
ពង្រឹរការលេបថ្ន ាំង្រឹមង្រូវ ល ៀរទារ់ ជាប់លាប់  
និរបនតស្ថរិលៅក្នរុលស្វាថែទាាំ និរពាបាេ

សម្រាបអ់្នកផ្តល់សសវាសុខភាព និង អ្នកផ្តល់ម្របឹកា
ដែលស វ្ើការជាមយួអ្នករស់សៅជាមយួសមសោគសអ្ែស៍លស្ៀវលៅ បិ -លបើក្



This tool was adapted from the Life Steps for ART Adherence and the High Viral Load Monitoring Tool developed by ICAP at 

Columbia University. It was developed with funding from the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEFPAR) through the 

United States Agency for International Development (USAID)  and the  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) under the 

terms of cooperative agreement NCHADS/CDC-RFA-GH18181904CONT21. 

The tool is intended for use by counsellors and providers in order to inform and support people living with HIV to plan for, remain on 

lifelong treatment, and monitor their treatment failure due to the high viral load. 



ជាំពូក្ និរង្បធានប  ាំព័រ
ជាំពូក្១៖ រលបៀបលង្បើង្បាស្ឧ់បក្រណ៍ និរ  ជាំនាញផ្តេង់្បឹក្ាលេើក្ ឹក្ចិរត ៦
១. រសបៀបសម្របើម្រាស់ឧបករណ៍សនេះ ៧- ១០
២.ការផ្តល់ម្របឹកាសលើកទឹកចិត្ត ១១ - ១៤
ជាំពូក្២៖ ចាំលណេះដឹរមូេដ្ឋា នននការពាបាេ ១៥
១. ការដណនាំអ្ាំពើការពាាល ១៦ -១៧
២. សត្ើអ្វើសៅជាបនទុកសមសោគសអ្ែស៍(Viral Load) ១៨- ១៩
៣. ចាំនួនសមសោគមិនអាចោប់ាន = មិនអាចចមលងាន (ម=ម) ២០ -២១
៤. យល់ដឹងអំពីឱសថប្រឆងំមេមោគមអដស៍ររស់អនក និងកូនររស់អនក ២២ -២៣
៥. វធិីរញ្ចុ កថ្ន បំ្រឆងំមេមោគមអដស៍មៅទារក ២៤ -២៥
៦. វធិីជួយ កុមារឱយមលរថ្ន បំ្រឆងំមេមោគមអដស៍ ២៦ -២៧
ជាំពូក្ ី៣៖ ការលេបថ្ន ាំឱ្យបានង្រឹមង្រូវ ល ៀរទារ់ និរជាប់លាប់ ២៨
១. ការចាប់សផ្តើមការពាាល ២៩ -៣០
២. សេតុ្អ្វើចាប់សផ្តើមនិងបនតការពាាលរេូត្ ៣១ -៣២
៣. ការសរៀបចាំដផ្នការសម្រាប់បនតការពាាល ៣៣- ៣៤
៤. ការស្វើែាំសណើ រសៅកាន់គលើនិក ៣៥- ៣៦
៥. ការរកាកាលបរសិចេទណាត់្ជួបនិងមកសបើកថ្ន ាំបនត ៣៧ -៣៨
៦. ការបសងកើត្កាលវភិាគសម្របើថ្ន ាំម្របចាាំថ្ងៃ ៣៩ - ៤០
៧. ការរកាទុកថ្ន ាំ ៤១ - ៤២
៩. ការស្វើែាំសណើ រសចញឆ្ងៃ យពើផ្ទេះ ៤៣ - ៤៤



ជាំពូក្ និរង្បធានប  ាំព័រ

ជាំពូក្ ី៤៖ ការរក្ាបនតក្នរុលស្វាថែទាាំនិរពាបាេ ៤៥

១. ការម្រាម្រស័យទាក់ទងជាមួយម្រកុមអ្នកផ្តល់ម្របឹកា ៤៦ - ៤៧

២. ការរ ាំលឹកស ើងវញិនិងសសងេបដផ្នការសលបថ្ន ាំានម្រតឹ្មម្រតូ្វសទៀងទាត់្ និងជាប់លាប់ ៤៨ –៤៩

៣. ការម្របឹកាអ្ាំពើការតាមដានការពាាលមិនជាប់លាប់ ៥០ - ៥១

៤. ការវលិម្រត្ ប់មករកសសវាវញិបនទ ប់ពើសាេះបង់ការពាាល ៥២ -៥៣

៥. ែាំបូនា នសម្រាប់ស វ្ើឱ្យការសលបថ្ន ាំកាន់ដត្ម្របសសើរ ៥៤ - ៥៥

៦. ភាពសុាំរបស់សមសោគសអ្ែស៍ជាមួយនឹងថ្ន ាំ ៥៦ - ៥៧

៧.ថ្ន ាំពាាលសមសោគសអ្ែស៍គ្មា នម្របសិទធភាព ៥៨ - ៥៩

៨. គនលឹេះសម្រាប់ពម្រងឹងការសលបថ្ន ាំចាំស េះយុវវយ័ ៦០ - ៦១

៩. ការទទួលខុសម្រត្ូវពើការសលបថ្ន ាំសដាយខលួនឯង ៦២ - ៦៣

១០. គនលឹេះសម្រាប់ពម្រងឹងការសលបថ្ន ាំសម្រាប់ស្រសតើានថ្ផ្ទស េះ/ស្រសតើបាំសៅសដាេះកូននិងកុារ ៦៤ - ៦៥

១១. កុារមិនចង់សលបថ្ន ាំ ៦៦ - ៦៧



ជាំពូក្ និរង្បធានប  ាំព័រ
ជាំពូក្ ី៥៖ បញ្ហា ង្បឈម និរដាំល េះង្ាយចាំល េះការលង្បើឱ្ស្ែង្បឆាំរលមលគអលដដស្៍ ៦៨
១. ការវាយត្ថ្មលកតាត ម្របឈមថ្នការខកខានឬការសាេះបង់សសវាពាាល ៦៩ -៧០
២. បញ្ហា ម្របឈមសម្រាប់ការសលបថ្ន ាំ ៧១ -៧២
៣.បញ្ហា ម្របឈមការសលបថ្ន ាំរបស់ស្រសតើានថ្ផ្ទស េះ/ស្រសតើបាំសៅសដាេះកូន, កុារនិងយុវវយ័ ៧៣ -៧៤
៤.  ការម្រគប់ម្រគងផ្លរ ាំខានថ្នថ្ន ាំ ៧៥ -៧៦
៥. ការសម្របើសរធាតុ្សញៀននិងសម្រគឿងម្រសវងឹ ៧៧-៧៨
៦. ការម្រគប់ម្រគងបញ្ហា ខកខានការសលបថ្ន ាំ ៧៩ -៨០
៧. សត្ើនរណាដែលយុវវយ័ម្រត្ូវម្រាប់ ៨១- ៨២
៨. ការដសវងរកការគ្មាំម្រទពើសងគម ៨៣ -៨៤

ជាំពូក្ ី៦៖ ការពង្រឹរការផ្តេង់្បឹក្ាេមអិរ និរការតាមដ្ឋនបនទកុ្លមលគអលដដស្ស៍្ង្ាប់ង្អូលព យ ៨៥

១. បនទុកសមសោគសអ្ែស៍របស់អ្នកានកម្រមិត្ទាប ៨៦ - ៨៧

២. បនទុកថ្នសមសោគសអ្ែស៍របស់អ្នកានកម្រមិត្ខពស់ ៨៨- ៨៩

៣. រសបៀបសលបថ្ន ាំរបស់អ្នក ៩០ –៩១

៤.ការតាមដានពើបនទុកសមសោគសអ្ែស៍របស់អ្នក ៩២– ៩៣

លស្ចក្តីថែែរដាំណរអុណ ៩៤



ជាំពូក្ ី

១

ជាំនាញផ្តេង់្បឹក្ាលេើក្ ឹក្ចិរត



រលបៀបលង្បើង្បាស្ឧ់បក្រណ៍
លោេបាំណរ 

សែើមបើដណនាំអ្នកជាំងឱឺ្យយល់ពើសរសាំខាន់ថ្នការពាាលសរៀបចាំដផ្នការនិងសសម្រមចានសគ្មលសៅសលបថ្ន ាំាន
ម្រត្ឹមម្រត្ូវសទៀងទាត់្និងជាប់លាប់។សសៀវសៅសនេះអាចម្រត្ូវានសម្របើម្រាស់សៅកនុងវគគផ្តល់ម្របឹកាសលើកែាំបូងឬសលើកទើ
ពើរឬសៅកនុងវគគបនតបនទ ប់សទៀត្សៅសពលានបញ្ហា ម្របឈមសកើត្ស ើងែូចជាបោជ័យការសលបថ្ន ាំសដាយសរបនទុកសម
សោគសអ្ែស៍មិនអាចបស្ររក បាន។សសៀវសៅសនេះសម្របើម្រាស់រមួជាមួយសសៀវសៅកាំណត់្ម្រតានិងទម្រមង់ផ្តល់ម្របឹកាលមអិត្
អ្ាំពើឧបសគគថ្នការសលបថ្ន ាំានម្រត្មឹម្រត្វូសទៀងទាត់្និងជាប់លាប់និងអ្នតោគមន៍ននដែលអាចជួយអ្នកផ្តល់ម្របឹកា
កាំណត់្ានពើការម្របឈមនងឹការខកណាត់្ឬសាេះបង់សសវានិងពិភាការកអ្នតោគមន៍គ្មាំម្រទនិងតាមដានពើការរ ើក
ចសម្រមើនរបស់អ្នកជាំង។ឺ

រចនាស្មព័នធ

សសៀវសៅសនេះម្រត្ូវានដាក់បញ្ចូ លជាតាោងសែើមបើរយម្រសួលសម្រាប់អ្នកសម្របើម្រាស់ពើដផ្នកមួយសៅដផ្នកមួយសទៀត្។
ដផ្នកនើមួយៗសតត ត្សលើម្របធានបទជាក់លាក់ឬបញ្ហា ម្របឈមដែលអ្នកជាំងអឺាចជួបម្របទេះកនុងការរកាការសលបថ្ន ាំឱ្យ
ានម្រត្ឹមម្រត្វូសទៀងទាត់្និងជាប់លាប់។



លស្ចក្តីថណនាាំ    
គួរដាក់សៅសលើតុ្សសៀវសៅបិទសបើកសែើមបើឱ្យអ្នកជាំងឺអាចសមើលស ើញរូបភាពខណៈសពលដែលអ្នកផ្តល់ម្របឹកាសមើលដផ្នកដែលាន
កាំណត់្សាគ ល់។ចាំណុចសគ្មលសម្រាប់ដណនាំ(សរសសរែិត្ចាស់)

ារអនែេឹះ សែើមបើផ្ដល់ែល់សៅអ្នកជាំងឺ

ចាំណុចពភិាក្ា ដណនាំការពិភាកានិងជាំហានដែលានសសនើស ើង

ការថណនាាំស្ង្ាបដ់នក្ផ្ដេល់ស្វា សដាយានការដណនាំជាក់លាក់វ ិ្ ើសស្រសតលអកនុងការផ្តល់សរឬផ្ដល់ម្របឹកា

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវញិានសាំណួរវាយត្ថ្មលការយល់ែឹងរបស់អ្នកជាំងឺអ្ាំពើអ្វើដែលសទើបដត្ពិភាកាសេើយនិងផ្តល់ឱ្កាស

សម្រាប់សម្របើម្រាស់ជាំនញម្របឹកាសលើកទឹកចិត្តកនុងការសដាេះម្រសយការភ័នតម្រច ាំណាមួយ

ក្ាំណរង់្តា ដែលានការដណនាំសលើការម្របមូលទិននន័យសម្រាប់ការតាមដាននិងោយការណ៍
កត់្ម្រតាបញ្ហា ដែលានរកស ើញនិងដផ្នការដែលអ្នុវត្តបនតសែើមបើទទួលានការសលបថ្ន ាំឱ្យានម្រតឹ្មម្រតូ្វសទៀងទាត់្និងជាប់លាប់
និងអ្នតោគមន៍អាចម្រត្ូវានសម្របើម្រាស់សៅកនុងវគគផ្តល់ម្របឹកាែាំបូងនិងតាមដានបនត។កាំណត់្ម្រតាសនេះគួរម្រត្ូវានបញ្ចូ លសៅកនុង
សាំណុាំ កាំណត់្ម្រតារបស់អ្នកជាំងឺនិងស្វើបចចុបបននភាពសៅតាមវគគនើមួយៗ។

រលបៀបលង្បើង្បាស្ឧ់បក្រណ៍



ារអនែឹេះ
ធានឱ្យានថ្អ្នកជាំងឹយល់សរសាំខាន់ៗ
ទាាំងសនេះ
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
___________________________
_______

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
ចាំណុចននដែលម្រត្ូវដណនាំការរ ាំលឹក
ជាមួយអ្នកជាំងឺ
____________________________
__________________________
___________________________
___________________________

ក្ាំណរ់ង្តា
ម្រាប់អ្នកផ្តល់សសវាពើទម្រមង់សម្រាប់
កត់្ម្រតាការពិភាកាជាមួយអ្នកជាំងឺ

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

ផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្តល់សសវានូវការដណនាំជាក់
លាក់ពើវ ិ្ ើទាំនក់ទាំនងនិងការសនទន
ជាមួយអ្នកជាំងឺ

ចាំណុចពិភាក្ា

• កាំណត់្ម្រតាសម្រាប់ការដណនាំកិចចពិភាកា
• ជាំហានសម្រាប់ការតាមដានសពលសម្រកាយ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________
___________________________________________________________

ង្បធានប  និរបង្ហា ញរបូភាព ស្ង្ាប់ដនក្ផ្តេល់ស្វា



ជាំហានមួយចាំនួនអាចជួយអ្នកសម្រមួលអារមាណ៍អ្នកជាំងឺកនុងការ
ដចករ ាំដលកសរៀបចាំដផ្នការនិងសដាេះម្រសយបញ្ហា ជាមួយអ្នក។

▪ សម្រជើសសរ ើសទើកដនលងសៃ ត់្និងានភាពជាឯកជន។អ្ងគុយ
ទល់មុខគ្មន សេើយសមលឹងសមើលដភនកអ្នកជាំងឺ

▪ និយាយឱ្យចាស់ៗសដាយសគ្មរពនិងសម្របើសាំស ងទន់ភលន់

▪ សម្របើ កយដែលអ្នកជាំងឺអាចយល់ាន

▪ ម្រត្ូវពនយល់ពើរសបៀបរកាការសាៃ ត់្។អ្នកនឹងមិនដចក
ព័ត៌្ានអ្នកជាំងឺាន ក់ៗែល់អ្នកែថ្ទសទ សលើកដលងដត្
ករណើ ានការម្រពួយារមភពើសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពអ្នក
ជាំងឺទាាំងអ្ស់

▪ កុាំសនាត់្ថ្អ្នកជាំងឺរបស់អ្នកខវេះចាំសណេះែឹង។មុននឹង
បរា ញព័ត៌្ានចូរពិនិត្យសមើលអ្វើដែលគ្មត់្ែឹងរចួសៅ
សេើយជាមុនសិន

▪ សៅសពលបរា ញព័ត៌្ានងាើចូរឈប់ឱ្យានញឹកញាប់និង
ពិនិត្យសមើលសត្ើអ្នកជាំងឺយល់អ្ាំពើខលឹមសរ ឬសទ។

ចូររកាការសតត ត្សលើសសចកតើម្រតូ្វការ
នងិសលើកទកឹចតិ្តអ្នកជាំងឺ

ការលរៀបចាំស្ង្ាប់ការផ្តេង់្បឹក្ាង្បក្បលដ្ឋយង្បស្ ិធភាព



ការផ្តេង់្បឹក្ាលេើក្ ឹក្ចិរត ជាំនញកនុងការផ្តល់ម្របឹកានិងការម្រាម្រស័យទាក់ទងានសរៈសាំខាន់ខាល ាំង
ណាស់សម្រាប់គ្មាំម្រទអ្នកជាំងឺសែើមបើចាប់សផ្តើមបនតការពាាលនិងបស្ររក បានបនទុកសមសោគ។សម្របើបសចចកសទសសលើក
ទឹកចិត្ត(OARS) ខាងសម្រកាមសនេះដែលសមម្រសប និងានម្របសិទធភាពខពស់កនុងការបសងកើនការសលបថ្ន ាំ៖

▪ លង្បើស្ាំណួរលបើក្ (Open Ended-Question)(សចៀសវាងសាំណួរដែលនាំឱ្យអ្នកជាំងឺស ល្ើយចាស\ាទឬសទ)
– សត្ើានបញ្ហា អ្វើខលេះដែលស្វើឱ្យអ្នកពិាកកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ោល់ថ្ងៃ?
– សត្ើអ្នកានសកលបងសដាេះម្រសយានអ្វើខលេះសែើមបើសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ោល់ថ្ងៃ?
– សត្ើានការលាំាកអ្វើខលេះកនុងការសលបថ្ន ាំឬម្រត្ូវបញ្ចុ កថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ សម្រាប់បរក រែល់កូនរបស់អ្នក?
– សត្ើអ្នកគិត្ថ្នឹងានអ្វើអាចសកើត្ស ើងខលេះម្របសិនសបើអ្នកសៅបនតសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ែូចដែលអ្នកានស្វើ
សពវថ្ងៃសនេះ?

▪ បញ្ហា ក្ច់ាំណុចវជិាាន (Affirming)
– ជាការម្របសសើរណាស់ដែលអ្នកាននិយាយម្រាប់ការពិត្អ្ាំពើវ ិ្ ើសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍
– អ្នកពិត្ជាមនុសសាន ក់ដែលានសដាេះម្រសយបញ្ហា ម្របឈមរបស់អ្នកានជាសម្រចើន
– អ្នកពិត្ជាាន្លងកាត់្ការលាំាកជាសម្រចើនកនុងការសលបថ្ន ាំសទាេះជាអ្នកកាំពុង្លងកាត់្វាក៏សដាយ

ជាំនាញផ្តេង់្បឹក្ាលេើក្ ឹក្ចិរត និរង្បាង្ស្យ័ទាក្់ រ (ក្)



▪ ាត ប់លដ្ឋយឆែេុះបញ្ហច ាំរ (Reflective Listening)
– អ្នកកាំពុងដត្្ៃល់ថ្ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍នឹងបងកហានិភ័យែល់អ្នកឬអ្ត់្
– អ្ញ្ច ឹងអ្នកានអារមាណ៍ថ្ម៉ៅួស ៉ៅ សៅសពលណារ ាំលឹកពើការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ សេើយវាស្វើឱ្យ
ានភាពតានត្ងឹកនុងចតិ្ត

– អ្វើដែលខ្ុ ាំានឮពើអ្នកគឺអ្នកានអារមាណ៍ថ្សរឿងោ៉ៅ វទាាំងឡាយានសដាេះម្រសយរចួសុខភាពរបស់អ្នកគឺជា
សរឿងដត្មួយគត់្ដែលអ្នការមភអ្ាំពើវាឥ ូវសនេះ

▪ ស្លរេបននការស្នទនា (Summarising)
– អ្ញ្ច ឹងចាាំខ្ុ ាំសរុបស ើងវញិម្របសិនសបើខ្ុ ាំចាាំានអ្នកកាំពុងជួបការលាំាកកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគ
សអ្ែស៍ សដាយសេតុ្ថ្អ្នកចង់ឱ្យានសុខភាពលអឬអ្នកមនិចង់ឱ្យកូនរបស់អ្នក្លងសមសោគសអ្ែស៍ពើអ្នក
ប៉ៅុដនតអ្នកានបញ្ហា សផ្សងៗសទៀត្ដែលស្វើឱ្យអ្នកពាិកនងឹសតត ត្ដត្សៅសលើសុខភាពរបស់អ្នក។

– ខ្ុ ាំនឹងនយិាយពើអ្វើដែលខ្ុ ាំានសត ប់ឮពើអ្នក អ្ញ្ច ឹងជួយម្រាប់ខ្ុ ាំវញិម្របសិនសបើវាម្រត្មឹម្រត្វូ។ អ្នកានអារមាណ៍
្មាតាម្របសិនសបើអ្នកសភលចសលបមួយែងនិងអ្នកានអារមាណ៍មិនចាស់លាស់ អ្ាំពើថ្សត្ើថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគ
សអ្ែស៍ ដែលអាចស្វើឱ្យអ្នកបនតការរស់សៅានសុខភាពលអ។

ជាំនាញផ្តេង់្បឹក្ាលេើក្ ឹក្ចិរត និរង្បាង្ស្យ័ទាក្់ រ (ខ)



វ ិ្ ើសស្រសតខាងសម្រកាមជួយអ្នកផ្តល់ម្របកឹាកាន់ដត្ានម្របសទិធភាពសៅកនុងកចិចសនទនជាមយួអ្នកជាំង៖ឺ
▪ស្រួ-ង្បាប-់ស្រួ (Ask-Tell-Ask): (សួរអ្វើដែលអ្នកជាំងឺែឹងសុាំការអ្នុញ្ហា ត្ផ្តល់ព័ត៌្ានងាើ និងសួរបញ្ហា ក់ពើការយល់ស ើញរបស់
គ្មត់្ចាំស េះព័ត៌្ានងាើសនេះ)

– ខ្ុ ាំឮសាំណួរសនេះសម្រចើនណាស់។ែាំបូងខ្ុ ាំសូមសួរអ្នកថ្សត្ើអ្នកយល់ែូចសមតចដែរអ្ាំពើសរឿងសនេះ?
– សត្ើអ្នកកាំពុងម្រពួយារមភអ្វើខលេះអ្ាំពើម្របតិ្កមាដែលថ្ែគូរបស់អ្នកអាចនឹងានមកសលើអ្នក?
– មនុសសជាសម្រចើនានអារមាណ៍ែូចគ្មន សនេះដែរសៅសពលពួកសគជួបម្របទេះបញ្ហា សនេះជាសលើកែាំបូង។
– សយើងានរកស ើញថ្ានវ ិ្ ើជាសម្រចើនសែើមបើនិយាយជាមួយថ្ែគូរបស់អ្នកអ្ាំពើបញ្ហា សនេះ។
– សត្ើអ្នកចង់ែឹងបដនថមសទៀត្អ្ាំពើសរឿងសនេះសទ?

▪ភាាថដេាន ាំលនារ លៅរក្ការផ្លែ ស្ប់តរូ ឥរយិាប  (Change Talk) : (សួរបញ្ហា ក់ពើចាំណង់សមត្ថភាពសេតុ្ផ្លត្ម្រមូវ
ការដផ្នការឬការសបតជ្ាចិត្ត សៅសពលដែលអ្នកជាំងឺបរា ញពើការតាាំងចិត្តនឹងស្វើសកមាភាពនិងសបតជ្ាចិត្តសែើមបើតល ស់បតូរ)

– ខ្ុ ាំម្រត្ូវដត្ពាយាមសលបថ្ន ាំទាាំងសនេះសែើមបើសុខភាពខលួនឯងនិងម្រគួសររបស់ខ្ុ ាំ
▪ការពង្រឹរបថនថមដាំពីការផ្លែ ស្ប់តរូឥរយិាប : (សដាយសម្របើការ ល្ុេះបញ្ហច ាំងបញ្ហា ក់ចាំណុចវជិាានសលើកជាឧទាេរណ៍និងស្វើ
ការសសងេបសដាយសម្របើបនទ ត់្វាស់ដវងសលើភាពសជឿជាក់/សរៈសាំខាន់សួរសាំណួរអ្ាំពើចាំណង់សមត្ថភាពត្ម្រមូវការឬមូលសេតុ្ថ្ន
ការតល ស់បតូ រ)

– អ្នកថ្នឹងបនតសលបថ្ន ាំឱ្យានម្រត្ឹមម្រត្ូវសទៀងទាត់្និងជាប់លាប់ម្របសិនសបើអ្នកសរ ើសពើសលខ១ែល់សលខ១០(សលខ១
ានន័យថ្ការតាាំងចិត្តទាបបាំផុ្ត្សេើយសលខ១០ានការតាាំងចិត្តខពស់) សត្ើអ្នកនឹងសរ ើសយកសលខប៉ៅុនា ន?

ជាំនាញផ្តេង់្បឹក្ាលេើក្ ឹក្ចិរត និរង្បាង្ស្យ័ទាក្់ រ (អ)



• ស វ្ើការសនាត្ថ់្អ្នកានសគ ល់អ្នកជាំងឺចាស់ជាងពួកសគសគ ល់ខលួនឯង
• ការម្រាបអ់្នកជាំងឺពើមូលសេតុ្ដែលពួកសគគួរតល ស់បតូរឬការជាំរុញអ្នកជាំងឺឱ្យយល់ម្រពមតល ស់បតូរ
សៅសពលពួកសគមិនទានស់ម្រត្ៀមខលួនរចួោល់

• ការបងកជសាល េះជាមួយអ្នកជាំងឺ
• ការបញ្ហា អ្នកជាំងឺឱ្យស វ្ើអ្វើមួយ
• ការសតើបសនទ សការស វ្ើឱ្យអាា៉ៅ ស់មុខឬវនិិចេយ័អ្នកជាំងឺ

• សម្របើសាំណួរសបើកសែើមបើដសវងយល់ពើចាំសណេះែឹងបទពិសស្ន៍និងបញ្ហា ម្របឈមរបស់អ្នកជាំងឺ
• សរៀនសូម្រត្អ្ាំពើសេតុ្ផ្លតទ ល់ខលួនរបស់អ្នកជាំងឺសម្រាប់ការតល ស់បតូរ
• ដសវងរកមូលសេតុ្ថ្នការជាំទាស់របស់អ្នកជាំងឺនិងបតូរចាំណុចសតត ត្សៅសលើអ្វើសផ្សងសបើចាាំាច់
• សម្របើការ្លុេះបញ្ហច ាំងសមញ្ានិងសងខាងសៅសពលអ្នកជាំងឺមិនចាស់ អ្ាំពើការសសម្រមចចិត្តណាមួយ
• ឱ្យអ្នកជាំងឺចូលរមួកនុងការសដាេះម្រសយបញ្ហា របស់គ្មត់្
• បញ្ហា ក់ថ្អ្នកជាំងឺានការសសម្រមចចិត្តសដាយខលួនឯងសដាយសសរ ើ

លចៀស្វារ

សកលបងចាំណុចខាងសម្រកាមសនេះ

លចៀស្វារ “ដនាទ ក្់” ននដនក្ជាំនាញ



ជាំពូក្ ី

២

ចាំលណេះដឹរមូេដ្ឋា នននការពាបាេ 



✓ ការពាាលគឺជាែាំសណើ រការមយួ សេើយខុ្ាំសៅ
ទើសនេះសែើមបើជយួផ្តល់ការគ្មាំម្រទែល់អ្នក

✓ ែាំបូងអ្នកអាចានអារមាណ៍ថ្ ានព័ត្៌ាន
សម្រចើនណាស់ ដត្អ្នកអាចសកសួរានម្រគប់
សពលសវលា

✓ សបើខុ្ាំមិនអាចស ល្ើយានសទ ខុ្ាំនឹងពាយាម
រកចសមលើយសម្រាប់អ្នកសៅសពលបនទ ប។់

ការថណនាាំដាំពីការពាបាេ



ារអនែឹេះ

➢ ការពាាលគឺជាែាំសណើ រការ
មួយសេើយខុ្ាំសៅទើសនេះសែើមបើ
ផ្តល់ការគ្មាំម្រទែល់អ្នក

➢ ែាំបូងអ្នកអាចានអារមាណ៍
ថ្ានព័ត៏្ានសម្រចើនណាស់
ដត្អ្នកអាចសកសួរានម្រគប់
សពលសវលា

➢ សបើខុ្ាំមិនអាចស ល្ើយានសទខុ្ាំ
នឹងពាយាមរកចសមលើយសម្រាប់
អ្នកសៅវគគបនទ ប់

ចាំណុចពភិាក្ា

– សូមអ្រគុណអ្នកដែលានអ្សញ្ា ើញមក។សនេះបរា ញថ្អ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចាំស េះការ
ដងទាាំសុខភាពរបស់អ្នក។

– ខ្ុ ាំស ា្ េះ_______ សេើយខ្ុ ាំគឺជា___[ត្ាំដណង]__ ស្វើការសៅ _____ [ស ា្ េះកដនលង
ស្វើការ]________។

– ថ្ងៃសនេះខុ្ាំសូមដណនាំអ្នកអ្ាំពើការពាាលសមសោគសអ្ែស៍របស់អ្នក។
– ត្ួនទើរបស់ខ្ុ ាំគឺជួយអ្នកឱ្យសលបថ្ន ាំតាមការដណនាំនិងសែើមបើជួយអ្នករស់សៅសដាយគ្មា ន
ជាំងឺនិងសដាយគ្មា នការម្រពួយារមភអ្ាំពើការចមលងសមសោគសអ្ែស៍សៅអ្នកែថ្ទ។

– សយើងនឹងជួបពើរឬបើែងសទៀត្កនុងរយៈសពលប៉ៅុនា នសាត េ៍បនទ ប់សែើមបើធានថ្ការ
ពាាលានម្របសិទធភាពនិងសែើមបើសដាេះម្រសយបញ្ហា នន។

– អ្នកអាចទាក់ទងខ្ុ ាំានម្រគប់សពលសវលាសៅសពលអ្នកានសាំណួរឬម្រត្ូវការជាំនួយសផ្សង។
– សត្ើអ្នកយល់យា៉ៅ ងណាដែរ?
– សែើមបើចាប់សផ្តើមសត្ើអ្នកានសគ្មលបាំណងអ្វើខលេះពើការពិភាការបស់សយើងកនុងថ្ងៃសនេះ?

ការថណនាាំដាំពីការពាបាេ



▪ ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ បញ្ឈប់ការបាំដបកខលួន
ថ្នសមសោគសអ្ែស៍ និងជួយអ្នកានសុខភាព
ម្របសសើរជាងមុន និងបរក រអ្នកមនិឱ្យរងការបាំតល ញ
សដាយសមសោគសអ្ែស៍

▪ សត្សតោប់បនទុកសមសោគសអ្ែស៍សៅកនុង្ម
(VL)សបើថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ានម្របសិទធភាព
អ្នកនឹងទទួលាននូវ VLទាប

▪ អ្នកម្រត្ូវដត្ែងឹពើលទធផ្លថ្នបនទុកសមសោគសអ្ែស៍
របស់អ្នក និងម្រត្ូវម្រាកែថ្ អ្នកម្រត្ ប់មកយក
លទធផ្លសត្សតបនទុកសមសោគសអ្ែស៍ (VL) តាម
ការណាត់្ជួបរបស់ម្រគូសពទយ

លរើដវីលៅជាបនទុក្លមលគអលដដស្ ៍(Viral Load)

មុនសពលសម្របើថ្ន ាំ
ម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍

អ្ាំលុងសពលសម្របើថ្ន ាំ
ម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍

កម្រមតិ្បនទុកសមសោគ
ដែលមនិអាចោប់ាន

កម្រមិត្បនទុកសមសោគ
ដែលអាចោប់ាន



ារអនែឹេះ
➢ ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍បញ្ឈប់ការបាំដបកខលួន
ថ្នសមសោគសអ្ែស៍និងជយួអ្នកានសុខភាព
ម្របសសើរជាងមុននិងបរក រអ្នកមិនឱ្យរងការ
បាំតល ញសដាយសមសោគសអ្ែស៍

➢ សត្សតVL វាស់បនទុកសមសោគសអ្ែស៍សៅកនុង
្មសេើយសបើថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍
ានម្របសិទធភាពអ្នកនឹងទទលួាននូវVLទាប

➢ អ្នកម្រតូ្វែឹងពើលទធផ្លថ្នបនទុកសមសោគសអ្ែស៍
របស់អ្នកនិងម្រតូ្វម្រាកែថ្អ្នកម្រត្ ប់មកយក
លទធផ្លសត្សតVL

ចាំណុចពភិាក្ា
– ម្របសិនសបើអ្នកមិនទាន់ានសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ សមសោគសអ្ែស៍បាំដបកខលួនជាសម្រចើន
ដែលអាចស វ្ើឱ្យអ្នកឈឺ សេើយអាចចមលងសៅថ្ែគូនិងពើាត យសៅកូនសៅសពលកាំពុងាន
ថ្ផ្ទស េះ សពលសម្រាលឬសពលបាំសៅសដាេះកូន

– ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍បញ្ឈបស់មសោគសអ្ែសមិ៍នឱ្យបាំដបកខលួននិងកាត់្បនថយបនទុកVL
ឱ្យទាប

– ម្របសិនសបើអ្នកានVLខពស់អ្នកសមើលសៅែូចមិនានជាំងឺប៉ៅុដនតសមសោគសអ្ែស៍កាំពុងបាំតល ញ
សកាសិកាCD4 របស់អ្នក។ វាបសងកើនចាំនួនសមសោគសអ្ែស៍សម្រចើនសៅៗនិងស វ្ើឱ្យានជាំងឺសផ្សងៗ

– សគ្មលសៅថ្នការពាាលគឺរកាបនទុកសមសោគសអ្ែស៍(VL)ឱ្យទាបនិងបសងកើនចាំនួន
សកាសិកា CD4

ការរកាកម្រមិត្បនទុកសមសោគសអ្ែស៍(VL) កនុងខលួនអ្នកទាបានម្របសយាជន៍សម្រចើនយា៉ៅ ង
– រកាម្របព័នធថ្នការគិត្/ការចងចាាំានលអ បរក រជាំងឺ ៃ្ន់ៗ មិនមកគលើនិកញឹកញាប់
– រកាថ្ែគូអ្នកានសុខភាពលអ
– សូមម្រត្ ប់មកវញិសៅ ____ អាទិត្យសម្រាប់ការមកទទួលសសវាសលើកសម្រកាយសេើយសយើង
នឹងផ្តល់លទធផ្លសត្សត VLែល់អ្នកផ្ងដែរ

– ម្របសិនសបើលទធផ្លសត្សតបនទុកសមសោគសអ្ែស៍(VL)ទាប អ្នកនឹងកាត់្បនថយការមកជួបសពទយ

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• សត្ើអាចម្រាប់ខ្ុ ាំានសទសត្ើអ្វើសៅជាបនទុកVL ?
• សត្ើអ្នកចង់ានបនទុកសមសោគសអ្ែស៍ខពស់ឬទាប? 
• សត្ើកម្រមិត្បនទុកVL ទាបផ្តល់ម្របសយាជន៍អ្វើខលេះែល់អ្នក? 
• សត្ើសពលណាដែលសគម្រាប់ថ្អ្នកម្រត្ូវមកទទួលយកលទធ
ផ្លVL? 

• សយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវញិឆ្ងប់ៗម្របសិនសបើចាាំាច់

លរើដវីលៅជា បនទុក្លមលគអលដដស្៍ (Viral Load)



មុនសពលសម្របើថ្ន ាំ
ម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍

អ្ាំលុងសពលសម្របើថ្ន ាំ
ម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍

កម្រមតិ្បនទុកសមសោគ
ដែលមនិអាចោប់ាន

កម្រមិត្បនទុកសមសោគ
ដែលអាចោប់ាន

ចាំនួនលមលគអមិនអាចគប់បាន = មិនអាចចមែរបាន (ម=ម)

✓ អ្នកម្រត្ូវស្វើសត្សតកនុងរយៈសពល៦ដខ សែើមបើោប់សមសោគ
កនុងខលួនរបស់អ្នក

✓ ម្របសិនសបើការពាាលានម្របសិទធភាពមនទើរពិសស្ន៍
មិនអាចោប់ចាំនួនសមសោគកនុង្មរបស់អ្នកានសទ
សៅថ្មិនអាចោប់សមសោគាន។សមសោគសអ្ែស៍សៅដត្
ានកនុងសនេះប៉ៅុដនតកនុងកម្រមិត្ត្ិចត្ួចបាំផុ្ត្

✓ ម្របសិនសបើបនទុកសមសោគសអ្ែស៍ មិនអាចោប់ានសនេះ
អ្នកមិនអាចចមលងសមសោគសអ្ែស៍សនេះែល់អ្នកែថ្ទសទៀត្
តាមរយៈការរមួសភទានសទ

✓ ជាការសាំខាន់ដែលម្រត្ូវែឹងលទធផ្លថ្នបនទុកសមសោគ
របស់អ្នក



ារអនែឹេះ
➢ អ្នកម្រតូ្វស វ្ើសត្សតកនុងរយៈសពល៦ដខសទៀត្
សែើមបើែឹងពើចាំននួសមសោគកនុងខលួនរបស់អ្នក

➢ ម្របសិនសបើការពាាលានម្របសទិធភាព
មនទើរពិសស្ន៍មិនអាចោប់សមសោគសៅកនុង
្មរបស់អ្នកានសទសនេះសៅថ្ មិនអាច
ោប់ាន។សមសោគសៅដត្ានកនុងសនេះប៉ៅុដនត
ានកម្រមិត្តិ្ចត្ចួបាំផុ្ត្។

➢ ម្របសិនសបើវាមិនអាចោប់ានសពលសនេះអ្នក
ដលងអាចមលងសមសោគសអ្ែស៍ែល់អ្នកែថ្ទ
សទៀត្តាមការរមួសភទ។

➢ ជាការសាំខាន់ដែលម្រតូ្វែឹងពើលទធផ្លថ្នការ
ោប់សមសោគរបស់អ្នក។

ចាំណុចពិភាក្ា

សត្សតោបស់មសោគគឺជាការោបច់ាំននួសមសោគសៅកនុងខលួនរបសអ់្នក។
– ម្របសិនសបើការពាាលានម្របសិទធភាព មនទើរពិសស្ន៍មិនអាចោប់សមសោគសអ្ែសស៍ៅកនុង្ម
របសអ់្នក។សយើងសៅសនេះថ្មនិអាចោបា់ន ។សមសោគសៅដត្ានទើសនេះប៉ៅុដនតកនុងកម្រមិត្ត្ិចត្ួច
បាំផុ្ត្។

– ម្របសិនសបើអ្នកឈប់សលបថ្ន ាំរបសអ់្នកសមសោគសអ្ែសន៍ឹងបសងកើត្ចាំនួនខលួនវាកាន់ដត្សម្រចើន។អ្នកអាច
សមើលសៅែូចជាមិនឈសឺទប៉ៅុដនតយូរៗសៅអ្នកនឹងធាល ក់ខលួនឈឺនិងបសងកើនហានិភ័យកនុងការចមលង
សមសោគសអ្ែសស៍ៅអ្នកែថ្ទ។

– សបើថ្ន ាំរបសអ់្នកានម្របសិទធភាពសេើយអ្នកសលបវាោលថ់្ងៃចាំនួនសមសោគរបសអ់្នកនឹងានត្ិចជាង
១.០០០កូពើសៅ៦ដខសម្រកាយ។សគ្មលសៅគឺចាំនួនសមសោគសៅត្ិចបាំផុ្ត្

ការានចាំននួសមសោគត្ចិសត្ើអាចានអ្ត្ថម្របសយាជនអ៍្វើខលេះ?
• ការ រជាំងឺនិងរសស់ៅានយូរ
• សៅមនទើរសពទយមិនសូវញឹកញាប់
• ម្របសិនសបើមិនអាចោប់សមសោគានមិនអាចចមលងសមសោគសអ្ែសស៍ៅថ្ែគូរមួសភទានសទ។ប៉ៅុដនត
មស្ាាយការ រសៅដត្ានានសរៈសាំខាន់កនុងការ រជាំងឺ្លងតាមការរមួសភទសផ្សងសទៀត្។

– សូមម្រត្ ប់មកវញិសៅ ____សែើមបើបូម្មោប់សមសោគ។សយើងនឹងទាក់ទងសៅអ្នកភាល មសបើចាាំាច់
– សូមវលិម្រត្ ប់មកវញិកនុងរយៈសពល ______សែើមបើពិនិត្យចាំនួនសមសោគរបសអ់្នក។

– ការសលបថ្ន ាំយតឺ្គមឺ្របសសើរជាងខកខានមនិានសលប!

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• តាមគាំនិត្របស់អ្នកសត្ើចាំនួនសមសោគគឺជាអ្វើ?
• សត្ើានអ្ត្ថម្របសយាជន៍អ្វើខលេះសៅសពលានចាំនួនសមសោគ
ត្ិចឬមិនអាចោប់ាន? 

• សត្ើអ្នកនឹងវលិម្រត្ ប់មកវញិសែើមបើស្វើសត្សតោប់សមសោគ
សៅសពលណា? 

ចាំនួនលមលគអមិនអាចគប់បាន = មិនអាចចមែរបាន (ម=ម)



✓ សែើមបើទទលួានសជាគជ័យកនុងការ
សលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍

✓ អ្នកម្រតូ្វែងឹពើម្របសិទធភាពរបសវ់ា
✓ វ ិ្ ើសលបថ្ន ាំោលថ់្ងៃ នងិវ ិ្ ើសចៀសវាង
ឬការម្រគប់ម្រគងផ្លរ ាំខានថ្នថ្ន ាំ

យេដ់ឹរដាំពីឱ្ស្ែង្បឆាំរលមលគអលដដស្រ៍បស្ដ់នក្ និរក្នូរបស្ដ់នក្



ារអនែឹេះ
➢ សែើមបើទទលួានសជាគជ័យកនុងការ សលបថ្ន ាំ
ម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ អ្នកម្រតូ្វែឹងពើម្របសិទធភាព
របស់វា វ ិ្ ើសលបថ្ន ាំោល់ថ្ងៃ និងវ ិ្ ើសចៀសវាង ឬ
ការម្រគប់ម្រគងផ្លរ ាំខានថ្នថ្ន ាំ

ចាំណុចពិភាក្ា
✓ សថ នភាពមយួណាដែលស្រសតើការលាំាកសម្រចើនជាមយួការសលបថ្ន ាំ?
✓ ស ា្ េះនិងភាពញឹកញាប់ថ្នថ្ន ាំ → ផ្តល់ការអ្ប់រ ាំនិងព័ត៌្ានពិត្
✓ សត្ើថ្ន ាំវាែាំសណើ រការយា៉ៅ ងសម៉ៅច
✓ រ ាំលឹកសរដែលានសម្របើសៅសពលជបួអ្នកជាំងឺសលើកមុនៗឬស ល្ើយនូវសាំណួរសផ្សងៗ
ជាំសនឿសុខភាព
✓ ឱ្យអ្នកជាំងឺសលបថ្ន មំ្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍សទាេះបើថ្គ្មត់្ានសុខភាពម្របសសើរសេើយក៏សដាយឬគ្មត់្សៅកាំពុងឈឺ
សលើកដលងដត្ានការដណនាំពើសវជាបណឌិ ត្

✓ ជជើកសួរបដនថមចាំស េះជាំសនឿជាក់លាក់អ្ាំពើថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍និងសុខភាព
ឧទាេរណ៍: “សត្ើអ្នកធាល ប់ឮសគនិយាយពើចាំណុចអ្វជិាានអ្វើខលេះទាក់ទងនឹងការសលបថ្ន មំ្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍?
✓ “សត្ើអ្នកគិត្ថ្ានថ្ន ាំអ្ើសផ្សងដែលានម្របសិទធភាពជាងថ្ន បំ្រឆងំសមសោគសអ្ែស៍?”
ការម្រគបម់្រគងផ្លរ ាំខានថ្នថ្ន ាំ
✓ សលបវាសៅសពលអ្នកញាាំអាហារ (រកកល់ចង់កអួត្/ឈកឺាល)
✓ សលបវាសពលយប់ (សពលងងុយសគង/អារមាណ៍សៃប់)
ចាំស េះកុារ
✓ អ្នកម្រតូ្វែឹងពើម្របសិទធភាពថ្នថ្ន ាំនិងពើរសបៀបផ្តល់់ថ្ន ាំោល់ថ្ងៃែល់កូនរបស់អ្នក
✓ កូនរបស់អ្នកនឹងម្រតូ្វការបញ្ចុ កថ្ន ាំោល់ថ្ងៃយា៉ៅ ងសហាចណាស់៦សៅ១២សាត េ៍សម្រកាយសកើត្
✓ ថ្ន ាំសនេះជយួបរក រទារកមិនឱ្យ ល្ងសមសោគសអ្ែស៍ពើាត យសៅកូន

ក្ាំណរ់ង្តា
កតប់្ាផែនការសកេមភាពមៅកនុងទប្េងE់AC

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• អ្ញ្ច ឹងសយើងសមើលសៅការដណនាំមតងសទៀត្
ដម្រកងសលាអ្នកានសាំណួរដែលម្រតូ្វសួរ

• សត្ើអ្នកអាចម្រាប់ខុ្ាំានសទសត្ើអ្នកយល់ែឹងថ្ន ាំ
ម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ សលបអ្ើខលេះ សលបរសបៀប
សម៉ៅចវ ិ្ ើសចៀសវាងឬសដាេះម្រសយជាមយួផ្ល
រ ាំខានថ្នថ្ន ាំ

• ឱ្យអ្នកជាំងឺនូវសសចកតើដណនាំជាលាយលកេណ៍
អ្កសរ

យេដ់ឹរដាំពីថ្ន ាំង្បឆ ាំរលមលគអលដដស្រ៍បស្ដ់នក្ និរក្នូរបស្ដ់នក្



▪ កូនរបស់អ្នកនឹងម្រត្ូវការបញ្ចុ កថ្ន ាំោល់ថ្ងៃ
យា៉ៅ ងសហាចណាស់ កនុងអ្ាំ ុងសពល៦សៅ
១២សាត េ៍ថ្នកាំសណើ ត្

▪ ថ្ន ាំសនេះជួយបរក រទារក មិនឱ្យ្លងសមសោគ
សអ្ែស៍ពើាត យសៅកូន

វិធីបញ្ចុក្ថ្ន ាំង្បឆ ាំរលមលគអលដដស្ស៍្ង្ាប់ទារក្



ារអនែឹេះ
➢ កូនរបស់អ្នកនឹងម្រតូ្វការបញ្ចុ កថ្ន ាំោល់ថ្ងៃ
យា៉ៅ ងសហាចណាស់ កនុងអ្ាំ ុងសពល៦សៅ
១២សាត េ៍ថ្នកាំសណើ ត្

➢ ថ្ន ាំសនេះជយួបរក រទារក មិនឱ្យ ល្ងសមសោគ
សអ្ែស៍ពើាត យសៅកូន

ចាំណុចពិភាក្ា
▪ បញ្ចុ កថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ភាល មៗែល់កូនអ្នក
បនទ ប់ពើសលបថ្ន ាំរបស់ខលួនរចួ (សនេះជាវ ិ្ ើមួយដែលអ្នករយម្រសួលកនុងការចងចាាំ)

▪ មិនចាាំែល់ទារកឃ្លល នសនេះសទគឺយូរៗមតងបាំសៅវាសដាយែឹងថ្វាអ្ស់អាហារកនុងស េះ
បញ្ចុ កថ្ន ាំែល់ទារក
▪ ែាំបូង ម្រក ុកែបថ្ន ាំពើ១០-១៥ែង
▪ បនទ ប់មកបូមថ្ន ាំសដាយសម្របើសឺោុ ាំងែល់ចាំណុចដែលានម្រាប់សដាយអ្នកផ្តល់ម្របឹកា
▪ អ្ងគុយឱ្យស៊ប់សដាយបើកូនសៅកនុងថ្ែនិងដាក់សឺោុ ាំងសៅជិត្ថ្ែដែលរយម្រសួលយកវា។
ម្របសិនសបើសរៀបចាំរចួោល់សេើយបើទារកសៅថ្ែខាងស វ្ងដាក់សថ នភាពទារកសទបនតិចសកៀប
កាលទារកងនមៗឱ្យជាប់សដាយដកងថ្ែខាងស វ្ងសម្របើម្រាមថ្ែនិងសមថ្ែខាងស្វងរបស់អ្នកជួយ
រុញនិងចាប់ាត់្ទារកមិនឱ្យបិទាត់្

▪ សម្របើថ្ែសត ាំរបស់អ្នកយកសឺោុ ាំងដែលអ្នកានបូមថ្ន ាំរចួសេើយសនេះមកដាក់ងនមៗកនុងាត្់ទារក
សាំសៅសៅខាងថ្ព ល់សែើមបើកុាំឱ្យទារកឈលក់។បនទ ប់មកែកថ្ែស វ្ងអ្នកសចញសែើមបើឱ្យទារកបិទ
ាត់្និងសលបថ្ន ាំ

▪ ម្រតូ្វបាំសៅទារកភាល មៗបនទ ប់ពើបញ្ចុ កថ្ន ាំសែើមបើរុញម្រចានឱ្យថ្ន ាំធាល ក់ចុេះ
▪ គួរសលើកទឹកចិត្តាត យឬអ្នកដងទាាំកុាំឱ្យកាច់ឬកិនថ្ន ាំម្របសិនសបើកុារអាចសលបថ្ន ាំម្រគ្មប់ាន

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
▪ សួរសាំណួរសែើមបើវាយត្ថ្មលការយល់ែឹងពើកិចច
ពិភាកា

▪ សត្ើអ្នកនឹងបញ្ចុ កថ្ន ាំអ្ើែល់កូនរបស់អ្នក?
▪ ញឹកញាប់ប៉ៅុណាា ? រយៈសពលប៉ៅុនា ន?
▪ បរា ញខុ្ាំសត្ើអ្នកម្រតូ្វបញ្ចុ កថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគ
សអ្ែស៍ែល់កូនអ្នកយា៉ៅ ងែូចសមតច?

▪ សត្ើានវ ិ្ ើអ្វើខលេះដែលលអសម្រាប់ឱ្យអ្នកចងចាាំ
ចាំនូនែងម្រតូ្វបញ្ចុ កថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍
ែល់កូន?

▪ ផ្តល់នូវសរជាសាំសណរសបើអាចាន

វិធីបញ្ចុក្ថ្ន ាំង្បឆ ាំរលមលគអលដដស្ស៍្ង្ាប់ទារក្



សតាេះសយើងនាំគ្មន ពភិាកា
ពើវ ិ្ ើដែលស្វើឱ្យកូនអ្នក
ានភាពរយម្រសួល
កនុងការសលបថ្ន ាំ

វិធីជួយក្ាុរឱ្យលេបថ្ន ាំង្បឆ ាំរលមលគអលដដស្៍



ារអនែឹេះ
➢ សយើងនាំគ្មន ពិភាកាពើវ ិ្ ើដែលអាចជយួ
សម្រមួលអ្នកកនុងការផ្តល់ឱ្សងម្របឆ្ងាំងសមសោគ
សអ្ែស៍ែល់កូន

ចាំណុចពិភាក្ា

▪ ដផ្អកសលើបញ្ហា ដែលសយើងានពិភាកា សតាេះសយើងដសវងរកវ ិ្ ើដែលអាចស្វើឱ្យអ្នក
ានភាពរយម្រសួលកនុងផ្តល់ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ ឱ្យកូនរបស់អ្នក

▪ កុារជាសម្រចើនានបញ្ហា ោល់សពលសលបថ្ន ាំ
▪ សត្ើអ្នកានសយាបល់អ្វើខលេះសទពើរសបៀបដែលស្វើឱ្យវាម្រសួលជាងមុនកនុងការបញ្ចុ ក
ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍សៅកូនកនុងការស ល្ើយត្បសៅម្រគប់ករណើ លាំាកនើមួយៗ
ដែលសយើងានពិភាកា?

▪ សភលចសលបថ្ន ាំសម្រចើនជាង២ែងកនុងអ្ាំ ុងសពល១ដខនឹងបណាត លឱ្យថ្ន ាំដលង
ានម្របសិទធភាព

▪ សយើងចង់ែឹងពើព័ត៌្ានសសៀវសៅជាំនួយនិងការគ្មាំម្រទដែលអ្នកម្រត្ូវការសែើមបើឱ្យ
បញ្ហា ម្រត្ូវានសដាេះម្រសយ។ សយើងនឹងអាចរកស ើញវ ិ្ ើសផ្សងៗសែើមបើគ្មាំម្រទែល់
អ្នកផ្ងដែរ

▪ បញ្ហា ដែលានពិភាកាសត្ើមួយណាដែលជាបញ្ហា ា្ំជាងសគកនុងការបញ្ចុ កថ្ន ាំែល់
កូនរបស់អ្នក?ក្ាំណរ់ង្តា

កាំណត់្ម្រតានូវែាំសណាេះម្រសយនិងដផ្នការ
សកមាភាពសៅកនុងទម្រមង់ EAC

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• សសងេបស ើងវញិនូវឧបសគគដែលានរកស ើញ
• សងេបការសនទនស ើងវញិ
• ឧទាេរណ៍- អ្ញ្ច ឹងចាាំខុ្ាំសរុបស ើងវញិម្របសនិសបើខុ្ាំ
ចាាំាន។អ្នកកាំពុងជួបការលាំាកបញ្ាុ កថ្ន ាំម្របឆ្ងាំង
សមសោគសអ្ែសកូ៍នសដាយសេតុ្ថ្អ្នកចង់ឱ្យកូន
ានសុខភាពលអនិងមិនចង់ ល្ងសមសោគសអ្ែស៍ពើ
អ្នកប៉ៅុដនតអ្នកានបញ្ហា សផ្សងៗសទៀត្ដែលម្រត្ូវសដាេះ
ម្រសយ

• ខុ្ាំនឹងនិយាយពើអ្វើដែលខុ្ាំានសត ប់ឮពើអ្នកអ្ញ្ច ឹង
ជួយម្រាប់ខុ្ាំវញិម្របសិនសបើវាម្រតឹ្មម្រតូ្វ។អ្នកាន
អារមាណ៍្មាតាម្របសិនសបើអ្នកសភលចសលបមួយែង
និងអ្នកានអារមាណ៍មិនចាស់ថ្សត្ើថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសម
សោគសអ្ែស៍អាចជួយកូនអ្នកានដែរឬសទ។

វិធីជួយក្ាុរឱ្យលេបថ្ន ាំង្បឆ ាំរលមលគអលដដស្៍



ជាំពកូ្ ី
៣

ការលេបថ្ន ាំឱ្យបានង្រឹមង្រូវ ល ៀរទារ់  នរិជាប់លាប់



ការពាាលសដាយថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ជាការបញ្ឈប់ថ្នការវវិឌ្ឍថ្នសមសោគសអ្ែស៍និងស វ្ើឱ្យអ្នកអាចរកាាននូវសុខភាពលអែដែល។
សទាេះបើជាការពាាលសមសោគសអ្ែស៍ នឹងមិនស វ្ើឱ្យអ្នកជាសេះសសបើយក៏សដាយក៏សមសោគសសទើរដត្ាត់្អ្ស់ទាាំងម្រសុងពើកនុងខលួនរបស់អ្នក
(សសសសល់តិ្ចតួ្ច) កនុងអ្ាំ ុងអ្នកកាំពុងទទួលការពាាលានម្រតឹ្មម្រតូ្វ។

ជាការសាំខាន់អ្នកម្រតូ្វដត្សលបថ្ន ាំរបស់អ្នកជាសរៀងោល់ថ្ងៃតាមសវជាបញ្ហា សេើយ៦ដខសម្រកាយសយើងនឹងស វ្ើសត្សតោប់បនទុកសមសោគសអ្ែស៍(សត្សត
VL) សែើមបើរកសមើលពើម្របសិទធភាពថ្នការពាាល (៣ដខសម្រកាយសម្រាប់ស្រសតើានថ្ផ្ទស េះឬអ្នកជាំងឺសាេះបង់សសវាឬអ្នកជាំងឺសផ្ទរចូលដែលខវេះ
ឯកសរបញ្ហា ក)់ ។

ការចាប់លផ្តើមពាបាេ



ារអនែឹេះ
➢ ការពាាលជាំងឺសអ្ែស៍អាចបញ្ឈប់សមសោគសអ្ែស៍
កនុងការបសងកើត្ចាំនួនសម្រចើនដងមសទៀត្របស់វានិងស្វើឱ្យ
អ្នកានសុខភាពលអ។

➢ សទាេះបើជាការពាាលមិនស្វើឱ្យអ្នកជាសេះសសបើយពើ
សមសោគសអ្ែស៍ក៏សដាយក៏សមសោគសសទើរដត្ាត់្អ្ស់
ទាាំងម្រសុងពើកនុងខលួនរបស់អ្នក(សល់ត្ិចតូ្ច) កនុង
អ្ាំ ុងអ្នកកាំពុងទទលួការពាាល។

➢ ជាការសាំខាន់ណាស់ដែលម្រត្ូវសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកោល់
ថ្ងៃតាមសវជាបញ្ហា ៦ដខសម្រកាយសយើងនឹងស្វើសត្សតោប់
បនទុកសមសោគសអ្ែស៍(សត្សតVL) សែើមបើរកសមើលពើ
ម្របសិទធភាពថ្នការពាាល(៣ដខសម្រកាយសម្រាប់
ស្រសតើានថ្ផ្ទស េះឬអ្នកជាំងឺសាេះបង់សសវាឬអ្នកជាំងឺ
សផ្ទរចូលដែលខវេះឯកសរបញ្ហា ក់) ។

ចាំណុចពិភាក្ា

– សត្ើអ្នកែឹងអ្វើខលេះអ្ាំពើការពាាលសមសោគសអ្ែស៍?

– សៅសពលសមសោគសអ្ែស៍សៅកនុងខលួនអ្នកមិនានពាាលវានឹងបសងកើត្ចាំនួនសម្រចើនដងមសទៀត្
ដែលអាចស វ្ើឱ្យអ្នកឈឺនិងចមលងសមសោគសៅថ្ែគូរបសអ់្នកតាមការរមួសភទការសម្របើមាុលសឺោុ ាំង
រមួគ្មន និង ល្ងពើាត យសៅកូនកនុងសពលានថ្ផ្ទស េះនិងសពលបាំសៅសដាេះ។

– ការពាាលអាចបញ្ឈបស់មសោគសអ្ែសព៍ើការបសងកើត្ចាំនួនសមសោគសម្រចើនដងមសទៀត្និងជួយ
ការ រអ្នកមិនឱ្យធាល ក់ខលួនឈាឺន។

– សៅសពលានថ្ន ាំម្រគប់ម្រគ្មន់កនុង្មរបស់អ្នកសមសោគសអ្ែស៍សសទើរដត្ាត់្ទាាំងម្រសុងពើកនុង
ខលួនអ្នកសដាយសៅសល់តិ្ចតួ្ចប៉ៅុសណាា េះ។

– សបើអ្នកសភលចសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកឬអ្ស់ថ្ន ាំចាំនួនសមសោគអាចបសងកើនស ើងកនុងខលួនកាន់ដត្សម្រចើន
សេើយអាចស វ្ើឱ្យអ្នកានជាំងឺឱ្កាសនិយមសផ្សងៗ។

– ការពាាលមិនស វ្ើឱ្យអ្នកជាសេះសសបើយពើសមសោគសអ្ែស៍សទសនេះសេើយគឺជាមូលសេតុ្ដែលអ្នក
ម្រតូ្វដត្បនតសលបថ្ន ាំឱ្យានម្រតឹ្មម្រតូ្វ សទៀងទាត់្និងជាប់លាប់។

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• តាមការយល់របស់អ្នកសត្ើការពាាលានម្របសយាជន៍អ្វើ
ខលេះ?

• សត្ើអ្នកសម្របើថ្ន ាំអ្វើខលេះនិងសៅសពលណា?
• សត្ើអ្នកគិត្ថ្អ្នកានការលាំាកអ្វើខលេះកនុងការសលបថ្ន ាំ
របស់អ្នកសរៀងោល់ថ្ងៃ?

ការចាប់លផ្តើមពាបាេ



អ្ត្ថម្របសយាជន៍ថ្នការបនតការពាាលជាបជ់ាម្របចាាំ
1.

2.

3.

សទើក រ័/ប័ណាសាំគ្មល់សមញ្ាមួយសៅផ្ទេះរបស់អ្នកនឹងអាចជួយរ ាំលឹក
អ្នកពើមូលសេតុ្ដែលអ្នកម្រតូ្វដត្បនតសលបថ្ន ាំឱ្យានម្រតឹ្មម្រតូ្វសទៀងទាត់្

និងជាប់លាប់ជាម្របចាាំ

លេរុដវីង្រូវចាប់លផ្តើម និរបនតការពាបាេជាលរៀររេូរ? 



ារអនែឹេះ

សទើក រ័/ប័ណាសាំគ្មល់សមញ្ាមួយសៅផ្ទេះ
របស់អ្នកនឹងអាចជួយរ ាំលឹកអ្នកពើមូល
សេតុ្ដែលអ្នកម្រត្ូវដត្បនតសលបថ្ន ាំឱ្យាន
ម្រត្ឹមម្រត្ូវសទៀងទាត្់និងជាបល់ាប់ជាម្របចាាំ

ចាំណុចពភិាក្ា

▪ សត្ើការចាប់សផ្តើមនិងបនតការពាាលអាចានអ្ត្ថម្របសយាជន៍អ្វើខលេះ?
– សូមសរសសរចាំណុចទាាំងសនេះសៅសលើទម្រមង់ខនិងសសៀវសៅART

▪ អ្នកខលេះសម្របើវ ិ្ ើអ្វើមួយសែើមបើជួយពួកសគចងចាាំនូវសេតុ្ផ្លដែលពួកសគម្រត្ូវបនត
ការពាាល។

▪ អ្នកអាចដាក់វត្ថុរ ាំលឹកែូចជាសទើក រ័ដខសឬម្រកដាសពណ៌សៅកដនលងណាមួយ
សៅផ្ទេះរបស់អ្នកសែើមបើជួយអ្នកចងចាាំ៖
– សលបថ្ន ាំរបស់អ្នកោល់ថ្ងៃនិងសទៀងទាត់្សពលសវលា។

– មូលសេតុ្ដែលអ្នកានរកស ើញពើការសលបថ្ន ាំនិងមកតាមការណាត់្ជួបរបស់ម្រគូសពទយ

▪ ម្របសិនសបើវ ិ្ ើសនេះ(សទើក រ័/ប័ណាសាំគ្មល់) មិនានម្របសិទធភាពសម្រាប់អ្នកសត្ើគួរាន
ដផ្នការអ្វើសទៀត្ដែលអាចានម្របសិទធភាពជាងសនេះ?

ក្ាំណរ់ង្តា

កត្់ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកាន
កាំណត់្ជាមួយអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់ខ

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• សួរអ្នកជាំងឺសត្ើគ្មត់្ម្រតូ្វការជាំនួយអ្វើខលេះ
ពើអ្នកពើមិត្តភកតិពើថ្ែគូឬពើមនុសសជា
ទើម្រសឡាញ់របស់គ្មត់្សែើមបើរកាទឹក
ចិត្តបនតដងរកាសុខភាពឱ្យសៅលអ?

លេរុដវីបានជាង្រូវចាប់លផ្តើម និរបនតការពាបាេរេូរ?



ការសលបថ្ន ាំានម្រតឹ្មម្រតូ្វសទៀងទាត់្និងជាប់
លាប់អាចានការលាំាក។ការសរៀបចាំដផ្នការ
សែើមបើសដាេះម្រសយបញ្ហា ម្របឈមទាាំងសនេះនឹងស វ្ើ
ឱ្យអ្នកានភាពរយម្រសលួសៅសពលានបញ្ហា
ទាាំងសនេះសកើត្ស ើង។
សយើងនឹង៖

ក. កាំណត់្បញ្ហា ម្របឈមននដែលអាចាន
ខ. សរៀបចាំដផ្នការនិងដផ្នការបម្រមងុសែើមបើសដាេះ
ម្រសយបញ្ហា ម្របឈមនើមួយៗ

លរៀបចាំថផ្នការស្ង្ាប់បនតការពាបាេ



ារអនែឹេះ
➢ ការសលបថ្ន ាំឱ្យានម្រតឹ្មម្រតូ្វ សទៀងទាត់្និង
ជាប់លាប់អាចានការលាំាក។

➢ ការស វ្ើដផ្នការសែើមបើសដាេះម្រសយបញ្ហា ម្របឈម
ដែលអាចសកើត្ាននឹងស វ្ើឱ្យានភាពកាន់ដត្
រយម្រសួលសៅសពលដែលានបញ្ហា ទាាំងសនេះ
សកើត្ស ើង។

ចាំណុចពិភាក្ា

▪ ចាប់សផ្តើមពើសលខ១ែល់សលខ១០សត្ើការចាប់សផ្តើមនិងបនតការពាាលម្រតឹ្មម្រតូ្វ
សទៀងទាត់្និងជាប់លាប់ានសរៈសាំខាន់សម្រាប់អ្នកប៉ៅុណាា ? (១ = មិន
សាំខាន់; ១០ = សាំខាន់ខាល ាំងបាំផុ្ត្)
– សត្ើានសេតុ្ផ្លអ្វើខលេះដែលអ្នកសរ ើសយកសលខ……..ជាជាងយកម្រត្ឹមសលខ

…….សត្ើអ្នកអាចបញ្ហា ក់សេតុ្ផ្លានសទ?
▪ សត្ើអ្នកានទាំនុកចិត្តប៉ៅុណាា ដែលថ្អ្នកអាចស្វើែូសចាន េះាន?

• សត្ើានកកាត អ្វើខលេះដែលអាចស្វើឱ្យអ្នកកាន់ដត្ានទាំនុកចិត្តដងមសទៀត្?
▪ សត្ើអ្នកសមើលស ើញបញ្ហា ម្របឈមអ្វើខលេះដែលអាចសកើត្ាន?
▪ ដផ្អកសលើបញ្ហា ម្របឈមដែលអ្នកានកាំណត់្សយើងអាចពិភាកាពើវ ិ្ ើអ្វើខលេះសែើមបើ
ជួយអ្នកឱ្យសសម្រមចានសគ្មលសៅពាាលរបស់អ្នក
– ដផ្អកសលើបញ្ហា ម្របឈមនើមួយៗសយើងនឹងបសងកើត្ដផ្នការមួយនិងដផ្នការ
បម្រមុង

– សនេះនឹងជួយអ្នករកាសុខភាពានលអនិងរស់សៅតាមរសបៀបរស់សៅដែល
អ្នកចង់ាន។

▪ សត្ើអ្នកយល់យា៉ៅ ងែូចសមតចដែរ?
▪ សត្ើអ្នកានសាំណួរឬសទមុនសពលសយើងនិយាយអ្ាំពើបញ្ហា ម្របឈមទាាំងសនេះ?

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• សម្របើបសចចកសទសMC ែូចជាបនទ ត្់
សរសាំខាន់/ទាំនុកចិត្តសែើមបើវាស់ដវង
ការសម្រត្ៀមខលួននិងទាំនុកចិត្តរបស់អ្នក
ជាំងឺកនុងការចាប់សផ្ដើមស វ្ើការពាាល។

• ដផ្អកសលើបញ្ហា ម្របឈមដែលកាំណត្់
សដាយអ្នកជាំងឺចូរបនតសៅសនលឹក
ែាំបូនា នដែល ក់ព័នធសៅកនុងដផ្នក
សនេះ។

លរៀបចាំថផ្នការស្ង្ាប់បនតការពាបាេ



បញ្ហា ម្របឈមចាំស េះការស វ្ើ
ែាំសណើ រគឺសកើត្ស ើងជាទូសៅ
ប៉ៅុដនតអាចជាំនេះវាានតាមរយៈ
ការសរៀបចាំដផ្នការទុកជាមុន

ការលធវើដាំលណើ រលៅកាន់អែីនិក្



ារអនែឹេះ
➢ បញ្ហា ម្របឈមចាំស េះការស វ្ើែាំសណើ រគឺសកើត្
ស ើងជាទូសៅប៉ៅុដនតអាចជាំនេះានតាមរយៈ
ការសរៀបចាំដផ្នការជាមុន។

ចាំណុចពភិាក្ា

▪ សត្ើជា្មាតាអ្នកស វ្ើែាំសណើ រសៅគលើនិកតាមការណាត្ជួ់បម្រគូសពទយសដាយមស្ាាយអ្វើ? 
(សែើរជិេះកង់ជិេះឡានម៉ៅូតូ្ឡានម្រកុងតាកសុ់ើសៅជាមួយមិត្តភកដិ?)

▪ សត្ើអ្វើជាសគ្មលសៅរបស់អ្នកដែលម្រតូ្វសៅតាមការណាត្ជួ់បឱ្យានសទៀងទាត្ស់ម្រាប់
ការពាាលសមសោគសអ្ែស៍សនេះ?

▪ កាំណត្ឧ់បសគគដែលអាចាន
– សត្ើបញ្ហា អ្វើខលេះដែលអ្នកអាចជួបម្របទេះ កព់ន័ធនឹងមស្ាាយស វ្ើែាំសណើ រ?
– ឧៈ៖គ្មា នលុយម្រគបម់្រគ្មន់រែូវសភលៀងគ្មា នមស្ាាយស វ្ើែាំសណើ រសៅសពលម្រតូ្វសៅតាម
ការណាត្ជួ់បចាៃ យស វ្ើែាំសណើ រឆ្ងៃ យសពក។ល។

▪ សត្ើអ្នកានដផ្នការនិងដផ្នការបម្រមុងអ្វើខលេះសែើមបើសដាេះម្រសយបញ្ហា ទាាំងសនេះ? 
– អ្នកជាំងឺនឹងស វ្ើែាំសណើ រសៅតាមការណាត្ជួ់បសដាយមស្ាាយ ____ ជិេះកង់ម៉ៅូតូ្
រងយនតម្រកុងតាកសុ់ើ។ល។)

– កនុងករណើ ដែលានបញ្ហា (ឧៈ. គ្មា នលុយជិេះឡានម្រកុងសភលៀង។ល។) អ្នកជាំងឺនឹង
ស វ្ើែាំសណើ រមកតាមការណាត្ជួ់បសដាយមស្ាាយ៖ _________

ក្ាំណរង់្តា
កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

• សម្របើសាំណួរសបើក(ឧៈ) ៖
• សត្ើអ្នកម្រតូ្វការការគ្មាំម្រទអ្វើខលេះសែើមបើមកតាម
ការណាត់្បនទ ប់របស់អ្នក?  

• កាំណត់្ពើែាំសណាេះម្រសយដែលអាចានដផ្អក
សលើហានិភ័យននសដាយសរដត្ការខកខាន
មិនានមកតាមការណាត់្។

ការលធវើដាំលណើ រលៅកាន់អែីនិក្



ខ្ុ ាំអាចជួយអ្នកសែើមបើឱ្យអ្នកអាចចងចាាំថ្ងៃណាត់្ជបួរបស់អ្នកាន
តាមរយៈការសផ្្ើសរឬការសៅទូរស័ពទរ ាំលឹក

ការរក្ាកាេបរលិចេ  រ់ជួប និរ មក្លបើក្ថ្ន ាំបនត



ារអនែឹេះ
➢ សយើងខុ្ាំអាចជយួអ្នកសែើមបើឱ្យអ្នកអាចចងចាាំ
ថ្ងៃណាត់្ជបួរបស់អ្នកានតាមរយៈការសផ្្ើ
សរឬការសៅទូរស័ពទរ ាំលឹក

ចាំណុចពភិាក្ា

• សេតុ្អ្វើានជាអ្នកម្រតូ្វការរកាការណាត់្ជួបនិងទទួលថ្ន ាំបនតសទៀត្?
• សត្ើានបញ្ហា អ្វើខលេះដែលអាចស វ្ើឱ្យខកខានការណាត់្ជួបរបស់អ្នក?

– ានជាំងឺកូនឈឺមិនអាចឈប់ស វ្ើការានជាប់សៅសម្រៅម្របសទសឬគ្មា នមស្ាាយ
ស វ្ើែាំសណើ រ។ល។

– ដផ្នការតល ស់បតូរទើតាាំងពាាល/បតូរទើកដនលងរស់សៅកនុងសពលឆ្ងប់ៗ
• សត្ើានអ្វើអាចនឹងសកើត្ស ើងម្របសិនសបើានសគែឹងពើសថ នភាពសមសោគសអ្ែស៍របស់អ្នក?

– ម្រពួយារមភអ្ាំពើអ្ាំសពើេងិាសបើសគែឹងសថ នភាពសមសោគសអ្ែស?៍
• សត្ើអ្នកចង់ានការគ្មាំម្រទកនុងការម្រាប់សថ នភាពរបស់អ្នកែល់សាជកិម្រគសួរឬអ្នកជាទើ
ម្រសឡាញ់របសអ់្នកឬសទ?

• សត្ើអ្នកឬខុ្ាំអាចស វ្ើអ្វើានសែើមបើឱ្យម្រាកែថ្អ្នករកាានការណាត់្ជួបរបស់អ្នកនិងសបើកថ្ន ាំ
របសអ់្នកជាបនតសទៀត្?
– រ ាំលឹកសដាយសម្របើសរ/សៅទូរស័ពទពើគលើនិក
– ឱ្យមិត្តភកតិឬសាជិកម្រគួសរជួយរ ាំលឹកឬសៅសបើកថ្ន ាំឱ្យ
– បសងកើត្កាលវភិាគមួយ
– ដាក់កមាវ ិ្ ើរ ាំលឹកសដាយសវ័យម្របវត្តិតាមទូរស័ពទឬសសនើសុាំការគ្មាំម្រទពើអ្នកផ្តល់ម្របឹកា
សែើមបើបញ្ាូ នសររ ាំលឹក/ទូរស័ពទសៅ

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត្់ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

សម្របើសាំណួរសបើក៖
• សត្ើអ្នកម្រត្ូវការការគ្មាំម្រទអ្វើខលេះសែើមបើធានថ្អ្នក
ចងចាាំថ្ងៃណាត់្ជបួរបស់អ្នក? 

• សត្ើខ្ុ ាំអាចជួយអ្វើខលេះែល់អ្នកកនុងការជួយអ្នក
ម្រាប់សថ នភាពរបស់អ្នកែល់សាជិកម្រគួសរ
ឬអ្នកជាទើម្រសឡាញ់របស់អ្នក? 

• សូមរ ាំលឹកអ្នកជាំងអឺ្ាំពើថ្ងៃ/សា៉ៅ ងស្វើការរបស់គលើ
និកផ្ង។

ការរក្ាកាេបរលិចេ  រ់ជួប និរមក្លបើក្ថ្ន ាំបនត



ថ្ន ាំ

បទិសទើក រ័ឬប័ណាសាំគ្មល់សមញ្ាមយួសៅផ្ទេះរបស់អ្នក
ដែលអាចជយួអ្នកឱ្យចងចាាំការសលបថ្ន ាំរបសអ់្នកាន

ការលរៀបចាំកាេវិភាអលេបថ្ន ាំង្បចា ាំនែៃ



ារអនែឹេះ
➢ បិត្សទើ រ័ឬប័ណាសាំគ្មល់សមញ្ាមួយ
សៅផ្ទេះរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកចងចាាំ
ការសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកាន

ចាំណុចពភិាក្ា

▪ សត្ើអ្នកសរៀបចាំដផ្នការែូចសមតចសែើមបើសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកឱ្យានសទៀងទាត្?់
– សយើងអាចស វ្ើកាលវភិាគសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកជាមយួគ្មន សែើមបើធានថ្អ្នកសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកសទៀងសា៉ៅ ង?

▪ សកមាភាពជាក់លាក់ឬសទៀងទាត់្អ្វើខលេះដែលអ្នកដត្ងស្វើជាម្របចាាំ?
– សត្ើកតាត អ្វើខលេះដែលោោ ាំងអ្នកពើការសលបថ្ន ាំរបស់អ្នក? សត្ើសៅសពលណាដែលអ្នកអាចជបួការលាំាក? 

(ចូរកាំណត់្សពលសវលាជាក់លាក់និងសថ នភាព)
▪ សត្ើសកមាភាពអ្វើខលេះដែលអ្នកអាចស វ្ើកនុងសពលជាមួយគ្មន ដែលអ្នកសលបថ្ន ាំសែើមបើធានថ្សរៀង
ោល់សពលដែលអ្នកស វ្ើសកមាភាពសនេះអ្នកចងចាាំសលបថ្ន ាំរបស់អ្នក?

▪ វ ិ្ ើសស្រសត៖
– ទុកដាក់ថ្ន ាំសៅកដនលងដែលរយម្រសួលចងចាាំសៅជិត្អ្វើមយួដែលអ្នកសម្របើសរៀងោល់ថ្ងៃ, សលបសៅសពល
ាយលាៃ ចឬកនុងសពលសមើលទូរទសសន៍/សដ ប់វទិយុ។

– ដាក់វត្ថុចាំណាាំសៅកដនលងណាមយួសៅជុាំវញិផ្ទេះ(អាចជាសកុត្ឬដខសចងជាប់នឹងទាវ រឬសៅបនទប់ទឹក។ល។
– កាំណត់្សា៉ៅ ងទូរស័ពទសោទ៍
– ដាក់ថ្ន ាំបម្រមុងតាមខលួនសៅទើណាសពលណាដែលអ្នកសៅឆ្ងៃ យពើផ្ទេះ។
– សម្របើម្រាស់ម្របអ្ប់ថ្ន ាំនិងកាលវភិាគសែើមបើតាមដានសា៉ៅ ងដែលអ្នកម្រតូ្វសលបថ្ន ាំ។
– សសនើសុាំថ្ន ាំបដនថមកនុងករណើ អ្នកមិនអាចវលិម្រត្ ប់មកជបួម្រគូសពទយវញិទាន់សពលសបើកថ្ន ាំបនតសលើកសម្រកាយ។
– ពិភាកាជាមយួមិត្តភកតិដែលជយួពាាលអ្នក។សសនើសុាំសររ ាំលឹកតាមទូរស័ពទពើអ្នកផ្តល់ម្របឹកា។

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

• សម្របើសាំណួរសបើក(ឧៈ)៖សត្ើអ្នកអាចម្រត្ូវ
ការការគ្មាំម្រទអ្វើខលេះសែើមបើធានថ្អ្នក
ចងចាាំសពលសវលាដែលអ្នកម្រត្វូសលប
ថ្ន ាំ?

• កាំណត់្ពើែាំសណាេះម្រសយដែលអាចាន
ដផ្អកសលើហានិភ័យដែលអាចានចាំស េះ
ការខកខានមិនានសលបថ្ន ាំម្រត្ឹមម្រត្ូវ
សទៀងទាត់្និងជាប់លាប់

ការលរៀបចាំកាេវិភាអលេបថ្ន ាំង្បចា ាំនែៃ



ទើកដនលងរកាទុក......................................

ទើកដនលងរកាទុកថ្ន ាំបម្រមងុ..........................

ថ្ន ាំបម្រមងុនងឹម្រត្វូដាក់តាមខលួននងិរកាទុកកនុង
............................................................

ថ្ន ាំបម្រមងុនងឹម្រត្វូានរកាទុកកនុង
............................................................

វាអាចជួយានដែរសៅសពលដែលានថ្ន ាំបម្រមុងសផ្សងសទៀត្
សៅទើកដនលងដែលអ្នកអាចសៅយកាន

ការរក្ា ុក្ថ្ន ាំរបស្ដ់នក្



ារអនែឹេះ
➢វាអាចជួយានដែរសៅសពលដែលាន
ថ្ន ាំបម្រមុងសផ្សងសទៀត្សៅទើកដនលងដែល
អ្នកអាចសៅយកាន

ចាំណុចពភិាក្ា

▪ សត្ើអ្នកានដផ្នការរកាទុកថ្ន ាំសដាយសុវត្ថភិាពយា៉ៅ ងែូចសមតច?
▪ សត្ើស្វើែូចសមតចសែើមបើរកាទុកថ្ន ាំរបស់អ្នកឱ្យានម្រត្មឹម្រតូ្វ?

– សត្ើនឹងានអ្វើសកើត្ស ើងម្របសិនសបើានអ្នកែ៏ថ្ទស ើញថ្ន ាំរបស់អ្នក?
– សត្ើានសកាងៗសៅកនុងផ្ទេះដែលអាចនឹងសបើកកាំប៉ៅុងថ្ន ាំរបស់អ្នកដែរឬសទ?
– ម្របសិនសបើានសកាងសត្ើានទើកដនលងលាក់ាាំងណាខលេះសៅកនុងផ្ទេះរបស់អ្នក
ដែលអ្នកអាចទុកដាក់ថ្ន ាំរបស់អ្នកឱ្យផុ្ត្ពើថ្ែសកាង? 

– សត្ើអ្នកអាចរកាទុកថ្ន ាំបម្រមុងសៅឯណាកនុងករណើ អ្នកម្រត្ូវការបនទ ន់?
▪ ែាំសណាេះម្រសយដែលអាចាន៖
– ទុកដាក់ថ្ន ាំបម្រមុងសៅកនុងកាបូបលុយ/កាបូបយួរថ្ែ សក់កាែូអាវ្ាំងត្ទូ/
ងត្តុ្កាំប៉ៅុងបិទជិត្។ល។សៅទើកដនលងណាក៏សដាយឱ្យដត្វាសៅជាមួយអ្នក
និងកាំណត់្ថ្សពលណាម្រត្ូវានថ្ន ាំបម្រមុង។

– ទុកដាក់កនុងែបថ្ន ាំដែលបកា៉ៅ កសាគ ល់សចញ
– ទុកដាក់កនុងម្របអ្ប់ថ្ន ាំជាជាងទុកកនុងែប
– សម្របើែបថ្ន ាំម្រគ្មប់ដែលគ្មា នគាំនូសសាគ ល់
– សម្របើម្របអ្ប់ថ្ន ាំជាជាងែបនិងទុកដាក់ថ្ន ាំឱ្យានម្រត្ឹមម្រត្ូវ

ក្ាំណរង់្តា
កាំណត្់ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកាន
កាំណត់្ជាមួយអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង‹់ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

សម្របើសាំណួរសបើក៖
• សត្ើទើកដនលងណាដែលអាចទុកចិត្តាន
កនុងការរកាទុកថ្ន ាំរបស់អ្នក?

• សត្ើអាចានបញ្ហា ម្របឈមអ្វើខលេះ
ម្របសិនសបើអ្នករកាទុកថ្ន ាំរបស់អ្នកកនុង
_____?

ការរក្ា ុក្ថ្ន ាំរបស្ដ់នក្



ម្របសិនសបើអ្នកានគសម្រាងស្វើែាំសណើ រសចញឆ្ងៃ យពើផ្ទេះ
អ្នកម្រតូ្វសរៀបចាំថ្ន ាំដាក់តាមខលួនសែើមបើកុាំឱ្យអ្សថ់្ន ាំសលប

ការលធវើដាំលណើ រលចញឆៃ យពីផ្ទេះ



ារអនែឹេះ
➢ ម្របសិនសបើអ្នកគសម្រាងស វ្ើែាំសណើ រឆ្ងៃ យ
ពើផ្ទេះអ្នកម្រតូ្វសរៀបចាំថ្ន ាំដាក់តាមខលួន
សែើមបើកុាំឱ្យអ្ស់ថ្ន ាំសលប

ចាំណុចពភិាក្ា

• សត្ើកកាត អ្វើខលេះដែលអាចោោ ាំងអ្នកមនិឱ្យានថ្ន ាំសលបខណៈសពលដែលអ្នកសថតិ្សៅ
ឆ្ងៃ យពើផ្ទេះ?
– អ្ស់ថ្ន ាំសចារលួចមិនចង់ឱ្យអ្នកែថ្ទស ើញអ្នកសលបថ្ន ាំានអារមាណ៍ថ្ានសុខភាពលអ
សេើយមិនចង់គិត្អ្ាំពើថ្ន ាំរបស់អ្នក។ល។

• ម្របសនិសបើអ្នកម្រត្វូស្វើែាំសណើ រសៅឆ្ងៃ យឬានគសម្រាងសៅស្វើការឆ្ងៃ យពើផ្ទេះសត្ើអ្នកស្វើ
ែូចសមដចសែើមបើឱ្យម្រាកែថ្អ្នកានថ្ន ាំម្រគប់ម្រគ្មន់សម្រាប់សលបខណៈសពលសៅឆ្ងៃ យ
ពើផ្ទេះ? 
– ដផ្នការ:_______________
– ដផ្នការបម្រមុង:_________
– សត្ើអ្នកអាចម្រាប់សយើងានសទថ្អ្នកានគសម្រាងស វ្ើែាំសណើ រសៅឆ្ងៃ យរយៈសពលយូរឬ
ែូរសលខទូរស័ពទរបស់អ្នក?  

ែាំសណាេះម្រសយដែលអាចាន៖
– ម្របសិនសបើមិត្តភកដិឬសាជិកម្រគួសរអាចជួយយកថ្ន ាំឱ្យអ្នកានសត្ើនរណាាន ក់កនុង
ចាំសណាមសនេះអាចស វ្ើែូសចនេះាន? 

– សត្ើសគសផ្្ើថ្ន ាំឱ្យអ្នកតាមវ ិ្ ើណា(ឧៈតាមរងយនតម្រកុងរងយនតឈនួលតាមមិត្តភកតិសាជិក
ម្រគួសរដែលស វ្ើែាំសណើ រសៅត្ាំបន់សនេះ។ល។) 

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

▪ វាយត្ថ្មលលទធភាពថ្នការស វ្ើែាំសណើ រ៖
សត្ើអ្នកធាល ប់សៅស វ្ើការសៅសម្រៅម្របសទសឬសៅសខត្ត
សផ្សងសៅកនុងសខត្តសផ្សងដែរឬសទកនលងមក? 
សត្ើអ្នកានដផ្នការសៅកនុងរយៈសពល៦-៩ដខ
ខាងមុខសនេះស វ្ើែាំសណើ រសៅសខត្តសផ្សងឬសៅ
សម្រៅម្របសទសសែើមបើសៅស វ្ើការដែរឬសទ?

▪ ឱ្យអ្នកជាំងឺកត់្សលខទូរស័ពទរបស់អ្នក/គលើនិក
កនុងទូរស័ពទរបស់គ្មត់្

▪ សុាំសលខទូរស័ពទបម្រមុងរបស់មិត្តភកដិឬ
សាជិកម្រគួសររបស់អ្នកជាំងឺដែលជាអ្នកែឹង
អ្ាំពើសថ នភាពរបស់អ្នកជាំងឺសេើយដែលអាច
ទាក់ទងអ្នកជាំងឺានសៅសពលចាាំាច់

ការលធវើដាំលណើ រលចញឆៃ យពីផ្ទេះ



ជាំពកូ្ ី
៤

ការរក្ាបនតក្នរុលស្វាថែទាាំនិរពាបាេ



អ្នកអាចទាក់ទងសយើងខ្ុ ាំសៅសពលណាក៏
ានម្របសិនសបើានសាំណួរ ជាពិសសស
សបើអ្នកានផ្លវាិកឬគិត្ថ្ានផ្ល

វាិកកនុងការបនតការពាាល

ការង្បាង្ស្យ័ទាក្់ រជាមួយង្ក្ុមដនក្ផ្តេល់ស្វា



ារអនែឹេះ
➢ អ្នកអាចទាក់ទងសយើងខុ្ាំសៅសពលណាក៏ាន
ម្របសិនសបើានសាំណួរជាពិសសសសបើអ្នកាន
ផ្លវាិកឬគិត្ថ្ានផ្លវាិកកនុងការបនត
ការពាាល

ចាំណុចពភិាក្ា
▪ សត្ើអ្នកនឹងស វ្ើអ្វើខលេះម្របសនិសបើអ្នកានសាំណួរនិងកងវល់ទាក់ទងសៅនឹងសុខភាពរបស់អ្នក?
▪ សត្ើកកាត អ្វើខលេះអាចោោ ាំងអ្នកមិនឱ្យនិយាយជាមយួម្រគូសពទយឬអ្នកផ្តល់ម្របឹកាសៅគលើនិករបស់អ្នកអ្ាំពើការ
ម្រពួយារមភណាមយួដែលអ្នកាន?
– សត្ើសពលខលេះអ្នកសភលចសាំណួរឬបញ្ហា ដែលអ្នកចង់ពិភាកាជាមយួអ្នកផ្តល់សសវាដែរឬសទ?
– សត្ើអ្នកានគសម្រាងស វ្ើែាំសណើ រសៅឆ្ងៃ យសែើមបើសៅស វ្ើការសៅសពលណាមយួកនុងសពលឆ្ងប់សនេះដែរឬសទ?
សបើានសត្ើសៅសពលណា?

▪ សត្ើដផ្នការនិងដផ្នការបម្រមងុអ្វើដែលសយើងអាចសរៀបចាំស ើងរមួគ្មន កនុងករណើ ដែលអ្នកម្រត្វូការទាំនក់ទាំនងជា
មួយម្រកមុពាាលរបស់អ្នក?
– សត្ើនរណាសៅកនុងម្រកុមពាាលរបស់អ្នកដែលអ្នកយល់ថ្រយម្រសួលនិយាយជាមយួបាំផុ្ត្?
– សត្ើអ្នកស វ្ើែូចសមតចសែើមបើជបួមនុសសាន ក់សនេះកនុងកាំ ុងសពលអ្នកសៅគលើនិក?
– ម្របសិនសបើបុគគលសនេះមិនានវត្តានសៅគលើនិកសៅថ្ងៃដែលអ្នកសៅសត្ើអ្នកនឹងនិយាយជាមយួនរណាអ្ាំពើ
កងវល់របស់អ្នក?

– សត្ើអ្នកយល់យា៉ៅ ងណាដែរចាំស េះការសរសសរសាំណួរសម្រាប់អ្នកផ្តល់ម្របឹការបស់អ្នកដាក់សលើម្រកដាស
មយួសនលឹកមុនសពលអ្នកសៅជួបគ្មត់្? 

– សត្ើអ្នកស វ្ើែូចសមតចសទើបចងចាាំយកម្រកដាសសនេះសៅជាមយួសៅសពលអ្នកសៅគលើនិក?
– សត្ើអ្នកានអារមាណ៍យា៉ៅ ងណាអ្ាំពើការសម្របើទូរស័ពទរបស់អ្នកសែើមបើសៅ ឬសផ្្ើសរសៅសពលអ្នកាន
សាំណួរ? (ផ្តល់សលខទូរស័ពទម្របសិនសបើចង់ាន)

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់ដនក្
ផ្តេល់ស្វា

▪ សូមវាយត្ថ្មលសៅសលើមស្ាាយ
ណាខលេះដែលអ្នកជាំងឺយល់ស ើញថ្
រយម្រសួលកនុងការទាក់ទងសៅសពល
ពួកសគម្រតូ្វការការគ្មាំម្រទ។

▪ គ្មាំម្រទែល់អ្នកជាំងឺសែើមបើកាំណត់្ពើ
ជសម្រមើសននសម្រាប់ទាក់ទងម្រកុម
បុគគលិកសុខាភិាលម្របសិនសបើគ្មត់្
ានសាំណួរ?

ការង្បាង្ស្យ័ទាក្់ រ ជាមួយង្ក្ុមដនក្ផ្តេល់ស្វា



ការស្លរេបថផ្នការស្ង្ាប់ការលេបថ្ន ាំឱ្យបានង្រឹមង្រូវ 
ល ៀរទារ់ និរជាប់លាប់

អ្នកទទួលខុសម្រត្ូវសលើសុខភាពតទ ល់
ខលួនរបស់អ្នកសដាយសរៀបចាំដផ្នការនិង
អ្នុវត្តដផ្នការសលបថ្ន ាំឱ្យានម្រត្ឹមម្រត្ូវ
សទៀងទាត់្និងជាប់លាប់



ារអនែឹេះ
➢ អ្នកទទលួខុសម្រតូ្វសលើសុខភាពតទ ល់ខលួនរបស់អ្នក
សដាយសរៀបចាំដផ្នការនិងអ្នុវត្តដផ្នការសលបថ្ន ាំ
ឱ្យានម្រតឹ្មម្រតូ្វសទៀងទាត់្និងជាប់លាប់

ចាំណុចពភិាក្ា

▪ សតាេះពិនិត្យស ើងវញិអ្វើដែលសយើងាននិយាយគ្មន ថ្ងៃសនេះ៖
– ការសលើកទឹកចិត្តចាំស េះការចាប់សផ្តើម (ឬ) បនតការពាាល
– ឧបសគគដែលអាចានចាំស េះការបនតការពាាល
– ដផ្នការនិងដផ្នការបម្រមុង

▪ សត្ើអ្នកអាចម្រាប់ខុ្ាំអ្ាំពើដផ្នការទាាំងសនេះនិងដផ្នការបម្រមុងដែលសយើងានឯកភាពគ្មន សៅថ្ងៃ
សនេះឬសទ?
– សួរបនតសេើយសបើចាាំាច់សសងេបស ើងវញិនូវដផ្នការនិងដផ្នការបម្រមុងដែលអ្នកជាំងឺ
ានបសងកើត្

▪ សត្ើអ្នកានសាំណួរឬគាំនិត្អ្វើអ្ាំពើដផ្នការរបស់អ្នកឬសទឬានអ្វើសទៀត្ឬសទ?
– សូមអ្រគុណអ្នកមតងសទៀត្ដែលានចាំណាយសពលថ្ងៃសនេះនិយាយអ្ាំពើសរៈសាំខាន់ថ្ន
ការសគ្មរពតាមការពាាលនិងរសបៀបបនតការពាាល។

– ខុ្ាំទនទឹងរង់ចាាំជួបអ្នកមតងសទៀត្សៅថ្ងៃទើ __________. 
• សត្ើអ្នកចង់ានអ្វើរ ាំលឹកសម្រាប់ការណាត់្ជួបគ្មន បនទ ប់របស់សយើងឬសទ? ក្ាំណរ់ង្តា

កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

សម្របើបសចចកសទស MC សែើមបើពម្រងឹងអ្វើដែលអ្នកជាំងឺចងចាាំពើការ
ពិភាកា។
▪ សូមផ្តល់ការគ្មាំម្រទសម្រាប់ម្រគប់ចាំណុចដែលអ្នក
ជាំងឺអាចសភលច

▪ ជានិចចកាលបញ្ច ប់ការពិភាកាជាមយួ កយ
វជិាាន

▪ បញ្ហា ក់ម្រាប់អ្នកជាំងឺថ្ការខិត្ខាំម្របឹងដម្របង
របស់គ្មត់្កាំពុងស វ្ើស ើងបរា ញពើការសបតជ្ាចិត្ត
របស់គ្មត់្កនុងការដងទាាំសុខភាពរបស់គ្មត់្

ការស្លរេបថផ្នការននការលេបថ្ន ាំឱ្យបាន
ង្រឹមង្រូវ ល ៀរទារ់ និរជាប់លាប់



ការង្បឹក្ាដាំពីការតាមដ្ឋន ននការពាបាេមិនជាប់លាប់

សវ គមន៍ការវលិម្រត្ ប់មកវញិ!
ការវលិម្រត្ ប់មកទើសនេះបរា ញថ្

អ្នកសបតជ្ាចិត្តកនុងការ រសុខភាពរបស់អ្នក
សយើងនឹងរមួគ្មន ដសវងរកវ ិ្ ើជយួអ្នករកាសុខភាពឱ្យានលអ



ារអនែឹេះ
➢ សូមសវ គមន៍ការវលិម្រត្ ប់មកវញិ! ការវលិម្រត្ ប់
មកវញិសៅទើសនេះបរា ញពើការសបតជ្ាចិត្តរបស់អ្នកសែើមបើ
ដងរកាសុខភាពរបស់អ្នក។

➢ សយើងនឹងរមួគ្មន ដសវងរកវ ិ្ ើជួយអ្នករកាសុខភាពឱ្យ
ានលអ។

ចាំណុចពិភាក្ា

▪ សត្ើអ្នកចង់និយាយអ្ាំពើបញ្ហា អ្វើខលេះថ្ងៃសនេះ?

– សដាេះម្រសយសាំណួរសិននិង/ឬកាំណត់្ម្រតាសម្រាប់ពិភាកាមុនសពលវគគផ្តល់ម្របឹកាចប់
▪ យា៉ៅ ងសម៉ៅចសេើយដផ្នការដែលសយើងានពិភាកាកាលពើសលើកមុន? សត្ើអ្នកជួបម្របទេះបញ្ហា អ្វើ
សទ? សបើជួបសត្ើអ្នកជួបម្របទេះបញ្ហា អ្វើខលេះ? សួរបដនថមចាំណុចែូចខាងសម្រកាមតាមដែល ក់ព័នធ៖
– ផ្លរ ាំខាន៖ ផ្លរ ាំខានអ្វើខលេះ? សាំណួរ?
– ការម្រាម្រស័យទាកទ់ងរវាងម្រគសូពទយ-អ្នកជាំងឺ៖ ានបញ្ហា អ្វើសទ/បញ្ហា ម្របឈមអ្វើសទ?
– ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងនឹងសមសោគសអ្ែស៏រូបមនតនិងកាលវភិាគ៖ ានបញ្ហា អ្វើខលេះទាក់ទងនឹងការសលប
ថ្ន ាំទាន់សពល? ខកខានសម្របើថ្ន ាំដមនសទ? ការទទួលថ្ន ាំ? ការរកាការណាត់្ជួប?

– ការគ្មាំម្រទនិងការបរា ញពើសងគម៖ ការលាត្ម្រត្ដាង? បញ្ហា ម្របកាន់ខាា ប់?
– អ្ាំសពើេងិា៖ផ្លូវកាយ?  កយសាំែើ? សផ្សងសទៀត្?
– ការសម្របើម្រាស់សម្រគឿងសញៀន៖ការលាំាកកនុងការអ្នុវត្តការសលបថ្ន ាំម្រតឹ្មម្រតូ្វសទៀងទាត់្និង
ជាប់លាប់

– គសម្រាងស វ្ើែាំសណើ រសៅឆ្ងៃ យ៖ានគសម្រាងណាមួយឬសទ? សត្ើនឹងទទួលថ្ន ាំែូចសមតច?
▪ ពិភាកាបញ្ហា ម្របឈមដែលអ្នកានសលើកស ើងដែលប៉ៅេះ ល់ែល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកកនុងការ
បនតការពាាលសដាយពិនិត្យសមើលដផ្នការរបស់អ្នក។សយើងអាចស វ្ើការដកសម្រមួលខលេះជាមួយ
គ្មន ។សត្ើអ្នកយល់យា៉ៅ ងណាដែរ?

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

– ដសវងយល់ពើឧបសគគនិងបញ្ហា ម្របឈមជាមួយអ្នកជាំងឺ
សដាយសម្របើសាំណួរសបើក។

– បញ្ហា ក់! សចៀសវាងការស្វើឱ្យអ្នកជាំងឺាន អារមាណ៍ថ្
ពួកសគបោជ័យ

– បញ្ហា ក់ស ើងវញិ៖ អ្នកពិត្ជាយកចតិ្តទុកដាក់ចាំស េះ
សុខភាពរបស់អ្នកសទាេះបើជាជួបម្របទេះបញ្ហា ខលេះកតើ។

– សមើលប័ណាែាំបូនា នសមម្រសបសៅកនុងដផ្នកសរៀបចាំដផ្ន
ការសលបថ្ន ាំម្រតឹ្មម្រតូ្វសទៀងទាត់្និងជាប់លាប់សែើមបើ
ពិនិត្យស ើងវញិសលើដផ្នការនិងដកសម្រមួលតាមការ
ចាាំាច់។

ការង្បឹក្ាដាំពីការតាមដ្ឋន ននការពាបាេមិនជាប់លាប់



ការវិេង្រ ប់មក្លស្វាវិញ បនាទ ប់ពីលបាេះបរ់ការពាបាេ

សយើងនឹងរមួគ្មន ដសវងរកវ ិ្ ើជយួអ្នករកាសុខភាពឱ្យានលអ

សវ គមនក៍ារវលិម្រត្ បម់កវញិ! 



ារអនែឹេះ
• សូមសវ គមន៍ការវលិម្រត្ ប់មកវញិ! ការវលិម្រត្
 ប់មកវញិរបស់អ្នកបរា ញថ្អ្នកានការ
តាាំងចិត្តខពស់កនុងការការ រដងទាាំសុខភាពរបស់អ្នក។

• សបើសយើងសេការគ្មន សយើងនឹងដសវងយល់ពើវ ិ្ ើ
ននសែើមបើជួយអ្នកឱ្យសៅានសុខភាពលអ
ជានិចច។

ចាំណុចពភិាក្ា
• អ្រគុណដែលអ្នកានអ្សញ្ា ើញមកថ្ងៃសនេះដែលខិត្ខាំដងសុខភាពខលួនឯង។
• សូមអ្នកម្រាប់ខុ្ាំអ្ាំពើការសម្របើម្រាស់ថ្ន ាំរបស់អ្នកមកែល់សពលសនេះ។

– សត្ើអ្នកសម្របើថ្ន ាំអ្វើខលេះ? សត្ើអ្នកសម្របើថ្ន ាំសនេះែូចសមតច? សត្ើវាានម្របសិទធភាពែូចសមតចដែរ? សត្ើអ្នក
ឈប់សម្របើថ្ន ាំសនេះសៅសពលណាសេើយសេតុ្អ្វើានជាអ្នកឈប់សម្របើវា? 

• សត្ើអ្នកយល់ថ្ការផ្តល់សសវាសៅកដនលងសនេះានលកេណៈែូចសមតចដែរ?
• សតាេះសយើងពិភាកាបញ្ហា ម្របឈមដែលប៉ៅេះ លែ់ល់ការពាាលរបស់អ្នក។
• សួរពើឧបសគគទាាំងឡាយដែលអ្នកជាំងឺអាចនឹងជួបម្របទេះនិងបដនថមចាំនួនែូចខាងសម្រកាម៖

– បាំណងថ្នការពាាលៈផ្លម្របសយាជន៍
– ការម្រាម្រស័យទាកទ់ងរវាងម្រគសូពទយ-អ្នកជាំងឺ៖ បញ្ហា ម្របឈមរកាការសាៃ ត្់
– ានអារមាណ៍ថ្ាន្ូរម្រសល៖ឈប់សលប
– ជាំងឺម្របចាាំកាយ៖ម្របតិ្កមាថ្ន ាំជាមួយថ្ន ាំែថ្ទ
– ថ្ន ាំ/សតុកថ្ន ាំ៖ ទាំេាំ-រសជាតិ្ថ្ន ាំសពលសលបការរកាទុកថ្ន ាំ
– ការគ្មាំម្រទពើសងគម៖ ការម្រាប់លទធផ្លការាក់រយនិងសរ ើសសអ្ើង
– វបិត្តនិសយាាយ/សម្រគ្មេះមេនតោយ៖សុវត្ថិភាពតទ ល់ខលួនតល ស់ទើលាំសៅ
– អ្ាំសពើេងិា៖េងិាសលើោងកាយ ផ្លូវចិត្តផ្លូវសភទនិង សផ្សងសទៀត្
– ការសម្របើម្រាស់សម្រគឿងសញៀន៖លាំាកសលបថ្ន ាំោល់ថ្ងៃ
– សផ្សងៗ៖

• ខុ្ាំយល់ពើបញ្ហា ដែលអ្នកានម្រាប់ខុ្ាំវាពិត្ជាប៉ៅេះ ល់ែល់ការបនតការពាាលរបស់អ្នក។អ្នកចង់
ានសុខភាពលអដត្អ្នកានបញ្ហា សផ្សងសៅកនុងជើវតិ្ដែលស វ្ើឱ្យអ្នកពិាកសតត ត្អារមាណ៍ដត្សៅសលើ
ការពាាលសនេះ។សយើងអាចដកសម្រមួលសថ នភាពនិងសរៀបចាំដផ្នការជាងាើជាមួយគ្មន ។សត្ើអ្នកយល់
យា៉ៅ ងណាដែរ?

ការវិេង្រ ប់មក្លស្វាវិញបនាទ ប់ពលីបាេះបរ់ការពាបាេ 

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

សម្របើសាំណួរសបើក
• បញ្ហា ក់! សចៀសវាងការស វ្ើឱ្យអ្នកជាំងឺាន
អារមាណ៍ថ្ពកួសគបោជ័យ

• បញ្ហា ក់ស ើងវញិ៖ អ្នកានខិត្ខាំនិងាន
ជបួម្របទេះបញ្ហា ខលេះៗ។ការចូលមកថ្ងៃសនេះ
បរា ញថ្អ្នកពិត្ជាចងដ់ងទាាំសុខភាព
របស់ខលួ នអ្នក។

• សមើលប័ណាែាំបូនា នសមម្រសបសៅកនុងដផ្នក
សរៀបចាំដផ្នការសគ្មរពតាមការពាាលសែើមបើ
ពិនិត្យស ើងវញិសលើដផ្នការនិងដកសម្រមួល
តាមការចាាំាច់។

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត្់ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកាន
កាំណត់្ជាមួយអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›



ដាំបូនាា នលដើមបលីធវើឱ្យការលេបថ្ន ាំកាន់ថរង្បលស្ើរ

សយើងនឹងរមួគ្មន ដសវងរកវ ិ្ ើនន
សែើមបើស វ្ើឱ្យកានដ់ត្រយម្រសួល
សម្រាបក់ារសលបថ្ន ាំរបស់អ្នក



ដាំបូនាា នលដើមបលីធវើឱ្យការលេបថ្ន ាំកាន់ថរង្បលស្ើរ
ារអនែឹេះ

សយើងនឹងរមួគ្មន ដសវងរកវ ិ្ ើននដែលស្វើឱ្យ
ការសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកកាន់ដត្រយម្រសួល។

ចាំណុចពិភាក្ា
• អ្នកពិត្ជាយកចិត្តទុកដាក់ចាំស េះសុខភាពរបសអ់្នកខាល ាំងដមនសដាយនិយាយអ្ាំពើបញ្ហា ម្របឈមននដែលអ្នកានជួបម្របទេះកនុងការ

សលបថ្ន ាំរបស់អ្នក។[សសងេបបញ្ហា ម្របឈមនិងឧបសគគសាំខាន់ៗ]។
• សត្ើនឹងានអ្វើសកើត្ស ើងម្របសនិសបើអ្នកខកខានមិនានសលបថ្ន ាំរបស់អ្នក? [សម្របើបសចចកសទសសួរ-ម្រាប-់សួរ]។
• សតាេះដសវងយល់ពើវ ិ្ ើននដែលអាចជួយអ្នកឱ្យានអារមាណ៍ម្របសសើរ

– ពិភាកានូវែាំសណាេះម្រសយសយាងតាមឧបសគគដែលអ្នកចាំងឺានម្រាប់
ឧបស្អគ ដនតគអមន៍លដើមបលីដ្ឋេះង្ាយឧបស្អគ និរលធវើឱ្យង្បលស្ើរការលេបថ្ន ាំ
ខវេះចាំសណេះែឹង • ការផ្តល់ម្របឹកាសលើចាំណុចខវេះខាត្ែល់បុគគលម្រកុមពើការសលបថ្ន ាំកម្រមិត្មូលដាឋា ន
ផ្លរ ាំខាន • សបើចង់កអួត្ម្រតូ្វសលបថ្ន ាំជាមយួអាហារ។ ផ្តល់ថ្ន ាំបាំាត់្ការឈកឺាលសបើឈកឺាលនិងបញ្ាូ នជបួម្រគូ

សពទយសបើមិន្ូរម្រសល។
សភលច • អ្នកសរៀបចាំថ្ន ាំ ម្របអ្ប់ថ្ន ាំម្របចាាំថ្ងៃ។ស វ្ើកាលវភិាគសលើម្របតិ្ទិន។ដាក់សា៉ៅ ងសោទិ៍។ចូលម្រកុមនិងម្រតូ្វការ

ានអ្នករ ាំលឹក។
្ូរម្រសល ការអ្ប់រ ាំកម្រមិត្មូលដាឋា នអ្ាំពើសមសោគអ្ែស៍និងថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគអ្ែស៍
ជាំងឺ • បញ្ាូ នសៅម្រគូសពទយពិនិត្យសមើលសដាយតទ ល់និងគ្មាំម្រទពើមិត្តភ័ម្រកឬម្រកុមម្រគួសរ
ដចករ ាំដលកថ្ន ាំ • ម្របឹកាពើសរសាំខាន់ថ្នការពាាលភាពសុាំថ្នថ្ន ាំ
ខាល ចសគែឹង • ម្របឹកាថ្ែគូឬជាបុគគលបញ្ហា ក់ពើការរកាការសាៃ ត់្។ចូលម្រកុមសែើមបើទទូលការគ្មាំម្រទបដនថម។
ទាំនក់ទាំនង
ម្រគួសរ/ថ្ែគូ

• ផ្តល់ម្របឹកាជាបុគគលថ្ែគូឬជាម្រកុមបញ្ហា ក់ពើការរកាការសាៃ ត់្។ចូលម្រកុមសែើមបើទទូលការគ្មាំម្រទបដនថ
ម។

គ្មា នលទធភាព
បង់ម្រាក់

• ជយួសម្រមួលទទលួយកករណើ សលើកដលងពើមនទើរសពទយ។បញ្ាូ នសៅរកការគ្មាំម្រទទើសេគមន៍/សបបុរស
ជន

រង់ចាាំយូរ • ពនយល់ពើដែនកាំណត់្ថ្នការពាាលនិង្នធានដែលាន។សម្រមួលជាមយួម្រគូសពទយ។
ាក់រយនិង
សរ ើសសអ្ើង

• ពនយល់ពើម្រកុមមិត្តជយួមិត្តការគ្មាំម្រទសេគមន៍។

េងិា • ភាា ប់ទាំនក់ទាំនងសៅសសវាសុវត្ថិភាពចាំស េះេងិាករណើ សយនឌ័្រនិងពើថ្ែគូ។

បនទ ប់ពើានែាំបូនា នរចួមកសូមសួរ
ថ្សត្ើែាំបូនា នសនេះអាចជួយគ្មត្់ាន
សទឬសត្ើគ្មត់្ានសាំណួរឬសទ៖: 
• “សត្ើអ្នកគិត្ថ្ែាំបូនា នសនេះអាចជួយ
អ្នកែូចសមតចខលេះ?  ”

• សត្ើអ្នកអាចសកលបងស វ្ើតាមអ្វើ
ដែលានពិភាកាានឬសទ?”

• “សត្ើអ្នកានសាំណួរអ្វើអ្ាំពើ…?”

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្ជាមួយអ្នក
ជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេង់្បឹក្ា



ភាពាុាំរបស្ល់មលគអជាមួយនឹរថ្ន ាំ

សលបថ្ន ាំោលថ់្ងៃ = សមសោគនងឹអាចបស្ររក បានសសទើរដត្ទាាំងអ្ស់

ខកខានសលបថ្ន ាំ = សមសោគនឹងបសងកើនចាំនួនកាន់ដត្សម្រចើន
សេើយថ្ន ាំរបស់អ្នកអាចដលងានម្របសទិធភាពសេើយ

សបើអ្នកខកខានសលបថ្ន ាំ
សម្រចើនែងសពកស្វើឱ្យអ្នកមនិ
ានសុខភាពលអនិងមិន
អាចការ រមនុសសជាទើ
ម្រសឡាញ់របស់អ្នក



ភាពាុាំរបស្ល់មលគអជាមួយនឹរថ្ន ាំ
ារអនែឹេះ

• សបើអ្នកខានសលបថ្ន ាំសម្រចើនែងសពកសម
សោគអាចតល សប់តូរសេើយការពាាល
អាចដលងានម្របសិទធភាព

• បញ្ហា សនេះអាចស វ្ើឱ្យអ្នកពិាកទទួល
ានសុខភាពលអនិងការ រមនុសសជា
ទើម្រសឡាញ់របសអ់្នក

ចាំណុចពិភាក្ា

• រូបភាពខាងសលើសគគឺជារបស់មនុសសាន ក់ដែលសលបថ្ន ាំោល់ថ្ងៃ។ថ្ន ាំសនេះបញ្ឈប់សម
សោគមិនឱ្យបសងកើនចាំនួនរបស់វាសេើយបុគគលសនេះានសមសោគត្ិចត្ួចបាំផុ្ត្កនុងខលួនរបស់
គ្មត់្។

• រូបភាពខាងសម្រកាមគឺជារបស់មនុសសាន ក់ដែលខកខានសលបថ្ន ាំ។សៅសពលអ្នកខក
ខានសលបថ្ន ាំសមសោគអាចបសងកើនចាំនួនរបស់វាដងមសទៀត្និងអាចតល ស់បតូរផ្ងដែរស ើញ
សទសត្ើវាខុសែូចសមតច?

• សបើសមសោគតល ស់បតូរថ្ន ាំសនេះម្របដេលជាដលងានម្របសិទធភាពសទៀត្សេើយ ។អ្នកអាច
នឹងចមលងសមសោគងាើសនេះសៅអ្នកែថ្ទសទៀត្សេើយថ្ន ាំសនេះក៏មិនអាចានម្របសិទធភាព
សម្រាប់អ្នកដែល្លងងាើសនេះានដែរ។

• ែូសចនេះសេើយានជាវាសាំខាន់ណាស់ដែលអ្នកមិនម្រត្ូវខកខានសលបថ្ន ាំស ើយ។

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• តាមគាំនិត្អ្នកតទ ល់សត្ើអ្វើអាចនឹង
សកើត្ស ើងម្របសិនសបើអ្នកខកខាន
សលបថ្ន ាំសម្រចើនែងសពក?

• សត្ើានន័យែូចសមតចម្របសិនសបើ
អ្នកានសមសោគសអ្ែស៍ដែលសុាំ
នឹងថ្ន ាំ?



ថ្ន ាំពាបាេលមលគអលដដស្ោ៍ា នង្បស្ ិធភាព

អ្នកម្រត្ូវដត្ែូរថ្ន ាំសនេះ
ថ្ន ាំគ្មា នម្របសិទធភាពានន័យថ្សមសោគានបាំដបលងខលួន
សេើយថ្ន ាំរបស់អ្នកមិនអាចបស្ររក បវាានស ើយ



ារអនែឹេះ
• ថ្ន ាំគ្មា នម្របសិទធភាពាននយ័ថ្ សមសោគានបាំដបលង
ខលួនសេើយថ្ន ាំរបស់អ្នកមិនអាចបស្ររក បវាានស ើយ

• អ្នកម្រតូ្វដត្បតូរថ្ន ាំ

ចាំណុចពិភាក្ា

• សទាេះបើជាអ្នកសលបថ្ន ាំោល់ថ្ងៃក៏សដាយលទធផ្លសត្សតចាំនួនសមសោគសៅកនុងខលួនរបស់អ្នក
សៅដត្ខពស់ែដែល។

• វាអាចថ្ថ្ន ាំរបស់អ្នកមិនានម្របសិទធភាព(សមសោគសអ្ែស៍ “សុាំ" ជាមួយថ្ន ាំរបស់អ្នក
ដែលានន័យថ្ថ្ន ាំសនេះមិនអាចបញ្ឈប់សមសោគមិនឱ្យរ ើកោលដាលានសទៀត្ស ើយ)

• ម្រគូសពទយរបស់អ្នកានដណនាំឱ្យអ្នកតល ស់បតូររូបមនតថ្ន ាំរបស់អ្នក។
• សូមអ្នកពិភាកាពើផ្លរ ាំខានដែលអាចាននិងរសបៀបសចៀសវាង/ម្រគប់ម្រគងបញ្ហា សនេះ។

• ថ្ន ាំងាើគួរដត្អាចបញ្ចុ េះចាំនួនសមសោគរបស់អ្នកសេើយស្វើឱ្យអ្នកានសុខភាពលអ។
• វាសាំខាន់ណាស់ដែលអ្នកម្រតូ្វសលបថ្ន ាំងាើសនេះឱ្យានម្រតឹ្មម្រត្ូវ។
• សូមម្រាប់ម្រគូសពទយរបស់អ្នកម្របសិនសបើអ្នកានបញ្ហា សែើមបើឱ្យគ្មត់្អាចជួយអ្នកាន។
• ម្របសិនសបើអ្នកចាប់សផ្តើមសម្របើថ្ន ាំសផ្សងសទៀត្ែូចជាថ្ន ាំរសបងសូមម្រាប់អ្នកផ្តល់ម្របឹកា
របស់អ្នកឱ្យានែឹងភាល ម។

• ការណាត់្ជួបបនទ ប់របស់អ្នកគឺ____________។

ថ្ន ាំពាបាេលមលគអលដដស្ ៍ោា នង្បស្ ិធភាព

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• សត្ើអ្នកម្រាប់ខ្ុ ាំានសទថ្សត្ើជាំហានបនទ ប់មកសទៀត្ម្រត្ូវស្វើអ្វើខលេះសេើយសេតុ្អ្វើានជាម្រគូសពទយរបស់
អ្នកានដណនាំឱ្យអ្នកបតូរថ្ន ាំរបសអ់្នក?  

• តាមគាំនិត្តទ ល់របស់អ្នកសត្ើ កយថ្សុាំថ្ន ាំាន
ន័យែូចសមតច?  

• សត្ើថ្ន ាំម្របសភទងាើស ា្ េះអ្វើដែលអ្នកកាំពុងសម្របើសេើយ
សត្ើអ្នកសម្របើវាែូចសមតច? 

• សត្ើវ ិ្ ើអ្វើខលេះានជួយអ្នកកនុងការសលបថ្ន ាំរបស់អ្នក?
• សត្ើការណាត្់ជួបបនទ បរ់បសអ់្នកសៅសពលណា?
• សយើងចង់ពិនតិ្យសមើលចាំនួនសមសោគរបសអ់្នកមតង
សទៀត្សៅ____ ដខសែើមបើែឹងថ្សត្ើថ្ន ាំងាើាន
ម្របសិទធិភាពឬសទ។

• សត្ើអ្នកានសាំណួរសទៀត្សទ?  

សូមសម្របើទម្រមងផ់្តលម់្របឹកាលមអិត្សម្រាបក់ារវាយត្ថ្មលការ
សលបថ្ន ាំម្រតឹ្មម្រតូ្វសទៀងទាត្់និងជាបល់ាប់និងពនយលព់ើលទធ
ផ្លចាំននួបនទុកសមសោគ

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត់្ម្រតាថ្ន ាំងាើសៅកនុងទម្រមង់EAC

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា



អនែឹេះស្ង្ាប់ពង្រឹរការលេបថ្ន ាំចាំល េះយវុវ័យ

"ខ្ុាំអាចជាមនុស្សដាច រយស្ង្ាប់ស្ខុភាពរបស្ខ់្ុាំ ស្ខុភាពរបស្ខ់្ុាំអឺជាការ  ួេខុស្ង្រូវ
របស្ខ់្ុាំ លមលគអលដដស្ប៍ញ្ចប់ង្រឹមលៅលេើខែូនខ្ុាំ ក្តីង្បាថ្ន របស្ខ់្ុាំ អឺស្លង្មចឱ្យបាននូវ៣មិន៖ 

មិនលលែចការ រ់ មិនលលែចលេបថ្ន ាំ និរមិនឱ្យបនទុក្លមលគលអដដស្ល៍ក្ើន"



ារអនែឹេះ
"ខុ្ាំអាចជាមនុសសអ្សច រយសម្រាប់សុខភាពរបស់ខុ្ាំ
សុខភាពរបស់ខុ្ាំគឺជាការទទួលខុសម្រតូ្វរបសខុ្់ាំសម
សោគសអ្ែស៍បញ្ច ប់ម្រតឹ្មសៅសលើខលូនខុ្ាំកតើម្រាថ្ន របស់ខុ្ាំ
គឺសសម្រមចឱ្យាននូវមិនចាំនួន៣៖មិនសភលចការ
ណាត់្មិនសភលចសលបថ្ន ាំនិងមិនឱ្យបនទុកសមសោគ
សអ្ែស៍សកើនស ើងាន“

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេង់្បឹក្ា

សេការណ៍សែើមបើរកែាំសណាេះម្រសយ
“សត្ើអ្នកានសកលបងអ្វើខលេះសេើយឬសៅ?”
“អ្នកានស វ្ើវាសម្រចើនសេើយសត្ើានវ ិ្ ើសផ្សង
សទៀត្សែើមបើសដាេះម្រសយបញ្ហា សនេះសទ?”
“សត្ើអ្នកគិត្ថ្វាអាចនឹងជយួអ្នកដែរឬសទ?”
“សត្ើអ្នកនឹងចាប់អ្នុវត្តន៍យា៉ៅ ងែូចសមតចដែរ?”
“សត្ើអ្នកានសាំណួរអ្វើខលេះ?”

អនែឹេះស្ង្ាប់ពង្រឹរការលេបថ្ន ាំចាំល េះយវុវ័យ                        

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត្ម់្រតានូវែាំសណាេះម្រសយសៅកនុងទម្រមងE់AC

ចាំណុចពិភាក្ា
• សតាេះសយើងបនតការដសវងរកវ ិ្ ើដែលអាចស វ្ើឱ្យអ្នកសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍
រយម្រសួលជាងមុន

• ខុ្ាំសបាយចិត្តដែលអ្នកានម្រាប់នូវបញ្ហា ថ្នការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍
• អ្វើដែលខុ្ាំឮអ្នកនិយាយគឺ… (សសងេបនូវបញ្ហា ម្របឈមចមបងៗនិងឧបសគគ).
• សត្ើអ្នកានសាំណូមពរអ្វើសទសែើមបើជួយអ្នកឱ្យម្របសសើរជាងមុនកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍
កនុងការស ល្ើយត្បសៅនឹងឧបសគគទាាំងឡាយដែលសយើងានរកស ើញពើការជដជកគ្មន ?

• សភលចសលបថ្ន ាំសម្រចើនជាង២-៣ែង កនុង១ដខអាចបណាត លឱ្យថ្ន ាំដលងានម្របសិទធភាព
• ពិភាកាពើការម្រាប់សថ នភាពផ្ទុក ជាជសម្រមើសទើ១ ែ៏លអ
• សម្របើសរដែលានលកេណៈសលើកទឹកចិត្តជាវជិាាន មិនចាំនួន៣៖ មិនសភលចការណាត្់ មិនសភលច
សលបថ្ន ាំ និងមិនឱ្យបនទុកសមសោគសអ្ែស៍សកើន"

• ពិភាកាការស វ្ើសត្សតថ្ែគូជាប់លាប់ និងថ្ែគូងាើសបើាន
• បញ្ាូ នសៅសសវាសម្រាប់មនុសសវយ័ជាំទង់ និងដណនាំឱ្យសគ ល់គ្មន ជាមួយម្រកុមមិត្តជួយមិត្ត/មិត្តអ្ប់រ ាំ
មិត្ត សៅអ្ាំ ុងសពលស វ្ើសោគវនិិចេ័យ

• ត្ម-ការរមួសភទ ជាសរដត្មួយគត្់ ដែលមិនានម្របសិទធភាព ឬសមម្រសប



ការ  ួេខុស្ង្រូវពីការលេបថ្ន ាំលដ្ឋយខែួនឯរ

➢ការទទលួខុសម្រតូ្វកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍
សដាយខលួនឯងសនេះានបញ្ហា ក់ថ្អ្នកានសាេះជាំហាន
សឆ្ងព េះសៅរកជើវតិ្ម្របកបសដាយសុខភាពលអ

➢ានយុវវយ័មយួចាំននួសៅដត្គិត្ថ្ានសគជយួគឺម្របសសើរ
សទាេះថ្អ្នកានសលបសដាយខលួនឯងសេើយក៏សដាយ



ារអនែឹេះ
➢ ការទទួលខុសម្រត្ូវកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំង
សមសោគសអ្ែស៍សដាយខលួនឯងសនេះាន
បញ្ហា ក់ថ្អ្នកានសាេះជាំហានសឆ្ងព េះសៅរក
ជើវតិ្ម្របកបសដាយសុខភាពលអ

➢ ដចករ ាំដលកសថ នភាពរបស់អ្នកជាមួយអ្នក
ណាាន ក់ដែលអ្នកសជឿទុកចិត្តសគអាចជួយ
រ ាំលឹកអ្នកកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគ
សអ្ែស៍ោល់ថ្ងៃ

ចាំណុចពិភាក្ា
• ជើវតិ្រស់សៅអ្នកគឺជាាច ស់ថ្នខលូនរបស់អ្នក –
• វាជាកាត្ពវកិចចរបស់អ្នកដែលម្រតូ្វធានថ្អ្នកានសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ សែើមបើការ រវា
• ានមនុសសខលេះសៅចាាំជួយការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍របស់អ្នកប៉ៅុដនតសៅចុងបញ្ចបគឺ់វាសៅ
ដត្ជាការរររបស់អ្នកតទ ល់

• សត្ើអ្នករស់សៅជាមួយអ្នកណា? សត្ើអ្នករស់សៅសនេះានផ្លប៉ៅេះ លែ់ល់ការសម្របើម្រាស់ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំង
សមសោគសអ្ែស៍របស់អ្នកសទ?

• សត្ើោល់ថ្ងៃសនេះអ្នកណាជួយអ្នកកនុងការសលបថ្ន ាំ? សត្ើអ្នកគិត្ថ្វានឹងានការតល ស់បតូរសៅសពល
អ្នគត្យា៉ៅ ងសម៉ៅច?

• សត្ើអ្នកណាខលេះែឹងថ្អ្នកានផ្ទុកសមសោគសអ្ែស៍?
• សត្ើអ្នកគិត្ថ្អ្នកណាជាអ្នកដែលលអអាចជួយអ្នកកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍?
• ខុ្ាំានឮថ្អ្នកានការតល ស់បតូរជាសម្រចើនកនុងជើវតិ្របស់អ្នកសពវថ្ងៃសនេះសត្ើអ្នកគិត្ថ្ទាាំងសនេះស វ្ើឱ្យ
ានផ្លលអែល់ការសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកែូចសមតចខលេះ?

• សត បស់ៅអ្នកែូចជាមាញឹកែល់សេើយ! ខុ្ាំែឹងថ្សនេះជាសរឿងចាាំាចណ់ាស់ដែលអ្នកម្រតូ្វដត្ដង
រកាសុខភាពឱ្យានលអជាសរៀងរេូត្។សត្ើអ្នកគិត្ថ្ការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ អាចដាក់
បញ្ចូ លសៅកនុងកាលវភិាគែម៏ាញឹករបស់អ្នកយា៉ៅ ងែូចសមតច? 

ការ  ួេខុស្ង្រូវលេបថ្ន ាំលដ្ឋយខែួនឯរ

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• សត្ើអ្នកគិត្ថ្ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍
នឹងអាចជយួអ្នកានសទ?

• សត្ើអ្នកានានសលបថ្ន ាំអ្វើសផ្សងសទៀត្សទ
សែើមបើពាាលជាំងឺសអ្ែស៍អ្នក?

• សត្ើអ្នកានដសវងរកជាំនយួពើអ្នកណាខលេះ
ដែលសម្រៅពើបុគគលិកគលើនិកសនេះសម្រាប់
ពាាលជាំងឹសអ្ែស៍អ្នក?



អនែឹេះស្ង្ាប់ពង្រឹរការលេបថ្ន ាំ 
ស្ង្ាប់ស្រស្តាីននផ្ទល េះ /ស្រស្តបីាំលៅលដ្ឋេះក្នូ នរិក្ាុរ

✓ កម្រមិត្ថ្នការចមលងសមសោគសអ្ែស៍ពើាត យដែលកាំពុងសម្របើថ្ន ាំសៅកូនទាបជិត្សសាើនឹងសូនយ

✓ សលបថ្ន ាំោល់ថ្ងៃជយួអ្នកមិនឱ្យចមលងសៅកូនកនុងថ្ផ្ទសពលសម្រាលនិងសពលបាំសៅសដាេះកូន

✓ បនតផ្តលថ់្ន ាំែលកូ់នដែលរសស់ៅជាមយួសមសោគសអ្ែស៍អាចជយួកូនអ្នករកាាននូវសុខភាពលអ



ារអនែឹេះ
➢ កម្រមិត្ថ្នការចមលងសមសោគសអ្ែស៍ពើាត យដែល
កាំពុងសម្របើថ្ន ាំសៅកូនទាបជិត្សសាើនឹងសូនយ

➢ សលបថ្ន ាំោល់ថ្ងៃជួយអ្នកមនិឱ្យចមលងសៅកូន
កនុងថ្ផ្ទសពលសម្រាលនិងសពលបាំសៅសដាេះកូន

➢ បនតផ្តល់ថ្ន ាំែល់កូនដែលផ្ទុកអាចជួយកូន
អ្នករកាាននូវសុខភាពលអ

ចាំណុចពិភាក្ា
• សត្ើអ្នកានស្វើអ្វើខលេះសេើយសែើមបើរកាសុខភាពអ្នកនិងកូនៗរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការ
សលបថ្ន ាំ?

• សួរពើការផ្តល់សសវាែល់កូនដែលបម្រមុងនឹងសកើត្រមួទាាំងកូនៗដែលសៅកនុងបនទុកសពវថ្ងៃ
អ្ាំពើសថ នភាពផ្ទុកនិងការពាាល

➢ សែើមបើបរក រការចមលងសៅកូនរបស់អ្នកអ្នកម្រត្ូវសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ ម្រត្ឹមម្រត្ូវ
សទៀងទាត់្ និងជាប់លាប់

➢សៅសពលកូនរបស់អ្នកសកើត្មកម្រត្ូវផ្តល់ថ្ន ាំសែើមបើបរក រការចមលងសមសោគសអ្ែស៍បរក រជាំងឺ
ឱ្កាសនិយម(កូម្រទើម) និងស្វើសត្សតរកសមសោគសអ្ែស៍សពលសកើត្សពលអាយុ១ដខកនលេះ
សពលសម្រកាយតត ច់សដាេះនិងសត្សតចុងសម្រកាយសៅអាយុ១៨ដខឬសលើស

✓ កូនរបស់អ្នកនឹងម្រត្ូវការបញ្ចុ កថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ ោល់ថ្ងៃយា៉ៅ ងសហាចណាស់កនុង
អ្ាំ ុងសពល៦សាត េ៍ថ្នកាំសណើ ត្។ថ្ន ាំសនេះជួយបរក រទារកមិនឱ្យ្លងសមសោគសអ្ែស៍
ពើអ្នកាន

➢វាជាការចាាំាច់ម្រត្ូវស្វើសត្សតកូនៗទាាំងអ្ស់របស់អ្នក។ម្របសិនសបើស ើញកូនណាមួយ
លទធផ្លវជិាានសយើងនឹងផ្តល់ថ្ន ាំសៅពួកសគសែើមបើឱ្យពួកសគរកាសុខភាពានលអ”

អនែឹេះស្ង្ាប់ពង្រឹរការលេបថ្ន ាំ
ស្ង្ាប់ស្រស្តាីននផ្ទល េះ /ស្រស្តបីាំលៅលដ្ឋេះក្នូ និរក្ាុរ

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ

ចូរចាាំថ្ការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ អាច
ជាបញ្ហា ម្របឈម ដត្ខ្ុ ាំចង់ឱ្យម្រាកែនូវអ្វើដែល
សយើងានជដជកគ្មន កនលងមក
• សត្ើានអ្វើតល ស់បតូរខលេះដែលអ្នកនងឹយកសៅអ្នុ
វត្តដែលអាចជួយអ្នកឱ្យានភាពម្របសសើរជាង
មុនកនុងការចងចាាំការសលបថ្ន ាំ ម្របឆ្ងាំងសមសោគ
សអ្ែស៍?



ក្ាុរមនិចរល់េបថ្ន ាំ

លក្ារខែេះមិនចរ់លេបថ្ន ាំ
ង្បឆ ាំរលមលគអលដដស្ល៍ 



• សួរឳពុកាត យសត្ើគ្មត់្ានសាំណួរអ្វើខលេះ
សទសែើមបើឱ្យម្រាកែថ្គ្មត់្ានយល់ពើ
អ្វើដែលានពិភាកាគ្មន ៖
• “អ្វើដែលខុ្ាំានឮពើអ្នកគឺ(ម្រាប់ពើ
មូលសេតុ្), ខុ្ាំចង់ឱ្យម្រាកែថ្ខុ្ាំ
ានយល់នូវដផ្នការដែលនឹង
ជយួែល់កូនរបស់អ្នកកនុងការ
សលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍.”

• ឱ្យអ្នកជាំងឺនូវសសចកតើដណនាំជា
លាយលកេណ៍អ្កសរ

ារអនែឹេះ
➢ សកាងខលេះមិនចង់សលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំង
សមសោគសអ្ែស៍សទ។សយើងនឹងរក
វ ិ្ ើជួយពួកសគឲ្យសលបថ្ន ាំ។

ចាំណុចពិភាក្ា
• សពលខលេះវាានការពិាកកនុងការផ្តល់ថ្ន ាំែល់កូន។
• សត្ើមូលសេតុ្អ្វើខលេះដែលអ្នកគិត្ថ្វាពិាក? 
• សកាងជួបផ្លរ ាំខានថ្នថ្ន ាំ

– ផ្តល់គនលឹេះសម្រាប់សដាេះម្រសយផ្លរ ាំខានថ្នថ្ន ាំ
– សម្រាប់ការរកកលចង់កអួត្ញាាំថ្ន ាំជាមួយអាហារ
– សម្រាប់ការឈកឺាល/ជាំងឺែាំសណកញាាំថ្ន ាំសពលយប់

• កុារចង់ស វ្ើសកមាភាពសផ្សងៗនិង\ឬានការពិាកខាល ាំងសៅសពលផ្តល់ថ្ន ាំមតងៗ
– ញាាំសេើយសលង។អ្ត់្ញាាំថ្ន ាំមិនឱ្យសលង
– ការញាាំថ្ន ាំជាដផ្នកមួយថ្នសកមាភាពម្របចាាំថ្ងៃមិនដមនជាសរឿងដែលសកើត្ស ើងមតងាក លសនេះសទ
– ផ្តល់ឱ្យអ្វើសម្រាប់សលងឬនាំភាល មៗបនទ ប់ពើសលបថ្ន ាំដែលអាចជួយសកាងាន។
– ជាំសនឿសុខភាព – សេតុ្អ្វើានជាខុ្ាំម្រតូ្វសលបវា? សត្ើខុ្ាំម្រតូ្វនិយាយជាមួយកូនយា៉ៅ ងសម៉ៅចសែើមបើឱ្យ
ពួកសគសលបថ្ន ាំ

– ជួយឳពុកាត យ\អាណាពាាលអ្ាំពើអ្វើដែលពួកសគម្រតូ្វនិយាយជាមួយកូន៖“កូនម្រត្ូវដត្សលបវា
សែើមបើសអាយខលួនកូនកាន់ដត្ខាល ាំងនិងានសុខភាពលអមិនសអាយឈ”ឺ ឬ “ថ្ន ាំជួយបរេ ាំងសមសោគមិន
ឱ្យបាំតល ញកូន”

• សម្រាប់កុារខលេះថ្ន ាំដែលានរសជាតិ្លវើងគឺរយម្រសួលជាងឱ្យពួកសគសលបថ្ន ាំដែលានសម្រសប
សរធាតុ្ដផ្អមៗ។ទាាំងសនេះគឺអាចពិសម្រគ្មេះជាមួយម្រគូសពទយាន។

ក្ាុរមនិចរល់េបថ្ន ាំ

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត់្ម្រតានូវដផ្នការសកមាភាពសែើមបើស្លើយត្ប
នឹងឧបសគគដែលានរកស ើញសៅកនុងទម្រមង់EAC

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ



ជាំពកូ្ ី
៥

បញ្ហា ង្បឈម និរដាំល េះង្ាយ
ចាំល េះការលង្បើឱ្ស្ែង្បឆាំរលមលគអលដដស្៍



ការវាយរាំនេក្តាត ង្បឈមននការខក្ខាន ឬការលបាេះបរ់លស្វាពាបាេ 
នាលពេដនាអរ និរការផ្តេង់្បឹក្ាលដើមបបីង្ហា រជាមុន

ស្វើចាំណាកម្រសុក
សៅស្វើការ

កាំពុងសម្របើម្រាស់
សម្រគឿងម្រសវងឹ

គ្មា នម្រាក់់សម្រាប់
ស្វើែាំសណើ រ

កាំពុងសម្របើម្រាស់
សម្រគឿងសញៀន

ានវបិត្តិ
ដផ្នកសា រត្ើ

ានការសរ ើសសអ្ើង
ខវេះការគ្មាំម្រទពើសងគម

មិនយល់ចាស់ពើការសម្របើ
ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍



វាយរាំនេក្តាត ង្បឈម ាន ោា ន ប ដនតគអមន/៍ារអនែេឹះ  ាំព័រ

អ្នកជាំងឺានបាំណងសៅស្វើការសៅសម្រៅ
ម្របសទសឬបតូរទើកដនលងការររសៅសខត្ត
សផ្សង

ស្វើការទាំនក់ទាំនងជាសទៀងទាត្់តាមទូរសព័ទ SMS, Telegram, Messenger, email....
បញ្ហា ក់ចាសល់ាស់ សពលណាដែលម្រត្ូវតល សប់តូរទើកដនលងស្វើការ។ផ្តលជ់សម្រមើសថ្ន ាំរយៈ
សពលដវង អាចែល៦់ដខ(ម្របសិនសមម្រសម) ឬដណនាំសសវាART ដែលសៅជិត្

៤៣–៤៤

អ្នកជាំងឺានភាពម្រកើម្រកពិាកកនុងការសុាំ
ចាប់ការររគ្មា នម្រាក់់ស វ្ើែាំសណើ រ

ដសវងរកការជួយពើបណាត ញសងគមអ្ងគការសម្រៅរដាឋា ភិាលការសនសាំម្រាក់តទ លខ់លួន
ផ្តលថ់្ន ាំរយៈសពលដវង(MMD)។រកជាំនួយពើសេគមន៍សែើមបើគ្មាំម្រទនិងពម្រងឹងការសលប
ថ្ន ាំម្រត្ឹមម្រត្ូវសទៀងទាត្់និងជាប់លាប់

៣៧-៣៨

អ្នកជាំងឺកាំពុងសម្របើម្រាសស់ម្រគឿងសញៀន/
សម្រគឿងម្រសវងឹ

ផ្តលម់្របឹកាអ្ាំពើផ្លអាម្រកក់ថ្នការសម្របើម្រាស់សរធាតុ្សញៀនឬសម្រគឿងម្រសវងឹ
បញ្ាូ នសៅរកសសវាពាាលនិងបនាបសរធាតុ្សញៀន

៧៧-៧៨

អ្នកជាំងឺានវបិត្តិដផ្នកសា រត្ើឬវបិត្ត
្ៃន់្ៃរអ្វើមួយ

ពិភាកាពើការរកអ្នកជាំនួយកនុងការសលបថ្ន ាំនិងការគ្មាំម្រទដផ្នកអារមាណ៍
បញ្ាូ នសៅរកសសវាការពាាលផ្លូវចិត្ត

៨២-៨៣

អ្នកជាំងឺកាំពុងលាក់ាាំងសថ នភាពសមសោគ
សអ្ែសជ៍ាមួយម្រគួសរ/ថ្ែគូ ឬអ្នកជាំងឺខវេះ
ការគ្មាំម្រទពើសងគមានការសរ ើសសអ្ើង

ផ្តលម់្របឹកាអ្ាំពើគុណសមបត្តិនិងគុណវបិត្តិថ្នការបរា ញសថ នភាពសមសោគសអ្ែស៍
សលើកទឹកចិត្តអ្នកជាំងឺឱ្យម្រាប់ពើសថ នភាពរបសគ់្មត្់សៅថ្ែគូម្រកុមម្រគួសរម្របសិនសបើគ្មា ន
ឧបសគគឬផ្លអាម្រកក់និងអ្ត្ថម្របសយាជន៍ថ្នសសវាតាមរកថ្ែគូ
ផ្តលម់្របឹកាពើចិត្តសងគមនិងការសបើកចាំេរសថ នភាព/ការជូនែាំណឹងថ្ែគូ
មិត្តគ្មាំម្រទមិត្ត(Peer support group)

៨១-៨២

អ្នកជាំងឺមិនយលព់ើឱ្សងម្របឆ្ងាំងសមសោគ
សអ្ែស៍

ពនយលព់ើសមសោគសអ្ែស៍និងថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍(គុណសមបត្តិរបសថ់្ន ាំម្របឆ្ងាំង
សមសោគសអ្ែស)៍

២៣-២៤

ការវាយរាំនេក្តាត ង្បឈមននការខក្ខានឬការលបាេះបរ់លស្វា
ពាបាេ នាលពេដនាអរ និរការផ្តេង់្បឹក្ាលដើមបបីង្ហា រជាមុន



លតាេះលយើរនាាំោន ពិនិរយល ើរវិញ 
ពីវិធីថដេដនក្លេបថ្ន ាំង្បឆ ាំរលមលគអលដដស្៍

71 បញ្ហា ង្បឈមចាំល េះការលេបថ្ន ាំ



ារអនែឹេះ
➢ សយើងនាំគ្មន ពិនិត្យស ើងវញិពើរសបៀប
ដែលអ្នកសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍

ចាំណុចពិភាក្ា
▪ សតាេះរកនឹកពើបញ្ហា ម្របឈមដែលអ្នកជបួម្របទេះសពលអ្នកសលបថ្ន ាំ
▪ សូមសម្រមួលអារមាណ៍សេើយម្រាប់ខុ្ាំពើបញ្ហា ម្របឈមដែលអ្នកានជបួម្របទេះខុ្ាំសកសួរសម្រ េះខុ្ាំចង់ដសវង
រកវ ិ្ ើណាដែលអាចជយួអ្នកឱ្យម្របសសើរជាងមុន

▪ សត្ើសរៀបោប់នូវសេតុ្ការណ៍ដែលសកើត្ស ើងសពលអ្នកសភលចសលបថ្ន ាំចុងសម្រកាយសគបងអស់?

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត់្ម្រតានូវឧបសគគជាក់លាក់សៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

▪ ដសវងរកឧបសគគនិងបញ្ហា ម្របឈមជាមយួ
អ្នកជាំងឺ

▪ ឧៈថ្នសាំណួរសបើក(សចៀសវាងសាំណួរបិទ)
▪ សត្ើានបញ្ហា ម្របឈមអ្វើខលេះដែលស វ្ើឱ្យអ្នក
ពិាកកនុងការសលបថ្ន ាំោល់ថ្ងៃ?

▪ សត្ើអ្នកានស វ្ើអ្វើខលេះោល់ថ្ងៃសែើមបើចាាំសពល
សលបថ្ន ាំ?

▪ សត្ើនឹងានអ្វើសកើត្ស ើងខលេះម្របសិនសបើអ្នក
មិនសលបថ្ន ាំោល់ថ្ងៃ?

បញ្ហា ង្បឈមចាំល េះការលេបថ្ន ាំ

ឧបសគគ សាំណួរសែើមបើដសវងរកឧបសគគ

ខវេះចាំសណេះែឹង សូមម្រាប់ស ា្ េះថ្ន ាំដែលអ្នកកាំពុងសម្របើ? រសបៀបសលបថ្ន ាំនិងការទុកដាកថ់្ន ាំ(សលបសៅសា៉ៅ ងប៉ៅុនា ន? សលប
ប៉ៅុនា នែង? ទុកថ្ន ាំសៅឯណា?) និងពើបាំណងថ្នការសលបថ្ន ាំ?

សភលចសលបថ្ា ាំ សូមម្រាប់សបើធាល ប់សភលចឬឧសាេ៍សភលចសលបថ្ន ាំ? សលបថ្ន ាំសទៀងសពលជាប់លាប?់ សត្ើានវ ិ្ ើអ្វើខលេះដែល
អាចជួយរ ាំលឹកខលួនឯងឱ្យកុាំឱ្យសភលចសលបថ្ន ាំ?

ផ្លរ ាំខានថ្នថ្ន ាំ សត្ើអ្នកានផ្លរ ាំខានអ្វើខលេះពើការសលបថ្ន ាំ? (វលិមុខកអួត្ចសរអ រោគរូស ែាំសណកមិនសកប់)

្ុញម្រទាន់សលបថ្ន ាំ សត្ើអ្នកធាល ប់ានអារមាណ៍មិនម្រសួលសៅសពលម្រតូ្វសលបថ្ន ាំ(ទាំេាំទម្រមង់រសជាតិ្) ដែរឬសទ ? សបើអ្នកាន
វលិមុខបញ្ហា ម្រកពេះអ្ស់កាល ាំងសុបិនតចដមលកសត្ើអ្នកឈប់សលបថ្ន ាំដែរឬសទ?

ការាត់្/ដាច់់ថ្ន ាំ សូមម្រាប់ម្របសិនធាល ប់ស្វើាត់្ឬអ្ស់ថ្ន ាំមុនថ្ងៃណាត់្?

មិនានការគ្មាំម្រទ សត្ើអ្នកានសគ លអ់្នកដែលកាំពុងសម្របើថ្ន ាំដែរឬសទ? ម្របសិនសបើាន សត្ើអ្នកគ្មាំម្រទគ្មន គ្មត់្ដែរឬសទ?

ការស វ្ើែាំសណើ រ សត្ើអ្នកានការលាំាកអ្វើខលេះកនុងការស វ្ើែាំសណើ រមកគលើនិក(ផ្លូវឆ្ងៃ យថ្ងលចាំណាយការររ..)?

កងវេះចាំណើ អាហារ
សត្ើកងវេះចាំណើ អាហារធាល ប់ជាបញ្ហា ចាំបងមួយកនុងការសលបថ្ន ាំ ឬបញ្ចុ កថ្ន ាំកូនយា៉ៅ ងណាខលេះ?

ចរកឹកុារ សត្ើអាចម្រាប់ពើអារមាណ៍របសកូ់នែូចជាការសរៀន ការត្ក់សលុត្ឬជាំងឺសផ្សងៗ ដែលកូនម្របដកកមិនសលបថ្ន ាំ?



✓ អ្នកខលេះានឧបសគគសកើត្ស ើងសៅសពលសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ សយើងអាចជយួអ្នក
សែើមបើសដាេះម្រសយបញ្ហា ម្របឈមទាាំងសនេះ

✓ សតាេះសយើងនាំគ្មន ពិភាកាអ្ាំពើសេតុ្ផ្លខលេះៗដែលស វ្ើឱ្យអ្នកកូនរបស់អ្នកពិាកកនុងការ
សលបថ្ន ាំឬបញ្ចុ កថ្ន ាំ

បញ្ហា ង្បឈមការលេបថ្ន ាំរបស្ស់្រស្តាីននផ្ទល េះ
ស្រស្តបីាំលៅលដ្ឋេះក្នូ, ក្ាុរ និរយវុវ័យ



ារអនែឹេះ
➢ អ្នកខលេះានឧបសគគសកើត្ស ើងសៅសពលសលប
ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍។សយើងអាចជយួអ្នក
សែើមបើសដាេះម្រសយបញ្ហា ម្របឈមទាាំងសនេះ

➢ សតាេះសយើងនាំគ្មន សយើងនឹងពិភាកាពើសេតុ្ផ្ល
ខលេះដែលស វ្ើឱ្យអ្នកកូនរបស់អ្នកពិាកកនុង
ការសលបថ្ន ាំឬបញ្ចុ កថ្ន ាំ។

ចាំណុចពភិាក្ា

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត្់ម្រតាឧបសគគសៅកនុងទម្រមង‹់ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

ដសវងរកឧបសគគ/បញ្ហា ម្របឈមជាមយួអ្នកជាំងឺកូនរបស់គ្មត្់
ឬយុវវយ័
ឧៈថ្នសសងេបការសនទនស ើងវញិ,
• អ្នកកាំពុងដត្្ៃល់ឱ្សងម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍នឹងបងកភ័យ
ែល់អ្នក/កូនអ្នក

• អ្ញ្ច ឹងអ្នកានអារមាណ៍មួស ៉ៅ សៅសពលណារ ាំលឹកពើថ្ន ាំ វាស្វើ ឱ្្
យានភាពតានត្ឹងកនុងចិត្ត

• អ្វើដែលខ្ុ ាំានឮពើអ្នកគឺ អ្នកានអ្វើៗជាសម្រចើនសម្រាប់ស្វើវាជា
ការពិាកកនុងការសលបថ្ន ាំោល់ថ្ងៃសេើយអ្នកមិនចាស់ថ្ថ្ន ាំ
អាចជួយអ្នក/កូនអ្នកានសុខភាពលអ

បញ្ហា ង្បឈមការលេបថ្ន ាំរបស្ស់្រស្តាីននផ្ទល េះ 
ស្រស្តបីាំលៅលដ្ឋេះក្នូ, ក្ាុរ និរយវុវ័យ

ឧបស្អគ ស្ាំណួរលដើមបថីស្វររក្ឧបស្អគ
ានជាំងឺម្របចាាំកាយ សត្ើជាំងឺម្របចាាំកាយ(ជាំងឺទឹកសនមដផ្អមសលើស្មសនល ក់ោុ ាំថ្រ ៉ៅ...) ប៉ៅេះ ល់អ្វើខលេះែល់ការ

សលបថ្ន ាំោល់ថ្ងៃ? សេើយវារ ាំខានែល់ជិវតិ្រស់សៅម្របចាាំថ្ងៃរបស់អ្នកែូចសមតចខលេះ?

ការាក់ទឹកចិត្ត សត្ើអ្នកានអារមាណ៍យា៉ៅ ងណាសៅសលើសកមាភាពដែលអ្នកធាល ប់ចូលចិត្តពើមុននិងសពវថ្ងៃ
(ាក់ទឹកចិត្តគ្មា នសងឃមឹបសនទ សខលួនឯង)?

ម្រាប់សថ នភាពសមសោគ សត្ើអ្នកណាខលេះដែលអ្នកទុកចិត្តសេើយម្រាប់ពើសថ នភាពផ្ទុករបស់អ្នក? សត្ើអ្នកានគ្មាំម្រទ
ការសលបថ្ន ាំកម្រមិត្ណា? សត្ើការលាក់សថ នភាពផ្ទុកពើថ្ែគូ អាចប៉ៅេះ ល់ែល់ការពាាល
ដែរឬសទ?

ការាក់រយនិង
សរ ើសសអ្ើង

សត្ើធាល ប់ទទលួការាក់រយនិងសរ ើសសអ្ើងអ្វើខលេះ(ចូលម្រកុមចូលរមួពិ ើ្ទទលួសមតើមិនសម
រមយបែិសស្ការររឬការលាំាកមកសបើកថ្ន ាំសៅគលើនិក)?

ការសម្របើសរធាតុ្ម្រសវងឹ/
សញៀន

សត្ើធាល ប់កាត់្បនថយការសសពសម្រគឿងម្រសវងឹឬសម្រគឿងសញៀនប៉ៅុណាា (មសួ ៉ៅ អារមាណ៍មិន
លអ ចាំននួែងថ្នការសម្របើសពលសវលាដែលសម្របើ)?

េងិាផ្លូវសភទ និង
សយនឌ័្រ

សត្ើធាល ប់ទទលួេងិាផ្លូវសភទឬសយនឌ័្រអ្វើខលេះពើថ្ែគូ? សត្ើអ្នកានអារមាណ៍យា៉ៅ ងណាដែរ
ចាំស េះទាំនក់ទាំនងរបស់អ្នកជាមយួម្រគួសរនិងថ្ែគូ?



មនុសសខលេះទទួលរងផ្លរ ាំខានខលេះៗដត្វានឹង្ូរម្រសលសៅវញិ
សូមបនតការសលបថ្ន ាំរបស់អ្នករេូត្ែល់សពលអ្នកមកជួបម្រគូសពទយ

ការង្អប់ង្អរផ្េរ ាំខាន



ារអនែឹេះ
➢ មនុសសខលេះទទលួរងផ្លរ ាំខានសេើយផ្ល
រ ាំខានជាសម្រចើននឹង្ូរម្រសលវញិកនុងសពលខាង
មុខ។សូមបនតសលបថ្ន ាំរបស់អ្នករេូត្ែល់
សពលអ្នកជបួម្រគូសពទយរបស់អ្នក

ចាំណុចពភិាក្ា

• សត្ើានផ្លរ ាំខានអ្វើខលេះដែលអ្នកានជួបម្របទេះពើមុនមក? សបើអ្នកមិនធាល បជួ់បម្របទេះ
ផ្លរ ាំខានអ្វើសទសត្ើអ្នកធាល បឮ់សគនិយាយអ្ាំពើផ្លរ ាំខានអ្វើខលេះដែលទាកទ់ងនឹងថ្ន ាំម្របឆ្ងាំង
សមសោគសអ្ែស?៍

• ផ្លរ ាំខានទូសៅ៖ឈកឺាលចងក់អួត្ចសរអ រឈសឺចែុ់ាំយល់សបដិសម្រចើន
– ម្រតូ្វបនតការពាាលសទាេះបើជាអ្នកជួបផ្លរ ាំខានកស៏ដាយ។

• សត្ើផ្លរ ាំខានអ្វើខលេះដែលអ្នកធាល បជួ់បម្របទេះដែលស វ្ើឱ្យអ្នកឈបស់លបថ្ន ាំឬនឹងស វ្ើឱ្យអ្នក
ឈបស់លបថ្ន ាំសបើសិនអ្នកជួបម្របទេះផ្លរ ាំខានសនេះ? 
– សត្ើអ្នកធាល បា់នស វ្ើអ្វើខលេះចាំស េះផ្លរ ាំខានននដែលអ្នកានជួបម្របទេះ? សត្ើអ្នកធាល ប់
និយាយជាមួយម្រគូសពទយរបស់អ្នកអ្ាំពើផ្លរ ាំខានទាាំងសនេះដែរឬសទ? 

• សត្ើអ្នកនឹងស វ្ើអ្វើខលេះម្របសិនសបើអ្នកជួបម្របទេះផ្លរ ាំខានដែលសយើងានពិភាកាទាាំងសនេះ?
ែាំសណាេះម្រសយដែលអាចាន៖
– សៅគលើនិកឱ្យានឆ្ងបប់ាំផុ្ត្សែើមបើពិភាកាអ្ាំពើផ្លរ ាំខានណាមួយដែលអ្នកានជាមួយ
ម្រគូសពទយរបស់អ្នកឬសៅចុងបញ្ចបថ់្នកិចចពិភាកាសនេះ ជាមួយបុគគលិកសមម្រសប។

– បនតសលបថ្ន ាំរេូត្ែល់សពលអ្នកានជួបជាមួយម្រគូសពទយរបស់អ្នក
– សលបថ្ន ាំជាមួយអាហារ(កនុងករណើ ចងក់អួត្ចសរអ រ/ឈកឺាល)
– សលបថ្ន ាំសៅសពលយប់(កនុងករណើ សនលឹម/ម្រសស នចិត្ត)

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

ម្របសិនសបើអ្នកជាំងឺមិនទាន់ានចាប់សផ្តើមសលប
ថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍សៅស ើយសទអ្នកអាច
ពិភាកាអ្ាំពើផ្លរ ាំខានដែលអាចនឹងានសេើយ
សរៀបចាំដផ្នការសែើមបើសដាេះម្រសយផ្លរ ាំខាន
ទាាំងសនេះសៅសពលវាសកើត្ស ើង។
▪ សត្ើអ្នកអាចទាក់ទងនរណាម្របសិនសបើអ្នក
ានអារមាណ៍មិនម្រសួលកនុងខលួនឬផ្ល
រ ាំខាន?  

ការង្អប់ង្អរផ្េរ ាំខាន



ម្របសិនសបើអ្នកសម្របើសរធាតុ្សញៀន
ជាការសាំខាន់ណាស់ដែលម្រត្ូវធានថ្
វាមិនស វ្ើឱ្យអ្នកខកខានការសលបថ្ន ាំ
សរៀងោល់ថ្ងៃនិងសទៀងសពលសវលាស ើយ

ការលង្បើារធារុលញៀន ឬលង្អឿរង្ស្វឹរ



ារអនែឹេះ
➢ សបើអ្នកសម្របើសរធាតុ្សញៀនជាការ
សាំខាន់ណាស់ដែលម្រត្ូវធានថ្ការ
សម្របើសរធាតុ្សញៀនរបស់អ្នក មិនស្វើឱ្យ
អ្នកខកខានសលបថ្ន ាំជាសរៀងោល់ថ្ងៃនិង
សទៀងសពលសវលាស ើយ។

ចាំណុចពភិាក្ា

• សបើអ្នកសម្របើសរធាតុ្សញៀនជាម្របចាាំសយើងអាចសរៀបចាំដផ្នការរមួគ្មន សែើមបើឱ្យអ្នកអាច
ចងចាាំពើសពលសវលាដែលម្រតូ្វសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកខណៈសពលដែលអ្នកកាំពុងសម្របើម្រាស់
សរធាតុ្សញៀន។សត្ើអ្នកានសគ្មលបាំណងែូចសមតចដែរ?  

• សត្ើចាំណុចណាខលេះថ្នការសម្របើសរធាតុ្សញៀនរបស់អ្នកអាចស វ្ើឱ្យអ្នកានការលាំាកកនុង
ការចងចាាំការសលបថ្ន ាំរបសអ់្នក?
– សត្ើអ្នកផឹ្កសម្រគឿងម្រសវងឹឬសម្របើម្រាស់សម្រគឿងសញៀនសផ្សងសទៀត្ញឹកញាបប់៉ៅុណាា ដែរ? 
– សត្ើការផឹ្កម្រសឬការសម្របើម្រាស់សម្រគឿងសញៀនសនេះអាចប៉ៅេះ ល់ែល់ការសលបថ្ន ាំរបស់
អ្នកែូចសមតច?

– សត្ើអ្នកសភលចសលបថ្ន ាំដែរឬសទសៅសពលអ្នកសម្របើសម្រគឿងម្រសវងឹឬសម្រគឿងសញៀនទាាំងសនេះ? 
• សត្ើអ្នកអាចស វ្ើអ្វើានខលេះសែើមបើជួយឱ្យអ្នកចងចាាំសលបថ្ន ាំរបសអ់្នក?

– ជា្មាតាសត្ើអ្នកសៅជាមួយអ្នកណាសេើយសត្ើអ្នកសៅទើណាសៅសពលអ្នកសៅផឹ្ក
សម្រគឿងម្រសវងឹ/សម្របើម្រាស់សរធាតុ្សញៀន? 

– សត្ើានមិត្តភកដ/ិសាជិកម្រគួសរ(ឧៈអ្នកគ្មាំម្រទ) ដែលអាចយកថ្ន ាំមកឱ្យអ្នកនិង
សលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យសលបថ្ន ាំដែរឬសទ? 

– សត្ើការឮសសមលងសោទ/៍ការស ើញសទើក រ័នឹងជួយអ្នកឱ្យចងចាាំានសទ? 
– សត្ើានអ្វើនឹងសកើត្ស ើងម្របសិនសបើអ្នកម្រតូ្វតល ស់បដូរសា៉ៅ ងសលបថ្ន ាំរបស់អ្នក?
– សត្ើវានឹងជួយអ្នកឱ្យចងចាាំដែរឬសទ? 

ក្ាំណរង់្តា
កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

▪បញ្ាូ នអ្នកជាំងឺសៅរកសសវាពាាលនិង
ផ្ដល់ម្របឹកាសបើគ្មត់្ម្រតូ្វការនិង
ម្របសិនសបើានសសវាសនេះ

ការលង្បើារធារុលញៀន និរលង្អឿរង្ស្វឹរ



អ្នកម្រតូ្វចាបស់ផ្តើមសលបថ្ន ាំវញិភាល មៗ
សៅសពលអ្នកនឹកស ើញ!

ការង្អប់ង្អរបញ្ហា ខក្ខានននការលេបថ្ន ាំ



ារអនែឹេះ
➢ ការខកខានសលបថ្ន ាំគឺជាសរឿង្មាតា។អ្វើ
ដែលសាំខាន់គឺថ្អ្នកម្រតូ្វចាប់សផ្តើមសលបវញិ
ភាល មៗសៅសពលអ្នកនឹកស ើញវញិ។

ចាំណុចពភិាក្ា

▪ ជួនកាលអ្នកខលេះសភលចសលបថ្ន ាំ។ការខកខានសលបថ្ន ាំគឺជាបទពិសស្ន៍ដែល
ម្រត្ូវសរៀនសូម្រត្មួយ។

▪ សយើងនឹងពិនិត្យសមើលបញ្ហា សនេះសៅោល់សពលដែលសយើងចាប់សផ្តើមវគគនើមួយៗ។
▪ សត្ើអ្នកគិត្ថ្កតាត អ្វើខលេះដែលោោ ាំងអ្នកមិនឱ្យចាប់សផ្តើមសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកស ើងវញិ
ម្របសិនសបើអ្នកខកខានសម្របើសលបមតង?

▪ សត្ើវ ិ្ ើអ្វើខលេះដែលលអបាំផុ្ត្សម្រាប់អ្នកសែើមបើស្លើយត្បសៅសពលអ្នកខកខានសលបថ្ន ាំ
មតងៗ?
– សត្ើអ្នកានសរៀនសូម្រត្អ្វើខលេះពើការខកខានសលបថ្ន ាំមតងៗដែលនឹងជួយអ្នក
សចៀសវាងការសភលចមតងសទៀត្កនុងសពលអ្នគត្?

– រកាអាកបបកិរយិាវជិាានសេើយពាយាមវលិម្រត្ ប់សៅកាន់សគ្មលសៅ
សគ្មរពតាមការពាាលរបស់អ្នកវញិឱ្យានឆ្ងប់បាំផុ្ត្តាមដែលអាចស វ្ើ
សៅាន

ក្ាំណរង់្តា
កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

សគមិនគួរសសើចចាំអ្កឱ្យអ្នកជាំងឺចាំស េះការ
ខកខានសលបថ្ន ាំមួយែងឬពើរែងសនេះ
សទ។ម្រត្ូវសតត ត្សលើយុទធសស្រសតសម្រាប់
សពលអ្នគត្សែើមបើសចៀសវាងការខកខាន
សលបថ្ន ាំ

ការង្អប់ង្អរបញ្ហា ខក្ខានននការលេបថ្ន ាំ



លរើនរ ថដេយវុវ័យង្រូវង្បាប់ 

ដចករ ាំដលកសថ នភាពផ្ទុករបសអ់្នក
ជាមយួនរណាាន កដ់ែលអ្នកទុកចិត្ត
អាចជយួអ្នកកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំង
សមសោគសអ្ែសោ៍លថ់្ងៃាន



ារអនែឹេះ
➢ ដចករ ាំដលកសថ នភាពផ្ទុករបស់អ្នក
ជាមួយអ្នកណាាន ក់ដែលអ្នកទុកចិត្ត
អាចជួយអ្នកកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំង
សមសោគសអ្ែស៍ោល់ថ្ងៃ

ចាំណុចពភិាក្ា
▪ វធីិសប្មារក់ារពារភាពជាឯកជន
✓ មប្រើប្រអរថ់្ន មំោយេនិោកស់ញ្ញា សមាា ល់
✓ មប្រើប្រអរោ់កថ់្ន បំ្រមសើរជាងកំរ ុង
✓ ែតល់មោរល់ពីទីកផនែងផដលអនកជំងឺអាចរកាទុកថ្ន  ំការមលរថ្ន បំ្រឆងំ  មេមោគមអដ

ស៍ មោយេនិឱយអនកដទទដឹង រ ុផនតប្តូវទុកមៅកផនែងណាផដលអនកជំងឺងាយមេើលម ើញ និង
អាចយកបាន។

▪ ែតល់ឱយអនកជំងឺនូវពត័ម៌ានពិត និងនូវអវផីដលជាតប្េូវការ៖
– មតើេនុសសមានលកខណៈសេបតតដូិចមេតចខ្ែះ ផដលអនកគិតថ្ជាជមប្េើសដស៏េរេយសប្មារ់

អនកប្បារពី់ស្ថា នភាពែទុកររស់អនកជាេយួគាតប់ាន?
– មតើអនកបានទទួលប្រមោជនអ៍វខី្ែះ ពីអនកផដលបានដឹងស្ថា នភាពែទុកមេមោគមអដស៍ររស់

អនក?
– មតើអនកសមប្េចចិតតថ្ទុកចិតតេនុសសមាន កម់ ះមោយរមរៀរណា?
– មតើអនកបារេភថ្ហានិភយ័នឹងមកើតមានចំមពាះអនក ប្រសិនមរើអនកប្បារពី់ស្ថា នភាពែទុកររស់

អនកឱយមគដឹង?
– ប្រសិនមរើេនុសសមាន ក ់កំពុងមៅកនុងទំ កទំ់នងជាេយួអនក:
– មតើមានប្រមោជនអ៍វខី្ែះែតល់ឱយទដគូររស់អនក  ប្រសិនមរើអនកកំពុងមលរថ្ន បំ្រឆងំមេមោគ       

មអស៍ោល់ទថៃ ម ើយែតល់ែលប្រមោជនោ៍ ងណាដូចមេតច?
– មតើអនកគិតថ្ទដគូ នឹងអាចគាបំ្ទអនករមរៀរណាខ្ែះកនុងការមលរថ្ន  ំររស់អនក?

ក្ាំណរង់្តា
កត្់ម្រតាទុកនូវដផ្នការសកមាភាពសែើមបើ
ស ល្ើយត្បនឹងឧបសគគដែលានរក
ស ើញសៅកនុងទម្រមង់ផ្តល់ម្របឹកាលមអិត្
(EAC)

លរើនរ ថដេយវុវ័យង្រូវង្បាប់ 

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

▪ ពិភាកាពើវ ិ្ ើសម្រាប់ការ រភាពជា
ឯកជន និងវ ិ្ ើទាាំងឡាយដែលអ្នក
ជាំងឺគួរម្រាប់ពើសថ នភាពផ្ទុកសមសោគសអ្
ែស៍របស់គ្មត់្និងម្រតូ្វម្រាប់ែូចសមកច។



▪ អ្នកគ្មាំម្រទការពាាលរបស់ខ្ុ ាំ៖
▪ ដផ្នការសម្រាប់សុាំជាំនួយពើពួកសគ/បរា ញសថ នភាពរបស់ខ្ុ ាំ៖
▪ ដផ្នការបម្រមងុ (ជសម្រមើសទើពើរសម្រាប់អ្នកគ្មាំម្រទការពាាល)៖

ការដសវងរកការគ្មាំម្រទពើអ្នកដែលាន
ចិត្តចង់ជួយអ្នកអាចស្វើការពាាល
របស់អ្នកកាន់ដត្ម្របសសើរស ើង

ការថស្វររក្ការោាំង្ ពីស្រគម



ារអនែឹេះ
➢ ការដសវងរកការគ្មាំម្រទពើអ្នកដែលានចិត្តចង់
ជយួអ្នកអាចស វ្ើការពាាលរបស់អ្នកកាន់ដត្
ម្របសសើរស ើង

ចាំណុចពភិាក្ា

▪ សត្ើនរណាអាចផ្តលក់ារគ្មាំម្រទែលអ់្នក?
– សត្ើបចចុបបននសនេះាននរណាានែឹងអ្ាំពើសថ នភាពHIV របសអ់្នកឬកាំពុងជួយអ្នក?
– ម្របសិនសបើគ្មា ននរណាសទសត្ើានអ្ត្ថម្របសយាជន៍អ្វើខលេះម្របសិនសបើនរណាាន ក់ែឹងសថ នភាពរបសអ់្នក?

▪ សត្ើបញ្ហា ម្របឈមឬការលាំាកអ្វើខលេះដែលអ្នកានឬអាចានកនុងការដសវងរកនរណាាន កស់ែើមបើស្វើ
ែូសចនេះ?
– ធាល ប់ានទទួលរងអ្ាំសពើេងិា(ជា កយសមដើរូបោយកាយសផ្សងសទៀត្?) ម្រពួយារមភអ្ាំសពើេងិា។
– ម្របសិនសបើបចចុបបននអ្នកានអ្នកជួយគ្មាំម្រទសត្ើអ្នកសបាយចិត្តនឹងការគ្មាំម្រទសនេះដែរឬសទ? 
– ម្របសិនសបើមិនានអ្នកជួយគ្មាំម្រទអ្នកសនេះសទសត្ើអ្នកានមិត្តភកដិឬសាជិកម្រគួសរដែលអាចគ្មាំម្រទ
អ្នកឬសទ? 

– សត្ើកតាត អ្វើខលេះដែលអាចស្វើឱ្យានការលាំាកចាំស េះបុគគលសនេះ សែើមបើគ្មាំម្រទអ្នក? 
▪ សត្ើាននរណាាន ក់ដែលអ្នកចង់សសនើសុាំការគ្មាំម្រទពើគ្មត់្? (ដផ្នការ)

– សបើសិនអ្នកមិនទាន់ានម្រាប់បុគគលសនេះអ្ាំពើសថ នភាពរបស់អ្នកសត្ើនឹងម្រាប់គ្មត្់ែូចសមតច?
▪ ម្របសិនសបើបុគគលដែលអ្នកសសនើសុាំឱ្យជយួនយិាយថ្គ្មត្ម់និអាចជយួអ្នកានចាំស េះការពាាលាន
សទសត្ើអ្នកអាចសៅរកនរណាសផ្សងសទៀត្? (ដផ្នការបម្រមុង) 

– អ្នកមិនចាាំាច់ម្រាប់ែលន់រណាាន ក់សទប៉ៅុដនតសបើាននរណាាន ក់ដែលសៅជិត្អ្នកជួយគ្មាំម្រទដផ្នការ
ពាាលរបសអ់្នកគឺានសរៈម្របសយាជន៍

ក្ាំណរ់ង្តា
កាំណត់្ម្រតាឧបសគគននដែលអ្នកានកាំណត់្
ជាមយួអ្នកជាំងឺសៅកនុងទម្រមង់‹ខ›

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

▪ វាយត្ថ្មលរកសមើលអ្ាំសពើេងិាដែលអាចសកើត្
ស ើងសដាយសរដត្ការបរា ញសថ នភាព៖
សត្ើអ្នកចង់សដមដងត្ួសែើមបើបរា ញពើសថ នភាព
របស់អ្នកម្រាប់ថ្ែគូឬមនុសសជាទើម្រសឡាញ់
របស់អ្នកដែរឬសទ? 

▪ សរៀបចាំសាភ រជាំនយួសែើមបើបរា ញសថ នភាព
ម្របសិនសបើចាាំាច់/សមម្រសប

▪ បញ្ាូ នអ្នកជាំងឺសៅរកការគ្មាំម្រទសបើពកួសគ
ម្របឈមមុខឬទទលួរងអ្ាំសពើេងិា

ការថស្វររក្ការោាំង្ ពីស្រគម



ជាំពកូ្ ី

៥

ការពង្រឹរការផ្តេង់្បឹក្ាេមអរិ 
និរការតាមដ្ឋនបនទកុ្លមលគអលដដស្៍



ចាំនួនបនទុក្លមលគអរបស្ដ់នក្ានក្ង្មិរទាប

ចាំនួនបនទុកសមសោគសអ្ែស៍ទាបានន័យថ្អ្នកកាំពុងដត្សម្របើថ្ន ាំានលអសេើយានម្របសិទធភាព។
សនេះមនិដមនានន័យថ្អ្នកអាចឈប់សលបថ្ន ាំសនេះសទ។

✓ អ្នកសៅដត្ានសមសោគសអ្ែស៏សៅកនុងខលួនសេើយអាចចមលងសមសោគសអ្ែសា៍ន

✓ ម្របសិនសបើបនទុកសមសោគរបស់អ្នកមនិសថតិ្សៅសម្រកាម៤០កូពើសនេះសទ។

✓ សូមបនតសលបថ្ន ាំរបស់អ្នកជាសរៀងោល់ថ្ងៃ។



ារអនែឹេះ
• ចាំននួសមសោគសៅកនុងខលួនទាបានន័យថ្
អ្នកសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ានម្រតឹ្ម
ម្រតូ្វសេើយថ្ន ាំានម្របសិទធិភាព។

• សនេះមិនានន័យថ្អ្នកអាចឈប់សលបថ្ន ាំ
សនេះសទ។

• ម្រតូ្វបនតសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍របស់
អ្នកោល់ថ្ងៃ។

ចាំណុចពិភាក្ា

• សមសោគសអ្ែស៍កនុងខលួនងយចុេះ(តិ្ចជាង១០០០កូពើ) ានន័យថ្ការសលបថ្ន ាំរបស់អ្នក
កាំពុងានម្របសិទធភាព។មិនដមនានន័យថ្អ្នកអាចឈប់សលបថ្ន ាំឬឈប់សម្របើមស្ាាយ
ការ រសនេះសទ។

• អ្នកសៅដត្អាចចមលងសមសោគសអ្ែស៍សៅអ្នកែថ្ទានរេូត្ែល់សមសោគងយចុេះសម្រកាម៤០កូពើ។
• សត្ើអ្នកានជួបបញ្ហា អ្វើសទកនុងសពលសលបថ្ន ាំរបស់អ្នក? សត្ើានចាំណុចអ្វើខលេះដែលានជួយអ្នកឱ្យ
ចងចាាំសលបថ្ន ាំរបស់អ្នក?

សររ ាំលឹកខលេះៗ៖
• ជាការសាំខាន់ណាស់ដែលម្រត្ូវមកតាមការណាត្់ជួបរបស់ម្រគូសពទយ។
• ម្របសិនសបើអ្នកែឹងថ្ថ្ន ាំរបស់អ្នកជិត្អ្ស់សេើយសូមមកគលើនិកសទាេះបើជាអ្នកមិនទាន់ែល់សពល
ណាត្់ជួបក៏សដាយ។

• សយើងនឹងពិនិត្យសមើលមនទុកសមសោគសអ្ែស៍មតងសទៀត្កនុងរយៈសពល ____ [៦ដខសម្រាប់អ្នកជាំងឺងាើ
សេើយសនេះគឺជាលទធផ្លចាំនួនបនទុកសមសោគសលើកែាំបូងឬមួយឆ្ងន ាំសម្រាប់អ្នកជាំងឺណាដែលានចាំនួន
សមសោគទាបសលើសពើមួយែង]។

• សូមជូនែាំណឹងែល់អ្នកផ្តល់ម្របឹការបស់អ្នកឱ្យានែឹងម្របសិនសបើអ្នកានបញ្ហា កនុងការសលបថ្ន ាំ
របស់អ្នកសៅកនុងសពលអ្នគត្សែើមបើឱ្យគ្មត់្អាចជួយអ្នកសដាេះម្រសយបញ្ហា ទាាំងសនេះ។

• ការណាត់្ជួបសលើកសម្រកាយរបស់អ្នកគឺ_______។សទាេះបើជាអ្នកសៅសល់ថ្ន ាំក៏សដាយវាានសរៈ
សាំខាន់ណាស់ដែលអ្នកម្រត្ូវមកតាមការណាត្់។

ចាំនួនបនទុក្លមលគអរបស្ដ់នក្ានក្ង្មិរទាប

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• សត្ើចាំននួសមសោគទាបវាានន័យែូចសមតច? 
• សេតុ្អ្វើានវាសាំខាន់កនុងការបនតការសលបថ្ន ាំ
របស់អ្នកជាសរៀងោល់ថ្ងៃ?  

• សត្ើសៅសពលណាដែលម្រតូ្វពិនិត្យចាំននួ
សមសោគបនទ ប់?  

• សត្ើអ្នកសម្របើថ្ន ាំអ្ើខលេះសេើយសៅសពលណា?  



ចាំនួនបនទុក្លមលគអរបស្ដ់នក្ានក្ង្មិរខពស្់

សមសោគសអ្ែស៍កាំពុងដត្បសងកើនចាំនួនរបស់វា
ដងមសទៀត្និងកាំពុងបងកសម្រគ្មេះថ្ន ក់ែល់ោង
កាយរបស់អ្នក
អ្នកម្របដេលជាខកខានមិនានសលបថ្ន ាំ
ឬ...សមសោគម្របដេលជាានតល សប់តូរខលួនវា
សេើយថ្ន ាំទាាំងសនេះដលងានម្របសិទធភាពសលើ
វាសទៀត្សេើយ។



ចាំនួនលមលគអរបស្ដ់នក្ានក្ង្មិរខពស្់
ារអនែឹេះ

• សនេះានន័យថ្សមសោគសអ្ែសក៍ាំពុងបសងកើនចាំនួនខលួនវាដងម
សទៀត្សេើយកាំពុងបងកសម្រគ្មេះថ្ន ក់ែលរូ់បរបសអ់្នក។

• អ្នកម្របដេលខកខានមិនានសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍
របសអ់្នកសេើយ។

• សមសោគសអ្ែសអ៍ាចសុាំដែលានន័យថ្វាានតល សប់តូរខលួនវា
សេើយថ្ន ាំរបសអ់្នកដលងានម្របសិទធភាពសេើយ។

ចាំណុចពិភាក្ា

• ចាំនួនបនទុកសមសោគរបសអ់្នកគឺ__________, ដែលចាត្់ទុកថ្ខពស។់
• សគ្មលសៅគឺម្រត្ូវរកាវាឱ្យចុេះទាបសម្រកាម១.០០០កូពើ។
• សនេះានន័យថ្សមសោគសអ្ែសក៍ាំពុងបសងកើនខលួនវាកាន់ដត្សម្រចើនសៅកនុងខលួនរបសអ់្នក។
• សនេះគឺអាចមកពើអ្នកមិនានសម្របើថ្ន ាំតាមការដណនាំានម្រត្ឹមម្រត្ូវឬពើសម្រ េះថ្ន ាំសនេះវាដលងានម្របសិទធភាព
ចាំស េះសមសោគសៅកនុងខលួនរបសអ់្នក។

• សៅសពលសមសោគានចាំនួនសម្រចើនដបបសនេះសៅកនុង្មរបសអ់្នកម្របព័នធភាពសុាំ (ការ រ) របសអ់្នកចុេះ
សខាយជាងមុន។បញ្ហា សនេះប៉ៅេះ លែ់លខ់ួរកាលសបេះែូងសងលើមនិងត្ម្រមងសនមរបសអ់្នកនិងស្វើឱ្យអ្នកធាល ក់
ខលួនឈ។ឺ

• ម្របសិនសបើអ្នកមិនានសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគអ្ែស៍ ានម្រត្ឹមម្រត្ូវសទសនេះសមសោគអាចតល សប់តូរខលួនសេើយ
វវិឌ្ឍជា“សុាំ”សៅនឹង“ថ្ន ាំ”ដែលានន័យថ្សទាេះបើជាអ្នកសលបថ្ន ាំម្រត្ឹមម្រត្ូវក៏សដាយក៏វាដលងានម្របសិទធ
ភាពត្សៅសទៀត្ដែរ។

• សៅសពលានបនទុកសមសោគសម្រចើនវារយនឹងចមលងសមសោគសអ្ែសស៍ៅថ្ែគូរបសអ់្នកែូសចនេះវាសាំខាន់ណាស់
ដែលម្រត្ូវសម្របើមស្ាាយការ រម្រគប់សពល។

• ម្របសិនសបើអ្នកសៅដត្ខកខានមិនានសលបថ្ន ាំត្សៅសទៀត្សត្ើលទធផ្លនឹងអាចសៅែូចសមតច? សត្ើានអ្វើខលេះ
ដែលអាម្រកក់បាំផុ្ត្នឹងអាចសកើត្ស ើង?  

• ម្របសិនសបើអ្នកចង់ស វ្ើការពាាលោលថ់្ងៃសត្ើអ្នកសងឃមឹថ្អ្វើនឹងសកើត្ស ើង? 

លតាេះរ ាំេកឹ្ល ើរវិញ
• សត្ើអាចានសេតុ្ផ្លអ្វើខលេះដែលបណាត លឱ្យ
ចាំនួនបនទុកសមសោគស ើងខពស?់  

• សត្ើអាចានអ្វើសកើត្ស ើងសៅសពលដែលចាំនួនសម
សោគរបស់អ្នកស ើងខពស?់  

• សបើចាំនួនសមសោគងយចុេះសត្ើវាលអែូចសមតចដែរ? សត្ើ
វាសាំខាន់ែូចសមតចដែរចាំស េះសុខភាពរយៈសពល
ដវងរបស់អ្នក?  

• សត្ើអ្នកគិត្ថ្អ្វើនឹងសកើត្ស ើងម្របសិនសបើអ្នកមិន
សលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគអ្ែស៍ ឱ្យានសទៀងទាត្់
សទ?  

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

ម្រតូ្វចងចាាំសម្របើភាសដែលមិនបុសរវនិិចេ័យនិង
សដាយការសគ្មរព- មិនម្រតូ្វសតើបសនទ សឬរេិះគន់
សនេះសទ៖
“ខុ្ាំសបាយចិត្តដែលអ្នកអ្សញ្ា ើញមកយក
លទធផ្លសត្សតោប់សមសោគរបស់អ្នក។ឥ ូវ
សយើងអាចជយួអ្នកសែើមបើសសម្រមចានចាំននួ
សមសោគងយចុេះ។”



រលបៀបលេបថ្ន ាំរបស្ដ់នក្

✓ វាអាចពិាកកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ោល់ថ្ងៃ

✓ សយើងនឹងរ ាំលឹកស ើងវញិទាាំងអ្ស់គ្មន ពើភាពញឹកញាប់ដែល

អ្នកសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ សេើយរកសមើលថ្

សត្ើអាចស្វើឱ្យវាកាន់ដត្ម្របសសើរស ើងសដាយរសបៀបណា

✓ សត្ើអ្នកធាល ប់សភលចសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ប៉ៅុនា នែង

កាលពើដខមុន?

ចាំនួនែងថ្នការសភលច
សលបថ្ន ាំកាលពើដខមុន

≤ ២ ែង

មិនយកថ្ន ាំមក

> ២ ែង



ារអនែឹេះ

➢ វាអាចពិាកកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍
ោល់ថ្ងៃ

➢ សយើងនឹងរ ាំលឹកស ើងវញិទាាំងអ្ស់គ្មន ពើភាពញឹកញាប់
ដែលអ្នកសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ សេើយរក
សមើលថ្វាអាចស្វើឱ្យកាន់ដត្ម្របសសើររសបៀបណា

➢ សត្ើអ្នកសភលចសលបថ្ន ាំប៉ៅុនា នែងកាលពើដខមុន?

ចាំណុចពិភាក្ា
• អ្នកខលេះានការពិាកកនុងការសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ ោល់ថ្ងៃ
• មនុសសមួយចាំនួនានបញ្ហា កនុងការសលបថ្ន ាំរបស់ខលួនសៅសពលខលេះ
• ចូររកនឹកកាលពើសាត េ៍មុនសត្ើអ្នកានសភលចសលបថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែស៍ប៉ៅុនា នែង

(ប៉ៅុនា នថ្ងៃ)? 
• សត្ើសេតុ្ការណ៍វាសកើត្ស ើងដត្មួយសាត េ៍សនេះឬ? ចុេះកាលពើដខមុន?

លស្ចក្តីនា ាំស្ង្ាប់ដនក្
ផ្តេល់ស្វា

1. សុាំឱ្យអ្នកជាំងឺគិត្ថ្សត្ើគ្មត់្សភលចសលបថ្ន ាំប៉ៅុនា ន
ែងកាលពើសាត េ៍កនលងសៅសនេះ

2. សួរម្របសិនសបើវាសកើត្ស ើងដត្សាត េ៍មយួសនេះ
3. កាំណត់្រកសមើលថ្ានប៉ៅុនា នែងដែលគ្មត្់
ានសភលចកាលពើដខមុន

4. សមើលតាោងខាងសត ាំថ្ែកាំណត់្រកសថ នភាពថ្ន
ការសលបថ្ន ាំម្របសិនសបើគ្មត់្សលបានលអ, 
ម្យម, សខាយ
ក្ាំណរ់ង្តា៖

បាំសពញទម្រមងផ់្តល់ម្របឹកាលមអតិ្
កត្ច់ាំណាាំនូវសថ នភាពថ្នការសលបថ្ន ាំ៖លអ, ម្យម, 
សខាយសៅតាមចាំននួែងដែលគ្មត្ា់នសភលចសលប

រលបៀបលេបថ្ន ាំរបស្ដ់នក្

ចាំនួនដរថដេបានលលែចក្នរុមយួថខ ាថ នភាពលេបថ្ន ាំ

អ្នកជាំងឺសលបថ្ន ាំ១ថ្ងៃដត្១ែង

≤ ២ ែង ២ពិនទុ
មិនានយកថ្ន ាំមកជាមួយ ១ពិនទុ

> ២ ែង ០ពិនទុ
អ្នកជាំងឺសលបថ្ន ាំ១ថ្ងៃ២ែង

≤ ៤ែង ២ពិនទុ
មិនានយកថ្ន ាំមកជាមួយ ១ពិនទុ

> ៤ ែង ០ពិនទុ



ការតាមដ្ឋនពីបនទុក្លមលគអលដដស្រ៍បស្ដ់នក្

ការតាមដានបនទុកសមសោគសអ្ែស៍របស់អ្នក
ជាការចាាំាច់និងានសរសាំខាន់បាំផុ្ត្
សែើមបើវាស់ដវងពើម្របសិទធិភាពថ្នការពាាល
សដាយថ្ន ាំម្របឆ្ងាំងសមសោគសអ្ែសដ៍ែលអ្នក
កាំពុងសលប

សូមចូលរមួសេការសដាយមកស្វើការបូម្មោប់បនទុកសមសោគ
តាមការណាត់្និងម្រពមសម្រពៀងគ្មន ជាមួយម្រគូសពទយ។



ារអនែឹេះ

➢ សយើងនឹងពិនិត្យសមើលបនទុកសមសោគសអ្ែស៍របសអ់្នកបនត
សទៀត្បនទ ប់ពើអ្នកស វ្ើតាមការឯកភាពរបសស់យើង

ចាំណុចពិភាក្ា

▪ សដាយសរលទធផ្លសត្សតោប់បនទុកសមសោគសអ្ែស៍(VL) របសអ់្នក≥40 កូពើ ែូចសនេះសយើងម្រត្ូវស្វើការ
ពម្រងឹងការផ្តលម់្របឹកាលមអិត្ពើការសលបថ្ន ាំម្រត្ឹមម្រត្ូវសទៀងទាត្់ និងជាប់លាប់(EAC) រយៈសពល៣ដខ
ជាប់គ្មន ។

▪ បនទ ប់ពើបញ្ចប់ការផ្តលម់្របឹកាពម្រងឹងការសលបថ្ន ាំស ើងវញិ៣ែងចប់សពវម្រគប់ម្រគូសពទយនឹងបូម្ម
ពិនិត្យសមើលបនទុកសមសោគ(VL) អ្នកជាសលើកទើពើរស ើងវញិមតងសទៀត្។

ពិភាកាជាមួយអ្នកជាំងឺសៅតាមករណើ ខាងសម្រកាម៖

▪ ម្របសិនសបើលទធផ្លសត្សតស ើងវញិបនទ ប់ពើបញ្ចប់ EAC បនទុកសមសោគសអ្ែសក៍នុង្មកនុងកម្រមិត្មិន
អាចោប់ានសូមចូលរមួអ្បអ្រសរទរនូវការខិត្ខាំម្របឹងដម្របងរបសអ់្នកកនលងមកនិងសូមបនតទាល ប់
លអសនេះ

▪ ម្របសិនសបើលទធផ្លសត្សតស ើងវញិបនទ ប់ពើបញ្ចប់EAC សេើយបនទុកសមសោគសអ្ែសក៍នុង្ម≥
១.០០០កូពើកនុង១មើលើលើម្រត្ម្រគូសពទយនឹងបតូរថ្ន ាំអ្នកសៅជួរទើ២បនទ ប់ពើានសដាេះម្រសយោលប់ញ្ហា
ម្របឈមការសលបថ្ន ាំម្រត្ឹមម្រត្ូវសទៀងទាត្់និងជាប់លាប់

▪ ម្របសិនសបើលទធផ្លសត្សតស ើងវញិបនទ ប់ពើបញ្ចប់EAC សេើយបនទុកសមសោគសអ្ែសក៍នុង្មសៅ
ចសនល េះ៤០និងសម្រកាម១.០០០កូពើកនុង១មើលើលើម្រត្ម្រត្ូវបនតរបបឱ្សងជួរទើ១ែដែលនិងស្វើសត្សតVL 
មតងសទៀត្៣ដខសម្រកាយបនទ ប់ពើបញ្ចប់EAC សលើកទើ២។ម្របសិនសបើលទធផ្លសត្សតVL សៅដត្ែដែល
ចសនល េះ៤០និង១.០០០កូពើ/១មើលើលើម្រត្ម្រគូសពម្រទនិពិចារណាកនុងការបតូរថ្ន ាំសៅជួរទើ២ផ្ងដែរ។

ក្ាំណរ់ង្តា

បាំសពញខទង់ទើ១ថ្នទម្រមង់ផ្តល់ម្របកឹាលមអតិ្សតើពើការសលបថ្ន ាំម្រត្មឹម្រត្វូសទៀង
ទាត់្និងជាប់លាប់(សនលឹកEAC) និងកត់្ចាំណាាំ‹លអ›, ‹ម្យម› ឬ‹មិន
លអ› ដផ្អកសលើចាំនួនែងដែលគ្មត់្ានសភលចកនុង១ដខ (សមើលតាោង)។
បាំសពញខទង់២សផ្សងសទៀត្សម្រាប់កាំណត់្ម្រតានូវឧបសគគនិងអ្នតោគមន៍\
ដផ្នការ។

• សត្សត VL ស្វើស ើងវញិមតងសទៀត្...ដខសម្រកាយបនទ ប់ពើ
អ្នកានទទួលកម្រមិត្ថ្នការសលបថ្ន ាំ ‹លអ› ម្រាប់អ្នក
ជាំងឺសពលណាដែលម្រត្វូស្វើសត្សតviral load។

• គួរដត្បនតការផ្តល់ម្របឹកាលមអិត្បនតោល់ដខរេូត្ែល់
ការផ្តល់ម្របឹកាានលអកនុងកាំ ុងសពល៣ដខ។

• អ្នកជាំងឺដែលានបញ្ហា ជាមួយនងឹការសលបថ្ន ាំគួរដត្
បញ្ាូ នសៅរកជាំនួយបដនថមដែលអាចរកាន (ឧ. សពទយ
ចិត្តសស្រសតឬបុគគលិកសផ្សងដែលអាចជយួគ្មត់្ឱ្យ
សលបាន)

លស្ចក្តីថណនាាំស្ង្ាប់
ដនក្ផ្តេល់ស្វា

ការតាមដ្ឋនពីបនទុក្លមលគអលដដស្រ៍បស្ដ់នក្



ស្មូថែែរដាំណរអុណចាំល េះង្កុ្មការង្ហរបលចចក្ល ស្ និរាច ស្ជ់ាំនួយក្នរុកិ្ចចស្េការ
បលរាើរ“លស្ៀវលៅបិ  លបើក្” លនេះថដេជាឧបក្រណ៍ជាំនួយ ស្ង្ាប់ដនក្ផ្តេល់ស្វាស្ខុភាព

និរដនក្ផ្តេង់្បឹក្ា ថដេលធវើការជាមួយដនក្រស្ល់ៅជាមួយលមលគអលដដស្៍

US-CDC


