
យកលំនំតាមគោលការណ៍ណណនំរបស់ SOMANZ 

សម្រាប់ការម្ររប់ម្ររង ដំគណើរចង់កអ តួ 

និងការកអ តួចគអោ រកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ និងការកអ តួណដល 

មិនអាចម្ររប់ម្ររងបានកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ ឆ្ន ំ២០១៩។ 
 

  

 

   ជំងឺ (ដំណ ើរចង់ក្អ តួ) 

និងការក្អ តួចណអោ រក្ន ុងណេលមានផ្ទៃណ ោះ 
(Sickness (nausea) and vomiting in pregnancy) 

KHMER 

 
 

កាលបរគិចេទគចញទាយ៖ xxxx     
ទំេ័រ 1 
 

េ័ត៌មានសម្រមាប់អ្នក្ជម្ង ឺ  (Patient Information) 
  

ណតើវាជាអ្វ ី?   (What is it?) 

 ដំគណើរចង់កអ តួ ឬការកអ តួចគអោ រកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ គេលខ្លោះគរគៅថាគោរចាញ់កូន 

រឺគកើតានជាទូគៅគៅគដើមដំបូងផ្ន ការានផ្ទៃគ ោះ។ វាអាចគកើតគ ើងម្ររប់គេលគេលាផ្នផ្ងៃ 

គ ើយជាធមមតាវានឹងសៃ ប់េញិគៅម្របណ ល១៦សបាា  ៍ផ្នការាន ផ្ទៃគ ោះ។ ស្តសា ីខ្ល ោះានអាការៈចង់កអ តួ 

ឬការកអ តួចគអោ រម្ររប់គេលានផ្ទៃគ ោះរបស់េួកគរ។ 

 គរមិនដឹងថាអ្វ ីណដលបណ្តា លឱ្យានដំគណើរចង់កអ តួ ឬការកអ តួចគអោ រកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះគនោះគទ 

វាអាចមកេីការណម្របម្របួល អ្រម ូន។ វាក៏អាចគកើតានជាញឹកញាប់គៅកន ុងម្ររួសារខ្លោះណដរ 

ឬម្របសិនគបើអ្នកានដំគណើរចង់កអ តួ ឬការកអ តួចគអោ រកន ុងគេល ានផ្ទៃគ ោះេីមុន ម្របសិនគបើអ្នកានកូនម្រសី 

ឬកូនគ ល្ ោះ។ 

 ដំគណើរចង់កអ តួ ឬការកអ តួចគអោ រកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះអាចគធវ ីឱ្យជីេតិម្របចាំផ្ងៃានការលំបាក។ 

វាអាចរំខានដល់ការអររបស់ អ្នកជីេតិគៅទៃោះ និងសមតថ្េកន ុងការណងទមំ្ររួសាររបស់អ្នក។ 

ម្របសិនគបើអ្នកានការលំបាកកន ុងការអរ ឬជីេតិគៅទៃោះ ឬម្របសិនគបើអ្នកេិបាកកន ុងការបរគិ្រ និងេិសាទឹកទឹក 

សូមណសវ ងរកជំនួយេីឆ្មប ឬគេជជបណឌ ិតរបស់អ្នក។ 

ណតើវានឹងបងកអ្នតរាយដល់ទារក្របស់ខុ្ំណេ?   (Will it harm my baby?) 

 ដំគណើរចង់កអ តួ ឬការកអ តួចគអោ រកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ ជាធមមតាមិនបងកអ្នាោយដល់ទរករបស់អ្នកគទ 

គោយគម្រ ោះអ្នកអាច ទាល់សារធាតុចិញ្ច ឹមេីោងកាយរបស់អ្នក។ ការសិកាមួយចំនួនបានបអា ញថាដំគណើរចង់កអ តួ 

ឬការកអ តួចគអោ រកន ុងគេលានផ្ទៃ គ ោះគៅគដើមដំបូង 

កំេុងគធវ ីឱ្យានការទុកចិតាថាកូនរបស់អ្នកានសុខ្្េលោ គទ។  
 ដំគណើរចង់កអ តួ ឬការកអ តួចគអោ រធៃន់ធៃរកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ 

(ការកអ តួណដលមិនអាចម្ររប់ម្ររងបានកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ) អាចគកើតានចំគ ោះស្តសា ីមួយចំនួន។ 

គនោះរឺជាគេលណដលេិបាកបរគិ្រ ឬទឹកអ្វ ីទងំអ្ស់ គ ើយវាអាចបណ្តា លឱ្យខ្វោះជាតិទឹក កន ុងដងខ្ល នួ 

(គៅគេលោងកាយរបស់អ្នកមិនានទឹកម្ររប់ម្រោន់) ការម្រសកទមៃន់ និងកងវោះេតីាមីន។ 

o ម្របសិនគបើអ្នកានគោរសញ្ញា ទងំគនោះ សូមណសវ ងរកការេាបាលេីគេជជបណឌ ិត 

ម្ររូគេទយឯកគទសណទនកសម្រាលកូន ឬណទនកសគម្រអរ ោះបនៃ ន់កន ុងតំបន់របស់អ្នក។ 

ម្របសិនគបើអ្នកឈឺធៃន់ធៃរគោយការកអ តួចគអោ រណដលមិនអាចម្ររប់ម្ររងបាន កន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ 

ខ្វ ោះជាតិទឹកកន ុងដងខ្ល នួ ឬម្រសកទមៃន់ ទរកខ្លោះអាចគកើតមកានទមៃន់ទប។ 

ណតើខុ្ំម្រតវូការណ វ្ ីណតសត េិណសសណេ?  (Do I need special tests?) 

 មិនចាំបាច់គធវ ីគតសា េិគសសគទ ម្របសិនគបើអ្នកានដំគណើរចង់កអ តួ ឬការកអ តួចគអោ រម្រសាលកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ។ 

 ម្របសិនគបើគោរសញ្ញា របស់អ្នកកាន់ណតធៃន់ធៃរ អ្នកមិនអាចទប់ចំណីអាហារ ឬទឹកកុំឱ្យកអ តួចគអោ រគចញបាន 

ឬកំេុងម្រសកទមៃន់  

ឆ្មប ឬគេជជបណឌ ិតរបស់អ្នកអាចណណនំឱ្យគធវ ីគតសាឈាម និងទឹកគនម។ 

ណតើខុ្ំអាចណ វ្ ីបានអ្វ ីខលោះ?  (What can I do?) 

 បរគិ្រអ្វ ីណដលអ្នកចូលចិតាគៅគេលណដលអ្នកអាចគធវ ីគៅបាន 

កន ុងបរាិណតិចតួចផ្នអាហារណដលានសុេតថ ិ្េកន ុងគេល ានផ្ទៃគ ោះ។ 

 ថាន មំ្រោប់ខ្ញីអាចជួយអ្នកឱ្យានអារមមណ៍ចង់កអ តួតិច។ រុណ្េផ្នទលិតទលខ្ញីានការណម្របម្របួល។ 

េិ្កាអ្ំេីទលិតទលខ្ញី ណដលអាចរកបានជាមួយឱ្សងការ ីគេជជបណឌ ិត ឬឆ្មបរបស់អ្នកមុនគេលគម្របើវា។ 

 បនាទឹកេតថ ុោេណដលានជាតិទឹកកន ុងបរាិណតិចតួចគេញមួយផ្ងៃ ទឹក ស ុប ណត េាយាមឱ្យបានមួយ 

គៅេីរលីម្រតកន ុងមួយផ្ងៃ។ 

 សម្រាក និងគរងគេលណ្តណដលអ្នកអាចគធវ ីបាន តបិតអី្ការអ្ស់កាល ំងម្រតេូបានគររិតថាគធវ ីឱ្យដំគណើរចង់កអ តួ 

ឬការកអ តួចគអោ រ កន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ រ តតកាន់ណតធៃន់ធៃរ។ 
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យកលំនំតាមគោលការណ៍ណណនំរបស់ SOMANZ 

សម្រាប់ការម្ររប់ម្ររង ដំគណើរចង់កអ តួ 

និងការកអ តួចគអោ រកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ និងការកអ តួចគអោ រ 

ណដលមិនអាចម្ររប់ម្ររងបានកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ ឆ្ន ំ២០១៩។ 
 

` 

  កាលបរគិចេទគចញទាយ៖ xxxx     
ទំេ័រ 2 

  ជំងឺ (ដំណ ើរចងក់្អ តួ) 

និងការក្អ តួចណអោ រក្ន ុងណេលមានផ្ទៃណ ោះ 
(Sickness (nausea) and vomiting in pregnancy) 

KHMER 

 
 

 

ណតើខុ្ំម្រតវូការថ្ន ណំេេយណេ?  (Do I need medication?) 

ម្របសិនគបើការទាល់គយាបល់ខាងគលើមិនានម្របសិទធ្េគទ ឬម្របសិនគបើគោរសញ្ញា របស់អ្នកកាន់ណតធៃន់ធៃរ 

អ្នកម្របណ លជាម្រតេូការថាន េំា បាល។ ថាន ណំដលម្រតេូបានគរចាត់ទុកថាានសុេតថ ិ្េកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះសម្រាប់ដំគណើរចង់កអ តួ 

ឬការកអ តួចគអោ រ រមួានថាន  ំpyroxidine ( េតីាមីន B6), doxylamine, promethazine, cyclizine និង 
prochlorperazine។ មិនានភ័សត ុ  
តាងណ្តណដលបញ្ញជ ក់ថាថាន ទំងំគនោះនឹងបងកអ្នាោយដល់ទរកណដលកំេុងលូតលាស់គនោះគទ។ 

ម្របសិនគបើថាន ទំងំគនោះមិនានម្របសិទធ្េគទ អ្នកអាចគម្របើថាន ដំផ្ទគទៀតបានដូចជា metoclopramide, ondansetron, 
ranitidine ឬថាន  ំprednisolone ណដលកម្រមណ្តស់ ។ ជានិចចកាល ម្រតេូេិ្កាអ្ំេីការគលបថាន ណំ្តមួយគៅគេលអ្នកាន 

ផ្ទៃគ ោះជាមួយអ្នកឆ្មប គេជជបណឌ ិត ឬឱ្សងការរីបស់អ្នក។ 

គលបថាន ណំតគៅគេលណ្តចាំបាច់ប ុគណ្តណ ោះ សម្រាប់ស្តសា ីខ្ល ោះ គនោះអាចានរយៈគេលគម្រចើនសបាា  ៍ 

ឬគម្រចើនណខ្រ ូតដល់អ្នកានអារមមណ៍ធូរ ម្រសាលគ ើងេញិ។ មាងាក ល ការចាកប់ញ្ច លូេតថ ុោេជាតំណក់ៗតាមសរផ្សឈាម (IV) 
អាចទាល់គៅតាមមនៃ ីរគេទយ ឬមនៃ ីរេាបាលរយៈ គេលផ្ងៃកន ុងតំបន់របស់អ្នក។ ណដលកម្រមានណ្តស់ 

ស្តសា ីមួយចំនួនចាំបាច់ម្រតេូចូលេាបាលគៅមនៃ ីរគេទយ ម្របសិនគបើេួកគរខ្វោះជាតិទឹក កន ុងដងខ្ល នួ ឬម្រសកទមៃន់។ 

តាម្ដានេិនិតយសុខភាេ។  (Follow up) 

 ជាមួយគេជជបណឌ ិតរបស់អ្នក គដើមបីជួយអ្នកបនាគម្របើថាន ឱំ្យដំគណើរការសម្រាប់អ្នក។ 

 កំណត់ទីកណនលងទុកសម្រាប់ការសម្រាលកូនកន ុងមនៃ ីរគេទយកន ុងតំបន់របស់អ្នក។ 

 គយើងបានោប់បញ្ច លូតាោងគៅគលើប័ណណ េ័ត៌ានគនោះ គដើមបីជួយអ្នកឱ្យដឹងេីកម្រមិតផ្នដំគណើរចង់កអ តួ 

ឬការកអ តួចគអោ ររបស់អ្នក។ 

អ្នក្អាចស្សវ ងរក្េ័ត៌មានបស្នែម្ណៅេីណនោះ។  (You can find more information here) 

 Mothersafe(សុេតថ ិ្េាា យ)៖ https://www.seslhd.health.nsw.gov.au/royal-hospital-for-
women/services-clinics/directory/mothersafe 
9382 6539 (តំបនជ់ុំេញិម្រកងុសុីដនីយ) ផ្ងៃច័នៃ  ដល់ផ្ងៃសុម្រក គា ង៩ម្រេឹក - គា ង៥លាៃ ច 

 SOMANZ គោលការណ៍ណណនំសម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងដំគណើរចង់កអ តួ ឬការកអ តួចគអោ រកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ។ 

https://www.somanz.org/Index.asp  
 Hyperemesis Gravidarum Australia 

(អ្ងរការោំម្រទស្តសា ីជួបម្របទោះការកអ តួចគអោ រណដលមិនអាចម្ររប់ម្ររងបាន កន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ) 
https://www.hyperemesisaustralia.org.au/ 

* គយើងមិនអាចណណនំគៅកាន់េ ៉ិបផ្សង៍នីមួយៗបានគទ េីគម្រ ោះវាមិនានាតិកាណដលម្រតូេបានម្រតួតេិនិតយ 

កាលបរគិចេទ៖  

គេជជបណឌ ិត៖   

ម្របេ័នធដាក្់េិនទ ុ Motherisk PUQE-24៖ អ្នកអាចគម្របើឧបករណ៍ PUQE 
គនោះគដើមបីជួយអ្នកគមើលម្របសិនគបើអ្នកម្រតេូការណសវ ងរកការេាបាល បណនថម ឬផ្លល ស់បត រូណទនការេាបាលរបស់អ្នក។ 

បូកេិនទ ុរបស់អ្នកគៅកន ុងេង់ម្រកចក គចញេីសំណួរនីមួយៗកន ុងចំគណ្តមសំណួរទងំបី។ 

1. កន ុងរយៈគេល២៤គា ងចុងគម្រកាយ គតើអ្នកានអារមមណ៍ថាចង់កអ តួចគអោ រ ឬឈមឺ្រចាល់កន ុងម្រកេោះអ្ស់រយៈគេលយូរប ុនម ន? 

ោម នទល់ណតគសាោះ 

(1) 
១គា ង ឬតិចជាង 
(2) 

២ គៅ៣គា ង 
(3) 

៤ គៅ៦គា ង 
(4) 

គម្រចើនជាង៦គា ង 

(5) 

2. កន ុងរយៈគេល២៤គា ងចុងគម្រកាយ គតើអ្នកបានកអ តួ ឬកអ តួចគអោ រគចញមកគម្រៅគទ? 

ខំុ្្មិនបានកអ តួគទ 

(1) 
១ គៅ២ដង 
 (2) 

៣ គៅ៤ដង 
(3) 

៥ គៅ៦ដង 
(4) 

៧ដង ឬគម្រចើនជាង 
(5) 

3. កន ុងរយៈគេល២៤គា ងចុងគម្រកាយ គតើអ្នកានចង់កអ តួ 
ឬម្រចាល់គ ោះចង់កអ តួគោយោម នការកអ តួចគអោ រគចញមកគម្រៅប ុនម នដង? 

ោម នគទ 
(1) 

១ គៅ២ដង 
(2) 

៣ គៅ៤ដង 
(3) 

៥ គៅ៦ដង 
(4) 

៧ដង ឬគម្រចើនជាង 
(5) 

េិនទ ុសរុប៖ កម្រមិតម្រសាល 1-6; លមមេី 7-12; ធៃន់ធៃរ 13-15 (េិនទ ុគៅកន ុងេង់ម្រកចក) 

https://www.seslhd.health.nsw.gov.au/royal-hospital-for-women/services-clinics/directory/mothersafe
https://www.seslhd.health.nsw.gov.au/royal-hospital-for-women/services-clinics/directory/mothersafe
https://www.somanz.org/Index.asp
https://www.hyperemesisaustralia.org.au/


 

 

   ជំងឺរបស់ខុ្ំណៅក្ន ុងស្ទនការមានផ្ទៃណ ោះ(ដំណ ើរចង់ក្អ តួ 

ឬការក្អ តួចណអោ រ) 
My sickness in Pregnancy Plan (Nausea or vomiting) 

KHMER 

កាលបរគិចេទគចញទាយ៖ xxxx     
ទំេ័រ 3 
 

ទំនក់ទំនង៖ 
         សាល កសញ្ញា អ្នកជំងឺ 

ម្របសិនគបើអ្នកានអារមមណ៍កាន់ណតមិនលោ ៖        
          
          
          

  
ម្របសិនគបើអ្នកានអារមមណ៍ធូរម្រសាល៖         
          
          

           
សូមយកកំណត់ម្រតាគនោះគៅកាន់ទីណ្តត់ជួបគលើកគម្រកាយរបស់អ្នក វាអាចជួយគយើងទងំអ្ស់ោន គធវ ីការជាមួយោន ។ 
 

គតើអ្នកអាចម្របាបគ់យើងអំ្េីដំគណើរសុខ្្េរបស់អ្នកបានគទ? 
 

ថ្ន រំបស់ខំុ្សម្រមាប់ដំណ ើរចង់ក្អ តួ ការក្អ តួ ឬការម្រាល់ជាតិអាសីុត។ 

ទងំគនោះរឺជាថាន ណំដលអ្នកអាចគម្របើបាន និង្េញឹកញាប់ណដលអ្នកអាចគម្របើបានគរៀងោល់ផ្ងៃ។ 

គឈាម ោះ និងកម្រមិតថាន  ំ គេលម្រេឹក 
( ឬ × ) 

 ក់កណ្តា លផ្ងៃ  
( ឬ × ) 

គេលលាៃ ច 
( ឬ × ) 

គេលចូលគរង 
( ឬ × ) 

សម្រាប់ដំគណើរចង់កអ តួ 

ការកអ តួ 

ឬការម្រចាលគ ោះចង់កអ តួ។ 

(គឈាម ោះថាន )ំ 

    

     

     

សម្រាប់កាម្រចាល់ជាតអិាសុីត     

     

     

សម្រាប់ការទល់លាមក     

     

     

គទេងគទៀត     

     

     



យកលំនំតាមគោលការណ៍ណណនំរបស់ SOMANZ 

សម្រាប់ការម្ររប់ម្ររង ដំគណើរចង់កអ តួ 

និងការកអ តួចគអោ រកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ និងការកអ តួចគអោ រ 

ណដលមិនអាចម្ររប់ម្ររងបានកន ុងគេលានផ្ទៃគ ោះ ឆ្ន ំ២០១៩។ 
 

` 

  កាលបរគិចេទគចញទាយ៖ xxxx     
ទំេ័រ 4 

  ជំងឺ (ដំណ ើរចងក់្អ តួ) 

និងការក្អ តួចណអោ រក្ន ុងណេលមានផ្ទៃណ ោះ 
(Sickness (nausea) and vomiting in pregnancy) 

KHMER 

 
 

 

ការបរគិ្រ និងការេិសាទឹក៖         
           

ការអរ ឬការសិកា៖         

           

ម្រកមុម្ររួសារ៖          

           

អារមមណ៍៖          

           
គតើអ្នកានចាក់បញ្ច លូេតថ ុោេជាតំណក់ៗតាមសរផ្សឈាមគទកន ុងសបាា  ៍គនោះ?      
ម្របសិនគបើាន គតើគធវ ីគៅគេលណ្ត?          

គតើវាបានជួយគទ?          

 

អ្នក្អាចរក្ាក្ំ ត់ម្រតាេិនទ ុ PUQE របស់អ្នក្ េីការឈ ឺនិងការក្អ តួ 
ណៅក្ន ុងសនល ឹក្េ័ត៌មានសម្រមាប់អ្នក្ជំងឺមានផ្ទៃណ ោះណៅក្ស្នលងណនោះ។ 

បូកេិនទ ុទងំបីរបស់អ្នកគៅកន ុងេង់ម្រកចក គចញេីសំណួរទងំបីចូលោន  គ ើយសរគសរេិនទ ុសរុបរបសអ់្នកគៅកណនលងគនោះ។ 

េិនទ ុ PUQE-24 ច័នៃ អ្អរ រ៍ េុធ ម្រេ សបតិ៍ សុម្រក គៅរ៍ អាទិតយ 

លោបំទុត        

អាម្រកក់បំទុត        

 

គលខ្ទូរស័េៃទំនក់ទំនងកន ុងតំបន់របស់អ្នក៖ 

រល ីនិកមុនគេលសម្រាលកូន៖      ឱ្សងសាថ ន៖ 

គេជជបណឌ ិត៖           

            

  

 


