្យអប់សុី (Biopsy)(ិរិត់សច់ជាលិ
�ទេលនលតទរកមុខជម�ឺូ
្រគ�េពទ របស់អ�កអចឲទ�យាបា់អ�កឲទ�ធ�្យអប់សុី �ប
សលនជអ�កមានស�� ឬ�ររស�� ឬ�ប សលនជ្រគ�េពទ

្យអប់ សុីរឺជ�តស�មួយែបាអច្្ប់ យា៉ងជក់ច្បោស់
េតកែន�ងែបា�រសង្ស័យ�នាះជមហរ ីកឬេទ។
្យអប់ សុីរឺ្តគវ្ន�ធ��ឡងសំរប់ រក
�មាមូ ា�ហតុ ៃនជំងឺ�ផ្សងៗ�ពៀត
ផងែបរបូចជបំ �បិ�យឬិរ�ហមខុសធម�ត។

របស់�លកអ�ក្នសំគាា់�ឃញកែន�ងែបា�រមានិរ
្យអប់ សុីអច�ធ��ឡងតម

សង្ស័យនូវជំងឺ�ផ្សងៗ

រ�បៀប�ផ្សងៗគា��្ចន�ពៀត។
្យអប់ សុីខ�ះតំរវូ ឲទ�ធ�ិរវះ

្យអប់ សុីរឺជព្មង់ ិរមួយែបា�ធ��ឡង�ដយិត់ យក

ិត់ ។ រ ីឯខ�ះ�ពៀតរឺ្គាន់ ែត�្ប

ជាលិមួយកែន�ង ឬយកសំណកៃនជាលិេី កៃន�ង

ម�ុាិត់យកជលិក

ណមួយៃនរងិយរបស់អ�ក។

�ចញប៉ុ �ណ�ះ។្យអប់សុី�ផ្សង

�ពៀតអច�ធ��នមន�ីេលនលតទសុខភាេ្រគ�េពទអ�ក�ហយខ�ះ�ពៀ

ែផ�កណមួ យៃន

ត�នក�ុង មន�ី�េពទ។

រងិយបូចជខួរ
ឆ�ឹង, បុំេក, សរ ីរង�

្រគ�េពទរបស់អ�កនឹងេនទា់នូវ

ឬែស្បក, អច�ធ�

្ប�ភព្យអប់សុីរ�បៀបណ

�តស�ជមួ យនឹង្

ែបាអ�ក្តគវ�ធ�។ ចូរឲ្យ្របា

យអប់សុី។

េពលសួរសំណួរអំពីអីែ� ដលអ�កមិ
នយល់។

ែផ�កណមួ យេីរងិយែបា្ន�ធ�្យអប់ សុីវរឺមលន្
នខូចខត�ដយិរិត់សច់ជាលិយក�ទេលនលតទ�ព។រ
ងិយអ�កនឹងជសះ�ស្បយឆាប់រហ័សេីិរ�ធ�្យអប់ សុី
�នះេី�្ពះចំនួនជាលិែបាិត់ យក�ទេលនលតទរឺ មានចំនួ
នតូចបំផុត។

�នក�ុងាក�ណៈ�្គាះថា�ក់ នលងមានភាេស�ុ្រស�ញ។
្រគ�េពទអ�កនឹងេល ភាក្សោេី ាក�ណះ

ថលត�នក�ុង�្គាះថា�ក់នឹងភាេស�ុរស�ញជមួ យអ�ក។
បុំជាលិ្តគវ្ន�ផ��ទមន�ីរ
េល�សធន៍ �ហយ្តគវ្ន
េលនលតទយា៉ ងបលតបា់�្ិម
អតលសុខុមពស្សន៍ �បម្បីេលនលតទ

�មាែ្កងមានជំងឺមហរ ីក ឬមានប�
� ប៏ ៃពៗ�ពៀត�កត
មាន។

បូចជិរវះិត់ ប៏ៃពៗ�ពៀតែបរ ិរ�ធ�្យអប់ សុីអចឋល ត

វជិរងយ�ស�ា�ប មានមល ត�ភលក�ឬ្ក�ម្រ�សរមកជមួ យ
អ�ក�នៃថ�ណត់ជួប�ធ�្យអប់សុី។
ចំ�ពះិរ�ធ�្យអប់ សុីខ�ះែបាតំរូវ�អយដក់ ថា�ំសឹក
� អ�ក
អចសុំ�អយមានអ�កមកជមួយ�បម្បីជួយផ�ា់ិរបឹកជ�ូ�
ន។

ព្មង់ ិរ្យអប់ សុីបំែបកសច់ជាលិែបាកំេុង�ធ�

ជាលិៃនបាយអបសុី ្តគវិរ

�តស��ចញេី សច់ជាលិែបា�នជុំវ លញវ.. �នះរឺ�ជៀស

ចំណា�េា�វលសំរប់ �ធ�វ លភារ។

វងកុំឲទ�ិសលិែបាមលនធម�ត ប៉ះជមួយនលង�ិសលិ

្រគ�េពទរបស់អ�កនឹង្្ប់ អ�កអំេីរយៈ

ធម�ត។ ្យអប់សុី មលន ឋលត�នក�ុងាក�ណៈ�្គាះថា�ក់

�េាប៉ុណ�ែបាគាត់ នឹងពពួា
ាព�ផាជី វជាលិស�ស�។

ឬក�ុងិរចំឡងមហរ ីក�ព។ វមលនបណ
� ាឲទ �ិសលិ
មហរ ីករ ីករាដា ឬាូតលស់�ឡយ។

�យាង�ទ�ា្ប�ភពៃន្យអប់សុីែបាអ�កមាន
អ�ក្បែហាមលនចំ្ច់ �្ត�ម�រៀបចំ�ធ�អី�ទំងអស់។
ម៉្យោង�ពៀត អ�ក្បែហា្តគវ�រ្្ប់ មលនឲទពពួាទន
អហរមុន�េា�ធ��តស� មានអ�កចំ�ប កបរជូនមកផ�ះ
�្ិយេី�ធ��តស� ៃាស្ម�ាិរ�ាបថា�ំរបស់អ�កជ
�បម។ល។

ាព�ផាៃនបាយអបសុី ជួយែណនាំសំរប់ ជំ�រ សៃនិរ
េ្យោ្ា។ ជឧទហរណ៍ �បសលនជមហរ ីក្តគវ�ររក
�ឃញ ាព�ផា អច្្ប់ នូវ្ប�ភពជំងឺយា៉ងច្បោស់ ។ ិរ
បឹងេីាព�លផា�ធ�្យអប់សុីរឺអនុ��តឲទអ�កនឹង្រគ�េពទ
របស់អ�ក�ធ�ិរជមួយគា��ប ម្បីប�ង�តែផនិរេ្យោ្ាប៏
្ប�សរបំផុតសំរប់អ�ក។ ឬ បាយអបសុីអសំគាា់
�ឃញ្ប�ភពជក់ លក់ណមួយៃនេមេរ បូ�ច�ះ្រគ�េពទ

អ�កនឹងពពួាថា�ំសំរប់រ ំងប់ ិរឈឺចប់ �ន�េា�ធ�
្យអប់ សុី។ វអចជថា�ំសឹក
� (ិរចក់ ថា�ំសឹក
� ្តង់ កែន�ង
�ធ�ជីវជាលិស�ស�ូ។ ឬ អ�ក្បែហា្តគវដក់ �សរម
៉ូ IV
សំរប់ ប�ូ� ាថា�ំបំ្ត់ិរឈឺចប់ �បម្បីរ ំងប់ ិរឈឺចប់
(ជួយឲទអ�កស�ប់ស�ត់ូ។

របស់អ�កអច�្ជ ស�រ សថា�ំែបាមាន្បសលពល�ភាេា�បំផុត
ជង�រ។
សួរ្រគ�េពទ របស់អ�ក ឬរលលនុប្បដ�កយលិ(្រគ�េពទ្យតូNurse �ប សលនជអ�កមានសំនួរ�ផ្សងៗ
អំេីបាយអបសុី ។

ិរថត X-ray, ិរថត CT ែស�ន, ឬ�ធ�អ៊ុា្ត�សន្ស អច
ជួយ�វជ�បណល� តរបស់អ�ករកកែន�ង�ធ�
្យអប់ សុីយា៉ងេលត្្កប។
�្ិយេី�ធ��តស�រច
ួ អ�ក
្បែហាមានស�មជំ �ហម
�ហយឈឺ នលងមលន �ស�ា�ន
្តង់ កែន�ង�ធ�្យអប់ សុី។
ប��នះនឹងមលនមានយូរ�ព។
្រគ�េពទអ�កនឹងនលយាយជមួ យអ�កអំេីរ�បៀបែថទំខួន
�

ឯង�្ិយ�េា�ធ�្យអប់ សុី �ហយគាត់នឹង�ចញសំបុ្រ
ថា�ំសំរប់ បំបាត់កឈឺ�ប សលនជអ�ក្តគវិរ។
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