្មន់ ។ របសិនេបើអនករុលងអាាររេពលរពឹកំរបោ ំ នុ៎ោះអនកមុខំរបឈម
នឹងារនិភ័យៃនសុខភាពមិនៀន ។ ៀងេរឿមេនោះំរបេភទ្អាាររេពលរពឹកលស ៗ
ែដលអនកគួរបរិេភាគំេរៀងរាល់ៃ្ ៖ 

    ១- ស ុត ៖ េោងតាមអនកជំ ញអាាររូបត្ថមភានឱើយដឹងា  ស ុត្មានរបមាណ 
៧២ឿឡឡរី របូេត្អ ៊ីន៦រឿម និងៀយើញ់៥រឿម ។ េលើសពីេនោះ ស ុត្ពណ៌េលឿងសមើបឡរ
េៅេ៉យស្រំត្ិ និង  ែដលំស្រំត្ិរបៅំងអុកសុីដកមម 
និងជួយឿរ រែភនក ដូចំែភនកេឡើងាយ និងជំងឺែភនកចុោះេខើាយ ។(១) 
 ស ុត្ក៏រត្ូវានេគដឹងា  ំរបភពដ៏លសៃនកូលីន ែដលមានគុណភាពខពស់និង
មានរបេោជន៍ដល់សុភាពខួរកើាលនិងេ្លើម ។ អនកែដលបរិេភាគស ុត្ំរបោំមាន
ារនិភ័យេកើត្ជំងឺេបោះដូង បំងមនសុើឝទ្ូេៅ េរ ោះវាេ្វើឱើយករមិត្កូេឡេស៵រូូល 
អារកក់  េៅកនហងរាងឿយ និងេ្វើឱើយរបេសើរេឡើងនូវភាពែរបរបួលអាំងស ុយលីន  
    ២- ្តីែដលសមើបឣរអូេមហាកើ ៣ ៖ ឿរសិកើាមួយកនហងទ្សើឝ វដ៵ីពិភពេល្ក ាន
រកេឃើញា  ឿរបរិេភាគរត្ីសមើបឡរអាសុីដៀយើញ់និងអាាររបំប នៀយើញ់រត្ី អាចជយួឿត្់
បនថយផលប ោះ ល់ៃនជំងឺដូចំៀយើញ់រុុេ្លើម ែដលមិនមានំត្ិអាលក់ុល។ ៀយើញ ់ំង

                                                            

១ -តាមឿរែណ ំរបស់រគូេពទ្ើយខលោះ និងរគូា ទើំែខមរបុរាណភាគេរចើន ារមមិនឱើយអនកជំងឺេ្លើមៈ ើំស ុត្
េឡើយ។ ប ុែនតមានអនកជំ ញែផនកអាាររូបត្ថមភខលោះបដិេស្េរឿងេនោះ និងឱើយបរិេភាគស តុ្ាន្មមតា។ 
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េនោះអាចមានរបេោជន៍ំពិេសសចំេ ោះេ្លើម េរ ោះវាមានរបសិទ្ធភាពឿរ រឿរ
របមូលផ៵ហំំត្ៀិយើញ់េលើស និងរកើាករមិត្អង់ហើឝហីមេៅកនហងេ្លើម ។ 

    ៣- ែផែេឈើ ៖ ែផលេឈើសមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន ប ូតាសើយឡម ំត្ិសរៃស និងស្រ-
ធាត្ុរបៅំងអកុសុីដកមម ប ុែនតមានឿឡឡរី ប ។ ឿរបរិេភាគែផលេឈើេៅេពលរពឹក
ជួយឿត្់បនថយារនិភ័យៃនជំងឺ៉ស់របព័នធរមាយើយអាាររឱើយដំេណើរឿរប តើប់ពីេគង
េពញមួយយប់ និងពរងឹងរបព័នធឿរ ររាងឿយ ។ េៅេពលៈ ើំែផលេឈើ អនកគួរែត្ផើឝំ
វាំមួយោឝើអួរកិច េដើមើបីេ្វើឱើយអាាររេពលរពឹកមានជីវំត្ិរគប់រេន់ ។ 

    ៤- ទឹកេ៉ុះេេជរូ ៖ មានរបូេត្អ ៊ីនខពស់េៅកនហងទ្ឹកេ៉ោះេេជូរ ែដលជួយដល់
ឿរសរមកទ្មន់ និងឿត្ប់នថយឿរែយើនអាាររ ។ េៅកនហងសមាសធាត្ុមាន 

 ំេរចើន ែដលមានរបេោជន៍ដូចំ ជួយេលើក
កមពស់សុខភាពេ ោះេវៀន ។ តាមពិត្ទ្ឹកេ៉ោះេេោឝើអួមានំត្ិៀយើញឿ់បូអ ៊ីរ៉ត្ និង
សរ ប ។  ប្បភព ៖ េដោយនខុភាព 

....................... 

៥៩-ទមលើប់លឡទាំង ៥ េៅេពល្ពឹក 
 ទ្មាយើប់លស ំង៥ៀងេរឿមេនោះ េបើអនកានអនុវត្តំរបោំរាល់រពឹក ពិត្ំលស
ចំេ ោះសុខភាព ំពិេសសជួយឱើយអនកមានសរមស់ និងេកមងំងវ័យ ។ 

    ១- ផឹកទឹកបនទើបភ់ញើក់ពីេគង ៖ េៅេពលេរឿកពីដំេណក មុនៈ ើំអាាររេពល
រពឹក អនកគួរែត្ផឹកទ្ឹកមួយែកវ េរ ោះវាលសចំេ ោះសុខភាព និងរបពន័ធរមាយើយអាាររ ។ 
េ៉យេហត្ុា  េពលអនកផឹកទ្ឹកេៅេ ោះទ្េទ្ វាជួយរគប់រគងមខុៃរៃនឿរដឹកជច៱ឡន
បំពង់រមាយើយអាាររ េដើមើបីជួយឱើយជញ្ជើំងេ ោះេវៀនរបស់អនករេល្ង និងេ្វើចល ាន
លស ឯផលិត្ផលឿកសំណល់កនហងេ ោះេវៀនេស្ត្ ៃយនឹងបេណែញេចញ ដូេចនោះំត្ិ
ពុលមិនរត្ូវានរសូបយកេទ្ ។ 
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    ២- េធេើសមធិយសើងតិច ៣០ នទី ៖ របសិនេបើអនកេរឿកពីរពលឹមេហើយមាន
េពលេ្វើសមា្ិេទ្ៀត្េ ោះ វានឹងជួយបនធឡរអារមមណ៍ឱើយមានភាព្ូររស្ល ។ មានវិ្ី
ំេរចើនេដើមើបអីងហយេៅេពលអនកេ្វើសមា្ិ ប ុែនតរត្វូរាកដា កតាឍើលួងេល្ម និង
ឿរសរមាកលែមឞគឺលសសរមាប់ខួរកើាលរបស់អនក ។ េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ េពលអនក
អងហយរត្ង់ខលអន េ ោះខនងរបស់អនកមិនបត្់ចុោះេរឿម ែភនកបិទ្ ដកដេងឞើមចូលេរៅមួយៗ 
និងយឺត្ៗ បនធឡរអារមមណ៍និងស្ច់ដុំ ជួយឿរ រជំងឺានោឝើងមានរបសិទ្ធភាព ។ 

    ៣- ងូតទឹកេ្ដើ ៖ ខណៈអនកងតូ្ទ្ឹកេើដើឧណលៗ េពលរពឹក នឹងជួយកណំត្់ទ្ិស
េៅៃនចល ះមរត្់ានលសរបេសើរ ។ េលើសពីេនោះ ទ្ឹេើដើមានរបសិទ្ធភាពចំេ ោះ
ឿរកកសទោះសរៃសះមរួម ំងសរៃសះមែវូន ជួយេ្វើឱើយះមរត្់កនហងរាងឿយ 
និងជួយឱើយរាងឿយ ំងមូលរបស់អនកមានសុខភាពលស ។ 

    ៤- ៈ ើាំអាហារេពល្ពឹកឱើយ្គប់្េន់ ៖ អាាររេពលរពឹកមានស្រៈសំៀន់
ៀយើំងណ្ស់សរមាប់សុខភាពេល្កអនក េរ ោះប តើប់ពីេគងយប់យូរ រាងឿយរត្ូវឿរ
ស្រធាត្ុចិចឹមេដើមើបីបចឡលេឡើងវិញសរមាប់ៃ្្មី ។ ដូេចនោះេហើយ េបើអនកមិនបរិេភាគ
អាាររេពលរពឹក េដើមើបឿីរ ររាងឿយពីឿរផត្់ផង់ំ ត្ិសរកនហងះមឱើយានរគប់
រេន់េទ្ វានងឹបណ្ដើលឱើយមានអារមមណអ៍ស់កមាយើំង នងិេ្វើឱើយអនកេមើនរបសិទ្ធភាពកនហង
ឿរៃរ ឬឿរសិកើា ។ 

    ៥- មសើសើាថនមៗ ៖ េៅេពលរពឹកេរឿយេរឿកពីេដក អនកគួរែត្ចំណ្យេពល
របមាណ១៥ ទ្ីេដើមើបីមាឝើសើាេលើៃផទមុខ វាមិនរត្ឹមែត្េដើមើបីបនធឡរអារមមណ៍ស្ដើរស្មើរត្ី
ឱើយានរហ័សនិងមានរបសិទ្ធភាពប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនតែ្ម ំងផ៵ល់ឱើយអនកនូវែសើបកែដល
មានសុខភាពលសរេល្ងកនហងរយៈេពលយូរ ។ 

ប្បភព ៖ Phuntoday / ែប្បនប្មលួ ៖ ភ ីេអក (កនុងប្នុក) 
........................ 
...................... 
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៦០-ែផែេឈើទាំង៥ ជួយឱើយមដើយសមើបឣរទឹកេ៉ុះ 
 អនកមាដើយ ំងអស់សុទ្ធែត្ដឹងចើាស់ពីឿរបំេៅកូនេ៉យទ្ឹកេ៉ោះ ំេរឿង
សំៀន់បំផុត្ ប ុែនតមាឝើក់ៗខលោះ េ៉យស្រទ្ឹកេ៉ោះមិនរគប់រេន ់ រត្ូវបងំចិត្តឱើយកូនេៅ
េមើៅទឹ្កេ៉ោះេេជំនួសវិញ ។ េ ោះំោឝើងណ្ បញ្លើមិនសូវមានទ្ឹកេ៉ោះមិនែមន
េមើនដំេណ្ោះរស្យេទ្ េរ ោះអាាររមួយចំនួនអាចជួយបេងើត្ទ្ឹកេ៉ោះាន ។ ៀង
េរឿមេនោះេយើងនឹងេលើកយកនូវពពួកែផលេឈើស្មច៴ៃយរសួលរក ប ុែនតជួយមាឝើក់ៗ 
មានទ្ឹកេ៉ោះរគប់រេន់ឱើយ រកញហិម ។ 

    ១- ែផែលហអងខ្ច ី ៖ ពតិ្ណ្ស់មិនែមនែត្លឞហងទ្ុំេទ្លសេ ោះ លឞហងេខៀវក៏ំែផលេឈើលស
បំផុត្ែដលអាចបេងើនឿរផលិត្ទ្ឹកេ៉ោះឱើយានេរចើន េបើេ ោះំអំឡហងេពលពេ ោះ
លឞហងខីរត្ូវានារមមិនឱើយរសីៗបរិេភាគក៏េ៉យ។ េបើអនកមាដើយេៅែត្របត្ិកមមំមយួ
លឞហងខ ី ក៏អាចៈ ើំលឞហងទ្ុំាន ។ ខណៈសកមមភាពរបស់លឞហងេសមើេៅនឹងភាទើក់ៃរជួយ
ជំរុញឿរផលិត្ទ្ឹកេ៉ោះតាមរយៈឿរជំរុញករមិត្អ័រម នូអុកសុីត្ូសីុន ែដលំអ័រម ូន
សំៀន់កនហងសកមមភាពរាងឿយផលិត្ទ្ឹកេ៉ោះ ។ លឞហងខីក៏ផ៵ល់ឱើយេយើងនូវស្រំត្ិ
ចិចឹមោឝើងេរចើនែ្មេទ្ៀត្ រាប់បចឡល ំងពពួកវីតាមីន A, B, C និងវីតាមីន E ។ 

    ២- ែផែបឺរី ៖ បឺរីំកពំូលអាាររសរមាប់ជំនួយសុខភាពានេរចើនមខុរាប់បចឡល
 ំងឿរជំរុញឿរផលិត្ទ្ឹកេ៉ោះ ចំេ ោះរសីៗកំពុងបំេៅេ៉ោះកូនេទ្ៀត្ផង ។ អាសុីដ
អូេមារកើ៣ អូេមារកើ៦ និងអេូមារកើ៩ គឺសមើបឡរកនហងែផលេឈើរបេភទ្េនោះែដលេ្វើឱើយមាឝើក់ៗ
ឿន់ែត្មានទ្ឹកេ៉ោះេរចើនផ៵ល់ឱើយ រករគប់រេន់ ។ េលើសពីេនោះែផលបឺរីក៏ផទហកេៅេ៉យ
ពពួកវីតាមីន C និង E, អាសុដីហវឡលីក និងប ូតាសើយឡម ែដលឿនែ់ត្ជួយឱើយកូនៗ
អភិវឌើឍនិងលូត្ល្ស់ានលស ។ ៈ ើំែផលេឈើសមើបឡរវីតាមីននិងស្រធាត្ុចិចឹមរបេភទ្
េនោះ អាចជួយរកើាលំនឹងំត្ិសរកនហងះម ករមិត្ៀយើញា់នឿន់ែត្លស ។ 

    ៣- ែផែស្រសឋបឺរី ៖ ្ស៵បរឺីមិនរត្ឹមែត្ៅឃើញ់់ ែត្ក៏ំ របភពៃនស្រធាត្ុចិចឹមសំៀន់
សរមាប់េបប ៊ីត្ូចៗ ែដលរត្ូវឿរោំាច់សរមាប់ឿរអភិវឌើឍ និងលូត្ល្ស់ ។ ែផលេឈើ



        គល់-សុភាព  

 

របេភទ្េនោះសមើបឡរេៅេ៉យំត្ិែដក និងវីតាមីន C ឿល់សើយឡម ប តូាសើយឡម និងំត្ិ
មាឝើេញ សើយឡម ។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ ំត្ិទ្ឹកោឝើងេរចើនកនហងែផលេឈើេនោះក៏ជួយរាងឿយ
មាឝើក់ៗឱើយរកើាំត្ិទ្ឹកានលស ជួយឱើយសុខភាព រកឿន់ែត្របេសើរ ។ 

    ៤- ែផែេចក ៖ េបើនិោយដល់ែផលេឈើលសចំេ ោះសុខភាព ក៏មិនអាចរុលងេចក
ានេ ោះែដរ ។ េរើពីរសំត្ិដ៏ៅឃើញ់របស់វា េចកកស៏មើបឡរេ៉យវីតាមីន និងំត្ិែរូ 
មានឿឡឡរីខពស់ ជួយឱើយេយើងមានអារមមណ៍ែឆសត្ានយូរ អំឡហងេពលបំេៅេ៉ោះេបប ៊ី
និងជួយឱើយករមិត្អាសុីដហវឡលីកកនហងរាងឿយមាឝើក់ៗមានត្ុលើយភាព ។ 

    ៥- ែផែសាវើយ ៖ េបើនិោយដល់េរឿងស្រើយ គឺំែផលេឈើំ ទ្ីចូលចិត្តរបស់រសីៗ
ភាគេរចើន។ មានមាឝើក់ៗមួយចំនួនគិត្ា ៈ ើំែផលស្រើយអាចបងឱើយរាកនិងេ្វើឱើយ រករាក
ដូចេទើ គិត្ែបបេនោះគខឺុសេហើយ ។ ស្រើយ ពិេសសគឺស្រើយទ្ុំសមើបឡរេៅេ៉យ ស្រ-
ធាត្ុរបៅំងអកុសុីដកមម និងវីតាមីន K ប ូតាសើយឡម នងិំត្ិឿកសរៃស ែដលមាន
សមត្ថភាពជួយបេងើត្ទ្ឹកេ៉ោះានឿន់ែត្េរចើន និងេពញេៅេ៉យស្រធាត្ុចិចឹម ។ 

ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 
៦១-អាហារ៦្បេភទ ផឋល់្បេយជន៍ដល់លាំែពង 

 លំែពងគឺំែផនកសំៀន់មួយ ៃនរបព័នធរមាយើយអាាររ ។ លំែពងមិនរត្ឹមែត្
ជួយបនើាបអាាររមានំត្ិអាសុីដទ្ទ្ួលពីរកពោះេ ោះេទ្ ែត្េៅផលិត្អង់ហើឝហីមជួយ
ដល់ឿបូអ ៊ីរ៉ត្ របូេត្អ ៊ីន និងលីពីត្ផងែដរ ។ លំែពងែដលមានសុខភាពលស គឺមាន
ឿររកើាលំនឹងករមិត្ំត្សិរ និងរបព័នធរមាយើយអាាររឱើយមានសុខភាពលស ។ េដើមើបីេ្វើ
ឱើយលំែពងមានសុខភាពលស េយើងអាចៈ ើំអាាររប ុ មើនរបេភទ្េនោះាន ៖ 

    ១- រេមៀត ៖ រេមៀត្គឺំភាទើកៃ់ររបៅំងឿររល្ក្មមំត្ិដ៏លសមួយែដលអាច
ជួយបនថយឿរឈឺោប់ បងេ៉យភាពេើដើផើាេៅកនហងលំែពង ។ មិនរត្ឹមែត្ប ុេណ្្ើោះ



        គល់-សុភាព  

 

រេមៀត្នឹងជំរុញដល់ឿរផលិត្អ័រម ូនអាំងសុយលីនេៅកនហងលំែពងផ្តើល់ ែដលជួយ
រកើាលំនឹងករមិត្ំត្ិសរកនហងះម និងបៃកើរជំងឺទ្ឹកេ មែផសម ។ 

    ២- ខ្ទឹមស ៖ មនសុើឝមួយចំនួនអាចឮឿរែណ ំឱើយៈ ើខំទមឹសំមួយទ្ឹកឃមហំេពល
េ ោះទ្េទ្។ ខទឹមសមានស្រធាត្ុរបៅំងេមេរាគ េហើយេពលបចឡលខទឹមសំមួយមឞឡប
េផើឝងៗ នឹងឿន់ែត្មានរបសិទ្ធភាព។ ភាគេរចើនេគេរបើខទឹមសំមួយទ្ឹកឃមហំ និងខទឹម
ារាំងំេដើម ឿរបចឡលែបបេនោះជួយពរងឹងរបព័នធភាពស្ ើំ ែដលជួយដល់ឿរជួស
ជុលំលិឿៃនសរីរាង រួម ំងលំែពងផងែដរ ។ 

    ៣- ៃសៃពុយេឡង ៖ ំបែនលសមើបឡណ៌េ៉យវីតាមីន B និងំត្ិែដកែដលជួយ
បំេពញត្រមូវឿររបស់លំែពង ។ ំត្ិែដកជួយបៃកើរឿររល្ក រីឯវីតាមីន B ជួយ
ចិចឹមលំែពង។  េយើងអាចយកៃសពពុយេឡងនិងខទឹមារាំងេ្វើំបែនលៈ ើំ  ឬយកៃសព
ពុយេឡងៅំមួយខទឹមស ។ បែនថមពីេនោះេទ្ៀត្ ៃសពពុយេឡងសមើបឡណ៌ស្រធាត្ុ
របៅំងមាររីកេះមើោះែអនជីឌីជី ែដលអាចបនថយភាគរយៃនជំងឺមាររីកលំែពង ។ 

    ៤- ផកើៀត់ណាេខ្ៀវ ៖ ពពួកបែនលដូចំ ផ្កើៀត្់ណ្េខៀវ ៃសពេឿដើប និង ផ្កើ
ៀត្់ណ្ សុទ្ធែត្មានស្រធាត្ុរបៅំងនងឹេឿសិឿមាររីកេៅកនហងលំែពង និងជួយ
ឿរ រលំែពងពីជំងឺេផើឝងៗ ។ បែនល ំងេនោះផ៵ល់នូវស្រធាត្ុចិចឹមោឝើងៃយរសលួ
កនហងឿររសូបយក និងសមើបឡណ៌េ៉យហវលឺវឺណយ ែដលជួយពរងឹងដល់ឿរកមាងើត្់ំត្ិ
ពុលកនហងរាងឿយ ។ 

    ៥- ែផែទាំពាំបយជូរ្កវម ៖ ទ្ំ ំងាយជូររកហមផទហកស្រធាត្ុរបៅងំអុកសុី-
ដកមមរា ើសវឺរា ើសើយល ែដលជួយបនថយឿររល្កលំែពង និងបំផ្យើញេឿសិឿមាររីក
លំែពងេទ្ៀត្ផង។ អនកជំ ញែណ ំឱើយៈ ើំែផលទ្ំ ំងាយជូររសស់ម៵ងកនហងមួយៃ្។
មនុសើឝមួយចំនួនេរជើសេរីសផឹករស្ទ្ំ ំងាយជូររកហម េដើមើបីទ្ទ្ួលានអត្ថ-
របេោជន៍េនោះ ប ុែនតឿរៈ ើំែផលទ្ំ ំងាយជូររសស់ គឺមានអត្ថរបេោជន៍េរចើនំង។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៦-  ដាំឡឣងំវើ ៖ ដឡំឡងំរើអាចឿត្់បនថយារនិភ័យជំងឺមាររីកលំែពងរហូត្ដល់
៥០% និងជយួរកើាលំនឹងករមិត្ំត្ិសរកនហងះម េ៉យបេចញំត្ិសរបនតិចម៵ងៗ 
េៅកនហងចរនតះម ។ 

    * គនលឹេះេផ៉ាឝងេ ៀត្ជួយឱ៉ាយលំែពងមនសុខភពលអ ៖  
េចៀសវាងេរគឿងរសវឹង អាាររែកៃចន និងឿបូអ ៊ីរ៉ត្ែកៃចន េរ ោះឿបូអ ៊ីរ៉ត្

មានរបសិទ្ធភាពរបៅំងនឹងអាំងស ុយលីន ែដលផលិត្េ៉យលំែពង ។ ផឹកទ្កឹឱើយ
ានេរចើន គអឺាចបៃកើរជំងឺ ក់ទ្ងនឹងលំែពងដូចំជំងឺរល្កលំែពង ែដលអាច ំ
ឱើយរាងឿយខវោះំត្ិទ្ឹក ។  ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

..................... 
៦២-ឿលទាំង៤ លឡេដើមើបីផឹកទឹកដងូ(ត) 

េពលេវល្លស ំង ៤ កនហងឿរផឹកទ្ឹកដូង នឹងទ្ទ្ួលានអត្ថរបេោជន៍ោឝើង
េរចើន ំពិេសសជួយឱើយែសើបកភលឺា យើ និងបចហោះទ្មន់ានោឝើងមានរបសិទ្ធភាព ។ 

ទ្ឹកដូងជួយបចហោះកេ្ដើ និងបនើាបំត្ិពុលកនហងខលអន ំពិេសសេៅេពលអនក
ផឹកវាកនហងឿល ំង ៤ ៀងេរឿមេនោះ ឿន់ែត្មានរបសិទ្ធភាពខពស់ចំេ ោះសុខភាព ។ 

    ១- េពល្ពឹក្ពលឹម ៖ ឿលលសបំផុត្េដើមើបីផឹកទ្ឹកដូងគឺរពឹករពលឹម មុនេពល
អនកៈ ើំអាាររេផើឝងៗ េរ ោះវាផ៵ល់អត្ថរបេោជន៍ ដល់សុខភាពតាមវិ្ីំេរចើន ។ 
េៅកនហងសមាសធាត្ុទ្ឹកដូងមានផទហកអាសុីដ  ែដលជួយពរងឹងភាពស្ ើំ ឿរ
រមាយើយេមតាប ូលីស និងសរមួលដល់ឿរសរមកទ្មន់ោឝើងៅប់រហ័ស។ ្ស៵ីមានៃផទ
េ ោះោប់ពី៤ែខេឡើងេៅ ក៏រត្ូវានែណ ំឱើយផឹកទ្កឹដូងេដើមើបីរបៅំងនឹងឿរខវោះំត្ិ
ទ្ឹក និងទ្លល់្មកផងែដរ ។ ទ្នទឹមនងឹេនោះ ទ្ឹកដូងក៏ជួយឿត្់បនថយឿរឈឺេពល
រពឹក និងរការយរទ្ូងែដលំេរាគសញ្ញើទ្ូេៅៃនឿរមានៃផទេ ោះ ។(១) 

                                                            

១- របភពខលោះរាប់ា  មិនគួរផឹកទឹ្កដូងេពលរពលឹម មុនបរិេភាគអាាររេទ្ , (េមើលេលខ១៤៩) ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ២- មុន ឬ េ្ឿយេពលហាត់្ បណ ៖ មនុ និងេរឿយេពលារត្់រាណអនក
អាចៈ ើំទ្ឹកដងូាន េរ ោះវាំេភសជ៱ៈកីឡា្មមំត្ិដ៏អស្ងើរើយេដើមើបីជួយផ៵ល់ំត្ិទ្ឹក
ដល់រាងឿយ និងបេងើនា មពលមុនេពលារត្់រាណ។ របសនិេបើអនកផឹកទ្ឹកដូង
ប តើប់ពីារត្់រាណរួច ទ្ឹកដូងនឹងជួយបំេពញបែនថមេអឡិចរត្ូលតី្ែដលាត្់បង់
កនហងអំឡហងេពលារត្់រាណ ក៏ដូចំជយួរបៅំងនឹងឿរអស់កមាយើំង និងហត្់េនឿយ។ 

    ៣- មុន និង េ្ឿយៈ ើាំអាហារ ៖ មុន និងេរឿយៈ ើំអាាររក៏ំេពលេវល្ដ៏
លសកនហងឿរផឹកទ្ឹកដូង េដើមើបជីួយឿត្់បនថយចំណង់អាារររបស់អនក េរ ោះេបើអនកផឹក
ទ្ឹកដូងរសស់មួយែកវមុនៈ ើំអាាររ អនកនឹងមានអារមមណែ៍ឆសត្កនហងរយៈេពលយូរ 
ដូេចនោះេហើយវានឹងជួយឿរ រមិនឱើយេលើសែដលំេហត្ុេឡើងទ្មន់ ។ ទ្នទឹមនឹងេនោះ
ែដរ េ៉យស្រែត្ទ្ឹកដូងមានឿឡឡរ ីបនិងៃយរមាយើយ ឿរផឹកទ្ឹកដូងប តើប់ពី
ទ្ទ្ួល នអាាររ អាចជួយរមាយើយអាាររានរហ័ស និងឿរ រឿរេហើមេ ោះ។េរើ
ពីេនោះរបសិនេបើអនកផឹកទ្ឹកដូងំរបោ ំ វាជួយរកើាត្ុលើយភាពេអឡចិរត្ូលីត្កនហងរាង
ឿយផងែដរ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ វារកើាសមាពាើ្ះមឱើយេៅេរឿមឿររគប់រគង និងេ្វើឱើយ
មុខៃររមាយើយអាារររបេសើរេឡើង ។ 

    ៤- េពលបនទើប់ពី្ សវឹង ៖ េពលេវល្មួយែដលអនកគួរែត្ផឹកទ្ឹកដូង គបឺ តើប់
ពីរសវឹង។ េ៉យស្រែត្ំត្ិអាល់កុលេ្វើឱើយអនកេខើាោះំត្ិទ្ឹក វាអាចបណ្ដើលឱើយឈឺ
កើាលនិងចេៃវើរេៅរពឹកប តើប់។ ទ្ឹកដងូជួយរបយុទ្ធ ំងពីរេពលកំពុងស្ដើរេអឡិច-
រត្ូលីត្ែដលាត្់បង់ េ្វើឱើយអនកមានអារមមណ៍្ូររស្ល ។ េលើសពីេនោះទ្ឹកដូងក៏មាន
ស្រធាត្ុចិចឹមសំៀន់ ៗ ដូចំ ប ូតាសើយឡម  ម ង់ារកើែណស វីតាមីនេស ឿល់សើយឡម 
និងំត្ិសរៃស ែដលលសសរមាប់របព័នធរមាយើយអាារររបស់អនកផងែដរ ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday/Knongsrok 
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៦៣-រេបៀបេគងៃនស្រសឋីមនៃផទេពុះ 
 ដូចេយើងានដឹងេហើយា រសីៗេពលមានៃផទេ ោះ លំាក ំងឿរេដើរ ឈរ 
អងហយ ំពិេសសគឺឿរេដកែត្ម៵ង ។ កនូឿន់ែត្្ំ េ ោះក៏ឿន់ែត្្ំែដរ េ្វើឱើយមាឝើក់ៗ
ឧសើាហ៍្ប់ដេងឞើម ឈឺចេងោះ ឈឺខនង រមួលរកេពើ និងពិាកែរបខលអនេពលេដក ។ 

 េដើមើបីសរមួលដល់ឿរេគងឱើយានលក់រសួល និងមិនប ោះ ល់ដល់កូនកនហងៃផទ
េល្កេវជ៱បណឌិត្ ចាន់ សុេីណត្ ានបៃលើញពីរេបៀបេគងដូចៀងេរឿម ៖ 

    ១- ហាមេគងផកើប់មុខ្ ឬផងើរេពុះ ៖ ឿរេគងផ្កើប់មុខេ្វើឱើយះមរត្់មិនានលស
េៅដល់ទ្ងសុកែដលចិចឹមកូនកនហងៃផទ និងសងត្់េលើកូនកនហងៃផទផង។ រគូេពទ្ើយែណ ំ
ឱើយ្ស៵ីំមាដើយេគងេផសៀងេៅៀងេឆវង ំពេិសសោប់ពីរត្ីមាសទ្ី ២ េឡើងេៅ ។ 

    ២- ្តូវេគងេផឡៀងៀងេឆេង ៖ េហត្ុែដលរគូេពទ្ើយែណ ំឱើយ្ស៵ីពេ ោះេគង
េផទៀងៀងេឆវង េដើមើបីជួយសរមួលដល់កមាយើំងសងត្់ េៅេលើសរៃសះម្ំេៅកនហង
រទ្ូង និងឿរប ោះទ្ងិចដល់កូនេពលចំេឿងម៵ងៗ ។ ឿរេគងេផសៀងមកៀងេឆវងអាច
ឿត្់បនថយអាឿរៈេហើមេជើងអំឡហងេពលពេ ោះែដរ េរ ោះែត្របត្់ះមរត្់រសួល មនិ
េ្វើឱើយរីកសរៃសែវនូេៅេជើង ។ 

    ៣- ្តូវមនេខ្នើយស្មប់ស្រសឋីមនៃផទេពុះ ៖ យកលសមាឝើក់ៗគួរែត្មានេខនើយ
សរមាប់្ស៵ីមានៃផទេ ោះ  ឬេខនើយ្មមតាក៏ានេដើមើបីកល់េ ោះ ឬេជើងេដើមើបីឱើយេគងេៅ
មានផ្សុកភាព ។ 

    ៤- ដកដេងហើមែវង មនិ្តូវគតិេរឿងសេអគសាមើញ ៖ េពលចូលេដកភាយើម មាឝើក់ៗ
ោំាច់រត្ូវដកដេងឞើមឱើយែវងៗ េដើមើបីខើយល់កនហងេ ោះមានអុកសុីែហើឝនរគប់រេន់សរមាប់
ដកដេងឞើម ។ មើាឝើងេទ្ៀត្មនិរត្ូវគិត្េរឿងសមហគស្មើញេ ោះេទ្ េរ ោះ ំឱើយេគងមិនលក់ 
ែ្ម ំងប ោះ ល់ដល់កូនកនហងៃផទេទ្ៀត្ផង ។ 
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    ៥- ៈ ើាំអាហារ២-៣េមសើងមុនចូលេគង ៖ មិនា អាាររ ទ្ឹក ឬេភសជ៱ៈេ ោះេទ្ 
េយើងរត្ូវៈ ើំឱើយានមុន២ឬ៣េមាឝើង សឹមចូលេគង េដើមើបីឱើយរកពោះរមាយើយអាាររាន
លស មិនឆសល់េ ោះ និងមិនពាិកដកដេងឞើមេពលេគង ។  ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

៦៤-ទមលើប់អា្កក់ទាំង៦េធេើឱើយបក់ស្មស់ និងៅប់ោស់ 
សរមស់គឺំលមស្មមំត្ិមួយ ែដលមនុសើឝរគប់េទើរាា ទើចង់ាន ។ េដើមើបី

ានសរមស់របកបេ៉យឆវីវណណស្វើត្ផូរផង់ និងេកមងំងវ័យ មនសុើឝេយើងោំាច់
រត្ូវដឹងពីរេបៀបែ្រកើា និងេចៀសវាងវិ្ីខុសៗ និងទ្មាយើប់អារកកម់ួយចំនួន េបើមិន
ដូេោទើោះេទ្ នឹងេ្វើឱើយអនកាកស់រមស់ និងៅប់ោស់េលឿន ។ 

    ១- ឧសើាវ៍យកៃដអែងឡលមុខ្ ៖ ំេរៀងរាល់ៃ្ ៃដរបស់េយើងានប ោះ ល់
នឹងវត្ថហំេរចើនែដលកខវក់ នងិមានាក់េត្រី ។ ដូេចនោះេពលេយើងយកៃដប ោះៃផទមុខ ំ
ពិេសសំមួយែសើបកៃយនឹងេកើត្មុន េ ោះែសើបកក៏ៃយនឹងរងប ោះ ល់ំៀយើំង 
ែដលេ្វើឱើយែសើបកមុខៅប់រជីវរជួញ និងេឡើងេរាគមុនោឝើងៃយ ។ 

    ២- លងសមឞើតមុខ្ខ្ុសវិធ ី ៖ ឿរល្ងមុខគឺំកិចែដលេយើងរត្ូវេ្វើោំាច់។
េ ោះំោឝើងណ្ អនករត្ូវេរជើសេរីសឿរសមាវើត្ៃផទមុខឱើយានរត្ឹមរត្វូ។ ចំែណកឿរ
មាឝើសើាយូរេពក ឬេលឿនេពក និងចល រឹងេពក នឹងេ្វើឱើយែសើបកអនករងផលប ោះ ល់
ឿន់ែត្្ន់្រ ។ ឿរល្ងសមាវើត្ៃផទមុខមិនរត្ឹមរត្ូវកនហងរយៈេពលយូរ បណ្ដើលឱើយ
ែសើបកៅប់ោស់ំងមុន។ ចំែណកឿរល្ងសមាវើត្មុខតាមរេបៀបរត្ឹមរត្ូវ គឺកុឱំើយ 
េលើស ២  ទ្ី និងអនុវត្តចល មាឝើសើា្នមៗ េដើមើបីកុំឱើយែសើបកខូច។ សូមេចៀសវាង
ឿរចុចេលើៃផទមុខ និងែភនក ។ 

    ៣- មិនេ្បើេឡឿរពរកេ្ដើៃថៃ ៖ អា្៌កាំំងចំេ ោះែសើបកវ័យេកមងរសស់ស្វើត្
គឺរត្ូវេរបើេឡឿរ រកេ្ដើៃ្ឱើយានំប់ំ របោំ ។ ឿំរសមីអ ុលរតាវីយូេឡគឺំសរត្ូវ
េលខមួយរបស់ែសើបក។ របសិនេបើអនកមិនចង់ឱើយែសើបកែរបំេឿមើ និងមានស្ទើមរជីវ-
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រជួញៅប់រហ័ស កុំេភលចល្បេឡឿរ រកេ្ដើៃ្ រាល់េពលអនកេចញេៅៀងេរើ 
និងអនកែដលអងហយេៅមុខកុំពើយឡរទ្័រយូរ ។ 

    ៤- អងអយមុខ្កុាំពើយឣទ័រយូរៗ ៖ អនកែដលេ្វើឿរំប់ កទ់្ងនឹងកុំពើយឡទ្័រមិនរត្ឹម
ែត្េ្វើឱើយែភនកឿន់ែត្ោឝើប់យឺុនប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំងេ្វើឱើយែសើបកៅប់ោស់េទ្ៀងផង។
ស្ទើមរជីវរជួញេលចេឡើងឿន់ែត្េរចើន។ វិទ្ើយហសកមមេចញពីកុំពើយឡទ្័រ បណ្ដើលឱើយែសើបក
រសអាប់ែដរ។ំឿរ៉ស់េត្ឿន អនកគួរអងហយចមាឃើយ៣០សង់ទ្ីែម រត្ពីេអរកង់កុំពើយឡទ្័រ 
េហើយគបើបីោំា  រត្ូវបនធឡរែភនករបស់អនកឱើយានេទ្ៀង ត្់ ល្បេឡឿរ រកេ្ដើៃ្
េពលេ្វើឿរេៅមុខកុំពើយឡទ្័រ ។ 
    ៥- ភពតានតឹង និងៅប់ខ្ងឹ ៖ ំ្មមតា េៅេពលខឹងមុខរបស់អនកេមើលេៅ
រជីវរជួញ ំពិេសសរត្ង់ា ឃើស េរាមចិេចើម និងែភនក ែដលវាៃយរងេរេោះបំផុត្ ។ 
ដូេចនោះអនកមិនរត្ូវបែណែត្បេណ្ដើយចិត្តឱើយមួេ្ឝើ េឆវៅវ និងេរឿ្ខងឹៅប់េ ោះេទ្។ 
ផទហយេៅវិញ រត្ូវេចោះេលើកទ្ឹកចិត្ត េ្វើចិត្តឱើយរីករាយរសស់រស្យ និងញញឹមឱើយាន
េរចើន េ ោះអនកនឹងេមើលេៅេកមងំងវ័យ ។ 
    ៦- េដកបនតិច ៖ ឿរេដក េដើរត្ួ ទ្ីោឝើងសំៀន់ចំេ ោះសុខភាព។ េៅេពល
េយើងេដក ែសើបកោប់េផ៵ើមសរមាក និងស្ដើរេឡើងវិញ។ របសិនេបើអនកេដកមិនាន
រគប់រេន ់ ដំេណើរឿរជួសជុលែសើបកនឹងរត្ូវានរុៀន ែដលបណ្ដើលឱើយែសើបកអនក
មានស្ទើមរជីវរជួញ និងអាចេលើសះមផងែដរ ។ ដូេចនោះអនករត្ូវរាកដា េដកឱើយ
ានោឝើងេារចណ្ស់ ៧-៨ េមាឝើងកនហងមួយយប់ និងរកើាទ្មាយើប់េដកឱើយានេទ្ៀង
 ត្់ ។ ឿលេបើអនកេដកពីរបីេមាឝើងមុនេពល្មមតា អនកនឹងមានអារមមណ៍ា ែសើបក
របស់អនកមានភាពរបេសើរេឡើងោឝើងចើាស់ ដូចំមិនមានភាពរឹល មិនសអត្ ឬខវោះ
សំេណើមេឡើយ ។  ប្បភព ៖ Phunutoday/ែប្បនប្មួល ៖ Knongsrok 

......................... 

......................... 



        គល់-សុភាព  

 

៦៥-ជាំងឺត្មងេនម ឬេខ្ើាយ្កេលៀន 
 ត្រមងេ មឬរកេលៀនគឺំសរីរាងសំៀន់មួយ ែដលទ្ទ្ួលខុសរត្ូវចេរមាោះ
សមាវើត្ំត្ិពុលេចញពីកនហងខលអនេយើងតាមរយៈទ្ឹកេ ម។ េលើសពីេនោះ វាមានត្ ួទ្ី
កនហងឿររកើាសមាពាើ្ះម ។  ឿលត្រមងេ មេល្កអនកមានបញ្លើ ឬេកើត្មានជំងឺ 
អនកនឹងជួបផលវិាកនិងបញ្លើសុខភាពំេរចើនេទ្ៀត្។ ជំងឺត្រមងេ មឬជំងឺេខើាយ
រកេលៀនំជំងឺឿចស្ារវបំផុត្ េបើសិនំអនកមិនេអើេពើពើាាល ន់េពលេវល្ វា
នឹងះនេៅដល់ដំណ្ក់ឿលល្ងះម ែដលំដំណ្ក់ចុងេរឿយ ។  

ដូេចនោះសូមមកតាម៉នេរាគសញ្ញើមួយចំនួន ែដលបញ្ជើក់ា ត្រមងេ ម
របស់អនកមានបញ្លើេហើយ ។ 

    ១- េនមញឹក ៖ មូលេហត្ុបណ្ដើលឱើយេ មញឹក េ មមកត្ិចៗ ឬេ ម ស ់
េ៉យស្រែត្េាយើកេ មេំង និងបញ្លើេរ ោះមានកេមទចកំណ េៅកនហងេាយើកេ ម
ែដលេយើងេថា រកួសកនហងត្រមងេ ម ។ 

    ២- ចុកេរយចេងុះ ៖ េបើឿលណ្ចុកេរាយចេងោះ វាំសញ្ញើែត្មួយគត្់គឺរកួស
កនហងត្រមងេ មេកើត្មានេហើយ។ េហើយអវីែដល ំឱើយេកើត្រកួសកនហងត្រមងេ មគឺរបប
អាាររនិងទ្ឹក។ អាាររែដលសមើបឡរេ៉យំត្ិឿល់សើយឡមបងឱើយរកួសៃយរល្យ 
ចំែណកទ្ឹកែដលមានំត្មិាឝើេញ សើយឡម អាលុយមីញ ឡម និងស្រធាត្ុផើឝំេទើ បេងើត្ឱើយ
មានរកួសមិនៃយរល្យ ំរកួសមានបញ្លើកនហងត្រមងេ ម ។ 

    ៣- េនមឈឺ ឬេនមះម ៖បញ្លើេ មឈឬឺេ មះម គឺេ៉យស្រកេមទច
កំណកកនហងេាយើកេ មែដលហូរំមួយទ្ឹកេ មតាមរយៈរបព័នធបងឞឡរេ ម េហើយវា
ានហូរប ោះនិងកកិត្តាមរបព័នធបងឞឡរេ ម ែដលបណ្ដើលឱើយរល្កនិងឈឺផើាឬមាន
ះមេពលកំពុងេ ម ។ 

............................. 

............................. 



        គល់-សុភាព  

 

    ៤- ទឹកេនមខ្សុធមេតា ៖ អនកនឹងមានអាឿរៈខុសរបរកតី្ដូចំេ មញឹកេៅ
េពលយប់ ទ្ឹកេ មមានពពុោះេរចើន ទ្ឹកេ មមានពណ៌រសអាប់ មានកលិនសសហយនិង
េ ម ស ់។ 

 េរាគសញ្ញើមួយចំនួនេទ្ៀត្ដូចំ អសក់មាយើំងំង្មមតា មានសភាពេសលក
ស្យើំង រមាស់ែសើបក េហើមេជើង កលិនដេងឞើមមិនលស បញ្លើេខើាយផលឡវេភទ្ និងាត្ប់ង់
ចំណង់ផលឡវេភទ្ំេដើម េនោះសុទ្ធែត្ំបញ្លើ ក់ទ្ងនងឹត្រមងេ ម ។  

ដូចេនោះរបសិនេបើេល្កអនកមានេរាគសញ្ញើ ដូចានេរៀបរាប់ៀងេលើេនោះ
សូមយកចិត្តទ្ុក៉ក់ពើាាលំប តើន ់ កុំទ្ុករហូត្ដល់ដំណ្ក់ឿលល្ងះម 
ចុងេរឿយអី ពីេរ ោះវារត្ូវចំណ្យរាក់អស់េរចើន េហើយក៏មិនរាកដា ំេឡើង
វិញេ ោះែដរ ។  ប្បភព ៖ Good health 

៦៦-េភសជជៈ៤្បេភទេ្េុះថនក់ដលត់្មងេនម 
ៀងេរឿមេនោះគឺំេភសជ៱ៈែដលមនុសើឝភាគេរចើនចូលចិត្តផឹកោឝើងៀយើំង ក៏

ប ុែនតពួកេគរបែហលំមិនានដឹងនូវផលប ោះ ល់របស់វាេទ្ ។ េ ោះំោឝើងណ្ 
របសិនេបើេល្កអនកផឹកវាេរចើនេពក នឹងេ្វើឱើយខូចត្រមងេ មោឝើងេលឿន ។ 

    ១- ែតៃបតង ៖ ែត្ៃបត្ង រត្ូវានមនុសើឝភាគេរចើនោត្ទ់្ុកា ំេភសជ៱ៈលស
សរមាប់សុខភាព  ប ុែនតេបើអនកផឹកវាេរចើនកនហងរយៈេពលយូរ  វានឹងេ្វើឱើយត្រមងេ ម
អនកៅប់ខូច ។ ឿរផឹកែត្េរចើនេពក អាចបណ្ដើលឱើយរាងឿយរបស់អនកឿយើយេៅំ
ហវលុយអូរីដ ប តើប់មកត្រមងេ មរត្ូវានផទហកេលើសទ្មន់ែដលបណ្ដើល
ឱើយខូចៀត្ត្រមងេ ម និងេមឌូឡា ។ 

    ២- ែតទឹកេ៉ុះេេ ៖ ដូចែដលេយើងានដឹងេហើយា  ឿរផឹកែត្ទ្កឹេ៉ោះេេ
េរចើនេពក អាចេ្វើឱើយអនកៃយនឹងធាត្់េហើយែ្ម ំងជំរុញករមិត្ំត្ិសរកនហងះម
េកើនេឡើងែដលបេងើនារនិភ័យៃនជំងឺទ្ឹកេ មែផសម។ មិនរត្ឹមែត្ប ុេណ្្ើោះេទ្ ំត្ិ



        គល់-សុភាព  

 

េ្ហវសត្ូសេៅកនហងែត្ទ្ឹកេ៉ោះេេ ក៏បេងើនអាសុដីអ ុយរីកផងែដរ ែដលេ្វើឱើយត្រមង
េ មេ្វើឿរេលើសទ្មន់កនហងរយៈេពលយូរ។ េៅទ្ីបំផុត្អាចបងំជំងឺេផើឝងៗែដលប ោះ
 ល់ដល់សុខភាព និងសកមមភាពរបោំៃ្ ។ 

    ៣- ឿេវេ ៖ ឿេហវគឺលសសរមាប់សុខភាពរាងឿយ របសិនេបើអនកផឹកវាកនហង
ករមិត្សមរមើយ។ ប ុែនតឿេហវទ្ឹកេ៉ោះេេមានគុណភាពអន់ ែដលលក់េៅេលើទ្ីផើារ
បចហបើបននគឺមានេរេោះា ទើក់ណ្ស់ ដូេចនោះសូមផឹកេ៉យរបុងរបយ័ត្ន ។ េោងតាមឿរ
សិកើានិងសទង់មត្ិំេរចើនានបៃលើញា  ឿេហវែដលអន់គុណភាព មានផទហកស្រ-
ធាត្ុអូចរា ើត្ូសុីនែដលំស្រធាត្ុេ្វើឱើយខូចេ្លើមនិងត្រមងេ ម។ អវីែដលេរេោះា ទើក់
ំងេនោះគឺវាអាចបណ្ដើលឱើយរល្ករស ប់េ ោះេវៀន និងេ ោះេវៀន ។ 

    ៤- េភសជជៈែផឡម ៖ ្វីដើបិត្ែត្វាអាចជួយឿត្់បនថយកេ្ដើកនហងរាងឿយាន ប ុែនត
េភសជ៱ៈេនោះមានផទហកស្រធាត្ុេរេោះា ទើក់ំេរចើន  ែដលេ្វើឱើយត្រមងេ មេ្វើឿរៀយើំង
េពក។ ឿរផឹកេភសជ៱ៈែផសមំរបោំកនហងរយៈេពលយូរ នឹងបណ្ដើលឱើយមានរបូេត្អ ៊ីន
េរចើនេពកេៅកនហងទ្ឹកេ ម ែដលមានន័យា ត្រមងេ មខូច ។ 

ប្បភព ៖ បរេទន / េដោយ ៖ SP

៦៧-ឿរែថទាំសុខ្ភពេថែើម 
 េ្លើមគឺំសរីរាង្ំទ្ីពីរប តើប់ពីែសើបក ។ េ្លើមមានទ្ីតាំងេៅេលើ្ង់របមាត្ ់
ែកើបរលំែពង និងេ ោះេវៀន ។ ឿលេបើសុខភាពេ្លើមេយើងលស រាងឿយ ំងមូលក៏មាន
សុខភាពលសេៅតាមហនឹងែដរ េរ ោះា េ្លើមានបំេពញមុខៃរំេរចើនសរមាប់សុខ-
ភាពរាងឿយ ំងមូល ។  

 េបើេ្លើមខូច ឬគ្ម៉ានេ្លើម នឹងមនអ្វីេក្ើត្េ ើងចំេពេះរងកាយ ? 
 េ្លើមគឺំសរីរាងសំៀន់បំផុត្មួយសរមាប់ឿររស់រានមានជីវិត្ របស់មនុសើឝ
េយើង។ េៅេពលេយើងខូចេ្លើម ឬេមើនេ្លើម រាងឿយេយើងអាចនឹង ៖ 



        គល់-សុភាព  

 

    ១- យនតឿរេ្វើឱើយមានកំណកះមកនហងរាងឿយនឹងរត្ូវប ោះ ល់។ េពលះម
មិនកក េយើងនឹងមិនអាចរគប់រគងឿរហូរះមេពលមានរបួសានេទ្ ។ 

    ២- ាត្់បង់ត្រមងចេរមាោះំត្ិពុល េ្វើឱើយស្រធាត្ុគីមី និងស្រធាត្ុរាវកនហងរបព័នធ
រមាយើយអាារររោលចូលេៅកនហងចរនតះម ។ 

    ៣- រាងឿយនឹងខវោះៀត្របព័នធភាពស្ ើំរបៅងំនឹងេមេរាគឆលងេផើឝងៗដូចំ ាក-់
េត្រី និងផើឝិត្ ។ 

    ៤- អាឿរៈេហើមខួរកើាលអាចេកើត្មាន ។ 

    ៥- រស់មិនានយូរ 
 មុខងារសំខាន់ៗ របស់េ្លើម 

    ១- ចេ្មុះំតិពុល និងបេញ្ចញអ័រម ូន ៖ េ្លើមអាចេថានា ំសរីរាងផង
ំរកេពញផង េ៉យេហត្ុា េ្លើមេដើរត្ួំរកេពញសរមាប់បេចញអរ័ម ូន និងាន
េដើរត្ួំសរីរាងចេរមាោះំត្ិពុលពីរាងឿយ ។ 

    ២- បនើសអទធះមនិងរមលើយអាហារ ៖ េ្លើមអាចេ្វើឿរានមិនត្ិចំង៥០០មុខ
ៃរេៅកនហងរាងឿយេ ោះេទ្។ េ្លើមជួយចេរមាោះ និងបនើឝហទ្ធះម បំែបកេឿសិឿ
ះមោស់ៗ ផលិត្របូេត្អ ៊ីនសរមាប់កំណកះម និងឿរៃរសំៀន់ៗេរចើនេទ្ៀត្, 
េ្លើមក៏មានត្ួ ទ្ីសំៀន់កនហងឿររមាយើយអាាររផងែដរ េ៉យានបេចញស្រធាត្ុ
ោំាច់សរមាប់បំែបកៀយើញ់។  េរើពីេនោះេ្លើមក៏ផទហកំត្គិលហយកូស ជួយរគប់រគងករមិត្
ំត្ិសរកនហងះម និងំែយើំងសតហកំត្ិែដក វីតាមីន A, E និង  K ។ 

    ៣- បាំែបកំតពិលុ ៖ ំត្ិអាល់កុល និងា ទើំមួយចំនួនែដលេយើងានផឹកឬេរបើ
រាស់ នឹងរត្ូវចេរមាោះ និងបេចញពីរាងឿយេ៉យេ្លើម ។ 

    ៤- ផលិតះម ៖ េឿសិឿះមរកហមផលិត្េឡើងេ៉យេ្លើម េហើយះម
 ំងេនោះនឹងរត្់េៅឿន់រាងឿយ ំងមូល។ េបើេមើនេ្លើមេយើងនឹងេមើនះមេៅកនហង
រាងឿយ។ េបើេមើនះម ក៏េមើនជីវិត្ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

 េរគសញ្ញ៉ា ៖  
- េើដើខលអនេសទញៗ 

- េខើាយ អស់កមាយើំង 

- េឡើងកនទអលេឿមើអុជៗេលើែសើបក និងរមាស់ 

- ឈឺអួលៗេៅរទ្ូងែផនកៀងស្ដើំ 
- េ ោះេហើមេាឝើង 

- ាត្ៃដេឡើងរកហម 

- ឧសើាហ៍ះមអញ្ងើញេ្មញ ឬពងែបកមាត្់ 
- បបូរមាត្េ់ឡើងពណ៌ស្រើយ 

- េរបោះបបូរមាត្់ 
- ខើយល់ដេងឞើមមានកលិនមិនលស 
- ែសើបក និងែភនកេឡើងេលឿង 

- ទ្ឹកេ មពណ៌េលឿង 

 រេបៀបការពរេ្លើមឱ៉ាយមនសុខភពលអ 
    ១- ែបបបទរសេ់ៅលឡ ៖  

- បរិេភាគអាាររលសចំេ ោះសុខភាព ៖ បែនល ែផលេឈើ និងរេប់្ច៴ំត្ិ ។ 

- រកើាទ្មន់ ៖ េបើេយើងេលើសទ្មន់ឬធាត្់ គបើបីឿត្់បនថយបរិមាណឿឡឡរី
របោំៃ្។ េបើមានទ្មន់ដងខលអនលសេហើយ រត្ូវែ្រកើាទ្មន់ឱើយេៅេ្រ ។ 

- េ្វើលំារត្់រាណ ៖ គបើបាីរត្់រាណ ៣០  ទ្ីកនហងមួយៃ្ ឬ ១៥០  ទ្ី
កនហងមួយសាឍើហ៍ ។ 

- ផឹកទ្ឹកឱើយានរគប់រេន ់។ 

    ២- អាហារែដល្តូវតម ឬេចៀសវង 

- អាាររផសឡមផ្វើប់ ជូរហឹរ និងទ្ំ ំង 



        គល់-សុភាព  

 

- មីរគប់របេភទ្ 

- សលឹកមលឡ (េនោះតាមឿរពិេស្្របស់ខ៳ហំអនកេរៀបេរៀងផ្តើល់) 
- ារី ៖ ឿរជក់ារីេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់សួត្និងសុខភាពទ្ូេៅេផើឝងេទ្ៀត្។ 

ែផើឝងារី និងបរិស្ណើនំត្ិពុល អាចេ្វើឱើយេ្លើមខូចែដរ ។ 

- េរគឿងរសវឹង ៖ ំត្ិអាល់កុលរត្ូវេគដឹងា េ្វើឱើយេ្លើមមានសមាយើក។ ឿរ
េចៀសវាង ឬឿត្់បនថយឿរផឹកេរគឿងរសវឹង អាចជួយឱើយេ្លើមមានសុខភាពលស និង
េចៀសៅឃើយពីជំងឺរកិនេ្លើម ។ 

ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ និង ប្គេូពទយកនុងប្នុក និង បទពេិោធនខ៍្ុំផទាល ់

អនកមានបញ្លើេ្លើម ចូររបុងរបយ័ត្ន មិនអាចេចោះែត្បរិេភាគអវីៗរគបោ់ឝើងតាម
ចិត្តចង់េ ោះេទ្។ េយើងពិត្ំរត្ូវឿររបបអាាររពិេសសមួយ េដើមើបីឿរ រេ្លើមកុំឱើយ
ខូចឿន់ែត្្ន់្រ ។ 

កាលេបើេ្លើមអ្នក្មនបញ្ឝ៉ា វនឹងបងាជាជំងដឺូចជា ៖ 
    ១- បញ្ឝើខ្ួរកើាល ៖ ករណបី ោះ ល់ខួរកើាលេ៉យស្រេរាគេ្លើម សំេៅេៅ
ដល់ស្ណើនភាពជំងឺ េពលំលិឿសមាយើក្ន់្រេកើត្មានេៅកនហងេ្លើម េហើយានរាំង
ខទប់លំហូរះម្មមតាឆលងឿត្់តាមេ្លើម ។  ះមេនោះមានត្ួ ទ្ីជួយសមាវើត្ំត្ិ
ពុលេចញពីកនហងេ្លើមរត្លប់េៅឿន់ចរនតះមកនហងខួរកើាល។ ដូេចនោះេពលេ្លើមរត្ូវខូច 
ក៏េ្វើឱើយមុខៃរខួរកើាល្យចុោះែដរ ។ 

 ឿរពើាាលជំងឺខួរកើាលែដលបងេ៉យេ្លើម េផ្ដើត្សំៀន់េលើឿរបនថយ
ំត្ិពុល ដូចំអាម ូៈក់ែដលបេចញមកេរឿយឿររមាយើយំត្ិរបូេត្អ ៊ីន។ ប ុែនតមិន
មានន័យា អនកជំងឺ ំងអសរ់ត្ូវែត្ត្មរបូេត្អ ៊ីន (ស្ច់) េ ោះេទ្ ។ មានែត្អនកេកើត្
បញ្លើខួរកើាល(ែលងដំេណើរឿរ) េ៉យស្រខូចេ្លើម េៅែត្មិនទ្ទ្ួលានផល េបើ
េ ោះបីេរបើា ទើំ ឬ ប ុេណ្្ើោះ រត្ូវឿត្់បនថយរបូេត្អ ៊ីន ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ២- ទចទឹកនងិេវើម ៖  ចទ្កឹំអាឿរៈមើាឝើងខណៈកនហងេ ោះោល់ផ៵ហំស្រធាត្ុ
រាវ ។ អាឿរៈេហើមសំេៅដល់ស្រធាត្ុរាវោល់ផ៵ហំេៅកនហងំលិឿ ែដលំទ្ូេៅេកើត្
មានេៅរបអបេ់ជើង េជើង ឬខនង ។  ំើំង ចទ្ឹក និងេហើម េ្វើឱើយោល់ំ ត្ិសូដើយឡមនិង
មានបញ្លើេលើសះមក៏ដូចំេ្វើឱើយេ្លើមមានបញ្លើ ។ អនកេកើត្ ចទ្ឹកនិងេហើម ៉ច់
ៀត្រត្ូវត្មំត្ិៃរប គួរៈ ើំំ ត្ិៃរបកុំឱើយេលើស២-៣រឿម និងមិនរត្ូវៈ ើំអាាររកំប ុង 
ផលតិ្ផលឿយើេសើឝ េរគឿងេទ្ស និងឈសី  មួយចំនួន េ៉យជំនួសមក
វិញគឺរត្ូវផឹកទ្ឹករកូចៅមើរ ។ 

    ៣- ជាំងឺោល់ទកឹ្បមត់ ៖ អាឿរៈោល់ទ្កឹរបមាត្់ មានន័យា េ្លើមមិនអាច
បេចញទ្ឹករបមាត្់ាន ំលទ្ធផល ំឱើយេកើត្បញ្លើៀយើញ់កនហងល្មក។ េរាគសញ្ញើគឺ
ល្មកមានំត្ិៀយើញ់ និងមានកលិនសសហយៀយើងំ។ មានជងំឺសទោះលំហូរទ្ឹករបមាត្់ អាច
ែសវងរកជំនួយានពីផលិត្ផលបំប នបែនថមំត្ិៀយើញ់ ដូចំផលិត្ផលមានសតហក
ំត្ិៀយើញ់ រទ្គីលីេសរីត្  ឬេរបងផ្កើ   ំេដើម។ ំត្ិៀយើញ់ ំងេនោះ
នឹងរត្ូវរសូបចូលេ៉យមិនោំាច់ទ្ឹករបមាត្់ែដលេ្លើមបេចញេ ោះេទ្ ។ 

 មានបញ្លើៀយើញ់កនហងល្មក េ្វើឱើយរាងឿយមិនអាចរសូបយកៀយើញ់លសៗេចញពី
វីតាមីនមួយចំនួន ដូចំវីតាមីន A, B, C និង K ។ ករណីេនោះអាាររបំប នអាចជួយ
ានេ៉យរត្ូវេ្វើតាមឿរែណ ំពីរគូេពទ្ើយ ។ 

    ៤- ជាំងឺោល់ំតែិដកកនអងខ្ែឤន ៖ ជំងឺោល់ំត្ិែដកេកើត្មានេពលេ ោះេវៀនត្ូច
មិនានបឺត្រសូបយកំត្ិែដករត្ឹមរត្ូវ េរ ោះេបើំត្ិែដកេរចើនហួសរបមាណ នឹងេ្វើ
ឱើយោល់ផ៵ហំេៅកនហងេ្លើម លំែពង រួម ំងសរីរាងដៃទ្េទ្ៀត្កនហងរាងឿយ ។ 

 អនកមានជំងឺោល់ំត្ិែដកកនហងខលអន មិនគួរេរបើា ទើំបំប នំត្ិែដកេឡើយ ប ុែនត
េៅែត្អាចៈ ើំអាាររ្មមតាៗាន ។ 

    ៥- ៀលើញ់រុុំេថែើម ៖ ជំងឺៀយើញ់រុុេ្លើមមិនែមនំលទ្ធផលបណ្ដើលមកពីឿរបរិេភាគ
ៀយើញ់េ ោះេទ្ ែត្វាមានទ្ំ ក់ទ្ំនងេៅនឹងរស្ ធាត្់ ែយើនៀយើំង ា ទើំមួយចំនួន និងកតាឍើ
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េផើឝងៗេទ្ៀត្។ អនកមានបញ្លើៀយើញ់រុុេ្លើម គួរមានរបបអាាររមានត្ុលើយភាពលសចរមុោះ
(បែនល ែផលេឈើ រត្)ី េហើយរត្ូវដកេចញនូវស្រធាត្ុគីមីឬា ទើំណ្មួយ ែដលេ្វើឱើយប ោះ
 ល់ដល់ស្ណើនភាពជំងឺ ។ (ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ) 

៦៨-គុណសមើបតតិ និងគុណវិបតតិៃនស ុត 
 មនុសើឝំេរចើនរបែហលំធាយើប់ានដឹងឮឿរផើឝពវផើាយ របស់ស្ណើប័នសុខ
ភាពមួយចំនួន រពមានពីផលវិាករបស់ស្រធាត្ុៀយើញ់កូេឡេស៵រូូលែដលមានផទហកេៅ
កនហងស ុត្។ ឿលេដើមេឡើយ ស ុត្ក៏ដូចំេរបង និងែផលប ៊័រែដរ រត្ូវានេគយល់ខុសា 
មិនលសចំេ ោះសុខភាពេឡើយ ប ុែនតតាមពិត្វាែបរំមានរបេោជន៍ោឝើងៀយើំងេៅវិញ  
 េបើេោងតាមអនកជំ ញសុខភាពានបញ្ជើក់ឱើយដឹងា  េៅេពលអនកបរិេភាគ
អាាររែដលមានផទហកស្រធាត្ុៀយើញ់កូេឡេសតរូូល េ ោះេ្លើមរបស់អនកនឹងបំែបលងវាេៅ
ំស្រធាត្ុមានរបេោជន៍ដល់រាងឿយ ។ 

 ៃ្េនោះខ៳ហំនឹងេលើកយកអត្ថរបេោជន៍៥ោឝើងរបស់ស ុត្ េហើយេត្ើអនកណ្ខលោះ
ែដលអាចបរិេភាគានេរចើន និងអនកណ្ខលោះមិនគួរបរិេភាគេរចើន ? 

    ១- ជួយឱើយៅប់ែឆឡត ៖ អនករត្វូដឹងា  ស ុត្មានផទហកស្រធាត្ុមើាឝើងែដលជួយឱើយ
មនុសើឝទ្ទ្ួល នអាាររៅប់ែឆសត្ និងែឆសត្ានយូរ ែដលវាពិត្ំសក័៵ិសមសរមាប់
អនកែដលចង់រសកទ្មន់ េរ ោះវានឹងមិនេ្វើឱើយអនកបរិេភាគអាាររេរចើន ។ 

    ២- ជួយបាំេពញសារធតុែដកែដលខ្េុះ ៖ មានមនុសើឝំេរចើន ែដលរាងឿយខវោះ
ស្រធាត្ុែដក។កងវោះស្រធាត្ុែដកេ្វើឱើយអនកជួបផលវិាកមួយចំនួនដូចំ ៅប់េនឿយ
ហត្់ ឈឺកើាល ៅប់ខឹងមេួ្ឝើំេដើម ។ េ ោះំោឝើងណ្ េ៉យស្រស ុត្មានផទហក
ស្រធាត្ុែដកេរចើន េពលអនកបរិេភាគ វាពិត្ំអាចប្ងប់ភាពខវោះៀត្ ំងេ ោះាន។ 

    ៣- ជួយបស្រងបស់ារធតុចិញ្ចឹមកនអងរបបអាហារ ៖ សរមាប់អនកែដលចង់សរមក 

ទ្មន់ ចើាស់ណ្ស់ា អនកមិនចង់ទ្ទ្ួល នអាាររេរចើនេទ្ េនោះអាចេ្វើឱើយរាងឿយ 
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ខវោះស្រធាត្ុចិចឹម។ ោឝើងណ្ក៵ី ដូចអនកានដឹងៀងេដើមេហើយា  ស ុត្ពិត្ំស័ក៵ិ-
សមសរមាប់អនកចង់រសកទ្មន់ែមន េរ ោះេរើពីជួយឱើយែឆសត្ានយូរ វាក៏មានស្រ-
ធាត្ុចិចឹមំេរចើនែដលជួយឱើយមានសមត្ុលើយកនហងរបបអាារររបស់អនក ។ ឿរសិកើា
ចុងេរឿយានឱើយដឹងា  អនកែដលមិនបរិេភាគស ុត្េស្ោះ ភាគេរចើនៃនពួកេគគឺអាច 
ខវោះវីតាមីនំេរចើនមុខ មិនដចូអនកែដលានបរិេភាគស ុត្េ ោះេទ្ ។ 

    ៤- មិនបេងើនសារធតុកូេឡេសតរ៉ៃូលកនអងះម ៖ ឿលពីអំឡហងទ្សើឝវត្ើឝរួៅទើំ
១៩៩០ មានឿរយល់ខុសំេរចើន អំពគីុណសមើបត្តិរបស់ស ុត្ េ៉យស្រំត្ិៀយើញ់
កូេឡេសតរូូលរបស់វា។ ប ុែនតឿរសិកើា្មីំេរចើនានេឆលើយត្បនឹងឿរយល់ខុស ំង
េ ោះ។ ឿរសិកើាមួយានបៃលើញា  ្វីដើបតិ្ស ុត្មានករមិត្កូេឡេសតរូូលែមន ប ុែនតវា
នឹងជួយដល់រាងឿយេៅវិញ មិនែមនបេងើនស្រធាត្ុកូេឡេសតរូលូឱើយមានេរេោះា ទើក់
េ ោះេទ្ ។ 

    ៥- ជួយដល់សុខ្ភពខ្ួរកើាល ៖ ស្រធាត្ុចិចឹមែដលជួយដល់ខួរកើាលឱើយ
មានភាពរស់រេវីក មានឿរអភិវឌើឍ និងបេងើនេឿសិឿ្មី។ មើាឝើងេទ្ៀត្ ស្រធាត្ុេនោះក៏
ជួយដល់មនុសើឝោស់ឱើយមានឿរចងោំានយូរផងែដរ ។ 

 តាមរយៈឿរេរៀបរាប់ៀងេលើេនោះ អនកគួរែត្ដឹងា ស ុត្ំអាាររែដលមាន
របេោជន៍ នងិគបើបីបចឡលវាេៅកនហងរបបអាារររបោំៃ្ ។ 

េ៉យស្រែត្ស ុត្មានផលរបេោជន៍ែបបេនោះ េទ្ើបអនកជំ ញសុខភាព
ានែណ ំអពំីបរិមាណស ុត្ែដលមនុសើឝមាទើក់ៗគួរបរិេភាគ ។ អនកគួរបរិេភាគស ុត្
តាមអាយុ េបើេកមងអាយុេរឿម៦ៅទើំ គបើបៈី ើំ៥េៅ៦រេប ់កនហងមួយសាឍើហ៍ េដើមើបីជយួ
អភិវឌើឍខួរកើាល។ េកមងអាយុេលើស ៦ ៅទើំ គួរៈ ើំ ៤ េៅ ៥ រេប ់កនហងមួយសាឍើហ៍។
មនុសើឝេពញវ័យៈ ើំ ៣ េៅ ៤ រេប ់កនហងមួយសាឍើហ៍។ ចំែណកអនកែដលមានកូេឡ-
េសតរូូលេលើស មិនគួរដកអាាររេនោះេចញពីរបបអាាររេទ្ និងរត្ូវានេគែណ ំ
ឱើយៈ ើំ ១ ឬ ២ រេប់កនហងមយួសាឍើហ៍ផងែដរ ។ 
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េ ោះបីំ ស ុត្មានរបេោជន៍េរចើនែបបេនោះក៵ ី ប ុែនតមានករណីមួយចំនួនក៏
អនកមិនគួរបរិេភាគវាែដរ ។  
    ១- េពលេពុះទេទ ៖ អនកមិនគួរបរិេភាគស ុត្ កនហងេពលេ ោះទ្េទ្េឡើយ េរ ោះ
អាសុីដេៅកនហងរកពោះានបេចញេរចើន េ្វើឱើយស្រធាត្ុចិចឹមរបស់ស ុត្រត្ូវានរសូប
ចូលេៅកនហងខលអន ែត្ឿល់សើយឡមរបស់ស ុត្រត្ូវានរារាំង កនហងឿររមាយើយអាាររ ែដល
បណ្ដើលឱើយស្ណើនភាពកំណកះមេកើនេឡើង និងបងឱើយេកើត្រកសួកនហងត្រមងេ ម ។ 

    ២- េពលេ្ដើខ្ែឤន ៖ ស ុត្មានរបូេត្អ ៊ីនេរចើនបេងើត្ំកេ្ដើ ចំេ ោះកុមារែដល
កំពុងេើដើខលអន េបើៈ ើំស ុត្ នងឹេ្វើឱើយកេ្ដើេកើនេឡើង និងេ្វើឱើយអាឿរៈឿន់ែត្្ន់្រ ។ 
ដូេចនោះេៅេពលេើដើខលអន អនកគួរែត្ករមិត្ស ុត្េដើមើបីបរិេភាគ និងអាាររែដលសមើបឡណ៌
េ៉យំត្ិរបូេត្អ ៊ីន ជំនួសេ៉យឿរផឹកទ្ឹកឱើយានេរចើន និងឿរបរិេភាគបែនលរសស់ 
នឹងជួយឱើយកេ្ដើ្យចុោះ ។ 

    ៣- មន្កួសកនអងថង់ទឹក្បមត់ ៖ អនកជំងមឺានរកួសកនហង្ង់ទ្ឹករបមាត្ម់ិនគួរ
បរិេភាគស ុត្េទ្ េរ ោះមុខៃរ្ង់ទ្ឹករបមាត្់ឿន់ែត្េខើាយ េ៉យស្រស ុត្សមើបឡណ៌
របូេត្អ ៊ីនេរចើន ដូេចនោះេបើអនកៈ ើំវា េ ោះេ ោះេវៀននឹងល្ក់ទ្ុកស្រធាត្ុែដលផ៵ល់
សមាពាើ្ដល់របមាត្់ ំេហត្ ុំឱើយមានឿរឈឺោប់ និងកសអត្ ។ 

    ៤- េពលរករូស ៖ សូមកុំបរិេភាគស ុត្ េពលអនកកំពុងរាសរូស េរ ោះេៅកនហង
សមាសធាត្ុអាាររូបត្ថមភរបស់ស ុត្មានផទហកំត្ិរបូេត្អ ៊ីនេរចើន វាៃយនឹងេ្វើឱើយអនក
រាកឿន់ែត្ៀយើំង។ េពលរាកមុខៃរអង់ហើឝហីមរមាយើយអាារររត្ូវានឿត្់បនថយ ដូេចនោះ
សមត្ថភាពកនហងឿររមាយើយអាាររ ំត្ិសរ របូេត្អ ៊ីន ៀយើញ់ មិនដូចពីមនុេឡើយ ែដល
បេងើនបនទហកេលើរបព័នធរមាយើយអាាររក៏ដូចំេ្លើមនិងត្រមងេ ម េ្វើឱើយជំងឺអនកឿន ់

ែត្្ន់្រ និងរាងឿយឿន់ែត្អស់កមាយើំង ដូេចនោះអនកមិនរត្ូវទ្ទ្ួល នស ុត្កនហងករណី
 ំងអស់េនោះេទ្ ។  ប្បភព ៖ Your Health TV 
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៦៩-សញ្ញើ១០យសើងៃនកងេុះំតិឿល់សើយឣម 
ឿល់សើយឡម  គឺំំត្ិែរូសំៀន់ំពិេសសសរមាប់សុខភាពឆសឹង

រាងឿយរត្ូវឿរឿល់សើយឡមេដើមើបីរកើាលំនឹងសមាពាើ្ះម រកើាលំនឹងអ័រម ូន និង
បច៱ឡនសញ្ញើសរៃសរបស្ទ្រត្ឹមរត្ូវ ។ េៅេពលរាងឿយទ្ទ្ួលានំត្ិឿលស់ើយឡម
មិនរគប់រេន ់នឹងបៃលើញេរាគសញ្ញើមួយចំនួនដូចៀងេរឿមេនោះ ៖  
    ១- ែសើបកសៃឤត ៖ កងវោះំត្ិឿល់សើយឡម អាចេមើលដឹងតាមរយៈសភាពែសើបក ។ 
េៅេពលរាងឿយខវោះំត្ិឿល់សើយឡម ែសើបកេឡើងសអត្ និងែបករសឿ ។ េរើពីេនោះ
ឿរខវោះំត្ិឿល់សើយឡមមានទ្ំ ក់ទ្ំនងនឹងឿរេកើត្មានបញ្លើែសើបកដូចំ ជំងឺរត្អក 

 នងិជំងែឺសើបក ។ 
    ២- អស់កមលើាំង ៖ ឿរទ្ទ្ួលយកឿល់សើយឡមមិនរគប់រេន់  អាចប ោះ ល់ដល់
សុខភាព។ ដូចេនោះរបសិនេបើេយើងមានអារមមណ៍ហត្់ អស់កមាយើំង លឞិត្ៃលឞកនហងខលអននិង
អារមមណ៍សពឹករសពន់ េយើងគួរែត្បនថយឿរផឹកេភសជ៱ៈប ូវកមាយើំង និងគបើបីយកចិត្ត
ទ្ុក៉ក់េលើរបបអាាររជំនួសវិញ ។ 

    ៣- ជាំងឺបក់ទកឹចតិត ៖ ឿលស់ើយឡមគឺសំៀន់កនហងឿររគប់រគងអារមមណ៍ េរ ោះា 
ឿល់សើយឡមំា ទើំរមាឃើប់អារមមណ៍្មមំត្ិ ែដលមានឥទ្ធិពលដល់ឿរបនធឡរអារមមណ៍ ។ 
ដូេចនោះេហើយេបើេយើងៈ ើំំត្ិឿល់សើយឡមានត្ិច េ ោះេយើងនឹងមានភាពតានត្ឹង និង
ៅប់ខឹង ។ 

    ៤- បញ្ឝើដាំេណក ៖ េៅេពលរាងឿយខវោះំត្ិឿល់សើយឡម េយើងែត្ងេដកមិន
លក់សប់សល់េទ្។ បញ្លើេនោះមានទ្ំ ក់ទ្ំនងផ្តើល់នឹងត្ួ ទ្ីរបស់ឿល់សើយឡមកនហងឿរ
បេងើត្អ័រម ូន  ែដលំអ័រម ូនជួយឱើយេគងលក់សប់ ។ 
    ៥- អាឿរៈសៃឹក ៖ អាឿរៈសពឹករួមបចឡលេរាគសរៃសរបស្ទ្ ក់ទ្ងនឹងកងវោះ
ំត្ិឿល់សើយឡម្ន់្រ ។ េយើងអាចនឹងជួបរបទ្ោះបញ្លើមយួចំនួនដូចំ ឈឺេសៀបៗ
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និងសពឹកេៅជុំវិញមាត្់ឬេៅកនហងរមាមៃដ និងរមាមេជើង ញ័រស្ច់ដុំ ឿយវិញ្ញើណចុោះ
េខើាយ េខើាយឿរចងោំ និងរេវីរវាយ ។ 

    ៦- ឧសើាវ៍ឈ ឺ៖ ឿល់សើយឡមមានត្ួ ទ្ីសំៀន់ កនហងឿររកើារបព័នធភាពស្ ើំកនហង
ឿររបៅំងនឹងេមេរាគ និងាក់េត្រ។ី កងវោះំត្ិឿល់សើយឡមបនថយឿររបៅំងរបស់រាង
ឿយេៅនឹងេមេរាគ េយើងនឹងៃយេកើត្ជំងឺផ្ដើស្យ កសក និងកណ្ដើស់ញឹកៈប់ ។ 
វាក៏បណ្ដើលំញ័រៃដេជើង រសវំាងែភនក និង្ប់ដេងឞើមំេដើម ។ 

    ៧- ្កចកផុយ្សួយ ៖ រកចកដូចឆសឹងែដរ រត្ូវឿរឿល់សើយឡមេដើមើបីរកើាឱើយរឹង
មាំ។ េហត្ុេនោះេហើយ េបើខវោះំត្ិឿល់សើយឡម រកចកនឹងេៅំសអត្ៀយើំង េស៵ើង និង
ៃយរបក។ រកចកេស៵ើងៃយនឹងាក់េ៉យរេន់ែត្េ្វើសកមមភាពស្មច៴ៗរបោំៃ្  
    ៨- ពិបកេលបអាហារ ៖  អាឿរៈពិាកេលបអាាររេនោះ ក៏បណ្ដើលមកពីកងវោះ
ំត្ិឿល់សើយឡមែដរ ។ េយើងអាចមានអារមមណ៍ត្ឹងែណន ែដលបណ្ដើលមកពីឿរចុោះ
េខើាយៃនឿរក្ ឍើក់ស្ច់ដុេំៅបំពង់ក។ កនហងករណី្ ន់្រ អាចនឹងះនេៅឿរ
ក្ ឍើក់ស្ច់ដុេំៅបំពង់ក នងិមានឿរផ្យើស់ប៵ឡរសំេឡង ។ 

    ៩- ឈឺេធេញ ៖ ឿល់សើយឡមភាគេរចើនសតហកកនហងឆសឹង និងេ្មញ ដូេចនោះេហើយឆសឹងនិង
េ្មញៃយនឹងទ្ទ្ួលរងបញ្លើខវោះំត្ិឿល់សើយឡម ។ របសិនេបើរាងឿយខវោះស្រធាត្ុ
េនោះ េ្មញរបស់េយើងនឹងោប់េផ៵ើមែរបេៅំពណ៌េលឿង ពុក នងិឈឺោប់។ បែនថមពី
េនោះេទ្ៀត្ ារនិភ័យជំងឺអញ្ងើញេ្មញក៏េកើនេឡើងែដរ ។ 

    ១០- រមួល្កេពើ ៖ អាឿរៈរមួលរកេពើេៅេៅយើ សមងេជើង ៃដ និងេកលៀក ភាគេរចើន
េកើត្េៅេពលយប់ េនោះអាចំេរាគសញ្ញើដំបូងៃនកងវោះំត្ិឿល់សើយឡម ។ អាឿរៈ
រមួលរកេពើេនោះអាចេកើត្មានអមេ៉យឿរឈឺស្ច់ដុំេពលេដើរ និងអាចរមួលរកេពើ
េពញរាងឿយ ។ 

......................... 
........................ 
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វិធីព៉ាាបលក្ងវេះជាត្ិកាលស់៉ាយូម 
 មានវិ្ីំេរចើនេដើមើបីពើាាលបញ្លើកងវោះំត្ិឿល់សើយឡម ។ េយើងអាចៈ ើំា ទើំ
ឬផលិត្ផលបំប ន េដើមើបីប្ងប់ំត្ិឿល់សើយឡមែដលរាងឿយរត្ូវឿរំោំាច់េឡើង
វិញ ប ុែនតេដើមើបីំេរឿងលស គបើបីេៅពិេរេោះំមួយរគូេពទ្ើយំមុនសិន ។ 
 េរើពីេនោះ មានវិ្ីស្្ស៵្មមំត្ិមួយចំនួន ែដលអាចេ្វើឱើយំត្ិឿលស់ើយឡម
េកើត្េឡើងវិញែដរ តាមរយៈរបបអាារររបោំៃ្ មានដូចំ ៖ 

- ែផលេឈើ ៖ ែផលរកូច,ែផលល្រើ ឬែផលេឈើែដលមានផទហកវីតាមីន C េរចើន 
- បែនល ៖ សែណែក, ផ្កើៀត្ណ់្េខៀវ, ទ្ំ ំងារាំង, ៃសព, េដើមេៅយើកែងប 
- ទ្ឹកេ៉ោះេេ, ទ្ឹកេ៉ោះេេជូរ  
- រេប់្ច៴ំត្ិ ៖ រេប់  និងរេបល់ំេដើម 
- រត្ីស្លម ុន 
- ស ុត្  
- េៅហ  ូ ។ (ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា) 

៧០-ផលប ុះពល់ៃនមីកញ្ចប ់
េត្ើមីកចប់ ឬ  មានអត្ថរបេោជន៍ចំេ ោះសុខភាពឬេទ្? 

និងមានផលប ោះ ល់ដូចេម៵ចខលោះ ? អនក ំងអស់េទើរបែហលំធាយើប់ានឮំេរឿយៗ
ា ឿរៈ ើំមីមនិលសចំេ ោះសុខភាពេឡើយ ប ុែនតមានមនុសើឝំេរចើនេៅែត្ចូលចិត្ត
បរិេភាគវាំេរឿយៗ ដូេចនោះៃ្េនោះ េយើងមកដឹង ំងអស់េទើ ។ 

ំបឋមេយើងគបើបីដឹងរបវត្តិៃនមីកចប់ ។ មីកចប់រត្ូវានផលិត្េឡើងដំបូង
េៅរបេទ្សជប ុនកនហងៅទើំ ១៩១០ េ៉យេល្ក  ែដលកចប់
ដំបូងមានេះមើោះា   (មីស្ច់មាន់) ។ អនកដឹងេទ្ា  េត្ើរបំជន
របេទ្សណ្ែដលៈ ើំមីកចប់េរចើនំងេគ ? េបើេរបៀបេ្ៀបចំនួនរបំជនកនហងពិភព-
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េល្កគឺរបំជនកូេរូៀងត្ើបឡងចូលចិត្តៈ ើំមីកចប់េរចើនំងេគ ប តើប់មកេវៀត្ណ្ម 
ចិន និង ឥណឌូេនសុី ំេដើម ។ 

េរគឿងផើឝំៃនមីកចប់ ៖ មីកចប់ែចកេចញំពីរោឝើងគឺ មី និង អំបិល។ េរគឿង
ផើឝំរបស់មីេ្វើេចញពីេមើៅអងរ ឬេមើៅរសូវស្លី អារសយ័េលើរបេភទ្មី អំបិល នងិ
េរបងសរមាប់បំពងមី ។ ចំែណកអំបិលរបស់វាមានសុីសិនីង (េរគឿងផើឝំ)
មានសលឹកខទឹម និង  លកណៈា  

 (៉ក់េដើមើបីឱើយមានរសៅឃើញ់) និងសរ ។ េបើនិោយពីគុណសមើបត្តិរបស់
មី គឺមានត្ៃមលេា ក រកើាទុ្កានយូរ មិនៃយខូច និងៃយចមសិនបរិេភាគ ។ េៅ
របេទ្សជប ុន េគេរបើមីកនហងសម័យស្ៃគើម េរ ោះៃយរសួលទ្ុក៉ក់ និងរហ័សាន
បរិេភាគ។ រីឯស្រធាត្ុចិចឹមេៅកនហងមីមាន បបំផុត្ (េសទើរែត្េមើន) ។ 

គុណវិបត្តិរបស់ម ី
    ១- ពិបកកនអងឿររមលើយ ៖ េ្វើឱើយខលអនេយើងរត្ូវេរបើេពលយូរេដើមើបីរមាយើយេចញពី
របព័នធរាងឿយរបស់េយើង។ ំឧ ហរណ៍ ខលអនខ៳ហផំ្តើល់ គឺខ៳ហំំមនសុើឝែដលយកចិត្ត
ទ្ុក៉ក់ចំេ ោះសុខភាព និងចូលចិត្តៈ ើំមីផងែដរ ប ុែនតខ៳ហំៈ ើវំាម៵ងមាកើលប ុេណ្្ើោះ។ 
េៅេពលខ៳ហំៈ ើំមី េ្វើឱើយខលអនខ៳ហពំិាករមាយើយ។ េពលេងើបពីេគង េ្វើឱើយមានអារមមណ៍ា 

ខលអនេយើងដូចអត្់ានរមាយើយអាាររអស់ គឺេៅេាឝើងេ ោះ មិនដូចឿរៈ ើំ
បែនលឬែផលេឈើេទ្ េពលេងើបមកគឺរសកអស់ៗែត្ម៵ង េ្វើឱើយេ ោះេយើងផត្ ។ 
    ២- បងឱើយមនបញ្ឝើ  ៖ វាមានន័យា  ជំងឺេរចើន
បចឡលេទើ ោប់ពី៣េឡើងេៅដូចំ ឿរេឡើងសមាពាើ្ះម េឡើងំត្ិសរកនហងះម
េឡើងៀយើញ់ធាត្់ និងេឡើងកេូឡេស៵រូូល។  ក់ទ្ងនឹង  រត្ូវ
ានេគេ្វើឿររស្វរំវោឝើងេរចើនេៅរបេទ្សកូេរូៀងត្ើបឡងេរ ោះំត្បំន់ែដលរបំ
ជនចូលចិត្តៈ ើំមីេរចើនបំផតុ្។ េៅកូេរូៀងត្ើបឡងេគមនិៈ ើំដូចេៅកមពហំេយើង េដើមើបី
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េ៉ោះទ្័លម៵ងមាដើលេ ោះេទ្ គឺេ្វើេឡើងំទ្មាយើប់  របស់េគែត្ម៵ង េ ោះេៅ
ទ្ីកែនលងណ្ក៏មានមីែដរ សូមើបីកនហងវីេដអូ ក៏មានបៃលើញពីឿរៈ ើំមីែដរ ។ 
 កនហងៅទើំ ២០១៧ ឿរសិកើាមួយេ្វើេឡើងេៅរបេទ្សកូេរូៀងត្ើបឡង េៅេលើ
សិសើឝមារវិទ្ើាល័យ េរ ោះពួកេគចូលចិត្តៈ ើំមីំៀយើំង។ េគានេឃើញា ឿរៈ ើំមី 
គឺបងឱើយមាន  េ្វើឱើយៃយមានបញ្លើសុខភាព
ំពិេសសមនុសើឝអាយុចេ យើោះពី១៨េៅ២៩ៅទើំ។ ឿលណ្មានបញ្លើ 

 គឺេ្វើឱើយេយើងៃយេកើត្ជំងឺេបោះដូង េំងេបោះដូង េខើាយេបោះដូង ទ្ឹក
េ មែផសម និង  (៉ច់សរៃសខួរកើាល) ។ 
    ៣- បណាដើលឱើយធត់ ៖ ឿរធាត្់ែដលេកើត្ពីឿរៈ ើំមីេនោះ មានឿរសិកើាំេរចើន
ានរកេឃើញា   ំងសរៃសមី និងអំបិលមី គឺមាន    េរចើន ។ េគានេផ្ដើត្
សំៀន់េៅេលើផលប ោះ ល់ៃន   មកេលើខលអនេយើង។ ឿរសិកើាមួយេទ្ៀត្េៅៅទើំ
២០១៨ កនហង  ដ៏លើបីមួយែដលេាោះពុមពេលើ  

ដ៏លើបីេៅ ELSEVIER េៅេលើសត្វកណែ រពីររបេភទ្ គឺកណែ រសមឱើយផឹកទ្ឹក្មមតា
និងកណែ រធាត្់េគឱើយផឹកទ្ឹកល្យ  (ឬប ៊ីេចង)។ េៅកនហងអត្ថបទ្េ ោះមានេរចើន
ណ្ស់ េគវោះសត្វកណែ រេ ោះបៃលើញឱើយេយើងេមើល ។ ំលទ្ធផល កណែ រែដលសុ ី

 គឺេឡើងំត្ិៀយើញ់េរចើនៀយើំង ំពិេសសេៅម៵ហំកើាលេ ោះ ចំែណកកណែ រែដល
មិនសុ ី  គឺមិនដូេោទើោះេទ្ ។  

 ក់ទ្ងនឹង  េនោះែដរមានរគូេពទ្ើយមាទើក់េៅរសុកែខមរ ានែចករុែលកា 
ឿរៈ ើំប ៊ីេចងមិនមានផលប ោះ ល់អវីេទ្ ប ុែនតសរមាប់បទ្ពិេស្្ និងឿររស្វរំវ
របស់ខ៳ហំផ្តើល់ ឿរៈ ើំ  គឺមិនសូវលសចំេ ោះសុខភាពនិងខួរកើាលេទ្ េត្ើេហត្ុអវី? 
េ ោះវាអារស័យេលើបរិមាណៃន  ែដលេយើងទ្ទ្ួលានកនហងមួយៃ្ៗខុសៗេទើពី
មនុសើឝមាទើក់េៅមនុសើឝមាទើក។់ មានឿររស្វរំវេរចើនបំផុត្ែដលបៃលើញា  វាមនិមាន
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ផលលសចំេ ោះសុខភាពេឡើយ ែដលំទ្ូេៅេគពិេស្្េៅេលើសត្វ។  

 របស់វា គឺ C5H5NO4 Na រត្ង ់Na ានដល ់ មានន័យា  
 ំអំបលិមិនៃរប ។ ដូេចនោះឿលណ្េយើងៈ ើំប ៊ីេចង គឺេ្វើឱើយេយើងទ្ទ្ួលាន 

ោឝើងេរចើនេ៉យមិនដឹងខលអន េរ ោះវាអត្់ៃរប។ឿរសិកើាមួយកនហងៅទើំ២០១៤
ានឱើយដឹងា  ឿរៈ ើំអំបិល ( ) េរចើន នឹងបងំ បញ្លើសទោះសរៃសះមេៅ
កនហងេបោះដូង ។ 

ចំែណកមីកចប់រត្ូវានេគេរបើស្រធាត្ុរកើាទ្ុកានយូរ េ៉យមិនៃយដុោះ
ផើឝិត្ខូចេឡើយ។ ស្រធាត្ុរកើាំទ្ូេៅេគេរបើ េ្ើប ុលទ្ីលៃហរត្ូឃីណូន ែដលវាបង
ឱើយប ោះ ល់ដល់េរគឿងកនហង និងបេងើត្ឱើយមាន  ំេរចើន។ មើាឝើងេទ្ៀត្
ចំេ ោះេរបងែដលេគេរបើេដើមើបីបំពងមី េគែត្ងេរបើេរបងត្ៃមលេា ក េហើយេរបើដែដលៗ
េរចើនដងបងឱើយអនកបរិេភាគេឡើងកូេឡេស៵រូូល េឡើងៀយើញ់ បញ្លើេបោះដូង និងសទោះ
សរៃសះមំេដើម ។  

សរុបមក ឿរៈ ើំមីគឺមិនលសចំេ ោះសុខភាពេទ្ ដូចានេរៀបរាប់ៀងេលើេនោះ។ 
េបើេយើងរត្ូវឿរៈ ើំេរ ោះរវល់មមាញឹកៀយើងំ សូមកុញំឹកៈប់េពក គឺោឝើងេារច
ណ្ស់ មួយសាឍើហ៍ម៵ង ឬពីរសាឍើហ៍ម៵ង របេសើរំង។ ផលប ោះ ល់ ំងអស់េនោះ 
គឺេផ្ដើត្េៅេលើមីកចប់  ែដលេគរកើាទុ្កានយូរ ប ុែនតមីេផើឝង
េទ្ៀត្ែដលរសស់ៗដូចំមីេ ព្ាើំេដើម គឺមិនមានផលប ោះ ល់ដូចមីកចប់េ ោះ
េឡើយ ។  ប្បភព ៖ Organic Beauty 

៧១-រេបៀបៈ ើាំមីឱើយបន្តឹម្តូវ 
 ំទ្ូេៅ មីកចប់សមើបឡរំត្ិេរបង ដូេចនោះេបើអនកៈ ើំេរចើន ឬៈ ើំមិនរត្ឹមរត្ូវ 
នឹងេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់សុខភាពោឝើងៀយើំង។ ៀងេរឿមេនោះគឺំវិ្ីរត្ឹមរត្ូវកនហងឿរៈ ើំ
មីកចប់ េដើមើបឿីត្់បនថយារនិ-ភ័យៃនេរេោះា ទើក់ែដលអាចេកើត្មាន ។ 
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 ំត្ិេរបងេៅកនហងមី េរចើនមានស្រធាត្ុរបៅំងនឹងឿរបងកំេណើត្ែដលអាច
េ្វើឱើយខូចមុខៃរបនតពូជ បងឱើយមានភាពមិនរបរកត្ីៃនរកូម ូសូម និងបេងើនារនិភ័យ
ៃនជំងឺេ្លើម ។ ំងេនោះេៅេទ្ៀត្ កចប់េរគឿងេទ្សែដលមានេៅកនហងមី ក៏មានផទហកនូវ
អំបិលសូដើយឡមខពស់ ែដលបណ្ដើលឱើយរាងឿយៃយរបឈមនឹងជំងឺេលើសះម ។ 
េរើពីេនោះឿរៈ ើំមីកចប់មនិរត្ឹមរត្ូវ កប៏ងេរេោះា ទើក់ែដរ។ រេបៀបៈ ើំមីរបស់មនុសើឝ
ភាគេរចើន គែឺហកមី៉ក់ចូលោនទ្ឹកេើដើ ប តើប់មកឿត្់កចប់េរគឿងេទ្សោក់ចូល 
រួចរគបវាទ្ុកេោលរបែហល ៣  ទ្ីេទ្ើបៈ ើំ។ ឿនែ់ត្ទ្ំេនើប មនុសើឝំេរចើន៉ំទ្ឹក
កនហងៅទើំង ប តើប់មកបែនថមេប ងេាឝើោះ ឬបែនលៃបត្ងខលោះ រួច៉ក់មីនិងេរគឿងេទ្សចូល ។ 
ប ុែនតវិ្ី ំងេនោះក៏េៅែត្អាចបងេរេោះា ទើក់ដល់សុខភាពដែដល ។ 
 ៀងេរឿមេនោះ គឺំរេបៀបៈ ើំមីកចប់ែដលរត្ឹមរត្ូវ ៖  
    ១- ្សុសមីមួយតង់សិន ៖ ៉ក់មីចូលកនហងៅទើំងទ្ឹកែដល៉ំពុោះ រសុសវាម៵ងសិន 
រង់ោំរហូត្សរៃសមីរីកនិងឆសិនលមម រួចោក់ទ្ឹកេចញ ប តើប់មកោក់មីចូលកែ្ចង
េដើមើបីឱើយវារសស់ទ្ឹក។ វិ្ីេនោះំជំារនជួយកមាងើត្់រស ប់េរបងេចៀន ។ 
    ២- ចមឡិនមឋងេទៀតំមួយេ្គឿង ៖ ៉ំទ្ឹកឱើយពុោះំ្មី ប តើប់មកោក់មីចលូ និង
ចមសិនវារបែហល១-២  ទ្ ីរួចបិទ្េភលើង េដើមើបីកុំឱើយមីរលយួ និងេើដើៀយើងំេពក ។ ំបនត 
គបើបី៉ក់េរគឿងេទ្សចូលកនហងៅទើំងមី។ របសិនេបើអនកចង់ៈ ើំមីេេក សូមបងឞឡរទ្ឹកេចញ
អស់ ទ្ុកែត្មី េហើយល្យេរគឿងេទ្សកនលោះកចប់ចូល ។ 
    ៣- ៉ក់បែនែៃបតង សាច ់ ឬស ុតឱើយេ្ចើន ៖ ឿរបែនថមស្ច់ ស ុត្ ឬបែនល
ៃបត្ងេៅកនហងមី គឺជួយបែនថមស្រធាត្ុចិចឹម េរ ោះមកីចប់ភាគេរចើនំេមើៅែដលខវោះ
ស្រធាត្ុចិចឹមេផើឝងៗ។ េលើសពីេនោះ ឿរបែនថមបៃនលៃបត្ងនិងខទឹមារាំងេៅកនហងមី
កចប់ក៏ជួយឿត្់បនថយអាសីុដៀយើញ់ែឆសត្។ ចំែណកឿរបែនថមស្ចវ់ិញ គឺជួយបែនថម
របូេត្អ ៊ីនែដលវាលសចំេ ោះសុខភាពេយើង ។ 



        គល់-សុភាព  

 

 ចំណ ចៀងេលើេនោះ គឺំរេបៀបចមសិន នងិៈ ើំមីកចប់ែដលរត្ឹមរត្ូវ េ លគឺ
ាន ំងៅឃើញ ់ និងជួយឿត្់បនថយេរេោះា ទើក់ដល់រាងឿយ ។ ដេូចនោះអនកអាចៈ ើំមី
កចប់ានេ៉យមិនាច់រពយួារមភអវីេរចើនេឡើយ ។ 

ប្បភព ៖ បកែប្បអតថបទេដោយ ៖ យ៉ាយ៉ា (ផទះេននហ)៍ 

៧២-មនុសើស៦្បេភទមិនគួរផឹកឿេវេ 
 ឿេហវគឺំេភសជ៱ៈេពញនិយមមួយ ែដលមនុសើឝំេរចើនចូលចិត្តផឹក ប ុែនត
សរមាប់មនុសើឝែដលមានជំងឺរា ើំៃរូ ំង ៦ របេភទ្េនោះ មិនរត្ូវផឹកឿេហវេឡើយ ។ 
    ១- អនកមនជាំងេឺលើសះម ៖ ចំេ ោះអនកែដលមានជំងឺេលើសះម គួរែត្
កំណត្់ឿរផឹកឿេហវឱើយានរត្ឹមរត្ូវ។ េនោះេ៉យស្រែត្ំត្ិឿេហវអ ៊ីនបណ្ដើលំ
បញ្លើដល់អនកជំងឺេលើសះមរា ើំៃរូ។ ដូេចនោះ អនកជំងឺរបេភទ្េនោះគបើបីេៅពិេរេោះំមួយ
រគូេពទ្ើយមុនេពលចង់ផឹកឿេហវកនហងរបបអាារររបោំៃ្របស់ខលអន ។ 
    ២- អនកមនជាំងេឺបុះដូង ៖  េបើអនកមានជំងឺសរៃសះមេបោះដូង  អនកមិនគួរផឹក
ឿេហវេទ្ េរ ោះឿេហវេរើពីជួយរុេៈចរបព័នធសរៃសរបស្ទ្ និងខួរកើាល វាក៏ជួយ
រុេៈចសកមមភាពរបព័នធសរៃសេបោះដូង ែដលបងឿររុៀនដល់សរីរាងេនោះផងែដរ។ 
េរើពីេនោះវាអាចបណ្ដើលឱើយមានសមាពាើ្ះមខពស់ និងបញ្លើចៃរើក់េបោះដូង ែដលបង
ឱើយមានជំងឺរកនិសរៃសះម ំជំងឺ៉ចស់រៃសះមខួរកើាលដ៏េរេោះា ទើក់ ។ 
    ៣- ស្រសឋីបាំេៅកនូេ៉យទឹកេ៉ុះ ៖ េ៉យស្របរិមាណឿេហវអ ៊ីនខពស់ ែដលំ
ស្រធាត្ុរុេៈច និងបចហោះទ្ឹកេ ម។ ំឿររពួយារមភ គឺមាដើយែដលបំេៅកូនអាច
របឈមនឹងឿរាត្់បង់ំត្ិទ្ឹក។ ទ្នទឹមេទើេនោះែដរ ស្រំត្ិឿេហវអ ៊ីនែដលមានេៅ
កនហងឿេហវ អាចឆលងឿត្់ចរនតះមចូលេៅកនហងទ្ឹកេ៉ោះមាដើយ ។ េរ ោះែត្មុខៃរ
ត្រមងេ មេៅេខើាយេៅេឡើយ ដូេចនោះេៅេពល រកេៅេ៉ោះ វានឹងប ោះ ល់ដល់
សុខភាព រក ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៤- អនកមនជាំងឺរក ៖ កនហងឿេហវ មានផទហកំត្ិឿេហវអ ៊ីន ែដលំា ទើំបចហោះទ្ឹក
េ ម ដូេចនោះវាជំរុញឱើយេយើងេ មេរចើន នឹងបណ្ដើលឱើយេខើាោះំត្ិទ្ឹក។ ចំេ ោះអនក
ែដលមានជំងឺរាករូស ឿរខវោះំត្ិទ្ឹកគឺំបញ្លើ្ន់្របំផុត្ ដូេចនោះអនកជំងឺមិនរត្ូវផឹក
ឿេហវេឡើយ េដើមើបីធា សុខភាពរបស់ពួកេគ ។ 
    ៥- អនកែដលថបប់រមភខ្ៃស់ ៖ េរគឿងផើឝំឿេហវអ ៊ីនកនហងឿេហវ គឺំភាទើក់ៃររុេៈច
មួយែដលអាចេ្វើឱើយឿរ្ប់ារមភឿន់ែត្្ន់្រេឡើងចំេ ោះមនុសើឝមួយចំនួន ។ េៅ
េពលអនកផឹកឿេហវេរចើន វាេ្វើឱើយសរៃសរបស្ទ្របស់អនកឿន់ែត្ទ្ទ្ួលអារមមណ៍ភិត្
ភ័យ េហើយអនកនឹងចួបនូវឿរ្ប់ារមភ ឬភ័យសលន់េស្យើ ។ ដូេចនោះអនកគួរែត្ពិោរណ្
េចៀសវាង ឬឿត្់បនថយឿរផឹកំត្ិឿេហវអ ៊ីន ។ 
    ៦- េកេងេ្ឿមអាយុ ១២ ៅនើាំ ៖ ឿេហវគឺំេភសជ៱ៈសរមាប់មនុសើឝេពញវ័យ 
ដូេចនោះកុមារែដលៈ ើំឿេហវេរចើនេពក អាចបណ្ដើលឱើយចៃរើក់េបោះដូងេកើនេឡើង និង
បេងើនឿរ្ប់ែណនពិាកកនហងអារមមណ៍។ ំក់ែស៵ងមួយេទ្ៀត្ ចំេ ោះកូនេកមងេទ្ើប
េចោះេដើរេត្ោះត្ោះ គឺឿេហវអាចល្ក់អារមមណ៍ែយើន េហើយំលទ្ធផលរបែហលំេគ
មិនអាចទ្ទ្ួលាននូវស្រធាត្ុចិចឹម ែដលពួកេគរត្ូវឿរ សរមាបឿ់រលូត្ល្ស់និង
អភិវឌើឍន៍របស់ពួកេគេទ្ ។  ប្បភព ៖ Phunutoday/ ែប្បនប្មួល ៖ Knongsrok 

៧៣-វីធីែថរកើាត្មងេនមឱើយមនសុខ្ភពលឡ 
 ត្រមងេ មគឺំ សរីរាងែផនកៀងកនហងៃនរាងឿយ មានទ្ីតាំងៀងេរឿយៃន
េ ោះ និងមានរូបរាងដូចរេប់សែណែក ។  ត្រមងេ មនីមួយៗ មានត្ួ ទ្ីផលិត្ទ្កឹ
េ ម និងេរោោះបរិមាណះមំរបោ ំ េដើមើបីយកេចញនូវឿរេលើសៃនស្រធាត្ុរាវ
និងអាសុីដពីរាងឿយ េ្វើឱើយមានត្ុលើយភាពនូវស្រធាត្ុេអឡិចរត្លូីត្ និងរគប់រគង
សមាពាើ្ះម និងឿរបេចញឿកសំណល់រពម ំងស្រំត្ិពុលេផើឝងៗពីរាងឿយ



        គល់-សុភាព  

 

ានលស ។ ត្រមងេ មក៏រួមចំែណកបេងើត្អ័រម ូនែដលជួយឱើយះមនិងឆសឹងមានសុខ-
ភាពលសផងែដរ ។  

សរុបមក ត្រមងេ មគឺំែផនកមួយោំាច់បំផុត្សរមាប់ឿររស់េៅរបោំៃ្
ៃនរាងឿយមនុសើឝ ដូចេនោះំេរឿងសំៀន់ណ្ស់ែដលមនុសើឝរគប់រូបរត្ូវយកចិត្ត
ទ្ុក៉ក់េលើសុខភាពរបស់ត្រមងេ ម េ៉យោប់េផ៵ើមគិត្ពីរេបៀបរស់េៅ និងឿរ
ទ្ទ្ួល នរបបអាារររបោំៃ្ ។ 

បចហបើបននេនោះ មានរបំពលរដ៶ែខមរំេរចើន កំពុងែត្ជួបរបទ្ោះនូវបញ្លើជំងឺ
ត្រមងេ ម ។ ៀងេរឿមេនោះគឺំវិ្ីស្្ស៵ ំង ៧ ោឝើង ែដលជួយត្រមងេ ម
េល្កអនកឱើយមានសុខភាពលស េៅតាមដណំ្ក់ឿលកនហងជវីិត្រស់េៅ ។ 
    ១- រកើាសាំេណើមឱើយលេម្បមណ ៖ ឿរផឹកទ្ឹកេរចើនំេរឿងលស ប ុែនតេបើអនកផឹក
ទ្ឹកេរចើនេពក អាចបណ្ដើលឱើយមានសមាពាើ្បែនថមសរមាប់មុខៃរត្រមងេ ម ដូេចនោះ
សូមផឹកទ្ឹកឱើយានរគប់រេនព់ី ៦ េៅ ៨ ែកវកនហងមួយៃ្ ំឿរលសបំផតុ្ ។ 
    ២- បរិេភគអាហារែដលមនសុខ្ភពលឡ ៖ បញ្លើត្រមងេ មភាគេរចើនេកើត្
េចញពីស្ណើនភាពៃនជំងឺេផើឝងៗដូចំ ជងំឺេលើសះម ជំងឺទ្ឹកេ មែផសម នងិជំងឺ
សរៃសះមេបោះដូងំេដើម។ េ៉យស្រែត្កតាឍើៃនជំងឺ ំងេនោះ សូមរបុងរបយ័ត្ននិង
បេងើត្ទ្មាយើប់ៃនឿរៈ ើំែដលរបកបេ៉យអាាររសុខភាព េដើមើបីរគប់រគងទ្មនរ់ាង
ឿយនិងសមាពាើ្ះម ។ ចំែណកកិចឿរ រជំងឺទ្ឹកេ មែផសម និងជំងឺេលើសះម
គឺំែផនកមួយេដើមើបីជួយត្រមងេ មឱើយមានសុខភាពលសផងែដរ ។ អាាររែដលរត្ូវ
េចៀសវាងមាន អាាររៃរបេពក អាាររែផសមេពក និងេភសជ៱ៈមួយចំនួន ។  
    ៣- េធេើលាំហាត់្បណឱើយបនេទៀងទត់ ៖ ឿរបរិេភាគអាាររែដលមានត្ុលើយ-
ភាពលសគឺំេរឿងលសេហើយ ប ុែនតឿរារត្់រាណឱើយានេទ្ៀង ត្់ ឿន់ែត្អាចេ្វើឱើយ
ត្រមងេ មេ្វើឿរានលស ។ េ ោះំោឝើងណ្ រត្ូវចងោំា  ឿរេ្វើលំារត្រ់ាណ



        គល់-សុភាព  

 

គបើបីឱើយសមរសបេៅតាមលកខណឌៃនរាងឿយ េចៀសវាងារត្់រាណេលើសករមិត្ 
េរ ោះវានឹងផ៵ល់ផលប ោះ ល់ដូចេទើ ។ 
    ៤- ្បុង្បយ័តនឿរេ្បើឱសថបុរណ និងឱសថបាំប ន ៖ បរិមាណបំប ន
វីតាមីនេរចើនហួសរបមាណ និងស្រធាត្ុែដលចរមាញ់េចញពីរុកំត្ិមួយចំនួន អាច
បងេរេោះា ទើក់ដល់សុខភាពនិងត្រមងេ មរបស់អនក។ េហត្ុេនោះេហើយ សូមពិេរេោះ
ំមួយេវជ៱បណឌិត្ឬឱស្ឿរីជំ ញ រាល់ឿរេរបើរាស់នូវឱស្វីតាមីន ឬឱស្
របេភទ្ណ្មួយែដលអនកោំាច់ ។ 
    ៥- បញ្ើឈប់ឿរជក់បរ ី ៖ េបើសិនំេល្កអនកចូលចិត្តជក់ារី ចូរបចើ៲ប់វាភាយើម
េៅ េរ ោះឥទ្ធិពលារីអាចេ្វើឱើយខូចៀត្សរៃសះម និងបនថយដំេណើរឿរលំហូរ
ះមកនហងត្រមងេ ម ។ ឿរជក់ារីបងារនិភ័យៃនជំងឺេលើសះម ក៏ដូចំជងំឺ
មាររីកត្រមងេ មផងែដរ េបើេយើងជក់វាំេរៀងរាល់ៃ្ ។ 
    ៦- េចៀសវងេ្បើឱសថវួសក្មិត ៖ ឿរេរបើា ទើំេពទ្ើយែដលេមើនវិំជើជីវៈអាច
បណ្ដើលឱើយខូចត្រមងេ ម របសិនេបើេរបើំរបោំកនហងរយៈេពលយូរ ។ េបើអនកមាន
ត្រមងេ មែដលមានសខុភាពលសេហើយ ឿរេរបើរាស់ា ទើំសរមាប់ពើាាលម៵ងមាកើល 
នឹងមិនបងេរេោះា ទើក់េទ្។ ផទហយេៅវិញ េបើអនកេរបើា ទើំរមាឃើបឿ់រឈឺោប់រា ើំៃរដូូចំជំងឺ
រល្កស យើក់ំេដើម គួរែត្ពិេរេោះំមួយរគូេពទ្ើយេដើមើបីតាម៉នមខុៃរត្រមងេ ម 
ឬរកវិ្ីស្្ស៵េផើឝងៗេដើមើបីរគប់រគងឿរឈឺោប់របស់អនកវិញ ។ 
    ៧- កតាតើ្បឈម និងឿរពិនតិើយមុខ្ៃរត្មងេនមំ្បោាំ ៖ របសិនេបើអនក
មានជំងឺទ្ឹកេ មែផសម ជងំឺេលើសះម ឬជំងឺសរៃសះមេបោះដូង េនោះវាំកតាឍើ
របឈមែដលអាចេ្វើឱើយអនកមានបញ្លើត្រមងេ មាន ។ អនកគួរែត្េៅពិេរេោះំមយួ
រគូេពទ្ើយេដើមើបពីិនិត្ើយរកភាពមិនរបរកត្ីៃនមុខៃរត្រមងេ ម េរ ោះា ឿរពិនិត្ើយសុខ-
ភាពគឺំវិ្ីស្្ស៵មួយែដលមានរបសិទ្ធភាពបំផុត្ កនហងឿរបៃកើរ និងពើាាលជំងឺឱើយ
ាន ល់េពល ។  



        គល់-សុភាព  

 

គួរបញ្ជើក់េឡើងវិញា  កតាឍើែដលសំៀន់បំផុត្េដើមើបីរកើាត្រមងេ មឱើយាន
លសគឺរត្ូវែ្រកើាសុខភាពកុំឱើយឈឺេរចើន ឿត្់បនថយឿរេរបើា ទើំេលើជំងឺេផើឝង ៗ ែដល
អាច៉ក់សមាពាើ្េៅេលើត្រមងេ ម ឿរបរិេភាគអាាររផ៵ល់សុខភាព ឿរារត្់
រាណេទ្ៀង ត្់ និងរគប់រគងទ្មន់រាងឿយ ក៏ំែផនកមួយេ្វើឱើយត្រមងេ មមាន
សុខភាពលសែដរ ែ្មេ្វើឱើយរាងឿយ ំងមូលមានសុខភាពលសេទ្ៀត្ផង ។ 

ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 

៧៤-អតថ្បេយជន៍ៃនេមើមរេមៀត 
 រេមៀត្គឺំរុកំត្ិពពួករប លមួយរបេភទ្មានកលិនរបេហើរ េគ៉ំយកេមើម
ំរបររាយរង សរមាប់េរបើំ េរគឿងរជលក់យកពណ៌េលឿង និងេរបើំេរគឿងលមសិត្ 
សរមាប់ល្បរាងឿយឱើយភលឺរេល្ងស្វើត្។ មើាឝើងេទ្ៀត្េមើមរបស់វា េរបើំា ទើំរមាឃើប់
េរាគេផើឝងៗ។ េលើសពីេនោះ េគអាចេរបើ ំងសលឹក ំងេមើមេ្វើំេរគឿងសមលក៏ាន ។  

កនហងវច នុរកមែខមររាប់ា  រេមៀត្មានេរចើនរបេភទ្មាន រេមៀត្សមល (ស្ច់
េមើមមានសមើបហរេលឿងខី េរចើនេរបើំេរគឿងសមល), រេមៀត្រកចកអក (េមើមខលីត្ូចៗ រាង
ខុបៗ សមើបហររកហមេៅវើ) និងរេមៀត្សំេៅ េមើមេា យើសៗ សមើបហរេលឿងោស់ ...។  
 ខាងេរកាមេនេះ ចូរអ្នក្មក្ដឹងពីអ្ត្ថរបេយនេ៍រចើនយ ៉ាងៃនរេមៀត្ ៖ 
 េៅកនហងរេមៀត្មានស្រធាត្ុមើាឝើងេះមើោះេឃើឃើយឡមីណ្យ។ េៅកនហងេឃើឃើយឡម-ី
ណ្យគឺមានេឃើឃើយឡមីន ( )។  គឺសំៀន់ំងេគេ៉យស្រ
វាំរបេភទ្  ែដលៀយើំង មានឥទ្ធិពលរបៅំងនឹងឿររល្កេផើឝងៗ 

ែផនកេរគឿងកនហងៃនរាងឿយ និងឿត្់បនថយឿរខូចៃនេឿសិឿ
េ៉យស្រពពួករា ើឌីឿល់េសរី ( ) ឬឿត្់បនថយអុកសីុដកមមែដលេកើត្
មានកនហងខលអនេយើង ។ គបើបីដឹងា  អត្ថរបេោជន៍ៃនរេមៀត្ គឺេ៉យស្រែត្ស្រធាត្ុ



        គល់-សុភាព  

 

 ែដលមានកនហងរេមៀត្េនោះឯង ប ុែនតស្រធាត្ុេនោះមានត្ិច គឺរត្ឹមែត្ ៣ % 
ប ុេណ្្ើោះ ដូេចនោះេហើយ ខលអនរាណរបស់េយើងពិាករសូបយកស្រធាត្ុេនោះណ្ស់ ។
 ឿរសិកើាមួយានបៃលើញា  របសនិេបើេយើងៈ ើំរេមៀត្ំមួយេរមចេឿមើ 
(  ) េ្វើឱើយខលអនេយើងអាចរសូបយកស្រធាត្ុរហូត្ាន ២.០០០  ភាគ
រយ ។ ចំេ ោះអនករស់េៅរបេទ្សេល្កៀងលិច េគេ្វើែត្រេមៀត្ទ្ឹកេ៉ោះេេលក់ 
និងភាគេរចើនេៅេលើសមើបកកចប់ េគែត្ង៉ក់ា មានេរមចេៅៀងកនហង គឺរេមៀត្ 
េរមច និងទ្ឹកេ៉ោះេេហនឹងឯង េរ ោះេហត្ុអវី ? េហត្ុផលគឺា  េៅេពលេយើង៉ក់
េរមចចូលេៅ េ្វើឱើយខលអនេយើងរសូបយកស្រធាត្ុ  ានេរចើន ។  
 ឥឡឡវេនោះេយើងចូរមកេឃើញពីអត្ថរបេោជន៍របស់រេមៀត្ ឬេឃើឃើយឡមីន ។ េបើ
និោយពី  គឺមានេរចើនរបេភទ្ េបើបករស្យនឹង ំឱើយែវងៅឃើយ
ពិាកយល់ ដូេចនោះខ៳ហំសូមេលើកយកចំណ ចខលីត្ូចមយួៃយយល់។  

េនោះឯងេបើនិោយឱើយខលីៅប់យល់ គឺមានន័យា  េៅេពលរបព័នធឿរ ររាងឿយ
េយើងវាេមើលខុស វាយលុករាងឿយេយើង វាគិត្ា េនោះំេមេរាគអវីេផើឝង េ្វើឱើយេយើង
ឈឺៀងកនហង (  គឺ ) េនោះឯង ។ ចំែណកស្រធាត្ុ

 ែដលមានកនហងរេមៀត្ គឺមានសមត្ថភាពខពសក់នហងឿររបៅំងពពួក  

 េផើឝងៗមានកនហងរាងឿយរបស់េយើង។ 
 កនហងឿរសិកើាមួយានបៃលើញ និងេរបៀបេ្ៀបេៅខណៈេយើងមានបញ្លើឈឺ
ោប់ឬរល្កេផើឝងៗ េគឱើយេយើងៈ ើំា ទើំេពទ្ើយ និងរេមៀត្ ។ លទ្ធផលានបៃលើញា 
រេមៀត្មានរបសិទ្ធភាពដូចា ទើំេពទ្ើយែដរ ប ុែនតមិនែមន ំងអស់េទ្ (ានមួយចំនួន្ំ)។ 

 មានសមត្ថភាពបេងើន  េៅកនហងរាងឿយ ។ 
ំ្មមតាពពួករា ើឌីឿល់េសរីែដលចូលេៅកនហងរាងឿយេយើង វាអត្់មានេអឡិចរត្ងុ
េពញេទ្ ( ) េពលចូលដល់កនហងរាងឿយេយើង វារត្ូវឿរ ដូេចនោះវា
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ោប់េផ៵ើម ញេអឡិចរត្ុងពីេនោះពីេ ោះយកមក, េពល ញេអឡិចរត្ុងយកមកេ្វើឱើយ
ប ោះ ល់េៅដល់េឿសិឿេផើឝងៗ (េៅបំផ្យើញេគ) ។ ចំែណកេៅកនហងខលអនេយើងមាន

 ចូលេៅកមាងើត្់ពួករា ើឌឿីល់េសរីែដលអត្់របេោជន៍ កនហងរាងឿយ
េយើង  ញយកេអឡិចរត្ុងពីេគពីឯងហនឹង ។  

អនករាល់េទើរបែហលធាយើប់ឮេគពណ៌ ា ែផលេឈើេនោះឬេ ោះៗសមើបឡរស្រធាត្ុ
របៅំងអុកសុីដកមម េរ ោះវាសរមាប់វាយលុកឬកមាងើត្់ពពួក  ែដល
បេងើត្អុកសីុដកមម។ េៅេពលេយើងមានរា ើឌីឿល់េសរីេរចើន េ្វើឱើយេយើងៅប់ោស់មុន
អាយុ។ សូមើបី  ល្បមុខមួយចំនួនក៏មាន៉ក់   េរចើនែដរ ។ 
រា ើឌីឿល់េសរីកនហងខលអនេយើងតាមរយៈស្រធាត្ុគីមីេផើឝងៗ (អាាររគីមី ឬអាាររបំប ន
ែដលសុនីែត្ទ្ិចៗ វាមិនែមនំទ្រមង់របូរាងេពញេទ្ ឿលណ្េយើងៈ ើំវាចូលកនហង
ខលអន េ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់េឿសិឿេផើឝងៗ។ ដូេចនោះេបើអនកចង់ទ្ទ្ួលានរបសិទ្ធភាពខពស់
គួរែត្ៈ ើំចំណីអាារររសស់ៗ ឬៈ ើំអាាររបំប នសរីរាងអត្់សុីនែត្ទ្ិច ។ 

ំឿរពិត្ណ្ស់ េឃើឃើយឡមីន មិនរត្ឹមែត្មានសមត្ថភាពខពស់កនហងឿររបៅំង
រា ើឌីឿល់េសរីេ ោះេទ្។ ឿរសិកើាានបៃលើញា  ឿលណ្េយើងៈ ើំរេមៀត្ំរបោំ 
វាជួយេយើងឱើយបេងើត្  េផើឝងៗេទ្ៀត្ អាចរបៅំងនងឹរា ើឌីឿល់េសរី
 ំងេនោះានែដរ ។ 

អត្ថរបេោជន៍ៃនេឃើឃើយឡមីន គឺជួយដល់ខួរកើាល េ្វើឱើយខួរកើាលេយើងមាន
ដំេណើរឿរលស និងជួយឿត្់បនថយជំងឺខួរកើាលេផើឝងៗ។ កនហងឿររស្វរំវមួយាន
បៃលើញា  ស្រធាត្ុេឃើឃើយឡមីនគឺជួយបេងើន េរបនឌីរា ើយ ណឺរូូរត្ូហវិច ែហវកទ្័រ 
( ) ែដលមានន័យា ស្រធាត្ុេឃើឃើយឡមីន។ េបើេយើងៈ ើំរេមៀត្ំរបោំេ្វើឱើយខួរ
កើាលបេងើត្  េផើឝងៗ ។ េបើខួរកើាលេយើងេមើន  

េទ្គឺេមើនឿរចងោំានលស និងមានបញ្លើេផើឝងៗ។ ត្ួោឝើងអនកស្យើប់មួយចំេហៀងខលអន 
(ៃដៀងេឆវង ក់ទ្ងខួរកើាលៀងស្ដើំ)។ ឿលេបើេគ  ខួរកើាលេមើលេៅ 
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េឃើញា ខួរកើាលេត្់ាត្់បង់  ណ្មួយ។ ដូចេនោះេ្វើឱើយេត្់មិនអាច
កេរមើកៃដាន ។ េបើេយើងៈ ើំរេមៀត្ំរបោំ េ ោះសរៃសខួរកើាលនឹងមាន 

 េរចើន េ្វើឱើយេយើងពូែកចងោំលសកនហងឿរេរៀនសូរត្ ឬឿរៃរេផើឝងៗ។ 
មិនែត្ប ុេណ្្ើោះ ស្រធាត្ុេឃើឃើយឡមីនក៏ជយួឿត្់បនថយអរតាេរេោះា ទើក់ៃនជំងឺេបោះដូង
ផងែដរ ។ 
 មាន កើយសួរា  ៖ េត្ើឿរៈ ើំរេមៀត្ំរបោំកនហងរយៈេពលយូរ អាចប ោះ ល់
សុខភាពឬេទ្ ? 

ចេមលើយ ៖ ឿរៈ ើំរេមៀត្រាល់ៃ្ំរបោំ គឺមិនេ្វើឱើយប ោះ ល់សុខភាពេទ្ ដូច
េទើនឹងឿរៈ ើំបែនលៃបត្ងែដរ។ ចំេ ោះរេមៀត្ និងបែនលៃបត្ងេផើឝងៗ សូមើបី្ស៵ីមានៃផទ
េ ោះ ក៏អាចៈ ើំាន្មមតាដូចេទើ សំៀនឱ់ើយែត្វាលសរត្ឹមរត្ូវ េមើនស្រធាត្ុគីមី ។ 
* រេបៀបេធវើែត្រេមៀត្ ៖ 
 - ទ្ឹកេើដើកនលោះែកវ ឬំងកនលោះែកវ 
 - ៉ក់េមើៅរេមៀត្១ស្យើបរ ឿេហវចូល 

- កូរឱើយសពវចូលេទើ 
េបើេយើងបែនថមេរមចចូលផង នឹងេ្វើឱើយខលអនេយើងរសូមស្រធាត្ុេឃើឃើយឡមីន

ានឿន់ែត្េរចើន។ ំឿរលស អនកគួរបែនថមេរមចម ដ៵បនតិចចូល។ េបើអនកចូលចិត្តែផសម 
អាចោក់ទ្ឹកឃមហំបនតិចចូលកា៏ន (ប ុែនតចេំ ោះអនកជំងឺទ្ឹកេ មែផសម ឬអនកជំងឺេលើស
ះម មិនគួរេរបើទ្ឹកឃមហំេទ្) ។ 
* វិធីេធវើែត្រេមៀត្ ឹក្េោេះេគ្ ៖ 

- យកទ្ឹកេ៉ោះេេោក់កនហងៅទើងំ៉ំឱើយពុោះ 
- ោក់េមើៅរេមៀត្ចូល 
- បែនថមេរមច និងទ្ឹកឃមហំបនតចិ 
- កូរឱើយសពវចូលេទើ 
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កនហងករណខី៱ិល អនកអាចឆងុេមើៅរេមៀត្កនហងែកវទ្ឹកេើដើ ប តើប់មក៉ក់េរមចឬ
បែនថមទ្ឹកឃមហំចូលក៏ាន ។ ប្បភព ៖ Organic beauty 

៧៥-វតថអ ៤ យសើង មិន្តូវដុតេោល 
 វត្ថហ ំង៤ោឝើងេនោះ រត្ូវានេគារមមិនឱើយដុត្៉ច់ៀត្  េរ ោះឿរដុត្េោល
នូវវត្ថហ ំង៤េនោះ គឺេរបៀបាននឹងឿរដុត្សំណ្ងរបស់ខលអនឯងែដរ ។  

េត្ើវត្ថហ ំងអស់េ ោះមានអវីខលោះ ?  េត្ើេហត្ុអវីានំេគារមរាមមិនឱើយេយើង
ដុត្េោលដូេចនោះ ? 
    ១- សក់ខ្ែឤនឯង ៖ សក់គឺំសិរីសួស៵ីត្ំណ្ងឱើយសុខុមាលភាព េបើសិនំអនក
ឿត្់សក់ ឬមានសក់រជុោះ េហើយយកវាេៅដុត្ េ ោះមានន័យា  អនកកំពុងែត្ដុត្
បំផ្យើញសុខភាពខលអនឯង ែដលបណ្ដើលឱើយរាងឿយរបស់អនកចុោះេខើាយ និងមានជំងឺ
ត្មាកើត្់មិនរស្ករស្នតេ ោះេទ្ ។ 
    ២- សេមែៀកបាំពក់ ៖ សេមលៀកបំ ក់គឺំនមិិត្តរូប ៃនភាពសុខសបើាយកនហង
រគួស្រ ប ុែនតេបើំសេមលៀកបំ ក់ោស់ៗ ឬអនកឈប់េរបើវា ក៏មិនោាំច់ដុត្េោលេទ្ 
េបើមិនដូេោទើោះ សុភមងលកនហងរគួស្រ នឹងេកើត្េរឿងរឿំរកូស មានែត្េរឿងេើដើរការយ
ែត្ប ុេណ្្ើោះ ។ 
    ៣- ឿបូបលុយ ៖ វត្ថហេនោះក៏អនកមិនរត្ូវដុត្េោលែដរ។ េបើវារែហក ឬអនកឈប់
េរបើ អនកគួរែត្េាោះេោលជំនួសឱើយឿរដុត្វិញ។ ឿរដុត្ឿបូបៃដេោល អាចេ្វើឱើយ
រទ្ពើយសមើបត្តហិូរេចញ រកសុី៉ំកើាលចុោះ និងសនើឝំរាក់មិនសល់េឡើយ ។ 
    ៤- រូបថតខ្ែឤនឯង ៖ រូប្ត្េរបៀបបីដូចំជីវិត្របស់អនកផងែដរ។ ោស់ៗពីេដើម
ារមមិនឱើយដតុ្គំនូរឬរូប្ត្ខលអនឯងំ៉ច់ៀត្ េរ ោះវាត្ំណ្ងឱើយេសចក៵ីស្យើប់ឬដូច
សមាយើប់ខលអនឯងអ ៊ីចឹង េហើយេគក៏េជឿែដរា ឿរដុត្រូប្ត្េោល វាអាច ំឱើយរាសីអាប ់
 ំឱើយឈឺា កើត្ ់និងសុខភាពរទ្ុឌេរ មំេដើម ។  ប្បភព ៖ ែបក្ៗ 
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៧៦-អាឿរៈ្តូវអាំេពើេគ និងវិធីឿរពរ 
សញ្ញ៉ាណទំង ១០ យ ៉ាងេនេះ បញ្ជ៉ាក្់ថ អ្នក្រត្ូវបនេគោក្់អ្ំេពើេ ើយ 
អំេពើផលឡវងងឹត្ ្វីេបើេគមិនអាចេមើលេឃើញ មិនអាចប ោះាន ែត្វាអាចេ្វើឱើយ

មនុសើឝមាទើក់ឈឺា កើត្់រា ើំៃរូរហូត្ដល់ស្យើប់ាន ។ តាងំពីបុរាណឿលមកេម លោះ អំេពើផលឡវ
ងងឹត្មិនរត្ូវាននរណ្មាទើក់ឱើយត្ៃមលេឡើយ េហើយរបសិនេបើរកេឃើញអនកណ្មាទើក់
េចោះវិំជើអំេពើ ំងេ ោះ ឿលពីបុរាណេគនឹងោប់អនកនុ៎ោះេៅដុត្ ំងរស់ក៏មាន ។ េៅ
របេទ្សេយើង អំេពើ ំងេនោះរត្ូវាន ំចូល និងានេរៀនពីរបេទ្សេផើឝងៗ ដូចំ
របេទ្សមីោឝើន់មាឝើ និងរបេទ្សៃ្ំេដើម ។  

ឿលណ្េយើងរត្ូវអនកណ្មាទើក់សសប់ និង៉ក់អំេពើមកេលើេយើង េត្ើេយើងរត្ូវ
េ្វើដូចេម៵ចេដើមើបីកំណត្់ដឹងនិងេ៉ោះអំេពើ ំងេ ោះរួច ? វាពិាកដឹងចើាស់ណ្ស់ា 
េយើងមានអំេពើំប់កនហងខលអនឬអត្់។ េ ោះបីំោឝើងណ្ក៏េ៉យ េបើអនកមានេរាគសច៴
ោឝើងត្ិច៣េឡើងេៅ កនហងចំេណ្ចេរាគសញ្ញើ ំង១០ៀងេរឿមេនោះ មានន័យា អនក
អាចរត្ូវានេគ៉ក់អំេពើេហើយ ។ 
    ១- អស់កមលើាំងលហិតៃលហ ៖ េបើេ ោះបីេពលមិនានេ្វើឿរេរចើន ឬសរមាកយូរ
ោឝើងណ្ ក៏អនកេៅែត្េហវហត្់ េ៉យមិនដឹងមូលេហត្ុ ។ 
    ២- ថប់ដេងហើមេពលេដក ៖ េពលេដកមានអារមមណ៍ា ្ប់ដេងឞើម ឬដកដេងឞើម
មិនរសួល ដូចំមានអនកណ្មាទើក់មកអងហយសងត្់ពីេលើ ។ 
    ៣- សក់្ជុុះ ៖ េបើសក់អនករជុោះោប់ពី ១០ សរៃសេឡើងេៅកនហងមួយៃ្ េ៉យមិន
ដឹងមូលេហត្ុ ។ 
    ៤- េពលេៅមាទើក់ឯង មានអារមមណ៍ា ដូចមាននរណ្មាទើក់កំពុងសមលឹងមករក ។ 
    ៥- រមស់ែភនក ៖ េៅសុខៗរស្ប់ែត្រមាស់ែភនក ឬហូរទ្ឹកែភនកេចញមក ។ 
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    ៦- រមស់បាំពង់ក ៖ េៅេពលអនកមិនមានជំងកឺសក ឬផ្ដើស្យអីេទ្ ប ុែនតរស្ប់ែត្
មានអាឿរៈរមាស់កនហងបំពង់ក ។ 
    ៧- រមស់ែសើបកខ្នង ៖ មិនមានបញ្លើែសើបកេទ្ រស្ប់ែត្រមាស់ ។ 
    ៨- មនអារមេណច៍ែមែក ៖ េៅមាទើក់ឯងមានអារមមណ៍អន់ចិត្ត ឯឿ ឬៅប់ខឹងេគ 
    ៩- មនអាឿរៈរកកល់នងឹកឡឤត ៖ មានអារមមណ៍រកកសអត្ េរឿយៈ ើំអាារររួច ។ 
    ១០-ពណ៌ទឹកេនមែបែក ៖ មានទ្កឹេ មពណ៌េលឿងខុស្មមតា ។ 
  ំងេនោះរេន់ែត្ំសញ្ញើមួយចំនួនប ុេណ្្ើោះ ៃនឿរ៉ក់អំេពើរបេភទ្រស្ល 
ប ុែនតេបើអនករត្ូវអំេពើេគែបប្ន់វិញ អនកអាចនឹងធាយើក់ខលអនឈឺរហូត្ដល់កសអត្ធាយើក់ះម 
ឬស្យើប់េទ្ៀត្ផង ។ ចំែណកវិ្ីឿរ រែបបរស្លនិងៃយៗ ែដលេល្កអនកអាចេ្វើ
ានមានដូចំ ៖ 
    ១- េ្បើខ្ទឹមស ៖ ៉ក់ខទឹមសមួយកូនោនចងឹោះេៅេលើកើាលដំេណក រត្ង់សសរ
កណ្ដើលផទោះ ឬត្ូបលកអ់ីវា ើន់ េបើអនកមានអាជីវកមមលក់ដូរ ។ ស្ដើប់េៅវាដូចមិនសម
េហត្ុផល ប ុែនតខទឹមសពិត្ំអាចរបៅំងនងឹអំេពើផលឡវងងឹត្ានរាកដ ។ 
    ២- បចអាំបលិ ៖ េៅខណៈអនកមានអារមមណ៍មិនសូវរសួល ឬ្ន់ខលអន គបើបីយក
អំបិលមួយឿដើប់ាចេោលកនហងបនទប់េដក មុនេពលចូលេដក។ ំត្ិៃរបៃនអំបិលអាច
របៅំងនឹងអំេពើផលឡវងងឹត្ ឬពួកេៀមើចរ យបិស្ចាន ។ 
    ៣- ងូតទឹកអាំបិល ៖ យកអំបិលរបមាណ២ស្យើបរ ាយ ឬកនលោះគីឡឡល្យទ្ឹក
ងូត្ េដើមើបីជរមោះភាពហមងេៅ រួចងូត្ទ្ឹក្មមតាល្ងអំបិលេចញពីខលអន ។ 
    ៤- សូ្តធម ៌ ៖ មុនចូលេដក អនកគបើបីសូរត្្ម៌ខលីៗ ឬាលីេា ឿរ រណ្
មួយែដលានេចោះ េដើមើបីបេណែញភាពចៃរងងងឹត្ ។ 
    ៥- ៉ក់ផកើ្កអូប ៖ អនកអាច៉ក់ផ្កើចំបុីឬផ្កើមលិោះ េៅេលើកើាលដំេណក កលិន
រកអូបៃនផ្កើអាចជួយឿត្់បនថយអំេពើចៃរងានែដរ ។ 
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 ៀងេលើេនោះ រេន់ែត្ំវិ្ីេដើមើបីកមាងើត្់អំេពើផលឡវងងឹត្ែបបរស្លៗប ុេណ្្ើោះ
ប ុែនតមិនអាចេរបើាននឹងអំេពើែសើបករកបីចូលេ ោះ អំេពើែដកេេល ឬអំេពើេសនេឿស
ខើយល់ចូលស្ច់ានេឡើយ ។ ដូេចនោះចូរេ្វើែត្អំេពើលស អនកនឹងឈនោះាននូវអំេពើអារកក់
ោឝើងពិត្រាកដ ។  ប្បភព ៖ Horror Night-រាប្តី រនធត ់

៧៧-េតើអាចរួមេភទេពលពេពុះបនឬេទ ? 
សំណួរ ៖  េត្ើ្ស៵ីកំពុងពេ ោះអាចរួមេភទ្ានឬេទ្ ? 
ចេមលើយ ៖  ្ស៵ីកំពុងពេ ោះអាចរួមេភទ្ាន ។ 
ំទ្ូេៅ្ស៵ីមានៃផទេ ោះអាចរួមេភទ្ាន្មមតា ប ុែនតកនហងករណី្ស៵ីធាយើប់មាន

របវត្តិរលូត្កូនញឹកៈប់ ឬកូនេកើត្មិនរគប់ែខ េ ោះេគែណ ំឱើយ្ស៵ីផ្វើកឿររួមេភទ្
េៅរត្ីមាសទ្ី១ និងរត្ីមាសចុងេរឿយ។ ប ុែនតេបើ្សតីមិនធាយើប់មានរបវត្តិដូចេនោះេទ្ គឺ
អាចរួមេភទ្ានដូច្មមតា។ 
    សំណួរ ៖ មានមត្ិខលោះេលើកេឡើងា  រួមេភទ្េពលជិត្រគប់ែខ អាចជយួឱើយ្ស៵ី
ឆលងទ្េនលានរហ័ស េត្ើេនោះំឿរពិត្េទ្ ? 
    ចេមលើយ ៖ ឿររួមេភទ្េពលជិត្រគប់ែខ សរមួលដល់ឿរឆលងទ្េនល គឺទ្ំនងំ
អាចរត្ូវមួយចំនួន េ៉យស្រែត្េពលែដលេយើងរួមេភទ្ វាេ្វើឱើយស្ច់ដុំ ំងមូលៃន
រាងឿយមនុសើឝេ្វើឿរែដរ ំពិេសសស្ច់ដុំេៅម៵ហំអាងរត្េករបស់េត្់ែត្ម៵ង។ 
ដូេចនោះេពលស្ច់ដុំេ្វើឿរ ស្ច់ដុំមិនសពឹករសពន់េៅេពលឆលងទ្េនល ។ ប ុែនតអវីែដល
ជួយសរមួល្ស៵ីេ្វើឿរសរមាលបុរត្ានលស មិនែមនចំេ ោះែត្ឿររួមេភទ្ែត្មួយមុខ
េទ្ គឺ ក់ទ្ងនឹងលំារត្់រាណកនហងេពលមានៃផទេ ោះផងែដរ។ េបើ្ស៵ីេ្វើលំារត្់
រាណានរត្មឹរត្ូវកនហងេពលមានៃផទេ ោះ គឺអាចឿត្ប់នថយឿរឈឺោប់ក៏ដូចំជយួ
សរមួលដល់ឿរឆលងទ្េនលានៅប់រហ័សេទ្ៀត្ផង ។ រីឯលំារត្់រាណសរមាប់្ស៵ី
មានៃផទេ ោះមានេរចើនវិ្ី ដូចំ ៖ 
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ទ្ី១. លំារត្រ់ាណស្ចដ់ុំរត្េក ៖ ឱើយ្ស៵ីលុត្ជងងេ់ផ៵កខលអនេៅមុខ ៉ក់
ៃដ ំងពីររចត្់ៀងេរឿម រួចេ្វើចល ចុោះេឡើងៗ ។  

ទ្ី២. លំារត្់រាណែខវងេជើង ៖ ឱើយ្ស៵ីអងហយែពនែភនន យកាត្េជើង ំង
ពីរទ្ល់េទើ រួចសងត្់ជងង់ ំងសងៀង ។ វិ្ីេនោះេ្វើឱើយមានចល ពរងីកស្ចដ់ុំ
រត្េករបស់្ស៵ី ។  

ទ្ី៣. លំារត្់រាណដកដេងឞើម ៖  ឱើយ្ស៵ីអងហយែបបេ្វើសមា្ិ ត្មល់ខលអន
ឱើយរត្ង់ េដើមើបឱីើយេត្់េចោះពីរេបៀបដកដេងឞើមេៅេពលឈឺោប់ ា េត្ើេត្់រត្ូវដកដេងឞើម
ដូចេម៵ច េបើមិនឈឺរត្ូវដកដេងឞើមោឝើងេម ច។ េបើេត្់េចោះពីវិ្ីដកដេងឞើមេនោះ េ្វើឱើយឿរ
ឈឺោប់េៅេពលឆលងទ្េនលក៏ានរស្ករស្នតែដរ ។ 

បកប្ោយេដោយ េោកប្នីេវជ្ជបណ្ឌិត  ពងឹ ជ្តុមិា នាយកិាេនវាកមមគ្នីីករា៉ាក។់  

ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 
៧៨-រូបមនតេធេើឱើយធត់ េឡើងគីឡឣ 

 េត្ើអនកណ្ខលោះខំៈ ើំេហើយ ខលអនេៅែត្សមស្គើំង និងមិនេឡើងគីឡឡែមនេទ្ ? 
ឈប់ារមភេៅ ! ស្កេ្វើវិ្ីដ៏អស្ងើរើយេនោះផឹកម៵ងេមើល ។ 
 េោងតាមអនកជំ ញអាាររបំប នានឱើយដឹងា ែផលប ៊័រលសៀយើំងចំេ ោះសុខភាព 
ំពិេសសែសើបក។ ែផលប័រមានផទហកស្រធាត្ុចិចឹមសំៀន់ៗដូចំ វតីាមីន B6 C, E , 
K និងស្រធាត្ុែរូរួមមាន ប ូតាសើយឡម ទ្ង់ែដង ំត្ិសរៃស និងហវឡឡាត្ ។ 
 អវីែដលពិេសសេទ្ៀត្េ ោះ ឿរបរិេភាគែផលប ៊័រំរបោំ នឹងជួយឱើយេឡើងគីឡឡ 
និងឿត្់បនថយជំងឺសរៃសះមេបោះដូង និងជំងឺ៉ចស់រៃសះមខួរកើាល ។ 

រេបៀបេធវើមន ៤ វិធីដូចខាងេរកាម ៖ 
១- រូបមនត ១ី េរគឿងផ៉ាឝំ ៖  
- ប ៊័រទ្ុ ំ២ ែផល 
- ទ្ឹកេ៉ោះេេៀប់ ២ ស្យើបរ ាយ 
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- ោឝើអ  ួ១ របអប់ 
• វិ្ីេ្វើ : 

 ចិត្សមើបកែផលប ៊័រ និងយករេប់វាេចញ រួចារន់ំដុំត្ូច ៗ ៉ក់ចូលកនហងោន 
បែនថមទ្ឹកេ៉ោះេេៀប់និងោឝើអ ួចូល របឡំបល់ឱើយសពវ ប តើប់មកបរិេភាគភាយើមៗ ។ 

២- រូបមនត ី ២ េរគឿងផ៉ាឝ ំ៖ 
- ប ៊័រទ្ុំ ១ ែផល 
- ស្រើយទ្ុំ ១ ែផល 
- េចកទ្ុំ ១ ែផល 
- ោឝើអ  ួ១ របអប់ 
- ទ្ឹកេ៉ោះេេៀប់ ១ ស្យើបរ ាយ 
• វិ្ីេ្វើ : 

 េ្វើដូចេទើនឹងវិ្ីៀងេលើែដរ។ ារន់ែផលេឈើនីមួយៗ ៉ក់កនហងោនទ្កឹកក ។ 
៉ក់ោឝើអ ួ និងទ្ឹកេ៉ោះេេៀប់ចូល កូរឱើយសពវចូលេទើ រួចបរិេភាគ ។ 

៣- រូបមនត ី ៣ េរគឿងផ៉ាឝ ំ៖ 
- ប ៊័រទ្ុំ ២ ែផល 
- ទ្ឹកេ៉ោះេេៀប់ ១ ស្យើបរ ាយ 
- ទ្ឹកេ៉ោះេេរសស់ ៥០ មិលលីលីរត្ 
• វិ្ីេ្វើ : 

 ៉ក់ប ៊័ររកឡហក រួចោក់ទ្ឹកេ៉ោះេេៀប់ ទ្កឹេ៉ោះេេរសស់ និងដុំទ្ឹកកកចូល 
រួចរកឡហកឱើយម ដ៵។ ោក់ប ៊័ររកឡហកេៅកនហងែកវ េហើយបរិេភាគ ។ 

៤- រូបមនត ី ៤ េរគឿងផ៉ាឝំ ៖ 
- ប ៊័រទ្ុំ ១ ែផល 
- ស្ច់រទ្ូងមាន់ 
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- េប ងេាឝើោះារន់ំពីរ 
- ទ្ឹករកូចៅមើរ 
- ជីរវា ើន់ស ុយ 
- ស្រើយខីត្ូច ១ ែផល 
- េរគឿងេទ្សមាន អំបិល េរមច ទ្ឹករជលក់េប ងេាឝើោះ 
• វិ្ីេ្វើ : 
- ៉ក់ប ៊័រចូលកនហងោន រួចបែនថមទ្ឹករកូចៅមើរ និងេរមចចូល 
- េពលរទ្ូងមាន់េស្ឃើរឆសិនរួច ែហកស្ច់វា៉ក់ចូលោនប ៊័រ 
- ចំែណកេប ងេាឝើោះ ស្រើយខី ជីរវា ើន់ស ុយ និងេរគឿងេទ្ស រត្ូវោក់ចូលកនហង

ោន រចបល់ចលូេទើឱើយសពវ ប តើប់មកបរិេភាគ ។ 
រមែឹក ៖ (បចហបើបននេនោះ មានផលិត្ផលដំេឡើងគីឡឡេរចើនរបេភទ្ ែដល ំចូល

ពីបរេទ្ស ប ុែនតេបើេល្កអនកចង់េរបើ រត្វូេរបើេ៉យរបុងរបយ័ត្ន នងិពិនិត្ើយឱើយាន
ហមត្់ចត្់ំមុន េបើមិនដូេោទើោះ ផលិត្ផលខលោះអាចប ោះ ល់ដល់សុខភាព) ។ 
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៧៩-អាហារលឡដល់េថែើម និងគួរេចៀសវង 
េ្លើមមានត្ួ ទ្ីបំែបកឿបូអ ៊ីរ៉ត្ បេងើត្គលហយកូស និងកមាងើត្់ំត្ិពលុកនហង

រាងឿយ។ េ្លើមក៏សតហកស្រំត្ិចិចឹម និងបេងើត្ទ្ឹករបមាត្់ែដលសំៀន់សរមាប់ឿរ
រមាយើយអាាររ និងរសូបយកស្រធាត្ុចិចឹមេៅកនហងអាាររ។ របសិនេបើេ្លើមដំេណើរ
ឿរមិនានលស អាចរបឈមនឹងជំងឺេ្លើម បញ្លើរមាយើយអាាររ និងជំងឺទ្ឹកេ មែផសម
របេភទ្២។ របបអាារររបោំៃ្ ានេដើរត្ួ ទ្ីោឝើងសំៀន់ជួយដល់សុខភាពេ្លើម
របស់េយើង ។  

ចង់ឱ៉ាយេ្លើមមនសុខភពលអ គួរញ ៉ាំអាហារទំងេនេះ ៖ 
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    ១- ឿេវេ ៖ ឿេហវមានផលលសចំេ ោះសុខភាពេ្លើម ំពិេសសជួយឿរ រជំងឺ
ៀយើញ់រុុេ្លើម។ ឿរសិកើាានបៃលើញា  ឿរផឹកឿេហវរាល់ៃ្អាចឿត្់បនថយារនិ-
ភ័យជំងឺេ្លើមរា ើំៃរ ូ និងជួយឿរ រេ្លើមពីឿរខូចៀត្ ដូចំជំងឺមាររីកេ្លើម ។ ឿរ
សិកើាមួយេទ្ៀត្ានេលើកេឡើងា  ឥទ្ធពិលឿរ ររបស់ឿេហវមានឥទ្ធិពលេៅេលើ
អង់ហើឝហីមេ្លើម ។ មើាឝើងវិញេទ្ៀត្ ឿេហវអាចឿត្់បនថយឿរេកើនេឡើងៃនៀយើញ់កនហងេ្លើម
និងបេងើនស្រធាត្ុរបៅំងអកុសុដីកមមកនហងេ្លើម។ េលើសពីេនោះ សមាសធាត្ុកនហងឿេហវ
ក៏ជួយអង់ហើឝហីមេ្លើមកនហងឿរកមាងើត្់ស្រធាត្ុបងមាររីកែដរ ។ 
    ២- ែតៃបតង ៖ ឿរសិកើាៅទើំ ២០១៥ ានសមាគើល់ា  ែត្ៃបត្ងអាចជួយឿត្់
បនថយំត្ិៀយើញ់របៅំងនឹងអាឿរៈអុកសុីឌីសុីវេ្ស៵ស  និងបនថយេរាគសញ្ញើេផើឝងៗ
ៃនជំងឺៀយើញ់រុុេ្លើមមិនែមនេ៉យស្រឿរផឹករស្ ែដលេនោះសុទ្ធែត្ំរបេោជន៍ដល់
សុខភាពេ្លើមរបស់េយើង ។ ំពិេសស ឿរផឹកទ្ឹកែត្ផ្តើល់ គឺលសំងៈ ើំផលិត្ផល
េ្វើពីែត្ៃបត្ង ។ 
    ៣- ខ្ទឹមស ៖ ឿរបែនថមខទឹមសេៅកនហងរបបអាាររក៏ជួយដល់េ្លើម។ ឿរសិកើា
មួយានបៃលើញា  ឿរៈ ើខំទឹមសអាចសរមកទ្មន់និងបនថយំត្ិៀយើញ់ៃនអនកមានជំងឺ
ៀយើញ់រុុេ្លើមមិនែមនេ៉យស្រឿរផឹករស្។ េនោះេ៉យស្រែត្ជំងឺៀយើញ់រុុេ្លើមមិនែមន
េ៉យស្រឿរផឹករស្ បងេ៉យឿរធាត្់រជុល ។ 
    ៤- ែផែពពួកបឺរី ៖ ពពួកបឺរី ដូចំែផលបលឡបឺរី េរសបឺរី និងេ្ហនបឺរី មានផទហកស្រ-
ធាត្ុរបៅំងអកុសុីដកមមណូេហវណល ែដលអាចឿរ រេ្លើមពីឿរខូចៀត្ាន។ 
    ៥- ែផែទាំពាំងបយជូរ ៖ ឿរសិកើាេៅកនហងរពឹត្តិបរត្ េវីលជឺណលអហវដិន្ឺណូ
ឡឡជី ានេលើកេឡើងា ែផលទ្ំ ំងាយជូរ ទ្ឹកទ្ំ ំងាយជូរ និងរេប់ទ្ំ ំងាយជូរ
សមើបឡរេ៉យស្រធាត្ុរបៅងំអុកសុីដកមម ែដលជួយេ្លើមេ៉យបនថយឿររល្កនិង
បៃកើរឿរខូចេ្លើម ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៥- ្កូចថែអង ៖ រកូច្លហងមានស្រធាត្ុរបៅងំអុកសុីដកមម ណ្រីែហន និងណ្រី-
ជីនីន ែដលអាចជួយឿរ រេ្លើមពីរបួស េ៉យបនថយឿររល្កនិងឿរ រេឿសិឿ
េ្លើម។ ស្រធាត្ុ ំងេនោះអាចបនថយឿរេកើនេឡើងៃនៀយើញ់កនហងេ្លើមនិងបេងើនអងហ់ើឝហីម
ដុត្បំផ្យើញំត្ិៀយើញ់ ។ ែផលេឈើេនោះអាចរបៅំងនឹងជំងៀឺយើញ់រុុេ្លើមមិនែមនេ៉យស្រ
ឿរផឹករស្ាន ។ 
    ៧- ្តីមនៀលើញ់េ្ចើន ៖ រត្ីមានៀយើញ់ែដលសមើបឡរេ៉យអាសុីដៀយើញ់អូេមារកើ៣
ែដលំៀយើញ់លសអាចជួយបនថយឿររល្ក ។ ៀយើញ់ ងំេ ោះមានរបេោជន៍ដល់េ្លើម
េ៉យឿរ រមិនឱើយមានំត្ិៀយើញ់េកើន និងរកើាករមិត្អង់ហើឝហីមកនហងេ្លើម។ ឿរសិកើា
រត្ូវានេគែណ ំឱើយៈ ើ២ំដងឬេរចើនំងេនោះកនហងមួយសាឍើហ៍ ។ ឿរៈ ើំៀយើញ់េរចើន
េពកគឺមិនលសសរមាប់េ្លើមេទ្ ប ុែនតៀយើញ់ខលោះគឺលសសរមាប់េ្លើម ។ 
    ៨- េ្បងអូលីវ ៖ ឿរបែនថមេរបងអូលីវេៅកនហងរបបអាារររបោំៃ្ អាចឿត្់
បនថយអាឿរៈអុកសុដីឺសុីវេ្ស៵ស និងជួយដំេណើរឿរឱើយេ្លើមរបេសើរំងមុន ។ េនោះ
មកពីអាសុីដៀយើញ់មិនែឆសត្កនហងេរបងអូលីវ ។ 
    ៩- បែនែនិងែផែេឈើេផើសងៗ ៖ បែនលនិងេផលើេឈើមួយចំនួនមានរបេោជន៍ដល់
េ្លើមដូចំ ែផលប ៊័រ ែផលេចក េមើមៃឆា វរកហម ផ្កើៀត្់ណ្េខៀវ អងរសរមូប ឿរូុត្ 
រកូចៅមើរ ែផលលឞហង និងែផលឪឡកឹ។  

អាហារគួរេចៀសវង 
ចង់ឿរ រេ្លើមឱើយមានសុខភាពលស េល្កអនកគួរេចៀសវាងអាាររ ំងេនោះ

ែដលេ្វើឱើយេ្លើមមានឿរពិាកកនហងកិចដំេណើរឿរ ។  
    ១-  អាហារសមើបឣណ៌ំតិៀលើញ់ ៖ េនោះមានរបេភទ្អាាររបំពង  
ដំឡឡងកចប់ និងរេប់្ច៴ំ ត្ិែដលមានំត្ិៀយើញ់េរចើន ។  
    ២-  អាហារមនំតិេមើៅ ៖ អាាររ ំងេ ោះរួមមាននំបុ័ង ផ្ស្ដើរ នងិនំេខក។ 
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    ៣-  សរ ៖ អាាររែដលមានំត្ិសរដូំ សឺរីល ផលិត្ផលដុត្ និងសររេប់ 
រួម ំងឿរេរបើរាស់សរ ។ 
    ៤-  អាំបិល ៖ េដើមើបីឿត្់បនថយឿរៈ ើំអំបិល ចូរកុំេចញេៅៈ ើំអាាររៀងេរើ
េរចើនេពក និងេចៀសវាងអាាររឬបែនលកំប ុង ។ 
    ៥-  េ្គឿង្សវងឹ ៖ ឿរបចើ៲ប ់ឬឿត្់បនថយផឹកេរគឿងរសវឹង អាចជួយឱើយេ្លើម
មានេពលសរមាក ។  ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

៨០-វីតាមីន ៥ មុខ្ជាំនួយសាច់ដុាំ 
វីតាមីនពិត្ំសំៀន់ៀយើំងចំេ ោះរាងឿយ។ េរើពីជួយបេងើនរបព័នធភាពស្ ើំ

ឬពើាាលជំងឺទ្ូេៅមួយចំនួនដូចំផ្ដើស្យ វីតាមីនក៏ជួយឱើយស្ច់ដុំឿន់ែត្ៀយើំង
ែដរ ។ េហត្ុេនោះ េបើអនកចង់ឱើយស្ច់ដុំឿន់ែត្លស មិនៃយឈឺ គបើបៈី ើំវីតាមីនប ុ មើន
មុខៀងេរឿមេនោះ លសបំផុត្ ៖ 
    ១- អូេមហាកើ ៣ ៖ ស្ច់ដុំចុោះេខើាយ េ៉យស្រភាពស្ ើំអាំងសុយលីន 

  ខណៈែដលអូេមារកើ៣ អាចេ៉ោះរស្យបញ្លើេនោះាន ។ 
អូេមារកើ ៣ កនហងៀយើញ់រត្ី អាចជួយបេងើនភាពៀយើំងរបស់ស្ច់ដុំ ។ 
    ២- វីតាមីន  ៖ វីតាមីន ំងឡាយេៅកនហងរកុម B ក៏សំៀនែ់ដរ េដើមើបីជួយឱើយ
ស្ច់ដុំៀយើំងំងមុន ។ 
  ៖ េអម ូកលឡប ៊ីន  ំអុកសុែីហើឝនេៅកនហងេឿសិឿំេរចើន រួម ំងេឿសិឿ
ស្ច់ដុំ ។ េដើរត្ួ ទ្ីោឝើងសំៀន់កនហងឿរបេងើត្េអម កូលឡប ៊ីន ។ ដូេចនោះវាអាចេ្វើឱើយ
ស្ច់ដុំៀយើំង។  មានេៅកនហងរេប់ែផលេឈើ ្ច៴ំត្ ិនំបុ័ង និងាយំេដើម ។ 
  ៖ ឿរបំែបលងា មពលរបូេត្អ ៊ីន គលហយកូស រត្ូវឿរវីតាមីន B2 ។  

 មានកនហងឈីស ស ុត្ និង ទ្ឹកេ៉ោះេេ ។ 
...................... 
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B3 ៖ ដំេណើរឿរផលិត្ំា មពល រត្ូវឿរវីតាមីន B3 ។ រត្ ី េប ងេាឝើោះ 
ស ុត្ និង ទ្ឹកេ៉ោះេេ ំរបភពវីតាមីន B3 ។ 

 ៖ រាងឿយេយើងរត្ូវឿរវីតាមីន B6 ំោំាច់ េដើមើបីេរបើឿបូអ ៊ីរ៉ត្
សរមាប់លូត្ល្ស ់ និងរមាយើយរបូេត្អ ៊ីន ។ ទ្ឹកសែណែក ប ៊័រ រត្ី និង អងរសំរូប 
សុទ្ធែត្សមើបឡរវីតាមីន B6 ។ 

 ៖ វីតាមីនេនោះសំៀន់សរមាប់រមាយើយអាមីណូអាសុីដ កនហងរបូេត្អ ៊ីន ។ 
របភពអាាររសំៀន់ៗផទហក B7 មាន ផើឝិត្ ស ុត្េលឿង និងេ្លើមេេំេដើម ។ 
    ៣- វីតាមីន  ៖ សរៃសះម ំអុកសុីែហើឝន និងជីវំត្ិំេរចើនមកស្ច់ដុំ 
ជួយឱើយមានដំេណើរឿររត្ឹមរត្ូវ េហើយវីតាមីនC អាចជយួឱើយសរៃសះមមានសុខ-
ភាពលសេទ្ៀត្ផង។ ដូេចនោះវីតាមីន C អាចជយួឱើយស្ច់ដុំៀយើំង។ ំក់ែស៵ង ែផលេប ងេាឝើោះ 
្សតបឺរី រកូច រកូច្លហង សុទ្ធែត្ំរបភពវីតាមីន C ។ 
    ៤- វីតាមីន D ៖ វីតាមីន D សថិត្កនហងចំណ្ត្់ា ទើក់ដំបូងេគែដលអាចឱើយស្ច់ដុំ
ៀយើំងំងមុន។ វាមានត្ួ ទ្សីំៀន់េៅកនហងរបព័នធភាពស្ ើំ និងជួយស្ច់ដុំឱើយឿនែ់ត្
ៀយើំងនិងដំេណើរឿរលស ។  វីតាមីន D ក៏ោំាច់សរមាប់ឿររសូបយកឿល់សើយឡម និង
ផូស វ័រែដលឆសឹងរត្ូវឿរសរមាប់ឿរលូត្ល្ស់ ឿរក្ ឍើក់ស្ច់ដុំ និងា មពលរមាយើយ
អាាររ ។ 
 វីតាមីន D រត្ូវានេគែណ ំឱើយៈ ើំព ី 4000 េៅ 6000 IU កនហងមួយៃ្។ 
របភព្ំបំផុត្របស់វីតាមីន D គឺពនលឺរពោះអាទ្ិត្ើយ (េពលរពឹក) ទ្ឹកេ៉ោះេេ ស ុត្េលឿង 
និង រេប់្ច៴ំ ត្ិ ។ 
    ៥- វីតាមីន  ៖ មុខៃររបស់េឿសិឿ អារស័យេលើសុខភាពភាទើសរបស់វា។ 
ភាទើសេឿសិឿអាចដំេណើរឿរានលស េ៉យស្រស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមមពី
វីតាមីន E ។ ឿរូុត្ អាល់ម ុន ែផលប ៊័រ េរបងអូលីវ េរបងផ្កើឈូករត្ន សុទ្ធែត្ំរបភព
វីតាមីន E ។ ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 



        គល់-សុភាព  

 

៨១-ទមលើប់អា្កក៣់យសើងេពលយប់េធេើឱើយេថែើមខ្ូច 
េ្លើមគឺំសរីរាងដ៏សំៀន់របស់មនុសើឝ ែដលមានមុខៃរំេរចើន រួមមាន

បនើាបំត្ិពុល សំេោគរបូេត្អ ៊ីន នងិផលិត្ស្រធាត្ុគីមីជីវស្្ស៵ែដលោំាច់
សរមាប់រមាយើយអាាររ។ មើាឝើងេទ្ៀត្វាំសរីរាងដ៏ោំាច់មិនអាចខវោះានសរមាប់ឿរ
រស់រាន ដូេចនោះេហើយអនករត្ូវែត្ដឹងពីរេបៀបែ្រកើាវា ំពិេសសរត្ូវយល់ដឹងពីទ្មាយើប់
ែដលរត្ូវេចៀសវាង ៣ ោឝើងេនោះ េបើមិនចងប់ំផ្យើញេ្លើមឱើយៅប់ខូចមនុអាយុ ៖ 
    ១- ៈ ើាំែឆឡតេពកមុនចូលេគង ៖ សពវៃ្េនោះ េ៉យស្រែត្មនុសើឝេយើង
មមាញឹកនឹងឿរៃរៀយើំងេពក េ្វើឱើយឿរទ្ទ្ួល នអាាររមិនេទ្ៀង ត្់ ំពេិសស
ៈ ើំេកៀកេមាឝើងចូលេគង ។ ឿរៈ ើំែឆសត្មុនចូលេគង ំពិេសសៈ ើំចំណីអាាររ
ែដលផទហកំត្ិៀយើញ់េរចើន នឹងបេងើនបនទហកេលើេ្លើម និងប ោះ ល់ដល់បំពង់រមាយើយ
អាាររផងែដរ ។ វាមិនរត្មឹែត្េ្វើឱើយអនករបឈមនឹងឿរេឡើងទ្មន់េ ោះេទ្ ែ្ម ំង
បេងើនឱឿសេលើសំត្ិៀយើញ់េៅកនហងេ្លើមេទ្ៀត្ផង ។ 
    ២- ផឹក្សាេពលលងើច ៖ អនកខលោះយល់ា  ឿរផឹករស្េពលល្ឃើចជួយឱើយេដក
លក់រសួល និងសប់សល់។ ពិត្ណ្ស់វាជួយឱើយេដកលករ់សួលែមន ប ុែនតកនហងខណៈ
េពលំមួយេទើេនោះ វាក៏ឿត្់បនថយគុណភាពៃនឿរេដករបស់អនកែដរ េរ ោះេៅេពល
ភាញើក់េឡើងកនហងរពឹកប តើប់ អនកនឹងមានអារមមណ៍ា ហត្់េនឿយ និងឈកឺើាល។ េលើស
ពីេនោះេៅេទ្ៀត្ ឿរផឹករស្កនហងរយៈេពលយូរ អាចជោះឥទ្ធិពលអវិជ៱មានដល់េ្លើម និង
ំេហត្ុបងឱើយមានជំងឺរកិនេ្លើម ។ 
    ៣- ចូលេគងយបេ់្ៅ ៖ បចហបើបននេនោះ យុវវ័យភាគេរចើនមានទ្មាយើប់ចលូេគង
យប់េរៅ។ េបើអនកចូលេគងយឺត្ រាងឿយមិនានសរមាកកនហងេពលដ៏ស័ក៵ិសមេ្វើឱើយ
េ្លើមេៅបំេពញត្ួ ទ្ីេ៉យមិនានសរមាកេឡើយ។ េពលេគង ះមរត្ូវឿរបច៱ឡន
េៅឿន់េ្លើមេដើមើបីបំេពញមខុៃរ កនហងឿរបនើាបំត្ិពុល ។ ឿរេគងមិនានរគប់
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រេន់ឬេគងមនិលក់សប់សល់ ក៏ជោះឥទ្ធិពលដល់សមត្ថភាពរបស់េ្លើមកនហងឿរដំេណើរ
ឿរផងែដរ ។ 
 កំហុសឆងមើាឝើងេទ្ៀត្គឺមនុសើឝភាគេរចើនចូលចិត្តេលងទ្ូរសពទមុនេពលចូល
េគង។ វាអាចបណ្ដើលឱើយអនកេញៀនរហូត្ដល់មិនចង់េគង ំេហត្ុេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់
ដំេណករបស់អនក។ ដូេចនោះគួរែត្ឿត្់បនថយឿរេរបើរាស់េរគឿងេអឡិចរត្ូនិចមុនចលូ
េគង និងជំនួសេ៉យឿរអានេសៀវេៅ ឬស្ដើប់ចេរមៀងវិញ ែដលេ្វើឱើយអនកៅប់
ងងុយេគង ។ 
 េរើពីទ្មាយើប់ខសុៗរបស់អនកែដលអាចបងំផលប ោះ ល់ដល់េ្លើមានេ ោះ 
ៀងេរឿមេនោះគឺំវិ្ីស្្ស៵មួយចំនួនេដើមើបីជួយឱើយេ្លើមមានសុខភាពលស ៖  
    ១- ទ្ទ្ួល នអាាររែដលលសចំេ ោះសុខភាព មានអ ម័យ និងរកើាត្ុលើយភាព
អាាររូបត្ថមភ កុំរុលងអាាររេពលណ្មួយ។ គួរឿត្់បនថយអាាររលក់តាមដងផលឡវឬ
អាាររែដលឆសិនរស្ប់ េរ ោះវាំេហត្ុបងឱើយេកើត្មានំត្ិពុលនិងផើឝិត្កនហងរាងឿយ 
    ២- មុននឹងសេរមចចិត្តេរបើា ទើំេដើមើបីពើាាលជងំឺ (េ ោះជំងឺអវីក៏េ៉យ) គួរេៅ
ពិេរេោះឬទ្ទ្ួលឿរែណ ំពីេវជ៱បណឌិត្ជំ ញ ។ 
    ៣- េចៀសវាងឿរផឹកេរគឿងរសវឹងែដលមានំត្ិអាល់កលុខពស់ និងជក់ារី ។ 
    ៤- ារត្់រាណឱើយានេទ្ៀង ត្់ ំេរៀងរាល់ៃ្ ។ 
    ៥- េគងឱើយានរគប់រេន់ និងេទ្ៀងេពល ។ 

ប្បភព ៖ អតថបទបកែប្បេដោយ ៖ Chic Chic (ផទះេននហ)៍ 

៨២-អតថ្បេយជន៍៦យសើងៃនទឹកអាំេៅ 
 ឿរផឹកទ្ឹកអេំៅនឹងជួយបេងើនចំនួន 

 េៅកនហងរាងឿយ។ ដូេចនោះវាំែផនកមួយដ៏សំៀន់កនហង
ឿរពរងឹងដល់សុខភាពឆសឹង និងជួយបៃកើរជំងឺពុកឆសឹងេទ្ៀត្ផង។ រេនែ់ត្អនកផឹកទ្ឹក
អំេៅមួយែកវំេរៀងរាល់ៃ្ អាចជួយឱើយឆសឹងរឹងមាំានេៅអាយុឿន់ែត្េរចើន ។ 
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 និោយដល់ទ្ឹកអំេៅ អនករបែហលំដឹងចើាស់េហើយា វាំេភសជ៱ៈែដល
ៃយរកទ្ិញ និងមានត្ៃមលេា ក ប ុែនតវាំេភសជ៱ៈរបេភទ្មួយែដលមិនសូវមានអនក
ណ្ដឹងពីអត្ថរបេោជន៍ំ េរចើនរបស់វា េរើែត្ពីមានរសំត្ិែផសម។ ទ្ឹកអំេៅេមើន
ំត្ិៀយើញ់ របេូត្អ ៊ីន និងសរៃសេទ្ ប ុែនតវាមានំត្ិប តូាសើយឡម សូដើយឡម មាឝើេញ សើយឡម 
ឿល់សើយឡម និងំត្ិែដកេៅវិញ ។ ោឝើងណ្មិញ កនហងទ្ីេនោះខ៳ហំនឹងបៃលើញពីអត្ថ-
របេោជន៍ចំេ ោះសុខភាព ែដលទ្ឹកអំេៅានផ៵ល់ឱើយ េហើយក៏មិនសូវមាននរណ្
ានដឹងេរចើេ ោះែដរ ។ 
    ១- សុខ្ភពឆឡងឹ ៖ ឿរផឹកទ្ឹកអំេៅជួយបេងើនចំនួនម ង់ារកើែណស ំត្ិែដក 
ឿល់សើយឡម មាឝើេញ សើយឡម និងប ូតាសើយឡម េៅកនហងរាងឿយ ។ ដូេចនោះវាំែផនកមួយដ៏
សំៀន់កនហងឿរពរងឹងដល់សុខភាពឆសឹង វាក៏ជួយបៃកើរជំងឺពុកឆសឹងែ្មេទ្ៀត្ផង ។ 
 រេន់ែត្ផឹកទ្កឹអំេៅមួយែកវំេរៀងរាល់ៃ្ អាចជួយឱើយឆសឹងអនករឹងមាំាន
េៅេពលអនកមានអាយុឿនែ់ត្េរចើន ។ 
    ២- បេងើនថមពល ៖ េដើមអំេៅផទហកេៅេ៉យស្រធាត្ុស្រកូសែដលេគដឹងា 
ំទ្រមង់ដ៏ស្មច៴មួយៃនំត្ិសរ េ៉យស្រែត្វាសមើបឡរេ៉យស្រធាត្ុមួយេនោះ
ដូេចនោះេហើយ ទ្ឹករបស់វាក៏ៃយបឺត្រសូបចូលកនហងរាងឿយ និងបេងើនា មពលឿន់ែត្
េលឿនេៅេពលអនកកំពុងែត្េខើាោះំត្ិទ្ឹក ឬខវោះំត្ិសរកនហងះម ។ 
    ៣- សុខ្ភពត្មងេនម ៖ ទ្ឹកអំេៅំេភសជ៱ៈមួយរបេភទ្ែដលមានសូដើយឡម 
 ប ក៏ដូចំំត្ិៀយើញ់ បពី្មមំត្ិ េហើយវាក៏មិនមានំត្ិៀយើញស់្ជឺេរូត្ទ្ីែហវត្
ផងែដរ ដូេចនោះវានឹងជួយែ្រកើាត្រមងេ មឱើយឿន់ែត្មានសុខភាពលសែ្មេទ្ៀត្ ។ 
    ៤- បញ្ចអុះកូេឡេសតរ៉ៃូល ៖ ឿរសិកើាានរកេឃើញា  ឿរផឹកទ្ឹកអំេៅអាចជួយ
បនថយចំនួនកូេឡេសតរូូល  ំងឿយើេសទើរីេ្ើរា ើយ និងៀយើញ់អារកក់ េហើយអាចឿរ រេបោះ
ដូងកុំឱើយេកើត្ជំងឺែ្មេទ្ៀត្ផង ។ 
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    ៥- បៃកើរជាំងឺមហារីក ៖ ទ្ឹកអំេៅជួយឿរ រជំងឺមាររីកានេរចើនរេបៀប េនោះ
េ៉យស្រែត្វាសមើបឡរេៅេ៉យំត្ិអាល់ឿំឡាំង (  ំមួយវត្តមានដ៏
េរចើនៃនំត្ិែដក ម ង់ារកើែណស មាឝើេញ សើយឡម ប ូតាសើយឡម និងឿលស់ើយឡម។ វាក៏ពិាក
សរមាប់េឿសិឿមាររីករស់េៅកនហងមជើ៲៉ឋើនអាលឿ់ឡាំងផងែដរ ំពិេសសជំងឺ
មាររីកសតន និងរកេពញរបូស្ឍើត្ែត្ម៵ង ។ អនកអាចទ្ទ្ួលានអត្ថរបេោជន៍មួយ
េនោះតាមរយៈឿរផឹកទ្ឹកអំេៅំេទ្ៀង ត្់ ។ 
    ៦- សុខ្ភពែសើបក ៖ សមាសធាត្ុមួយៃនទ្ឹកអំេៅគឺអាល់ាររើៃហរដុកសុី -
អាសុីដ  ំពេិសសៃកលកូរីអាសុីដ ែដលំអង់ទ្ីអុកសុីដង់សរមាប់ជួយដល់សុខភាព 
ែសើបក ។ េៅេពលអនកផឹកទ្ឹកអំេៅេទ្ៀង ត្ ់ វានឹងជួយល្ងសមាវើត្ឿរបងេរាគ 
និងឿររល្កេៅេលើែសើបក ខណៈវាអាចបនថយេរាគសញ្ញើៃនភាពោស់របស់អាយុ
ឿន់ែត្េរចើន ែដលមានដូចំស្ទើមំំ ភាពរជីវរជួញ នងិឿរែរបរបួលរបស់ែសើបក ។ 
 បរយិយេដោយ េវជ្ជបណ្ឌិត នុខ េនៀន ។ ប្បភព ៖ Health.com.kh 

៨៣-ឧសើាវ៍វិលមុខ្េពលេ្ឿកេឡើង 
 អាឿរៈវិលមុខេៅេពលេរឿកឈរ អាចេកើត្េឡើងែត្ ២-៣ វិ ទ្ីប ុេណ្្ើោះ 
ប តើប់មកក៏ាត្់េៅវិញ។ េ ោះំោឝើងណ្ អាឿរៈេនោះអាចំសញ្ញើៃនអវីែដល្ន់-
្រំងេនោះ។ ដូេចនោះសូមអនកកុំេ្វសរបែហសឱើយេស្ោះ េរ ោះេនោះំសញ្ញើៃនជំងឺមួយ
កនហងចំេណ្មជំងឺ ំង ៥ ៀងេរឿមេនោះ ។ 
    ១- ឿរថយចុុះសមពើធះម ៖ េៅេពលេយើងផ្យើស់ប៵ឡរជំហរពីអងហយឬេដកេៅ
ំេរឿកឈរេលឿនេពក េបោះដូងមិនអាចសរមបតាមេដើមើបីះមរត្់ានេទ្ ែដល
បណ្ដើលឱើយសមាពាើ្ះមធាយើក់ចុោះកនហងរយៈេពលដ៏ខលី។ឿរផ្យើស់ប៵ឡរោឝើងៅប់រហ័សេនោះ
មានរយៈេពលរត្ឹមមួយែភលត្ប ុេណ្្ើោះ ប ុែនតវាប ោះ ល់ដល់ែភនក ឿត្់បនថយបរិមាណ
អុកសុីែហើឝន និងំត្ិសរែដលះមផត្់ផង់ដល់រីទ្ីណ្ ែដលំត្ំបន់ទ្ទ្ួលខុស
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រត្ូវកនហងឿររកេឃើញពនលឺ។ រត្ង់ចំណ ចេនោះ រីទ្ីណ្ោប់េផ៵ើមបេចញសញ្ញើ, ពនលឺែដល
បេចញគឺខុសរបរកត្ ីឬអាចងងឹត្។ វិលមុខេកើត្េឡើងែត្មួយែភលត្ប ុេណ្្ើោះ េៅេពល
ែដលេបោះដូងេ្វើនិយ័ត្កមម សមាពាើ្ះមរត្លប់មក្មមតាវិញ េនោះនឹងាត្់េៅវិញ ។ 
 របសិនេបើអនកជបួាត្ុភូត្េនោះញឹកៈប់ អនកគួរយកចិត្តទ្ុក៉កច់ំេ ោះជំងឺ
បនថយសមាពាើ្ះម ( េថមើាឝើងេទ្ៀត្ា  ឿរ្យចុោះសមាពាើ្ះមកនហងខួរកើាល ) ។ 
េនោះគឺំទ្រមង់ៃនសមាពាើ្ះម ប ែដលេកើត្េឡើងេពលេរឿកពីដំេណក ។ 
 ជំងឺេលើសះមកនហងសរៃសះម អាចេ្វើឱើយអនកមានអារមមណវ៍ិលមុខ ឈឺ
កើាលរស្ល េហើយាត្់េៅវិញខលអនឯងប តើប់ពី ២-៣ វិ ទ្ី ឬប ុ មើន ទ្ី។ េ ោះំ
ោឝើងណ្ ាត្ុភូត្េនោះេបើេកើត្េឡើងកនហងរយៈេពលែវង អាចំសញ្ញើៃនបញ្លើ្ន់្រ។ 
អនកគួរែត្េៅជួបរគូេពទ្ើយ េបើឧសើាហ៍វិលមុខេៅេពលេរឿកពីអងហយ ។ 
    ២- មត់សើបឣន ៖ ឥរិោប្មិនរត្ឹមរត្ូវកនហងឿររស់េៅ នឹង ំ
ឱើយរីករាល៉លៃនកសើបឡន េនោះគឺំជំងឺរបស់មនុសើឝោស់ែដលមនុសើឝភាគេរចើនែត្ង
ចួបរបទ្ោះ។ េៅេពលមានជំងឺេនោះ អនកនឹងមានឿរឈឺោប់ឿន់ែត្ៀយើំងែដលល្ត្
សនធឹងពចីុងកចឹងកដល់កើាល ឬពីកចឹងកេៅស្មើ វិលមុខ និងរកកល់កសអត្រាល់េពល
អនកេរឿកឈរ ។ 
    ៣- បញ្ឝើផែឣវដេងហើម ៖ អនកមានរបវត្តិជំងឺហឺត្ ជំងឺេបោះដូង សទោះសួត្ំេដើម អាច
វិលមុខេៅេពលេរឿកឈរ ។ ស្ណើនភាពេនោះេរចើនែត្េកើត្េឡើងេៅេពលបរិមាណ
អុកសុីែហើឝនកនហងរាងឿយមិនរគប់រេន ់បងឱើយវិលមុខ ពិាកដកដេងឞើម ។ 
    ៤- ភពមិន្ប្កតីៃន្ប៉ប់េភទ ៖ ឿរមិនរបរកត្ីៃន រើរមាសគឺំជំងឺែដល
មនុសើឝរសីំេរចើនចួបរបទ្ោះ។ ំ្មមតាអនកែដលមានបញ្លើរបព័នធសរៃសះមេបោះ-
ដូងគឺៃយនឹងមានជំងឺ៉ចស់រៃសះមខួរកើាល េរចើនដងំងមនុសើឝទ្ូេៅ និង
ៃយមានអាឿរៈវិលមុខេៅេពលេរឿកឈរ និងអងហយផងែដរ ។ 
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    ៥- ជាំងឺទក់ទងន់ងឹេបុះដូង ៖ ជំងឺៃនរបព័នធសរៃសះមេបោះដូងដូចំ ជំងឺសទោះ
សរៃសះមកនហងខួរកើាល ចៃរើក់េចោះដូងេល្ត្ៈប់ ស្ច់ដុំេបោះដូង... ក៏អាច
បណ្ដើលឱើយវិលមុខេៅេពលេរឿកឈរែដរ ។ ខណៈឥរិោប្រត្ូវផ្យើស់ប៵ឡរភាយើម ៗ 
ះមនិងអុកសីុែហើឝនមិនរត្ូវានេ្វើចល រគប់រេន់ដល់ខួរកើាល ែដលបណ្ដើល
ឱើយវិល ហុឹងកនហងរត្េចៀក ឈកឺើាល និងែបកេញើស ។ 
 អនកគួរែត្តាម៉នអាឿរៈវិលមុខរាល់េពលេរឿកឈរឬអងហយចុោះ ។ របសិន 
េបើអនកេឃើញា វាេកើត្េឡើងំរបោំ នងិប ោះ ល់ដល់ជីវិត្ អនកគួរែត្េៅជួបរគូេពទ្ើយ
ឱើយានៅប់តាមែដលអាចេ្វើេៅាន ។ ប្បភព ៖ Phunutoday / Knongsrok 

៨៤-េតើឿេវេកញ្ចប់េ្េុះថនើក់ឬេទ ? 
 ផឹកឿេហវកចប់ (ឬេគេថា   េត្ើអាចប ោះ ល់ដល់សុខ
ភាពែដរឬេទ្ ? េហើយឿេហវកចប់ខុសពីឿេហវរេប់ដូចេម៵ចខលោះ ? 
 កនហងអំឡហងេពលវិបត្តកិូវីដ-១៩េនោះ របែហលមានរបំជនំេរចើនែដលេចញ
េរើផទោះមិនាន ំេហត្ុេ្វើឱើយអនកែដលចូលចិត្តឿេហវ ពិាកកនហងរកឿេហវលសៗផឹក ។ 
អ ៊ីចឹងេហើយេយើងេឃើញេត្់ៃកមកផឹកឿេហវកចប់ េ៉យស្រែត្វាៃយរសួលរក 
មានត្ៃមលេា ក និងៃយរសួលេ្វើ (ឆុង) ផឹកខលអនឯង ។ ដូេចនោះវាពិត្ំស័ក៵ិសមកនហង
សម័យឿលបិទ្ខទប់ៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ប ុែនតចមល់េៅរត្ង់ា  េត្ើឿេហវកចប់ ខុសពី
ឿេហវរេប់ដូចេម៵ច? េហើយឿរផឹកឿេហវកចប់េរចើនកនហង១ៃ្មានផលប ោះ ល់ដល់
សុខភាពែដរឬេទ្ ? 
 ំឿរពិត្ ឿេហវកចប់ ឬឿេហវប តើន់េនោះ គឺំពពួកឿេហវ ំងឡាយណ្
ែដលរត្ូវេគេវចខប់ំលើាយរួចំេរសចរចកកនហងែកវ ដប ឬកនហងកចប់ ។ អត្ិ្ជិន
អាចទ្ិញយកេៅផឹក េ៉យរេន់ែត្ោក់ទ្កឹេើដើចូលំឿរេរសច ខុសពីឿេហវរេប់
ែដលរត្ូវឆលងឿត្់េរចើនដណំ្ក់ឿល មុនេពលទ្ទ្ួលានឿេហវមួយែកវ ។  
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 េបើេោងតាមេគហទ្ំព័រសុខភាពដ៏លើបី របស ់ e ានឱើយដឹងា  
ឿេហវកចប់េ ោះបីំេលឿនំង ៃយរសួលំង នងិេា កំងក៏េ៉យ ប ុែនតអត្ថ-
របេោជន៍របស់វាចំេ ោះសុខភាព ក៏មិនសូវខុសេទើពីឿេហវរេប់ប ុ មើនែដរ ។ កនហងទ្ី
េនោះខ៳ហំនឹងដករសង់យកអត្ថរបេោជន៍ៃនឿេហវ្ំៗ២ោឝើងេដើមើបីឱើយេល្កអនកានដឹង 
    ១- ឿេវេកញ្ចបម់នផទអកសារំតិ្បៅាំងអុកសុីដកមេ និងសារំតិចិញ្ចឹម 
ដូចឿេវេទូេៅែដរ ៖ ឿេហវកចប់ំរបភពដ៏្ំៃនស្រធាត្ុរបៅំងអកុសុីដកមមែដល
ជួយោឝើងៀយើំងដល់សុខភាព។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ឿេហវកចប់កនហងមួយែកវឬមួយែពង 
ស៵ង់៉រ មានរត្ឹមែត្ ៧ ឿឡឡរីប ុេណ្្ើោះ និងមានបរិមាណប ូតាសើយឡម មាឝើេញ សើយឡម និង 
នីត្ូទ្ីនផងែដរ។ សរមាប់អនកមិនរត្ូវឿរេឡើងគីឡឡ ឿេហវកចប់គឺលស េរ ោះឿឡឡរកីនហង
ឿេហវកចប់គឺមានចំនួនត្ិចត្ួច ។ 
    ២- ឿេវេកញ្ចបម់នផទអកសារធតុឿេវេអ ៊ីនតិចំងឿេវេ្េប់ ៖ដចូេល្ក
អនកធាយើប់ានដងឹេហើយ ស្រធាត្ុឿេហវអ ៊ីនគឺំភាទើក់ៃររុេៈច ែដលរត្ូវានេគេរបើ
រាស់ោឝើងទ្ូលំទ្ូល្យបំផុត្េៅេលើពិភពេល្ក ។ ឿេហវកចប ់ ១ ែពងឬេសមើនឹង
េមើៅឿេហវ១ស្យើបរ ឿេហវ អាចផទហកំត្ិឿេហវអ ៊ីនរបមាណពី៣០េៅ៩០មិលលីរឿម 
ចំែណកឯឿេហវរេប់កនហង១ែពង គឺមានផទហកំត្ិឿេហវអ ៊ីនពី៧០េៅ១៤០មិលលីរឿម។ 
ំលទ្ធផល ំត្ិឿេហវអ ៊ីនេរចើនេពកក៏អាចមានផលប ោះ ល់េៅដល់សុខភាពែដរ 
ដូចំបញ្លើ្ប់អារមមណ៍ រុៀនដល់ដំេណក មិនរសួលខលអន ឈឺរកពោះ ញ័រខលអន និង
ចៃរើក់េបោះដូងេល្ត្េលឿន។ ដូេចនោះ ឿរផកឹឿេហវកចប់គឺំជេរមើសមួយលសសរមាប់
អនកមិនសូវរត្ូវំមួយស្រធាត្ុឿេហវអ ៊ីន។េយើងេឃើញា អនកខលោះផឹកឿេហវេរចើនេពក 
េ្វើឱើយេត្់មានអាឿរៈញ័រៃដេជើង ឬ្ប់ដេងឞើមំេដើម េនោះេ៉យស្រំត្ិឿេហវអ ៊ីន
កនហងឿេហវេរចើនេពក ។ េលើសពីេនោះ ឿេហវកចប់ក៏មានមុខៃរជំនួយំេរចើនេទ្ៀត្ 
ដូចំបេងើនមុខៃរខួរកើាល ជំរុញឿររមាយើយអាាររានលស ឿត្់បនថយារនភិ័យៃន
ជំងឺសរៃសរបស្ទ្ បនថយារនិភ័យៃនជំងឺទ្ឹកេ មែផសម និងជួយឿត្់បនថយារនិ-
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ភ័យៃនឿរវិវត្តេៅំជំងឺទ្ឹកេ មែផសមរបេភទ្ទ្ី២។ មើាឝើងេទ្ៀត្វាអាចឿត្់បនថយៃន
ជំងឺេ្លើមដូចំ រកិនេ្លើម និងមាររីកេ្លើម េហើយវាក៏ជួយដល់សុខភាពផលឡវចិត្តនិង
បនថយឿរេ្វើអត្តែត្េៅេលើពិភពេល្ក រពម ំងអាចជួយឱើយេយើងមានអាយុែវង
ផងែដរេបើេយើងផឹករត្ឹមរត្ូវតាមកើបអន ។  

សូមរមលឹកផងែដរា  េល្កឧកៈឝើេវជ៱បណឌិត្ គួច េម៉េងលី ក៏ធាយើប់ានមាន
របស្សន៍ា  ឿេហវមានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើនចំេ ោះសុខភាព េបើេយើងផឹកាន
រត្ឹមរត្ូវ ។ សមូើបីកលិនឿេហវ ែដលេគេថា កលិនអារូូមាឝើ គឺភាគេរចើនេយើងចូលចិត្តហិត្
មុនផឹក ក៏អាចមានលទ្ធភាពជួយទ្ប់ស្កើត្់េរាគមាររីកផងែដរ។ ឿេហវក៏អាចជួយខួរ
កើាល ឿរគិត្ និងរាងឿយរបស់េយើងភលឺស្រើងរសឡោះលស។ ពិេសសំងេនោះេៅេទ្ៀត្ 
ឿេហវក៏អាចជួយេរាគញ័រៃដញ័រេជើងេៅេពលមនុសើឝេយើងមានវ័យចំណ្ស ់និងជួយ
ពើាាលេរាគេភលចភាយើំងេរចើន និងមុខៃរំេរចើនេផើឝងេទ្ៀត្ ។ 

ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 
៨៥-មនុសើស្សីបត់បង់៧យសើងេ្ឿយេរៀបឿរ 

 ប តើប់ពីេរៀបឿរនិងមានប៵ី មនុសើឝរសីរត្ូវរបឈមមខុនឹងបែរមបរមួល និង
ឿរាត្់បង់នូវលកណៈមួយចំនួនេលើរូបរាងឿយ ែដលេរឿងេនោះវាំ្មមតាសរមាប់
មនុសើឝ្ស៵ីទ្ូេៅ េរឿយមានប៵ី និងមានកនូ។ ឯឿរាត្ប់ង់មាន ៧ ោឝើងគ ឺ៖ 
    ១- េសរីភព ៖ េពលមានត្ួ ទ្ីំភរិោ អនកនឹងរវល់ៀយើំងរហូត្ែលងមាន
េពលេ្វើេរឿងែដលខលអនចូលចិត្ត និងេមើលែ្ខលអនដូចឿលមុន គឺា អនកមិនមានេសរី-
ភាពេរចើនេដើមើបីេ្វើអវីៗដូចមុនេទ្ៀត្េទ្ ។ 
    ២- ភពបរិសុទធ ៖ អនករត្ូវស រូ ំល្ក់េរឿងទ្ុកកនហងចិត្តែដលមានែត្ខលអនឯងេទ្ើប
យល់ ។ េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ េ៉យស្រែត្គិត្ារមភពីលុយេពក េ្វើឱើយអនកេភលចែ្
ខលអនឯងដូចឿលេៅលីវ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៣- ភពៅលើតៃវ ៖ េរឿយពីេរៀបឿរ អនករត្ូវផ៵ល់កំេណើត្ឱើយកូន ំេហត្ុេ្វើឱើយ
មនុសើឝរសីៅប់េភលចភាយើំង ។ អនកវិទ្ើាស្្ស៵ានេលើកេឡើងា ្ស៵ីឆលងទ្េនលរួច ខួរ
កើាលនឹងឈប់លូត្ល្ស់េទ្ៀត្េហើយ េបើេ ោះបីំឈប់បេងើត្កូនេទ្ៀត្ក៏េ៉យ ។ 
    ៤- រងសែីមសាឞើត ៖ េពលមានៃផទេ ោះ កើាលេ ោះអនកែត្ងែត្្ំំង្ស៵ី្មមតា 
ែសើបកោរធាយើក់ េឿមើរសអាប ់និងមានស្ទើមសៃរើរ ។ េពលេវល្និងឿរខិត្ខំអាចនឹង
េ្វើឱើយរបេសើរេឡើងាន ប ុែនតមិនអាចលសដូចេដើមេឡើយ ។ 
    ៥- ស្មស់ ៖ ្ស៵ីែដលមានប៵ីេហើយ ំពិេសសេរឿយសរមាលកូនរួច ត្ំបន់
ឯកជនឿយើយំរលុង ាត្ប់ង់ភាពត្ឹងែណន ចំែណកែសើបកេដើមរទ្ូងេៅំរជីវរជួញ 
និងេកើត្សៃរើរ ។ 
    ៦- សុខ្ភព ៖ ឿរេរៀបឿរនិងមានកូនេ្វើឱើយសុខភាព្ស៵ីែរបរបួល។  ងែត្ង
ទ្ទ្ួលរងរបួសផលឡវចិត្តនិងផលឡវឿយ។ ប តើប់ពីមានកូន ្ស៵ីែត្ងេកើត្អាឿរៈឈឺខនង ឈឺ
េ ោះ ឈឺកើាល រជុោះសក់ េរសៀវេ្មញ និងរសវាំងែភនកំេដើម ។ 
    ៧- បត់បងម់ិតតភព ៖ ្ស៵ីភាគេរចើនរែមងាត្់មិត្តភក៵សិនិទ្ធស្ទើល េ៉យស្រ
 ងែលងមានេពលេដើរេលងេរើផទោះដូចមុន  និងោាំច់រត្ូវបេរមើប៵ី និងេមើលែ្កូន
ក៏ដូចំំប់កិចឿរផទោះសំែបងំេដើម ។  ប្បភព ៖ កមពុជ្ា មីឌា 

៨៦-ឿររួមេភទេ្ឿយស្មលកូនរួច 
 សំណួរ ៖ េរឿយសរមាលកូនរួច េត្ើេពលណ្េទ្ើប្ស៵ីអាចរួមេភទ្ាន ? 
 ចេមលើយ ៖ ំ្មមតាេរឿយសរមាលកូនរចួ មាឝើក់ៗរត្ូវឿរេពលមួយរយៈខលី 
ទ្ុកឱើយរាងឿយនិងសើបឡនរត្លប់មកសភាពេដើមវិញ េដើមើបីអាចរួមេភទ្ាន ។ ដូេចនោះ
េហើយ្ស៵ីំមាដើយគបើបីែសវងយល់ ំងអស់េទើ អំពីចំេណោះដឹងជុំវិញឿររួមេភទ្េរឿយ
សរមាល ា េត្ើេពលណ្េទ្ើបឿររួមេភទ្មានសុវត្ថិភាព ១០០ ភាគរយ ? 
    ១- សរមលក្ូនរួច េពលណេ ើបអាចរួមេភ បន ? 



        គល់-សុភាព  

 

 ោស់ៗបុរាណត្រមូវឱើយមាឝើក់ៗរង់ោំោឝើងត្ិច ៣ ែខ ប ែុនតៀងវិទ្ើាស្្ស៵មិន
យូរអ ៊ីចឹងេពកេទ្។ ្ស៵ីរត្ូវរាកដា  ដរាបណ្ រើរមាសឈប់ហូរះម មាននយ័ា 
កែនលងសុក៉ច់េចញនិងានំសោះេសើបើយេឡើងវិញ។េបើតាមេល្កេវជ៱បណឌិត្ ចាន់ 
សុីេណត្ របធានែផនកសមភពនិងេរាគ្ស៵ីៃនមនទីរេពទ្ើយបែងសកមិត្តភាពកមពហំ-ចិនែសន
សុខ ានឱើយដឹងា  ំទ្ូេៅេរឿយសរមាលកូនរួច៦សាឍើហ៍ រាងឿយនិង រើរមាស
្ស៵ីអាចវិលរត្លប់មកសភាព្មមតាវិញ ។ អំឡហងេពលេនោះ ្ស៵ីអាចេៅជួបរគូេពទ្ើយ
តាមឿរណ្ត្់េដើមើបីពិនិត្ើយេមើល េបើេមើនបញ្លើេទ្ អាចោប់េផ៵ើមេរឿងេលើែរគំមួយៃដ
គូាន។ ចំែណកករណីរួមេភទ្មុនេពលរបួសំសោះ អាចបងេរាគ ។ 
    ២- សរមលក្ូនេោយវេះកាត់្ េត្ើេពលណេ ើបអាចរួមេភ វិញបន ? 
 េយើងមិនអាចកំណត្់ា  េត្ើរយៈេពលប ុ មើនេរឿយសរមាលេ៉យវោះឿត្់
អាចវិលេៅរកឿររួមេភទ្វិញានេ ោះេទ្ ។ ប ុែនត្ស៵ីសរមាលកូនេ៉យវោះឿត្់ភាគ
េរចើនអាចានឱឿសរួមេភទ្វិញពី ៤ េៅ ៦ សាដើហ៍េរឿយសរមាល។ េបើេ ោះបីំ
មានះមធាយើក់ត្ិចត្ួចេរឿយសរមាលេ៉យវោះឿត្់ក៏េ៉យ ែត្មាត្់សើបឡនរបស់្ស៵ីក៏
រត្ូវឿរេពលរបែហល៦សាដើហ៍ េដើមើបីរត្លប់េៅរកសភាពេដើមវិញ។ ្ស៵ីមួយចំនួន
អាចរបរពឹត្តសកមមភាពផលឡវេភទ្វិញានេលឿនំងេនោះ ែត្េ ោះំោឝើងណ្ក៏គបើបីសួរ
 ំរគូេពទ្ើយពីេរឿងេនោះសិន និងរត្ូវចើាស់ខលអនឯងា  វាអាចរបរពឹត្តេៅានែដរ ។ 
    ៣- រួមេភ េរកាយសរមលេោយមិនបនការពរអាចមនក្ូនឬអ្ត្់ ? 
 េបើតាមរគូេពទ្ើយពើាាលេរាគ្ស៵ីនិងសមភព ៃនមជើ៲មណឌលំត្ិេំ រមាតា
និង រក េល្ករសី អ្ ុង មុនីរសមី ានឱើយដឹងា   េរឿយសរមាលកូនរួច ្ស៵ីអាចមាន
រដូវដូច្មមតាវិញេៅចេ យើោះពី ១ ែខកនលោះ េៅ ៣ ែខឬយូរំងេនោះ អារស័យេៅេលើ
លកខណឌៃនឿរបំេៅេ៉ោះកូន ។ េ ោះមករដូវឬមិន ន់មករដូវវិញក៏េ៉យ េរឿយ
សរមាលកូនាន ៦ សាដើហ៍ ្ស៵ីោំាច់រត្ូវែត្ឿរ រ េបើសិនំភាយើត្់មានអីៗ េ៉យ
មិនរកវិ្ីពនើារកំេណើត្ណ្មួយេ ោះ ្ស៵ីអាចនឹងមានៃផទេ ោះេទ្ៀត្ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៤- រួមេភ េលើក្ដំបូងបនទ៉ាប់ពីសរមលកូ្នរួច អាចឈឺចាប់ឬេ  ? 
 ំឿរពិត្ឿររួមេភទ្េលើកដំបូងប តើប់ពសីរមាលកូនរួច្ស៵ីអាចនឹងឈឺោប់
េ៉យស្រែត្ រើរមាសសអត្។ េដើមើបីេ៉ោះរស្យ គួរេរបើទ្ឹករុអិលំជំនួយ ។ 
    ៥- េ ត្ុអ្វីរសីៗខលេះមិនសូវមនចំណង់ផលូវេភ េរកាយសរមល ? 
 មានមូលេហត្ុំេរចើនែដលេ្វើឱើយចំណង់ផលឡវេភទ្្ស៵ីេរឿយសរមាល ារក់
្យចុោះ មិនសូវនឹក េ ោះេទ្។ ទ្ី១-េ៉យស្រ្ស៵ីហត្់េនឿយនឹងឿរេមើលែ្ ំកូន
ទ្ី២-េគងមិនានរគប់រេន ់ េរ ោះរវល់ែត្េមើលកូនត្ូច ំងយប់ ំងៃ្, ទ្ី៣-ករណី
ាក់ទ្ឹកចិត្តេរឿយសរមាល ំបញ្លើរបឈមេ្វើឱើយ្ស៵ីាត្់ចំណង់ផលឡវេភទ្ែដរ េហើយ
ំបញ្លើ្ន់្រេទ្ៀត្ផង។ េលើសពីេនោះ ឿរបំេៅកូន េ្វើឱើយអ័រម ូនរបូឡាក់ទ្ីនបេចញ
េរចើនំេហត្ុប ោះ ល់ដល់ចំណង់ផលឡវេភទ្ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ េបើមានឿរ៉ច់ឬេដរ រើរ
មាស ំេហត្ុផលសមរសបែដល្សតីមិនចង់រួមេភទ្ ។ ប ុែនតេរឿយេពលរបួសំ
សោះ េយើងរាកដំមានអារមមណ៍បៃកើត្់េភលើងេសនហ៍ំ្មី ។ ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

៨៧-វីធីសាស្រសឋស្មកគីឡឣ 
 ឧ ន ៖ ហុិោះ ! េគា ចង់រសកគីឡឡ ឱើយៈ ើាំយែត្បនតិច ារត្់រាណឱើយាន
េរចើន ផឹកទ្ឹកឱើយានេរចើន ចំែណកខ៳ហំកនហង១ៃ្ៈ ើំាយត្ិច ផឹកទ្ឹក២េៅ៣លីរត្ េបើ
និោយពីបនទប់ទ្ឹកសឹងែត្ចូលមួយមាទើក់ឯង េហើយឥឡឡវឈឺេពញខលអនេ៉យស្រ
ារត្់រាណៀយើំងេពក េរ ោះចង់រសកគីឡឡ ប ុែនតេពលេៅ្លឹងែបរំេឡើង២គីឡឡេទ្ៀត្
ខ៳ហំពិត្ំឈោឺប់នឹងខលអនឯងែមនែទ្ន េ៉យស្រែត្ពើាោមេរចើនេហើយ េៅែត្េមើន
ានផល។ អ ៊ីចឹងៃ្េនោះ ខ៳ហំសេរមចចិត្តា នឹងេៅជួបអនកជំ ញៀងសរមកគីឡឡ ។ 

ៀងេរឿមេនោះំកិចសមាភើសន៍រវាងកញ្ញើ MC: Tek Sitha (ំអនកសួរ)និង 
អនករគូ េ ង េ ៀង (ំវាគមិន អនកេឆលើយ) ។ 
សំណួរ ៖  សូមែណ ំេះមើោះ ត្ួ ទ្ី និងបទ្ពិេស្្ន៍របស់បង ? 



        គល់-សុភាព  

 

ចេមលើយ ៖ ខ៳ហំេះមើោះអនករគូ េហង េទ្ៀង ំ  ឯកេទ្សសរមកទ្មន់ និងំ
រគូបងវឹកជំ ញែផនកសរមកគីឡឡ ែដលមានបទ្ពិេស្្ន ៍៥ ៅទើំមកេហើយ ។  
សំណួរ ៖ េហត្ុអវីេទ្ើបបងោប់យកជំ ញែផនកសរមកគីឡឡ ? 
ចេមលើយ ៖ មូលេហត្ុែដលខ៳ហំោប់យកជំ ញេនោះ េ៉យស្រទ្ី១ គឺខ៳ហំេឃើញរបំជន
េយើងរបឈមនឹងបញ្លើេលើសគីឡឡៀយើំង និងមានមនុសើឝំេរចើនែដលែសវងរកនូវវិ្ី
ស្្ស៵កនហងឿរសរមកគីឡឡ ប ុែនតេៅែត្មិនទ្ទ្ួលានលទ្ធផលដែដល។ មានអនកខលោះ
េត្់េសទើរែត្លោះបង់កនហងឿរសរមកគីឡឡេទ្ៀត្ េ៉យស្រេត្់មិនែដលានេំគជ័យ
កនហងវិ្ីសរមកគីឡឡ ។ ចណំ ចមួយេទ្ៀត្ របំជនេយើងែដលេលើសគីឡឡ គឺពួកេត្់
េផ្ដើត្ែត្គីឡឡេៅេលើជច៱ីងេពល្លឹងប ុេណ្្ើោះ គឺា ពួកេត្់អត្់ានដឹងា  េត្ើគីឡឡ
ែដលេត្់រសក េត្ើរសកេៅេលើអីវ រសកេៅកែនលងណ្។ សរមាប់ខ៳ហំគឺខ៳ហំេផ្ដើត្េៅេលើ
ឿរសរមកំត្ិៀយើញ់មិនលស ែដលបងំផលប ោះ ល់ដល់សុខភាពរបស់េយើង។ េរឿង
សំៀន់មួយេទ្ៀត្ គឺេយើងរសកេហើយរត្ូវែត្ស្វើត្ និងមានសុខភាពលសេទ្ៀត្ផង ។ 
េយើងមិនចង់ានេពលរសកេហើយ ស្ច់ោរ មិនស្វើត្ សុខភាពមិនលសេ ោះេទ្ ។ 
សំណួរ ៖ តាមបទ្ពិេស្្ន៍របស់ខ៳ហំ េដើមើបីសរមកគីឡឡគឺរត្ូវពើាោមត្មអាាររ ផឹក
ទ្ឹកឱើយានេរចើន និងរត្ូវារត្់រាណ។ ប ែុនតឿររសកគីឡឡដ៏រត្ឹមរត្ូវ េត្ើេយើងរត្ូវត្ម
អាាររ ផឹកទ្ឹក និងារត្់រាណដូចេម៵ចខលោះ ? 
ចេមលើយ ៖ ដចូែដលេយើងធាយើប់ដឹងេហើយា អនកខលោះានេរបើវិ្ីស្្ស៵ ំងេនោះ ក៏ប ុែនត
មិនានទ្ទ្ួលលទ្ធផលអវីេទ្។ ដូេចនោះបញ្លើេនោះ េគរត្ូវមានវិ្ីស្្ស៵ចើាស់ល្ស់ មិន
ែមនេយើងស្ដើប់ែត្មួយចំណ ច រួចយកេៅអនុវត្តានេំគជ័យេ ោះេឡើយ។ កនហងទ្ី
េនោះខ៳ហំនឹងេលើកយក ំង ៣ ចំណ ចេនោះមកែចករុែលកឱើយដឹង ំងអស់េទើ ។ 
    ១- ឿរហាត់្បណ ៖  ក់ទ្ងនឹងឿរារត្់រាណេនោះ មានមនុសើឝមួយចំនួន
ែត្ងែត្យល់ខុសា   ល់ែត្េយើងារត្់េរចើនេមាឝើងកនហងមួយៃ្ ឬេពញមួយសាដើហ៍
ែត្ម៵ង េទ្ើបានលទ្ធផលៃនឿររសកគីឡឡេនោះ។ មនុសើឝមួយចំនួនមិនសូវមានេពល



        គល់-សុភាព  

 

ារត្់ េត្អ់ាចគិត្ា មិនអាចរសកានេទ្។ ប ុែនតឿរារត្់រាណរេន់ែត្ំែផនក
មួយ េបើេយើងេផ្ដើត្ែត្ារត្់រាណេរចើនេពល មិនមានឿររស់េៅនិងឿរហូបចុកលស 
វាក៏មនិអាចជួយឱើយរសកគីឡឡានែដរ ។ រត្ង់េនោះេហើយ មនុសើឝំេរចើនានយកឿរ
ារត្់រាណំេលសកនហងឿរបរិេភាគឿន់ែត្េរចើន េបើេត្់អត្់ារត្់ ក៏េត្់មិនសូវ
ហូបេរចើនែដរ ។ តាមទ្សើឝនៈខ៳ហំ ឿរារត្់រាណមិនោំាច់ ល់ែត្េយើងមានេពល
ទ្ំេនរេរចើន េទ្ើបអាចេ្វើានេ ោះេទ្ តាមពិត្េយើងអាចេឆលៀត្េពលរត្ឹម ១៥  ទ្េីៅ
៣០  ទ្ីកនហងមួយៃ្ ឬពី ៣-៤ ឬ ៥ ៃ្ កនហងមួយសាដើហ៍កា៏នែដរ ។ 
    ២- ឿរតមអាហារ 
សំណួរ ៖ ចំេ ោះរបបអាាររ េត្ើគួរៈ ើំដូចេម៵ចេទ្ើបរសកគីឡឡ ? 
ចេមលើយ ៖ ឿរត្មអាាររេដើមើបីសរមកគីឡឡគឺំេរឿងរត្ឹមរត្ូវ ប ុែនតរត្ូវានែត្ ក់ 
កណ្ដើលប ុេណ្្ើោះ។ ឿរត្មមិនែមនមានន័យា  បងសត្ ់ឬអត្់ៈ ើំេ ោះេទ្។ អនកខលោះេត្់
អត្់ៈ ើំអាាររេពលរពឹក ឬេពលល្ឃើច និងអនកខលោះេទ្ៀត្េត្់ពើាោមបនថយបរិមាណ
អាាររត្ិចៀយើំងែមនែទ្ន េនោះំឿរត្មខុសកើបអន។ េបើមិនៈ ើំេទ្ រាងឿយរបស់េយើង
មិនមានកមាយើំងកំែហង េហើយក៏មិនអាចរសកគីឡឡានែដរ េ ោះបីរសកក៏រសកត្ិចត្ួច
ប ុេណ្្ើោះ មិនែមនំលទ្ធផលែដលលសេ ោះេទ្ េរ ោះំវិ្ីស្្ស៵មិនរត្ឹមរត្ូវ ។ ឿរ
ែណ ំរបស់ខ៳ហំ គឺេយើងរត្ូវេផ្ដើត្េលើឿរឿត្់បនថយនូវឿឡឡរីកនហងអាាររ។ មានអាាររ
ខលោះបរិមាណត្ិចប ុែនតឿឡឡរីវាខពស់។ កនហងរបបអាាររខលោះេ ោះបីេយើងៈ ើំេរចើនរហូត្ដល់
ែឆសត្ ក៏មិនបណ្ដើលឱើយេយើងេឡើងគីឡឡានែដរ េរ ោះមានឿឡឡរី ប េនោះំអវីែដលខ៳ហំ
ចង់សងត្់្ន ់។ 
    ៣- ឿរផឹកទឹក 
សំណួរ ៖ េត្ើឿរផឹកទ្ឹកដូចេម៵ច េទ្ើបជួយឱើយរសកគីឡីាន ? 
ចេមលើយ ៖ ឿរផឹកទ្ឹក ២ េៅ ៣ លីរត្កនហងមួយៃ្ គឺំបរិមាណមួយែដលសមរសប 
ប ុែនតេត្ើេហត្ុអវីានំេ្វើដូេចនោះេហើយេៅែត្មិនានលទ្ធផល? មានកំហុសខលោះកនហងឿរ



        គល់-សុភាព  

 

ផឹកទ្ឹក ដូចអនកខលោះរវល់មមាញឹកនឹងឿរៃរៀយើំងេពកេៅេពលរពឹកឬេពលៃ្ ក៏យក
េពលរេសៀល េពលល្ឃើច ឬេពលយប់េដើមើបីផឹកទ្ឹកឱើយាន២-៣ លីរត្ែត្ម៵ង។ ដូេចនោះ
ឿរអនុវត្តរេបៀបេនោះមិនលសសរមាប់រសកគីឡឡេឡើយ។ េពលលសសរមាប់ផឹកទ្ឹកគឺេពល
រពឹក និងេពលៃ្ ។ ចំែណកឿរផឹកទ្ឹកែដលរត្ឹមរត្ូវ មិនែមនរេន់ែត្េយើងផឹកទ្ឹក
អស់មួយដបភាយើមៗំឿរលសេ ោះេទ្ កើបអនផឹកែដលរត្មឹរត្ូវគឺផឹកម៵ងបនតិចៗ ប ុែនតេ្វើ
ឱើយេរចើនដងរហូត្ាន ៣ លីរត្កនហងមួយៃ្ ។ 
សំណួរ ៖ េត្ើឿរត្មអាាររេដើមើបីសរមកគីឡឡខុសកើបអន នឹងមានផលប ោះ ល់អវីខលោះដល់
សុខភាព ? 
ចេមលើយ ៖ េបើេយើងមិនយល់ អាចនឹងមានផលប ោះ ល់្ន់្រដល់សុខភាពដូចំ េបើ
េយើងផឹកទ្ឹកមិនរត្ឹមរត្ូវ ឬេរចើនហួសករមិត្ វាអាចេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់ត្រមងេ ម ។ 
ចំែណកឿរារត្់រាណមិនរត្ឹមរត្ូវ អាចេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់មាឝើស់ស្ច់ដុំ េ្វើឱើយស្ច់
ដុំចុោះេខើាយ និងេមើនកមាយើំងកំែហងេឡើយ។ ំឿរពិត្ េពលេយើងត្មអាាររ គីឡឡ
នឹងរសក ប ុែនតេត្ើរសកេលើែផនកអវ?ី  អាចរសកេៅេលើមាឝើសស្ច់ដុំែដលលស រសកេៅ
េលើំត្ិទ្ឹក ប ុែនតមិនរសកៀយើញ់េទ្ ។ ឿររសកែបបេនោះេ្វើឱើយេយើងេមើនកមាយើំង េមើល
េៅាក់ៗ ទ្ឹកមុខមិនរសស់បស់ េមើនកមាយើំងកំែហងកនហងឿរៃរ និងប ោះ ល់ដល់
របព័នធរមាយើយអាាររេទ្ៀត្ផង ។ មានសិសើឝំេរចើនានអនុវត្តនូវវិ្ ីំងេនោះ េហើយ
ទ្ទ្ួលរងផលប ោះ ល់សុខភាព េ្វើឱើយពកួេត្់រាងោលកនហងចំណង់រសកគីឡឡ េរ ោះ
េមើលេៅដូចំលំាកេពក ។ 
សំណួរ ៖ េបើតាមជំ ញនិងបទ្ពិេស្្ន៍កនលងមក េត្ើបងានជួយពួកេគឱើយរសក
គីឡឡានប ុ មើន ក់េហើយ ? 
ចេមលើយ ៖ កនហងរយៈេពលំង ៥ ែខេនោះ ខ៳ហំមានសិសើឝំេរចើន ប ុែនតេបើេយើងរសង់យក
ែត្ទ្ិននន័យសិសើឝែដលទ្ទ្ួលានេំគជ័យមាន ំងអនករសកត្ិច និងអនករសកេរចើន
គឺានចំនួនំងពីរ ន់ ក់ ។ 
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សំណួរ ៖ សរមាប់កនហងរយៈេពល១ែខ េត្ើបងជួយដកគីឡឡេចញពីពួកេត្់ប ុ មើនគឡីឡ? 
ចេមលើយ ៖ សរមាប់ែខមុន បងានរសង់េចញពីរកុមហនងឹចំេ ោះអនករសកគីឡឡ គឺេយើង
ានជួយដកទ្មន់ក៏ដូចំដកៀយើញ់េចញពរីបំជនេយើងានរហូត្ដល ់៣៥០ គីឡឡ-
រឿម ។ 
សំណួរ ៖ េត្ើមានកូនសិសើឝមួយណ្ែដលេត្់ានរសកគីឡឡំងេគ ែបលកនិងស្វើត្
ំងេគ េហើយមូលេហត្ុអវីេទ្ើបេត្់ានរសកគីឡឡេរចើន ? 
ចេមលើយ ៖ មូលេហត្ុចមើបងេដើមើបីឱើយសិសើឝទ្ទ្ួលានេំគជ័យ គឺទ្ី១ំឿរតាំងចិត្ត
របស់េត្់ែដលមានបំណងចង់សមស្វើត្ ។ េពលេត្់មកជួបខ៳ហំែដលរត្ូវនឹងជំ ញ
ខ៳ហំានរាប់េត្់ េហើយេត្់ស្ដើប់បៃគើប់និងេ្វើតាម។ មួយេទ្ៀត្េត្់បនតេ្វើេរឿងហនឹង
រហូត្ដល់េេលេៅេ៉យមិនេាោះបង់។ មានកូនសិសើឝខ៳ហំមាទើក់ កនហងរយៈេពលែត្ ៤០
ៃ្ េត្់រសករហូត្ដល់១០គីឡឡរឿម ផ្យើស់ប៵ឡរពីមនុសើឝមាទើក់េៅមនសុើឝមាទើក់ែត្ម៵ង។ 
ឿលេត្់មកជួបខ៳ហំដំបូង គឺេត្់មានបញ្លើសុខភាពែផនកទ្មន់ ។  សរមាប់មនុសើឝរសី 
េបើេពលេលើសគីឡឡ គឺេយើងមិនមានទ្ំនកុចិត្តេទ្, មយួេទ្ៀត្េត្់ពិាកេសលៀក ក់ ។ 
េត្់រាប់ខ៳ហំា  េត្់ចង់េសលៀក ក់ស្វើត្ឃើយឡត្ៗដូចេគ េ៉យស្រែត្េត្់េៅេកមង ។ 
េរឿយពីេត្់រសកានេំគជ័យ គឺស្វើត្ៀយើំងែមនែទ្នែត្ម៵ង ។ 
សំណួរ ៖ ខ៳ហំដឹងា មានមនុសើឝំេរចើនចង់រសកគីឡឡ ប ុែនតបញ្លើគជឺំងឺកូវីដ-១៩និង
រវល់នឹងឿរៃរំៀយើំង។ េបើេត្់េមើនេពលរគប់រេនប់ ុែនតេត្់ចង់រសកគីឡឡ េត្ើបង
មានវិ្ីស្្ស៵ែបបណ្េដើមើបីជួយឱើយពួកេត្់រសកគីឡឡាន ? 
ចេមលើយ ៖ េយើងដឹងេហើយជំងឺកូវីដនឹងមិនរល្យាត្់េៅណ្េទ្ គឺេយើងរត្ូវេរៀនរស់
េៅំមួយវា ។ មួយេទ្ៀត្របំជនេយើងមមាញឹកនឹងឿរៃរ ឬ្ស៵ីខលោះរវល់នឹងេមើល
ែ្កូន ឬរគសួ្រ មិនមានេពលេមើលែ្ខលអនឯងេទ្ ។ ខ៳ហំនឹងជួយពួកេត្់តាមរេបៀប
ស្មច៴កនហងវិ្ីៃនឿររស់េៅរបស់េត្់ េ៉យមិនត្រមូវឱើយេត្់ចំណ្យេពលេលើស
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ពីេនោះេដើមើបីេ្វើឿររសកគីឡឡេទ្ េត្់អាចេ្វើានេ ោះបីរស់េៅកនហងស្ណើនភាពែបបណ្
ក៏េ៉យ ។  ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 

៨៨-គុណសមើបតត ិនិង គុណវិបតត ិ
ៃនឿរស្មលកូនេ៉យវុះឿត់ និង េ៉យធមេំតិ 

 ឿរសរមាលកូនេ៉យវោះឿត្់ គឺំនចិឿលែត្ងែត្មានផលវិាកំងឿរ
សរមាលេ៉យ្មមំត្ិ។ ប ុែនតេ ោះំោឝើងេនោះក៵ ី ក៏្ស៵ីមួយចំនួនេៅែត្សេរមចចិត្ត
សរមាលកូនេ៉យវោះឿត្់េនោះដែដល េបើេ ោះំអាចបេងើត្តាម្មមំត្ិានក៏េ៉យ
ដូេចនោះមុនសេរមចចិត្តយកវិ្ីណ្មួយេដើមើបីសរមាល ្ស៵ីគួរយល់ដឹងឱើយានចើាស់ពី
គុណសមើបត្តិ និងគុណវិបត្តិៃនឿរសរមាលកូនេ៉យ្មមំត្ិ និងេ៉យវោះឿត្់ ។ 
    ១- ឿរស្មលកូនេ៉យវុះឿត់ 
 * គុណសម៉ាបត្ត ិ
 - ចេំ ោះមាដើយ ៖ វិ្ីស្្ស៵វោះឿត្់គឺំឿរសេ្ៃគើោះសរមាប់មាដើយែដលពេ ោះ
មានភាពមិនរបរកត្ីដូចំ  រកមានជំងឺេបោះដូង ឬជំងឺេផើឝង ៗ សកុ ំងមាត្់សើបឡន
ែដលមិនអាចេកើត្េ៉យ្មមំត្ិាន ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ ឿរសរមាលេ៉យវោះឿត្់ែត្ង
េលឿនេហើយៃយរសួលំង េ៉យមិនោំាច់អស់កមាយើំងរបឹងនិងឈឺេ ោះយូរេទ្ ។ 
 - ចំេ ោះកនូ ៖ សុវត្ថិភាពចំេ ោះ រក េរ ោះសរមាលានេលឿន និងមិន
ារមភៀយើចបញ្លើំប់េំងដចូេកើត្េ៉យ្មមំត្ិេឡើយ ។ 
 * គុណវិបត្ត ិ
 - ចេំ ោះមាដើយ ៖ កនហងអំឡហងេពលវោះ មាដើយរត្ូវានោកា់ ទើំសពឹក ា ទើំបាំត្់ឿរ
ឈឺោប់ ែដលា ទើំ ំងេ ោះមានផលប ោះ ល់ដូចំ សមាពាើ្ះមធាយើក់ចុោះ របួសសើបឡន 
និងះមធាយើក់េរចើនំង្មមតា។ វាអាចបងផលប ោះ ល់ដល់សើបឡនៀយើំងដូចំរល្ក 
ឆលងេមេរាគឬដំេៅឿយើយំេដើម។ េលើសពីេនោះ វាក៏បណ្ដើលឱើយេមើនទ្ឹកេ៉ោះផងែដរ។ 
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េ៉យស្រសរមាលេ៉យវោះឿត្់ សុកមិនរត្ូវានធាយើកេ់៉យ្មមំត្ិេទ្ គឺរត្ូវយក
េចញកនហងេពលវោះែដលេ្វើឱើយាត្់បង់ះមឿន់ែត្េរចើន។ ្ស៵ីំមាដើយេសលកស្យើំងកនហង
សាឍើហ៍ដំបូង ហូបអីក៏មិនេកើត្ ែដលេ្វើឱើយរាងឿយរទ្ឌុេរ មដុន៉ប ។ មួយវិញ
េទ្ៀត្ មាដើយសរមាលកូនេ៉យវោះឿត្់ េៅេពលមានកូនេលើកទ្ី ២ គឺរបឈមនឹង
េរេោះា ទើក់ខពស់ ។ 
 - ចេំ ោះកនូ ៖ កូនែដលេកើត្េ៉យវោះឿត្់ ភាគេរចើនមានរបពន័ធភាពស្ ើំ
េខើាយំងេកមងែដលេកើត្េ៉យ្មមំត្ិ ។ 
    ២- ឿរស្មលកូនេ៉យធមេំត ិ
 * គុណសម៉ាបត្ត ិ
 - ចេំ ោះមាដើយ ៖ មានេពលេរចើនំង កនហងឿរសេរមចចិត្តេរជើសេរីសយកវិ្ី
សរមាល និងមានេពលេរចើនេដើមើបីេរត្ៀមខលអន។ មិនែត្ប ុេណ្្ើោះ ្ស៵ីមិនោំាច់ារមភពី 
ផលប ោះ ល់ៃនា ទើំសពឹកឬា ទើំបំាត្់ឈឺោប់ែដលបណ្ដើលឱើយាត្់បង់រុេៈចវិញ្ញើណឬ
េ្វើឱើយេមើនទ្ឹកេ៉ោះំេដើម ។ ឿរបេងើត្េ៉យ្មមំត្ិ េ្វើឱើយមាដើយៅប់មានទ្ឹកេ៉ោះ
េ៉យស្រឿរឱើយសញ្ញើពីរបព័នធរាងឿយ។ ំ្មមតារាងឿយអនកនឹងេ្វើឿរតាម្មម-
ំត្ិគឺផលិត្ទ្ឹកេ៉ោះេរឿយសរមាលរួចឱើយកូនេៅភាយើមៗ មាដើយមានសុខភាពរឹងមាំ 
ៅប់ំរបួស និងអាចៅប់េ្វើចល ានតាម្មមតា ។ 

- ចេំ ោះកនូ ៖ ឿរសរមាលេ៉យ្មមំត្ិ អ័រម ូនអងដ់ូភីន  
ែដលបេចញពីរាងឿយរបស់មាដើយ នឹងមានឥទ្ធិពលវិជ៱មានេៅេលើសមត្ថភាពរបស់
 រកកនហងឿរសរមបខលអនេៅនឹងជីវិត្េៅៀងេរើសើបឡន ។ េកើត្េ៉យ្មមំត្ិ ក៏មិន
សូវឈឺោប់ំងេកើត្េ៉យវោះឿត្់ែដរ។ មូលេហត្ុគឺា  ឿរេកើត្េ៉យ្មមំត្ិជួយ
ពរងីកសួត្ឱើយ្ំ ែដលជួយសរមួលដល់ឿរដកដេងឞើម រកប តើប់ពីកំេណើត្ ។  រក
េកើត្មកភាយើមអាច៉ក់េលើរទ្ូងមាដើយ េដើមើបីទ្ទ្ួលភាពកក់េើដើភាយើមៗ េហើយរត្ូវាន
បំេៅភាយើមៗែដរប តើប់ពីោប់កំេណើត្ ។ 
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េ ោះបីំ ឿរសរមាលកូនេ៉យ្មមំត្ិមានគុណសមើបត្តិេរចើនែមន  ប ុែនតក៏
អាចមានបញ្លើរបឈមដូចំ ៖ 

* គុណវបិត្ត ិ
- ចេំ ោះមាដើយ ៖ មាដើយអាចរបឈមនឹងឿរអស់កមាយើំងៀយើំងេរឿយពីពើាោម

របឹងបេងើត្។ មើាឝើងេទ្ៀត្ វិ្ីសរមាលេនោះ ក៏មិនសូវមានសុវត្ថិភាពែដរចំេ ោះ្ស៵ីមាន
អាងរត្េកត្ចូ ។ 

- ចំេ ោះកនូ ៖ ឿរេកើត្េ៉យ្មមំត្ិ  របសនិេបើមានបញ្លើ ក់កណ្ដើលផលឡវ 
នឹងលំាកជួយសេ្ៃគើោះ។ េរ ោះឿលណ្កូនធាយើក់ដល់មាត្់សើបឡន គឺ ម រឱើយមាដើយ
រត្ូវែត្របឹងឱើយេកើត្េចញ េរ ោះមិនអាចសេ្ៃគើោះេ៉យវោះឿត្់ានេឡើយ ។ 

ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា 

៨៩-គុណសមើបតតិៃនឿររួមេភទេពលពេពុះ 
កនហងអំឡហងេពលពេ ោះ ោស់ៗពីសម័យេដើមែត្ងារមភនិងែណ ំេយើងារម

មិនឱើយេ្វើេនោះេ្វើេ ោះ េៅតាមបទ្ពិេស្្ន៍របស់ពួកេត្់ធាយើប់ឆលងឿត្ម់ក េ៉យរាប់
បចឡល ំងេរឿងរួមេភទ្ផង ំពិេសសគឺេពលជិត្រគប់ែខែត្ម៵ង។ មនុសើឝោស់ពីមុន
រត្ណមណ្ស់ ៀយើចោឝើងេនោះ ៀយើចោឝើងេ ោះ ប ុែនតេវជ៱ស្្ស៵សម័យេនោះមិនាន
ារមេទ្ ែ្ម ំងេលើកទ្ឹកចិត្តឱើយេយើងរួមេភទ្ដល់ៃ្សរមាលេទ្ៀត្ផង រេន់ែត្
របរពឹត្តកនហងសកមមភាព្មមៗគឺរគប់រេន ់ ។ មូលេហត្ុគឺេ៉យស្រគុណរបេោជន៍ដ៏
អស្ងើរើយៀងេរឿមេនោះ ៖ 
    ១- ជាវិធីមនសុវត្ថិភព និងរបសិ ធភពបំផុត្ េដើម៉ាបីរក្៉ាោ ំនក្់ ំនងបដីរបពនធ 
 កនហងឿលៈេទ្សៈែបបេនោះ មនុសើឝេយើង ំពិេសសរសីៗរបែហលំករមគិត្
ដល់េរឿងរួមេភទ្េៅេពលកំពុងពេ ោះ េរ ោះេគែត្ងគិត្ា  រួមេភទ្េពលេនោះនឹងេ្វើឱើយ
កូនកនហងៃផទឈឺោប់ាន។លមមឈប់េរបើទ្សើឝនៈែបបេនោះេហើយ។ដរាបណ្េវជ៱បណឌិត្
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មិនានែណ ំកុំឱើយបនតរួមេភទ្េពលពេ ោះ េ ោះមានន័យា ឿររួមេភទ្េពលពេ ោះ
េៅែត្មានសុវត្ថិភាពសរមាប់មាដើយនិង រក ។ 
 ចូរកុំារមភអី េ ោះំោឝើងណ្ េពលេយើងរួមេភទ្ក៏មិនបណ្ដើលឱើយប ោះ ល់
ដល់ រកកនហងៃផទឬបងារនិភ័យឆលងេមេរាគេៅ រកេ ោះែដរ (ប ុែនតរត្ូវចើាស់ា ៃដគូ
របស់េយើងេមើនជំងឺឿមេរាគ)។ េបើេ ោះបីំរសីៗកំពុងពេ ោះមានបញ្លើសុខភាពមួយ
ចំនួនក៵ី ប ុែនតឿរះនដល់ចំណ ចកំពូលគឺមិនបេងើនឱឿស ំឱើយរលូត្កូនឬេកើត្មុន
ែខេ ោះែដរ ។ 
    ២- រួមេភ េពលពេពេះ អាចេធវើឱ៉ាយេយើងមនអារមមណ៍កាន់ែត្អ្សាច៉ារ៉ាយជាងេពលធមមតា 
 បែរមបរមួលអរ័ម ូនេពលពេ ោះ អាចជួយឱើយចំណង់ផលឡវេភទ្្ស៵ីឿន់ែត្ពុោះ
កេ្ញ្ជើលំងេពល្មមតាេៅេទ្ៀត្។ ចុោះអវីេៅែដលអស្ងើរើយំងេនោះ? កំេណើនលំហូរ
 ំងអស់េៅឿន់បបូរ រើរមាស នឹងេ្វើឱើយអារមមណ៍រុេជើបរុជួលេកើនេឡើងកនហងករមិត្
ខពស់េហើយវានឹងផ៵ល់នូវបទ្ពិេស្្ន៍ផលឡវេភទ្ដ៏ពុោះកេ្ញ្ជើលេរាលរាល ំមួយឿរ
ះនដល់ចំណ ចកំពូលែដលេយើងមិនធាយើប់ឆលងឿត្់ពមីុនកនហងៅកជីវិត្ ។ 
    ៣-   ួលអ្ត្ថរបេយជន៍សុខភពយ ៉ាងេរចើន នងិកាត្់បនថយេរគសញ្ញ៉ាេពលពេពេះ 
 ឿររួមេភទ្េពលពេ ោះេសមើនឹងឿរារត្់រាណពីកនហងរាងឿយ។ តាមពិត្ឿរ
រួមេភទ្អាចជួយដល់សុខភាពរាងឿយោឝើងេរចើន។ េត្ើវាលសដូចេម៵ចខលោះេៅ ? គុណ
របេោជន៍ំេរចើនអាចផ៵ល់ឱើយេយើងនូវភាពកក់េើដើ ្ូរអារមមណ៍ រសស់រស្យ និង
រល្ស់េចញពីេរឿងែដលប ោះ ល់ដល់អាមមណ៍េយើងេពញមួយៃ្មក ។ ចំែណកគុណ
របេោជន៍ោឝើងេរចើនមានដូចំ ៖ 

-បែនថមការដុត្កា ូរី ៖ េយើងអាចនឹងដុត្ឿឡឡរីបែនថមរបមាណ ៥០ ឿឡឡរ ី
អំឡហងេពលរួមេភទ្របែហលកនលោះេមាឝើង។ េបើេ ោះបីំវាមិនេសមើនឹងឿរារត្់រាណក៵ី 
ប ុែនតក៏លសំងមិនេ្វើអីេស្ោះែដរ ។ 
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-ជួយឱ៉ាយសមព៉ាធឈាមធល៉ាក់្ចុេះ ៖ េៅេពលសមាពាើ្ះមេយើងសថិត្កនហងករមិត្លស
អំឡហងេពលពេ ោះ ំេរឿងអស្ងើរើយបំផុត្សរមាប់សុខភាពរសីៗ។ វាអាចជួយេយើងឱើយ
េគងឿន់ែត្រសួល េហើយឿររួមេភទ្ំទ្ូេៅនឹងេ្វើឱើយេយើងមានអារមមណ៍្ូររស្ល 
េរ ោះឿររួមេភទ្ដូចេទើនឹងឿររលំែហឿយែដរ ។ 

-រំសាយការឈឺចាប់រងកាយនិងអារមមណ៍មិនផសុក្ភព ៖ សញ្ញើះនដល់
ចំណ ចកំពូល គឺំឿរបេចញអ័រម ូន ែដលំអ័រម ូនជួយឱើយអារមមណ៍លស 
សបើាយរីករាយ ែដលអាចោត្់ទ្ុកា ំា ទើំបំាត្់ឿរឈឺោប់ាន។ ចំេ ោះកើាច់រួម
េភទ្សរមាប់រសីៗពេ ោះ មិនរត្ឹមែត្មិនេ្វើឱើយ្ុញរ នេ់ទ្ ែ្ម ំងបំាត្់អាឿរៈឈឺ
ខនងនិងរមួលរកេពើែ្មេទ្ៀត្ ។ 
    ៤- រួមេភ េពលពេពេះអាចជួយជំរុញសុខភពផលូវចិត្ត 
 អារមមណ៍សបើាយរីករាយ ំងអមើាលមាឝើន ពិេសស ំងដឹងា កូនេយើងជិត្
េកើត្េដើមើបីេមើលពិភពេល្កដ៏រសស់ស្វើត្េនោះក៏េ៉យ េពលខលោះក៏េៅែត្មិនអាច
បចើ៲ប់ឿរ្បា់រមភ ឿរភ័យៀយើច និងេ្ស៵សាន ំងអស់េទ្ គួរែត្អរគុណអ័រម ូន
េយើងេទ្ើបរត្ឹមរត្ូវ ។ ្ស៵ីៗពេ ោះអាចមានទ្ំេ រៀយើំងេៅេលើផលឡវអារមមណ៍ ប ុែនតឿររួម
េភទ្ំវិ្ីស្្ស៵អស្ងើរើយមួយេដើមើបីេៅបៃវើក់ផលឡវអារមមណ៍ ំងេនោះ។ េលើសពីេនោះ អ័រ-
ម ូន  ែដលេកើនេឡើងៀយើំងេពលេយើងះនដល់ចំណ ចកំពូលនឹងជំរុញ
េយើងឱើយៃកេៅរកអារមមណ៍រសល្ញ់ រីករាយ េ្វើឱើយឿន់ែត្សនិទ្ធស្ទើលំមួយៃដគូ
ែ្មមួយករមិត្ ។ 
    ៥- មនគុណរបេយជន៍េរចើនចំេពេះគភ៌ក្នុងៃផទ 
 រួមេភទ្េពលពេ ោះមិនរត្ឹមែត្មិនបងឿរឈឺោប់ដល ់រកប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនត
ែបរំផ៵ល់ផលវិជ៱មានោឝើងេរចើនមកវិញសរមាប់កូនកនហងៃផទ ។ ំក់ែស៵ងអារមមណ៍
រសស់រស្យេយើងឿន់ែត្មានេរចើន មានន័យា កូនេយើងក៏អាចឿត្់បនថយអ័រម ូន
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េ្ស៵សដូចំអ័រម ូន  េចញពីខលអនានដូចេទើ ខណៈអ័រម ូនេនោះវាមានឥទ្ធិ-
ពលអវិជ៱មានេៅេលើឿរលូត្ល្ស់របស់ រក  ំងមុននិងេរឿយេពលសរមាល ។ 

លក្ខខណឌែដលស្រសដីមិនអាចរួមេភ េពលពេពេះ 
េត្ើមានលកខណឌអវីខលោះ េទ្ើបរសីៗមិនរត្ូវរួមេភទ្អំឡហងេពលពេ ោះ ? 

 ឿររួមេភទ្េពលពេ ោះ ំេរឿង្មមតាចំេ ោះរសីៗែដលមានសុខភាពលស និង 
មិនេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់កូនកនហងៃផទផងែដរ ។ ោឝើងណ្មិញ សរមាបរ់សីៗពេ ោះមួយ
ចំនួន អាចរត្វូានរគូេពទ្ើយែណ ំមិនឱើយរមួេភទ្កនហងអំឡហងេពលមានៃផទេ ោះេឡើយ ។ 
មូលេហត្ុគឺេ៉យស្រែត្មានធាយើក់ះមេរចើនេពលពេ ោះ ដូេចនោះេបើរួមេភទ្េពលេនោះ
អាចេ្វើឱើយះមធាយើក់ឿន់ែត្េរចើន របសិនេបើសុកកនហងសើបឡន បេពក ។ 

មូលេហត្ុមួយចំនួនេទ្ៀត្ដូចំ ៖ 
 - របឈមនឹងឿរសរមាលកូនមុនែខ 
 - របឈមនឹងឿររលូត្កូន ឬមានរបវត្តិរលូត្កូន 
 - មានធាយើកះ់មតាម រើរមាស ធាយើក់ស ឬឈឺោបម់ិនដឹងមូលេហត្ុ 
 - ធាយើយ្ង់ទ្ឹកេភាយើោះ ឬ៉ច់រែហកភាទើស្ង់ទ្ឹកេភាយើោះ 
 - មាត្់សើបឡនេបើក្ំេលឿនំង្មមតា 
 - សុកេៅកនហងសើបឡន បេពក 
 - ករណីអាចមានកូនេភាយើោះពីរ ឬបីំេដើម 
ចំណ្ ំ៖  រត្ង់ចំណ ចេនោះ េបើរគូេពទ្ើយារមមិនឱើយរមួេភទ្ មិនែមនសំេៅែត្េលើឿររួម
េភទ្មើាឝើងេ ោះេទ្ គឺអាចរាប់បចឡល ំងសកមមភាពណ្ ែដលេ្វើឱើយមានអារមមណ៍
េរសើបរស្ល ឬដល់ចំណ ចកំពូលំេដើមផងែដរ ។   

ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 
................... 
...................... 
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៩០-ផលវិបកៃនឿរបរិេភគមីកញ្ចប់េ្ចើន 
 អនកែដលចូលចិត្តបរិេភាគមីេរចើន គួរែត្េាោះបង់នូវទ្មាយើប់អារកក់េនោះេោល
េៅ េរ ោះា វាបងឱើយេកើត្មានេរេោះា ទើកដ់ល់សុខភាពអនកៀយើំងណ្ស់។ បញ្លើេរេោះ
ា ទើក់្ន់្រ ំង ៥ ចំណ ចៀងេរឿមេនោះបណ្ដើលមកពីៈ ើំមីេរចើនេពក ។ 
    ១- ៈ ើាំមីកញ្ចបញ់ឹកៈប់េពក ៖ ឿរបរិេភាគមីកចប់ំ របោ ំ ំពេិសសេរបើ
ជំនួសអាាររ ំង៣េពល អាចបណ្ដើលឱើយមានអត្ុលើយភាពអាាររូបត្ថមភ េឡើងកេ្ដើ
និងេឡើងេរាគមុន។ ស្រធាត្ុចិចឹមេៅកនហងមីកចប់ភាគេរចើនំេមើៅែដលសមើបឡណ៌
េៅេ៉យឿបូអ ៊ីរ៉ត្និងៀយើញ់ែឆសត្ ំត្ិសរៃស និងរបូេត្អ ៊ីនត្ិចត្ួច។ េ ោះំោឝើង
ណ្ អនកមិនគូរបរិេភាគមីកចប់េលើសពី ២ ដងកនហងមយួសាដើហ៍េទ្ េហើយអនកគួរែត្
ៈ ើំបែនលៃបត្ង ស្ច់ ស ុត្ សរមាប់ត្ុលើយភាពអាាររូបត្ថមភ។ ផឹកទ្ឹកឱើយានរត្ឹមរត្វូ 
រគប់រេន ់ នងិបរិេភាគែផលេឈើឱើយានេរចើន េដើមើបីកេ្ដើរាងឿយ កណំត្់កេ្ដើ នងិ
បញ្លើមុន ។ 
    ២- ៈ ើាំមីកញ្ចប់ជាំនួសអាហារេពល្ពឹក ៖ ឿរបរិេភាគមីេៅេពលរពឹកគឺំ
ទ្មាយើប់ស្មច៴របស់មនុសើឝំេរចើន េដើមើបីចំេណញេពលេវល្ ។ េ ោះំោឝើងណ្
ឿរយកមីកចប់េ្វើំអាាររេពលរពឹក មិនអាចធា របភពៃនស្រធាត្ុចិចឹម នងិ
ា មពលឬរាងឿយេ្វើឿររបកបេ៉យរបសិទ្ធភាពេទ្។ េបើរកើាទ្មាយើប់េនោះយូរ អាច
ជោះឥទ្ធិពលអវិជ៱មានដល់រកពោះ។ អនកបរិេភាគមីកចបស់រមាប់អាាររេពលរពឹក គួរែត្
បែនថមបែនលនិងស្ច់ំេដើម េដើមើបីផ៵លា់ មពលរគប់រេន់ និងជួយរាងឿយេ្វើឿរឱើយ
មានរបសិទ្ធភាព ។ 
    ៣- បរិេភគមីេៅ ៖ មីគឺំអាាររសរមន់ែដលមនុសើឝំេរចើនចូលចិត្ត។ ពិត្
ណ្ស់មីកចប់រត្ូវានផលិត្តាមរេបៀបេរបង ដូេចនោះវាផទហកនូវៀយើញ់ែដលមិនអាច
រល្យាន។ ឿរបរិេភាគមីេៅ នឹងបណ្ដើលឱើយេហើមេ ោះ និងេឡើងទ្មន់។ ដូេចនោះ
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ឿររសុសមីកនហងទ្ឹកេើដើមុនេពលបរិេភាគគឺំេរឿងលសែដលមានសុវត្ថិភាពំង ចេំ ោះ
សុខភាពរបស់អនក ។ 
    ៤- ៈ ើាំមីកញ្ចបម់ុនចូលេគង ៖ ៈ ើំមីេៅេពលយប់ គឺមិនលសសរមាប់សុខភាព
េទ្។ េ ោះបីំ២េមាឝើង េរឿយេពលបរិេភាគ រកពោះេៅែត្មិនអាចរមាយើយបរិមាណមី
ែដលអនកានផទហក។ ា មពលានមកពីមីកចប់មិនរត្ូវានេរបើរាសេ់ទ្ ប ុែនតេៅកក
កុញេពលអនកេគង ែដលេ្វើឱើយេឡើងទ្មន់ និងេកើនំត្ិៀយើញ់ ។ 
    ៥- េ្បើកញ្ចប់េ្បងែដលមនកនអងមីកញ្ចប់ ៖ កចបេ់របងែដលមានេៅកនហង
កចប់មីអាចជយួេ្វើឱើយមីឿន់ែត្គួរឱើយ ក់ ញ ប ុែនតវាមិនលសចំេ ោះសុខភាពេឡើយ។ 
េរបងេនោះំ្មមតារត្ូវានផលិត្េចញពីេរបងចរមាញ់នងិរសំត្ិ ដូេចនោះអនកគួរែត្
េាោះវាេោល។ េដើមើបីបេងើនរសំត្ិ អនកគួរបែនថមបែនល ផើឝិត្ និងស្ច់ ។ 

ប្បភព ៖ phunutoday.vn /ែប្បនប្មួល ៖ ភេីអក (កនុងប្នុក) 
៩១-េភសជជៈ៥្បេភទមិនគួរផកឹេពលលងើចឬេពលយប ់

ពិត្រាកដេហើយ េភសជ៱ៈ ំង៥របេភទ្េនោះអនកមិនគួរផឹកេៅេពលយប់េទ្ 
េរ ោះវាបងំេរេោះា ទើក់មិនរត្ឹមែត្េ្វើឱើយេដកមិនលក់ប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំងចូលេៅ
បំផ្យើញេបោះដូង េ្លើម និងេ្វើឱើយៅប់ោស់េទ្ៀត្ផង។  
    ១- េភសជជៈមនំតិឿបូន ៖ េភសជ៱ៈរបេភទ្េនោះ មិនលសសរមាប់សុខភាព
េឡើយ េហើយអនកក៏មិនគួរផឹកវាញឹកៈប់េពកេទ្  ំពិេសសេៅេពលល្ឃើច ឬេពល
យប់។ េភសជ៱ៈមានំត្ិឿបូន មានបរមិាណំត្ិសរេរចើន ែដលេ្វើឱើយអនកៅប់េឡើង
ទ្មន់និងបេងើនេលើបឿនៃនភាពោស់។ េលើសពីេនោះ វាក៏បងឱើយមានបញ្លើរកពោះផងែដរ 
ំពិេសសអនកែដលមានបញ្លើទ្ល់ល្មក និងោល់អាសុីដ គួរែត្េចៀសវាង ។ 
    ២- េភសជជៈមនំតិអាល់កលុ ៖ េៅេពលអនកផឹកេរគឿងរសវឹង នឹងមាន
អារមមណ៍ងងុយេដកោឝើងៅប់រហ័ស េរ ោះវាមានឥទ្ធពិល  ។ េ ោះំ
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ោឝើងណ្ក៏េ៉យ វានឹងេ្វើឱើយអនកភាញើក់ពេីដកញឹកៈប ់េដកមិនលក់ ឈឺកើាល ែ្ម
 ំងយល់សប៵ិអារកក់េទ្ៀត្ផង។ អនកជំ ញែផនកអាាររបំប នាននិោយា  ឿរ
ផឹករស្នឹងរារាំងរាងឿយមិនឱើយេដកលក់រសួល និងេ្វើឱើយអនកឿន់ែត្អស់កមាយើំងេៅ
េពលរពឹកេឡើង ។ 
    ៣- ទឹកខ្ញី ៖ ទ្ឹកខ៳មីានផទហកស្រធាត្ុ  ែដលជួយបនថយេ្ស៵ស ពើាាល
ឈឺកើាលរបឿំង ជួយឱើយមានអារមមណរ៍សស់រស្យ និងេគងលក់រសួល។ ដូេចនោះ
មនុសើឝំេរចើនេរបើទ្ឹកខ៳ីំមេ្ើាាយេ៉ោះរស្យេរឿងេគងមិនលក់។ េ ោះំោឝើង
ណ្ ទ្ឹកខ៳ីរសស់មានរបសិទ្ធភាពេបើអនកផឹកេៅេពលរពឹក។ ឿរផឹកទ្ឹកខ៳ីេៅេពល
ល្ឃើចឬេពលយប់ ប តើប់ពអីាាររល្ឃើច នឹងេ្វើឱើយអនកមានអាឿរៈមនិរសួលខលអន និង
ពិាកេគង ។ 
    ៤- ឿេវេ ៖ ឿេហវមួយែកវមានរបេោជន៍ជួយ៉ស់អារមមណ៍ឱើយស្រើងរសឡោះ
លស។ ប ុែនតអនកគួរែត្ផឹកវាេៅេពលៃ្ែដលកំពុងបំេពញឿរៃរែត្ប ុេណ្្ើោះ។ េបើអនក
ផឹកឿេហវេៅេពលល្ឃើចឬេពលយប់ នឹងេ្វើឱើយអនកេគងមិនលក ់ ែដល ំឱើយប ោះ ល់
ដល់សុខភាព ដូចំអេសថរភាពផលឡវចិត្ត សមាពាើ្ះមេកើនេឡើង ចៃរើក់េបោះដូងេល្ត្
មិនេទ្ៀង ត្់ ឬេកើត្ជំងឺរកពោះំេដើម។ េបើេ ោះបីអនកផឹកឿេហវល្យែរកមក៏េ៉យ 
ក៏មិនគួរែដរ េរ ោះផលិត្ផល ំងេនោះមានំត្ិៀយើញ់នងិសរេរចើន ែដលមិនលសចំេ ោះ
សុខភាពេឡើយ ។ 
    ៥- ទឹកដូង ៖ ឿរផឹកទ្ឹកដូងេៅេពលល្ឃើចឬេពលយប់នឹងេ្វើឱើយមានំត្ិទ្ឹក
េលើស។ ទ្ឹកែដលេលើសរត្ូវបេចញតាមទ្ឹកេ ម ដូេចនោះវាេ្វើឱើយអនកភាញើក់េរចើនដងេៅ
េពលេគងយប់។ ំងេនោះេៅេទ្ៀត្ ឿរផឹកទ្ឹកដូងេៅេពលល្ឃើច ក៏េ្វើឱើយរាងឿយ
ៃយផ្ដើស្យផងែដរ។ ំឿរលស អនកគួរផឹកេៅេពលរពឹក ឬេពលៃ្រត្ង់ ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday/ Knongsrok 
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៩២-ផលប ុះពល់ៃនេភសជជៈែផឡម 
 ផឹក្េភសជជៈែផអមមិនលស់ៃ្ៃ នឹងបងាឱ៉ាយេក្ើត្ជំងឺអ្វីខលេះេៅៃ្ៃខាងមុខ ? 
 ំត្ិសរែដលេយើងទ្ទ្ួលានពីឿរបរិេភាគ បងំ េរេោះា ទើក់ដលស់ុខភាព 
្ន់្រគឺមិនរត្ឹមែត្មានេៅកនហងេភសជ៱ៈែផសមៗេ ោះេទ្ េ ោះកនហងចំណីអាាររែដលែផសម
ក៏អាចបណ្ដើលឱើយេកើត្ជំង ឺ ឬេរេោះា ទើក់េផើឝងៗដល់សុខភាពផងែដរ ។ បចហបើបននេនោះ
របំជនេយើងភាគេរចើនកំពងុែត្េមើលរុលងនូវកំហុសមួយេនោះ ។ ពកួេគចូលចិត្តនូវ
អាាររនិងេភសជ៱ៈណ្ែដលែផសមៗ។ េ ោះេពលេនោះមិនអី ប ុែនតវាពិត្ំបងេរេោះា ទើក់
ោឝើងរាកដេៅេពលៀងមុខ ។ 
 េត្ើអនកដឹងពីទ្ំហំៃនផលប ោះ ល់ករមិត្ណ្ ៃនអាាររ ឬេភសជ៱ៈមានំត្ិ
ែផសមែដលអនកែត្ងបរិេភាគរាល់ៃ្ ? 
 េបើេោងតាមឿរចុោះផើាយរបស់ BOSTON PUBLIC HEALTH COMMISSIN 

ានឱើយដឹងា  ឿរបរិេភាគេភសជ៱ៈមានំត្ិសរេរចើន អាចបេងើនារនិភ័យដូចំ ៖ 
 - ជំងឺទ្ឹកេ មែផសមរបេភទ្២ (ជំងឺែដលរាងឿយមិនអាចរគប់រគងំត្ិសរ
កនហងះមានរត្ឹមរត្ូវ និងអាចះនដល់ស្យើប់) ។ 
 - ្ស៵ីែដលផឹកេភសជ៱ៈមានំត្ិសរមួយែកវឬេរចើនំងេនោះកនហងមួយៃ្ មាន
ារនិភ័យេទ្វដងៃនឿរវិវត្តេៅំជំងឺទ្ឹកេ មែផសម ។ 
 - ារនិភ័យរបស់កុមារែដលៈ ើំេភសជ៱ៈមានំត្ិសររាល់ៃ្ នឹងេកើនេឡើង
ឿរធាត្់ ៦០% ។ 
 - ប ោះ ល់ដល់សមត្ថភាពខួរកើាល 
 - មានបញ្លើេលើផលឡវអារមមណ៍ 
 - កុមារែដលផឹកេភសជ៱ៈមានំត្ិសរ មានារនិភ័យេទ្វដងៃនបញ្លើេ្មញ 
 បែនថមពីេនោះ េបើេោងតាមឿររស្វរំវមួយចំនួនេផើឝងេទ្ៀត្ដូចំ ៖ 
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 ឿរសិកើាៅទើ២ំ០០២ ែដលានចុោះផើាយកនហងទ្សើឝ វដ៵ីអាេមរិក ានឱើយដឹង
ា  កនហងករមតិ្ខពស់ៃនំត្ិសរែដលសថិត្េរឿមឿរែកៃចន អាចបេងើនឿររល្កែដល
បណ្ដើលឱើយមានជំងឺរល្កស យើក់រា ើំៃរូ។ េវជ៱បណឌិត្នីកូឡាសភីរូូឡឡន រគូេពទ្ើយជំ ញ
ៀងេសើែសើបកនិងអាាររបំប នានរាប់  ា  ឿររបមូល
ំត្ិសរេរចើនគឺអាចបងឱើយមានឿររល្កេពញរាងឿយ។ មិនរត្ឹមែត្េភសជ៱ៈេ ោះេទ្ 
សូមើបីែត្អាាររែដលមានំត្ិសរខពស់ក៏អាចបងឱើយែសើបកេរគើម ស្ទើមរជីវរជញួ និង
ស្ទើមេឿមើេលចេលើកចឹងក និងេៅតាមដងខលអនំេដើម ។ 
 បរិមាណំត្សិរខពស់េៅកនហងរបបអាាររ អាចប ោះ លដ់ល់លំហូរះម ។ 
ចំែណកឿរេរបើសរេរចើនេពកក៏មានំប ់ក់ទ្ងនឹងឿរៃប់លិង ចំេ ោះបុរសែដរ 
េនោះេបើតាមឿរឱើយដឹងពីឿររស្វរំវរបស់ 

 ឿលពីៅទើំ ២០០៥ ។ 
 ចំែណកអនុស្សនរ៍បស់េល្ក លី សវុ ៉ាន់ អនក ំ កើយរកសួងសុៀភិាល
កមពហំានឱើយដឹងា  កនហងករណីេយើងេទ្ើបែត្េ្វើឿរហត្់េនឿយ និងែបកេញើសំេដើម 
គឺមិនរត្ូវផឹកេភសជ៱ៈែផសមភាយើមៗេឡើយ េរ ោះវាអាចមានផលប ោះ ល់ដល់អាយុជីវិត្
ភាយើមៗាន។ សរមាប់ឿរផឹករបេភទ្ទ្ឹកែដលលសគឺទ្ឹកដូងឬទ្ឹកអូរា ើលីត្ េនោះេបើតាម
ឿរឱើយដឹងរបស់េល្កដែដល ។ 
 ប ុែនតេបើេយើងចូលេៅេមើលឿរផើឝពវផើាយរបស់អងឿរសុខភាពពិភពេល្ក
(  ានឱើយដឹងា  មនសុើឝេពញវ័យរត្ូវឿរំត្ិសរត្ិចំង៥០រឿម ឬរបែហល
១២ ស្យើបរ ឿេហវ ។ ដូចេទើេនោះែដរ ចំេ ោះកុមារក៏រត្ូវមានឿររបុងរបយត័្នខពស់
ចំេ ោះរបស់ែផសមៗ េរ ោះវាអាចបងំផលប ោះ ល់ៀយើំងដល់ពួកេគ ។ 
 ទ្នទឹមេទើេនោះែដរ េល្កឧកៈឝើេវជ៱បណឌិត្ គួច េម៉េងល ី ក៏ានេលើកេឡើងែដរ
អំពីផលប ោះ ល់ៃនេភសជ៱ៈែផសមៗ ែដលែខមរេយើងនិយមៈ ើំរាល់ៃ្េនោះ។ េល្កាន
បញ្ជើក់ា  ស្រធាត្ុទ្ឹកែផសមេនោះេបើេយើងផឹកេហើយ មិនេរបើកមាយើំងឬបេចញា មពល
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េទ្ វានឹងវិវត្តេៅំឿរេឡើងគីឡឡ។ ចំែណកឿរធាត្់េឡើងគីឡឡេនោះនឹងបងឱើយេកើត្ជំងឺ
មាររីក ទ្ឹកេ មែផសម និងៀយើញ់រុុេបោះដូងំេដើម ។ 
 េបើអនកផឹកេភសជ៱ៈែផសម១កំប ុង ែដលមានបរិមាណសរ ១០ ស្យើបរ ឿេហវ
ដូេចនោះអនករត្ូវចំណ្យេពលារត្់រាណ ឬេរបើកមាយើំងេ្វើឿរ របែហលកនលោះេមាឝើងឬ
េរចើនំងេនោះ េៅតាមរបេភទ្េភសជ៱ៈែដលផទហកំត្ិសរេ ោះ ។ 
 រមែឹក: សូមទ្ទ្ួល នអាាររនិងេភសជ៱ៈែដលផទហកំត្ិែផសមេ៉យឿរទ្ទ្ួល
ខុសរត្ូវ កុំបេណ្ដើយឱើយឿរបរិេភាគៅឃើញ់ំប់មាត្់ េៅំបងឱើយេកើត្ជំងឺេរចើនមុខនិង
្ន់្រ េពលអ គត្ ។ អតថបទ ៖ េភាគ មា៉ារី  
Source : BOSTON PUBLIC HEALTH COMMISSIN 
    The Huffington Post 
    The Johns Hopkins University  School of Medicine  

បរិមណំតិសរកនអងេភសជជៈនីមួយៗ 
េត្ើបរិមាណសរកនហងេភសជ៱ៈែផសមនីមួយៗមានប ុ មើនរឿម ? 
១ ស្យើបរ  = ១៥ រឿម 
មនុសើឝរគប់របូបរិេភាគអាាររែដលមានំត្ិសរ កនហងករមិត្ ២៥ រឿមគឺ

េដើមើបីសុខភាព (២៥-៥០ រឿមកនហងមួយៃ្) 
- ែត្អអូ ៊ីឈិ ១ កំប ុង = ៤៩ រឿម 
- ៀរា ើាវ ១ កំប ុង =  ៤៣ រឿម 
- េេជល់ ១ កំប ុង =  ២៥ រឿម 
- ាឿស់ ១ កំប ុង =  ៣០ រឿម 
- កូឿកូឡា ១ កំប ុង =  ២៨.៣ រឿម 
- ទ្ឹករត្ឡាច ១ កំប ុង = ២០ រឿម 
- ទ្ឹកសែណែក ១ កំប ុង =២៤.៦ រឿម 
=> េបើផឹកេរចើន = ទ្ឹកេ មែផសម 
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៩៣-គុណ្បេយជន៍ៃនរេមៀតលយទឹក្កូចៅមើរ 
របសិនេបើអនក៉ក់បចឡលេទើរវាងទ្ឹករកូចៅមើរេើដើឧណលៗ ំមួយរេមៀត្ េ ោះ

អនកេះមើោះា ានផឹកនូវេភសជ៱ៈដ៏ពិេសសមួយ ែដលអាចផ៵ល់អត្ថរបេោជន៍ោឝើង
របេសើរចំេ ោះសុខភាព ។ 

េរើពីវីតាមីន C រកូចៅមើរក៏មានផទហកនូវវីតាមីន B ំត្ែិដក ឿល់សើយឡម ប តូា-
សើយឡម មាឝើេញ សើយឡម ស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមម អង់ហើឝហីម និងំត្ិសរៃសោំាច់ផង
ែដរ។ អនកអាចបែនថមេមើៅរេមៀត្ចូលកនហងទ្ឹករកូចៅមើរ េដើមើបីទ្ទ្ួលានឥទ្ធិពលឿន់ែត្
របេសើរ ។ 

រេបៀបេធវើ និងអ្ត្ថរបេយជនរបស់វ 
* េរគឿងផើឝ ំ៖ 
- រកូចៅមើររសស់ ចំនួន ក់កណ្ដើលៃនែផល 
- េមើៅរេមៀត្កនលោះស្យើបរ ឿេហវ 
- ទ្ឹកេើដើឧណលៗ មួយែកវ 
* រេបៀបេ្វើ ៖ 
- រចាច់រកូចៅមើរចូលកនហងែកវមួយ 
- ោក់េមើៅរេមៀត្ចូល 
- ោក់ទ្ឹកេើដើឧណលៗចូល 
- កូរឱើយសពវ រួចផឹក ។  
+ េបើចង់បេងើនរសំត្ិ អាចបែនថមទ្ឹកឃមហំចូលាន ។ 
អត្ថរបេោជន៍ែដលេល្កអនកទ្ទ្ួលានពីេភសជ៱ៈមួយេនោះ ំពិេសសគឺ

េៅេពលរពឹក ៖ 
    ១- បេងើនឿររមលើយអាហារ ៖ ឿរបរិេភាគេមើមរេមៀត្ ឬេមើៅរេមៀត្ំរបោំ
អាចជួយទ្ប់ស្កើត្់ឿររល្កបំពង់រមាយើយអាាររ ក៏ដូចំឿត្់បនថយអាឿរៈេហើម និង
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េឡើងំត្ិារគើសផងែដរ ។  រីឯទ្ឹករកូចៅមើរវិញ មានរបសិទ្ធភាពកមាងើត្់រាល់ំត្ិពុល
េផើឝងៗពីកនហងរបព័នធរមាយើយអាាររ ។ 
    ២- លឡស្មប់ែសើបក ៖ រេមៀត្គឺលសសរមាប់ែសើបក មិនា អនកេរបើវាេ៉យផ្តើល់
េលើែសើបកឬបរិេភាគេ ោះេទ្ គឺវាជួយសមាវើត្ រកើាំត្ិសំេណើម ក៏ដូចំផ៵ល់ស្រ-
ធាត្ុចិចឹមដល់ែសើបកគួរឱើយកត្់សមាគើល់។ ចំែណករកូចៅមើរសមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន C 
ែដលជួយរកើាសុខភាពែសើបកលសរបេសើរ ែ្ម ំងេ្វើឱើយេមើលេៅេកមងំងវ័យេទ្ៀត្
ផង។ ពិត្ណ្ស់ វីតាមីន C េដើរត្ួរបៅំងអុកសុីដកមមដ៏មានឥទ្ធិពល និងជួយកមាងើត្់
នូវរា ើឌីឿល់េសរ ី។  េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ វីតាមីន C  ក៏ោំាចណ់្ស់សរមាប់ឿរ
ផលិត្ខូឡាែជន  ។ 
    ៣- សុខ្ភពេបុះដូង ៖ ស្រធាត្ុ កនហងរេមៀត្មានរបសិទ្ធភាពឿត្់
បនថយនិងកមាងើត្់កូេឡេស៵រូូលមិនលស និងជួយទ្ប់ស្កើត្់បញ្លើៃនជំងឺេបោះដូងេផើឝងៗ ។ 
    ៤- ជួយស្មកទមៃន់ ៖ រេមៀត្គឺលសណ្ស់សរមាប់អនកចង់រសកទ្មន់។ វាជួយ
កមាងើត្់ំត្ិពលុេចញពីេ្លើម និងត្រមងេ ម េហើយជំរុញឿររសូបយកនូវស្រធាត្ុ
ចិចឹមកនហងបំពង់រមាយើយអាាររ រួម ំងរគប់រគងឿរដុត្រមាយើយអាាររកនហងរាងឿយ
េទ្ៀត្ផង ។ 
    ៥- បនើាបំតពិុលកនអងរងឿយ ៖ េ្លើមមានមុខៃរកមាងើត្់ំត្ិពលុេផើឝង ៗ
េចញពីរាងឿយ េហើយអាសុីដសីុរទ្ិចកនហងទ្ឹករកូចៅមើរ ជួយរាងឿយឱើយរកើាាននូវ
ករមិត្  រត្ឹមរត្ូវសរមាប់សុខភាពលស។ មើាឝើងេទ្ៀត្រកូចៅមើរក៏ំា ទើំបចហោះទ្ឹកេ ម
ែបប្មមំត្ិែដលជួយរាងឿយបេចញំត្ិពុលេៅេរើតាមរយៈទ្កឹេ មផងែដរ។
ចំែណករេមៀត្វិញ ជួយជំរុញឱើយេ្លើមផលិត្អង់ហើឝហីមឿន់ែត្េរចើន េដើមើបីដំេណើរឿរ
របកបេ៉យរបសិទ្ធភាពខពសក់នហងឿរកមាងើត្់ឿកសំណល់ និងំត្ិពុលេចញពីរាង
ឿយ ។ ប្បភព ៖ Knongsrok 
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៩៤-មនុសើស៥្បេភទមិនគួរៈ ើាំរេមៀត 
 រេមៀត្រត្ូវានេគស្គើល់ា ំឱស្្មមំត្ិ ែដលផ៵ល់របេោជន៍ំេរចើន
ចំេ ោះសុខភាពនិងសរមស់្ស៵ី។ វាជួយ ំងអនកចង់រសកទ្មន់និងអនកចង់ានែសើបក
ស្វើត្ែបប្មមំត្ិ។ ប ុែនតេ ោះំោឝើងណ្ សរមាបម់នុសើឝ ៥ របេភទ្ៀងេរឿមេនោះ
មិនរត្ូវែណ ំឱើយៈ ើំរេមៀត្េទ្ េរ ោះអាចបងផលប ោះ ល់ចំេ ោះរាងឿយ ៖ 
    ១- ស្រសឋីមនៃផទេពុះ្តូវបាំេៅេ៉ុះកូន ៖ រេមៀត្រត្ូវានេគោត្់ទ្ុកា ំា ទើំ
បេងើនភាពស្ ើំដ៏អស្ងើរើយ ែត្ោឝើងណ្វាមិនសុវត្ថិភាពេទ្សរមាប់្ស៵ីែដលកំពុងបំេៅ
កូនេ៉យទ្ឹកេ៉ោះ េរ ោះអាចេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់សើបឡន និងរុេៈចឱើយមានបែរមបរមលួ
អ័រម ូន ។ (សូមេមើលរត្ង់េលខ១៨៣ផង) 
    ២- មនុសើសមនភពេសែកសាលើាំង ៖ សភាពេសលកស្យើំងបណ្ដើលមកពីកងវោះំត្ិ
ែដក ែដលេកើត្េឡើងេៅេពលរាងឿយ មិនអាចបេងើត្េឿសិឿះមរកហមរគប់
រេន់ ឬមួយរាងឿយាត្់បង់េឿសិឿះមរកហមេរចើនេពក។ ដូេចនោះឿរបរិេភាគ
រេមៀត្នឹងេ្វើឱើយមានកំារបខ់ពស់ែដលរារំាងឿររសូបយកំត្ិែដក  ំឱើយស្ណើនភាព
េសលកស្យើំងេនោះឿន់ែត្្ន់្រេលើសេដើម ។ 
    ៣- អនកជាំងឺទឹកេនមែផឡម ៖ អនកមានជំងទឺ្ឹកេ មែផសមគួរយកចិត្តទ្ុក៉ក់ៀយើំង
 ក់ព័នធនឹងរបបអាារររបោៃំ្ ។ ពួកេគរត្ូវមានឿររគប់រគងំត្ិសរកនហងះមឱើយ
ានលស កុំឱើយខពស់ឬ បេពក។ េ៉យស្រែត្ស្រធាត្ុ  េៅកនហងរេមៀត្
រត្ូវានេគដឹងា អាចបនថយករមិត្ំត្ិសរកនហងះមឱើយ ប។ ដូេចនោះអនកេកើត្ជំងឺទ្ឹក
េ មែផសមមិនគួរបរិេភាគរេមៀត្េឡើយ ។ (រត្ង់េនោះដូចមិនយល់ ?) 
    ៤- អនកជាំងឺរលក្កពុះ ៖ ្វីដើបិត្ែត្រេមៀត្មានរបសិទ្ធភាពកនហងឿរេលើកកមពស់
របព័នធរមាយើយអាាររ ក៏ដចូំរកពោះ ប ុែនតសរមាប់អនកមានជំងឺរល្ករកពោះែដលឆលង
ឿត្់ឿរេរបើា ទើំំ របោ ំេៅេពលរបត្ិកមមំ មួយស្រធាត្ុកនហងរេមៀត្ វានឹងបេងើនំត្ិ
អាសុីដខពស់ ំឱើយោល់កនហងរកពោះ ឿយើយំផលប ោះ ល់មិនលសដល់រាងឿយ ។ 
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    ៥- អនកេកើត្កសួកនអងត្មងេនម ៖ រកួសកនហងត្រមងេ មេកើត្េឡើងេ៉យស្រ
ែរូនិងអំបិលេលើសកនហងរាងឿយ។ រេមៀត្មានស្រធាត្ុមើាឝើងេទ្ៀត្េថា  
ែដលវាភាជើប់ំមួយឿល់សើយឡម េហើយបងឱើយេកើត្មានរកួសកនហងត្រមងេ ម ។ ដូេចនោះ
អនកកំពុងមានរកួសកនហងត្រមងេ មរស្ប់ ំឿរលស គួរេចៀសវាងឿរៈ ើំរេមៀត្ ។ 

ប្បភព ៖ បរេទន/ ែប្បនប្មលួ ៖ កនុងប្នុក 
៩៥-អាហារេពល្ពឹក៩យសើងលឡដលេ់ថែើម 

 អាាររមួយចំនួនែដលអនកបរិេភាគរាល់ៃ្ គឺអាចជយួបំប នេ្លើម ឿរ រ
េ្លើមឱើយមានសុខភាពលស នងិបេណែញំតិ្ពុល ែ្ម ំងឿរ រជំងឺ្ន់្រំេរចើន
េទ្ៀត្។ ំពិេសសអាាររេពលរពឹក ំង៩មុខៀងេរឿមេនោះ ពិត្ំលសៀយើំងណ្ស់
សរមាប់េ្លើម ែដលអនកមិនគួរេមើលរុលងេឡើយ ។ 
    ១- ស ុត ៖ េ ោះបីស ុត្មានផទហកនូវកូេឡេស៵រូូលខពស់ក៏េ៉យ ែត្អាាររេនោះាន
ផ៵ល់នូវស្រធាត្ុចិចឹមំេរចើនដល់រាងឿយ ។  ំពិេសសេរគឿងផើឝំដូចំរបូេត្អ ៊ីន 
វីតាមីន D គលឺសៀយើំងចំេ ោះេ្លើម ។(១) 
    ២- ឿេវេ ៖ មនុសើឝំេរចើនមានទ្មាយើប់ផឹកឿេហវមួយែកវេៅេពលរពឹក ែដល
ទ្មាយើប់េនោះរែមងមានរបេោជន៍េរចើនសរមាប់េ្លើម ។ ឿេហវអាចរបៅំងនឹងបញ្លើដូច
ំេ្លើមៀយើញ់ េរ ោះវាជួយឿត្់បនថយឿររបមូលផ៵ហំំត្ិៀយើញ់កនហងេ្លើម។ េលើសពីេនោះ
ឿរផឹកឿេហវំេរៀងរាល់ៃ្ ជួយដល់រាងឿយឿត្់បនថយារនិភ័យៃនជំងឺេ្លើមរា ើំៃរូ
ផងែដរ។ វាក៏ជួយឿរ រេ្លើមពីស្ណើនភាពខូចដូចំមាររីកេ្លើម ។ (ប ុែនតមិនរត្ូវផឹក
ឿេហវឬែត្េពលេ ោះទ្េទ្ ឬប តើប់ពីៈ ើាំយេហើយភាយើមៗេទ្ េរ ោះវារារាំងឿររសូប
យកំត្ិែដកពីអាាររ) ។ 

                                                            

១- មានរគូេពទ្ើយខលោះនិងរគូា ទើំែខមរភាគេរចើន ែត្ងែណ ំមិនឱើយអនកជំងឺេ្លើមបរិេភាគស ុត្េទ្ ផទហយេៅវិញ
អនកជំ ញែផនកអាាររូបត្ថមភខលោះានអោះអាងា  េមើនហត្ុផលអវរីត្ូវារមែត្់េឡើយ ។ 
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    ៣- ្តី ៖ េ៉យស្រែត្រត្ីសមើបឡរេ៉យំត្ិរបូេត្អ ៊ីន នងិៀយើញ់លស ដូេចនោះឿរៈ ើំ
រត្ីេៅេពលរពឹកគឺលសចំេ ោះេ្លើម ។ រត្ីជយួឿរ រេ្លើម និងជំងឺមាររីកោឝើងមាន
របសិទ្ធភាព ។ កនហងករណីមនិអាចេរៀបចំរត្ីរសស់ អនកក៏អាចេរបើរត្ីកបំ ុងំមួយនំបុ័ង 
ក៏លសែដរ ។ 
    ៤- ធញ្ដំតិ ៖ ្ច៴ំត្ិមានំត្ិសរៃសខពស់។ េរគឿងផើឝំេនោះគឺលសសរមាប់ឿរ
រមាយើយអាាររ និងមានរបេោជន៍ចំេ ោះេ្លើម។ ំពិេសសសមាសធាត្ុែដលេគេថ

។ ឿរសិកើាមួយានបៃលើញា ស្រធាត្ុ  ជួយរគប់ 
រគងរបព័នធភាពស្ ើំនិងរបៅំងនឹងឿររល្កដូចំ ជំងឺរល្កេ្លើម ។ ចំេ ោះ្ច៴ំត្ិ 
អនកអាចចមសិនេ្វើបបរ ឬេ្វើឱើយរតាំេៅកនហងទ្កឹេ៉ោះេេ ោឝើអ ួ គឺស័ក៵សិមបំផុត្សរមាប់
អាាររេពលរពឹក ។ 
     ៥- េ្ពើ ៖ េ ព្ាើសមើបឡរេ៉យវីតាមីន A ំឿបូអ ៊ីរ៉ត្ែដលេ្លើមរបស់េយើងមាន
ទ្ំ ក់ទ្ំនងោឝើងជិត្សនិទ្ធំមួយវីតាមីន A ។ េ្លើមអាចផទហកវីតាមីន A រហូត្ដល់
៩៥% ៃនវីតាមីន A ។ ដូេចនោះឿរបរិេភាគេ ព្ាើេៅេពលរពឹកនឹងជយួបំប នេ្លើម ជួយ
ឱើយេ្លើមៅប់ំសោះេសើបើយ ចំេ ោះអនកេខើាយេ្លើម ។ 
    ៦- ែតៃបតង ៖ ផឹកែត្មួយែកវេៅេពលរពឹកពិត្ំមានអត្ថរបេោជន៍ណ្ស់
ចំេ ោះសុខភាព ំពិេសសេ្លើម ។ ឿរសិកើាមួយានបៃលើញា  ែត្ៃបត្ងអាចជួយ
ឿត្់បនថយមាត្ិឿំត្ិៀយើញ ់ ំទ្ូេៅរបយុទ្ធរបៅំងនងឹេ្ស៵សអុកសុីដកមម និងឿត្់
បនថយអាឿរៈៃនជំងឺេ្លើមៀយើញ់ែដលេមើនំត្ិឿល់កលុ ។ 
    ៧- ទឹកឃេអាំលយទឹកេ្ដើឧណឝៗ  ៖ ឿរផឹកទ្ឹករបេភទ្េនោះេៅេពលរពឹកនឹងជួយ
បេងើនឿររមាយើយអាាររ បេងើនភាពស្ ើំ និងបំាត្់ំ ត្ិពុលកនហងេ្លើមានោឝើងមាន
របសិទ្ធភាព ។ 
...................... 
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    ៨- ទាំពាំងបយជរូ ៖ របសិនេបើអនកចង់ៈ ើំែផលេឈើេៅេពលរពឹក គបើបេីរជើស
េរីសែផលទ្ំ ំងាយជូរេរ ោះែផលេឈើេនោះសមើបឡរេៅេ៉យស្រធាត្ុរបៅងំអុកសុីដកមម
ែដលអាចជួយឿត្់បនថយឿររល្ក និងឿរ រេ្លើមពីឿរខូត្ៀត្ ។ 
    ៩- បែនែៃបតង ៖ បែនលសលឹកៃបត្ងជួយផលិត្អង់ហើឝហីមេដើមើបីយកំត្ិពុលេចញ
និងឿរ រេ្លើម។  េលើសពីេនោះ វាមានសមត្ថភាពបេងើនរបសិទ្ធភាពេ្លើម បេងើត្ស្រ-
ធាត្ុចិចឹមែដលជួយឱើយេ្លើមានសុខភាពលស ។ ប្បភព ៖ Phunutoday/ Knongsrok

៩៦-េភសជជៈ៥្បេភទគួរផឹកមុនេពលអាហារ 
 េភសជ៱ៈែដលេយើងផឹករាល់ៃ្េនោះ មិនែមនសុទ្ធែត្រត្ូវតាមេពលេ ោះេឡើយ
ោឝើងណ្មិញ មានេភសជ៱ៈខលោះគួរផឹកមុនេពលអាាររ និងេភសជ៱ៈខលោះេទ្ៀត្ គួរផឹក
េរឿយអាាររ។ កនហងទ្ីេនោះខ៳ហំនឹងេលើកយកេភសជ៱ៈ៥របេភទ្ ែដលស័ក៵ិសមបំផុត្មុន
ៈ ើំអាាររ េរ ោះេភសជ៱ៈ ំងេនោះជួយេលើកកមពស់ដល់ែសើបកឱើយមានពនលឺែចងោំង 
ជួយសមាវើត្េ ោះេវៀនឱើយានស្វើត្ ែ្ម ំងជួយរកើាទ្មន់ និងបចហោះទ្មន់ោឝើងមាន
របសិទ្ធភាពេទ្ៀត្ផង ។ 
    ១- ទឹក ៖ ផឹកទ្កឹមួយែកវមុនេពលៈ ើំអាាររ នឹងជួយឱើយអនករសកទ្មន់ាន
េលឿន ជួយបេងើនអារមមណ៍ៃនភាពេពញេលញ ទ្ប់ស្កើត្់ឿរែយើនៀយើំង និងេ្វើឱើយៈ ើំ
ានត្ិច ។ ំឿរពិត្ណ្ស់ ឿរផឹកទ្ឹកមុនេពលបរិេភាគអាាររ នឹងជួយេលើក
កមពស់ឿររមាយើយអាាររ បេងើនចរាចរណ៍ះម បេងើនឿរចំណ្យា មពល េរ ោះ
េហត្ុេនោះ វាជួយសរមកទ្មន់ឿន់ែត្មានរបសិទ្ធភាព ។ 
    ២- ទឹកសែណែក ៖ មុនេពលៈ ើំអាាររអនកគបើបីផឹកទ្ឹកសែណែកមួយែកវចំណ ោះ
របែហល១៥០ ម.ល.។ ទ្ឹកសែណែកជួយឿត្់បនថយករមិត្កូេឡេស៵រូូលនិងរារាំងឿរ
រសូបយកកូេឡេស៵រូូលកនហងរាងឿយ ឿរ រធាត្់។ េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ វាក៏ជួយដុត្
បំផ្យើញំត្ិៀយើញ់ ទ្ប់ស្កើត្ឿ់រេកើនេឡើងៃនំត្ិៀយើញ់កនហងះម និងជួយដល់ស្ច់ដុំ
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េរស្បផងែដរ។ េ ោះំោឝើងណ្អនកមិនគួរផឹកទ្ឹកសែណែកេរចើនំង ៥០០ ម.រក.
កនហងមួយៃ្េឡើយ ។ 
    ៣- ទឹកឃេអាំ្កូចៅមើរ ៖ រកូចៅមើរគឺំេរគឿងផើឝំដុត្ៀយើញ ់ោឝើងមានរបសិទ្ធភាព ។ 
ចំែណកទ្ឹកឃមហំជួយឿត្់បនថយចំណង់អាាររ បំប នស្រធាត្ុចិចឹម េចៀសវាងឿរ
ធាយើក់ទ្ឹកចិត្តកនហងេពលសរមកទ្មន់។ មុនបរិេភាគអាាររ អនកអាចផឹកទ្ឹករកូចៅមើរមួយ
ែកវេដើមើបីបេងើត្អារមមណ៍ែឆសត្ ជំរុញឿររសកទ្មន់ោឝើងមានរបសិទ្ធភាព។ 
 អនករេន់ែត្ល្យរកូចៅមើរ១/៨ ំមួយទ្ឹកឃមហំ១ស្យើបរ ឿេហវ កនហងទ្ឹកេើដើ
ឧណលៗមួយែពង។ បរិមាណរកូចៅមើរអាចែរបរបួល អារស័យេៅេលើទ្ំហំែផល។ េ៉យ 
ស្រែត្រកូចៅមើរមានផទហកអាសុីដេរចើន ដូេចនោះអនកមិនគួរេរបើេរចើនេពកេទ្។ មើាឝើងេទ្ៀត្
អនកែដលមានជំងឺ ក់ទ្ងនងឹរកពោះ មិនគួរផឹកទ្ឹកេនោះេពលេ ោះទ្េទ្េឡើយ ។ 
    ៤- ទឹក្កូចថែអង ៖ ផឹកទ្ឹករកូច្លហងមួយែកវមុនេពលៈ ើំអាាររ នឹងជួយឿត្់
បនថយឿរែយើន ។ ទ្ឹករកចូ្លហងមានឿឡឡរ ីប ែដលមានរបសិទ្ធភាពឿត្់បនថយអាំង-
ស ុយលីនេៅកនហងខលអន េ្វើឱើយេយើងមិនែយើន។ េរើពីេនោះវីតាមីនេសេៅកនហងរកូច្លហងក៏
ជួយបេងើនសមត្ថភាពកនហងឿរដុត្បំផ្យើញំត្ិៀយើញ់ផងែដរ ។ 
    ៥- ទឹកដូង ៖ ទ្ឹកដូងមានស្រធាត្ុចិចឹមំេរចើន ជយួបេងើនឿរែឆសត្ ឿត្់
បនថយចំណង់អាាររ ។ េលើសពីេនោះ ទ្ឹកដូងក៏េ្វើឿរបំែបកកូេឡេស៵រូូល យកំត្ិ
ៀយើញ់េចញ និងឿរ រឿរេកើត្ំត្ិៀយើញ់កនហងខលអន។ អនកអាចផឹកទ្កឹដូងមុនេពលៈ ើំ
អាាររេដើមើបីជួយកនហងឿរសរមកទ្មន់ ។ 

ចំណ្ំ ៖ កុំបែនថមំត្ិសរេៅកនហងេភសជ៱ៈ ំងេនោះ។ េរឿយពីេរបើេហើយ អនក
រត្ូវតាម៉នស្ណើនភាព េបើេឃើញា រាងឿយរបស់អនកមានេរាគសញ្ញើមិនលស ដចូំ
អស់កមាយើំងលឞិត្ៃលឞ គបើបីផ្វើកេភសជ៱ៈ ំងេនោះំបេណ្ដើោះអាសនន ក៏ដូចំពិនិត្ើយេមើល
របបអាាររសរមកទ្មន់របស់អនកផងែដរ ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday/ Knongsrok 
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៩៧-េ្ឿកពីេគងភលើម េតើគួរដុសេធេញឬផឹកទឹកមុន? 
 ប តើប់ពីេរឿកពីេគងេពលរពឹកភាយើម េត្ើេយើងគួរដុសេ្មញមុន ឬផកឹទ្ឹកមុន
ែដលវាលសបំផុត្សរមាប់សុខភាព ? 
 ចេមលើយគឺខល ី និងៃយេឆលើយណ្ស់ ប ុែនតមិនែមនមនុសើឝរគប់េទើសុទ្ធែត្ាន
ដឹងរត្ូវេ ោះេទ្។ តាមទ្មាយើប់របំជនជប នុ េពលពួកេគេរឿកពីេដកភាយើម ត្រមង់េៅ
ផឹកទ្ឹកមុន េហើយំរបេភទ្ទ្ឹកេើដើឧណលៗ មិនែមនទ្ឹករត្ំក ់ំងរពលឹមេ ោះេទ្។
អនកជំ ញាននិោយា  ឿរផឹកទ្ឹកមុនដុសេ្មញគឺសំៀន់ណ្ស់ េរ ោះវាជួយឱើយ
រាងឿយបំេពញនូវបរិមាណទ្ឹកែដលាត្់បង់ ប តើប់ពីេគងយបយ់ូរ ។ ចំែណកឿរ
ផឹកទ្ឹកេពលេ ោះទ្េទ្ គឺវាជួយសមាវើត្េមេរាគ និងាក់េត្រីេផើឝងៗេចញពីមាត្់ និង
បេងើនេលើបឿនបេណែញំត្ពិុលេចញពីរាងឿយ ដូចានសមាវើត្េ ោះេវៀន។ េលើសពី
េនោះវាក៏ជួយពរងឹងរបព័នធរមាយើយអាាររ ំងមូលឱើយដំេណើរឿរលស ជួយឱើយចរនតះម
រត្់រសួល េ លគឺដូចំឱស្មើាឝើងេដើរត្ួេៅពើាាលជំងឺេលើសះម ទ្ឹកេ ម
ែផសម ទ្ល់ល្មក រល្ករកពោះ ឬរកួសកនហងត្រមងេ មដូេោទើោះែដរ ។ 
 ោឝើងណ្មិញ  មុនេពលផកឹទ្ឹកេើដើឧណលៗចូលកនហងេ ោះ  អនកគបើបីខពហរមាត្់
សិនសឹមផឹកទ្ឹកេលបចូលកនហងេ ោះំេរឿយ េរ ោះវិ្ីេនោះេដើមើបីសមាវើត្ំត្ិពុលឬ
ាក់េត្រីេផើឝងៗ ែដលំប់េៅកនហងមាត្់ រត្ូវានៀជើក់េចញេៅេរើ ំំងេលបចូល
កនហងេ ោះវិញ។ ប តើប់ពីខពហរមាត្់រួច គបើបផីឹកទ្ឹកេើដើឧណលៗចូល េដើមើបីបនើាបំត្ពិុល
ែដលកកកុញេៅកនហងសរីរាង ំងមូល រួចេទ្ើបសមាវើត្េ្មញតាមេរឿយ េនោះេទ្ើបំ
ទ្មាយើប់ដ៏លសបំផុត្កនហងឿរផឹកទ្ឹកេរឿយេរឿកពីេគង ។ 

ប្បភព ៖ បរេទន/ ែប្បនប្មលួ ៖ កនុងប្នុក 
៩៨-ទមលើបអ់ា្កក់៥យសើងបងបញ្ឝើដលែ់ភនក 

 ទ្មាយើប់អារកកៀ់ងេរឿមេនោះនឹងេ្វើឱើយែភនករបស់អនកឿន់ែត្រសវាំងៀយើំងេឡើង
 ំងេកមងនិងោស់សុទ្ធែត្ៃយនឹងជួយរបទ្ោះដូចេទើ ។ 
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 ែភនក ឬចកហបើបស្ទ្ គឺំអាយត្នៈៀងកនហងសរមាប់ឱើយេយើងអាចេមើលេឃើញ
ពិភពៀងេរើ (វណណរូប) ។ របសិនេបើមានបញ្លើែភនកេកើត្េឡើង េ ោះេយើងខលអនឯងនឹង
មានអារមមណម៍ិនលសនិងជួបរបទ្ោះឿររអាក់រអួលំេរចើន ។ ៀងេរឿមេនោះគឺំទ្មាយើប់
មួយចំនួនែដលេ្វើឱើយែភនកឿន់ែត្អារកក់ ។ 
    ១- ផលិតផលេអឡិច្តូនិចមនិអាចបាំែបក ៖ បចហបើបននេនោះផលិត្ផលេអឡិច-
រត្ូនិចានេដើរត្ួំឧបករណ៍ដ៏សំៀន់ និងោំាចម់ិនអាចខវោះាន កនហងជីវិត្របស់
មនុសើឝ  ំងយុវជននិងមនុសើឝោស។់ ំឿរពិត្ មនុសើឝមួយចំនួនពឹងែផសកៀយើំងេលើ
ទ្ូរសពទៃដ សូមើបីែត្េៅេពលទ្ូរសពទអស់េភលើងេហើយ ក៏េៅែត្ស្ក្មបេណែើរេលង
បេណែើរែដរ រហូត្មានអនកខលោះេញៀននឹងវាេទ្ៀត្ផង ។ ឿរេរបើវត្ថហេអឡិចរត្ូនិចេរចើន
េពក ំេហត្ុេរបើែភនកឱើយេ្វើឿរយូរេដើមើបីសមលឹងេមើលេអរកង់។ ទ្េងវើេនោះយូរ ៗេៅនឹង
បងបញ្លើដលឿ់រេមើលេឃើញ ដូចំជំងឺែភនកខលី ែភនករសវំាង កចក់ែភនកសអត្ និងែភនក
េឡើងាយំេដើម ។ (មានឪពុកមាដើយំេរចើន បេណ្ដើយកូនត្ូចរបស់ខលអន ឱើយេលង
ទ្ូរសពទេរចើនេមាឝើងកនហងមួយៃ្ៗ េ៉យមិនដឹងពីផលប ោះ ល់េៅអ គត្។ ទ្េងវើេនោះ
េបើរបរពឹត្តយូរេៅ នឹងបងំ បញ្លើ្ន់្រដល់ែភនករបស់កុមារ ក៏ដូចំរបព័នធរបស្ទ្
ំេដើម។ ដូេចនោះ ំឿរ៉ស់េត្ឿន ឪពុកមាដើយរគប់រូបគបើបីគិត្គូរ និងយកចិត្តទ្ុក៉ក់
ែ្ សំុខភាពកូនរបស់ខលអន ឱើយេចៀសៅឃើយពីទ្ូរសពទតាមែដលអាចេ្វើេៅាន) ។ 
    ២- េ្បើទូរសពទមនុេពលចូលេគង ៖ មនសុើឝំេរចើនរែមងរវល់េ្វើឿរៃរេៅ
េពលៃ្ ចំែណកេពលយប់មុនចូលេគងំេពលទ្ំេនររបស់ពួកេគ ដូេចនោះមនុសើឝមួយ
ចំនួននឹងេរជើសេរីសឿរេលងទ្ូរសពទៃដេដើមើបីបនធឡរអារមមណ៍។្វីដើបិត្ែត្ឿរេរបើទ្ូរសពទ
មុនចូលេគងំជេរមើសដ៏ៃយរសួលបំផុត្ក៏េ៉យ ប ុែនតឿរែដលបុគលខលោះបិទ្េភលើង 
េហើយេលងទ្ូរសពទ (េរបើទ្ូរសពទកនហងទ្ីងងឹត្) វានឹងប ោះ ល់ោឝើងៀយើំងដល់ែភនករបស់
ពួកេគ។ េរ ោះា ពនលឺែដលបេចញពីេអរកង់ គឺភលឺៀយើំងជោះមកឿន់ែភនក ែដលអាចបងឱើយ
មានឿរក្ ឍើក់សើបឡន  និងៃយបងំជំងឺទ្ឹកដក់កនហងែភនក ។ របសិនេបើអនកមានឿរ
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េមើលេឃើញជិត្ ឬេមើលេឃើញមុនអាយុ ករមិត្ៃនឿរេមើលេឃើញឿន់ែត្ជិត្េកើនេឡើង 
េ ោះែភនកឿន់ែត្រពឹលេៅៗ ។ 
    ៣- េ្បើថនើាំបនតកែ់ភនកមិន្តឹម្តូវ ៖ សម័យឥឡឡវេនោះ មនុសើឝំេរចើនេរបើា ទើំ
បនតក់ែភនកេ៉យខលអនឯង ជំនួសឿរពើាាលេ៉យរគូេពទ្ើយ េរ ោះពួកេគោត្់ទ្ុកា វា
ំា ទើំពើាាលែភនកេៅេពលែភនកមិនរសួលដូចំ រឿ ំឈឺ រសវាំងំេដើម។ ំឿរ
លស អនកគួរែត្េៅគលីនិកែភនកេដើមើបីពិនិត្ើយឱើយានហមត្់ចត្់សិន េបើេឃើញា មានបញ្លើែភនក 
អនកគួរែត្ពើាាល ។ (េមើលរត្ង់េលខ១៨៦ផង) 
 ឿរេរបើា ទើំបនតក់ែភនកេរចើនេពក អាចនឹងបងេរេោះា ទើក់ដល់ែភនករបស់អនកាន
េរ ោះស្រធាត្ុគីមីេៅកនហងទ្ឹកា ទើំ ជួនឿលរត្ូវានេរបើរាស់ខុស ខុសេពលេវល្ 
អាចបណ្ដើលឱើយមានបញ្លើ្ន់្រ ែ្ម ំងាត្់បង់សមត្ថភាពេមើលេឃើញេទ្ៀត្ផង ។ 
ដូេចនោះេៅេពលអនកមានបញ្លើែភនក គួរែត្េៅមនទីរេពទ្ើយែភនក េដើមើបីទ្ទ្ួលឿរែណ ំអំពី
វិ្ពីើាាលរបកបេ៉យសុវត្ថិភាព េចៀសវាងេរបើា ទើំបនតក់ែភនកេរចើនំងា ទើំេលប ។  
    ៤- ជូតែភនកេ៉យៃដទេទ ៖ ឿរេរបើៃដរត្ដុសែភនកគឺំទ្មាយើប់ែដលមនុសើឝភាគ
េរចើនេ្វើេៅេពលមានអារមមណ៍មិនរសួលែភនក។ េ ោះោឝើងណ្ក៏េ៉យ អនករត្ូវដឹង
ា េៅេលើៃដរបស់អនក មានាក់េត្រីំេរចើន ដូេចនោះឿររត្ដុស ឬញីែភនកញឹកៈបន់ឹង
េបើកឱឿសឱើយាក់េត្រីចូលកនហងែភនក ែដលៃយេ្វើឱើយរល្កែភនក ។ ំពិេសសកនហង
សម័យរីករាល៉លៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ៃដនិងែភនកក៏ំគនលងៃនឿររីករាល៉លៃនជំងឺ
េនោះែដរ។ ដូេចនោះេហើយ េបើែភនករបស់អនកមិនរសួលៀយើំង អនកអាចរពចិែភនកពីរបីដង 
េ៉យមិនរត្ូវយកៃដរត្ដុសេឡើយ ។ 
    ៥- ពក់ែវ៉ៃនតាអន់គុណភព ៖ បចហបើបននេនោះ ឿរ ក់ែវូនតា ឬកចកែ់កវែភនក 
គឺំវិ្ីស្្ស៵ស្មច៴បំផុត្េដើមើបីែកកុនបញ្លើែភនកដូចំ េមើលមិនចើាស់ (ែភនកម ៳ឡប) 
ឿរេមើលេឃើញជិត្ េមើលេឃើញៅឃើយ ។ សម័យេនោះ េៅេលើទ្ីផើារមានែវូនតាេរចើន
របេភទ្ែដលមានឿររច ម ូដ គុណភាព និងត្ៃមលខសុៗេទើ សរមាប់ំជេរមើសដល់
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អនកេរបើរាស់។ អនកខលោះ ក់ែវូនតាេរ ោះមានបញ្លើែភនក ចំែណកអនកខលោះ ក់ឿរ រ
កេ្ដើនិង្ូលី ឯអនកខលោះេទ្ៀត្ ក់េដើមើបីលមសឬសៃលើ ។ ោឝើងណ្មិញ មនុសើឝមយួ
ចំនួនេរបើែវូនតាមិនសក័តិសមនឹងែភនករបស់ខលអនេឡើយ ែដលទ្េងវើេនោះអាចប ោះ ល់ដល់
សុខភាព ប ោះ ល់ដល់សមត្ថភាពេមើលេឃើញនិងឿនែ់ត្្ន់្រដល់ជំងឺែភនកផង ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday/ Knongsrok 

៩៩-ែត ៥ ្បេភទលឡចាំេពុះសុខ្ភព 
 ទ្ឹកែត្គឺំេភសជ៱ៈដ៏េពញនិយម ែដលមនុសើឝជុំវិញពិភពេល្កអាចផឹកាន
រគប់េពលេរៀងរាល់ៃ្។ ទ្ឹកែត្េើដើឧណលៗគឺំេភសជ៱ៈដ៏កក់េើដើេៅេពលរពឹករពលមឹ 
េហើយក៏ំេភសជ៱ៈសរមន់ដ៏លសសរមាប់េពលរេសៀល។ េលើសពីេនោះ មនុសើឝរគប់វ័យ
 ំងអស់ក៏អាចទ្ទ្ួល នវាានដូចេទើ ។ 
 ចំេ ោះែត្ អនកគួរែត្េរជើសេរីសឿរផឹកែត្េដើមើបីសុខភាពលស ជួយឿត្់បនថយ
ារនិភ័យៃនជំងឺរា ើំៃរូ និងេរេោះា ទើក់េផើឝងៗ ។ ៀងេរឿមេនោះំរបេភទ្ែត្ ំង ៥ 
ែដលអនកគួរេរជើសេរីសផឹកេដើមើបីផ៵ល់នូវអត្ថរបេោជន៍េរចើនដល់សុខភាពអនក ។ 
    ១- ែតៃបតង ៖ ែត្ៃបត្ង  មានផទហកស្រធាត្ុរបៅំងអកុសុីដកមម
មួយេថា   ែដលជួយឿត្់បនថយឿររល្ក និងឿត្់បនថយារនិភ័យៃន
ជំងឺរា ើំៃរូដូចំ មាររីក ជងំឺទ្ឹកេ មែផសមរបេភទ្ទ្ី២ និងជំងឺសរៃសះមេបោះដូង 
ឿត្់បនថយារនិភ័យៃនជំងឺរកិនសរៃសះម និងជំងឺេបោះដូងែដលបណ្ដើលឱើយមាន
កំណកះម បងឱើយមានជងំឺសរៃសះមផងែដរ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ វាក៏ជួយឿត្់បនថយ
របូេត្អ ៊ីនែដលបងេរេោះា ទើក់េទ្ៀត្ផង ។ 
    ២- ែត  ៖ ែត្  គឺំែត្របេភទ្មួយែដលមានផទហកស្រធាត្ុ
របៅំងអុកសុីដកមម និងំភាទើក់ៃររបៅងំនឹងាក់េត្រ។ី វារត្ូវានេគដឹងចើាស់ា ែត្ 

 រត្វូានេគនិយមទ្ទ្ួល នំញឹកៈប់មនុេពលចូលេដក េដើមើបីជយួឱើយ
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េដកលក់សប់សល់ និងជួយបេងើនរបភពភាពស្ ើំដល់រាងឿយ េហើយវាក៏ជួយ
សរមួលដល់របព័នធសរៃសរបស្ទ្ផងែដរ ។ ស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុដីកមមេៅកនហងែត្

 កជ៏ួយរបៅំងនងឹជំងឺមាររីកមួយចំនួនេទ្ៀត្ផង ។ ឿររស្វរំវាន
បៃលើញា  អនកែដលផឹកែត្  រស់េៅានយូរំងអនកែដលមិនផឹក ។ 
    ៣- ែតខ្ញី ៖ ែត្ខ៳ីរត្ូវានេរបើេដើមើបីពើាាលនងិឿរ រជំងឺេផើឝងៗ ំេរចើនៅទើំមក
េហើយ។ វាមានរបសិទ្ធភាពពើាាលនិងឿរ រជំងឹមាររីក សមាពាើ្ះម េលើស
ះម និងជំងឺទ្ឹកេ មែផសម រពម ំងអាឿរៈកសអត្ចេៃវើរ និងផ្ដើស្យំេដើម។ វាក៏
ជួយឿត្់បនថយឿរ ំមុខនិងជួយេ្វើឱើយករមិត្ំត្ិសរកនហងះមមានលកណៈ្មមតា
សរមាប់អនកែដលមានជំងឺទ្ឹកេ មែផសមរបេភទ្ទ្ី២ផងែដរ ។ 
    ៤- ែតជីរអៃកើម ៖ វារត្ូវានេរបើំញឹកៈបេ់ដើមើបីជួយដល់របព័នធរមាយើយអាាររ 
ែត្ជរីអៃកើមមានផទហកនូវស្រធាត្ុមើាឝើងេថា   ម លុហ ូ  ែដលជួយសរមួលដល់បំពង់
រមាយើយអាាររ មើាឝើងេទ្ៀត្វាក៏មានភាទើកៃ់ររបៅំងនឹងាក់េត្រីែដរ។ ភាទើក់ៃររបៅំង
អុកសុីដកមមនិងរបៅំងវីរុសែដលជួយរបយុទ្ធរបៅំងនងឹជំងឺមាររីក។ វាក៏រត្ូវានេគ
េរបើសរមាប់ឿរពើាាលរយៈេពលខលីៃនជំងឺ IBS ឬេរាគសញ្ញើរល្កេ ោះេវៀន ។ 
    ៥- ែតផកើរុំេយល ៖ ែត្ផ្កើរុេោលអាចជួយបចហោះសមាពាើ្ះម។ ឿរសិកើា
រស្វរំវានបៃលើញា  របសិនេបើអនកែដលរបឈមនឹងជំងឺេលើសះម ឬអនកែដល
មានជំងឺេលើសះមករមិត្រស្ល គបើបីផឹកែត្ផ្កើរុេោលរយៈេពល ៦ សាឍើហន៍ឹង
អាចជួយបនថយករមិត្សមាពាើ្ះមាន ។ េលើសពីេនោះ វាក៏ជួយឿត្់បនថយារនិ-
ភ័យៃនឿរធាត្ ់ និងជំងឺៀយើញ់រុុេ្លើម (មិនែមនេ៉យស្រំត្ិអាល់កុល)។ ំឿរពិត្
ណ្ស់ ែត្របេភទ្េនោះក៏មានផទហកស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមម  ែដល
ជួយឿត្់បនថយារនិភ័យៃនជំងឺរា ើំៃរូំេរចើនដូចំ ជងំឺេបោះដូង ទ្ឹកេ មែផសម និង
មាររីក ។ល។ ប្បភព ៖ Sanoook / Knongsrok 
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១០០-ផឹកែត្តូវេពលផឋល់អតថ្បេយជន៍េ្ចើន 
 ែត្មានផទហកនូវវីតាមីនំេរចើនដូចំ ស្រធាត្ុរបៅំងអកុសុីដកមមលសសរមាប់
សុខភាពនិងឿរ រជំងឺំេរចើន។ ឿរផឹកទ្ឹកែត្កនហងេពលែដលរត្ឹមរត្ូវ រែមងផ៵ល់
របេោជន៍លសដល់សុខភាព និងជួយសរមកទ្មន់ែ្មេទ្ៀត្ផង ។ 
    ១- េពល្ពឹក្ពលឹម ៖ ំឿរពិត្ អនកមិនគួរផឹកែត្េៅេពលរពឹក មានរកពោះ
ទ្េទ្ (មិន ន់ៈ ើំអាាររ) និងេពលែយើនេ ោះេឡើយ ។ ំេហត្ុផល េៅកនហងែត្
ៃបត្ងមានសមាសធាត្ុំេរចើនៃនំត្ិឿេហវអ ៊ីន ែដលអាចបំផ្យើញេ្លើម និងរបព័នធ
រមាយើយអាាររានោឝើងៃយ។ ដូេចនោះរបសិនេបើអនកផឹកែត្កនហងេពលេនោះ វានឹងេ្វើឱើយ
អនកមានអារមមណ៍មិនលស នងិអាចជោះឥទ្ធិពលអារកក់ដលេ់្លើម េរ ោះែត្ៃបត្ងមានផទហក
នូវសមាសធាត្ុេះមើោះ  ។ កំារប់ខពស់ៃន  អាចបណ្ដើលឱើយ
ខូចេ្លើម ។ 
 ំេរឿងលស អនកគបើបីផឹកែត្ៃបត្ងេៅេពលរពឹក ោបព់ីេមាឝើង ១០-១១ ឬេពល
ល្ឃើចមុនចូលេគងរបែហល ២-៣ េមាឝើង។ ំលទ្ធផល េបើអនកផឹកវាេពលេនោះ វានឹង
ជំរុញឿររមាយើយអាាររ េដើមើបីជួយដុត្បំផ្យើញំត្ិៀយើញ់ែដលេលើស ។ 
    ២- ចេនលើុះេពលៈ ើាំអាហារ ៖ វិ្ីលសបំផុត្កនហងឿរផឹកែត្ៃបត្ងេដើមើបីសុខភាព គឺ
អនកគបើបីផឹក ២ េមាឝើងមុន ឬេរឿយេពលបរិេភាគអាាររ េដើមើបីទ្ទ្ួលានបរិមាណ
ស្រធាត្ុចិចឹមេរចើនបំផុត្ ែដលលសសរមាប់ឿររសូបយកំត្ិែដក។ ចំេ ោះអនកជំងឺ
េសលកស្យើំង រត្ូវេចៀសវាងផឹកែត្ៃបត្ង េរ ោះវានឹងេ្វើឱើយស្ណើនភាពេនោះឿន់ែត្្ន់្រ។ 
េលើសពីេនោះ អនករត្ូវេចៀសវាងែត្ៃបត្ងំមួយអាាររ េរ ោះវាឿត្់បនថយឿររសូប
យកវីតាម B1។ កងវោះវីតាមីន B1 អាចបណ្ដើលឱើយសពឹក ំេហត្ុេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់
សុខភាព ។ 
    ៣- មុនេពលេធេើលាំហាត់្បណ ៖ របសិនេបើអនកផឹកែត្ចង់ទ្ទ្ួលានសុខភាព
លស អនកមិនរត្ូវផឹកមុនេពលេ្វើលំារត្់រាណេទ្ ។ ឿរផឹកែត្ៃបត្ងអាចជួយដុត្



        គល់-សុភាព  

 

បំផ្យើញំត្ិៀយើញ់ានេ៉យស្រវត្តមានៃនំត្ិឿេហវអ ៊ីន ។ ស្ធាត្ុឿេហវអ ៊ីនជួយ
បេងើនា មពល និងជួយឱើយអនការត្រ់ាណានយូរ និងៃយរសួលារត្់ ។ 
    ៤- ផឹក ២ េមសើងមុនចូលេគង ៖  ំត្ិឿេហវអ ៊ីនេៅកនហងែត្ ំភាទើក់ៃររុេៈច
ែដលៃយេ្វើឱើយេគងលក់រសួលេៅេពលយប់។ ប ុែនតេបើអនកផឹក ២-៣ េមាឝើងមុនចូល
េគងំមួយបរិមាណរគប់រេន់ វាពិត្ំលសសរមាប់សុខភាព ។ 
    ៥- បរិមណែតែដល្តូវផឹក ៖ េោងេៅតាមមជើ៲មណឌលេវជ៱ស្្ស៵ៃន
ស្កលវិទ្ើាល័យមាឝើរីែលនានឱើយដឹងា  ផឹកែត្ៃបត្ងចំនួន ២-៣ ែពងឬចេ យើោះពី
១០០ េៅ ៧៥០ មិលលរីឿម កនហងមួយៃ្ រត្ូវានេគោត្់ទ្ុកា លសបំផុត្។ ផទហយេៅវិញ 
េបើអនកផឹកែត្េរចើនេពក វានឹងោប់េផ៵ើមដកនូវស្រធាត្ុសំៀន់ៗ េចញពីរាងឿយ 
ែដលផ៵ល់ផលអារកក់ដលស់ុខភាពអនកេៅវិញ ។ 

ប្បភព ៖ phunutoday.vn /ែប្បនប្មួល ៖ ភេីអក (កនុងប្នុក) 
្បេភទែតេផើសងៗ 

បចហបើបននេនោះ ែត្មានេះមើោះេរចើនរបេភទ្ ែដលកំពុងចរាចរេៅេលើទ្ីផើារកនហង
របេទ្សកមពហំេយើង េហើយែត្ ំងេនោះាន ំចូលមកពីរបេទ្សេរើ ំពិេសស
របេទ្សចិន និងៃត្វា ើន់។ វាសុទ្ធែត្ំរបេភទ្ែត្លសៗ និងមានអត្ថរបេោជន៍េរចើន
ចំេ ោះសុខភាពមនុសើឝេយើង ចំែណកត្ៃមលវិញ ក៏ៃ្លរេន់េបើែដរ ។ 

១- ែត្អ ូឡហងៃត្វា ើន់ ( )

២- ែត្អ ូឡហងេារគើល 
៣- ែត្អ ូឡហងេារគើលដិនលីលី  
៤- េមើៅែត្ៃបត្ង  
៥- ែត្ៃបត្ងគជ់ គ 



        គល់-សុភាព  

 

៦- ែត្ៃបត្ងសរីរាង េ្ឝើេហវង (

៧- ែត្ផ្កើៅម មូីល  
៨- ែត្អ ូឡហងអាលីស្ន ល្យំមួយផ្កើ  
៩- ែត្ឡងជីង  

  ប្បភព៖ ហាងែតលីន ភនំេពញ 
េរ្ពីែត្ខាងេលើេនេះ េៅមនែត្របេភ េផ៉ាឝងៗេ ៀត្ដូចជា ៖ 
- ែត្រគីវា ើឡា ( ឬ  
- ែត្រប លសើបឡន្ស៵ី (ឬេថា  )

*  ំងេនោះ ខ៳ហំរេន់ែត្េលើកយកមកបៃលើញខលោះៗដល់េល្កអនក តាមពិត្េៅ
េៅមានែត្េរចើនរបេភទ្េទ្ៀត្កនហងពិភពេល្កេយើងេនោះ ។ 

១០១-ឿលទាំង៤ មិនលឡស្មប់ផឹកឿេវេ 
ឿេហវគឺំេភសជ៱ៈែដលជួយ៉ស់អារមមណ៍ឱើយស្រើងេៅេពលអនកសមហគស្មើញ

ឬងងុយេដកេៅកែនលងេ្វើឿរំេដើម ដេូចនោះេហើយេទ្ើបមនុសើឝំេរចើនែត្ងផឹកឿេហវ
េៅេពលេកើត្េ្ស៵សឬងងុយេដក។ េ ោះំោឝើងណ្ អនកមិនគួរផកឹឿេហវកនហងេពល
 ំង ៤ េនោះេទ្ េរ ោះវាបងេរេោះា ទើក់ៀយើំងដល់សុខភាព ។ 

I. ផឹក្កាេ វមិនរត្ូវេពល េធវើឱ៉ាយខូចេ្លើម និងត្រមងេនម 
    ១- ោប់ពីេមសើង ៨-៩ ្ពឹក ៖ មនុសើឝំេរចើនយល់ា  ផឹកឿេហវេៅេពលេនោះ
នឹងជួយោប់េផ៵ើមៃ្្មី របកបេ៉យសុខភាព មានឿររបុងរបយ័ត្ន និងេ្វើឿរឿន់ែត្
មានរបសិទ្ធភាព។ ប ុែនតតាមពិត្េៅ ឿលេនោះំេពលែដលសមាសធាត្ុ 
ែដលំអ័រម ូនេ្ស៵សេកើនេឡើង ែដលេ្វើឱើយអនកៃយនឹងឈឺកើាល។ ដូេចនោះអនកគួរែត្
េចៀសវាងផឹកឿេហវេៅេពលេនោះេដើមើបីឿរ រសុខភាព ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ២- ោប់ពីេមសើង ១២-១៣ ៃថៃ ៖ េនោះក៏ំេពលែដលមិនគួរផឹកឿេហវែដរ េរ ោះ
ករមិត្អ័រម ូន  របស់អនកេកើនេឡើងម៵ងេទ្ៀត្ េបើអនកផឹកវាេៅពលេនោះ វានឹង
េ្វើឱើយៃយដំេៅរកពោះ បេងើនបនទហកេលើេ្លើម និងត្រមងេ ម។ ោឝើងណ្មិញ េមាឝើង
េនោះអនកគួរែត្ចំណ្យេពលសរមាប់អាាររៃ្រត្ង់ និងេដករបែហល១៥េៅ៣០ ទ្ី 
ដូេចនោះអនកមិនគួរផឹកឿេហវេដើមើបីបេងើនេ្ស៵សេលើខួរកើាលេ ោះេទ្ ។ 
    ៣- ផឹកឿេវេេពលែលើន ៖ របសិនេបើអនកំបុគលេញៀនឿេហវ និងែត្ងែត្ផឹក
វារាល់ៗៃ្េដើមើបីឱើយមានស្មើរត្ីេ្វើឿរាន ដូេចនោះអនកមិនគួរផឹកឿេហវេពលែយើនេ ោះ
េឡើយ។ មូលេហត្ុគឺា  ខណៈេនោះរកពោះរបស់អនកេៅទ្េទ្ ឿលណ្អនកផឹក វានឹងេ្វើ
ឱើយអាសុីដេកើនេឡើងេរចើន ែដលៃយបងំជំងឺដំេៅរកពោះ ។ 
    ៤- ផឹកឿេវេេៅេពលលងើច ៖ េ ោះំអនកែយើនៀយើំងប ុណ្្ើក៏េ៉យ សូមកុំផឹក
ឿេហវេៅេពលល្ឃើច េរ ោះេ្វើឱើយអនកាត្់បង់ដំេណក ំងរសងុ ឬអាចប ោះ ល់ដល់
គុណភាពៃនឿរេដកេ៉យស្រឿរបងពីឿេហវ ។ េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ េបើអនកផឹក
ឿេហវេពលល្ឃើច រាងឿយនឹងទ្ទ្ួលានបរិមាណំត្ិឿេហវអ ៊ីនខពស់ រួម ំងបងំ
េ្ស៵សនិងបចហោះទ្ឹកេ ម ែដលេ្វើឱើយអនកៃយនឹងេកើត្ជំងឺទ្ឹកេ មែផសម។ ទ្នទមឹេទើ
េនោះែដរ ំត្ិឿេហវអ ៊ីនរែមងេ្វើឱើយេ្លើម និងត្រមងេ មរបស់អនកេ្វើឿរឿន់ែត្ៀយើំង 
ែដល ំឱើយេ្លើមេខើាយ និងមានផលមិនលសចំេ ោះសុខភាព ។ 
II. េពលលអៃនការផឹក្កាេ វេដើម៉ាបសីុខភព 
    ១- ោប់ពីេមសើង ១៣ : ៣០ ដល់េមសើង ១៥ រេសៀល ៖ អំឡហងេពលប តើប់ពី
េមាឝើង ១៣:៣០  ទ្ី រេសៀល អ័រម ូនេ្ស៵សោប់េផ៵ើម្យចុោះ ែដលេ្វើឱើយអនកងងុយ
េដកនិងសមហគស្មើញៀយើំង។ េៅខណៈេនោះ ឿរផឹកឿេហវមួយែកវភាយើមៗនឹងអាចជួយឱើយ
អនកភាញើក់េឡើងវិញ។ គួរចងោំា  អនកមិនគួរផឹកឿេហវប តើប់ពីេមាឝើង១៥េឡើយ េរ ោះ
ឿរផឹកយឺត្ នឹងបណ្ដើលឱើយេគងមិនលក់េៅេពលយប់ ។ 
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    ២- មុនេពលហាត់្បណ ៖ របសិនេបើអនកផឹកឿេហវមួយែកវ មុនេពលារត្់
រាណ៣០ ទ្ី វានឹងជួយបេងើនឿររមាយើយអាាររនិងដុត្បំផ្យើញឿឡឡរីឿន់ែត្េរចើន 
មើាឝើងេទ្ៀត្ ជួយឱើយទ្ទ្ួលានលទ្ធផលឿន់ែត្របេសើរ ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday/ Knongsrok 

១០២-រេបៀបមិនលឡៃនឿរផឹកឿេវេ 
 េជឿា មានមនុសើឝមិនត្ិចេ ោះេទ្ែដលមានទ្មាយើប់ផឹកឿេហវ តាមរេបៀបមិន
លស ំងេនោះ ។ ំក់ែស៵ង វាពិត្ំប ោះ ល់ដល់អាយុជីវិត្អនកៀយើំងណ្ស់េៅៃ្ៀង
មុខ របសិនេបើអនកមិនផ្យើស់ប៵ឡរទ្មាយើប់េ ោះេចញេទ្ ។ 
    ១- កុាំផឹកឿេវេេលឿន ឬ យតឺេពក ៖ េនោះមានន័យា  កុំផឹកប តើប់ពីេរឿកពី
េដកភាយើម និងកុំផឹកេពលេកៀកនឹងចូលេដកវិញ។ េពលេវល្លសបំផុត្េដើមើបីផឹកឿេហវ
គឺចេ យើោះពីេមាឝើង១០េៅ១២ៃ្រត្ង់ ែដលេពលេនោះករមិត្អ័រម ូន c  ោប់េផ៵ើម
ធាយើក់ចុោះ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ អនកមិនគួរទ្ទ្ួល នឿេហវេៅេពលយប់េរៅេពកេទ្ េរ ោះ
បរិមាណឿេហវអ ៊ីនមិនអាចរមាយើយអស់េឡើយ ែដលបណ្ដើលឱើយអនកមិនងងុយេដក 
និងេដកមិនលក់សប់សល់ េហើយយូរេៅនឹងប ោះ ល់ដល់សុខភាពរាងឿយ ។ 
    ២- កុាំផឹកឿេវេកាំពុងេ្ដើៀលើាំង ៖ តាមឿរែណ ំរបស់អងឿរសុខភាពពិភព-
េល្ក (WHO) ា រាល់េភសជ៱ៈែដលមានសីត្ុណលភាពេលើសពី ៦៥ អងើាេស នឹង
ៃយបណ្ដើលឱើយអនកេកើត្ជំងឺមាររីកបំពង់ក។ ំឿរលស អនករត្ូវទ្ុកវាេោល ៥  ទ្ី
សិនប តើប់ពីឆុងរួច សឹមយកមកផឹក ។ 
    ៣- កុាំពើាយមផកឹេដើមើបីមិនឱើយងងុយេដក ៖ របសិនេបើអនកេៅែត្បន៵េគងាន
រត្ឹម ៤-៥ េមាឝើងំប់ៗេទើ ៣ ៃ្ េ ោះវានឹងេ្វើឱើយរាងឿយរបស់អនកោប់េផ៵ើម្យចុោះ
សមត្ថភាពមួយចំនួន  ដូេចនោះេហើយអនកមិនរត្ូវបងំខលអនឯង   មិនឱើយេដករគប់រេនត់ាម
រយៈឿរផឹកឿេហវេពលយប់េ ោះេទ្ ។ 
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    ៤- ៉ក់សរេ្ចើនកនអងឿេវេ ៖ េរើពីបណ្ដើលឱើយអនកេឡើងទ្មន់ វាក៏ ឱំើយំត្ិ
សរកនហងះមែដលយូរៗេៅវិវត្តំជំងឺទ្ឹកេ មែផសម។ ដូេចនោះអនកគួរទ្មាយើប់ផឹកឿេហវ
េ៉យេមើនសរ ឬឿេហវេឿមើ េទ្ើបំជេរមើសលសបំផុត្ ។ 
    ៥- ្សូបយកំតិឿេវេអ ៊ីនេ្ចើនេពក ៖ ពិត្ែមនេហើយ អនកមិនគួរផឹកឿេហវ
េរចើនែកវកនហងមួយៃ្ៗេ ោះេទ្ េរ ោះា យូរៗេៅវានឹងេ្វើឱើយអនកមានជំងឺវេងវងស្មើរត្ី 
ែលងចង់បរិេភាគអាាររ េកើត្ជំងឺរកពោះ និងជំងឺេផើឝងៗេទ្ៀត្ំេដើម ។ 

ប្បភព ៖ បរេទន/ ែប្បនប្មលួ ៖ កនុងប្នុក 

១០៣-ជេ្មើសឿេវេស្មប់សុខ្ភព 
 ំឿរពិត្ណ្ស់ ឿេហវំេភសជ៱ៈដ៏េពញនិយម សរមាប់មនសុើឝរគប់វ័យ
េរ ោះវាានបងប់នូវអត្ថរបេោជន៍មារស្លចំេ ោះសុខភាព។ ផទហយេៅវិញេបើអនក
ផឹកវាខុសករមិត្ឬខុសរបេភទ្ វានឹងបងេៅំអាឿរៈសឺៗ ញ័រៃដេជើង និងេបោះដូង
េល្ត្ៈប់ំេដើម ។ 
 េត្ើគួរេ្វើែបបណ្េដើមើបីេចៀសផុត្ពីស្ណើនភាពែបបេនោះ ? 
 តាមរយៈឿរជួបសមាភើសរបស់រកុមឿរៃរ ោបៃបត្ង ផ្តើល់ ំមយួេល្ក
ដួង តារ ំស្ណើបនិក និងំអនករគបរ់គងទ្ូេៅៃនារងឿេហវ 

 ានឱើយដឹងា  ឿេហវ ំងអស់សុទ្ធែត្មានអត្ថរបេោជន៍ដូច
េទើ ឱើយែត្ឆុងរត្ឹមរត្ូវ និងេមើនឿរែកៃចនេផើឝងៗេៅេលើរេប់ឿេហវ។ ចំេ ោះពូជឿេហវ
េៅេលើពិភពេល្កេនោះ រត្ូវានេគែចកេចញំ ២ របេភទ្ និងមានំត្ិឿេហវអ ៊ីន
ខុសេទើ ក៏ដូចំឿរ៉ំដុោះខុសេទើែដរ ។ 
 េល្កានបញ្ជើក់ា  អនកែដលសថិត្កនហងវ័យេកមង ឬមានស្ណើនភាពសុខភាព
េខើាយ គបើបីេចៀសវាងផឹកឿេហវរបេភទ្ពូជេះមើោះរូូប ូស្ឍើ ែត្មួយមុខ
សុទ្ធ េរ ោះឿេហវរបេភទ្េនោះមានំត្ិឿេហវអ ៊ីនខពស់ ែដលេ្វើឱើយអនកផឹកមានអាឿរៈ
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សឺៗ ញ័រៃដេជើង និងញ័រេបោះដូងំេដើម ឯអនកខលោះេទ្ៀត្េខើាយរហូត្េៅំងងុយេដក
េៅវិញ។ ចំែណកឿេហវែដលអនកគួរផឹក គឺរបេភទ្អារា ើប ៊ីឿ  ែដលំពូជ
ឿេហវមានឿរេពញនិយមៀយើំងេលើពិភពេល្ក េ៉យស្រែត្វាមានំត្ិឿេហវអ ៊ីន
រស្លំមយួកលិនដ៏ឈហយំងរូូប ូស្ដើ ។ 
 ំមួយេទើេនោះ អនកក៏អាចផកឹល្យេទើរវាងពូជឿេហវ ំងពីរេនោះានផងែដរ
េដើមើបីទ្ទ្ួលានអត្ថរបេោជន៍បចឡលេទើ ដូចំំត្ិឿេហវអ ៊ីនរាង្ន់ឬរស្លនិង
កលិនឈហយំេដើម េៅតាមចណំូលចិត្ត នងិរត្ូវតាមស្ណើនភាពសុខភាពរបស់អនក ។ 
 ំឿរែចករុែលកបែនថម េល្ក តារា បញ្ជើក់ា  អស់រយៈេពល ៥ ៅទើំែដល
របឡឡកកនហងវិស័យឿេហវរហូត្មកដល់សពវៃ្េនោះ េល្កមិនែដលមានបញ្លើសុខភាព
្ន់្រេឡើយ េរ ោះា ំទ្មាយើប់របោំៃ្ េល្កែត្ងែត្ផឹកឿេហវទ្ឹកេ៉ោះេេ ២ ែកវ
ំេរៀងរាល់ៃ្ែត្ម៵ង ។ 
 ំងេនោះេទ្ៀត្ តាមឿរឱើយដឹងពីេគហទ្ំព័រសុខភាពអនតរំត្ិ 
ានឱើយដឹងា  ឿេហវជួយទ្ប់ស្កើត្់ជំងឺឿចស្ារវំេរចើនមុខរួមមាន ជំងឺទ្ឹកេ ម
ែផសមរបេភទ្ ២ ជំងឺវេងវង ទ្ប់ស្កើត្់ និងឿត្់បនថយជំងឺធាយើក់ទ្ឹកចិត្ត ជំងឺមាររីកមួយ
ចំនួន ជំងឺ៉ច់សរៃសះមខួរកើាល និងជួយឱើយអនកផឹក (ឿេហវ) រស់ានយូរ ។  
បែនថមពីេលើេនោះ ឿេហវែដលេ្វើពីរេប់្ច៴ំត្ិេនោះ កជ៏ួយពរងឹងរបព័នធភាពស្ ើំរាង
ឿយឱើយមានភាពរឹងមាំែដរ ។ 
 របសិនេបើអនកមានអាឿរៈសឺៗ ញ័រៃដេជើង ឬញ័រេបោះដូងក៵ី សូមប៵ឡរឿេហវ
ែដលអនកផឹកដូចានេរៀបរាប់ៀងេលើេដើមើបីសុវត្ថិភាពសុខភាព នងិទ្ទ្ួលាននូវអត្ថ
របេោជន៍រត្មឹរត្ូវ  ក៏ដូចំជួយឱើយឿរៃររបោំៃ្របស់អនកដំេណើរានលស ំមួយ
េភសជ៱ៈដ៏អស្ងើរើយេនោះ។ ចំេ ោះអនកែដលមិន ន់េចោះផឹកឿេហវ គួរែត្ស្កលើបងេដើមើបី
បែនថមេភសជ៱ៈដ៏មានត្ៃមលេនោះសរមាប់សុខភាព ។  ប្បភព ៖ អតថបទេដោយ ៖ េភាគ មា៉ារ ី

.............. 
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១០៤-្បឿរេផើសងៗគួរយល់ដឹង 
    ១- ទឹកេ៉ុះេេជរូ 
 អ្ត្ថរបេយជន ៍៖ 

- ជួយទ្ប់ស្កើត្់ជំងឺមាររីេ ោះេវៀន 
- ពើាាលឿរទ្ល់ល្មក 
- ជួយដល់ឿរសរមកទ្មន់ 

 ការបរិេភគ ៖ 
√ េពលរពឹក ៖ ផ៵ល់វីតាមីន និងស្រធាត្ុចិចឹមរគប់រេនដ់ល់រាងឿយ 

ជួយសរមួលដល់ឿរបេ តើបង់ 
× េពលយប់ ៖ រុៀនដល់ឿរេដក 
    ២- ទឹកេ៉ុះេេ្សស ់
 អ្ត្ថរបេយជន ៍៖ 

 - សមើបឡរវីតាមីន 
 - ជួយបំេពញំត្ិទ្ឹក 
 - ពើាាលំត្ិអាសុដី 
 - បេងើនសុខភាពែភនក 
 - បេងើនរបូេត្អ ៊ីន 
 - ឿរ រជំងឺែសើបក 
 - េ្វើឱើយរាងឿយស្វើត្ 
 ការបរិេភគ ៖ 

× េពលរពឹក ៖ ពិាករមាយើយអាាររ 
√ េពលយប់ ៖ ជួយឿត្់បនថយឿរេនឿយហត្់ 
  េ្វើឱើយអារមមណ៍សប់ស្ឃើត្ ់
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  េគងលក់រសួល 
    ៣- ទឹកេ៉ុះេេេៅ 
 អ្ត្ថរបេយជន ៍៖ 

 - មានំត្ិឿល់សើយឡមខពស់ 
 - ផទហកេៅេ៉យវីតាមីន B1, B2, B12 
 - ជួយឱើយឆសឹងរឹងមា ំ
 - េ្វើឱើយរាងឿយរសឡឡន 
 ការបរិេភគ ៖ 

√ េពលរពឹក ៖ (មុនអាាររ) ជួយឱើយឆសឹងរឹងមាំ និងលូត្ល្ស់ 
  េ្វើឱើយែសើបកស ភលឺា យើ 
√ េពលយប់ ៖ ជួយរកើាទ្មន់ 
    ៤- ទឹកមត់្តេចៀកឿាំ 
 អ្ត្ថរបេយជន ៍៖ 

 - ពរងឹងរបព័នធភាពស្ ើ ំ
 - បេងើត្រេបះ់ម 
 - ជំនួយដល់ឿរលូត្ល្ស ់
 - សរមួលឿររមាយើយអាាររ 
 - បេងើនកមាយើំង និង ឿរចងោំ 
 - ជួយឱើយេកមងំងវ័យ 
 - លសសរមាប់្ស៵ីពេ ោះ និង រកកនហងៃផទ 
 ការបរិេភគ ៖ 

√ មនុសើឝោស់ ៖ ជំនួយកមាយើំង និងមានសុខភាពលស 
√ វ័យចំទ្ង់ ៖ ជួយបញ្លើស្មើរត្ី និងបញ្លើេ្ស៵ស 



        គល់-សុភាព  

 

√ វ័យកុមារ ៖ ជួយដល់ឿរលូត្ល្ស់លស 
    ៥- យសើអ ួរ  
 ការបរិេភគ ៖ 

× េពលរពឹក (េ ោះទ្េទ្) ៖ េ្វើឱើយេឡើងំត្អិាសុីដ និងប ោះ ល់ដល់េ ោះេវៀន 
√ េពលល្ឃើច ៖ ជួយសរមួលឿររមាយើយអាាររ 
    ៦- ឿរបរិេភគសាច ់
√ េពលៃ្រត្ង់ ៖  សមើបឡរំត្ិែដក ជួយបេងើនកមាយើំង 
   ឿត្់បនថយភាពេនឿយហត្់ 
× េពលយប់ ៖ េរបើេពល ៤ េៅ ៦ េមាឝើងេដើមើបីរមាយើយ 
  អាចបំផ្យើញរបព័នធរមាយើយអាាររ 
    ៧- បនទើប់ពីេមសើង ៥ លងើច 
 ការបរិេភគ ៖ 

× កុំបរិេភាគអាាររណ្ែដលពិាករមាយើយ 
× កុំបរិេភាគេរចើនេពក 
    ៨- ឿរេលបថនើាំ 
× កុំេលបា ទើំំមួយទ្ឹករត្ំក់ (ឬទ្ឹកេើដើ) 
    ៩- ែផែទុេរន 
 អ្ត្ថរបេយជន ៍៖ 

- ំរបភពា មពលដ៏លស 
- មិនមានកូេឡេសតរូូល 
- មានំត្ិសរៃស និងរបេត្អ ៊ីនេរចើន 

 ការបរិេភគ ៖ 



        គល់-សុភាព  

 

× កុំបរិេភាគំមួយេភសជ៱ៈកូឿកូឡាំេដើម 
    ១០- ឿរនិយយទូរសពទ 
√ ចូរនិោយទ្ូរសពទ េៅរត្េចៀកៀងេឆវង 
    ១១- ទឹកេពត និងែផែេពត 
 អ្ត្ថរបេយជន ៍៖ 

 - ផទហកេ៉យវីតាមីនំេរចើន 
 - ជំនួយែភនក 
 - ជំនួយខួរកើាល 
 - េ្វើឱើយលំនឹងសមាពាើ្ះម 
 - អនកជំងឺទ្ឹកេ មែផសមក៏អាចពិស្ាន 
 - លសសរមាប់អនការត្់កីឡា និងអនកត្មអាាររ 
 - អាចបរិេភាគជំនួសាយាន 
 ការបរិេភគ ៖ 

√  បរិេភាគេពលណ្ក៏ាន 
    ១២-្េប់ធញ្ដំត ិ
 ការបរិេភគ ៖ 

√ េពលៃ្រត្ង់ ៖ ជួយេបោះដូងឱើយេដើររសួល 
  ឿត្់បនថយឿរេឡើងះម 
× េពលយប់ ៖ មានំត្ិៀយើញ ់និងឿឡឡរីេរចើន េ្វើឱើយេឡើងទ្មន់ 
    ១៣- បនទើប់ពីេលបថនើាំភលើម 
× កុំទ្េរមត្ខលអនឱើយេស្ោះ 
    ១៤- ឿរផឹកទឹក 



        គល់-សុភាព  

 

√ េពលរពឹក ៖ ផឹកទ្ឹកឱើយេរចើន 
√ េពលយប់ ៖ ផឹកទ្ឹកត្ិច 

ប្បភព ៖ ប្តឹមជ្ាននិសិតេពទយ 

របការេផ៉ាឝងៗគួរយល់ដឹង(ត្) 
    ១៥- ែផែេចក 
 ការបរិេភគ ៖ 

√ េពលៃ្រត្ង់ ៖ ជួយឱើយរបព័នធរមាយើយអាាររៀយើំង និងជំនួយដល់ែសើបក 
× េពលយប់ ៖ ារមៈ ើំេពលយប់ េរ ោះពិាករមាយើយអាាររ 

(របភពខលោះា  ឿរៈ ើំែផលេចកេៅេពលយប់ ជួយដល់ឿរេគងលក់ានលស, ខ
ណៈរបភពេផើឝងេទ្ៀត្ានបដិេស្ដូចៀងេលើ) ។ 
    ១៦- ែផែេបសើម 
 ការបរិេភគ ៖ 

√ េពលរពឹក ៖ ជួយឿត្់បនថយំត្ិសរ និងំត្ិៀយើញ់កនហងខលអន 
× េពលយប់ ៖ ពិាកកនហងឿររមាយើយអាាររ និងេឡើងំត្អិាសុីដ 
    ១៧-ែផែេប ងេបសើុះ 
 ឿរបរិេភាគ ៖ 

√ េពលរពឹក ៖ ជួយសរមួលឿរមាយើយអាាររ និងបេងើត្ា មពលកនហងរាងឿយ 
× េពលយប់ ៖ េឡើងំត្ិអាសុីដ និងេ្វើឱើយឈឺេ ោះេវៀន 
    ១៨- ដាំឡឣង 
 ការបរិេភគ ៖ 

√ េពលរពឹក ៖ ជួយបនថយំត្ិៀយើញ់ និងបេងើនំត្ិខនិជ 
× េពលយប់ ៖ សមើបឡរំត្ិឿឡឡរី េ្វើឱើយេឡើងទ្មន់ 



        គល់-សុភាព  

 

    ១៩- បយ 
 ការបរិេភគ ៖ 

√ េពលៃ្រត្ង់ ៖ សមើបឡរេៅេ៉យំត្ិឿបូឌីរ៉ត្ 
× េពលយប់ ៖ េ្វើឱើយេឡើងទ្មន់ 
    ២០- ែផែ្កូច 
 ការបរិេភគ ៖ 

√ អាាររសរមន់ ៖ ជួយសរមួលឿរកិនអាាររ និងបេងើត្ំត្ិេមតាប ូលីស 
× េពលរពឹក (េ ោះទ្េទ្) ៖ េ្វើឱើយរមួលេ ោះ 
    ២១- សូកឡូាេ្មើ 
 ការបរិេភគ ៖ 

√ េពលរពឹក ៖ ជួយឿត្់បនថយភាពជរា និងជំនួយដល់េបោះដូង 
× អាាររសរមន់ ៖ េ្វើឱើយៅប់េឡើងទ្មន់ 

រមែឹក ៖ ៈ ើំអាាររេរចើនេពកេៅេពលយប់ គឺប ោះ ល់ដល់សុខភាពណ្ស់ 
គួរែត្ពើាោមឿត្់បនថយខលោះេៅ ! 

ប្បភព ៖ ប្គូេពទយេកមង Young Doctor 

................... 
១០៥-យលដ់ឹងពីរេបៀបេគង 

សំណួរ ៖ េត្ើដំេណកែបបណ្លសបំផុត្ ?  
ចេមលើយ ៖ អារស័យេៅេលើស្ណើនភាពជំងឺរបស់មនុសើឝមាទើក់ៗ 

 ៃ្េនោះ េយើងមកដឹងអំពីរេបៀបេគង ំងអស់េទើ េដើមើបីេគងឱើយានរត្ឹមរត្ូវ 
និងកុំឱើយខុស ឬបងបញ្លើដល់សុខភាពរបស់អនក េត្ើរត្ូវេគងរេបៀបណ្ ? 
    ១- មនុសើស២្បេភទ គួរេគងេផឡៀងេៅសាដើាំ 



        គល់-សុភាព  

 

 - មនុស៉ាឝែដលមនជំងឺេបេះដូង ៖ អនកមានជំងឺេបោះដូងរត្ូវយកចិត្តទ្ុក៉ក់ំ
ពិេសសចំេ ោះទ្ីតាំងេគងរបស់ខលអន េរ ោះឿរេគងកនហងឥរិោប្ខុស អាចបេងើន
សមាពាើ្ េលើរបព័នធសរៃសះមេបោះដូង ែដលេ្វើឱើយជំងឺឿន់ែត្្ន់្រេឡើង េ៉យមិន
ដឹងខលអន និងេរាគសញ្ញើមិនលសេផើឝងេទ្ៀត្ ។ 
 េបោះដូងរបស់មនុសើឝសថិត្េៅែផនកៀងេឆវង ដូេចនោះេពលេគង អនកជំងឺគួរែត្
េផសៀងេៅៀងស្ដើំ េដើមើបីឿត្់បនថយបនទហកេលើសរីរាងេនោះ។ ទ្នទឹមនឹងេនោះ អនកមានបញ្លើ
េបោះដូងគបើបីរកើារាងឿយែផនកៀងេលើ ឱើយខពស់ំងរាងឿយែផនកៀងេរឿម េដើមើបី
ឿត្់បនថយបរិមាណះមែដលរត្លប់េៅេបោះដូងវិញ និងេ្វើឱើយរសួលដកដេងឞើម ។ 
 - អ្នក្មនជំងឺរលក្រក្ពេះ និងការរមល៉ាយអាហារមិនលអ ៖ េល្ក  
អនុរបធាន យក៉ឋើន មនទីរេពទ្ើយរបំជនេលខ១េៅទ្ីរកុង 

េខត្ត  ាននោិយា  រកពោះរបស់េយើងសថិត្េៅែផនកៀង
េឆវង ៀងេលើៃនេ ោះ។ ចំេ ោះអនកមានជំងឺរកពោះ និងមខុៃររមាយើយអាាររមិនលស ឿរ
េគងៀងស្ដើំនឹងជួយសរមាលសមាពាើ្កនហងេពលរសូបនិងរមាយើយអាាររកនហងរកពោះ ។ 
    ២- មនុសើស២្បេភទ គួរេគងេផឡៀងេៅេឆេង 
 - អ្នក្ែដលមនជំងឺរចាល ឹក្អាសុីដ ៖ អនកមានជំងឺរបេភទ្េនោះ រួម ំងឿរ
រការយរទ្ូង ចំេ ោះឿរេគងេផសៀងេៅេឆវង នឹងជួយឱើយរបេសើរេឡើងពីជំងឺេនោះ ។ 
 េោងតាមេល្ក   យក៉ឋើនវោះឿត្់រកពោះេ ោះេវៀន កនហងមនទីរ
េពទ្ើយរបំជន ៃនស្កលវិទ្ើាល័យ  ានឱើយដឹងា  ឿរេរបើ
វិ្ីស្្ស៵ដូចំ េលើកកើាលេឡើងេលើ និងឿរេរបើករមាលពូកអាចពេនលឿនឿរកមាងើត្់
ំត្ិអាសុីដ និងឿត្់បនថយេពលេវល្ៃនឿរប ោះ ល់អាសុីដ កនហងបពំង់អាាររព ី៩%
េៅ៥២%។ កនហងេពលំមួយេទើេនោះ ឿរេគងេផសៀងៀងេឆវង អាចឿត្់បនថយឿរេកើត្
េឡើងៃនឿរោល់ំ ត្ិទ្ឹកានពី ១៣ % េៅ ៧៦ % ។ 



        គល់-សុភាព  

 

 - ស្រសដីមនៃផទេពេះជិត្សរមល ៖ ្ស៵ីែដលមានៃផទេ ោះយឺត្ (របែហល ៧-៨
ែខ)រត្ូវានរគេូពទ្ើយែណ ំឱើយេគងេផសៀងេឆវង។េវជ៱បណឌិត្   យក៉ឋើន
សមភពេរាគ្សតី ៃនមនទីរេពទ្ើយ  ាននិោយា  របសិនេបើ្ស៵ីសថិត្កនហង
ដំណ្ក់ឿលកណ្ដើល និងៀងចុងៃនឿរមានៃផទេ ោះ ំេរឿយៗេគងេលើខនងរបស់
ពួកេគ សើបឡនរីក្ំនិងបរងួមរស ប ់   ប ឿត្់បនថយលំហូរះមេៅ
ឿន់េបោះដូង ។ េនោះអាច ំឱើយមានកំណកះមេៅកនហងសុក ែដលអាចេ្វើឱើយ រកខវោះ
អុកសុីែហើឝន និងបងំបញ្លើ្ន់្រ។ េៅេពលេដកេផសៀត្េៅស្ដើំ សើបឡនរីក្ំេៅៀង
ស្ដើំនឹង៉ក់សមាពាើ្េលើបងឞឡរេ ម េ្វើឱើយបងឞឡរេ មរីក្ំ ែ្ម ងំេ្វើឱើយរកេលៀនរកើា
ទ្ឹកេទ្ៀត្ផង ។ ដូេចនោះេហើយឿរេគងេផសៀងេឆវង គឺំជេរមើសដ៏ស័ក៵ិសមបំផុត្សរមាប់
្ស៵ីែដលមានៃផទេ ោះយឺត្ ។ 
    ៣- មនុសើស ៣ ្កមុ គួរេគងផងើរ្តង់ 
 - មនុស៉ាឝែដលមនសមព៉ាធឈាមខពស់ ៖ េល្ក  របធានែផនកវោះ
ឿត្់សរៃសរបស្ទ្ៃនមនទីរេពទ្ើយ  ាននិោយា ទ្ី
តាំងេគងលសបំផុត្សរមាប់អនកជំងឺេលើសះមគឺេគងផ្ឃើររត្ង់ ។ េខនើយរត្ូវមានកមពស់
របែហល៥សង់ទ្ីែម រត្ ែដលវាមិនខពស់េពកឬមិន បេពក។ ទ្ីតាំងេនោះជួយធា ា 
សរៃសះម  មនិរត្ូវានបៃលើប់  និងផ៵ល់បរិមាណះមរគប់រេន់ដល់
ខួរកើាល ។ 
 ឿរេគងេផសៀងខលអន អាចេ្វើឱើយបញ្លើចរាចរណ៍ះមឿន់ែត្្ន់្រ ំពិេសស
ចរាចរណ៍ះមេៅកចឹងក្យចុោះ យូរៗេៅវាៃយនឹងកកកុញកនហងសរៃសះម
េហើយបេងើត្ំ  ។ េដើមើបីេចៀសវាងេរេោះា ទើក់ែដលអាចេកើត្មានេនោះ 
ឿរេគងេលើខនង (ផ្ឃើរេ ោះ) គឺលសំង ។ 
 - អ្នក្ែដលមនបញ្ឝ៉ាឆអឹង និងសនល៉ាក្់ ៖ េល្ក  េវជ៱បណឌិត្ែផនក
ឆសឹងេៅមនទីរេពទ្ើយ  ាននិោយា  ឿរេគងផ្ឃើរ



        គល់-សុភាព  

 

រត្ូវានែណ ំសរមាប់អនកមានបញ្លើឆសឹងនិងស យើក់។ េដើមើបីេគងានលក់រសួល អនក
គួរ៉ក់េខនើយេៅេរឿមចេងោះនិងេរឿមជងង់។ េខនើយនឹងជួយឱើយឆសឹងខនងរកើាែខើឝេឿង
្មមំត្ិរបស់វា។ មើាឝើងេទ្ៀត្ េខនើយែបបេនោះនឹងជួយឿត្់បនថយសមាពាើ្ទ្ំ ញេៅេលើ
ខនងរបស់អនក ។ 
 - មនុស៉ាឝែដលមនឌីស  ៖ អនុរបធាន យក៉ឋើនែផនក
ឆសឹងៃនមនទីរេពទ្ើយែដលំប់ ក់ទ្ងនឹងស្កលវិទ្ើាល័យ  មានរបស្-
សនា៍  ចំេ ោះអនកែដលមានជំងឺសរៃសពួរចេងោះ ឿរេដកេលើខនងរបស់ពួកេគអាច
បំាត្់ឿរឈឺខនងោឝើងមានរបសិទ្ធភាព ។ 
 េោងតាមឿរសិកើាំេរចើនេលើកេឡើងា  េនោះំទ្តីាំងដ៏លសបំផុត្សរមាប់
អនកមានឌីស  ។ ឥរិោប្េនោះមិនរត្ឹមែត្ជួយបំាត្់ឿរឈឺោប់
ប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនតែ្ម ំងជួយបេងើនគុណភាពដំេណកផងែដរ ។ 
 ឿរេគងកនហងទ្ឥីរិោប្េនោះ ផ៵ល់ឥទ្ធិពលេ្វើឱើយមានត្ុលើយភាពៃនកមាយើំងែដល
េ្វើសកមមភាពេៅេលើឆសឹងខនង។ កនហងេពលំមួយេទើេនោះឿរែកត្រមូវែខើឝេឿងសរីរវិទ្ើា
ែដលមានរស្ប់នឹងេ្វើឱើយចរាចរណ៍ះមមានភាពរបេសើរេឡើង ។ ំលទ្ធផលជំងឺ
កលនលូននឹងរបេសើរេឡើងកនហងរយៈេពលយូរ េហើយឿរឈឺោប់នឹង្យចុោះបនតិចម៵ងៗ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday/ Knongsrok

១០៦-ែផែេឈើ៥្បេភទេធេើឱើយៅប់េឡើងទមៃន់ 
 ែផលេឈើ៥របេភទ្ ៈ ើំមិនរសួលេ្វើឱើយេឡើងទ្មន់ េលឿនំងៈ ើំស្ច់េទ្ៀត្ ។  
 ែផលេឈើគឺំរបភពដ៏លស ៃនស្រធាត្ុចិចឹមសរមាប់រាងឿយ ។ ំទ្ូេៅអនក
ចង់សរមកទ្មន់ែត្ងែត្េរជើសេរីសៈ ើំែផលេឈើ េរ ោះវាមានកូេឡេស៵រូូល បំង
ស្ច់និងាយ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ មានែផលេឈើមួយចំនួនែដលមិនស័ក៵ិសម
ចំេ ោះអនកែដលកំពុងពើាោមសរមកទ្មន់េ ោះេទ្ េបើៈ ើំវាេរចើន នឹងេ្វើឱើយឿររសក
ទ្មន់របស់អនកេមើនលទ្ធផល ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ១- ែផែដូង ៖ ដូងមានផទហកនូវស្រធាត្ុចិចឹមែដលមានសុខភាពលសំេរចើនដូចំ
អាសុីដអាមីណូ មាឝើេញ សើយឡម ផូស វ័រ ឿល់សើយឡម ទ្ង់ែដង ែដក និង ម ងារកើែណស ។ 
េ ោះំដូេចនោះក៵ី ប ុែនតេនោះមិនែមនំែផលេឈើរត្ឹមរត្ូវសរមាប់អនកែដលចង់សរមកទ្មន ់
េឡើយ េ៉យស្រវាមានឿឡឡរីខពស់។ េរើពីេនោះ េៅកនហងស្ច់ដូងក៏មានៀយើញ់េរចើន ។ 
    ២- ែផែប ៊័រ ៖ ែផលប ៊័ររត្ូវានេគេរបើំញឹកៈប់ េៅកនហងស្ឡាត្់សរមាប់អនកចង់
សរមកទ្មន។់ េ ោះំោឝើងណ្ ែផលេឈើេនោះពិត្ំមានឿឡឡរីខពស់ កនហងែផលប ៊័រ ១០០
រឿម មានផទហក ១៦០ ឿឡឡរី។ េបើសិនេរបើែផលប ៊័រំអាាររជំនួសអាាររេពល ឬៈ ើំ
េ៉យមិនរបុងរបយ័ត្ន វាអាចបណ្ដើលឱើយអនកេឡើងទ្មន់ាន ។ 
    ៣- ែផែទុេរន ៖ ទ្េុរនសមើបឡណ៌េៅេ៉យស្រធាត្ុចិចឹម របូេត្អ ៊ីន ឿបូអ ៊ីរ៉ត្ 
ំត្ិសរៃស និងវតីាមីន C។ ប ុែនតទ្ុេរនក៏សមើបឡរេៅេ៉យឿឡឡរីផងែដរ េ៉យទ្ុេរន
១០០ រឿមមានផទហក១៤៧ ឿឡឡរ ី េសមើនងឹាយ១,៣ ោន និងំត្ៀិយើញ់ក៏ខពស់ែដរ។ 
ដូេចនោះវាមិនចែមលកេទ្េបើអនកៈ ើំទ្ុេរនេរចើនេហើយគីឡឡឿន់ែត្េឡើង។ 
    ៤- ពុ្ទែផឡម ៖ ពុរ រសស់ផ៵ល់នូវបរិមាណឿឡឡរីោឝើងេរចើនរហូត្ដល់ ១២០
ឿឡឡរ ីកនហង ១០០ រឿម ។ ែផលេឈើេនោះមានផទហកនូវស្រធាត្ុចិចឹមំេរចើន ំពិេសស
វីតាមីនែដលជួយបំប នែសើបក ។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ ពុរ មានផទហកស្រធាត្ុទ្ឹកេរចើន 
សូមើបីវាសអត្ក៏េ៉យក៏ឿឡឡរីនិងសរកនហងែផលពុរ េៅែត្ខពស់ដែដល។ ពុរ ១០០រឿម
អាចផទហកំត្ិសររហូត្ដល់ ៣០,៥ រឿម ។ ដូេចនោះឿរៈ ើំពុរ  ឬដណំ្ប់ពុរ េរចើន
មិនមានផលលសសរមាប់អនកែដលពើាោមសរមកទ្មន់េឡើយ ។ 
    ៥- ែផែេចក ៖ ឿឡឡរីរបស់េចកមិនខពស់ៀយើំងេទ្ េ លគឺេចក ១០០ រឿម មាន
របែហល ៨៩ ឿឡឡរ ី ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ ែផលេឈើេនោះផទហកំត្ិសរេរចើនគឺ
របែហល ២២ រឿមកនហងមួយែផល ដូេចនោះរបសិនេបើអនកៈ ើំវាេរចើន អនកក៏អាចនឹងេឡើង
ទ្មន់ានែដរ ។ េចកគឺំែផលេឈើែដលអនកេលងកីឡាចូលចិត្ត ំពេិសសេៅេពល
ារត្់រាណ េ៉យស្រែផលេឈើេនោះមានផទហកប ូតាសើយឡមេរចើន។ ប ូតាសើយឡមេដើរត្ួកនហងឿរ



        គល់-សុភាព  

 

រកើាតុ្លើយភាពំត្ិទ្ឹកកនហងរាងឿយ និងសរមាកស្ច់ដុំ។ ឿរបរិេភាគេចកមុនេពល
ារត្់រាណគឺំវិ្ីមួយែដលអាចជួយឿរ ររមួលរកេពើ និងេ្វើឱើយស្ច់ដុំសរមាក។ 

ប្បភព ៖ ផទះេននហ៍  

១០៧-ទឹក៤្បេភទផឹកេពល្ពឹកលឡចាំេពុះសុខ្ភព 
 ទ្ឹកឬេភសជ៱ៈ ំង៤របេភទ្េនោះ េបើអនកផឹកេពលរពឹករពលឹម ប តើប់ពេីរឿកពី
េដក វានឹងជយួសមាវើត្េ ោះេវៀន ពរងឹងភាពស្ ើំ និងេ្វើឱើយអាយុែវង។ សូមស្កលើបង
ផឹកទ្ឹកមួយរបេភទ្ កនហងចំេណ្ម៤របេភទ្ៀងេរឿមេនោះ កនហងរយៈេពលមួយែខ អនក
នឹងេឃើញរាងឿយរបសខ់លអនមានឿរែរបរបួលំវិជ៱មានេរចើន ។ 
    ១- ទឹក ៖ ទ្ឹកចេរមាោះែត្ងរត្ូវានេវជ៱បណឌិត្េលើកេឡើងមុនេគេៅេពលែណ ំ
មនុសើឝឱើយបែនថមា មពលេពលរពឹក ។ េពលប តើប់ពីេគងយបយ់ូរ រាងឿយរបស់អនក
ធាយើក់កនហងស្ណើនភាពខវោះំត្ិទ្ឹក ដូេចនោះេពលេនោះអនកគួរែត្ផឹកទ្ឹកចេរមាោះេៅេពលរពឹក
េដើមើបីជួយកមាងើត្់ំត្ិពុល រកើាសំេណើម និងជួយបេងើនឿររមាយើយអាាររែដលមាន
សុខភាពលស ។ 
 េោងតាមអនកជំ ញអាាររូបត្ថមភា  អនកគួរផឹកេភសជ៱ៈេនោះឱើយានមួយេៅ
ពីរែពងេរឿយេរឿកពីេគង ។ 
    ២- ែតខ្ញី ៖ េបើអនកផឹកែត្ខ៳មីួយែពងេៅេពលរពឹក វានងឹជួយពើាាលឬបំាត្់
ឿរឈឺរកពោះ កសអត្ចេៃវើរ និងរាក។ េដើមើបីេ្វើែត្ខ៳ី អនកអាចបែនថមខ៳ីរសស់ ២ ឬ ៣
ស្យើបរ កនហងទ្កឹពុោះមួយែកវ េហើយរគបទ្ុករយៈេពល ៥  ទ្ី សឹមផឹក ។ 
    ៣- ទឹកឃេអាំរេមៀត ៖ េនោះំេភសជ៱ៈដ៏ឈហយៅឃើញ់ មានជីវំត្ិ និងមានរបសិទ្ធ-
ភាពកនហងឿរឿរ រជំងឺំេរចើនដូចំ រកពោះ េ ោះេវៀនំេដើមានោឝើងលស ។ េបើអនក
ផឹករេមៀត្និងទ្ឹកឃមហំ វាចូលេៅបនើឝហទ្ធេ្លើម សមាវើត្ះម បេងើនភាពស្ ើំ និងកមាងើត្់
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ាក់េត្រី  និងំត្ិពុលែដលបំផ្យើញេ្លើម ។ េលើសពីេនោះ ទ្ឹកឃមហំរេមៀត្ក៏ជួយបេងើត្
េឿសិឿេឡើងវិញ ឿរ រដំេៅ េ្វើឱើយរាងឿយមានសុខភាពលស និងែសើបកភលឺា យើ ។  

ំមួយេទើេនោះ ឿរេរបើរេមៀត្និងទ្ឹកឃមហំេដើមើបីជួយឱើយរាងឿយបនើាបំត្ិពុល
េចញពីេ្លើមនិងត្រមងេ មានៅប់រហ័ស។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ េបើអនកេរបើ
រេមៀត្រសស់េរចើនេពក វាបណ្ដើលឱើយេកើត្មុនេលើែសើបក េើដើកនហង នងិទ្ល់ល្មក ។ 
ដូេចនោះវិ្ីលសបំផុត្ គឺរត្ូវេរបើរេមៀត្ែកៃចននិងណ្ណូ  េរ ោះវារត្ូវានេគ
េរោោះេចញពីស្រធាត្ុបងេរេោះា ទើក់ដលេ់្លើម និងមានផទហកនូវស្រធាត្ុចិចឹមែដលលស
ចំេ ោះសុខភាពរាងឿយ ។ 

ំពិេសសេដើមើបីទ្ទ្ួលានរបសិទ្ធភាពលសបំផុត្ អនករត្ូវេរបើរេមៀត្និងទ្ឹកឃមហំ
ែដលមានគុណភាពខពស់ល្យបចឡលេទើ េហើយផឹកត្ិចំង២ដងកនហងមួយៃ្។ អនក
មិនគួរបំ នផឹកវាេរចើនេពកេទ្ េដើមើបីកុំឱើយេឡើងកេ្ដើ ។ 

វិធីេធវើ ៖ អនករេន់ែត្យកេមើៅរេមៀត្មួយស្យើបរ ាយ ល្យំមួយទ្ឹកឃមហ ំ
២-៣ ត្ំណក់ ៉ក់ទ្ឹកេើដើបនតិចចូល រួចកូរវាឱើយសពវ េហើយផឹក ។ 
    ៤- ទឹកេ្ដើទកឹឃេអាំ ៖ េៅកនហងសមាសភាពៃនទ្ឹក ទ្ឹកឃមហំមានវីតាមីន និងស្រ-
ធាត្ុែរូំេរចើន អ ៊ីចឹងេហើយវាំេភសជ៱ៈែដលមានសុខភាពលសេៅេពលរពឹក។ េលើស
ពីេនោះេៅេទ្ៀត្ វាជួយបំាត្់ំត្ិពុលានោឝើងលស ។ អនកក៏អាចបែនថមរកូចៅមើរមយួ
ចំណិត្ចូល េដើមើបីបែនថមវីតាមីនេស ែដលំវីតាមីនជួយបេងើនភាពស្ ើំ និងលសៀយើងំ
សរមាប់សុខភាព។ ំឿរពិត្ណ្ស់ ទ្ឹកឃមហំអាចជួយអនកឿរ រជំងឺេរេោះា ទើក់ំ
េរចើនែដល ក់ទ្ងនឹងរបពន័ធរមាយើយអាាររ និងជំងឺមាររីកដ៏េរេោះា ទើក់ំេដើម ។ 

ប្បភព ៖ health.com.kh 

១០៨-បុគល៥ពួកមិនគួរផឹកទឹកឃេអាំ(ត) 
 ទ្ឹកឃមហំរត្ូវានេគោត្់ទ្ុកា  ំឱស្ដ៏លសបំផុត្សរមាប់សុខភាព និងអាច
ពើាាលជំងឺមួយចំនួនោឝើងមានរបសិទ្ធភាពេទ្ៀត្ផង របសិនេបើអនកេរបើវាានរត្ឹម



        គល់-សុភាព  

 

រត្ូវ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ េបើអនកសថិត្កនហងស្ណើនភាពជំងឺ ំង ៥ របេភទ្េនោះ មិន
គួរផឹកទ្ឹកឃមហំំ៉ច់ៀត្ េរ ោះវាអាចេ្វើឱើយសុខភាពរទ្ឌុេរ មឿន់ែត្ៀយើំង។ 
    ១- អនកជាំងឺទឹកេនមែផឡម៖ ំត្ិសរែដលេៅកនហងទ្ឹកឃមហអំាចរត្ូវានរសូបេ៉យ
ផ្តើល់េៅកនហងះម ទ្នទឹមនឹងេនោះផងែដរ ស្រធាត្ុ  និង អាច
រត្ូវានរសូបោឝើងៃយចូលេៅកនហងេ ោះេវៀន េ៉យេមើនឿររមាយើយអាាររ ។ ដូេចនោះ
អនកជំងឺទ្ឹកេ មែផសមមិនរត្ូវេរបើទ្ឹកឃមហំេរចើនំ៉ច់ៀត្ េរ ោះវាអាចេកើនករមិត្ំត្ិ
សរេរចើនេៅកនហងះម ។ 
    ២- អនកខ្ូចមុខ្ៃរេពុះេវៀន ៖ ចំេ ោះអនកខូចមុខៃរេ ោះេវៀន របសិនេបើ
ទ្ទ្ួល នទ្ឹកឃមហំេរចើន អាចបណ្ដើលឱើយមានសញ្ញើរាករូស និងទ្ល់ល្មកំេដើម ។ 
    ៣- អនកជាំងឺ្កិនេថែើម ៖ ំទ្ូេៅអនកជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្េប អាចទ្ទ្ួល ន
ទ្ឹកឃមហំាន ពីេរ ោះេៅកនហងទ្ឹកឃមហំមានស្រធាត្ុ  ែដលអាចឿត្់
បនថយបនទហកេៅេលើេ្លើម។ ប ុែនតំមួយអនកជំងឺរកិនេ្លើមមិនគួរបរិេភាគទ្ឹកឃមហំេទ្ េរ ោះ
វាបណ្ដើលឱើយមានអាឿរៈឿន់ែត្្ន់្រ ។ 
    ៤- អនកេទើបវុះឿត់ថេីៗ ៖ ឿរាត្់បង់ះមកនហងេពលវោះឿត្់ េ្វើឱើយរាងឿយចុោះ
េខើាយ ។ េបើសិនឿររសូបយកស្រធាត្ុចិចឹមេលើស វាអាចបណ្ដើលឱើយមានបញ្លើ
េ្លើម សទោះឧសម័ន និងលំហូរះមមានបញ្លើ ។ 
    ៥- ស្រសឋីមនៃផទេពុះ ៖ ចំេ ោះ្ស៵ីមានៃផទេ ោះ មិនគួររីករាយនឹងឿរពិស្ទ្ឹកឃមហំ
ំ៉ច់ៀត្ េ៉យស្រទ្ឹកឃមហំអាចេ្វើឿររុេៈចសើបឡន ែដលេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់ឿរ
អភិវឌើឍរបស់ រក ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ អនកែដលមានសមាពាើ្ះម ប និងំត្ិសរកនហង
ះម ប ក៏មិនគួរទ្ទ្ួល នទ្ឹកឃមហំែដរ េរ ោះស្រធាត្ុ  េៅកនហង
ទ្ឹកឃមហំេដើរត្ួ ទ្ីឿត្់បនថយសមាពាើ្ះម ។ 

ែប្បនប្មួលអតថបទេដោយ ៖ កនូផាម្ិះ ។ ប្បភព ៖ eangsophalleth 
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១០៩-ទមលើប់មិនលឡ៥យសើងេពលៈ ើាំបយ 
 មល៉ាប់អារក្ក្់ទំង៥យ ៉ាងេពល ូបបយ គឺប៉េេះពល់សុខភពយ ៉ាងខាល៉ាំង 

 ឿរហូបាយំអវីែដលេយើង ំងអស់េទើរត្ូវេ្វើំោំាច់េដើមើបីរទ្រទ្ងជ់ីវិត្។
េ ោះបីំោឝើងណ្ មានទ្មាយើប់មិនលសចំនួន៥ៃនឿរបរិេភាគាយែដលបងេរេោះា ទើក់
ដល់សុខភាព ។ 
    ១- ៈ ើាំេ្ដើេពក ៖ ទ្មាយើប់ៃនឿរៈ ើំេនោះ េ ោះបីំៅឃើញៀ់យើំងក៏េ៉យ វាក៏អាច
ជំរុញេយើងឱើយះនេៅរកជំងឺមាររីកាន ។ ឿររស្វរំវានបៃលើញា  អាាររ
េើដើេលើសពី ៦០ អងើាេស នឹងេ្វើឱើយខូចរស ប់បំពង់អាាររ ។ អាាររេើដើេលើសពី
៧០ ដឺេរក រែមងបណ្ដើលឱើយខូចៀត្េ៉យផ្តើល ់ដលប់ំពង់អាាររនិងរកពោះ ។ ឿរ
សិកើាំេរចើនានរកេឃើញា  ឿរទ្ទ្ួល នអាាររែដលមានសីត្ុណលភាពខពស់ 
កនហងរយៈេពល២៥ៃ្ំប់ៗេទើ អាចេ្វើឱើយេកើត្ជំងឺេលើសះមកនហងបំពង់អាាររ ែដល
រត្ូវានេគស្គើល់ា ំដំេៅមុនមាររីក ។ ដូេចនោះសីត្ុណលភាពអាាររគួរែត្រកើាេៅ
រត្ឹម ៣៥-៤០ អងើាេស និងមិនឱើយេលើសពី ៤៥ អងើាេសេឡើយ េ លគឺៈ ើំអាាររ
េៅេើដើត្ិចៗ ។ 
    ២- និយយឬេមើលទូរទសើសន៍េពលកាំពងុៈ ើាំ ៖ ទ្មាយើប់េនោះនឹងេ្វើឱើយមានះម
េរចើនេៅឿន់ខួរកើាល វាមិនអាចជួយរកពោះរមាយើយអាាររានលសេទ្។ អាាររែដល
មិនរត្ូវានដំេណើរឿរេ៉យរបព័នធរមាយើយអាាររនឹងេៅែត្មាន បេងើនបនទហកេលើ
រកពោះ បណ្ដើលឱើយឈឺរកពោះ និងប ោះ ល់ដល់ឿររសូបយកអាាររ ។ េដើមើបីឱើយរបព័នធ
រមាយើយអាាររមានសុខភាពលស រគូេពទ្ើយែណ ំឱើយៈ ើំយឺត្ៗ មួយៗ និងទ្ំ ឱើយាន
ម ដតលស េដើមើបឱីើយអាារររត្ូវានកេមទច ៃយរល្យ េហើយរកពោះក៏មិនត្ឹងែត្ងែដរ។ 
(សូមើបីឿរេមើល ឬនិោយទ្ូរសពទ ក៏សេ្ៃគើោះចូលកនហងករណីេនោះដូចេទើ) ។ 
    ៣- ៈ ើាំេ្ចើនេពក ៖ េ ោះបីំ ាយផ៵ល់ស្រធាត្ុចិចឹមសំៀន់ៗំេរចើនចំេ ោះ
រាងឿយក៏េ៉យ អនកគួរែត្េចៀសវាងទ្ទ្ួល នេរចើនេពកែដរ ។ ឿរបរិេភាគាយ
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ែឆសត្េពកអាចេ្វើឱើយំត្ិសរកនហងះមេកើនេឡើង ែដលំមូលេហត្ុៃនជំងឺទ្ឹកេ ម
ែផសម និង ំឱើយមានផលវិាកមួយចំនួនដូចំ ជំងឺេបោះដូង និងេលើសះម។ អនកឯក
េទ្សៀងអាាររូបត្ថមភានែណ ំា  យកលសគួរៈ ើំាយរត្ឹែត្២ោនកនហងមួយេពល 
េដើមើបីធា សុវត្ថិភាពសរមាប់សុខភាពអនក ។ 
    ៤- ៈ ើាំបយកក ៖ ាយកក ំាយែដលសល់ទ្ុកយូរ។ េគេរចើនយកេៅៅ
ឬកេ្ដើៈ ើំម៵ងេទ្ៀត្ ។ ទ្េងវើេនោះំកំហុសមួយែដលអាច ំឱើយពុលអាាររានោឝើង
ៃយ។ ាយកកេបើមិនរកើាទ្ុកឱើយានរតឹ្មរត្ូវ វាៅប់ខូចគុណភាព មានំត្ិជរូផសឡម
ំេដើមែដលប ោះ ល់ដល់សុខភាពៃនអនកពិស្។ ដូេចនោះេហើយ អនកគួរៈ ើំែត្ាយេើដើ
៉ំ្មីៗឬាយមិនកកយូរេទ្ើបលស ។ េបើអនកចង់រកើាាយទ្ុកកនហងទ្ូទ្ឹកកក គួរេរបើរយៈ
េពលរត្ឹម ២៤ េមាឝើង ។ 
    ៥- ផឹកែតបនទើបព់ីៈ ើាំបយ ៖ ទ្មាយើប់ផឹកែត្ប តើប់ពីៈ ើំាយ គឺំេរឿង្មមតា
េៅេហើយសរមាប់មនុសើឝំេរចើន គិត្ា វាមិនេរេោះា ទើក់អវីេទ្ ប ុែនតទ្េងវើេនោះានេ្វើឱើយ
រាងឿយបនថយឿររសូបយកំត្ិែដក។ េហត្ុផលគឺា ស្រធាត្ុេៅកនហងែត្នឹងេ្វើឱើយ
របូេត្អ ៊ីនកកកនហងអាាររ េ្វើឱើយទ្ឹករកពោះរាវ និងរុៀនដល់ឿររសូបយកំត្ិែដក ក៏
ដូចំប ោះ ល់ោឝើង្ន់្រដល់របព័នធរមាយើយអាាររ ។ (សូមើបឿីរផឹកឿេហវប តើប់ពី
ៈ ើំាយក៏មិនគរួ និងមានផលមិនលសដូចេទើ)។ ប្បភព ៖ Your Health TV

 ចំែណកេៅកនហងរបភព   រត្ង់ចំណងេជើងអត្ថបទ្េគាន
េលើកយកទ្មាយើប់អារកក់ ងំ៥ៃនឿរៈ ើំាយមកបរិោយែដលមានអត្ថន័យេសទើរែត្
ដូចេទើ ប ុែនតែបរំេឃើញមានេលើសដល់េៅ ៦ ចណំ ចេៅវិញ គឺ ៖ 
    ៦- ៈ ើាំបយេ៉យ្សូបសមែ ៖ អនករបែហលំមិនដឹងេទ្ទ្មាយើប់រសូបទ្ឹកសមល
េៅកនហងាយ ប ោះ ល់សុខភាពៀយើំងណ្ស់។ ឿរៈ ើាំយរសូបសមល េ្វើឱើយាត្ប់ង់
បរិមាណរបូេត្អ ៊ីននិងត្ៃមលអាាររូបត្ថមភំក់ល្ក់។ មិនរត្ឹមែត្ប ុេណ្្ើោះឿរបរិេភាគ
ាយែបបេនោះ ក៏ប ោះ ល់ដល់របព័នធរមាយើយអាាររ ក៏ដូចំសកមមភាពរបស់ជញ្ជើំង
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េ ោះេវៀនផងែដរ។ េបើអនកអូសប យើយយូរនឹងេ្វើឱើយឈឺរកពោះ នងិមានបញ្លើរមាយើយ
អាាររំេដើម ។ 

១១០-កុា៉ំ ាំទឹកែដលពុុះរចួេវើយមឋងេទៀត 
 ារម៉ច់ៀត្កុំ៉ំទ្ឹកែដលពុោះរួចេហើយម៵ងេទ្ៀត្ឱើយេស្ោះ េរ ោះវាេរេោះា ទើក់
ៀយើំងណ្ស់ ! 
 វាពិត្ំោំាច់ណ្ស់ែដលេយើងរគប់េទើគួរផឹកទ្ឹកែដល៉ំពុោះ េរ ោះវាអាច
សមាយើប់េមេរាគ និងាក់េត្រីែដលមានេៅកនហងទ្ឹកេ ោះ ។ ប ុែនតឿរកេ្ដើឬ៉ំទ្ឹកេ ោះ
ឱើយពុោះម៵ងេទ្ៀត្ មិនែមនំេរឿងលសេឡើយ េហើយរឹងរឹត្ែត្េ្វើឱើយេយើងជួបនឹងបញ្លើសុខ-
ភាពេទ្ៀត្ផង។ េពលេយើង៉ំវាម៵ងេទ្ៀត្ វានឹងហួត្ស្ំ្មី ចំែណកឧសម័ននិងស្រ-
ធាត្ុែរូែដលមានេៅកនហងទ្ឹក នឹងែរបឿយើយេៅំដុំពំនូកមួយ េហើយក៏អាចនឹងវិវត្តេៅ
ំំត្ិពុលផងែដរ ។ 
 ឿលេបើេយើង៉ំទ្ឹកម៵ងេទ្ៀត្ ស្រធាត្ុគីមី  ែដលមានេៅកនហងទ្ឹកនឹង
របមូលចូលេទើំ រកុមដូចំ នីរតាត្ អាេសនិក និងហវលអូរា ើយ ំេដើម េហើយេយើង
ពិត្ំមិនចងឱ់ើយពួកវាចូលេៅកនហងរាងឿយខលអនឯងេឡើយ ។ ទ្ឹកែដល៉ំពុោះែបបេនោះ 
បងំបញ្លើេរចើនណ្ស់ចំេ ោះសុខភាពមនុសើឝេយើងដូចំ ជំងឺេបោះដូង ជំងឺមាររីក 
ជំងឺះម ឿរេមើនកូន និងបញ្លើសរៃសរបស្ទ្ ។ 
 មើាឝើងេទ្ៀត្ ស្រធាត្ុែរូែដលខលអនេយើងរត្ូវឿរ កនហងករមិត្មួយសមរមើយដូចំ 
អំបិល ឿល់សើយឡម ពិត្ំេរេោះា ទើក់ណ្ស់ េពលេយើង៉ំទ្ឹកឱើយពុោះម៵ងេទ្ៀត្ ពីេរ ោះ
វាអាចេ្វើឱើយេយើងរបឈមនឹងជំងឺរកួសកនហងត្រមងេ ម និងរកួសកនហងរបមាត្់ំេដើម ។ 
េរើពីេនោះឿរេកើនេឡើងៃនំត្ិហវលអូរា ើយ ក៏អាចជោះឥទ្ធិពលអារកក់េៅេលើរបព័នធ
របស្ទ្ និងឿរលូត្ល្ស់ផងែដរ ំពិេសសចំេ ោះ រក និងកុមារត្ូចៗ ។ 

ប្បភព ៖ freedomnewshk.com 

..................
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១១១-អតថ្បេយជន៍ៃនឿររួមេភទ៣យសើង(ត) 
 ពិត្ំមិនគួរឱើយេជឿ រេន់ែត្ឿររួមេភទ្េស្ោះ ក៏ផ៵ល់អត្ថរបេោជន៍លសៗ ំង
េនោះដល់សុខភាពរាងឿយរបស់េយើងែដរ ។ 
 េៅេពលនិោយពីឿររួមេភទ្ មនុសើឝភាគេរចើនរាកដំគិត្ដល់ឿរមាន
ៃផទេ ោះ។ំឿរពិត្ណ្ស់ឿររួមេភទ្គឺំឿរបនតពូជកូនេៅជំ ន់េរឿយ ែត្ំមួយ
េទើេនោះ ឿររួមេភទ្ក៏មានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើន ដល់សុខភាពរបស់េយើង របសិនេបើ
ឿររួមេភទ្េ ោះមានសវុត្ថិភាព។ េត្ើវាមានអត្ថរបេោជន៍អវីខលោះេៅ ? អត្ថរបេោជន៍
 ំងេ ោះមានដូចំ ៖ 
    ១- ំលាំហាត់្បណមួយដល៏ឡ ៖ ឿររួមេភទ្ផ៵ល់ភាពរសណ កសុខរសួល 
បំាត្់ភាពតានត្ឹង បនថយឿរ្ប់ារមភ និងបេងើនទ្ំនុកចិត្ត និងអារមមណ៍ទ្ូេៅរបស់
អនក។ វារត្ូវានេគគិត្ផងែដរា  ឿររួមេភទ្េទ្ៀង ត្់ អាចេ្វើឱើយ្ស៵ីនិងបុរសេមើល
េៅេកមងំងវ័យ និងរស់េៅានយូរ េ៉យស្រែត្វាេរបៀបានេៅនឹងឿរារត់្
រាណមួយោឝើងរបេសើរ។ េោងតាមឿរសិកើារស្វរំវមួយានបៃលើញា ចំេ ោះ
្ស៵ីគឺអាចដុត្ៀយើញ់ំម្ើយម៦៩.១ឿឡឡរី េៅេពលែដលពួកេគរួមេភទ្ម្ើយមត្ិចំង
២៥ ទ្ី។ ំម្ើយមអនកចូលរួមមានរបែហល២២ៅទើំ េហើយពួកេគអាចនឹងដុត្ឿឡឡរី
ានេរចើនំងេនោះរបសិនពួកេគេបើេរបើកើាច់េរចើន ។ 
    ២- ជួយព្ងឹង្បព័នធភពសា ើាំ ៖ របេសើនេបើអនកមានអារមមណ៍ា មានជំងឺផ្ដើ- 
ស្យ អវីែដលលសបំផុត្ែដលអនកអាចេ្វើាន គឺេសនើៃដគូរបស់អនកេចញឿររបយុទ្ធេៅ
េពលេទ្ៀបភលឺ។ អនករស្វរំវក៏ានរកេឃើញា  ្ស៵ីែដលមានជីវិត្ផលឡវេភទ្ែដលមាន
សុខភាពលសកម៏ានអង់ទ្ីគ័រខពស់ជួយឿរ រជំងឺផងែដរ ។ ឿររួមេភទ្េទ្ៀង ត្់េ្វើឱើយ
របព័នធឿរ ររាងឿយរឹងមាំ របៅំងនងឹជំងឺទ្ូេៅដូចំផ្ដើស្យំេដើម ។ ឿររួម
េភទ្ក៏ជួយឿត្់បនថយសមាពាើ្ះម និងារនិភ័យៃនឿរេំងេបោះដូងផងែដរ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៣- ំថនើាំបាំបត់េស្រសឋសយសើងមន្បសិទធភព ៖ េត្ើមានអនកណ្ែដលកំពុងរួម
េភទ្បេណែើរេ្ស៵សបេណែើរែដរឬេទ្? េបើគិត្របមាណ១០០ ក់ រកែត្មាទើក់េមើនផង។ 
ឿរប ោះខទប់សមផសើឝែសើបកនិងែសើបកអាចបេចញអុកសុីត្ូសីុន ែដលមានេះមើោះេថ
េរើា  អ័រម ូនឱប ែដលឿត្់បនថយឿរ្ប់ារមភនិងជំរុញអារមមណ៍ជិត្សនិទ្ធ ។ 
 ឿររួមេភទ្អាចេ្វើឱើយៃដគូមានអារមមណ៍្ូររស្ល នងិមានទ្ំ ក់ទ្នំងេទើ
ឿន់ែត្របេសើរ ។ ប្បភព ៖ Health.com.kh 

១១២-អតថ្បេយជន៍របស់េ្ដើ 
 េៅដើមិនរត្ឹមែត្ំរុកំត្ិែដលរត្ូវានេគេរបើសលឹកវាេ្វើំអាាររប ុេណ្្ើោះេទ្ 
ប ុែនតវាំរុកំត្ិដ៏អស្ងើរើយេរបៀបាននឹងយិនសិុន ន់ៅទើំ ែដលមានអត្ថរបេោជន៍ំ
េរចើនដូចំ ៖ 
 េ្វើឱើយស្ច់ោ,ំ ពើាាល រគុនោញ់, រគនុេើដើ, ជួយឱើយសរមានតលក់រសួល, 
ពើាាលជំងឺទ្ឹកេ មែផសម, ែកកសក, ទ្មាយើក់រពូន-េអៀន ។ 
 ែផនកេរបើរាស់ ៖ សមើបក សលកឹ ផ្កើ ។ 
 ឿរពើាាល ៖ ជំងឺទ្ឹកេ មែផសម, ែសើបកេលឿង, េរាគេសើែសើបក, រគុនោញ់, 
រគុនេើដើ, ជំងមឺួលះម, ចុកេ ោះ, ទ្មាយើក់រពូនចងឹោះ-េអៀន, របួសេហើម ។ 

* រេបៀបេរបើ នងិបរិមណ ៖  
ផ្កើនិងសលឹករសស់ ៉ំទ្ឹកផឹក ពី ២០០ េៅ ៤០០ ម.ល. ឬេមើៅសអត្ពី ៥ េៅ 

១០ រឿម ផឹកសរមាប់ពើាាលជំងឺទ្ឹកេ មែផសម ។  
ផ្កើនិងសលឹក កេមាយើចបុកឱើយម ដ៵ល្យទ្ឹក េរបើល្បសរមាប់ពើាាលេរាគេសើ

ែសើបក ។  
សមើបក ៉ំទ្កឹផឹក ព ី ៣០០ េៅ ៦០០ ម.ល. សរមាប់ពើាាលជំងឺរគុន

ោញ់ រគុនេើដើ និង មួលះម ។ 



        គល់-សុភាព  

 

 េមើៅសអត្ល្យំមួយទ្ឹកឃមហំ ចំណ ោះ ៤ េៅ ៦ រឿម សរមាប់ពើាាលជំងឺ
រាកចុកេ ោះ និងទ្មាយើក់រពូន ។  

សមើបក បុកកនិឱើយម ដ៵ សរមាប់បំេ កេលើរបួស ឬេហើម ។ 
 អ្ត្ថរបេយជនដ៍ៃ េ ៀត្របសេ់្ដ៉ា ៖  

ជួយឱើយសរមានតលក់រសួល ៖ វិ្េីរបើ ៖ សលឹកធាងចំនួន ១ ឿដើប ់៉កទ់្ឹកលមម
លិច ៉ំឱើយពុោះ រួចពិស្ ១ ែកវ, ១ ៃ្ ៣ ដង ។  

ែកេរាគកសក ៖ ឫសេៅដើ ១ ឿដើប់៉ក់ទ្ឹកលមមលិច ៉ំឱើយពុោះ រយៈ ១០ េៅ ១៥ 
 ទ្ី ផឹកមុនាយ ១ ៃ្ ៣ ដង ំប់ត្េទើ ៣-៤ ៃ្នឹងំសោះេសើបើយ ។ 
ប្បភព ៖ មជ្ឈមណ្ឌលជ្ាតបិ្ោវប្ជ្ាវេវជ្ជោប្នរបុរាណ្ ប្កនងួនខុាភបិាល ឆ្នំ ២០០៦ ។ 

នប្មួលអតថបទេដោយ ៖ អ៊ាង នុផែល្ត 

១១៣-អាហារជួយឿត់បនថយំតិពុលកនអងេថែើម 
ដូចែដលេល្កអនកានដឹងខលោះេហើយ នូវអាាររែដលលសចំេ ោះសុខភាពេ្លើម 

ែដលខ៳ហំានេរៀបរាប់ៀងេដើម ប ុែនតកនហងទ្ីេនោះអនកនឹងានយល់ឿន់ែត្ចើាស់ែ្មេទ្ៀត្ 
នូវរបសិទ្ធភាពៃនអាាររមួយចំនួនែដលលសចំេ ោះេ្លើម។ំពិេសសអនកែដលកំពុងែត្
េកើត្ជំងឺេ្លើមែត្ម៵ង ោំាចរ់ត្ូវដឹង េដើមើបីឿរ រេ្លើមរបស់ខលអនកុំឱើយវិវត្ត្ន់្រ ។ 
    ១- ខ្ទឹមស ៖ ខទឹមសមានត្ួ ទ្ីជំរុញអង់ហើឝហីមេ្លើមេដើមើបីេៅកមាងើត្់ំត្ិពលុ។ វាក៏
មាននូវស្រធាត្ុអាេលសីុន និងេសេឡញ ឡមែដលំស្រធាត្ុ្មមំត្ិអាចបេងើនឿរ
សមាវើត្ំត្ិពុលពីកនហងេ្លើមផងែដរ ។ 
    ២- ៃសៃ្បូខ្ូលី នងិ ផកើៀត់ណា ឬ  ផកើៀត់ណាៃបតង ៖  ផ្កើៀត្ណ់្និងៃសព
របូខូលី សមើបឡរេៅេ៉យស្រធាត្ុសុីណូែឡន ក៏ជួយឱើយេ្លើមផលិត្អង់ហើឝហីមានមយួ
ចំនួនផងែដរ ែដលវាេៅកមាងើត្់នូវស្រំត្ិែដលេ្វើឱើយមានជំងឺមាររីក និងំត្ិពុល
េផើឝងៗេចញពីរាងឿយរបស់េយើងាន ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៣- ៃសៃេឿដើប ៖ មិនខុសេទើនឹងផ្កើៀត្់ណ្ និងផ្កើៀត្់ណ្ៃបត្ងេ ោះេទ្ ៃសព
េឿដើបនឹងេៅជួយេភាញើចដល់េ្លើមឱើយផលិត្អង់ហើឝហីមេដើមើបីបនើាបំត្ិពុល ។ 
    ៤- រេមៀត ៖ េ្លើមរបស់េយើងចូលចិត្តរេមៀត្ណ្ស់ េ៉យស្រែត្វាបេងើនឿរ
កមាងើត្់ំត្ិពលុេចញពីកនហងះម និងេ្វើឱើយអង់ហើឝហីមែដលកមាងើត្់ំត្ពិុលឿន់ែត្មាន
សកមមភាព ។ េ ោះបីំវាមានរសំត្ិពិាកៈ ើំបនតចិែមន ប ុែនតេយើងអាចែកៃចនតាម
វិ្ីេផើឝងៗេដើមើបីឱើយរសួលៈ ើ ំ។ 
    ៥- ែផែប ៊័រ ៖ ែផលេឈើេនោះសមើបឡេៅេ៉យស្រធាត្ុចិចឹម គលឡតាេខែណសែដល
មានត្ួ ទ្ីកមាងើត្់េោលនូវស្រធាត្ុពុល ។ 
    ៦- ែផែ្កូច ៖ ពពួកែផលរកូចដូចំ រកូច្លហង រកូចៅមើរ និងរកូចេ ្ិ៍ស្ត្់ំេដើម 
សមើបឡរេៅេ៉យស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមម និងវីតាមនីេស។ វាជួយឱើយេ្លើមសមាវើត្
នូវំត្ិពុលមួយចំនួន្ំេចញពីរាងឿយ។ ទ្ឹករកូចរសស់រចាច់រត្ឹមែត្មួយែកវកនហង
មួយៃ្អាចជួយផលិត្អង់ហើឝហីម កមាងើត្់ំត្ិពុលានោឝើងេរចើន រួម ំងស្រធាត្ុ
ែដល ំឱើយេកើត្នូវជំងឺមាររីកេផើឝងៗេទ្ៀត្ផង ។ 
    ៧- ែផែអូលីវ ៖ ែផលអូលីវអាចចរមាញ់េចញំេរបងសរីរាងាន។ េរបងរបេភទ្
េនោះគឺមានស្រៈសំៀន់ដល់សុខភាពេយើងណ្ស់ េរ ោះវាអាចោប់យកនូវស្រំត្ិ
ពុល ជរមោះនូវំត្ិៀយើញ់ាន ។ មានន័យា  វាែចករុែលកមុខៃរោប់យកំត្ិពុល
ំមួយនឹងេ្លើម ។ 
    ៨- ្េប់វ ើលណ់ាត់ (walnut) ៖ ្ច៴ំត្ិរបេភទ្េនោះសមើបឡណ៌េៅេ៉យ
អាសុីដអាមីេណ អាជីេនស ែដលអាចជួយបនើាបនូវំត្ិអាម ូៈក់ និងមាននូវស្រ
ធាត្ុគលឡតាេខេនស និងអូេមារកើ៣ េៅកនហងរេប់វា ើល់ណ្ត្់េនោះផងែដរ ។ 
    ៩- ែតៃបតង ៖ ែត្ៃបត្ងំេភសជ៱ៈដ៏លសសរមាប់េ្លើម េ៉យស្រែត្វាសមើបឡណ៌
េៅេ៉យស្រធាត្ុរបៅំងអកុសុីដកមម។ េគេជឿា  វាជួយដល់មុខៃរេ្លើមានោឝើង
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្ំេ្ង និងមានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើន ប ុែនតរត្ូវោំា  គឺំ ែត្ៃបត្ងរសស់ មិនែមន
ំស្រធាត្ុែដលចរមាញ់េចញពីែត្ៃបត្ងេ ោះេទ្។ ចំេ ោះែត្ៃបត្ងខលោះ គឺមានែត្កលិន
និងរសំត្ិមកបនលំំមួយ។ មានឿរសិកើាខលោះានបញ្ជើក់ា  ពពួកស្រធាត្ុចរមាញ់
បនលំំែត្ៃបត្ង អាចេ្វើឱើយមានផលអារកក់ដល់សុខភាពេ្លើមេយើងេៅវិញ ។ 

ប្បភព ៖ េោក គមឹេហង នុង 

១១៤-សញ្ញើ៣យសើងបៃឝើញថមនសតេលឡិតកនអងខ្ែឤន 
 េត្ើអនកធាយើប់េលបា ទើំសមាយើប់សត្វលសិត្ែដរឬេទ្? ំឿរពិត្ណ្ស់ឿរេលបា ទើំ
បចហោះសត្វលសិត្េនោះ រត្ូវានែណ ំេ៉យរគូេពទ្ើយឱើយេលបោឝើងៅប់៣ែខម៵ង ឬោឝើង
យូរ៦ែខម៵ង។ េនោះក៏េ៉យស្រែត្សត្វលសិត្អាចរស់េៅ កនហងរាងឿយរបស់អនកាន
របសិនេបើអនកមានឿរេ្វសរបែហស មិនានែ្រកើាអ ម័យឱើយានរត្ឹមរត្ូវ។ អនក
គបើបីសមាគើល់ខលអនឯងា  មានបញ្លើសត្វលសិត្េៅកនហងខលអនឬអត្់ េ៉យេរាគសញ្ញើមួយ
ចំនួនដូចៀងេរឿម ៖ 
    ១- រមស់ែសើបក ៖ េរើពីឿរបងេរាគេ៉យេមេរាគផើឝិត្ ឿររល្កនិងសអត្ៀយើំង 
វាក៏មានេរឿងំេរចើនេទ្ៀត្ែដលេ្វើឱើយែសើបករបស់អនករមាស់រគប់េពលផងែដរ ។ កនហង
េ ោះ ឿររមាស់ែសើបកអាចេកើត្មានេ៉យស្រែត្វត្តមានរពូន េៅកនហងេ ោះេវៀនែដរ។ 
របេភទ្រពូនេ្វើឱើយរមាស់ែសើបក គឺពពួកេអៀននិងរពូនត្ូចៗែត្ម៵ង។ វាមិនរត្ឹមែត្េ្វើឱើយ
រមាស់ដល់ែសើបកប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនតវាក៏េ្វើឱើយរមាស់ដល់រនធគូទ្ផងែដរ ។ 
    ២- វិលមុខ្នងិអស់កមលើាំង ៖ ាឝើរា ើសុីត្មិនរេន់ែត្េ្វើឱើយឈឺកនហងេ ោះប ុេណ្្ើោះេទ្ 
ែត្វាក៏សុីរគប់ោឝើងែដលអនកានៈ ើំចូលកនហងេ ោះែដរ ។ ដូេចនោះេហើយអនករបែហលំ
មិនអាចទ្ទ្ួលានជីវំត្ ិ េៅតាមអវីែដលអនកានៈ ើេំ ោះេឡើយ។ អនករបែហលំ
មានអារមមណវ៍ិលមុខនិងអស់កមាយើំងរគប់េពល ។ 
................... 
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    ៣- ឈឺកនអងេពុះ ៖ អនកជំ ញាននិោយា  របែហលំមានរពូនកនហងេ ោះេវៀន 
េបើសិនំអនកែត្ងែត្ឈឺកនហងេ ោះញឹកៈប់។ អនកក៏របែហលំធាយើប់មានបញ្លើេៅកនហង
េ ោះដូចំ េផ្មេរចើន េហើមេ ោះ និងរាករូសែដរ។ អនកគួរែត្សងើឝ័យខលអនឯងផងែដរ 
ំពិេសសេបើសិនំានគិត្ា ខលអនឯងមានទ្មាយើប់ៈ ើំអាាររមិនផ៵ល់សុខភាព ។ 
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១១៥-ទឹកឃេអាំមិនលឡចាំេពុះមនុសើស៥្បេភទ 
 ឹក្ឃមុំមិនែមនសុ ធែត្លអចំេពេះសុខភពរគប់េពលេនេះេ  

 េ ោះបីំ ទ្ឹកឃមហំមានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើន ចំេ ោះសុខភាពក៏េ៉យ ប ុែនត
េ ោះំោឝើងណ្ មិនែមនរគប់េទើគួរែត្េរបើអាារររបេភទ្េនោះេឡើយ ។ 
 ទ្ឹកឃមហំមានស្រធាត្ុចិចឹមំេរចើន ែដល ំមកនូវអត្ថរបេោជន៍េរចើនដល់
រាងឿយ។ំមួយេទើេនោះ ទ្ឹកឃមហំផ៵ល់ំត្គិលហយកូស ្ហវហកត្ូស អង់ហើឝហីម 
របូេត្អ ៊ីន និងអាសុីដអាមីណូ ១៨ របេភទ្ ែដលមានសុខភាពលស ។  េ ោះំដូេចនោះក៵ី 
ក៏មនុសើឝរបេភទ្ខលោះៀងេរឿមេនោះមិនស័ក៵ិសមកនហងឿរេរបើទ្ឹកឃមហំេ ោះេទ្ ។ 
    ១- អនកជាំងឺទឹកេនមែផឡម ៖ ំទ្ូេៅអនកែដលេកើត្ជំងឺទ្ឹកេ មែផសមមានភាព
មិនរបរកត្ីៃនឿបូអ ៊ីរ៉ត្ របូេត្អ ៊ីន និងឿរបំែបលងស្រធាត្ុៀយើញ់ែដលេ្វើឱើយំត្ិសរ
កនហងះមេកើនេឡើងខពស់ ែដលបងឱើយខូចសរៃសះមសរមាប់ចិចមឹសរីរាងេៅកនហង
រាងឿយដូចំ េបោះដូង ត្រមងេ ម ែភនក និងសរៃសរបស្ទ្។ របសិនេបើមិនាន
ពើាាលភាយើមៗេទ្ វាអាច ំឱើយមានផលវិាក ៃនជំងឺេខើាយត្រមងេ ម ពិឿរែភនក 
ពិឿរេជើង ។ ដូេចនោះេហើយអនកជំងឺទ្ឹកេ មែផសមរត្ូវករមិត្ឿរទ្ទ្ួល នអាាររែដល
មានបរិមាណៃខលសឺមីខពស់។ ទ្ឹកឃមហំគឺំមាទើក់កនហងចំេណ្មពួកេគ។ ទ្ឹកឃមហំ១០០រឿម 
អាចមានរបែហល ៣៥-៤០ រឿមៃន្ហវហកត្ូស, របែហល ២ រឿមៃនសុរកូស, និង 
១ រឿមៃនេដរឌីន។ គលហយកសូ និង្ហវហកត្ូសគឺំំត្ិសរស្មច៴២ែដលអាចរសូប
ចូលេ៉យផ្តើល់េៅកនហងចរនតះម ។ ទ្នទឹមនឹងេនោះ សុរកូស និងេដរឌីន ប តើបព់ីឿរ
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រលួយ អាចរត្ូវានរសូបចូលកនហងេ ោះេវៀនោឝើងៃយរសួល ។ ដូេចនោះេហើយអនកែដល
មានជំងឺទ្ឹកេ មែផសម៉ច់ៀត្មិនរត្ូវេរបើទ្ឹកឃមហំេទ្ េរ ោះវាអាចបេងើនករមិត្ំត្សិរ
េៅកនហងះម េ្វើឱើយពិាករគប់រគងជំងឺេនោះ ។ 
    ២- កុមរអាយុេ្ឿម១ៅនើាំ ៖ ទ្ឹកឃមហំសមើបឡណ៌ស្រធាត្ុចិចឹម ប ុែនតមិនស័ក៵ិសម
សរមាប់កុមារអាយុេរឿម១ៅទើំេទ្។ េហត្ុផលគឺ កនហងអឡំហងេពលផទហកទ្ឹកឃមហំគឺៃយនឹង
ចមលងេមេរាគ បូ្ៃូឡណ្ំ, កលឡ្សទីេឌៀម បូ្ស៵ឡលីណំ្សព័រ េៅែត្ែរបរបួលេហើយអាច
រស់េៅកនហងសីត្ុណលភាព ១០០ អងើាេស ។ ទ្នទមឹនឹងេនោះ មុខៃររមាយើយអាារររបស់
 រកេទ្ើបនឹងេកើត្ចុោះេខើាយសមត្ថភាពបនើាបំត្ិពុលរបស់េ្លើម មិនលសឥត្េៀងើោះេទ្ 
ំពិេសសកុមារអាយុេរឿម៦ែខ ។ បូ្ៃូឡណ្ំៃយរសួលចូលកនហងជញ្ជើំងេ ោះេវៀន
រួមផើឝំំមួយស្រធាត្ុមួយចំនួនេដើមើបីបេងើត្ំត្ិពុល និងបណ្ដើលឱើយពុល ។ ដេូចនោះ
េហើយអនកជំ ញែណ ំកុឱំើយផ៵ល់ទ្ឹកឃមហំដល់កុមារអាយុេរឿមមួយៅទើំ ។ 
    ៣- មនុសើសេទើបវុះឿត់ថេីៗ ៖ អនកេទ្ើបែត្ទ្ទ្ួលឿរវោះឿត្់្មីៗ មានឿរាត្់បង់
ះមេរចើន រាងឿយេៅេខើាយេៅេឡើយ េបើរសូបយកស្រធាត្ុចិចឹមេរចើនេពក 
អាចបេងើនបនទហកដល់េ្លើម សទោះឧសម័ន ។ 
    ៤- អនកមនបញ្ឝើេពុះេវៀន ៖ ទ្ឹកឃមហំអាចបងឿរសពឹកៀយើំងេៅកនហងេ ោះេវៀន 
រុៀនដល់មុខៃរេ ោះេវៀន និងេ្វើឱើយចល េ ោះេវៀនេហើម ទ្ល់ល្មក។ 
    ៥- មនុសើសមនសមពើធះមទប  ៖  ទ្ឹកឃមហំមានស្រធាត្ុរសេដៀងនឹងអាសុីដ
្ីខូលនីែដលមានរបសិទ្ធភាពបចហោះសមាពាើ្ះម ំពិេសសអនកមានរបវត្តិជំងឺេលើស
ះម េបើទ្ទ្ួល នទ្ឹកឃមហំេរចើននឹងមានេរេោះា ទើក់ៀយើំង និងប ោះ ល់ដល់េបោះដូង ។ 

 ំណ ំ ៖ េដើមើបីធា ានសុវត្ថិភាព និងេលើកកមពស់របសិទ្ធភាពេពញេលញ 
អនករត្ូវេរបើទ្ឹកឃមហំតាមវិ្ី និងកនហងករមិត្មួយរត្ឹមរត្ូវែដលមិនេរចើនេពក ។ 
 ចោងតាមការដែន ំ៖ កនហងមួយៃ្ អនកមិនគួរៈ ើំទ្ឹកឃមហេំលើសព១ី០ស្យើបរ 
ាយេឡើយ។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ ជំនួសឱើយឿរេរបើេៅកនហងមួយចឹប អនកគួរែត្ែបងែចក
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បរិមាណទ្ឹកឃមហំេនោះឱើយានេរចើនដងកនហងមយួៃ្ េដើមើបីឱើយរាងឿយអាចរសូបយកស្រ-
ធាត្ុានោឝើងៃយរសួល ។ ប្បភព ៖ រនមីកមពុជ្ា TV 

១១៦-អតថ្បេយជន៍៤យសើងៃនេ្បងអូលីវ 
 េរបងអូលីវ  មានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើនចំេ ោះសុខភាពដូចែដល
េយើងធាយើប់ានដឹង ដូេចនោះេហើយានំេគយកវាេៅេ្វើមឞឡប ប ុែនតេបើេយើងផឹកវាែត្ម៵ង 
េត្ើនឹងមានអវីេកើត្េឡើង ? 
 មនុសើឝភាគេរចើនេរបើេរបងអូលីវសរមាប់េ្វើមឞឡប ែត្ឿរពិត្ ឿរផឹកេរបងអូលីវ
ំេរៀងរាល់ៃ្ ានផ៵ល់អត្ថរបេោជន៍ំេរចើន។ វារត្ូវានេគស្គើល់េ៉យស្រឥទ្ធិ-
ពលវិជ៱មានរបស់វាេៅេលើេបោះដូង ប ុែនតភាពអស្ងើរើយែដលមានចំេ ោះរាងឿយរបស់
អនកគឺហួសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ ។ ដូេចនោះៀងេរឿមេនោះ គឺំេហត្ុផលែដលអនកគួរែត្ផឹក
េរបងអូលីវមួយស្យើបរ ឿេហវំេរៀងរាល់រពឹក ។ 
    ១- សុខ្ភពែសើបក ៖ េរបងអលូីវគឺំេរគឿងដ៏សំៀន់មួយកនហងផលិត្ផលេរគឿង
សមាវើងំេរចើន េហើយវាក៏ផ៵ល់អត្ថរបេោជន៍ដល់ែសើបករបស់អនក ំែផនកមួយៃន
របបអាាររផងែដរ ។ វាជួយឿត្់បនថយឿរេឡើងរកហមនិងេហើម និងទ្ប់ស្កើត្់ឿរ
េឡើងរជួញៃនែសើបកមុខ ។ េរបងអូលីវមានលកណសមើបត្តិរបៅំងនឹងាក់េត្រីដ៏លស 
េហើយេដើរត្ួំា ទើំសមាយើប់េមេរាគែបប្មមំត្ិ ។ 
    ២- ស្មកទមៃន ់ ៖ ឿរសិកើាំេរចើនានបៃលើញា  អាាររែដលសមើបឡណ៌េៅ
េ៉យេរបងអូលីវ គឺមានឥទ្ធិពលវិជ៱មានេៅេលើទ្មន់រាងឿយ ។ 
    ៣- សុខ្ភពខ្ួរកើាល ៖ ឿរទ្ទ្ួល នេរបងអូលីវំរបោំ អាចជួយបំាត្់នូវ
ឿរខូចៀត្ំេរចើនែដលមានេៅកនហងេឿសិឿខួរកើាលរបស់អនក។ ឿរខូត្ៀត្ ំង
េ ោះអាចបណ្ដើលឱើយមានជំងឺវេងវងវៃរើន់ ែដលំជំងឺផលឡវចិត្តទ្ូេៅបំផុត្េៅេលើពិភព-
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េល្ក។ អនកែដលបរិេភាគេរបងអូលីវេទ្ៀង ត្់ ែត្ងមានឿរចងោលំស ំងអនកត្ម
អាាររែដលមានំត្ិៀយើញ ់។ 
    ៤- សុខ្ភពឆឡងឹ ៖ ស្រធាត្ុេៅកនហងេរបងអូលីវ អាចផ៵ល់អត្ថរបេោជន៍ដល់
បុគលែដលទ្ទ្ួលរងពីជំងឺរល្កស យើក់រា ើំៃរូ ។ វាមានរបសិទ្ធភាពំង េៅេពលផើឝំ
ំមួយេរបងរត្ីែដលំរបភពសមើបឡរេៅេ៉យអាសុីដៀយើញ់អូេមារកើ ៣ ។ សមាស-
ធាត្ុែដលមានកនហងេរបងអូលីវេ្វើឱើយរបេសើរេឡើងនូវកមាយើំងៃដឈឺស យើក់ និងឿររឹង
ស យើក់េៅេពលរពឹក ែដលបណ្ដើលមកពីជំងឺរល្កស យើក់ ។ 

ប្បភព ៖ Health.com.kh 

.................. 
១១៧-អាឿរៈ៩យសើងៃនជាំងឺវិលមុខ្ 

 អនកែដលឧសើាហ៍វិលមុខ គួរែត្ដឹងពីមូលេហត្ុែដលៈ ើំងឱើយេកើត្បញ្លើវិល 
មុខំញឹកៈប់ ។ 

អាឿរៈវិលមុខមិនែមនំស្ណើនភាពេវជ៱ស្្ស៵េទ្ ប ុែនតំេរាគសញ្ញើៃនបញ្លើ
សុខភាពំេរចើន អាចរួមមាន ំងជំងឺ្ន់្ រផងែដរ ។ 
    ១- ភពេសែកសាលើាំង ៖ ភាពេសលកស្យើំង ំឱើយកងវោះេឿសិឿះមរកហមែដល
ផទហកអុកសុែីហើឝនេៅខួរកើាល ដូេចនោះវាបណ្ដើលឱើយមានអារមមណ៍ា ឈឺកើាលត្ិចៗនិង
វិលមុខ។ ឿរខវោះវីតាមីន B12 ក៏អាចបណ្ដើលឱើយមានភាពេសលកស្យើំង និងេ្វើឱើយខូច
េឿសិឿះមផងែដរ ។ 
    ២- សមពើធះមទប ៖ សមាពាើ្ះម បគឺំបុពវេហត្ុទ្ូេៅៃនឿរវិលមុខ។ 
មនុសើឝភាគេរចើនែដលមានសមាពាើ្ះម ប ែត្ងែត្មានអាឿរៈវិលមុខេៅេពល
ផ្យើស់ប៵ឡរចល រាងឿយ ដចូំេពលអងហយ េដក ឬេរឿកពីេដកំេដើម ។ 
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    ៣- ំតិសរកនអងះមទប ៖ ំត្ិសរកនហងះម្យចុោះក៏ំមូលេហត្ុៃនឿរ
វិលមុខផងែដរ។ េៅេពលែដលំត្ិសរកនហងះមធាយើក់ចុោះេរឿម   អនក
អាចមានអារមមណ៍វិលមុខ ឈឺកើាល រស្លកើាល និងែបកេញើស ។ 
    ៤- ជាំងឺឈឺកើាល្បឿាំង ៖ មនុសើឝភាគេរចើនែដលមានជំងឺឈឺកើាលរបឿំង
រា ើំៃរូក៏មានេរាគសញ្ញើវិលមុខែដរ ំពិេសសេៅេពលែដលឈឺកើាលវិលមុខ ។ 
អារមមណ៍វិលមុខែដលបណ្ដើលមកពីឿរឈឺកើាលរបឿំង េពលខលោះរត្ូវានបៃលើញ
េ៉យអត្ុលើយភាព និងឿរេដើរមិនមានសថិរភាព ។ 
    ៥- ឿរផលើស់បឋឣរអ័រម ូន ៖ ឿរផ្យើស់ប៵ឡរអ័រម ូនេៅកនហងចរនតះមក៏អាចបណ្ដើល
ឱើយវិលមុខ នងិអលុត្ើយភាពផងែដរ។ ្ស៵ីអាចជួបសញ្ញើេនោះកនហងអំឡហងេពលបេចញពង
អូវូុល ឬអំឡហងេពលមានរដូវ ។ 
    ៦- ឿរមនៃផទេពុះ ៖ ្ស៵ីេរចើនែត្មានអាឿរៈវិលមុខកនហងែខដំបូងៃនឿរមានៃផទ
េ ោះ។ បញ្លើេនោះភាគេរចើនបណ្ដើលមកពីឿរផ្យើស់ប៵ឡរអ័រម ូន េៅកនហងរាងឿយរបស់
្ស៵ីកនហងអំឡហងេពលមានៃផទេ ោះេនោះ ។ 
    ៧- ជាំងឺចលន ៖ ជំងឺចល គឺំលទ្ធផលៃនឿរមិនចុោះសរមុងេទើរវាងចល 
ំក់ែស៵ង និងអារមមណ៍ៃនរបព័នធ ។ មនុសើឝែដលៃយនឹងឈឺចល  
ែត្ងែត្ជួបរបទ្ោះវិលមុខនិងចេៃវើរ េៅេពលេ្វើដំេណើរ េ៉យមេ្ើាាយោនយនត 
យនតេារោះ ឬោនយនតផ្តើល់ខលអន ។ 
    ៨- វិបលលើសភយ័សែន់េសាលើ ៖ អនកែដលមានជំងឺសលន់េស្យើ អាចមានអារមមណ៍
វិលមុខ េៅេពលមានឿរវាយរបាររភ័យសលន់េស្យើោប់េផ៵ើម ។ សមមត្ិកមមេៅេពល
ករមិត្េ្ស៵សេកើនេឡើង មនុសើឝនឹងោប់េផ៵ើមដកដេងឞើមោឝើងេលឿន។ េនោះផ្យើស់ប៵ឡរ 
pH ះម និង ំឱើយមានឿរវាយរបាររេ៉យឿរភ័យសលន់េស្យើ ។ 
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    ៩- េាំងេបុះដូង ៖ េៅេពលែដលឿរេំងេបោះដូងោប់េផ៵ើម មនុសើឝេ ោះអាច
វិលមុខនិងឈឺកើាលត្ិចៗ។ េនោះំស្ណើនភាពមួយែដលមុខៃរសរៃសះមេបោះដូង
ឿន់ែត្ោឝើប់យឺុន រារាំងខួរកើាលមិនឱើយទ្ទ្ួលានអុកសុែីហើឝនរគប់រេន់ពីះម ។ 

ប្បភព ៖ xaluanែប្បនប្មួល ៖ Knongsrok

១១៨-លកណៈ៦យសើងៃនបុគលមនសុខ្ភពលឡ 
សញ្ញាធំៗទំង ៦ បង្ហាញថា អ្នកមានសុខភាពលអ និងផលូវ ិរតត្បចសើរ 

 សុខភាពពិត្ំសំៀនៀ់យើំង និងមានត្ៃមលបំផុត្ សរមាប់មនុសើឝេយើងមាទើក់ៗ។ 
ោឝើងណ្មិញ អនកគួរែត្ចំណ្យេពលែ្រកើានិងឿរ រសុខភាពខលអនឯងឱើយានលស 
មើាឝើងវិញេទ្ៀត្ អនកគួរែត្េផ្ដើត្និងតាម៉ននូវសកមមភាពក៏ដូចំចំណ ចមួយចំនួនំ
ពិេសសគឺចំណ ច្ំៗដូចៀងេរឿម របសិនេបើអនកសមាគើល់ា  សពវៃ្អនកមានភាព
របេសើរ និងមានចំណ ច ំងេនោះ េ ោះសបញ្ជើក់ា  អនកមានសុខភាពលស ចំែណកផលឡវ
ចិត្តក៏របេសើរផងែដរ ។ 
    ១- របួសៅប់ំសុះេសើបើយ ៖ មុខរបួសៅប់ំសោះេសើបើយ បៃលើញពសីមត្ថភាព
ៃនឿរកកះម សុខភាពសរៃសះម និងសមត្ថភាពសមាយើប់េមេរាគៃនេឿសិឿ
ះមស។ ផទហយេៅវិញេៅេពលែដលេឿសិឿែសើបករបស់អនករត្ូវមុត្ ឬមានស្ទើម
របួសត្ូចមួយេផើឝងេទ្ៀត្ ប ុែនតវារត្ូវឿរេពលយូរេដើមើបីំសោះេសើបើយ ។ ែសើបកែដល
សថិត្េៅេរឿមសមាពាើ្រស្លក៏អាចំំេ៉យមិនដឹងមូលេហត្ុ ែដលំសញ្ញើអារកក់
សរមាប់សុខភាពរបស់អនក ។ 
    ២- ទមៃន់មនសថិរភព ៖ េោងតាមេវជ៱ស្្ស៵បូ  ើានឱើយដឹងា  មនសុើឝសម
ខវោះំត្ិទ្ឹកៃយរល្ក មនុសើឝធាត្់ខវោះខើយល់ មិនលសសរមាប់សុខភាពេទ្ ។ ឿររកើា
ទ្មន់រត្ឹមរត្ូវនិងានលសេោងេៅតាមកមពស់ែដលរត្ូវេទើគឺំលកណៈវិនិច៰័យែដល
បៃលើញា អនកគឺំមនុសើឝែដលមានសុខភាពលស។ ឿររសកឬេឡើងទ្មន់ភាយើមៗេ៉យ
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មិនដឹងេហត្ុផល អាចំសញ្ញើៃនស្ណើនភាពសុខភាព ែដលអនកគួរែត្យកចិត្ត
ទ្ុក៉ក់តាម៉នឱើយៀជើប់ខ៱អន ។ 
    ៣- េគងមិនសូវយល់សបតិរេញ រៃញ  ៖ ឿរេគងឱើយានសប់សល់េៅេពលយប់
ដល់រពឹកេ៉យអត្់យល់សបតិ ឬមិនភាញើក់កណ្ដើលយប់ រត្ូវានេគោត្់ទ្ុកា ំឿរ
េគងែដលមានសុខភាពលស។ ផទហយេៅវិញ េ ោះបីអនកានេគងេរចើនក៏េ៉យ ប ុែនតែត្ង
យល់សបតិេរចើន ឬភាញើក់ដងឹខលអនភាយើមៗកណ្ដើលអរធារត្ នឹងេ្វើឱើយរាងឿយអនកហត្់
េនឿយនិងងងុយេគងេៅៃ្ប តើប់។ េដើមើបីជមនោះបញ្លើេនោះ អនករត្ូវមានផ្សុកភាព កុំ
បរិេភាគអាាររេពលល្ឃើចេរចើនេពក កុំផឹកែត្ ឿេហវ... េពលេរៀបចូលេគង ។ 
    ៤- ្កចកពណផ៌កើឈូក ៖ រកចកពណ៌ផ្កើឈូក ា យើភលឺោងំ ប ុែនតមិនរដុប បៃលើញ
ា រាងឿយរត្វូានផ៵ល់ឱើយោឝើងេពញេលញនូវស្រធាត្ុចិចឹម ឿលស់ើយឡម វីតាមនី 
និងអ័រម ូន្មមតា។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ រកចកនិងរមាមេជើងរសស់ស្វើត្ ក៏ឆលហោះបញ្ងើងំពី
សុខភាពេ្លើមផងែដរ េ៉យបៃលើញា  ដំេណើរឿរៃនឿរបំាត្់ំត្ិពុលកនហងេ្លើម
របរពឹត្តេៅេ៉យរលូន ។ 
    ៥- មនចលនេពុះេវៀន១-២ៃថៃ/េមសើង៖ ឿរទ្ល់ល្មករយៈេពលយូរ អាច 
បណ្ដើលឱើយមានបញ្លើរមាយើយអាាររ ជំងឺរបព័នធ  ភាពតានត្ឹង សរៃស
របស្ទ្ េរាគមុន និងបញ្លើំេរចើនេទ្ៀត្។ អនកគួរែត្បេងើនចំណីអាាររែដលសមើបឡរ
េៅេ៉យំត្ិសរៃស និងវីតាមីនដូចំ ែផលេឈើ និងបែនល េហើយ៉ក់ករមិត្អាាររ
បំពងែដលមានំត្ិៀយើញ់ខពស់ និងរកើាទ្មាយើប់ទ្ទ្ួល នទ្ឹកមួយែកវ ប តើប់ពីេរឿក
ពីេដកេដើមើបីេំរទ្ដល់ឿរសមាវើត្ឿន់ែត្របេសើរ ។ 
    ៦- មនអារមេណស៍ុទិដឌិនិយម និងរីករយំនិចច  ៖ ឿរមានបុគលិកលកណៈ
រីករាយ គឺអស្ងើរើយសរមាប់ឿររកើាចិត្តនិងរាងឿយឱើយមានរាងកំពូល ។ េនោះក៏ំឿរ 
វិនិច៰័យមួយសរមាប់វាយត្ៃមលគុណភាពជីវិត្ ស្ណើនភាពសុខភាព និងអាយុែវង ។ 
េដើមើបីេ្វើដូចេនោះ អនកគួរែត្ពើាោមបេងើត្ទ្ំ ក់ទ្ំនងែដលមានសុខភាពលសេៅជុំវិញ
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ខលអន គិត្សុទ្ិដ៶ិនិយមកនហងករណីណ្ក៏េ៉យ េចៀសវាងពីកំហឹង ឬភាពតានត្ឹងហួស
េហត្ុ ។ 
 អវីែដលមានត្ៃមលបំផុត្សរមាប់មនុសើឝមាទើក់ៗគឺសុខភាព។ សុខភាពលសគឺមាន
ន័យា  អនកមានអវីៗរគបោ់ឝើង។ របសិនេបើអនកមិនចង់េ្វើឿរ ំងយប់ ំងៃ្ េហើយ
េរបើឿររករាក់របស់អនករេន់ែត្ចំណ្យៃ្លមនទីរេពទ្ើយ ប តើប់មកមនិមានជេរមើសអវី
េរើពីេផ្ឍើត្េលើឿរែ្រកើានិងែកលមសសុខភាពរបស់អនកោប់ពីេពលេនោះេៅ ។ 

ប្បភព ៖ Bestie / ែប្បនប្មលួ ៖ ភ ីេអក (កនុងប្នុក) 
១១៩-អាហារ៨្បេភទមិនគួរៈ ើាំេពលេពុះទេទ 

 របេភទ្អាាររមួយចំនួនៀងេរឿមេនោះ ែដលអនកមិនគួរបរិេភាគេៅេពល
េ ោះទ្េទ្េឡើយ េរ ោះវាអាចបណ្ដើលឱើយអនកមានបញ្លើរកពោះ្ន់្រ ។ 
    ១- ដាំឡឣងំវើ ៖ ដំឡឡងំរើមនិលសេឡើយសរមាប់េ ោះទ្េទ្ េ៉យស្រែត្ដំឡឡង
អាចបេងើនឿរផលិត្អាសុីដេៅកនហងរកពោះ។ ពិេសសអនកែដលមានបញ្លើរល្ក និង
ឈឺរកពោះ មិនគួរទ្ទ្ួល នដំឡឡងំរើេពលែយើនំ៉ច់ៀត្ ។ 
   ២- ដាំឡឣងបរាំង ៖ ដំឡឡងារាងំមានអាសុីដ  េរចើននិង
ជ័រសសិត្។ ឿរៈ ើំវាកនហងេពលែយើននឹងេ្វើឱើយមានអារមមណេ៍ើដើកនហងេ ោះេវៀន មិនរសួល
ខលអនៀយើំង។ ដេូចនោះេហើយ េនោះំអាាររែដលមិនគួរបរិេភាគេពលែយើន ែដលអនក
ោំាច់រត្ូវយកចិត្តទ្ុក៉ក់ ។ 
    ៣- ែផែេចក ៖ េចកសមើបឡរេៅេ៉យមាឝើេញ សើយឡម និងស្រធាត្ុេផើឝងៗេទ្ៀត្ ដូេចនោះ
េបើអនកៈ ើំេចកេៅេពលេ ោះទ្េទ្ វានឹងេ្វើឱើយបរិមាណមាឝើេញ សើយឡមកនហងះមេកើន
េឡើងភាយើមៗ អាចបណ្ដើលឱើយ  អត្ុលើយភាពឿល់សើយឡម។ ឿរ
បរិេភាគកនហងរយៈេពលយូរ អាចបេងើត្ស្ណើនភាពេរេោះា ទើក់ ចំេ ោះរាងឿយរបស់អនក
ានោឝើងៃយ ។ 
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    ៤- ែផែមនើស ់៖ មាទើស់សមើបឡណ៌េៅេ៉យអង់ហើឝហីមៀយើំង ដូេចនោះរបសិនេបើអនកទ្ទ្ួល 
 នមាទើស់កនហងេពលេ ោះទ្េទ្ នឹងេ្វើឱើយខូចរកពោះ និងឿត្់បនថយស្រធាត្ុចិចឹម។ ែផល
េឈើរបេភទ្េនោះ អនកគួរែត្ៈ ើំេរឿយអាាររ េដើមើបីរសូបានលស ។ 
    ៥- ្កូចឃេិច ៖ ែផលេឈើេនោះសមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន C អាសុីដសររីាង។ េបើអនក
បរិេភាគវាខណៈេ ោះទ្េទ្ នឹងបេងើនបរិមាណអាសុីដកនហងរកពោះ និងមានរបត្ិកមម
ំមួយទ្ឹករកពោះ ែដលបងឱើយមានអារមមណ៍មិនរសួល និងកសអត្ ។ 
    ៦- ខ្ទឹមស ៖ ខទឹមសំអាាររដ៏មានរបេោជន៍ េរ ោះអាចេរបើំេរគឿងេទ្ស និង
ំឱស្ំេដើម។ ប ុែនតឿរបរិេភាគខទឹមសេពលេ ោះទ្េទ្ គឺផទហយនឹងផលែដលទ្ទ្ួល
ានដូចំ េ្វើឱើយរល្ករកពោះនិងេ ោះេវៀន ែដលមិនលសសរមាប់សុខភាពេឡើយ ។(១) 
    ៧- េ្គឿង្សវងឹ ៖ អនកមិនគួរផឹកេរគឿងរសវឹងេពលេ ោះទ្េទ្េឡើយ េរ ោះវា
អាចេ្វើឱើយអនកៃយពុលរស្រសួចរស្វ កសអត្ ឈឺេ ោះ និងវិលមុខ ។ 
    ៨- សរ្េប់ ៖ ៈ ើំសររេប់េរចើនេពកេពលេ ោះទ្េទ្ ំត្ិសរេៅកនហងសររេប់
នឹងរត្ូវានផទហកោឝើងេលឿនេៅកនហងរាងឿយ េ៉យេមើនឿររគប់រគងរត្ឹមរត្ូវ នឹង
បេងើនករមិត្ំត្ិសរកនហងះម និងះនេៅរកជំងឺ ។  ប្បភព ៖ បរេទន 

១២០-ផលប ុះពល់ៃនឿរចូលេគងយប់េ្ៅ១៣យសើង 
 ១- េភលចភាយើំងេរចើន 
 ២- សមត្ថភាពខួរកើាលចុោះេខើាយ 
 ៣- េឡើងទ្មន ់
 ៤- ែភនកចុោះេខើាយ 
 ៥- ខវោះសមា្ិ 
 ៦- មានអារមមណ៍សពឹករសពន់ 
                                                            

១-របភពខលោះានែណ ំឱើយបរិេភាគខទឹមសេពលេ ោះទ្េទ្ ឬខទឹមសល្យំមួយទ្ឹកឃមហំេទ្ៀត្ផង ។ 



        គល់-សុភាព  

 

 ៧- េឆវៅវ 
 ៨- រាងឿយរទ្ុឌេរ ម 
 ៩- ោស់ំងវ័យ 
 ១០-មានអារមមណ៍ឈឺកើាលំរបោ ំ
 ១១-មានបញ្លើផលឡវចិត្ត 
 ១២-របព័នធឿរ ររាងឿយចុោះេខើាយ 
 ១៣-របឈមនឹងជំងឺទ្ឹកេ មែផសម ។ ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា 

១២១-េរគសញ្ញើេផើសងៗៃនជាំងឺេថែើម 
 ដូចែដលេល្កអនកានដឹងៀងេដើមរួចមកេហើយា  េ្លើមំសរីរាងដ៏្ំសថិត្
េៅេរឿមឆសឹងជំនីរែផនកៀងស្ដើំ ។ វាមានត្ួ ទ្ីោឝើងសំៀន់កនហងឿរចេរមាោះំត្ិពុល
េផើឝងៗពីកនហងខលអន ំពិេសសឿរផឹកសុរា និងឿរេរបើរាស់ា ទើំេផើឝងៗ ។ 
 េយើងរត្ូវមានឿររបុងរបយត័្ន េបើមានេរាគសញ្ញើមួយចំនួនេកើត្េឡើង ែដល
អាចំសញ្ញើៃនឿរេខើាយេ្លើម ឬខូចៀត្នូវមុខៃរេ្លើម ៖  
 ១- ែសើបក និងែភនកេឡើងេលឿង 
 ២- អស់កមាយើំងរា ើំៃរូ 
 ៣- ាត្់ចំណង់អាាររ 
 ៤- ឈឺចុកោប់េៅេរឿមឆសឹងជំនីរស្ដើំ 
 ៥- េហើមេជើង 
 ៦- េហើមេ ោះ ឬ ត្ឹងេ ោះ 
 ៧- េឡើងំំេលើែសើបក 
 ៨- វេងវងស្មើរត្ី។ល។ 
 សូមេមតាឍើែ្រកើាសុខភាពេ្លើមរបស់េល្កអនកឱើយានលសរបេសើរ េ៉យឿរ
ទ្ទ្ួល នអាារររត្ឹមរត្ូវ េវៀរោកឿរផឹកេរគឿងរសវឹង(ឬអាចផឹកកនហងករមិត្ត្ិចត្ួច) 



        គល់-សុភាព  

 

េចៀសវាងឿរជក់ារី និងឿរេលបា ទើំែដលមិនមានេវជ៱បញ្ជើរត្ឹមរត្ូវ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្
គបើបីេៅពិនិត្ើយសុខភាព េដើមើបីែសវងរកេមេរាគេ្លើមរបេភទ្ B និង C េរៀងរាល ់៦ ែខ
េៅមួយៅទើំម៵ង ។  ប្បភព ៖ គ្ីនិកឯកេទន េអគបី 
 េរើពីលកណៈសមាគើល់ៀងេលើេនោះេៅមានេរាគសញ្ញើមួយចំនួនេទ្ៀត្ែដល
បៃលើញា េ្លើមមានបញ្លើែដរ ៖ 
 - រមាស់ែសើបកកនហងរយៈេពលយូរមិនាត្់ 
 - េើដើខលអនេសទញៗំរបោ ំ
 - បបូរមាត្់េឡើងពណ៌ស្រើយ 
 - េដកភាញើក់ៗេរចើនដងេពលយប់ 
 - េឡើងំំជុំវិញរងវង់ែភនក 
 - េកើត្កនទអលអុចៗេៅជុំវិញក និងេលើខនង 

- ាត្ៃដេឡើងរកហម ។ល។  ប្បភពចប្មះុ និងបទពេិោធផទាលខ់្ួន 

............... 
១២២-ផលវិបកៃនជាំងឺទឹកេនមែផឡម 

 ១- េកើត្ជំងឺាត្ែភនក 
 ២- ៉ច់ ឬសទោះសរៃសះមខួរកើាល 
 ៣- ខូចត្រមងេ ម 
 ៤- សទោះសរៃសះមេបោះដូង 
 ៥- ខូចសរៃសវិញ្ញើណ 
 ៦- ដំេៅ ឬ រលួយេជើង 

៧- េហើមៃដ ឬ រមាស់រមាមៃដ 
ប្រភព ៖ ដវជ្ជរណ្ឌិត្កមពមជា មាន៦ខាងដ ើម និង Knongsrok ថែមទី ៧ ខាងចុង 



        គល់-សុភាព  

 

១២៣-េរគសញ្ញើខ្េុះះម្កវម 
 ១- ែភនកេឡើងលសក់ 
 ២- ែសើបកេសលកស្យើំង 
 ៣- ាយមិនាន 
 ៤- េហវហត្់ អស់កមាយើំង ញរ័រទ្ូង 
 ៥- េបោះដូងេដើរៈប់ 
 ៦- រត្ំក់ៃដេជើង 
 ៧- វិលមុខ 
 ៨- ឈឺកើាល រហូត្សនលប់ 

.................... 
១២៤-េរគសញ្ញើខ្េុះំតិសរ និងឿល់សើយឣម 

 ១- ែបកេញើសេរចើន និងរត្ំក់ 
 ២- ញ័រខលអនេ្ងេធាង 
 ៣- ែយើនៀយើំង 
 ៤- រសវាំងែភនក វិលមុខ 
 ៥- របឿច់ ឬ សនលប ់
 ៦- អារមមណ៍ែរបរបួល 
 ៧- ចុោះេខើាយៃដេជើង រមលួរកេពើ 
 ៨- េសលកស្យើំង អស់កមាយើំង 
 ៩- វេងវងវៃរើន់ស្មើរត្ី 

សមាគើល់ ៖ េរាគសញ្ញើរបារក់របែហលេទើមាន វលិមុខ អស់កមាយើំង រសវាំង
ែភនក និង ញ័ររទ្ូង ។  ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា 



        គល់-សុភាព  

 

១២៥-េរគសញ្ញើៃនជាំងេឺបុះដូង 
 ១- អស់កមាយើំង 
 ២- ឈឺេ ោះ រកកល់កសអត្ញឹកៈប់ 
 ៣- េដកមិនលក ់
 ៤- ដកដេងឞើមខលីៗ និងៈប់ៗ  
 ៥- រជុោះសក ់
 ៦- ចៃរើក់េបោះដូងេល្ត្ខុស្មមតា 
 ៧- ែបកេញើសៀយើំង 
 ៨- ឈឺកនហងរទ្ងូ 

៩- កណ្ដើប់ៃដេខើាយ 
ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិតកមពុជ្ា មាន៨ខាងេដើម នងិ Knongsrok ែថ្មទី ៩ ខាងចុង 

............. 

១២៦-វិធីផកឹទឹក្តឹម្តូវ 
ការផឹក្ ឹក្រត្ឹមរត្ូវនឹងបេងាើនរបសិ ធភពមុខងារសរីរងគររបស់េយើង 

 - េរឿកពីដំេណក ផឹក២ែកវ (ជួយឱើយសរីរាងកនហងខលអនសកមម) 
 - ៣០ ទ្ីមុនបរិេភាគអាាររ ផឹក១ែកវ ( ជួយសរមលួរបព័នធរមាយើយអាាររ) 
 - មុនងូត្ទ្ឹក ផឹក ១ ែកវ (ជួយបចហោះសមាពាើ្ះម) 
 - មុនចូលេគង ផឹក១ែកវ (របៅំងជំងឺ៉ចស់រៃសះម និងេំងេបោះដូង) ។ 

ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា 

១២៧-លកណៈសមគើល់ក្មិតំតិសរខ្ៃស់-ទប 
 េត្ើេ្វើដូចេម៵ចេទ្ើបដឹងា ករមិត្ំត្ិសរកនហងខលអនខពស់ឬ ប ? 

េយើងអាចសេងត្តាមអាឿរៈៀងេរឿមេនោះ ៖ 



        គល់-សុភាព  

 

      ខ្ៃស ់        ទប 
-ងងុយេដក    -វិលមុខ 
-អស់កមាយើំង    -ែយើនៀយើំង 
-េរសកទ្ឹកៀយើំង    -ែបកេញើស 
-េហើមេ ោះ    -ញ័រៃដេជើង 
-េ មញឹក    -េបោះដូងេល្ត្ខុស្មមតា 
-មួេ្ឝើ     -្ប់ារមភ ឬែរបរបួលអារមមណ៍ 
     -រស្លកើាល 

      -រសវាំងែភនក 
ប្បភព ៖ Mega Wecare-Cambodia 

.......................... 
េរគសញ្ញ៉ាេផ៉ាឝងេ ៀត្ៃនការេលើសជាត្សិារ 

សរមាប់អត្ថបទ្របស់ “  រគូេពទ្ើយ ”ចុោះផើាយឿលពីៃ្ទ្ី 30/7/2021
ានឱើយដឹងា  មិនែមនែត្ជំងឺទ្ឹកេ មែផសមមើាឝើងេទ្ែដលបងេ៉យឿរេឡើងខពស់ំត្ិ
សរកនហងះម ប ុែនតឿរៈ ើំសរេរចើន ក៏អាចឱើយេយើងមានេរាគសញ្ញើរសេដៀងនឹងជំងឺ
ទ្ឹកេ មែផសមដូចេទើ ែដលេរាគសញ្ញើេ ោះមាន ៩ ោឝើងគឺ ៖ 

១- ែយើនំប់រហូត្  ៦- ឿរបងេមេរាគ (តាមរបពន័ធទ្ឹកេ ម) 
២- អស់កមាយើំងៀយើំង  ៧- ែសើបកសអត្ 
៣- េ មញឹកៈប់  ៨- រសវាំងែភនក 
៤- មាត្់សអត្ េរសកទ្ឹកៀយើំង ៩- របួសមិនៃយំ 
៥- រសកទ្មន់ 

............................... 
.................................. 



        គល់-សុភាព  

 

១២៨-បែនែ៣្បេភទលងំតិពុលកនអងេថែើម 
 េ្លើមគឺំសរីរាងដ៏សំៀន់មួយែដលទ្ទ្ួលខុសរត្ូវកនហងឿរបនើាបំត្ិពុល។ 
េបើេ្លើមមានសុខភាពលស េ ោះសរីរាងដៃទ្េទ្ៀត្ក៏ដំេណើរឿរលសដូចេទើ។ ផទហយេៅវិញ
េបើត្ួ ទ្ីរបស់េ្លើមចុោះេខើាយ បណែ ំំត្ិពុលេរចើនកនហងរាងឿយ ដល់យូរេៅនឹង
របឈមារនភិ័យៃនឿរេកើត្ជំងឺំបនតប តើប់ ។ 
 បែនល ៣ របេភទ្ៀងេរឿមេនោះ លសបំផុត្សរមាប់េលើកកមពស់ និងជួយឱើយេ្លើម
ល្ងំត្ិពុលពីរាងឿយានស្វើត្លស ៖ 
    ១- ៃសៃេ្មើ ៖ ំបែនលដ៏េពញនិយម មានត្ៃមលេា ក និងៃយរសួលរកេៅេលើទ្ី
ផើារ។ វាសមើបឡរេៅេ៉យស្រធាត្ុចិចឹមដូចំ វីតាមីន C, K និងស្រធាត្ុែរូ។ ឿរ
បរិេភាគវាំរបោំ អាចជយួបេងើនចរាចរណ៍ឧសម័នកនហងេ្លើម េដើមើបីឿត្់បនថយដំេណើរ
ឿរេំងៃនេ្លើម េហើយក៏អាចកមាងើត្់កូេឡេសតរូូលេលើស េចញពីរាងឿយែ្មេទ្ៀត្។ 
    ២- ្តកួន ៖ វាមានឿឡឡរីត្ិចណ្ស់ ែត្សមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន និងមានឥទ្ធិ-
ពលឿត្់បនថយកូេឡេសតរូូលមិនលសេចញពីរាងឿយ និងជួយឱើយេ្លើមមិនរត្ូវានហ ុម
ព័ទ្ធេ៉យៀយើញ់េលើស។ េលើសពីេនោះ រត្កួនក៏ជួយឱើយរកពោះនិងេ ោះេវៀនដំេណើរឿរលស 
វាមានំត្ិអាល់ឿឡាំង  សរៃស ែដលជួយជំរុញចល រកពោះេ ោះេវៀន 
និងឿរ រមាររីកែ្មេទ្ៀត្ផង ។ 
    ៣- េពតបរាំង ៖ តាមអនកជ ំញសុខភាពានែណ ាំ  េ ត្ារាំងសមើបឡរ
េៅេ៉យរបូេត្អ ៊ីន និងស្រធាត្ុែរូ។ ឿរទ្ទ្ួល នំរបោំរាល់ៃ្គឺលសសរមាប់រាង
ឿយ ឿរ រេ្លើម និងសំេោគ ជួយបេងើនសមត្ថភាពរបៅំងេមេរាគ
កនហងេឿសិឿេ្លើម។ ែត្េ ោះំោឝើងណ្ ចំេ ោះអនកេខើាយរកពោះ មិនគួរបរិេភាគេ ត្
ារាំងេរចើនេពកេទ្ ។ ប្បភព ៖ បរេទន/ ែប្បនប្មួល ៖ កនុងប្នុក 

....................... 
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១២៩-េរគសញ្ញើ៩យសើង្កេលៀនមនបញ្ឝើ 
 ំេរៀងរាល់ៃ្ ខួរកើាលរបសម់នុសើឝេយើង ដំេណើរឿរព័ត្៌មានោឝើងេរចើន
ែដលេយើងមិនអាចគិត្ដល់ ចំែណករាងឿយរបស់េយើងេ្វើសកមមភាពរាប់ ន ់ ។ 
ឿររស់េៅកនហងពិភពមមាញកឹេនោះ េ្វើឱើយេយើងេភលចេផ្ដើត្អារមមណ៍េៅេលើសញ្ញើែដល
រាងឿយផ៵ល់ឱើយ។ ផលវិាកៃនឿរមិនយល់សញ្ញើ ំងេនោះេ្វើឱើយអនកមានជំងឺ្ន់្ រ។ 
ចំណ ចមួយកនហងចំេណ្មចំណ ចំេរចើនេ ោះគឺ “រកេលៀន ”។  

ៀងេរឿមេនោះំេរាគសញ្ញើែដលបៃលើញា រកេលៀនរបស់អនកមានបញ្លើ ៖ 
    ១- េដកមិនលក់ ៖ េពលែដលរកេលៀនរបស់អនកមិនដំេណើរឿររត្ឹមរត្ូវ វាមាន
ន័យា ំត្ិពុលមិនអាចេចញពីកនហងខលអនេៅឿន់ទ្ឹកេ មេទ្ វានឹងេៅកនហងះម ។ 
ឿលណ្ំត្ិពុលកនហងះមេកើនេឡើង ំេហត្េុ្វើឱើយអនកពិាកេដកលក់ និងេដក
ានត្ិច េហើយអនកអាចរបឈមនឹងឿរខូចរកេលៀន ។ ចំេ ោះអនកែដលេកើត្ជំងឺ
រកេលៀនរា ើំៃរូ ភាគេរចើនពួកេគពិាកដកដេងឞើមេៅេពលេដកលក់ របមាណពី ២-៣
វិ ទ្ីេៅ ១  ទ្ី ។ ចំែណកេៅេពលដេងឞើមរត្លប់មកវិញនឹងឮរសមុក។ េបើេៅែត្
មានេរឿងែបបេនោះេកើត្េឡើង អនកគួរែត្េៅេពទ្ើយេដើមើបីេ្វើេរាគវិនិច៰័យ ។ 
    ២- ឈឺកើាល អស់កមលើាំង នងិេខ្ើាយ ៖ ត្រមងេ មដំេណើរឿរលសនិងរត្ឹមរត្ូវ
អាចបំែបលងវីតាមីន D េៅកនហងខលអនេយើងេដើមើបីរកើាឆសឹងរឹងមាំ និងផលិត្អ័រម ូន េថា 

 ។ អ័រម ូនេនោះេដើរត្ួ ទ្ីោឝើងសំៀន់កនហងឿរផលិត្េឿ-
សិឿះមរកហម ។ េៅេពលត្រមងេ មដំេណើរឿរមិនានរត្មឹរត្ូវ វាផលិត្ 
EPO ានត្ចិ ។ ឿរធាយើកច់ុោះៃនេឿសិឿះមរកហម េ្វើឱើយអនកៅប់អស់កមាយើំង រួម
 ំងស្ច់ដុំនិងខួរកើាល ។ 
    ៣- ែសើបកសៃឤត និងរមស់ែសើបក ៖ ចំេ ោះរកេលៀនែដលមានសុខភាពលសអាច
េ្វើឿរានោឝើងេរចើនដូចំ យកំត្ិពុលេចញពីរាងឿយ និងធាត្ុរាវេចញពីះម 
ជួយផលិត្រេប់ះមរកហម និងបរិមាណធាត្ុែរូេៅកនហងខលអនឱើយានរត្ឹមរត្ូវ ឿរ
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រមាស់ែសើបក និងែសើបកមានសភាពសអត្ មាននយ័ា រកេលៀនរបស់អនកបរាជ័យកនហង
ឿរេ្វើឱើយរាងឿយមានត្ុលើយភាពពីស្រធាត្ុែរូនិងស្រធាត្ុចិចឹម ែដលំលទ្ធផល
េ្វើឱើយអនកមានជំងឺរកេលៀន ។ 
 របសិនេបើែសើបកសអត្និងរមាស់ អនកគួរែត្ពើាោមរកើាំត្ិទ្ឹកេៅកនហងខលអន។ 
មើាឝើងេទ្ៀត្ រត្ូវចងោំា  មុននឹងេរបើរាស់ា ទើំណ្មួយ អនកគួរែត្េៅពិភាកើាំមួយ
រគូេពទ្ើយំមុនសិន េបើមិនដូេោទើោះេទ្ ា ទើំ ំងេ ោះនឹងេ្វើរកេលៀនរបស់អនកឱើយខូច ។ 
    ៤- មនកែិនមតម់ិនលឡ ៖ េៅេពលឿកសំណល់េកើត្េឡើងកនហងះម វាផ្យើស់
ប៵ឡររសំត្ិៃនអាាររែដលេ្វើឱើយមាត្់របស់អនកមានកលិនមនិលស ។ ឿរមានខើយល់ដេងឞើម
អារកក់គឺំសញ្ញើមួយេទ្ៀត្ៃនឿរមានំត្ពិុល និងឿរចមលងេមេរាគេរចើនេពកេៅ
កនហងសរៃសះម។ េលើសពីេនោះអនកអាចាត្់បង់ចណំង់អាាររ ែដលំេហត្ុ ំឱើយ
ទ្មន់របស់អនកមិនលស ។ 
    ៥- ដេងហើមខ្ែ ី៖ ទ្ ំក់ទ្ំនងរវាងជំងឺត្រមងេ មនិងដកដេងឞើមខលី ំពិេសសមកពី
កតាឍើ ំងពីរេនោះ។  ដំបូង ស្រធាត្ុរាវបែនថមេៅកនហងរាងឿយរាល៉លចូលេៅកនហង
សួត្េៅេពលត្រមងេ មមនិដំេណើរឿរលស។ ទ្ីពីរ ភាពេសលកស្យើំងេ្វើឱើយរាងឿយនិង
អុកសុីែហើឝនរបស់អនកេខើាយ េហត្ុេនោះបណ្ដើលឱើយមានដេងឞើមខលី ។ 
    ៦- េវើមេជើង កេជើង និងៃដ ៖ ត្រមងេ មែដលដំេណើរមិនលស មិនអាចយក
ស្រធាត្ុរាវេរចើនពីរាងឿយ េនោះ ំឱើយមានឿររកើាសូដើយឡមែដលបណ្ដើលឱើយកេជើង
និងៃដរបស់អនកេហើម។ ឿរេហើមែផនកៀងេរឿមៃនរាងឿយ ក៏អាចចងសហលបៃលើញពី
បញ្លើេបោះដូងនិងជំងឺេ្លើមផងែដរ ។ 
 ចួនឿលឿរេលបា ទើំ ត្មៃរប និងឿត្ប់នថយំត្ិទ្ឹកេរចើនេពកេៅកនហងខលអន
អាចបចើ៲ប់ឿរេហើមាន។ របសិនេបើវាមិនអាចជួយាន សូមេៅពិេរេោះំមួយរគូ
េពទ្ើយ ។ 
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    ៧- ឈឺចេងុះ ឬ ខ្នង ៖ ជំងឺេខើាយត្រមងេ មអាចបណ្ដើលឱើយឈឺខនង ែដលំ
្មមតាសថិត្េៅេរៅនិងសថិត្េៅៀងេរឿមៃនឆសឹងខនង។ វាអាចរត្ូវានេគដឹងេៅែផនក
ៀងមុខៃនត្ំបន់រកេលៀនឬរត្េក ។ ឿរឈឺខនងនិងឈឺចេងោះ អាចបណ្ដើលមកពី
ត្រមងេ មខចូ េហើយវានឹងេ្វើឱើយអនកេកើត្ជំងឺត្រមងេ ម ។ 
    ៨- េវើមែភនក ៖ សញ្ញើដំបូងែដលរបព័នធត្រមងេ មរបស់អនករត្ូវានបំផ្យើញគឺ
ឿរោប់េផ៵ើមៃនរបូេត្អ ៊ីនេៅកនហងទ្ឹកេ ម ែដលអាចបណ្ដើលឱើយេហើមជុំវិញែភនក ។ 
ឿរេហើមេៅជុំវិញែភនក អាចឱើយអនកដឹងានា ត្រមងេ មែលងចេរមាោះទ្ឹកេ មាន
លសេទ្ៀត្េហើយ វាេ្វើឱើយស្រធាត្ុរបូេត្អ ៊ីនហូរតាមទ្ឹកេ មអស់ ។ 
    ៩- ពណ៌ទឹកេនមផលើស់បឋឣរ ៖ ត្រមងេ មមានត្ួ ទ្ីផលិត្ទ្ឹកេ ម និងឿត្់
បនថយឿកសំណល់តាមរយៈទ្ឹកេ ម ។ ឿរផ្យើស់ប៵ឡរកលិន ពណ៌ និងរូបរាងៃនទ្ឹក
េ ម អនករត្ូវែត្ោប់អារមមណ៍ចំេ ោះវា ។ 

- ឿរេកើនេឡើងនូវត្រមូវឿរេ ម ំពិេសសេៅេពលយប់។ រគប់ទ្ីកែនលង
ចេ យើោះពី ៤ េៅ ១០ ដង កនហងមួយៃ្ រត្ូវានេគោត្់ទ្ុកា ំ្មមតា ។ 

- មានះមកនហងទ្ឹកេ ម។ ត្រមងេ មែដលមានសុខភាពលស ែត្ងរត្ងឿក
សំណល់ពីះម េដើមើបីផលិត្ទ្ឹកេ ម ប ុែនត របសិនេបើត្រមងេ មរត្ូវានបំផ្យើញ 
េ ោះេឿសិឿះមអាចោប់េផ៵ើមចូលេៅកនហងទ្ឹកេ ម ។ 

- ទ្ឹកេ មមានពពុោះ។ ពពុោះេៅកនហងទ្ឹកេ ម ំពិេសសដំេៅែដលត្រមូវឱើយ
អនកល្ងកើាលរប៉ប់េភទ្េរចើនដង រហូត្ ល់ែត្វាាត្់េៅវិញ បៃលើញា របូេត្អ ៊ីន
ែដលមិនរត្ូវឿរគឺសថិត្េៅកនហងទ្ឹកេ ម ។  

ែប្បនប្មួលេដោយ ៖ Kalib9 ,ប្បភព ៖ BrightSide 

.................. 
..................... 
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១៣០-អតថ្បេយជន៍១១យសើងៃនឿររួមេភទ(ត) 
 ឿររួមេភទ្គឺំឿរបេងើត្ភាពសនិទ្ធស្ទើលំមួយៃដគូ។ វាមិនរត្មឹែត្ជួយឱើយ
មានអារមមណល៍សមួយមុខេទ្ ប ុែនតែ្ម ំងផ៵លន់ូវអត្ថរបេោជន៍ំេរចើនេផើឝងេទ្ៀត្
ចំេ ោះសុខភាព ។ 
    ១- បាំបត់េស្រសឋស ៖ ឿររួមេភទ្គឺំា ទើំបំាត្់ភាពតានត្ឹងដ៏អស្ងើរើយមួយ។ ឿរ
រួមេភទ្េ្វើឱើយរាងឿយផលិត្ស្រធាត្ុ  និងអ័រម ូន 
ជួយឱើយមានអារមមណ៍លសេផើឝងៗេទ្ៀត្ ។ 
    ២- ំលាំហាត់្បណ ៖ ឿររួមេភទ្ក៏ំែផនកមួយៃនឿរារត្់រាណែដរ។ រួម
េភទ្៣ដងកនហងមួយសាដើហ៍ និងកនហងម៵ងេរបើេពល១៥ ទ្ី អសរ់យៈេពលមួយៅទើំេពញ 
គឺមានត្ៃមលេសមើេទើនឹងឿររត្់ចមាឃើយ ១២០ គីឡឡែម រត្ែដរ ។ 
    ៣- បញ្ចអុះសមពើធះម ៖ ឿររួមេភទ្ រួម ំងឿរឱបរឹត្េទើផង សុទ្ធែត្អាចជួយ
បចហោះសមាពាើ្ះមាន ំងអស់ ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ វាក៏អាចជួយបចហោះសមាពាើ្ះម

 ែដរ ។ 
    ៤- បេងើនមុខ្ៃរ្បព័នធភពសា ើាំ ៖  គឺំអង់ទ្ីែហើឝន 
ែដលមាន ទ្ីរបៅំងនឹងេមេរាគ េហើយវានឹងេកើនចំនួនេៅេពលអនកបេងើនឿររួម
េភទ្ែដរ ។ 
    ៥- ឿន់ែតេកេងំងមុន ៖ ឿររួមេភទ្ ៣ ដងកនហងមយួសាឍើហ៍ អាចេ្វើឱើយអនក
មានអាយុេកមងំងមុន ដល់េៅ ១០ ៅទើឯំេណ្ោះ ។ 
    ៦- េបុះដូងឿន់ែតរឹងមាំំងមនុ ៖ រាល់ឿរារត្់រាណែដលានមកពីឿររួម
េភទ្នឹងបេងើនសុខភាពេបោះដូងសរៃសះម រពម ំងជួយឱើយេបោះដូងឿន់ែត្រឹងមាំ
ំងមុន។ អនកអាចនឹងឿត្់បនថយជំងសឺរៃសះមេបោះដូងរហូត្ដល ់៤៥ ភាគរយ ។ 
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    ៧- បាំបត់ឿរឈោឺប់  ៖ តាមឿររស្វរំវរវាងអនកជំងឺស យើក់ និងឿររួមេភទ្
ានរកេឃើញា  អនកែដលរួមេភទ្ញឹកៈប់ ទ្ំនងំមិនសូវមានឿរឈឺោបព់ីឿរ
រល្កស យើក់េឡើយ ។ 
    ៨- បនថយឿរ្បឈមជាំងឺមហារីក ៖ ទ្មាយើប់ៃនឿរាញ់ទ្ឹកឿមនឹងឿត្់បនថយ
ឿររបឈមជងំឺមាររីករកេពញរបូស្ឍើត្ោឝើងអស្ងើរើយ។ បុរសែដលាញ់ទ្ឹកឿម២១
ដងកនហងមួយែខ ទ្ំនងំមិនសូវេកើត្ជំងឺមាររីករកេពញរបូស្ដើត្េទ្ ។ 
    ៩- រដូវមកេទៀតទត ់ ៖ ឿររួមេភទ្ជួយេ្វើឱើយអ័រម ូនរបស់្ស៵ីមានភាពេទ្ៀង
 ត្់ ដូេចនោះវាក៏េ្វើឱើយរដូវរបស់ពួកេគ មកេទ្ៀត្ ត្់ផងែដរ ។ 
    ១០- ជួយ៉ស់សមតថភពលងិ ៖ បុរសេសទើរែត្ ក់កណ្ដើលេហើយែដលមាន
អាយុោប់ព៤ី០ៅទើំេឡើងេៅ គឺមានបញ្លើលិងមិនេងើប ។ ដូេចនោះឿររួមេភទ្គឺំា ទើំដ៏លស
បំផុត្សរមាប់ពួកេគេដើមើបីជួយមិនឱើយៃបល់ិង និងជួយលិងគួរដល់កមម។ ឿរេឡើងរឹង
របស់លិងនឹងជួយែ្រកើាលំហូរះមឿន់ែត្រត្ឹមរត្វូ ។ 
    ១១- អាយុែវង ៖ ឿលណ្មនុសើឝេយើងមិនសូវេ្ស៵ស េបោះដូងឿនែ់ត្រឹងមាំ 
របត្់ះមរត្់មានអុកសុីែហើឝនឿន់ែត្េរចើន និងមានសុភមងលេទ្ៀត្េ ោះ សុទ្ធែត្ំ
កតាឍើជំរុញឱើយមនុសើឝមានអាយុែវង ំងអស់ ។ ប្បភព ៖ Camlocation

១៣១-មនុសើសធត់្ បឈមនឹងជាំងឺ១០យសើង 
 ១- សទោះសរៃសះមខួរកើាល ៦-ទ្ឹកេ មែផសម 

២- ជំងឺសួត្   ៧- រកួសកនហងរបមាត្់ 
៣- សទោះសរៃសះមេបោះដូង ៨- មាររីក  

 ៤- ៀយើញ់រុុេ្លើម   ៩- ឈឺស យើក់ 
 ៥- េលើសះម   ១០-ពុកឆសឹង 

ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា 
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១៣២-ទមលើបៃ់នឿរេដកមិនលឡ៥យសើង(ត) 
 ទ្មាយើប់េដក ំង៥ោឝើងេនោះមិនលសសរមាប់សុខភាពេឡើយ នឹងេ្វើឱើយអនកៅប់
ោស់ និងមានអាយុខលីេទ្ៀត្ផង ។ 
 ឿរសរមាកានរគប់រេន់ ំពិេសសឿរេគងសប់សល់ គឺំកតាឍើោំាច់
ណ្ស់សរមាប់រាងឿយរបស់មនុសើឝ។ ប ុែនតទ្មាយើបៀ់ងេរឿមេនោះអាចនឹងេ្វើឱើយអនក
េដកមិនានសប់សល់ េហើយំលទ្ធផលគឺបេងើត្ភាពតានត្ឹង និងហត្់េនឿយែដល
ប ោះ ល់ដល់សុខភាពនិងសរមស់របស់អនកែ្មេទ្ៀត្ផង។ ទ្មាយើប ់ំងេ ោះមាន ៖ 
    ១- េដកេបើកេភែើង ៖ មនុសើឝមួយចំនួនៀយើចភាពងងឹត្ េហើយមានអារមមណ៍ា 
េមើនសុវត្ថិភាពេពលេដកលក់កនហងទ្ីងងឹត្។ ដូេចនោះ ំេរឿយៗពួកេគរត្ូវេបើកេភលើងេដក
េពលយប់។ េ ោះំោឝើងណ្ ទ្មាយើប់ែដលារក់ដូចំ្មមតាេនោះ ពិត្ំមានារនិ-
ភ័យេរចើនចំេ ោះសុខភាព។ មូលេហត្ុគឺា  េៅេពលែដលមនុសើឝេយើងេដកកនហង
បរិោឿសភលឺេៅេពលយប់ រកេពញ ៃនខួរកើាលរបស់មនុសើឝនឹងមិនអាច
ល្ក់ាំងំត្ ិ ានរគបរ់េន់េ ោះេទ្។ េ្វើឿរេដើមើបី
បេងើនអារមមណ៍ៃនឿរេដក រកើាសីត្ុណលភាពកនហងរាងឿយ និងបេងើនភាពស្ ើំ េ្វើឱើយ
អនកពិាកេដកោឝើងៀយើំងែដលបណ្ដើលឱើយអស់កមាយើំង របសិនេបើស្ណើនភាពេនោះអូស
ប យើយយូរ។ េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ ឿរេបើកេភលើងេៅេលើែរគ អាចបណ្ដើលឱើយកុមារ
បេងើនារនិភ័យៃនភាពោស់េពញវយ័ និងរកិន ។ 
    ២- េដក្គបកើាល ៖ មនុសើឝំេរចើនចូលចិត្តឃលហំផួយរគបកើាលជិត្ េៅេពល
េដក វាពិត្ំផ៵ល់អារមមណ៍កក់េើដើ និងសុវត្ថិភាព ំពិេសសកនហងរដូវរៃ ។ ប ុែនតឿរ
សិកើាានបៃលើញា  មនសុើឝែដលមានសុខភាពលស ក៏អាចកមាងើត្ា់ក់េត្រី និងវីរុស
រាប់ ន់ល្ន េពលេគងែដរ ។    ដូេចនោះ ទ្មាយើប់េដករគបផួយអស់រយៈេពលយូរ អនក 
ៃយនឹងឆលងេមេរាគ េ៉យស្រធាត្ុពុល និងាក់េត្រីបងជំងឺ ែដលេ្វើឱើយអនកៃយ
ឆលងេមេរាគផលឡវដេងឞើម ឈឺកើាល និងចេៃវើរ ។  
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េលើសពីេនោះ ឿរេគងរគបកើាលេ៉យផួយ អាចបណ្ដើលឱើយកកសទោះ ឿត្់
បនថយអុកសីុែហើឝន គឺរាងឿយរសបូយកអុកសីុែហើឝនមិនរគប់ ំេហត្ុេ្វើឱើយេពល
េរឿកេឡើងមនិរសួលខលអនដូចំ វិលមុខ ឈឺកើាល អស់កមាយើំង និងចេៃវើរេៅៃ្
ប តើប់ ។ 
    ៣- េដកទាំង្សវឹង ៖ េោងតាមេវជ៱បណឌិត្ ៃនមនទីរេពទ្ើយ

 ានឱើយដឹងា  មនុសើឝភាគ
េរចើនែត្ងេដកេពលរសវឹង។ ប ុែនតេបើអនកេ្វើែបបេនោះំរបោំ នឹងៃយរសួលសរមាប់
ាក់េត្រីចូលផលឡវដេងឞើម ។ មិនែត្ប ុេណ្្ើោះ នឹងមានផលវិាក្ន់្រ ដូចំបណ្ដើលឱើយ
េកើត្ជំងឺហឺត្ និងសទោះដេងឞើម ំេហត្បុងឱើយមានេរេោះា ទើក់ដល់អាយុជីវិត្េទ្ៀត្ផង ។ 
េលើសពីេនោះ អនកផឹករសវឹងចូលេដកំរបោំ នឹងេ្វើឱើយមខុៅប់ោស់ នងិអារកក់ ។ 
    ៤- េដកភលើមបនទើប់ពីៈ ើាំអាហារ ៖ មនុសើឝំេរចើនមានអារមមណ៍ងងុយេដក
ប តើប់ពីបរិេភាគអាារររួច។ របសិនេបើអនកចូលេគងភាយើមៗេ ោះ សុខភាពនឹងរងផល
ប ោះ ល់្ន់្រ។ េរឿយពីៈ ើំអាារររួច របព័នធរមាយើយអាាររេៅែត្បន៵ដំេណើរឿរ 
របសិនេបើអនកចូលេគងភាយើមៗ ចល េ ោះេវៀននឹង្យចុោះ  អាាររមិនរត្ូវរមាយើយាន
លសេទ្ េហើយយូរៗេៅ ជំងឺែដល ក់ទ្ងរកពោះនឹងេកើត្េឡើង។ ំឿរលស អនកគួរៈ ើំ
អាាររេពលល្ឃើចោឝើងត្ិច ៤ េមាឝើងមុនចូលេគង ។ 
    ៥- េដកទាំងសកេ់សើម ៖ មនសុើឝំេរចើនែត្ងងូត្ទ្ឹកយឺត្ ប តើប់មកចូលេដក
ែត្ម៵ង មិនសមអត្សក់េឡើយ ។ ឿរេគងំមួយសក់េសើម បេងើនសំេណើមេៅេលើ
ែសើបកកើាល ផ្យើស់ប៵ឡរសីត្ុណលភាពរាងឿយ និងបេងើនារនិភ័យៃនឿរឈឺកើាល។ 
ំងេនោះេៅេទ្ៀត្ របសិនេបើអនកបនតអនុវត្តទ្មាយើប់ែបបេនោះ វានឹងបណ្ដើលឱើយរជុោះសក់ 
ផើឝិត្េលើែសើបកកើាល ឆលងេមេរាគ េ្វើឱើយរបព័នធរាងឿយចុោះេខើាយ និងៃយបងំជំងឺ
ផ្ដើស្យ ។ បកែប្បេដោយ ៖ យ៉ាយ៉ា ផទះេននហ ៍។ ប្បភព ៖ េននហា នងិ ប្គោួរ 



        គល់-សុភាព  

 

១៣៣-អតថ្បេយជន៍ៃនឿររួមេភទ(ត) 
េត្ើគួររួមេភ ប៉េុនម៉ានដង ក្នុងមួយសបឍ៉ា ៍ េ ើបលអ ? 

 អនកវិទ្ើាស្្ស៵ំេរចើនានរកេឃើញា  ឿររួមេភទ្ ៣ ដងកនហងមួយសាឍើហ៍
អាចជួយឿត្់បនថយអរតាេរេោះា ទើក់ៃនជំងឺ៉ច់សរៃសះមខួរកើាល ។ េរើពេីនោះ
ឿររួមេភទ្ានេទ្ៀង ត្់ក៏អាចផ៵ល់អត្ថរបេោជន៍េរចើនចំេ ោះសុខភាព និងជយួឱើយ
អនករស់ានអាយុែវង ។  ៀងេរឿមេនោះ ខ៳ហំនឹងបៃលើញនូវឿរពនើយល់ែណ ំរបស់អនក
វិទ្ើាស្្ស៵ េដើមើបីជួយឱើយអនករស់ានយូរតាមរយៈឿររួមេភទ្ ៖ 
    ១- ឿរពរភពវិកលចរិត ៖ េយើងរគប់េទើរាកដំានដឹងេហើយា បរិមាណ
េឿសិឿខួរកើាលនឹងរត្លប់េៅរកភាពេដើមវិញ េៅេពលែដលមនុសើឝឿន់ែត្ោស់ 
ពិត្ណ្ស់កនហងវ័យ ៣៥ ៅទើំ េយើងនឹងរត្ូវាត្់បង់េឿសិឿខួរកើាលចំនួន ៧០០០ ំ
េរៀងរាល់ៃ្។ ដំណឹងេនោះេ្វើឱើយមនុសើឝមានឿររពួយារមភំៀយើំង នងិគិត្ដល់អវីែដល
ទ្ុទ្ិដ៶ិនិយម។  ែត្េ ោះំោឝើងណ្  អនកវិទ្ើាស្្ស៵ំ េរចើនមកពសី្កលវិទ្ើាល័យ 

សហរដ៶អាេមរិកាន ំដំណឹងលសមករាប់េដើមើបីពរងងឹស្ណើនភាពេនោះ។
ឿររួមេភទ្ឱើយានេទ្ៀង ត្់ នឹងជួយផលិត្េឿសិឿខួរកើាល្មី ។ 
 ឿរសិកើាមួយេទ្ៀត្ ែដលានផើាយេចញេៅកនហងទ្សើឝ វដ៵ី PLos ONE 
ានបៃលើញា  ឿររួមេភទ្ជួយជំរុញឿរលូត្ល្ស់េឿសិឿខួរកើាល បេងើនឿរចង
ោំ និងមានសមត្ថភាពទ្ទ្ួលយកចំេណោះដឹងាន។ កតាឍើំេរចើនដូចំភាពតានត្ងឹ
និងភាពេរកៀមរកំអាចបណ្ដើលឱើយកេនើាមខួររួមត្ូច រសបេពលែដលឿរេ្វើលំារត្់
រាណនិងឿររួមេភទ្អាចជួយេ៉ោះរស្យាន ។ េវជ៱បណឌិត្  អនកជំ ញ
ែផនកសុខភាពផលឡវេភទ្មកពី  ចរកភពអង់េគលស ាននិោយា  “មនុសើឝ
ោស់ែដលអនុវត្តឿររួមេភទ្ានត្ិច ៃយរបឈមនងឹបញ្លើវិកលចរិត្ ”។ 
 េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ ឿររួមេភទ្ក៏អាចជួយបេងើនលំហូរះមេៅឿន់ខួរ
កើាល និងបេងើនករមិត្អុកសុីែហើឝន។ អនកជំ ញែផនកចិត្តស្្ស៵េល្ក 



        គល់-សុភាព  

 

 េៅស្កលវិទ្ើាល័យ s ានពនើយល់ា  “តាមរយៈឿរេសន
ខួរកើាលេមើលេ៉យេរបើបេចកវិទ្ើារុញ័រមាឝើេញ ទ្ិច ានបៃលើញា  ឿរសេរមចទ្ឹក
ឿមានេ្វើឱើយេឿសិឿខួរកើាលេ្វើឿរ្ន់ និងេរបើអុកសុីែហើឝនេរចើន ”។ 
    ២- ឿរពរពីជាំងឺេបុះដូង ៖ ស្កលវិទ្ើាល័យ េៅរដ៶ ចរក-
ភពអង់េគលសានរកេឃើញា  ឿររួមេភទ្ ៣ ដងកនហងមួយសាឍើហ៍អាចជួយឿត្់បនថយ
អរតាេរេោះា ទើក់ៃនជំងឺេំងេបោះដូង ឬ៉ចស់រៃសះមខួរកើាល ។  

ឿរសិកើាមួយេផើឝងេទ្ៀត្ េៅរបេទ្សអ ៊ីរស្ែអល ានបៃលើញា ្ស៵ីែដល
សេរមចទ្ឹកឿមាន២ដងកនហងមួយសាឍើហ៍ េ្វើឱើយអរតាេរេោះា ទើក់ៃនជំងឺេបោះដូង្យ
ចុោះដល់េៅ ៣០% េបើេ្ៀបនឹងអនកែដលមិនចូលចិត្តរួមេភទ្ ឬសេរមចទ្ឹកឿម ។ 

អនករសីេវជ៱បណឌិត្  អនកជំ ញែផនកផលឡវេភទ្និងេសនារាន
និោយា  “អ័រម ូនអង់ដូភីន ែដលានបេចញេៅកនហងេពលរួមេភទ្ អាចជួយបចើ៲ប់
អ័រម ូនតានត្ឹងកនហងខលអន រួម ងំជំងឺេបោះដូង ” ។ 
    ៣- ឿរពរជាំងឺមហារីក្កេពញ្បូសាដើត ៖ អនករស្វរំវំេរចើនេៅស្កល
វិទ្ើាល័យ  ចរកភពអង់េគលសានរកេឃើញា  បុរសវ័យ៥០ៅទើំែដល
មានក៵ីសុខនឹងឿររួមេភទ្ានេទ្ៀង ត្់ អាចេ្វើឱើយអរតាេរេោះា ទើក់ៃនជំងឺមាររីក
រកេពញរបូស្ឍើត្េៅករមិត្ ប ។ 
 េវជ៱បណឌិត្   ានពនើយល់ា  “ឿររស្វរំវក៏ានបៃលើញែដរា  រពោះ
សងើរបឈមមុខនឹងអរតាេរេោះា ទើក់ៃនជំងឺមាររីករកេពញរបូស្ឍើត្ខពស់ំងេគ ” ។ 
    ៤- េដកលក់្សួល ៖ ឿររួមេភទ្អាចជួយេ៉ោះរស្យបញ្លើេដកមិនលក់ លស 
ំងឿរេលបា ទើំងងុយេដកេទ្ៀត្។ េវជ៱បណឌិត្  ាននិោយា  “ពិត្ណ្ស់
ឿររួមេភទ្េៅេពលល្ឃើច អាចទ្ទ្ួលានអត្ថរបេោជន៍ំេរចើនំងឿររួមេភទ្េៅ
េពលរពឹក េរ ោះប តើប់ពីសេរមចទ្ឹកឿមរួច រាងឿយែត្ងែត្រត្ូវឿរសរមាក មិនចង់
េរឿកេឡើយ ។ (របភពខលោះា  រួមេភទ្េៅេពលរពឹក គឺលសំងេពលេផើឝង)។ 



        គល់-សុភាព  

 

 ចំេ ោះបុរសៗវិញ ឿរសេរមចទ្ឹកឿមមនិខុសពីឿរោក់ា ទើំបំាត្ភ់ាពតាន 
ត្ឹងេ ោះេទ្។ េនោះំេហត្ុេ្វើឱើយបុរសៗងងុយេដកប តើប់ពីរួមេភទ្រួច ។ 

ប្បភព ៖ Maha Khmer News 
១៣៤-ចាំនួនដងៃនឿររួមេភទ 

េត្ើេយើងរត្ូវរួមេភទ្ប ុ មើនដងកនហងមួយសាឍើហ៍ េទ្ើបសមលមម ឬមិនត្ិចេពក 
និងមិនេរចើនេពក ? 
 ចំនួនដងៃនឿររួមេភទ្គឺអារស័យេៅេលើចំណង់ចំណលូចិត្ត ស្ណើនភាពសុខ
ភាព និងអាយរុបស់មនុសើឝមាទើក់ៗ ។ ឿរចំណ្យេពលសនិទ្ធស្ទើលត្ិចេពកំមួយៃដ
គូ អាចប ោះ ល់េរចើនដល់ទ្ំ ក់ទ្ំនងជីវិត្ផលឡវេភទ្។ ចំែណកឿររួមេភទ្េរចើនដងេពក 
ក៏បងំផលប ោះ ល់ដល់សុខភាពរាងឿយ និងផលឡវចិត្តេរចើនផងែដរ។ េបើដូេចនោះេត្ើ
មនុសើឝេយើងគួររួមេភទ្ានប ុ មើនដង កនហងមួយសាដើហ៍ ឬកនហងមួយែខ េទ្ើបេះមើោះា 
ំឿរលមម ឬរគប់រេន់ ? 
 េោងតាមឿររស្វរំវរបស់វិទ្ើាស្ណើន  ានសិកើាេលើអាយុ
មនុសើឝ និងេចញំលទ្ធផលឱើយដឹងា  ៖ 

-មនុសើឝអាយពុី ១៨-២៩ៅទើំ ំម្ើយមរត្ូវរួមេភទ្ឱើយាន ១១២ ដងកនហង១ៅទើំ
(ឬរបែហល ៩ េៅ ១០ ដងកនហង ១ ែខ)។ 
 -អាយុព៣ី០-៣៩ៅទើំ ំម្ើយមឱើយាន ៨៩ដង កនហង១ៅទើំ (ឬ៧-៨ដងកនហង១ែខ) 
 -អាយុព ី៤០-៤៩ៅទើំ ំម្ើយមឱើយាន ៦៩ដង កនហង១ៅទើំ (ឬ៥-៦ដងកនហង១ែខ) 
 េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ ឿររស្វរំវានបៃលើញា  ៖ 

-គូស្រើមីភរិោ ១៣ % រមួេភទ្ានែត្ ២-៣ ដង កនហងមួយៅទើំ។  
-៤៥ % រួមេភទ្ាន ៤-៥ ដង កនហងមួយែខ។  
-៣៤ % រួមេភទ្ាន ២-៣ ដង កនហងមួយសាឍើហ៍។ 
-៧ % ានេរចើនំង ៤ ដង កនហងមួយសាឍើហ៍។ 
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តាមឿររស្វរំវរបស ់  េះមើោះ  ានបៃលើញពី
សកមមភាពផលឡវេភទ្ កនហងករមតិ្អបើបបរមា ម្ើយម និងលសបផំុត្ កនហងមួយែខា  ៖ 

-ករមិត្អបើបបរមា : ១ ដង កនហងមួយែខ 
-ករមិត្ម្ើយម  : ១ ដង កនហងមួយសាឍើហ៍ 
-ករមិត្លសបំផុត្  : ៣-៤ ដង កនហងមួយសាឍើហ៍ 
អត្ថបទ្   របភព ៖  
ចំែណកេៅកនហងព័ត្៌មានេឿោះសនតិភាព ានដករសង់ពីឿរសិកើាមួយែដល

ានផើាយេចញេៅកនហង  ៅទើំ ២០១៧ ា  
មនុសើឝេពញវ័យំម្ើយមរួមេភទ្ ៤៥ ដងកនហងមួយៅទើំ (ម៵ងកនហងមួយសាឍើហ៍ំម្ើយម)
េត្ើឿររួមេភទ្េរចើនដល់ករមតិ្ណ្េទ្ើបេគេថា  “េរចើនដង ”? េហើយេត្ើវាមានផល
វិាកអវីខលោះដល់សុខភាពបុរស ? 
 េវជ៱បណឌិត្  ែដលំស្្ស្ដើោរើយែផនកសមភព
និងសុខភាពរប៉ប់បនតពូជេៅស្កលវិទ្ើាល័យេវជ៱ស្្ស៵ 

ៃនទ្ីរកុងញឡយ ក ានមានរបស្សន៍ា  “និយមន័យៃនឿររួមេភទ្
ញឹកៈប់ គឺមនិមានលកណៈំក់ល្កេ់ ោះេទ្ ។ របសិនេបើរួមេភទ្េរចើនដងេហើយ
េៅែត្មិនមានឿរឈឺោប ់ េ ោះមានន័យា  មិន ន់េរចើនដងេពកេទ្។ និោយំ
រួម េបើអនករួមេភទ្េហើយ េមើនឿរឈឺោបែ់បលកអវីេទ្ គឺអនកេៅែត្អាចរួមេភទ្ាន ”។ 
អនកគបើបីស្ដើបត់ាមរាងឿយរបស់អនករគប់េពល របសិនេបើមានអវីមួយេ្វើឱើយមាន
អារមមណ៍ា មនិរសួល អនកគរួែត្ពិោរណ្ឱើយានលសិត្លសន់មុនេពលបនតេ្វើវាេទ្ៀត្ ។ 

(មនិបានដាកប់្បភព) 

............................. 
..................................... 
................................ 
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១៣៥-បញ្ឝើអសមតថភពផែឣវេភទ 
 មនុសើឝរបុសមិនត្ិចំង ៣០ ល្ន ក់េទ្ ែដលជួបបញ្លើលិងមិនេឡើងរឹង 
េហើយមិនអាចរួមេភទ្ឱើយានរសណ កសុខរសួល ។ អាយុអាចំមលូេហត្ុចមើបង ។ 
េោងតាមវិទ្ើាស្ណើនសុៀភិាលំត្ិអាេមរិកានឱើយដឹងា  បុរស៥% ៃនរកុមអាយុ
ចេ យើោះពី៥០េៅ៦០ៅទើំ ជួបបញ្លើអសមត្ថភាពផលឡវេភទ្។  អនកខលោះអាយុមិន ន់ដល ់៤០ 
ឬ ៥០ ៅទើំផងរស្ប់ែត្ជួបបញ្លើេនោះេៅេហើយ។ ៀងេរឿមេនោះំកតាឍើ ៦ ោឝើងែដល
េ្វើឱើយរបុសៗជួបបញ្លើអសមត្ថភាពផលឡវេភទ្។ 
    ១- េ្បើថនើាំពើាបល្ជុុះសក់ នងិ្កេពញ្បសូាដើត ៖  ា ទើំពើាាលរជុោះសក់ និង
ា ទើំពើាាលរកេពញរបូស្ដើត្រីក្ំ អាចមានផលរុៀនដល់សមត្ថភាពផលឡវេភទ្ និង
បនថយចំណង់ផលឡវេភទ្ ចំេ ោះបុរសមួយចំនួន ។ ា ទើំេនោះបនថយបរិមាណអ័រម ូនេភទ្

 (អ័រម ូនចំណង់ផលឡវេភទ្េះមើល) េៅកនហងះម ។ 
    ២- បញ្ឝើអញ្ចើញេធេញ ៖ េោងតាមទ្សើឝ វដ៵ីឱស្ផលឡវេភទ្ 

ា ជំងឺរល្កអញ្ងើញេ្មញរា ើំៃរូអាចបេងើនារនិភ័យឱើយសមត្ថ
ភាពផលឡវេភទ្្យចុោះ។ ជំងឺអញ្ងើញេ្មញក៏ំ សញ្ញើមួយបៃលើញា  េយើងកំពុងមានបញ្លើ
សុខភាពែដរ េហើយ ក់ព័នធនឹងបញ្លើេនោះ អាចឱើយេកើត្ជំងឺេបោះដូងែដលំមូលេហត្ុ
មួយេទ្ៀត្េ្វើឱើយសមត្ថភាពផលឡវេភទ្ចុោះេខើាយ ។ 
 ជំងឺអញ្ងើញេ្មញអាចេ៉យស្របញ្លើលំហូរះមរត្់េៅឿន់អញ្ងើញេ្មញ 
ដូេចនោះលំហូរះមក៏អាចមានបញ្លើេពលវារត្់េៅឿន់សរីរាងេផើឝងៗេទ្ៀត្ែដរដូចំ
លិងែត្ម៵ង ែដលេ វ្ើឱើយសមត្ថភាពផលឡវេភទ្្យចុោះ ។ 
    ៣- ជិុះកង់េ្ចើន ៖ មានមនុសើឝំេរចើនេ្វើលំារត់្រាណេ៉យវិ្ីជិោះកង់េនោះ។
អនកខលោះជិោះានៅឃើយរាប់រយគីឡឡែម រត្ក៏មាន ។ ឿរជិោះកង់គឺលសេរចើនចំេ ោះអនកជំងឺទ្ឹក
េ មែផសម ប ុែនតែបរំមានផលអវិជ៱មានដល់សមត្ថភាពផលឡវេភទ្ឿន់ែត្ខពស់េៅវិញ។ 
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 អត្ថបទ្សិកើាមួយរបស់  ែដលាន
េចញផើាយេៅៅទើ ំ ២០០៥ បញ្ជើក់ា  ៤% ៃនបុរសែដលអងហយេលើែកបកង់េរចើន
ំង៣េមាឝើងកនហងមួយសាឍើហ៍  មានបញ្លើអសមត្ថភាពផលឡវេភទ្  ពីករមិត្ម្ើយមេៅ្ន ់
ខណៈអនករត្់្មមតាមានែត្ ១% ប ុេណ្្ើោះ។ េពលអងហយេលើែកបកង់ សរៃសរបស្ទ្
និងសរៃសះមេៅឿន់លិងរត្ូវានសងត្់។ យូរៗេៅវានឹងខូចៀត្ែដលអាចេ្វើ
ឱើយះមរត្់េៅឿន់លិង្យចុោះ របឈមអសមត្ថភាពផលឡវេភទ្ ។ 
    ៤- ជាំងឺទឹកេនមែផឡម ៖ អនកទ្ឹកេ មែផសមរបឈមអសមត្ថភាពផលឡវេភទ្ ២-៣
ដងេរចើនំងមនុសើឝ្មមតា។ ឿររគប់រគងំត្ិសរមិនាននឹងន អាចេ្វើឱើយសរៃស
ះមត្ូចៗនិងសរៃសរបស្ទ្ែដលេៅឿន់លិងខចូ។ េនោះេបើេោងតាមវិទ្ើាស្ណើន
សុៀភិាលំត្ិអាេមរិក ។ 
    ៥- ជាំងឺេលើសះម ៖ សរៃសះមែដលលសនិងមានចំនួនរគប់រេន់គឺោំាច់
សរមាប់ឿរេឡើងរឹង និងរកើាឱើយានយូររបស់លិង។ បញ្លើេលើសសមាពាើ្ះមែដល
មិនអាចរគប់រគងលស នឹងបំផ្យើញសរៃសះមកនហងខលអន េហើយេ្វើឱើយាត្់បង់ភាពយឺត្
និងមិនដឹកជច៱ឡនះមានលសដូចមុន ។ ដូចេទើេនោះែដរ ា ទើំរគប់រគងសមាពាើ្ះម
មួយចំនួនដូចំ  និងា ទើំបចហោះទ្ឹកេ ម ក៏អាចបណ្ដើលឱើយមានបញ្លើ
អសមត្ថភាពេនោះែដរ ។ 
 ឿរផ្យើស់ប៵ឡរឥរិោប្រស់េៅ ដូចំៈ ើំអាាររលសៗសរមាប់សុខភាព ឬ
ារត្់រាណឱើយានេរចើន ក៏អាចជួយស្ដើរបញ្លើេនោះានខលោះែដរេ៉យមិនាច់េរបើា ទើំ 
    ៦- ជាំងឺបក់ទកឹចតិត ៖ របមាណ៦១% ៃនអនកមានជំងឺាក់ទ្កឹចិត្ត អាចមានបញ្លើ
អសមត្ថភាពផលឡវេភទ្ េនោះេបើេោងតាមមជើ៲មណឌលសិកើាេវជ៱ស្្ស៵អាេមរិកេះមើោះ

 ។ 
.......................... 
......................... 
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 ា ទើំរបៅំងជំងាឺក់ទ្ឹកចិត្ត ដចូំ SSRls អាចេ្វើឱើយមានបញ្លើផលឡវេភទ្ ំង្ស៵ី
និងបុរសរបមាណ ក់កណ្ដើល។ បុរសអាចអសមត្ថភាពផលឡវេភទ្ ាត្់ចំណងផ់លឡវេភទ្ 
និងេចញទ្ឹកឿមយឺត្េពក ។ 

េ៉យ  រត្ូត្ពិនតិ្ើយេ៉យ េវជ៱. ោន់ សុីេណត្ 
ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

 បញ្លើមួយចំនួនេទ្ៀត្ែដលខ៳ហំធាយើប់ានដឹងមាន ផឹករស្ ជក់ារី អងហយយូរ 
េ្ស៵សេរចើន េរបើា ទើំេពទ្ើយ ៈ ើំជីរអៃកើម និង វីវក់នឹងឿរៃរំេដើម ក៏ំមូលេហត្ុ
ែដលេ្វើឱើយចំណង់ផលឡវេភទ្្យចុោះែដរ ។ 

១៣៦-ផលប ុះពល់ៃនឿររួមេភទញឹកៈប់(ត) 
 ឿររួមេភទ្ំចំែណកមួយោឝើងសំៀន់ៃនសុភមងលរបស់ៃដគូ ំពិេសស 
សរមាប់ជីវិត្ប៵ីរបពនធ។ ំមយួេទើេនោះែដរសកមមភាពរួមេភទ្ានចូលរួមេ្វើឱើយរបេសើរ
ដល់សុខភាពផលឡវឿយ និងផលឡវចិត្តោឝើងេរចើន ។ ប ុែនតេ ោះបីំោឝើងណ្ េបើអនកេ្វើ
របត្ិបត្តិឿររួមេភទ្ញឹកៈបេ់ពក នឹងបងំផលប ោះ ល់ដល់សុខភាពេៅវិញ ។ 

តាមឿរសេងត្េឃើញា  គូេសនហ៍វ័យេកមងមានចំណង់ត្ណ្ហើផលឡវេភទ្ៀយើំងឿយើ
បំផុត្។ កនហងអឡំហងេពលេនោះ េ្វើឱើយបរិមាណៃនឿររួមេភទ្ឿន់ែត្ញឹកៈប់ និងេកើត្
េឡើងំេរៀងរាល់ៃ្ ។ 
 េ ោះបីំឿរសិកើាានរកេឃើញា  ឿររួមេភទ្អាចេ្វើឱើយេសនារឿន់ែត្
សនិទ្ធស្ទើលសសិត្រមួត្នឹងេទើ និងទ្ទ្ួលានអត្ថរបេោជន៍េរចើនក៏ពិត្ែមន ប ុែនតផលប ោះ
 ល់ំអវិជ៱មានក៏េរចើនផងែដរ េបើេយើងអនុវត្តវាញឹកៈប់េពក ។ 
    ១- សរីរងបនតពជូ្បឹងវួសេពក ៖ េ៉យស្រចំណង់ត្ណ្ហើេៅែត្បន៵េកើត្
េឡើងម៵ងេហើយម៵ងេទ្ៀត្ េ្វើឱើយ ំងរបពន័ធសរៃសរបស្ទ្ និងរប៉ប់បនតពូជរបស់
បុរសនិង្ស៵ីទ្ទ្ួលបនទហក្ន់្រ មុខៃររប៉ប់េភទ្នឹងៅប់ោស់មុនអាយុ ។ 
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    ២- អសមតថភពផែឣវេភទ ៖ បរុសនឹងអូសប យើយាញ់ទ្ឹកឿមម៵ងេទ្ៀត្ េរ ោះ
ឿរាញ់ទ្ឹកឿមេលើកទ្ី២មានរយៈេពលែវងំងេលើកទ្ី១ ទ្េងវើេនោះេ្វើឱើយលិង មិន
ៃយអាចាញ់ទ្ឹកឿម េមើនក៵ីសុខេ៉យស្រអសមត្ថភាពផលឡវេភទ្ ។ 
    ៣- យូរេទើបមនសេ្មើប ៖ ឿររួមរកើឝញឹកៈប់េពក នឹងេ្វើឱើយអនកអសមត្ថភាព
ផលឡវេភទ្ េរបើេពលយូរេហើយេៅែត្េមើនអារមមណ៍ ។ 
    ៤- ឈឺខ្នង ៖ េ៉យស្រលិងរបស់បុរសរួមេភទ្ញឹកៈប់េពក េ្វើឱើយេកើត្ជំងឺ
ពងស្រើស និងឈឺខនង។  

ខ៳ហំេជឿា េរឿយេពលេល្កអនកអានអត្ថបទ្េនោះរួច អនកនឹងយល់ េហើយេចោះ
រគប់រគងនូវចណំង់ត្ណ្ហើពុោះកេ្ញ្ជើល េដើមើបីេចៀសផុត្ពីេរេោះា ទើក់   ។ 

ប្បភព ៖ នុវណ្ណភមូិ 
 ចំែណកេៅកនហងេគហទ្ំព័រេឿោះសនតិភាព ានដករសង់ពីឿរសិកើាមួយែដល
ានចុោះផើាយេៅកនហង ៅទើំ២០១៧ ា  មនសុើឝ
េពញវ័យំម្ើយមរួមេភទ្ ៤៥ ដងកនហងមួយៅទើំ (ម៵ងកនហងមួយសាឍើហ៍ំម្ើយម)។ េត្ើ 
រួមេភទ្េរចើនដល់ករមិត្ណ្េទ្ើបេគេថា  “េរចើនដង ”? េហើយេត្ើវាមានផលវិាក
អវីខលោះដល់សុខភាពបុរស ? 
 េវជ៱បណឌិត្ ែដលំស្្ស្ដើោរើយែផនកសមភព
និងសុខភាពរប៉ប់បនតពូជេៅស្កលវិទ្ើាល័យេវជ៱ស្្ស៵ 

ៃនទ្ីរកុងញឡយ ក ានេលើកេឡើងា  “ឿររួមេភទ្ញឹកៈប់ ” មនិរត្ូវ
ានបញ្ជើក់ចើាស់េទ្ វាអារស័យេៅេលើស្ណើនភាពសុខភាពរបស់មនុសើឝមាទើក់ៗ។ េបើ
េមើនអវីែរបរបលួចែមលកេទ្ គឺឿររួមេភទ្េៅែត្អាចបនតាន ។  

ចំែណក េវជ៱បណឌិត្  ឯកេទ្សសមភព និងេរាគ្ស៵ី េៅ
មនទីរេពទ្ើយ  រដ៶ឿលីហវៈឝើ សហរដ៶អាេមរិក ានេលើកេឡើងា  ៖  



        គល់-សុភាព  

 

បុរសអាចមានបញ្លើលិងេហើម  ឈឺ រល្ត្់ និងពិាកេ ម និងារនិភ័យៃន
ជំងឺេាយើកេ មេកើនេឡើង ។ ដូេចនោះេរឿយេពលរួមេភទ្រួច  ំងបុរសនិង្ស៵ី គួរែត្េៅ
េៈមេចញ ។ 

ចំែណកេៅកនហងស្រព័ត្៌មានថេីៗ ានេលើកេឡើងា ឿររួមេភទ្ែដលរត្ឹមរត្ូវ
គឺំែផនកមួយដ៏សំៀន់ៃនជីវិត្របកបេ៉យសុខភាពលស ។ ខណៈេពលែដលអនកវិទ្ើា-
ស្្ស៵ែណ ំា  ឿររួមេភទ្អាចពរងងឹដល់សុខភាពផលឡវចិត្ត និងឿត្់បនថយឿរ្ប់
ារមភតាមរយៈឿរឿត្់បនថយ ឿរបច៱ឡនសញ្ញើេ្ស៵សេៅខួរកើាល ។ ោឝើងណ្មិញ 
ឿររួមេភទ្េរចើនេពក ពិត្ំអាចមានផលរុៀនេរចើនដល់សុខភាពមនុសើឝេយើងែដរ, 
ចំែណកបញ្លើេ ោះគឺ ៖ 

បណ្ដើលឱើយមានឿរបងេរាគេៅផលឡវទ្ឹកមូរត្ េហើម និងឈឺោប់រប៉ប់េភទ្
របស់្ស៵ី និងមានបញ្លើេផើឝងៗេទ្ៀត្េលើបុរសដូចំ ខូចៀត្ំលិឿលិង (លិងមិន
ៃយេឡើងរឹង)។ ដូេចនោះឿររួមេភទ្េរចើនេពក អាចបណ្ដើលឱើយវិលមុខ អស់កមាយើំង និង
ឈឺស្ច់ដុំ េខើាោះំត្ិទ្ឹក របួសដល់សរៃសរបស្ទ្ និងអាចេំងេបោះដូងចំេ ោះ
មនុសើឝរបុសានេទ្ៀត្ផង។ ដូេចនោះំេរឿងរត្ឹមរត្ូវអនកគួរែត្រួមេភទ្ ៣-៤ ដងកនហងមួយ
សាឍើហ៍ េទ្ើបលសចំេ ោះសុខភាព (របភព ៖ ្មីៗ ) 

េៅកនហងសុខ្្កម ានេ លអំពីអត្ថរបេោជន៍មាន៧ោឝើង និងផលប ោះ ល់
៥ ោឝើង។ ែកសរមួលនិងរស្វរំវេ៉យ សុខរកម  របភព ៖ 
ព័ត្៌មានកនហងរសុក និងបរេទ្ស ។ 

ចំែណកកនហងរបភព  រគូេពទ្ើយ ា ផលប ោះ ល់មាន ៧ ោឝើង។ 
១៣៧-អតថ្បេយជន៍ៃនែផែឪឡឹក 

១- សមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន B6 
២- បំេពញំត្ិទ្ឹក 
៣- របៅំងជងំឺមាររីក 
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៤- ផ៵ល់ា មពល 
៥- ែ្រកើាឆសឹង ែសើបក និង ែភនក 
៦- បេងើនរបព័នធឿរ រសរីរាង 
៧- ឿត្់បនថយសមាពាើ្ះម 
៨- រួមចំែណកឿត្់បនថយំត្ិៀយើញ់។ (ប្បភព ៖ MFiT-េអមហវីត) 

១៣៨-សញ្ញើ៥យសើងៃនមនុសើសអាយុខ្ែ ី
មនុស៉ាឝែដលមនចំណុចទំង ៥ េនេះ អាយុខលីណស ់! 

 េៅេពលែដលអនកេឃើញត្ំបន់ ំងេនោះេៅេលើរាងឿយ ែរបំពណ៌ស អនក
រត្ូវរបុងរបយត័្ន េរ ោះវាអាចំសញ្ញើរពមានៃនជំងឺ្ន់្រមួយចំនួន ែដលេ្វើឱើយអនក
អាយុខលីោឝើងៅប់រហ័ស ។ 
    ១- បបូរមត់េឡើងេសែកសាលើាំង ៖ ំ្មមតាមនុសើឝែដលមានសុខភាពលស ែត្ង
មានបបូរមាត្់ពណ៌ផ្កើឈូកទ្ន់រេល្ង។ ចំែណកអនកែដលមានអាយុខល ី េរចើនែត្មាន
បបូរមាត្់សេសលក ខុស្មមតា ។ មូលេហត្ុគឺមកពីជំងឺ ឬខវោះះមកនហងខលអន។ េលើសពី
េនោះរបសិនេបើេ្លើម និងរកេលៀនរត្ូវានខូច ពួកវាមិនអាចដំេណើរឿរានរត្ឹមរត្ូវ 
នឹងេ្វើឱើយសរីរាងេផើឝងេទ្ៀត្កនហងរាងឿយរងផលប ោះ ល់ និង ំឱើយបបូរមាត្់ែរបេៅំ
ពណ៌ស និងខវោះភាពរស់រេវីក។ េៅេពលស្ណើនភាពេនោះរត្ូវានរកេឃើញ វាមាននយ័
ា  សុខភាពរបស់អនកកំពុងរងឿរខូចៀត្ ែដលោំាច់រត្ូវែកត្រមូវកនហងេពលៅប់ៗ
េនោះ។ អនកគួរេៅមនទីរេពទ្ើយពិនិត្ើយសុខភាពេដើមើបីរកមូលេហត្ុនិងពើាាលឱើយៅប់ ។ 
    ២- សក់សឣវ ៖ ំ្មមំត្ិ មនុសើឝចូលដល់វ័យោស់ សក់នឹងោប់េផ៵ើមសឡវ ។ 
េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ របសិនេបើអនកេៅេកមង ប ែុនតសកែ់របំពណ៌សមុនអាយុ 
ំពិេសសគឺេៅចំណ ចកើាលៀងមុខ និងែផនកៀងេរឿយៃនកើាល េ ោះមានន័យ
ា មានបញ្លើេៅកនហងខលអន។ សក់សឡវេរចើនេលចេឡើង ំងសងៀងៃនេសនៀត្សក់ ែដល
បៃលើញា េើដើៀងកនហង។ របសិនេបើសក់ពណ៌សេលចេឡើងេៅែផនកៀងមុខៃនា ឃើស 
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វាបៃលើញា  លំែពងេខើាយ េហើយែផនកៀងេរឿយៃនកើាល គឺំះម  េៅកនហង
រកេលៀនែដលមិនចរាចរ ។ េៅេពលែដលអនកេឃើញសក់សឡវេលចេឡើងរត្ងក់ែនលង
 ំងេនោះ អនករត្ូវយកចិត្តទ្ុក៉ក់បែនថមេទ្ៀត្ចំេ ោះសុខភាព ។ 
    ៣- អណាដើតេឡើងស ៖ ឿរេឃើញពណ៌ៃនអណ្ដើត្ ក៏អាចពើាករពីស្ណើនភាពសុខ
ភាពរបស់មនុសើឝផងែដរ។ ំ្មមតាអណ្ដើត្ែត្ងមានរស ប់េរស្បេលើៃផទ ប ុែនត
របសិនេបើា ទើំកូត្េនោះែរបំពណ៌ស េ ោះមានន័យា រាងឿយាត្់បង់ំត្ិទ្ឹកោឝើង
ៀយើំង។ របសិនេបើេៅេពលេនោះ អណ្ដើត្ែរបំ្ំខុស្មមតា ៀំរស្លៗ េ៉យមាន
ស្ទើមេ្មញ េ ោះមានន័យា  លំែពងនិងរកពោះរបស់អនកមានបញ្លើ ។ របសិនេបើអនក
ធាយើប់មានអណ្ដើត្ពណ៌ស និងមានអារមមណ៍ៈក ់វាអាចំសញ្ញើរពមានៃនបញ្លើេបោះ
ដូង។ េ ោះកនហងឿលៈេទ្សៈណ្ក៏េ៉យ អនកគួរែត្េៅពិនិត្ើយសុខភាពឱើយានៅប់
តាមែដលអាចេ្វើេៅាន ។ 
    ៤- ្កចកពណស៌ ៖ េនោះក៏ំសញ្ញើមិន្មមតាមួយរបស់រាងឿយ ត្រមូវឱើយអនក
យកចិត្តទ្ុក៉ក់ខពស់ ។ ពណ៌ៃនរកចកអាចឆលហោះបញ្ងើំងពីចរនតះមៃនរាងឿយ ។ 
របសិនេបើះមរត្់ាន្មមតា េហើយឿរផត្់ផង់ះមរគប់រេន់ េ ោះរកចកនឹងែរប
ំរកហមំនចិ។ កនហងករណីរកចកមានពណ៌ស ផុយ វាបៃលើញពីបញ្លើំមួយរបព័នធ
ះមរត្់ ែដលភាគេរចើនបណ្ដើលមកពីកតាឍើលកខណឌ ភាពេសលកស្យើំង ។ 
    ៥- មុខ្េសែក ៖ ំ្មមតាមុខរបស់មនុសើឝែដលមានសុខភាពលស ែត្ងមានពណ៌
ផ្កើឈូកេ រេពញេ៉យភាពរសស់ា យើ។ េពលមិនរសួលខលអន មុខរបស់មនុសើឝនឹងែរប
របួល គឺែរបពណ៌េសលក មិនរសស់បស់េឡើយ។ របសិនេបើស្ណើនភាពេនោះេៅែត្បនត 
នឹងេ្វើឱើយរាងឿយមានអារមមណ៍េនឿយហត្់ ងងុយេគង និងែត្ងែត្មានអារមមណ៍ា 
ខវោះា មពល យកលសអនកគួរែត្េៅពិនិត្ើយសុខភាពេដើមើបីរកមូលេហត្ុ។ វាអាចំសញ្ញើ
ៃនភាពេសលកស្យើំង ឬខូចលំែពង និងរកពោះ ឬក៏អាចំសញ្ញើៃនជំងឺេបោះដូងផងែដរ ។ 
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១៣៩-លកណៈៃនមនុសើសមនសុខ្ភពលឡ៨យសើង 
 សំណ្ងេហើយ ! អនកមានសញ្ញើ ំង ៨ េនោះ សុខភាពអនកពិត្ំលសរបេសើរ 
មិនាច់ារមភពីជំងឺត្មាកើត្់េឡើយ។ 
 របសិនេបើអនកះនចូលដល់មជើ៲ិមវ័យ ប ុែនតអនកេឃើញា  ខលអនេៅែត្រកើា
ាននូវសញ្ញើ ំង ៨ ោឝើងៀងេរឿមេនោះ វាានបៃលើញា  អនកមានសុខភាពលស ។ 
កនហងចំេណ្ម ំង ៨ េនោះ េបើមានែត្ ៥ ចណំ ច ក៏ោត្់ទ្កុា លសបំផុត្េៅេហើយ ។ 
    ១- របួសៅប់ំសុះេសើបើយ ៖ របសិនេបើមុខរបួសៅប់ំសោះេសើបើយ េ ោះមាន
ន័យា  លទ្ធភាពៃនឿរកកះម សមត្ថភាពៃនេឿសិឿះមសកនហងឿរសមាយើប់េម-
េរាគ និងសុខភាពសរៃសះមគឺលស ំងអស់ ។ 
 ផទហយេៅវិញ របសិនេបើអនកមានមុខរបួសតូ្ច រល្កត្ិចត្ួច ប ុែនតរត្ូវចណំ្យ
េពលយូរេដើមើបីំសោះេសើបើយ ឬរេន់ែត្ំសមាពាើ្រស្លៗ ែដលអាចបណ្ដើលឱើយ
មានស្ទើមំំេៅេលើែសើបកំេដើម  ំងអស់េនោះសុទ្ធែត្ោត្់ទ្ុកា ំេរឿងមិនលស ។ 
    ២- រកើាទមៃន់រងឿយេៅេថរំនិចច  ៖ េោងតាមេវជ៱ស្្ស៵បូ  ើានឱើយដឹង
ា  មនុសើឝធាត្់ខវោះខើយល់ មានេសលសមេរចើន េហើយេសើម ចំែណកមនសុើឝសមខវោះំត្ិ
ទ្ឹក ែត្ងេើដើកនហងខលអន ៃយរល្ក ។ េបើទ្មន់េៅែត្មានសថិរភាព និងសមនឹងកមពស់
តាមស៵ង់៉ររត្ឹមរត្ូវ គឺំលកណៈបញ្ជើក់ា  រាងឿយមានសុខភាពលស ។ 
    ៣- េគងសប់សល់្គប់្េន ់ ៖ ស្ណើនភាពៃនឿរេគងរបស់អនកមានសុខភាពលស 
គឺេគងលក់សប់ មិនសូវយល់សប៵ិេរចើន និងមិនសូវភាញើក់េៅេពលយប់។ ផទហយេៅវិញ
សរមាប់អនកេគងមិនសូវលក់ ឧសើាហ៍ភាញើក់េរចើនដងរាល់យប់ និងយល់សបតិរេញ រៃញ 
េរចើន េបើេ ោះបីេគងានយូរេរចើនេមាឝើង ប ុែនតេពលេវល្សរមាប់ខួរកើាលនិងសរីរាង
ពិត្ំខលីណ្ស់ េនោះក៏ំសញ្ញើមិនលស បៃលើញឱើយេឃើញា រាងឿយមានជំងឺ ។ 
    ៤- ្កចកពណផ៌កើឈូក និងេមើនសញ្ញើចែមែក ៖ សុខភាពរកចកគឺ ក់ទ្ងនឹង
ស្ណើនភាពអាាររូបត្ថមភៃនរាងឿយ បរិមាណវីតាមីន និងសថិរភាពៃនដំេណើរបនើាប
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ំត្ិពុល។ រកចកពណ៌ផ្កើឈូកា យើភលឺោងំ េ៉យេមើនេរគើមរដុប បៃលើញា រាងឿយ 
មានវីតាមីន ំត្ិឿល់សើយឡម និងមានះមរគប់រេន់ និងមានរបព័នធ 
្មមតា ។ 
 ំងេនោះេៅេទ្ៀត្ េ្លើមគឺំ ែផនកែដលបេងើត្ំសរៃសពួរនិងឆសឹង, រកចកំ
ែផនកៃនសរៃសពួរ។ សុខភាពរបស់រកចក ក៏ឆលហោះបញ្ងើំងពីសុខភាពរបស់េ្លើមផងែដរ។ 
វាបៃលើញា  ដំេណើរៃនឿរកមាងើត្់ំត្ិពលុកនហងេ្លើម របរពឹត្តេៅេ៉យលស ។ េ្លើមរត្ូវ
ានេគស្គើល់ា ំ “ទ្ូេៅៃនរាងឿយរបស់មនុសើឝ” ។ 
    ៥- សក់មនសុខ្ភពលឡ ទន់រេលង ៖ េោងតាមេវជ៱ស្្ស៵បុរាណចិនេជឿា  
អនកមានត្រមងេ មែដលមានសុខភាពលស េរចើនែត្មានសក់រឿស់ ។ សក់ដុោះឬរជុោះ
េរចើន សក់រេល្ង ឬសអត្ ឬមិនរត្ឹមែត្អារស័យេៅេលើស្រធាត្ុចិចឹមៃនទ្ឹកឿម 
និង  េៅកនហងរកេលៀនប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនតវាក៏អារស័យេៅេលើស្រធាត្ុចិចឹមៃន
ះមផងែដរ ។ 
 មនុសើឝឿន់ែត្មានសុខភាពលស ះមក៏ឿន់ែត្េរចើន និងបំេពញបែនថម សក់
នឹងមានសំេណើមតាម្មមំ ត្ិ ។ ផទហយេៅវិញ េពលែដលមានទ្ឹកឿមនិងះមខវោះ 
សក់នឹងសអត្ សរៃសស និងរជុោះ ។ 
    ៦- កើាលេពុះតចូ ៖ ៀយើញ់កើាលេ ោះ មិនែមនំេរឿងត្ូចតាចេឡើយ វាមិនរត្ឹម
ែត្ប ោះ ល់ដល់រូបរាងរទ្ង់រ យប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំងំសញ្ញើរពមានៃនជំងឺេលើស
ះម ឈឺរទ្ងូ េំងេបោះដូង និងទ្ឹកេ មែផសមំេដើម ។ 
 ដូេចនោះេហើយកនហងជីវភាពរស់េៅរបោំៃ្ េបើចង់មានសុខភាពលស អនករត្ូវែត្
យកចិត្តទ្ុក៉ក់ឱើយៀយើំង េ្វើោឝើងណ្ ចេងោះរបស់អនកមិនេលើសពី  េនោះ
សរមាប់បុរស ចំែណក្ស៵ី មិនេលើសពី ។ 
    ៧- អារមេណរ៍ីករយ និង្សលញ់ជីវិត ៖ ភាពរីករាយរសស់រស្យរបស់
មនុសើឝ ំកតាឍើជំរុញដ៏អស្ងើរើយជួយឱើយសុខភាពផលឡវឿយ និងផលឡវចិត្តសថិត្េៅកនហងស្ណើន



        គល់-សុភាព  

 

ភាពដ៏របេសើរបំផុត្ៃនជីវិត្។ មនុសើឝែដលមានអារមមណ៍រសស់ា យើ និងផ្សុកភាព 
សកមមភាពអង់ហើឝហីមៃនរាងឿយក៏សថិត្កនហងស្ណើនភាពលសផងែដរ ដូេចនោះមនុសើឝរបេភទ្
េនោះែត្ងមានសុខភាពលស  និងំលកណៈវិនិច៰័យសរមាប់ពនើារអាយុជីវិត្ ។ 
    ៨- បេនទើបង់េទៀងទត់ ៖ លហំូរល្មក គឺំសញ្ញើវិនិច៰័យដ៏សំៀន់មួយេដើមើបី
បៃលើញពីសុខភាព ៃនរបពន័ធរមាយើយអាាររ និងរបពន័ធបេចញេោល ។ របសិនេបើរាង
ឿយកកកុញល្មក  ឬឿកសំណល់មិនានបេចញេោល វាបណ្ដើលឱើយមានឿរ
រុៀនដល់ដំេណើរឿររមាយើយអាាររ ជំងឺរបព័នធ  ភាពតានត្ឹងផលឡវចិត្ត និង
បញ្លើេផើឝងៗេទ្ៀត្។ ដូេចនោះអនកគួរែត្បរិេភាគអាាររមានំត្ិសរៃស និងវីតាមីន ដូច
ំែផលេឈើ និងបែនលៃបត្ងំេដើម ។ 
 ឿរផឹកទ្ឹកឆសិនេើដើមួយែកវេៅេពលរពឹក អាចជំរុញឿរបេ តើបង់ និងឿរ រ
ឿរទ្ល់ល្មក ។ វាក៏េ្វើឱើយះមេស៵ើង និងជំរុញចរាចរណ៍ះមែដលមានស្រៈ-
សំៀន់ ំពិេសសសរមាប់្ស៵ីែដលរត្ូវឿរសរមកទ្មន់ ។ 
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១៤០-គុណវិបតតៃិនឿររួមេភទៀលើាំងៗនិងញឹកៈប់(ត) 
 ឿររួមេភទ្ជួយឱើយអនក ំងពីរឿន់ែត្សនិទ្ធស្ទើល ាត្េ់្ស៵ស និងេ្វើឱើយមាន
អារមមណ៍លស កប៏ ុែនតេៅេពលែដលរួមេភទ្ញឹកៈប់ និងៀយើំង ៗ េពក េត្ើនឹងមានអវី
េកើត្េឡើង ? 
    ១- ទាំែពកកើាល ៖ ឿររួមេភទ្េរចើន នងឹេ្វើឱើយករមិត្អ័រម ូនេៅកនហងរាងឿយ
ែដលំមូលេហត្ុេ្វើឱើយបុរសរជុោះសក់ ំងវ័យេកមង ។ 
    ២- ខ្ូចសរៃស្បសាទ ៖ សរៃសរបស្ទ្អាចនឹងរងរបួសេៅេពលែដលេយើង
រួមេភទ្ៀយើំងេពក។ ដូេចនោះយកលស គួរែត្សរមាកខលោះ ឬក៏អាចរួមេភទ្េៅេពលេរឿយ
របសិនេបើអាច េដើមើបីេចៀសវាងឿរេភាញើចកែនលងដែដលៗេរចើនេពក ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៣- អាចេធេើឱើយេាំងេបុះដូង ៖ េយើងអាចរួមេភទ្ ប ុែនតកុំញកឹៈប់េពក។ ឿររួម
េភទ្ញឹកៈប់ំ ពិេសសសរមាប់អនកមានបញ្លើេបោះដូង អាចនឹងេ្វើឱើយេំងេបោះដូង 
ដូេចនោះគួររបុងរបយ័ត្នសរមាប់អនកមានបញ្លើេំងេបោះដូង េរ ោះេពលរួមេភទ្អាចេ្វើឱើយ
អនកកេ្ញ្ជើលៀយើំង ឬហត្់ៀយើងំ ។ 
    ៤- េនឿយវត់ ៖ រួមេភទ្េរចើនេពក េ្វើឱើយអនកអស់កមាយើំងៀយើំង េ្វើឱើយេបោះដូង
េល្ត្េលឿន បេចញំត្ិសរមួយចំនួនចូលេៅកនហងរបព័នធះម ែដល ំងអស់េនោះ
េហើយេ្វើឱើយេយើងបេចញា មពលំេរចើន ំពិេសសរួមេភទ្េរចើនដងកនហងមួយៃ្។ 
    ៥- ឈឺោប់ និងេវើម្ប៉ប់េភទ ៖ រសី ៗ ៃយនឹងទ្ទ្ួលរងឿរឈឺោប់
ប តើប់ពីរួមេភទ្ េ៉យស្រែត្ឿររល្ត្់ែសើបក និងឿរកកិត្េៅជញ្ជើងំ រើរមាសកនហង
េពលរួមេភទ្។ ដូេចនោះសកមមភាពរួមេភទ្ចូល រើរមាស ឿរេរបើកមាយើំងៀយើំងអាចេ្វើឱើយ
អនក ំងពីរមានឈឺឿរោប ់ំងសងៀង ។ កនហងសភាពែបបេនោះេយើងអាចរាប់ៃដគូ
ឱើយេរបើវិ្ីេផើឝងវិញ េ៉យមិនោំាច់បងិត្បងំឱើយរួមេភទ្តាម រើរមាសេ ោះេទ្ ។ 
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១៤១-អនកជាំងឺ្ គុនេ ដ្ើហាមៈ ើាំអាហារ៦្បេភទ 
 អនកមានជំងឺរគនុេើដើ េបើចង់ំពីជំងឺៅប់ៗ ារម៉ច់ៀត្កុំៈ ើំអាាររ ំង៦ 
របេភទ្េនោះឱើយេស្ោះ េរ ោះវានឹងពនើារេពលៃនឿរំ និងបងំបញ្ញើេផើឝងៗ ។ 
 មនុសើឝំេរចើនគិត្ា សីត្ុណលភាព្មមតាគឺ ៣៧ អងើាេស ប ុែនតតាមឿរពិត្
រាងឿយមិនែត្ងែត្រកើាសីត្ុណលភាពេ ោះេទ្ រាងឿយរគប់រគងសីត្ុណលភាពចេ យើោះ
ពី៣៦.៥ េៅ ៣៧ អងើាេស។ េៅេពលែដលសីត្ុណលភាពរាងឿយេកើនេឡើងំមួយ 
េរាគសញ្ញើដូចំ ៈក់ រត្ំក់ឆសឹងខនង មានអារមមណអ៍ស់កមាយើំង េរសកទ្ឹក ែសើបក
រកហម េហើយ្ន់្រំងេនោះ អាចនឹងេ្វើឱើយាត្់បង់ស្មើរត្ី ឬរបឿច់ និងភាគេរចើន
ទ្ំនងំសញ្ញើៃនជំងឺរគុនេើដើ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

 េោងតាមអនកជំ ញានឱើយដឹងា  ចំេ ោះមនុសើឝេពញវ័យ រគុនេើដើរត្ូវាន
ែបងែចកំ ៣ ករមិត្េផើឝងៗេទើ រួមមាន រគុនេើដើរស្ល (សីត្ុណលភាពោបព់ី ៣៧
ដល់ ៣៨ អងើាេស), រគុនេើដើម្ើយម (សីត្ុណលភាពរបែហល ៣៩ អងើាេស) និង
រគុនេើដើៀយើំង (សីត្ុណលភាពេកើត្េឡើងដល់ ៣៩-៤០ អងើាេស) ។ 
 េៅេពលែដលរាងឿយមានរគុនេើដើេលើសពីសីត្ុណលភាពំម្ើយម េយើង
រត្ូវសប់ស្ឃើត្់េដើមើបីេ៉ោះរស្យវាឱើយានរត្ឹមរត្ូវ េចៀសវាងឿរភ័យសលន់េស្យើ ឬអនក
គួរែត្េៅពិេរេោះំមួយរគូេពទ្ើយ េដើមើបីទ្ទ្ួលឿរពើាាលសមរសប។ មួយវិញេទ្ៀត្
អំឡហងេពលរគនុេើដើ អនករត្ូវេចៀសវាងអាាររៀងេរឿមេនោះំ៉ច់ៀត្ ៖  
    ១- ស ុត ៖ ំ្មមតាស ុត្គឺំអាាររសមើបឡរជីវំត្ិសរមាប់សុខភាព ប ុែនតវាក៏
រត្ូវានែណ ំមិនឱើយៈ ើំេៅេពលេយើងឈឺែដរ េ៉យស្រស ុត្មានរបូេត្អ ៊ីនេរចើន 
េរឿយពីៈ ើំរួចវានឹងបេងើត្កេ្ដើានេរចើនេឡើង។ អនកែដលមានរគុនេើដើ ំពិេសស
កុមារ ឿរទ្ទ្លួ នស ុត្ នឹងេ្វើឱើយកេ្ដើកនហងខលអនេកើនេឡើង រគុនេើដើេឡើងខពស់ និង
ចំណ្យេពលយូរកនហងឿរំសោះេសើបើយ ។ 
    ២- ទឹកែត ៖ ឿរផឹកែត្េរចើនេពក នឹងេ្វើឱើយសីត្ុណលភាពរាងឿយេកើនេឡើងកនហង
ស្ណើនភាពរុេភើប បេងើនសមាពាើ្ះម។ េបើអនកមានជំងឺរគុនេើដើ េៅបនតផឹកែត្ វានឹង
ឿត្់បនថយរបសិទ្ធភាព ឬាត្់បង់របសិទ្ធភាព ំងរសងុចំេ ោះឱស្របៅំងេមេរាគ។  
    ៣- ទឹក្តំក់ ៖ េៅេពលអនកេើដើខលអន អនកអាចយកកែនើឝងរត្ំក់ជូត្ខលអនេដើមើបី
ឿត្់បនថយកេ្ដើ ប ុែនតមិនរត្វូផឹកទ្ឹករត្ំក់េទ្ េរ ោះវានឹងមិនបនថយសីត្ុណលភាពរាង
ឿយេឡើយ េហើយែ្ម ំងេ្វើឱើយេើដើខលអនឿន់ែត្ៀយើំង។ របសិនេបើរគុនេើដើបងេឡើង
េ៉យជំងឺឆលង ដូចំជំងឺរាករូស េ ោះមុខៃរៃនរកពោះេ ោះេវៀនរត្ូវានឿត្់បនថយ ។ 
ចំែណកឿរផឹកេភសជ៱ៈរត្ំក់េពក ក៏នងឹមានេរេោះា ទើក់ៀយើំងដល់សុខភាពផងែដរ ។ 
    ៤- ទឹកឃេអាំ ៖ ទ្ឹកឃមហំំស្រធាត្ុប ូវកមាយើំងែដលអាចចិចឹមលំែពង និងត្រមង
េ មាន។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ របសិនេបើអនកៈ ើំទ្ឹកឃមហំេរចើនេពកេៅេពល



        គល់-សុភាព  

 

រគុនេើដើ វាមិនរត្ឹមែត្េ្វើឱើយសីត្ុណលភាពរាងឿយេកើនេឡើងប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំងអាច
េកើត្ជំងឺេផើឝងៗានោឝើងៃយ ។ 
    ៥- អាហារវឹរ ៖ េៅេពលេើដើខលអន របព័នធរមាយើយអាាររមិនរឹងមាំដូច្មមតាេទ្ 
ដូេចនោះឿរៈ ើំហឹរំេរឿងគួរេចៀសវាង។ េលើសពីេនោះ អាាររែដលមានកូេឡេស៵រូូល
ខពស់ដូចំ ស្ច់រកហម បៃគើ ឿដើម ខើយង មឹក ក៏រត្ូវកណំត្់បរិមាណផងែដរ ។ 
    ៦- េ្គឿង្សវងឹ ៖ របសិនេបើអនកឈឺេ៉យរគុនេើដើ េហើយេៅែត្ផឹកេរគឿង
រសវឹងចូលកនហងខលអន វានឹងេ្វើឱើយរាងឿយឿន់ែត្េនឿយហត្់ និងចំណ្យេពលយូរកនហង
ឿរំសោះេសើបើយពីជំងឺ មើាឝើងេទ្ៀត្េ្វើឱើយអនកពិាកេគង ឬេគងមិនលក់ំេដើម ។ 
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..................... 
១៤២-េភសជជៈ៥្បេភទលឡៈ ើាំេៅេពលយប់ 

 េនោះគឺំេភសជ៱ៈែដលមានអត្ថរបេោជន៍េរចើនសរមាប់រាងឿយ ំពិេសស
របសិនេបើអនកទ្ទ្ួល នេៅេពលយប់ វានឹងជួយបនើាបំត្ិពុល បនតឹងែសើបក ជួយ
ឱើយេកមងំងវ័យ សុខភាពរឹងមាំំងមុន និងំពិេសសជួយជំរុញដល់ឿរេគងផង។ 
    ១- ទឹកេ៉ុះេេ ៖ ទ្ឹកេ៉ោះេេគឺំេភសជ៱ៈដ៏អស្ងើរើយសរមាប់សុខភាព ំ
ពិេសសេបើអនកផឹកេៅេពលយប់ វាមានរបសិទ្ធភាពខពស់ៀយើំងំងេពលរពឹក និងេពល
ៃ្។ ទ្ឹកេ៉ោះេេេើដើមួយែកវេ៉យេមើនំត្ិសរ មុនេពលចូលេគង វានឹងជួយដុត្
បំផ្យើញំត្ិៀយើញ់ែដលេលើសេៅកនហងខលអន ជួយឱើយអនកៅប់េគងលក់ និងេគងលក់
រសួលេរៀងរាល់យប់េទ្ៀត្ផង ។ 
 សូមោំា  េរជើសេរីសទ្ឹកេ៉ោះេេេើដើ កុំៈ ើំទ្ឹកេ៉ោះេេរត្ំក ់ េហើយទ្ឹក
េ៉ោះេេែដលអនកផឹក គួរែត្មានំត្ិសរត្ិច និងមានំត្ិៀយើញ់ ប ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ២- ទឹកេ្ដើ ៖ ទ្កឹេើដើមួយែកវារក់ដូចំស្មច៴ណ្ស់ ប ុែនតវាពិត្ំលសៀយើំង
សរមាប់រាងឿយ។ ទ្ឹកេើដើជួយបនើឝហទ្ធរាងឿយ បនើាបេ ោះេវៀន និងជួយឱើយអនកេគង
លក់រសួល មិនាត្់បង់ំត្ទិ្ឹកេពញមួយយប់ ។ 
    ៣- ទឹកឃេអាំ ៖ ឿរទ្ទ្ួល នទ្ឹកឃមហំមួយស្យើបរ ាយ ល្យំមយួទ្ឹកេើដើ
ឧណលៗមួយែកវរាល់យប់ នឹងមានរបសិទ្ធភាពខពស់កនហងឿរសរមកទ្មន់ ។ េៅេពល
េនោះ ៀយើញ់ែដលផទហក នឹងរត្ូវដុត្េដើមើបីផ៵ល់ា មពលសរមាប់សកមមភាពរបោំៃ្របស់
រាងឿយ វាេ្វើឱើយអនកឿត្់បនថយទ្មន់និងករមិត្ធាត្់បនតចិម៵ងៗ។ ទ្ឹកឃមហំក៏មានរបសទិ្ធ
ភាពជួយឱើយអនកេគងលក់់រសួល និងសប់ចិត្ត ។ 
    ៤- ទឹក្កូច្សស់ ៖ ែផលរកូចមានវីតាមីនេរចើន ំពិេសសវីតាមីនេស ែដល ំ
មកនូវគុណរបេោជន៍ោឝើងេរចើនដល់រាងឿយ។ ែផលរកូចគឺលសសរមាប់របព័នធរមាយើយ
អាារររបស់េ ោះេវៀន ឿត្់បនថយឿររបមូលផ៵ហំំត្ិពុល ពីេរ ោះែផលរកូចមានផទហកស្រ
ធាត្ុចិចឹមំេរចើនរបេភទ្ សមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន C ឿល់សើយឡម ផូសវ័រ ប ូតាសើយឡម 
អាសុីដរកូចៅមើរ ំត្ិសរៃស ។ 
    ៥- ទឹកេប ងេបសើុះ ៖ មិនរត្ឹមែត្េរបើំរាំងែសើបកេទ្ េយើងក៏គួរេរបើេប ងេាឝើោះកនហង
របបអាារររបោំៃ្ ំពេិសសអាឿសធាត្ុសអត្ខុសរបរកត្ី ឿរបរិេភាគេប ងេាឝើោះ
េរចើនក៏ំអាាររបំប នទ្ឹកោំាច់ផងែដរ។ ែផលេឈើរកហមទ្ុំ មានផទហកេៅេ៉យស្រ
ធាត្ុរបៅំងអកុសុីដកមមរួមំមួយទ្ឹក ៩៤.៥ ភាគរយ ។ 

ចំណ ំអាហារ៣របេភ  មិនគរួបរិេភគេៅេពលយប់េ ើយ ៖ 
    ១- អាហារេចៀន ៖ អាាររេចៀនមិនរត្ឹមែត្មានៀយើញ់ខពស់ប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំង
ពិាករមាយើយេទ្ៀត្ផង។ អនកអាចចួបរបទ្ោះឿរេគងមិនលក់ េ៉យស្រឥទ្ធិពលរបស់
វាេៅេលើរកពោះេ ោះេវៀន និងរបព័នធសរៃសរបស្ទ្ ។ 
    ២- បសើសាតើ ៖ អាាររ ំងេនោះមានំត្ិឿបអូ ៊ីរ៉ត្ និងៀយើញ់ខពស់។ អនកែដលមាន
ឿរោល់អាសុីដ គួរែត្េចៀសវាងអាារររបេភទ្េនោះេៅេពលយប់ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៣- េភសជជៈមនំតិហាគើស ៖ ឿរផឹកេភសជ៱ៈមានំត្ាិរគើសេៅេពលល្ឃើច ឬ
េពលយប់ អាចបណ្ដើលឱើយមានបញ្លើរកពោះ ។ ំពិេសសអនកមានអាឿរៈទ្ល់ល្មក 
និងរោលទ្ឹកអាសុីដ គួរែត្េចៀសវាងេភសជ៱ៈ ំងេនោះ ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday/ ែប្បនប្មួល ៖ Knongsrok

១៤៣-ទមលើប់ៃនឿរេដកមិនលឡ៥យសើង(ត) 
 ឿររកើាទ្មាយើប់ ំងេនោះេពលេគង នឹងេ្វើឱើយសុខភាពរបស់អនកឿន់ែត្ធាយើក់ចុោះ 
និងេ្វើឱើយមានអាយុខលីេទ្ៀត្ផង។ ដូេចនោះអនកគួររបៈប់ែកទ្មាយើប់ ំងេនោះេចញ កុំេ្វើបនត 
េបើអនករស្ល្ញ់សុខភាព និងចង់រស់ានយូរ ។ 

ៀងេរឿមេនោះំទ្មាយើប់ៃនឿរេគង ំង ៥ ោឝើង ែដលបងេរេោះា ទើក់ដល់
សុខភាពរបស់អនកំៀយើំង ៖ 
    ១- េគងផកើប់មុខ្ ៖ ឿរេគងផ្កើប់មុខគឺំឥរិោប្ដ៏អារកក់បំផុត្ េរ ោះវាេ្វើឱើយ
ឆសឹងខនងផ្យើស់ប៵ឡរ និងេ្វើឱើយមានសមាពាើ្េលើរាងឿយ ំងមូល ។ េៅកនហងទ្ីតាំងៃយ 
ឆសឹងខនងមិនរត្ូវានេំរទ្េៅកនហងែខើឝេឿង្មមំត្ិរបស់វាេទ្ ។ វា៉ក់ភាពតានត្ឹង
េលើខនងែផនកៀងេរឿម កដ៏ូចំស យើក់ និងស្ច់ដុំេផើឝងេទ្ៀត្ែដលបណ្ដើលឱើយមាន
ឿរឈឺោប់ និងខវិន។ របសិនេបើអនកេដកកនហងឥរិោប្េនោះរយៈេពលយូរ វាក៏អាចប ោះ
 ល់ំអវិជ៱មានដល់របពន័ធរមាយើយអាាររផងែដរ ។ 
 ឿរេដកផ្កើប់ េហើយេផសៀងកើាលរបស់អនកេៅមាខើង ឬេដកេផសៀងេលើេខនើយ 
បណ្ដើលឱើយមានភាពតានត្ឹងក រឹត្បនតឹងឿរដកដេងឞើម និងរុៀនដល់រចនតះម ។ 
ំងេនោះេៅេទ្ៀត្ េពលេដកេលើេ ោះ  មខុនឹងឿន់ែត្មានស្ទើមរជីវរជួញ និងេកើត្មុន 
េ៉យស្រែត្ែសើបកប ោះពូក និងេខនើយយូរ ។ សរមាប់អនកធាត្់ ឿរេគងែបបេនោះពិត្ំ
៉ក់សមាពាើ្បែនថមេលើរាងឿយៀងកនហងដូចំ សួត្ ។ ដូេចនោះេហើយ េយើងរត្ូវឿត្់
បនថយឿរេដកែបបេនោះឱើយត្ិចបំផុត្ េរ ោះវាបងផលប ោះ ល់េរចើនដល់សុខភាព ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ២- េគងទាំងសកេ់សើម ៖ (េមើលរត្ង់េលខ ១៣២) 
    ៣- េគង្គបមុខ្ ៖ (េមើលរត្ង់េលខ ១៣២) 
    ៤- េគងដកដេងហើមតាមមត ់ ៖ វិ្ីលសបំផុត្េដើមើបីដកដេងឞើម គឺតាមរចមុោះ។ ឿរ
ដកដេងឞើមតាមរចមុោះជួយបេងើត្សមាពាើ្មត្ិរត្លប់ េដើមើបីឱើយសួត្មានេពលេរចើនរសូប
យកអុកសីុែហើឝន េ្វើឱើយមានត្ុលើយភាព pH កនហងះម ។ 
 េលើសពីេនោះរបេារងរចមុោះនិងរបេារងឆសឹងមានរបសិទ្ធភាពចេរមាោះ នងិេ្វើឱើយ
ខើយល់េសើម ឿរ រាក់េត្រី និងេមេរាគមុននឹងចូលេៅកនហងខលអន។ ឿរដកដេងឞើមតាម
មាត្់ អាច មំានឿរហូរេចញពីរបេារងឆសឹង ំពិេសសអំឡហងេពលេដក។ លទ្ធផល
ៃនឿរេដកែបបេនោះគឺំឿរេកើនេឡើងៃនរបេារងឆសឹង និងរត្េចៀក ។ 
 ដូេចនោះេហើយ របសិនេបើអនកមិនានពើាាលេទ្ ឿរដកដេងឞើមតាមមាត្់អាច
 ំឱើយរសមុករា ើៃំរូ និងឿរ្យចុោះៃនកលិន ។ 
    ៥- ឿរេ្បើថនើាំងងុយេគង ៖ មនុសើឝំេរចើនចួបរបទ្ោះបញ្លើេដកមិនលក់ ពិាក
េដកេ៉យស្រកតាឍើេផើឝងៗំេរចើន។ ំមួយស្ណើនភាពេនោះ អនកខលោះេរជើសេរីសា ទើំ
ងងុយេគងំៃដគូ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ វារបឈមនឹងារនិភ័យំេរចើន ។ 
 ឱស្អាចជួយាន ប ុែនតក៏បណ្ដើលឱើយមានគុណវិបត្តិផងែដរ។ ឿរសិកើា
ានរកេឃើញា ា ទើំងងុយេដកមានឥទ្ធិពលពឹងែផសកៀយើំង របសិនេបើអនកេរបើយូរេពកវា
នឹងបេងើនេរាគសញ្ញើៃនឿរេដកមិនលក់។ សូមើបែីត្ប តើប់ពីឈប់ជក់ារី បណ្ដើល
ឱើយចេៃវើរ កសអត្ ហុឹងរត្េចៀក និងេរាគសញ្ញើេផើឝងៗេទ្ៀត្ ។ 
 ដូេចនោះេហើយ េបើអនកមានបញ្លើេគងមិនលក់ អនកគួរែត្ោប់េផ៵ើមពើាោមផ្យើស់
ប៵ឡរទ្មាយើប់ៃនជីវិត្ដូចំកំណត្់របបអាាររ ែដលប ោះ ល់ដល់ឿរេគងេៅេពលល្ឃើច 
(ែត្ ឿេហវ...)។ គួររតាំេជើងកនហងទ្ឹក េ្វើសមា្ិ (ឬារត្់យ ូារកើ) មុនចូលេគង េដើមើបី
ជួយឱើយេគងលក់រសួល។ មើាឝើងេទ្ៀត្អនកគួរែត្េៅពិេរេោះំមួយរគូេពទ្ើយ េដើមើបីែសវង
រកមូលេហត្ុ និងទ្ទ្ួលឿរពើាាលរត្ឹមរត្ូវ ។ ប្បភព ៖ Phunutoday/ Knongsrok 
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១៤៤-េទសៃនឿរេដកេ្ចើន៧យសើង 
 ឿរេដកានត្ិច មានផលប ោះ ល់ៀយើំងដល់សុខភាព ប ុែនតមិនមានន័យា 
ឿរេដកេរចើន នឹងផ៵ល់ផលលសចំេ ោះសុខភាពេ ោះេទ្។ ផទហយេៅវិញ របេសើនេបើអនក
េដកេរចើនេពក អនកនឹងរបឈមបញ្លើសុខភាពដូចៀងេរឿមេនោះៀយើំងឿយើបំផុត្ ។ 
    ១- េឡើងទមៃន់ ៖ េៅេពលអនកេដកេរចើន ំត្ិៀយើញ់ែដលរបមូលផ៵ហំេៅកនហងខលអន
មិនរត្ូវានលប់េោលេទ្ ដូេចនោះវាៃយនឹងេ្វើឱើយអនកេឡើងទ្មន់ោឝើងៅប់រហ័ស ។ 
ឿរេឡើងទ្មន់ ំឱើយមានបញ្លើដូចំ ឈឺកើាល របឿំង ាត្ប់ង់ចំណង់អាាររ 
ពិាកកនហងឿរមានៃផទេ ោះ ឈឺរាងឿយ បេងើនករមិត្កូេឡេស៵រូូលកនហងះម ។ល។ 
េ ោះបីំអនកត្មអាាររ ឬារត្់រាណក៏េ៉យ ប ុែនតេបើអនកេៅែត្េដកេរចើន ទ្មន់
របស់អនក៏េៅែត្េឡើងំលំ៉ប់ ។ 
    ២- ឈឺកើាល ៖ ឿរេដកេរចើនក៏អាចេ្វើឱើយអនកឈឺកើាល ឬឈឺកើាលរបឿំងែដរ 
មើាឝើងេទ្ៀត្ ឿរេដកេរចើនេពក ក៏ពិាកេដកលក់សប់សល់ េហើយទ្ំនងំឈឺកើាល
េៅេពលរពឹក ។ 
    ៣- ឈឺខ្នង ៖ វាមិនែមនរេន់ែត្អងហយេរចើន ឈរេរចើន ឬមានឥរិោប្ខុស
ែដលបណ្ដើលឱើយឈឺខនងេ ោះេទ្ ឿរេដកេរចើនេពកក៏ំេហត្ុៃនឿរឈឺខនងែដរ ។ 
មូលេហត្ុគឺេ៉យស្រែត្េៅេពលែដលអនកេដកយូរ េៅកនហងទ្ីតាំងែត្មួយ វានឹងេ្វើ
ឱើយស្ច់ដុំរឹង និងបេងើនឿរឈឺោប់កនហងរាងឿយ។ អនកែដលឈឺឆសឹងខនងគួរែត្េ្វើលំ-
ារត្់រាណរស្លៗ េហើយេដកឱើយានត្ិចបំផុត្ េដើមើបីមានេពលារត់្រាណ ។ 
    ៤- ប ុះពល់ខ្ួរកើាល ៖ ឿរេដកេរចើនេពក អាចប ោះ លដ់ល់សមត្ថភាពយល់
ដឹងរបស់ខួរកើាល។ េនោះេ្វើឱើយអនកមិនសូវេផ្ដើត្អារមមណ៍ ចុោះេខើាយឿរចងោំ ប ោះ
 ល់ដល់សមត្ថភាពរបស់អនកកនហងឿរបំេពញកិចឿររបោំៃ្ េហើយែ្ម ំងបេងើន
ារនិភ័យៃនជំងឺផលឡវចិត្តេទ្ៀត្ផង ។ 
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    ៥- មនជាំងឺេបុះដងូ ៖ សមាគមពិេស្្ន៍េលើឿរេដកអាេមរិក ានេាោះពុមព
ផើាយឿរសិកើាមួយែដលបៃលើញា  មនសុើឝែដលេដកពី ៩ េៅ ១១ េមាឝើង កនហងមយួ
យប ់អាចបេងើនារនិភ័យៃនជំងឺេបោះដូងាន ២៨ %។ េរើពីេនោះ ឿរេដកេរចើនក៏
បេងើនារនិភ័យៃនឿរស្យើប់េ៉យស្រផលវិាកសរៃសះមេបោះដូងដល់ ៣៤%។ 
បញ្លើមួយេទ្ៀត្ ឿរេដកេរចើនេពក កអ៏ាចបេងើនករមិត្ំត្ិសរេៅកនហងះម ។ 
របសិនេបើអនកេរៀបចំរេបៀបរស់េៅមិនលស  នឹងេឡើងទ្មន់ បងារនិភ័យវិវត្តេៅំជំងឺ
ទ្ឹកេ មែផសមរបេភទ្ទ្ី២ គខឺពស់ណ្ស់ ។ 
    ៦- ឿររុំៀនចៃវើក់ ៖ បញ្លើេនោះេកើត្េឡើងេៅេពលែដល ឡិឿ
ជីវស្្ស៵របស់រាងឿយអនក មិនរត្ូវេទើំមួយឿលវិភាគេពលៃ្ និងេពលយប់ 
តាមែបប្មមំត្ិរបស់អនក។ ពួកេគអាចេ្វើឱើយពិាកេដកលក់េៅេពលយប់ ប ុែនតេ្វើ
ឱើយវាឿន់ែត្ៃយរសួលកនហងឿរេដកលក់េៅេពលៃ្ ។ 
    ៧- ជាំងឺធលើក់ទឹកចតិត ៖ ឿររុៀនដំេណក និងឿរធាយើកទ់្ឹកចិត្ត ំេរឿយៗេដើរ
ទ្នទឹមេទើ។ ឿរេដកេរចើនេពកក៏ជោះឥទ្ធិពលអវិជ៱មានដល់ដំេណើរឿរស្ដើរេឡើងវិញផង
ែដរ។ មនុសើឝែដលេដកេលើសពី ១០ េមាឝើងកនហងមយួៃ្ បងំវិបត្តសិុខភាពផលឡវ
អារមមណ៍ំងអនកែដលេដករគប់រេន់។ ដូេចនោះអនកគួរែត្បេងើត្ទ្មាយើប់េដកឱើយមានសុខ
ភាពលស េដើមើបជីួយឿត្់បនថយេរាគសញ្ញើៃនជំងឺាក់ទ្ឹកចិត្ត ។ 

ប្បភព ៖ Phunutoday / Knongsrok 

បរិមាែចគងតាមអាយ ុ
 ឿរេគងមិនរគប់រេន់តាមអាយុ ានេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់ស្ណើនភាពនិងមុខៃរ
រាងឿយរបស់េយើងោឝើងៀយើំង។ អនកវិទ្ើាស្្ស៵ានបេងើត្ទ្ំ ក់ទ្ំនងរវាងអាយុនិង
ចំនួនេមាឝើងសរមាប់ឿរេគងលក់រសួលនិងសប់សល់ ។ 
-អាយុ ០-៣ ែខ : ១៤-១៧ េមាឝើង  -អាយុ ៤-១១ ែខ : ១២-១៥ េមាឝើង 
-អាយុ ១-២ ៅទើំ : ១១-១៤ េមាឝើង  -អាយុ ៣-៥ ៅទើំ : ១០-១៣ េមាឝើង 
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-អាយុ ៦-១៣ ៅទើំ : ៩-១១ េមាឝើង  -អាយុ ១៤-១៧ ៅទើំ : ៨-១០ េមាឝើង 
-អាយុ ១៨-២៥ ៅទើំ : ៧-៩ េមាឝើង  -អាយុ ២៦-៦៤ ៅទើំ : ៧-៩ េមាឝើង 
-អាយុ ៦៥+ ៅទើំ : ៧-៨ េមាឝើង ។.....បបបាសស............... 

១៤៥-ថនើាំជាំនួយផែឣវេភទបុរស 
 េត្ើា ទើំជំនួយផលឡវេភទ្បុរសមានសុវត្ថិភាពឬេទ្? េត្ើអនកណ្ខលោះអាចេរបើាន? 
 ា ទើំជំនួយផលឡវេភទ្បុរសរត្ូវេគេជឿា  អាចជួយជំរុញដល់ចំណង់ផលឡវេភទ្ និង
បេងើនសមត្ថភាពផលឡវេភទ្។ ប ុែនតមុននឹងរបុសៗេយើងសេរមចចិត្តេរបើា ទើំជំនួយរបេភទ្
េនោះ គួរែត្ដងឹពីារនិភ័យ និងគួរែត្ដឹងា រត្ូវេរបើវាេៅេពលណ្េដើមើបីសុវត្ថិភាព ។ 
 ១- េត្ើថ្៉ាំជំនួយផលូវេភ ជាអ្វី ? 
 ា ទើំជំនួយផលឡវេភទ្បុរសំរបេភទ្អាាររបំប នមួយ ែដលេគផលិត្េឡើងេដើមើបី
ជួយបេងើនសមត្ថភាពផលឡវេភទ្ េ៉យេ្វើឱើយលិងេឡើងរឹងានយូរ  តាមរយៈឿរបេងើន
លំហូរះមេៅឿន់លិង។ ា ទើំជំនួយផលឡវេភទ្េនោះ រត្ូវេគអោះអាងា អាចជួយបេងើន
សមត្ថភាពផលឡវេភទ្  រួមេភទ្ានយូរ និងមានភាពេរសើបរស្ល។  ា ទើំរបេភទ្េនោះរត្ូវ
ផលិត្េឡើងេ៉យចរមាញ់ស្រធាត្ុផើឝំពី្មមំត្ិ ។ 
 ឿរសិកើាមួយចំនួនានរកេឃើញភស៵ហតាងែបបវិទ្ើាស្្ស៵ត្ិចត្ួច ែដលេំ
រទ្េៅនឹងឿរេលើកេឡើងា  អាចជួយបេងើនសមត្ថភាពផលឡវេភទ្េ ោះ។ ប ុែនតានរក
េឃើញា ា ទើំរបេភទ្ខលោះដូចំពពួក  អាចផទហកស្រធាត្ុបងអាែលកហើឝហី្មម-
ំត្ិមួយចំនួនែដលេគឱើយេះមើោះា  PDE5ls ។ 
 រគូេពទ្ើយេចញេវជ៱បញ្ជើឱើយេរបើា ទើំរបេភទ្  េនោះសរមាប់អនកមានបញ្លើ
េខើាយលិង េហើយា ទើំ ំងេនោះមិនែមនមនុសើឝរបុសរគប់េទើអាចេរបើានេ ោះេទ្ ។ 
 ២- អ្នក្ណខលេះមិនគួរេរបើថ្៉ាំជំនួយផលូវេភ  ? 
 អនកមានបញ្លើសុខភាពមួយចំនួន មិនរត្ូវេរបើា ទើំជំនួយផលឡវេភទ្េនោះានេទ្។ 
ំវិ្ីលសបំផុត្ មុននឹងេរបើា ទើជំំនួយផលឡវេភទ្ណ្មួយ គួរែត្ពិេរេោះំមួយរគូេពទ្ើយំ 
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មុនសិន។ អនកមានបញ្លើសុខភាពដូចៀងេរឿមេនោះ មិនគួរេរបើា ទើំរបេភទ្េនោះេទ្ ។ 
- អនកធាយើប់មានជំងឺេំងេបោះដូង 
- អនកធាយើប់មានបញ្លើេរេោះា ទើក់សរៃសះមខួរកើាល 
- អនកធាយើប់មានបញ្លើចៃរើក់េបោះដូងេដើរខុសរបរកត្ី (រយៈ៦ែខចុងេរឿយ) 
- អនកកំពុងេរបើា ទើំនីរតាត្ ឬ  
- អនកមានបញ្លើេ្លើម និងត្រមងេ ម្ន់្ រ 
- អនកមានបញ្លើែភនកំក់ល្ក់ណ្មួយ 
- អនកមិនអាចរគប់រគងសមាពាើ្ះមាន (សមាពាើ្ះមខពស់) 
- អនកមានជំងឺេបោះដូង ែដលេគារមមិនឱើយមានសកមមភាពផលឡវេភទ្ 
ឿរទ្ិញា ទើំជំនយួផលឡវេភទ្េ៉យមិនមានេវជ៱បញ្ជើពីរគូេពទ្ើយ ឬេៅទ្ញិេៅទ្ី

តាំងលក់ខុសចើាប់ណ្មួយ អនកអាចនឹងទ្ិញប ោះផលិត្ផលែកលងឿយើយ។ ឿរទ្ិញា ទើំ
ជំនួយផលឡវេភទ្ រត្ូវេ្វើេឡើងតាមេវជ៱បញ្ជើ និងេៅតាមឱស្ស្ណើនរសបចើាប់េដើមើបី
សុវត្ថិភាពអនកេរបើរាស់ ។ ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

េដោយ ទូច នុខា, ប្តួតពនិិតយេដោយ េវជ្ជ. ចន ់នុេីណ្ត 

េសចក្ដីបែនថម 
បចហបើបននេនោះ ា ទើំ ឬអាាររបំប នសរមាប់អនកេខើាយផលឡវេភទ្មួយចំនួន ែដល

បៃលើញលក់តាមទ្ីផើារ ំពេិសសតាមទ្ីផើារអនឡាញសពវៃ្ មានេរចើនរបេភទ្ រមួ
 ំងា ទើំបុរាណែខមរផង។ អនកលក់រគប់រូបែត្ងអោះអាងា  ំផលិត្ផល្មមំត្ិ និង
មិនប ោះ ល់ដល់សុខភាពេទ្។ ផលិត្ផលរបេភទ្េនោះ ភាគេរចើនមនិរត្ឹមែត្ឧបត្ថមភ
ដល់បញ្លើផលឡវេភទ្ប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនតែ្ម ំងមានរបសទិ្ធភាពចូលេៅពើាាលជំងឺមួយ
ចំនួនដូចំ េខើាយត្រមងេ ម រល្កេាយើកេ ម បញ្លើរកេពញរបូស្ឍើត្ ឬជួយ
បេងើត្េមជិត្េះមើលំេដើមេទ្ៀត្ផង។ ផលិត្ផល ំងេនោះរួមមាន ៖ អ ៊ីសុីឈុងកិន, 
េមើមេមើៅមាឝើឿ,    
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 និងសររេប់េបៀម   ំេដើម ។
េដើមើបីបេងើនចំណង់ផលឡវេភទ្ឱើយានលសរបេសើរ េរើពីេរបើា ទើំ ឬអាាររបំប ន 

េល្កអនកក៏អាចេរបើរបបអាាររែបប្មមំត្ិមួយចំនួន ែដលមានកនហងែផលេឈើ បែនល 
រត្ីស្ច់ និងេភសជ៱ៈមួយចំនួន ដូចែដលានេរៀបរាប់ៀងេលើរស្ប់ ។ 

ដកេចញពបី្បភពជ្ាេប្ចើន 

១៤៦-អតថ្បេយជន៍ៃនខ្ទឹមស និងគួរេចៀសវង 
 ខទឹមសមិនែមនរត្ឹមែត្ំេរគឿងេទ្សប ុេណ្្ើោះេទ្ ែ្ម ំងំឱស្ផងែដរ 
ែដល ំមកនូវអត្ថរបេោជន៍ំេរចើនដល់រាងឿយ។ េៅេពលសថិត្កនហងអាឿសធាត្ុ
រត្ំក់ អនកអាចស្កៈ ើខំទឹមស ១ កំពសឹ េដើមើបីជួយកេ្ដើសរីរាងៀងកនហងានលស ។ 
េនោះំវិ្ីស្មច៴ណ្ស់ ប ុែនតវា ំមកនូវអត្ថរបេោជន៍ដ៏អស្ងើរើយំេរចើន ដល់រាង
ឿយរួមមាន ៖ 
    ១- ឿរពរជាំងឺផដើសាយ ៖ ឿរទ្ទ្ួល នខទឹមសមួយកំពឹស ប តើប់ពីរត្លបម់កពី
អាឿសធាត្ុរត្ំក់ មានរបសិទ្ធភាពកនហងឿររបៅំង  ក៏ដូចំឿរ រជំងឺផ្ដើស្យ ។ 
្វីដើបិត្ែត្វាមានកលិនមិនលស ប ុែនតខទឹមសរត្ូវានេគស្គើល់ា ំអាាររកំពូលែដលមាន
លកណសមើបត្តិអង់ទ្ីប ៊ីយ ូទ្ិចៀយើំង ដូេចនោះវាអាចឿរ រជំងឺេផើឝងៗាន ។ 
 ឱស្បុរាណ  (សមាគមឱស្បូ  ើេវៀត្ណ្ម) ក៏ាន
ទ្ទ្ួលស្គើល់ចំេ ោះវិ្ីមួយេនោះ។ សមាសធាត្ុស្ពាើន់្័រេៅកនហងខទឹមសមាន
របសិទ្ធភាពរបៅំងនឹងជំងឹផ្ដើស្យ្មមតា ។ ដូេចនោះេហើយ ឿរបរិេភាគខទឹមសមួយ
កំពឹសប តើប់ពីអាឿសធាត្ុរត្ំក់ គឺំវិ្ ីដ៏លសកនហងឿរបៃកើរជំងឺត្ូចៗ ។ េ៉យស្រ
ែត្េៅេពលេនោះ រាងឿយមានារនិភ័យខពស់កនហងឿរេកើត្ជំងឺផ្ដើស្យ ឿរេរបើរាស់



        គល់-សុភាព  

 

ា ទើំអង់ទ្ីប ៊ីយ ូទ្ិច្មមំត្ិភាយើមៗ េដើមើបីទ្ប់ស្កើត្់ភាពរត្ំក់មិនឱើយរំបចូលេរៅេៅ
ៀងកនហង គឺំឿរោំាច់េ៉យមិនបងសង់យូរេឡើយ ។ 
    ២- បេងើនភពសា ើាំ ៖ េោងតាម  ខទឹមសមានផទហកស្រធាត្ុែដល
ជួយរបព័នធឿរ ររាងឿយកនហងឿររបយុទ្ធរបៅំងនឹងេមេរាគ។ ខទឹមស ំងមូលមាន
ស្រធាត្ុមើាឝើងេថា  ។ េៅេពលែដលខទឹមសរត្ូវានកេមទចឬទ្ំ  សមាស
ធាត្ុេនោះែរបេៅំ  ែដលំស្រធាត្ុសកមមសំៀន់េៅកនហងខទឹមស។ 
មានផទហកស្ពាើន្័រ ែដលផ៵ល់ឱើយខទឹមសនូវកលិន និងរសំត្ិែបលករបស់វា ។ 
 េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ អាលីសុីនមិនសថិត្េសថរេទ្  ដូេចនោះវាបំែបលងេៅំ 
សមាសធាត្ុែដលមានផទហកស្ពាើន់្័រេផើឝងេទ្ៀត្ ែដលរត្ូវានេគគិត្ា ផ៵ល់ឱើយខទឹមស
នូវលកណសមើបត្តិពើាាលរបស់វា។ សមាសធាត្ុ ំងេនោះរត្ូវានបៃលើញេដើមើបីេលើក
កមពស់ឿរេឆលើយត្បរបៅំងនឹងជំងឺរបេភទ្មួយចំនួន ៃនេឿសិឿះមសេៅកនហងខលអន 
េៅេពលែដលពួកេគចួបរបទ្ោះនឹងេមេរាគ និងាក់េត្រី។ មានន័យា ឿរទ្ទ្ួល ន
ខទឹមសេរឿយរត្លប់ពីអាឿសធាត្ុរត្ំក ់ ជួយពរងឹងរបព័នធភាពស្ ើំឱើយឿន់ែត្មាន
របសិទ្ធភាព ។ 
    ៣- ្បៅាំងនឹងភពតានតឹង និងអស់កមលើាំង ៖ វាមនិែមនំេរឿងៃចដនើយេទ្ 
ែដលអនកអាចនឹងផ្ដើស្យ ឬរគុនផ្ដើស្យ េៅេពលអនកេ្វើឿរេលើសទ្មន់ ឬសថិត្
េរឿមភាពតានត្ឹង។ រកុមរស្វរំវមកពីស្កលវិទ្ើាល័យ 
កនហងទ្ីរកុង ានរាយឿរណ៍េៅកនហងនិ នុបើបវត្តិ 

 កនហងែខវិច៰ិឿ ៅទើំ២០២១ ា រាងឿយ
ាត្់បង់សមត្ថភាពកនហងឿររបយុទ្ធរបៅំងនងឹឿរឆលងេមេរាគ េៅេពលសថិត្េៅេរឿម
ភាពតានត្ឹងេ្រ ។ 
 េៅេពលែដលពួកេគៈ ើំខទឹមស ពួកេគានរកេឃើញា វាមានរបសិទ្ធភាព
របៅំងភាពតានត្ឹង និងឿរអស់កមាយើំង។ ខទឹមសអាចប ោះ ល់ដល់ឿរេឆលើយត្បរបស់
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រកេពញ ចំេ ោះភាពតានត្ងឹ ឿរបរិេភាគខទឹមស រកេពញ  
របស់អនកផលិត្អ័រម ូនេ្ស៵ស េហើយឿត្់បនថយករមិត្ៃនភាពអស់កមាយើំង ។ ដូេចនោះ
េហើយ ំេរៀងរាល់ៃ្ ឿរបរិេភាគខទឹមសមួយកំពឹស នឹងជួយអនកឿត្់បនថយភាព
តានត្ឹង រាងឿយឿន់ែត្ស្រើារប់ ។ 
    ៤- ជាំងឺេលើសះម ៖ ខទឹមសជំរុញឿរសំេោគនីរទ្ីកអុកសុីដ ែដលពរងីក
សរៃសះម និងរារាំងសកមមភាពរបស់  (អង់ហើឝហីមបំែបលង ) ។ 
េនោះជួយឱើយះមរត្់ានលស សមាពាើ្ះមឿន់ែត្មានសថិរភាព ។ 
 ឿរសិកើាមួយែដលរត្ូវានេចញផើាយកនហងែខកុមភៈ ៅទើំ ២០២២ េៅកនហង

 ានរកេឃើញ
ា  េៅកនហងឿរស្កលើបងចំនួន ១២ នឹងមនុសើឝំង ៥៥០  ក់ ែដលមានជំងឺេលើស
ះមែដលបរិេភាគខទឹមសំេរៀងរាល់ៃ្  មានឥទ្ធពិលដូចេទើេៅនឹងខទឹមសែដរ ។ 
ា ទើំបចហោះសមាពាើ្ះម េរ ោះវាឿត្់បនថយសមាពាើ្ះមសុីស៵ឡលិក ៨ ពិនទហ ខណៈេពល
ែដលបេងើនសមាពាើ្ះម  ៥.៥ ពិនទហ ។ 
    ៥- ឿត់បនថយឿររលក ៖ ឿរសិកើាេលើ្ស៵ីចំនួន ៧០  ក ់ ែដលមានជំងឺ
រល្កស យើក់រា ើំៃរូ ែដលរត្ូវានេាោះពុមពកនហងែខវិច៰ិឿ ៅទើំ២០២០ េៅកនហងទ្សើឝ វដ៵ី

 ានរកេឃើញា  រកុមែដលេរបើា ទើំរេប់ខទមឹស 
១០០០  ំេរៀងរាល់ៃ្ រយៈេពល ៨ សាដើហ៍ មានឿរ្យចុោះៃនឿររល្ក ។ 
ឿរឈឺោប់នងិអស់កមាយើំងត្ិចំងរកុម ។ 
    ៦- បនថយកូេឡេសឋរ៉ៃូល ៖ អត្ថរបេោជន៍ដ៏អស្ងើរើយមួយេទ្ៀត្ៃនខទឹមសសរមាប់
េបោះដូង េ្វើឱើយករមិត្កូេឡេស៵រូូលរបេសើរេឡើង។ ខទឹមសអាចជួយឿត្់បនថយឿរផលិត្
កូេឡេស៵រូូលរបស់េ្លើម។ ខណៈេពលែដលឿររស្វរំវបែនថម គឺរត្ូវឿរំោំាច់
េដើមើបីកំណត្ទ់្ំ ក់ទ្ំនងរវាងឿរទ្ទ្ួល នខទឹមស និងករមិត្កូេឡេស៵រូូល ឿរវិភាគ
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េមតាៃនឿរសិកើាែដលានេចញផើាយកនហងែខឧសភា ៅទើំ២០១៨ េៅកនហងទ្សើឝ វដ៵ី
 ានសននិ៉ឋើនា  ឿរបែនថមខទឹមសមានរបសិទ្ធភាពកនហងឿរឿត្់បនថយ

 ំងកូេឡេស៵រូូលសរុប និងកូេឡេស៵រូូល LDL ខពស់ែដលំកតាឍើារនិភយ័ពីរ
សរមាប់េបោះដូង។ 

ត្កុមមនុសាឝដែលមិនគួបរិចភាគខទឹមស ៖ 
 ្វីដើបិត្ែត្ខទឹមសមានរសំត្ិៅឃើញ់ នងិមានគុណសមើបត្តិេរចើនក៏េ៉យ អនក
ជំ ញែណ ំមនុសើឝដូចៀងេរឿមេនោះ មិនឱើយបរិេភាគខទឹមសេឡើយ ៖ 
 - ្ស៵ីមានៃផទេ ោះ  េើដើខលអន . . . 
 - មនុសើឝអាែឡកហើឝហីំមយួខទឹមស, របសិនេបើេរបើេ៉យេចត្  អាច
បណ្ដើលឱើយរមាស់ ែ្ម ំងបេងើនសមាពាើ្ះមេទ្ៀត្ផង 
 - អនកេរបើា ទើំរបៅំងនឹងកំណកះម មិនគួរេរបើេរចើនេទ្ 
 - អនកែដលមានជំងឺរាករួស 
 - អនកែដលមានសមាពាើ្ះម ប 
 - អនកែដលឈឺរកពោះ  
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១៤៧-បញ្ឝើេថែើមែសឋងេចញតាមរយៈែភនក 
 មានវិ្ីំេរចើនែដលេយើងអាចសេងត្ដឹងពីស្ណើនភាពេ្លើមរបស់ខលអន ប ុែនត
កនហងទ្ីេនោះ េលើកយកវិ្ីមួយកនហងចំេណ្មវិ្ី ំងេ ោះ ែដលេយើងអាចដឹងពីសុខភាព
េ្លើមចើាស់ល្ស់ តាមរយៈឿរសេងត្េមើលេៅេលើែភនក ។ 
 េ្លើមគឺំសរីរាងសំៀន់មួយៃនរាងឿយ ប ុែនតវាមិនមានសរៃសរបស្ទ្សត្ិ
អារមមណ៍េទ្។ ដូេចនោះអនកែដលមានជំងឺេ្លើម  ំ្មមតាមិនមានអារមមណ៍ឈឺោប់េទ្ ។ 
េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ រកុមរគូេពទ្ើយេជឿំក់ា  េ៉យរេន់ែត្រកេឡកេមើលែភនក 
ក៏េយើងអាចពើាករពីស្ណើនភាពសុខភាពេ្លើមានែដរ។ ដូេចនោះចំេ ោះអនកែដលមាន
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បញ្លើេ្លើម ឬេ្លើមេខើាយ  គឺែត្ងែត្បេចញនូវេរាគសញ្ញើ ំង  ៤ ៀងេរឿមេនោះតាម
រយៈែភនក ។ 
    ១- ែភនករមស់ ៖ របសិនេបើែភនករបស់អនកអស់កមាយើំងឥត្ឈប់ឈរ សអត្និង
រមាស់េ៉យមិនដឹងមូលេហត្ុ េនោះទ្ំនងំេរាគសញ្ញើមួយកនហងចំេណ្មេរាគសញ្ញើៃន
ជំងឺេ្លើម រួម ំងមាររីកេ្លើមផងែដរ ។ 
    ២- ែភនកេឡើងពណ៌េលឿង ៖ សញ្ញើំក់ែស៵ងបំផុត្ៃនបញ្លើេ្លើម គែឺភនកេឡើង
ពណ៌េលឿង។ប ៊ីលីរុយប ៊ីន គឺំស្រធាត្ុពណ៌េលឿង-ពណ៌ទ្ឹករកូចែដល
ំផលៃនឿរបំែបកេឿសិឿះមរកហមេៅកនហងះម ប តើប់មកវាឆលងឿត្់េ្លើម។ 
ចំែណកេៅទ្ីបំផុត្េចញពីរាងឿយេៅកនហងល្មក និងបរិមាណត្ិចត្ួចេៅកនហងទ្ឹក
េ ម។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ េពលេ្លើមខូច វាអាចបណ្ដើលឱើយមានឿររបមូលផ៵ហំ 
ប ៊ីលីរុយប ៊ីន និងបណ្ដើលឱើយមានពណ៌េលឿងៃនែភនកនិងែសើបក ។ 
    ៣- ែភនកសៃឤត មត់សៃឤត ៖ ែភនកនិងមាត្់សអត្ អាចបណ្ដើលមកពីេហត្ុេផើឝងៗេទើ
ដូចំអាយុ ឿរេរបើរាស់ា ទើំ។ េ ោះំោឝើងណ្ មូលេហត្ុមួយេទ្ៀត្ែដលមិនអាច
េ្វសរបែហសានគឺជំងឺរកិនេ្លើម។ ឿររល្កៃនរកេពញសមាឃើត្់េៅកនហងែភនកនិងមាត្ ់
បណ្ដើលឱើយមានឿរ្យចុោះៃនឿរផលិត្ទ្ឹកែភនក និងទ្ឹកមាត្់ ។ 
    ៤- ្សវាំងែភនក ៖ េរ ោះា េ្លើមមានមុខៃររកើាះម េបើអនកមានជំងឺេ្លើមឬ
ះមមិនរគប់រេន់េទ្។ េៅេពលែដលះមេ្លើមមិនរគប់រេន ់ មិនអាចចិចឹមាន
េទ្ ែភនកនឹងេផ៵ើមសអត្ និងរពឹល ។ អនកជងំឺំេរឿយៗមានបញ្លើពិឿរែភនកេពលយប់។ 
របសិនេបើអនកេឃើញឿរ្យចុោះៃនចកហវិស័យ ភាពងងឹត្ែភនកេៅេពលយប់ អនកគួរែត្
េៅជបួរគូេពទ្ើយេដើមើបីរកមូលេហត្ុនិងឿរពើាាលឱើយានៅប់ ។ 
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១៤៨-េរគសញ្ញើ៣យសើង សួតមនបញ្ឝើ 
 អាឿរៈមិនរបរកត្ីចំនួន៣ៃនអវយវៈ បៃលើញា សួត្របស់អនកមានបញ្លើែដល
រគប់េទើរបែហលនឹកស្មើនមិនដល់េឡើយ ំពិេសសគឺចំណ ចទ្ី ៣ ។ 
    ១- ឈឺៃដ ៖ ឿរឈឺៃដំេរឿយៗេកើត្េឡើងេៅេពលរាងឿយបៃលើញសញ្ញើៃន
ឿរអស់កមាយើំង ហត្់េនឿយ េ៉យស្រឿយេ្វើសកមមភាពហួសរបមាណ។ េ ោះំ
ោឝើងណ្ក៏េ៉យ របសនិេបើអនកេ្វើឿរៃររស្លៗ េហើយៃដេៅែត្ឈឺ ឿរឈឺ
ោប់ឿន់ែត្ចើាស់េៅេពលយប់ វាទ្ំនងំស្ច់ដុំានោប់េផ៵ើមេលចេឡើងេៅកនហង
សួត្េហើយ។ អនកោំាច់រត្ូវេៅពិនិត្ើយំប តើន់ េដើមើបីរកមូលេហត្ុ និងឿរពើាាល
រត្ឹមរត្ូវ និង ន់េពលេវល្ ។ 
    ២- េវើមសនលើក់្មមៃដ ៖ សញ្ញើ្មមតាបំផុត្ៃនជំងឺសួត្ គឺរមាមៃដេហើម 
កណ្ដើប់ៃដ្ំៗ និងរកចកៃដេឿង។ េៅដំណ្ក់ឿលដំបូងៃនជំងឺមាររីក រមាមៃដ
មិនទ្ទ្ួលានះមរគប់រេន់េទ្ ។ េៅដំណ្ក់ឿលចុងេរឿយ នឹងេលចេចញនូវ
ំលិឿេលើសះម ។  សញ្ញើេនោះបៃលើញា  អនកមានារនិភ័យៃនជំងឺ ក់ទ្ងនឹង
សួត្ គឺជំងឺរល្កទ្ងសួត្ ។ 
    ៣- សៃឹកៃដេជើង ៖ ឿរសពឹកៃដនិងឿរឈឺោប ់សេពញរាងឿយ អាចបណ្ដើល
មកពីដុំស្ច់រីក្ំ និងសងត្់េលើសរៃសរបស្ទ្។ េ ោះំោឝើងណ្ េៅដំណ្ក់
ឿលដំបូងៃនជំងឺមាររីកសួត្ មិនសូវមានេរាគសញ្ញើចើាស់េទ្។ យូរៗេៅេៅេពល
សួត្ែលងដំេណើរឿរ ះមអវយវៈមិនរត្ូវានផត្់ផង់េ៉យបរិមាណះមោំាច់ 
េ ោះេរាគសញ្ញើសពឹកនឹងេលចេឡើងឿន់ែត្េរចើន ។ 
 បែនថមេលើសញ្ញើេៅេលើអវយវៈ របសិនេបើអនកមានជំងសឺួត្ រាងឿយក៏មាន
របត្ិកមមមិន្មមតាដូចៀងេរឿមេនោះែដរ ៖ 
 - កសកំបនតប តើប់ កសកៀយើំងេៅេពលយប់  មានេសលសមេៅកនហងបំពង់ក 
 - រល្ករចមុោះ េហៀរសេមើារ និងរចមុោះសអត្ ឿរហូរេចញពីរចមុោះែរបំេឿមើ 
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 - ដេងឞើមខលី ឿរឈឺោប់បនតិចេៅកនហងរទ្ូង 
 - ែសើបករសអាប់ បបូរមាត្់ពណ៌ស្រើយ 
 - េដកមិនលក់ញឹកៈប់ េហើយែត្ងេរឿកេៅេមាឝើង ៣-៥ រពឹក 
 - ឈឺោប់េៅស្មើ និងខនង 

ក្តាឍ៉ាែដលេធវើឱ៉ាយខូចសួត្ ៖ 
 - ឿរជក់បរ ី ៖ ឿរជក់ារីំមូលេហត្ុចមើបងៃនជំងឺមាររីកសួត្ េរ ោះវា
ផទហកនូវស្រធាត្ុពុលោឝើងេរចើន ។ េៅេពលអនករសូបែផើឝងចូល និងេ្វើឱើយខូចំលិឿ 
ំពិេសសពពុោះខើយល់េៅកនហងសួត្ ែដលនឹងបេចញសួត្េ៉យផ្តើល់ ។ ដូេចនោះសួត្
របស់អនកជក់ារី ែត្ងែត្មានពណ៌េឿមើ ។ 
 - ែផើសងេ្បង ៖ េមចុងេៅ ឬ្ស៵ីេមផទោះំេរចើន ែដលែត្ងរបឈមមុខែផើឝង
េរបង ក៏មានារនិភ័យខពស់ៃនជំងឺមាររីកសួត្ផងែដរ។ ប ៊ីនសុីនេៅកនហងែផើឝងេរបង 
គឺំស្រធាត្ុពុលោឝើងៀយើំង ែដលបណ្ដើលឱើយខូចសួត្េ៉យផ្តើល់ ។ 
 - ឿរបាំពលុបរិយឿស ៖ ឿររស់េៅកនហងកែនលងមានឿរបំពុលបរិស្ណើនដូច
ំេរាងចរកគីមី េរាងចរកសុីម ង់ត្៍ សិបើបកមមផលិត្េរគឿងសៃលើរិមំេដើម ក៏ៃយនឹង
េ្វើឱើយអនកមានជំងឺសួត្ែដរ។ អាឿសធាត្ុអ័ពទមានផទហក្ូលីលសតិ្ៗ និងស្រធាត្ុបង
េរេោះា ទើក់ េៅេពលរសូបចូល ពួកវានឹងបំផ្យើញភាទើសរមសិលេៅកនហងសួត្។ 
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១៤៩-ឿលទាំង៦ លឡស្មប់ផឹកទឹកដូង 
 ទ្ឹកដូងំេភសជ៱ៈែដលរកើាំត្ិទ្ឹកសរមាប់រាងឿយេយើងានោឝើងលស ។ 
េ ោះោឝើងណ្ក៏េ៉យ េបើអនកផឹកវាកនហងេពលែដលរត្ឹមរត្ូវ អនកនឹងទ្ទ្ួលានរបសិទ្ធ
ភាពេរចើន ំងឿរផឹកកនហងេពលមិនរត្ឹមរត្ូវ ។ 
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 ទ្ឹកដូងរសសគ់ឺំេភសជ៱ៈែដលលសៀយើំងសរមាប់រាងឿយ េរ ោះវា ំមកនូវ
អត្ថរបេោជន៍ំេរចើនចំេ ោះសុខភាព ខណៈផលប ោះ ល់មានត្ិចត្ួចប ុេណ្្ើោះ។ ទ្ឹក
ដូងមានឿឡឡរនីិងំត្ិៀយើញ់ ប ប ុែនតសមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន ស្រធាត្ុែរូ និងស្រ-
ធាត្ុចិចឹមេផើឝងេទ្ៀត្ដចូំ អាសុីដ   កលរ ួ ំត្ិែដក  ប ូតាសើយឡម  ឿល់សើយឡម 
សូដើយឡម មាឝើេញ សើយឡម និងផូសវ ៊័រ ។ 
 េលើសពេីនោះ ទ្ឹកដូងរត្ូវានេគបញ្ជើក់ា    ំមកនូវអត្ថរបេោជន៍ដ៏អស្ងើរើយ
ំេរចើនដល់រាងឿយ។ ំពិេសសផឹកេៅេពលរត្ឹមរត្ូវ របសិទ្ធភាពរបស់វាឿន់ែត្
េកើនេឡើង។ អនកជំ ញែផនកសុខភាពនិោយា  ផឹកទ្ឹកដូងរបមាណមួយែផលកនហងមួយ
ៃ្េៅេពលណ្មួយកនហងចំេណ្មេពល ំង៦ដូចៀងេរឿមេនោះ គឺសុទ្ធែត្លសៀយើំង ៖ 
    ១- េ្ឿយអាហារេពល្ពឹក ៖ េដើមើបីេចៀសវាងឿរេហើមេ ោះ និងមិនរមាយើយ
អាាររ អនកគួរផឹកទ្ឹកដូងេៅេពលរពឹក ឬេពលរេសៀល។ េនោះគឺេ៉យស្រែត្ទ្ឹកដូង
មានផទហកអាសុីដ ែដលអាចជួយពរងឹងរបព័នធភាពស្ ើំ េ្វើឱើយរបេសើរេឡើងនូវ
ឿររមាយើយអាាររ និងជួយសរមកទ្មន់។ េលើសពីេនោះ ទ្ឹកដូងក៏ំេភសជ៱ៈប ូវកមាយើំង
ដ៏លសផងែដរសរមាប់អនកេ្វើឿរ និងារត្់រាណ ។ 
    ២- មុន នងិេ្ឿយហាត់កីឡា ឬេធេើឿរៃរធៃន់ ៖ អនកអាចផឹកទ្ឹកដងូមួយែកវ
កនហងរយៈេពល ៣០  ទ្ ី មនុេពលារត្់រាណ ឬេ្វើឿរៃរ្ន់ េរ ោះវាជួយឱើយរាង
ឿយមានភាពបត្់ែបន និង្ន់ំងមុន។ ំងេនោះេៅេទ្ៀត្ េរឿយលំារត្់រាណ 
៣០  ទ្ី អនកគួរផឹកទ្ឹកដូងបនតចិែដរ េដើមើបីជួយបំេពញំត្ិេអឡិចរត្ូលីត្ែដល
ាត្់បង់កនហងេពលារត្់រាណៀយើំង និងឿរ រឿរអស់កមាយើំងលឞិត្ៃលឞ ។ 
    ៣- មុន ឬេ្ឿយអាហារេពលៃថៃ ៖ ឿរផឹកទ្ឹកដូងមួយែកវមុនៈ ើំអាាររ
េពលៃ្រត្ង់ នឹងេ្វើឱើយអនកមានអារមមណែ៍ឆសត្ និងជយួឿរ រមិនឱើយអនកចង់បរិេភាគ
អាាររេរចើនេពក។ មើាឝើងេទ្ៀត្ េ៉យស្រែត្ទ្ឹកដូងមានឿឡឡរ ីប ដូេចនោះវាមាន
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របសិទ្ធភាពជួយដល់ឿររមាយើយអាាររ ឿរ រេហើមេ ោះេរឿយអាាររ និងជួយ
សរមួលដល់ឿររមាយើយអាាររផងែដរ ។ 
    ៤- ផឹក២េមសើងមនុចូលេគង ៖ ឿរផឹកទ្ឹកដងូជួយឿត្់បនថយឿរ្ប់ារមភាន
ខលោះ និងេ្វើឱើយចៃរើក់េបោះដូងមានសថិរភាព។ ដូេចនោះេហើយ េបើផឹកេពលកើាលល្ឃើច វានឹង
ជួយឿត្់បនថយឿរេនឿយហត្់ និងេ្ស៵សាន ។ 
 ោឝើងណ្មិញ ទ្ឹកដូងក៏ជយួកមាងើត្់ំត្ិពុលែដលបងេរេោះា ទើក់ នងិឿរ រ
ឿរឆលងេមេរាគ ជរមោះបញ្លើផលឡវេ ម និងត្រមងេ មផងែដរ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏
េ៉យ ចូរផឹកវារបែហល ២ េមាឝើងមុនេពលចូលេគង េដើមើបីេចៀសវាងឿរេហើមេ ោះ 
និងេ មយប់ ែដលរុៀនដល់ដំេណករបស់អនក ។ 
    ៥- ស្រសឋីមនៃផទេពុះ ៖ ទ្ឹកដូងអាចឿត្់បនថយឿរោញ់កូន ចំេ ោះ្ស៵ីមានៃផទ
េ ោះ ក៏េរ ោះែត្ទ្ឹកដូងជួយស្ដើរេអឡិចរត្ូលីត្ែដលាត្់បង់ េ្វើឱើយរាងឿយមាន
អារមមណ៍របេសើរេឡើង ។ ដូេចនោះេហើយ្ស៵ីមានៃផទេ ោះ ោប់ពីរត្ីមាសទ្ី ២ គួរែត្
ទ្ទ្ួល នទ្ឹកដូងេដើមើបីរបៅំងនឹងឿរខវោះំត្ិទ្ឹក និងឿរទ្ល់ល្មក។ ំឿរពិត្
ណ្ស់ ្ស៵ីមានៃផទេ ោះកនហងរយៈេពល៣ែខដំបូង មិនគួរផឹកទ្ឹកដូងេទ្ េរ ោះវាៃយ
នឹងេ្វើឱើយសើបឡនក្ ឍើក់  ំឱើយរលូត្កូន ។ 
    ៦- បនទើប់ពីផឹក្សា ៖ ចំេ ោះអនកែដលផឹកេរគឿងរសវឹង ំត្ិអាល់កលុនឹងេ្វើ
ឱើយរាងឿយេខើាោះំត្ិទ្ឹកែដលអាចបណ្ដើលឱើយឈឺកើាល និងចេៃវើរេៅរពឹកប តើប់។ 
ឿរផឹកទ្ឹកដូងនឹងជួយទ្ប់ទ្ល់នឹងលកខណឌ ំងពីរេនោះ េៅេពលែដលអនកភាញើក់ពី
ដំេណក វានឹងជួយស្ដើរេឡើងវិញនូវេអឡិចរត្ូលីត្ែដលាត្់បង់ េ្វើឱើយអនកមាន
អារមមណ៍ស្រើារប់ ។ ប្បភព ៖ អតថបទបកែប្បេដោយ ផទះេននហ៍ 

រមែឹក ៖ េៅកនហងរបភព  រាប់ា ឱើយផឹកទ្កឹ
ដូងមុនអាាររេពលរពឹកដូេចនោះវិញ, សូមពិោរណ្ ។ (េមើលរត្ង់េលខ៦២ផង)។ 
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១៥០-ហានភិ័យៃនឿរស្មលកូនេ៉យវុះឿត់ 
ឿរវោះឿត្់សរមាលកូនមានផលវិាកេរចើន  ំងកនហងអឡំហងេពល និងេរឿយ

េពលសរមាល ។ 
 ំទ្ូេៅេពទ្ើយែត្ងែត្េលើកទ្ឹកចិត្តឱើយ្ស៵សីរមាលកូនតាមែបប្មមំត្ិ េរ ោះ
ផលវិាកៃនអំឡហងេពល និងេរឿយេពលសរមាលមានត្ិចត្ួចំងឿរវោះឿត្់។ ប ុែនត
កនហងករណីរកមុរគូេពទ្ើយសេរមចេ្វើឿរវោះឿត្់ លុោះរតាែត្ឿរសរមាលតាម្មមំត្ិអាច
មានេរេោះា ទើកច់ំេ ោះមាដើយនិងកូន។ េល្កបណឌិត្ ចនទ រសមី ឯកេទ្សសមភព និងេរាគ
្ស៵ី ានឱើយដងឹា  បចហបើបននេនោះអរតាអនកសរមាលកូនេ៉យវោះឿត្់មានឿរេកើនេឡើង
ំលំ៉ប់គួរឱើយរពួយារមភ ំពិេសសឿរវោះឿត្់េ៉យមិនដឹងមូលេហត្ុរត្ឹមរត្ូវ ។ 
 េល្កបនតា  ្ស៵ីមួយចំនួនយល់ខុសា  ឿរសរមាលកូនេ៉យវោះឿត្់មាន
ភាពៃយរសួលេ៉យមិនោំាច់ឆលងឿត្់ឿរឈឺេ ោះសរមាល នងិេមើលរុលងផល
វិាកេផើឝងៗេៅៃ្អ គត្ ែដលបណ្ដើលពីឿរវោះឿត្់េនោះ។ ដូេចនោះេល្កេវជ៱បណឌិត្
នឹងេលើកេឡើងពីផលវិាកខលោះៗអំឡហង នងិេរឿយេពលឿរវោះឿត្់សរមាលកូន ៖ 
១- ផលិវិបក្អ្ំ ុងេពលវេះកាត្់ ៖ 
 - ផលវិាកៃនា ទើំសណែំ  
 - ឿរាត្់បង់ះមេរចើនកនហងេពលវោះឿត្់ 
 - ឿរ៉ច់រែហកកសើបឡនៀយើំង 
 - របួសេាយើកេ ម ឬេ ោះេវៀន ែដលត្រមូវឱើយសរមាកេពទ្ើយយូរ 
២- ផលវិបក្េរកាយេពលវេះកាត់្ភល៉ាមៗ ១០% េៅ ៤២% 
 - ឿរបងេរាគេផើឝងៗមានដូចំ ឿររល្កេាយើកេ ម រល្កភាទើសកនហងរបស់
សើបឡន រល្កេរស្មេ ោះ ឬអាចដល់បងេរាគកនហងសរៃសះម 
 - ឿរហូរះមេរឿយេពលវោះឿត្់ មានកកះមេលើស្ទើមរបួសសើបឡន ឬ
របួសេរឿមែសើបក 
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 - េសលកស្យើំង 
 - ផលវិាកសទោះសរៃសះមត្ូចៗ ំពិេសសសរៃសះមកនហងសួត្ េ្វើឱើយ
មានវិបត្តិផលឡវដេងឞើម 
៣- ផលវិបក្េរកាយវេះកាត្់ េៅេពលមនៃផទេពេះេលើក្េរកាយ ស្រសដីអាចរបឈមនឹង ៖ 
 - ឿរវោះឿត្់យកកូនស្ំ្មី 
 - ឿរធាយើយសើបឡន 
 - សុក ំងមាត្់សើបឡន 
 - សុកោក់ឫសកនហងស្ច់សើបឡន ឬោក់ដល់េាយើកេ ម 
 ផលវិាក ំងអស់េនោះ មិនសូវេកើត្មានំញឹកៈប់េទ្ ែត្ករណីខលោះអាច
គំរាមកំែហងដល់អាយុជីវិត្្ស៵ីាន។ ដូេចនោះរាល់ឿរសរមាល ំងអស់ ្ស៵ីគួរែត្
ពិភាកើាំមយួរគូេពទ្ើយជំ ញំមុន េដើមើបីេរជើសេរីសឿរសរមាលមួយដ៏សមរសប 
និងមានសុវត្ថិភាព ំងមាដើយនិងកូន ។ (រត្តួ្ពិនិត្ើយេ៉យេវជ៱. ោន់ សុីេណត្) 

េដោយ ប្ទ ីរា៉ាវ ី
Medical news for Cambodia 

្បវតតិៃនឿរស្មលកូនេ៉យវុះឿត់ 
ឿរសរមាលកូនេ៉យវោះឿត្់ដំបូង ានទ្ទ្ួលេំគជ័យេៅៅទើំ ១៥០០ កនហង

របេទ្សសវីសេ៉យអនកឿប់រជូកមាទើក់េះមើោះ  េលើភរិោរបស់េត្់
េះមើោះ  េរឿយពីភរិោរបស់េត្់ឈឺេ ោះសរមាល
អស់រយៈេពលំេរចើនៃ្ េរឿមឿរជួយសរមាលពីឆមបចំនួន ១៣  ក ់ក៏េៅែត្មិន
អាចផ៵ល់កំេណើត្ឱើយកូនាន ។ 

េពលេ ោះ  ានទ្ទ្ួលឿរអនុញ្ញើត្សរមាប់ឿរវោះឿត្់េដើមើបី
យកកូនេចញំេលើកដំបូង េ៉យេត្ា់នេរបើឡាមសរមាប់ដំេណើរឿរវោះឿត្់េនោះ ។ 
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កូនែដលេកើត្មកមានសុខភាពលស្មមតា េហើយប តើប់មករបពនធេត្់ក៏មានកូន៥ ក់
បែនថមេទ្ៀត្ែដលសរមាលេ៉យ្មមំត្ិ ។ 

អនកឿប់រជូកមានជំ ញកនហងឿរេរបើឿំបិត្ និងានេ្វើឿរវោះឿត្់សរមាលកូន
ឱើយសត្វេៅេពលវាពិាកេកើត្ដូចំ េមេេ ែឆ និងេចៀមំេដើម េដើមើបីជួយសេ្ៃគើោះ
កូនេៅេពលពួកេគយល់ា មាដើយអាចនឹងស្យើប់ ។ 

អវីរគប់ោឝើងកោ៏ប់េផ៵ើមដំេណើរឿរពីេពលេ ោះមក និងេ៉យស្រវិ្ីស្្ស៵
មួយេនោះ ានជួយសេ្ៃគើោះជីវិត្មាដើយនិង រករាប់មិនអស់រហូត្មកដល់បចហបើបននេនោះ។ 

ប្បភព ៖ Dr abdou’s advice ែប្បនប្មួល ៖េវជ្ជ. េពៅ ច័នទរដឋា 
១៥១-កុាំេធេើេរឿងទាំង៦េនុះ កនអងេពលហាត់្បណ 

 ចូរកុំេ្វើេរឿង ំង ៦ េនោះឱើយេស្ោះ េៅេពលារត្់រាណ របយ័ត្ន៉ច់សរៃស
ះមខួរកើាលមួយរុេពច ។ 
 ឿរារត្់រាណ ឬេលងកឡីាណ្មួយគឺសុទ្ធែត្លសចំេ ោះសុខភាព េ ោះំ
ោឝើងណ្ ក៏មានេពលេវល្សមរសបេៅតាមេ ោះែដរ េ៉យមិនេចោះែត្បងំខលអនឯង 
ឬអនុវត្តកនហងឿលៈេទ្សៈែដលមិនលសណ្មួយេឡើយ ។ 
 ៀងេរឿមេនោះ េយើងនឹងបៃលើញេរឿង ំង៦ែដលអនកគួរេចៀសវាងកនហងអំឡហង
េពលេលងកីឡា ឬារត្់រាណ េរ ោះអាច ំឱើយអនក៉ច់សរៃសះមខួរកើាល និង
ាត្់បង់ជីវិត្មួយរុេពច ៖ 
    ១- អងអយ ឬ េដកភលើមៗបនទើប់ពីហាត់្បណ ៖ េពលែដលរាងឿយហត្់
េនឿយៀយើំង ឬស្ច់ដុំដំេណើរឿរៀយើំង និងេទ្ើបែត្េហៀរេញើសេចញមកេរចើន អនកមិន
គួរអងហយចុោះ ឬេដកភាយើមៗេ ោះេទ្ េរ ោះរាងឿយមិនអាចសរមបេៅតាមសកមមភាព
េ ោះានភាយើមៗ ែដល ំឱើយអនកអាចដួលសនលប់។  លសបំផុត្គួរែត្េដើរ ដកដេងឞើមយឺត្ៗ
រយៈេពល ១០ េៅ ១៥  ទ្សីិន េដើមើបីឱើយរាងឿយវិលេៅសភាពេដើមវិញ ។ 
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    ២- ងូតទឹកបនទើប់ពីហាត់្បណ ៖ េ៉យស្រឿរផ្យើស់ប៵ឡរសីត្ុណលភាពភាយើមៗក៏
អាច ំឱើយអនកជួបបញ្លើែដរ។ េរឿយពីារត្់រាណរួច ចូរអងហយោំឱើយេញើសសអត្សិន
សឹមងូត្ទ្ឹក េបើអាចគួរងូត្ទ្ឹកេើដើឧណលៗ េរ ោះវាលសសរមាប់រាងឿយនិងខួរកើាល ។ 
ផទហយេៅវិញ េបើរាងឿយកំពុងែបកេញើសៀយើំង េហើយែបរំឱើយទ្ឹករត្ំក់ហូរចូលខលអន
ភាយើម េ ោះខើយល់រត្ំក់អាចរំបចូលកនហងខលអន  ំឱើយសទោះសរៃសះមមួយរុេពច ។ 
    ៣- ហាត់្បណទាំងខ្ែឤនកាំពងុឈឺ ៖ មនុសើឝំេរចើនេៅេពលកំពុងេើដើខលអន កសក 
ឬេហៀរសេមើារ េពលេ ោះរាងឿយកំពុងែត្អស់កមាយើំងៀយើំង ែបបេនោះមិនគួរពើាោម
េ្វើលំារត្់រាណេឡើយ វាៃយនឹងរបឈមេរេោះា ទើក់ៀយើំងណ្ស់ េរ ោះរាងឿយ
កំពុងាត្់បង់ំ ត្ិទ្ឹក ែដលអាចបណ្ដើលឱើយ៉ច់សរៃសះមខួរកើាលដូចេទើ ។ 
    ៤- ហាត់្បណទាំងេពុះទេទ ៖ មិនែមនឱើយអនកបរិេភាគែឆសត្េទ្ើបារត្់រាណ
េ ោះេទ្ អនករេន់ែត្បរិេភាគអាាររសរមន់ត្ិចត្ួច កុំឱើយេ ោះេៅទ្េទ្ េរ ោះវាៃយ
នឹងបណ្ដើលឱើយអនកដួលសនលប់ ឬ៉ចស់រៃសះមខួរកើាល។ េបើេមើនអវីចូលេ ោះ
េស្ោះ ោឝើងេារចណ្ស ់ក៏គួរែត្មានទ្ឹកចូលេ ោះខលោះសិនែដរ ។ 
    ៥- េធេើលាំហាត់្បណៀលើាំងេពក ៖ កុំោប់េផ៵ើមភាយើម សំរុកយកៀយើំងមួយទំ្ហឹង។ 
អនកគួរអនុវត្តវាបនតិចម៵ងៗេទ្ើបលស េរ ោះរាងឿយមិនអាចសរមបានរហ័សៀយើំងេទ្។ 
ឿរែដលអនកសំរុកេ្វើលំារត្់រាណេរចើនេមាឝើង េ ោះក៏ៃយនឹងាក់ឆសឹង ាត្់បង់
ចំណង់អាាររ និងះនដល់ឿរ៉ច់សរៃសះមខួរកើាលំេដើម ។ 
 អនកជំ ញែណ ំឱើយមនសុើឝទ្ូេៅ គួរេ្វើលំារត្់រាណរត្ឹម៥េមាឝើងកនហងមួយ
សាឍើហ៍ គឺលសបំផុត្ េហើយេបើេរចើនឬត្ិចំងេ ោះ ក៏ែផសកេៅតាមកមាយើំងរាងឿយ
របស់មនុសើឝមាទើក់ៗែដរ ។ 
    ៦- ហាត់្បណមុនចូលេដក ៣ េមសើង ៖ េោងតាមអនកជំ ញានែណ ំា  
អនកមិនគួរេ្វើលំារត្់រាណមុនេពលចូលដំេណកកនហងអំឡហងេពល ៣ េមាឝើងេ ោះេទ្ 
េរ ោះរាងឿយរត្ូវឿរេពលោឝើងេារចណ្ស់ក៏ ៩០  ទ្ីែដរ េដើមើបីឱើយរត្លប់មក
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សភាពរត្ំក។់ េ ោះអនកបងំខលអនឯងេដក ក៏េដកមិនសប់សល់ែដរ េហើយេបើអនកបនត
ទ្មាយើប់ែបបេនោះយូរេៅ អាចនឹងេ្វើឱើយឿរចងោំចុោះេខើាយ សមាពាើ្ះមេឡើងខពស់ 
និងេំងេបោះដូងកនហងេពលេដកក៏មាន ។  ប្បភព ៖ បរេទន / ែប្បនប្មលួ ៖ កនុងប្នុក  

១៥២-ទមលើប៣់យសើងមនុចូលេគងេធេើឱើយេថែើមមនសុខ្ភពលឡ 
 េ្លើមមានត្ួ ទ្ីសំៀន់កនហងឿរបំែបលងស្រំត្ិ និងមុខៃរមួយចំនួនេទ្ៀត្
របស់រាងឿយ ដូចំផទហក ឿរសំេោគរបូេត្អ ៊ីនាយើស្មើ ឿរបនើាបំត្ិ
ពុលំេដើម។ េ្លើមក៏ផលិត្ទ្ឹករបមាត្់ែដលេដើរត្ួោឝើងសំៀន់ផងែដរ និងដំេណើរឿរ
រមាយើយអាាររ ។  េ្លើមរត្ូវានេគោត្់ទ្ុកា ំេរាងចរកគីមីេៅកនហងរាងឿយ េរ ោះ
វាទ្ទ្ួលខុសរត្ូវ និងរគប់រគងរបត្ិកមមជីវគីមីំេរចើនេៅកនហងរាងឿយ ។ 
 េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ េសទើរែត្េមើនសរៃសរបស្ទ្ែដលទ្ទ្ួលឿរឈឺ
ោប់េៅកនហងេ្លើម។ របសិនេបើេ្លើមមានជំងឺ វាពិាកនងឹរកេឃើញណ្ស់។ េៅេពល
រកេឃើញ ជំងឺេនោះសថិត្កនហងដំណ្ក់ឿលចុងេរឿយេៅេហើយ។ េ ោះបីបញ្លើេ្លើមមិន
បណ្ដើលឱើយមានឿរឈោឺប់ក៏េ៉យ ប ុែនតអនករែមងចួបរបទ្ោះនូវសញ្ញើរពមានមួយ
ចំនួនដូចំ មុខេលឿង ឬៃបត្ង ែភនកេលឿង ចេៃវើរ រកចកៃដមានឆនឡត្ពណ៌ស សអត្ 
រមាស់ែភនក ទ្ឹកេ មេលឿង និងដេងឞើមមិនលសំេដើម ។ 

កនហងេពលយប់មុនចូលេគងមួយេមាឝើង ំេពលេវល្មាសែដលចិចឹមេ្លើម
ានោឝើងលស។ ចូរេ្វើេរឿង ំង ៣ ោឝើងេនោះ េដើមើបីសុខភាពេ្លើមរបស់អនក ៖ 
    ១- រកើាសាថើនភពផែឣវចិតតវជិជមនមុនចលូេគង ៖ ភាពតានត្ឹងប ោះ ល់ដល់
សុខភាពេ្លើម និងរកពោះ។ មនុសើឝែដលសថិត្កនហងអារមមណ៍េស្កេៅ ាក់ទ្ឹកចិត្ត
សុទ្ធែត្បេចញអ័រម ូនែដលប ោះ ល់ោឝើង្ន់្រដល់សុខភាព ។ េនោះំមូលេហត្ុ
ែដលអនកឧសើាហ៍រងសមាពាើ្េហើយេគងយប់ េរចើនែត្មានបញ្លើេ្លើម និងរកពោះ ។ 
 េោងតាមរទ្ឹស៵ីៃនឱស្បុរាណចិន មនុសើឝែដលែត្ងែត្រកើាអារមមណ៍
អវិជ៱មាន និងឿរធាយើក់ទ្ឹកចិត្ត នឹងេ្វើឱើយេ្លើមេៅរទ្ឹង ះម នឹងផ្យើស់ទ្ី និងរត្់
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របៅំងនឹង េៅកនហងេ្លើមរបស់អនក េហើយមិនលសចំេ ោះសុខភាពំរួមរបស់មនុសើឝ
មាទើក់ៗេឡើយ។ ឿរែ្រកើាសុខភាពផលឡវចិត្តេ៉យរីករាយមុនេពលចូលេគងគឺំវិ្ីលស
បំផុត្សរមាប់អនក េដើមើបីេគងលក់សប់សល់ េ្លើមមានសុខភាពលស និងសុខភាព
របកបេ៉យនិរនតរភាព ។ 
 ដូេចនោះចូរពើាោមរកើាអារមមណ៍រីករាយមុនេពលចូលេគង ឬោឝើងេារច
ណ្ស់ក៏កមាងើត្់អារមមណ៍អវិជ៱មានេចញ េៅេពលអនកចូលេគង សប់ស្ឃើត្់ េហើយទ្ុក
ឱើយអវីៗ ំងអស់កនហងៃ្េនោះកនលងផុត្េៅេ៉យ្មមំត្ិ ។ 
    ២- ផឹកទឹកមួយែកវមុនចលូេគង ៖ គួរផឹកទ្ឹកមួយែកវរបែហលមួយេមាឝើងមុន
ចូលេគង េបើផឹកេកៀកចូលេគង នឹងរត្ូវរុៀនដល់ដំេណក េរ ោះរត្ូវភាញើក់បេ តើបង់ ។ 
 ឿរផឹកទ្ឹកគឺំទ្មាយើប់លសណ្ស់។ មនុសើឝែដលមានសុខភាពលស ំ្មមតា
ផឹកទ្ឹកឱើយានរគប់រេន់ំេរៀងរាល់ៃ្។ ទ្ឹកជួយជួសជុលេឿសិឿេ្លើម បនថយ
ករមិត្ំត្ិពលុ និងឿត្់បនថយឿរខូចៀត្េ្លើម ។ 
 ឿរផឹកទ្ឹកេើដើឧណលៗមួយែកវ មិនរត្ឹមែត្េ្វើឱើយេ្លើមនិងត្រមងេ មរបេសើរ
េឡើងប ុេណ្្ើោះេទ្ ប ុែនតែ្ម ំងជួយបនើាបំត្ិពុលកនហងរាងឿយានលស ជំរុញឿរ
រមាយើយអាាររឱើយដំេណើរឿរានរលូន និងឿរ រកកះមេៅរពឹកប តើប់ ។ វា
ចំណ្យេពលរត្ឹមែត្ ២-៣  ទ្ីេដើមើបីេ្វើ និងរយៈេពលខលីេដើមើបីបេងើត្ទ្មាយើប់េនោះ
េហើយអនកអាចជួយខលអនអនកឱើយរបេសើរេឡើងនូវសុខភាពេ្លើមរបស់អនក េ្វើឱើយសុខភាព
ទ្ូេៅរបស់អនករបេសើរេឡើង ។ 
    ៣- រុំេៈចចាំណ ចោក់មជអលវទិើាសាស្រសឋ ៖ េោងតាមឱស្បុរាណ ៃ្ចុង គឺ
ំចំណ ចោក់ម៱ហលវិទ្ើាស្្ស៵ែដលរត្ូវនឹងេ្លើម ។ អនកក៏អាចចុចចំណ ចោក់ម៱ហល
វិទ្ើាស្្ស៵េនោះមុនេពលចូលេគង េដើមើបីចិចឹមេ្លើម ។ ចំណ ច  សថិត្
េៅេលើកំពូលៃនេជើង េៅកនហងឿរធាយើក់ទ្ឹកចិត្តរវាងឆសឹងរមាមេជើង្ំ និងរមាមេជើងទ្ពីីរ
ែដលសរៃសះមចូលមកប ោះ។ អនកអាចស្តើបអែងសលទ្ីេនោះោឝើងៃយ ។ 
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 មុនេពលចូលេគង អនកគួរែត្េភាញើច និងចុច  
ប ុែនតរត្ូវចំណំ្ា  អនកមនិគួរេ្វើវាយូរេពកេទ្  មាឝើសើាមាខើងៗរបែហល ១០  ទ្ី ។ 

េនោះជួយបេងើនមុខៃរេ្លើម សរមួលចរាចរណ៍ះម និងកមាងើត្់
ំត្ិពុលពីៀងេរើ ។ 

វិធីសេងតេមើលសុខ្ភពេថែើម 
េដើមើបចីងដ់ឹងា េ្លើមលស ឬអត្់ សូមេមើលែត្ែផនក ំងបីៃនរាងឿយក៏ចើាស់ 

ប ុែនតំ អកុសល មនុសើឝំេរចើនមិនដឹងេរឿងេនោះេទ្ ៖ 
 ១- េមើលរក្ចក្ ៖ េោងតាមឱស្បូ  ើ េ្លើមរគប់រគងសរៃសពួរៃនរាងឿយ 
ដូេចនោះេបើេមើនបញ្លើរកចកៃដ េ្លើមរាកដំមិនមានបញ្លើអវី ំងអស់។ របសិនេបើមាន
សរៃសពណ៌េខៀវំេរចើនេៅៀងេរឿយៃដ មានន័យា េ្លើម និង្ង់ទ្ឹករបមាត្់មនិ
លស។ េបើមានស្ទើមេរបោះេឡើង ឬេលចេលើរកចក វាំសញ្ញើា េ្លើមខូច ។ របសិនេបើ
រកចកទ្ន់ និងេសលក វាអាចំសញ្ញើៃនភាពេសលកស្យើំង ។ 
 ២- េមើលមុខ ៖ េោងតាមឱស្បូ  ើ មុខែដលមានរសេមាលពណ៌េលឿង 
េរចើនែត្ំប់ ក់ទ្ងនឹងឿរខវោះះម លំែពងេខើាយ ឬរកពោះ។ េ្លើមស៵ហកះម ប ុែនត
េបើះមេ្លើមមិនរគប់រេន ់ ែសើបកមុខនឹងមិនមានស្រធាត្ុចិចឹមេពញេលញ ែដល
េ្វើឱើយែសើបកមិនសូវរសស់ា យើ។ េលើសពីេនោះ ឿររបមូលផ៵ហំំត្ិពុលេៅកនហងេ្លើម ក៏នឹង
េ្វើឱើយអត្ុលើយភាពអ័រម ូន នងិជំងឺៃនរបព័នធ ផងែដរ ។ 
 ៣- េមើលែស៉ាបក្ ៖ ែសើបករសអាប់ េលឿង េឿមើ និងរមាស់ំេដើម សុទ្ធែត្ំ
សញ្ញើរពមានា  េ្លើមេ្វើឿរេលើសទ្មន់។ អនកែដលចូលេដកយឺត្ នឹងេ្វើឱើយមុខៃរ
េមតាម ូលីសែលងរលូន ំេរឿយៗេ្វើឱើយែសើបកេឿមើ និងរសអាប់ ឬមានរងវង់េឿមើេរឿម
ែភនក។ េហត្ុផលគឺា មុខៃរបនើាបំត្ិពុលរបស់េ្លើមរត្ូវានចុោះេខើាយ េឿសិឿ
េ្លើមមិនអាចយក  េចញសរមាប់ចរាចរណ៍ានេទ្ ដេូចនោះែសើបករត្ូវាន
ប ោះ ល់ ។ ប្បភព ៖ Phunutoday/ Knongsrok  
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១៥៣-អេីេៅំជាំងឺេតតាណូស ? 
 េត្តាណូស  គឺំជំងឺមួយែដលេកើត្េឡើងេ៉យស្រំត្ិពុល
របស់ េៅភាជើប់េឿសិឿរបព័នធរបស្ទ្ េហើយ
បណ្ដើលឱើយមានឿរក្ ឍើក់ស្ច់ដុំ េ៉យោប់េផ៵ើមដំបូងេៅេលើស្ច់ដុំៃផទមុខ និង
ស្ច់ដុំក បណ្ដើលឱើយមានឿរឈឺោប ់ លំាការមាត្់ លំាកេលបទ្ឹកមាត្់ និង
េលបចំណីអាាររ ។ 
 ជំងឺេត្តាណូសអាចេកើត្េឡើងចំេ ោះមនុសើឝរគប់វ័យ និងេលើសត្វ ហនៈ
ផងែដរ។ ែត្េបើេកើត្េលើកូនេកមងេទ្ើបនឹងេកើត្ េយើងេរចើនេថា  ជំងឺសនទំន់ ។ 
េ៉យស្រមិនានោក់ា ទើំបៃកើរ ឬោក់ា ទើំមិនានរគប់រេន់  

 ឬមិនានោក់រមលឹកេឡើងវិញ  និងឿរខវោះ
អ ម័យ រែមងេ្វើឱើយជំងឺេត្តាណូសេកើត្មានេឡើងំញឹកៈប់ េហើយេបើ្ ន់្រអាច
បណ្ដើលឱើយអនកជំងឺស្យើប់ាន ។ 
    ១- ភនើក់ៃរបងេរគ ៖ េមេរាគៃនជំងឺេត្តាណូសេះមើោះ កលឡរទ្ីឌយីើយឡមេត្តានី
(  
គឺំាក់សុីរឿំបូក មានចល រស់េៅេ៉យមិនរត្ូវឿរខើយល់អុកសុីែហើឝន ។ 
 េមេរាគេត្តាណូសរស់េៅកនហងដី កនហងល្មកសត្វ រស់េៅកនហងរប៉ប់រមាយើយ
អាារររបស់មនុសើឝ និងសត្វ ហនៈែដលសីុេៅមើំអាាររ ។ 
 េមេរគេត្តាណូសមនរ ង់រទយពីរ ៖ 
 -  ី ១ រូបរងជាបក្់សុី ែដលេយើងអាចសមាយើប់ពួកវា
ានេ៉យស្រា ទើំផើឝោះ េ៉យស្រកេ្ដើ េ៉យស្រា ទើំសមាយើប់េមេរាគ ំពិេសស
ពពួកអាល់ឿឡាំង ។ 
 -  ី ២ រូបរងជាសព័រ  ែដលរស់េៅានយូរៅទើំ្ន់នឹង
កេ្ដើ និងទ្ឹកា ទើំសមាយើប់េមេរាគ ។ េមេរាគេត្តាណូសបេចញំត្ិពលុពីរោឝើងេៅ



        គល់-សុភាព  

 

េលើរបព័នធរបស្ទ្គឺ T  េ្វើដំេណើរតាមចរនតះម  និងទ្ឹករៃង 
រួចេៅភាជើប់នឹងេឿសិឿរបព័នធរបស្ទ្, រីឯ T ជួយសរមួលឿរេកើន
េឡើងៃនេមេរាគេត្តាណូស ។ 
 េមេរាគៃនជំងឺេត្តាណូសចូលកនហងខលអនមនុសើឝេយើងតាមរយៈរបួស និងដំេៅ
ែដលរត្ូវសត្វៀំ េបើេ ោះបីរបួសេ ោះត្ិចត្ួចក៵ី ។ 
    ២- រយៈេពលបងេរគ  ៖  ោបត់ាំងពីេមេរាគេត្តាណូសចូលកនហងខលអនេយើងតាម
រយៈមុខរបួសេ៉យរបឿរណ្មួយ រហូត្ដល់េចញេរាគសញ្ញើេត្តាណូស មានរយៈ
េពលំម្ើយមរបែហល ១០ េៅ ១៥ ៃ្ ។ ែត្េរាគសញ្ញើអាចនឹងេកើត្េឡើងពីរយៈ
េពលត្ិចំង ២៤ េមាឝើង ដល់ ២១ៃ្ ។ ឿលណ្េរាគសញ្ញើឿន់ែត្ៅប់េកើត្េឡើង 
ជំងឺេត្តាណូសក៏ឿន់ែត្្ន់្រ ។ 
    ៣- េរគសញ្ញើៃនជាំងឺេតតាណសូមន ៖ 
 - ឿរក្ ឍើកស់្ច់ដុំេៅេលើៃផទមុខ េ្វើឱើយ ៖ ពិាការមាត្់  មុខ
ដូចស្រើេសើច  ពិាកេលបទ្ឹកមាត្់ ឬចណំីអាាររ នឹងេ្វើ
ឱើយឈលក់  ។ 
 - ឿរក្ ឍើក់ស្ច់ដុំ និងស្ច់ដុំខនងេ្វើឱើយ ៖ កើាល ញមកេរឿយ ឆសឹងខនង
េឿង ផត្មកមុខ  ។ 
 - ឿរក្ ឍើកស់្ច់ដុំេៅអវយវៈេលើ េ្វើឱើយៃដបត្់ចូល េហើយរឹង ។ 
 - ឿរក្ ឍើកស់្ច់ដុំេៅអវយវៈេរឿម េ្វើឱើយេជើងល្ត្សនធឹងរត្ង់ េហើយរឹង។ 
 - ឿរក្ ឍើកស់្ច់ដុំរទ្ូង នងិសនទោះរទ្ូង េ្វើឱើយអនកជំងឺពាិកដកដេងឞើម ។ 
 - េរាគសញ្ញើេផើឝងេទ្ៀត្ មានេឡើងះម េបោះដូងេដើរៈប់ ែបកេញើសៀយើំង 
េើដើខលអន។ កនហងករណី្ន់្រៀយើំង េបោះដូងេដើរយឺត្ និងសមាពាើ្ះមចុោះ ។ 
 - មានឿរក្ ឍើក់ស្ច់ដុំំប់ និងមានឿរឈឺោប់ៀយើំង។ ឿរក្ ឍើកស់្ច់ដុំ
េនោះៀយើំងេឡើងៗ េៅេពលឮសំេឡង េពលរត្ូវពនលឺ  ឬេៅេពលរគូេពទ្ើយពិនិត្ើយ ។ 
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    ៤- វិធនឿរឿរពរ ៖ 
 ជំងឺេត្តាណូសគឺំជំងឺមួយែដលេយើង ំងអស់េទើអាចឿរ រាន ៖ 
 - ោក់ា ទើំបៃកើរេត្តាណូស  ឱើយាន
រគប់រេន ់និងោក់រមលឹកេឡើងវិញ ។ 
 * ក្នុងក្រណីមនរបួសេោយរបការណមួយ េយើងរត្ូវ ៖ 
 - ល្ងសមាវើត្មុខរបួសេ៉យទ្ឹកស្វើត្ ឬទ្ឹកា ទើំសមាយើប់េមេរាគ ។ 
 - រត្ូវោក់  និង រត្ូវោក ់

។
 ជំងឺេត្តាណូសែត្ងេកើត្េឡើងចំេ ោះអនកមិនានោក់ា ទើំឿរ រេត្តាណូស 
អនកោក់មិនានរគប់រេន ់ ឬអនកោក់ានរគប់រេន ់ ែត្មិនានោករ់មលឹកេឡើងវិញ 
េៅេពលមានរបួសេ៉យរបឿរណ្មួយ។ េដើមើបីឿរ រជំងឺេត្តាណូស សូមបងបសឡន
េៅោក់ា ទើំបៃកើរេៅតាមមនទីរេពទ្ើយ ឬមណឌលសុខភាពែដលេៅជិត្េល្កអនក ។ 

ប្បភព ៖ ប្គូេពទយេកមង Young Doctor 

.......................... 
១៥៤-បែនែែផែេឈើ១២្បេភទមិន្តូវទុកកនអងទូទឹកកក 

 ទ្ូទ្ឹកកកំកែនលងែដលមានសីត្ុណលភាព ប សរមាប់ឿយើេសើឝ ឬរកើាទ្ុក
អាាររែដលោំាច់មួយចំនួន។ េ ោះំោឝើងណ្ មិនែមនអាាររ ំងអស់សក៵ិសម
៉ក់កនហងទ្ូេ ោះេទ្ េរ ោះវាេ្វើឱើយខូចគុណភាព និងេពលខលោះអាចបងផលប ោះ ល់ដល់
សុខភាពេទ្ៀត្ផងេពលអនកយកមកទ្ទ្ួល ន ។ 
 ៀងេរឿមេនោះ បៃលើញពីបែនលែផលេឈើ១២របេភទ្ ែដលមិនរត្ូវរកើាទ្ុកកនហងទ្ូ
ទ្ឹកកក និងំអវីែដល្ស៵ីេមផទោះភាគេរចើនមិនធាយើប់ានដឹង ៖ 



        គល់-សុភាព  

 

    ១- ែផែ្កូច ៖ េនោះំែផលេឈើែដលមានំត្អិាសុីដខពស់ ដូេចនោះវាៃយនឹងខូច
េពលែដលរកើាទ្ុកកនហងកែនលងមានសីត្ុណលភាព ប។ េៅេពលរកើាទ្ុក សមើបករកូច
នឹងរសអាប់េហើយែរបពណ៌ ។ 
    ២- ែផែប ៊័រ ៖ ឿរទ្ុកែផលប ៊័រេៅកនហងទ្ូទ្ឹកកករយៈេពលយូរ វា ំឱើយែផលមនិៃយ
េឡើងទ្ុំ។ លសបំផុត្គឺរត្ូវរកើាទ្ុកេៅៀងេរើ មានសភាពរត្ំក់ែបប្មមំត្ិវិញ ។ 
    ៣- េប ងេបសើុះ ៖ ែផលេប ងេាឝើោះមិនរត្ូវេទើំមួយសីត្ុណលភាពរត្ំក់ៀយើំងេឡើយ ។ 
ឿរទ្ុកវាកនហងទ្ូទ្ឹកកក  ឱំើយខូចរសំត្ិេដើម េហើយេឡើងទ្ន់ និងេលចេចញចំណ ច
េឿមើៗេលើសមើបក ។ 
    ៤- ឪឡឹក ៖ េបើរកើាទ្ុកកនហងទ្ូទ្ឹកកក ែផលឪឡកឹនឹងប៵ឡររសំត្ិ។ ំឿរលសបំផុត្
គឺ៉ក់កនហងទ្ូ្មមតា ឬរតាំកនហងទ្ឹករត្ំក់ ។ 
    ៥- ែផែេបសើម ៖ ទ្កុែផលេាឝើមកនហងទ្ូទ្ឹកកក នឹង ំឱើយស្ច់វាចោុះ្យគុណភាព។ លស
បំផុត្ រត្ូវែត្រកើាទ្ុកកនហងក្នតក េចៀសឱើយៅយើយពីពនលឺរពោះអាទ្ិត្ើយានេហើយ ។ 
    ៦- ែផែេចក ៖ ដចូេទើនឹងេប ងេាឝើោះែដរ ែផលេចកគឺមិនរត្ូវេទើនឹងកែនលងរត្ំក់េទ្ 
េរ ោះវានឹងេ្វើឱើយេចកេឡើងសមើបកេឿមើ េហើយៃយខូច ។ 
    ៧- ដាំឡឣងបរាំង ៖ ឿររកើាទ្ុកដំឡឡងារំាងកនហងសីត្ុណលភាព ប  ំឱើយវា
ាត្់បង់អាាររូបត្ថមភែដលមានកនហងេ ោះ ។ 
    ៨- ខ្ទឹមបរាំង ៖ ឿររកើាទ្ុកខទឹមារាំងកនហងករមិត្សីត្ុណលភាព ប នឹង ំឱើយវា
ៅប់េឡើងរលួយ ។ 
    ៩- ខ្ទឹមស ៖ កែនលងែដលមានសំេណើម ដូចំកនហងទ្ូទ្ឹកកក ក៏អាចបណ្ដើលឱើយ
េមើមខទឹមសេឡើងដុោះផើឝិត្ ។ 
    ១០- ែផែលហអង ៖ លឞហង៉ក់កនហងទ្ូទ្កឹកកអាចេ្វើឱើយខូច។ េបើចង់បនទហំឱើយៅប់ទ្ុំ គួររុុវា
េៅកនហង្ង់រក៉ស េហើយរកើាទ្ុកកនហងកែនលងសអត្្មមតា ។ 
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    ១១-្តប់ ៖ មិនខុសពីរបេភទ្បែនលឯេទ្ៀត្េទ្ េបើ៉ក់ែផលរត្ប់កនហងទ្ូទ្ឹកកក នឹងេ្វើ
ឱើយខូចគុណភាព ។ 

បែនថមេភសជជៈ ១ េ ៀត្គឺ ៖ 
   ១២- ទឹកេ៉ុះេេ ៖ ឿរ៉ក់ទ្ឹកេ៉ោះេេកនហងទ្ូទ្ឹកកកំេរឿងលសេហើយ ប ុែនតមិន
គួរ៉ក់េៅេលើេ្នើរំប់ រើរេ ោះេទ្ េរ ោះំទ្ូេៅ េយើងែត្ងេបើក-បិទ្វាញឹកៈប់ 
ែដលបណ្ដើលឱើយសីត្ុណលភាពេៅទ្ីេនោះមិនេ្រ អាចេ្វើឱើយទ្ឹកេ៉ោះេេៅប់ខូចគុណ
ភាព។ ជេរមើសលសបំផុត្ គួរ៉ក់េៅេ្នើរកណ្ដើល ឬេ្នើរៀងេរឿមកនហងទ្ូទ្ឹកកក ។ 

ប្បភព ៖ បរេទន | ែប្បនប្មលួ ៖ កនុងប្នុក 

១៥៥-សញ្ញើៃនឿរខ្េុះ ឬេលើសវីតាមីន 
 ៀងេរឿមេនោះំសញ្ញើសមាគើល់មួយចំនួន េដើមើបីឱើយេយើងតាមសេងត្ដឹងអំពី
សុខភាពរាងឿយេៅេពលែដលខវោះវីតាមីន ឬេលើសវីតាមីន ។ 

យល់ដឹងអ្ំពវីីតាមីន  
    ១- កងេុះវីតាមីន  ៖  
 - ហូរះមអញ្ងើញេ្មញ, ះមរចមុោះ 
 - ហូរះមេៅេរឿមែសើបក, ែសើបកមានស្ទើមំំ 
 - ែសើបកមានស្ទើមរជីវរជួញ, ភាព្ន់្យចុោះ 
 - ៃយមានអាែលកហើឝហី, េ្មញៃយនឹងរជោុះ 
 - រល្កអញ្ងើញេ្មញ ឬផ្ដើស្យ ។ 
 * េលើសវតីាមីន  ៖ 
 - ជំងឺរមាយើយអាាររ, ដំេៅរកពោះ, រល្ករកពោះ, រាក 
 - បេងើត្រកួសកនហងត្រមងេ ម 
 - េកើត្េរាគរបរគីវ 



        គល់-សុភាព  

 

 - រារាំងឿររសូបយកវីតាមីន  
 - ឿរ្យចុោះសថិរភាពៃនរេប់ះមរកហម ។ 
    ២- កងេុះវីតាមីន  ៖ 
 - ភាពោស់ៃនែសើបករជីវរជួញ 
 - សក់ៅប់សំេ ង និងែបកចុង 
 - ៃយែបកេញើស, េ្ស៵ស 
 - មនុសើឝោស់មានជំងឺពុកឆសងឹ, េ្ស៵ស េគងមិនលក់ 
 * េលើសវតីាមីន  ៖ 
 - ចេៃវើរ, រាករា ើំៃរូ 
 - ្យចុោះៃនរបព័នធចកហស្្ស៵ 
 - វដ៵រដូវមិនេទ្ៀត្ ត្់ចំេ ោះ្ស៵ី ។ 
    ៣- កងេុះខ្ូឡាែជន  ៖ 
 - ែសើបកោរធាយើក់ រជួញ ភាពោស់ 
 - ែសើបកមានសភាពរទ្ុឌេរ ម 
 - ែសើបកេឿមើរសអាប់ និងសអត្ 
 - សក់ និងរកចកសអត្ 
 - ែភនករសវំាង 
 - ឈឺចុកេរាយស យើក់ 
 - ៃយនឹងេកើត្ជំងឺអញ្ងើញេ្មញ 
 - េគងមិនលក់, អស់កមាយើំង 
 - ស្ទើមរបួសរត្ូវចំណ្យេពលយូរេដើមើបីំសោះ ។ 
    ៤- កងេុះអ័រម ូនអសឺ្រសឋឣែសន  ៖  
 -  រើរមាស្ស៵ីមានសភាពសអត្, ឿត្់បនថយចំណង់ផលឡវេភទ្ 
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 - បែរមបរមួលវដ៵រដូវ មកមិនេទ្ៀត្ ត្់ ៃយរបឈមនឹងជំងឺេរាគ្ស៵ី 
 - ៅប់ខឹង, េ្ស៵ស ... 
 - ែសើបករសអាប់ មានពណ៌ែសើបកេសលក 
 - ស៵ន (សុដន់) ោរធាយើក ់
 - ែសើបកសអត្រជីវរជួញ 
 - ៃយមានៀយើញ់កើាលេ ោះកកកុញេរចើន ។ 
    ៥- កងេុះវីតាមីន  ៖ 
 - ឿត្់បនថយឿរេមើលេឃើញ, ងងឹត្ែភនកេពលយប់ 
 - ឈឺែភនកពីរស្លេៅ្ន់្រ 
 - ឈឺរនធរបសីែភនក េមើលេឃើញមិនចើាស់ 
 - ៀយើច ឬោញព់នលឺ 
 - ៃយនឹងមានបញ្លើរល្កែសើបក 
 - របួសេលើែសើបកៃយនឹងឆលងេមេរាគ 
 - ៃយេកើត្ជំងឺរកិនេ្លើម 
 * េលើសវតីាមីន   របសនិេបើេរបើកនហងករមិត្ខពស់រយៈេពលយូរ ៖ 
 - បណ្ដើលឱើយរលូត្កូន ចំេ ោះ្ស៵ីមានៃផទេ ោះ 
 - ឈឺកើាល, ចេៃវើរ, វិលមុខ 
 - ែសើបកសអត្ និងេឡើងរមាស់ 
 - បបូរមាត្់សអត្ េរបោះ និងរជោុះសក់ 
 - រល្កភាទើស់មាត្់ ឈឺឆសឹង េលើសំត្ិៀយើញ់កនហងះម េលើសំត្ិឿល់សើយឡម 
 - កុមារត្ូចៗអាចមានសមាពាើ្ េកើនេឡើងេហើម 
ឈឺកើាលរបឿច ់
 - កុមារមានជំងឺៀន់េលឿងេៅាត្់ៃដ និងេជើង ... 
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    ៦- កងេុះំតិឿល់សើយឣម  ៖ 
 - មនុសើឝេពញវ័យមានឿរឈឺោប់ស យើក់, ជំងឺពុកឆសឹង 
 - កុមាររកិន នងិលូត្ល្ស់យឺត្ 
 - ឆសឹងផុយរសួយ 
 - រមួលរកេពើ សពឹកៃដេជើង 
 - េគងមិនលក់ ចំេ ោះមនុសើឝេពញវ័យ 
 - េ្មញៃយេលឿង និងាក ់
 - ចំណ ចពណ៌េលចេឡើងេលើរកចក 
 - ឈឺស្ច់ដុំ ។ 
 * េលើសំតឿិល់សើយឣម ៖ 
 - អស់កមាយើំងលឞិត្ៃលឞ, ៃយនឹងមានវិបត្តិផលឡវចិត្ត 
 - វិលមុខ, ចេៃវើរ, េរសកទ្ឹក, េ មញឹកៈប់ 
 - ឿត្់បនថយឿររសូបស្រធាត្ុចិចឹម ។ 
    ៧- កងេុះវីតាមីន  ៖ 
 - រសកទ្មន់េលឿន 
 - មិនែយើនអាាររ ៈ ើំមិនសូវៅឃើញ់ 
 - រាករា ើំៃរូ 
 - ឈឺោប់កនហងសរៃសរបស្ទ្ 
 - ឈឺោប់េៅាត្េជើង 
 - អស់កមាយើំង ខវោះា មពល ។ 
 * េលើសវតីាមីន  ៖ 
 - ទ្ល់ល្មក, សពឹកឬៃប់សរៃសរបស្ទ្, ឈឺស្ច់ដុំ 
 - ចៃរើក់េបោះដូងេល្ត្ៈប ់
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    ៨- កងេុះវីតាមីន  ៖ 
 - ៃយមានដំេៅកនហងរកអូមមាត្់ 
 - ឈឺអណ្ដើត្ បបូរមាត្់េរបោះ 
 - េ្វើឱើយែភនកេឡើងាយ រសវាំងែភនក 
 - រកចកៃដ នងិរកចកេជើងផុយ និងៃយាក់ 
 * េលើសវតីាមីន  ៖ 
 - រមួលរកេពើ 
 - ្ស៵ីមានៃផទេ ោះអាចប ោះ ល់សុកកូន, កុមារលូត្ល្ស់យឺត្  
    ៩- កងេុះវីតាមីន ៖ 
 - េើដើរការយ, ឈឺដូចម៱ហលោក់ចូលែសើបក 
 - មានវិបត្តិរបព័នធរមាយើយអាាររ 
 - ឈឺកើាល វិលមុខ 
 - រុៀនដល់ឿរេមើលេឃើញ, ឿរចងោំចុោះេខើាយ 
 * េលើសវតីាមីន ៖ 
 - ចេៃវើរ, វិលមុខ, ញ័ររទ្ូង 
    ១០- កងេុះវីតាមីន ៖
 - សក់េស៵ើង ផុយ និងៃយែបកចុង 
 - រកេពញេញើសសកមមៀយើំងេពក េ្វើឱើយែសើបកបេចញំត្ិៀយើញ់េរចើន ៃយ
នឹងេកើត្មុន 
 - ឈឺកើាល អស់កមាយើំង ៅបខ់ឹង 
 - ែសើបកៃយរល្កេ៉យស្រំត្ិៀយើញ់េរចើន 
    ១១- កងេុះវីតាមីន ៖ 
 - ហត្់េនឿយ អស់កមាយើំង មិនរសួលខលអន 



        គល់-សុភាព  

 

 - េគងមិនលក់រា ើំៃរូ 
 - អារមមណ៍ៅប់ែរបរបួល មួេ្ឝើ 
 - បបូរមាត្់េរបោះសអត្ 
 - េកើត្មុនេរចើន 
 - ែភនកេរចើនែត្េឡើងរកហម ែភនកមិនចើាស់ 
 - ស្ទើមរបួសយឺត្កនហងឿរលូត្ល្ស់ែសើបក្មីមកវិញ 
 * េលើសវតីាមីន ៖ 
 - ៃយនឹងរងវិបត្តិរបព័នធរបស្ទ្ 
 - សពឹកៃដ និងេជើង 
    ១២-កងេុះវីតាមីន ៖ 
 - ឈឺចុកេរាយស យើក់ 
 - បញ្លើរបព័នធរមាយើយអាាររ (ចេៃវើរ ឬរាកប តើប់ពីៈ ើំអាាររ) 
 - ដំេៅ ពងែបកមាត្់ 
    ១៣-កងេុះវីតាមីន  ៖ 
 - អស់កមាយើំង 
 - ងងុយេដក ហត្់េនឿយ 
 - សពឹកៃដេជើង 
 - ែសើបកេសលក 
 - ៃយេហើម រល្កអណ្ដើត្ 
 - ទ្ល់ល្មក រាក េហើមេ ោះ ាត្់បង់ចណំង់អាាររ 
 - ឿត្់បនថយឿរេមើលេឃើញ (ចកហស្្ស៵) 
 - ៃយមានជំងឺធាយើក់ទ្ឹកចិត្ត 
 - ាត្់បង់ឿរចងោំ 



        គល់-សុភាព  

 

 - ឆសឹងេខើាយ 
* េលើសវតីាមីន  ៖ 

 - មិនែយើនអាាររ អស់កមាយើំង ចេៃវើរ រាក 
 - ឈឺកើាល រមាស ់
 - េខើាយ ទ្ន់ៃដេជើង និងស្ច់ដុំ 
 - បេងើនារនិភ័យៃនជំងឺមាររីករបេពញរបូស្ដើត្ 
 - បេងើត្ឿរកកះម កំណកះម ៃយនឹងសទោះសរៃសះម 
    ១៤- កងេុះវីតាមីន ៖
 - សកៃ់យ៉ច់ េខើាយ ែបកចុង 

- រកចកដុោះមិនេសមើេទើ ខូច និងរសួយ 
* េលើសវតីាមីន  ៖ 
- េឡើងស្ទើមមុន, ែសើបកេរាលរកហម 
- ៃយឈឺរកពោះ, កនទអលេលើែសើបក, អាែលកហើឝហី 

    ១៥- កងេុះវីតាមីន  ៖ 
 - បេងើនំត្ិឿល់សើយឡមកនហងះម 
 - ឈឺកើាល វិលមុខ ាត្់ចំណង់អាាររ, សអត្មាត្់ 
 - រមួលរកេពើ ទ្ល់ល្មក ចេៃវើរ ឈឺស្ច់ដុំ 
 - សរៃសះមៃយេឡើងរឹងសអត្ 

េដោយេវជ្ជបណ្ឌិត ប្ជ្និ នុខណ្ា 
ប្បភព ៖ ប្គូេពទយេកមង Young Doctor 

...................... 

...................... 
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១៥៦-វិធី៧យសើងសមឞើតេពុះេវៀន និងរកើាស្មស់ 
 េ ោះេវៀន្រំបស់មនុសើឝមានរបែវង៥ហវីត្ ែដលបុគលភាគេរចើនេផ្ដើត្ឿរ
យកចិត្តទ្ុក៉ក់ត្ិចត្ួចបំផុត្រហូត្ដល់មានបញ្លើ។េ ោះេវៀន្ំេដើរត្ួ ទ្ីោឝើងសំៀន់
េៅកនហងជីវិត្របោំៃ្ និងេ៉យស្រែត្បញ្លើេនោះ េយើងមិនគួររពេងើយកេន៵ើយេឡើយ ។  
 វិ្ី ំង ៧ ោឝើងៀងេរឿមេនោះ នឹងជួយែ្ររកើាេ ោះេវៀន្ំឱើយស្វើត្ មាន
សុខភាពលស និងជួយែ្រកើាសរមស់ឱើយេកមងំងវ័យេទ្ៀត្ផង ។ 
    ១- បែនថមវតីាមនី C េៅកនអងរបបអាហារ ៖ េោងតាមឿរសិកើាមួយកនហងៅទើំ
២០១៥ ានឱើយដឹងា  វីតាមីន C រត្ូវានរកេឃើញេៅកនហងែផលេឈើ និងបែនលំេរចើន 
អាចជួយសមាវើត្េ ោះេវៀន្ំាន។ ៃសពៀត្់ណ្េខៀវ ្ស៵បឺរី និងរកូចៅមើរ ដំេណើរ
ោឝើងរលូនសរមាប់េ ោះេវៀន្ំ និងសុខភាពទ្ូេៅរបស់អនក ។ 
    ២- េ្បើ េដើមើបីឱើយបក់េតរីលឡៗ ឿរពរេពុះេវៀនធាំ ៖ ឿររស្វ- 
រំវានបៃលើញា  របូាយអូទ្ិចអាចជួយឿរ រនិងពើាាលជំងឺមាររីកេ ោះេវៀន
្ំាន ។ “ ាក់េត្រីលសៗ  ”  ំងេនោះបចើ៲ប់ឿររល្កនិងេ្វើឱើយចល េ ោះេវៀនមាន
សថរិភាពែផនកៃនសុខភាពរមាយើយអាាររែដល ក់ទ្ងនឹងេ ោះេវៀន្ំ។ ករមិត្ខពស់ៃន
របូាយអូទ្ិចរត្ូវានេគរកេឃើញេៅកនហងអាាររដូចំ ទ្ឹកេ៉ោះេេជូរ ទ្ឹកេខមោះែផល
េាឝើម គីមឈី និងរបេភទ្ឈីសមួយចំនួន ។
    ៣- បែនថមអាហារមនំតិេមើៅកនអងរបបអាហារ ៖ អាាររែដលមានំត្ិេមើៅ
រត្ូវានេគរកេឃើញេៅកនហងរុកំត្ិដូចំ ដំឡឡង អងរដំេណើប ែផលេចកៃបត្ង និង
រេប់្ច៴ំត្ ិ ែដលជួយេលើកកមពស់េ ោះេវៀន្ំឱើយមានសុខភាពលស តាមរយៈឿរ
បេងើនមីរកូហវលរា ើ។ ដូចេទើេនោះែដរ ឿរពិនិត្ើយេឡើងវិញេៅៅទើំ ២០១៣ ស៵ីពីអាាររំត្ិ
េមើៅានកំណត្់ា  អាាររ ំងេនោះឿត្់បនថយារនិភ័យៃនជំងឺមាររីកេ ោះេវៀន្ំ ។
    ៤- ផឹកទឹកឱើយបនេ្ចើនេដើមើបី្ គប់្គងឿររមលើយអាហារ ៖ ឿរទ្ទ្ួល ន
ំត្ិរាវ បគឺំមូលេហត្ុទ្ូេៅៃនឿរទ្ល់ល្មក។ ដូេចនោះឿរផឹកទ្ឹកពី១,៥ េៅ ២ 
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លីរត្ំេរៀងរាល់ៃ្ អាចឿរ របញ្លើេនោះាន។ វិ្ីមួយេទ្ៀត្េដើមើបីជួយបំេពញត្រមូវ
ឿរកនហងឿររសូបយកំត្ិទ្ឹក គឺរួមបចឡលែផលេឈើនិងបែនលែដលមានបរិមាណទ្ឹកខពស់
ដូចំ តាសក ់េប ងេាឝើោះ ឪឡឹក និងែផល្ស៵បឺរី ។
 េពលេវលផឹក្ ឹក្ ៖  

   

     

      

  

    ៥- អាហារមនំតិសរៃសេ្ចើន ៖ តាមឿររស្វរំវ ឿរទ្ទ្ួល នអាាររ
ែដលមានំត្ិសរៃសេរចើន ជួយបនថយារនិភ័យៃនជំងឺមាររីកេ ោះេវៀន្ំ។ េរើពី
េនោះ អាាររែដលមានំត្ិសរៃសខពស់រែមងចិចឹម “ ាក់េត្រីលស ” េៅកនហងេ ោះេវៀន
ែដលជួយឿត្់បនថយឿររល្កេ ោះេវៀន និងេ្វើឱើយរបេសើរេឡើងនូវបញ្លើរមាយើយអាាររ
ដូចំ រការយេ ោះេវៀន ជំងឺ  និងរល្កដំេៅ ។

អាាររែដលមានំត្ិសរៃសខពស់មួយចំនួនែដលអាចេ្វើឱើយេ ោះេវៀន្ំរបស់
អនកមានសុខភាពលសគឺ ែផល សែណែកៃបត្ង ផ្កើៀត្ណ់្េខៀវ សែណែក
រកហម សែណែកេខៀវ និង្ច៴ំត្ិ ំងមូល ។
    ៦- ែតរុកំតិ ៖ ែត្រុកំត្ិមានរបេោជន៍សរមាប់សមាវើត្េ ោះេវៀនរបស់អនក ។ 
េោងតាមឿររស្វរំវមួយែដលេ្វើេឡើងេ៉យអនករស្វរំវអូ្ស្ដើលី មានទ្ំ ក់
ទ្ំនងរវាងឿរទ្ទ្ួល នែត្រុកំត្ិ និងឿរ្យចុោះារនិភ័យៃនជំងឺមាររីកេ ោះេវៀន
្ំ។ ែត្រុកំត្ិមានដូចំ 
និង ។
    ៧- ផឹកទឹកលយអាំបិលតិចៗ ៖ ឿរសិកើាៅទើំ២០១០ ានបៃលើញា  ទ្កឹអំបិល
សមាវើត្េ ោះេវៀន្ំ។ ចូរស្កលើបងវិ្ីេនោះ ៖ េរៀងរាល់រពឹក មុនៈ ើំអាាររេពលរពឹក 
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សូមល្យអំបិលសមុរទ្២ស្យើបរ កនហងទ្កឹេើដើឧណលៗមួយែកវ។ ផឹកវាឱើយានរហ័ស 
េហើយេ្វើែបបេនោះម៵ងេទ្ៀត្ផឹកេៅេពលល្ឃើច ។(១)

ប្បភព ៖ Brightside | អតថបទេដោយ ៖ វរីៈ

១៥៧-េភសជជៈ៤្បេភទមិនលឡបនទើប់េ្ឿកពីេដកេពល្ពឹក 
េរឿកពីេគងេពលរពឹកភាយើម ារមផឹកទ្ឹកេភសជ៱ៈ ំង ៤ មុខេនោះ េបើមិនចង់

ខូចសុខភាព ។
េៅេពលរពឹកប តើប់ពីេគងយូរ៧េៅ៨េមាឝើង រាងឿយរត្ូវឿរបំេពញំត្ិទ្ឹក

េដើមើបីប ោះប ូវឿរាត្់បង់ទ្ឹក។ ផឹកទ្ឹកេៅេពលរពឹកប តើប់ភាញើក់ពីេគងេ វ្ើឱើយរបេសើរ
េឡើងនូវចរនតះម េំរទ្ដល់ដំេណើរឿរៃនបំពង់រមាយើយអាាររ និងជួយកមាងើត្់ំត្ិ
ពុលេចញពីរាងឿយ ។

េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ មិនែមនទ្ឹករគប់របេភទ្ ស័ក៵ិសមទ្ទ្ួល នេៅ
េពលរពឹកេ ោះេទ្ ដូចំេភសជ៱ៈ ំង៥របេភទ្ៀងេរឿមេនោះ អនករត្ូវេចៀសវាង៉ច់
ៀត្េពលភាញើក់ពីេគង ំពិេសសមនុសើឝោស់ប តើប់ពីអាយុ៤០ៅទើំ ។
    ១- ែត ៖ កនហងែត្មានវីតាមីន ស្រធាត្ុែរូ និងស្រធាត្ុរបៅំងអុកសីុដកមមំ
េរចើនែដលលសសរមាប់សុខភាព។ ឿរេរបើែត្ឱើយានរត្ឹមរត្ូវ នឹងេំរទ្ដល់ឿររមាយើយ
អាាររ សរមកទ្មន់ និងរបៅំងភាពោស់។ ោឝើងណ្មិញ អនកមិនគួរផឹកែត្ភាយើមៗ
ប តើប់ពីភាញើក់ពេីដក េពលេ ោះទ្េទ្េ ោះេទ្ ។
 ែត្ៃបត្ងមានផទហកស្រធាត្ុ  ែដលអាចបេងើនអាសុីដរកពោះ េ្វើឱើយ
ឈឺរកពោះ របសិនផឹកេៅេពលេ ោះទ្េទ្។ េលើសពីេនោះ ឿរផឹកែត្េៅេពលេនោះ ក៏

                                                            

១-េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ តាមឿរអោះអាងរបស់អនកជំ ញសខុភាពខលោះា  ឿរផឹកទ្ឹកអំបលិមិនែមន
ំេរឿងរត្ឹមរត្ូវេទ្។ ដូេចនោះសមូពោិរណ្េឡើងវិញ ! 



        គល់-សុភាព  

 

អាចបណ្ដើលឱើយហូរះម ឿត្់បនថយឿររសូបយកំត្ិែដកៃនរាងឿយ េ៉យ
េពលខលោះអាចេ្វើឱើយអនកមានអារមមណ៍រកកសអត្ ៅប់ខឹង នងិអស់កមាយើំង ។
    ២- េភសជជៈមនំតិសរ ៖ េរឿកពីេគងេពលរពឹក មិនគរួផឹករបេភទ្េភសជ៱ៈ
មានំត្ិសរដូចំ ទ្ឹកែផលេឈើ ែត្ ទ្ឹកេ៉ោះេេ ឬេភសជ៱ៈមានំត្ិឿបូនេឡើយ 
េ៉យស្រេភសជ៱ៈ ំងេនោះភាគេរចើនមានអាសីុដរកូចៅមើរែដលមានសមត្ថភាពជំរុញ
ឿរបេចញំត្ិឿល់សើយឡមេចញ ឿត្ប់នថយបរិមាណឿល់សើយឡមកនហងះមរយៈេពល
ែវង រហូត្អាចបណ្ដើលឱើយមានារនិភ័យៃនជំងឺពុកឆសឹង ។
    ៣- ទឹកកក ៖ ឿរផឹកទ្ឹកកកអាចជួយឱើយអនកមានអារមមណ៍រសស់រស្យ និង
រត្ំក់អំឡហងេពលរដូវេើដើ ប ុែនតេបើអនកផឹកទ្ឹករត្ំកភ់ាយើមៗេៅេពលេរឿកពីដំេណក 
មិនែមនំេរឿងលសេ ោះេទ្។ មូលេហត្ុេ៉យស្រែត្អំឡហងេពលេដកយប់ រាងឿយ
រគប់រគងសីត្ណុលភាព បំងេពលៃ្ ។ ដូេចនោះេហើយេបើអនកផឹកទ្ឹករត្ំកភ់ាយើមៗ
េរឿយភាញើក់ពីេដក អាចបណ្ដើលឱើយសីត្ុណលភាពធាយើក់ចុោះភាយើមៗ ំពិេសសៃយបង
េរេោះា ទើក់ចំេ ោះអនកែដលមានសមាពាើ្ះម ប និងសុខភាពេខើាយ ។
    ៤- ឿេវេ ៖ ឿេហវមួយែពងេៅេពលរពឹកនឹងជួយឱើយអនកភាញើក់ពីដំេណក ខួរ
កើាលរសស់រស្យ និងមានអារមមណ៍េ្វើឿរៃរឿន់ែត្របេសើរ។ ោឝើងណ្ក៏េ៉យ
ឿរផឹកឿេហវេពលេ ោះទ្េទ្ គឺេមើនរបេោជន៍ដល់សុខភាពេឡើយ។ ឿេហវមានំត្ិ
អាសុីដ អាចបំផ្យើញរស ប់រកពោះែដលបណ្ដើលឱើយរការយរទ្ូង ខូចរបព័នធរមាយើយ
អាាររ និងអាចេ្វើឱើយេកើត្ជំងឺរកពោះរា ើំៃរូ ។ យកពី ៖ កនុងប្នុក, ប្បភព ៖ បរេទន 

................ 

១៥៨-សញ្ញើទាំង៧យសើងបៃឝើញថអនកោស់ំងវ័យ 
 មិនោំាច់ែត្េគនិោយេទ្ េមើលខលអនឯងក៏ដឹងែដរ។ សញ្ញើ ំង៧ោឝើងេនោះ
បៃលើញា អនកកំពុងោស់ំងវ័យេហើយ ។



        គល់-សុភាព  

 

 ឿរែដលរាងឿយោប់េផ៵ើមវិវត្តេៅរកភាពោស់ំងវ័យ មិនែមនំេរឿងលស
េ ោះេទ្ េរ ោះវា ំឱើយរបព័នធភាពស្ ើំ្យចុោះំងមុន េហើយែសើបករបស់អនករជីវរជួញ
និងែលងែចងោំងដូចមុនេទ្ៀត្ ។
 េពលខលោះអនកមិនដឹងចើាស់ពីខលអនឯងេឡើយ  ល់ែត្មានអនកដៃទ្េមើលពីេរើ
មក េហើយេគនិោយរាប់ េទ្ើបអនកដឹង។ ប ុែនតសរមាប់អនកខលអនឯងផ្តើល់ក៏អាចដងឹពី
ខលអនឯងចើាស់ែដរ របសិនេបើសេងត្េឃើញនូវសញ្ញើ ំង ៧ េនោះេលចេចញមក ៖
    ១- េដកមិនសបស់ល់ ៖ េពលខលោះអស់កមាយើំង ប ុែនតេដកមិនៃយលក ់ និងរែមង
ភាញើក់េៅ ក់កណ្ដើលអរធារត្ ែដលវាំសញ្ញើបៃលើញា អនកមានអ័រម ូនេ្ស៵សេកើត្
េឡើងេរចើនេពក េហើយំ្មមតា េពលេ្ស៵សេរចើនេ្វើឱើយអនកៅប់ោស់ំងវ័យ ។
    ២- ែសើបកឧសើាវ៍េឡើងសានើមំាំ ៖ ំទ្ូេៅេកមងៗមានេឿសិឿែសើបករឹងមាំ
ណ្ស់ ែត្េបើែសើបកឧសើាហ៍េលចេឡើងស្ទើមំំ វាបៃលើញា អាយុឿលៃនែសើបក
ឿន់ែត្ោឝើប់យឺុនេៅេហើយ ។
    ៣- ែសើបកសឹកេរចរឹល ៖ ំ្មមតាេពលែសើបកេឡើងសឹកេរចរឹល វាំសញ្ញើ
បៃលើញា  មខុៃរេ្លើមដំេណើរឿរមិនលស។ ឿរបនើាបំត្ិពុលនិងឿរបេចញឿក
សំណល់ពីរាងឿយដំេណើរេៅមិនានលសេ ោះេទ្ វាបៃលើញា អនកកំពុងេខើាោះជីវំត្ិ 
េនោះក៏ំបញ្លើោស់ំងវ័យមួយែដរ ។
    ៤- ែភនកេឡើង្កវម ៖ េ៉យស្រែត្អនកេរបើែភនកេរចើនេពកេៅេលើឿរសមលឹង
េមើលអវីមួយំរបោ ំ ដូចំេអរកង់ទ្ូរសពទ ឬកុំពើយឡទ្័រ។ យូរៗេៅស្ច់ដុំែភនកនឹងចុោះ
េខើាយ និងវិវត្តេៅរកភាពោស់ឯង ។
    ៥- រឹងមាំមិនបនយូរ ៖េរបើកមាយើំងែត្ៀយើំងបនតិចរស្ប់ែត្េា យើោះចេងោះ ឬឈសឺ យើក់
ឬឈឺែផនកណ្មួយេលើរាងឿយភាយើម និងេពលខលោះេទ្ៀត្ក៏រមួលរកេពើ េនោះក៏ំសញ្ញើ
បៃលើញចើាស់ៗមួយែដរ ។



        គល់-សុភាព  

 

    ៦- ៅប់េនឿយវត ់ ៖ ខុសពីឿលមុន រេន់ែត្េឡើងឿំជេណែើរបនតិច  ឬេលើក
របស់្ន់បន៵ិច ក៏ៅប់អស់កមាយើំងេនឿយហត្់ែដរ មិនដូចប ុ មើនៅទើំមនុេស្ោះ។ េនោះមាន
ន័យា រាងឿយអនកែរបំោស់ំងមុនេហើយ មិនេពញកមាយើំងដូចមនុេទ្ៀត្េឡើយ ។
    ៧- រដូវមកមិនេទៀង ៖ សរមាប់្ស៵ី ឿរមករដូវមិនេទ្ៀង ក៏ំសញ្ញើបៃលើញា  
អនកកំពុងវិវត្តេៅរកភាពោស់ផងែដរ និងេពលខលោះរដូវមកត្ិចេពកឬេរចើនេពកែដល
ំបញ្លើគួរឱើយារមភ ។ ប្បភព ៖ បរេទន | ែប្បនប្មួល ៖ កនងុប្នុក 

១៥៩-អតថ្បេយជន៍នងិផលប ុះពល់ៃនឿររួមេភទ(ត) 
េពលអ្ំពីអ្ត្ថរបេយជន៍ និងផលប៉េេះពល់ែដល  ួលបនពីការរួមេភ  

 ឿររួមេភទ្ំចំែណកមួយោឝើងសំៀន់ៃនសុភមងលរបស់ៃដគូ ំពិេសស
សរមាប់ជីវិត្បតីរបពនធ។ ំមយួេទើេនោះែដរ ឿររួមេភទ្េរចើនដង ានចូលរួមចំែណក
ោឝើងសកមមចំេ ោះសុខភាព  ំងផលលស និងផលប ោះ ល់ ។

អ្ត្ថរបេយជនៃ៍នការរួមេភ  ៖ 
    ១- ្ស៵ីេចៀសផុត្ពីជំងឺមាររីកស៵ន (សុដន់) េរ ោះកនហងអំឡហងេពលរួមេភទ្ឿរ
េភាញើចេៅេលើស៵នរបស់្ស៵ីានបេចញអម័ ូនអុកសុីត្ូសីុន សរមាប់ឿរ រ្ស៵ីពីជំងឺ
មាររីស៵ន ។
    ២- ឿររួមេភទ្ំេទ្ៀង ត្់អាចជួយអនករបៅំងនឹងមាររីករកេពញរបូស្ដើត្ាន 
រពម ំងជួយពរងឹងឆសឹងរត្េកផងែដរ ។
    ៣- ជួយសរមួលនិងពរងីកដលរ់បព័នធទ្ឹកេ ម ំេហត្ុជយួេ៉ោះរស្យបញ្លើផលឡវ
ទ្ឹកមូរត្ ។
    ៤- ឿរបេចញកមាយើំងកនហងេពលរួមេភទ្ គឺជួយសរមួលដល់ឿរបនធឡរភាពតានត្ឹង
ៃនស្ច់ដុំែដលេ្វើសកមមភាពកនហងមួយៃ្ ។
    ៥- បនថយឿររបឈមនឹងជំងឺេបោះដូង ដូចំេំងេបោះដូងំេដើម ។



        គល់-សុភាព  

 

    ៦- ភាពសុខរសួលពីឿររួមេភទ្ នឹងជួយសរមួលដល់អារមមណ៍តានត្ឹងរបស់
អនកឱើយ្ូររស្ល រពម ំងជរំុញឱើយអនកេគងលក់រសួលប តើប់ពីរួមេភទ្រួច ។
    ៧- ឿររួមេភទ្បៃលើញពីអារមមណ៍មើាឝើងេ្វើឱើយៃដគូរុេភើប និងមិនគិត្ដល់េរឿងសមហគ
ស្មើញ ។ ដូេចនោះអនកជំ ញចិត្តស្្ស៵ានោត្់ទ្ុកា  ឿររួមេភទ្ានចូលរួមចំែណក
ទ្ប់ស្កើត្់ឿរេកើត្ និងពើាាលជំងឺផលឡវចិត្ត ។

ផលប៉េេះពលៃ់នការរួមេភ ញឹក្ញប់ចំេពេះសុខភព ៖  
    ១- សរមាប់្ស៵ី វាអាចំបញ្លើមួយេរ ោះា ប តើប់ពីរួមេភទ្េហើយ ្ស៵ីភាគេរចើន
គឺមានអាឿរៈេហើមរត្ង់បបូរមាត្់ រើរមាស និងមានឿរឈឺោប់បនតិចបនតអច ។
    ២- កនហងអំឡហងេពលរួមេភទ្ អត្ិសុខុមរាណអាចនឹងេរជៀត្ចូលកនហង រើរេ មនិង
េាយើកេ ម បងឱើយឆលងេមេរាគទ្ឹកេ ម ។
    ៣- ្វីដើបិត្ែត្ឿររួមេភទ្លសចំេ ោះសុខភាពេបោះដូងែមន ប ុែនតចំេ ោះៃដគូែដល
មានរបវត្តិបញ្លើេបោះដូង មិនគួររួមេភទ្ញឹកៈប់េពកេទ្ េរ ោះរបឈមនឹងារនិភ័យ
េំងេបោះដូង េហើយ្ន់្ររហូត្ដល់ស្យើប់ (ស្យើប់េលើបងង) ។
    ៤- ឿររួមេភទ្ំមូលេហត្ុមួយេ្វើឱើយសក់រជុោះ េរ ោះែត្អ័រម ូនបំផ្យើញភាពរឹងមាំ
របស់សក់ (អ័រម ូន េកើនេឡើង ។
    ៥- ចំេ ោះេល្កអនកមិនមានៃដគូ េហើយសេរមចឿមេ៉យខលអនឯង េ៉យឿរ
េរបើរាស់ឧបករណ៍ជំនួយ នឹងទ្ទ្ួលរងផលប ោះ ល់េ្វើឱើយខូចៀត្ដល់របព័នធសរៃស
របស្ទ្េៅម៵ហំត្ំបន់ពិេសសរបស់ខលអន ។

សូមបញ្ជើក់ា  ៖ អត្ថបទ្េនោះរេន់ែត្េលើកេឡើងរត្សួៗពីអត្ថរបេោជន៍និង
ផលប ោះ ល់ៃនឿររួមេភទ្េរចើនដងែត្ប ុេណ្្ើោះ។ ដូេចនោះេៅមានេហត្ុផលសុខភាព
ំេរចើនេទ្ៀត្ែដល ក់ព័នធនឹងឿររួមេភទ្ញឹកៈប់ ។

ែកនប្មួល និងប្ោវប្ជ្ាវេដោយ ៖ នុខប្កម- Sokhakrom 

...ប្បភព ៖ ព័ត៌មានកនុងប្នុក និងបរេទន 
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១៦០-ផលប ុះពល់ៃនឿររួមេភទញឹកៈប់(ត) 
ឿររួមេភទ្អាចជួយសុខភាព ឿត្់បនថយេ្ស៵ស និងេ្វើឱើយមានអារមមណ៍

លស។ ប ុែនតេ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ េបើអនកេ្វើសកមមភាពរួមេភទ្ញឹកៈប់េពក នឹង
រងផលប ោះ លម់ួយចំនួនដល់សុខភាព ។
    ១- េាំងេបុះដូង ៖ េពលខលោះេ ោះបីេយើងរួមេភទ្មិនញឹកៈប់ពិត្ែមន ប ុែនតអនក
ខលោះអាចនឹងមានបញ្លើេបោះដូងអំឡហងេពលរួមេភទ្។ ឿររួមេភទ្គឺលសចំេ ោះេបោះដូងរបស់
មនុសើឝភាគេរចើន ប ុែនតចំេ ោះអនកធាយើប់មានជំងឺេបោះដូង គួរែត្របុងរបយ័ត្នចំេ ោះឿរ
េំងេបោះដូង េរ ោះអារមមណរុេជើបរុជួល ពុោះកេ្ញ្ជើល ឬហត្់ៀយើំង ។
    ២- េនឿយវតៀ់លើាំង ៖ រួមេភទ្េរចើនេពក េ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់ជីវិត្ រួមមាន ំង
ឿរៃរ និងសុខភាព ខណៈមនុសើឝមយួចំនួនមិនសូវយកចិត្តទ្ុក៉ក់បញ្លើេនោះេទ្ ។ 
េពលេយើងអស់កមាយើំងៀយើំង នឹងពិាកេ្វើឿរឱើយានលស ពិាកសេរមចឿរៃរអវីែដល
ោំាច់ឬប តើន់សរមាប់រកុមហ ុនំេដើម ។ ឿររួមេភទ្េរចើនដងកនហងមួយៃ្ មិនរត្មឹ
ែត្េ្វើឱើយមានបញ្លើ ំងេនោះេទ្ ប ុែនតក៏អាចប ោះ ល់ដល់សុខភាពកនហងរយៈេពលែវងផង
ែដរ ។ េៅេពលកំពុងរួមេភទ្ អ័រម ូន និង

នឹងេ្វើឱើយេបោះដូងេល្ត្េលឿន បេចញំត្ិសរមួយចំនួនចូលកនហងរបព័នធ
ះម ែដល ំងេនោះេ្វើឱើយេយើងបេចញា មពលោឝើងេរចើន ំពិេសសេពលរួមេភទ្
េរចើនដងកនហងមួយៃ្ ។
    ៣- េធេើឱើយទាំែពកកើាល ៖ ឿររួមេភទ្េរចើនេពក នឹងេ្វើឱើយអ័រម ូន

  កនហងរាងឿយេកើនេឡើង េហើយអ័រម ូនេនោះំេហត្ុេ្វើឱើយរបុសៗ
រជុោះសក់ ំងវ័យេកមង ។
    ៤- ឈឺោប ់និងេវើម្ប៉ប់េភទ ៖ រសីៗៃយមានអារមមណ៍ឈឺោប ់ប តើប់ពី
រួមេភទ្រួច េ៉យស្ររល្ត្់ែសើបក រើរមាស និងកកិត្េៅជញ្ជើងំ រើរមាសកនហងេពល



        គល់-សុភាព  

 

របត្ិបត្តិឿរ។ ដូចេនោះ សកមមភាពរួមេភទ្ចូល រើរមាសេ៉យេរបើកមាយើំងៀយើំង អាចេ្វើ
ឱើយ ំងសងៀងឈឺោប់រប៉ប់េភទ្ ។ យកលស េយើងអាចេសនើៃដគូឱើយេរបើវិ្ីរួមេភទ្
េផើឝងវិញ េ៉យមនិោំាច់ែត្តាម រើរមាសេ ោះេទ្ ។
    ៥- ខ្ូចសរៃស្បសាទ ៖ សរៃសរបស្ទ្អាចនឹងរងរបួសេៅេពលេយើងរួម
េភទ្ៀយើំងេពក។ ដូេចនោះ យកលសគួរែត្សរមាកខលោះ ឬអាចរកេពលរួមេភទ្េលើកេរឿយ
េទ្ៀត្ េចៀសវាងឿរេភាញើចកែនលងដែដលៗេរចើនដង ។
    ៦- ឈឺោប់សាចដ់ុាំ ៖សកមមភាពរួមេភទ្ៀយើំងេពក រសេដៀងនឹងេ្វើពលកមមៀយើំងៗ 
េផើឝងេទ្ៀត្ែដរ វាេ្វើឱើយស្ច់ដុំត្ឹងៀយើំង។ េទើេយើង ំពិេសសរបុសៗ គួរែត្សរមាក
ខលោះ កុំ ន់របៈប់រួមេភទ្អី េដើមើបីឱើយំសោះេសើបើយេពញេលញសិន។ មើាឝើងេទ្ៀត្េយើង
អាចេរជើសេរីសកើាច់រួមេភទ្ណ្ែដលស្ច់ដុំមិនសូវរងសមាពាើ្ៀយើំង ។
    ៧- អាចេធេើឱើយបក់លិង ៖ ្វីេបើលិងរបុសៗមិនៃយាក់ក៏ពិត្ែមន ែត្អវីសំៀន់
បំផុត្រត្ូវដឹងា  លិងមនសុើឝរបុសក៏អាច៉ច់របួស រគប់េពល។ 
របែហលំឮសំេឡងែបលកមួយ ប តើប់មកលិងក៏មិនេឡើងរឹងេទ្ៀត្
បញ្លើេនោះនឹងេ្វើឱើយគល់លិងឬពងស្រើសេឡើងេហើម ។ ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

១៦១-អតថ្បេយជន៍ ៧ យសើងរបស់ខ្ញី 
១- បំាត្់បញ្លើកសអត្ចេៃវើរ 
២- ពើាាលជំងឺផ្ដើស្យនិងកសក 

៣- ឿត្់បនថយឿរឈឺស្ច់ដុំ និងឈឺោប ់

៤- រគប់រគងឿរឈឺោប់េពលមករដូវ 
៥- ជួយបនថយករមិត្កូេឡេស៵រូូល 

៦- េ្វើឲើយរបេសើរេឡើងនូវមុខៃររមាយើយអាាររ 
៧- អាចជួយឿរ រជំងឺមាររីក 



        គល់-សុភាព  

 

បញ្ជើក់ ៖ វាមានផលមិនលស របសិនេបើអនកកំពុងេរបើា ទើំេពទ្ើយ ។ 

ឿន់ែត្ចើាស់ែ្មេទ្ៀត្េៅកនហងរបភពដែដលេនោះ ានេលើកយកភស៵ហតាង 
ំក់ល្ក់មួយអំពីគុណសមើបត្តិៃនខ៳ីរបស់់េល្កតាឱស្បុរាណចិនមាទើក់កនហងវ័យ ៩៦ 
ៅទើំ ប ុែនតេៅមានសុខភាពមាំមួន ស្មើរត្ីភលឺស្រើង និងពើាាលអនកជំងឺរាល់ៃ្ ។ េនោះេបើ
តាមបិតាឱស្បុរាណចិន ែដលមានអាយុ ៩៦ ៅទើំ េល្កតា  
ានែ្លងរាបត់ាមរយៈទ្ូរទ្សើឝន៍ចិន   ា េល្កែត្ងបរិេភាគខ៳ីរតាំទ្ឹកេខមោះំ
របោំ២-៣ ចំណិត្ កនហងេពលបរិេភាគអាាររេរៀងរាល់ៃ្ េទ្ើបេ្វើឲើយសុខភាពេល្ក
មាំ ំែបបេនោះ ។ េល្កា  ខ៳ីពិត្ំលសចំេ ោះរកពោះ និងអេណែើក េហើយេបើែផនក ំង២
េនោះវាលស េ ោះបញ្លើសមាពាើ្ះមខពស់ ៀយើញ់កនហងសរៃសះម និងជំងឺស យើក់ំេដើម 
នឹងរត្ូវានេ៉ោះរស្យ ។  ប្បភព ៖ ព័តម៌ានថ្មីនប្មាបអ់នក 

១៦២-ទមលើប៥់យសើងេធេើឱើយខ្ួរកើាលចុុះេខ្ើាយ 
១- គិត្េរចើនេពក 
២- ទ្មាយើប់េដកមិនេទ្ៀង ត្់ 
៣- ៈ ើំអាាររមិនលស 
៤- រស់េៅកនហងរសេមាលៃនអត្ីត្ឿល 
៥- េៅំមួយមនុសើឝែដលមានគំនិត្អវិជ៱មាន 

ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា 

១៦៣-អាហារ ៥ មុខ្ជាំនួយខ្ួរកើាល 
១- ែផលប ៊័រ 
២- បែនលៃបត្ង 

៣- រេប់្ ច៴ំ ត្ិ (េគេរចើនទ្ំ េលងៗ) 
៤- េរបងអូលីវ ( ំងេៅ ឬ ឆសិន) 



        គល់-សុភាព  

 

៥- ស្ចរ់ត្ី 
* អាហារ ៣ របេភ រត្ូវេចៀសវង 

ំមួយេទើេនោះ េល្កអនកក៏រត្ូវេចៀសវាងអាាររ ៣ ោឝើង ែដលវាប ោះ ល់
ដល់សុខភាពខួរកើាលគឺ ៖ 

១- ស្ច់ (ំពិេសសស្ច់រកហម) 
២- ប ៊័រ  (ប ៊័រេ្វើពីេរបងរុកំត្ិ និង ឈីស  
៣- សរ និង អំបិល 

 េ ោះំោឝើងណ្ អនកក៏អាចបរិេភាគវាានែដរ ែត្កនហងបរិមាណត្ិចត្ួច ។ 

ប្បភព ៖ Knongsrok

១៦៤-អតថ្បេយជន៍ៃនទឹក្កូច្សស់ 
 ទ្ឹករកូចរសស់មានផទហកេៅេ៉យ វីតាមីន  C, វីតាមីន B9, មាឝើេញ សើយឡម និង 
ប ូតាសើយឡម ។ វាមានរបេោជន៍ដូចំ ៖ 

- របៅំងអុកសីុដកមម និងជួយដល់របព័នធឿរ ររាងឿយ 

- ឿរ រឆសងឹ, ពើាាលរបួសនិងសុខភាពអញ្ងើញេ្មញ 

- បៃកើរពីជំងឺរកួសកនហងត្រមងេ ម 

   ប្បភព ៖ Knongsrok 

១៦៥-អតថ្បេយជន៍ៃនខ្ទឹមេ្មើ 
១- របៅំងេរាគសញ្ញើទ្ឹកេ មែផសម និងមាររីក 
២- ឿត្់បនថយំត្ិសរកនហងះម 
៣- បនថយសមាពាើ្ះម និងំត្ិៀយើញ់កនហងះម 
៤- ឿត្់បនថយារនិភ័យៃនឿរសទោះសរៃសះម 

    ៥- ារមែត្់ាក់េត្រី និងផើឝិត្រពម ំងែ្រកើាែសើបកឱើយេកមងំងវ័យ 



        គល់-សុភាព  

 

     ៦- ពរងឹងរបពន័ធភាពស្ ើំ បេ តើបង់រសួល ពើាាលឿរេគងមិនលក់ 
     ៧- ឿត្់បនថយារនិភ័យៃនជំងឺេបោះដូង ជួយស្ដើរេឿសិឿេ្លើមេឡើងវិញ 

ប្បភព ៖ Plus 

១៦៦-អាហារ៥្បេភទ លឡដល់សុខ្ភពេបុះដូង 
១- រត្ីស្លម ុង 
២- សែណែកេសៀង 
៣- ែផលប ៊័រ 

  ៤- េរបងអូលីវ 
៥- ៃសពៃបត្ង 

ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា 
១៦៧-អតថ្បេយជន៍៦យសើងរបស់ទឹកដូង 

១- េ្វើសមាពាើ្ះមេទ្ៀង ត្់ 
២- ពរងឹងរបព័នធឿរ ររាងឿយឱើយរឹងមាំ 
៣- លសសរមាប់្ស៵ីមានៃផទេ ោះ 
៤- េ្វើឱើយត្រមងេ មដំេណើរឿរានលស 
៥- ជួយសរមកទ្មន់ និងឿរ រកុំឱើយធាត្់ 
៦- ជួយពើាាលមុន និងេ្វើឱើយែសើបកមានសុខភាពលស 

ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា 

១៦៨-េភសជជៈ៥្បេភទ មិនលឡចាំេពុះសុខ្ភពមត់េធេញ 
១- រស្េបៀរ 
២- សូ៉ ឬេភសជ៱ៈែផសម 
៣- ទ្ឹកេើដើេពក ឬរត្ំក់េពក 



        គល់-សុភាព  

 

៤- ទ្ឹកែផលេឈើែដលមានំត្ិសរៀយើំង 
៥- េភសជ៱ៈែដលមានស្រធាត្ុឿបូណ្ត្ 

ប្បភព ៖ Apsara Dental Clinic

១៦៩-អាហារ៤្បេភទ លឡចាំេពុះអនកេលើសសមពើធះម 
 អ្នក្មនបញ្ឝ៉ាជំងឺេលើសសមព៉ាធឈាម គួរញ ៉ាំអាហារទំងេនេះរល់ៃ្ៃ ៖ 

១- ខទឹមស 
២- េប ងេាឝើោះ 
៣- ឃឹនៅយ 
៤- ែផលទ្ទ្ឹម 

ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា 

១៧០-អាហារទប់សាកើត់ជាំងឺមហារកី 
អាហារទំងេនេះ  អ្នក្គួរញ ៉ាំឱ៉ាយបនេរចើន 

១-ឿរូុត្   ៦- បៃនលៃបត្ង 
២-ខ៳ ី   ៧-សែណែក  
៣-ខទឹមស  ៨- ស្ច់សត្វ្មមំត្ិ(េមើនំត្ិគីមី) 
៤-រេមៀត្  ៩- រេប់្ច៴ំ ត្ិ 
៥- ែត្បរុាណ (ែត្ៃបត្ង ែត្េឿមើ ែត្អ ូឡហង ំេដើម) 

ប្បភព ៖ េវជ្ជបណ្ឌិត កមពុជ្ា 

............. 
១៧១-គុណវិបតតិៃនអាហារ៥្បេភទ 

 អាាររ ៥ មុខៀងេរឿមេនោះ បំផ្យើញដល់ឆសឹង និងស យើក់ មើាឝើងេទ្ៀត្េ្វើឲើយ
ែសើបកោស់ និងៅប់រជុោះសក់េទ្ៀត្ផងគឺ ៖ 



        គល់-សុភាព  

 

    ១- ស្ច់មានំត្ៃិរប និងអាារររត្ំក់ (េរ ោះវាមានំត្ិសូដើយឡមខពស់ែដល ំ
ឲើយប ោះ ល់ដល់េ ល្ើម ត្រមងេ ម និងរបពន័ធរមាយើយអាាររ) 
    ២- សរ និង បែងសម 

    ៣- េភសជ៱ៈមានំត្ិអាល់កលុខពស់ 

    ៤- អាាររសរមន់ (ពួកនំបំពង ឬនំេរកៀបៗ) 
    ៥- ឿេហវ ។ ប្បភព ៖ Knongsrok 

.......................... 
១៧២-ទមលើប់អា្កក់ទាំង៥បាំផលើញខ្រួកើាល 

១- មិនបរិេភាគអាាររេពលរពឹក 
២- ចូលេគងយប់េរៅ 
៣- បរិេភាគំត្ិសរេរចើន 
៤-  ក់មួក កែនើឝង េរស្មេជើង េពលេគង 
៥- ទ្ប់េ ម េពលឈឺេ ម 

១៧៣-ថនើាំពើាបលេថែើម្បេភទ C 
១- ែឆែរសង 
២- េប ងេាឝើោះេរស្ម 
៣- េដើមត្ើាល់កិន 
៤- របេមាយដរំ ី
៥- ផទីប យើ ។ ប្បភព ៖ វមិាន មាន 

ចំែណកេៅកនហងរបភពមួយរបស់អនករស់េៅេខត្តេសៀមរាប (េភលចេះមើោះ) ក៏
ានេលើកយកេះមើោះា ទើំពើាាលេ្លើមរបេភទ្េសេនោះ ែដលមានរត្ឹមែត្៤មុខប ុេណ្្ើោះ
(េរៀររបេមាយដំរីទ្ី៤) និងមានរាប់ពីរេបៀបផើឝំ និងរេបៀបេរបើដូេចនោះគឺ ៖ 



        គល់-សុភាព  

 

រេបៀបេធវើ ៖ 
 យកេរគឿងផើឝំ ំង ៤ មុខេនោះ ឿប់ោំងំចំណិត្ៗ រួចារលកនហងមលប់ 
 េរបើកនហងមួយមុខ ចំណ ោះ១ៀ ំល្យចូលេទើ ៉ំឱើយពុោះកនហងរយៈ៥ ទ្ី រួច៉ក់ចុោះ
ពីេភលើង ទ្ុកឱើយេើដើឧណលៗ ប តើប់មកផឹករាល់ៃ្ រេបៀបដូចផឹកទ្ឹកែត្ែដរ ។ សំៀនគ់ឺ
ផឹកឱើយាន ២ លីរត្ កនហងមយួៃ្ នឹងំេារង ។ 

.................. 
១៧៤-អតថ្បេយជន៍ៃនែផែប ៊័រ 

 ១- គឺំរបភពវីតាមីន C, E, K និង B6 ក៏ដូចំ     
 ២- ជួយរកើាករមិត្កូេឡេស៵រូូល 
 ៣- ជួយដល់សខុភាពែភនក 
 ៤- ជួយឿរ រជំងឺពុកឆសឹង 
 ៥- ឿរ រជំងឺមាររីក 
 ៦- ជួយដល់សុខភាព រកកនហងៃផទ 
 ៧- ឿត្់បនថយារនិភ័យៃនជំងឺធាយើក់ទ្ឹកចិត្ត 
 ៨- ជួយសុខភាពរបព័នធរមាយើយអាាររ និងសរមួលដល់ឿរបេ តើបង់ 
 ៩- ជួយបេណែញំត្ិពលុេចញពីរាងឿយ 
 ១០-ឿត្់បនថយឿរឈឺោប់តាមស យើក់ 
 ១១-ជួយឿរ ររាងឿយរបៅំងនឹងេមេរាគមួយចំនួន 
 ១២-ឿរ ររាងឿយពីជងំឺរា ើំៃរូ ំពិេសសជំងឺសរៃសះមេបោះដូង 

ប្បភព ៖  ពហុ 

................. 
......................... 
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១៧៥-េរឿង៤យសើងែដលស្រសឋីមិនគួរេធេើេពលមករដូវ 
 េពលមករដូវ ្ស៵ីៗគបើបីយល់ដឹងនូវចំណ ចសំៀន់ៗមួយចំនួន េដើមើបីេចៀស
ផុត្ពីបញ្លើចំេ ោះសុខភាព។ ចំែណកកតាឍើែដលរត្ូវដឹងមានេរចើនោឝើង ប ុែនតកនហងទ្ីេនោះ
ខ៳ហំសូមេលើកយកែត្ ៤ ចំណ ចប ុេណ្្ើោះមកែចករុែលក ។ 
    ១- កុាំផឹកទឹក្តំក់ ទឹកកក ឬទឹកដូង ៖ ឿរផឹកទ្ឹកកកកនហងអំឡហងេពលេនោះ
អាចបណ្ដើលឱើយះមរដូវេៅែត្សថិត្កនហងជញ្ជើំងសើបឡនប តើប់ពី(៥-១០ៅទើំ) អាចបងំ
មាររីកសើបឡន ឬមាររីកស្ច់ដុំ ។ 
    ២- េចៀសវងកក់សាប ូេលើកើាល ៖ េរ ោះវាបណ្ដើលឱើយរនធេញើសរបស់កើាល
េបើកកនហងអំឡហងេពលមករដូវ និងេ្វើឱើយឈឺកើាល ដេូចនោះវាមានេរេោះា ទើក់ៀយើំងណ្ស់ 
េហើយអាចេ្វើឱើយអនកោស់ំងវ័យ ។ 
    ៣- េចៀសវងៈ ើាំតាសក់ ៖ ឿរៈ ើំតាសក់កនហងអំឡហងេពលមករដូវ នឹងេ្វើឱើយ
រារាំងរដូវ (ឿរាត្់បង់ះម) េៅកនហងជញ្ជើំងសើបឡន និងអាចបណ្ដើលឱើយេមើនកូន ។ 
    ៤- រងឿយមិន្តូវវយេ៉យវតថអរឹង ៖ រត្ូវរកើាខលអនឱើយលស មិនរត្ូវឱើយរាង
ឿយទ្ទ្ួលរងនូវវត្ថហរឹង ំពិេសសរត្ង់េ ោះ េរ ោះវាអាចបណ្ដើលឱើយកសអត្ និងសើបឡន
អាចរងរបួស ។ ប្បភព ៖  Hee Na Cosmetics 

....................... 
១៧៦-បុគល៦្បេភទគួរេចៀសវងខ្ទឹមស 

 ខទឹមសរត្ូវានេគទ្ទ្ួលស្គើល់ា ំកំពលូអាាររមួយ ែដលសមើបឡណ៌េៅ 
េ៉យស្រធាត្ុចចឹម និងផ៵ល់នូវអត្ថរបេោជន៍េរចើនចំេ ោះសុខភាព ។ របសិនេបើ
អនកពិស្ខទឹមសរាល់ៃ្ វានឹងជួយរកើាសុខភាពរបស់អនក និងបេចៀសពីជំងឺ   
និងជំងឺ្ន់្រមួយចំនួនេទ្ៀត្ផង ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ សរមាប់មនុសើឝ ៦
របេភទ្ៀងេរឿមេនោះ មិនគួរបរិេភាគខទឹមសេឡើយ ។ 
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១- មនុសើឝមានបញ្លើេ្លើម (១) 
២- មនុសើឝមានជំងឺរាករូស 
៣- អនកជំងឺមនុេពលវោះឿត្់ 
៤- ្ស៵ីមានៃផទេ ោះ និង្ស៵ីបំេៅេ៉ោះកូន 
៥- អនកមានសមាពាើ្ះម ប 
៦- អនកមានបញ្លើែភនក 

ប្បភព ៖ KHMER TODAY 

១៧៧-ឿរពើាបលជាំងរឺលកេថែើម្បេភទ B 
េយើងានដឹងេហើយា  ជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្ B អាចបងេៅំជំងឺរា ើំៃរូមួយ

ែដលអាចគំរាមកំែហងដល់អាយុជីវិត្អនកជំងឺ ។ ជំងឺេនោះក៏អាចឆលងពីមនុសើឝមាទើក់េៅ
មនុសើឝមាទើក់េទ្ៀត្ែដរ េបើេយើងេរបើរបស់រួម ឬប ោះ ល់ំមួយអនកជំងឺ េ៉យមិនរបុង
របយ័ត្ន ប ុែនតជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្ B អាចពើាាលេដើមើបីមិនឱើយេមេរាគរាល៉ល
ឿន់ែត្ៀយើំង េៅតាមដំណ្ក់ឿលសំៀន់ៗ ។ 

តាមឿរផើឝពវផើាយរបស់មនទីរេពទ្ើយឿល់ែម ត្  ានឱើយដងឹា  េៅកមពហំ េយើង
វីរុសរល្កេ្លើមរបេភទ្ B មានអរតាេរចើនំង េហើយក៏ំមូលេហត្ុចមើបងែដលបង
ំមាររកីេ្លើម។ ឿរពើាាលជំងឺរល្កេ្លើមBេនោះមាន២ដំណ្ក់ឿលសំៀន់ៗគ ឺ៖ 

ដាំណាក់ឿលទី ១ ៖ ឿរេរបើា ទើំេដើមើបីកមាងើត្់វីរុស េ៉យេ្វើមិនឱើយមានវីរុស
កនហងះមេទ្ៀត្ ែដលំទ្ូេៅវារត្ូវឿររយៈេពលោប់ពី ៣-៦ ែខ េៅតាមបរិមាណ
ៃនចំនួនវីរុស។ ប ុែនតេៅេពលែដលអស់វីរុសេហើយ មិនែមនមានន័យា អនកជំងឺាន
ំសោះេសើបើយេ ោះេទ្ េរ ោះេៅមានវីរុសំប់នឹងេឿសិឿេ្លើមរបស់េយើង ែដលវា
អាចបេងើត្វីរុសមកវិញានរគប់េពល ។ 

                                                            

១ -ប ែុនតមានឿរេលើកេឡើងំេរចើនា  ខទឹមសមានគុណសមើបត្តលិសចំេ ោះេ ល្ើមេៅវិញ ។ 
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ដាំណាក់ឿលទី២ ៖ ឿររគប់រគងកុំឱើយមានវីរុសេកើត្េឡើងវិញ។ ដណំ្ក់េនោះ
សំៀន់ណ្ស់ េដើមើបីទ្ប់កុំឱើយមានឿរផលិត្វីរុសេនោះចូលមកកនហងះមវិញ ែដលអាច
បងឱើយខូចស្ច់េ្លើមបនតេទ្ៀត្។ ឿរពើាាលេនោះរត្ូវឿរេពលយូរអាចពី ១ េៅ ៥ ៅទើំ 
េ៉យអារស័យេៅេលើរបព័នធឿរ ររបស់េយើង ា េត្ើអាចបេងើត្អង់ទ្ីគ័រានឬេទ្ 
(ំទ្ូេៅមានរបែហល ៥% ប ុេណ្្ើោះ ែដលអនកជំងឺទ្ទ្ួលឿរពើាាលអាចមានឿរក
េកើត្របព័នធឿរ រវីរុសេនោះ)។ េបើអង់ទ្ីគ័រដុោះ និងមានចំនួនរគប់រេន់ េទ្ើបេយើងអាច
បចើ៲ប់ឿរពើាាលាន ។ 

មនទីរេពទ្ើយឿល់ែម ត្ានបញ្ជើក់ា  ជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្ B បងេឡើងេ៉យ
មូលេហត្ុចមើបង ៣ ោឝើងគ ឺ៖ 

- វីរុសរល្កេ្លើមរបេភទ្ B ឬ C 
- ឿរផឹករស្េរចើនហួសករមិត្ំេដើម 
- ឿរេរបើរាស់ា ទើំេរចើនហួសករមិត្ និងរយៈេពលែវង 
ំឿរពិត្ណ្ស់ ្វីេបើអនកេកើត្ជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្ B ក៏េ៉យ ប ុែនតអនក

ទ្ទ្ួលានឿរពិនិត្ើយតាម៉នេ៉យយកចិត្តទ្ុក៉ក់ និងពើាាលានរត្ឹមរត្ូវ េ ោះ
រគូេពទ្ើយជំ ញអាចជួយពើាាលជំងឺេ្លើមាន េ៉យេចៀសផុត្ពីឿររកិនេ្លើម និង
មានស្ច់ដុំកនហងេ្លើម ។ 

(សូមបញ្ជើកា់  តាមឿរតាម៉ននិងឿររស្វរំវកនលងមក ខ៳ហំេឃើញា មូល
េហត្ុែដលបងឱើយេកើត្ជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្េប េរើពេីហត្ុ ំងបីៀងេលើ គឺឿរឆលង
ពីអនកដៃទ្តាមរយៈឿររួមេភទ្ ប ោះទ្ឹករុអិល ឿរេរបើម៱ហល សឺរំាងោក់ ឬេរបើរបស់មុត្
រសួចរួមេទើនឹងអនកជំងឺ រពម ំងបណ្ដើលមកពីឿរជក់ារី ចំណីអាាររមានំត្ិពុល 
ឿរេដកមិនលក់ និងខឹងមួេ្ឝើេរចើនកនហងចិត្តំេដើម។  ំងេនោះសុទ្ធែត្ំកតាឍើែដល ំ
ឱើយេកើត្ជំងឺេ្លើមាន)។ ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

េដោយ៖ នាងនខុុមដាលញី៉ាា និងប្តួតពនិិតយេដោយ៖ េវជ្ជ. ចន ់នុេីណ្ត 
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១៧៨-េតើជាំងឺរលកេថែើម្បេភទ B និង C ខ្ុសេនើដូចេមឋច ? 
ជំងឺរល្កេ្លើមគឺមានេរចើនរបេភទ្ េហើយក៏ៃយឆលងពីមាទើក់េៅមាទើក់ដូចេទើ 

េហត្ុេនោះរគប់េទើរត្ូវរបុងរបយ័ត្នបនតិច ខណៈជំងឺរល្កេ្លើមឧសើាហ៍េកើត្មានបំផុត្គឺ
របេភទ្ A, B និង C ។ ោឝើងណ្មិញ រល្កេ្លើមរបេភទ្ A អាចពើាាលំសោះ
េសើបើយ បុែនតេបើំរបេភទ្ B និង C វិញគឺំជំងឺរា ើំៃរូ ពិាកពើាាលឱើយំសោះេសើបើយ
ណ្ស់។ ដូេចនោះេត្ើជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្ B និង C ខុសេទើដូចេម៵ចខលោះ ? 
    ១- ជាំងឺរលកេថែើម B ៖ ជំងឺរល្កេ្លើម B អាចមានស្ណើនភាពជំងឺ្ន់្រ ឬរា ើំៃរូ
មនុសើឝេយើងេសទើែត្ ំងអស់ែត្ងេកើត្មានជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្ B រសួចរស្ល់ និង
អាចវិវត្តេៅំជំងឺរា ើំៃរូ ។ ជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្ B រត្ូវានេគស្គើល់ា ំមូលេហត្ុ
 ំឱើយមានជំងឺេ្លើមរា ើំៃរូដូចំ រកិនេ្លើម ខចូេ្លើម និងមាររីកេ្លើម ែដលអាចឆលងតាម
វត្ថហរាវេចញពីខលអនអនកជំងឺដូចំ ះម ទ្ឹកឿម និងទ្ឹករៃងំេដើម េ ោះកនហងករមិត្ត្ិច
ត្ួចក៏េ៉យ។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ ជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្ B អាចឆលងានតាមរយៈកតាឍើ
មួយចំនួនដូចំ ៖ 
 - ពីមាដើយេៅកូនកនហងៃផទ 
 - រួមេភទ្ំមួយៃដគូផទហកជំងឺ េ៉យមិនានឿរ រ 
 - េរបើឧបករណ៍រួមេទើ ែដលមានរបឡាក់ះមអនកជំងឺ 
 - េរបើរាស់វត្ថហផ្តើល់ខលអនរួមេទើដូចំ រោសដុសេ្មញ ឬកែនលងំេដើម 
 - រស់េៅកនហងត្ំបន់ៃយរសួលកនហងឿរឆលងេមេរាគ 
 ំ្មមតារគូេពទ្ើយនឹងេសនើសំុេ្វើេត្ស៵បញ្ជើក់េដើមើបីរកអង់ទ្ីគ័រពិេសស ឬអង់ទ្ី-
ែហើឝនជំងឺរល្កេ ល្ើម  ែដលមានេៅកនហងខលអនេយើង ។ 
េដើមើបីឿរ រជំងឺ េយើងោំាច់រត្ូវោក់វា ើក់ស្ំងបៃកើពីជំងឺរល្កេ្លើមេប។ កនហងករណី
េយើងមានជំងឺរល្កេ្លើមរសួចរស្ល់គឺេមើនា ទើំពើាាលឱើយំសោះេសើបើយេ ោះេទ្ ប ុែនត
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អវីែដលេយើងអាចេ្វើាន មានែត្ឿរែ្ ំប ុេណ្្ើោះ ចំែណកឯអនកមានជំងឺរា ើំៃរូវិញរគូ
េពទ្ើយនឹងេសនើសុំឱើយពិនិត្ើយំរបោំ ឬឿរេរបើា ទើំ ។ 
    ២- ជាំងឺរលកេថែើម  C ៖ ជំងឺរល្កេ្លើម C ខុសពីរល្កេ្លើមរបេភទ្  B ឬ  A 
េ៉យស្រវាអាចេលចេចញេរាគសញ្ញើ ឬេមើនេរាគសញ្ញើអវី ំងអស់ ។ រល្កេ្លើម
របេភទ្ C អាចេកើត្មានរយៈេពល ២-៣ សាឍើហ៍ រហូត្ដល់េចញេរាគសញ្ញើ្ន់្រ 
េហើយក៏ំមូលេហត្ុៃនឿរេកើត្មាររីកេ្លើម និងត្រមូវឱើយប៵ឡរេ្លើមេទ្ៀត្ផង ។ 
 ជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្េស ឆលងតាមះមមានេមេរាគ ខណៈកតាឍើរបឈម
ៀយើំង េយើងក៏អាចឆលងជំងឺរល្កេ្លើម C េៅេពលេរបើឧបករណ៍រួមេទើំមួយអនកមាន
ជំងឺ ឬរស់េៅកែនលងៃយឆលងេមេរាគ។ េដើមើបីេ្វើេរាគវិនិច៰័យជំងឺេនោះាន រគូេពទ្ើយរត្ូវ
េ្វើេត្ស៵ះមេដើមើបីរកនូវេមេរាគរល្កេ្លើម C ។ 
 បុគលមានជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្ C មិនអាចោក់វា ើកស់្ំងានេទ្ េរ ោះមិន
មានវា ើក់ស្ំងសរមាប់ជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្ C េឡើយ។ េហត្ុេនោះ េដើមើបីពើាាលជំងឺ
រល្កេ្លើមរបេភទ្ C គឺែផសកេលើរបេភទ្េមេរាគ េ៉យឿរេរបើា ទើំេដើមើបីកមាងើត្់េមេរាគ
េចញពីរបព័នធឿរ រកនហងខលអនេយើង។ េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្ េយើងក៏អាចេកើត្ជំងឺរល្ក
េ្លើមរបេភទ្ B និង C កនហងេពលែត្មួយានែដរ េហើយកនហងករណីខលោះ ជំងឺរល្កេ្លើម
របេភទ្ C ក៏អាចពើាាលំាន ំងរសុង ។ 

 េៅេពលសមាគើល់េឃើញេរាគសញ្ញើជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្េប និងេស អនកគួរ
ែត្េៅពិភាកើាំមួយរគូេពទ្ើយឱើយានៅប។់ គបើបីយកចិត្តទ្ុក៉ក់េលើរេបៀបរស់េៅ
មានសុខភាពលស េដើមើបីឿរ រេ្លើមពីឿរខូចៀត្េផើឝងៗដូចំ េចៀសវាងឿរផឹកំត្ិ
អាល់កុល ជក់ារី និងរត្ូវៈ ើំអាាររមានគុណភាពលស ឬេរបើេរស្មអ ម័យេពល
រួមេភទ្ និងេចោះរស់េៅកនហងជីវិត្មានផ្សុកភាព ។ 

េដោយ ៖ចន ់នុខឡាង និងប្តួតពនិិតយេដោយ ៖េវជ្ជ. ចន ់នុេីណ្ត 

ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 
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១៧៩-កតាតើ៣យសើងនាំឱើយេកើតជាំងឺ្កិនេថែើម 
 ជំងឺរកិនេ្លើមំដំណ្ក់ចុងេរឿយមួយៃនជងំឺេ្លើម និងំផលវិាកៃនជំងឺ
េ្លើម ។ អនកជងំឺេៅដំណ្ក់ឿលដំបូងៗ មិនមានេចញេរាគសញ្ញើេ ោះេទ្។ មូលេហត្ុ
ំទ្ូេៅែដលបងឱើយេកើត្ជំងឺេនោះមានដូចំ ផឹកេរគឿងរសវឹងេរចើនកនហងរយៈេពលយូរ 
ឆលងវីរុសេ្លើម និងមានជំងឺៀយើញ់រុុេ្លើមមិនេ៉យស្រេរគឿងរសវឹង ។ 
 ឿរពើាាលជំងឺរកិនេ្លើម ែផសកេៅតាមមូលេហត្ុបង និងករមិត្ៃនឿរខូច-
ៀត្។ េៅរបេទ្សេជឿនេលឿន ឿរប៵ឡរេ្លើមំជេរមើសមួយៃនឿរពើាាល កនហងករណី
េ្លើមែលងដំេណើរឿរ ។ 
I.មូលេវតុបង ៣ សាំៀន ់៖ 
    ១- េរគឿងរសវឹង ៖ េ្លើមមានត្ួ ទ្ីជួយសមាវើត្ំត្ិពុលកនហងះម ជួយដល់ឿរ
រមាយើយអាាររ រគប់រគងករមិត្ំត្ិសរនិងកូេឡេស៵រូូលកនហងះម និងជួយរបៅំងនឹង
ជំងឺឆលងេផើឝងៗ។ ចំេ ោះំត្ិអាល់កុលកនហងេរគឿងរសវឹង គឺេ្លើមអាចចេរមាោះាន ប ុែនត
រាល់េពលចេរមាោះេឿសិឿេ្លើមមួយចំនួនក៏ានៃប់ែដរ។ ្វីេបើេ្លើមអាចបេងើត្េឿសិ
ឿ្មីានវិញែមន ប ុែនតឿរផឹកេរគឿងរសវឹងកនហងបរិមាណេរចើននិងយូរៅទើំំប់ំរបោំ 
ក៏អាចឿត្់បនថយសមត្ថភាពរបស់េ្លើមកនហងឿរបេងើត្េឿសិឿ្មីែដរ។ំលទ្ធផលអាច
េ្វើឱើយេ្លើមាត្់បង់សមត្ថភាពបេងើត្េឿសិឿ្មី និងខូចេ្លើមអចិៃ្នតយ៍ែត្ម៵ង 
 ដូចេទើេនោះែដរ ឿរផឹកេរគឿងរសវឹងកនហងបរិមាណេរចើន ក៏បងំជំងឺៀយើញ់រុុេ្លើម
ែដរ។ េរើពីេនោះ េរគឿងរសវឹងក៏អាចេ្វើឱើយរល្កេ្លើម្ន់្រ និងគំរាមកំែហងដល់
អាយុជីវិត្េ៉យេ្វើឱើយេ្លើមមានសមាយើក នងិបនតេៅំរកនិេ្លើម ។ 
    ២- ជំងឺខាល៉ាញ់រំុេ្លើមមិនេោយសារេរគឿងរសវឹង ៖ អនកធាត្់េលើសទ្មន់ អនកមានជំងឺ
ទ្ឹកេ មែផសម និងអនកមានករមិត្ំត្ិៀយើញ់កនហងះមខពសស់ុទ្ធែត្របឈមនឹងជំងៀឺយើញ់
រុុេ្លើមមិនេ៉យស្រេរគឿងរសវឹង ។ បញ្លើសុខភាព ំងេនោះរួមបចឡលេទើ ទ្ំនងំេ្វើ
ឱើយបរិមាណៀយើញ់ផទហកកនហងេ្លើមេកើនេឡើង។ សរមាប់មនុសើឝមួយចំនួនមានៀយើញ់កនហងេ្លើម
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េលើសករមិត្ អាចែរបៀយើញ់ ំងេ ោះំេៅស្រធាត្ុបំពុលេឿសិឿេ្លើម េ្វើឱើយេ្លើម
រល្ក និងអាចេ្វើឱើយេ្លើមេឡើងសមាយើក ឬបងំរកិនេ្លើម ។ 
    ៣- ជំងឺរលក្េ្លើមេោយសារេមេរគ ៖ ជំងឺរល្កេ្លើមសំេៅេលើករណីរល្កេ្លើម
បណ្ដើលមកពីឿរផឹករស្េរចើនេលើសករមិត្ និងេរបើា ទើំមួយចំនួន ឬស្ណើនភាពេវជ៱-
ស្្ស៵។ ោឝើងេនោះក៵ី សឹងែត្រគប់ករណី ជំងឺរល្កេ្លើមគឺបងេឡើងេ៉យេមេរាគ។ 
មនុសើឝេយើងអាចឆលងជំងឺរល្កេ្លើម កនហងករណីមានឿរប ោះ ល់ះមអនកែដលបង
េរាគ េហើយករណី ំងេនោះមានដូចំ ៖  
 - ោក់ ឬមុត្ម៱ហលេ៉យៃចដនើយ មានវីរុសេ្លើម 
 - េរបើរាស់ម៱ហលរួមេទើ 
 - ធាយើប់បចឡលះមអនកមានជំងឺរល្កេ្លើមរបេភទ្B និង C  (ះមមិន ន់
ពិនិត្ើយេឃើញេមេរាគ) 
 - រួមេភទ្ ឬប ោះ ល់ទ្ឹកឿម និងស្រធាត្ុរាវអនកមានជំងឺេ្លើម 
II. េរគសញ្ញើជាំងឺ្កិនេថែើម 
 ដំណ្ក់ឿលដំបូង ជំងឺរកនិេ្លើមមិនមានេរាគសញ្ញើចើាស់ល្ស់េទ្ ប ុនតេៅ
េពលស្ណើនភាពជំងឺឿន់ែត្្ន់្រ វាអាចេលចេចញនូវេរាគសញ្ញើំេរចើនដូចំ ៖ 
 - សរៃសះមៅមើរអាចេមើលេឃើញេៅេលើែសើបកេ ោះែផនកៀងេលើ 
 - អស់កមាយើំង 
 - បញ្លើដំេណក 
 - រមាស់ែសើបក 
 - ចំណង់អាាររ្យចុោះ (មិនែយើនអាាររ) 
 - រសកទ្មន ់
 - ចេៃវើរ 
 - ឈឺ និងចុកោប់េៅត្ំបន់េ្លើម 
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 - ាត្ៃដរកហម ឬមានព លរកហមៗ 
 - េខើាយ 
 េរើពីេរាគសញ្ញើ ំងេនោះ េៅមានេរាគសញ្ញើមួយចំនួនេទ្ៀត្ ចំេ ោះអនកជំងឺ
រកិនេ្លើមវិវត្តឿន់ែត្្ន់្រ ៖  
 - េ ោះ្ំ បងេ៉យោល់ស្រធាត្ុរាវេៅកនហងេ ោះ 
 - េបោះដូងេល្ត្ឿន់ែត្ៈប ់
 -ែរបរបួលដំេណើររាងឿយ(ខួរកើាលរងប ោះ ល់េ៉យរបមូលផ៵ហំំត្ិពុល) 
 - អញ្ងើញេ្មញហូរះម 
 - ាត្់បង់ស្ច់ដុំេៅេដើមៃដ និងរាងឿយ 
 - បំែបលងស្រធាត្ុេចញពីរស្ និងឱស្យឺត្ោឝើវ 
 - វេងវងវៃរើន់ស្មើរត្ី 
 - វិលមុខ 
 - េហើមកេជើង របអប់េជើង នងិេជើង េ៉យស្រោល់ស្រធាត្ុរាវ 
 - រជុោះសក ់
 - ែសើបកេឡើងំំេឿមើ 
 - ៀន់េលឿង ំេដើម ។ 
III. ្កិនេថែើមំជាំងឺមហារីក ? 
 រកិនេ្លើមមិនែមនំជំងឺមាររីកេ ោះេទ្។ ោឝើងណ្មិញ អនកែដលមានជំងឺ
មាររីកេ្លើម េរចើនែត្រកិនេ្លើម។ េនោះមានន័យា  េបើេយើងមានជំងឺរកិនេ្លើម ក៏មាន
ារនិភ័យខពស់កនហងឿរេកើត្ជំងឺមាររីកេ្លើមែដរ។ដូចេទើេនោះែដរ េបើេយើងមានជំងឺេ្លើម
របេភទ្ B ឬ C ក៏មានឱឿសខពស់របឈមនឹងជំងឺរកិនេ្លើម េរ ោះា ជំងឺ ំងពីរេនោះ
ែត្ងែត្វិវត្តេៅំជំងឺរកិនេ្លើម ។ រគប់ទ្រមង់ៃនជំងឺេ្លើម អាច ំឱើយេកើត្ជំងឺរកិនេ្លើម 
ែដលបងារនិភ័យខពស់េកើត្ជំងឺមាររីកេ្លើម។ េ ោះបីំេយើងមានជំងឺេ្លើមរបេភទ្ B 
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និងជំងឺៀយើញ់រុុេ្លើមមិនវិវត្តេៅំរកិនេ្លើមក៏េ៉យ ក៏េយើងេៅែត្អាចរបឈមខពស់កនហង
ឿរេកើត្ជំងឺមាររីកេ្លើមែដរ ។ 
IV.េកើតជាំងឺ្កិនេថែើមនឹង្តូវសាលើប ់? 
 ឿរេ្វើេរាគវិនិច៰័យេឃើញា មានជំងឺរកិនេ្លើម មិនែមនមានន័យា េយើងនឹង
ស្យើប់ភាយើមៗេ ោះេទ្។ ោឝើងណ្មិញ េបើជំងឺរកិនេ្លើមបនតវិវត្តេៅមុខ មានសមាយើកេលើ
េ្លើមឿន់ែត្េរចើន និងដំេណើរឿររបស់េ្លើមបនតធាយើក់ចុោះ េ ោះឿរេខើាយេ្លើមនឹងអាច
បងឿរគំរាមកំែហងដល់អាយុជីវិត្។ សរមាប់ឿរពើាាលណ្មួយ រគូេពទ្ើយនងឹផ៵ល់
ឿរែណ ំេៅតាមស្ណើនភាពំក់ែស៵ង។ សរមាប់របេទ្សេជឿនេលឿនមួយចំនួន រគូ
េពទ្ើយអាចពិភាកើាពីឿរប៵ឡរេ្លើមកនហងជេរមើសពើាាល ។ 

េដោយ ទូច នុខា ប្តួតពនិិតយេដោយ េវជ្ជ. ចន ់នុេីណ្ត 

ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

១៨០-សញ្ញើ្ពមនទាំង៥ េថែើមផទអកំតិពុលេ្ចើន 
េ្លើមមានមុខៃរសំៀន់ៗំេរចើនេៅកនហងរាងឿយមនុសើឝេយើង ដូចំជួយ

កំណត្់ករមិត្ំត្ិគីមីភាគេរចើនេៅកនហងះម និងបេចញេោលទ្ឹករបមាត្់េដើមើបជីួយ
កមាងើត្់ឿកសំណល់។ រាល់េពលះមេចញពីរកពោះនងិេ ោះេវៀន គឺរត្ូវឆលងឿត្់េ្លើម 
េហើយេ្លើមានបំែបក េ្វើឱើយះមមានត្ុលើយភាព ក៏ដូចំបេងើត្ស្រធាត្ុចិចឹមេៅ
កនហងរាងឿយ ំងមូល ។ 

ដូេចនោះេហើយ ឿរែ្ ំេ្លើមឱើយមានសុខភាពលស ំេរឿងោំាច់បំផុត្ ចំែណក
ឿរសេងត្េមើលពីសញ្ញើរពមានែដល ក់ទ្ងនឹងេ្លើម ក៏ំេរឿងែដលេយើងមិនគួរ
េមើលរុលងែដរ។ សញ្ញើរពមាន ំង៥ៀងេរឿមេនោះ បញ្ជើក់ា េ្លើមរបស់េយើងកំពុង
ែត្មានបញ្លើេហើយ ។ 
    ១- ឈឺោប់េៅបរិេវណេថែើម ៖ ឿរឈឺោបេ់ៅបរិេវណៀងស្ដើំ ែផនកៀងេលើ
ៃនេ ោះគឺំសញ្ញើបៃលើញា  េ្លើមរបស់េយើងកំពុងមានបញ្លើ។ ំកែ់ស៵ងេ្លើមមានមុខ
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ៃរបនើាបំត្ិពុល និងជួយឱើយរាងឿយេរោោះឿកសំណល់ ក៏ដូចំជួយរាងឿយ
បំែបលងអាាររេៅំស្រធាត្ុចិចឹម ។ េៅេពលេ្លើមមានជំងឺ វាមនិអាចដំេណើរឿរ
របកបេ៉យរបសិទ្ធភាព េហើយវានឹងមានអាឿរៈេហើម រពម ំងឈោឺប់ ។ 
    ២- េវើមេជើង នងិកេជើង ៖ ំមួយេទើេនោះែដរ េ្លើមពើាោមជួសជុលខលអនឯង
េ៉យបេងើត្ំំលិឿស្យើកស្ទើម ។ ំលិឿស្យើកស្ទើមឿន់ែត្េរចើន មាននយ័ា 
េ្លើមខំរបឹងបំេពញមុខៃរឿន់ែត្ៀយើំង េហើយំលទ្ធផល វានឹងបណ្ដើលឱើយេយើងេកើត្
សមាពាើ្ះមេៅសរៃសះមែវូនផូក។ ស្រធាត្ុរាវនឹងកកកុញេៅេលើេជើង ែដល
 ំឱើយេកើត្មានអាឿរៈេហើមេៅេជើង កំភួនេជើង ឬេលើេៅយើ ំងសងៀង ។ 
    ៣- េឡើងទមៃន់ ៖ េៅេពលេ្លើមមិនអាចទ្បទ់្ល់នឹងំត្ិពុលពីេរគឿងរសវឹង ឬ
េភសជ៱ៈែដលមានំត្ិសរសិបើបនិមមិត្ អាាររែដលមានំត្ិៀយើញ ់ និងា ទើំមួយចំនួន
េ ោះេទ្ វាអាចនឹងផទហកំត្ពិុលមិនរល្យេៅកនហងេឿសិឿៀយើញ់ ។ 
    ៤- អាែលកវើសអ ី ៖ ំញឹកៈប់ អាែលកហើឝហីបណ្ដើលមកពីេ្លើមមិនសូវសកមម 
និងដំេណើរឿរហួសករមិត្។ េៅេពលែដលមានស្រធាត្ុេរចើនរជលុចូលេៅកនហងចរនត
ះម ខួរកើាលនឹងោត្់ទ្ុកា  វាំភាទើកៃ់របងំអាែលកហើឝហី រួចបេចញអង់ទ្ីគ័រ 
និងស្រធាត្ុគីមីែដលបងឱើយមានកនទអលរមាស់េលើែសើបក ។ 
    ៥- ែភនក នងិែសើបកពណ៌េលឿង ៖ អាឿរៈែភនកនិងែសើបកេឡើងពណ៌េលឿង ំ
េរាគសញ្ញើៃនឿរខូចមុខៃរណ្មួយ។ ំទ្ូេៅ េ្លើមែដលមានជំងឺ នឹងេ្វើឱើយរបព័នធ
រាងឿយមានស្រធាត្ុ  េរចើន េហើយវាំស្រធាត្ុពណ៌េលឿងែដល
ានបេងើត្េឡើងេ៉យឿរបំផ្យើញៃនេឿសិឿះមរកហម ែដលៃប់េៅកនហងេ្លើម ។ 
េៅេពលែដលេ្លើមមិនអាចកមាងើត្់េោលស្រធាត្ុ  ំមួយេឿសិឿ
ះមរកហមោស់ៗេទ្េ ោះ ែភនកនិងែសើបករបស់េយើងនឹងែរបេៅំពណ៌េលឿង ។ 

ដោយ ន ូដោភ័ណ្ឌ ត្រួរពិនិរើយដោយ ដេជ្ជ. ចាន់ ស ៊ីដណ្រ 
ត្រភព ៖ Hello ត្រូដពទើយ 
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១៨១-អាហារ៦្បេភទេធេើឱើយចាំណង់ផែឣវេភទធលើក់ចុុះ 
 េៅសុខៗរស្ប់ែត្ចំណង់ផលឡវេភទ្ធាយើក់ចុោះ ាត្់អស់អារមមណ៍េរត្ករត្អាល
េ៉យមិនដឹងា មកពីមូលេហត្ុអវី ំពិេសសរបុសៗអាចនឹងារមភៀយើំង ចង់េៅជួប
រគូេពទ្ើយែត្ៀយើចៀមើសេពទ្ើយេទ្ៀត្។ សូមកុំេ្វើែបបេនោះអីេរ ោះបញ្លើផលឡវេភទ្ំេរឿងទ្ូេៅ 
អនកណ្ក៏ឆលងឿត្់ែដរ េបើេៅែត្ៀមើសេរចើន មិនរពមេៅែសវងរកមូលេហត្ុពិត្ និងវិ្ី
េ៉ោះរស្យ វាអាចនឹងប ោះ ល់ជីវិត្របោំៃ្របស់អនកាន ។ 
 ាត្់ចំណង់ផលឡវេភទ្អាចមកពីកតាឍើំេរចើន ប ុែនតកនហងទ្ីេនោះខ៳ហំសូមេលើកយកែត្
អាាររមួយចំនួនែដលេយើងបរិេភាគរាល់ៃ្ ានេ្វើឱើយប ោះ ល់ចំណង់ផលឡវេភទ្ ។ 
    ១- ផលិតផលទកឹេ៉ុះេេ ៖ ឿេរូម ឈីស គឺសុទ្ធែត្របេភទ្អាាររេយើងៈ ើំ
េសទើររាល់ៃ្ ប ុែនតរត្ូវេៅឱើយៅឃើយពីអាាររ ំងេនោះេបើចង់បនតសនិទ្ធស្ទើលំមួយៃដគូ
ានយូរអែងវង។ អាសុីដឡាក់ទ្ិចមានកនហងផលិត្ផលទ្ឹកេ៉ោះេេ អាចេ្វើឱើយករមិត្
ចំណង់ផលឡវេភទ្ធាយើក់ចុោះ េនោះេបើេោងតាមទ្សើឝ វដ៵ី ។ 
ផលិត្ផលពីទ្ឹកេ៉ោះេេសុទ្ធ មានផទហកអ័រម ូនសំេោគំេរចើន នឹងេ្វើឱើយអ័រម ូន្មម-
ំត្ិកនហងខលអនរបស់េយើងំពិេសសរបុសៗធាយើក់ចុោះ ។ ប ុែនតផទហយមកវិញ ឿល់សើយឡមក៏
មានស្រៈសំៀន់ចំេ ោះសុខភាពផលឡវេភទ្ ដូចេនោះេយើងអាចៈ ើំអាារររបេភទ្េផើឝងៗ
ដូចំ ផលិត្ផលទ្ឹកេ៉ោះេេសមើបឡរវីតាមីន ឬបែនលៃបត្ង ។ 
    ២- អាហារបាំពង ៖ អាាររចមសិនេ៉យេរបើៀយើញ់ មិនានជួយសុខភាពផលឡវេភទ្
ដូចេយើងធាយើប់គិត្េទ្។ អាាររបំពងៀយើញ់មានផទហកៀយើញ់មិនលស េ្វើឱើយរបុសៗាត្ប់ង់
ចំណង់ផលឡវេភទ្ាន។ េពលេយើងៈ ើំអាាររមានផទហកៀយើញ់មិនលស ំងេនោះ វាែ្ម ំង
េ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់ឿរផលិត្ទ្ឹកឿមេទ្ៀត្ផង ។ ដូេចនោះអនកគួរែត្េចៀសវាងពពួក
អាាររបំពង ពិេសសសរមាប់អាាររេពលល្ឃើច េ៉យស្រអំឡហងេពលេនោះ វាផ៵ល់
ផលអារកក់ឿន់ែត្ៀយើំងដល់សុខភាពផលឡវេភទ្ ។ 
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    ៣- ឿេវេ ៖ វាំឿរពិត្ ំត្ិឿេហវអ ៊ីនអាចជួយឱើយសកមមភាពផលឡវេភទ្ឿន់ែត្
របេសើរ ប ុែនតេបើេយើងំមនុសើឝផឹកឿេហវេហើយ រាងឿយែរបេៅំញ័រ េ ោះឿេហវ
មិនែមនំេរគឿងលសសរមាប់េរឿងផលឡវេភទ្េទ្ ។ េលើសពីេនោះ ឿរបេងើនភាពភ័យញ័រ 
អាចេ្វើឱើយចណំង់ផលឡវេភទ្ធាយើក់ចុោះ េនោះេបើេោងតាមប៵ីរបពនធំេរចើនគូែដលត្សឡញែត្សអំពី
ឿរផឹកឿេហវ េ្វើឱើយាត្់បងច់ំណង់ផលឡវេភទ្ ។ 
    ៤- ជីរអៃកើម ៖ មនុសើឝេយើងភាគេរចើនចើាស់ំចង់ឱើយមានកលិនមាត្់របេហើរ មិន
ប ោះ ល់អនកដៃទ្ឬៃដគូអំឡហងេពលោប់េផ៵ើមរបត្ិបត្តិឿរមិនៀន។ េហត្ុេនោះមនុសើឝ
ភាគេរចើនានេរជើសេរីសផលិត្ផលមានំត្ិម ុនត្ុនេដើមើបីកមាងើត្់កលិនមាត្់។ ប ុែនតឿរ
េរបើជីរអៃកើមគឺមិនរត្ឹមរត្ូវេទ្ ំពិេសសរបុស ៗ ែត្ម៵ង េរ ោះំត្មិ ុនត្ុនរបស់ជីរ
អៃកើមអាចេ្វើឱើយអ័រម ូនេត្ស៵ឡេសតរូនូធាយើក់ចុោះ ែដលំមូលេហត្ុេ្វើឱើយចំណង់ផលឡវេភទ្
្យចុោះដូចេទើ ។ 
    ៥- ទឹក្កូចេមើនំតិសរ ៖ ទ្កឹរកូចេមើនំត្ិសរមិនរត្ឹមែត្មិនលសសរមាប់សុខ
ភាពរាងឿយេ ោះេទ្ វាក៏ំេភសជ៱ៈបំផ្យើញជីវិត្ផលឡវេភទ្ែ្មេទ្ៀត្ផង។ ប ុែនតអវីែដល
េយើងរត្ូវស៵ីបេ តើសគឺំត្ិសរសិបើបនិមមិត្ កនហងេភសជ៱ៈរបេភទ្េនោះែត្ម៵ង។ ផឹកេរគឿង
ែផសមសិបើបនិមមិត្ ំពិេសសពពួកអាសើាឝើតាម គឺសុទ្ធែត្អាចេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់ករមតិ្
េសរូូត្ូនីន  ំឱើយរុៀនដល់អារមមណ៍សបើាយរីករាយ េពលកំពុងេ្វើេរឿងេលើែរគ ។ 
និោយឱើយចំេៅ មនុសើឝមានសុខភាពលសមិនៈ ើំរបស់ ំងអស់េនោះេទ្ ។ 
    ៦- សូកូឡា ៖ និោយដល់េរឿងសូកូឡា េទើេយើងចើាស់ំភាញើក់េផសើលបនតិច 
េរ ោះអត្ថបទ្មុន “  រគូេពទ្ើយ” ធាយើបអ់ោះអាងា  សកូូឡាេឿមើអាចជួយឱើយអារមមណ៍
ផលឡវេភទ្ឿន់ែត្ពុោះកេ្ញ្ជើល ។ ំឿរពិត្ សូកូឡាេឿមើរាកដំអាចបេងើនអារមមណ៍
រសណ កសុខរសួលនិងក៵ីរសល្ញ់ែមន ប ុែនតេបើេោងតាមេវជ៱បណឌិត្លើបីលើាញ
មួយរូបេៅអាេមរិកេះមើោះ សូកូឡាអាចេ្វើឱើយប ោះ ល់ដល់ករមតិ្អ័រ
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ម ូនេត្ស៵ឡេស៵រូូន របស់របុសៗធាយើក់ចុោះ េរ ោះអ័រម ូនេនោះគឺសំៀន់ 
ជំរុញឱើយអារមមណ៍ផលឡវេភទ្ពុោះកេ្ញ្ជើលៀយើំង ។ 

េដោយ ៃណ្ ទចូ ប្តតួពនិិតយេដោយ េវជ្ជ. ចន ់នុេីណ្ត 

ប្បភព ៖ Hello ប្គូេពទយ 
១៨២-អាហារ១០្បេភទជួយបញ្ឝើេខ្ើាយលិង 

 េខើាយលិងមានន័យា របសុៗពិាកេ្វើឱើយលិងរបស់ខលអនេឡើងរឹង ឬេឡើងរឹង
ែត្កនហងរយៈេពលខលី មិនអាចបចប់របត្ិបត្តឿិរេលើែរគានេំគជ័យ ។ េខើាយលិង
អាចំបញ្លើេកើត្េឡើងេលើបុរសេៅេពលវ័យឿន់ែត្េរចើន។ េខើាយលិង ឬលិងមិន
េឡើងរឹងម៵ងមាកើលមិនែមនំបញ្លើេ ោះេទ្ ែត្េបើបញ្លើេនោះេកើត្េឡើងំរបោំេ ោះអាច
េ្វើឱើយរបុសៗាត្់បង់ទ្ំនុកចិត្តេលើខលអនឯង េកើត្េ្ស៵ស និងអាចប ោះ ល់ដល់ផលឡវចិត្ត 
និងទ្ំ ក់ទ្ំនងៃដគូផងែដរ។ ឿរេខើាយលិងអាចេកើត្មកពីបញ្លើសុខភាពេផើឝងៗ ឬ
ឿរេរបើរាស់ា ទើំណ្មួយំេដើម េដើមើបីំ ឿរលសគួរែត្ែសវងរកជំនួយពីរគូេពទ្ើយ ។ 
 ោឝើងណ្មិញ េបើេយើងមិនមានបញ្លើសុខភាពរបោំឿយេទ្ របបអាាររ
ៀងេរឿមេនោះ អាចរួមចំែណកជួយឿរ ររបុសៗពីបញ្លើេខើាយលិងានែដរ ។ 
    ១- ពពួកែផែបឺរី ៖ ពពួកែផលបឺរី (  ំជេរមើសដ៏លសមួយសរមាប់របុសៗ
បរិេភាគេដើមើបីរបេោជន៍ឿរ រខលអនកុំឱើយជបួបញ្លើេខើាយលិង ។ ពពួកែផលេឈើរបេភទ្
េនោះមានផទហកស្រធាត្ុរបៅងំអុកសុីដកមម ជួយដល់ឿររសូបយកំត្ិសរ និងដុត្
បំផ្យើញំត្ិៀយើញ់ែដលេលើស ។ វីតាមីនេៅកនហងពពួកបឺរីរកហម ក៏អាចជួយដល់ឿរ
បេងើនគុណភាពេមជីវិត្េទ្ៀត្ផង ។ 
    ២- ពពួកែផែ្កូច ៖ រកូចក៏ំ ជេរមើសលសមួយែដរកនហងឿរឿរ ររបុសៗពីបញ្លើ
េខើាយលិង ។ ែផលេឈើពពួករកូចមានំត្ិសរៃសខពស់ និងអាចជួយឱើយេយើងរសក
ទ្មន់ផងែដរ ។ 
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    ៣- ែតៃបតង ៖ សរមាប់ែត្ៃបត្ងវិញក៏មានស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមមែដល
មានរបេោជន៍ជួយឿរ ររបុសៗ ពីបញ្លើេខើាយលិងែដរ ។ ស្រធាត្ុេផើឝងៗេទ្ៀត្
ែដលមានេៅកនហងែត្ៃបត្ងអាចជួយបេងើនឿរេ្វើេមតាប ូលីស និងកមាងើត្់ពពួករា ើឌី-
ឿល់េសរី ែដលពួករា ើឌីឿល់ ំងេនោះអាចេ្វើឱើយខូចៀត្ដល់សរៃសះម។ េបើេមើន
ឿររុៀនពីពពួករា ើឌីឿល់េសរី ះមអាចហូរានេ៉យរសួលេៅរគប់សរីរាងកនហង
រាងឿយ និងលិងផងែដរ ។ 
    ៤- ែផែេបសើម ៖ ែផលេាឝើមំរបេភទ្ែផលេឈើវិេសសវិស្លមួយអាចជួយពរងឹងនិង
បេងើនស្ច់ដុំ សូមើបីេយើងមានវ័យចំណ្ស់ក៏េ៉យ។ ែផលេាឝើមមានំត្ិសរៃសខពស់ 
វីតាមីន និងែរូេរចើន ែដលអវី ំងេនោះសុទ្ធែត្លសចំេ ោះសុខភាព និងអាចជួយឱើយអនកៈ ើំ
មិនារមភពីឿរេឡើងទ្មន់ ។ 
    ៥- ផកើៀត់ណាេខ្ៀវ ៖ ផ្កើៀត្់ណ្េខៀវមានវីតាមីន C ខពស ់ ែដលជួយជំរុញ
ដល់ចរនតះមរត្់ និងជួយដល់ចំណង់ផលឡវេភទ្ផងែដរ ។ 
    ៦- ែផែេចក ៖ េចកទ្ុំមានផទហកស្រធាត្ុ ែដលស្រធាត្ុេនោះមាន
របេោជន៍ជួយឿរ រេបោះដូង និងរគប់រគងឿររល្ក ។ េរើពីេនោះស្រធាត្ុ 

 េៅអាចបេងើនលំហូរះម ែដលអាចជួយឿរ របញ្លើេខើាយលិង។ 
    ៧- ឿេវេ ៖ ឿរសិកើាមួយចំនួនានរកេឃើញា  ផឹកឿេហវរត្ឹម២េៅ៣ែពង
កនហងមួយៃ្ អាចរួមចំែណកឿរ របញ្លើេខើាយលិងែដរ។ ំត្ិឿេហវអ ៊ីនេៅកនហងឿ-
េហវជួយបេងើនលំហូរះម និងជួយពរងឹងស្ច់ដុំ ែដលអាចេ្វើឱើយស្ច់ដុំលិងរឹងមាំ  
    ៨- ែផែប ៊័រ ៖ ែផលប ៊័រំរបភពៃនៀយើញ់លស ប ូតាសើយឡម និងវីតាមីន។ ពិេសសមានផទហក
វីតាមនី E និងស័ងសី ។ វតីាមីន E មានស្រៈរបេោជន៍ជួយជំរុញគុណភាពេមជីវិត្ 
ខណៈស័ងសីមានរបេោជន៍ជួយបេងើនករមិត្អ័រម ូនេត្សតឡេសតរូូន ែដលអ័រម នូេនោះ
ជួយបេងើនសមត្ថភាពផលឡវេភទ្បុរស ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៩- ឿរ៉ៃុត ៖ ឿរូុត្មានផទហកស្រធាត្ុ ែដលអាចជួយជំរុញគុណ
ភាពេមជីវិត្ និងចល េមជវីិត្ ែដលអាចមានសមត្ថភាពែហលានលស ។ 
    ១០- េប ងេបសើុះ ៖ របារក់របែហលេទើនឹងឿរូុត្ែដរ េប ងេាឝើោះេរើពីជួយឿរ រ
ជំងឺមាររីករកេពញរបូស្ឍើត្ ក៏អាចជួយបេងើនគុណភាពេមជីវិត្ និងឿរេ្វើចល 
របស់េមជីវិត្ែដរ ។ 

េដោយ ទូច នុខា ប្តតួពនិិតយេដោយ េវជ្ជ. ចន ់នុេីណ្ត 

ប្បភព ៖ Hello ប្គូេពទយ 

............... 
១៨៣-េមើៅរេមៀតទឹកេ៉ុះេេលឡស្មប់ស្រសឋីបាំេៅកូន 

 ប តើប់ពីសរមាលកូនេហើយ មាឝើក់ៗចើាស់ំមានឿរឈឺោប់េលើរាងឿយ 
មានអារមមណអ៍ស់កមាយើំង លឞិត្ៃលឞ និងរត្ូវឿរប ូវសុខភាពឱើយៅប់មានកមាយើំងេឡើងវិញ 
េភសជ៱ៈ្មមំត្ិដូចំេមើៅរេមៀត្ទ្ឹកេ៉ោះេេផ៵ល់ផលរបេោជន៍េរចើនដល់សុខភាព
និងសរមស់ ដូចេនោះ មាឝើក់ៗមកដឹងពីកើបអនផើឝំេមើៅរេមៀត្ទ្ឹកេ៉ោះេេ ំងអស់េទើ ។ 
 ក្៉ាបួនផ៉ាឝំេម៉ាៅរេមៀត្ ឹក្េោេះេគ្ឈៃុញឆ្ង៉ាញ់ជំនួយសុខភព 

* េរគឿងផ៉ាឝ ំ៖ 
 - ទ្ឹកេ៉ោះេេរសស់ ១ ែកវេពញ 
 - េមើៅរេមៀត្ ១ ស្យើបរ ាយ 
 - េរមចម ដ៵ ១ ចុងស្យើបរ ាយ 

* រេបៀបេធវើ ៖ 
ជំារនទ្១ី ៖ ៉ំទ្ឹកេ៉ោះេេមួយពុោះ រួចទ្ុកឱើយេើដើឧណលៗ 
ជំារនទ្២ី ៖ ៉ក់េមើៅរេមៀត្ និងេរមចចលូ រួចកូរឱើយសពវ 
ជំារនទ្៣ី ៖ ោក់៉ក់ែកវ ៈ ើំ ន់េពលេើដើឧណលៗ 



        គល់-សុភាព  

 

 កនហងករណីមាឝើក់ៗចូលចិត្តែផសម អាច៉ក់ទ្កឹឃមហំល្យំមួយក៏ាន េដើមើបីឱើយ
មានរសំត្ិែផសមឿន់ែត្ៅឃើញ់ពិស្ ។ គនលឹោះមួយេទ្ៀត្ែដលេ្វើឱើយេមើៅរេមៀត្ទ្ឹកេ៉ោះ
េេៅឃើញ់ នងិផ៵ល់អត្ថរបេោជន៍ឿន់ែត្េរចើនដល់សុខភាព គឺេយើងរត្ូវេរជើសេរីស
យកេមើៅរេមៀត្សុទ្ធ កិនេ៉យ្មមំត្ិ ែដលមិនមានល្យស្រធាត្ុគីមី ។ 
 ចំេ ោះេមើៅរេមៀត្ទ្ឹកេ៉ោះេេេនោះ ជំនួយដល់ ំងសរមស់និងសុខភាពេយើង 
េ៉យវាសមើបឡរស្រធាត្ុរបៅំងអុកសុីដកមម ស្រធាត្ុរបៅំងឿររល្ក និងជយួឱើយ
ឆសឹងរឹងមាំផងែដរ។ មិនែត្ប ុេណ្្ើោះ ចំេ ោះមាឝើក់ៗបំេៅេ៉ោះកូន ស្រធាត្ុកនហងរេមៀត្ក៏
ជួយបេងើនទ្ឹកេ៉ោះ ពរងឹងរបព័នធភាពស្ ើំ ជួយបំាត្់អាឿរៈឈឺចុកោប់ និងជួយ
ផ៵ល់អារមមណ៍លសដល់្ស៵ីំមាដើយែ្មេទ្ៀត្ផង ។ 

ចំណ ំ ៖ េមើៅរេមៀត្ទ្ឹកេ៉ោះេេំេភសជ៱ៈ្មមំត្ិមួយ ជួយពរងឹងរបព័នធ
ភាពស្ ើំរបស់េយើងមិនៃយឈឺេ៉យជំងឺត្ូចតាចដចូំ ផ្ដើស្យ េហើយអាចៈ ើំ
ាន ំងមនុសើឝ្ំនិងកូនេកមង ំេរៀងរាល់ៃ្ ំពិេសសគឺេពលយប់ ប ុែនតវាមិនអាច
ជួយពើាាលជំងឺអវីានេឡើយ ។ 

េដោយ នាង នុខុមដាលញី៉ាា ប្តតួពនិិតយេដោយ េវជ្ជ. ចន ់នុេីណ្ត 

ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 
១៨៤-ឿរធលើក់រដូវេទៀងទត់ នងិមិនេទៀងទត់ 

 ំ្មមំត្ិ មនុសើឝរសីឿលចូលដល់វ័យរគប់ឿរែត្ងធាយើក់ះមរដូវ េហើយ
ឿរមករដូវេនោះមានលកណៈរសេដៀងេទើ ំងអស់ គឺមកេរៀងរាល់មួយែខម៵ង។ េនោះំ
ឿរេលើកេឡើងរបស់េវជ៱បណឌិត្ ច័នទ រសម ី។ 
 េល្កបែនថមេទ្ៀត្ា  ្ស៵ីខលោះរដូវមិនែមនសុទ្ធែត្មកេទ្ៀង ត្់រាល់ែខេឡើយ, 
ឿរមករដូវមិនេទ្ៀង ត្់េនោះ េពលខលោះោត្់ទ្ុកា ំេរឿង្មមតា ប ុែនតក៏មានបញ្លើខលោះ
េទ្ៀត្ ំេរឿងមិន្មមតា ដូចេនោះ្ស៵ីរត្ូវែសវងយល់ និងរបុងរបយ័ត្នចំេ ោះសុខភាព ។ 



        គល់-សុភាព  

 

 េវជ៱បណឌិត្ឯកេទ្សសមភព និងេរាគ្ស៵ីរូបេ ោះ ានឱើយនិយមន័យរដូវេទ្ៀង 
និងរដូវមិនេទ្ៀងា  រដវូេទ្ៀង ំ្មមតាះមធាយើក់មកេរៀងរាល់ែខ, វដ៵រដូវំម្ើយម
២៨ ៃ្ គឺេៅៃ្ចេ យើោះពី ២១-៣៥ ៃ្ េហើយធាយើក់ះម ៣-៤ ៃ្ឬ ១ សាឍើហ ៍។ 
ឧ ហរណ៍្ស៵ីខលោះមានវដ៵រដូវ ២៨ ៃ្, រាល់ ២៨ ៃ្មកម៵ង ឬ ៣០ ៃ្មកម៵ង។ ែខ
េរឿយរដូវមកមុន ២ ៃ្ ឬេលើស ២ ៃ្ េ ោះមិនំបញ្លើអវីេទ្។ ករណីែបបេនោះមិន
ាច់រពួយារមភេឡើយ ។ 
 ចំែណកកនហងករណីរដូវមកេលើសពី ៣៥ ៃ្ ឬត្ិចំង ២១ ៃ្ េយើងេថា 
រដវូមនិេទ្ៀង។ ឿរធាយើក់ះមរដូវមានេរចើនែបបេរចើនសណ្ឋើន។ ្ស៵ីរត្ូវដឹងា រដូវ
មិនេទ្ៀងែបបណ្ែដលេយើងោត្់ទ្ុកា ំេរឿង្មមតា និងរដូវមិនេទ្ៀងរបេភទ្ណ្
េយើងោត្់ទ្ុកា ំេរឿងមិន្មមតា ។ 
    ១- មករដូវែបបធមេតា 
 - ការធល៉ាក់្ឈាមរដូវេៅពក្់ក្ណដ៉ាលែខ ៖ ្ស៵ីមានធាយើក់ះមត្ិចៗរយៈេពល
១-៣ ៃ្ េៅ ក់កណ្ដើលខួបរដូវ ារក់ដូចំរដូវធាយើក់១៥ៃ្ម៵ង ។ ករណីេនោះមិន
ោំាច់េ្វើឿរពើាាលេទ្ េនោះោត្់ទ្ុកា រដូវមកេទ្ៀង្មមតា ។ ប ុែនតរបសិនេបើមាន
ធាយើក់ះមេរចើន គឺរត្ូវពើាាល ។ 
 - ការធល៉ាក់្ឈាមមុនេពលមក្រដូវ ៖ ្ស៵ីមករដូវេៅៃ្ទ្ី ១ ប ុែនតេៅៃ្ទ្ី ២៤ 
មានធាយើក់ះមរដូវេទ្ៀត្ ។ កនហងករណីេនោះេបើះមមកត្ិចៗ េហើយមានពណ៌រកហម
រកេ្ ក៏មិនមានបញ្លើអវីរពួយារមភែដរ ។ ផទហយេៅវិញ េបើះមេ ោះមានធាយើក់េរចើន 
េយើងគួរេៅជួបំមួយរគូេពទ្ើយជំ ញ ។ 
    ២- មករដូវែបបមិនធមេតា  
 - រដូវធល៉ាក្់ញប់ ៖ វដ៵រដូវខលី ឿរមករដូវមានរយៈេពល ១៨ េៅ ២១ ៃ្ម៵ង
ែត្ចំណ ោះះមរដូវមកប ុនេទើ េហើយរយៈេពល ៣-៤ ៃ្ក៏ដូចេទើែដរ។ លកណៈេនោះ
គឺមិន្មមតាេទ្ ្ស៵ីរត្ូវែសវងរកឿរពើាាល ។ 
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 - រដូវរេងវើល ៖ គឺវដ៵រដូវេលើសពី៣៥ៃ្ វាអាចមាន៤៥ៃ្េទ្ើបរដូវមកម៵ង។ 
អនកខលោះ ៣ ឬ ៤ ែខេទ្ើបមកម៵ង ែត្ា រដូវធាយើក់មានរយៈេពល ៣-៤ ៃ្ដូចេទើ។ ឿរ
មករដូវែបបេនោះ មិនោំាច់េ្វើឿរពើាាលេទ្ េនោះរេន់ែត្ខួបរដូវមានរយៈេពលែវង
ប ុេណ្្ើោះ ែត្វាមានផលវិាកបនតិចកនហងឿរបងកំេណើត្ (ពិាកមានកូន) ។ 
 - រដូវមក្េរចើន ៖ រដូវមកំេទ្ៀង ត្់្មមតា ែត្រដូវមកម៵ងៗេរចើន េ្វើឱើយមាន
សភាពេសលកស្យើំង។ ករណីេនោះ្ស៵ីេរចើនែត្េកើត្មានជំងឺសរីរាងរប៉ប់បនតពូជដូចំ
ជំងឺសើបឡន ជំងមឺាររីក ដូេចនោះ្សតីរត្ូវែសវងរកឿរពើាាលំប តើន់ ។ 
 - ឈាមរដូវធល៉ាក្់មិនសុីសងាវ៉ាក្់គ្្៉ា ៖ កនហងមួយែខ្ស៵ីធាយើក់ះមរដូវ ៣-៤ ដង 
ករណីេនោះេរចើនេកើត្មានេលើមនុសើឝរសីរគប់ឿរ ។ ចេំ ោះរសីេៅវ័យេកមងក៏អត្់មាន
បញ្លើែដរ ប ុែនតចំេ ោះ្ស៵ីវ័យចំណ្ស់ អាចមានជំងឺដុសំ្ច់កនហងសើបឡន ឬជំងឺមាររីក ។ 
 - រដូវមិនេ ៀងេពលចូលវ័យអ្ស់រដូវ ៖ ំ្មមតា្ស៵ីអស់រដូវេៅវ័យោប់ព ី
៤៥-៥៥ ៅទើំ េបើរដូវមកមិនេទ្ៀង គឺកនហង១ែខព២ី-៣ដង េៅវ័យជិត្អស់រដូវ ករណីេនោះ
អាចនឹងមានជងំឺសរីរាងបនតពូជ គបើបីេៅចួបរគូេពទ្ើយជ ំញ ។ លកណៈសមាគើល់ា 
អស់រដូវលុោះរតាែត្្ស៵ីអស់រដូវមួយៅទើំេពញ េទ្ើបេថា អស់រដូវែមនែទ្ន ។ 

ក្ំណត្់ចំណ ំ ៖ េបើ រីវ័យរគប់ឿរេហើយ(២០ៅទើំ) ែត្េមើនរដូវ រត្ូវេៅចួបរគូ
េពទ្ើយេដើមើបីពិនិត្ើយនិងពើាាល។ បញ្លើែដលអាចេកើត្េឡើង េត្អ់ាចមានបញ្លើដចូំ
ជំងឺសើបឡនត្ូច សនទោះរពហមោរីបិទ្ជិត្ ជំងឺមាររីក សរីរាងបនតពូជេផើឝងៗំេដើម ។ 

កតាតើមួយចាំននួែដលេធេើឱើយស្រសឋីមករដូវមនិេទៀងទត់ 
 - ៈ ើំអាាររមិនរគប់រេន ់
 - រពួយចិត្តេរចើនេពក សបើាយចិត្តេពក និងមានអារមមណ៍មិន្មមតា 
 - េរបើា ទើំេពទ្ើយមួយចំនួន 

េដោយ  Try Ravi ប្តួតពនិិតយេដោយ េវជ្ជ. ចន់ នុេីណ្ត 

ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 
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១៨៥-បញ្ឝើជាំងឺ្ចមុុះរ ើាំៃរ៉ៃ ពិបកពើាបល 
 ក្តាឍ៉ាចម៉ាបងេធវើឱ៉ាយេក្ើត្បញ្ឝ៉ារចមេុះរុ៉ាំៃរ៉ៃ និងបញ្ឝ៉ាបណដ៉ាលឱ៉ាយមិនងាយជា 
 េោងេៅតាមឿរពនើយល់និងែចករុែលករបស់ឧកៈឝើេវជ៱បណឌិត្ គួច េម៉េងល ី
េៅកនហងបណ្ដើញសងម  ានឱើយដឹងា  ចេំ ោះអនកមានបញ្លើរចមុោះរា ើំៃរូគឺ
បណ្ដើលមកពីកតាឍើេផើឝងៗេទើ េ៉យបញ្លើខលោះំប់ ក់ទ្ិននឹងកតាឍើេវៀចេឿដើងរចមុោះ ដុោះ
ស្ច់ េហើមស្ច់កនហងរចមុោះ និងបណ្ដើលមកពីរបត្ិកមមំ េដើម ។ 
 ំទ្ូេៅរចមុោះៃនមនុសើឝេយើង គឺមានឆសឹងរចមុោះែដលេថា   
េហត្ុេនោះេៅេពលណ្ែដលវាេវៀច េ្វើឱើយទ្ល់ឆសឹងមកមួយចំេហៀង និងបណ្ដើលឱើយ
បិទ្ជិត្រនធដេងឞើម េ្វើឱើយអនកជំងឺពិាកដកដេងឞើម  ។ កនហងករណីេនោះេយើងធាយើប់ែត្ឮេគ
និោយា  ដុោះឆសឹងរចមុោះរត្ូវេៅវោះេ ោះឯង គឺេ៉យស្រែត្បញ្លើឆសឹងខទង់រចមុោះរបស់
េយើងេវៀច និងរត្ូវឿរេ្វើឱើយវាេសមើវិញ េដើមើបីឱើយាត្់សទោះរបេារងខើយល់ដេងឞើម និងដក
ដេងឞើមានរសួល ។ 
 េល្កេវជ៱បណឌិត្ានបែនថមេទ្ៀត្ា  ចួនឿលរចមុោះរបស់េយើងមានដុោះស្ច់
ែដលេគេថា    ឬចួនឿលអាចេកើត្មានដុំស្ច់េ៉យស្រេៅ
កនហងរចមុោះមានបញ្លើដុោះដុំស្ច់សមាយើក េរ ោះែត្ឆឹោះអាចម៍រចមុោះេ៉យអត្់ត្ើាល់ បងឱើយ
៉ច់រល្ត្់េឿសិឿៀងកនហង ឿយើយេកើត្េចញំដុំស្ចស់មាយើកត្ូច ។ េៅេពលណ្
ែដលស្ច់សមាយើកេនោះដុោះេរចើនេៅៗ អាចនឹងេ្វើឱើយបិទ្រនធរចមុោះជតិ្ េហើយោំាច់រត្ូវ
ឱើយេចៀរស្ច់សមាយើកហនឹងេចញ ។ 
 មួយវិញេទ្ៀត្ រចមុោះរបស់េយើងអាចមាន  ែដលមានទ្រមង់គ យើក់
ដូចសត្វអនទង់ េហើយឆសឹងរបស់វាេគេថា  ។ េៅេពលណ្ែដលរត្ូវ
លមសងផ្កើ ឬ្លូីដី េ ោះាក់េត្រីេផើឝងៗអាចេ្វើឱើយេហើមបិទ្រនធរចមុោះ ំេហត្ុឱើយេយើង
រចឡំា  ដុោះស្ច់រចមុោះ។ តាមពិត្មិនែមនដុំស្ច់េទ្ េរ ោះលកណៈរចមុោះែបបេនោះវា
រីកេៅែខរៃ ឬរងរបត្ិកមមេពលេយើងបរិេភាគអាាររផ្វើប់ដូចំរបហកុ ឬៈ ើំទ្ឹកកក
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េរចើនក៏េ្វើឱើយេហើមរីកស្ច់ែដរ ែដលបណ្ដើលឱើយរបឈមនឹងអាឿរៈសទោះរចមុោះ ពិាក
ដកដេងឞើម កណ្ដើស់ េហៀរសេមើារ និងឈឺកើាលំេដើម ។ 

កនហងករណីេនោះ េបើេៅពិនិត្ើយ អាចនឹងេឃើញា ឆសឹង ្ំេពកែដល
ំេហត្ុេ្វើឱើយរីកស្ច់បិទ្រនធដេងឞើម គឺេគេចៀរឆសឹងខី  ឱើយវាត្ូចបនតិចមក
វិញ ែត្របសិនេបើឱើយេគឿត្់ស្ច់េោលែត្ម៵ង គឺេគមិនឿត្់េទ្ េរ ោះវាអាចបងំ
ដំេៅ ំឱើយសមាយើកេលើសេដើម។ ដូេចនោះំដំេណ្ោះរស្យគឺ េគសុខចិត្តេចៀរពីកនហងស្ច់
ឱើយេស៵ើងបនតិចវិញ  និងេចៀរឆសឹងេោលបនតិចែដរ  េដើមើបីេពលៃ្េរឿយេយើងចួបបញ្លើ
អាែលកហើឝហីអវីេៅ េ ោះបីស្ច់េហើមោឝើងណ្ក៏េ៉យ ក៏មិនបទិ្ជិត្ខើយល់ដេងឞើមែដរ។ 
 បែនថមពីេនោះ េល្កេវជ៱បណឌិត្ក៏ានបញ្ជើក់ឱើយដឹងែដរា  េរឿងវោះឿត្់គឺំ
ជេរមើសចុងេរឿយបងសស់កនហងឿរពើាាលជំងឺរចមុោះរា ើំៃរ ូ េរ ោះា បញ្លើជំងឺេនោះេគករម
េចៀរស្ច់និងឆសឹងេោលណ្ស់ ំពិេសសរបសិនេបើេៅពើាាលប ោះចំកែនលងែដលពុំ
មានបេចកេទ្សរគប់រេន់េទ្ ឿរេចៀរស្ច់ឬឆសឹងេនោះ អាចេ្វើឱើយអនកជំងឺហួល សអត្
រចមុោះ និងឈេឺពលដកខើយល់ដេងឞើម ។ ដូេចនោះេដើមើបីសុវត្ថិភាព េល្កអនកគួរេៅពិនិត្ើយ
េៅេពទ្ើយឯកេទ្សជំ ញឱើយានរត្ឹមរត្ូវ ែដលេគេថា   ឬ

 ំេពទ្ើយែដលជំ ញៀងរត្េចៀក មាត្់ រចមុោះ បំពង់ក ែដលមាន
 កើយឿត្់ំ ENT ។ 
 េល្កានបនតេទ្ៀត្ា  ចំេ ោះបញ្លើអនកជងំឺរាល់ៃ្េនោះ មិនែមនពើាាលមិន
ំេទ្ គឺមកពីអនកជំងឺមិនេ្វើតាមេវជ៱បញ្ជើរបស់រគូេពទ្ើយ។ ចំែណកបញ្លើមិនេអើេពើេនោះ
បងេៅំជំងឺរា ើំៃរូ ស្ ើំា ទើំ អាចនឹងេ្វើឱើយវាែលងំ។ េៅេពលេៅេពទ្ើយេលើកេរឿយគឺ
េគត្រមូវឱើយេចៀរេចញែត្ម៵ង។ ប ុែនតកនហងករណីេចៀរេចញេនោះ រត្ូវរបយ័ត្ន របសិនេបើប ោះ
ចំេពទ្ើយមិនជំ ញ េឿសស្ច់មក ំងដុំ ែដលេ្វើឱើយេយើងហួលរចមុោះេៅវិញ ។ 
 ំគនលឹោះែ្ ំសុខភាពផលឡវដេងឞើម េល្កេវជ៱បណឌិត្ គចួ េម ងលី ានេលើក
េឡើងា  េៅេពលេយើងផ្ដើស្យ ឬមានបញ្លើសុខភាពផលឡវដេងឞើម ឿរខពហរទ្ឹកអំបិលក៏



        គល់-សុភាព  

 

អាចរួមចំែណកេ៉ោះរស្យបញ្លើបំពង់ក មាត្់ អណ្ដើត្ ឬរចមុោះែដរ េ៉យរេន់ែត្
យកអំបិលល្យទ្ឹកេើដើឧណលៗ ខពហរមួយៃ្ ៤-៥ ដង ំពិេសសេរឿយពីៈ ើំអាាររ
រួច។ ចំេ ោះអនកែដលមានសុខភាព្មមតាក៏អាចេ្វើានែដរ េរ ោះវាជួយេយើងមិនសូវ
ដំេៅមាត្់ ពងែបក អត្់សូវកលិន ឬរបឈមបញ្លើរល្កផលឡវដេងឞើម។ មួយវិញេទ្ៀត្ េបើ
អាចេៅេពលរពឹករពលឹមប តើប់ពីងូត្ទ្ឹករួច គបើបីយករក៉សទ្ន ់ ត្ើាររចមុោះត្ិច ៗ 
េដើមើបីសមាវើត្កនហងរចមុោះ ប ុែនតកុំឆឹោះ េទ្ើបេឿសិឿេៅកនហងរចមុោះមិនៃយរល្ក ។ 

អតថបទេដោយ ៖ បា៉ាវ ភករី ។ ប្បភព ៖ Healthy Cambodia.com 

................ 

១៨៦-ឿរេ្បើថនើាំបនតក់ែភនក 
េត្ើថ្៉ាំបនតក្់ែភនក្អាចេរបើរល់ៃ្ៃបនឬអ្ត្់ ? 

 ំទ្ូេៅែភនករបស់េយើងអាចសអត្ រកហម រមាស់ ឬេចញទ្ឹកែភនកមិនាត្់
េ៉យស្រែត្កតាឍើេផើឝងៗដូចំ ្ូលីដ ី ឿរេរបើរាស់ា ទើំមួយចំនួន ឿរវិវត្តេៅរក
ភាពោស់តាម្មមំត្ិ ឬឿរឆលងេមេរាគំេដើម។ កនហងករណីេយើងមានបញ្លើែភនក ំង
េនោះ េត្ើេយើងគួរេរបើា ទើំបនតក់ែភនកែដរឬេទ្ ? េហើយា ទើំបនតក់ែភនកអាចផ៵ល់ផលប ោះ ល់
ឬអត្់ របសិនេបើេយើងេរបើវារាល់ៃ្ ? 

................... 
្បេភទថនើាំបនតក់ែភនក 

 ា ទើំបនតក់ែភនកែដលមានលក់េៅតាមឱស្ស្ណើន   មានដូចំ ា ទើំបនតក់
ែភនកសរមាប់ពើាាលែភនករកហម ា ទើំបនតក់ែភនកសរមាប់ផ៵ល់សំេណើមដល់ែភនក និង
ា ទើំបនតក់ែភនកសរមាប់ែភនកអាែលកហើឝហី ។ ោឝើងណ្មិញ ា ទើំបនតកែ់ភនក ំងេនោះមាន
របសិទ្ធភាពេផើឝងៗេទើ េហើយា ទើំបនតក់ែភនកខលោះមានសុវត្ថិភាពកនហងឿរេរបើរយៈេពលែវង 
ចំែណកា ទើំបនតក់ែភនកខលោះេទ្ៀត្អាចេរបើរាស់ែត្កនហងរយៈេពលខលីប ុេណ្្ើោះ ។ 
.................. 
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    ១- ថនើាំបនតក់ែភនកស្មប់ផឋលស់ាំេណើមដល់ែភនក 
 របសិនេបើែភនករបស់េយើងប ោះ ល់ំមួយកចក់េអរកង់ំរបោំេ ោះ េយើង
អាចរពិចែភនកញឹកៈប់ំង្មមតា ។ េៅកនហងករណីែដលមិនមានឿរបែនថមេរបងេទ្
េ ោះែភនកនឹងោប់េផ៵ើមសអត្ រពម ំងមានអារមមណ៍មិនរសួល ។ ំក់ែស៵ងា ទើំបនតក់
ែភនករបេភទ្  រត្ូវានេរបើេដើមើបផី៵ល់សំេណើមដល់ែភនក េៅេពល
ែភនកសអត្ ហត្់េនឿយ ឬរការយ។ មូលេហត្ុដៃទ្េទ្ៀត្ែដលបណ្ដើលឱើយែភនកសអត្រួម
មាន ឿរបំពុល ស្រធាត្ុែដលេ្វើឱើយអាែលកហើឝហីេៅកនហងខើយល់ ា ទើំំក់ល្ក់មួយចំនួន 
និងឿរែរបរបលួអ័រម ូន។ េត្ើេយើងអាចេរបើា ទើំបនតក់ែភនករបេភទ្ 
រាល់ៃ្ានឬេទ្ ? 
 សរមាប់ា ទើំបនតក់ែភនករបេភទ្ េយើងអាចេរបើរាល់ៃ ្ាន
េ៉យពុំមានផលប ោះ ល់ណ្មួយចំេ ោះែភនកេយើងេឡើយ ។ របសិនេបើេយើងេរបើា ទើំ
បនតក់ែភនកែដលមានស្រធាត្ុរកើាទ្ុក ឬែភនករបស់េយើងៃយរបត្ិកមម ឬរតូ្វេរបើវា
ញឹកៈប់ ដចូេនោះេយើងគបើបីេរជើសេរីសា ទើំបនតក់ែភនករបេភទ្  
ែដលេមើនំត្ិរកើាទ្ុកេទ្ើបំឿររបេសើរ ។ េដើមើបីឿន់ែត្ចើាស់ េយើងរត្ូវស្កសួរ
ព័ត្៌មានបែនថមពីឱស្ឿរី ។ 
    ២- ថនើាំបនតក់ែភនកស្មប់ពើាបលែភនក្កវម 
 ពិត្ណ្ស់ា ទើំបនតក់ែភនករបេភទ្េនោះ មានស្រធាត្ុផើឝំែដលអាចបណ្ដើលឱើយ
ែភនករកហមេឡើងវិញេៅេពលឈប់េរបើវា េហើយវាមិនមានសុវត្ថិភាពកនហងឿរេរបើរយៈ
េពលែវងេឡើយ។ ោឝើងណ្មិញ មានមូលេហត្ុំេរចើនែដលេ្វើឱើយែភនកេយើងរកហម
ដូចំ ែភនកសអត្ រការយ ឬអាែលកហើឝហី ។ ជំនសួឱើយឿរេរបើា ទើំបនតក់ែភនកសរមាប់
ពើាាលែភនករកហម េយើងគួរៃកមកេរបើរាស់ា ទើំបនតក់ែភនករបេភទ្ 

 វិញ ។ 
................. 
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    ៣- ថនើាំបនតក់ែភនកស្មប់ែភនកអាែលកវើសអី 
 ា ទើំបនតក់ែភនក ំងេនោះមានផទហកស្រធាត្ុ េដើមើបីឿត្់បនថយ
េរាគសញ្ញើអាែលកហើឝហីពីស្រធាត្ុបងពីៀងេរើដូចំ េរាមសត្វំេដើម ។ ា ទើំបនតក់
ែភនក  អាចេរបើានកនហងរយៈេពលខលីំំងេរបើវាកនហងរយៈេពលែវង
ប ុែនតកនហងករណីែដលេយើងោំាច់េរបើវាញឹកៈប់ ឬំេរៀងរាល់ៃ្ គបើបីេៅពេិរេោះ
ំមួយរគូេពទ្ើយៀងអាែលកហើឝហី អំពីឿររគប់រគងេរាគសញ្ញើឱើយានលស តាមរយៈឿរ
េរបើា ទើំ និងឿរែ្ ំេ៉យខលអនឯងសរមាប់េ៉ោះរស្យបញ្លើអាែលកហើឝហី ។ 

េដោយ នូ េោភ័ណ្ឌ ប្តតួពនិិតយេដោយ េវជ្ជ. ចន់ នុេីណ្ត 

ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

១៨៧-ែផែេឈើ៣្បេភទលឡចាំេពុះសុខ្ភពែភនក 
ែភនកឬចកហបើបស្ទ្គឺអាយត្នៈដ៏សំៀន់ ៃនរូបឿយរបស់សត្វេល្កសរមាប ់

េមើលេឃើញនូវវណណរូបេផើឝងៗែដលេៅជុំវិញខលអន ។ ដូេចនោះឿរទ្ទ្លួ នែផលេឈើែដល
សមើបឡរេៅេ៉យស្រំត្ិវីតាមីនំរបោ ំពិត្ំផ៵ល់របេោជន៍េរចើនចំេ ោះសុខភាព
ទ្ូេៅ។ េ៉យែឡក ែផលេឈើ៣របេភទ្ៀងេរឿមេនោះគឺលសសរមាប់សុខភាពែភនកែដល 
េយើងគួរែត្ៈ ើំវាំរបោំ ។ 
    ១- ែផែ្កូច ៖ េៅកនហងែផលរកូចមួយែផលមានផទហកវីតាមីន C ដល់េៅ 53,2 Mg េសមើ
នឹងត្រមូវឿរេរបើរាស់ា មពលរបស់ែភនក ១១% របោំៃ្ ។  វីតាមីនរបេភទ្េនោះមាន
មុខៃរជួយសរមួលេៅដល់របព័នធសរៃសះមកនហងែភនកឱើយេ្វើឿរានលស ផ៵ល់ឿរ
រទ្រទ្ង់របពន័ធភាពស្ ើំកនហងែភនកឱើយរឹងមាំ  រារាំងបញ្លើអុកសុីដកមម  និងជួយឿត្់បនថយ
ារនិភ័យៃនឿរវិវត្តិជំងឺតាមវ័យដូចំ ជំងឺែភនកេឡើងាយានរហូត្េៅដល់ ៤៥%, 
េ៉យែឡកេរើពីែផលរកូចែដលមានវីតាមីន C ក៏េៅមានែផលេឈើរបេភទ្េផើឝងេទ្ៀត្
ដូចំ ែផលទ្ំ ងំាយជូរ រត្ែបក ្ស៵បឺរី គីវី និងរកូចៅមើរំេដើម ។ 
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    ២- ែផែេចក ៖ ែផលេចកសមើបឡរេៅេ៉យស្រធាត្ុចិចឹម ប ូតាសើយឡម (358 Mg កនហង
េចកមួយែផល)ែដលរួមចំែណកោឝើងសំៀន់ ជួយឿរ រសុខភាពែភនកេយើងពីជំងឺែភនក
សអត្ាន ។ ប ូតាសើយឡមមានមុខៃរជួយចិចឹមេៅដល់រស ប់ែភនែផនកៀងេរើែដល
មានត្ួ ទ្ីជួយឿរ រែកវែភនក និងផលតិ្ទ្ឹកែភនកសរមាប់ជួយផ៵ល់សំេណើមែភនកឱើយ
ានរគប់រេន ់ ំពិេសសក៏ជួយេ្វើឱើយរស ប់ែភនកែផនកៀងេរើឿន់ែត្មានករមាស់
រឿស់និងា យើលស។ ដូេចនោះរបសិនេបើេយើងចង់ានរបព័នធឿរ រែភនកលស គួរែត្នឹកេឃើញ
ដល់ឿរៈ ើំេចកឱើយានំរបោំ ។ 
    ៣- សាវើយទុាំ ៖ ៈ ើំែផលស្រើយទ្ុំមិនរត្ឹមែត្ផ៵ល់រសំត្ិៅឃើញ់ប ុេណ្្ើោះេទ្ ែផលេឈើ
េនោះក៏មានមុខៃរសំៀន់កនហងឿរផ៵ល់នូវស្រធាត្ុចិចឹមេៅដល់ែភនកផងែដរ ។ ស្រើយ
ទ្ុំមានផទហកេៅេ៉យស្រធាត្ុសំៀន់ៗដូចំ ស្រធាត្ុ វីតាមីន A, C, E 
និង K ែដលវីតាមីន ំងអស់េនោះមានត្ួ ទ្ីោឝើងសកមម ជួយដល់របព័នធឿរ រែភនក
ពីផលប ោះេចញពីពនលឺរពោះអាទ្តិ្ើយ ពនលឺេភលើងចណំ្ំងេខៀវ និងពនលឺពីឧបករណ៍ទ្ំេនើបៗ ។ 

េដោយ េអឿ អ៊ុាយ ប្តតួពនិិតយេដោយ េវជ្ជ. ចន់ នុេីណ្ត 

ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 

១៨៨-មនុសើស៥ពួក មិនគួរបរិេភគពងទកូន 
ពងទកូ្នឆ្ង៉ាញ់ែមន! ែត្មនុស៉ាឝមនជំងឺ ៥ របេភ េនេះ ហាមោច់ខាត្ 

 ពង កូនគឺំអាាររែដលផទហកនូវស្រធាត្ុចិចឹមសំៀន់ៗំេរចើន សរមាប់
រាងឿយ ។ េ ោះំោឝើងណ្ក៏េ៉យ មិនែមនមនុសើឝរគប់េទើសុទ្ធែត្ស័ក៵ិសមៈ ើំវា
េ ោះេទ្។ ចំេ ោះអនកែដលមានជំងឺណ្មួយកនហងចំេណ្មជំងឺ ំង៥ដូចៀងេរឿមេនោះ 
មិនគួរបរិេភាគពង កូនំ៉ច់ៀត្ ។ 
    ១- អនកជាំងឺ្គុនេ្ដើ ៖ ពង កនូសមើបឡរេៅេ៉យស្រធាត្ុរបេត្អ ៊ីនេរចើន។ េៅ
េពលវាចូលកនហងខលអនេយើង វាបេងើត្កេ្ដើាន ៣០ ភាគរយេរចើនំង្មមតា ។ ដេូចនោះ
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េហើយអនកែដលមានរគុនេើដើ បរិេភាគពង កូន សីត្ុណលភាពរាងឿយនឹងេឡើងខពស់ 
ៃយនឹងបងឱើយមានឿររបឿច់ និងផលវិាកេរេោះា ទើក់េផើឝងៗេទ្ៀត្ ។ 
    ២- អនកមនជាំងេឺលើសះម ៖ បុគលណ្ែដលទ្ទ្ួលរងសមាពាើ្ះមខពស់ គួរ
ែត្ករមិត្ឿរបរិេភាគពង កូន េ៉យស្រែត្ពង កូនផទហករបូេត្អ ៊ីននិងកូេឡេស៵រូូល
េរចើន។ ស្រធាត្ុ ំងេនោះគឺំភាទើក់ៃរចមើបងេ្វើឱើយសទោះសរៃសះម បេងើនសមាពាើ្
ះម បងឱើយមានារនិភ័យៃនឿរេំងេបោះដូង និង៉ច់សរៃសះមខួរកើាល ។ 
    ៣- អនកមនជាំងេឺថែើម េសែកសាលើាំង ៖ េ្លើមនិងខួរឆសឹងទ្ទ្ួលខុសរត្ូវកនហងឿរពិនិត្ើយ
ំត្ិពុលកនហងខលអន។ េ ោះោឝើងណ្ក៏េ៉យ សរីរាងែដលខូចៀត្នឹងមិនអាចដំេណើរ
ឿរមាត្ិឿរបូេត្អ ៊ីនៃនស ុត្ ានេទ្ ។ េៅេពលែដលត្រមូវឱើយេ្វើរបត្ិបត្តិឿរេពញ
សមត្ថភាព ឿរខូចៀត្ឿន់ែត្្ំ ។ 
 េលើសពីេនោះេៅេទ្ៀត្  ស ុត្អាចរត្ូវានល្យបចឡលេទើំមួយនឹងលកណៈ
ផើារែដលអាចេ្វើឱើយអនកែដលមានបញ្លើេ្លើមនិងខួរឆសឹងខនង មានអារមមណ៍េហើមេ ោះ 
មិនរសួល និងឈឺេ ោះំេដើម ។ 
    ៤- អនកមនជាំងសឺរៃសះមេបុះដូង ៖ េ៉យស្រែត្ពង មានផទហករបូេត្អ ៊ីន 
និងកូេឡេស៵រូូលខពស់ ដូេចនោះឿរបរិេភាគវាេរចើន នឹងបេងើនកូេឡេស៵រូូលេៅកនហងះម 
េ្វើឱើយខូចេបោះដូង បេងើនារនិភ័យៃនជំងឺរកិនសរៃសះម សទោះសរៃសះម និង
បណ្ដើលឱើយ៉ច់សរៃសះមខួរកើាល ។ 
    ៥- អនកមនជាំងឺរលកសនលើក ់ ៖ ពង កូនគឺំអាាររែដលមានំត្ិរបូេត្អ ៊ីន
ខពស។់ ដូេចនោះបុគលែដលមានជំងឺរល្កស យើក់ បរិេភាគអាារររបេភទ្េនោះនឹងបេងើន
បរិមាណរបូេត្អ ៊ីនកនហងះម េ្វើឱើយជំងឺឿន់ែត្្ន់្រ ។ 

ប្បភព ៖ Phuntoday/ែប្បនប្មួល ៖ ភ ីេអក (កនុងប្នុក) 

...................................... 
........................... 
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១៨៩-ែផែេឈើ១៥មុខ្លឡចាំេពុះស្រសឋីមនៃផទេពុះ 
ស្រសដីគួរបរិេភគែផលេឈើ១៥របេភ េនេះក្នុងអ្ំ ុងេពលមនៃផទេពេះ 

របបអាាររគឺមានស្រៈបំផុត្សរមាប់្ស៵ីកនហងអំឡហងេពលមានៃផទេ ោះ េហើយ
ែផនកសំៀន់ៃនអាាររគួរែត្ំបែនលនិងែផលេឈើ ។ ឿរបរិេភាគអាាររែដលសមើបឡរេៅ
េ៉យវីតាមីន ំត្ិសរៃស  និងស្រធាត្ុែរូ អាចជួយែ្រកើានិងផ៵ល់អាាររូប-
ត្ថមភេពញេលញសរមាប់ រកេៅកនហងៃផទ ក៏ដូចំសុខភាព្ស៵ីំមាដើយផ្តើល់ែដរ ។ 

ែផលេឈើគឺំរកុមអាាររដ៏សំៀន់ែដលផ៵ល់ឱើយ្ស៵ីំមាដើយនិង រកកនហងៃផទនូវ
ស្រធាត្ុចិចឹមសំៀន់ៗដូចំ េបតាៀរូទូ្ីន  ែដលជួយអភិវឌើឍ 
ំលិឿនិងេឿសិឿរបព័នធភាពស្ ើំ។ វីតាមីនេសេៅកនហងែផលេឈើពិត្មានស្រៈសំៀន់
ណ្ស់សរមាប់ឿររីកលូត្ល្ស់ៃនេ្មញនិងឆសឹង ខណៈអាសុីហវឡលីក  
ជួយឿរ រឿរខូចរទ្ង់រ យពីកំេណើត្េទ្ៀត្ផង។ំត្ិសរៃសាររើយបឺរួែដលសមើបឡរ
េៅកនហងែផលេឈើក៏ជួយ្ស៵ីំមាដើយបេចៀសពីបញ្លើដូចំ ទ្ល់ល្មកនិងឫសដូងាត្
ផងែដរ ។ ៀងេរឿមេនោះ គឺំរបេភទ្ែផលេឈើែដល្ស៵ីគួរែត្បរិេភាគកនហងអំឡហងេពល
មានៃផទេ ោះ ៖ 
    ១- ែផែ  ៖ វាផទហកេៅេ៉យវីតាមីន A,C,E, េបតាឿរូូ ផូសវ ៊័រ សុីលីកុន 
ឿល់សើយឡម ំត្ិែដក និងប ូតាសើយឡម ។ មើាឝើងេទ្ៀត្ វាផទហកេៅេ៉យស្រធាត្ុចិចឹម
ែដលជួយអភិវឌើឍ រកមានសុខភាពលស និងសមើបឡរំត្ិែដកែដលសំៀន់សរមាប់ទ្ប់
ស្កើត្់ឿរខវោះះម។ អនកអាចបរិេភាគ២េៅ៤ែផលំេរៀងរាល់ៃ្ ។ 
    ២- ែផែេឈើរ ី ៖ អំឡហងមានៃផទេ ោះ ្ស៵ីរត្ូវឿរវីតាមីន C េរចើនេដើមើបី
របយុទ្ធរបៅំងនឹងឿរឆលងេមេរាគស្មច៴ដូចំ េរាគរត្ំក់ និងកនទអល។ ៈ ើំែផលេឈើរី
ជួយឱើយ្ស៵ីំមាដើយមានះមរគប់រេន់េដើមើបីផត្់ផង់េៅដល់សុក និង រក។ េលើស
ពីេនោះែផលេឈើរីក៏សមើបឡរេៅេ៉យស្រធាត្ុេមឡានីនែដលំអ័រម ូនអុកសីុដកមមដ៏មាន
អានុភាព អាចជួយឿរលូត្ល្ស់របស់េឿសិឿខណៈេ ោះរបស់្ស៵ីឿន់ែត្្ំេឡើងៗ
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កនហងអំឡហងេពលមានៃផទេ ោះ។ អនកជំ ញនិោយា  ស្រធាត្ុេមឡានីនជួយឱើយអនក
េគងយប់ឿន់ែត្រសួល េ៉យស្រែត្អំណ្ចរបៅំងភាពតានត្ឹងរបស់វា ។ 
    ៣- ែផែទាំពាំងបយជូរ៖វាេ រេពញេៅេ៉យស្រធាត្ុចិចឹមសំៀន់ៗដូចំំត្ិ
សរ  ំត្ិសរ  ស្រធាត្ុ  អាសុីដ  

អាសុីដ  អាសុីដ  ស្រធាត្ុ  មាឝើេញ សើយឡម ឿល់សើយឡម ំត្ិ
ែដក អាសុីដហវឡលិក និងវីតាមីន B1, B2, B6, B12, A, C, P, PP និង K ។ 
 ោឝើងណ្មិញ ែផលទ្ំ ំងាយជូរក៏សមើបឡរេ៉យស្រធាត្ុអង់ហើឝហីមសំៀន់ៗ
ំេរចើនេផើឝងេទ្ៀត្ផងែដរ ។ 
    ៤- ែផែ្តែបក ៖ ែផលេឈើេនោះជួយរកើារបព័នធភាពស្ ើំ និងសមាពាើ្ះមរបស់្ស៵ី
ំមាដើយកនហងអំឡហងមានៃផទេ ោះ។វាសមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន C វីតាមនី E និងស្រំត្ិ

 ស្រំត្ិ  និងស្រំត្ិ ជួយ
ឱើយៃយរសួលរមាយើយអាាររ និងផ៵ល់នវូកមាយើំងេដើមើបីបណែ ោះរបព័នធរបស្ទ្កណ្ដើល
របស់ រក ។ 
    ៥- ែផែ Kiwi ៖ ែផលេឈើេនោះផទហកេៅេ៉យស្រធាត្ុចិចឹមសំៀន់ៗដូចំវីតាមីន
C, E, A, ប ូតាសើយឡម, ផសូវ ៊័រ មាឝើេញ សើយឡម អាសុីដហវឡលិក និងំត្សិរៃសាររើយបឺរួ 

។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ វាជួយពើាាលេៅេលើរបព័នធផលឡវដេងឞើម ឿត្់បនថយឿរ
កសក រត្ំក ់នងិពិាកដកដេងឞើម របសិនេបើអនកបរិេភាគវារាល់ៃ្ ។ 
    ៦- ែផែេបសើម ៖ ែផលេឈើជួយបេងើនភាពស្ ើំ និងកមាយើំងរបស់ រករពម ំងជួយ
ឿត្់បនថយារនិភ័យៃនឿរលំាកដកដេងឞើម ជំងឺហឺត្ និងជំងឺរត្អករបស់ រក ។ 
ែផលេាឝើមសមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីន A, E, D និងស័ងសី ។ 
    ៧- ែផែសាវើយ ៖ ផទហកេៅេ៉យវីតាមីន C ែដលំត្រមូវឿរសរមាប់រគប់រគងឿរ
រមាយើយអាាររ ឿត្់បនថយឿរទ្ល់ល្មក និងឿរ រមិនឱើយឆលងេមេរាគត្ូចតាច ។ 
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    ៨- ែផែសារ ី ៖ មានបរិមាណៃនអាសុីដហវឡលិកលសសរមាប់្ស៵ីំមាដើយ ។ អាសុីដ
ហវឡលិកមានស្រៈសំៀន់ កនហងឿរទ្ប់ស្កើត្់ពិឿរភាពបំពង់សរៃសរបស្ទ្របស់ រក
កនហងអំឡហងេពលមានៃផទេ ោះ ។ 
    ៩- ែផែស្រសឋបឺរ ី ៖ មានផទហកបរិមាណវីតាមីន នងិំត្ិសរៃស  េរចើន េហើយ
សមើបឡរេៅេ៉យអាសុីដហវឡលិក ។ បែនថមេលើេនោះ វាមានជីវំត្ិបំប នំេរចើនដចូំ 
ម ង់ារកើែណស  និងប តូាសើយឡម ែដលជួយឱើយឆសឹង រករឹងមាំ ។ 
    ១០- ែផែឪឡឹក ៖ សមើបឡរេ េ៉យវីតាមីន A, C, B6 មាឝើេញ សើយឡម និងប ូតាសើយឡម 
មើាឝើងេទ្ៀត្វាផទហកេ៉យស្រធាត្ុែរ ូ និងសមើបឡរំត្ិសរៃសាររើយបឺរ ួ លសបំផុត្សរមាប់
្ស៵ីមានៃផទេ ោះ។ បេចៀសអាឿរៈរកកល់កសអត្េៅេពលរពឹក និងជួយឿត្់បនថយឿរ
រល្កេបោះដូង េហើមៃដេជើង និងចុកេរាយស្ច់ដុំ ។ 
    ១១- ែផែទាំពាំងបយជូរេខ្ៀវ Blueberry ៖ ែផលទ្ំ ងំាយជូរេខៀវមួយែពង
ផទហកេៅេ៉យស្រធាត្ុប ូតាសើយឡម ១១៤ មិលលីរឿម ែដលសំៀន់បំផុត្ចំេ ោះសមាពាើ្
ះម។ ំពិេសសវាផទហកេៅេ៉យវីតាមីន C អាសុីដហវឡលិក ឿល់សើយឡម និងំត្ិ
សរៃសាររើយបឺរួ ។ 
    ១២-ែផែលេអត ៖ េ រេពញេៅេ៉យស្រំត្ិេអឡិចរត្ូលីត្ (Electrolyte) 
វីតាមីន A ឿបូអ ៊ីរ៉ត្ និងា មពលែដលលសឥត្េៀងើោះ សរមាប់ឿរផលិត្ទ្ឹកេ៉ោះ។
ំងេនោះេៅេទ្ៀត្ វាជួយេ៉ោះរស្យអាឿរៈវិលមុខ និងកសអត្ចេៃវើរ ែ្ម ំងឿរ រ
ជំងឺរល្កេ ោះេវៀនេទ្ៀត្ផង ។ 
    ១៣-ែផែេចក ៖ មានផទហកអាសុីហវឡលិក វីតាមីន C, B6 ប ូតាសើយឡម និងមាឝើេញ សើយឡម, 
វីតាមីន B6 េៅកនហងែផលេចក ជួយរកើាករមិត្សូដើយឡម នងិរគប់រគងដំេណើរកសអត្ចេៃវើរ ។ 
មាឝើេញ សើយឡមេៅកនហងែផលេចកជួយស្ដើរត្ុលើយភាពៃនស្រធាត្ុរាវលស ។ ចំែណកប ូតាសើយឡម
មានស្រៈសំៀន់ ឿរ រ្ស៵ីំមាដើយពីជងំឺ៉ច់សរៃសះមខួរកើាល ឬជំងឺេផើឝងៗ
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ែដលអាចេកើត្មានកនហងអំឡហងេពលពេ ោះ ។ ំ្មមតារគូេពទ្ើយែត្ងែណ ំឱើយបរិេភាគ
េចកមួយែផលំេរៀងរាល់ៃ្កនហងរត្ីមាសដំបូង ។ 
    ១៤- ែផែេទៀប ៖ េទ្ៀបផទហកេៅេ៉យវីតាមីន A និង C ែដលលសបំផុត្សរមាប់ែភនក 
ែសើបក សក់ និងំលិឿរាងឿយរបស់ រកកនហងៃផទ និងបេងើនមុខៃរយល់ដឹងរបស់
 រកកនហងៃផទកនហងអំឡហងេពលអភិវឌើឍដំបូង។ បរិមាណំតិ្សរៃសាររើយបឺរួខពស់កនហងែផល
េទ្ៀបជួយឿរ រឿរទ្ល់ល្មក និងបនថយឿរឈឺោប់កនហងេពលសរមាលកូនផង ។ 
    ១៥- ែផែទទឹម ៖ ផទហកេៅេ៉យបរិមាណា មពល ឿល់សើយឡម អាសុីដហវឡលិក ំត្ិ
ែដក របូេត្អ ៊ីន និងវីត្មីន C ។ ្ស៵ីបរិេភាគែផលទ្ទ្ឹមពិត្ំមានស្រៈរបេោជន៍េរចើន
កនហងអំឡហងេពលមានេពលៃផទេ ោះ ឬេ្វើំទ្ឹកទ្ទ្ឹមកផឹកក៏ានែដរ ។ 

ែប្បនប្មួល ៖ េនង ឡុង ប្បភព ៖ momjunction 
១៩០-អតថ្បេយជន៍ៃនទឹកេ៉ុះមដើយ 

 ចរើអ្នកែឹងចេថាេឹកច ោះមាដាយមានអ្រថត្បចោជន៍អ្វីខលោះ ំច ោះកុមារ ? 
 ទ្ឹកេ៉ោះមាដើយមានំត្ិរបូេត្អ ៊ីន ែដលំអាាររស្ងសងដ់៏សំៀន់សរមាប់
ឿរលូត្ល្ស់រាងឿយរបស់កុមារ និងមានំត្ិសរឡាក់ត្ូស (Lactose) ែដល
ជួយផ៵ល់កមាយើំងា មពលកុមារ ។ មានំត្ិៀយើញ់ ជយួរទ្ង់រទ្ង់រច សមពនធេឿសិឿ
រាងឿយកុមារ និងែ្រកើាសីត្ុណលភាពកនហងខលអនឱើយមានលំនឹង ក៏ដូចំជួយរាងឿយ
កុមារេដើមើបីសតហកា មពល។ វាសមើបឡរជីវំត្ិនិងែរូខនិជដូចំ ជីវំត្ិ A, B, C, D 
ំត្ិែដក ប ូតាសើយឡម និងឿល់សើយឡមំេដើម ។ េលើសពីេនោះេទ្ៀត្ វាមានំត្ិទ្ឹកបរិបរូ
ែដលំត្រមូវឿរោំាច់របស់កុមារំរបោំ ។ ទ្ឹកេ៉ោះមាដើយមានកងទ្័ពឿរ ររាង-
ឿយកុមារេរចើនអេនកេដើមើបីរបយុទ្ធរបៅំងេៅនឹងជំងឺេផើឝងៗ។ ជួយអភិវឌើឍខួរកើាល
និងសត្ិស្មើរត្ីកុមារឱើយៅយើត្ៃវ ។  
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ំឿរពិត្ណ្ស់ កុមារែដលេៅទ្ឹកេ៉ោះមាដើយែត្មួយមុខគត្់ កនហងរយៈេពល 
៦ ែខដំបូង គមឺានទ្ំហំខួរកើាល្ំំងកុមារែដលមិនានេៅទ្ឹកេ៉ោះមាដើយ និងមាន
ពិនទហៃនឿរៅយើត្ៃវ ២.៦ េលើសកុមារែដលមិនទ្ទ្ួលានទ្ឹកេ៉ោះមាដើយ។  រកេៅទ្ឹក
េ៉ោះមាដើយែត្មួយមុខគត្់គឺមានឿរលូត្ល្ស់ែផនកខួរកើាលេរចើនំង រកេៅទ្ឹក
េ៉ោះេេេមើៅ ឬទ្ឹកេ៉ោះមាដើយល្យទ្ឹកេ៉ោះេេេមើៅ េៅមុនអាយ ុ២ ៅទើំ។ កុមារេៅ
ទ្ឹកេ៉ោះមាដើយេពញេលញមានភាពេំគជ័យខពស់កនហងឿរសិកើា និងមានលទ្ធភាពរក
រាក់ចំណូលានខពស់េពលពួកេគេពញវ័យ ។  

ំពិេសស  រកេៅទ្ឹកេ៉ោះមាដើយានេពញេលញ អាចទ្ប់ស្កើត្់មរណភាព
កុមារកមពហំរបែហល១០៩៧ ក់ំេរៀងរាល់ៅទើំនិងអាចឿរ រកុមារកមពហំរបែហល
៥០មុឺន ក់ពជីំងឺរាករូស និងជំងឺរល្កសួត្ំរបោ ំ ។ ឿរបំេៅកនូេ៉យទ្ឹកេ៉ោះ
មាដើយរគប់រេន់ អាចឿរ រជំងឺធាត្់កុមារានចំនួន១១៥៤ ក់កនហងមួយៅទើំ។ ំងេនោះ 
េៅេទ្ៀត្ កមពហំអាចសនើឝំ្វិឿានរហូត្ដល់េៅ ១៣៧ ល្នដុល្យើរ កនហងមួយៅទើ ំ
េ៉យស្របំេៅកូនេ៉យទ្ឹកេ៉ោះមាដើយ ។ េរៀងរាល់មួយដុល្យើរែដលានចំណ្យ
េៅេលើឿរបំេៅកូនេ៉យទ្ឹកេ៉ោះមាដើយ នឹងបេងើនផលចំេណញែផនកេសដ៶កិចចំនួន
៣៥ ដុល្យើរេៅៃ្អ គត្ ។ ពិភពេល្កាត្់បង់្វិឿចំនួនំង៣០០ប ៊ីល្យើនដុល្យើរ
េៅកនហងមួយៅទើ ំេរ ោះឿរមនិានបំេៅកូនេ៉យទឹ្កេ៉ោះមាដើយឱើយានេពញេលញ ។  

ទ្ឹកេ៉ោះមាដើយមានស្រំត្ិចិចឹម ំងអស់ែដល រកអាយុេរឿម ៦ ែខរត្ូវ 
ឿរ ដូេចនោះមិនរត្ូវផ៵ល់អាាររអវីេរើពីទ្ឹកេ៉ោះមាដើយេឡើយ ។  រកេៅទ្ឹកេ៉ោះមាដើយ
ានេពញេលញ មានសុខភាពលសរបេសើរ ឈនោះនឹងជំងឺរគប់របេភទ្ មានអងបដបិកើឝ
ឿរ រសុខភាពោឝើងរឹងមាំនិងអស្ងើរើយ ។ ឿរបំេៅកូនេ៉យទ្ឹកេ៉ោះមាដើយជួយសនើឝំ
្វិឿរគួស្រនិងដល់េសដ៶កិចំត្ិ ។ 

ផលិតេដោយ  Helen Keller Cambodia 
ប្បភព ៖ Helen Keller International-Cambodia 
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១៩១-អនកជាំង៣ឺ្បេភទមិនគួរេឿសខ្ើយល ់
េៅេពលមានអាឿរៈមិនរសលួខលអនដូចំ រគុន េើដើខលអន ឬ ខើយល់ោប់ វិលមុខ

របំជនែខមរេយើងែត្ងេ្វើវិ្ីមាឝើសើាមើាឝើងេថា  េឿសខើយល់ េដើមើបីសរមួលដល់រាង
ឿយឱើយមានសភាព្ូរេសើបើយខលោះ។ េវជ៱បណឌិត្ែផនកទ្ូេៅេល្ក លី ឫ ធីគុណ ានឱើយ
ដឹងា  អនកជំងផឺ្ដើស្យ លឞិត្ៃលឞ អស់កមាយើំង ខើយល់គ ឬឈឺចុកោបេ់លើរាងឿយមួយ
ចំនួនចូលចិត្តេរបើវិ្ីេនោះជំនួសា ទើំ។ ំមួយេទើេ ោះែដរ េល្កក៏ានែណ ំមិនឱើយអនក
មានបញ្លើសុខភាពប ុ មើនៀងេរឿមេនោះេរជើសេរីសយកវិ្ីេឿលខើយល់េឡើយ េរ ោះវា
េ្វើឱើយស្ណើនភាពឿន់ែត្្ន់្រេឡើង ។ 
    ១- អនកជាំងឺេលើសះម ៖ អនកជំងឺរបេភទ្េនោះមិនគួរឱើយេគេឿសខើយល់េទ្ េបើមិន
ដូេចនោះអាចបណ្ដើលឱើយ៉ច់សរៃសះម េរ ោះេៅេលើខនងេយើងេ រេពញេៅេ៉យ
សរៃសរបស្ទ្ំេរចើន ។ 
    ២- អនកជាំងឺទឹកេនមែផឡម ៖ សរមាប់អនកជំងឺទ្ឹកេ មែផសមវិញ របសិនេបើេឿស
ខើយល់ អាចបណ្ដើលឱើយ៉ច់ែសើបកេចញះម និងពិាកកនហងឿរពើាាល ។ 
    ៣- អនកជាំងឺេលើសំតិៀលើញ់ ៖ ចំេ ោះអនកេលើសំត្ិៀយើញ់ មានេរេោះា ទើក់ៀយើំង
េរ ោះសរៃសះមានេត្ើបៀត្ំមួយៀយើញ់ េហើយេៅេពលេឿសវាអាចបណ្ដើលឱើយ
៉ច់សរៃសះម និងះមហូរចូលកនហងខលអនតាមរបព័នធសរៃសះម ។ េៅេពល
ះមហូរចូលេ ោះដុំកំណកះមរត្់េៅសទោះកនហងសរៃសះមកែនលងណ្មួយដូចំ 
សួត្ ឬខួរកើាល ែដលបណ្ដើលឱើយសទោះសរៃស េហើយអាចស្យើប់ាន ។ 
 រមែឹក ៖ តាមឿរេលើកេឡើងរបស់រគូេពទ្ើយ គឺមិនត្រមូវឱើយអនកជំងឺេឿសខើយល់
េឡើយេ ោះកនហងេហត្ុផលណ្ក៏េ៉យ េរ ោះវាមានគុណវិបត្តិេរចើនចំេ ោះសុខភាព ។ 

េដោយ Try Ravi ប្តតួពនិិតយេដោយ េវជ្ជ. ចន់ នុេីណ្ត 
ប្បភព ៖ Hello ប្គេូពទយ 
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១៩២-ជាំងឺខ្េុះ្េប់ះម្កវម 
ជំងឺខវោះរេបះ់មរកហមអាចេកើត្េឡើងេលើមនុសើឝរគប់វ័យ និងមានផលប ោះ

 ល់ចំេ ោះសុខភាពំៀយើំង ។ 
 ភាពេសលកស្យើំងេកើត្េឡើងេៅេពលេឿសិឿះមរកហមរបស់អនក ប និង
េ្វើឱើយអនកមានអារមមណ៍ា េខើាយៗ អស់កមាយើំង ឈឺញកឹៈប់ និងពាិកផង់អារមមណ៍
េ្វើឿរ ឬេរៀនសូរត្ំេដើម េហើយេបើមិនពើាាលឱើយ ន់េពលេទ្ យូរៗេៅវាអាចបង
េៅំេរេោះា ទើក់្ន់្រដូចំ ជំងឺាក់ទ្ឹកចតិ្ត ជំងឺខូចរកេលៀន មានបញ្លើេបោះដូង ឿរ
េកើនេឡើងារនិភ័យៃនឿរឆលងេមេរាគ ឿរអភិវឌើឍសមត្ថភាពខួរកើាលធាយើក់ចុោះ ឬមាន
ឿរយឺត្ោឝើវចំេ ោះកុមារនិងមនុសើឝវ័យចំទ្ង់ ។ ំពេិសសសរមាប់មនុសើឝរសីពិាក
កនហងឿរមានៃផទេ ោះ និងរបឈមមុខនឹងឿរសរមាលកូនមិនរគប់ែខ ឬមិនរគប់គីឡឡ ។  

េ៉យស្រែត្ភាពេសលកស្យើំង អាចេ្វើឱើយអនករបឈមនងឹផលវិាកសុខភាព
្ន់្ររហូត្មានឿរគំរាមកំែហងដល់អាយុជីវិត្ែបបេនោះេហើយ ោំាចណ់្ស់កនហង
ឿរេ្វើោឝើងណ្ឱើយករមិត្ A,B,C ឬេថា រេបះ់មរបស់អនកេឡើងរត្លបម់កវិញ
ឱើយានៅប់បផំុត្តាមែដលអាចេ្វើេៅាន។ 
 A,B,C គឺំេឿសិឿទ្ូេៅបំផុត្េៅកនហងះមរបស់មនុសើឝេយើង េហើយំ
េរៀងរាល់ៃ្រាងឿយរបស់េយើងផលិត្រេប់ះមរាប់ល្នកនហងខួរឆសឹង និងដឹក ំេៅ 
រគប់ែផនក ំងអស់ៃនរាងឿយ ។ រាងឿយរត្ូវឿរអុសុីែហើឝនំោំាច់េដើមើបីផលិត្
រេប់ះមរកហម េហើយលំារត្់រាណេទ្ៀង ត្់ំមួយរបបអាាររែដលមាន
សុខភាពលស នឹងជួយឱើយខួរឆសឹងខនងឿយើយេៅំឧបករណ៍ែដលលសបំផុត្កនហងឿរបេងើត្ឬ
ផលិត្េឿសិឿ ំងេនោះាន ។  
 ៀងេរឿមេនោះគឺំអាាររ៥ោឝើង ែដលមានស្រធាត្ុចិចឹមជួយបេងើនចំនួន 
េឿសិឿះមរកហមេៅកនហងរាងឿយរបស់េយើង ៖  
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    ១- អាហារមនំតិែដក ៖ ឿរបរិេភាគអាាររែដលសមើបឡរំត្ិែដកអាចជួយ
បេងើនឿរផលិត្រេបះ់មេៅកនហងខលអន។ អាាររមានំត្ិែដកភាគេរចើនមានេៅកនហង
ស្ច់ពណ៌រកហមដូចំ ស្ច់េេ ស្ច់សរីរាងដូចំ ត្រមងេ ម និងេ្លើម េហើយ
មានេៅកនហងបែនលៃបត្ងដូចំ ៃសពេឿមើ ៀត្់ណ្ ែផលេឈើសអត្ សែណែក និងស ុត្ ។ 
    ២- អាសុីដវេឣលីក ៖ ឿរបែនថមវីតាមីន B ំក់ល្ក់េៅកនហងរបបអាាររ ក៏េ្វើឱើយ
មានអត្ថរបេោជន៍ៀយើំងេៅដល់ឿរជយួផលិត្រេប់ះមរកហមផងែដរ ។ ចំែណក
អាាររែដលផទហកវីតាមីនេប ឬអាសុីដហវឡលិកមានដូចំ នំបុ័ង្ច៴ំ ត្ិ រេប់្ច៴ំត្ ិ
បែនលៃបត្ងដូចំ ៃសពេឿមើ ៀត្់ណ្ ឬសែណែកំេដើម ។ 
    ៣- អាហារផទអកវីតាមីន B 12 ៖ អាាររែដលផទហកវីតាមីន B12 ខពស់មានដូចំ
ស្ច់េេ ស្ច់រត្ី ទ្ឹកេ៉ោះេេរសស់ ទ្ឹកេ៉ោះេេជូរ និងឈីសំេដើម ។ 
    ៤- សារំតិទង់ែដង ៖ ឿរបរិេភាគអាាររែដលមានំត្ិទ្ង់ែដង ជយួដល់
ឿរផលិត្រេប់ះមរកហមមួយែផនក្ំ។ ចំែណកអាាររមានំត្ិទ្ង់ែដងខពស់រួម
មានសមើបកខើយងេឿងើ ពពួកេ្លើម សែណែក ែផលឆឺរី និងរេប់្ ច៴ំត្ិ ។ 
    ៥- ពពួកវីតាមនី A ៖ វីតាមីន A ក៏ំរបេភទ្អាាររែដលជួយផលិត្រេប់
ះមានខពស់ែដរ ។ អាារររបេភទ្េនោះមាន បែនលៃបត្ងគឺ សលឹកៃសព និងៀត្់ណ្ 
ដំឡឡងែផសម ឿរូុត្ េមទសរកហម និងែផលេឈើំេរចើមុខដូំ ឪឡឹក រកូច្លហង ឬរកូចៅមើរ
ំេដើម ។ 
 េរើពពួកអាាររៀងេលើេនោះ េដើមើបីេចៀសវាងបញ្លើខវោះរេប់ះមរកហមអនក
ោំាច់រត្ូវឿត្់បនថយឿរផឹកេរគឿងរសវឹង េរ ោះេភសជ៱ៈមានំត្ិអាល់កុលអាចចូល
េៅឿត្់បនថយចំនួនរេបះ់មេៅកនហងស  ើងឿយ ំេហត្េុ្វើឱើយរាងឿយខវោះរេប់
ះមរកហមេ ោះឯង។ េរើពីរបបអាាររៀងេលើេនោះ និងឿរបនថយេរគឿងរសវឹង 
អនកជំងឺខវោះរេប់ះមរកហមក៏អាចេរបើា ទើបំំប នសរមាប់រទ្រទ្ង់រាងឿយានែដរ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

 របសិនេបើអនកមិនានទ្ទ្ួលស្រំត្ិចិចឹមសំៀន់ៗរេប់រេន់ តាមរយៈ
របបអាាររេទ្ អនកគួរពិេរេោះំមួយរគូេពទ្ើយអំពីឿរេរបើា ទើំបំប នេនោះ ប ុែនតា ទើំបំប នខលោះ
ក៏អាចមានអនតរកមមំមួយា ទើំែដលអនកេរបើានដូចេទើ។ ដូេចនោះអនករត្ូវរាកដា ទ្ទ្លួ
ានឿរយល់រពមពីរគូេពទ្ើយសិន មុនសេរមចចិត្តៈ ើំ េហើយសូមកុំេរបើេលើសពីករមិត្
ែដលានែណ ំេលើស្យើកផលិត្ផល ឬខុសពីឿរែណ ំរបស់រគូេពទ្ើយ ។ េលើសពី
េនោះេៅេទ្ៀត្ ឿរផ្យើស់ប៵ឡររេបៀបរស់េៅដូចំ ឿរារត្់រាណេទ្ៀត្ ត្់ កម៏ាន
របេោជន៍ចំេ ោះអនកខវោះរេប់ះមរកហមផងែដរ ។ បែនថមេលើឿរេលើកកមពស់សុខ-
ភាពទ្ូេៅ ឿរេ្វើលំារត្់រាណគឺំគនលឹោះកនហងឿរផលិត្រេបះ់មរកហមែត្ម៵ង ។ 
មើាឝើងេទ្ៀត្លំារត្់រាណេទ្ៀង ត្់ េ្វើឱើយរាងឿយរត្ូវឿរអុកសុីែហើឝនបែនថម ែដល
េៅេពលេនោះ ខួរកើាលអនកនឹងផ៵ល់សញ្ញើេៅដល់រាងឿយ ឱើយផលតិ្អុកសុែីហើឝនឱើយ
ានរេប់រេន់ េ្វើឱើយខួរឆសឹងខនងផលិត្រេប់ះមរកហមានេពញេលញ ។ 
 ដូចេនោះ េល្កអនករត្ូវរបុងរបយ័ត្ន និងពើាោមែ្រកើាសុខភាពឱើយានលស
េ៉យឿរៈ ើំរបបអាាររែដលរត្ឹមរត្ូវ មានលំារត្់រាណំរបោ ំនិងពិនិត្ើយសុខ-
ភាពំរបោំេរៀងរាល់៦េៅ១២ែខម៵ង េដើមើបីតាម៉នស្ណើនភាពសុខភាពរបស់ខលអន ។ 

ប្បភព ៖ Healthy Cambodia 

១៩៣-អាហារ៩យសើងមិនលឡចាំេពុះជាំងឺ្កពុះេពុះេវៀន 
 មានចំណីអាាររមួយចំនួនែដលអនកជំងឺរកពោះេ ោះេវៀនមិនគួរបរិេភាគេឡើយ 
ឿលេបើបរិេភាគនឹងបណ្ដើលឱើយេ្វើទ្ុក មានអាឿរៈមិនរសួលខលអន ។ 
    ១- ដាំឡឣងំវើ ៖ ំទ្ូេៅដំឡឡងំរើមានអត្ថរបេោជន៍េរចើនចំេ ោះសុខភាព ប ុែនត
សរមាប់អនកកំពុងឈឺរកពោះមិនរត្ូវៈ ើំវាេទ្ េរ ោះលទ្ធផលគឺវានឹងេៅបេងើនឿរផលិត្
អាសុីដកនហងរកពោះេៅវិញ។ ឿលណ្ឿន់ែត្ផលិត្ វានឹងេ្វើឱើយរកពោះឿន់ែត្ឈឺ្ន់្រ
ំងមុន។ ំពិេសសេពលែយើនៀយើំង ៉ច់ៀត្មិនរត្ូវៈ ើំវាេពលេ ោះទ្េទ្េឡើយ ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ២- ែផែេចក ៖ មានមនុសើឝំេរចើនយល់ា  ៈ ើំេចកេពលរពឹកេ ោះទ្េទ្ គឺលស
ចំេ ោះរកពោះេ ោះេវៀន ប ុែនតឿរយល់ដូេចនោះមិនរត្ឹមរត្ូវេឡើយ។ េយើងានដឹងេហើយា 
ែផលេចកគឺសមើបឡណ៍េៅេ៉យមាឝើេញ សើយឡម និងស្រធាត្ុេផើឝងៗេទ្ៀត្ ដូេចនោះឿលេបើអនក
បរិេភាគេចកេពលេ ោះទ្េទ្ វាេ្វើឱើយមាឝើេញ សើយឡមកនហងះមេកើនេឡើងភាយើម ។ សរមាប់
អនកមានបញ្លើរកពោះ េបើៈ ើំេចកេៅេពលេ ោះទ្េទ្ វានឹងេ្វើឱើយរមួលឬចុក េ៉យស្រ
ែត្មានឿរបេងើនបរិមាណមាឝើេញ សើយឡមកនហងះមេកើនេឡើងភាយើមៗេពក ែដលបណ្ដើល
ឱើយអត្ុលើយភាពឿល់សើយឡមកនហងរាងឿយរបស់អនក។ េបើអនកៈ ើំែផលេចកកនហងរយៈេពលយូរ
អាចបេងើនស្ណើនភាពេរេោះា ទើក់មួយានោឝើងៃយ។ ដូេចនោះបុគលែដលឈឺរកពោះ ៈ ើំ
ែផលេចកេពលេ ោះទ្េទ្គឺមានផលវិាកេៅវិញ ។ 
    ៣- ែផែមនើស់ ៖ ្វេីបើែផលមាទើស់មានរបេោជន៍ចំេ ោះសុខភាព ប ុែនតចំេ ោះអនកឈឺ
រកពោះ ឿលេបើៈ ើំែផលមាទើស់នឹងមានផលប ោះ ល់ េ៉យស្រេៅកនហងមាទើស់គឺសមើបឡរេៅ
េ៉យអង់ហើឝហីមៀយើំង ដូេចនោះេបើេយើងបរិេភាគេពលេ ោះទ្េទ្ វានឹងេ្វើឱើយខូចរកពោះ នងិ
ឿត្់បនថយស្រធាត្ុចិចឹម ។ េ ោះបអីនកមិនឈឺរកពោះក៏េ៉យ យកលសគួរៈ ើំែផលេឈើ
របេភទ្េនោះ េរឿយអាាររេដើមើបីរសូបយកានលស និងជយួដល់ឿររមាយើយអាាររ ។ 
    ៤- ខ្ទឹមស ៖ ខទឹមសគឺំេរគឿងេទ្សកនហងមុខមឞឡបខលោះ និងំឱស្ដ៏អស្ងើរើយចំេ ោះ
សុខភាពេរចើនរបឿរ ប ុែនតសរមាប់អនកែដលឈឺរកពោះ េបើបរិេភាគខទឹសេពលេ ោះទ្េទ្ 
នឹងមានផលមិនលសំេរចើនចំេ ោះសុខភាពេៅវិញ គឺេ្វើឱើយរល្ករកពោះេ ោះេវៀន ។ 
េ ោះំោឝើងណ្ េយើងក៏េៅែត្អាចៈ ើខំទឹមសានែដរសរមាប់េពលេរឿយអាាររ។ 
    ៥- ទឹក្តំក់ ៖ េពលេ ោះទ្េទ្ អនកមិនគួរផឹកទ្ឹករត្ំក់េទ្ េរ ោះវាអាច
របត្ិកមមមិនលសដល់ឿររមាយើយអាាររ ។ មានាត្ុភូត្ែដលអូសប យើយែដលបណ្ដើល
ឱើយរបត្ិកមមអងហ់ើឝហីម បងឱើយមានជំងឺរកពោះេ ោះេវៀន ំពិេសសសរមាប់្ស៵ីរដូវមកមិន
េទ្ៀង គួរេចៀសេវៀងទ្ឹករត្ំក់ េហើយប៵ឡរមកផឹកទ្ឹកេើដើជំនួសវិញ េទ្ើបលស ។ 



        គល់-សុភាព  

 

    ៦- ែផែ្កូចខ្េិច ៖ ំែផលេឈើែដលសមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីនេស ែដលជួយដល់
រាងឿយោឝើងេរចើន ផទហយេៅវិញសរមាប់អនកឈឺរកពោះេ ោះេវៀន មិនគួរបរិេភាគវាេៅ
េពលេ ោះទ្េទ្េឡើយ េរ ោះវាបេងើនបរិមាណអាសុីដកនហងរកពោះ និងមានរបត្ិកមម
ំមួយទ្ឹករកពោះ េបើបរិេភាគ េ្វើឱើយេយើងមានអារមមណ៍មិនរសួលខលអន រកកល់នឹងកសអត្។ 
    ៧- ដាំឡឣងបរាំង ៖ កនហងដឡំឡងារាំងមានអាសុីដមើាឝើង ែដលវាមានជ័រសសិត្ៗ ។ 
ឿរៈ ើំអាារររបេភទ្េនោះេៅេពលែយើន នឹងេ្វើឱើយអនកមានអារមមណ៍េើដើកនហងេ ោះេវៀន 
និងមិនរសួលខលអន។ េពលកំពុងែយើនៀយើំង អនកមិនគួរៈ ើំវាេទ្ េបើៈ ើំគបើបីតាមេពល
មួយែដលរត្ឹមរត្ូវ ំពិេសសអនកជំងឺរកពោះេ ោះេវៀនរត្ូវរបុងរបយ័ត្ន ។ 
    ៨- េ្គឿង្សវងឹ ៖ េបើនិោយពីេរគឿងរសវឹងគឺវាមិនលសសរមាប់សុខភាពរាង
ឿយេឡើយ េ ោះអនកឈឺរកពោះេ ោះេវៀនក៵ី ឬមិនឈឺក៵ី ។ ចំេ ោះអនកែដលឈឺរកពោះ 
េហើយផឹកេរគឿងរសវឹងេពលេ ោះទ្េទ្េទ្ៀត្ វានឹងេ្វើឱើយពុលរស្រសួចរស្វ អាចកសអត្ 
ឈឺេ ោះ ឬវិលមុខំេដើម ។ សរមាបអ់នកចង់ផឹកេរគឿងរសវឹងកនហងករមិត្ត្ិចត្ួច គរួែត្
ផឹកប តើប់ពីអាាររ េចៀសវាងឈឺរកពោះេ៉យមិនដឹងខលអន ។ 
    ៩- សរ្េប់ ៖ ៈ ើំសររេប់េរចើនេពលេ ោះទ្េទ្ មិនលសេឡើយ ។ ំត្សិរកនហង
សររេប់ផទហកពេនលឿនកនហងរាងឿយែដលេមើនឿររគប់រគងរត្ឹមរត្ូវ វាបេងើនករមិត្ំត្ិ
សរកនហងះម និងះនេៅរកជំងឺ។ ំ្មមតារាល់េពលៈ ើំសររេប់េរចើនេពលេ ោះ
ទ្េទ្ ែត្ងមានអាឿរៈមិនសូវរសួលខលអន ឬវិលមុខត្ិចៗ ។ 

ប្បភព ៖ Your Health TV

អាហារ៥មុខ្អនកេខ្ើាយត្មងេនមគួរេចៀសវង 
ជំងឺេខើាយត្រមងេ មរត្ូវានអនកជំ ញ និងអនកវទិ្ើាស្្ស៵ំេរចើនាន

េលើកេឡើងា  កតាឍើបងចមើបងភាគេរចើនែដល ំឱើយេកើត្ជំងឺេនោះ រត្ូវានរកេឃើញា 
ែត្ងេកើត្េលើអនកជំងឺទ្ឹកេ មែផសមកនហងរយៈេពលយូរ ែដលវាេ្វើឱើយសរៃសះមេៅ
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រត្ង់ែផនកត្រមងេ មខូចៀត្ ំេហត្ុេ្វើឱើយស្រំត្ិពុលែដលមានកនហងខលអនមិនអាច
េរោោះេៅតាមរបព័នធទ្ឹកេ មាន ឬកអ៏ាចេ្វើឱើយឿររកើាំត្ិទ្ឹកេៅកនហងរាងឿយ
របស់េយើងពុំមានត្ុលើយភាពេឡើយ ។ េរើពីកតាឍើេកើត្េចញពីជំងឺទ្ឹកេ មែផសម វាក៏
អាចបណ្ដើលមកពីបញ្លើេផើឝងេទ្ៀត្ដូចំ បញ្លើេលើសសមាពាើ្ះម រល្កត្រមង
េ មរា ើំៃរូ ឬមានបញ្លើជំងឺដុំគីសេកើត្េលើបរិេវណត្រមងេ ម មើាឝើងេទ្ៀត្វាក៏មាន ក់
ព័នធនឹងបញ្លើខចូរបព័នធឿរ រមួយចំនួនេៅកនហងសរីរាងផងែដរ ។ 

បែនថមពីេលើេនោះ កនហងករណីែដលអនកកំពុងចួបរបទ្ោះជំងឺេខើាយត្រមងេ ម 
សរមាប់រកុមអាាររមួយចំនួន ភាគេរចើនរត្ូវានេគេលើកេឡើងពីគុណរបេោជន៍
ចំេ ោះសុខភាពេ ោះ រត្ូវានអនកជំ ញែណ ំឱើយេចៀសវាង និងរត្វូរបុងរបយ័ត្នខពស់
កនហងឿរបរិេភាគ េដើមើបីឿរ រសុខភាពឱើយេចៀសៅឃើយពីជំងឺត្រមងេ ម្ន់្រ ។ 

ំឿរពិត្ណ្ស់ អាាររ ំង៥របេភទ្ៀងេរឿមេនោះពិត្ំមានរបេោជន៍
េរចើនចំេ ោះសុខភាព ប ុែនតសរមាប់អនកមានបញ្លើេខើាយត្រមងេ ម រត្ូវានអនក
ជំ ញែណ ំឱើយរបុងរបយ័ត្នេពលបរិេភាគ ។ 
    ១- ែផែប ៊័រ ៖ ំែផលេឈើែដលមានអត្ថរបេោជន៍បំផុត្សរមាប់អនកែដលកំពុងែ្
រកើារាង ក៏ដូចំកំពុងសរមកទ្មន់។ េ៉យស្រែត្ែផលេឈើរបេភទ្មួយេនោះមានផទហក
ស្រំត្ិសរៃសខពស់ េ្វើឱើយេយើងៈ ើំៅប់ែឆសត្ និងជួយទ្ប់ស្កើត្់ឿរៈ ើំអាាររេរចើន
េៅេពលប តើប់ផងែដរ។ ប ុែនតកនហងករណីែដលអនកមានជំងឺេខើាយត្រមងេ ម គួរែត្
េចៀសវាងែផលេឈើេនោះ េរ ោះា កនហងែផលប ៊័រមានផទហកេៅេ៉យស្រំត្ិប ូតាសើយឡមខពស់ 
ែដលវាអាចជោះឥទ្ធិពលមិនលសដល់សុខភាពអនកជំងឺេៅវិញ ។ 
    ២- អាហារកាំប ុង ៖ អាារររបេភទ្េនោះភាគេរចើនរត្ូវានេគសេងត្េឃើញា មាន
ផទហកនូវស្រំត្ិអំបិលខពស់ ។ ស្រំត្ិអំបិលមានផលប ោះ ល់ៀយើំងដល់សុខភាព
ត្រមងេ ម ំពិេសសវាអាច ំឱើយេលើសសមាពាើ្ះមែដលំស្ណើនភាពមយួមិនលស
ចំេ ោះអនកេខើាយត្រមងេ មេឡើយ ។ 
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    ៣- នាំបុ័ង ៖ ចំេ ោះអនកេខើាយត្រមងេ មរា ើំៃរូ េរឿងែដលគួរេចៀសវាងមួយេទ្ៀត្
គឺអាារររបេភទ្នំបុ័ង។ េ៉យស្រែត្នំបុ័ងមានផទហកស្រំត្ិប ូតាសើយឡមក៏ដូចំផូសវ័រ
ខពស់។ ស្រធាត្ុ ំងេនោះអាចបងផលប ោះ ល់ៀយើំងដល់សុខភាពត្រមងេ ម និងសុខ
ភាពេបោះដូងផងែដរ ។ 
    ៤- ទឹកេ៉ុះេេ ៖ របេភទ្ទ្ឹកេ៉ោះេេសមើបឡរេៅេ៉យស្រំត្ិវីតាមីន របូេត្-
អ ៊ីន ប ូតាសើយឡម និងផូសវ័រ ែដលំ្មមតាវាមានអត្ថរបេោជន៍ខពស់ចំេ ោះសុខភាពឆសឹង 
ផទហយេៅវិញសរមាប់អនកមានបញ្លើេខើាយត្រមងេ ម រត្វូានេគរពមានឱើយេចៀសវាង
ឬអាចៈ ើំានកនហងករមិត្មួយសមរសប ែដលរត្ូវានែណ ំោឝើងរត្ឹមរត្ូវេ៉យអនក
ជំ ញ េបើមិនដូេោទើោះេទ្ នឹងជោះឥទ្ធិពលមិនលសមិនដល់ត្រមងេ មមនិៀន ។ 
    ៥- ែផែ្កូច ៖ របេភទ្ែផលរកូចរត្ូវានអនកជំ ញែផនកអាាររូបត្ថមភរស្វរំវ
េឃើញា  វាមានផទហកស្រំត្ិវីតាមីនេស និងប ូតាសើយឡមខពស់ ។ ំក់ែស៵ងកនហងរកូចៅមើរ
ទ្មន់១៨៤ រឿម មានផទហកប ូតាសើយឡមដល់ ៣៣៣ មីលលិរឿមឯេណ្ោះ។ េ៉យស្រែត្
ស្រំត្ិប ូតាសើយឡមេនោះ េទ្ើបវាជោះឥទ្ធិពលមិនលសែដលេ្វើឱើយត្រមងេ មពិាកេ្វើឿរ
េរោោះំត្ិពុលេចញពីរាងឿយ ។ 
 ំឿររមលឹក សរមាប់េល្កអនកែដលមានសុខភាពរបឈមនងឹបញ្លើេខើាយ
ត្រមងេ ម ំពិេសសអនកេកើត្ជំងឺទ្ឹកេ មែផសមរស្ប់ គរួែត្េចៀសវាងនូវរកុម
អាាររ ំងេនោះ។ កនហងករណីចង់បរិេភាគ គួរែត្ករមិត្បរិមាណឱើយសមរសមនិងមាន
ឿរែណ ំចើាស់ល្ស់ពីអនកជំ ញ ។ បែនថមពីេលើេនោះ គួរែត្បេងើត្ទ្មាយើប់ារត្់
រាណំរបោំ និងគិត្គូរពីរបបអាាររែដលរត្ឹមរត្ូវ េ៉យមិនរត្វូៈ ើំែផសមេពក ឬ
ៃរបេពកេទ្។ មើាឝើងេទ្ៀត្ គបើបីេចៀសវាងឿរជក់ារី និងផឹកេរគឿងរសវឹង េ៉យៃក
មករបឿន់ៀជើប់នូវទ្មាយើប់លសមួយចំនួនែដលរកុមេវជ៱បណឌិត្ែណ ំំ របោំកនហងទ្សិ
េៅជួយពើាាល ក៏ដូចំសរមួលដល់ស្ណើនភាពជំងឺឱើយមានសភាព្ូររស្លវិញ ។ 
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ែផែេឈើ៧មខុ្លងំតិពុលត្មងេនម 
ែផលេឈើទំង៧របេភ េនេះជួយលងជាត្ិពុលក្នុងរងកាយ និងត្រមងេនម 

    ១- ែផែទាំពាំងបយជូរ ៖ វាមានត្ួ ទ្ីរបៅំងឿររល្កនិងជួយឿរ រត្រមង
េ មពីឿរខូចៀត្។ គួរបរិេភាគ១៥ែផលកនហងមួយៃ្ េដើមើបីជួយមុខៃរត្រមងេ ម ។ 
    ២- ែផែឪឡឹក ៖ មានមុខៃររបៅំងំត្ិពុលែដលរបមូលផ៵ហំេៅកនហងស  ើងឿយ
និងអាចឿរ ររកេលៀនមិនឱើយេ្វើឿរហួសពីសមត្ថភាព ែ្ម ំងជយួឱើយសរីរាងមួយ
េនោះលសរបេសើរេឡើង ។ 
    ៣- ែផែបឺរ ី ៖ មានផទហកស្រំត្ិចិចឹមំេរចើន ំពិេសសស្រំត្ិរបៅងំអុកសុ-ី
ដកមម និងមានត្ួ ទ្ីកមាងើត្់រា ើឌីឿលេ់សរីែដលចូលេៅបំផ្យើញត្រមងេ មាន ។ 
េលើសពីេនោះ វាឿ រឿរេខើាយត្រមងេ ម និងជំងឺត្រមងេ មរា ើំៃរូានផងែដរ ។ 
    ៤- ែផែមនើស ់ ៖ វាសមើបឡរេៅេ៉យំត្ិទ្ឹក ែរូ និងស្រធាត្ុរបៅំងអកុសុីដកមម
ែដលមានរបសិទ្ធភាពល្ងសមាវើត្ត្រមងេ ម និងរបៅំងឿររល្ក ។ 
    ៥- ែផែលហអង ៖ សមើបឡរវីតាមីន នងិមានបរិមាណប ូតាសើយឡម ប។ េរើពជីួយបំាត្់
េើដើកនហង លឞហងក៏មានត្ួ ទ្ីសំៀន់ឿរ រត្រមងេ មានែដរ ។ 
    ៦- ែផែ្កូចថែអង ៖ រកូចសមើបឡរេៅេ៉យវីតាមីនេស ។ វាជួយបេងើនភាពស្ ើំ ឿត្់
បនថយំត្ិៀយើញ់ និងរកើាសថិរភាពំត្ិសរេៅកនហងះម។ មានរបសិទ្ធភាពឿរ រ
កេមើាយត្រមងេ ម ឿត្់បនថយារនិភ័យរកួសកនហងត្រមងេ មានេទ្ៀត្ផង ។ 
    ៧- ែផែេបសើមៃបតង ៖ ំែផលេឈើអាចរបៅងំឿររល្កនិងរបៅំងអុកសីុដកមម ។ 
ឿរបរិេភាគំរបោំ នឹងេ្វើឱើយមុខៃរត្រមងេ មរបេសើរេឡើង។ ោឝើងណ្មិញស្រ-
ំត្ិកនហងែផលេឈើជួយឿត្់បនថយារនិភ័យៃនឿរខូចត្រមងេ មផងែដរ ។ 

ប្បភព ៖ ផទះេននហ៍ 

................. 
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ែសេងយល់អាំពីជាំងឺធលើក់ទឹកចិតត 
អេីំជាំងឺធលើកទ់ឹកចិតត ? 
បុគលរគប់រូបែត្ងែត្មានអារមមណ៍រសងូត្រសៃត្់ ឬធាយើក់ទ្ឹកចិត្តកនហងឱឿស

ណ្មួយៃនដំេណើរជីវិត្រស់េៅរបោំៃ្របស់ពួកេគ ប ុែនតសភាពែបបេនោះនឹងាត្់េៅ
វិញប ុ មើនៃ្េរឿយមក េនោះរេន់ែត្ំរបត្កិមម្មមតាប ុេណ្្ើោះ ។ ផទហយេៅវិញជំងឺធាយើក់
ទ្ឹកចិត្តំជំងឺ្ ន់្រ ំងកនហងែផនកេវជ៱ស្្ស៵ និងចិត្តស្្ស៵។ េបើវាមានរយៈេពលយូរ
ំង្មមតា នងឹប ោះ ល់ដល់អារមមណ៍ ឿរគិត្ ដំេណក អាកបើបកិរិោ ត្ួ ទ្ីមុខៃរ
កនហងសងម និងជីវិត្រស់េៅរបោំៃ្របស់េល្កអនកំរាកដ ។ 

េតើអេីខ្ែុះំេរគសញ្ញើៃនជាំងឺធលើក់ទឹកចតិត ? 
 អាការៈរងកាយ ៖ 

- អស់កមាយើំងលឞិត្ៃលឞេសទើររគប់េពលេវល្ 
- វិបត្តិដំេណក ៈ ើំពុំាន រសកទ្មន់ 
- ឈឺកើាល ឈឺចុកោបស់្ច់ដុំេសទើរេពញខលអនរាណ 
- ឈឺចុកផើាេលើចុងដេងឞើម និងទ្ល់ល្មក 
- រដូវមកមិនេទ្ៀង ត្់ 

 អាការៈផលវូចិត្ត ៖ 
- មានអារមមណ៍រសងូត្រសៃត្់ ឬធាយើកទ់្ឹកចិត្តេសទើររគប់េពល 
- ាត្់ឿរោបអ់ារមមណ៍ និងសកមមភាពសបើាយរបោំៃ្ 
- េមើនទ្ំនុកចតិ្តេលើខលអនឯង ពិាកេ្វើឿរសេរមចចិត្ត 
- ស៵ីបេ តើសខលអនឯង គិត្ចងស់្យើប់ មិនចង់រស់ 

 ការគិត្ ៖ 
- អវីៗំកំហុសរបស់ខ៳ហំ ំងអស់ 
- េមើនអវីលសសរមាប់រូបខ៳ហំេទ្ េៅេលើេល្កេនោះ 
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- ជីវិត្ខ៳ហំេមើនន័យអវី ំងអស ់
- ខ៳ហំមិនចង់រស់េទ្ 

 អាក្ប៉ាបក្ិរិយ ៖ 
- េមើនចំណងច់ង់េចញេៅេរើ ឬេ្វើឿរ 
- ដកខលអនេចញពីរគួស្រ មិត្តភក៵ិ និងសងម 
- ះនេៅផឹករស្ េសពេរគឿងេញៀន នងិេរបើា ទើំងងុយេដកេមើនេវជបញ្ជើ 
ជាំងឺធលើក់ទឹកចតិតេឃើញមនេ្ចើនឬេទ ? 
ជំងឺធាយើក់ទ្ឹកចតិ្តេគសេងត្េឃើញេកើត្េលើ្ស៵ីេភទ្ពីរដងេរចើនំងបុរស រួម

មាន ំងកុមារ េកមងវ័យចំទ្ង់ មនុសើឝេពញវ័យ និងមនុសើឝោស់ ។ ជំងឺេនោះមាន ៣
ករមិត្គឺ រស្ល ម្ើយម និង្ន់្រ ។ 
 មូលេ ត្ុនំឱ៉ាយេក្ើត្មនជំងឺធល៉ាក្់ ឹក្ចិត្ត ៖ 

- បញ្លើរគួស្រ ឬសងម 
- ឿរខកចិត្ត េស្កស្ដើយ ឬាត្់បង់បុគលំទ្ីរសល្ញ់ 
- បែរមបរមួលស្រធាត្ុគីមីកនហងខលអន 
- ជំងឺផលឡវឿយមួយចំនួន 
- ឱស្ពើាាលមួយចំនួន 
- ឿរេសពសុរា និងេរគឿងេញៀន 

 ការព៉ាាបល ៖ 
- ពើាាលេ៉យេរបើឱស្របៅំងឿរធាយើកទ់្ឹកចិត្ត 
- ពើាាលតាមែបបពុទ្ធិ អាកបើបកិរិោ 
- ឿរេំរទ្ផលឡវចិត្ត និងផ៵លឿ់ររបឹកើា 
- េ្វើលំារត្់រាណ និងសរមាកឿយ ចិត្ត 
- េ្វើរបបអាាររឱើយមានត្ុលើយភាព 
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 ការការពរ ៖ 
- ឿរេរបើរាស់បំណិនជីវិត្កនហងឿរេ៉ោះរស្យ េគចែកែរប និងសរមបេៅ

នឹងស្ណើនភាពតានត្ឹងកនហងចតិ្តែដលចួបរបទ្ោះេសទើរែត្រាល់ៃ្កនហងជីវិត្រស់េៅ 
- បចើ៲ប់ឿរេសពេរគឿងរសវឹង និងេរគឿងេញៀន 
- អនុវត្តតាមេវជ៱បញ្ជើ េ៉យពិស្ា ទើំឱើយានេទ្ៀង ត្់ 
- ផ៵ល់ព័ត្៌មានដល់រគួេពទ្ើយំប តើន់កនហងករណីា ទើំមានផលវិាក ។ 

ប្បភព ៖ ទនសនាវដរី Healthtime Pro. 
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បកិណណកធម៌ 
អ្នក្ជំងឺរបក្បេោយធម៌ ៥ យ ៉ាងលបំក្េគបេរមើ 

១- អសបើាយឿរី  េហាតិ ំអនកមិនេចោះេ្វើខលអនឱើយសបើាយ។ 
២- សបើាេយ  មតតាំ  ន  ំនតិ មិនដឹងរបមាណកនហងឿរសបើាយ។ 
៣- េភសជជាំ  ន  បដេិសវតិា  េហាត ិ ំអនកមិនរានា ទើំ។ 
៤- គិលនុប៉ឋើកសើស  ន  យថភូតាំ  អាពធាំ  អាវិកតាតើ េហាត ិ មិនរាប់ជំងឺ
តាមពិត្ដល់អនកបេរមើជំងឺ។ 
៥- អនធិវសកំតិេឿ  េហាតិ  ំអនកមិនេចោះអត្់្ន់ចំេ ោះទ្ុកេវទ្ កនហងសរីរៈ។ 

អ្នក្ជំងឺរបក្បេោយធម៌៥យ ៉ាងងាយេគបេរមើ 
១- សបើាយឿរី  េហាត ិ ំអនកេចោះេ្វើខលអនឱើយសបើាយ។ 
២- សបើាេយ  មតតាំ  ំនតិ ដឹងរបមាណកនហងឿរសបើាយ។ 
៣- េភសជជាំ  បដិេសវិតា  េហាតិ  ំអនករានា ទើំ។ 
៤- គិលនុប៉ឋើកសើស  យថភូតាំ  អាពធាំ  អាវកិតាតើ  េហាត ិ  រាប់ជំងឺតាមពិត្
ដលអ់នកបេរមើជំងឺ។ 
៥- អធិវសកំតិេឿ  េហាត ិ ំអនកអត្់្នច់ំេ ោះទ្ុកេវទ្ របជុំកនហងសរីរៈ។ 

ប្បភព ៖ នុតរនរបដិក អងគុតររនកិាយ បចកនបិាត គោិនវគគេលខ ៤៥/៣២-៣៣ 

បុគគរលរបក្បេោយធម ៌៥ យ ៉ាងមិនគួរបេរមើជំងឺ 
១- ន  បដិពេល  េហាត ិ េភសជជាំ  សាំវធិតុាំ  ំអនកមិនរបសប់ោត្់ែចងា ទើំ។ 
២- សបើាយសបើាយាំ  ន ំនតិ  មិនស្គើល់នូវឿរសបើាយ និងមិនសបើាយ។ 
៣- អសបើាយាំ  ឧបនេមតិ  សបើាយាំ  អបនេមតិ  េ្វើអនកជំងឺឱើយឈមេៅរកឿរ
មិនសបើាយ  ំងមិន ំេសចក៵ីសបើាយចូលមក។ 
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៤- អាមិសនតេរ  គិលនាំ  ឧប៉ឋើតិ  េន  េមតតចិេតាតើ  េជគុចឆី  េហាតិ  ឧោចើរុំ   វ  
បសើាវុំ  វ វនតាំ  វ  េខ្ឡាំ  វ  នវីរិតុាំ  បេរមើជំងឺេ៉យចង់ានអាមិស មិន
បេរមើេ៉យេមត្តចិត្ត និងំអនកេខពើមចំេ ោះឿរ ំយកឧោងើរៈបសើាវៈ កមសអត្ ឬទ្កឹមាត្់
េៅេោល។ 
៥- ន  បដិពេល  េហាតិ  គិលនាំ  ឿេលន  ឿលាំ  ធមេិយ  កថយ  សនទេសើសតុាំ  
សមទេបតុាំ  សមេុតតេជតុាំ  សមើបវាំេសតុាំ  ំអនកមិនរបសប់េ្វើអនកជំងឺឱើយយល់
េឃើញ ឱើយឿនយ់ក ឱើយេកលៀវឿយើ ឱើយរីករាយ េ៉យ្មមីកា តាមឿលគរួ។ 

បុគគរលរបក្បេោយធម ៌៥ យ ៉ាងគួរនឹងបេរមើជំងឺ 
១- បដិពេល  េហាតិ  េភសជជាំ  សាំវិធតុាំ  ំអនករបសប់ោត្់ែចងា ទើំ។ 
២- សបើាយសបើាយាំ  ំនត ិ  ស្គើល់នូវឿរសបើាយ និងមិនសបើាយ។ 
៣- អសបើាយាំ  អបនេមតិ  សបើាយាំ  ឧបនេមតិ   ំេចញនូវេសចក៵ីមិន
សបើាយ េ្វើអនកជំងឺឱើយឈមេៅរកឿរសបើាយ។  
៤- េមតតចិេតាតើ  គិលនាំ  ឧប៉ឋើតិ  េន  អាមិសនតេរ  អេជគុចឆ ី េហាតិ ឧោចើរុំ  វ  
បសើាវុំ  វ វនតាំ  វ  េខ្ឡាំ  វ  នីវរិតុាំ បេរមើជំងឺេ៉យេមត្តចិត្ត មិនបេរមើេ៉យ
ចង់ានអាមិស  ំងមិនេខពើមចំេ ោះឿរ ំយកឧោងើរៈ បសើាវៈ កមសអត្ ឬទ្ឹកមាត្់េៅ
េោល។ 
៥- បដិពេល  េហាតិ  គលិនាំ  ឿេលន  ឿលាំ  ធមេិយ  កថយ  សនទេសើសតុាំ  
សមទេបតុាំ  សមុេតតេជតុាំ  សមើបវាំេសតុាំ  ំអនករបសប់េ្វើអនកជំងឺឱើយយល់េឃើញ 
ឱើយឿន់យក ឱើយេកលៀវឿយើ ឱើយរីករាយ េ៉យ្មមីកា តាមឿលគួរ។ 

ប្បភព ៖ នុតរនរបដិក អងគុតររនកិាយ បចកនបិាត គោិនវគគ : ៤៥/៣៣-៣៤ 
............ 

..................................... 
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អ្នយុស៉ាឝធម៌ ៥ យ ៉ាង 
(្ម៌េ្វើឱើយអាយុ្យ) 

១- អសបើាយឿរី  េហាតិ ំអនកមិនេចោះេ្វើខលអនឱើយសបើាយ។ 
២- សបើាេយ  មតតាំ  ន  ំនតិ មិនដឹងរបមាណកនហងឿរសបើាយ។ 
៣- អបរិណតេភជី  េហាតិ ំអនកបរិេភាគអាាររមិនរលួយ។ 
៤- អឿលោរ ី ំអនករតាច់េៅមិនរត្ូវតាមឿល។ 
៥- អ្ពវេោរ ី ំអនកមិនរបរពឹត្ត្ម៌ដ៏របេសើរ។ 

មន ៥ យ ៉ាងេ ៀត្ 
១- អសបើាយឿរី ំអនកមិនេចោះេ្វើខលអនឱើយសបើាយ។ 
២- សបើាេយ  មតតាំ  ន  ំនតិ  មិនដឹងរបមាណកនហងឿរសបើាយ។ 
៣- អបរិណតេភជី ំអនកបរិេភាគអាាររមិនរលួយ។ 
៤- ទុសើសីេល ំអនករទ្ុស៵សីល។ 
៥- បបមិេតាតើ ំអនកមានមិត្តអារកក់។ 

................ 
អាយុស៉ាឝធម៌ ៥ យ ៉ាង 
(្ម៌េ្វើឱើយចេរមើនអាយុ) 

១- សបើាយឿរ ី េហាត ិ ំអនកេចោះេ្វើខលអនឱើយសបើាយ។ 
២- សបើាេយ  មតតាំ  ំនតិ ដឹងរបមាណកនហងឿរសបើាយ។ 
៣- បរិណតេភជី  េហាត ិ ំអនកបរិេភាគអាារររលួយ។ 
៤- ឿលោរ ី ំអនករតាច់េៅរត្ូវតាមឿល។ 
៥- ្ពវេោរ ី ំអនករបរពឹត្ត្ ម៌ដ៏របេសើរ។ 
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មន ៥ យ ៉ាងេ ៀត្ 
១- សបើាយឿរ ី េហាត ិ ំអនកេចោះេ្វើខលអនឱើយសបើាយ។ 
២- សបើាេយ  មតតាំ  ំនតិ ដឹងរបមាណកនហងឿរសបើាយ។ 
៣- បរិណតេភជី  េហាត ិ ំអនកបរិេភាគអាារររលួយ។ 
៤- សីលវ ំអនកមានសីល។ 
៥- កលើាណមិេតាតើ ំអនកមានកលើាណមិត្ត។ 
ប្បភព ៖ នុតរនរបដិក អងគុតររនកិាយ បចកនបិាត គោិនវគគ េលខ ៤៥/៣៥-៣៦ 

សមុោឋ៉ានៃនជងំឺ ៨ យ ៉ាង 
១- បិតតសមុ៉ ឋើន  អាពធ ជំងឺបណ្ដើលមកអំពីរបមាត្ ់
២- េសមហសមុ៉ ឋើន  អាពធ ជំងឺបណ្ដើលមកអំពីេសលសម 
៣- វតសមុ៉ ឋើន  អាពធ ជំងឺបណ្ដើលមកអំពីខើយល ់
៤- សននិបតឿិ  អាពធ ជំងឺបណ្ដើលអំពីសននិាត្ គឺឿរកេរមើក 

របមាត្់ េសលសម និងខើយល់របជុេំទើ 
៥- ឧតុបរិណាមំ  អាពធ ជំងឺេកើត្អំពីរត្ូវែរបរបួល 
៦- វិសមបរហិារំ  អាពធ ជំងឺេកើត្អំពីផ្យើស់ប៵ឡរឥរិោប្មិនេសមើេទើ 
៧- ឱបកមឿិ  អាពធ  ជំងឺេកើត្អំពីឿរេបៀត្េបៀនរបស់អនកដៃទ្ 
៨- កមេវិបកំ  អាពធ ជំងឺេកើត្អំពីវិាករបស់កមម 

ប្បភព ៖ នុតរនរបដិក អងគុតររនកិាយ ទនកនបិាតបាឡ ិ 

ខុទទកនកិាយ មហានិេទទនបាឡ ិចឡូនិេទទនបាឡ ិ 

អដឋកថ្ា ៃនអងគុតររនកិាយ ទកុ-តកិ-ចតុកនិបាតជ្ាេដើម។  

ធមមទានេដោយ ៖ េោកប្គធូមាមននទ  
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នគិមវចនៈ 

យាំ  សិទធាំ  ឥមិន  បុញ្ដាំ  យញ្ចញ្ដាំ  បសុតាំ  មយ 

ឯេតន  បុញ្ដកេមេន  សីឃាំ  បេបើាមិ  នពិេអត ឹ

អបើបេតាតើ  យវ  នពិវើនាំ  ភេវយើយាំ  ំតិំតិយាំ 

មហាបញ្ញើយ  សមើបេននើ េំេតយើយាំ  ជនិសាសនាំ 

ឥមិន  រចេនន  ត ុ  សេពេ  សតាតើ  សុខ្ី  េហានតអ 

កមៃអជរដឌវសិនាំ   សនតិភេវ  សទ  េហាត ុ។ 

េ៉យបុណើយ ែដលសេរមចពីឿររច នូវេសៀវេៅ 
េនោះក៵ី េ៉យបុច៴កមមែដលខ៳ហំានសនើឝំមកេហើយក៵ី  
សូមឲើយខ៳ហំានសេរមចនូវរពោះនិ រើនដ៏ៅប់រហ័ស ។  
របសិនេបើមិន ន់ានសេរមចនូវរពោះនិ រើនដរាបណ្ 
ក៏សូមឲើយខ៳ហំំអនកដល់រពម  េ៉យមារបញ្ញើ 
អាចរបឿសស្ស រពោះជិនរសីឲើយរុងេរឿងរគប់ៗំត្ិ ។ 
េ៉យឿររច េសៀវេៅេនោះ សូមសពវសត្វ ំងអស់ 
របកបែត្េសចក៵ីសុខ សូមសនតិភាពេកើត្មានសពវឿល  
 ំងពួង ដល់របំជនអនករស់េៅកនហងែដនកមពហំ ។៚ 

3 
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ឯកសារេយង 
-របភព ៖ េវជ៱បណឌិត្ កមពហំ  
-របភព ៖  រគូេពទ្ើយ
-របភព ៖  
-របភព ៖ 
-របភព ៖ បរេទ្ស/ ែរបសរមួល ៖ កនហងរសុក
-របភព ៖ 
-របភព ៖ 
-របភព ៖ 
-របភព ៖ រសមីកមពហំ 
-របភព ៖ 
-របភព ៖ 
-របភព ៖ េសនារ និង រគសួ្រ
-របភព ៖  
-របភព ៖ សុវណណភូមិ
-របភព ៖  
-របភព ៖ រគូេពទ្ើយេកមង 
-រពោះៃរត្បិដកែខមរ

28 -June.  
          

          
 

E-mail :  kolsopheap839@gmail.com 
Facebook :  Kol Sopheap  &  

Facebook Page:  Kol Sopheap - គល់-សុភាព 

Contact :  088 26 94 695 / 016 75 30 89............... 

mailto:kolsopheap839@gmail.com
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ចសៀវចៅដែលខ្ញំបានចរៀបចរៀង 
១- ភាស្ែខមរ    (30-1-2007) 
២- មារ្មមសងហៈ   (23-7-2014) 
៣- សងហេា     (4-1-2015) 
៤- េវទ្មនតែខមរ (ចើាប់ចមលង)   (3-7-2015) 
៥- ាលីម្នតេា     (30-10-2015) 
៦- របជុំត្រមា (ចើាប់ចមលង)   (29-7-2015) 
៧- កើបអនរពហមំត្ ិ(ចើាប់ចមលង)  (18-6-2015) 
៨- កើបអនកុមារដន់ (ចើាប់ចមលង)  (22-2-2016) 
៩- រពហមំត្ិកណឌទ្ី២ (ចើាប់ចមលង)  (22-2-2016) 
១០- វិនយសងហៈ (ចើាប់ចមលង)  (9-1-2019) 
១១- បពវំជើខនធកៈ (ចើាប់ចមលង)  (24-1-2019) 
១២- ពិ្ីពុ ថើភិេសក    (12-6-2019 
១៣- អភិ្មមត្ថសងហៈ បរិេច៰ទ្ទ្ី៥  (26-12-2019) 
១៤- នមស្កើររពោះរត្នរត្័យ   (1-6-2020) 
១៥- KATHINA CEREMONY  (2-11-2020) 
១៦- សុខភាពជីវិត្ Healthy life  (28-6-2022) 

............................ 
ចប់តែប ៉ុណ ណ្េះ 
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