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ជំហានទំាងឡាយដ�ីម្ីពិចារណាដពល 
ដរៀបចំផែនការមានកូន

ការពិនិត្យម�ើល
និយាយជាមួយដៃគូរបស់អ្នក អំពីបញ្ហា សុខភាព និងបបវតិ្បគរួសារ  ■

ទៅជួប GP របស់អ្នកទៃីម្និីយាយអំពី ■

• សុខភាព និងរទបៀបរស់ទៅ  ■

• ទោគតំណពូជ ■

• ការទ វ្ីទតសដ្ៃលបានដណនំា ■

• ការចាក់ថ្្នំ បង្កា រដៃលអ្នកអាចបតរូវការ ■

• ថ្្នំ ទពទ្យ ឬថ្្នំ រកុ្ខជាតិ្ម្មតារបស់អ្នក ■

• ការឆុ្ុះពិនិត្យកស្នូ និងការពិនិត្យទោុះទោយខួ្នឯង ■

ទៅជួបទពទ្យទ្្មញរបស់អ្នក ■

សុខភាព	
• ចាប់ទ្ី្មលុះបង់ការជក់បារ ី ■

• ឈប់ពិសាបសា ■

• កាត់បន្ថយជាតិកាទ្វអីុន ■

សុខុមាលភាព	
• រកសាសកម្មភាព / ទ វ្ីការហាត់បបាណទទៀងទាត់  ■

• ទទួលទានអាហារដៃលមានតុល្យភាព និងមានសុខភាពល្អ ■

• បគប់បគងទម្ងន់របស់អ្នក ■

ថ្នាំ បំប៉ន	
• ចាប់ទ្ី្មពិសាថ្្នំ បំប៉នដៃលមាន folate និង iodine ■

• សួរ GP របស់អ្នក ទៃីម្ពិីនិត្យកបមិតជាតិដៃករបស់អ្នក ■

ការទទួលបានការផែទំាមុនដពល
ទៅទពលដៃលអ្នកមានដ ទ្ៃទោុះភ្ាម ឬគិតថ្អ្នកមានដ ទ្ៃទោុះ សូមទរៀប 
ចំទពលទៃីម្ទីៅជួប GP របស់អ្នក ដៃលនឹងជួយអ្នកទរៀបចំដ្នការ 
សបមាប់ការមានដ ទ្ៃទោុះរបស់អ្នក។

... ដ�ីយទីបំែុត សូមមានសំណាងល្អ 
ជាមួយផែនការមានផែទៃដោះ របស់អ្នក!

អាហារបូត្ថម្ភ ទម្ងន់ និងការហាត់ប្បាណ
សកម្មភាពជាទទៀងទាត់ និងរបបអាហារដៃលមានតុល្យភាព រមួមានដ្្ទឈី 
និងបដន្បសស់ នឹងជួយអ្នកទបតៀមលក្ខណៈសបមាប់ការមានដ ទ្ៃទោុះបបកប 
ទោយសុខភាពល្អ។
ការមានទម្ងន់ទលីស ឬទៅទបកាមទម្ងន់ដៃលមានសុខភាពល្អ អាចទ វ្ីឱ្យពិបាក 
ក្នងុការមានដ ទ្ៃទោុះ។ សូមសួរ GP របស់អ្នក ទៃីម្ពិីនិត្យទមីលថ្ទតីអ្នកមានទម្ង
ន់ ដៃលមានសុខភាពល្អឬអត់។ បបសិនទបីអ្នកបតរូវការសបមកទម្ងន់ ឬទ�ងីទម្ងន់ 
សូមពិភាកសាជាមួយ GP របស់អ្នក អំពីវ ិ្ ីល្អបំ្ុតទៃីម្ទី វ្ីៃូទច្នុះ។
ការទ វ្ីលំហាត់បបាណបាតឆ្អឹងបតគាក បតរូវបានដណនំាសបមាប់មុនទពល ក្នងុអំ�ុង 
ទពល និងទបកាយទពលមានដ ទ្ៃទោុះ ៃ្តិអីលំហាត់បបាណទំាងទនុះ អាចការោរ 
បបឆំាងនឹងទ្្កទនាមទខសាយ ដៃលជាបញ្ហា ទូទៅសបមាប់បស្ីទបកាយការ 
សបមាលកូន។

ម វ្ើឱ្យមានសុខភាពល្អជាមរឿង្�្មតា	
www.makehealthynormal.nsw.gov.au 

លំហាត់ប្រាណរាតឆ្អអឹងប្តគាក	
www.pelvicfloorfirst.org.au  

អាសីុត Folic និង ថ្្នំ បំប៉ន Iodine
អាសីុត folic និង iodine បតរូវការចំាបាច់សបមាប់ការ្ំលូតលាស់ដនខួរកបាល  
និងបបព័ន្ធសរដសបបសាទរបស់ទារកអ្នក។ វាអាចបតរូវការទពលទវលាទៃីម្បីទងកាីត 
សារធាតុចិញ្ឹមទំាងទនុះ។
ការ្្ល់ថ្្នំ បំប៉នោល់ដ ្្ងដៃលមានអាសីុត folic និងថ្្នំ បំប៉ន iodine បតរូវបាន  
ដណនំាទៅទពលអ្នកទរៀបដ្នការមានដ ទ្ៃទោុះ។ អ្នកអាចទិញ ថ្្នំ បំប៉នទំាងទនុះ 
ទៅតាមឱស្សា្ថ ន និង្សារទំទនីបភាគទបចីន។ បតរូវបបាកៃថ្ពិនិត្យទមីលថ្្នំ   
បំប៉នដៃលមានយ៉ាងតិច៥០០មីបករូបកាម (mcg) ដនអាសីុត folate 
និង១៥០mcg ដនថ្្នំ បំប៉ន iodine។
វាក៏ជាគំនិតល្្អ ងដៃរដៃលបតរូវទ វ្ីទតសក្បមិតជាតិដៃករបស់អ្នក ទៃីម្ទីមីលថ្ទតី
អ្នកបតរូវការថ្្នំ បំប៉នឬអត់។ កបមិតជាតិដៃកទាប អាចកាត់បន្ថយឱកាសដនការមាន
ដ ទ្ៃទោុះរបស់អ្នក។

សន្អឹកព័ត៌មាន
អាសីុត folate មុន និងក្នងុអំ�ុងទពលមានដ ទ្ៃទោុះៃំបូងអាចរកបានទៅតាម 
វ ុបិដស្៍ www.genetics.edu.au  
ថ្្នំ បំប៉ន Iodine សបមាប់បស្ីមានដ ទ្ៃទោុះ និងបស្ីបំទៅកូននឹងទោុះ 
អាចរកបានទៅតាមវ ុបិដស្៍ www.nhmrc.gov.au 

Khmer



ខិត្តប័ណ្ណដនះ និយាយអំពីជំហានទំាងឡាយផ�ល 
អ្នកអាចចាត់វធិានការ ដ�ីម្ីដរៀបចំផែនការមាន  
ផែទៃដោះផ�លមានសុខភាពល្អ។ 
ដយីងក៏បានដាក់បញ្ូលបញី្ប្តរួតពិនិត្យ 
ផ�លអ្នកអាចដ វ្ីតាមបានផ�រ។

ការដៅជួបដវជ្បណិ្តពយាបាលដោគទូដៅ 
(GP) របស់អ្នក
3-6 ដខមុនទពលពយាយាមមានដ ទ្ៃទោុះ កំណត់ទពលទុកទៃីម្ទីៅជួប GP របស់អ្នក។ 
GP របស់អ្នក នឹងជួយអ្នកទរៀបដ្នការសបមាប់ការ មានដ ទ្ៃទោុះរបស់អ្នក 
រមួមានការនិយាយអំពី៖
• បញ្ហា សុខភាពដៃលអាចបតរូវការបគប់បគង
•  សា្ថ នភាពទោគដៃលអាចចម្ងបន្ពីឪពុកម្ាយ ទៅកូន (ទោគតំណពូជ) 

និងការទ វ្ីទតសណ្ាមួយដៃលបានដណនំា
• ថ្្នំ ចាក់បង្កា រដៃលអ្នកអាចបតរូវការ។
ពិភាកសាជាមួយ GP របស់អ្នកអំពីថ្្នំ ទពទ្យ ឬថ្្នំ រកុ្ខជាតិណាមួយ ដៃលអ្នកកំពុងទលប 
ទ្ីយថ្ទតីថ្្នំ ទំាងទនុះមានសុវត្ថិភាពឬអត់ ក្នងុការទបបីបបាស់ទៅទពលអ្នក 
ទរៀបចំដ្នការមានដ ទ្ៃទោុះ។
វាក៏ជាគំនិតល្្អ ងដៃរទៃីម្សួីរ GP ឬ Women’s Health Nurse (គិលានុបោឋា ក 
សុខភាពបស្ី) អំពីទពលកំណត់បនាទៃ ប់ សបមាប់ការ្តឆុ្ុះកស្នូរបស់អ្នក 

 និងការពិនិត្យទោុះទោយខួ្នឯងក្នងុអំ�ុងទពល និងទបកាយទពលមានដ ទ្ៃទោុះ។

ផែនការប្្រួសារ	រដ្ឋ	NSW
www.fpnsw.org.au

ផែនការសប្មាប់ការមានផែទៃមោះ
www.pregnancybirthbaby.org.au

�ជ្ឈ�ណ្ឌ លអប់រំអំពើតំណពូជ
www.genetics.edu.au/pregnancy

ការចាក់ថ្នាំ បង្កា រមោ្
www.health.nsw.gov.au/immunisation

ការជក់បារ ីសុោ និងដប្គឿងដ�ៀន�ផទដទៀត
ការជក់បារ ីការ្ឹកបសា្ួសបបមាណ និងការទបបីបបាស់ទបគឿងទញៀនៃដទទទៀត 
(ឧទា្រណ៍ កញ្ឆា ) អាចប៉ុះោល់ៃល់ភាពមានកូនរបស់បស្ី និងបុរស  
ដៃលទ វ្ីឱ្យពិបាកក្នងុការមានដ ទ្ៃទោុះ។
ការជក់បារ ីការ្ឹកបសា និងការទបបីបបាស់ទបគឿងទញៀន អាចបងកាទបគាុះ ថ្្ន ក់ៃល់ 
ទារកក្នងុការមានដ ទ្ៃទោុះ។
បបសិនទបីអ្នក ឬដៃគូរបស់អ្នកបតរូវការជំនួយទៃីម្លីុះបង់ការជក់បារ ីសុោ 
ឬថ្្នំ ទញៀនៃដទទទៀត សូមទាក់ទង GP របស់អ្នកដៃលអាច្្ល់ៃំបូនា្ម ន  
និងបញ្ូនអ្នកទៅកាន់ទសវាកម្្ម ្គត់ ្្គង់ទំាងឡាយ។
ទោយទបោុះជាតិកាទ្វអីុនអាចប៉ុះោល់ៃល់ភាពមានកូន ទនុះបតរូវបានដណនំាឱ្យស្
បតីទរៀបចំដ្នការមានដ ទ្ៃទោុះ ្ឹកកាទ្វកំុឱ្យទលីស ពី១ ទៅ២ដពងជាទរៀងោល់ដ ្្ង។ 
ជាតិកាទ្វអីុនក៏មានទៅក្នងុដត កូឡា និងទេសជ្ៈបូ៉វកំលំាងឯទទៀតដៃរ។

Quit	line			 	 	
www.icanquit.com.au ទូរស័ពទៃ 13 78 48 (13 QUIT)

ការជក់រារ	ីសុោ	និងមប្្ឿងម�ៀនដផៃមៃៀត	
www.yourroom.com.au ទូរស័ពទៃ 1800 422 599

ការដៅជួបដពទ្យដ ម្េ�របស់អ្នក
ជាតិអ័រមូ៉នទៅទពលមានដ ទ្ៃទោុះ និងទោគចាញ់កូន អាចបទងកាីនហានិេ័យ 
ដនការទកីតមានបញ្ហា ទ្្មញ។ ការពិនិត្យទ្្មញបតរូវបានដណនំាមុនទពល 
អ្នកមានដ ទ្ៃទោុះ ទៃីម្ដីកតបមរូវោល់បញ្ហា ដៃលមាន។ ទពទ្យទ្្មញក៏អាចនិយាយ 
ជាមួយអ្នកដៃរ អំពីរទបៀបរកសាទ្្មញ និងអញ្្ញទ្្មញឱ្យមានសុខភាពល្អក្នងុអំ�ុង 
ទពលមានដ ទ្ៃទោុះ។ 

សុខភាពម ្្ម�កនាុងអំឡុងមពលមានផែទៃមោះ	 	
www.health.nsw.gov.au/oralhealth

ដៅែទៃះ និងកផនលែងការងារ
សូមពិទបគាុះជាមួយ GP និងកដន្ងទ វ្ីការ អំពីហានិេ័យសុខភាពណាមួយទៅ ទ្ៃុះ 
ឬកដន្ងទ វ្ីការរបស់អ្នក។ ោក់របំាងមុខ និងទបសាមដៃទពលណាទបបីបបាស់ 
សារធាតុគីមី ៃូចជាថ្្នំ សម្ាប់សតវល្អិត និងទពលណាប៉ុះោល់នឹងកាក  
សំណល់ឆា្ម  និងៃីោំៃំណំា។

ការលាងដៃរបស់អ្នក ក៏អាចជួយអ្នកឱ្យទជៀសវាងវរីសុទំាងឡាយ ដៃលអាចមាន 
ទបគាុះថ្្ន ក់ក្នងុអំ�ុងទពលមានដ ទ្ៃទោុះបគាៃំបូងដៃរ។

MotherSafe
www.mothersafe.org.au ទូរស័ពទៃ 1800 647 848  

សុខភាពែលែូវចិត្ត និងសុខុមាលភាព
ការដ្រកសាសុខភាព្ូ្វចិត្របស់អ្នក និងការទទួលបានការគំាបទពីមនុស្សដៃ លអ្នក 
បសឡាញ់ និងទុកចិត្ (ដៃគូ បគរួសារ ឬមិត្េកិ្) មានសារៈសំខាន់ទៅទពលអ្នកទរៀបចំ 
ដ្នការមានដ ទ្ៃទោុះ។
បបសិនទបីអ្នកធ្ាប់មានបញ្ហា សុខភាព្ូ្វចិត្កាលពីមុន ឬអ្នកកំពុង ទបបីបបាស់ 
ថ្្នំ ទពទ្យ សូមពិភាកសាជាមួយ GP របស់អ្នក បុគ្គលិកសុខភាព្ូ្វចិត្  ឬអ្នកវកិលចរតិអំពីដ្នការរបស់អ្នកទៃីម្មីានដ ទ្ៃទោុះ។

Beyond	Blue	
www.beyondblue.org.au ទូរស័ពទៃ 1300 22 4636
(២៤ទម៉ាងក្នងុមួយដ ្្ង ៧ដ ្្ងក្នងុមួយសប្្្៍)

Centre	of	Perinatal	Excellence	(COPE)	
(�ជ្ឈ�ណ្ឌ លផកល�្អ្ុណភាពជើវតិែូ្វអារ�្មណ៍	និងែូ្វចិត្ត)	
(COPE)		
www.cope.org.au

អំដពី�ិងសាតាមែទៃះ និងក្នុងប្គរួសារ 
អំទពី្ិងសាតាម ទ្ៃុះ និងក្នងុបគរួសារ មាន្លប៉ុះោល់យ៉ាង្ំទ្ងៃល់សុខភាព 
បគរួសារ ជាពិទសសបស្ី និងកុមារ។
អំទពី្ិងសាតាម ទ្ៃុះ និងក្នងុបគរួសារ អាចប៉ុះោល់ៃល់ទារកមុនទពលទកីតមក។  បបសិនទបីបស្ីមានដ ទ្ៃទោុះបតរូវរងរបួស ទារកក៏អាចមានទបគាុះថ្្ន ក់ដៃរ។ ភាពតានតឹង 
ដនការរស់ទៅជាមួយអំទពី្ិងសា ក៏មាន្លប៉ុះោល់យ៉ាងខំ្ាងទៅទលីបស្ីមាន 
ដ ទ្ៃទោុះដៃរ ដៃលអាចប៉ុះោល់ៃល់រទបៀបដៃលទារកចទបមីនលូតលាស់។
បបសិនទបីអ្នកបពរួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក សូមទូរស័ពទៃទៅបូ៉លីស  និយាយជាមួយអ្នកវជ្ិាជីវៈដ្្នកសុខភាព ឬនរណាមា្ន ក់ដៃលអ្នកទុកចិត្ 
ឬទៅទូរស័ពទៃ Domestic Violence Helpline (ដខ្សទូរស័ពទៃជំនួយអំទពី្ិងសា 
តាម ទ្ៃុះ)។

ផខសែៃូរស័ពទៃជំនួយអំមពើហិងសាតា�ែទៃះ	
ទូរស័ពទៃ 1800 656 463 (ឥតគិតដ្្ទៅ ២៤ទម៉ាងក្នងុមួយដ ្្ង  
៧ដ ្្ងក្នងុមួយសប្្្៍)

ព័ត៌មានអំពើអំមពើហិងសាតា�ែទៃះ		
www.domesticviolence.nsw.gov.au

ដ វ្ី�ំដណីរ
បបសិនទបីអ្នកមានដ្នការមានដ ទ្ៃទោុះ មុនទពលអ្នកទ វ្ីៃំទណីរ សូមពិនិត្យៃំបូនា្ម ន 
ចុងទបកាយអំពីថ្្នំ ចាក់បង្កា រទោគដៃលបានដណនំា ទ្ីយវិ្ ីទៃីម្ទីជៀសវាងការ 
ឆ្ងទមទោគ។ បបសិនទបីអ្នកទរៀបដ្នការមានដ ទ្ៃទោុះ មុនទពលអ្នកទ វ្ីៃំទណីរ និងវ ិ្ ី
ទៃីម្ទីជៀសវាងការឆ្ងទមទោគ។ វរីសុ និងការឆ្ងទមទោគអាចបណ្ាលឱ្យ រលូតកូន 
ឬទ វ្ីឱ្យអន្ោយៃល់ទារករបស់អ្នក។

ព័ត៌មានអំពើជំងឺឆ្ង	សុខភាពរដ្ឋ		NSW	
www.health.nsw.gov.au/Infectious


