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កីឡាហែលទឹក 
http://www.healthcambodia.com/p3085/ 

 

រូបភាពទស្សនាវដតីសុ្ខភាពយយើង 

យោក ហែម ថនុ ជាអគគយលខាធិការននស្ហពន័ធ
ខ្ខមរកីឡាខ្ហលទឹកកមពុជា បានបករាយពីរបវត្ដិ 
និងរយបៀបហវឹកហាត្ ់ខ្ដលយជឿថាអាចមានរបយោជន៍
យរចើនដល់ការហាត្រ់បស់្អនកខ្ដលចូលចិត្ដការ ខ្ហល
ទឹក។ 

 

 

 

 

 

http://www.healthcambodia.com/p3085/


កីឡាហែលទកឹ ទំពរ័2 

 

យោយជីវតិ្រស់្យៅរបចាំនងៃរតូ្វឆលងកាត្យ់លើដី និងទឹក ចាំយ េះដឹងននការខ្ហលទឹករតូ្វបានកាល យជាអត្ថិភាពមយួ
យដើមបងីាយរស្ួលឆលងកាត្ទឹ់ក និងធានាការយធវើដាំយ ើ រយោយមានសុ្វត្ថិភាព និងលាំនឹងតាមផលូវទឹក និងអាចការពារ 
ឬជយួ ស្យគងាគ េះជីវតិ្អនកដនទបាន។ គ្មម នឯការចាស់្ោស់្ណាមយួខ្ដលអាចបញ្ជា ក់ប់ានថា នរណាមាន កជ់ា
អនកបយងកើត្រយបៀបខ្ហលទឹកយនេះយទ។ ការខ្ហលទឹកមនិខ្មនជាកាំយ ើ ត្របស់្មនុស្សជាតិ្យទ ខ្ត្ការយចេះដឹងគឺបាន
មកពីការយរៀនត្ៗគ្មន ។ យៅយលើឆាកអនដរជាតិ្កនុងឆាន ាំ១៩៤២ មានយោក វសី្ខ្ម៊ែល ឡ ឺជាជនជាតិ្ហានវោ៉ា ង បាន
ខ្ហលទឹកយលឿន និងយលចយធាល ជាងយគយៅកនុងរយបៀបខ្ហលមយួខ្ដលយគយៅថារកូល ឬខ្ហលខ្បបយស្រ ី យហើយ
រយបៀបននការខ្ហលយនាេះរតូ្វបានយគអនុវត្ដតាមគ្មន ត្រហូត្មកដល់បចចុបបនន។ យោយខ្ឡកយៅរបយទស្កមពុជា កីឡា
ខ្ហលទឹករតូ្វ បាននាាំចូលកនុងឆាន ាំ១៩៣៧ កាំឡុងយពលខ្ដលបារាំងរតួ្ត្រតារស្កុខ្ខមរ។ ដាំបូងមានរតឹ្មខ្ត្កខ្នលង
ហាត្ពី់រប៉ាុយណាណ េះ គឺយៅភនាំយពញ និងកាំពងច់ម។ យរកាយមកកនុងឆាន ាំ១៩៦១ យទើបកីឡាខ្ខមរយនេះរតូ្វយគទទលួាគ ល់
ជាស្មាជិកននកីឡាខ្ហលទឹកអនដរជាតិ្។ កាលពីមុន កីឡាខ្ហលទឹក មនិទានម់ានខ្វ ៉ានតា និងមកួយទ គឺមានរតឹ្ម
ខ្ត្យខាខលីខ្ដលយជឿថាអាចងាយរស្ួលយៅកនុងការខ្ហល។ រយបៀបខ្ហលខ្ដលយគអនុវត្ដយរចើនបាំផុត្យៅយលើឆាកអនដរ
ជាតិ្មានរតឹ្មខ្ត្៤ប៉ាុយណាណ េះ គឺរយបៀបខ្ហលទឹកខ្បបយស្រ ីខ្ហលខ្បបកខ្ងកប ខ្បបផ្ងៃ  និងខ្ហលខ្បបយមអាំយៅ។ ខ្ត្ក៏
មានការបាំខ្បកកាចតូ់្ចៗជាយរចើនយទៀត្ផងខ្ដរ។ 

 

កីឡារបយភទយនេះមានរបយោជនយ៍រចើនដល់រងកាយ និងសុ្ខភាព ដូចជាវាអាចជយួ ឱ្យរងកាយស្លីម(ខ្ស្វល) 
មានាម រកីលអ យដើមរទូងរកីធាំ របពន័ធដកដយងហើមអភវិឌ្ឍនយ៍រចើន ាចទ់ន ់ យជើងទន ់ និងមនិរងឹាចដុ់ាំ។ ការខ្ហល
ទឹកអាចជយួ ការពារជមៃបឺាន ដូចជាជមៃ ឺឈសឺ្នាល កន់ដ ឬាចដុ់ាំ និងអាចជយួ ឱ្យការស្រមាលកូនរបស់្គស្ដីមាន
នផទយពាេះបានរបយស្ើរខ្ងមយទៀត្ផង ខ្ត្រយបៀបហាត្ខ់្ហលស្រមាប ់ អនកជមៃ ឺ ឬអនកមាននផទយពាេះខុស្ពីរយបៀបខ្ហល
ខ្បបសុ្ខភាព និងអាជីពយផសងៗយទៀត្។ យបើមនិខ្មនជាការរបកួត្ ចាំយ េះដឹងខ្ហលទឹក អាចជួយ យរាចរស្ង ់ឬ
ស្យគងាគ េះអនកលងទឹ់កបាន និងជួយ ខលួនយយើងឱ្យយចៀស្ផុត្ពីយរគ្មេះថាន កផ់លូវទឹកជាយដើម។ 
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យៅរបយទស្យជឿនយលឿន ទារកខ្ដលយទើបនឹងយកើត្ភាគយរចើនកអ៏នុញ្ជា ត្ឱ្យមានការយរៀនខ្ហលទឹកខ្ដរ ពកួយគអាច
យចេះខ្ហល ទឹកមុនយចេះយដើរយៅយទៀត្។ ការយរៀន ឬយចេះខ្ហលទឹក យបើអាយុកានខ់្ត្យកមងកានខ់្ត្លអ។ ខ្ត្យៅរបយទស្
កមពុជា មានខ្ត្យកមងអាយុ៤ឆាន ាំ ខ្ដលអាចយរៀនខ្ហលបាន ខ្ត្វាមានរយបៀបហាត្ ់ និងឧបករ ៍ហាត្យ់ផសងៗគ្មន ។ 
ចាំយពាេះយកមង ការហាត្ត់ាមកបនួចាំណាយយពលរតឹ្មខ្ត្ កនលេះខ្ខប៉ាុយណាណ េះ ពកួយគអាចយចេះខ្ហលបានខលេះយហើយ។ 
យកមងឆអឹងទនង់ាយរស្ួលកនុងការឆាបប់ត្ខ់្បនបានងាយ ខ្ត្ស្រមាបម់នុស្សចស់្ មានការពិបាកបនដិច មនុស្ស
ចស់្មានអារមម ៍គិត្យរចើន ឆអឹងរងឹជាយដើម។ យពលរពឹក លអបាំផុត្ស្រមាបអ់នកហាត្ ់ឬខ្ហលយដើមបសុី្ខភាព យរពាេះ
យពលរពឹកទឹករត្ជាក។់ គរួមានការហាត្៤់យពលកនុងមយួស្បាដ ហ៍ ខ្ដលកនុងមយួយពលអាចហាត្រ់តឹ្ម២០ យៅ៣០
នាទីជាការរគបរ់គ្មនយ់ហើយស្រមាបអ់នកខ្ដលរតូ្វការហាត្យ់ដើមបសុី្ខភាព។ យពលោៃ ច លអស្រមាបកី់ឡាករ ខ្ត្
ទឹករងយដដ បនដិច។ កីឡាករគរួហាត្៥់ យពលកនុងមយួស្បាដ ហ៍ យោយមយួយពលរបខ្ហល២យៅ៣យមា៉ា ង។ គរួមាន
ការចត្យ់ពលយវោចាស់្ោស់្ ដូចជាយពលយវោហាត្ ់យធវើការងារ យរៀនសូ្រត្ ទទលួទានអាហារជាយដើម។ សូ្ម
យធវើការហាត្ឱ់្យបានយទៀងទាត្ ់និងជាបោ់ប។់ 

 

ការខ្ហលខ្ដលរបជាពលរដឋធមមតាអនុវត្ដ គឺខ្ហលកាលយងើបផុត្ពីទឹក ដកដយងហើមតាមរចមុេះ នដយវៀស្ យជើងធធាក ់
ភាគយរចើនខ្ហលតាមខ្បបយស្រ ី មានចកក់ា ូត្ ផ្ងៃ ជាយដើម។ ការខ្ហលតាមឥរោិបងយនេះចាំណាយកមាល ាំង
ថាមពលយរចើន យហើយមនិសូ្វបានឆាៃ យ និងយលឿនតាមការកាំ ត្យ់ទ។ ការខ្ហលខ្ដលរតឹ្មរតូ្វតាមកបនួ គឺយជើង
រតូ្វយគ្មេះទាាំងស្ងខាង នដកកាយ ដកដយងហើមតាមមាត្ ់យពលខ្ហលរតូ្វរកាដងខលួនឱ្យរស្បតាមនផទទឹក មនិឱ្យខលួន
យលចចុេះយៅកនុងនផទទឹកយូរយទ។ យបើខលួនយយើងលិចទឹក នាាំឱ្យយយើងរតូ្វចាំណាយកមាល ាំងពីរដង គឺឱ្យខលួនអខ្ ដ ត្ និង
ឱ្យយៅមុខ។ រយបៀបខ្ហលខ្ដលរស្ួលយរៀនជាងយគ គឺខ្ហលតាមកាចក់ខ្ងកប យរពាេះកាលយងើបពីទឹក ងាយរស្ួល
កនុងការយរៀនទាាំងរសី្ទាាំងរបុស្ ទាាំងចស់្ទាាំងយកមង។ ខ្ត្មូលោឋ នខ្ដលលអ គឺរយបៀបខ្ហលខ្បបយស្រ ី ខ្ដលរតូ្វការ
យរបើកាយ វកិារាម  ចលនានដ ដងខលួន ចយងកេះ ខ្កងនដ រមាមនដជាយដើម។ ការខ្ហលខ្ដលពិបាកជាងយគ គឺរយបៀប
ខ្ហលយមអាំយៅ យរពាេះវាហត្ជ់ាងយគ ចលនាធៃនជ់ាងយគ ចលនាលាំហាត្ក់យ៏រចើនជាងយគ។ ការខ្ហលខ្ដលលអ គរួ
មានការខ្ស្វងយល់ពីាថ នភាពទីតាាំងខ្ដលរតូ្វខ្ហលផងខ្ដរ យរពាេះទឹកយៅកនុងអាងខ្ហលខុស្ពីទឹកទយនល។ តាម
ពាកយាមញ្ា  ទឹកទយនលមានស្រនស្ ទឹកអាងអត្ស់្រនស្ ខ្ត្តាមពិត្យៅទឹកយៅ កនុងអាងមនិមានចលនា នាាំ
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ឱ្យភាពជាំរុញមនុស្សឱ្យយៅមុខ ឬរទឱ្យអខ្ ដ ត្មានតិ្ច។ ឯទឹកទយនលមានចរនដហូរខ្ដលអាចរទមនុស្សឱ្យ អខ្ ដ ត្
បានយរចើនជាង យហើយអាចយរបើកមាល ាំងតិ្ចជាងកនុងអាង។ តាមកាយវកិាររបស់្អនកខ្ដលខ្ហលតាមទយនល យឃើញថា
មានយទពយកាស្លយ ខ្ត្មនិទានអ់ាចមានលទធភាពរតឹ្មរតូ្វតាមកបនួខាន ត្ យបើពកួគ្មត្អ់ាចយចេះខ្ហលតាមរយបៀប វា
នាាំឱ្យកានខ់្ត្ជកចិ់ត្ដចងយ់លង ពិយស្ស្ខ្ហលបានឆាៃ យ និងយូរតាមចាំ ង។់ 

រូបភាពទស្សនាវដតីសុ្ខភាពយយើង 

 

 

 

 

កីឡាខ្ហលទឹក អាចមានផលប៉ាេះពាល់ខលេះខ្ដរ 
យបើសិ្នជាអនករបតិ្បត្ដិរ ាំយោភយលើកមមវធីិហវឹក

ហាត្ខ់្ដលបានកាំ ត្។់ 

 គរួមានការហាត្ក់យដដ ាចដុ់ាំជាមុន ោ៉ា ងយហាចណាស់្៥នាទី មុនយពលខ្ដលចុេះទឹក យដើមបយីចៀស្វាង
ការមនិរោាចដុ់ាំ 

 សូ្មកុាំរបឹងខ្ហល និងយលងរហូត្ដល់ហត្ខ់ាល ាំងហួស្ករមតិ្ ខ្ដលមនិអនុវត្ដតាមវធីិាគស្ដននការហាត្ ់
យរពាេះវានាាំឱ្យបាកក់មាល ាំង និងឈាឺចដុ់ាំ 

 យពលហាត្ហ់ត្ ់សូ្មកុាំអាលយឡើងពីកនុងទឹកភាល ម យរពាេះយបើហត្យ់ហើយយឡើងមកយលើយគ្មកភាល ម វានាាំឱ្យងាយ
ខយល់គរដួល យរពាេះយពលហត្យ់ៅកនុងទឹក យយើងខ្បកយញើស្ យដដ ខលួន ខ្ត្មនិដឹងថាខលួនហត្ខ់្បកយញើស្យទ 
យពលមកប៉ាេះនឹងអាកាស្ធាតុ្រត្ជាក ់ខយល់ បកន់ាាំឱ្យខយល់គរ បីដូចជាខ្កវទឹកយដដ ប៉ាេះនឹងទឹករត្ជាក ់

 រតូ្វស្មាអ ត្ខ្ស្បកឱ្យាអ ត្ជានិចច បនាទ បពី់យពលហាត្ ់ ឬយលងទឹករចួ យរពាេះវាអាចងាយបងកជមៃឆឺលង
យោយារទឹកមនិាអ ត្ ឬមានារធាតុ្គីម ី



កីឡាហែលទកឹ ទំពរ័5 

 

 យទាេះកនុងទឹកខលេះអាចមានជាតិ្កលរ ឬអាំបិល កម៏និមានការហាមស្រមាបអ់នកខ្ដលចងខ់្ហលទឹកយទ ខ្ត្អាច
មានរតឹ្មខ្ត្ការហាម ឬហាត្យ់ៅតាមជាំពូកមនុស្ស ឬអនកមានរបតិ្កមមខ្ស្បក 

 យកមងខ្ដលយលងទឹកយរចើននាាំឱ្យឃ្លល នបាយខាល ាំង ងងុយយដកយរចើន និងផឹកទឹកយរចើន។ ដូយចនេះសូ្មកុាំមានការ
ភយ័អាំពីបញ្ជហ យនេះ កុាំបារមភ យនេះជាអាំយណាយផលលអយទ ខ្ត្ការហូបមនិមានយពល និងបរមិា កាំ ត្ ់វា
នាាំឱ្យយធវើទុកខរកពេះ។ 

 

សូ្មចាំថារគបវ់ញិ្ជា ារទាាំងអស់្ននកីឡាមានផលលអស្រមាបសុ់្ខុមាលភាព និងារៈស្ាំខានជ់ាយរចើនដនទ    
យទៀត្។ យោយខ្ឡក កីឡាខ្ហលទឹកនាាំឱ្យមានលាំនឹង និងមនិសូ្វភយ័យពលឆលងកាត្ ់ ឬយធវើដាំយ ើ រតាមផលូវទឹក 
ពិយស្ស្នាាំឱ្យមានរងកាយមាាំមនួទនភ់លន។់ របសិ្នយបើចងហ់ាត្កី់ឡាណាមយួ គរួមានរគូ ឬចាំយ េះដឹងខលេះយទើប
ជាការលអ យរពាេះវាងាយយចេះកនុងរយៈយពលខលី រតូ្វតាមរយបៀប និងស្នទុេះ ខ្ដលចងប់ាន។ 

 

របភព ៖ ទស្សនាវដតី សុ្ខភាពយយើង យលខ០០៧ ខ្ខសី្ហា ឆាន ាំ២០០៦ 

 

 


