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អារម្ភកថា
 សៀវភៅស្តីពី “ការគ្រប់គ្រង និងថ្រទាំសុខភាពស្ត្រីរងគ្រ្រះដោយអំពើ
ហិង្រសាពីដ្រគូសិ្នទ្ធស្ន្រលឬអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ” នែះ បានចងកែងឡើងដោយអនុលោម 
ទៅតាមផែនការយុទ្ធសាសែ្តជាតិ របស់កែសួង សុខាភិបាលឆ្នែ២ំ០១៦–២០២០ 
យុទ្ធសាស្តែជាតិសមែែប់សុខភាពបន្តពូជនិងផ្លវូភែទ និងផែនការសកម្មភាព ជាតិ 
សមែែប់ទប់សា្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី២០១៤–២០១៨ ។ ជាពិសែស សៀវភៅនែះ
បានរៀបចំផ្អែកទៅលើ គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិសមែែប់បែព័ន្ធសុខាភិបាលស្តី
ពីការគែប់គែងអំពើហិងែសាលើសែ្តីនិងកុមារ ឆ្នែំ២០១៤ និងសៀវភៅគ្លីនិកស្តីពី “ការថែ
ទាំវែជ្ជសាសែ្តសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសា  
ផ្លូវភែទ” របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ឆ្នែំ២០១៤។ 

 សៀវភៅនែះ មានគោលបំណងផ្តល់នូវគន្លឹះ និងជំហានសំខាន់ៗសមែែប ់
ជួយអ្នកផ្ដល់សែវាថែទាំសុខភាព ក្នុងការឆ្លើយតបសែវាឱែយបានសមសែបដល់ស្តែ ី
ដែលរងអំពើហិងែសា រួមទាំងអំពើហិងែសាផ្លូវកាយ ផ្លូវភែទ ឬផ្លូវចិត្ត។ អ្នកផ្តល់សែវាថែទាំ
សុខភាពនៅតាមមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពែទែយបង្អែកគឺជាបុគ្គលទីមួយ ដែលសែ្តី 
រងគែែះដោយអំពើហិងែសាស្វែងរកការពែយាបាល ការថែទាំ និងការគាំទែផែសែងៗ។ 
 
 កែសួងសុខាភិបាល ដោយមានកម្មវិធីជាតិសុខភាពបន្តពូជនែមជែឈមណ្ឌល 
ជាតិគាំពារមាតា និងទារក និងនាយកដ្ឋែនការពារសុខភាព រួមសហការជាមួយសា្ថែប័ន 
ពាក់ព័ន្ធ ដែគូអភិវឌែឍន៍ អង្គការសង្គមសីុវិល និងមូលដ្ឋែនសុខាភិបាលថ្នែក់កែែម 
ជាតិ តាមរយៈកិច្ចពិគែែះយោបល់ បានរៀបចំចងកែងសៀវភៅស្តីពី “ការគ្រប់គ្រង
និងថ្រទាំសុខភាពស្ត្រីរងគ្រ្រះ ដោយអំពើហិង្រសាពីដ្រគូសិ្នទ្ធស្ន្រលឬអំពើហិង្រសាផ្លូវ
ភ្រទ” កែែមកិច្ច គាំទែផ្នែកបច្ចែកទែស និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការមូលនិធិសហបែជា
ជាតិសមែែប់បែជាជន (UNFPA) និងដែគូ មួយចំនួនទៀត។ សៀវភៅនែះនឹងតែវូបាន 
បោះពុម្ពនិងចែកចាយ សមែែប់បែើបែែស់ក្នងុវិស័យសុខាភិបាលក្នុងការ ឆ្លើយតប 
ចំពោះសែ្តីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសា។ 
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 កែសួងសុខាភិបាលជឿជាក់យ៉ែងមុតមាំថ សៀវភៅស្តីពី  “កាគ្រប់គ្រងនិង
ថ្រទាំសុខភាព ស្ត្រីរងគ្រ្រះដោយអំពើហិង្រសាពីដ្រគូសិ្នទ្ធស្ន្រល ឬអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ” 
មួយនែះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើននូវសុខមាលភាពនិងសុខភាពរបស់សែ្តីនៅ
កម្ពុជា។ 
          ភ្នំពែញ, ថ្ងែទី     ខែ       ឆ្នែំ ២០១៦
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សេចក្ដីថ្លេងអំណរគុណ

 កែសួងសុខាភិបាលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ែងជែែលជែែ ដល់ការរួម 
ចំណែករបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ក្នុងការចងកែងសៀវភៅគ្លីនិកនែះ។ 
 សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់មកពី កែសួងសុខាភិបាល 
កែសងួកចិ្ចការនារ   ី     នងិអង្គការសង្គមសុវីលិដែលបានផ្តលន់វូយោបល ់   នងិអនសុាសន ៍
ក្នុងការកែលម្អរហូតចងកែងបាននូវសៀវភៅគ្លីនិកមួយនែះ ។                                  
 សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អង្គការមូលនិធិសហបែជាជាតិសមែែប់បែជាជន 
(UNFPA) ដែលបានគាំទែទាំងផ្នែកបច្ចែកទែស និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការចងកែងសៀវ
ភៅនែះ។ សូមអរគុណដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) អង្គការឃ៊ែរ 
(CARE) និងអង្គការ ជីអាយហែសិត (GIZ) ដែលបានគាំទែផ្នែកបច្ចែកទែសការអនុវត្ត
សាកលែបង នងិការកែសមែួលសៀវភៅនែះឱែយសមសែបទៅតាមបរបិទបែទែសកម្ពជុា 
ក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណដល់កែសួងការបរទែស និងពាណិជ្ជកម្ម នែបែទែស 
អូសែ្តាលី (DFAT)  ដែលបានគាំទែក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅនែះឡើង               ។
 

។                                  

។                                  
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ការពនេយល់អកេសរកាត់

CWCC  : គណៈកមា្មែធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ (គកនក)
DoSAVY : មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន នឹងយុវនីតិសមែបទា
EC  : ការការពារកំណើតបនា្ទែន់
HIV  : មែរោគអែដស៍
IPV  : អំពើហិងែសាលើដែគូស្និទ្ធសា្នែល
NGO  : អង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល
PEP  : ថ្នែំបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែរោគអែដស៍
QDS  : មួយដងក្នុងមួយថ្ងែ
STI  : ជំងឺកាមរោគ
TT  : ជំងឺតែតាណុស
VDRL  : ការធ្វើតែស្តរកមែរោគជំងឺកាមរោគ
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ផ្ន ែកទី១៖ កា រយល់ដឹងអំពីអំពើហិងែសា 
 កា រសួរនា ំអំពីអំពើហិងែសា 
 កា រកត់តែ ែអំពីអំពើហិងែសា 
 តើអ្ន កនឹងធ្វ ើយ៉ែងដូចម្ត ែចបែ សិនបើ អ្ន កសងែស័យថ ស្ត ែ ីទទួលរងអំពើ

ហិងែសា  ប៉ុន្ត ែនា ងមិនបែ ែប់?
 គន្ល ឹះសមែ ែប់រកែសា ភា ពឯកជន
 កា រទំនា ក់ទំនងជា មួយស្ត ែ ី និងអ្ន កពិកា រ

ផ្ន ែកទី២៖ កា រគា ំទែ លើកដំបូងសមែ ែប់កា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទអំពើហិងែសា ពីដែគូ
ស្ន ិទ្ធ សា្ន ែល 
 ជួយសែ ្ត ីក្ន ុងកា រដោ ះសែ ែយអា រម្ម ណ៍អវិជ្ជ មា ន
 សំណួរបា៉ែន់បែ មា ណហា និភ័យភា្ល ែមៗនែអំពើហិងែសា 
 ផែនកា រសុវត្ថ ិភា ព
 រចនា សម្ព ័ន្ធ នែកា របញ្ជ ូន
 របៀបក្ន ុងកា រថែទា ំជនរងគែ ែះនែអំពើហិងែសា លើដែគូស្ន ិទ្ធ សា្ន ែល

ផ្ន ែកទី៣៖ កា រគា ំទែ បន្ថ ែមលើសុខភា ពរា ងកា យបនា្ទ ែប់ពីកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ
 បញ្ជ ីតែ ួតពិនិតែយរា ងកា យ
 កា រពែយា បា លជំងឺកា មរោ គ
 កា រតា មដ នថែទា ំ
 កា លវិភា គក្ន ុងកា រធ្វ ើតែស្ត 
 របៀបក្ន ុងកា រផ្ត ល់កា រថែទា ំលើកដំបូងបនា្ទ ែប់ពីកា ររំលោ ភបំពា ន

ផ្ន ែកទី៤៖ កា រគា ំទែ បន្ថ ែមលើសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត  
 លំហា ត់បែ ែណជួយកា ត់បន្ថ យភា ពតា នតឹង/�្ត ែ ែស

សេចក្ត ីស�� េប
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សន្ទានុកេម

ការបំពាន៖ ការបែើបែែស់អំណាចមិនតែឹមតែូវដែលជនបែពែឹត្តគែប់គែង និងទទួល
បានអត្ថបែយោជន៍ពីការបំពាន និងបណា្តែលឱែយមានការឈឺចាប់ផ្នែករាងកាយ ផ្លូវចិត្ត 
ឬបង្កឱែយមានការភ័យខា្លែចពីការឈឺចាប់ទាំងនែះ។ ការបំពាន   បានរារាំងបុគ្គលក្នុងការ 
សមែែចចិត្តដោយសែរី និងបង្ខំឱែយពួកគែបែពែឹត្តផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពួកគែ។ 

ការបង្ខតិបង្ខំ៖      បង្ខំ ឬប៉ុនប៉ងបង្ខំបុគ្គលណាមា្នែក់ឱែយចូលរួមបែពឹត្តផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់
បុគ្គលនោះ ដោយការគំរាមកំហែង ការនិយយទទូច ការបោកបញ្ឆែត ការបិទបាំង 
ការពិត ការបែពឹត្តតាមវបែបធម៌ ឬអំណាចសែដ្ឋកិច្ច។

ការឯកភាព ឬការយល់ព្រម៖ ការជែើសរីសដោយសែរី និងស្ម័គែចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វី
មួយ។ វាមិនមែនជាការឯកភាព ឬយល់ពែមទែ បែសិនបើកិច្ចពែមពែៀងទទួលបាន
តាមរយៈការកំរាមកំហែង បង្ខំ ឬដោយទមែង់ណាមួយនែការ បង្ខិតបង្ខំ ការចាប់បង្ខំ  
ការបន្លំ ការបិទបាំងការពិត និងការបង្ហែញមិនតែឹមតែូវ។ 

កុមារ៖ បុគ្គលណាមា្នែក់ដែលមានអាយុកែែម ១៨ ឆ្នែំ។ 
អំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសរ៖ ចែបាប់ក្នុងបែទែសកម្ពុជាបានចែងថអំពើហិងែសាក្នុងគែួសាររួម
មានអំពើហិងែសាលើប្តី ឬ បែពន្ធ កូនក្នុងបន្ទុក ឬអ្នកដែលរស់នៅក្នុងដំបូលផ្ទះតែមួយ 
និងជាអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើគែួសារនែះ។

អំពើហិង្រសាលើដ្រគូស្និទ្ធស្ន្រល៖ សំដៅលើឥរិយបថរបស់ដែគូស្និទ្ធសា្នែល ឬដែគូពី
អតីតកាលដែលបង្ករឱែយមានការឈឺចាប់ផ្លូវកាយ ផ្លូវភែទ ផ្លូវចិត្ត រួមទាំងអាកបែបកិរិយ 
ឆែវឆវ បង្ខិតបង្ខំផ្លូវភែទ និងការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត និងការគែប់គែងលើឥរិយបថ។ 

ការគាំទ្រដំបូង៖ សំដៅលើការគាំទែ(ផ្លូវចិត្ត) កមែិតអបែបរមា និងស្វែងយល់ពីបទ
ពិសោធន៍ដែលគួរទទួលបានដោយសែ្តីទាំងអស់ដែលបានបែែប់អ្នកផ្តល់សែវាសុខា
ភិបាលអំពីការរងអំពើហិងែសា។ 

អ្នកផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាព៖ សំដៅលើគិលានុបដ្ឋែក ឆ្មប វែជ្ជបណ្ឌិត និងបុគ្គល
ផែែសងទៀតដែលបំរីការងរនៅមន្ទីរពែទែយ គ្លីនិក ឬគ្លីនិកផ្តល់សែវាថែទាំ ឬការផ្តល់ 
សែវាផែសែងៗទៀត។ 
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ជនប្រព្រឹត្ត៖ បុគ្គល កែុម ឬសា្ថែប័នដែលបង្ក គាំទែ និងបណ្តែយឱែយមានអំពើហិងែសា 
ឬការរំលោភបំពានលើបុគ្គល និងកែុមណាមួយ។

អំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ៖ គឺជាសកម្មភាពដែលបែើការគំរាមកំហែង រួមមានសកម្មភាព
ផ្លូវភែទ ការប៉ុនប៉ងក្នុងការទទួលបានសកម្មភាពផ្លូវភែទ យោបល់ដែលមិនអាច 
ទទួលបានឬទំនាក់ទំនងសែ្នហាដែលមិនមានការយល់ពែម សកម្មភាពនាំទៅរក 
ការជួញដូរផ្លូវភែទ ឬរឿងរា៉ែវផ្លូវភែទរបស់បុគ្គល ដែលបែពែឹត្តដោយបុគ្គលណាមួយ
ដោយមិនគិតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគែជាមួយជនរងគែែះ ឬនៅគែប់កន្លែងមិន 
មែនតែកន្លែងធ្វើការងរ និងផ្ទះនោះទែ។ 

ការរំលោភបំពានផ្លូវភ្រទ/ប្រទូស្តរា៉្រយផ្លូវភ្រទ៖គឺជាផ្នែកមួយនែអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ
ដែលមានការបង្ខិតបង្ខំដោយកមា្លែំង ឬវិធីផែសែងទៀត ដើមែបីប៉ុនប៉ង និងទទួលបាននូវ
ការរួមភែទ។ សកម្មភាពទាំងនែះរួមមានការរំលោភ សែពសន្ថវៈដោយការបែើកមា្លែំង 
បង្ខំ ឬការគំរាមកំហែងក្នុងការរួមភែទតាមយោនី រន្ធគូថ ឬផ្នែកផែសែងទៀតនែ 
រាងកាយ។ 

ជនរងគ្រ្រះ៖ បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរងអំពើហិងែសាផ្លូវកាយ ផ្លូវភែទ ឬផ្លូវចិត្ត។ 

អំពើហិង្រសាលើស្រ្តី៖ សកម្មភាពនែអំពើហិងែសាផ្អែកលើយែនឌ័រទាំងឡាយណាដែល
អាចនឹងបង្ក ឬបង្កឱែយមានការ ឈឺចាប់ផ្លូវកាយ ផ្លូវភែទ ឬផ្លូវចិត្តដល់សែ្តី រួមទាំង 
សកម្មភាពការគំរាមកំហែង បង្ខិតបង្ខំ ដកហូតនូវសែរីភាពដែលកើតឡើងនៅទ ី
សាធារណៈ ឬក្នុងជីវិតឯកជន។ 
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សេចក្តីផ្តើម

តើសៀវភៅគ្លីនិកន្រះជាអ្វី?
 សៀវភៅគ្លីនិកនែះ ជាជំនួយសមែែប់អ្នកផ្ដល់សែវាថែទាំសុខភាព ដល់ 
ស្តែីដែលរងអំពើហិងែសា។ អំពើហិងែសាអាចជាអំពើហិងែសាលើផ្លូវកាយ ផ្លូវភែទ ឬផ្លូវចិត្ត 
ទោះដោយដែគូ ឬក្នុងករណីអំពើហិងែសាផ្លូវភែទដោយបុគ្គល ណាមា្នែក់ក្ដី។
 អំពើហិងែសាធ្វើឱែយខូចដល់សុខភាពស្តែីតាមវិធីចែើនយ៉ែងទាំងភា្លែមៗ និងក្នុង 
រយៈពែលយូរ ទាំងការជាក់ ស្ដែង និងលាក់កំបាំង។ ស្តែីដែលទទួលរងការរំលោភ
សែពសន្ថវៈ ឬការរំលោភតែូវការការថែទាំ និងការ គាំទែ។ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សែវា
ថែទាំសុខភាពដល់សែ្តី អ្នកអាចជាមនុសែសទីមួយដែលសែ្តីនិយយពីអំពើហិងែសានោះ
ជាមួយ។ សៀវភៅនែះសមែែប់ជួយអ្នកផ្តល់សែវាថែទាំសុខភាពក្នុងការឆ្លើយតបឱែយ
បានសមរមែយ។

តើសៀវភៅគ្លីនិកន្រះផ្ត្រតលើអ្វីខ្លះ? 
 នៅពែលផ្ដល់ការគាំទែលើកដំបូងដល់ស្តែីណាមា្នែក់ដែលបានទទួលរងអំពើ
ហិងែសា តែូវយកចិត្តទុកដក់ទៅលើស្រចក្ដីត្រូវការទាំង ៤ ប្រភ្រទ៖

• សែចក្ដីតែូវការសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍/ផ្លូវចិត្តភា្លែមៗ
• សែចក្ដីតែូវការសុខភាពផ្លូវកាយភា្លែមៗ
• សែចក្ដីតែូវការសុវត្ថិភាពជាបន្តបនា្ទែប់
• សែចក្ដីតែូវការសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការគាំទែជាបន្តបនា្ទែប់។

 មានវិធីងយៗដែលរាល់អ្នកផ្ដល់ការថែទាំសុខភាព រួមទាំងអ្នកដែលមិន 
មែនជាអ្នកឯកទែស អាចជយួ ស្តែណីាមា្នែកដ់ែលរងអពំើហងិែសាបាន។                        វធិទីាងំនែះអាច  
មានសារសំខាន់បំផុតចំពោះសុខភាពរបស់សែ្តី។សៀវភៅ នែះបង្ហែញពីជំហាន និង
គំនិតមួយចំនួនសមែែប់ផ្ដល់សែវាថែទាំដល់សែ្តីរងគែែះ។ 
 សៀវភៅនែះចែកចែញជា ៤ ផ្នែក៖

១.    ការយល់ដឹងអំពីអំពើហិងែសាលើស្តែី
២. ការគាំទែដំបូងសមែែប់ការរំលោភបំពានផ្លូវភែទ និងអំពើហិងែសាពីដែគ ូ
       ស្និទ្ធសា្នែល
៣.   ការថែទាំសុខភាពបន្ថែមបនា្ទែប់ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភែទ
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៤.  ការថែទាំបន្ថែមសមែែប់សុខភាពផ្លូវចិត្ត
 សៀវភៅគ្លីនិកនែះមានចំណុចគួរយកចិត្តទុកដក់ ដើមែបីជួយដល់អ្នកនៅ 
ពែលថែទាំ និងគាំទែស្តែីដែល ធា្លែប់បាន ឬកំពុងទទួលរងអំពើហិងែសា។ គោលការណ៍ 
ណែនាំដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនែះ មិនបានផ្តែតជាក់ លាក់ លើក្មែងសែី  
ឬក្មែងបែុស (អាយុកែែម ១៨ ឆ្នែំ) ឡើយ។ ក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍ណែនាំជាចែើនក្នុង 
ការថែទាំនែះអាចបែើបែែស់បានជាមួយក្មែងសែី ឬ ក្មែងបែុស។

បុរស និងអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ
 បុរសក៏អាចជាជនរងគែែះនែអំពើហិងែសាពីដែគូស្និទ្ធសា្នែល និងការរំលោភ 
បំពានផ្លូវភែទដែរ។ ប៉ុន្តែជាទូទៅ ស្តែីទទួលរងនូវអំពើហិងែសាផ្លូវភែទចែើនជាង អំពើ 
ហិងែសាផ្លូវកាយធ្ងន់ធ្ងរជាង និងរងការគែប់គែងពីដែគូដែល ជាបុរសចែើនជាង។

 ទោះបីជាសៀវភៅនែះផ្តែតការយកចិត្តទុកដក់ ចំពោះអំពើហិងែសាដែល
បែពឹត្ត ដោយបុរសទៅលើស្តែី ដំបូនា្មែនភាគចែើនក៏ទាក់ទងទៅនឹងអំពើហិងែសាផ្លូវ
ភែទ លើបុរស និងក្មែងបែុសផងដែរ។ សៀវភៅនែះក៏អាចអនុវត្តចំពោះអំពើហិងែសា
លើស្តែីដោយសមាជិក ដទែទៀតក្នុងគែួសារផងដែរដូចជា មា្ដែយក្មែក ឬឪពុក។



12 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ1212 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទកា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

  ហែតុអ្វ ីអំពើហិងែសា លើស្ត ែ ីមា នភា ពខុសប្ល ែកពីគែ?
ស្ត ែ ីដែលធា្ល ែប់បា នទទួលរងអំពើហិងែសា  អា ចមា នតមែ ូវកា រមួយចំនួនដែលខុសប្ល ែក
ពីអ្ន កជំងឺដែលតែ ូវកា រកា រថែទា ំសុខភា ពផែសែងទៀត ដូចជា ៖

• គា ត់អា ចមា នតមែ ូវកា រផ្ន ែកផ្ល ូវចិត្ត  ដែលទា មទា រឱែយមា នកា រយកចិត្ត ទុក
ដ ក់។

• គា ត់អា ចនឹងមា នកា រភ័យខា្ល ែច ហើយតែ ូវកា រឱែយគែផ្ដ ល់ទំនុកចិត្ត សា រជា ថ្ម ី។
• តួនា ទីដ៏សំខា ន់បំផុតរបស់អ្ន កគឺផ្ត ល់កា រគា ំទែ  មិនមែនធ្វ ើរោ គវិនិច្ឆ ័យទែ។
• គា ត់អា ចនឹងតែ ូវកា រ ឬមិនតែ ូវកា រកា រថែទា ំសុខភា ពផ្ល ូវកា យ។
• គា ត់អា ចមា នក្ត ីកង្វ ល់អំពីសុវត្ថ ិភា ពរបស់គា ត់ជា និច្ច ។
• គា ត់អា ចនឹងតែ ូវកា រកា របញ្ជ ូន ឬតមែ ូវកា រផែសែងៗដែលបែ ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល 

មិនអា ចបំពែញបា ន។
• គា ត់តែ ូវកា រជំនួយ ដើមែបីធ្វ ើឱែយគា ត់មា នអា រម្ម ណ៍ថ អា ចគែ ប់គែ ងខ្ល ួនឯង  
      បា នកា ន់តែបែ សើរឡើង ហើយអា ចធ្វ ើកា រសមែ ែចចិត្ត ដោ យខ្ល ួនឯងបា ន។
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គោលការណ៍ណេនំសមេប់ 
ផ្ដល់ការថេទាំដល់ស្តេី

 គោលការណ៍ណែនាំនែះ នឹងជួយអ្នកផ្តល់សែវាថែទាំសុខភាពក្នុងការផ្តល ់
នូវការថែទាំដល់សែ្តីដែលទទួលរងអំពើហិងែសាពីដែគូស្និទ្ធសា្នែល ឬការរំលោភបំពាន។ 

ធានសុវត្ថិភាព៖ 
 រាល់សកម្មភាពដែលអនុវត្តក្នុងភាពជាតំណាងឱែយជនរងគែែះ ដោយអំពី 
ហិងែសាតែូវតែឈរលើមូលដ្ឋែននែការធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវសុខភាព និងសុវត្ថិភាព និង 
មិនបង្ករឱែយជនរងគែែះបែឈមមុខនឹងហានិភ័យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះទែ។

គោរព និងរក្រសានូវភាពថ្ល្រថ្នូរដល់ជនរងគ្រ្រះ៖
 តែូវតែសា្តែប់នូវគំនិត ការគិត និងមតិយោបល់របស់ជនរងគែែះ និងទទួល 
យកបែកបដោយការគោរព។ ជនរងគែែះគួរទទួលបាននូវការគោរព និងមិនរងនូវ 
ការស្តីបនោ្ទែសឡើយ។ ជនរងគែែះដែលបានបង្ហែញពីការ រងនូវអំពើហិងែសា ឬការ 
បំពានដោយដែគូស្និទ្ធសា្នែល ឬការរំលោភបំពានផ្លូវភែទគួរទទួលបានការគាំទែដំបូង
ភា្លែមៗ។ 

រក្រសាភាពឯកជន និងការសមា្ង្រត់៖
 គែប់ពែលទាំងអស់ ភាពឯកជននិងការសមា្ងែត់របស់ជនរងគែែះ និងកែុម 
គែួសាររបស់ពួកគែតែូវតែ គោរព។ រាល់សែវាគាំទែគួរតែផ្តល់ក្នុងភាពស្ងៀមសា្ងែត់ និង 
ក្នុងបន្ទប់ឯកជនដែលមានភាពងយសែួល។ ក្នុង កន្លែង ដែលតូចចង្អៀត អ្នកផ្តល់
ការថែទាំសុខភាពតែូវតែរៀបចំកន្លែងដច់ដោយឡែកដែលរកែសានូវភាពឯកជន។

 អត្តសញ្ញែណរបស់ជនរងគែែះមិនតែូវបានផែសព្វផែសាយ ឬពិភាកែសានៅក្នុងកិច្ច 
បែជុំទាំងនៅក្នុងនិងកែែកន្លែងផ្តល់សែវាសុខភាព ដោយគា្មែនការឯកភាពយល់ពែម 
ពីជនរងគែែះឡើយ។ ចំណុចនែះមានន័យថផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលចាំែបាច់ដែល 
យល់ពែមដោយជនរងគែែះជាមួយ        នឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្តល់សែវាគាំទែផ្នែក
សុខភាព។ រាល់កិច្ចពិភាកែសាលើករណីណាមួយសមែែប់កិច្ចពិគែែះយោបល់ផ្នែក 
វែជ្ជសាសែ្តមិនគួរបង្ហែញអត្តសញ្ញែណរបស់បុគ្គលរងគែែះឡើយ។ ការបើកចំហរ 
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ព័ត៌មានផ្នែកវែជ្ជសាសែ្តទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធបានទាល់តែមានការឯកភាពយល់ពែម
ពីជនរងគែែះ៖

• អ្នកផ្តល់សែវាពែយាបាលផែសែងទៀតដែលចូលរួមថែទាំជនរងគែែះ
• អ្នកទទួលបន្ទុកនៅតុលាការ ឬនគរបាលដោយមានការយល់ពែមពីជនរង

គែែះ
• អ្នកដទែផែែសងដែលស្នើសុំដោយជនរងគែែះ

ការមិនរើសអើង៖
 ជនរងគែែះគែប់រូបគួរទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ដោយស្មើភាព និងការ 
ផ្តល់សែវាថែទាំសុខភាពដោយមិនរីសអើង។ រាល់ការពែយាបាលពុំតែូវបានបដិសែធ  
ដោយផ្អែកទៅលើជាតិសាសន៍ ជនជាតិភាគតិច វណ្ណៈ និនា្នែការផ្លូវភែទ សាសនា 
ពិការភាព សា្ថែនភាពគែួសារ មុខរបរ ឬជំនឿនយោបាយឡើយ។
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ផ្នេកទី ១ ការយល់ដឹងអំពីអំពើហិងេសាលើស្តេី

១.១ តើអំពើហិង្រសាលើស្ត្រីជាអ្វី?
 ជាអំពើហិងែសាចំពោះស្តែីដែលបង្កឡើងដោយបុរស        ជាពិសែសការបំពានផ្លូវ 
ភែទ និងអំពើហិងែសាលើដែគូ ស្និទ្ធសា្នែល។

១.១.១ ការរំលោភបំពានផ្លូវភ្រទ
 សំដៅលើការរួមភែទដោយបង្ខំ ឬចាប់រំលោភដែលអាចបែពែឹត្តដោយនរ
ណា  មា្នែក់ដែលស្តែីបានសា្គែល់ (ដែគូ សមាជិកគែួសារ មិត្តភក្ដិ ឬមនុសែសសា្គែល់គា្នែ) 
ឬដោយជនចម្លែកណាមា្នែក់។

១.១.២. អំពើហិង្រសាលើដ្រគូស្និទ្ធស្ន្រល
 សំដៅលើអំពើហិងែសា និងការបំពានកន្លងផុត ឬកំពុងបន្តដោយដែគូ ឬអតីត 
ដែគូស្និទ្ធសា្នែលដូចជា ប្ដី មិត្តបែុស ឬគូស្នែហ៍ទាំងអតីតកាល ឬបច្ចុបែបន្នកាល។ ស្តែី
អាចទទួលរងអំពើហិងែសាជាចែើនបែភែទពីដែគូបុរស៖ អំពើហិងែសាផ្លូវកាយ ការបំពាន
ផ្លូវអារម្មណ៍ឬផ្លូវចិត្ត ឥរិយបថតែួតតែែ និងអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ។

១.១.៣. អំពើហិង្រសាផ្លូវកាយ
 អំពើហិងែសាផ្លូវកាយ រួមមានការបង្ករបួសសា្នែម ឬគែែះថ្នែក់រាងកាយ 
ឧទាហរណ៍៖ ដោយ វាយ ទះ ទាត់ ធាក់ ឬរុញ ឬធ្វើឱែយឈឺចាប់ដោយបែើអាវុធ។

១.១.៤. ការបំពានផ្លូវអារម្មណ៍ឬផ្លូវចិត្ត
 ករណីនែះអាចរួមមាន ឥរិយបថជាចែើនបែភែទដូចជា៖

• ការរិះគន់គាត់ដដែលៗ
• ការហៅឈ្មែះគាត់ ឬបែែប់ថ គាត់អាកែក់ ឬភ្លីភ្លើ
• ការគំរាមថនឹងធ្វើឱែយគាត់ ឬកូនរបស់គាត់ឈឺចាប់
• ការគំរាមថនឹងបំផ្លែញអ្វីៗដែលគាត់យកចិត្តទុកដក់
• ការធ្វើឱែយគាត់អស់តម្លែ ឬអាមា៉ែស់មុខនៅចំពោះមុខមហាជន។

ផ
្នេក

ទ
ី ១
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ឥរិយបថតែួតតែែរួមមាន៖
• ការមិនអនុញ្ញែតឱែយស្តែីចែញកែែផ្ទះ ឬទៅជួបកែុមគែួសារ ឬមិត្តភក្ដិ។
• ការទទូចចង់ដឹងអំពីកន្លែងដែលគាត់នៅគែប់ពែលវែលា។
• ជារឿយៗ ការសងែស័យថគាត់មិនសោ្មែះតែង់។
• មិនអនុញ្ញែតឱែយស្វែងរកការថែទាំសុខភាពដោយគា្មែនការអនុញ្ញែត។
• ការចាកចែញពីគាត់ដោយមិនទុកបែែក់សមែែប់ចំណាយនៅផ្ទះ។

១.១.៥. អំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ
 រួមមាន៖

• ការបង្ខំឱែយគាត់រួមភែទ ឬបែពែឹត្តផ្លូវភែទនៅពែលគាត់មិនចង់ធ្វើ
• ការបង្កគែែះថ្នែក់ដល់គាត់អំឡុងពែលរួមភែទ
• ការបង្ខំឱែយគាត់រួមភែទដោយគា្មែនការពារការមានផ្ទែពោះ ឬឆ្លងជំងឺ។

 ឥរិយបថអវិជ្ជមានចំពោះសែ្តីដែលធា្លែប់មានបទពិសោធន៍រងអំពើហិងែសាពី
ដែគូស្និទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទអាចធ្វើឱែយសែ្តីកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ និង 
ពិបាកជាសះសែបើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ឥរិយបថវិជ្ជមានអាចនាំឱែយអ្នកបង្ហែញពីការ 
យកចិត្តទុកដក់ដែលជួយដល់ការឆប់ជាសះសែបើយរបស់ស្តែី។

១.២. ជំនឿខុសឆ្គងអំពីអំពើហិង្រសាលើស្រ្តី
 ការបង្ហែញពីជំនឿខុសឆ្គងនែះនឹងជួយអ្នកឲែយយល់ដឹងពីជំនឿផ្ទែល់ខ្លួនរស់ 
អ្នក និងឥរិយបថចំពោះអំពើហិងែសាលើសែ្តី។ អ្នកអាចស្វែងយល់ខ្លះៗពីជំនឿរបស ់
អ្នក ឬមិត្តរួមការងររបស់អ្នក ហើយចាប់ផ្តើមគិតអំពីសែ្តីដែលរងអំពើហិងែសាតាមរូប
ភាពផែសែងៗ ដោយចោទសួរអំពីជំនឿរបស់អ្នកផ្ទែល់ និងធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីនោះ។ 
អ្នកអាចបង្កើតយុទ្ធវិធីមួយដែលមានសែ្តីជាមូលដ្ឋែនសមែែប់ផ្តល់ការថែទាំដល់សែ្តី។ 
ជំនឿខុសឆ្គងដែលបង្ហែញនៅទីនែះមិនពែញលែញទាំងអស់ទែ ហើយនៅមានចែើន 
ជាងនែះទៅទៀត។
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17ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

ជំនឿខុសឆ្គង៖ ស្រ្តីបង្កឱ្រយមានអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសរ និងអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទតាម  រយៈ 
ការស្លៀកពាក់ ឬកាយវិការ
ការពិត៖ សែ្តីមានសិទ្ធិស្លៀកពាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់ពួកគាត់។ រូបរាងកាយ
និងបែភែទនែសម្លៀកបំពាក់មិនមែន ជាចំណុចទាក់ទាញឱែយមានការរំលោភផ្លូវភែទ
ជាដច់ខាត។ នែះជាជំនឿខុសឆ្គងដែលទុកសែ្តីជាឧបករណ៍ ផ្លូវភែទដោយផ្អែកលើ 
របូរាងកាយ សម្លៀកបពំាក ់ការតបុតែងមខុមាត ់ឬគែែនត់ែការធ្វើសក។់ តែការពតិបាន 
បង្ហែញថអំពើហិងែសាកើតឡើងលើសែ្តីគែប់បែភែទ ដោយមិនពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងអាយុ 
រូបរាង តួនាទីឬសា្ថែនភាពក្នុងសង្គមរបស់ពួកគែឡើយ។ 

ជំនឿខុសឆ្គង៖ ស្រ្តីញុះញង់ធ្វើឱ្រយប្តី ឬដ្រគូររបស់គាត់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្រសាលើគាត់
ការពិត៖ មនុសែសតែមា្នែក់គត់ដែលទទួលខុសតែូវចំពោះការបំពានគឺអ្នកបែពែឹត្ត។
បើទោះជាអាកបែបកិរិយរបស់ជនរងគែែះមានលក្ខណៈញុះញង់ ក៏ការបែពែឹត្តអំពើ 
ហិងែសាគឺជាទង្វើខុសចែបាប់ទាំងសែុង ទោះជាបែពែឹត្តលើសមាជិកក្នុងគែួសារក៏ដោយ 
។ ជនល្មើសតែងតែពែយាយមរកលែសដោះសារចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានបែពែឹត្តបើ 
ទោះជាជនគោលដៅរបស់គែញុះញង់ឬមិនញុះញង់ក៏ដោយ។ 

ជំនឿខុសឆ្គង៖ សញ្ញ្រណន្រអំពើហិង្រសាលើដ្រគូស្និទ្ធស្ន្រល និងអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ 
ត្រងត្រឃើញមានទំនក់ទំនងនឹងគា្ន្រ
ការពិត៖ ការបំពានផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តធ្វើឱែយជនបែពែឹត្តដក់ការតែួតតែែលើជនរង
គែែះ។ ការវាយបែហារ ដោយពាកែយសំដី ការគំរាមកំហែង ការបំភ័យសម្លុត និងការ 
 តែតួតែែលើអាកបែបករិយិគសឺទុ្ធតែជាយុទ្ធវធិធី្វើឱែយអារម្មណរ៍បសជ់នរងគែែះទៅលើ 
ឯករាជែយភាព និងតម្លែផ្ទែល់ខ្លួនកាន់តែខែសាយទៅ។ ការបំពានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ស្ថិត 
កែែមការបំពានផ្លូវចិត្ត ហើយអាចកើតឡើងនៅពែលដែលជនបែពែឹត្តគែប់គែងយ៉ែង 
តឹងរឹងលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនរងគែែះដកបែែក់ ឬវត្ថុមានតម្លែផែសែងៗពីជនរងគែែះ 
ឬបំផ្លែញការងររបស់ជនរងគែែះ។ បើទោះជាសា្លែកសា្នែមនែការបំពានផ្លូវចិត្តកប់
ជែែខាងក្នុងពិបាកមើលឃើញដោយភ្នែក តែវាជាការឈឺចាប់មួយយ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ 
ពែលខ្លះអាចនឹងចែើនជាងការបំពានលើរូបរាងកាយទៀតផង។ 
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18 ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

ជំនឿខុសឆ្គង៖ អំពើហិង្រសាលើដ្រគូស្និទ្ធស្ន្រល រួមទាំងអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទគឺជា 
បញ្ហ្រក្នុងគ្រួសររវាងដ្រគូ និងសមាជិក គ្រួសរត្រប៉ុណ្ណ្រះ
ការពិត៖ អំពើហិងែសាលើដែគូស្និទ្ធសា្នែល និងអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ គឺមិនបានកំណត់ 
តែមឹគសូា្វែម ីភរយិដែលបាន រៀបអាពាហព៍ពិាហឡ៍ើយ ហើយវាជាទង្វើផ្ទយុពចីែបាប។់ 
អំពើហិងែសានៅក្នុងផ្ទះតែូវរាយការណ៍និងមិន តែួវគិតថជាបញ្ហែដែលតែូវដោះសែែយ
ក្នុងរង្វង់តែសមាជិកក្នុងគែួសារនោះទែ។
លើសពីនែះ អំពើហិងែសាលើសែ្តី និងកុមារបង្កើននូវការចំណាយខ្ពស់សមែែប ់
សង្គមជាតិ។ ឧទាហរណ៍ការថែទាំ វែជ្ជសាសែ្ត ការខូចខាតទែពែយសមែបត្តិ ការបាត់បង់ 
សមត្ថភាពធ្វើការងរ និងបាត់បង់ចំណូល កុមារពុំមានលទ្ធភាពចូលរៀន ដែលទាំង
នែះជាបញ្ហែរបស់សង្គមជាតិ។ 

ជំនឿខុសឆ្គង៖ អំពើហិង្រសាលើដ្រគូស្និទ្ធស្ន្រលកើតឡើងចំពោះត្រអ្នកក្រីក្រខ្វះការ 
អប់រំ និងមានជីវភាពរស់នៅកម្រិតទាប 
ការពិត៖ អំពើហិងែសាលើដែគូស្និទ្ធសា្នែលកើតឡើងដោយពុំគិតពីសា្ថែនភាពសែដ្ឋកិច្ច
ជនជាតិភាគតិច ឬ វណ្ណៈឡើយ ។ វាកើតមានឡើងនៅគែប់ទីកន្លែង គែប់សែទាប់ 
វណ្ណៈសង្គម។ 
 
១.៣. ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណស្ត្រីដ្រលអាចទទួលរងអំពើហិង្រសា
 នែះគឺជារឿងសំខាន់សមែែប់អ្នកផ្ដល់ សែវាថែទាំសុខភាពដែលតែូវដឹងថ 
បញ្ហែ សុខភាពរបស់ស្តែីអាច បង្ក ឬធ្វើឱែយកាន់តែយ៉ែប់យុឺនដោយសារអំពើហិងែសា។ 
គាតអ់ាចជាអ្នកបែឈមនងឹការបពំានបន្តបនា្ទែបន់ៅផ្ទះ ឬធា្លែបម់ានពអីតតីកាល ឬគាត ់
អាចជាអ្នកធា្លែប់បានទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភែទកាលពីពែលថ្មីៗ ឬពីអតីត 
កាល។
 ស្តែីដែលទទួលរងអំពើហិងែសានៅក្នុងទំនាក់ទំនង ជាមួយដែគូតែងតែស្វែង 
រកការថែទាំសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងសា្ថែនភាពផ្លូវអារម្មណ៍ឬផ្លូវចិត្ត រួមទាំងរបួស 
សា្នែម។ ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ ជារឿយៗពួកគាត់ពុំបែែប់អ្នកអំពីអំពើហិងែសានោះ 
ទែ ដោយសារតែភាពអាមា៉ែស ឬការភ័យខា្លែចតែូវគែវិនិច្ឆ័យ ឬខា្លែចដែគូរបស់ខ្លួន។ 
អ្នកអាចសងែស័យថ ស្តែីណាមា្នែក់ធា្លែប់ទទួលរងអំពើហិងែសា បែសិនបើគាត់មានចំណុច 
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19ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

ណាមួយដូចខាងកែែម៖
• មានបញ្ហែសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍ជាបន្តបនា្ទែប់ដូចជា ភាពតានតឹងការ 

ថប់បារម្ភ ឬធា្លែក់ទឹកចិត្ត
• ឥរិយបថគែែះថ្នែក់ដូចជា ការបែើជាតិអាល់កុល ឬគែឿងសែវឹងពុំ 

តែឹមតែូវ
• ការគិត មានផែនការ ឬទង្វើបង្កគែែះថ្នែក់ដល់ខ្លួនឯង ឬ ប៉ុនប៉ង ឬ 

ធ្វើអត្តឃាត
• របួសសា្នែមដដែលៗ ឬពុំមានការពនែយល់ចែបាស់លាស់
• ជំងឺកាមរោគដដែលៗ
• ការមានផ្ទែពោះដោយចែដនែយ
• ការឈឺចាប់ ឬសា្ថែនភាពរាុែំរ៉ែដែលពុំអាចពនែយល់បកសែែយបាន 

(ឈឺតែគាក ឬបញ្ហែផ្លូវភែទ បញ្ហែ       កែពះ ពោះវៀន ឈឺតមែងនោម 
ឬបោ្លែកនោម ឈឺកែបាល)

• ការពិគែែះពិភាកែសាពីសុខភាពដដែលៗ ពុំមានរោគវិនិច្ឆ័យចែបាស់
លាស់។អ្នកអាចសងែស័យថមានបញ្ហែអំពើហិងែសា បែសិនបើដែគូឬប្ដី 
របស់ស្តែីនោះរំខានក្នុងពែលពិគែែះពិភាកែសា ឬស្តែីជាញឹកញាប់ខក
ការណាត់ជួបពិនិតែយសុខភាពផ្ទែល់ខ្លួនឬកូនរបស់គាត់    ឬបែសិនបើ 
កូនរបស់គាត់មានបញ្ហែផ្លូវអារម្មណ៍ ឬឥរិយបថ។

 

អង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនផ្ដល់អនុសាសន៍ឱែយពិនិតែយស្វែងរក អំពើហិងែសាលើ
ស្តែីដែលមកទទួលសែវាការថែទាំសុខភាពឡើយ។ អង្គការសុខភាពពិភពលោក 
សូមលើកទឹកចិត្តឱែយអ្នកផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពលើកឡើងពីបែធានបទនែះជាមួយ
ស្តែីដែលមានរបួសសា្នែម ឬសា្ថែនភាពផែសែងៗដែលពួកគាត់សងែស័យថទាក់ទងនឹង
អំពើហិងែសា។
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20 ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

“តើអ្នកផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាពត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើសង្រស័យថាមានអំពើហិង្រសា?”

មិនតែូវសួរសែី្តអំពីការរងអំពើហិងែសាពីដែគូទែ លុះតែែតែគាត់នៅតែមា្នែក់ឯង។ ទោះបី 
ជាគាត់នៅជាមួយស្តែីណា មា្នែក់ផែសែងទៀតក៏ដោយ ស្តែីមា្នែក់នោះអាចជាមា្ដែយ ឬបង 
ប្អូនសែីរបស់អ្នករំលោភបំពាន។បែសិនបើអ្នកសួរគាត់ អំពីអំពើហិងែសា សូមធ្វើដោយ 
ឥរិយបថយល់ចិត្ត និងគា្មែនការវិនិច្ឆ័យទៅលើគាត់។ បែើបែែស់ភាសាសមរមែយ និង 
សមសែបទៅនឹងវបែបធម៌ និងសហគមន៍ដែលអ្នកកំពុងធ្វើការនៅទីនោះ។ ស្តែីខ្លះ 
អាចមនិចលូចតិ្តពាកែយ "អពំើហងិែសា" នងិ "ការរលំោភបពំាន” ទែ។ វបែបធម ៌នងិសហគមន៍
នីមួយៗមានវិធីសាសែ្តក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហែដោយបែើបែែស់ពាកែយពែចន៍ផែសែងៗ 
។ហើយនែះជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលតែូវបែើពាកែយពែចន៍ដែលស្តែីបែើបែែស់។
ឯកសារជំនួយនៅក្នុងទំព័របនា្ទែប់នឹងផ្ដល់ឧទាហរណ៍អំពីបែភែទបែយោគ និងសំណួរ 
ផែសែងៗដែលអ្នកអាចបែើក្នុងការសួរអំពីអំពើហិងែសាពីដែគូស្និទ្ធសា្នែល។
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21កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ 2121កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

កា រសួរអំពីអំពើហិង្រសា 
ខា ងកែ ែមនែះគឺជា បែ យោ គមួយចំនួន ដែលអ្ន កអា ចបែ ើមុនពែលសួរសំណួរ
តែ ង់ៗពា ក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ហ ែអំពើហិងែសា ៖
• “មា នស្ត ែ ីជា ចែ ើនជួបបែ ទះបញ្ហ ែជា មួយនឹងប្ដ ី ឬដែគូរបស់ខ្ល ួន ឬនរណា 

មា្ន ែក់ផែសែងទៀតដែលពួកគែរស់នៅ ជា មួយ។”
• “ខ្ញ ុំបា នឃើញស្ត ែ ីជួបបញ្ហ ែជា ចែ ើនដូចគា្ន ែ នឹងបញ្ហ ែដែលអ្ន កបា នជួបបែ 

ទះនៅ ផ្ទ ះ។”

ទា ំងនែះជា សំណួរង យៗ និងតែ ង់ៗមួយចំនួន ដែលអ្ន កអា ចចា ប់ផ្ដ ើមសួរ
ដោ យបង្ហ ែញថ អ្ន កចង់សា្ដ ែប់បញ្ហ ែរបស់ពួកគា ត់។ ផ្អ ែកទៅ លើចម្ល ើយរបស់
គា ត់ បន្ត សួរសំណួរ និងសា្ដ ែប់សា ច់រឿងរបស់គា ត់។ បែ សិនបើគា ត់ឆ្ល ើយ “ចា ស៎” 
ចំពោ ះសំណួរណា មួយខា ងកែ ែមនែះ តែ ូវផ្ដ ល់កា រគា ំទែ ដំបូងជូនគា ត់ 
(សូមមើលផ្ន ែកទី២ នែកា រគា ំទែ  ដំបូង)។
• “តើអ្ន កខា្ល ែចប្ដ ី (ឬដែគូ) របស់អ្ន ក ឬនរណា មា្ន ែក់ផែសែងទៀតនៅ ក្ន ុងផ្ទ ះឬ 

ទែ?”
• “តើប្ដ ី (ឬដែគូ) របស់អ្ន ក ឬនរណា មា្ន ែក់ផែសែងទៀតនៅ ក្ន ុងផ្ទ ះ៖

• ធា្ល ែប់បា នគំរា មថ នឹងធ្វ ើឱែយអ្ន កឈឺចា ប់ ឬបង្ក គែ ែះថ្ន ែក់លើរា ងកា យ
ដល់អ្ន កដោ យវិធីណា មួយដែរឬទែ? បែ សិនបើធា្ល ែប់ តើវា បា នកើត
ឡើងពីពែលណា ?”

• ធា្ល ែប់សម្ល ុត ឬបែ មា ថអ្ន កដែរ ឬទែ?
• ពែយា យ មគែ ប់គែ ង ឬតែ ួតតែ ែអ្ន ក ឧទា ហរណ៍៖ មិនអនុញ្ញ ែតឱែយអ្ន ក

មា នលុយកា ក់ ឬចែញកែ ែផ្ទ ះដែរ ឬទែ?”
• បា នបង្ខ ំឱែយអ្ន ករួមភែទ ឬបង្ខ ំឱែយមា នទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវភែទដែលអ្ន កមិន

ចង់ដែរ ឬទែ?”
• បា នគំរា មថ នឹងសមា្ល ែប់អ្ន កដែរឬទែ?”

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ១.១
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22 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ2222 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ១.២

កា រចងកែ ងឯកសា រអំពីអំពើហិងែសា ពីដែគូ
កា រចងកែ ងឯកសា រគឺ មា នសា រសំខា ន់ក្ន ុងកា រផ្ដ ល់កា រថែទា ំឱែយបា នដិតដល់ជា បន្ត 
បនា្ទ ែប់ ដើមែបីដ ស់តឿនខ្ល ួនអ្ន ក ឬបែ ែប់អ្ន កផ្ដ ល់កា រថែទា ំសុខភា ពផែសែងទៀតឱែយបា ន
ដឹងនៅ ពែលមកពិនិតែយលើកកែ ែយ។ កា រចងកែ ងឯកសា រអំពីរបួសសា្ន ែមអា ចមា ន
សា រសំខា ន់ បើស្ត ែ ីសមែ ែចចិត្ត ទៅ ប្ដ ឹងនគរបា ល។
• បែ ែប់សែ ្ត ីពីមូលហែតុដែលអ្ន កកត់តែ ែ ហើយសួរគា ត់ថ តើកា រធ្វ ើបែបនែះ

មា នបញ្ហ ែដែរឬទែ រួចធ្វ ើតា ម បំណងរបស់គា ត់។ បែ សិនបើគា ត់មិនចង់ឱែយ
សរសែរចំណុចណា មួយចូល សូមកុំកត់តែ ែ។

• បញ្ច ូលក្ន ុងកំណត់តែ ែវែជ្ជ សា ស្ត ែ រា ល់កា រត្អ ូញត្អ ែរចំពោ ះសុខភា ព អា កា ររោ គ
និងរោ គសញ្ញ ែ ដូចគា្ន ែនឹងអ្វ ដីែលអ្ន កធ្វ ើសមែ ែប់ស្ត ែ ីដទែទៀត រួមទា ំងកា រ
បរិយ យពីរបួសសា្ន ែមគា ត់។ វា អា ចមា នសា របែ យោ ជន៍ក្ន ុងកា រកត់ចំណា ំអំពី
មូល ហែតុដែលសងែស័យលើរបួសសា្ន ែមទា ំងនែះ ឬសា្ថ ែនភា ពផែសែងៗទៀតរួម 
ទា ំងអ្ន កដែលធ្វ ើឱែយគា ត់រងរបួស។

• កុំសរសែរអ្វ ីមួយដែលអា ចឱែយអ្ន កដែលមិនតែ ូវដឹងឃើញឡើយ ឧទា ហរណ៍៖ 
កែ ដ សថតកា ំរស្ម ីអ៊�ច ឬតា រា ង តា មដ នកា រសមែ ែកពែទែយ។

• តែ ូវបែ យ័ត្ន អំពីសា្ថ ែនភា ពដែលអា ចធ្វ ើឱែយបែកធា្ល ែយកា រសមា្ង ែត់។ តែ ូវបែ យ័ត្ន ជា 
មុនអំពីអ្វ ីដែលអ្ន កសរសែរ និងកន្ល ែងដែលអ្ន ករកែសា ទុកកំណត់តែ ែ។

• ដើមែបីរកែសា កា រសមា្ង ែត់ឱែយកា ន់តែល្អ  កន្ល ែងផ្ត ល់សែវា មួយចំនួនអា ចបែ ើបែ ែស់
លែខកូដ ឬសញ្ញ ែសមា្គ ែល់ជា ពិសែសដើមែបីបញ្ជ ែក់អំពីករណីនែកា ររំលោ ភបំ
ពា នឬកា ររំលោ ភបំពា នដែលសងែស័យ។
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23កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ 2323កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ១.៣

អ្វ ីដែលតែ ូវធ្វ ើ បែ សិនបើអ្ន កសងែស័យថ មា នអំពើហិងែសា  ប៉ុន្ត ែគា ត់មិនប�្ច ែញឱែយដឹង
• កុំដ ក់សមា្ព ែធលើគា ត់ ហើយតែ ូវទុកពែលឱែយគា ត់ធ្វ ើកា រសមែ ែចចិត្ត អំពីអ្វ ីដែល

គា ត់ចង់បែ ែប់អ្ន ក។
• បែ ែប់គា ត់អំពីសែវា ទា ំងឡា យដែលអា ចរកបា ន បែ សិនបើគា ត់ជែ ើសរីសបែ ើ

សែវា ទា ំងនោ ះ។
• ផ្ដ ល់ជូនព័ត៌មា នអំពីផលប៉ះពា ល់នែអំពើហិងែសា ទៅ លើសុខភា ពស្ត ែ ី 

និងកូនរបស់ពួកគា ត់។
• តែ ូវចុះមកសួរសុខទុក្ខ តា មដ នគា ត់បន្ត ទៀត។

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ១.៤

គន្ល ឹះក្ន ុងកា រផ្ត ល់នូវភា ពឯកជន 
• ហៅ  ឬ បែ កា សឈ្ម ែះស្ត ែ ីដែលតែ ូវជួប តែមិនតែ ូវបញ្ជ ែក់ពីសែវា កម្ម ដែល

គា ត់តែ ូវកា រជា ដ ច់ខា ត
• រកកន្ល ែងសា្ង ែត់មួយដើមែបីនិយ យជា មួយសែ ្ត ីឆ្ង ែយពីភ្ន ែក និងតែ ចៀករបស់ 

អ្ន កដទែ
• និយ យដោ យសម្ល ែងតិចៗ ដូច្ន ែះអ្ន កដទែមិនអា ចសា្ត ែប់ឮ
• មិនតែ ូវសួរសែ ្ត ីនៅ ចំពោ ះមុខអ្ន កដទែថ តើគា ត់តែ ូវកា រសែវា កម្ម អ្វ ីឡើយ
• បើមា នវត្ត មា នអ្ន កដទែ តែ ូវរកកន្ល ែងឯកជនមួយដើមែបីសួរសែ ្ត ីអំពីព័ត៌មា ន 

រសើបមួយចំនួន
• ចូរបិទទា្វ ែររា ល់ពែលនិយ យជា មួយអ្ន កជំងឺ
• ផ� ែកកា រសមា� ែសន៍បែ សិនណា មា នអ្ន កដទែដើរចូលមកក្ន ុងបន្ទ ប់ 
• បែ ើវា ំងនន ឬ របា ំងសមែ ែប់ផ្ត ល់កា រគោ រពសិទ្ធ ិឯកជន 

ក្ន ុងបន្ទ ប់ពិនិតែយជំងឺ។
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24 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ2424 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ១.៥

កា រសន្ទ នា ជា មួយសែ ្ត ីពិកា រ
 សែ ្ត ីពិកា រគួរតែ ូវបា នផ្ត ល់នូវកា រគោ រព និងផ្ត ល់តម្ល ែដូចសែ ្ត ីធម្ម តា ទូទៅ ។ 
បែ សិនបើសែ ្ត ីមា នពិកា រភា ពរូបរា ងកា យ ឬសតិអា រម្ម ណ៍ (ឧទា ហរណ៍៖ ថ្ល ង់ ឬ គ) 
ចូររកវិធីនិយ យជា មួយពួកគា ត់។
 កុំអនុញ្ញ ែតឲែយជំនឿ អត្ត ចរិត និងកា រសន្ម តរបស់អ្ន កកា្ល ែយជា ឧបសគ្គ ក្ន ុងកា រ
ទា ក់ទងជា មួយសែ ្ត ីពិកា រជា ដ ច់ខា ត។ វា ជា រឿងធម្ម តា ដែលយើងមា នអា រម្ម ណ៍
ភា្ញ ែក់ នៅ ពែលបែ ែសែ ័យទា ក់ទងជា មួយមនុសែសដែលបែ ើបែ ែស់វិធីសា សែ ្ត ទំនា ក់
ទំនងប្ល ែកមករកយើង តែចូរចងចា ំថ កា រទា ក់ទងទា មទា រនូវមនុសែសពីរនា ក់។
 កុំបែ ើបែ ែស់ពា កែយថ  បា ត់បង់សមត្ថ ភា ព ឬពិកា រភា ព នៅ ពែលនិយ យជា  
មួយសែ ្ត ី ឬនិយ យអំពីសែ ្ត ីនោ ះ (ឧទា ហរណ៍៖ សែ ្ត ីពិកា រភ្ន ែក) ពែ ែះវា បង្ក ើតឲែយមា ន 
ផ្ន ត់គំនិតអវិជ្ជ មា ន។ ចូរហៅ សែ ្ត ីទា ំងនោ ះតា មឈ្ម ែះជា ទពីែញចិត្ត របស់ពួកគា ត់។
 កុំនិយ យធ្វ ើដូចជា ពួកគា ត់មិនយល់ ឬមិននៅ ក្ន ុងបន្ទ ប់ឱែយសោ ះ។
 គន្ល ឹះមួយចំនួននៅ ពែលនិយ យជា មួយសែ ្ត ីពិកា រ៖

• បែ ើបែ យោ គខ្ល ីៗហើយចែបា ស់។
• បែ ើកា រទា ក់ទងដោ យកា យវិកា រ ដូចជា កា របង្ហ ែញទឹកមុខ និង 

ភា សា កា យវិកា រ (ឧទា ហរណ៍៖ ញញឹម)។
• បែ ើបែ ែស់ជំនួយនែកា រទា ក់ទងដូចជា ផ្ទ ែំងរូបភា ពបើចា ំបា ច់ ដើមែបី 

ជួយសែ ្ត ីឱែយទំនា ក់ទំនងដោ យសែរី។
ក្ន ុងករណីខ្ល ះ អា ចរកសមា ជិកគែ ួសា រដើមែបីជួយអ្ន កក្ន ុងកា រទា ក់ទងជា មួយសែ ្ត ី។ សែ ្ត ី
ពិកា រអា ចគា្ម ែនបទពិសោ ធន៍ ចែ ើនក្ន ុងកា រទា ក់ទងជា មួយមនុសែសប្ល ែកមុខ ដូច្ន ែះពួក
គា ត់តែ ូវកា រជំនួយពីសមា ជិកគែ ួសា រណា មា្ន ែក់ ឬតែ ូវបង្ក រ ភា ពង យសែ ួលដល់ពួក
គា ត់។
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25ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ
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ផ្នេកទី២ ការគាំទេដំបូងសមេប់ការរំលោភ 

       បំពានផ្លូវភេទ  និងអំពើហិងេសាពី 

ដេគូស្និទ្ធស្នាល

២.១. តើការគាំទ្រដំបូងជាអ្វី?
 ការគាំទែដំបូងផ្ដល់ការថែទាំជាក់ស្តែង និងការឆ្លើយតបទៅនឹងអារម្មណ៍ផ្លូវ
ចិត្ត ផ្លូវកាយ សុវត្ថិភាព និង តមែូវការការគាំទែរបស់សែ្តី ដោយមិនជែៀតជែែកលើ
ភាពជាឯកជនរបស់គាត់។
 ជារឿយៗការគាំទ្រដំបូង គឺជាការថ្រទាំដ៏សំខាន់ដ្រលអ្នកអាចផ្ដល់ឱ្រយស្រ្តី។
បែសិនបើទាំងនែះជាអ្វីដែល អ្នកអាចធ្វើបាន អ្នកនឹងជួយសែ្តីឱែយមកបែើបែែស់សែវា 
ឱែយអស់ពីលទ្ធភាព។ ការគាំទែដំបូងជួយជនរងគែែះដែលបានឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាក 
ការតានតឹងផ្លូវចិត្តនានា រួមទាំងស្តែីដែលរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាផងដែរ។

សូមចងចាំ៖ នែះជាឱកាសតែមួយសមែែប់អ្នកក្នុងការជួយស្តែីរងគែែះ។

 ការគាំទ្រដំបូងមានកិច្ចការសមញ្ញចំនួន ៥ ដែលឆ្លើយតបនឹងតមែូវការទាំង
ផ្នែកអារម្មណ៍ និងតមែូវការជាក់ស្ដែងក្នុងពែលតែមួយ។ តួអកែសរនែពាកែយថ“LIVES” 
អាចរំលឹកអ្នកពីកិច្ចការទាំង ៥ នែះដែលជួយការពារជីវិតស្តែី៖
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បញ្ជែក់ភាពតែឹមតែូវ 
(Validate)

បង្ហែញថអ្នកយល់ និងជឿជាក់លើគាត់។ ធានាថគាត់
មិនតែូវបានស្ដីបនោ្ទែស។

ពងែឹងសុវត្ថិភាព  
(Enhance Safety)

ពិភាកែសាអំពីផែនការដើមែបីការពារគាត់ពីគែែះថ្នែក ់
ផែសែងៗ បែសិនបើមានអំពើហិងែសាកើតឡើងម្ដងទៀត។

គាំទែ (Support) គាំទែគាត់ដោយជួយផ្ដល់ព័ត៌មាន សែវាកម្ម និងការគា ំ
ទែផ្នែកសង្គម។

សូមមើលទំព័របនា្ទែប់ទៀតអំពីព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកិច្ចការទាំង ៥ នែការគាំទែដំបូង 
នីមួយៗ។ កាតសមែែប់រំលឹកនែជំហានពាកែយថ “LIVES” មាននៅលើទំព័រចុង
កែែយនែសៀវភៅគ្លីនិកនែះ។

ផ
្នេក

ទ
ី ២

សា្ដែប់ (Listen) សា្ដែប់គាត់ដោយយកចិត្តទុកដក់ និងគា្មែនការវិនិច្ឆ័យ។

សាកសួរអំពីតមែូវការ 
និងកង្វល់ផែសែងៗ
(Inquire)

បា៉ែន់បែមាណ និងឆ្លើយតបនឹងតមែូវការ និងកង្វល់ពាក់
ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្ត  ផ្លូវកាយ សង្គម និង តមែូវការជាក់ស្តែង 
(ឧទាហរណ៍៖ ការថែទាំកូន)
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២.២. ការគាំទ្រដំបូងសម្រ្រប់តម្រូវការផ្ន្រកអារម្មណ៍
 ការគាំទែដំបូងជាការថែទាំដ៏សំខាន់ដែលអ្នកផ្តល់សែវាថែទាំសុខភាពអាច
ផ្ដល់ឱែយសែ្តី និងអាចជាតមែូវការដែលសែ្តីតែូវការ (តមែូវការផ្នែកអារម្មណ៍និងតមែូវ
ការជាក់ស្តែង)។
 គោលដៅនែការគាំទែដំបូងគឺ៖

• កំណត់តមែូវការ និងកង្វល់របស់គាត់
• សា្ដែប់ និងស្វែងយល់ពីកង្វល់ និងបទពិសោធន៍របស់គាត់
• ជួយគាត់ឱែយមានអារម្មណ៍ទាក់ទងជាមួយអ្នកដទែដោយភាពស្ងប់សា្ងែត់  

និងមានក្ដីសងែឃឹម
• លើកទឹកចិត្តគាត់ឱែយអាចជួយខ្លួនឯង និងហា៊ែនស្នើសុំការគាំទែ
• ស្វែងយល់ថ តើគាត់មានជមែើសអ្វីខ្លះ?
• គោរពបំណងបែែថ្នែរបស់គាត់
• ជួយគាត់ក្នុងការស្វែងរកការគាំទែផ្នែកសង្គម ផ្នែករាងកាយ និងផ្នែក 

ផ្លូវចិត្ត
• ពងែឹងសុវត្ថិភាព។

 សូមចងចាំ៖ ពែលអ្នកជួយដោះសែែយបញ្ហែតមែូវការជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ 
វាអាចជួយដល់តមែូវការផ្នែកអារម្មណ៍របស់គាត់ផងដែរ។
 នៅពែលអ្នកជួយដល់តមែូវការផ្នែកអារម្មណ៍របស់គាត់ អ្នកបានពងែឹង 
សមត្ថភាពគាត់ក្នុងការដោះសែែយតមែូវការជាក់ស្ដែងផងដែរ។
 អ្នកមិនតែូវ៖

• ដោះសែែយបញ្ហែរបស់គាត់
• បញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឱែយចាកចែញពីទំនាក់ទំនងដែលមានអំពើហិងែសា
• បញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឱែយទៅរកសែវាផែសែងទៀតដូចជា នគរបាល ឬតុលា ការ
• សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតដែលបង្ខំឱែយគាត់បានធូរសែបើយពីហែតុការណ៍

ឈឺចាប់
• ស្នើឱែយគាត់វាយតម្លែលើហែតុការណ៍ដែលកើតឡើង ឬមូលហែតុ
• បង្ខំឱែយរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ និងបែតិកម្មរបស់គាត់ចំពោះហែតុការណ៍
 សកម្មភាពទាំងអស់ខាងលើអាចធ្វើឱែយសា្ថែនភាពកាន់តែអាកែក់ចែើន

ជាងល្អ។
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គន្លឹះសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងការសន្ទន
• ជែើសរីសកន្លែងឯកជនដើមែបីនិយយគា្នែដែលគា្មែននរណាមា្នែក់អាបាន 

(ប៉ុន្តែមិនមែនជា កន្លែងដែល បង្ហែញឱែយអ្នកដទែដឹងពីមូលហែតុដែល 
អ្នកនៅទីនោះទែ)។

• ធានាថអ្នកនឹងមិននិយយនូវអ្វីដែលគាត់បាននិយយ បែែប់នរណា 
ផែសែងទៀតឡើយ ហើយអ្នកមិនតែូវបែែប់ថគាត់នៅទីនែះឱែយនរណាមា្នែក់ 
ដែលមិនគួរដឹងឡើយ។ បើអ្នកតមែូវឱែយរាយការណ៍អំពីសា្ថែនភាពរបស់
គាត់ ពនែយល់ពីអ្វីដែលតែូវរាយការណ៍ និងរាយការណ៍ទៅអ្នកណា។

• ជាដំបូងលើកទឹកចិត្តគាត់ឱែយនិយយ និងបង្ហែញថអ្នកកំពុងតែសា្ដែប់
គាត់។

• លើកទឹកចិត្តគាត់ឱែយបន្តការនិយយ បែសិនបើគាត់ចង់និយយ ប៉ុន្តែកុំបង្ខំ
គាត់ឱែយនិយយ (“តើអ្នកចង់និយយបន្ថែមអំពីហែតុការណ៍នោះដែរឬ
ទែ?”)។

• រកែសាភាពស្ងៀមសា្ងែត់។ បែសិនបើគាត់យំ ទុកពែលឱែយគាត់មានសភាព
 ដូចដើមវិញ។

សូមចងចាំ៖ តែូវគោរពបំណងបែែថ្នែរបស់គាត់ជានិច្ច។
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ការសា្តែប់
គោលបំណង

 ការសា្តែប់ផ្ដល់ឱកាសឱែយសែ្តីនិយយនូវអ្វីដែល គាត់ចង់និយយនៅកន្លែង 
ឯកជនមានសុវត្ថិភាពទៅកាន់អ្នកផ្តល់សែវាថែទាំសុខភាព។  សកម្មភាពបែបនែះ 
មានសារសំខាន់ណាស់ចំពោះការធ្វើឱែយអារម្មណ៍គាត់តែឡប់មកដូចដើម។
 ការសា្ដែប់ជាផ្នែកមួយសំខាន់នែការបែែសែ័យទាក់ទងល្អ និងជាមូលដ្ឋែននែ 
ការគាំទែដំបូង។ ការសា្ដែប់មិនមែនគែែន់ជាការសា្ដែប់ពាកែយពែចន៍របស់គាត់ប៉ុណ្ណែះ
ទែ ការសា្ដែប់មានន័យថ៖

•	 អាចយល់ដឹងពីអារម្មណ៍ដែលបង្កប់នៅក្នុងសម្ដីរបស់គាត់
• សា្ដែប់ពីអ្វីដែលគាត់និយយ និងអ្វីដែលគាត់មិនបាននិយយ
• ផ្តែតលើភាសាកាយវិការរបស់គាត់ និងអ្នក ដូចជាការសម្ដែងទឹកមុខ 

ការទាក់ទងគា្នែតាមភ្នែក និងកាយ វិការ
• អង្គុយឬឈរនៅកមែិតស្មើគា្នែ និងជិតល្មមអាចមើលដឹងពីការពែួយបារម្ភ 

និងការយកចិត្តទុកដក់លើគាត់  ប៉ុន្តែមិនជិតពែករហូតដល់រំខានគាត់នោះ
ទែ។

• តាមរយៈការអាណិតអាសូរ សម្តែងនូវការយល់ថស្តែីមានអារម្មណ៍បែប
ណា។

ការសា្ដែប់ដោយយកចិត្តទុកដក់ដែលអ្នកតែូវធ្វើ និងមិនតែូវធ្វើ

ត្រូវធ្វើ មិនត្រូវធ្វើ

សកម្មភាព

តែូវអត់ធ្មត់ និងរកែសាភាពស្ងប់សា្ងែត់។ ដក់សមា្ពែធឱែយគាត់និយយអំពីរឿងរា៉ែវ 
របស់គាត់។
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ធ្វើឱែយគាត់ដឹងថអ្នកកំពុងតែសា្ដែប់គាត ់
ឧទាហរណ៍៖ ងក់កែបាលរបស់អ្នក 
ឬនិយយថ “បាទ ឬចាស៎.....”

មើលនាឡិកាដែ ឬនិយយលឿនពែក។ 
លើកទូរស័ព្ទ មើលកុំពែយូទ័រ ឬសរសែរ។

សូមស្ងៀមសា្ងែត់។ 
ទុកពែលឱែយគាត់ពិចារណា។

សូមកុំពែយាយមបញ្ចប់ការគិតរបស់គាត់
ជំនួសគាត់។

អាកប្របកិរិយា

ដឹងថគាត់កំពុងមានអារម្មណ៍បែប 
ណា។

o វិនិច្ឆ័យអ្វីដែលគាត់បានធ្វើ 
ឬមិនបានធ្វើ          
ឬគាត់កំពុងមានអារម្មណ៍បែបណា

o និយយថ៖ “អ្នកមិនតែូវមានអារម្មណ៍
បែបនោះទែ” ឬ “អ្នកគួរតែមានអារម្ម
ណ៍ថអ្នកសំណាងណាស់ដែលនៅ
មានជីវិតឬ “គួរឱែយអាណិតណាស”់។

អនុញ្ញែតឱែយគាត់បែែប់រឿងរបស់គាត់តា
មអារម្មណ៍របស់គាត់។

បង្ខំគាត់

ដឹងពីអ្វីដែលគាត់ចង់បាន 
និងគោរពតាមបំណងបែែថ្នែ 
របស់គាត់។

ហាមគិត ឬធ្វើដូចជាអ្នកតែូវតែដោះ
សែែយបញ្ហែឱែយ 
គាត់។
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ការនិយាយ

ផ្ដល់ឱកាសឱែយគាត់និយយអ្វីដែលគាត់
ចង់និយយ។សួរថ“តើយើងអាចជួយ
គាត់ដោយរបៀបណា?”

អះអាងថអ្នកដឹងអ្វីល្អបំផុតសមែែប ់
គាត់។

លើកទឹកចិត្តគាត់ឱែយបន្តនិយយ បើគាត ់
ចង់និយយ។ ហើយសួរថ “តើអ្នកចង់
បែែប់ខ្ញុំពីរឿងអ្នកបន្ថែមទៀតទែ?

កាត់សម្ដីគាត់។ 
សូមរង់ចាំរហូតដល់គាត់និយយចប់ 
មុនពែលសួរសំណួរទៅគាត់។

រកែសាការផ្តែតការយកចិត្តទុកដក់លើ 
បទពិសោធន៍របស់គាត់និងការផ្ដល់ការ
គាំទែដល់គាត់។

ហាមបែែប់រឿងអ្នកផែសែងទៀតឱែយគាត់
ដឹង ឬនិយយអំពីបញ្ហែផ្ទែល់ខ្លួនរបស់
អ្នក។
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ថភបក–ផឋល់ការយកចិតថទុកោក់ថដលមនិានការ
ថបងថចកចំគ្ោះោត់ 

 រតគ្ចៀក–សាឋ ប់ឱ្យចាស់ពកីងវល់របស់ោត់ 

 គ្បះដូង–គ្ោយការថថទាំ និងការគ្ោរព 
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រៀនសា្ដែប់ដោយបែើ

ភ្នែក–ផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដក់ដែលមិនមានការ 
         បែងចែកចំពោះគាត់

តែចៀក–សា្ដែប់ឱែយចែបាស់ពីកង្វល់របស់គាត់

បែះដូង–ដោយការថែទាំ និងការគោរព
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ការសួរអំពីតមែូវការនិងកង្វល់

គោលបំណង
 ដើមែបីសិកែសាអំពីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសមែែប់សែ្តី។ យើងតែូវគោរពតាម 
បំណងបែែថ្នែ និងឆ្លើយតបទៅតាម តមែូវការរបស់គាត់។ពែលដែលអ្នកសា្តែប់រឿង 
រា៉ែវរបស់សែ្តី តែូវសា្តែប់ដោយយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសអំពីតមែូវការនិងបញ្ហែរបស ់
គាត់ និងអ្វីដែលគាត់មិននិយយប៉ុន្តែ ស្តែងចែញជាភាសាកាយវិការ។ សែ្តីទាំងនោះ 
អាចឱែយអ្នកដឹងពី តម្រូវការផ្ន្រករាងកាយ ផ្ន្រកអារម្មណ៍ ឬផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច និងបញ្ហែ
សុវត្ថិភាពរបស់គាត់ ឬការគាំទែផ្នែកសង្គមដែលគាត់តែូវការ។ អ្នកអាចបែើបច្ចែក
ទែសខាងកែែមដើមែបជីយួសែ្តទីាងំនោះក្នងុការបង្ហែញពអី្វដីែលគាតត់ែវូការ នងិដើមែប ី
ធានាថអ្នកយល់អំពីតមែូវការទាំងនោះ។

បច្ចែកទែសសមែែប់ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមក

គោលការណ៍ ឧទាហរណ៍

រៀបចំសំណួររបស់អ្នកជាការស្នើសុំឱែយ
ស្តែីនិយយ

“តើអ្នកចង់និយយអំពីអ្វី?”

សួរ”សំណួរបើក”ដើមែបីលើកទឹកចិត្តឱែយ
គាត់និយយបានចែើនជំនួសឱែយពាកែយ 
ចា៎ែស ឬទែ។

“តើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តែចដែរអំពី
រឿងនោះ?”

អានសារឡើងវិញឬនិយយសារឡើង 
វិញពីអ្វីគាត់បាននិយយដើមែបីវាស់ស្ទង់
ពីការយល់របស់អ្នក។

“អ្នកនិយយថអ្នកមិនសបែបាយចិត្ត
ខា្លែំង”

ឆ្លុះបញ្ចែំងពីអារម្មណ៍របស់គាត់។ “វាហាក់ដូចជាអ្នកមានអារម្មណ៍ខឹងពី
រឿងនោះ…” “អ្នកហាក់ដូចជាមាន
ទុក្ខពែួយ”
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ស្វែងយល់បែសិនបើចាំបាច់។ “តើអ្នកអាចបែែប់ខ្ញុំបន្ថែមពីរឿងនោះ
បានទែ?”

ស្នើសុំការបញ្ជែក់បន្ថែមបែសិនបើអ្នក 
មិនយល់។

“តើអ្នកអាចបែែប់រឿងនោះម្តងទៀត
បានទែ?”

ជួយគាត់ដើមែបីកំណត់ និងបង្ហែញពីតមែូ
វការនិងបញ្ហែរបស់គាត់។

“តើមានអ្វីដែលអ្នកតែូវការ 
ឬពែួយបារម្មណ៍ដែរឬទែ?”
“អ្នកហាក់ដូចជាតែូវការកន្លែងសមែែប់
សា្នែក់នៅ”

សង្ខែបពីអ្វីដែលគាត់បាននិយយ។ “អ្នកហាក់ដូចជាចង់និយយថ....”

អ្វីដ្រលត្រូវជៀសវាង

កុំសួរសំណួរនាំមុខដូចជា “ខ្ញុំអាចសែម៉ែថរឿងនោះធ្វើឱែយអ្នកពិបាកចិត្តមែនទែ?”

កុំសួរសំណួរ “ហែតុអ្វ”ី ដូចជា “ហែតុអ្វីអ្នកធ្វើដូចនោះ…?” សំណួរទាំងនោះអាច
ជាសំណួរស្ដីបនោ្ទែស។
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បញ្ជែក់អំពីភាពតែឹមតែូវ

គោលបំណង

 ដើមែបីឱែយសែ្តីទាំងនោះដឹងថគាត់មានអារម្មណ៍ធម្មតា ហើយការបង្ហែញពី 

អារម្មណទ៍ាំងនោះនងឹមានសវុត្ថភិាព ហើយពកួគាតម់ានសិទ្ធរិសន់ៅដោយមនិទទលួ 

រងអំពើហិងែសា ឬការភ័យខា្លែចអ្វើឡើយ។ 

 ការបញ្ជែក់ពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទែមានន័យថ អនុញ្ញែតឱែយបុគ្គលនោះ 

ដឹងថអ្នកបានសា្តែប់យ៉ែងយកចិត្តទុកដក់ ទើបអ្នកយល់ពីអ្វីដែលគាត់កំពុងនិយយ 

ហើយអ្នកជឿលើអ្វីដែលគាត់និយយដោយគា្មែនការវាយតម្លែ ឬមានលក្ខខណ្ឌ 

ឡើយ។

ចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកអាចនិយយ៖

• “វាមិនមែនជាកំហុសអ្នកទែ។ អ្នកមិនតែូវទទួលការស្តីបនោ្ទែសទែ”

• “វាមិនមានបញ្ហែអ្វីទែក្នុងការនិយយ”

• “ការគាំទែនឹងមានសមែែប់អ្នក” [និយយដូច្នែះបែសិនបើជាការពិតតែ

ប៉ុណ្ណែះ

• “អ្វីដែលបានកើតឡើងគឺមិនអាចដោះសារ ឬលើកលែងបានឡើយ”

• “គា្មែននរណាមា្នែក់សមនឹងទទួលការវាយដំពីដែគូខ្លួនទែ”

• “អ្នកមិនមែនមានតែមា្នែក់ឯងទែ។ ជាអកុសល មានសែ្តីជាចែើនក៏ជួបបែទះ

បញ្ហែនែះផងដែរ”

• “ជីវិតរបស់អ្នក សុខភាពរបស់អ្នក និងខ្លួនអ្នកគឺមានតម្លែ”

• “គែប់គា្នែតែូវមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនៅផ្ទះ”

• “ខ្ញុំពែួយបារម្ភថរឿងនែះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នក”

ឯកសារជំនួយការងរខាងកែែមនែះ នឹងផ្តល់ជាវិធីដែលអ្នកអាចជួយដល់សែ្តីដោះ 

សែែយជាមួយអារម្មណ៍និងបែតិកម្មតបខុសៗគា្នែ។
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35កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ 35កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទកា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ២.១

កា រជួយស្រ ្ត ីក្ន ុងកា រដោ ះ�្រ ្រយអា រម្ម ណ៍ប្របអវិជ្ជ មា ន

អា រម្ម ណ៍ វិធីមួយចំនួន�ើម្របី�្ល ើយតប

មា នសងែឃឹមតិចតួច “សែ ្ត ីជា ចែ ើនពិតជា អា ចកែបែ ែសា្ថ ែនភា ព
របស់គែ បា ន។ ពីមួយពែលទៅ មួយពែល
អ្ន កនឹងឃើញថ ក្ដ ីសងែឃឹមនឹងមា ន”។

អស់សងែឃឹម ផ្ត ែតលើភា ពខា្ល ែំងរបស់គា ត់ និង
របៀបដែលគា ត់អា ចដោ ះសែ ែយគែ ែះ
ថ្ន ែក់ឬសា្ថ ែនភា ពលំបា កនៅ ក្ន ុងអតីត
កា ល។

គា្ម ែនអំណា ច បា ត់បង់អំណា ច “ថ្ង ែនែះអ្ន កមា នជមែ ើស និងវិធីខ្ល ះ 
ដើមែបីបន្ត ”។

កា រនឹកឃើញហែតុកា រណ៍អា កែ ក់
ពីអតីតកា ល

ពនែយល់ថ ទា ំងនែះជា រឿងធម្ម តា មឬអា ច 
បា ត់ទៅ បន្ត ិចម្ត ងៗឬបា ត់តែម្ត ងនៅ ពែល
ណា មួយ។

កា របដិសែធ “ខ្ញ ុំជឿអ្វ ីដែលអ្ន កបា នបែ ែប់ខ្ញ ុំ។ ខ្ញ ុំនឹងនៅ 
ទីនែះបែ សិនបើអ្ន កតែ ូវកា រគា ំទែ ក្ន ុងពែល
អនា គត”។

កំហុស និងកា រស្ត ីបនោ្ទ ែសខ្ល ួនឯង “អ្ន កមិនតែ ូវទទួលបា នកា រស្ត ីបនោ្ទ ែសពីអ្វ ី
ដែលបា នកើតឡើងលើអ្ន កនោ ះទែ។ អ្ន ក
មិនតែ ូវទទួលខុសតែ ូវលើអា កបែបកិរិយ 
របស់គា ត់នោ ះទែ”

ភា ពអៀនខា្ម ែស់ «មិនមា នកា របា ត់បង់កិត្ត ិយសដោ យសា រ 
អ្វ ីដែលបា នកើតឡើងនោ ះទែពែ ែះអ្ន ក
មា នតម្ល ែ»

ផ
្ន េក

ទ
ី ២



36 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ36 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទកា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

កា រភ័យខា្ល ែចដែលមិនមែនជា កា រពិត បញ្ជ ែក់ថ  “អ្ន កស្ថ ិតនៅ ក្ន ុងទីកន្ល ែងមា ន
សុវត្ថ ិភា ពហើយ។ យើងអា ចនិយ យពីវិធី
ដើមែបីធ្វ ើឱែយអ្ន កមា នសុវត្ថ ិភា ព”

ភា ពស្ព ឹក (បា ត់បង់ អា រម្ម ណ៍) “នែះជា បែ តិកម្ម ទូទៅ តបនឹងសា្ថ ែនកា រ
លំបា កអ្ន កនឹងមា នអា រម្ម ណ៍ម្ដ ងទៀតពែល
សបែបា យចិត្ត ”

អា រម្ម ណ៍មិននឹងនរ (អា រម្ម ណ៍� ះ
ហើរ)

ពនែយល់ថ  នែះជា រឿងទូទៅ  និងធ្វ ើឱែយ
បែ សើរឡើងក្ន ុងដំណា ក់កា លពែយា បា ល
ថែទា ំ។

កំហឹងជា មួយជនល្ម ើស ទទួលសា្គ ែល់ថ នែះជា អា រម្ម ណ៍ដែលតែ ូវ
មា ន។

កា រថប់ បា រម� “នែះជា រឿងធម្ម តា ប៉ុន្ត ែយើងអា ចពិភា កែសា 
ពីវិធីជួយអ្ន កឱែយបន្ថ យភា ពភ័យខា្ល ែច”

គា្ម ែនទីពឹង “យើងនៅ ទីនែះដើមែបីជួយអ្ន ក”
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37ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

ពងែឹងសុវត្ថិភាព
គោលបំណង

 ដើមែបីជួយដល់ស្តែីឱែយចែះបា៉ែន់បែមាណលើសា្ថែនភាពរបស់ខ្លួននិង ចែះធ្វើផែន

ការសមែែប់ការការពារសុវត្ថិភាពនាពែលអនាគត។

 សែ្តីជាចែើនដែលរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាមានភាពភ័យខា្លែចអំពីសុវត្ថិ 

ភាពរបស់ពួកគាត់។  សែ្តីផែសែង ទៀតអាចនឹងគិតថ ពួកគាត់មិនចាំបាច់តែូវការផែន 

ការសុវត្ថិភាពនោះទែ ពីពែែះពួកគាត់រំពឹងថ អំពើហិងែសានឹង មិនកើតឡើងម្តង 

ទៀតទែ។ សូមពនែយល់ថ អំពើហិងែសាលើដែគូទំនងជាមិនអាចបញែឈប់ដោយខ្លួនឯង 

នោះទែ វានៅតែបន្ត និងអាចមានសា្ថែនភាពអាកែក់ជាងមុន និងអាចកើតឡើងញឹក 

ញាប់ផងដែរ។ 

 ការបា៉ែន់បែមាណ និងការធ្វើផែនការការពារសុវត្ថិភាពគឺជាដំណើរការដែល 

នៅតែបន្ត ហើយមិនមែនជាការសន្ទនាតែមួយគែែប៉ុណ្ណែះទែ។ អ្នកអាចជួយពួក 

គាត់តាមរយៈការពិភាកែសាពីតមែូវការ និងសា្ថែនភាពជាក់ស្តែង ហើយស្វែងរកជមែើស 

របស់គាត់ និងធនធាន រាល់ពែលដែលអ្នកបានជួបពួកគាត់ ពែលសា្ថែនភាពរបស់គាត់ 

មានការផ្លែស់ប្តូរ។ 

ការបា៉ែន់បែមាណសុវត្ថិភាពកែែយការរំលោភសែពសន្ថវៈ

 សែ្តីទទួលរងការរំលោភសែពសន្ថវៈ ភាគចែើនសា្គែល់បុគ្គលដែលបានចាប់ 

រំលោភខ្លួន និងជានិច្ចកាលករណីនែះកើតឡើងនៅផ្ទះ។ បើជាបុគ្គលដែលគាត់ 

សា្គែល់តែូវពិភាកែសាថ តើមានសុវត្ថិភាពសមែែប់គាត់ពែលតែលប់ទៅផ្ទះវិញ ឬទែ។ 

ការបា៉ែន់បែមាណហានិភ័យភា្លែមៗនែអំពើហិងែសាលើដែគូដែលកើតមាន

 សែ្តីមួយចំនួនអាចនឹងដឹងថ នៅពែលពួកគាត់ស្ថិតក្នុងសា្ថែនភាពគែែះថ្នែក់

ភា្លែមៗ និងមានអារម្មណ៍ភ័យខា្លែចមិនហា៊ែនទៅផ្ទះវិញ។ បែសិនបើគាត់មានការបារម្ភ

ពីសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ តែូវយកចិត្តទុកដក់ជាមួយគាត់ឱែយបានខា្លែំង។ 
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38 ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

 សែ្តីមួយចំនួនទៀតអាចនឹងតែូវការឱែយជួយក្នុងការគិតពីសា្ថែនភាពហានិភ័យ

ភា្លែមៗរបស់ពួកគាត់ដែល កើតមាន។ មានសំណួរជាក់លាក់មួយចំនួនដែលអ្នកអាច 

សាកសួរមើលថ តើមានសុវត្ថិភាពសមែែប់គាត់នៅពែលតែលប់ទៅផ្ទះវិញទែ។ នែះ 

គឺជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្វែងយល់ថ តើអាចមានគែែះថ្នែក់របួសធ្ងន់ធ្ងរកើត

ឡើងភា្លែមៗទែ។  

 បែសិនបើហានិភ័យខ្ពស់អាចនឹងកើតមានមែននោះ អ្នកអាចនិយយថ “ខ្ញុំ

បារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។ យើងគួរតែពិភាកែសាគា្នែថ គួរធ្វើអ្វីខ្លះ ដើមែបីឱែយអ្នកអាច

តែឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយមានសុវត្ថិភាព” អ្នកអាចពិចារណាពីជមែើសផែសែងៗដូចជា

ការទាក់ទងនគរបាល ហើយរៀបចំឱែយគាត់សា្នែក់នៅមួយយប់សិន។  
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39កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ 39កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទកា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ២.២

សំណួរសមែ ែប់កា របា៉ែន់បែ មា ណហា និភ័យភា្ល ែមៗនែអំពើហិងែសា 

 ស្ត ែ ីដែលឆ្ល ើយ “ចា ស៎” នឹងសំណួរខា ងកែ ែមយ៉ែងតិច ៣ អា ចនឹងស្ថ ិតក្ន ុង

សា្ថ ែនភា ពរងហា និភ័យភា្ល ែមៗខ្ព ស់ដោ យសា រអំពើហិងែសា ។

• តើអំពើហិងែសា លើរា ងកា យបា នកើតឡើងញឹកញា ប់ ឬកា ន់តែអា កែ ក់ជា ង 

កា លពី ៦ ខែមុនឬទែ?

• តើគា ត់មា នបា នបែ ើបែ ែស់អា វុធ ឬគំរា មកំហែងអ្ន កដោ យអា វុធ ឬទែ? 

• តើគា ត់មា នបា នពែយា យ មរឹតកអ្ន កឬទែ? 

• តើអ្ន កជឿថ  គា ត់អា ចនឹងសមា្ល ែប់អ្ន កឬទែ?

• តើគា ត់ធា្ល ែប់វា យធ្វ ើបា បអ្ន កទែ ពែលអ្ន កកំពុងមា នផ្ទ ែពោ ះ? 

• តើគា ត់បែ ច័ណ្ឌ នឹងអ្ន កខា្ល ែំងទែ?

បែ សិនបើមិនមា នសុវត្ថ ិភា ពចំពោ ះគា ត់ពែលតែ ឡប់ទៅ ផ្ទ ះវិញទែ 

តែ ូវបញ្ជ ូនគា ត់ទៅ មណ្ឌ លសា្ន ែក់នៅ  ឬផ្ទ ះមា នសុវត្ថ ិភា ព ឬពិភា កែសា ជា មួយគា ត់

ដើមែបីស្វ ែងរកកន្ល ែងសុវត្ថ ិភា ពដែលគា ត់អា ចទៅ បា ន (ដូចជា  ផ្ទ ះមិត្ត ភក្ត ិ)។

កា រធ្វ ើផែនកា រសុវត្ថ ិភា ព
ទោ ះជា សែ ្ត ីមិនបា នបែ ឈមនឹងហា និភ័យភា្ល ែមៗធ្ង ន់ធ្ង រក៏ដោ យ គា ត់អា ចនឹងទទួល

បា នផលបែ យោ ជន៍ពីផែនកា រសុវត្ថ ិភា ពនែះ។ បែ សិនបើគា ត់មា នផែនកា រគា ត់ នឹង

អា ចដោ ះសែ ែយបា នល្អ ជា មួយនឹងសា្ថ ែនភា ពក្ន ុងករណីមា ន អំពើហិងែសា ។ ខា ងកែ ែម

នែះ ជា ធា តុផែសំមួយចំនួនស្ត ីពីផែនកា រសុវត្ថ ិភា ព និងសំណួរដែលអ្ន កអា ចសួរដើមែបី

ជួយគា ត់ក្ន ុងកា រធ្វ ើផែនកា រ។
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40 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ40 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទកា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ២.៣

កា ររៀបចំផ្រនកា រសុវត្ថ ិភា ព

ទីកន្ល ែងសុវត្ថ ិភា ពដែលតែ ូវទៅ បែ សិនបើអ្ន កតែ ូវកា រចា កចែញពីផ្ទ ះរបស់

អ្ន កភា្ល ែមៗ តើអ្ន កគួរទៅ កន្ល ែងណា ?

ផែនកា រសមែ ែប់កូន តើអ្ន កទៅ តែមា្ន ែក់ឯងឬតែ ូវយកកូនទៅ ជា 

មួយ?

កា រធ្វ ើដំណើរ តើអ្ន កនឹងទៅ ដោ យរបៀបណា ?

វត្ថ ុដែលតែ ូវយកតា មខ្ល ួន អ្ន កតែ ូវកា រយកឯកសា រ សោ រ បែ ែក់ 

សំលៀកបំពា ក់ ឬវត្ថ ុផែសែងទៀតទែ 

នៅ ពែលអ្ន កចា កចែញ?

តើអ្ន កអា ចដ ក់វត្ថ ុទា ំងអស់ជា មួយគា្ន ែនៅ 

កន្ល ែងសុវត្ថ ិភា ពទែឬផ្ញ ើវា ទុកជា មួយនរណា  

មា្ន ែក់ បើចាំែបា ច់?

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ តើអ្ន កអា ចទៅ យកបែ ែក់បា នទែបែ សិនបើ 

អ្ន កតែ ូវកា រចា កចែញ?តើអ្ន កទុកវា នៅ 

កន្ល ែងណា ? តើអ្ន កអា ចយកវា បា នទែ 

ពែលមា នអា សន្ន ?

កា រគា ំទែ ពីនរណា មា្ន ែក់ដែលនៅ ជិត តើមា នអ្ន កជិតខា ងណា មា្ន ែក់ដែលអ្ន កអា ច

បែ ែប់ពីអំពើហិងែសា ហើយជា អ្ន កដែលអា ច

ទៅ បែ ែប់នគរបា លឬដែលអា ចមកជួយ

អន្ត រា គមន៍បែ សិនបើពួកគែឮសំឡែងដែល

បែ ើអំពើហិងែសា ចែញពីផ្ទ ះរបស់អ្ន ក
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41ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

ពិភាកែសាពីរបៀបសា្នែក់នៅផ្ទះបែកបដោយសុវត្ថិភាព
 បើគាត់មិនអាចជៀសផុតពីការ ពិភាកែសាដែលអាចនាំឱែយសា្ថែនភាពកាន់តែ

មានភាពតានតឹងជាមួយនឹងដែគូគាត់បានទែ តែូវផ្តល់យោបល់ឱែយគាត់ 

ពែយាយមពិភាកែសានៅក្នុងបន្ទប់  ឬនៅកន្លែងដែលគាត់អាចចាកចែញបាន 

យ៉ែងសែួល។

 ផ្តល់យោបល់ឱែយគាត់កុំពិភាកែសាក្នុងបន្ទប់ដែលមានអាវុធ។ 

 បើសិនគាត់សមែែចចិត្តថ ការចាកចែញគឺជាជមែើសដ៏ល្អបំផុត សូមណែនាំ

ឱែយគាត់ធ្វើផែនការ និងចាកចែញទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពមុនពែលដែគូរបស់គាត់ 

ដឹង។ បើមិនដូចនែះទែ ខ្លួនគាត់ផ្ទែល់ និងកូនៗរបស់គាត់អាចស្ថិតក្នុង សា្ថែន

ភាពគែែះថ្នែក់ដោយអំពើហិងែសាកាន់តែខា្លែំង។ 

ជៀសវាងធ្វើឱែយគាត់កាន់តែបែឈមនឹងហានិភ័យ
 ពិភាកែសាអំពីការរំលោភបំពាន នៅពែលដែលអ្នកនិងគាត់នៅតែពីរនាក់ 

ប៉ុណ្ណែះ។ មិនតែូវឱែយនរណាមា្នែក់ សា្តែប់ឮការសន្ទនារបស់អ្នកឡើយ លើកលែងតែ 

ក្មែងអាយុកែែមពីរឆ្នែំ។ មិនតែូវពិភាកែសាអំពីរឿងនែះទែ បែសិន បើប្តីរបស់គាត់ 

ឬសមាជិកកែុមគែួសារផែសែងទៀត ឬអ្នកណាមា្នែក់ផែសែងទៀតដែលនៅកំដរគាត់ទោះ 

ជាមិត្តភក្តិក៏ដោយ អាចនឹងសា្តែប់ឮទាំងអស់។ អ្នកអាចរកលែសជួបផ្ទែល់ជាមួយគាត់ 

ដូចជាការបញ្ជូននរណាមា្នែក់ធ្វើជាដើរលែងក្នុងបំណងបែែប់ដំណឹង ឬធ្វើជាការ 

បំពែញ  ទមែង់បែបបទ។ បែសិនបើកូនរបស់គាត់នៅជាមួយគាត់ តែូវសុំឱែយសហការី 

មា្នែក់មើលក្មែងនោះសិន ពែលអ្នកកំពុងសន្ទនាជាមួយគាត់។ 

 សូមចងចាំ៖ តែូវរកែសាការសមា្ងែត់នែកំណត់តែែសុខភាពរបស់គាត់។ រកែសាទុក

ឯកសារទាំងនោះនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមិនតែូវទុកនៅលើតុ ឬកន្លែងណាមួយ 

ដែលអ្នកផែសែងអាចនឹងមើលឃើញនោះទែ។ សូមពិភាកែសាជាមួយសែ្តីអំពីរបៀបទុក

ដក់ និងការបែើបែែស់ឯកសារ ក្នុងករណីចាំែបាច់។
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42 ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

ការគាំទែ
គោលបំណង
 ដើមែបីផែសារភា្ជែប់ស្តែីជាមួយធនធានដទែទៀតសមែែប់សុខភាព សុវត្ថិភាព

និងការគាំទែផ្នែកសង្គម។ ជាទូទៅតមែូវការរបស់ស្តែីគឺលើសពីអ្វីដែលអ្នកអាច 

ផ្ដល់នៅក្នុងគ្លីនិក។ អ្នកអាចជួយពិភាកែសាអំពីតមែូវការរបស់ស្តែីជាមួយពួកគាត់

ដោយបែែប់ពួកគាត់អំពីបែភពនែការគាំទែដទែទៀត និងជួយពួកគាត់ក្នុងការទទួល

ការគាំទែ បែសិនបើពួកគាត់ចង់បាន។

តើតែូវជួយតាមរបៀបណា?
• សួរគាត់ថ តើបញ្ហែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគែចំពោះគាត់នាពែលឥឡូវនែះ។

អ្នកអាចសួរគាត់ថ “បែសិនបើ យើងអាចជួយបាន តើចង់ឱែយពួកយើង

ជួយអ្វី?”

• ជួយគាត់ក្នុងការកំណត់ និងពិចារណាជមែើសរបស់គាត់។

• ពិភាកែសាអំពីការគាំទែផ្នែកសង្គមរបស់គាត់។ តើគាត់មានសមាជិកគែួសារ

មតិ្តភក្ដ ិឬមនសុែសដែលអាចជឿទកុចតិ្តបានក្នងុសហគមនដ៍ែលអាចពភិាកែសា

ជាមួយ បានដែរ ឬទែ?តើមានអ្នកណាអាចជួយជាបែែក់ដល់គាត់បានទែ?

ធនធានដែលអាចមាន
 ស្វែងរកការគាំទែ និងធនធានដែលមានចំពោះស្តែីនៅក្នុងសហគមន៍។វា 

អាចជួយបើអ្នកមានទំនាក់ទំនង ផ្ទែល់ខ្លួនដើមែបីបញ្ជូនគាត់ទៅទីកន្លែងនីមួយៗ។

• ទូរស័ព្ទបនា្ទែន់របស់កែសួងមហាផ្ទែ 1288

• នគរបាល (ឃុំ សែុក ខែត្ត)

• មែឃុំ ឬ បែធានភូមិ

• គណៈកមា្មែធិការឃុំទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ 

• នគរបាលយុត្តិធម៌នែមន្ទីរកិច្ចការនារីខែត្ត

• ពែះរាជអាជា្ញែនែតុលាការខែត្ត 
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43ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

 សែវាកម្មគាំទែដទែទៀតដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួន តែូវបាន

ផ្តល់ជូនដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល រួមមាន៖

• ទីជមែកសុវត្ថិភាព

• ជំនួយការផ្នែកចែបាប់

• ការផ្តល់បែឹកែសា និងការគាំទែផ្នែកចិត្តសាសែ្ត និងសង្គម 

• ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ (ការគាំទែ និងការបង្កើតចំណូល)

  ជាទូទៅ យើងមិនអាចដោះសែែយបញ្ហែទាំងអស់របស់គាត់បានទែនៅពែល 

ជួបគា្នែដំបូង។ តែូវបែែប់គាត់ ថ អ្នកអាចជួបជាមួយគាត់ម្ដងទៀតដើមែបីពិភាកែសាអំព ី

បញ្ហែដទែទៀត។ 

   ចូរកុំបង្ខំឱែយគាត់សមែែចចិត្តភា្លែមៗ។  វាហាក់បីដូចជាខកចិត្ត បើគាត់មិនបានផ្លែស់ប្តូរ 

សា្ថែនភាពរបស់គាត់។ យ៉ែងណាក៏ដោយគាត់នឹងតែូវការពែលវែលាដើមែបីធ្វើអ្វីដែល 

គាត់គិតថតែឹមតែូវចំពោះគាត់។ តែូវគោរពតាមបំណងនិងការសមែែចចិត្តរបស ់

គាត់។
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44 ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

ការណែនាំស្ដីពីការបញ្ជូន
 ជាទទូៅ ស្តែមីនិអនវុត្តតាមការណែនាពំអី្នកថែទាសំខុភាពឡើយ។អ្នកអាច

ពែយាយមធ្វើឱែយគាត់ទទួលជំនួយដែលអ្នកបានណែនាំ។

គន្លឹះក្នុងការផ្ដល់ការណែនាំស្ដីពីការបញ្ជូន
• តែូវធានាថ សែវាបញ្ជូនឆ្លើយតបទៅនឹងសែចក្ដីតែូវការឬកង្វល់ធំជាងគែ

របស់គាត់។

• បែសិនបើគាត់មានបញ្ហែទាក់ទងនឹងសែវាបញ្ជូននែះតែូវគិតឱែយបានហ្មត់ចត់

អំពីដំណះសែែយជាមួយគាត់។

• បញ្ហែដែលអ្នកតែូវពិភាកែសា៖

 មិនដឹងថទុកកូនឱែយនៅជាមួយអ្នកណា។

 ដែគូរបស់គាត់អាចដឹង និងពែយាយមទប់សា្កែត់។

 គាត់មិនមានមធែយាបាយសមែែប់ការធ្វើដំណើរ។

• បែសិនបើគាត់ទទួលយកការណែនាំស្ដីពីសែវាបញ្ជូន នែះជាកិច្ចការមួយ

ចំនួនដែលអ្នកអាចធ្វើដើមែបីឱែយកាន់តែងយសែួលសមែែប់គាត់៖

 បែែប់គាត់អំពីសែវាកម្ម (ទីតាំង មធែយាបាយដើមែបីទៅដល់ទីនោះ 

ហើយគាត់តែូវទៅជួបអ្នកណា)

 ទូរស័ព្ទធ្វើការណាត់ជួបឱែយគាត់ ក្នុងករណីតែូវការជំនួយ (ដូចជា 

គាត់មិនមានទូរស័ព្ទ ឬកន្លែង 

សុវត្ថិភាពក្នុងការទូរស័ព្ទ)

 បែសិនបើគាត់តែូវការ ផ្តល់ព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អកែសរដែលគាត់

តែូវការរួមមាន៖ ពែលវែលា ទីតាំង មធែយាបាយដើមែបីទៅដល់ទីនោះ 

ឈ្មែះបុគ្គលដែលគាត់នឹងជួបជាមួយ។ ស្នើឱែយគាត់គិតថ តើគាត ់

បែែកដកមែិតណាថមិនមាននរណាផែសែងដឹងពីកែដសព័ត៌មាននែះ។
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45ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

 អ្នកអាចបំពែញតារាងខាងកែែមដើមែបីសា្គែល់ អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសហគមន ៍

របស់អ្នក។ អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះអាចនៅក្នុងឬកែែសហគមន៍។ជាការល្អបំផុតក្នុង 

ការធ្វើកិច្ចពែមពែៀងស្ដីពីសែវាបញ្ជូនជាផ្លូវការជាមួយ នឹងអង្គការនានាដែលអ្នក 

បញ្ជូនសែ្តីទៅ។ បែសិនបើអាចកិច្ចពែមពែៀងទាំងនែះគួរបញ្ជែក់ពីរបៀបដែលអ្នក 

នឹងដឹងថតើគាត់ទទួលបានធនធានឬសែវាតាមរបៀបណាតើអ្នកនឹងទាក់ទងពួកគាត់ 

ឬពួកគាត់ទាក់ទងមកអ្នក?

 បើអាច រៀបចំបុគ្គលដែលជឿទុកចិត្តឱែយអមដំណើរទៅជាមួយគាត់ 

សមែែប់ការណាត់ជួបលើកទីមួយ។

ពិនិតែយមើលរាល់ពែល ថតើគាត់មានចម្ងល់ ឬកង្វល់អ្វីទែ ហើយតែូវបែែកដថគាត់

បានយល់ចែបាស់។
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46 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ46 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទកា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ២.៤

តា រា ងស្រវា បញ្ជ ូន

គោ លបំណងន្រ

កា របញ្ជ ូន កន្ល ្រង/អ្ន កទទលួ

ព័ត៌មា នទំន ក់ទំនង 

(ល្រខទូរស័ព្ទ បុគ្គ ល/

អា សយ�� ្រន)

អ្ន កទទួលខុសត្រ ូវ

សម្រ ្រប់កា រតា ម� ន

ជមែ កសុវត្ថ ិភា ព

សែវា ថែទា ំសុខភា ព

កា រគា ំទែ ផ្ន ែកចិត្ត 

សា សែ ្ត  សង្គ ម

សែវា ថែទា ំសុខភា ព

ផ្ន ែកសតិអា រម្ម ណ៍

ជំនួយផ្ន ែកចែបា ប់

នគរបា ល

មែឃុំ ឬ បែ ធា នភូមិ

ជនប�្គ ែល គកនក

នគរបា លយុត្ត ិធម៌

កែ សួងកិច្ច កា រនា រី

ផែសែងៗ

ផ
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47ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

ការយកចិត្តទុកដក់លើតមែូវការផ្ទែល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្តល់សែវាថែទា ំ

សុខភាព

តមែូវការរបស់អ្នកក៏មានសារសំខាន់ដូចតមែូវការរបស់ស្តែីទាំងអស់ដែលអ្នក 

កំពុងថែទាំដែរ។អ្នកអាចមានបែតិកម្ម ឬរំជួលអារម្មណ៍យ៉ែងខា្លែំងនៅពែលសា្ដែប់

ឬជជែកអំពីអំពើហិងែសាលើស្តែី។ ជាពិសែស នែះគឺជាការពិត បែសិនបើអ្នកធា្លែប់

ទទួលរងការរំលោភបំពាន ឬអំពើហិងែសាលើខ្លួនរបស់អ្នកផ្ទែល់ឬកំពុងតែទទួល 

រងនាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ។

តែូវដឹងពីអារម្មណ៍របស់អ្នក និងចំណាយពែលដើមែបីឱែយយល់ពីខ្លួនអ្នកឱែយកាន់តែ 

ចែបាស់។ តែូវបែែកដក្នុងការទទួលយកជំនួយ និងតមែូវការសមែែប់ ខ្លួនអ្នក។

ផ
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48 ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

សំណួរ និងចម្លើយ

 នែះជាចម្លើយសមែែប់សំណួរមួយចំនួនដែលអ្នកផ្ដល់ សែវាថែទាំសុខភាព

តែងតែសួរខ្លួនឯងនៅពែលធ្វើការជាមួយស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសា។

“ហ្រតុអ្វីមិនផ្ដល់យោបល់ដល់ស្រ្តីជាជនរងគ្រ្រះ?”

 អ្វីដែលសំខាន់សមែែប់ស្តែីគឺមានអ្នកសា្ដែប់គាត់ និងមានឱកាសក្នុងការបែែប ់

រឿងរបស់ពួកគាត់ទៅបុគ្គលដែលចែះយល់ចិត្ត។ ស្តែីភាគចែើនមិនចង់ឱែយគែបែែប់ថ 

តែូវធ្វើអ្វីនោះទែ។ ជាក់ស្ដែង ការសា្ដែប់ដោយយកចិត្ត ទុកដក់ និងការឆ្លើយតបដោយ 

ក្ដីអាណិតអាសូរគឺមានបែយោជន៍ចែើនជាងអ្វីដែលអ្នកបានដឹង។ ការសា្ដែប់គឺជារឿង 

សំខាន់បំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។ ស្តែីតែូវស្វែងរកជមែើសនិងធ្វើការសមែែចចិត្ត

ដោយខ្លួនឯង។

“ហ្រតុអ្វីបានជាស្រ្តីមិនចាកច្រញពីដ្រគូរបស់គាត់?”

 មានមូលហែតុជាចែើនដែលស្តែីស្ថិតក្នុងរង្វង់ទំនាក់ទំនងដែលមាន អំពើ 

ហិងែសា។ បែការសំខាន់ អ្នកផ្តល់សែវាថែទាំសុខភាពមិនតែូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ឬមិនជំរុញ 

ឱែយសែ្តីចាកចែញពីដែគូ ដោយទុកឱែយសែ្តីធ្វើការសមែែចចិត្តដោយខ្លួនឯង។ មូលហែតុ 

ដែលសែ្តីមិនចាកចែញមានដូចជា៖

• សែ្តីផ្អែកលើបែែក់ចំណូលរបស់ដែគូ៖ នៅក្នុងសង្គមមួយចំនួន ស្តែីមានការ

លំបាកក្នុងការស្វែងរកបែែក់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯង។

• សែ្តីគិតថ ឪពុកគួរតែចិញ្ចឹមកូន និងគិតថសុខមាលភាពរបស់គាត់មិនសូវ 

 សំខាន់។

• សែ្តីគិតថ អំពើហិងែសាគឺជារឿងធម្មតាក្នុងទំនាក់ទំនង ហើយបុរសទាំងអស់

នឹងបែពែឹត្តអំពើហិងែសានិងចង់គែប់គែង។

• សែ្តីភ័យខា្លែចមានបែតិកម្មតបដោយបែើអំពើហិងែសាកាន់តែខា្លែំង នៅពែល

 គាត់ចាកចែញ។

• សែ្តីឱែយតម្លែលើខ្លួនឯងតិចតួច និងគិតថមិនអាចចាត់ចែងដោយខ្លួនឯបាន។
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49ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

• សែ្តីមានអារម្មណ៍ថ គា្មែនទីកន្លែងដែលតែូវទៅ ឬគា្មែននរណាមា្នែក់គាំទែ

 គាត់។

• សែ្តីនៅតែសែឡាញ់ដែគូគាត់ ហើយគិតថដែគូនឹងកែបែែ។

• សែ្តីគិតថ ដែគូតែូវការគាត់។

• សែ្តីមិនចង់នៅតែមា្នែក់ឯង។

• សែ្តីភ័យខា្លែចសហគមន៍បោះបង់គាត់ចោលដោយសារតែការចាកចែញពីដែ 

 គូរបស់គាត់។

“តើស្រ្តីធ្វើឱ្រយខ្លួនគាត់ស្ថិតក្នុងស្ថ្រនភាពន្រះដោយរបៀបណា?”

 ជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការជៀសវាង ការស្ដីបនោ្ទែសសែ្តីអំពីអ្វីដែលកើត

ឡើង។ ការបែពែឹត្តអំពើហិងែសាជា ទង្វើមិនតែឹមតែូវ ទោះបីស្ថិតក្នុងសា្ថែនភាពបែបណា

ក៏ដោយ។ មិនតែូវមានការដោះសារឬផ្តល់ហែតុផលណាមួយសមែែប់ ការបែពែឹត្ត 

អំពើហិងែសាឬការរំលោភបំពានឡើយ បើទោះជាសែ្តីបានធ្វើឱែយដែគូគាត់ខឹង ក៏មិនមាន 

ន័យថសែ្តីគួរនឹងទទួលរងការឈឺចាប់នោះទែ។

“តើអ្នកផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាពត្រូវធ្វើដូចម្ដ្រច នៅព្រលគាត់មានធនធាន ឬព្រល

វ្រលាតិចតួច?”

ការគាំទែដំបូង (LIVES) គឺជាការថែទាំដែលមានសារបែយោជន៍បំផុតដែលអ្នកអាច

ផ្ដល់ឱែយបាន ដោយមិនចាំ បាច់ចំណាយពែលយូរ និងមិនតែូវការធនធានបន្ថែម 

ឡើយ។ លើសពីនែះទៀត អ្នកអាចសិកែសាអំពីធនធានទាំងឡាយក្នុងបែព័ន្ធនែការ 

ថែទាសំខុភាព នងិក្នងុសហគមនដ៍ែលអាចជយួពកួគាតប់ាន។ អ្នកអាចគតិពកីាររៀប 

ចំឱែយមានកែុមគាំទែសហគមន៍ដោយសំងត់មួយសមែែប់ជួយជនរងគែែះ។
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50 ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

“នោះមិនម្រនជាវិធីដ្រលយើងទទួលបានការបង្រៀនទ្រ”

 ជាទូទៅ អ្នកផ្ដល់សែវាថែទាំសុខភាពដឹងថតួនាទីចមែបងរបស់ពួកគែគឺធ្វើ 

រោគវិនិច្ឆ័យនិងពែយាបាល។ ប៉ុន្តែ នៅក្នុងសា្ថែនភាពនែះការផ្តែតទៅលើតែការពែយាបាល

ដោយបែើថ្នែំមិនមានអត្ថបែយោជន៍ទែ ផ្ទុយមកវិញ អ្នកតែូវ បន្ថែមការផ្ដែតការយក

ចិត្តទុកដក់លើជនរងគែែះដោយការសា្តែប់ កំណត់ពីតមែូវការ និងកង្វល់របស់គាត់ 

ដោយ ការបង្កើនការគាំទែផ្នែកសង្គម និងពងែឹងសុវត្ថិភាពរបស់គាត់។ លើសពីនែះ

ទៀត អ្នកអាចជួយពួកគាត់ឱែយយល់និងពិចារណាពីជមែើស និងជួយគាត់ឱែយដឹងពីសិទ្ធិ

ក្នុងការសមែែចចិត្តសំខាន់ៗ។

“ប្រសិនបើស្រ្តីសម្រ្រចចិត្តមិនរាយការណ៍ប្រ្រប់នគរបាល?”

 សូមគោរពការសមែែចចិត្តរបស់គាត់ និងឱែយគាត់ដឹងថ គាត់អាចផ្លែស់ប្តូរ

ចិត្តបាន។ ប៉ុន្តែ ភស្តុតាងនែ ការរំលោភសែពសន្ថវៈតែូវបែមូល ឱែយបានក្នុងរយៈ

ពែល ៥ ថ្ងែ។ បែែប់សែ្តីឱែយដឹងថ គាត់អាចពិភាកែសាជាមួយនរណាមា្នែក់បន្ថែមទៀត

អំពីជមែើសរបស់គាត់ ហើយបើសែ្តីជែើសរីសរាយការណ៍ទៅនគរបាល សូមជួយ 

គាត់ ក្នុងការរាយការណ៍។ 

“តើអ្នកផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាពអាចសន្រយារក្រសាការសមា្ង្រត់ដោយរបៀបណា ប្រសិន

បើច្របាប់ច្រងថាគាត់ត្រូវរាយការណ៍ប្រ្រប់នគរបាល?”

 បើចែបាប់របស់អ្នកតមែូវឱែយអ្នករាយការណ៍អំពីអំពើហិងែសាទៅនគរបាលអ្នក

តែូវបែែប់ស្តែីអំពីរឿងនែះ។ ឧទាហរណ៍ថ អ្នកអាចនិយយថ “អ្វីដែលអ្នកបែែប់ខ្ញុំគឺ

ជាការសមា្ងែត់ មានន័យថ ខ្ញុំមិនបែែប់នរណាមា្នែក់អំពីអ្វីដែលអ្នកបានបែែប់ខ្ញុំនោះទែ 

លើកលែងតែ នែះគឺជាការទាមទារតាមផ្លូវចែបាប”់។

 ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សែវាថែទាំសុខភាព តែូវសិកែសាពីសែចក្ដីលម្អិតអំពីចែបាប ់

និងលក្ខខណ្ឌនានាដែលតមែូវឱែយអ្នករាយការណ៍ (ដូចជា ចែបាប់អាចតមែូវឱែយរាយ 

ការណ៍អំពីការចាប់រំលោភ ឬការបំពានកុមារ)។ បែែប់ សែ្តីថ កែែពីការរាយការណ៍ 

ចាំបាច់ អ្នកនឹងមិនបែែប់នរណាផែសែងដោយមិនមានការអនុញ្ញែតពីគាត់ឡើយ។
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51ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

“តើត្រូវធ្វើដូចម្ត្រច ប្រសិនបើស្រ្តីចាប់ផ្ដើមយំ?”

 ឱែយសែ្តយីតំាមសមែលួ ដោយអ្នកអាចនិយយថ “ខ្ញុដំងឹថ អ្នកពបិាកនយិយ

អំពីរឿងនែះ អ្នកអាច និយយតាមសមែួលបាន” ។

“បើអ្នកសង្រស័យថាមានការប្រើអំពើហិង្រសា ប៉ុន្ត្រគាត់មិនទទួលស្គ្រល់?”

 កុំពែយាយមបង្ខំសែ្តីឱែយនិយយ (ការសងែស័យរបស់អ្នកអាចខុស) អ្នកនៅតែ 

អាចផ្ដល់ការថែទាំ និងជួយ គាត់បន្ថែមទៀត។ 

“ប្រសិនបើស្រ្តីចង់ឱ្រយអ្នកផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាពនិយាយជាមួយប្ដីរបស់គាត”់

 មិនមែនជាគំនិតល្អទែសមែែប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសតែូវនែះ។ 

 ក៏បុ៉ន្តែ បែសិនបើសែ្តីមានអារម្មណ៍ថមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើបែបនែះ ហើយនឹងមិន 

ធ្វើឱែយអំពើហិងែសាកាន់តែអាកែក់វាអាចមានបែយោជន៍ បែសិនបើមាននរណាមា្នែក់ដែល 

ប្តីរបស់គាត់គោរពដូចជាសមាជិកគែួសារ មិត្តភក្តិ ឬអ្នកដឹកនាំសាសនា។ រំលឹក 

សែ្តីថ បែសិនបើ រឿងនែះធ្វើមិនបានបែុងបែយ័ត្នទែ នោះវាអាចបណា្តែលឱែយមានអំពើ 

ហិងែសាកាន់តែខា្លែំង។

“បើដ្រគូរបស់ស្រ្តីគឺជាអតិថិជនមា្ន្រក់របស់អ្នកផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាពដ្ររ?”

 នែះជាការលំបាកក្នុងការជួបដែគូទាំងពីរពែលដែលមានអំពើហិងែសា និងការ 

រំលោភបំពានកំពុងកើតឡើង ការអនុវត្តល្អបំផុតគឺការពែយាយមឱែយមិត្ត រួមការងរទៅ

ជួបនរណាមា្នែក់ក្នុងចំណមពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ តែូវបែែកដ ថ ការសមា្ងែត់របស់ពួក

គាត់តែូវបានការពារ។
ផ
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52 ការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយសារអំពើហិងែសាពីដែគូសិ្នទ្ធសា្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

“បើអ្នកផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាពគិតថាដ្រគូរបស់ស្រ្តីទំនងជាមានបំណងចង់សមា្ល្រប់

គាត់?”

• ចែករំលែកកង្វល់របស់អ្នកដោយសោ្មែះតែង់ដោយពនែយល់មូលហែតុដែលសែ្តី

គិតថគាត់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ និងមូលហែតុដែលអ្នកចង់ពិភាកែសាជា

មួយនឹងគាត់ចំពោះជមែើសដែលអាចធ្វើបានសមែែប់សុវត្ថិភាពរបស់គាត់។ 

ក្នុងសា្ថែនភាពនែះ ការកំណត់ និងការផ្ដល់នូវជមែើសសុវត្ថិភាពដែលគាត់ 

អាចធ្វើបានគឺសំខាន់បំផុត។

• ផ្អែកលើសា្ថែនភាពចែបាប់ អ្នកអាចរាយការណ៍អំពីហានិភ័យទៅនគរបាល។

• បែសិនបើមានបុគ្គលណាមួយដែលសែ្តីអាចជឿទុកចិត្តបាន បែែប់ឱែយគាត់

ចូលរួមនៅក្នុងការពិភាកែសា និងជាមនុសែសដែលអ្នកអាចទាក់ទងបាននៅ 

ពែលមានហានិភ័យ។
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53កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ 53កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទកា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ២.៥

គំនូសបំពែ ួញក្ន ុងកា រថែទា ំជនរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូស្ន ិទ្ធ សា្ន ែល

• បែ ែប់គា ត់អំពីសែវា កម្ម 

• ផ្ដ ល់ព័ត៌មា នអំពីផលប៉ះ

ពា ល់នែអំពើហិងែសា លើ

សុខភា ពសែ ្ត ី និងកុមា រ

• ផ្ត ល់កា រជួបពិនិតែយ 

តា មដ ន

សងែស័យថ មា ន

អំពើហិងែសា ប៉ុន្ត ែមិនទទួល

សា្គ ែល់ ឬមិនបែ ែប់

កំណត់អត្ត សញ្ញ ែណ 

ឬបង្ហ ែញអំពើហិងែសា ?*

តើមា នបញ្ហ ែសុខភា ព

ផ្ល ូវចិត្ត ជា ក់លា ក់ណា 

មួយទែ?

កា រគា ំទ្រ ដំបូង៖ សា្ដ ែប់, សា កសួរ បញ្ជ ែក់, 

ពងែ ឹងសុវត្ថ ិភា ព និងគា ំទែ 

យកចិត្ត ទុកដ ក់លើសា្ថ ែនភា ពដែលធ្វ ើឱែយ

សែ ្ត ីមកកា ន់ទីនែះ

បញ្ជ ូនសែ ្ត ីទៅ សែវា គា ំទែ       

សហគមន៍

*សែ ្ត ីមួយចំនួនអា ចតែ ូវកា រកា រពែយា បា លរបួស

ជា បនា្ទ ែន់។ សូមអនុវត្ត តា មស្ត ង់ដ រទមែ ង់កា រ

សងែ ្គ �ះបនា្ទ ែន់។

និង

មា ន

បញ្ជ ូនសែ ្ត ីទៅ សែវា ថែទា ំសុខភា ព 

ផែសែងទៀតតា មកា រចា ំបា ច់

ពែយា បា ល ឬបញ្ជ ូនទៅ ទទួលកា រ

ពែយា បា លតា មជំនា ញ

ផ
្ន េក

ទ
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ផ្ន េកទី៣ កា រថេទា ំសុខ� ព� ងកា យប�� េម  

     បន្ទា  ប់ពីកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភេទ

បញ្ជ ូនអ្ន កជំងឺដែលមា នកា រគំរា មកំហែងដល់អា យុជីវិតឬលក្ខ ខណ្ឌ ធ្ង ន់ធ្ង រទៅ រក

កា រព្រយា បា លបន្ទ ្រន។់

 បែ សិនបើសែ ្ត ីមកជួបពិនិតែយក្ន ុងអំឡុងព្រល ៥ ថ� ្របនា្ទ ែប់ពីទទួលរងកា ររំលោ ភ

បំពា នផ្ល ូវភែទ កា រថែទា ំតែ ូវ មា ន ៦ ដំណា ក់កា លបន្ថ ែមទៅ លើជំហា នទា ំងបែ ែំ 

(LIVES)  ក្ន ុងកា រកា រគា ំទែ ដំបូង (សូមមើលផ្ន ែកទី២)៖

 ជា ដំបូង សា្ត ែប់ សា កសួរ បញ្ជ ែក់ (កា រគា ំទែ ដំបូង) និងបនា្ទ ែប់មក៖

ក.  សា កសួរអំពីបែ វត្ត ិ និងពិនិតែយជំងឺ

ខ.  ពែយា បា លរបួសលើរា ងកា យ

គ.  ផ្ត ល់ថ្ន ែំកា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់

ឃ.  បង្ក ែរកា រឆ្ល ងជំងឺតា មផ្ល ូវបន្ត ពូជ

ង.  បង្ក ែរកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍

ច.  កា ររៀបចំផែនកា រថែទា ំដោ យខ្ល ួនឯង

 បនា្ទ ែប់មក បង្ក ើនសុវត្ថ ិភា ព និង រៀបចំកា រគា ំទែ  (កា រគា ំទែ ដំបូង)។

កា រតែ ួតពិនិតែយ និងកា រថែទា ំសុខភា ពផ្ន ែករា ងកា យនិងអា រម្ម ណ៍តែ ូវធ្វ ើឡើងដំណា ល

គា្ន ែ។ តែនៅ ក្ន ុងសៀវភៅ គ្ល ីនិកនែះ ផ្ន ែកនែះតែ ូវបា នបែងចែកដើមែបីជួយអ្ន កឱែយយល់

ពីសកម្ម ភា ពសំខា ន់ៗ។ សូមមើលផ្ន ែកទី៤ សមែ ែប់សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត ។
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ផ
្ន េក
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 ខា ងកែ ែមនែះគឺជា កា របង្ហ ែញអំពីដំណា ក់កា លទា ំង៦។ លើសពីនែះ
គំនូសបំពែ ួញនឹងបង្ហ ែញពីដំណា ក់កា លនែជំហា ននីមួយៗ។សមែ ែប់សកម្ម ភា ព
តា មដ នបនា្ទ ែប់ពី ៥ថ្ង ែដំបូង សូមមើលទំព័របនា្ទ ែប់ៗទៀតស្ត ីពីកា រតា មដ ន 
កែ ែយពីកា ររលោ ភបំពា ន។

“តើអ្ន កផ្ត ល់ស្រវា ថ្រទា ំសុខភា ពអា ចធ្វ ើអ្វ ីបា ន ប្រ សិនបើស្រ ្ត ីពន្រយា រព្រលមកជួប

បន្ទ ្រប់ពីទទួលរងកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភ្រទ?”

ផ្ដ ល់ថ្ន ែំពែយា បា លបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខ នឹងជំងឺអែដស៍ឱែយបា នឆ ប់បំផុត

និងមិនឱែយលើសពី ៧២�៉ែង ឬ៣ថ្ង ែ បនា្ទ ែប់ពីកា រឆ្ល ងមែរោ គ។ ថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រ

កំណើតបនា្ទ ែន់គួរចា ប់ផ្ត ើមឱែយបា នឆ ប់រហ័សតា ម ដែលអា ចធ្វ ើទៅ បា ន(មា ន

បែ សិទ្ធ ខ្ព ស់ក្ន ុងរយៈពែល ៧២�៉ែង ឬ ៣ថ្ង ែ) បនា្ទ ែប់ពីរួមភែទដោ យមិនបា ន

កា រពា រ។

បើសែ ្ត ីមកយឺតពែកសមែ ែប់ដំណា ក់កា លទា ំងនែះ អ្ន កនៅ តែ៖

• ផ្ត ល់កា រគា ំទែ ដំបូង (មើលផែ្ន កទី១)

• ផ្ត ល់កា រកា រពា រ និងកា រពែយា បា លជំងឺកា មរោ គ 

• ផ្ត ល់វា៉ែក់សា ំងកា រពា រជំងឺថ្ល ើមបែ ភែទបែ

• ធ្វ ើតែស្ត រកមែរោ គអែដស៍ និងកា រមា នផ្ទ ែពោ ះ។

• កា រពិនិតែយសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត  និងផ្ត ល់កា រថែទា ំតា មកា រចា ំបា ច់  

 (សូមមើលផ្ន ែកទី ៤)។
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៣.១. សា កសួរអំពីបែ វត្ត ិ និងពិនិតែយជំងឺ
ដំណា ក់កា លនែះពា ក់ព័ន្ធ សកម្ម ភា ពដូចខា ងកែ ែម៖

• កំណត់តែ ែបែ វត្ត ិជំងឺ—បែ វត្ត ិនែកា រពែយា បា ល ព័ត៌មា នអំពីកា ររំលោ ភបំពា ន 

ផ្ល ូវភែទ និងកា រវា យតម្ល ែសុខភា ពផ្ន ែករោ គសែ ្ត ី និងផ្ល ូវចិត្ត  (មើលឧប

សម្ព ័ន្ធ ២)។

•	 រៀបចំកា រពិនិតែយ និងទទួលកា រពែ មពែ ៀងដែលបា នជូនដំណឹង(មើលកា រ

ណែនា ំលម្អ ិតនៅ ទំព័របនា្ទ ែប់ៗទៀត)។

•	 ធ្វ ើកា រពិនិតែយរា ងកា យតា ំងពីកែបា លដល់មែ ែមជើង។

៣.១.១. កំណត់តែ ែបែ វត្ត ិជំងឺ
កំណត់តែ ែបែ វត្ត ិជំងឺរួមមា ន៖

(១) ព័ត៌មា ននែកា រពែយា បា លទូទៅ , (២) សំណួរពីកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ

(សួរអ្វ ីដែលចា ំបា ច់សមែ ែប់កា រថែទា ំ ផ្ន ែកវែជ្ជ សា សែ ្ត តែប៉ុណ្ណ ែះ ឧទា ហរណ៍  

កា របញ្ច ូលអង្គ ជា តិ ឬវត្ថ ុណា មួយទៅ ក្ន ុងមា ត់ តា មរន្ធ យោ នី តា មរន្ធ  គូថ), (៣) 

បែ វត្ត ិរោ គសែ ្ត ី, (៤) កា រវា យតម្ល ែសា្ថ ែនភា ពផ្ល ូវចិត្ត (សូមមើលផ្ន ែកទី៤)។ 

សមែ ង់បែ វត្ត ិនិងកា រពិនិតែយជំងឺដែលមា នទមែ ង់ជា សំណួរនៅ ឧបសម្ព ័ន្ធ ២។

គន្ល ឹះទូទៅ 
• ដំបូង ពិនិតែយមើលរា ល់ឯកសា រដែលសែ ្ត ីមា ន។ ជៀសវា ងសួរសំណួរ

 ដែលសែ ្ត ីបា នឆ្ល ើយរួចហើយ។

• រកែសា អា កបែបកិរិយ ទន់ភ្ល ន់ និងបែ ើសម្ល ែងថ្ន មៗ។

• រកែសា កា របែ ើបែ ែស់ទំនា ក់ទំនងកែវភ្ន ែកឱែយសមសែ បតា មវបែបធម៌។

• ជៀសវា ងមា នកា របង� ែក់ និងកា ររំខា នដល់សែ ្ត ី។

• ចំណា យពែលបែ មូលរា ល់ព័ត៌មា នទា ំងអស់ដែលចា ំបា ច់ ។
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កុំបង្ខ ំសែ ្ត ីឱែយនិយ យពីកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទបែ សិនបើគា ត់មិនចង់និយ យ។

គែ ប់ករណីទា ំងអស់ តែ ូវកំណត់សំណួរដោ យគែ ែន់តែសួរអ្វ ីដែលជា តមែ ូវ កា រ

សមែ ែប់កា រពែយា បា លសុខភា ពតែប៉ុណ្ណ ែះ។ ទោ ះជា យ៉ែងណា ក្ដ ីបែ សិនបើសែ ្ត ី

ចង់និយ យចែបា ស់ៗពីអ្វ ីដែលបា នកើតឡើងនោ ះ នែះជា បែ កា រសំខា ន់ណា ស់

ដែលអ្ន កតែ ូវសា្ត ែប់គា ត់ដោ យក្ត ីអា ណិតអា សូរ ហើយអនុញ្ញ ែតឱែយគា ត់និយ យ។

(១)សា កសួរអំពីព័ត៌មា នពែយា បា លទូទៅ 
ព័ត៌មា នវែជ្ជ សា សែ ្ត ទូទៅ តែ ូវរួមបញ្ច ូលបញ្ហ ែសុខភា ពទា ំងកា លពីមុន ពែលបច្ច ុបែបន្ន 

អា លែកហែសុី និងកា រពែយា បា លនា នា ដែលសែ ្ត ីកំពុងបែ ើបែ ែស់។ សូមមើលសមែ ង់បែ វត្ត ិ

និងកា រពិនិតែយជំងឺនៅ ឧបសម្ព ័ន្ធ ២ សមែ ែប់សំណួរតែ ូវសួរ។ ព័ត៌មា ននែះអា ចជួយក្ន ុង

កា រស្វ ែងយល់ពីលទ្ធ ផលនែកា រពិនិតែយ។

(២) និយ យអំពីកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ
 ហែតុផលក្ន ុងកា ររកមូលហែតុនែអំពើហិងែសា គឺតែ ូវ៖

• ផ្ដ ល់កា រណែនា ំសមែ ែប់កា រពិនិតែយដែលអា ចជួយរកឱែយឃើញ និងពែយា បា ល

 នូវរា ល់របួសទា ំងអស់

• វា យតម្ល ែហា និភ័យក្ន ុងកា រមា នផ្ទ ែពោ ះ កា រឆ្ល ងជំងឺតា មផ្ល ូវបន្ត ពូជ និងមែរោ គ

 អែដស៍

• ណែនា ំពីកា របែ មូលវត្ថ ុតា ង និងកា ររៀបចំឯកសា រ។

កា របែ ែសែ ័យទា ក់ទង

• ស្ន ើសុំដោ យគួរសមទៅ សែ ្ត ីឱែយធ្វ ើកា រពិពណ៌នា ដោ យសង្ខ ែបពីពែ ឹត្ត ិ្ក កា រណ៍

 នោ ះ។
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58 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

• ពនែយល់បែ ែប់សែ ្ត ីថ កា រសិកែសា ពីអ្វ ីដែលកើតឡើងទៅ លើរូបគា ត់  នឹងជួយ
ឱែយអ្ន កផ្ត ល់កា រពែយា បា លល្អ បំផុតលើរូបគា ត់។ តែ ូវធា នា ចំពោ ះគា ត់ថ 
 អ្ន កនឹងរកែសា កា រសមា្ង ែត់នូវអ្វ ីដែលគា ត់និយ យបែ ែប់អ្ន ក លើកលែងតែ 
គា ត់ចង់ឱែយនគរបា លចា ត់វិធា នកា រចំពោ ះករណីរបស់គា ត់ ឬចែបា ប់
តមែ ូវឱែយអ្ន កធ្វ ើសែចក្ត ីរា យកា រណ៍។

• ពនែយល់បែ ែប់គា ត់ថ មិនចា ំបា ច់និយ យបែ ែប់អ្ន កពីអ្វ ីដែលគា ត់មិនចង់

និយ យនោ ះទែ។

• អនញុ្ញ ែតឱែយសែ ្ត ីបែ ែបព់រីឿងរបសគ់ា តត់ា មវធិដីែលចងប់ែ ែប។់  ហា មរខំា ន បែ 

សិនបើមា នអ្វ ីដែលតែ ូវកា របញ្ជ ែក់ តែ ូវសួរនៅ ពែលគា ត់បញ្ច ប់កា រនយ យ។

• សួរសំណួរដោ យសុភា ពទន់ភ្ល ន់។ សួរសំណួរបើក ដែលមិនឱែយគា ត់គែ ែន់
តែតែឆ្ល ើយថ  ចា៎ែស ឬទែ។ ជៀស វា ងសួរសំណួរដែលហា ក់ដូចជា ស្ត ី
បនោ្ទ ែស ដូចជា  "តើអ្ន កកំពុងធ្វ ើអ្វ ីនៅ ទីនោ ះមា្ន ែក់ឯង?" ឬ “ហែតុអ្វ ី
អ្ន ក…?”។

• សែ ្ត ីអា ចលុបចោ លកា រពិពណ៌នា សែចក្ត ីលម្អ ិតដែលឈឺចា ប់ ភ័យខា្ល ែចឬ

ពែ ឺពែ ួច។ ហា មបង្ខ ំគា ត់ឱែយរៀបរា ប់ពីរឿងទា ំងនោ ះ។ បើអ្ន កចង់បា នព័ត៌មា ន

ជា ក់លា ក់ដើមែបីពែយា បា លគា ត់ឱែយបា នល្អ  តែ ូវពនែយល់បែ ែប់គា ត់ថ ហែតុអ្វ ីតែ ូវ

កា រដឹងព័ត៌មា នទា ំងនោ ះ។

(៣)កំណត់តែ ែបែ វត្ត ិរោ គសែ ្ត ី
 បែបបទនែកា រពិនិតែយសូមមើលនៅ ក្ន ុងឧបសម្ព ័ន្ធ ២ សមែ ែប់សំណួរដែល

តែ ូវសួរ។

 គោ លបំណងក្ន ុងកំណត់តែ ែបែ វត្ត ិរោ គសែ ្ត ីគឺដើមែបី៖

• ពិនិតែយមើលពីហា និភ័យនែកា រមា នផ្ទ ែពោ ះ និងជំងឺកា មរោ គ ។

• ពិនិតែយមើលថ  សា្ល ែកសា្ន ែម ឬលទ្ធ ផលនែកា រពិនិតែយរា ងកា យមា នពា ក់

ព័ន្ធ ជា មួយនឹងពែ ឹត្ត ិកា រណ៍ដែលកើតឡើងពីមុនមក កា រមា នផ្ទ ែពោ ះ 

ឬកា រសមែ ែលកូនដែរឬទែ។
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59កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

(៤) កា រពិនិតែយសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត 
 សួរសំណួរទូ�  ថ តើសែ ្ត ីកំពុងមា នអា រម្ម ណ៍បែបណា  និងតើផ្ល ូវចិត្ត របស់

គា ត់ដូចម្ត ែចដែរ ខណៈពែលសួរ ពីបែ វត្ត ិជំងឺរបស់គា ត់។ បែ សិនបើអ្ន កឃើញមា ន

សញ្ញ ែកា រប៉ះពា ល់ផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍ធ្ង ន់ធ្ង រ សូមសួរសំណួរ ជា ក់ លា ក់ ។ (សូមមើលផ្ន ែក

ទី ៤)

៣.១.២. រៀបចំកា រពិនិតែយ និងទមែ ង់បែបបទនែកា រយល់ពែ ម
កា របែ ែសែ ័យទា ក់ទង

• សុំកា រអនុញ្ញ ែតពីសែ ្ត ីក្ន ុងកា រពិនិតែយរា ងកា យ និងទមែ ង់បែបបទនែកា រយល់

ពែ មសមែ ែប់ដំណា ក់កា លនីមួយៗ។

• សួរថ  តើគា ត់តែ ូវកា រមនុសែសជិតស្ន ិទ្ធ ណា មា្ន ែក់មកជា មួយដើមែបីគា ំទែ ដែល

អា ចជា សមា ជិកគែ ួសា រ ឬមិត្ត ភក្ត ិដែរឬទែ។

• បែ សិនបើអ្ន កជា បុរស សួរស្ត ែ ីថ តើគា ត់មា នអា រម្ម ណ៍ង យសែ ួលក្ន ុងកា រឱែយ

អ្ន កពិនិតែយគា ត់ដែរឬទែ។ បែ សិនបើគា ត់មិនមា នអា រម្ម ណ៍ង យសែ ួលទែ

សូមរកអ្ន កថែទា ំសុខភា ពជា សែ ្ត ីសមែ ែប់ផ្ត ល់កា រពិនិតែយ។

មា នអ្ន កអង្ក ែតមា្ន ែក់នៅ ទីនោ ះ

• តែ ូវមា នមនុសែសមា្ន ែក់ទៀត មា នវត្ត មា នអំឡុងពែលពិនិតែយ ដែលជា មនុសែស

មា នជំនា ញចែបា ស់លា ស់ ឬបុគ្គ លិកពែទែយជា ស្ត ែ ី។ វត្ត មា នបុគ្គ លិកសែ ីមា្ន ែក់គឺ

សំខា ន់ណា ស់ បើអ្ន កពិនិតែយជា បុរស។

•	  ណែនា ំដល់បុគ្គ លជា សែ ្ត ី និងពនែយល់ថ គា ត់នៅ ទីនែះដើមែបីផ្ត ល់កា រជួយ និង

កា រគា ំទែ ដល់ជា រងគែ ែះសែ ្ត ី

• ទោ ះជា យ៉ែងណា ក៏ដោ យ សូមរកែសា ចំនួនមនុសែសឱែយតិចបំផុតនៅ ក្ន ុងបន្ទ ប់

ពិនិតែយ។

ទទួលកា រយល់ពែ មដែលបា នជូនដំណឹង

 កា រយល់ពែ មដែលបា នជូនដំណឹង គឺជា ទមែ ង់បែបបទមួយក្ន ុងកា របំពែញ

សមែ ែប់កា រពិនិតែយ និងពែយា បា ល និងសមែ ែប់កា របង្ហ ែញព័ត៌មា នទៅ ដល់ភា គីទីបី 

ដូចជា នគរបា ល និងតុលា កា រ។
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60 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

• ពនែយល់បែ ែប់សែ ្ត ីថ គា ត់តែ ូវបា នពិនិតែយ និងពែយា បា លលុះតែ ែណា តែគា ត់
ចង់ឱែយពែយា បា លឬគា ត់អា ចបដិសែធកា រពិនិតែយណា មួយ (ឬទា ំងអស់)។

• ពិពណ៌នា ពីទិដ្ឋ ភា ពទា ំងបួនក្ន ុងកា រពិនិតែយ៖

 កា រពិនិតែយពែយា បា ល

 កា រពិនិតែយអា ងតែ គៀក

 កា របែ មូលភស្ត ុតា ង

 បែ គល់ព័ត៌មា នពែយា បា ល និងភស្ត ុតា ងទៅ នគរបា លបែ សិនបើគា ត់ចង់

បា នកា រដោ ះសែ ែយតា មផ្ល ូវចែបា ប់។

• រា ល់សំណួររបស់សែ ្ត ី នៅ គែ ប់ដំណា ក់កា លនែកា រពិនិតែយនីមួយៗ អ្ន កផ្ត ល់

សែវា ថែទា ំសុខភា ពតែ ូវឆ្ល ើយតបយ៉ែងពែញលែញ និងតែ ូវធា នា ថ សែ ្ត ីយល់

បា នចែបា ស់ បនា្ទ ែប់មកសួរគា ត់ឱែយសមែ ែចថ  ចា ស៎ ឬ ទែ។  គូសក្ន ុងបែ អប់

លើបែបបទថ គា ត់យល់ពែ ម។

• ពែលអ្ន កបែ ែកដថ  សែ ្ត ីយល់ចែបា ស់ពីដំណើរកា រនែកា រពិនិតែយនិងបែបបទ

ហើយ ស្ន ើឱែយគា ត់ចុះហត្ថ លែខា  ឬផ្ដ ិតសា្ន ែមមែដែ ។

• សុំឱែយបុគ្គ លមា្ន ែក់ទៀតចុះហត្ថ លែខា  ឬផ្ដ ិតសា្ន ែមមែដែលើបែបបទដើមែបីជា 

សា កែសី បែ សិនបើចា ំបា ច់។

និយ យទៅ កា ន់សែ ្ត ីអំពីកា រធ្វ ើរបា យកា រណ៍ជូននគរបា ល

• សែ ្ត ីគួរតែបា នទទួលព័ត៌មា នអំពីកា ររា យកា រណ៍បទល្ម ើសទៅ នគរបា ល ដើមែបី

ប្ត ឹងជនបែ ពែ ឹត្ត បទល្ម ើសទៅ កា ន់តុលា កា រ (ផ្អ ែកលើកា រសមែ ែចចិត្ត របស់

សែ ្ត ី)

• បែ សិនបើសែ ្ត ីចង់រា យកា រណ៍ទៅ នគរបា ល សូមបែ ែប់គា ត់ថ  គា ត់តែ ូវធ្វ ើ

� សលែយវិច័យ ដើមែបីបែ មូល ភស្ត ុតា ង។ � សលែយវិច័យនឹងតែ ូវធ្វ ើឡើង

ដោ យអ្ន កផ្ត ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពដែលទទួលបា នសិទិ្ធ សែ បចែបា ប់នៅ មន្ទ ីរ

ពែទែយបង្អ ែក តា មសំណើពីនគរបា ល(កា រធ្វ ើ� សលែយវិច័យគឺឥតបង់បែ ែក់

ឡើយ)។  
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61កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

• បែ ែប់សែ ្ត ីថ ឯកសា រភស្ត ុតា ងដែលបែ មូលបា នក្ន ុងកា រធ្វ ើ� សលែយ     វិច័យ 

អា ចនឹងតែ ូវបែ ើបែ ែស់។

• បែ សិនបើសែ ្ត ីមិនទា ន់សមែ ែចចិត្ត ថ តើតែ ូវជួបនគរបា ល ឬអត់នោ ះតែ ូវបែ 

មូលរកែសា ភស្ត ុតា ងទុក។  បែ សិនបើលើសរយៈពែល ៧ ថ្ង ែចា ប់ពីថ្ង ែដែល

ទទួលរងកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ វា យឺតពែលហើយក្ន ុងកា របែ មូលភស្ត ុ

តា ង។

• បែ សិនបើសែ ្ត ីចង់ឱែយបែ មូលភស្ត ុតា ង អ្ន កផ្ត ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពតែ ូវទា ក់

ទងទៅ រកអ្ន កផ្ត ល់សែវា  នៅ មន្ទ ីរពែទែយបង្អ ែកដែលបា នទទួលកា របណ� �ះ 

បណា្ត ែល ដើមែបីធ្វ ើ� សលែយវិច័យ។

• ទោ ះបីជា ភស្ត ុតា ងនែ� សលែយវិច័យមិនតែ ូវបា នបែ មូល កា រពិនិតែយផ្ន ែក

រា ងកា យគួរតែ ូវធ្វ ើនិងរកែសា ឯកសា រឱែយបា នល្អ  (សូមមើលឧបសម្ព ័ន្ធ ២)។ 

កា រពិនិតែយនែះមា នសា របែ យោ ជន៍ បែ សិនបើសែ ្ត ីចង់ បន្ត ប្ត ឹងតា មផ្ល ូវចែបា ប់ 

និងស្វ ែងរកបញ្ហ ែសុខភា ពណា មួយ។

ព័ត៌មា នលម្អ ិតស្ដ ីពីកា រធ្វ ើ� សលែយវិច័យសូមមើលគោ លកា រណ៍ខា ងកែ ែនែះ៖    

កា រគែ ប់គែ ងគ្ល ីនិកពែយា បា លជនរងគែ ែះដោ យកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទនៅ គែហទំព័រ

http://www.who.int/reproductivehealth/publicationsemergencies/924159

26X/en/

និងគោ លកា រណ៍សមែ ែប់កា រថែទា ំសុខភា ព តា មផ្ល ូវចែបា ប់សមែ ែប់ជនរងគែ ែះ

ដោ យអំពើហិងែសា លើផ្ល ូវភែទ ឆ្ន ែំ ២០០៣ នៅ គែហទំព័រ

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/

med_leg_guidelines/en/.
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62 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

៣.១.៣. កា រពិនិតែយរា ងកា យ រួមទា ំងកា រពិនិតែយបែ ដ ប់ភែទ
កា រពិនិតែយរា ងកា យគឺដើមែបីកំណត់ពីកា រថែទា ំសុខភា ពដែលចា ំបា ច់ និងតែ ូវ

បា នបែ ើបែ ែស់ដើមែបីបំពែញឯកសា រផ្ល ូវចែបា ប់ផងដែរ។

កា របែ ែសែ ័យទា ក់ទង

• បញ្ជ ែក់បែ ែប់សែ ្ត ីថ គា ត់នឹងស្ថ ិតក្ន ុងកា រពិនិតែយ តែគា ត់អា ចសួរសំណួរ ឬ

បញែឈប់កា រពិនិតែយបា នគែ ប់ពែលវែលា  ឬបដិសែធមិនឱែយពិនិតែយផ្ន ែកណា មួយ

ក៏បា ន។

• សង្ក ែតមើលសែ ្ត ីមុនពែលប៉ះពា ល់ខ្ល ួនគា ត់ ហើយយកចិត្ត ទុកដ ក់លើរា ង

កា យនិងសា្ថ ែនភា ពផ្ល ូវចិត្ត របស់គា ត់ ។

• នៅ ដំណា ក់កា លនីមួយៗនែកា រពិនិតែយ បែ ែប់សែ ្ត ីពីអ្វ ីដែលអ្ន កនឹងធ្វ ើ និងសុំ

កា រអនុញ្ញ ែតពីគា ត់សិន។

• សួរសែ ្ត ីឱែយបា នញឹកញា ប់ថ តើគា ត់មា នសំណួរឬអ្ន កអា ចបន្ត កា រពិនិតែយបា ន

ដែរឬទែ។

កា រពិនិតែយ 

• តែ ូវបែ ែកដថ បា នរៀបចំបរិកា� ែរ និងសមា� ែរៈផ� ួចជា �ែ ែច។ 

• តែ ូវពិនិតែយសញ្ញ ែជីវិតរបស់អ្ន កជំងឺ ដូចជា ជីពចរ សំពា ធ� ម ផ្ល ូវដង� ើម និង

សីតុណ្ហ ភា ព។

• តែ ូវធ្វ ើកា រតា មលំដ ប់កា រង រ។ បែ ើបែ ែស់បញ្ជ ីពិនិតែយសុខភា ពផ្ល ូវកា យ

នៅ ក្ន ុងចំណុចគួរយកចិត្ត ទុកដ ក់។

• មិនតែ ូវបែ ញា ប់បែ ញា ល់ពែកទែ តែ ូវពិនិតែយឱែយបា នចែបា ស់លា ស់។

• តែ ូវកត់តែ ែលទ្ធ ផលឱែយបា នចែបា ស់លា ស់ និងពែញលែញទៅ តា មស្ដ ង់ដ រ

ទមែ ង់បែបបទនែកា រពិនិតែយ (ឧបសម្ព ័ន្ធ ២)។

• កត់តែ ែរបួសឬសា្ល ែកសា្ន ែមផែសែងទៀតឱែយបា នពែញលែញ និងដោ យបែ ុង

បែ យ័ត្ន ពែ ែះវា ជា ភស្ត ុតា ងដ៏សំខា ន់។
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63កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

កា រពិនិតែយបែ ដ ប់ភែទ

  ក្ន ុងករណីរំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ កា រពិនិតែយបែ ដ ប់ភែទជា កា រចា ំបា ច់

ហើយនែះជា កា រពិនិតែយដែលមា នលក្ខ ណៈបែ ុងបែ យ័ត្ន ខ្ព ស់ ជា ពិសែសកា រពិនិតែយ

តា មរយៈមា ត់សែបូន។

• ជួយឱែយស្ត ែ ីមា នអា រម្ម ណ៍កា ន់តែទុកចិត្ត បន្ថ ែមទៀត

• សូមបែ ែប់សែ ្ត ីជា មុននៅ ពែលណា និងកន្ល ែងណា ដែលអ្ន កតែ ូវប៉ះ

• ជួយស្ត ែ ីឱែយដែកផ្ង ែរ ហើយបញែឈរជង្គ ង់រា ងកន្ធ ែកបន្ដ ិចឱែយង យសែ ួល

• តែ ូវមា នកែ ណា ត់គែ បពីលើខ្ល ួនអ្ន កជំងឺ និងអា ចដកចែញពែលធ្វ ើកា រពិនិតែយ។

• ធ្វ ើតា មលំដ ប់កា រង រ និងមា នពន្ល ឺគែ ប់គែ ែន់ដើមែបីពិនិតែយរបួសសា្ន ែមតា ម

បញ្ជ ីពិនិតែយសុខភា ពផ្ល ូវកា យនៅ ទំព័របនា្ទ ែប់។

• តែ ូវសង្ក ែតនិងកត់តែ ែព័ត៌មា នទា ំងអស់ឱែយបា នពែញលែញនិងចែបា ស់ លា ស់

តា មស្ត ង់ដ រទមែ ង់បែបបទនែកា រពិនិតែយ (ឧបសម្ព ័ន្ធ ២)។

កំណត់ចំណា ំ៖ កា ររងគែ ែះដោ យសា រកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទគឺជា រឿងដែលគួរ

ឱែយតក់ស្ល ុត។ ស្ត ែ ីពិតជា មា នកា រភ័យខា្ល ែចក្ន ុងកា រពិនិតែយនិងពែលមា នគែប៉ះពា ល់

ខ្ល ួនបែ ែណ ជា ពិសែសពីអ្ន កផ្ត ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពជា បុរស។ ចូរសួរសែ ្ត ីឱែយបា ន

ញឹកញា ប់នៅ ពែលពិនិតែយ  ហើយអ្ន កអា ចបន្ត កា រពិនិតែយដោ យយឺតៗ។

តា មកា របញ្ជ ្រក់ផ្ន ្រកវិទ្រយា ស ស្ត ្រ  គា� ្រនកា រធ្វ ើត្រស្ត ព្រ ហ្ម ចា រើ (ឬ “ម្រ ្រមដ្រពីរ”)

ទ្រ ដូច្ន ្រះសូមប្រ ុងប្រ យ័ត្ន  កុំប�្ក ើនភា ពតា នតឹងដល់ស្រ ្ត ី។
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646464 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ៣.១

បញ្ជ ីពិនិត្រយសុខភា ពផ្ល ូវកា យ

ពិនិត្រយ

• រូបរា ងខា ងកែ ែទូទៅ 

• ដែ និងកដែ កំភួនដែ 

ផ្ន ែកខា ងក្ន ុងនែដើមដែ 

និងក្ល ៀក

• មុខ និងក្ន ុងមា ត់

• តែ ចៀក ទា ំងក្ន ុងនិងកែ ែ

• កែបា ល

• ក

• ដើមទែ ូង និងសុដន់

• ផ្ន ែកពោ ះ

• គូថ ភៅ្ល ែ រួមទា ំងគល់ភៅ្ល ែ 

ជើងនិងបែ អប់ជើង

កា រពិនិត្រយប្រ � ប់ភ្រទ និងរន្ធ គូថ

• បែ ដ ប់បន្ត ពូជ(ខា ងកែ ែ)
• បែ ដ ប់បន្ត ពូជ (កា រពិនិតែយ

ខា ងក្ន ុងដោ យបែ ើឧបករ
ណ៍បើកមា ត់សែបូនហៅ ថ 
ចំពុះទា )

• តំបន់ជុំវិញរន្ធ គូថ 
(ខា ងកែ ែ)

កំណត់�្រ ្រ

• កា រហូរ� មមិនឈប់

• ជា ំហើម

• ឡើងកែ ហម ឬហើម

• មុត ឬរលា ត់

• ភស្ត ុតា ងដែលបង្ហ ែញថ បា ន

ទា ញសក់ និងភស្ត ុតា ងថ្ម ីៗដែល

បង្ហ ែញកា របា ក់ធ្ម ែញ

• របួសដូចជា សា្ន ែមខា ំ 

ឬរបួសតែ ូវគែ ែប់កា ំភ្ល ើង

• ភស្ត ុតា ងនែរបួសធ្ង ន់ធ្ង រលើពោ ះ

• កា របែកកែ ដ សតែ ចៀក

• កា រហូរ� មមិនឈប់
• ជា ំហើម
• ឡើងកែ ហម ឬហើម
• មុត ឬរលា ត់
• មា នវត្ថ ុផែសែងៗនៅ កន្ល ែងនោ ះ
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65កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

កត់តែ ែលទ្ធ ផល និងកា រពែយា បា ល
 ជា ញឹកញា ប់ អ្ន កផ្ត ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពតែ ូវតែឆ្ល ើយសំណួររបស់នគរ

បា ល មែធា វី ឬតុលា កា រអំពីរបួសរបស់ស្ត ែ ីដែលពួកគែបា នពែយា បា ល។ កា រចងកែ ង

ឯកសា រស្ត ីពីលទ្ធ ផល និងកា រពែយា បា លបែ កបដោ យកា រយកចិត្ត ទុកដ ក់ពីបែ វត្ត ិនែ

កា រពែយា បា ល និងទមែ ង់បែបបទនែកា រពិនិតែយ (មើលឧបសម្ព ័ន្ធ ២៖គំរូទមែ ង់បែ វត្ត ិនិង

កា រពិនិតែយជំងឺ) អា ចជួយឱែយអ្ន កង យសែ ួលក្ន ុងកា រឆ្ល ើយបែ កបដោ យភា ពតែ ឹមតែ ូវ។ 

បញ្ហ ្រដ្រលអា ជា� ្រធរចង់ដឹងគឺ៖ 

• បែ ភែទនែរបួស (មុត សា្ន ែមជា ំ រលា ត់សែបែក បា ក់ ឬបែ ែះឆ្អ ឹង និងរបួសផែសែងៗ

ទៀត)

• កា របរិយ យរបួស (បែ �ែង ជ�ែ ែ និងលក្ខ ណៈដទែទៀត)

• កន្ល ែងដែលមា នរបួសនៅ លើរា ងកា យ។ 

• មូលហែតុបង្ក របួស (ឧទា ហរណ៍ កា របែ ើបែ ែស់អា វុធ សា្ន ែមខា ំ ផែសែងៗ)

• ផលលំបា កដែលអា ចមា នភា្ល ែមៗ ឬក្ន ុងរយៈពែលយូរអង្វ ែង

• កា រទទួលបា នកា រពែយា បា ល

៣.២. ផ្ដ ល់កា រពែយា បា ល
៣.២.១. ពែយា បា លរបួសផ្ន ែករា ងកា យ ឬកា របញ្ជ ូនអ្ន កជំងឺ
 តែ ូវបញ្ជ ូនអ្ន កជំងឺទៅ ពែយា បា លសងែ ្គ �ះបនា្ទ ែន់ភា្ល ែមៗបែ សិនបើមា នសា្ថ ែនភា ព

ធ្ង ន់ធ្ង រ ឬគំរា មកំហែងដល់ អា យុជីវិត។ 

បញ្ហ ែដែលអា ចតមែ ូវឱែយសមែ ែកពែយា បា លនៅ មន្ទ ីរពែទែយ៖

• កា ររងរបួសធ្ង ន់ធ្ង រ (ផ្ន ែកបែ ដ ប់ភែទ កែបា ល ទែ ូង ឬពោ ះ)

• កា រចុះខែសា យផ្ន ែកសរ�ែបែ សា ទ (ឧទា ហរណ៍ មិនអា ចនិយ យបា នកា រ

ដើរមា នបញ្ហ ែ)

• បញ្ហ ែផ្ល ូវដង� ើម

• កា រហើមសនា្ល ែក់នៅ ផ្ន ែកមា� ែងនែរា ងកា យ (កា រឈឺសនា្ល ែក់)

 អ្ន កជំងឺដែលរងរបួសសែ ែល (របួសសើសែបែក) ជា ទូទៅ អា ចពែយា បា លនៅ 

នឹងកន្ល ែងបា ន។ សូមលា ង សមា� ែត និងពែយា បា លរបួសណា ដែលចា ំបា ច់។ 
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66 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ប្រ ុងប្រ យ័ត្ន 
១.    សូមកុំចែញវែជ្ជ បញ្ជ ែថ្ន ែំ benzodiazepines សមែ ែប់កា រគែងមិនលក់

        (សូមមើលឧបសម្ព ័ន្ធ  ១)

២.    សូមកុំចែញវែជ្ជ បញ្ជ ែថ្ន ែំ benzodiazepines ឬថ្ន ែំរំង ប់អា រម្ម ណ៍សមែ ែប់

ភា ពតា នតឹងផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍ធ្ង ន់ធ្ង រ។

 ថ្ន ែំខា ងកែ ែមនែះអា ចយកមកបែ ើបែ ែស់បា ន៖

• ថ្ន ែំអង់ទីប៊�យ៉ូទិកទប់សា្ក ែត់កា របង្ក រោ គលើរបួស

• កា រចា ក់ថ្ន ែំបង្ក ែរតែតា ណុស ឬកា រចា ក់វា៉ែក់សា ំង(យោ ងទៅ តា មពិធីសា រ

ថ្ន ែក់មូលដ្ន ែន)

• ថ្ន ែំសមែ ែប់បំបា ត់កា រឈឺចា ប់ 

• ថ្ន ែំសមែ ែប់កា រគែងមិនលក់ (សមែ ែប់បែ ើក្ន ុងករណីចា ំបា ច់)

៣.២.២. ផ្ត ល់ថ្ន ែំកា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់
 បែ សិនបើ ថ្ន ែំកា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់តែ ូវបា នបែ ើបែ ែស់ភា្ល ែមៗកែ ែយពីកា ររំ

លោ ភបំពា ន គឺអា ចជួយឱែយស្ត ែ ីជៀសផុតពីកា រមា នផ្ទ ែពោ ះ។ 

សូមផ្ត ល់កា រពិគែ ែះពិភា កែសា  និងផ្ត ល់ថ្ន ែំកា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់ទៅ សែ ្ត ី

ដែល រងកា ររំលោ ភបំពា ន។ ធ្វ ើដូចនែះ ស្ត ែ ីអា ចធ្វ ើសែចក្ត ីសមែ ែចចិត្ត ផ្អ ែកតា ម

ព័ត៌មា នដែលគា ត់ទទួលបា ន (មើលកា រពិគែ ែះពិភា កែសា ទំព័របនា្ទ ែប់)។

ព័ត៌មា នលម្អ ិតស្ត ីពីថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់

ថ្ន ែំគែ ែប់ចំនួន ២ បែ ភែទដែលជា ធម្ម តា តែ ូវបា នគែយកមកបែ ើបែ ែស់សមែ ែប់

កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់៖

• ថ្ន ែំគែ ែប់បែ ភែទ Levonorgestrel តែមួយមុខមា នបែ សិទ្ធ ភា ពល្អ  និងកា ត់

បន្ថ យអា រម្ម ណ៍ចង់ក្អ ួតនិងក្អ ួតជា ជា ងកា របែ ើជា មួយថ្ន ែំដទែទៀត។

 កមែ ិតដែលគួរបែ ើបែ ែស់៖ ១.៥ ម.កែ  levonorgestrel នៅ ក្ន ុងកមែ ិតថ្ន ែំ

លែបតែមួយដងគត់។
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67កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

• ថ្ន ែំគែ ែប់ដែលមា នជា តិអ័រម៉ូន estrogen និង progestogen លា យគា្ន ែ

 សូមបែ ើបែ ែស់វា  បែ សិនបើមិនមា នថ្ន ែំគែ ែប់បែ ភែទ levonorgestrel 

តែមួយមុខ។

 កមែ ិតបែ ើបែ ែស់៖ ២ ដងនែកមែ ិតថ្ន ែំ ១០០μg	ethinyl	estradiol	បូកនឹង 

០.៥ ម.កែ  levonorgestrel ចនោ្ល ែះពីគា្ន ែ១២ �៉ែង។
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បែ ភែទថ្ន ែំ កមែ ិតថ្ន ែំ ឈ្ម ែះថ្ន ែំ

ដែលបែ ើ

ចំនួនគែ ែប់

ថ្ន ែំដែលតែ ូវ 

លែបភា្ល ែម

ចំនួនគែ ែប់ថ្ន ែំ

ដែលតែ ូវលែប

១២ �៉ែង

កែ ែយ
Progestin-

only dedicated 

ECPs

1.5mg 

Levonorgestrel

Postinor1,

Postinor2

Unidosis

Escapel

Escapelle

Emkit Plus

PozatoUni

NorLevo

1

2

1

0

Combined Oral

Contraceptives

0.03mg ethinyl 

estradiol 0.15mg 

Levonorgestrel

Microgynon 4 4

0.05mg ethinyl 

estradiol 0.5mg 

Nogestrel

Eugynon 2 2



68 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

• ស្ត ែ ីណា ក៏អា ចលែបថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់នែះបា នដែរ ដោ យមិន

ចា ំបា ច់ពិនិតែយសុខភា ព ឬធ្វ ើតែស្ត ពិនិតែយកា រមា នផ្ទ ែពោ ះនោ ះទែ។ 

• ស្ត ែ ីអា ចលែបថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់ លែបថ្ន ែំអង់ទីប៊�យ៉ូទិកសមែ ែប់

កា រឆ្ល ងជំងឺកា មរោ គ និងបែ ើបែ ែស់វិធីកា រពា រកែ ែយពែលបែ ឈមនឹងកា រ

ឆ្ល ងជំងឺសមែ ែប់កា រ កា រពា រមែរោ គអែដស៍នៅ ក្ន ុងពែលតែមួយដោ យមិន

មា នគែ ែះថ្ន ែក់។

ថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់  និងថ្ន ែំអង់ទីប៊�យ៉ូទិកអា ចលែបបា នក្ន ុងរយៈពែលខុស

គា្ន ែជា មួយអា ហា រ ដើមែបីកា ត់បន្ថ យអា រម្ម ណ៍ចង់ក្អ ួត។

ចំណ�ចប្រ ឹក្រសា យោ បល់ស្ត ីពីកា រកា រពា រកំ�ើតបន្ទ ្រន់

សែ ្ត ីដែលរងកា ររំលោ ភសែពសន្ថ វៈ គឺជា ទូទៅ មា នកា រពែ ួយបា រម្ភ ពីកា រមា នផ្ទ ែពោ ះ។ 

  ដើមែបីលើកទឹកចិត្ត ដល់គា ត់ចូរពនែយល់ពីកា របង្ក ែរកំណើតបនា្ទ ែន់។ អ្ន កក៏

អា ចសួរគា ត់ផងដែរថ  គា ត់មា នបា នបែ ើបែ ែស់មធែយា បា យពនែយា រកំណើតបែ កប

ដោ យបែ សិទ្ធ ិភា ពទែ ដូចជា  ថ្ន ែំគែ ែប់ កា រចា ក់ថ្ន ែំកា រដ ក់កងនៅ  កែ ែមសែបែក កា រ

ដ ក់កងក្ន ុងសែបូន ឬកា រចោ ះចងដែសែបូនរបស់ស្ត ែ ី។ បែ សិនបើគា ត់បា នបែ ើបែ ែស់

នូវមធែយា បា យណា មួយគា ត់ នឹងមិនអា ចមា នផ្ទ ែពោ ះបា នទែ។ហើយបែ សិនបើគា ត់

បា នមករដូវចុងកែ ែយក្ន ុងរយៈពែល ៧ ថ្ង ែ មុនពែលចា ប់រំលោ ភគា ត់ក៏ទំនងជា មិន

អា ចមា នផ្ទ ែពោ ះផងដែរ។

នៅ ក្ន ុងករណីណា មួយ គា ត់អា ចលែបថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់បែ សិនបើគា ត់

តែ ូវកា រ។ 

• កា របែ ើបែ ែស់កា រកា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់គឺជា ជមែ ើសផ្ទ ែល់ខ្ល ួនដែលមា នតែ

គា ត់មា្ន ែក់គត់ជា អ្ន កសមែ ែច។ 

• មធែយា បា យកា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់គឺអា ចជួយបង្ក ែរកា រមា នផ្ទ ែពោ ះ ប៉ុន្ត ែ

វា មិនមា នបែ សិទ្ធ ភា ព ១០០% ទែ។ 

• ថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់  គឺមា នមុខង រយ៉ែងសំខា ន់ក្ន ុងកា របញែឈប់នូវ

កា រប�្ច ែញមែជីវិត។

• ថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់មិនបណា្ត ែលឱែយមា នកា ររលូតកូនទែ។  
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69កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

• ថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់មិនអា ចកា រពា រកា រមា នផ្ទ ែពោ ះនៅ លើកកែ ែយ

បា នទែបែ សិនបើគា ត់ចង់រួមភែទ។ 

• ថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់ មិនអា ចបែ ើបែ ែស់ជា បែ ចា ំបា នទែ(មិនមែន

ជា មធែយា បា យពនែយា កំណើត)។

• គា ត់មិនចា ំបា ច់ធ្វ ើតែស្ត ពិនិតែយរកកា រមា នផ្ទ ែពោ ះទែ មុនពែលលែបថ្ន ែំគែ ែប់

កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់។ បែ សិនបើគា ត់មា នផ្ទ ែពោ ះហើយ ថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រ

កំណើតបនា្ទ ែន់នែះមិនប៉ះពា ល់ដល់ទា រកក្ន ុងផ្ទ ែរបស់គា ត់ទែ។ 

  ទោ ះយ៉ែងណា ក៏ដោ យ កា រធ្វ ើតែស្ត រកមើលកា រមា នផ្ទ ែពោ ះអា ចតែ ូវធ្វ ើ 

បែ សិនបើគា ត់មា នផ្ទ ែពោ ះរួច ហើយ ហើយគា ត់អា ចទុកកូនក្ន ុងផ្ទ ែនោ ះតា មបំណង

បែ ែថ្ន ែរបស់គា ត់។  

សែចក្ត ីណែនា ំ
• សែ ្ត ីតែ ូវល្របថា្ន ្រំ�្រ ្រប់កា រពា រកំ�ើតបន្ទ ្រន់ឱ្រយបា នរហ័សតា មដ្រលអា ចធ្វ ើ

� បា ន។ ថ្ន ែំនែះមា នបែ សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ក្ន ុងអំឡុងពែល ៧២ �៉ែង (៣ ថ្ង ែ) 

បនា្ទ ែប់ពីរងកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ។

• ថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់អា ច នឹងធ្វ ើឱែយមា នអា រម្ម ណ៍ចង់ក្អ ួត និងច�� ែរ

។ បែ សិនបើគា ត់ក្អ ួត ក្ន ុងរយៈពែល ២ �៉ែងបនា្ទ ែប់ពីលែបថ្ន ែំនែះ គា ត់

តែ ូវលែបថ្ន ែំម្ដ ងទៀតឱែយបា នរហ័សតា មដែលអា ចធ្វ ើទៅ បា ន។ បែ សិនបើ

គា ត់លែបថ្ន ែំដែលមា នជា តិអរ័ម៉ូនលា យគា្ន ែសមែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់

គា ត់អា ចលែបថ្ន ែំ meclizine hydrochloride ក្ន ុងចនោ្ល ែះរយៈពែល ៣០ នា ទី

ទៅ  ១ �៉ែង មុនពែលលែបថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់ដើមែបីកា ត់បន្ថ យ

អា រម្ម ណ៍ចង់ក្អ ួត។  (បែ សិនបើគា ត់លែបថ្ន ែំដែលមា ន ជា តិអ័រម៉ូនលា យគា្ន ែ
សមែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់ គា ត់អា ចលែបថ្ន ែំ meclizine 

hydrochloride (បែ សិនបើមា ន)) 

• សែ ្ត ីអា ចធា្ល ែក់� មតិចតួចតា មទា្វ ែរមា ស បនា្ទ ែប់ពីលែបថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំ

ណើតបនា្ទ ែន់។
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70 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

• បែ សិនបើសែ ្ត ីរួមភែទដោ យ មិនបា នកា រពា រចា ប់តា ំងពីកា រមករដូវចុង

កែ ែយ គា ត់អា ចមា នផ្ទ ែពោ ះ ហើយ ថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់ មិនមា ន

បែ សិទ្ធ ភា ពទែ ប៉ុន្ត ែថ្ន ែំនែះក៏មិនប៉ះពា ល់កា រដល់ទា រកក្ន ុងផ្ទ ែនោ ះដែរ។ 

• សែ ្ត ីតែ ូវតែ លប់មកជួបអ្ន កផ្ដ ល់សែវា វិញបើវដ្ដ � មរដូវរបស់គា ត់យឺតជា ង

១ សបា្ត ែហ៍ (មិនទា ន់ធា្ល ែក់ � មរដូវលើសពី ១ សបា្ដ ែហ៍)។ កា ររំលូតកូន

បែ កបដោ យសុវត្ថ ិភា ព គឺតែ ូវអនុវត្ត តា មចែបា ប់រំលូតកូន។ 

កងដ ក់ក្ន ុងសែបូនសមែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់
• កងដ ក់ក្ន ុងសែបូនអា ចយកមកបែ ើជា មធែយា បា យកា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់ក្ន ុង

អំឡុងពែល ៥ ថ្ង ែ កែ ែយកា ររួមភែទដោ យមិនមា នកា រកា រពា រ។ 

• មា នបែ សិទ្ធ ភា ពជា ងថ្ន ែំគែ ែប់កា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់

• ហា និភ័យខ្ព ស់នែកា រឆ្ល ងជំងឺ តា មកា ររួមភែទកែ ែយកា ររំលោ ភសែព
សន្ថ វៈ តែ ូវគិតពិចា រណា ផងដែរ បែ សិនបើបែ ើបែ ែស់កងដ ក់ក្ន ុងសែបូន។ 

• ជមែ ើសដ៏បែ សើរសមែ ែប់កា រកា រពា រកំណើត រយៈពែលយូរបែ កបដោ យ

បែ សិទ្ធ ភា ពនោ ះគឺ ស្ត ែ ីចា ប់អា រម្ម ណ៍ក្ន ុងកា របែ ើបែ ែស់កងដ ក់ក្ន ុងសែបូន 

ហើយគែអា ចដ ក់ជា បនា្ទ ែន់បា នភា្ល ែមៗ។
៣.២.៣. បង្ក ែរកា រឆ្ល ងជំងឺកា មរោ គ

• ស្ត ែ ីដែលរងកា ររំលោ ភសែពសន្ថ វៈតែ ូវលែបថ្ន ែំអង់ទីប៊�យ៉ូទិក ដើមែបីទប់សា្ក ែត់

និងពែយា បា លជំងឺកា មរោ គ ដូចជា  សិរមា ន់ ជំងឺបែ មែះទឹកបា យជំងឺបែ មែះថ្ល ែ

និងជំងឺសា្វ ែយ។

• ផ្ត ល់កា រពែយា បា លលើជំងឺកា មរោ គ ពែលជួបសែ ្ត ីជា លើកដំបូង។

• មិនចាំែបា ច់ធ្វ ើតែស្ត រកជំងឺកា មរោ គមុនពែលពែយា បា លឡើយ។

• តែ ូវផ្ត ល់កា រពែយា បា លបង្ក ែរសមែ ែប់ជំងឺកា មរោ គ ជា ពិសែសជំងឺធម្ម តា ទូទៅ 

តែងកើតមា នឡើង (ឧ. ជំងឺ ឆែនកែ យ)។

• តែ ូវផ្ត ល់វគ្គ សិកែសា ខ្ល ីដែលមា នចែងក្ន ុងពិធីសា រជា តិនិងក្ន ុងតំបន់ ពែ ែះវា មា ន

លក្ខ ណៈង យយល់។

ផ
្ន េក

ទ
ី ៣



71កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

សូមពិនិតែយមើលតា រា ងខា ងកែ ែមស្ត ីពីកមែ ិត និងកា របែ ើបែ ែស់ថ្ន ែំសមែ ែប់បង្ក ែរជំងឺ

កា មរោ គ  ដោ យផ្អ ែកតា មគោ លកា រណ៍ណែនា ំថ្ន ែក់ជា តិ។

(សូមមើលបច្ច ុបែបន្ន ភា ពនែគោ លកា រណ៍ណែនា ំ ស្ដ ីពីកា រគែ ប់គែ ងករណីបង្ក រោ គ

តា មផ្ល ូវភែទ  នងិផ្ល ូវបន្ដ ពជូរបសម់ជែឈមណ្ឌ លជា តបិែ យទុ្ធ នងឹជងំអឺែដស ៍លើសែបែកនងិ

កា មរោ គ)

ផ
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727272 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ៣.២

កម្រ ិតថា្ន ្រំ កា រប្រ ើប្រ ្រស់

ក. ស� ្រយ

Benzathine penicillin 

OR

Doxycycline

2.4 million units

100mg

ចា ក់តា មសា ច់ដុំ១ដងគត់

លែប2ដង/ថ្ង ែ រយៈពែល១៤ថ្ង ែ 

(ក្ន ុងករណីមា នបែ តិកម្ម ជា មួយ 

Penicilin តែប៉ុណ្ណ ែះ)

ខ. ប្រ ម៉្រះទឹកបា យ/�្រនក្រ យ

Cefi	xime	OR

Ceftriaxone OR

400mg

250mG 

លែបតែ១ដងគត់

ចា ក់តា មសា ច់ដុំ

គ. សិរមា ន់ (កា្ល ្រមីដ្រយា )/ Lymphogranuloma Venereum

Azithromycin OR

Doxycycline OR

Erythromycin

1g

100mg

500mg

លែបតែ១ដង រយះពែល៣
សបា្ត ែហ៍

លែប២ដងរយៈពែល២១ថ្ង ែ

លែប៤ដងរយៈពែល២១ថ្ង ែ

ឃ. ប្រ ម៉្រះទឹកថា្ល ្រ (ទ្រ ីកូម៉ូណា ស)

Metronidazole OR

Tinidazole

2g

2g

លែបតែ១ដងគត់

លែបតែ១ដងគត់

ផ
្ន េក

ទ
ី ៣

ព�្រ ្រងចុង�្រ ្រយគោ លកា រណ៍ណ្រន ំស្ត ីពីកា រគ្រ ប់គ្រ ងករណីបង្ក � គតា មផ្ល ូវ

ភ្រទនិងផ្ល ូវបន្ត ពូជ,មជ្រ�មណ� លជា តិប្រ យុទ្ធ នឹងជំងឺអ្រដស៍ សើ�្រប្រក និងកា ម

� គ �្ន ្រំ២០១៦

1

1



73កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

៣.២.៤. ជំងឺរលា កថ្ល ើមបែ ភែទបែ
 មែរោ គរលា កថ្ល ើមបែ ភែទបែ អា ចឆ្ល ងតា មកា ររួមភែទ។ ដូចនែះសែ ្ត ីដែលរង

នូវអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទតែ ូវ

ទទួលកា រចា ក់ថ្ន ែំកា រពា រជំងឺរលា កថ្ល ើមបែ ភែទបែ។ 

• តែ ូវសួរថ  តើគា ត់ធា្ល ែប់បា នទទួលកា រចា ក់ថ្ន ែំវា៉ែក់សា ំងជំងឺរលា កថ្ល ើមបែ ភែ

ទបែដែរឬទែ។ 

• បែ សិនបើគា ត់មិនបែ ែកដ សូមធ្វ ើតែស្ដ � មជា មុនសិនបើអា ចធ្វ ើបា ន។ 

បែ សិនបើបា នចា ក់ថ្ន ែំបង្ក ែរហើយ (វត្ត មា នបែ ព័ន្ធ ភា ពសាុែំនឹងជំងឺរលា ក

ថ្ល ើមបែ ភែទបែនៅ ក្ន ុងសែរ៉ូម) 

មិនចា ំបា ច់តែ ូវកា រចា ក់ថ្ន ែំវា៉ែក់សា ំងបន្ថ ែមទៀតទែ។ 

បែ សិនបើមិនអា ចធ្វ ើតែស្ត បា ន តែ ូវចា ក់ថ្ន ែំវា៉ែក់សា ំងដល់សែ ្ត ី។ 

ចូរឆ្ល ើយតបទៅ តា មតា រា ងខា ងកែ ែម៖

តើគា ត់បា នទទួលវា៉្រក់ស ំងកា រពា រជំងឺរលា ក�្ល ើមប្រ ភ្រទប្រដ្ររឬទ្រ?

សា្ថ ែនភា ពចា ក់ថ្ន ែំបង្ក ែរ គោ លកា រណ៍ណែនា ំសមែ ែប់ កា រពែយា បា ល

មិនបា នចា ក់វា៉ែក់សា ំងកា រពា រ

ជំងឺរលា កថ្ល ើមបែ ភែទបែ

កមែ ិតវា៉ែក់សា ំងទី ១៖ មកលើកដំបូង។

កមែ ិតវា៉ែក់សា ំងទី ២៖ ១ ទៅ  ២ ខែ បនា្ទ ែប់ពីចា ក់

វា៉ែក សា ំងកមែ ិតទី ១ (ឬតែ ូវមកខែទី ៣ បើខែ

មុនៗមិន បា នមកចា ក់)។ 

កមែ ិតវា៉ែក់សា ំងទី ៣៖ ៤ ទៅ  ៦ ខែ បនា្ទ ែប់ពីចា ក់

វា៉ែក់សា ំងកមែ ិតទី១ហើយ។ 

ផ
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74 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

បា នចា ក់ ប៉ុន្ត ែចា ក់មិនបា ន 

គែ ប់ទៅ តា មដំណា ក់កា ល

នែកា រចា ក់វា៉ែក់សា ំងកា រពា រ

ជំងឺរលា កថ្ល ើមបែ ភែទ បែ

តែ ូវចា ក់បន្ដ ទៅ តា មកា លវិភា គរបស់គា ត់។

បា នចា ក់គែ ប់ទៅ តា មដំណា 

ក់កា លនែកា រចា ក់វា៉ែក់សា ំង

កា រពា រជំងឺរលា កថ្ល ើម

បែ ភែទបែ

មិនចាំែបា ច់ចា ក់វា៉ែក់សា ំងបន្ថ ែមទៀតទែ

• ចូរបែ ើបែ ែស់បែ ភែទវា៉ែក់សា ំង កមែ ិតថ្ន ែំ និងកា លវិភា គចា ក់ថ្ន ែំបង្ក ែរតា ម

គោ លកា រណ៍ណែនា ំថ្ន ែក់ជា តិ។

• វា៉ែក់សា ំងដោ យគា្ម ែន អ៊�មញូនក្ល ូប៊ុយលីនកា រពា រជំងឺរលា កថ្ល ើម (hepatitis 

B immune globulin (HBIG))  អា ចបែ ើបែ ែស់បា នផងដែរ។

• ចា ក់វា៉ែក់សា ំងចូលក្ន ុងសា ច់ដុំដើមដែ។

៣.២.៥. បង្ក ែរកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍
  កា របង្ក ែរកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ តែ ូវអនុវត្ត តា មគោ លកា រណ៍ណែនា ំដែល

ចែញដោ យមជែឈមណ្ឌ លជា តបិែ យុទ្ធ នឹងជំងឺអែដស៍ សើសែបែក និងកា មរោ គ 

(NCHADS)។

  វិធីបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ គឺដើមែបីបង្ក ែរ

មែរោ គអែដស៍គួរតែចា ប់ផ្ដ ើមភា្ល ែមរហូតដល់ ៧២ �៉ែង បនា្ទ ែប់ពីបា នប៉ះពា ល់

មែរោ គអែដស៍។  វិធីបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍បា ន

ណែនា ំឲែយស្ត ែ ីនិងកុមា រដែលបែ ឈម នឹងហា និភ័យនែកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍។ 
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75កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ
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និយ យជា មួយនឹងស្ត ែ ី ឬកុមា រ (ឪពុកមា្ដ ែយ/អា ណា ពែយា បា ល) ថ តើវិធីបង្ក ែរកែ ែយ

ពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍សា កសម នឹងសា្ថ ែនភា ពពួកគា ត់ឬទែ។ 

អ្ន កគួរពិចា រណា អំពីវិធីបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខ នឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ 

បែ សិនបើ៖

•      ចា រីគឺជា អ្ន កដែលបា នឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ ឬមិនដឹងពីសា្ថ ែនភា ពផ្ទ ុកមែរោ គ

អែដស៍

•	     កុមា រមិនបា នដឹងអំពីលទ្ធ ផលមែរោ គអែដស៍វិជ្ជ មា ន

•	     កុមា រដែលបា នប៉ះពា ល់� ម ឬទឹកកា ម

•	     កុមា រដែលធា្ល ែប់បា នរួមភែទតា មមា ត់ ទា្វ ែរមា ស និង/ឬតា មរន្ធ គូទ

       គោ លកា រណ៍ណែនា ំសមែ ែប់វិធីបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ង

មែរោ គអែដស៍គួរផ្អ ែកលើគោ លកា រណ៍ណែនា ំស្ដ ីពីកា រគែ ប់គែ ងមែរោ គអែដស៍ និង

ជំងឺអែដស៍ថ្ន ែក់ជា តិបច្ច ុបែបន្ន ។ កុមា រអា ចបែ ើថ្ន ែំដូចៗគា្ន ែ ប៉ុន្ត ែតែ ូវមើលតា មទម្ង ន់ 

និង/ឬផ្ទ ែរបួស។  ចងចា ំថ  បែ សិនបើពនែយា រពែលនែចា ប់ផ្ដ ើមធ្វ ើកា រកា រពា រមែរោ គ

អែដស៍កា ន់តែយូរ នោ ះបែ សិទ្ធ ភា ពនែនីតិវិធីកា ន់តែថយចុះ។ 

•      វិធីបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍គួរចា ប់ផ្ដ ើម

អនុវត្ត ក្ន ុងអំឡុងពែល ៧២ �៉ែង។

•	     កា រពិគែ ែះអំពីមែរោ គអែដស៍មុន និងកែ ែយកា រធ្វ ើតែស្ត គួរចា ប់ផ្ដ ើមធ្វ ើមុន 

និងកែ ែយកា រធ្វ ើតែស្ត រកមែរោ គអែដស៍បា នបញ្ច ប់ជា បន្ត បនា្ទ ែប់។ 

•	     បើលទ្ធ ផលនែកា រធ្វ ើតែស្ត បង្ហ ែញថ អវិជ្ជ មា ន សូមផ្ដ ល់វិធីបង្ក ែរកែ ែយ 

ពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ក្ន ុងរយៈពែល ២៨ ថ្ង ែ ផ្ដ ល់កា រ

បែ ឹកែសា យោ បល់អំពីកា រលែបថ្ន ែំទៀងទា ត់និងជា ប់លា ប់ មុនពែលបែ ើបែ ែស់ 

ថ្ន ែំ។ 
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ផ
្ន េក

ទ
ី ៣

 សូមបែ ែប់ជនរងគែ ែះថ វិធីបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ង

 មែរោ គអែដស៍គឺគែ ែន់តែកា ត់បន្ថ យនូវកា របំ�ែបំរួលមែរោ គអែដស៍ បែ ែប់

ជនរងគែ ែះអំពីផលរំខា នចមែបងនែថ្ន ែំ របៀបដោ ះសែ ែយ រួមទា ំងកា រថយ

ចុះនែផលរំខា ននឹងបា ត់ទៅ វិញនៅ ពែលណា មួយ 

•      បែ សិនបើលទ្ធ ផលបង្ហ ែញថ វិជ្ជ មា ន បញែឍប់វិធីបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈម

មុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ ដែលនែះបង្ហ ែញថ កុមា ររងគែ ែះមា នផ្ទ ុក

មែរោ គអែដស៍មុនពែលរងនូវកា ររងគែ ែះហើយតែ ូវបញ្ជ ូនទៅ មន្ទ ីរពែទែយ

បង្អ ែកដែលមា នសែវា ថែទា ំនិងពែយា បា លមែរោ គអែដស៍។
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តើ�្រគួរប្រ ើកា រព្រយា បា លប�� ្ររ�្រ ្រយព្រលប្រ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងម្រ� គអ្រដស៍ 

(PEP)នៅ ព្រលណា ?

ស្ថ ្រនភា ព/កតា្ត ្រ� និភ័យ នីតិវិធីដ្រលបា នស្ន ើ

ជនល្ម ើសបា នផ្ទ ុកមែរោ គអែដស៍ 

ឬមិនបា នដឹងពីសា្ថ ែនភា ពមែរោ គ
ផ្ត ល់ថ្ន ែំ PEP

មិនដឹងពីសា្ថ ែនភា ពមែរោ គអែដស៍របស់សែ ី្ដ 
ផ្ត ល់កា រធ្វ ើតែស្ដ រកមែរោ គអែដស៍ 

និងពិគែ ែះពិភា កែសា 

មិនដឹងពីសា្ថ ែនភា ពមែរោ គអែដស៍របស់សែ ី្ដ  

ហើយគា ត់មិនចង់ធ្វ ើតែស្ត 

ផ្ត ល់ថ្ន ែំ PEP និងតែ ូវណា ត់ជួប 

ពែលបនា្ទ ែប់

គា ត់មា នផ្ទ ុកមែរោ គអែដស៍
មិនតែ ូវផ្ត ល់ថ្ន ែំកា រពា រកែ ែយ

បែ ឈមនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គ

គា ត់បា នប៉ះពា ល់� មឬទឹកកា ម (តា មរន្ធ  

យោ នី រន្ធ គូទ ឬកា ររួមភែទដោ យបែ ើមា ត់  

ឬតា មមុខរបួស ឬតា មភា្ន ែសរំអិល)

ផ្ត ល់ថ្ន ែំ PEP

គា ត់បា នសន្ល ប់បា ត់សា្ម ែរតី និងមិនអា ចចង 

ចា ំពីអ្វ ីដែលបា នកើត
ផ្ត ល់ថ្ន ែំ PEP

គា ត់តែ ូវបា នក្ម ែងពា លចា ប់រំលោ ភ ផ្ត ល់ថ្ន ែំ PEP

ផ
្ន េក

ទ
ី ៣
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កា របែ ែសែ ័យទា ក់ទង
  កា រជែ ើសរីសយកកា រពែយា បា លបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខ នឹងកា រឆ្ល ង

មែរោ គអែដស៍ (PEP)គឺជា  កា រសមែ ែចចិត្ត របស់ស្ត ែ ី។ សូមពិភា កែសា ពីចំណុចដូច

ខា ងកែ ែមដើមែបីជួយគា ត់ធ្វ ើសែចក្ត ីសមែ ែចចិត្ត ៖

• តើមែរោ គអែដស៍កើតឡើងបែបណា ជា ទូទៅ នៅ ក្ន ុងតំបន់អ្ន ករស់នៅ ?

• តើសែ ្ត ីដឹងទែថ ជនល្ម ើសមា នផ្ទ ុកមែរោ គអែដស៍ឬទែ? 

• លក្ខ ណៈនែកា រចា ប់រំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ រួមទា ំងចំនួនជនល្ម ើស កា រដ ច់ 

រលា ត់កន្ល ែងបែ ដ ប់ភែទ ឬកា រ រងរបួសផែសែងទៀត។

• កា រពែយា បា លបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខ នឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ 

(PEP) អា ចកា ត់បន្ថ យឱកា សនែកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍បា ន ប៉ុន្ត ែមិនមា ន 

បែ សិទ្ធ ភា ព ១០០% ទែ។ 

• សែ ្ត ីតែ ូវលែបថ្ន ែំសមែ ែប់រយៈពែល ២៨ ថ្ង ែ ដោ យលែបម្ត ងឬពីរដងក្ន ុងមួយ

ថ្ង ែទៅ តា មកា រណែនា ំ។ 

• អ្ន កបែ ើបែ ែស់កា រពែយា បា លបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គ 

អែដស៍ (PEP) មួយចំនួនអា ចមា នផលរំខា នបនា្ទ ែប់បនែសំមួយចំនួនដូចជា  

អា រម្ម ណ៍ចង់ក្អ ួត អស់កមា្ល ែំង ឈឺកែបា ល (ភា គចែ ើន ផលរំខា នបនា្ទ ែប់បនែសំនឹង

បា ត់ទៅ វិញក្ន ុងរយៈពែលប៉ុនា្ម ែនថ្ង ែតែប៉ុណ្ណ ែះ)។

បែ សិនបើគា ត់ជែ ើសរីសយកវិធីកា រពា រដោ យបែ ើកា រពែយា បា លបង្ក ែរកែ ែយ
ពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ (PEP) ៖

• តែ ូវបែ ែកដថ  អ្ន កអនុវត្ត ទៀងទា ត់ទៅ តា មកា រណែនា ំ។

• កា រជែ ើសរីសកា រពែយា បា លបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខ នឹងកា រឆ្ល ង

មែរោ គអែដស៍ (PEP) តែ ូវផ្អ ែក ទៅ តា មគោ លកា រណ៍ណែនា ំថ្ន ែក់ជា តិ 

(គោ លកា រណ៍ណែនា ំថ្ម ីរបស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភពលោ ក ឆ្ន ែំ ២០១៤)

ផ
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• មិនតែ ូវផ្ត ល់ថ្ន ែំបែ ភែទ Nevirapine (NVP) សមែ ែប់កា រពែយា បា លបង្ក ែរ

កែ ែយពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ (PEP) នោ ះទែដោ យ

សា រវា មា នហា និភ័យកមែ ិតជា តិពុលខ្ព ស់នៅ ក្ន ុងខ្ល ួនអ្ន កមិនមា នផ្ទ ុកមែរោ គ

អែដស៍

• ផ្ត ល់កា រធ្វ ើតែស្ត មែរោ គអែដស៍ពែលពិគែ ែះពិភា កែសា ជំហា នដំបូង

• ធ្វ ើតែស្ត ម្ត ងទៀតនៅ ខែទី ៣ ឬទី៦ ឬធ្វ ើតែស្ត ទា ំងពីរលើក

• ក្ន ុងករណីលទ្ធ ផលតែស្ត វិជ្ជ មា ន ចូរណែនា ំសែ ្ត ីពីកា រថែទា ំនិងពែយា បា លជំងឺ

អែដស៍។

កា រពិគែ ែះពិភា កែសា ពីកា រអនុវត្ត កា រពែយា បា លបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈម
មុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គ អែដស៍ (PEP) 
ពិភា កែសា ចំណុចខា ងកែ ែមជា មួយសែ ្ត ី៖ 

• វា មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ ក្ន ុងកា រចងចា ំពីកា រលែបថ្ន ែំទៅ តា មកមែ ិត

នីមួយៗ មា នបែ សិទ្ធ ភា ពខា្ល ែំងនៅ ពែលលែបថ្ន ែំទៀងពែលជា រៀងរា ល់ថ្ង ែ 

ដូចជា ពែលពែ ឹកនិងពែលលា្ង ែច។ កា រលែបថ្ន ែំឱែយបា នទៀងទា ត់តា មពែល

វែលា ជួយធ្វ ើឱែយកមែ ិតជា តិថ្ន ែំនៅ ក្ន ុង� មមា នកមែ ិតថែរស្ន ើគា្ន ែ។ 

• តែ ូវបែ ើនា ឡិកា ររោ ទ៍នៅ ក្ន ុងទូរស័ព្ទ ដែឬនៅ ឧបករណ៍ផែសែងទៀត ដើមែបី

រំលឹកសែ ្ត ីឱែយលែបថ្ន ែំ ឬសមា ជិកគែ ួសា រនិងមិត្ត ភក្ដ ិអា ចជួយរំលឹកអ្ន កផដែរ។

• បែ សិនបើសែ ្ត ីភ្ល ែចលែបថ្ន ែំតា មពែលវែលា  កំណត់គា ត់តែ ូវតែលែបថ្ន ែំនែះ

ដដែលឡើងវិញ បើមិនហួស រយៈពែល ១២ �៉ែង។ បែ សិនបើថ្ន ែំនោ ះតែ ូវ

លែបក្ន ុង១ថ្ង ែ១ដង

• បែ សិនបើលើសរយៈពែល ១២ �៉ែង គា ត់តែ ូវរង់ចា ំ ហើយលែបកមែ ិត
ថ្ន ែំបនា្ទ ែប់តា មពែលវែលា ទៀងទា ត់។ 

• បែ សិនបើស្ត ែ ីភ្ល ែចលែបថ្ន ែំតា មពែលវែលា កំណត់គា ត់តែ ូវលែបថ្ន ែំនែះដដែល

ឡើងវិញ បើមិនហួសរយៈពែល៦�៉ែង សមែ ែប់ថ្ន ែំដែលតែ ូវលែប២ដង

ក្ន ុង១ថ្ង ែ។បែ សិនបើលើសរយៈពែល៦�៉ែង គា ត់តែ ូវរង់ចា ំ ហើយលែប

កមែ ិតថ្ន ែំបនា្ទ ែប់តា មពែលវែលា ទៀងទា ត់។
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80 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

៣.៣. ផែនកា រសមែ ែប់កា រថែទា ំដោ យខ្ល ួនឯង

៣.៣.១. ពនែយល់ពីលទ្ធ ផលពិនិតែយនិងកា រពែយា បា ល
 ពិភា កែសា ជា មួយសែ ្ត ីពីលទ្ធ ផលពិនិតែយ ថ តើគា ត់មា នសុខភា ពដូចម្ត ែច និង

អំពីកា រពែយា បា លផែសែងទៀតដែលតែ ូវធ្វ ើ។ សូមឱែយគា ត់លើកឡើងនូវសំណួរ និងបញ្ហ ែ

កង្វ ល់ផែសែងៗ រួចតែ ូវឆ្ល ើយតបជា មួយគា ត់ដោ យលម្អ ិតនិងពិនិតែយមើលថ គា ត់យល់

ពីអ្វ ីដែលបា នបែ ែប់ទៅ គា ត់។ 

៣.៣.២. កា រថែទា ំរបួស
• បង្ហ ែត់ប�ែ ៀនគា ត់ពីរបៀបថែទា ំរបួស។ 

• ពនែយល់សែ ្ត ីពីសញ្ញ ែ និងរោ គសញ្ញ ែនែកា រឆ្ល ងរោ គលើរបួស៖ របួសហើមកា រ

ឈឺចា ប់ឡើងពណ៌រា ងកែ ហម � ម ឬខ្ទ ុះក្ល ិនមិនល្អ  គែ ុន�្ត ែ។ ស្ន ើឱែយគា ត់

តែ ឡប់មកជួបអ្ន កផ្ត ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពវិញ ឬជួបជា មួយអ្ន កជំនា ញ

ផែសែងទៀតបែ សិនបើសញ្ញ ែទា ំងនោ ះវិវត្ដ កា ន់តែធ្ង ន់ធ្ង រ។ 

• ពនែយល់សែ ្ត ីពីសា រៈសំខា ន់នែកា រពែយា បា លចប់ពែញលែញនីមួយៗ ជា ពិសែស

ចំពោ ះកា របែ ើថ្ន ែំអង់ទីប៊�យ៉ូទិកជា ដើម។ បែ ែប់ពីផលរំខា នដែលអា ចកើត

មា ន និងវិធីដែលតែ ូវដោ ះសែ ែយ។

៣.៣.៣. កា របង្ក ែរកា រឆ្ល ងជំងឺកា មរោ គ 

• ពនែយល់បែ ែប់សែ ្ត ីពីសញ្ញ ែនិងរោ គសញ្ញ ែនែកា រឆ្ល ងជំងឺកា មរោ គ រួមទា ំងមែ

រោ គអែដស៍។ តែ ូវណែនា ំឱែយគា ត់តែ ឡប់មកទទួលកា រពែយា បា លវិញក្ន ុង

ករណីមា នសញ្ញ ែនិងរោ គសញ្ញ ែផែសែងៗកើតឡើង។  

ផ
្ន េក
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• សែ ្ត ីមិនតែ ូវលែបពីរកមែ ិតដូសក្ន ុងពែលតែមួយទែ។ 

• សែ ្ត ីតែ ូវតែ ឡប់ទៅ រកអ្ន កផ្ដ ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពវិញ ក្ន ុងករណីផលរំខា ន

នៅ តែមិនបា ត់ក្ន ុងរយៈពែលប៉ុនា្ម ែនថ្ង ែ ឬ គា ត់មិនអា ចលែបថ្ន ែំតា មវែជ្ជ បញ្ជ ែ 

ឬមា នបញ្ហ ែផែសែងៗទៀត។



81កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

• បែ ែប់សែ ្ត ីឱែយតមកា ររួមភែទសិន រហូតដល់កា រពែយា បា លជា សះសែបើយទា ំង

សែ ុង។ លើកទឹកចិត្ត ឱែយគា ត់បែ ើបែ ែស់�ែ ែមអនា ម័យពែលរួមភែទ យ៉ែង

� ចណា ស់រហូតដល់សា្ថ ែនភា ព ជំងឺកា មរោ គជំងឺអែដស៍តែ ូវបា នបញ្ជ ែក់ 

ចែបា ស់អំឡុងពែលមកជួបពិនិតែយតា មដ នសុខភា ពនៅ ខែទី៣ ឬខែទី ៦។  
៣.៤. តា មដ នបនា្ទ ែប់ពីមា នកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ

 កា រជួបពិនិតែយតា មដ នសុខភា ពតែ ូវធ្វ ើឡើងនៅ ២សបា្ត ែហ៍ ១ខែ ៣ខែ និង៦

ខែកែ ែយកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ។
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828282 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ៣.៣

កា រជួបពិនិត្រយតា ម� នសុខភា ព២ សបា� ្រហ៍បន្ទ ្រប់

របួស •	 ពិនិតែយមើលថ របួសទា ំងអស់បា នជា សះសែបើយ

ជំងឺកា ម

� គ

• សួរបញ្ជ ែក់ថ តើសែ ្ដ ីបា នបំពែញតា មសែចក្ដ ីណែនា ំ

ក្ន ុងកា របែ ើបែ ែស់ថ្ន ែំដែលបា នផ្ដ ល់ជូនសមែ ែប់ជំងឺ 

កា មរោ គ

• សួរបញ្ជ ែក់ថ តើសែ ី្ត បា នអនុវត្ត តា មកា រពែយា បា ល

បង្ក ែរកែ ែយ 

ពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ (PEP) 

បែ សិនបើគា ត់កំពុងបែ ើបែ ែស់

• ពិភា កែសា អំពីលទ្ធ ផលតែស្ដ ណា មួយ

កា រមា ន

�្ទ ្រពោ ះ

• ធ្វ ើតែស្ដ រកមើលកា រមា នផ្ទ ែពោ ះបែ សិនបើគា ត់

បែ ឈមនឹងបញ្ហ ែនែះ។ បើគា ត់មា នផ្ទ ែពោ ះ សូម 

បែ ែប់គា ត់នូវជមែ ើសដែលមា ន។បើសិនសែ ្ត ីតែ ូវ

កា ររំលូតកូន សូមបញ្ច ូនគា ត់ទៅ រកកន្ល ែងរំលូតកូន

ដោ យសុវត្ថ ិភា ព។

សុខភា ព

ផ្ល ូវចិត្ត 

• បន្ត កា រគា ំទែ ដំបូង។

• ពិនិតែយមើលសា្ថ ែនភា ពផ្ល ូវចិត្ត និងសា្ម ែរតីរបស់អ្ន ក

ជំងឺ។បែ សិនបើមា ន បញ្ហ ែណា មួយសូមអនុវត្ត 

ផែនកា រគា ំទែ ផ្ន ែកចិត្ត សា សែ ្ត សង្គ ម និងគែ ប់គែ ង 

ភា ពតា នតឹង ដូចជា សមែ ែក ឬដកដង� ើមយឺតៗ។ 

ព័ត៌មា នបន្ថ ែម សូមមើលផ្ន ែកទី៤។
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838383កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

កា ររៀប

ចំផ្រនកា រ

• រលឹកគា ត់ឱែយតែ ឡប់មកទទួលកា រចា ក់វា៉ែក់សា ំង កា រ

ពា រកា ររលា កថ្ល ើមបែ ភែទបែក្ន ុងខែទី១ និងទី៦ 

ហើយធ្វ ើតែស្ត រកមែរោ គអែដស៍នៅ ខែទី៣និងខែ

ទី៦ ឬកា រតា មដ នជា បែ ចា ំជា មួយអ្ន កផ្ត ល់សែវា 

ថែទា ំសុខភា ព

• ស្ន ើឱែយគា ត់តែ ឡប់មកវិញ បែ សិនបើមា នរោ គសញ្ញ ែ 

តា នតឹងផ្ល ូវកា យ និងផ្ល ូវចិត្ត កើតឡើង ឬមា នសភា ព 

ធ្ង ន់ធ្ង រ ឬ មិនមា នភា ពធូរសែ ែលបន្ត ិចសោ ះក្ន ុងយៈ 

ពែល១ខែកែ ែយកើតហែតុកា រណ៍។

• រៀបចំកា រណា ត់ជួបតា មដ នជា បែ ចា ំក្ន ុងរយៈពែល

១ខែកែ ែយកា រ រំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ។

ផ
្ន េក

ទ
ី ៣



848484 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ៣.៤

កា រជួបពិនិត្រយតា ម� នសុខភា ពរយៈព្រល ១�្រ

ជំងឺ

កា ម� គ

•	 ផ្ត ល់វា៉ែក់សា ំងកា រពា រជំងឺថ្ល ើមបែ ភែទបែលើកទីពីរ  

បែ សិនបើចា ំបា ច់ និងរំលឹកគា ត់ថ តែ ូវមកទទួលកា រ

ចា ក់វា៉ែក់សា ំងម្ត ងទៀតនៅ  ៦ ខែកែ ែយ។

សុខភា ព

ផ្ល ូវចិត្ត 

• បន្ត ថែទា ំនិងកា រគា ំទែ ដំបូង។

• ពិនិតែយមើលសា្ថ ែនភា ពផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍និងសា្ម ែរតីរបស់

គា ត់។ សួរថ តើគា ត់មា នអា រម្ម ណ៍បែ សើរទែ។ 

បែ សិន បើមា នបញ្ហ ែថ្ម ី ឬបញ្ហ ែបន្ត កើតមា នឡើង 

តែ ូវធ្វ ើផែនកា រសមែ ែប់កា រគែ ប់គែ ងកា រតា នតឹង

អា រម្ម ណ៍ និងកា រគា ំទែ ពីផ្ន ែកចិត្ត សា សែ ្ត សង្គ ម។

• សមែ ែប់កា របា ក់ទឹកចិត្ត  កា របែ ើបែ ែស់គែ ឿងសែ វឹង 

ឬមា នជំងឺបា ក់សែបា តសូមមើលផ្ន ែកទី ៤ សមែ ែប់ 

កា រពែយា បា លបឋម។ បែ សិនបើអា ច សូមបញ្ជ ូន

កា រ ពែយា បា លជា ពិសែសនែះទៅ អ្ន កផ្ត ល់សែវា ថែទា ំ

សុខភា ពដែលមា នកា រយល់ចែបា ស់ពីអំពើហិងែសា លើ

ផ្ល ូវភែទ។

កា រធ្វ ើ

ផ្រនកា រ

• រៀបចំកា រណា ត់ជួបតា មដ នរៀងរា ល់ ៣ ខែម្ត ង

បនា្ទ ែប់ពីមា នកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ។

ផ
្ន េក

ទ
ី ៣



858585កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ៣.៥

កា រជួបពិនិត្រយតា ម� នសុខភា ព ៣ �្របន្ទ ្រប់

ជំងឺ

កា ម� គ

•	 ផ្ត ល់កា រធ្វ ើតែស្ត  និងបែ ឹកែសា រកមែរោ គអែដស៍។ តែ ូវ

ធា នា ថ មា នកា របែ ឹកែសា មុននិងកែ ែយកា រធ្វ ើតែស្ត  

និងបញ្ជ ូនទៅ ផ្ន ែកបង្ក ែរមែរោ គអែដស៍ ពែយា បា ល 

និងថែទា ំ។

សុខភា ព

ផ្ល ូវចិត្ត 

•	 បន្ត ផ្ត ល់កា រថែទា ំនិងកា រគា ំទែ ដំបូង។

• ពិនិតែយមើលសា្ថ ែនភា ពផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍ និងសា្ម ែរតីជនរង

គែ ែះបើមា នបញ្ហ ែថ្ម ី ឬបញ្ហ ែនៅ តែកើតឡើង តែ ូវធ្វ ើ

ផែនកា រសមែ ែប់កា រគែ ប់គែ ងភា ពតា នតឹងអា រម្ម ណ៍ 

និងកា រគា ំទែ លើផ្ន ែក ចិត្ត សា សែ ្ត សង្គ ម។

•	 សមែ ែប់កា របា ក់ទឹកចិត្ត  កា របែ ើគែ ឿងសែ វឹងឬមា នជំងឺ 

បា ក់សែបា ត សូមមើលផ្ន ែកទី ៤ សមែ ែប់កា រពែយា បា ល 

បឋម។ បើអា ច សូមបញ្ជ ូនកា រពែយា បា លជា ពិសែសនែះ 

ទៅ អ្ន កផ្ត ល់សែវា ពែយា បា លសុខភា ពដែលយល់ចែបា ស់ពី 

អំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ។

កា រធ្វ ើ

ផ្រនកា រ

• រៀបចំណា ត់ជួបតា មដ នរយៈ ៦ ខែ បនា្ទ ែប់ពីទទួល 

រងកា រចា ប់រំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ តែ ូវរំលឹកគា ត់មក

ទទួលថ្ន ែំវា៉ែក់សា ំងកា រពា រជំងឺថ្ល ើមបែ ភែទបែសមែ ែប់ ៦ 

ខែម្ត ងបែ សិនបើចា ំបា ច់។

ផ
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868686 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ៣.៦

កា រជួបពិនិត្រយតា ម� នសុខភា ព ៦ �្របន្ទ ្រប់

ជំងឺ

កា ម� គ

•	 ផ្ត ល់កា រធ្វ ើតែស្ត  និងបែ ឹកែសា រកមែរោ គអែដស៍បែ សិន

បើមិនបា នធ្វ ើពីមុនមកទែ។តែ ូវធា នា ថ មា នកា រ

បែ ឹកែសា មុននិងកែ ែយធ្វ ើតែស្ត  និងបញ្ជ ូនទៅ ផ្ន ែកបង្ក ែរ

មែរោ គអែដស៍ ពែយា បា ល និងថែទា ំ។

•	 ផ្ត ល់កមែ ិតថ្ន ែំទីបីនែវា៉ែក់សា ំងកា រពា រជំងឺថ្ល ើម

សុខភា ព

ផ្ល ូវចិត្ត 

•	 បន្ត ផ្ត ល់កា រថែទា ំនិងកា រគា ំទែ ដំបូង។

•	 ពិនិតែយមើលសា្ថ ែនភា ពផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍ និងសា្ម ែរតីរបស់ជន

រងគែ ែះបើមា នបញ្ហ ែថ្ម ី ឬបញ្ហ ែបន្ត កើតមា នឡើង តែ ូវ

ធ្វ ើផែនកា រសមែ ែបក់ា រគែ បគ់ែ ងភា ពតា នតងឹអា រម្ម ណ ៍

និងកា រគា ំទែ ពីផ្ន ែកសង្គ មចិត្ត សា សែ ្ត ។

•	 សមែ ែប់កា របា ក់ទឹកចិត្ត  កា របែ ើគែ ឿងសែ វឹង ឬមា ន

ជំងឺបា ក់សែបា ត បែ សិនបើអា ច ចូរបញ្ជ ូនកា រពែយា បា ល

ជា ពិសែសនែះទៅ អ្ន កផ្ត ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពដែល

មា នកា រយល់ចែបា ស់ពីអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ។ សមែ ែប់
ព័ត៌មា នបន្ថ ែមសូមមើលផ្ន ែកទី៤។

ផ
្ន េក
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878787កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

* បើសែ ្ត ីមកធ្វ ើតែស្ត រកមែរោ គអែដស៍លើកដំបូង ហើយលទ្ធ ផលបង្ហ ែញថ វិជ្ជ មា ន

នោ ះមិនតែ ូវធ្វ ើកា រពែយា បា លបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍

(PEP) ទែ។ បើគា ត់មិនចង់ធ្វ ើតែស្ត  និងមិនដឹងពីសា្ថ ែនភា ពមែរោ គអែដស៍នោ ះតែ ូវ

ធ្វ ើកា រពែយា បា លបង្ក ែរកែ ែយពែលបែ ឈមមុខនឹងកា រ   ឆ្ល ងមែរោ គអែដស៍ (PEP)។

** ធ្វ ើតែស្ត បែ សិនបើសែ ្ត ីនោ ះមិនបែ ែកដថ គា ត់បា នទទួលវា៉ែក់សា ំងកា រពា រជំងឺ

រលា កថ្ល ើមបែ ភែទបែទា ំងបីដង។ បែ សិនបើកា រធ្វ ើតែស្ត ក្ន ុងកា រមកជួបលើកដំបូង

បង្ហ ែញថ គា ត់មា នបែ ព័ន្ធ កា រពា ររួចហើយមិនចា ំបា ច់ចា ក់វា៉ែក់សា ំងទៀតទែ។

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ៣.៧

កា លវិភា គន្រកា រធ្វ ើត្រស្ត 

ត្រស្ត 
កា លវិភា គ

ត្រស្ត លើកដំបូង ត្រស្ត ស រជា ថ្ម ី

កា រមា នផ្ទ ែពោ ះ

សិរមា ន់ 

បែ មែះទឹកបា យបែ មែះទឹកថ្ល ែ

ជំងឺសា្វ ែយ

មែរោ គអែដស៍

រលា កថ្ល ើមបែ ភែទ បែ

២ សបា្ត ែហ៍បនា្ទ ែប់ 

២ សបា្ត ែហ៍បនា្ទ ែប់

២ សបា្ត ែហ៍បនា្ទ ែប់

ពែលជួបលើកដំបូងបើ

គា ត់ចង់ពិនិតែយ*

ពែលមកជួបលើកដំបូង**

គា្ម ែន

គា្ម ែន

ខែទី៣ 

ខែទី៣ និងទី 

៦

គា្ម ែន

ផ
្ន េក

ទ
ី ៣
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ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ៣.៨

គំនូសបំពែ ួញកា រថែទា ំដំបូង បនា្ទ ែប់ពីទទួលរងកា ររំលោ ភ

មា នរបួសដែលតែ ូវ

កា រពែយា បា លបនា្ទ ែន់?

បញ្ជ ូនទៅ មន្ទ ីរពែទែយ

ពែយា បា ល

មា ន

មា ន

មា ន

មា ន

មិនមា ន

មិនមា ន

មិនមា ន

កា រគា ំទែ ដំបូង

សា្ត ែប់ សា កសួរ បញ្ជ ែក់

សា កសួរបែ វត្ត ិជំងឺ និងពិនិតែយរា ង

កា យពិនិតែយមើលសា្ថ ែនភា ពផ្ល ូវចិត្ត 

រកចំណុចដែលតែ ូវ 

ពែយា បា ល?

ក្ន ុងអំឡុងពែល ៧២ 

�៉ែង បនា្ទ ែប់ពីកា ររំលោ ភ

អំឡុងពែល ៥ ថ្ង ែ

ពែយា បា ល ឬបញ្ជ ូន

ផ្ត ល់ PEP

ផ្ត ល់ថ្ន ែំកា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់

ផ្ត ល់ថ្ន ែំបង្ក ែរកា រឆ្ល ងជំងឺកា មរោ គ និងពែយា បា ល

កា រគា ំទែ ដំបូង ធា នា សុវត្ថ ិភា ពនិងធ្វ ើផែនកា រ

គា ំទ្រ  ផែសា រភា្ជ ែប់សែ ្ត ីទៅ នឹងសហគមន៍ 

និងមណ្ឌ លសុខភា ព

ធ្វ ើផែនកា រតា មដ ននៅ សបា្ត ែហ៍ទី២  

១ខែ ៣ខែ និង ៦ខែ

ពិនិតែយបញ្ហ ែសុខភា ព

ផ្ល ូវចិត្ត ពែយា បា ល ឬ

បញ្ជ ូនឱែយបា នសមសែ ម

ផ
្ន េក

ទ
ី ៣
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ផ្ន េកទី ៤  កា រថេទា ំប�� េមសមេ  ប់

   សុខ� ពផ្ល ូវចិត្ត 

  ស្ត ែ ីភា គចែ ើនដែលរងអំពើហិងែសា ពីដែគូ ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទនឹងជួបបែ ទះ

បញ្ហ ែសុខភា ពផ្ន ែកផ្ល ូវចិត្ត   ឬផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍។ នៅ ពែលដែលសា្ថ ែនភា ពអំពើហិងែសា ទា ំង

អស់នែះបា នកន្ល ងផុតទៅ  បញ្ហ ែផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍ទា ំងនែះនឹងទំនងជា មា នសភា ពល្អ បែ 

សើរហើយមនុសែសភា គចែ ើនអា ចជា សះសែបើយឡើងវិញ។ មា នមធែយា បា យ និង 

បច្ច ែក     ទែសជា ក់លា ក់មួយចំនួនដែលអ្ន កថែទា ំអា ចជួយ និងប�ែ ៀនសែ ្ត ីដើមែបី
កា ត់បន្ថ យភា ពតា នតឹង និងជួយ ពែយា បា លពួកគា ត់។ 

  ស្ត ែ ីមួយចំនួនអា ចទទួលរងកា រឈឺចា ប់ធ្ង ន់ធ្ង រ។ វា មា នសា រៈសំខា ន់សមែ ែប់

ធ្វ ើកា រកត់សមា្គ ែល់ទៅ លើស្ត ែ ីទា ំងអស់នែះ និងជួយពួកគែឱែយទទួលបា នសែវា ថែទា ំ

ប៉ុន្ត ែបើគា្ម ែនកា រជួយ�ែ ែមជែ ែងពីអ្ន កជំនា ញទែ មា នមធែយា បា យមួយចំនួនដែលអ្ន ក

ផ្ត ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពកមែ ិតមូលដ្ន ែនអា ចធ្វ ើបា ន ដើមែបីកា ត់បន្ថ យកា រឈឺចា ប់

របស់គា ត់។    

៤.១. កា រគាំែទែ ផ្ន ែកចិត្ត សា សែ ្ត  -សង្គ មជា មូលដ្ឋ ែន
  កែ ែយពីកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទរួចមក កា រគា ំទែ ផ្ន ែកចិត្ត សង្គ មអា ចមា ន

លក្ខ ណៈគែ ប់គែ ែន់ក្ន ុងអំឡុងពែល ១ ទៅ  ៣ ខែដំបូង ហើយក្ន ុងពែលជា មួយគា្ន ែ

នែះដែរ តែ ូវតែ ួតពិនិតែយតា មដ នអ្ន កជំងឺដែលមា នបញ្ហ ែសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត ធ្ង ន់ធ្ង រ។

• ផ្ត ល់កា រគា ំទែ ជា មូលដ្ន ែន នៅ ពែលជួបគា ត់ម្ត ងៗ (សូមមើលផ្ន ែកទី១)។

• ចូរពនែយល់ថ  គា ត់នឹងមា នអា រម្ម ណ៍ល្អ បែ សើរទៅ តា មពែលវែលា ។ 

• ជួយពងែ ឹងវិធីសា ស្ត ែ ដោ ះសែ ែយជា វិជ្ជ មា នរបស់សែ ្ត ី (សូមមើលទំព័រ

 បនា្ទ ែប់)។

• ស្វ ែងរកកា រជួយគា ំទែ ផ្ន ែកសង្គ មដែលមា ន (សូមមើលទំព័របនា្ទ ែប់)។ 

• ប�ែ ៀន និងបង្ហ ែញលំហា ត់បែ ែណស្ត ីពីកា រកា ត់បន្ថ យភា ពតា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត ។

(សូមមើលចំនុចគួរយកចិត្ត  ទុកដ ក់៖ លំហា ត់បែ ែណជួយកា ត់បន្ថ យភា ព
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តា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត )។ 

• ណា ត់ជួបជា បែ ចា ំសមែ ែប់កា រជួយគា ំទែ បន្ថ ែម។ 

៤.២. កា រពងែ ឹងវិធីសា ស្ត ែ ជា វិជ្ច មា នក្ន ុងកា រដោ ះសែ ែយបញ្ហ ែ
  បនា្ទ ែប់ពីជួបសា្ថ ែនភា ពអំពើហិងែសា មក ស្ត ែ ីអា ចមា នកា រលំបា កក្ន ុងកា រតែ ឡប់

ទៅ សភា ពដើមជា ធម្ម តា របស់គា ត់វិញ។ តែ ូវលើកទឹកចិត្ត គា ត់ឱែយដោ ះសែ ែយបន្ត ិច

ម្ត ងៗ តា មរបៀបសា មញ្ញ ៗ  ដោ យនិយ យទៅ កា ន់គា ត់ អំពីសកម្ម ភា ព និងជីវិតរបស់

គា ត់ពិភា កែសា  និងធ្វ ើផែនកា រជា មួយគា្ន ែ។ តែ ូវឱែយគា ត់ដឹងថ អ្វ ីៗនឹងបា នល្អ បែ សើរ

ឡើងទៅ តា មពែលវែលា ។ 

ចូរលើកទឹកចិត្ត សែ ្ត ី៖

• បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពនិងភា ពខា្ល ែំងរបស់សែ ្ត ី ដោ យសួរគា ត់អំពីសា្ថ ែនភា ពដែល

ល្អ នា ពែលបច្ច ុបែបន្ន  និងវិធីដោ ះសែ ែយកា រលំបា កកន្ល ងមករបស់គា ត់។ 

• ឱែយគា ត់បន្ត សកម្ម ភា ពធម្ម តា  ជា ពិសែសសកម្ម ភា ពដែលគា ត់បា នធ្វ ើកន្ល ង

មកដោ យសបែបា យរីករា យ។

• ធ្វ ើសកម្ម ភា ពសបែបា យៗដើមែបីកា ត់បន្ថ យកា រថប់បា រម្ភ  និងកា រតា នតឹងផ្ល ូវ

ចិត្ត ។

• រកែសា ទមា្ល ែប់គែងឱែយទៀតទា ត់ និងជៀសវា ងកា រគែងចែ ើនពែក។ 

• រកែសា ទមា្ល ែប់ធ្វ ើលំហា ត់បែ ែណឱែយបា នទៀតទា ត់។ 

• ជៀសវា ងកា របែ ើបែ ែស់ថ្ន ែំដោ យខ្ល ួនឯង សែ ែ ឬថ្ន ែំ�ៀន ដើមែបីទទួលបា ន

អា រម្ម ណ៍ល្អ ។ 

• សមា្គ ែល់ពីកា រគិតចង់បំផ្ល ែញខ្ល ួនឯងឬកា រធ្វ ើអត្ត ឃា ត និងតែ ូវវិលតែ ឡប់មក

កន្ល ែងផ្ត ល់សែវា សុខភា ពវិញ បើមា នសញ្ញ ែទា ំងអស់នែះកើតឡើងម្ដ ទៀត។

  លើកទឹកចិត្ត ឱែយគា ត់វិលតែ ឡប់មកវិញ បែ សិនបើជា វិធិសា សែ ្ត ទា ំងនែះមិន

អា ចជួយបា ន ។

៤.៣. ស្វ ែងរកកា រគា ំទែ ពីផ្ន ែកសង្គ ម
  កា រគា ំទែ ផ្ន ែកសង្គ មគឺជា កា រគា ំពា រដ៏មា នសា រៈសំខា ន់បំផុតសមែ ែប់ស្ត ែ ីដែល
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រងកា រឈឺចា ប់ពីបញ្ហ ែដែលទា ក់ទងទៅ នឹងភា ពតា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត ។ នៅ ពែលស្ត ែ ីទទួល

រងនូវបទពិសោ ធន៍ពីកា ររំលោ ភបំពា ន ឬអំពើហិងែសា  ពួកគែជា និច្ច កា លមា នអា រម្ម ណ៍

ថ ដូចជា បា នកា ត់ផ្ត ែច់ ឬមិនអា ចផែសា រភា្ជ ែប់ពីមជែឈដ្ឋ ែនសង្គ ម។ កតា្ត ែទា ំងនែះបែ ហែល

មកពីពួកគា ត់អស់កំលា ំង ឬមា នអា រម្ម ណ៍ថ ខា្ម ែស់អៀន។ 

អ្ន កផ្ត ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពអា ចសា កសួរថ ៖ 

• “នៅ ពែលអ្ន កមា នអា រម្ម ណ៍មិនល្អ  តើអ្ន កចង់នៅ កែបែរនរណា ?”

• “តើអ្ន កទៅ រកអ្ន កណា ដើមែបីសុំដំបូនា្ម ែន?”

• “តើអ្ន កមា នអា រម្ម ណ៍ល្អ បំផុត ជា មួយនរណា ក្ន ុងកា រចែករំលែកបញ្ហ ែរបស់

អ្ន ក?”

  កំណត់ចំណា ំ៖ ចូរពនែយល់ទៅ ស្ត ែ ីថ  ទោ ះបីជា គា្ម ែននរណា មា្ន ែក់ដែលគា ត់ចង់

ចែករំលែកពីអ្វ ីដែលបា នកើតឡើងលើរូបគា ត់ក៏ដោ យ គា ត់នៅ តែអា ចមា នទំនា ក់ទំ

នងជា មួយគែ ួសា រនិងមិត្ត ភក្ត ិបា ន។ តែ ូវចំណា យពែលវែលា ជា មួយមនុសែសដែលអ្ន ក

គិតថ មា នអា រម្ម ណ៍ល្អ  ហើយអា ចជួយឱែយគា ត់កា ត់ផ្ត ែច់ពីភា ពតា នតឹងបា ន។ 

ជួយសែ ្ត ីឱែយសមា្គ ែល់អំពីសកម្ម ភា ព ឬធនធា នសង្គ មកន្ល ងមកដែលអា ចគា ំទែ ផ្ន ែកចិត្ត 

សា សែ ្ត សង្គ ម ដោ យផ្ទ ែល ់ឬបែ យោ លក្ត ី (ឧទា ហរណ៖៍ កា រជបួជំុគែ ួសា រ         កា រទៅ លែង

អ្ន កជិតខា ង កា រលែងកីឡា កម្ម ភា ពខា ងសា សនា  និងសហគមន៍) និងលើកទឹកចិត្ត 

គា ត់ឱែយចូលរួមសកម្ម ភា ពទា ំងនោ ះ។

  សហកា រជា មួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  (ម�ែ ្ត ីសង្គ មកិច្ច  ភា្ន ែក់ង រនគរបា លយុត្ត ិធម៌នែ

កែ សួងកិច្ច កា រនា រីឬមន្ទ ីរកិច្ច កា រនា រី អ្ន កគែ ប់គែ ងលើករណីនីមួយៗ ឬមនុសែសដែល

អា ចជឿទុកចិត្ត បា នដទែទៀតនៅ ក្ន ុងសហគមន៍) ដើមែបីផែសា រភា្ជ ែប់គា ត់ទៅ នឹងសកម្ម 

ភា ពគា ំទែ ផ្ន ែកសង្គ ម ដែលមា នដូចជា ៖ 

• មណ្ឌ លសុវត្ថ ិភា ព

• កែ ុមជួយខ្ល ួនឯង និងកែ ុមគា ំទែ 

• បង្ក ើតសកម្ម ភា ពរកបែ ែក់ចំណូល និងសកម្ម ភា ពជំនា ញផែសែងទៀត 

• កា រអប់រំក្ន ុងបែ ព័ន្ធ  និងកែ ែបែ ព័ន្ធ ។
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លំហា ត់បែ ែណជួយកា ត់បន្ថ យភា ពតា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត 

ចំណ�ចគួរយកចិត្ត ទុក� ក់ ៤.១

១. បច្ច ្រកទ្រសដកដ�� ើមយឺតៗ

• អង្គ ុយ�ែនភ្ន ែននៅ លើកមែ ែល ដ ក់ដែទា ំងសងខា ងលើភៅ្ល ែអ្ន ក។ បនា្ទ ែប់ពី

បា នរៀនពីរបៀបធ្វ ើលំហា ត់ បែ ែណហើយចូរអនុវត្ត ជា មួយនឹងកា របិទភ្ន ែក

របស់អ្ន ក។  លំហា ត់បែ ែណនែះនឹងជួយអ្ន កឱែយមា នអា រម្ម ណស៍្ង ប់សា្ង ែត់ និង

ធូរសែបើយ។ អ្ន កអា ចអនុវត្ត វា នៅ ពែលណា អ្ន កមា នអា រម្ម ណ៍តា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត 

ឬពែ ួយបា រម្ភ  ឬគែងមិនលក់។

• ដំបូង សមែ ួលដងខ្ល ួនជា មុនសិន រលា ស់ដែ និងជើងរបស់អ្ន ក រួចហើយ

សមែ ួលវា មកធម្ម តា វិញ។ ញា ក់សា្ម ែទៅ កែ ែយ រួចបង្វ ិលកែបា លពី�ែ ុងមា� ែង

ទៅ �ែ ុងមា� ែង។ 

• ដ ក់ដែលើកែបា លពោ ះ  រួចគិតពីកា រដកដង� ើមរបស់អ្ន ក។ 

• ដកដង� ើមចូលយឺតៗឱែយបា ន�ែងតា មរន្ធ �ែ មុះរហូតទា ល់តែអ្ន កមា នអា រម្ម ណ៍

ថ កែបា លពោ ះរបស់អ្ន កធំឡើងដូចបុឺតបោ៉ែង។ ដកដង� ើមចែញខែយល់ឱែយអស់

តា មមា ត់រហូតដល់អ្ន កមា នអា រម្ម ណ៍ថ កែបា លពោ ះអ្ន កផត។

• ដកដង� ើមឱែយបា ន�ែង យឺតៗ អ្ន កអា ចរា ប់ ១, ២, ៣ សមែ ែប់កា រដក

ដង� ើមចូលនីមួយៗ និងរា ប់ ១, ២, ៣ សមែ ែប់កា រដកដង� ើមចែញ។ 

• រកែសា កា រដកដង� ើមបែបនែះឱែយបា នរយៈពែល ២នា ទី។នៅ ពែលអ្ន កដកដង� ើម

អ្ន កទទួលអា រម្ម ណ៍ថ ភា ពតា នតឹងចា កចែញពីខ្ល ួនអ្ន ក។ 

២. បច្ច ្រកទ្រសសម្រ ្រកស ច់ដុំ

• នៅ ក្ន ុងលំហា ត់បែ ែណនែះ  អ្ន កតែ ូវបែ ឹងឱែយសា ច់ដុំក្ន ុងខ្ល ួនរបស់អ្ន ករឹង ហើយ

បន្ធ ូរសា ច់ដុំមកធម្ម តា ។ ចា ប់ផ្ត ើមជា មួយមែ ែមជើងអ្ន ក។ 

• ធ្វ ើមែ ែមជើងអ្ន កឱែយ� ង រួចទប់សា ច់ដុំឱែយរឹងណែន។ ធ្វ ើបែបនែះអា ចនឹង

ឈឺបន្ត ិច។ ដកដង� ើមឱែយបា ន �ែងៗ រួចរា ប់ដល់ ៣ ខណៈកំពុងទប់សា ច់ដុំ

មែ ែមជើងឱែយតឹងណែន រួចហើយសមែ ួលមែ ែមជើងអ្ន កឱែយធូរ សែបើយឡើង
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វិញ និងដកដង� ើមចែញតា មសមែ ួល។ ចូរដកដង� ើមធម្ម តា  រួចធ្វ ើឱែយអា រម្ម ណ៍

បា នសមែ ែកលើមែ ែមជើងរបស់អ្ន ក។  

• អនុវត្ត ដូចគា្ន ែ ចំពោ ះផ្ន ែកនីមួយៗផែសែងទៀតក្ន ុងរា ងកា យអ្ន ក។ គែ ប់ពែល

នមីយួៗ ដកដង� ើមចលូឱែយ�ែង ពែលអ្ន កបែ ឹងសា ចដ់ុឱំែយរងឹរា បដ់ល ់៣ រចួហើយ

សមែ ែកសា ច់ដុំមកវិញ និងដកដង� ើមចែញយឺតៗ។ 

 បែ ឹងសា ច់ដុំភៅ្ល ែ និងជើងឱែយរឹង.... 

 បែ ឹងសា ច់ដុំកែបា លពោ ះឱែយរឹង... 

 កា្ត ែប់ដែឱែយណែន....

 បត់កែងដែរបស់អ្ន ក រួចទប់វា ឱែយតឹង...

 ពត់សា្ល ែបបែ ជៀវទា ំងសងខា ងចូលគា្ន ែ....

 លើកសា្ម ែរបស់អ្ន កឱែយបា នខ្ព ស់តា មដែលអា ចធ្វ ើបា ន....

 បែ ឹងសា ច់ដុំផ្ទ ែមុខឱែយបា នតឹងណែន.....

• ឥឡូវទមា្ល ែក់ចង្ក ែយឺតៗបត់ទៅ ទែ ូងរបស់អ្ន ក។ នៅ ពែលដកដង� ើមចូលតែ ូវ

បង្វ ិលកែបា លអ្ន ក ទៅ ខា ងសា្ត ែំ យឺតៗដោ យបែ ុងបែ យ័ត្ន  រួចហើយដកដង� ើម

ចែញវិញ ពែលអ្ន កបង្វ ិលវា ទៅ ខា ងឆ្វ ែងវិញអនុវត្ត របៀប នែះឱែយបា ន ៣ ដង។

ឥឡូវអនុវត្ត វិធីផែសែងទៀត ដកដង� ើមចូលដោ យង កកែបា លទៅ ខា ងឆ្វ ែងនិង

ទៅ កែ ែយ ហើយដកដង� ើមចែញដោ យង កកែបា លមកខា ងសា្ត ែំ រួច� នចុះ

ទៅ ខា ងកែ ែម អនុវត្ត វា ឱែយបា ន ៣ ដង។ 

• ឥឡូវបង្វ ែរកែបា លរបស់សែ ្ត ីឱែយតែ ង់ចំកណា្ត ែល។  កត់សមា្គ ែល់មើលថ តើអ្ន ក

មា នអា រម្ម ណ៍ស្ង ប់សា្ង ែត់ប៉ុណា្ណ ែ?
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៤.៤. កា រជួយបញ្ហ ែសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត ដែលមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ
៤.៤.១. កា រពិនិតែយអំពីសា្ថ ែនភា ពផ្ល ូវចិត្ត 
 អ្ន កផ្ត ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពអា ចពិនិតែយសា្ថ ែនភា ពផ្ល ូវចិត្ត  និងតែ ួតពិនិតែយ

សុខភា ពទូទៅ នៅ ក្ន ុងពែលតែមួយ។ កា រពិនិតែយសា្ថ ែនភា ពផ្ល ូវចិត្ត ធ្វ ើឡើងតា មរយៈ
កា រសង្ក ែត និងកា រសា្ត ែប់ដោ យយកចិត្ត ទុកដ ក់។ 
ចូរកតស់មា្គ ែល់ដូចខា ងកែ ែម៖

លក្ខ ណៈខា ង�្រ ្រ និង 
អា កប្របកិរិយា 

• តើគា ត់ថែទា ំរូបរា ងខា ងកែ ែរបស់គា ត់ដែរ 
ឬទែ?

• តើសំលៀកបំពា ក់និងសក់របស់គា ត់រៀបរយឬ
ស្ថ ិតក្ន ុងសភា ពក�្ទ ែ ើង?

• តើគា ត់មា នអា រម្ម ណ៍មិនស្ង ប់ ឬអន្ទ ះសា រ? 
• តើគា ត់មា នអា រម្ម ណ៍រសា ប់រសល់ ឬនៅ  

ស្ង ៀម?
• តើមា នសញ្ញ ែនែសា រធា តុពុលឬកា របែ ើបែ ែស់

ថ្ន ែំ�ៀនទែ?

ស�្ក ្រតទឹកមុខ កា រ
រៀប រា ប់របស់គា ត់ 
និងអ្វ ីដ្រលអ្ន កស�្ក ្រត

តើគា ត់នៅ ស្ង ប់សា្ង ែត់ យំ ខឹង អន្ទ ះសា រ មិន 
សបែបា យចិត្ត  ដោ យគា្ម ែនកា រប�្ច ែញអា រម្ម ណ៍អ្វ ី
ទា ំងអស់?

ពា ក្រយសំដី • តើគា ត់នៅ សា្ង ែត់ស្ង ៀមមែនទែ? 
• តើគា ត់និយ យយ៉ែងដូចម្ត ែច (ចែបា ស់លា ស់ 

ឬទា ំងកា រលំបា ក)? លឿនពែក ឬយឺតពែក? 
• តើគា ត់មា នអា រម្ម ណ៍�ែ បូក�ែ បល់ឬទែ?  
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កា រគិត • តើគា ត់មា នគំនិតចង់ធ្វ ើបា បខ្ល ួនឯងឬទែ?
• តើកា រគិតដែលមិនល្អ  ឬអតីកា លអា កែ ក់ចែះ

តែវិលតែ ឡប់មកវិញម្ត ងហើយម្ត ងទៀតឬ
ទែ? 

• តើគា ត់នៅ តែសែ មែឃើញនូវពែ ឹតិ្ត កា រណ៍មិន
ល្អ ទា ំងនោ ះនៅ ក្ន ុងអា រម្ម ណ៍របស់គា ត់ម្ត ង
ហើយម្ត ងទៀតទែ?

អ្ន កអា ចបែ មូលព័ត៌មា នតា មរយៈកា រសួរសំណួរទូទៅ ដូចខា ងកែ ែម៖
• “តើអ្ន កទទួលអា រម្ម ណ៍បែបណា ?”

• “តើអ្វ ីៗបា នផ្ល ែស់ប្ត ូរយ៉ែងដូចម្ត ែចសមែ ែប់អ្ន ក?” 

• “តើអ្ន កមា នបញ្ហ ែអ្វ ីទែ?”

• “តើអ្ន កមា នកា រលំបា កក្ន ុងកា រដោ ះសែ ែយបញ្ហ ែជា មួយជីវិតរស់នៅ បែ ចា ំថ្ង ែ

ឬទែ?”

  បែ សិនបើកា រពិនិតែយទូទៅ របស់អ្ន កកំណត់បា នពីបញ្ហ ែទា ក់ទងទៅ  នឹង

អា រម្ម ណ៍ គំនិត ឬអា កបែបកិរិយ  ហើយគា ត់មិនអា ចបំពែញមុខង របែ កែ តីដូចធម្ម តា 

ក្ន ុងជីវិតបែ ចា ំថ្ង ែនោ ះ គា ត់នឹងអា ចបែ ឈមទៅ នឹងបញ្ហ ែសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត ធ្ង ន់ធ្ង រ។សូម

មើលទំព័របនា្ទ ែប់ៗទៀតស្ត ីពីកា រពិភា កែសា អំពីជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត  និងបា ក់សែបា ត។ 
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សែចក្ត ីលម្អ ិតស្ត ីពីកា រពិនិតែយ និងកា រគែ ប់គែ ងរា ល់បញ្ហ ែដែលបា នបរិយ យខា ង

កែ ែម និងបញ្ហ ែសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត ដែលកើតញឹកញា ប់ ផែសែងទៀតដែលអា ចស្វ ែង

រកបា នក្ន ុងសៀវភៅ ណែនា ំស្ត ីពីកា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ mhGAPនិងឧបសម្ព ័ន្ធ ស្ត ីពី

លក្ខ ខណ្ឌ ទា ក់ទងទៅ នឹងភា ពតា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត ។

http://www.who.int/mental_health/publications/

mhGAP_intervention_guide/en/

ហា និភ័យនែកា រធ្វ ើអត្ត ឃា ត និងកា រធ្វ ើបា បខ្ល ួនឯង
អ្ន កថែទា ំសុខភា ពមួយចំនួនបា រម្ភ ចំពោ ះកា រសា កសួរទា ក់ទងទៅ នឹង កា រធ្វ ើអត្ត 

ឃា ត ពែ ែះករណីនែះអា ចជំរុញឱែយសែ ្ត ីបែ ពែ ឹត្ត ិមែន។ ផ្ទ ុយទៅ វិញ       ជា រឿយៗកា រ

និយ យពីកា រធ្វ ើអត្ត ឃា តអា ចកា ត់បន្ថ យពីភា ពភ័យខា្ល ែចរបស់ គា ត់អំពីគំនិតប៉ុនប៉ង

ធ្វ ើអត្ត ឃា ត  និងអា ចជួយគា ត់ឱែយមា នអា រម្ម ណ៍យល់ដឹងបែ សិនបើគា ត់មា ន៖ 

• គំនិតឬផែនកា រចង់ធ្វ ើអត្ត ឃា ត ធ្វ ើបា បខ្ល ួនឯងពែលថ្ម ីៗឬកា លពីខែមុន 

• ទង្វ ើធ្វ ើបា បខ្ល ួនឯងតា ំងពីឆ្ន ែំមុន ហើយគា ត់ឥឡូវមា នភា ពអន្ទ ះសា រ ឬហិងែសា 

ទុក្ខ ពែ ួយ ឬគា្ម ែនទំនា ក់ទំនង ជា មួយអ្ន កដទែ នោ ះជា សញ្ញ ែបង្ហ ែញឱែយឃើញ

ថ ហា និភ័យនែកា រធ្វ ើបា បខ្ល ួនឯង ឬធ្វ ើអត្ត ឃា ត អា ចនឹង កើតមា នភា្ល ែមៗ 

ហើយយើងមិនគួរទុកឱែយនៅ មា្ន ែក់ឯងបា នឡើយ។  

តែ ូវតែបញ្ជ ូនគា ត់ទៅ ជួបអ្ន កឯកទែស ឬ សែវា សុខា ភិបា លដើមែបីសងែ ្គ �ះបនា្ទ ែន់

ភា្ល ែមៗ។
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៤.៤.២. ជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ធ្ង ន់ធ្ង រ កមែ ិតមធែយម
  សែ ី្ត ដែលរងកា រប៉ះទង្គ ិចអំពើហិងែសា ពីដែគូ ឬពីកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទអា ច

នឹងបន្ត មា នអា រម្ម ណ៍ភ័យខា្ល ែច គិតថ ខ្ល ួនឯងមា នកំហុស មា នអា រម្ម ណ៍ខា្ម ែសអៀន

 មិនសបែបា យចិត្ត នូវអ្វ ីដែលពួកគែបា នបា ត់បង់និងអស់សងែឃឹម។ ទោ ះជា យ៉ែងណា ក្ត ី

អា រម្ម ណ៍ទា ំងនែះគែ ែន់តែជា អា រម្ម ណ៍មា នបណ្ត ែះអា សន្ន តែប៉ុណ្ណ ែះ និងគែ ែន់តែ

ជា បែ តិកម្ម ធម្ម តា ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតបទៅ នឹងសា្ថ ែនភា ពលំបា កៗតែប៉ុណ្ណ ែះ។

  នៅ ពែលសែ ្ត ីមិនអា ចស្វ ែងរកវិធីដោ ះសែ ែយបា ន ហើយបែ សិនបើរោ គ

សញ្ញ ែទា ំងនែះនៅ តែបន្ត   នោ ះគា ត់អា ចនឹងមា នជំងឺផ្ល ូវចិត្ត  ដូចជា ជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ជា 

ដើម។

  មនុសែសអា ចនឹងកើតជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត  ទោ ះបីជា ពួកគែមិនដែលបែ ឈមនឹង

បញ្ហ ែជីវិតធ្ង ន់ធ្ង រក៏ដោ យ។ សហមគមន៍ណា ក៏អា ចមា នមនុសែសដែលបមែ ុងកើតជំងឺ

បា ក់ទឹកចិត្ត ដែរ។ បែ សិនបើ ស្ត ែ ីបា នទទួលរងកា រឈឺចា ប់ពីជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត នែះមុន

ពែលជួបបែ ទះអំពើហិងែសា នោ ះ គា ត់អា ចនឹងង យរងគែ ែះទៅ នឹងជំងឺនែះជា ថ្ម ីម្ត ង

ទៀត។ 

  កំណត់ចំណា ំ៖ កា រសមែ ែចចិត្ត ពែយា បា លជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ធ្ង ន់ធ្ង រកមែ ិតមធែយម

អា ចធ្វ ើឡើងបា ន ក្ន ុងករណ ីស្ត ែ ីនៅ តែមា នរោ គសញ្ញ ែជងំបឺា កទ់កឹចតិ្ត ជា បន្ត យ៉ែងតចិ

ណា ស់លើសពី ២ សបា្ត ែហ៍ និងមិនអា ចអនុវត្ត ន៍សកម្ម ភា ពបែ ចា ំថ្ង ែរបស់គា ត់បា ន។

� គសញ្ញ ្រប�្ហ ្រញជា ក់លា ក់ន្រជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត 
• ចុះថយថ មពល អស់កមា្ល ែំង បញ្ហ ែដំណែក

• មា នកា រត្អ ូញត្អ ែរពីបញ្ហ ែផ្ល ូវកា យចែ ើនមិនដឹងមូលហែតុចែបា ស់លា ស់ 

(ឧទា ហរណ៍ កា រឈឺចា ប់តែ ង់នែះបន្ត ិច តែ ង់នោ ះបន្ត ិច)

• មា នទុក្ខ ពែ ួយជា បែ ចា ំ អា រម្ម ណ៍ធា្ល ែក់ចុះ ឬមា នអា រម្ម ណ៍អន្ទ ះសា រ

• មិនសូវមា នអា រម្ម ណ៍ ឬ កា រសបែបា យនឹងសកម្ម ភា ពផែសែងៗ
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៤.៤.៣. កា រពិនិត្រយមើលជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ធ� ន់ធ� រកម្រ ិតមធ្រយម
១) តើស្រ ្ត ីមា នជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ធ� ន់ធ� រកម្រ ិតមធ្រយមដ្ររឬទ្រ?

ពិនិតែយមើលដូចខា ងកែ ែម៖

ក. ស្ត ្រ ីមា ន� គសញ្ញ ្រសំខា ន់ន្រជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ក្ន ុងអំឡុងព្រលយា�្រងតិច ២ 
សបា្ត ្រហ៍៖

• អា រម្ម ណ៍ធា្ល ែក់ទឹកចិត្ត ជា បែ ចា ំ (ទា ំងកុមា រនិងមនុសែសពែញវ័យ៖ ឆ ប់អន់ចិត្ត  

និងធា្ល ែក់ទឹកចិត្ត )

• សមា្គ ែល់ដោ យចុះថយកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍ ឬ កា រសបែបា យរីករា យពីសកម្ម ភា ព

នា នា ដូចជា  សកម្ម ភា ពដែលធា្ល ែប់ធ្វ ើឱែយគា ត់សបែបា យរីករា យកា លពីមុន។
ខ.  ស្ត ្រ ីជា �្រ ើនដ្រលមា ន� គសញ្ញ ្របន្ថ ្រមដូចខា ង�្រ ្រមន្រជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត 
រហូតដល់កម្រ ិតគួរឱ្រយកត់សមា្គ ្រល់ ឬ� គសញ្ញ ្របា នរៀបរា ប់ជា �្រ ើនស្ថ ិតក្ន ុង
កម្រ ិតមិនសូវធ� ន់ធ� រក្ន ុងអំឡុងព្រលយា�្រងតិច ២ សបា្ត ្រហ៍៖

• គែងមិនសូវលក់ ឬគែងចែ ើនពែក

• បែ ែបែ ួលយ៉ែងខា្ល ែំងចំពោ ះកា របរិ� គអា ហា រ ឬទម្ង ន់(ថយចុះឬកើនឡើង)

• គិតថ ខ្ល ួនមិនមា នតម្ល ែ ឬ កើនឡើងនូវកា របនោ្ទ ែសខ្ល ួនឯង     

• អស់កមា្ល ែំង ឬបា ត់បង់ថ មពល

• ចុះថយសមត្ថ ភា ពលើកា រផ្ត ែតអា រម្ម ណ៍និងកា របែ ុងបែ យត្ន ័ទៅ លើកិច្ច កា រ

• ពិបា កធ្វ ើកា រសមែ ែចចិត្ត 

• អា ចសង្ក ែតឃើញពីកា រឡែះឡះ  ឬភា ពអន្ទ ះអន្ទ ែង 

• និយ យ ឬធ្វ ីចលនា យឺតជា ងធម្ម តា 

• អស់សងែឃឹមអំពីអនា គត

• គិតចង់ធ្វ ើអត្ត ឃា ត ឬ បា នពែយា យ មធ្វ ើអត្ត ឃា ត
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គ. ស្ត ្រ ីមា នភា ពលំបា ក�្រ ើនក្ន ុងដំ�ើរកា រជា លក្ខ ណៈបុគ្គ ល គ្រ ួស រ សង្គ ម 
អា ជីព ឬក្ន ុងផ្ន ្រក សំខា ន់ៗ ន្រជីវិត។
សរួអពំចីណំចុផែសែងៗទៀតក្ន ុងជវីតិបែ ចា ថំ្ង ែដចូជា  កា រង រ សា លា រៀន សកម្ម ភា ពក្ន ុង

គែ ួសា រ ឬសង្គ ម។

ប្រ សិនបើចំណ�ច ក ខ និង គ អ្ន កជំងឺមា ន� គសញ្ញ ្រប្របន្រះក្ន ុងអំឡុងព្រលយា�្រង

តិច ២ សបា្ត ្រហ៍នោ ះទំនងជា មា នជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ធ� ន់ធ� រកម្រ ិតមធ្រយម។

២) តើមា ន� គសញ្ញ ្រផ្រស្រងទៀត (�្រ ្រពីជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ) ដ្ររឬទ្រ?

• ពិនិតែយអា កា រៈរោ គនែរា ងកា យដែលមា នជំងឺសែ ដៀងនឹងជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត 

 ពិនិតែយ ឬពែយា បា លជំងឺកង្វ ះ� មកែ ហម ជំងឺកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ជំងឺដ ច់

សរ�ែ� ម និងផលប៉ះពា ល់ដោ យសា រថ្ន ែំ (ដូចជា កា របែ ែបែ ួល

អា រម្ម ណ៍ដោ យសា រថ្ន ែំ steroids)។

• ពិនិតែយបែ វត្ត ិនែកា រមា នវិបលា្ល ែសផ្ល ូវចិត្ត  (Manic)។ ពិនិតែយមើល តើគា ត់មា ន

� មរដូវបែ កែ តីកា លពីពែលកន្ល ងមកឬទែ ខណៈពែលមា នរោ គសញ្ញ ជា 

ចែ ើនកើតឡើងដូចខា ងកែ ែម៖

  តមែ ូវកា រគែងថយចុះ

 អា រម្ម ណ៍រីករា យ (កា រសបែបា យខា្ល ែំង) រួសរា យខា្ល ែំង ឬឆ ប់ខឹង

 កា រគិតចែ ើនដែលង យនឹងមា នអា រម្ម ណ៏មិនមូល 

 សកម្ម ភា ពកើនឡើង អា រម្ម ណ៍ដែលមា នថ មពលពិសែស ឬនិយ យ

យ៉ែងញា ប់

 ឥរិយ បថបែ ឈមនឹងគែ ែះថ្ន ែក់ និងខ្វ ះកា រគិត�ែងឆ្ង ែយ ដូចជា  លែង

លែបែងសុសីង ឬចា យវា យ ចែ ើនលើសលបុ ធ្វ ើកា រសមែ ែចចតិ្ត សខំា ន់ៗ

ដោ យគា្ម ែនផែនកា រសមសែ ប
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 ភា ពជឿជា ក់លើខ្ល ួនហា ក់ពុំមា នភា ពបែ កដបែ ជា 

 ស្ដ ែ ីទំនងជា មា នភា ពវិបលា្ល ែសផ្ល ូវចិត្ត  បែ សិនបើមា នរោ គសញ្ញ ែទា ំង៥ ខា ង

លើកើតឡើងរយៈពែលលើស ពី ១ សបា្ត ែហ៍ ហើយរោ គសញ្ញ ែទា ំងនោ ះ បា នជែ ៀត

ជែ ែតដល់ដំណើរកា របែ ចា ំថ្ង ែ ឬធ្វ ើឱែយគែ ែះថ្ន ែក់ដល់ខ្ល ួនរបស់គា ត់ ឬដល់អ្ន កដទែ។ 

បែ សិនបើដូច្ន ែះ ជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ក៏អា ចជា ផ្ន ែកមួយនែជំងឺមួយផែសែងទៀតដែលហៅ 

ថ ជំងឺបា យប៉ូឡា  ( ជំងឺពីរបញ្ច ូលគា្ន ែ Mania and Depression)  ដែលតមែ ូវឱែយមា ន

កា រគែ ប់គែ ងជំងឺខុសៗគា្ន ែ។ សូមពិគែ ែះយោ បល់ជា មួយអ្ន កឯកទែស។

• ពិនិតែយមើលប្រ តិកម្ម តបធម្ម តា ចំពោ ះអំពើហិងែសា ។ បែ តិកម្ម តបដែលគិតថ  

ធម្ម តា  បែ សិនបើ៖

 មា នកា របែ សើរឡើងដែលគួរឱែយកត់សមា្គ ែល់ពីពែលមួយទៅ ពែលមួយ  

ដោ យមិនមា នកា រអន្ត រា គមនខ៍ា ងវែជ្ជ សា ស្ត ែ 

 មិនមា នបែ វត្ត ិជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ធ្ង ន់ធ្ង រកមែ ិតមធែយម និងវិបលា្ល ែសសា្ម ែរតីពី

មុនទែ និងរោ គសញ្ញ ែមិនធ្វ ើឱែយប៉ះពា ល់ដល់មុខង រសំខា ន់។
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៤.៤.៤. កា រគែ ប់គែ ងជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ធ្ង ន់ធ្ង រកមែ ិតមធែយម
ក. ផ្ដ ល់កា រអប់រំផ្ល ូវចិត្ត 

ចំនុចសំខា ន់ៗសមែ ែប់សែ ្ត ី (និងអ្ន កថែទា ំសែ ្ត ី បើមា ន)៖

• កា របា កទ់កឹចតិ្ត ជា សា្ថ ែនភា ពធម្ម តា ដែល អា ចកើតឡើងចពំោ ះមនសុែសគែ បគ់ា្ន ែ

• កា រកើតឡើងនែកា របា ក់ទឹកចិត្ត មិនមែនមា នន័យថ គា ត់ខែសា យ ឬខ្ជ ិលទែ

• ឥរិយ បថអវិជ្ជ មា នពីអ្ន កដទែ (ឧ. “អ្ន កតែ ូវរឹងមា ំឡើង” “បែ មូលអា រម្ម ណ៍

ឡើង”) អា ចទា ក់ទងនឹងកា រពិតថ កា របា ក់ទឹកចិត្ត គឺមិនអា ចមើលឃើញដូច

ជា កា របា ក់ឆ្អ ឹង ឬសា្ល ែកសា្ន ែមនោ ះទែ។ ជា កា រយល់ខុស ដែលមនុសែសគិតថ 

ង យនឹងគែ ប់គែ ងកា របា ក់ទឹកចិត្ត របស់ខ្ល ួនដោ យកមា្ល ែំងនែឆន្ទ ៈទា ំងមូល។

• អ្ន កដែលមា នកា របា ក់ទឹកចិត្ត ទំនងជា មា នគំនិតអវិជ្ជ មា នអំពីខ្ល ួនឯង កា ររស់

នៅ  ឬអនា គតរបស់ខ្ល ួន។ សា្ថ ែនភា ពបច្ច ុបែបន្ន របស់ពួកគា ត់អា ចមា នកា រ

លំបា កខា្ល ែំង ប៉ុន្ត ែកា របា ក់ទឹកចិត្ត អា ចបណា្ត ែលមកពីកា រគិតមិនតែ ឹមតែ ូវ  ភា ព

អស់សងែឃឹម និងកា រមិនឱែយតម្ល ែលើខ្ល ួនឯង។ ទសែសនៈទា ំងនែះអា ចបែ សើរ

ឡើងបែ សិន បើអា ចគែ ប់គែ ងកា រធា្ល ែក់ទឹកចិត្ត បា ន។

• ជា ធម្ម តា  តែ ូវចំណា យពែលពីពីរទៅ បីសបា្ត ែហ៍ ទើបកា រពែយា បា លចា ប់ផ្ត ើម

មា នបែ សិទ្ឋ ភា ព។

• ទោ ះបីជា មា នកា រលំបា កក៏ដោ យ គា ត់គួរតែពែយា យ មធ្វ ើតា មចំណុចដូចខា ង

កែ ែមឱែយបា នចែ ើនតា មដែល អា ចធ្វ ើទៅ បា ន។ ចំណុចទា ំងនែះនឹងជួយធ្វ ើ

ឱែយអា រម្ម ណ៍ធា្ល ែក់ចុះរបស់គា ត់បែ សើរឡើង៖

 ពែយា យ មបន្ត ធ្វ ើសកម្ម ភា ពដែលធ្វ ើឱែយរីករា យដូចមុន។

 ពែយា យ មរកែសា ពែលគែង និងភា្ញ ែក់ពីដែកឱែយទៀងទា ត់។

 ពែយា យ មធ្វ ើឱែយរា ងកា យសកម្ម តា មដែលអា ចធ្វ ើទៅ បា ន។

 ពែយា យ មបរិ� គឱែយទៀងទា ត់ ឬផ្ល ែស់ប្ត ូររបបអា ហា រ។

 ពែយា យ មចំណា យពែលជា មួយនឹងមិត្ត ភក្ត ិ និងកែ ុមគែ ួសា រដែលអា ច

ទុកចិត្ត បា ន។
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 ពែយា យ មចូលរួមក្ន ុងសកម្ម ភា ពសហគមន៍ និងសង្គ មឱែយបា នចែ ើនតា ម

ដែលអា ចធ្វ ើទៅ បា ន។

• តែ ូវដឹងពីគំនិតនែកា រធ្វ ើបា បខ្ល ួនឯង ឬកា រធ្វ ើអត្ត ឃា ត។ បែ សិនបើអ្ន កកត់

សមា្គ ែល់ឃើញថ មា ន គំនិតទា ំងនែះ ចូរអ្ន កកុំធ្វ ើតា មគំនិតទា ំងនែះ។ 

សូមបែ ែប់បុគ្គ លដែលជឿទុកចិត្ត  ហើយតែ ឡប់មករកកា រ ជួយភា្ល ែមៗ។

ខ. ពងែ ឹងកា រគា ំទែ ផ្ន ែកសង្គ ម និងប�ែ ៀនពីកា រគែ ប់គែ ងភា ពតា នតឹង
សូមមើលចំនុចគួរយកចិត្ត ទុកដ ក់ ស្ត ីពីលំហា ត់ជួយកា ត់បន្ថ យកា រតា ន តឹងផ្ល ូវចិត្ត 

នៅ ទំព័រមុន។

គ.  បើមា នអ្ន កពែយា បា លដែលបា នទទួលកា របណ� �ះបណា្ត ែលនិងមា នកា រគែ ប់ 
គែ ងផ្ន ែកជំងឺផ្ល ូវចិត្ត  
សូមពិចា រណា ក្ន ុងកា រ បញ្ជ ូនអ្ន កជំងឺទៅ រកកា រពែយា បា លផ្ន ែកផ្ល ូវចិត្ត រយៈពែលខ្ល ី

សមែ ែប់កា របា ក់ទឹកចិត្ត ៖

• កា រពិគែ ែះពិភា កែសា ដើមែបីដោ ះសែ ែយបញ្ហ ែ

• កា រពែយា បា លជា អន្ត របុគ្គ ល

• កា រពែយា បា លតា មកា រផ្ល ែស់ប្ត ូរកា រគិត និងអា កបែបកិរិយ 

• កា រធ្វ ើឱែយអា កបែបកិរិយ ដំណើរកា រល្អ ឡើងវិញ

ឃ. ពិចា រណា លើថ្ន ែំបែ ឆ ំងកា របា ក់ទឹកចិត្ត  
កា រចែញវែជ្ជ បញ្ជ ែឱែយបែ ើថ្ន ែំបែ ឆ ំងកា របា ក់ទឹកចិត្ត  តែក្ន ុងករណីអ្ន កផ្ត ល់សែវា ថែទា ំ

សុខភា ពបា នទទួលកា របណ� �ះបណា្ត ែលស្ត ីពីកា របែ ើបែ ែស់ថ្ន ែំប៉ុណ្ណ ែះ។
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ព័ត៌មា នលម្អ ិតអំពីកា រពិនិតែយ និងកា រគែ ប់គែ ងជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត ធ្ង ន់ធ្ង រកមែ ិត

មធែយម ដូចជា វែជ្ជ បញ្ជ ែថ្ន ែំរំង ប់អា រម្ម ណ៍អា ចរកបា ននៅ ក្ន ុងកា រណែនា ំស្ដ ីពី

កា រធ្វ ើអន្ត រគមនm៍hGAP៖

http://www.who.int/mental_health/publications/

mhGAP_intervention_guide/en/

ង. កា រពិគែ ែះពិភា កែសា ជា មួយអ្ន កឯកទែសនៅ ពែល៖
• គា ត់មិនអា ចទទួលយកកា រពែយា បា លជា អន្ត របុគ្គ ល និងកា រពែយា បា លកា រ

ផ្ល ែស់ប្ត ូរកា រគិត និងអា កបែបកិរិយ  ឬបែ ើថ្ន ំាបែ ឆ ំងកា របា ក់ទឹកចិត្ត   

• គា ត់ស្ថ ិតក្ន ុងកា រប៉ងធ្វ ើអត្ត ឃា ត/កា រធ្វ ើបា បខ្ល ួនឯងភា្ល ែមៗ (សូមមើលទំព័រ   

ទី….)។   ប៉ុនា្ម ែន?

ច. កា រតា មដ ន
• តា ម� នជា ប្រ ចា ំ ដោ យកំណត់កា លវិភា គណា ត់ជួបជា លើកទីពីរក្ន ុងមួយ       

សបា្ត ែហ៍ម្ដ ង និងធ្វ ើកា រណា ត់ ជួបជា  បន្ត បនា្ទ ែប់ដោ យផ្អ ែកលើដំណើរកា រនែ

ភា ពមិនបែ កែ តី។

• ពិនិត្រយ� គសញ្ញ ្ររបស់គា ត់ ហើយពិចា រណា អំពីកា របញ្ជ ូនទៅ មន្ទ ីរពែទែយ

 បែ សិនបើសា្ថ ែនភា ពមិនមា នភា ពបែ សើរឡើង។
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៤.៤.៥. ជំងឺបា ក់សែបា ត
  កែ ែយពីរងផលប៉ះពា ល់ភា្ល ែមៗដូចជា  កា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភែទ ស្ត ែ ីភា គ

ចែ ើនមា នកា រឈឺចា ប់ផ្ល ូវចិត្ត ។ សមែ ែប់ស្ត ែ ីជា ចែ ើន បែ តិកម្ម នែកា រឆ្ល ងកា ត់បទ

ពសិោ ធនទ៍ា ងំនែះ គមឺនិតែ ូវកា រកា រគែ បគ់ែ ងបែបវែជ្ជ សា ស្ត ែ ទែ។   ទោ ះជា យ៉ែងណា ក្ត ី 

ពែលរោ គសញ្ញ ែ (កា រជួបបែ ទះសា រជា ថ្ម ី កា រគែចវែស និងអា រម្ម ណ៍ភ័យខា្ល ែចខា្ល ែំង) 

បន្ត កើតមា នលើសពីមួយខែកែ ែយពែ ឹត្ត ិកា រណ៍ អា ចធ្វ ើឱែយគា ត់មា នជំងឺបា ក់សែបា ត។

  គួរកត់សមា្គ ែល់ថ  ជំងឺបា ក់សែបា តមិនមែនជា លក្ខ ខណ្ឌ ចមែបងដែលកើតឡើង

កែ ែយពែលអំពើហិងែសា នោ ះទែ។ ជំងឺបា ក់សែបា តនែះក៏អា ចបណា្ត ែលមកពីសា្ថ ែនភា ព

សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត ផែសែងទៀតជា ចែ ើនដូចជា បញ្ហ ែបា ក់ទឹកចិត្ត  និងកា រ�ៀនគែ ឿងសែ 

វឹងជា ដើម។

កា រត� ូញត� ្ររជា ទូ� ន្រជំងឺបា ក់ស្របា ត

មា នកា រពិបា កក្ន ុងកា រ�ែកឱែយដ ច់រវា ងសែ ្ត ីមា នជំងឺបា ក់សែបា តនិងសែ ្ត ីដែលរង

គែ ែះពីបញ្ហ ែផែសែងទៀត ដោ យសា រពួកគែមា នរោ គសញ្ញ ែដំបូងមិន ចែបា ស់

លា ស់ដូចជា ៖

• បញ្ហ ែដំណែក (គែងបា នតិចតួច)

• ភា ពរំខា ន នៅ តែមា នអា រម្ម ណ៍ភ័យខា្ល ែច ឬតា នតឹង

• មា នរោ គសញ្ញ ែលើរា ងកា យជា ចែ ើនដោ យមិនមា នមូលហែតុចែបា ស់

លា ស់ (ឈឺកែបា ល បែះដូងលោ តញា ប់)។

ទោ ះជា យ៉ែងណា ក៏ដោ យ តា មរយៈកា រសួរសំណួរបន្ថ ែមអា ចបង្ហ ែញថ ពួក

គា ត់ទទួលរងរោ គសញ្ញ ែនែជំងឺបា ក់សែបា ត។
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កា រវា យតម្ល ែជំងឺបា ក់សែបា ត
បែ សិនបើអំពើហិងែសា បា នកើតឡើងលើសពី ១ ខែ  តែ ូវវា យតម្ល ែថ តើសែ ្ត ីនោ ះមា នជំងឺ

បា ក់សែបា តដែរ ឬទែ?

កា រវា យត�្ល ្រសម្រ ្រប់៖
• ការជួបប្រទះរោគសញ្ញាសារជាថ្មី៖បទពិសោធន៍នៃអំពើហិង្សាដដែលៗ 

និងមិនចង់ឱែយកើតមា ន និងកំពុងកើតមា ន (ឧទា ហរណ៍៖ សុបិន្ត គួរឱែយខា្ល ែច 

កា ររំលឹកពីអតីតកា ល ឬកា រចងចា ំរឿងរំលោ ភដោ យភ័យខា្ល ែច ឬកា រតក់

ស្ល ុត)។

• � គសញ្ញ ្រគរួជៀសវា ង៖ ជៀសវា ងកា រគតិ កា រចងចា សំកម្ម ភា ព ឬសា្ថ ែន
ភា ពដែលរំលឹកសែ ្ត ីពីអំពើហិងែសា នោ ះ (ឧទា ហរណ៍៖ ជៀសវា ងនិយ យពី

បញ្ហ ែដែលរំលឹកពីហែតុកា រណ៍ ឬជៀសវា ងទៅ កន្ល ែងដែលហែតុកា រណ៍

បា នកើតឡើង)។

• � គសញ្ញ ្រទា ក់ទង� នឹងអា រម្ម ណ៍កើនឡើងខ្ព ស់ន្រកា រភិតភ័យដ្រលកើត

ឡើងថ្ម ីៗន្រះ៖ ដូចជា កា រពែ ួយបា រម្ភ ហួសបែ មា ណ និងភា ពបែ ុងបែ យ័ត្ន ទៅ 

នឹងគែ ែះថ្ន ែក់ ឬបែ ឆ ំងតបយ៉ែងខា្ល ែំងទៅ នឹង កា រផ្ល ែស់ប្ត ូរយ៉ែងឆ ប់រហ័ស

ដែលមិនបា នគិតទុកមុន (ឧទា ហរណ៍៖ “មួរ�៉ែចែ ើន” ឬ “ភ័យខា្ល ែច”)។

• ភា ពលំបា កក្ន ុងកា របំព្រញកា រ� រពីមួយថ� ្រ� មួយថ� ្រ ប្រ សិនបើបញ្ហ ្រទា ំង

អស់ ខា ងលើកើតឡើង ប្រ �្រល ១ �្របន្ទ ្រប់ពីមា នអំពើហិង្រសា  នោ ះជំងឺបា ក់

ស្របា តគឺប្រ �្រលជា កើតមា នឡើង។

 តែ ួតពិនិតែយផងដែរថ តើគា ត់មា នបញ្ហ ែផែសែងទៀត កា រតា នតឹងអា រម្ម ណ៍ធ្ង ន់

ធ្ង រកមែ ិតមធែយម កា រប៉ុងប៉ងសមា្ល ែប់ខ្ល ួន ផឹកសែ ែ និងបែ ើបែ ែស់គែ ឿង�ៀន 

ដែរឬទែ?
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កា រគែ ប់គែ ងជំងឺបា ក់សែបា ត
១) ផ្ត ល់កា រអប់រំទៅ គា ត់អំពីជំងឺបា ក់សែបា ត
ពនែយល់ថ ៖

• មា នមនុសែសជា ចែ ើនបា នធូរសែបើយ ពីមួយថ្ង ែទៅ មួយថ្ង ែពីជំងឺបា ក់សែបា ត 

ដោ យមិនពែយា បា ល។ ទោ ះជា  យ៉ែងណា ក៏ដោ យ កា រពែយា បា លនឹងបង្ក ើន

លែប�ននែភា ពធូរសែបើយ។

• មនុសែសមា នជំងឺបា ក់សែបា តតែងមា នអា រម្ម ណ៍ថ  ពួកគែនៅ តែស្ថ ិតក្ន ុងសា្ថ ែន

ភា ពគែ ែះថ្ន ែក់ ហើយពួកគែមា នអា រម្ម ណ៍ថ តា នតឹងណា ស់។ ពួកគែង យ

ទទួលអា រម្ម ណ៍តក់ស្ល ុត (កា រមួរ�៉ែចែ ើន) ឬបន្ត ស្ថ ិតនៅ កែ ែមកា រឃា្ល ែំមើល

ពីភា ពគែ ែះថ្ន ែក់។

• មនុសែសមា នជំងឺបា ក់សែបា តតែងតែគិត ទៅ គិតមកចំពោ ះហែតុកា រណ៍ដែល

តក់ស្ល ុតគួរឱែយភ័យខា្ល ែច។ ពែលដែលមា នគំនិតនែះកើតឡើងពួកគែទទួល

អា រម្ម ណ៍ភ័យខា្ល ែច និងតក់ស្ល ុតដែលសែ ដៀងគា្ន ែនឹងអា រម្ម ណ៍ដែលពួកគែ

មា ននៅ ពែលហែតុកា រណ៍នោ ះកើតឡើង។ ពួកគែក៏អា ចគែងយល់សប្ត ិភ័យ

ខា្ល ែចផងដែរ។

• មនុសែសមា នជំងឺបា ក់សែបា តពែយា យ ម   មិនរំលឹកហែតុកា រណ៍ដែលកើតឡើង

ទែ។ កា រគែចវែសដូច្ន ែះអា ច បណា្ត ែល ឱែយមា នបញ្ហ ែនៅ ក្ន ុងជីវិតរបស់គែ។

• មនុសែសមា នជំងឺបា ក់សែបា តអា ចមា នបញ្ហ ែផ្ល ូវចិត្ត  និងផ្ល ូវកា យដូចជា កា រចុក

ចា ប់ និងកា រឈឺចា ប់នៅ ក្ន ុងខ្ល ួន ខែសា យអស់កមា្ល ែំង ភា ពរំខា ន និងអា រម្ម ណ៍

� ហ្ម ង។

ផ្ត ល់យោ បល់ឱ្រយស្រ ្ត ី៖

បន្ត កា រង របែ ចា ំថ្ង ែជា ធម្ម តា ឱែយបា នចែ ើនតា មដែលអា ចធ្វ ើទៅ បា ន។

• និយ យអំពីអ្វ ីដែលបា នកើតឡើង និងអា រម្ម ណ៍របស់គា ត់ទៅ កា ន់មនុសែស

ដែលគា ត់ទុកចិត្ត បា ន តែនៅ ពែលដែលគា ត់�ែ ៀមចិត្ត រួចរា ល់ក្ន ុងកា រធ្វ ើ

ដូចោ្ន ែះប៉ុណ្ណ ែះ។
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• ចូលរួមសកម្ម ភា ពលំហែដើមែបីកា ត់បន្ថ យភា ពភ័យខា្ល ែច និងកា រតា នតឹង

អា រម្ម ណ៍។

• ជៀសវា ងកា រផឹកសែ ែ ឬបែ ើបែ ែស់ថ្ន ែំ�ៀនក្ន ុងកា រដោ ះសែ ែយរោ គសញ្ញ ែ

នែជំងឺបា ក់សែបា ត។

២) ពងែ ឹងកា រគា ំទែ ផ្ន ែកសង្គ ម និងប�ែ ៀនសែ ្ត ីពីកា រគែ ប់គែ ងអា រម្ម ណ៍តា ន
តឹង
សូមមើលចំនុចគួរយកចិត្ត ទុកដ ក់ស្ត ីពី លំហា ត់ជួយកា ត់បន្ថ យកា រតា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត 

នៅ ទំព័រ.......។

៣) បែ សិនបើមា នអ្ន កពែយា បា លដែលបា នទទួលកា របណ� �ះបណា្ត ែលនិងកា រ
គែ ប់គែ ងតែ ូវគិតទៅ លើ៖

• កា រពែយា បា លជា បុគ្គ ល ឬកែ ុមលើអា កបែបកិរិយ នែកា រគិតដែលផ្ត ែតលើកា រ

តក់ស្ល ុត

• កា រធ្វ ើចលនា ភ្ន ែក និងដំណើរកា រជា ថ្ម ី(EMDR)។

៤) កា រតា មដ ន
រៀបចំកា លវិភា គណា ត់ជួបក្ន ុងរយៈពែល ២ ទៅ  ៤ សបា្ត ែហ៍ និងកា រណា ត់ជួបបន្ត 

អា សែ ័យលើរយៈពែលនែអា រម្ម ណ៍ មិនបែ កែ តីនោ ះ។
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ឧបសម� ័ន្ធ  ១៖ កា រ�េ ុង�េ យ័ត្ន ទា ក់ទងនឹង

   កា រ�េញ�េជ� ប��  ឱេយ�េ ើ

   �េ  ស់ថា្នា  ំ  Benzodiazepines

  មិនតែ ូវបែ ើបែ ែស់ថ្ន ែំរំង ប់អា រម្ម ណ៍ ឬថ្ន ែំបំបា ត់ភា ពតា នតឹងអា រម្ម ណ៍ តែក្ន ុង

ករណីលើកលែងខ្ល ះចំពោ ះយុវវ័យ នៅ ពែលកា រពែយា បា លតា មបែបចិត្ត សា សែ ្ត  (វិធី

លំហែ) មិនមា នបែ សិទ្ធ ភា ព កា រពែយា បា លរយៈពែលខ្ល ី (៣–៧ ថ្ង ែ) ដោ យបែ ើថ្ន ែំ

រំង ប់អា រម្ម ណ៍ (ឧទា ហរណ៍៖ diazepam ២–៥    ម.កែ /ក្ន ុងមួយថ្ង ែ ឬ lorazepam 

០.៥–២ ម.កែ /ក្ន ុងមួយថ្ង ែ) អា ចចា ត់ទុកជា ជមែ ើសសមែ ែប់ពែយា បា លកា រគែងមិន

លក់ដែលប៉ះពា ល់យ៉ែងធ្ង ន់ធ្ង រដល់ដំណើរកា របែ ចា ំថ្ង ែ។ ករណីនែះ កា របែ ុងបែ យ័ត្ន 

ខា ងកែ ែមតែ ូវអនុវត្ត ៖

• ចពំោ ះមនសុែសខ្ល ះ កា របែ ើបែ ែសថ់្ន ែំរំង ប់អា រម្ម ណ៍អា ច�ៀនបា នយ៉ែងលឿន

។ថ្ន ែំរំង ប់អា រម្ម ណ៍ចែ ើនតែបា នបែ ើលើសពីវែជ្ជ បញ្ជ ែ។

• គែ ែប់ថ្ន ែំទា ំងនោ ះគួរតែ ូវចែញវែជ្ជ បញ្ជ ែឱែយបែ ើបែ ែស់សមែ ែប់តែពែយា បា ល

កា រគែងមិនលក់តែក្ន ុងករណីលើកលែងមួយចំនួន និង រយៈពែលខ្ល ីបំផុត

ប៉ុណ្ណ ែះ។

• អំឡុងពែលមា នផ្ទ ែពោ ះ និងបំ� ដោ ះកូន គួរជៀសវា ងបែ ើបែ ែស់ថ្ន ែំរំង ប់

អា រម្ម ណ៍។

• សមែ ែបល់ក្ខ ខណ្ឌ ពែយា បា លដណំា លគា្ន ែ៖ មនុបែ ើបែ ែសថ់្ន ែរំងំ បអ់ា រម្ម ណ ៍តែ ូវ

គិតពីអា នុភា ពនែថ្ន ែំ/មែរោ គ ឬថ្ន ែំ/អន្ត រកម្ម របស់ថ្ន ែំ។
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ឧបសម� ័ន្ធ  ២៖ ស�េ ង់�េបបទអ្ន កជំងឺ

គន្ល ឹៈសម្រ ្រប់កា រនិយា យជា មួយអតិថិជន

• បង្ហ ែញថ  អ្ន កកំពុងសា្ដ ែប់ និងយកចិត្ត ទុកដ ក់ ដោ យបែ ើកែ សែភ្ន ែក

ទទួលសា្គ ែល់ពីអា រម្ម ណ៍របស់គា ត់ (ងក់កែបា ល ហើយអ្ន កអា ច

និយ យថ  “ខ្ញ ុំយល់ហើយ” ឬ “ខ្ញ ុំយល់ពីអា រម្ម ណ៍របស់អ្ន កហើយ”)

• អង្គ ុយនៅ កម្ព ស់ស្ម ើគា្ន ែនឹងអតិថិជន។

• គោ រពសែចក្ដ ីថ្ល ែថ្ន ូររបស់គា ត់។ ហា មសម្ដ ែងឱែយឃើញពីកា រវិនិច្ឆ ័យ

 អវិជ្ជ មា នអំពីគា ត់ ឬអ្ន កដទែ។

• តែ ូវសុភា ពរា បសា រ លើកទឹកចិត្ត ឱែយគា ត់ឆ្ល ើយ ប៉ុន្ត ែមិនតែ ូវទទូចឱែយ

 គា ត់ឆ្ល ើយទែ។

• សរួម្ដ ងមយួសណំរួ នយិ យយ៉ែងសា មញ្ញ  នងិចែបា ស់ៗ ។ សុឱំែយមា នកា រ

បញ្ជ ែក់បន្ថ ែម ឬសែចក្ដ ីលម្អ ិត បែ សិនបើតែ ូវកា រ។

• ទកុពែលឱែយគា តឆ់្ល ើយសណំរួ ហើយអនញុ្ញ ែតឱែយគា តន់ៅ សា្ង ែតស់្ង ៀម  

 កុំបែ ញា ប់។
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កា រសមា�  ត់          លេខកូដ៖

សម្រ ង់សំណួរអំពីប្រ វត្ត ិជំងឺ និងកា រពិនិត្រយជំងឺសម្រ ្រប់កា ររំលោ ភបំពា ន
ផ្ល ូវភ្រទ

តើខ្ញ ុំអា ចសួរអ្ន កខ្ល ះៗ ដើមែបីឱែយយើងខ្ញ ុំអា ចសមែ ែចចិត្ត            ថ តែ ូវជួយអ្ន ក
ដោ យរបៀបណា បា នទែ? ខ្ញ ុំដឹងថ  រឿងមួយចំនួនអា ចមា នកា រពិបា ក
ក្ន ុងកា រ         និយ យ សូមពែយា យ មឆ្ល ើយ។ ប៉ុន្ត ែអ្ន កមិនចា ំបា ច់តែ ូវតែឆ្ល ើយ
ទែ បែ សិនបើពិបា កឆ្ល ើយពែក។

១. ព័ត៌មា នទូ� 

នា មតែ កូល នា មខ្ល ួន

អា ស័យដ្ឋ ែន

ភែទ ថ្ង ែខែឆ្ន ែំកំណើត

ថ្ង ែ          ខែ         ឆ្ន ែំ

អា យុ

ថ្ង ែខែឆ្ន ែំ និងពែលវែលា ពិនិតែយជំងឺ 

ថ្ង ែ ខែ ឆ្ន ែំ

នៅ ចំពោ ះមុខវត្ត មា ន
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២. ព័ត៌មា នទូ� អំពីជំងឺ

 បញ្ហ ្រសុខភា ពដ្រលកំពុងមា ន

តើអ្ន កមា នបញ្ហ ែសុខភា ព ដែរ ឬទែ?                     មា ន        គា្ម ែន

បែ សិនបើ“មា ន” តើមា នបញ្ហ ែសុខភា ពអ្វ ីខ្ល ះ?

តើអ្ន កមា នបែ តិកម្ម ជា មួយនឹងថ្ន ែំ(ឬសា រធា តុ)ណា មួយដែរ ឬទែ? បែ សិនបើមា ន 

តើបែ តិកម្ម នឹងអ្វ ី?

តើអ្ន កកំពុងបែ ើថ្ន ែំពែទែយ ថ្ន ែំរុក្ខ ជា តិ ឬឱសថបុរា ណ ដែរឬទែ?

ស្ថ ្រនភា ពន្រកា រចា ក់ថា្ន ្រំវា៉្រក់ស ំង

តើអ្ន កធា្ល ែប់ទទួលបា នកា រចា ក់វា៉ែក់សា ំងបង្ក ែរជំងឺតែតា ណុស?         

                                ចា ស៎ ពែលណា ?  

                                                                    ថ្ង ែ ខែ         ឆ្ន ែំ

                                 ទែ        មិនដឹង

…រលា កថ្ល ើមបែ ភែទបែ?                 ចា ស៎          ទែ      មិនដឹង

ស្ថ ្រនភា ពន្រម្រ� គអ្រដស៍ / ជំងឺអ្រដស៍

តើអ្ន កធា្ល ែប់ធ្វ ើតែស្ត � មរកមែរោ គអែដស៍ដែរ ឬទែ?      ធា្ល ែប់ ពែលណា ? 

                                                                              

                                                                   ថ្ង ែ         ខែ          ឆ្ន ែំ

                                                                           មិនធា្ល ែប់

តើអ្ន កមា នបញ្ហ ែសុខភា ព ដែរ ឬទែ?                     មា ន        គា្ម ែនតើអ្ន កមា នបញ្ហ ែសុខភា ព ដែរ ឬទែ?                     មា ន        គា្ម ែន

                                ចា ស៎ ពែលណា ?                                  ចា ស៎ ពែលណា ?  

                                 ទែ        មិនដឹង                                 ទែ        មិនដឹង

រលា កថ្ល ើមបែ ភែទបែ?                 ចា ស៎          ទែ      មិនដឹងរលា កថ្ល ើមបែ ភែទបែ?                 ចា ស៎          ទែ      មិនដឹងរលា កថ្ល ើមបែ ភែទបែ?                 ចា ស៎          ទែ      មិនដឹង

តើអ្ន កធា្ល ែប់ធ្វ ើតែស្ត � មរកមែរោ គអែដស៍ដែរ ឬទែ?      ធា្ល ែប់ ពែលណា ? 

                                                                           មិនធា្ល ែប់
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បែ សិនបើ“ធា្ល ែប់”  តើខ្ញ ុំអា ចសួរលទ្ធ ផលបា នទែ?           អវិជ្ជ មា ន              វិជ្ជ មា ន 

                                                                              មិន បែ ែប់

  តើខ្ញ ុំអា ចសួរលទ្ធ ផលបា នទែ?           អវិជ្ជ មា ន              វិជ្ជ មា ន   តើខ្ញ ុំអា ចសួរលទ្ធ ផលបា នទែ?           អវិជ្ជ មា ន              វិជ្ជ មា ន 

                                                                              មិន បែ ែប់
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៣.កា របរ�� យអំពី�េតុកា រណ៍

កា លបរិច� ្រទន្រហ្រតុកា រណ៍៖ ព្រលវ្រលា ន្រហ្រតុកា រណ៍៖

តើអ្ន កអា ចបែ ែប់ខ្ញ ុំថ មា នរឿងអ្វ ីកើតឡើងបា នទែ?

តើពីមុនមកធា្ល ែប់មា នរឿងបែបនែះកើតឡើងដែរឬទែ?    ធា្ល ែប់         មិនធា្ល ែប់

បែ សិនបើ“ធា្ល ែប់”៖ពីពែលណា ?   

                                                ថ្ង ែ            ខែ              ឆ្ន ែំ

តើអ្ន កដែលទទួលខុសតែ ូវគឺជា មនុសែសដដែលមែន ឬទែ?     ចា ស៎    

អំពើហិង្រសា លើរា ងកា យ បរិយា យអំពីប្រ ភ្រទ និងទីតា ំង  នៅ លើ

ដងខ្ល ួន

បែ ភែទ (វា យ បុក បោ ចសក់ 

�ែ បា ច់ក ដុត ។ល។)

បែ ើខែសែចង

បែ ើអា វុធ

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងថ្ន ែំ�ៀន/គែ ឿង

ថ្ង ែ ខែ           ឆ្ន ែំ
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� ត់បញ្ច ូល

ដោ យប្រ ើ

ចា ស៎ ទ្រ មិន

ប្រ ្រកដ

បរិយា យ(តា មមា ត់  

យោ នី រន្ធ គូថ)

លិង្គ 

មែ ែមដែ

ផែសែងៗ(បរិយ យ)

ប�្ច ែញទឹកកា ម

បែ ើ�ែ ែម

អនា ម័យ

ករ
ណ

ីកា 
ររំលោ

 
ភប

ំពា 
នផ

្ល ូវភ
្រទ
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សកម្ម ភា ព�្រ ្រយកា ររំលោ ភបំពា នផ្ល ូវភ្រទ

កែ ែយពីរឿងនែះបា នកើតឡើត តើអ្ន កបា ន…

ក្អ ួត? ចា ស៎ ទែ

បត់ជើងតូច? ចា ស៎ ទែ

បត់ជើងធំ? ចា ស៎ ទែ

ដុសធ្ម ែញ? ចា ស៎ ទែ

ខ្ព ុរមា ត់? ចា ស៎ ទែ

ប្ដ ូរសម្ល ៀកបំពា ក់? ចា ស៎ ទែ

លុបលា ងខ្ល ួន ឬងូតទឹក? ចា ស៎ ទែ

បែ ើសំឡី ឬសំឡីអនា ម័យ? ចា ស៎ ទែ

៤. �េ វត្ត ិ� គស្ត េ ី

 តើអ្ន កកំពុងបែ ើមធែយា បា យពនែយា រកំណើតណា មួយដែរ ឬទែ?

 កងដ ក់ក្ន ុងសែបូន  មធែយា បា យបញែឈប់កំណើត

 ថ្ន ែំគែ ែប់  �ែ ែមអនា ម័យ

 ថ្ន ែំចា ក់  ផែសែងៗ

តើអ្ន កកំពុងបែ ើមធែយា បា យពនែយា រកំណើតនែះដែរ ឬទែនៅ ពែលហែតុ

កា រណ៍បា នកើតឡើង?
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កា រមករដូវ និងកា រមា ន�្ទ ្រពោ ះ

តើអ្ន កបា នមករដូវជា លើកចុងកែ ែយនៅ ពែលណា ? 

                                                                        ថ្ង ែ         ខែ        ឆ្ន ែំ

តើអ្ន កមា នមករដូវដែរ ឬទែ នៅ ពែលហែតុកា រណ៍បា នកើតឡើង?

 ចា ស៎      ទែ

តើអ្ន កគិតថ  អ្ន កអា ចមា នផ្ទ ែពោ ះដែរឬទែ?

 ចា ស៎      ទែ

បែ សិនបើ“ចា ស៎” ចំនួនសបា្ដ ែហ៍ដែលមា នផ្ទ ែពោ ះ ៖                      សបា្ដ ែហ៍

តើអ្ន កធា្ល ែប់មា នផ្ទ ែពោ ះដែរឬទែ?

   ធា្ល ែប់                មិនធា្ល ែប់

បែ សិនបើ“ធា្ល ែប់” ប៉ុនា្ម ែនដង?              ដង

ប្រ វត្ត ិន្រកា ររួមភ្រទដោ យកា រយល់ព្រ ម

(លុះតែ ែណា តែយកសំណា កសមែ ែប់កា រវិភា គ DNAនៅ ក្ន ុងករណីរំលោ ភបំពា ន

ផ្ល ូវភែទប៉ុណ្ណ ែះ)

តើអ្ន កបា នរួមភែទដោ យចែតនា លើកចុងកែ ែយនៅ ពែលណា ? 

                                                                                       

               ថ្ង ែ          ខែ          ឆ្ន ែំ

ជា មួយនរណា ? (ប្ដ ី មិត្ត បែ ុស ជនចម្ល ែក)

 ចំនួនសបា្ដ ែហ៍ដែលមា នផ្ទ ែពោ ះ ៖                      សបា្ដ ែហ៍

 ប៉ុនា្ម ែនដង?              ដង
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៥. កា រពិនិតេយ� ងកា យ� ប់ពីកេ� លដល់ចុង�ើង

ទម្ង ន់ កម្ព ស់
ដំណា ក់កា លពែញវ័យ (មុនពែល

លូតលា ស់ ពែលលូតលា ស់ ពែញវ័យ)

ចង្វ ែក់បែះដូង សមា្ព ែធ� ម ចង្វ ែក់ដង� ើម សីតុណ្ហ ភា ព

លទ្ធ ផលពិនិត្រយរា ងកា យ

បរិយ យជា បែ ព័ន្ធ  និងគូសនៅ លើរូបភា ពនែដងខ្ល ួនដែលភា្ជ ែប់មកជា មួយអំ

ពីទីតា ំងជា ក់លា ក់នែរបួសសា្ន ែមទា ំងអស់ សា្ន ែមជា ំ កន្ទ ួលកែ ហម (សា្ន ែមគែ ែំ

� មកែ ែមសែបែក) សា្ន ែមផែសែងៗ។ល។ ចងកែ ងឯកសា រអំពីបែ ភែទ ទំហំ 

ពណ៌ ទមែ ង់ និងសែចក្ដ ីលម្អ ិតផែសែងៗទៀត។ បរិយ យឱែយបា នទា ំងសែ ុង និង

តែ ឹមតែ ូវតា មដែលអា ចធ្វ ើបា ន។ ហា មបកសែ ែយលទ្ធ ផល។

កែបា ល និងមុខ មា ត់ និង�ែ មុះ

ភ្ន ែក និងតែ ចៀក ក

ទែ ូង ខ្ន ង

ពោ ះ គូថ

ដែ និងបែ អប់ដែ ជើង និងបែ អប់ជើង



118 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ឧ
ប

ស
ម

� ័ន
្ធ  ២

៦. កា រពិនិតេយ�េ � ប់ភេទ និងរន្ធ គូថ

យោ នី/បោ្ល ែកនោ ម បែ � ង និង

សន្ទ ះពែ ហ្ម ចា រីយ៍

រន្ធ គូថ

យោ នី/លិង្គ មា ត់សែបូន កា រពិនិតែយទា្វ ែរមា ស/ 

ទា្វ ែរលា មកដោ យដែពីរ

តើមា នភ័ស្ត ុតា ងបង្ហ ែញ

ពីកា រដ ច់រលា ត់បែ ដ ប់

ភែទស្ត ែ ីដែរ ឬទែ?(នៅ 

ពែលមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ )

    មា ន        គា្ម ែន

ឥរិយា បថរបស់អ្ន កជំង(ឺគែងផ្ង ែរ ផ្ក ែប់ គែងបង� ើបគូថ គែងផ្អ ៀង)

សមែ ែប់កា រ

ពិនិតែយបែ ដ ប់ភែទ

សមែ ែប់កា រពិនិតែយរន្ធ គូថ
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៧. ស� ពផ្ល ូវចិត្ត 

លក្ខ ណៈខា ង�្រ ្រ(សម្ល ៀកបំពា ក់ សក់មា នរបៀបរៀបរយ ឬរ�៉ែរ�៉ែ? 

មា នអា រម្ម ណ៍មិននឹងនរ ឬអន្ទ ះអន្ទ ែងដែរ ឬទែ? នៅ មិនស្ង ៀមដែរ ឬទែ? 

មា នសញ្ញ ែបង្ហ ែញពីកា រពុលថ្ន ែំ ឬបែ ើគែ ឿង�ៀនដែរ ឬទែ?)

អា រម្ម ណ៍

សួរ៖ តើអ្ន កមា នអា រម្ម ណ៍យ៉ែងណា ដែរ?

សង្ក ែតមើលផងដែរ។ ឧទា ហរណ៍៖ តើគា ត់សា្ង ែត់ស្ង ៀម យំ ខឹង អន្ទ ះសា រ 

�ែ ៀមកែ ំខា្ល ែំង ដោ យគា្ម ែនកា រសម្ដ ែងឱែយឃើញដែរ ឬទែ?

កា រនិយា យ(សា្ង ែត់ស្ង ៀម? និយ យចែបា ស់ ឬដោ យពិបា ក? �ែ បូក

�ែ បល់? និយ យលឿន ឬយឺតពែក?)

កា រគិត

សួរ៖ តើអ្ន កធា្ល ែប់បា នគិតអំពីកា រធ្វ ើឱែយខ្ល ួនឯងឈឺចា ប់ដែរ ឬទែ?

 ចា ស៎    ទែ

តើមា នធា្ល ែប់គិតអា កែ ក់ ឬកា រចងចា ំអា កែ ក់ណា មួយដែលនៅ តែតា ម

បនា្ល ែចអ្ន កដែរឬទែ?

 ចា ស៎     ទែ

តើអ្ន កនៅ ឃើញហែតុកា រណ៍នោ ះម្ដ ងហើយម្ដ ងទៀតក្ន ុងចិត្ត អ្ន កដែរឬទែ?

 ចា ស៎     ទែ
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៨. កា រសុើបអ�� េត�េល� ន�� ើរួច

ប្រ ភ្រទនិង   

   ទីតា ំង

បា នពិនិត្រយ / 

បញ្ជ ូន� មន្ទ ីរពិ� ធន៍
លទ្ធ ផល

៩. ភ័ស្ត �� ង�េល� នយក

ប្រ ភ្រទ និងទីតា ំង បញ្ជ ូន� កា ន់… / 

រក្រសា ទុក

ប្រ មូលដោ យ / 

ថ� ្រ�្រ�្ន ្រំ
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១០. កា រពេ� � ល� ម�េជ� ប��  

កា រព្រយា បា ល មា ន គា� ្រន ប្រ ភ្រទ និងយោ បល់

បង្ក ែរ/ពែយា បា លជំងឺកា មរោ គ

ថ្ន ែំកា រពា រកំណើតបនា្ទ ែន់

ពែយា បា លរបួស

បង្ក ែរជំងឺតែតា ណុស

ចា ក់វា៉ែក់សា ំងបង្ក ែរជំងឺរលា កថ្ល ើម

កា របង្ក ែរមែរោ គអែដស៍កែ ែយ

ពែលបែ ឈមនឹងហែតុកា រណ៍

ផែសែងៗ
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១១. កា រ�េ ឹកេសា  កា រប�� ូន កា រ� ម� ន

អតិថិជនមា នគ�ែ ែងរា យកា រណ៍ជូននគរបា ល ឬ បា នរា យកា រណ៍ហើយ 

មែនឬទែ?

អតិថិជនមា នកន្ល ែងសុវត្ថ ិភា ពដែល

តែ ូវទៅ ឬទែ?    មា ន        គា្ម ែន

មា នអ្ន កមកជា មួយគា ត់ទែ? 

 មា ន       គា្ម ែន

កា របែ ឹកែសា ដែលបា នផ្ដ ល់ជូន៖

បា នធ្វ ើកា របញ្ជ ូន(កា រសា្ន ែក់នៅ  កា រថែទា ំសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត  កែ ុមគា ំទែ )៖

បញ្ជ ូនទៅ ៖                                         គោ លបំណង៖

តើអតិថិជនយល់ពែ មឱែយតា មដ នដែរ ឬទែ? មា ន គា្ម ែន

កា របរិច្ឆ ែទមកជួបលើកកែ ែយ៖      

                                               ថ្ង ែ       ខែ         ឆ្ន ែំ

កា របរិច្ឆ ែទមកជួបលើកកែ ែយ៖      កា របរិច្ឆ ែទមកជួបលើកកែ ែយ៖      កា របរិច្ឆ ែទមកជួបលើកកែ ែយ៖      
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ឈ្ម ែះអ្ន កផ្ដ ល់សែវា ថែទា ំសុខភា ពដែលធ្វ ើកា រពិនិតែយ /សមា� ែសន៍៖

មុខ� រ៖ 

�� ្រះ ៖  

ហត្ថ ល្រខា ៖ 

កា លបរិច� ្រទ៖    

�� ្រះ ៖  

កា លបរិច� ្រទ៖    
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ថតចម្ល ង ឬកា ត់កា តរំឮកនែះ ហើយបត់វា សមែ ែប់ដ ក់ក្ន ុង� �៉ែអ្ន ក។

សញ្ញ ្រន្រ� និភ័យភា្ល ្រមៗ

•		អំពើហិងែសា កា ន់  

   តែអា កែ ក់ទៅ ៗ

• គំរា មគា ត់ដោ យបែ ើអា វុធ

• ពែយា យ ម�ែ បា ច់កគា ត់3

• វា យគា ត់នៅ ពែលមា ន

ផ្ទ ែពោ ះ

• បែ ច័ណ្ឌ ជា និច្ច 

• “តើអ្ន កជឿថ  

គា ត់អា ចសមា្ល ែប់អ្ន កដែរ 

ឬទែ?”

កា រសួរពីអំពើហិង្រសា 
អ្ន កអា ចនិយ យថ ៖“មា ននា រីជា ចែ ើន
ដែលជួបបែ ទះបញ្ហ ែផែសែងៗជា មួយប្ដ ី ឬដែ
គូរបស់ខ្ល ួនប៉ុន្ត ែបញ្ហ ែនែះមិនអា ចទទួល
យកបា នទែ។
អ្ន កអា ចសួរថ ៖
•	 “តើអ្ន កខា្ល ែចប្ដ ី(ឬដែគូ)របស់អ្ន កទែ?”

•	 “តើប្ដ ី (ឬដែគូ) របស់អ្ន ក ឬនរណា 
   មា្ន ែក់ផែសែងទៀតនៅ ក្ន ុងផ្ទ ះធា្ល ែប់បា ន
   គំរា មថ នឹងធ្វ ើឱែយអ្ន កឈឺចា ប់ ឬបង្ក 

គែ ែះថ្ន ែក់លើរា ងកា យដល់អ្ន កដោ យ
   វិធីណា មួយដែរឬទែ? បែ សិនបើធា្ល ែប់
   តើវា បា នកើតឡើងពីពែលណា ?”

• តើគា ត់បា នគំរា មថ នឹងសមា្ល ែប់អ្ន ក
   ដែរឬទែ?”

•	 “តើគា ត់សម្ល ុតអ្ន ក ឬបែ មា ថអ្ន កដែរ
   ឬទែ?”

•	 “តើគា ត់ពែយា យ មគែ ប់គែ ងអ្ន កដែរ 
   ឬទែ ឧទា ហរណ៍៖ មិនអនុញ្ញ ែតឱ្

យអ្ន កមា នលុយ ឬចែញកែ ែផ្ទ ះ?”

•	 “តើគា ត់បា នបង្ខ ំអ្ន ករួមភែទនៅ ពែល
អ្ន កមិនចង់ដែរ ឬទែ?”
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សា្ត ែប់

សួរអំពីសែចក្ដ ីតែ ូវកា រ និងទុក្ខ កង្វ ល

បញ្ជ ែក់ភា ពតែ ឹមតែ ូវ

ពងែ ឹងសុវត្ថ ិភា ព

គា ទំែ 

សា្ដ ែប់ដោ យយកចិត្ត ទុកដ ក់បែ កបដោ យ

កា រយល់ចិត្ត  មិនវិនិច្ឆ ័យ។

ពិនិតែយ និងឆ្ល ើយតបទៅ នឹងសែចក្ដ ីតែ ូវ

កា រ និងទុក្ខ កង្វ ល់របស់គា ត–់ផ្ន ែក

អា រម្ម ណ៍ សង្គ ម និងជា ក់ស្ដ ែង។

បង្ហ ែញថ អ្ន កជឿលើគា ត់ និងយល់អំពី

គា ត់។

ពិភា កែសា អំពីរបៀបកា រពា រគា ត់ពីគែ ែះ

ថ្ន ែក់បន្ថ ែមទៀត។

ជួយគា ត់ទា ក់ទងសែវា ផែសែងៗ 

និងកា រគា ំទែ ពីសង្គ ម។



126 កា រថែទា ំសុខភា ពសមែ ែប់ស្ត ែ ីរងគែ ែះដោ យសា រអំពើហិងែសា ពីដែគូសិ្ន ទ្ធ សា្ន ែល ឬអំពើហិងែសា ផ្ល ូវភែទ

ឧ
ប

ស
ម

� ័ន
្ធ  ២

១២. ទ�េ ង់� សលវិច័យ(សមេ  ប់មន� ីពេទេយ�េល

មា នគណៈកម� កា រ� សលវិច័យ)

 

 
RksYgsuxaPi)al 
GgÁPaB³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
elx³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 RBHraCaNacRkkm<úCa 
Cati-sasna-RBHmhakSRt 
   

lak;karN_sMgat; 
 

ÉksarBinitükarrMelaPpøÚvePT 
¬RsþIePT³ BinitüedayRKUeBTüEpñksmÖB nig eraKRsþI>  burs³ BinitüedayRKUeBTüTUeTA)an¦ 

 
-ÉksarBinitükarrMelaPpøÚvePT RtUvrkSaTukCasMeNAedImenAkñúgGgÁPaBedIm rW KN³km μkar ekaslü 

vic½yextþ-Rkug. ÉksarenH mancMnYn 7 TMB½r KW BI TMB½rTI 1 dl; TI 7. 
-KN³km μkarekaslüvic½yextþ-Rkug GacRbKl;lixitcMlgcMnYnmYyc,ab;)an luHRtaEtmanlixitesñI 

sMuCalayl½kçGkSrBI³ nKr)alyutþiFm’EdlmantYnaTIesuIbGegáterOgkþI> ecARkm> RBHraCGaC£a nig emFavI 
CnrgeRKaH. ÉksarftcMlgCUnenHRtUvrkSaTukkñúgeRsamsMbuRtbiTCit nig e)aHRtaBIelImat;KMrbbiTeRsam 
sMbuRt edIm,IFanarkSakarsMgat;. 

 
-GgÁPaBRbtibtþi³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TUrs½BÞ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-KN³km μkarekaslüvic½yextþ-Rkug³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  TUrs½BÞ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

TUrsar>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GIuEml>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

-KN³km μkarslüekaslüvic½yCati ¬RksYgsuxaPi)al¦³ TUrs½BÞ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
TUrsar>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GIuEml>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

TIsþIkarRksYgsuxaPi)al>elx 151-153 rukçvifI km<úCaeRkam PñMeBj TUrs½BÞ-TUrsar³ ¬855-23¦ 426 034>  426 841 TUrs½BÞ³ 855-23 722 933 
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nam nig eKatþnamCnrgeRKaH³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>eQ μaHehAeRkA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ePT³ Rbus  RsI  
éf¶>Ex>qñaMkMeNIt³ >>>>>>>>>>/>>>>>>>>>>/>>>>>>>>>> Gas½ydæanbc©úb,nñ³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>elxkUt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TUrs½BÞelx>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
éf¶>ExqñaM>cUlmkBinitü³>>>>>>>/>>>>>>>>/>>>>>>>>>>>eBlem:ag³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>     TIkEnøgBinitü³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 

>krNIsgS½yrMelaPpøÚvePT³ ¬pþl;edayCnrgeRKaH¦ GñkrYmdMeNIrmkCamYyCnrgeRKaH 
karrMelaPesBsnßv³ ¬Rape¦ 

 karrMelaPesBsnßv³edaymnusSkñúgRkumRKYsar ¬Incest¦ 
karebotebonekrþix μas; ¬Indecent Assault ¦ 
karrMelaPpøÚvePTepSgeTot³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

éf¶>Ex>qñaM> énkarrMelaP³>>>>>>>>>/>>>>>>>>>>>/>>>>>>>>>>>>>>> em:ag³>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 xøÜnÉg ¬Self¦  b:UlIs ¬Police¦ 
mitþP½Rkþ ¬Friend¦ jati¬CaGVI¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
epSgeTot¬bBa¢ak;¦³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

eQμaH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
TUrs½BÞ³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 

karyl;RBmcMeBaHkarBinitüevC¢saRsþ  
¬GanCUnCnrgeRKaHsþab; rWGaNaBüa)aledaymansakSI¦ 

 

         ´)aT>nag´ yl;RBmTaMgRsugelIkarBinitüEpñkevC¢saRsþenH rYmTaMgkarBinitüRbdab;bnþBUC nig kt;RtaTukCaÉksarGMBI 
lT§plénkarBinitüenH. ´)aT>nag´GnuBaØat[³ RbmUlyknUvsMNak-vtßúviPaKcMa)ac;TaMgGs; sMrab;ykeTAeFVIetsþ enAkñúg mnÞIr 
BiesaFn¾ nig karftykrUbPaBCacMa)ac; elIrbYssñamEdlBak;Bn½§nwgehtuplénkarBinitüevC¢saRsþenHpgEdr.  
 
 

éf¶TI>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>>>>  TMnak;TMngCamYyCnrgeRKaH     
htßelxa rWsñamemédsþaM    xøÜnÉg b:UlIs  mitþP½Rkþ         htßelxa rW sñamemédsþaMsakSI 
CnrgeRKaH rWGaNaBüa)al      jati¬RtUvCaGVI¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  epSgeTot¬bBa¢ak;¦³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

CnrgeRKaHeQ μaH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>           sakSICnrgeRKaHeQμaH  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
                                
                htßelxa rW sñamemédsþaMsakSIRKUeBTü 
htßelxarbs;RKUeBTü-BinitüKøInik    
       
       

1

 
                 sakSIRKUeBTüeQμaH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
RKUeBTüeQμaH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>              muxrbr ³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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2

karBinitüCnrgeRKaH 
  
 

 

eQ μaH³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TIkEnøgBinitü ³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
eQ μaHRKUeBTü ³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> em:agBinitü ³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Gas½ydæanGgÁPaB ³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

1-karsaksYr nig RbvtþiCMgW ³ 
 

1>1-RbvtþiCMgWBImunmk ³  
 k-ebHdUg  ³ man   K μan     x-eføIm  ³ man   K μan  
 K-elIsQam ³ man   K μan     X-kameraK  ³ man   K μan  
 g-vHkat;  ³ man   K μan     X-CMgWpøÚvcitþ ³ man   K μan  

c-epSg² sUmbBa¢ak;³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

1>2-RbvtþirdUv ³   minTan;manrdUv³>>>>>>>>>>>> éf¶ExqñaMmkrdUvdMbUg³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> éf¶ExmkrdUvcugeRkay>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
1>3-RbvtþirYmrkS ³  elIkdMbUgéf¶TI>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>   elIkcugeRkayéf¶TI>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> 
1>4-RbvtþieRbImeFüa)ayBnüarkMeNIt ³ meFüa)ay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cMnYn³>>>>>>>>>>>>>>>>> enAeBlNa>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
1>5-RbvtþiépÞeBaH ³ 
 k-Føab;manépÞeBaH³   man   Kμan   x-ebIFøab;manépÞeBaH³  cMnYn  dg  

K-Føab;ekItkUn³   cMnYn  nak;   X-Føab;BnøÚtkUn³   cMnYn  dg 
1>6-etIviFIénkarrYmr½kSedayrebobNa ³ 
 k-bBa¢ÚllwgÁkñúgTVarmas  man   Kμan   x-bBa¢ÚlédkñúgTVarmas  man   Kμan  
 K-bBa¢ÚllwgÁkñúgmat;  man   Kμan   X-bBa¢ÚllwgÁkñúgrn§KUf  man   Kμan  

g-epSg²³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
1>7-Gakb,kiriyaeRkayeBlrYmrkS³ 
 

 k-lUklagTVarmas  man   Kμan    x-bt;eCIgtUc man   Kμan  
 K-bt;eCIgFM   man   Kμan    X-gUtTwk  man   Kμan  
 g-x<úrmat;   man   Kμan    c-duseF μj  man   Kμan  

q-bþÚrsMelokbMBak; man   Kμan    C-epSg²³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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2-karBinitüKøInik³ 
2>1-karBinitüCaTUeTA³ eRbIKMnUstagtMrUvkarlMGitelIral; sñamCaM> ehIm> sñamrlat;> sñamdac;  

Fmμta          minFmμta  ¬cUrsresrbBa¢ak;BITMhMsøaksñaménrbYs¦ 
1-   k,al   : ……………………………………………………………………………
2-   mux    : ……………………………………………………………………………
3-   mat;   : …………………………………………………………………………… 
4-   bMBg;k   : ……………………………………………………………………………
5-   RTUg   : ……………………………………………………………………………
6-   eBaH   : ……………………………………………………………………………
7-   éd    : ……………………………………………………………………………
8-   RbGb;éd   : …………………………………………………………………………… 
9-   Kl;ePøA   : ……………………………………………………………………………
10-   eCIg   : ……………………………………………………………………………
11-   RbGb;eCIg   : ……………………………………………………………………………
12-   xñg    : ……………………………………………………………………………
13-   cegáH   : ……………………………………………………………………………
14-   KUf    : …………………………………………………………………………… 
15-   epSg²   : …………………………………………………………………………… 

cUrKUscg¥¥lbgðajBITIkEnøg> TMhM Casg;TIEm:Rt én søaksñamrbYs 
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2>2-karBinitüRbdab;ePTEpñkxageRkA ³ 
-TVarmas (Vulva):    

  vtßúrMGil Lubrificant   Twkkam Semen  Qam Blood

  TwkrMGilePT Mucus   xÞúH Pus     epSg² Others ………………………………….

-Rbdab;ePTxageRkA  (External genital):  
 eBjv½y Mature    RKb;kar Pubertal  minTan;RKb;kar Pre-pubertal

-karBinitü kt;Rtaral;PaBQWcab; nig ehImBk  (Examination record any pain or tenderness) 

Fmμta            minFmμta  ¬sUmsresrbBa¢ak;BITMhMsøaksñam¦ 
1-   f¶as Mons  ³ ……………………….............................................................. 

2-   bbUrFM Labia majora ³ ……………………….............................................................. 

3-   bbUrtUc Labia minora ³ ……………………….............................................................. 

4-    rn§RBhμcarI Introtus ³ ……………………….............................................................. 

5-    snÞHRBh μcarI Hymen ³ ……………………….............................................................. 

6-   rgVHTVarxageRkay   ³ ……………………….............................................................. 

7-    sir Clitoris  ³ ……………………….............................................................. 

8-    rn§enam Meat  ³ ……………………….............................................................. 

9-    Kl;ePøA  Inner thighs ³ ……………………….............................................................. 

10-   eb:rIeN Perineum ³ ……………………….............................................................. 

11-   rn§KUf Anus  ³ ……………………….............................................................. 

12-   Es,kCMuvijrn§KUf Perianal skin ³ ………………………............................................................. 

cUrKUscg¥¥lbgðajBITIkEnøg> TMhM Casg;TIEm:Rt én søaksñamrbYs 

 
-karyksMNak rWvtßúviPaKedIm,IRsavRCavrkBIvtþmanén ekasikaQam rW Twkkam 
-nItiviFImunnwgdMeNIrkarBinitüEpñkxagkñúgePT RtUvyksMNakeday dM)ar nig KMnasvtßúviPaKCamunsin CabMNgR)afñasMrab;nItievC¢saRsþ nig Éksar. 
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2>3-karBinitüRbdab;ePTEpñkxagkñúg³ 
k-karBinitüRbdab;ePTedaycMBuHTa ³ 
 

Fmμta            minFmμta  ¬cUrsresrbBa¢ak;TMhMsøaksñam¦ 
1-   KuldWsak;    : ………………………………………………………….......... 

2-   mat;s,Ún    : ………………………………………………………….......... 

3-  PñasTVarmasmux    : ……………………………………………………….............. 
4-  PñasTVarmaseRkay   : ………………………………………………………….......... 

x-karBinitüPñasTVarmas Vaginal examination: > 
>………………………………………………………………………………………………………>>>
…………………………………………………………………………………………………………

K-karBinitürn§KUf Rectal examination: > 
>……………………………………………………………………………………………………...>>
……………………………………………………………………………………………………...…

 

cUrKUscgú¥¥lbgðajBITIkEnøg> TMhM Casg;TIEm:Rt én søaksñamrbYs 
 

 
bBa¢ak;³ cMeBaHCnrgeRKaHePTRbus-exÞIyRtUvsresrbBa¢ak;BIrbYssñamEdlman enAkñúgesckþIsnñidæanxageRkamenH 
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6

3-karykvtßúviPaK³ 
 

-rMGilTVarmas    -rMGilmat;s,Ún    -Qam  

-rMGilrn§KUf     -sk;      -eram   

-Rkck     -epSg² bBa¢ak;  : ……………………………………….......... 
 

4-karBinitüedaymnÞIrBiesaFn_³ 
-BinitüRss; Wet Mount       -etsþrkKP’ Pregnancy Test    

-Binitüedaydak;BN’ Gram Stain    -viPaKTwkenam Urine Analysis    

-rkemCIvit Sperm Check     -etsþrkvIrushIuv HIV Test    

-rkemeraK-CMgWsVay RPR      -epSg² Others…………………………………... 
 

5-esckþIsnñidæan nig Gnusasn_ ³  
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
 

……………………………………………………………………………………………………………….
 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
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ឧ
ប

ស
ម

� ័ន
្ធ  ២

lixityl;RBmRbKl;Bt’manCUn³  
nK)alyutþiFm’EdlmantYnaTIesuIbGegáterOgkþI> tulakar> RBHraCGaC£a> emFavICnrgeRKaH 

 

´)aT>nag´GnuBaØat[mnÞIreBTü>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> rW evC¢bNÐit 
eQ μaH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> pþl;Bt’manftcMlgmYyc,ab;GMBIÉksarBinitükarrMelaPpøÚvePT nig 
r)aykarN_mnÞIrBiesaFn_Bak;B½n§CUn nK)alyutþiFm’EdlmantYnaTIesuIbGegáterOgkþI> tulakar> RBHraCGaC£a> emFavI 
CnrgeRKaH Edl)anesñIsMusMrab;eKalbMMNgnItievC¢saRsþ. kñúgkrNIcaM)ac;KN³kmμkarekaslüvic½y extþ-Rkug Gac 
pþl;ÉksarcMlgenH tamkaresñIsMuCalayl½kçGkSrBI nKr)alesIubGegát> ecARkm> RBHraCGaC£a emFavICnrgeRKaH. 

 
 

>>>>>>>>>>>>>éf¶TI>>>>>>Ex>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>  TMnak;TMngsakSIrbs;CnrgeRKaH ³         
htßelxa rW sñamemédsþaM-CnrgeRKaH     «Bukmþay¼ GaNaBüa)al   htßelxa rW sñamemédsþaMsakSI 

    bgb¥Ún 
    Gñkd_éT ¬sUmbBa¢ak;¦ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
  xøÜnÉg ¬RbsinebIKμansakSI¦ 

 

eQ μaH ¬CnrgeRKaH¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>         eQμaH ¬sakSI¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
                 >>>>>>>>>>>>>>>>>éf¶TI>>>>>>Ex>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
                  htßelxa nig RtaGgÁPaB 

)aneXIj nig ÉkPaB  mnÞIreBTü-RsukRbtibtþi>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>>>>éf¶TI >>>>>Ex>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>> 
htßelxa-KN³km μkarekaslüvic½y   
extþ-Rkug³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

eQμaHRbFan>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 
eQμaHRbFan>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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