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01
（１）អ្នើជី្ឈាគេត្រួសតស

�ចិុ��បនិនគេនិះពិាកាយគេត្រួសតសត្រួ�ូវបាានិគេគាំគេត្រួ��ត្រួបាាស់ជ្ឈាត្រួ�ចិា�មិ
និអ្នាចិខើះបាានិសត្រួមា�់ជ្ឈីវភាាពិត្រួ�ចិា�នៃ�ៃ �ូចិជ្ឈា“ចិង់គេត្រួសតស” 
“គាំួរគេអ្នោ�គេត្រួសតស” “គាំឺជ្ឈាគេត្រួសតស” ជ្ឈាគេ��ម �ះុថែនិតពិាកាយ
គេនិះ���ូងជ្ឈាពិាកាយគេត្រួ��សត្រួមា�់វិសើកាមម។ គេនិៅគេពិល�ាកា់�
និុ�កាខាងគេត្រួកាៅគេទំៅគេល�វ�ុ�មួ� (កា�លា�ងខាងគេត្រួកាៅ) វ�ុ�គេនិោះ
មា និ ស ភាា ពិ ថែត្រួ� ត្រួ�ួ ល គេនិៅ កា ថែនំិ ង ថែ� ល រ ង កា� លា� ង ខា ង ក្ា
គេរៅ គេហ��សភាាពិថែ�លមានិកាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលគេនិះគាំឺគេត្រួសតស។ 
គេ��មគេហ�ុថែ�ល�គេងើ��គេត្រួសតសគាំឺ Stressor ថែ�លមានិ�ា�ងពិី 
Stressor រូ�និិងគាំីមី�ូចិជ្ឈាភាាពិត្រួ�ជ្ឈាកា់ ស�គេលងជ្ឈាគេ��មនិិង 
Stressor ថែផ្លូនកាសងគមវិទំយា �ូចិជ្ឈាកាារងារ ទំ�និាកា់ទំ�និងជ្ឈាមួ
�អ្ននកាគេធាើ�កាារជ្ឈាមួ�។ល។ គេហ�ុ�ូគេចិនះគេហ��ត្រួ��ិកាមមគេ�ោ
�គេត្រួសតសគាំឺស�គេ�ៅគេល�ត្រួ��ិកាមមនៃនិរាងកាា�ថែ�ល�គេងើ��គេ��
ងគេ�ោ� Stressor គេហ��ជ្ឈាទំូគេទំៅត្រួ��ិកាមមផ្លូូ�វចិិ�តនិា�គេអ្នោ�
មានិសភាាពិមិនិត្រួ�ត្រួកា�ី �ូចិជ្ឈាគេរោគាំសញ្ញាាាផ្លូូ�វចិិ�តនិិងផ្លូូ�វកាា� 
ឬអ្នារមមណ្ឌ៍មិនិលអគេលចិគេចិញមកា។

（２）អ្នើជី្ឈា Traumatic Stress
(ត្រួពឹិ�តកិាារណ៍្ឌគេធាើ�គេអ្នោ��ះះទំងគចិិផូ្លូ�វចិិ�ត)

Trauma(កាារ�ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�ត) គាំឺជ្ឈាគេត្រួសតសថែ�លមានិល
កាខណ្ឌៈគេធាើ�គេអ្នោ��កា់សូ��ខំា�ង និិងមហនិតរា�ខំា�ងខុសពិី�្
រត្រួកា�ីថែ�លអ្នាចិគេធាើ�គេអ្នោ�មនិុសាត្រួគាំ�់រូ�រងកាារ�ះះទំងគិចិជ្ឈាខ្
លា�ង។

មានិនិ័��ា Trauma គាំឺរ�ួសផ្លូូ�វចិិ�តធាៃនិ់ធាៃរ
ថែ� ល � ងើ គេ�� ង គេ�ោ � កាា រ ជ្ឈួ � ត្រួ� ទំះ និូ វ ឧ � ទំទ វ គេហ
�ុ ធាៃ និ់ ធាៃ រ មិ និ ធាំា �់ បាា និ ជ្ឈួ � កាុ� ង ជ្ឈី វ ភាា ពិ ត្រួ� ចិា� �្
នៃង គេហ�� “Traumatic Stress” គាំឺជ្ឈាត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍ថែ�ល
គេធាើ�គេអ្នោ��ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�ត �ងើគេអ្នោ�មានិរ�ួសផ្លូូ�វចិិ�ត។ 
ត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍ថែ�លមានិលកាខណ្ឌៈ Traumatic គាំឺជ្ឈាត្រួពិឹ�តិ
កាារណ្ឌ៍ថែ�លមនិុសាមនាមិនិជ្ឈួ�ត្រួ�ទំះកា្និុងជ្ឈី វភាាពិត្រួ�ចិា�
នៃ�ៃ គេហ��ជ្ឈាត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍មានិលកាខណ្ឌៈគេសោកានិា�កា
មមខំា�ង �ងើជ្ឈាត្រួ��ិកាមមខំា�ង�ូចិជ្ឈាអ្នារមមណ្ឌ៍ភា័�ខំាចិ 

និិងគាំមានិអ្ននកាណ្ឌាជ្ឈួ�បាានិ។ 
ត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍ថែ�លមានិលកាខណ្ឌៈ Traumatic ថែ��គេនិះជ្ឈា

ទំូគេទំៅទំាកា់ទំងនិឹងគេពិលថែ�លសាមីខូ�និឬនិរណ្ឌាមនាកា់ថែ�ល
ជ្ឈិ�សនិទំធមានិគេត្រួគាំោះ�នាកា់គេកា��គេ��ង។ ត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍ថែ�ល�ងើ 
Traumatic Stress គេ�ោ�ឆ្លំងកាា�់ផ្លូទាល់មានិ�ូចិជ្ឈា 
សង្គ្រាងគាម គេភារវកាមម អ្ន�គេពិ�ហឹងាាផ្លូូ�វគេភាទំ 
កាាររំគេលោភាគេសពិសនិាវៈ កាារវា���់និិងហឹងាាគេល�រាងកាា� 
កាារឆ្លកា់�ំនិ់ កាារចិា�់ជ្ឈ�រិ� កាារឃុំុ�ឃុំា�ង កាារគេធាើ�ទំារុណ្ឌកាមម 
គេត្រួគាំោះរញ្ញាួ���ីធា� រលកា�កាា គេត្រួគាំោះគេភាំ�ងធាំាកា់ខំា�ង 
កាារផ្លូុ�ះភាន�គេភាំ�ងខំា�ង គេត្រួគាំោះ�នាកា់បាា�់�ង់ជ្ឈីវិ� 
គេត្រួគាំោះ�នាកា់ចិរាចិរណ្ឌ៍ និិងគេត្រួគាំោះ�នាកា់កាារងារ គេ�ោ�សាមីខ្
លួនិជ្ឈួ�គេ�ោ�ផ្លូទាល់ឬកាុ�ងការណ្ឌីថែ�លបាានិគេឃុំ�ញអ្ន�គេពិ�ហឹងាា
ឬឃុំា�កាមមគេទំៅគេល�អ្ននកាជ្ឈិ�សនិទំធឬគេទំៅគេល�អ្ននកា�នៃទំជ្ឈាគេ��ម។ 
គេនិៅគេពិលជ្ឈួ�ត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍ទំា�ងគេនិះ គេគាំសគេងើ�គេឃុំ�ញមានិភាា
ពិមិនិត្រួ�ត្រួកា�ីផ្លូូ�វកាា�និិងផ្លូូ�វចិិ�តគេផ្លូាងៗ។

កាត្រួមិ�នៃនិ�ទំពិិគេសោធាន៍ិជួ្ឈ�(ត្រួពឹិ�តិកាារណ៍្ឌ)ថែ�ល�ងើគេអ្នោ�មា
និកាារ�ះះទំងគចិិផូ្លូ�វចិិ�តត្រួ�ូវបាានិគេអ្នោ�និិ�មន័ិ��ូចិខាងគេត្រួកាោម។
1.  ICD - 10 (WHO អ្នងគកាារសុខភាាពិពិិភាពិគេលោកា) : គាំឺជ្ឈាត្រួពិឹ

�តិកាារណ្ឌ៍ថែ�លមានិគេត្រួសតសខំា�ង គេធាើ�គេអ្នោ��កា់សូ��ខំា�ង និិង
មហនិតរា�ខំា�ងខុសពីិត្រួ�ត្រួកា�ីថែ�លអ្នាចិគេធាើ�គេអ្នោ�មនិុសាត្រួគាំ
�់រូ�រងកាារ�ះះទំងគិចិជ្ឈាខំា�ង

2.  2 DCR - 10 (WHO អ្នងគកាារសខុភាាពិពិិភាពិគេលោកា) : គាំជឺ្ឈាត្រួពិ�ឹតិ
កាារណ្ឌ៍ថែ�លមានិគេត្រួសតសខំា�ង គេហ��មានិលកាខណ្ឌៈ�កា់សូ�� 
និិងមហនិតរា�ខំា�ងខុសពិីត្រួ�ត្រួកា�ី

សតង់�ាវិនិិចិ័័�នៃនិ 3 DSM - 5 (សមាគាំមត្រួគាំូគេពិទំយស�ិអ្នា
រមមណ្ឌ៍អ្នាគេមរិចិ APA) ៖ បាានិជ្ឈួ�ត្រួ�ទំះកាុ�ងទំត្រួមង់ណ្ឌា1 
(ឬគេល�សពីិគេនិះ) កាុ�ងចិ�គេណ្ឌោមខាងគេត្រួកាោមទំាកា់ទំងនិឹងត្រួពិឹ�តិកាា
រណ្ឌ៍ទំាកា់ទំងនិឹងកាារសំា�់ថែ�មដងឬថែកាបរសំា�់ ឬរងរ�ួសធាៃនិ់ 
ឬអ្ន�គេពិ�ហឹងាាផ្លូូ�វគេភាទំ

(1) ជ្ឈួ�ត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍គេធាើ�គេអ្នោ��ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�តគេ�ោ�ផ្លូទាល់។
(2) បាានិគេឃុំ�ញត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍គេកា��គេល�អ្ននកា�នៃទំគេ�ោ�ផ្លូទាល់។
(3)  បាានិលឺអ្ន�ពិីត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍និា�គេអ្នោ��ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�តគេកា��

គេ��ងចិ�គេពិោះញា�ិសនិតានិឬមិ�តភាកាតិជ្ឈិ�សនិទំធ។
(4)  បាានិ�ឹងលឺមដងគេហ��មដងគេទំៀ�ឬ�ះះពិាល់ខំា�ងនិូវភាាពិ

ល�អិ្ន�នៃនិត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍�ះះពិាល់អ្នារមមណ្ឌ៍ ថែ�លគេធាើ�គេអ្នោ�
មានិកាារ�ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�ត។



4 ម្មគាំុ�យោទាំស្វក៍ាផ្នែ�ទាំា�ស្វុខភាាពា�ូ�វចិិតរ

ស្ត្រប៉ះតិកាម្មម�ូ�វចិិតរនិិង្គ�ូ�វកាាយ័យោ�ោយ័ស្វារ 
Traumatic Stress

02
អ្នា រ មម ណ្ឌ៍ រ និធ �់ ថែ� ល ត្រួ� � �់ ម កា វិ ញ គេទំៀ � គេត្រួកាោ �

គេពិ ល បាា និ ជ្ឈួ � គេត្រួគាំោះ ម ហ និត រា � ឬ ឧ � ទំទ វ គេហ �ុ គាំួ រ
គេអ្នោ�ខំាចិ គាំឺជ្ឈាគេរឿងទំូគេទំៅនិិងមានិភាាពិត្រួ�ត្រួកា�ី។ 
អ្នារមមណ្ឌ៍រនិធ�់គេនិះគេលចិគេចិញភាំាមៗ ឬគេត្រួកាោ��ះុនិមានិគេមះោង 
ឬគេត្រួកាោ��ះុនិមានិនៃ�ៃ ឬគេត្រួកាោ�រ�ៈគេពិល1ថែខ�និទា�់ពិីគេត្រួគាំោះ
មហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុថែ�លមានិលកាខណ្ឌៈ Traumatic 
បាានិគេកា��គេ��ង។ 

�ា ម ពិិ � គេទំៅ គេត្រួសត ស គាំឺ ជ្ឈា ស ញ្ញាាា ត្រួពិ មា និ ចិ� គេពិោះ សាា និ
ភាាពិគេត្រួគាំោះ�នាកា់ គេ�ោ�សាររាងកាា�មនិុសាចិង់ទំ�់
ទំ ល់ និឹ ង គេត្រួគាំោះ �នា កា់ គេទំ� � ស រ នៃស ត្រួ� សា ទំ សើ �័ � គេធាើ� ស
កាមមភាាពិគេ�ោ�គេរ�គេផ្លូំចិ �គេងើ�និសមពាធាឈាាមនិិងជ្ឈី�ចិរ 
គេធាើ�គេអ្នោ�សាចិ់�ុ�ទំាញ�ឹង កាំា�ជ្ឈាត្រួ�ពិ័និធត្រួ�ុងគេត្រួ�ៀ� គេ��ម្
�ី�និា�កាារឈាំានិពិានិគេ�ោ��និុ�កាខាងគេត្រួកាៅគាំឺ Stressor។ 
គេនិៅគេពិលថែ�លសាានិភាាពិ�ឹងថែ�ងថែ��គេនិះគេនិៅ�និតមិនិបាា�់ 
គេពិលគេនិោះគេត្រួសតសអ្នាចិ�ងើជ្ឈាជ្ឈ�ងឺផ្លូូ�វចិិ�តនិិងផ្លូូ�វកាា�បាានិ។

មយះាងគេទំៀ� គេត្រួកាោ�ត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍គេធាើ�គេអ្នោ�មានិកាារ�ះះទំង្
គាំិចិផ្លូូ�វចិិ�ត មានិកាារត្រួសគេម�លត្រួសនៃម�ាជ្ឈួ�ត្រួ�ទំះមដងគេហ��មដ
ងគេទំៀ� (Flashback) គេនិៅកាុ�ងកាារនិឹកាគេឃុំ�ញឬកាុ�ងសុ�ិនិ។

ត្រួ��ិកាមមផ្លូូ�វចិិ�តនិិងផ្លូូ�វកាា�គេ�ោ�សារ Traumatic 
Stress គេគាំសគេងើ�គេឃុំ�ញមានិអ្នាកាារៈ�ូចិ�គេទំៅ។

★ កាុ�ងចិ�គេណ្ឌោមអ្នាកាារៈទំា�ងគេនិះ កា៏មានិការណ្ឌីថែ�លត្រួ�ូវកាារកាា
រពិិនិិ�យរ�ស់ត្រួគាំូគេពិទំយផ្លូងថែ�រ។ កាុ�ងការណ្ឌីមានិមនិទិលសងា័
�គាំឺចិា�បាាចិ់ត្រួ�ូវទំទំួលកាារពិិនិិ�យ។

（１）កាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលនៃនិអ្នារមមណ៍្ឌ និិងកាារគិាំ�

គេ�ោ � សា រ ថែ� បាា និ ជួ្ឈ � ត្រួ� ទំះ និូ វ ត្រួពឹិ �តិ កាា រ ណ៍្ឌ ថែ�
លមិនិគាំួរគេអ្នោ�គេជ្ឈឿគេហ���កា់សូ�� មិនិ�ឹងអ្នើីជ្ឈាអ្នើី 
មិនិ�ឹងត្រួ�ូវគាំិ��ះាងណ្ឌា សាិ�កាុ�ងសភាាពិថែ�លអ្នា
រមមណ្ឌ៍ថែលងអ្នាចិទំទំួល�កាកាារពិិ�បាានិ ទំុកាខគេសោកា 
បាាកា់ទំឹកាចិិ�ត (Depression) អ្នារមមណ្ឌ៍កាំា�ជ្ឈាសពឹកាត្រួសពិនិ់ 
គេហ��កា៏មានិកាារត្រួជ្ឈួលត្រួចិ�ល់ផ្លូងថែ�រ។ គេនិៅគេពិលថែលងអ្នាចិទំ�់
រលកានៃនិអ្នារមមណ្ឌ៍គេទំៅគេល�គេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុថែ�ល
បាានិគេកា��គេ��ង គេ�ោ�មានិអ្នារមមណ្ឌ៍ខឹង មួគេមះៅចិ�គេពិោះមូលគេហ

�ុថែ�ល�ងើគេអ្នោ�មានិគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុគេនិោះ 
ជ្ឈួនិកាាលទំឹកាថែភានកាគេចិញមកាភាំាមៗ ឬ�គេនិទោសខូ�និឯង ឬជ្ឈួនិកាា
លទំទំួលអ្នារមមណ្ឌ៍�ាមិនិថែមនិជ្ឈាកាារពិិ� �ូចិជ្ឈា�គេនិទោសខូ�និឯង 
កាំា�គេទំៅជ្ឈាមនិុសាថែ�លមានិគេពិលខំះថែលងអ្នាចិគាំិ�បាានិ គេពិ
លខំះគាំិ�គេត្រួចិ�និអ្ន�ពិីគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុគេនិោះ។

（２）កាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលនៃនិរាងកាា�

អ្នាចិមានិគេរោគាំសញ្ញាាាគេចិញមកា�ូចិជ្ឈា អ្នាកាារៈស�រានិមិនិល
កា់គេ�ោ�សារកាារត្រួពិួ�ឬភា័�ខំាចិ អ្នាកាារៈឈាឺកាបាល ឈាឺគេពិោះ 
សួ��កា រងា ចិង់កាួ�� ត្រួ�អ្នកា កាង្គ្រានិតាកា់ កាួ�� វិលមុខ ឈាឺត្រួទំូង 
គេ��ងឈាាម ញ័រគេ��មត្រួទំូង ញ័រសាចិ់�ុ� ខា�មា�់ ត្រួសវា�ងថែភានកា 
ថែ�កាគេញ�ស ពិិបាាកា�កា�គេងា�ម។ល។

（３）កាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលនៃនិកាារវិនិិច័័ិ�និិងវិញ្ញាាាណ្ឌ

មានិកាារបាា�់�ង់ញាណ្ឌស�គាំាល់ទំិសគេ�ៅ មានិកាារល�
បាាកាកុា�ងកាារគេផ្លូដោ�អ្នារមមណ្ឌ៍គេ�ោ�សារត្រួ�មូលអ្នារមមណ្ឌ៍មិ
និបាានិ�ូរ។ គេគាំសគេងើ�គេឃុំ�ញមានិអ្នាកាារៈ�ានិ�ឹងត្រួជ្ឈុល 
ឬកាារកាគេត្រួញ្ញាាោលខំា�ង កាារធាំាកា់ចិុះនិូវសម�ាភាាពិវិនិិចិ័័� 
កាារត្រួ�ុងគេត្រួ�ៀ�ខូ�និ សុ�ិនិអ្នាត្រួកាកា់ និិងនិឹកាគេឃុំ�ញអ្ន�ពិីគេត្រួគាំោះមហ
និតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុជ្ឈាញឹកាញា�់។

（４）កាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលនៃនិសកាមមភាាពិ

គេគាំសគេងើ�គេឃុំ�ញមានិអ្នាកាារៈ�ូចិជ្ឈា មានិកាារ�ះះពិា
ល់ � ល់ �� គេណ្ឌ កា គេ�ោ � សា រ កាា រ ថែត្រួ� ត្រួ�ួ ល នៃនិ ស ងើា
កា់��គេណ្ឌកា ពិិសាបាា�មិនិបាានិឬពិិសាគេត្រួចិ�និត្រួជ្ឈុល 
គេញ�និ�នា�ឬអ្នាកាុល ថែលងអ្នាចិគេធាើ�សកាមមភាាពិគេ�ោ�រលូនិបាានិ 
លាកា់ខូ�និថែលងគេចិញគេត្រួកាៅ ឃុំាំ�ឆ្លៃា�ពិីសងគមជ្ឈាគេ��ម។ កា្
គេរៅពិី គេនិះកា៏មានិកាារ�ងើជ្ឈា�ញ្ញាាា�ូចិជ្ឈាកាារខឹងគេត្រួកាវគេត្រួកាោធា 
ឬអ្ន�គេពិ�ត្រួជ្ឈុលនិិ�ម។

ភាាពិរួសចិ�គេពិោះ Stressor គឺាំទំាក់ាទំងខំា�ងនឹិងលកាខណ្ឌៈពិិគេសស
នៃនិ�ុគាំគល�ូចិជ្ឈាអ្ន�តចិរិ�និិងទំមំា�់ជ្ឈាគេ��ម ត្រួពិមទំា�ងសាានិភាាពិនៃនិផូ្លូ�
វចិិ�តនិិងផូ្លូ�វកាា�គេនិៅគេពិលគេនិោះ។ មយះាងគេទំៀ�ក៏ាទំាក់ាទំងខំា�ងនឹិងសាា



5មគ្គុុ�ទេ�សក៍៍ថែ��ំ�សុខភាំពផ្លូូ�វចិិត្តត

Traumatic Stress និិង្គជិ�ង្គឺ�ូ�វចិិតរ

03
និភាាពិសងគមនិិង�រិសាានិជុ្ឈ�វិញ�ូចិជ្ឈាឯគេកាោគាំមានិនៃ�គូាំពិិគេត្រួគាំោះគេត្រួកាោ�
ឧ�ទំទវគេហ�ុជ្ឈាគេ��ម។

គេត្រួកាោ�គេពិលមានិត្រួពឹិ�តកិាារណ៍្ឌនិា�គេអ្នោ�មានិ Trauma គឺាំមានិ
ការណី្ឌថែ�លភាាាក់ាគេផ្លូអ�លគេហ��ហាក់ា�ូចិជ្ឈាថែលង�ឹងអ្នើីទំា�ងអ្នស់។ 
ឧទំាហរណ៍្ឌ “មិនិអ្នាចិមានិការណី្ឌថែ�ល�និតគេហោះគេហោះមកា�ុកា
អ្នាគាំារគេអ្នោ�រល�គេកា��គេ��ងគេ��� គេរឿង�ូគេចិនះគឺាំមិនិអ្នាចិគេ���...” 
គឺាំមានិអ្នារមមណ៍្ឌ�ាមិនិថែមនិជ្ឈាកាារពិិ� គេទំោះ�ីជ្ឈានឹិកា
គេឃុំ� ញ ក៏ា ត្រួ� ថែហ ល ជ្ឈា មា និ អ្នា រ មម ណ៍្ឌ �ា ជ្ឈា សុ �ិ និ អ្នា ត្រួកា ក់ា 
ឬបាានិគេឃុំ�ញកុា�ងភាាពិ�និត�ះគុេណ្ឌះោះ។

＜ចិ�ណីុចិស្ត្រតួតពាិនិិតយ＞
　កាុ�ងការណ្ឌីថែ�លត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍គេធាើ�គេអ្នោ��ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�ត
បាានិកានិំងផ្លូុ�គេទំៅ 1ថែខគេហ��គេរោគាំសញ្ញាាា�ូចិខាងគេត្រួកាោម
គេនិៅថែ��និតគេកា��គេ��ង គាំឺសងា័�អ្នាចិគេកា��ជ្ឈ�ងឺបាាកា់សបា� 
(PTSD) �ូគេចិនះសូមពិិគេត្រួគាំោះជ្ឈាមួ�អ្ននកាឯកាគេទំស។

□ ម្មានិអារម្មមណី៍�ាស្ត្រពឹាតរិកាារណី៍គួាំរយោអោយ័ខែាចិយោកាើតយោ�ើង្គម្មដង្គ
យោទាំៀត។

□�ស្វុប៉ះិនិអាស្ត្រកាក់ាញឹកាញាប់៉ះយោ�ើញទាំាក់ាទាំង្គនឹិង្គស្ត្រពឹាតរិកាារណ៍ីផ្នែ�
ល័គួាំរយោអោយ័ខែាចិ។

□�យោជិៀស្វវាង្គកាផ្នែនិែង្គឬសិ្វានិកាារណី៍ផ្នែ�ល័យោ�វើយោអោយ័នឹិកាយោ�ើញ
អ�ពា�ស្ត្រពាឹតរិកាារណី៍យោនិោ�។

□ និឹកាម្មិនិយោ�ើញពា�ស្ត្រពាឹតរិកាារណី៍យោនិោ�។

□  ម្មិនិអាចិយោជិឿយោល័ើខូ�និឯង្គឬអែកា�នៃទាំបាានិ (ម្មានិអារម្មមណី៍�ា 
”ខូ�និឯង្គអាស្ត្រកាកា់” ”គាំមានិអែកាណីាម្មែាកា់អាចិយោជិឿជិាកា់បាានិយោ�ើ
យ័”)

□�ម្មានិកាារភាាាកា់យោ�ើើល័ខែា�ង្គយោ�ោយ័ស្ត្រគាំានិ់ផ្នែតម្មានិកាារយោភាាោចិ�ូចិជិា
ល័ឺស្វ�យោល័ង្គប៉ះះ�ទាំង្គគិចិប៉ះនិរិចិប៉ះនិួ�ចិជិាយោ�ើម្ម។

□ ម្មានិកាារស្ត្រប៉ះុង្គស្ត្រប៉ះយ័័តែស្ត្រជិុល័ហួស្វ។

□ ម្មានិកាារម្មួយោម្មះៅ និិង្គឆាាប៉ះ់ខឹង្គយោ�ោយ័គាំមានិម្មូល័យោហតុ ។

□ ម្មានិវិប៉ះតរិ��យោណីកា

（２）ជ្ឈ�ងឺបាាក់ាសបា� (PTSD)

（１）ត្រួ��ិកាមមគេ�ោ�គេត្រួសតសធាៃន់ិធាៃរ ICD-10 
(គេត្រួសតសធាៃន់ិធាៃរវិ�លំាស DSM-5)

គេនិៅគេពិលថែ�លទំទំួលកាារ�កា់សូ��ខំា�ងគេពិកា គេត្រួកាោ
� ត្រួពិឹ �តិ កាា រ ណ្ឌ៍ គេនិោះ ទំ និទឹ ម និឹ ង កាា រ ចិ ង់ ទំ ទំួ ល � កា កាា រ
ពិិ� គាំឺមានិកាារ��ិគេសធាឬមិនិចិង់ទំទំួល�កាកាារពិិ� 
(អ្នាកាារៈគេគាំចិគេវះ)។ ឬមិនិអ្នាចិនិឹកាគេឃុំ�ញត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍ថែ�
លបាានិគេកា��គេ��ង (អ្នាកាារៈបាា�់កាារចិងចិា�)។ ជ្ឈាពិិគេសស
គេនិៅគេពិលថែ�លបាា�់មនិុសាជ្ឈិ�សនិទំធមិនិ�ឹងគេទំៅណ្ឌា គេនិៅ
គេពិលថែ�លគាំិ��ា ត្រួ� ថែហលជ្ឈាអ្នាចិសំា�់បាា�់កា៏មិនិ�ឹង 
គេធាើ�គេអ្នោ�មានិអ្នារមមណ្ឌ៍មិនិត្រួសណ្ឌុកា គេ�ះ�ូងញា�់ញ័រ 
ឬមានិកាារថែ�កាគេញ�សជ្ឈាគេ��ម។ មានិអ្នារមមណ្ឌ៍�ាចិង់គេគាំចិ
គេចិញពិីកាថែនិំងគេនិោះ ឬរសា�់រសល់គេ�ោ�បាារមភពិីត្រួគាំួសារ។ 
កាុ�ងចិ�គេណ្ឌោមគេនិោះកា៏មានិអ្ននកាខំះគេម�លគេទំៅហាកា់�ូចិជ្ឈាសៃ�់
សៃា�់ មិនិមានិកាារភាាាកា់គេផ្លូអ�លផ្លូងថែ�រ។ ឬកា៏ត្រួ�ថែហលជ្ឈាមា
និអ្ននកាខំះរីការា�ថែ��ចិថែមំកាផ្លូងថែ�រ។ ត្រួ��ិកាមមថែ�លមានិ
អ្នាកាារៈថែ��គេនិះគេលចិគេចិញភាំាមគេត្រួកាោ�គេពិលទំទំួលគេត្រួសតស
ថែ�ល�ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�តនិិងផ្លូូ�វកាា�ភាំាមៗខំា�ងខុសពិីត្រួ�ត្រួកា�ី 
គេហ��បាា�់គេទំៅវិញកាុ�ងអ្ន��ុង 3នៃ�ៃ គេទំៅ1ថែខ។

មានិការណ្ឌីថែ�លគេត្រួកាោ�គេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទ វ គេហ�ុ
បាានិកានិំងផ្លូុ�1ថែខ �ះុថែនិតសភាាពិ�ានិ�ឹងមិនិបាានិធាូរត្រួសាល 
សភាាពិកាគេត្រួញ្ញាាោលខំា�ង (ត្រួ��ិកាមមខំា�ងជ្ឈាមួ�និឹងគេរឿង�និតិចិ�និ្
�ួចិ ឆ្លា�់ទំទំួលរំគេញោចិ) គេនិៅថែ��និត សាានិភាាពិនៃនិកាថែនិំងគេកា��គេហ

�ុនៃនិគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុ�ិ�ជ្ឈា�់កាុ�ងខួរកាបាល គេទំោះ
�ីខូ�និមិនិចិង់កា៏គេធាើ�គេអ្នោ�នឹិកាគេឃុំ�ញនិិងមានិអ្នារមមណ៍្ឌ�ាជ្ឈួ�ត្រួ�
ទំះត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍គេនិោះគេទំៀ�។ សាានិភាាពិថែ��គេនិះគេហៅ�ា PTSD។

គេ�ោ�សារ PTSD គាំឺជ្ឈាត្រួ��ិកាមមថែ�លគេកា��គេ��ងគេ�ោ�កាា
រជ្ឈួ�ត្រួ�ទំះនិូវត្រួពិឹ�តិកាារណ្ឌ៍គាំួរគេអ្នោ�រនិធ�់ខំា�ង កាុ�ងការណ្ឌីគេត្រួសត
សផូ្លូ�វចិិ�តធាមម�ាគាំឺមិនិគេលចិគេចិញគេ���។ កាុ�ងអ្ន��ុងគេពិល 
3ថែខ ត្រួ�ថែហលពិាកា់កាណ្ឌះាលជ្ឈាសះគេសប��គេទំៅវិញ 
�ះុ ថែនិត កា៏ មា និ អ្នន កា ថែ� ល អ្នា កាា រៈ គេនិៅ � និត គេទំៅ គេទំៀ � ថែ� រ ។ 
មានិការណ្ឌីថែ�លថែផ្លូនកាខំះមិនិបាា�់គេទំៅវិញ គេធាើ�គេអ្នោ��ះះពិាល់
�ល់ជ្ឈីវភាាពិត្រួ�ចិា�នៃ�ៃឬកាារងារកា៏មានិ។ គេនិៅគេត្រួកាោ�រ�ៈគេពិល 
3 ថែខ ថែ� ល គេត្រួគាំោះ ម ហ និត រា � បាា និ គេកា� � គេ�� ង 
គេ�ោ�សារមានិកាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលនៃនិសហគាំមនិ៍ គេធាើ�គេអ្នោ�មានិកាារ
ត្រួពិួ�បាារមភឬឯគេកាោខំា�ង �ងើជ្ឈាកាារស�ង�លាកា់ខូ�និឬគេធាើ�អ្ន�តឃុំា�
កា៏មានិ។



6 ម្មគាំុ�យោទាំស្វក៍ាផ្នែ�ទាំា�ស្វុខភាាពា�ូ�វចិិតរ

កាារយោស្ត្រតៀម្មខូ�និយោ�ើម្មី�ស្វ�យោស្វីើយ័ (ចិ�យោពាោ�ជិនិរង្គយោស្ត្រគាំោ�)

04
（１）�សូម�ល់�ាគេត្រួកាោ�គេពិលមានិគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ

�ទំទវគេហ�ុគាំួរគេអ្នោ�ខំាចិគេកា��គេ��ងរួចិគេហ�� មានិកាា
រថែត្រួ�ត្រួ�ួលផូ្លូ�វចិិ�តនិិងផូ្លូ�វកាា�គេកា��គេ��ងគាំឺជ្ឈាត្រួ��ិកា
មមថែ��ធាមមជ្ឈា�ិ។ មិនិថែមនិអ្ននកាមិនិត្រួ�ត្រួកា�ីគេនិោះគេទំ គាំឺគាំ្
គេរោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុគេនិោះគេទំថែ�លមិនិត្រួ�កា្
រ�ី។ មានិកាារគេលចិគេ��ងនិូវកាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលផ្លូូ�វចិិ�តនិិង
ផ្លូូ�វកាា�ថែ�លជ្ឈាត្រួ��ិកាមមត្រួ�ត្រួកា�ី គេ��មបីគេឆ្លំ����និឹង
សាានិកាារណ្ឌ៍មិនិត្រួ�ត្រួកា�ីថែ��គេនិះ។ គេហ��មួ�រ�ៈ
គេពិលគេត្រួកាោ�គេពិលថែ�លគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវ
គេហ�ុបាានិ�ញ្ញាា�់ កា៏មានិការណ្ឌីថែ�លមានិត្រួ��ិកាមមផ្លូូ�វ
ចិិ�តនិិងផ្លូូ�វកាា�ខំា�ងគេកា��គេ��ងផ្លូងថែ�រ។

（２） សូមកាុ�គេបាោះ�ង់ ឬមានិកាារអ្នស់សងឹឹមថែ�លគេធាើ�គេអ្នោ�
សាានិកាារណ្ឌ៍កាានិ់ថែ�អ្នាត្រួកាកា់។

（３）�កាុ�គេនិៅមនាកា់ឯងមួ�រ�ៈ ត្រួ�ូវគេនិៅជ្ឈាមួ�អ្ននកាថែ�លអ្នាចិ
ទំុកាចិិ�តបាានិ�ូចិជ្ឈាត្រួគាំួសារ ឬគាំូកានិជ្ឈាគេ��ម។

（４） ពិយា�ាមគេធាើ�គេអ្នោ�បាានិគេទំៀ�ទំា�់និូវកាារទំទំួលទំានិអ្នា
ហារ កាារចិូល��គេណ្ឌកា កាារសត្រួមាកាជ្ឈាគេ��ម។

（５）�កាុ�ពិិបាាកាចិិ�តមនាកា់ឯង គេអ្នោ�ត្រួកាគេសោ�ថែ�មនាកា់ឯង ចិូរពិិគាំ្
គេរោះជ្ឈាមួ�មនិុសាគេនិៅជ្ឈុ�វិញឬអ្ននកាឯកាគេទំស។

（６） �សូ ម ចិ ង ចិា� �ា កាា រ ធាូ រ ត្រួសា ល ពិី ត្រួ� �ិ កា មម គេ�ោ
� គេត្រួសត ស មិ និ ថែម និ គេទំៅ ត្រួ� ង់ ថែ� មដ ង គេនិោះ គេទំ 
គាំឺគេទំៅមកាគេទំៅមកាគេហ��ធាូរត្រួសាល�គេណ្ឌះ�រៗ។

（７）សូមកាុ�ពិិសារត្រួសាគេត្រួចិ�និហួសកាត្រួមិ�។

（３）ជ្ឈ�ងឺវិ�លំាសសមារ�ី

គេ�ោ�សារបាានិជ្ឈួ�គេត្រួគាំោះ�នាកា់�ះាងគេខំោចិផ្លូាា គេហ��ទំទំួល
កាារ�ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�ត�ះាងខំា�ង គេធាើ�គេអ្នោ�មិនិអ្នាចិទំទំួល�កាកាា
រពិិ��ាកា់កាុ�ងចិិ�តបាានិ គេហ��គេធាើ�កាារសងើ�់អ្នារមមណ្ឌ៍មិនិចិូលចិិ
�តនិិងគេសចិកាដីឈាឺចិា�់ថែ�លពិិបាាកាត្រួទំា�គេអ្នោ�គេនិៅគេត្រួកាៅពិីចិ�ណ្ឌា�់
អ្នារមមណ្ឌ៍គេ�ោ�មិនិ�ឹងខូ�និ គេហ��ភាាពិត្រួ�ឆ្លា�ងគាំនាគេនិៅកាុ�ងចិិ�ត
គេនិះមានិការណ្ឌី�ងើជ្ឈាគេរោគាំសញ្ញាាាផ្លូូ�វកាា�និិងផ្លូូ�វចិិ�ត។ ឧទំាហ
រណ្ឌ៍គេ�ោ�សារកាារ�កា់សូ��ខំា�ងគេពិកា គេទំោះ�ីជ្ឈារាងកាា�គាំមានិ
ភាាពិមិនិត្រួ�ត្រួកា�ីកាដី �ះុថែនិតមានិការណ្ឌីគេទំៅជ្ឈា�គេញ្ញាាញស�គេលងមិនិ
គេចិញ ឬថែលងអ្នាចិឈារបាានិ ឬចិា�់គេផ្លូដ�មនិិ�ា�ភាាសាទំារកា 
ឬវគេងើងសមារ�ី។  គេល�សពិីគេនិះ មានិការណ្ឌីគេទំៅជ្ឈាថែលងអ្នាចិនិឹកា
គេឃុំ�ញ(បាា�់កាារចិងចិា�) អ្ន�ពិីកាារ�ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�តឬគេត្រួសតសខំា�ង 
ឬថែលងសគាល់ខូ�និឯង ឬថែលងសគាល់កាារពិិ�។

★ � កាុ� ង កា រ ណ្ឌី ថែ� ល គេល ចិ គេចិ ញ និូ វ គេរោ គាំ ស ញ្ញាាា ថែ� � គេនិះ 
សូមកាុ�ពិយា�ាមគេ�ោះត្រួសា�ថែ�មនាកា់ឯង សូមរួសរានិ់គេទំៅ
ពិិគេត្រួគាំោះជ្ឈាមួ�អ្ននកាមានិឯកាគេទំស�ូចិជ្ឈា ត្រួគាំូគេពិទំយផ្លូូ�វចិិ�ត 
ត្រួគាំូគេពិទំយថែផ្លូនកាចិិ�តសាត្រួសត អ្ននកាចិិ�តសាត្រួសតថែ�លមានិកាារទំទំួ
លសគាល់ ឬអ្ននកាត្រួ�ឹកាាាថែណ្ឌនិា�ជ្ឈាគេ��ម។

★�កាុ�ងការណ្ឌីថែ�លមានិត្រួចិកាពិិគេត្រួគាំោះគេនិៅកាុ�ងឬគេត្រួកាៅសហត្រួគាំាស 
សូមគេត្រួ��ត្រួបាាស់វា គេហ��គេធាើ�កាារពិិគេត្រួគាំោះជ្ឈាមួ��ុគាំគលិកាថែ�
ទំា�សុខភាាពិឧសាាហកាមម។

*ត្រួ��ិកាមមគេ�ោ�មានិអ្ននកាសំា�់គេចិោល
គេនិៅគេពិលថែ�លមានិទុំកាខគេ�ោ�សារត្រួគួាំសារឬមិ�តភាកាតិសំា�់

គេចិោល គាំឺមានិអ្នារមមណ្ឌ៍បាាកា់ទំឹកាចិិ�ត។ មានិអ្នារមមណ្ឌ៍អ្នស់សងឹឹម 
�គេនិទោសខូ�និឯង មិនិ�ឹងត្រួ�ូវ�គេញ្ញាាញកា�ហឹងគេទំៅគេល�អ្ននកាណ្ឌា 
និិងមិនិអ្នាចិគេចិញផ្លូុ�ពិីភាាពិគេសៅហមងបាានិ។ គេហ��កា៏មានិអ្ននកា
ខំះគាំិ��ាចិង់គេទំៅ�ាមគេត្រួកាោ�កា៏មានិ។

គេ�� មបី បាា និ គេសប� � ពិី ទំុ កាខ គេសោ កា �៏ ត្រួជ្ឈា ល ជ្ឈ្
គេរៅ គាំឺ ត្រួ�ូ វ កាា រ គេពិ ល រា �់ ថែខ ឬ គេល� ស ពិី គេនិះ កា៏ មា និ 
�ះុថែនិតកា៏ត្រួ�ូវកាារគេពិលគេសោកាគេសៅផ្លូងថែ�រ។ អ្នារមមណ្ឌ៍ថែ��គេនិះមា
និកាារ�និតរ�ៈគេពិល�ះុនិមានិថែខ គាំឺជ្ឈាត្រួ��ិកាមមធាមម�ាគេទំៅនិឹងកាារជ្ឈួ
�ត្រួ�ទំះកាារបាា�់�ង់ គេហ��គេនិៅគេពិលថែ�លគេពិលគេវលាកានិំងគេទំៅ
និឹងបាានិគេសប��វិញជ្ឈាមិនិខានិ។

ត្រួ��ិកាមមគេ�ោ�មានិអ្ននកាសំា�់គេចិោលគេ�ោ�សារគេត្រួគាំោះមហនិតរា
�ជ្ឈាគេ��មមានិលកាខណ្ឌៈខំា�ងជ្ឈាងត្រួ��ិកាមមគេ�ោ�មានិអ្ននកាសំា�់
គេចិោលធាមម�ា។

គេនិៅកាុ�ង ICD-10 និិង DSM-5 គេគាំមិនិរា�់�ញ្ញាុ�លត្រួ��ិកាមមគេ�ោ
�មានិអ្ននកាសំា�់គេចិោលជ្ឈាជ្ឈ�ងឺគេនិោះគេទំ �ះុថែនិតគេនិៅគេត្រួកាោ�កាារសំា�់
គេ�ោ�សារគេត្រួគាំោះមហនិតរា� គាំឺមានិកាារគេលចិគេចិញត្រួពិមគាំនានិូវ 
ត្រួ��ិកាមមគេ�ោ�មានិអ្ននកាសំា�់គេចិោលនិិងត្រួ��ិកាមម Trauma គេហ
�ុ�ូគេចិនះគេហ��អ្ននកាថែ�លផ្លូដល់កាារគាំា�ត្រួទំ�ល់សាចិ់ញា�ិអ្ននកាសំា�់
ត្រួ�ូវគេធាើ�កាារថែ�ទំា�គេ�ោ��ល់ពិី�ញ្ញាាាទំា�ងពិីរគេនិះ។

（４）ជ្ឈ�ងឺបាាក់ាទឹំកាចិិ�ត (Depression)

កាារគេនិឿ�ហ�់ផ្លូូ�វកាា� កាារហ�់គេនិឿ�ផ្លូូ�វចិិ�តរ�ៈគេពិល�ូរ 
និិងកាារថែត្រួ�ត្រួ�ួល�រិសាានិជ្ឈាកា�តា�ងើជ្ឈាជ្ឈ�ងឺបាាកា់ទំឹកាចិិ�ត។ ជ្ឈាពិិ
គេសសមនិុសាថែ�លមានិទំ�និួលខុសត្រួ�ូវខពស់ មានិភាាពិហម�់ចិ�់ 
គេហ��មិនិគេចិះ��់ថែ�និ ត្រួ�ូវថែ�ត្រួ�ុងត្រួ��័�ន។

គេរោគាំសញ្ញាាា នៃនិជ្ឈ�ងឺបាាកា់ទំឹកាចិិ�តគាំឺភាាគាំគេត្រួចិ�និមានិវិ��តិ��
គេណ្ឌកា ជ្ឈួនិកាាលភាាាកា់គេ��ងគេពិល��់គេហ��ស�រានិថែល
ងលកា់ ឬឆ្លា�់�ឹងខូ�និ ឬស�រានិមិនិលកា់សើ�់ជ្ឈាគេ��ម។ 
មានិអ្នារមមណ្ឌ៍មិនិស�បា�ចិិ�ត បាា�់�ង់និូវចិ�ណ្ឌា�់អ្នារមមណ្ឌ៍ 
មិនិចិង់គេធាើ�អ្នើី គាំមានិចិ�ណ្ឌង់អ្នាហារ គេធាើ�អ្នើីកា៏មិនិស�បា� 
កាំា�ជ្ឈាទំុទំទិ�ិិនិិ�ម �គេនិទោសខូ�និឯង គេហ��ចិា�់គេផ្លូដ�មគាំិ��ាមិ
និ�ឹងរស់គេនិៅគេ��មបីអ្នើី។



7មគ្គុុ�ទេ�សក៍៍ថែ��ំ�សុខភាំពផ្លូូ�វចិិត្តត

កាុ� ង្គ កា រ ណី� �ូ ចិ យោនិ� ស្វូ ម្ម ពាិ យោស្ត្រគាំោ� ជិា ម្មួ យ័ អែ កា ឯ កា យោទាំ ស្វ 
(ចិ�យោពាោ�ជិនិរង្គយោស្ត្រគាំោ�)

05
កាុ�ងការណ្ឌី�ូចិខាងគេត្រួកាោម សូមកាុ�រួញរាកាុ�ងកាារពិិគេត្រួគាំោះជ្ឈាមួ�អ្ននកា

ឯកាគេទំសគេអ្នោ�បាានិឆ្លា�់រហ័ស។ ចិ�ណ្ឌុចិស�ខានិ់គាំឺកាុ�ពិិបាាកាចិិ�តថែ�
មនាកា់ឯង។

គេទំោះ�ីជ្ឈាមានិអ្នារមមណ្ឌ៍�ាមិនិអ្នាចិនិិ�ា�បាានិសូមបី គេទំៅកាា
និ់អ្ននកាគេនិៅថែកាបរខូ�និ �ះុថែនិតអ្ននកាឯកាគេទំសអ្នាចិសដា�់ស��ីអ្ននកាបាានិ
គេ�ោ�គេពិញគេលញ។ មានិការណ្ឌីថែ�លត្រួ�ូវកាារកាារពិយាបាាល និិ
ងថែ�ទំា�សមត្រួស�ពិីអ្ននកាមានិឯកាគេទំស�ូចិជ្ឈា ត្រួគាំូគេពិទំយផ្លូូ�វចិិ�ត 
ត្រួគាំូគេពិទំយថែផ្លូនកាចិិ�តសាត្រួសត អ្ននកាចិិ�តសាត្រួសតថែ�លមានិកាារទំទំួលសគាល់ 
ឬអ្ននកាត្រួ�ឹកាាាថែណ្ឌនិា�ជ្ឈាគេ��មផ្លូងថែ�រ។ 
（１）�រ�ៈគេពិល 1ថែខគេត្រួកាោ�គេត្រួគាំោះមហនិតរា�បាានិ

កានិំងផ្លូុ�គេទំៅ �ះុថែនិតអ្នារមមណ្ឌ៍មិនិសៃ�់គេសៃ�ម 
គាំមានិទំឹកាចិិ�តចិង់គេធាើ�អ្នើី។ កាារងារឬកាារគេរៀនិសូត្រួ�កា៏គាំមានិ
អ្នារមមណ្ឌ៍គេធាើ�។

（２）�រ�ៈគេពិល 1ថែខគេត្រួកាោ�គេត្រួគាំោះមហនិតរា�បាានិកានិំងផ្លូុ�
គេទំៅ �ះុថែនិតនិឹកាគេឃុំ�ញរូ�ភាាពិនៃនិគេត្រួគាំោះ�នាកា់ជ្ឈាញឹកាញ�
និា�គេអ្នោ�មានិអ្នារមមភា័�ខំាចិ និិងត្រួពិួ�បាារមភ។

（３）� ថែល ង មា និ ចិ� ណ្ឌា �់ អ្នា រ មម ណ្ឌ៍ និឹ ង អ្នើី ថែ� ល គេនិៅ ជុ្ឈ� វិ
ញខូ�និ។ មិនិរំគេភា��និឹងអ្នើី មិនិមានិអ្នារមមណ្ឌ៍អ្នើី 
គាំឺអ្នារមមណ្ឌ៍ទំគេទំគេនិៅថែ��និត។

（４）�ភាាពិ�ានិ�ឹងនៃនិរាងកាា� កាារអ្នស់កា�លាង 
កាារគេនិឿ�ហ�់គេនិៅថែ��និតមិនិបាា�់។

（５）�មគេម�មមា� និិងសុ�ិនិអ្នាត្រួកាកា់ជ្ឈាញឹកាញា�់។ 
គេពិល��់គេនិៅ�និតស�រានិមិនិបាានិ។

（６）�ហាកា់�ី�ូចិជ្ឈា គេនិៅកាុ�ងភាាពិ�និតឬគេនិៅកាុ�ងសុ�ិនិ 
គេហ��គាំមានិអ្នារមមណ្ឌ៍�ាជ្ឈាកាារពិិ�។

（７）�គេទំោះជ្ឈាគេរឿង�និតិចិ�និួ�ចិកា៏មួគេមះៅ គេឆ្លវឆ្លាវ 
គេបាោះគេបាោកា�ាកា់អ្ននកាជ្ឈុ�វិញខូ�និ។

（８）�ទំ�និាកា់ទំ�និងជ្ឈាមួ�អ្ននកា�នៃទំគេត្រួ�ះឆ្លា 
គេហ��ខូ�និឯងមិនិអ្នាចិគេធាើ�អ្នើីគេកា��។

（９）កាារបាាកា់ទំឹកាចិិ�តមានិសភាាពិធាៃនិ់ធាៃរ គាំិ��ាចិង់សំា�់។
（１０）�មានិអ្នារមមណ្ឌ៍�ាខូ�និឯងជ្ឈាមនិុសាទំន់ិគេខាោ� 

និិងគេធាើ�គេអ្នោ�រំខានិ�ល់អ្ននកាជ្ឈុ�វិញ។
（１１）�កាារផ្លូឹកាត្រួសាគេត្រួចិ�និត្រួជ្ឈុល និិងកាារជ្ឈកា់បាារីគេត្រួចិ�និត្រួជ្ឈុល

គេកា��គេ��ងញឹកាញា�់។
（１２）�ចិង់និិ�ា�គេអ្នោ�គេគាំសដា�់ពិីអ្នារមមណ្ឌ៍ខូ�និឯង 

�ះុថែនិតគាំមានិនៃ�គាំូថែ�លចិា�សដា�់។

គេនិះជ្ឈាចិ�ណ្ឌុចិត្រួ�ូវត្រួ�ុងត្រួ��័�នកាុ�ងការណ្ឌីកាុមារ។ កាុ
មា រ មា និ ចិ� ណ្ឌុ ចិ ថែ� ល រួ ស ឆ្លា �់ ទំ ទំួ ល ជ្ឈា ង ម និុ ស្
សធា� �ះុថែនិតមានិកាារល�បាាកាកាុ�ងកាារនិិ�ា�គេចិញ។ 
គេហ�ុ�ូគេចិនះគេហ�� សូម�កាចិិ�តទំុកា�ាកា់គេល�កាារ�ងាាញ
ត្រួបាា�់គេ�ោ�រាងកាា� និិងសកាមមភាាពិគេល�សពិីពិាកាយស��ី។ 
គេហ� � កា៏ មិ និ ចិា� បាា ចិ់ � ងខ� គេអ្នោ � និិ �ា � គេចិ ញ ម កា
ថែ�រ សូមរកាគេពិលគេវលា�ះះពិាល់គេអ្នោ�បាានិគេត្រួចិ�និ 
�ូចិជ្ឈាកាារ�ីគេអ្នោ�ជ្ឈាគេ��ម។ ជ្ឈា�ឋមសូមគេនិៅថែកាបរនិិងផ្លូដល់ភាាពិ
កាកា់គេកាដៅគេអ្នោ�គេទំៅគេគាំ។
（１）�មិនិចិង់គេទំៅសាលាគេរៀនិឬសាលាមគេ�ត�យ 

គេហ��កា៏មិនិចិង់គេចិញពិីផ្លូទះ។
（２）�គេពិល��់គេគាំងមិនិលកា់។ 

គេពិល��់ខំាចិគេហ��សុ�ះគេង��គេ��ង។ 
មានិកាារគេនិោម�ាកា់ពិូកា។

（３）�មានិកាារចិង់ទំាកា់ទំាញចិិ�តឪពិុកាមដា� 
គេ�ោ�គេ�ោងជ្ឈា�់។

កាំា�ជ្ឈាទំារកា។
（４）អ្នើីថែ�លធាំា�់គេធាើ� គេកា��ពិីមុនិកាំា�ជ្ឈាគេធាើ� ថែលងគេកា�� 
ពិឹងពិាកា់គេល�ឪពិុកាមដា�។
（５）ទំមំា�់ថែ�លបាានិគេភាំចិគេហ�� គេលចិគេចិញមដងគេទំៀ�។
（６）គេរៀ�រា�់ពិីអ្នាកាារៈគេផ្លូាងៗនៃនិរាងកាា�។
（７）មិនិចិង់គេនិៅមនាកា់ឯង ខំាចិកាថែនិំងងងឹ�។

សូមគេធាើ�កាារកា�់ស�គាំាល់គេទំៅគេល�កាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលសភាាពិនៃនិមនិុសាវ័
�ចិ�ណ្ឌាស់ផ្លូងថែ�រ។
（１）�គេទំោះជ្ឈាគេម�លគេទំៅមិនិអ្នី 

�ះុថែនិតមានិកាារគេឆ្លំ�����ិចិជ្ឈាងមុនិ (គេម�លគេទំៅ�ូចិ
ជ្ឈាគាំមានិអ្នារមមណ្ឌ៍កាុ�ងខូ�និ)។

（２）កាំា�ជ្ឈាគេត្រួកាវគេត្រួកាោធាឆ្លា�់ខឹង។
（３）ស�រានិមិនិលកា់។ល។
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06
（１）��ះាងណ្ឌាកា៏គេ�ោ� កាារគេធាើ�គេអ្នោ�បាានិសម្

រាកាគាំឺចិមបង��ផ្លូុ�។ កាុ�ត្រួ�ញា�់ត្រួ�ញាល់ ចិូរ
គេធាើ� �ះា ង ណ្ឌា គេអ្នោ � បាា និ ស ត្រួមា កា ត្រួ�ឹ ម ត្រួ�ូ វ ។ 
ជ្ឈាពិិគេសស��គេណ្ឌកាគាំឺស�ខានិ់ណ្ឌាស់។ គេគាំនិិ�ា��ា
ស�រានិគេអ្នោ�បាានិគេត្រួចិ�និជ្ឈាងធាមម�ាគាំឺលអ។

（２）�ចិូ រ គេធាើ��ះាងណ្ឌាគេអ្នោ�មានិអ្នារមមណ្ឌ៍សុ វ�ាិភាាពិ 
និិងកាកា់គេកាដៅ។

（３）�កាារ�គេងើ���រិ�ាកាាសថែ�លមានិលកាខណ្ឌៈត្រួគាំ��ណ្ឌះ
�់គេធាើ�គេអ្នោ�ជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះមានិអ្នារមមណ្ឌ៍កាកា់គេកាដៅអ្នាចិនិិ
�ា�គេចិញមកានិូវអ្នារមមណ្ឌ៍រ�ស់ខូ�និជ្ឈាពិាកាយគេពិចិនិ៍
បាានិគាំឺស�ខានិ់ណ្ឌាស់។ 

（４）�ចិូរចិា�់ចិិ�តជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះមនាកា់ៗគេអ្នោ�បាានិ គេ�ោ�
គេធាើ��ត្រួមូវ�ាម�ត្រួមូវកាារនិិងចិិ�តរ�ស់គេគាំ។ សូមសដា
�់ស��ីរ�ស់គេគាំគេហ��ទំទួំល�កាអ្នារមមណ្ឌ៍គេនិោះ។ 
កាុ�ត្រួ�ញា�់ត្រួ�ញាល់ �និតិចិមដងៗគេធាើ�គេអ្នោ�គេគាំអ្នាចិនិិ
�ា�គេចិញមកានិូវអ្នារមមណ្ឌ៍រ�ស់គេគាំគេទំៅ�ាមទំឹកាចិិ�ត
រ�ស់គេគាំ។ មិនិត្រួ�ូវសួរគេ�ញគេ�ោលជ្ឈីកាឫសជ្ឈីកាគាំល់
គេ���។

（５）�មិនិថែមនិគេ��មបីរកា��គេណ្ឌោះត្រួសា�គេនិោះគេទំ ចិ�ណ្ឌុចិស�
ខានិ់គឺាំគេធាើ� គេអ្នោ�មានិអ្នារមមណ្ឌ៍កាក់ាគេកាដៅទំទួំលអ្នារមម
ណ្ឌ៍�ាមានិមនិុសាគេជ្ឈឿជ្ឈាកា់បាានិ មានិអ្ននកាខើា�ខើល់ 
មានិអ្ននកាថែចិការំថែលកាអ្នារមមណ្ឌ៍គេកា��ទំុកាខ។ ចិូរត្រួបាា�់
គេគាំ�ា គេគាំអ្នាចិ�គេញ្ញាាញគេ�ោ�មិនិបាាចិ់ទំ�់និូ វអ្នា រ
មមណ្ឌ៍ថែ�លគេចិញមកាជ្ឈាធាមមជ្ឈា�ិ�ូចិជ្ឈា�� គេស�ចិ 
ខឹងជ្ឈាគេ��មគេ���។

（６）�អ្នា កាា រៈ និិ ង សាា និ ភាា ពិ គេផ្លូា ង ៗ ថែ� ល ពីិ មុ និ មិ និ
ធំាា �់ ជ្ឈួ � ត្រួ� ទំះ គាំឺ ជ្ឈា ត្រួ� �ិ កា មម ថែ� � ធា មម ជ្ឈា �ិ គេទំៅ
និឹង Traumatic Stress គេធាើ�គេអ្នោ�គេគាំ�ឹង�ា
មិនិថែមនិខូ�និគេគាំទំនិ់គេខាោ� ឬចិថែមំកាអ្នើីគេ��� 
និិងកុា�គេអ្នោ��គេនិទោសខូ�និឯងត្រួជ្ឈុលគេពិកា។

（７）�ភាាពិគេជ្ឈឿជ្ឈាកា់�ានិឹងបាានិគេសប��មកាវិញគាំឺស�ខានិ់
ណ្ឌាស់។ �ាមរ�ៈកាារថែ�ទំា�គេ�ោ�អ្ន�់ធាម�់និិងមិ
និគេបាោះ�ង់ រ�ួសផ្លូូ�វចិិ�តនិឹងសះគេសប���និតិចិមដងៗ 
ថែលងត្រួ�ូវបាានិត្រួគាំ�់ត្រួគាំង និិងត្រួគាំ��ណ្ឌះ�់គេ�ោ�កាារចិ
ងចិា�និិងភាាពិឈាឺចិា�់នៃនិគេសោកានិា�កាមមថែ�លបាានិគេកា�
�គេ��ង។ គេគាំនិឹងអ្នាចិទំទំួល�កានិូវ�ទំពិិគេសោធានិ៍ជ្ឈួ
�គេត្រួគាំោះមហនិតរា� គេហ��និឹងអ្នាចិត្រួគាំ�់ត្រួគាំងគេល�ខូ�និ
ឯងបាានិវិញ។

（８）�សូមកាុ�គេអ្នោ�ត្រួកាគេសោ�ថែ�មនាកា់ឯង ចិូរគេធាើ�កាារត្រួបាាត្រួស័�
ទំាកា់ទំងជ្ឈាមួ�អ្ននកាថែ�ទំា��នៃទំ ផ្លូំាស់�ូ�រពិ័�៌មានិគាំនានិិ
ងជ្ឈួ�គេត្រួជ្ឈោមថែត្រួជ្ឈងគាំនា ទំាកា់ទំងគាំនាជ្ឈាមួ�ត្រួកាុមកាារងា
រនិិងអ្នរគាំុណ្ឌសត្រួមា�់កាារគេនិឿ�ហ�់គេរៀងៗខូ�និ។ 
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（１）�ួនិាទីំនៃនិមាាស់អ្នាជី្ឈវកាមម

1 កាារយ័ល័់�ឹង្គនិិង្គកាារប៉ះង្គាាញឆានិៈ�រប៉ះស្វ់ម្មាាស្វ់អាជិ�វកាម្មម
　 គេនិៅ គេពិ ល គេធាើ� កាា រ ថែ� ទំា� ផ្លូូ� វ ចិិ �ត គេនិៅ កា ថែនិំ ង គេធាើ� កាា រ 
គាំឺអ្ននុិវ�តវិធាានិកាារគេ�ោ�អ្ននិុគេលោម�ាម “គេគាំោលកាារណ្ឌ៍ថែណ្ឌនិា�
សត្រួមា�់កាារថែ�ទំា�សុខភាាពិផូ្លូ�វចិិ�តនៃនិកាមមការនិិគេ�ោជិ្ឈ�គេនិៅកាថែនំិ
ងគេធាើ�កាារ”។ ជ្ឈា�ឋមមាាស់អ្នាជ្ឈីវកាមមត្រួ�ូវ�ល់�ឹងពិីអ្ន�ានិ័�និិង
សារៈស�ខានិ់រ�ស់វា គេហ��ជ្ឈ�រុញវិធាានិកាារថែ�ទំា�ពិី�នាកា់គេល�ចិុះ
គេត្រួកាោម។ ជ្ឈាកាារស�ខានិ់កាុ�ងកាារ�ងាាញឆ្លនិទៈ�ូចិជ្ឈា “គេធាើ�កាារថែ�ទំា�
ផ្លូូ�វចិិ�តចិ�គេពិោះឧ�ទំទវគេហ�ុគេពិលគេនិះកាុ�ងនិាមកាថែនិំងគេធាើ�កាារ”។
2 កាារប៉ះង្គាាញនិិង្គផ្នែចិការំផ្នែល័កាពា័ត៌ម្មានិ
　កាារ�ងាាញនិូវព័ិ�៌មានិពិាកា់ពិ័និធនិឹងគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទ
វគេហ�ុគេនិៅកាថែនិំងគេធាើ�កាារ និិងថែចិការំថែលកា�ល់ថែផ្លូនកាពិាកា់ពិ័និធគាំឺជ្ឈា
គេរឿងស�ខានិ់។ កាារគេធាើ��ូគេចិនះអ្នាចិទំ�់សើា�់និូវកាារត្រួពិួ�បាារមភនិិង
កាារផ្លូាពិើផ្លូាា�ពិាកាយចិចិាមអ្នារាមថែ�លមិនិចិា�បាាចិ់។ គេល�សពិី
គេនិះសូមត្រួបាា�់�និតគាំនាអ្ន�ពិីសាានិភាាពិនៃនិគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ជ្ឈាគេ��ម
គេអ្នោ�បាានិត្រួ�ឹមត្រួ�ូវ។
3 កាារយោរៀប៉ះចិ�និិង្គយោស្ត្រប៉ះើស្ត្របាាស្វ់�និ�ានិម្មនិុស្វា
　សូមគេរៀ�ចិ�និិងគេត្រួ��ត្រួបាាស់ធានិធាានិមនុិសាទំាកា់ទំងនឹិងកាារងា
រថែ�ទំា�សុខភាាពិផ្លូូ�វចិិ�តគេនិៅកាថែនិំងគេធាើ�កាារ។ ឧទំាហរណ្ឌ៍កា�ណ្ឌ�់និូ
វ�ួនិាទំីរ�ស់អ្ននកាត្រួគាំ�់ត្រួគាំងចិងើាកា់ផ្លូលិ�កាមម �ួនិាទំីរ�ស់�ុគាំគលិ
កាថែ�ទំា�សុខភាាពិឧសាាហកាមមជ្ឈាគេ��ម �គេងើ��ជ្ឈាត្រួ�ពិ័និធគេអ្នោ�
ថែផ្លូនកានិិមួ�ៗអ្នាចិគេធាើ�កាារសហកាារគាំនាបាានិ។ មយះាងគេទំៀ�សូមគេរៀ
�ចិ�ត្រួចិកាពិិគេត្រួគាំោះគេអ្នោ�បាានិចិបាស់លាស់ ផ្លូាពិើផ្លូាា�ពិីត្រួ�ពិ័និធ
គាំា�ពិារគេអ្នោ�បាានិទំូល�ទំូលា�និិង�និតគេធាើ�គេទំៅមុខគេទំៀ�។
4 កាារប៉ះយោង្គើើតស្ត្រកាុម្មកាារង្គារស្ត្រគាំប៉ះ់ស្ត្រគាំង្គហានិិភា័យ័
　វាជ្ឈាកាារចិា�បាាចិ់កាុ�ងកាារ�គេងើ��ត្រួកុាមកាារងារត្រួគាំ�់ត្រួគាំងហានិិ
ភា័� ថែ�លគាំួរថែ�មានិត្រួគាំូគេពិទំយឧសាាហកាមមជ្ឈាអ្ននកាគេ��រ�ួនិាទំីស្
និលូ។ គេនិៅ�ាមថែផ្លូនកាកាារងារនិិម�ួៗវញិ អ្ននកាត្រួគាំ�ត់្រួគាំងសុខភាាពិ�ុ
គាំគលិកាគាំួរថែ�ទំទំួល�និុ�កាកាារងារសុ�ល។
　ចិ�គេពិោះត្រួកាុមកាារងារត្រួគាំ�់ត្រួគាំងហានិិភា័� សូមគេធាើ�ជ្ឈាគេសៀវគេភាៅ
ថែណ្ឌនិា�គេ��មបីគេអ្នោ�អ្នាចិគេ�ោះត្រួសា��ញ្ញាាាបាានិសមត្រួស�និិង
ទំានិ់គេពិលគេវលា។ សូមគេធាើ�គេអ្នោ�មានិកាិចិាសហត្រួ��ិ��តិកាារជ្ឈាមួ

（２）�ួនិាទីំរ�ស់អ្ននកាត្រួគាំ�់ត្រួគាំង

1 កាារយោយ័ោគាំយ័ល័់ទាំាកា់ទាំង្គនិឹង្គកាារង្គារ
　�ូចិកាារគេរៀ�រា�់ខាងគេត្រួកាោ� �ុគាំគលិ
កា �នា កា់ គេត្រួកាោ ម ថែ� ល រ ង គេត្រួគាំោះ ម ហ និត រា � 
គេទំោះ �ី ជ្ឈា គេម� ល គេទំៅ គេឃុំ� ញ �ូ ចិ ជ្ឈា មិ និ អ្នី កា៏ គេ�ោ � 
គេគាំ អ្នា ចិ សមា និ បាា និ �ា ត្រួ� ថែហ ល ជ្ឈា កា� ពិុ ង ខ� ត្រួទំា� 
គេហ��គេត្រួសតសកា�ពិុងថែ��និតមានិ វាជ្ឈាកាារលអកាុ�ងកាារគេអ្នោ�
គេគាំឈា�់សត្រួមាកាកាុ�ងរ�ៈគេពិលកា�ណ្ឌ�់មួ�។ រួចិគេហ��គេនិៅ
គេពិលត្រួ���់មកាគេធាើ�កាារវិញសូមពិិគេត្រួគាំោះជ្ឈាមួ�សាមីខូ�និ
គេអ្នោ�បាានិ�ិ��ល់ជ្ឈាមុនិសិនិមុនិនិឹង�ថែនិាមកាារងារ�និតិចិ
មដងៗ។
2 កាារផ្នែ�ទាំា�ប៉ះុគាំគល័ិកា�ែាកា់យោស្ត្រកាោម្ម
　សូ ម � កា ចិិ �ត ទំុ កា �ា កា់ ចិ� គេពិោះ កាា រ ថែត្រួ� ត្រួ�ួ ល នៃនិ អ្នា រ មម
ណ្ឌ៍ កាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលពិាកាយស��ី កាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលនៃនិឥរិ�ា��។ 
គេនិៅគេពិលថែ�លកា�់សមគាល់និូវកាារថែត្រួ�ត្រួ�ួលថែ��គេនិះ មុ
និនិឹងគេធាើ�សកាមមភាាពិជ្ឈាកា់ថែសដងណ្ឌាមួ� ជ្ឈា�ឋមសូមពិិគាំ្
គេរោះ ជ្ឈា មួ � អ្នន កា ឯ កា គេទំ ស �ូ ចិ ជ្ឈា ត្រួគាំូ គេពិ ទំយ ឧ សាា ហ កា មម 
អ្ននកាថែ�ទំា�សុខភាាពិជ្ឈាគេ��ម។ គេហ��កាារគេ�ោគាំ�ល់�ះាង
សាមញ្ញាាគេ�ោ�គេធាើ�កាុ �គេអ្នោ�សាមីខូ�និមានិអ្នារមមណ្ឌ៍�ាមានិ�
និុ�កាគាំឺស�ខានិ់ណ្ឌាស់។ កាារនិិ�ា�ជ្ឈាពិាកាយគេពិចិនិ៍សមត្រួស
�គាំឺស�ខានិ់ �ះុថែនិតកាុ�គេអ្នោ�គេត្រួចិ�និហួសគេអ្នោ�គេសោះ។ សូ
មត្រួ�ុងត្រួ��័�នគេត្រួពិោះគេនិៅគេពិលថែ�លមានិមនិុសាគេត្រួចិ�និនិាកា់
និិ�ា��ាកា់ សាមីខូ�និអ្នាចិមានិអ្នារមមណ្ឌ៍�ាមានិ�និុ�កាចិ�
គេពិោះគេរឿងគេនិោះ។

��យោណីោ�ស្ត្រស្វាយ័នៃនិកាផ្នែនិែង្គយោ�វើកាារចិ�យោពាោ�ស្ត្រប៉ះតិកាម្មម
យោ�ោយ័ Traumatic Stress

07
��ុគាំគលិកាថែ�ទំា�សុខភាាពិឧសាាហកាមមផ្លូង។
5 កាារយោស្ត្រប៉ះើស្ត្របាាស្វ់�និ�ានិខាង្គយោស្ត្រកាៅយោអោយ័ម្មានិស្ត្រប៉ះស្វិទាំធិភាាពា
　កាារគេធាើ�កាិចិាសនិយាគេត្រួ��ត្រួបាាស់សាា�័និខាងគេត្រួកាៅគាំឺជ្ឈាមធាយាបាា�
លអ �ះុថែនិតមិនិគាំួរត្រួ�គាំល់កាិចិាកាារថែ�ទំា�ផ្លូូ�វចិិ�តទំា�ងអ្នស់គេអ្នោ�គេទំៅ
សាា�័និខាងគេត្រួកាៅគេនិោះគេទំ គាំួរថែ�ថែ�ងថែចិកាគេអ្នោ�បាានិចិបាស់និូវកាិ
ចិាកាារថែ�លអ្នាចិគេធាើ�បាានិគេនិៅកុា�ងកាថែនំិងគេធាើ�កាារនិិងកាិចិាកាារថែ�ល
ត្រួ�ូវគេត្រួ��ធានិធាានិខាងគេត្រួកាៅគេ��មបីគេធាើ�។ សូមគាំិ�គាំូរ�គេងើ��និូវត្រួ�ពិ័និធ
ថែ�លធានិធាានិកាុ�ងកាថែនំិងគេធាើ�កាារនិិងគេត្រួកាៅកាថែនំិងគេធាើ�កាារអ្នាចិ��គេពិ
ញគាំនាគេទំៅវិញគេទំៅមកាបាានិ។



10 ម្មគាំុ�យោទាំស្វក៍ាផ្នែ�ទាំា�ស្វុខភាាពា�ូ�វចិិតរ

（４）�ួនិាទីំរ�ស់អ្ននកាទំទួំល�នុិ�កាធានិធាានិមនុិសា

1�កាារស្ត្រគាំប់៉ះស្ត្រគាំង្គ�និ�ានិម្មនុិស្វាស្វម្មស្ត្រស្វប៉ះយោ�ោយ័ផ្នែ�ើកាយោល័ើកាារវា
យ័ត�នៃល័រប៉ះស់្វបុ៉ះគាំគលិ័កាផ្នែ�ទាំា�សុ្វខភាាពាឧស្វាាហកាម្មម

គេធាើ�កាារពិិគេត្រួគាំោះជ្ឈាមួ�អ្ននកាត្រួគាំ�់ត្រួគាំង គេ�ោ�ថែផ្លូអកាគេល�កាារវា���នៃល
រ�ស់�ុគាំគលិកាថែ�ទំា�សុខភាាពិឧសាាហកាមម គេ��មបីគេធាើ�កាារត្រួគាំ�់ត្រួគាំង
ធានិធាានិមនុិសា។
2�កាារ�ានិាកាផ្នែនិែង្គយោ�វើកាារ និិង្គកាារ�ានិាអាជិ�ពា

គេរឿងថែ�លកាមមការនិិគេ�ោជិ្ឈ�ត្រួពួិ�បាារមភ��ផុ្លូ�គេនិោះគឺាំ�ាគេ��កាថែនំិង
គេធាើ�កាារគេទំៅជ្ឈា�ះាងណ្ឌា គេហ��ខូ�និឯងនឹិងកំាា�គេទំៅជ្ឈា�ះាងណ្ឌា។ 
សូមពិយា�ាម�កាគេចិញគេអ្នោ�អ្នស់នូិវកា�តាត្រួពួិ�បាារមភគេផ្លូាងៗក្ា
គេរៅពីិគេត្រួសតសទំាក់ាទំងនឹិងគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុ។ វាជ្ឈាកាារ
ចិា�បាាច់ិកុា�ងកាារផ្លូតល់កាារធាានិាទំាក់ាទំងនឹិងកាថែនំិងគេធាើ�កាារនិិងអ្នាជី្ឈពិ
រ�ស់គេគាំ។
3�កាារប៉ះយោង្គើើតស្ត្រចិកាពិាយោស្ត្រគាំោ�ទាំាក់ាទាំង្គនឹិង្គ�និ�ានិម្មនុិស្វា

ជ្ឈាត្រួ�កាារទំាក់ាទំងនឹិង 2 �ះថុែនិតកាារ�គេងើ��ត្រួចិកាពិិគេត្រួគាំោះថែផ្លូនកាធានិ
ធាានិមនុិសាគឺាំជ្ឈាវិធីាមួ�ថែ�រ។ ជ្ឈាទូំគេទំៅគេគាំគិាំ��ាអ្នាចិពិិគេត្រួគាំោះ�ា
មរ�ៈអ្ននកាត្រួគាំ�់ត្រួគាំង �ះថុែនិតកាារថែ�លមានិត្រួចិកាអ្នាចិពិិគេត្រួគាំោះបាានិគេ�ោ
�ផ្លូទាល់គឺាំមានិត្រួ�គេ�ោជ្ឈន៍ិណ្ឌាស់។

សូមគេធាើ� កាា រសហកាា រជ្ឈា មួ��ុគាំគ លិកា ថែ�ទំា� សុខភាាពិឧ
សាាហកាមម ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យសុខភាាពិផូ្លូ�វចិិ�តនិិងផូ្លូ�វកាា��គេណ្ឌះ�រ 
និិងគេធាើ�កាារថែ�ទំា��គេណ្ឌះ�រ។

（３）�ួនិាទីំរ�ស់�ុគាំគលិកាថែ�ទំា�សុខភាាពិឧសាាហកាមម

1កាារ�ដល័់ពា័ត៌ម្មានិ
�ួ និា ទីំ ស� ខា ន់ិ រ � ស់ �ុ គាំគ លិ កា ថែ� ទំា� សុ ខ ភាា ពិ ឧ សាា ហ កា មម

គាំឺជ្ឈាត្រួ�ភាពិផ្លូដល់ពិ័�៌មានិអ្ន�ពិីសុខភាាពិ។ សូមគេធាើ�កាារផ្លូដល់ពិ័�៌
មានិសមត្រួស�គេ�ោ�គេត្រួ�� វិ ធាីសា ត្រួសត និិងមគេធាយោបាា�គេផ្លូាងៗ។ 
គេនិៅត្រួគាំាថែ�លមានិហានិិភា័�គេកា��គេ��ង មានិពិ័�៌មានិគេផ្លូាងៗ
គេលចិគេចិញគេ��ងថែ�លមិនិត្រួបាាកា��ាជ្ឈាកា់លាកា់ឬអ្ន�់ គេហ�ុ�ូចិ្
គេនិះកាារផ្លូដល់ពិ័�៌មានិគេ�ោ�ថែផ្លូនកាថែ�លត្រួ�ូវមានិទំ� នួិលខុសត្រួ�ូវ 
ជ្ឈាកាារស�ខានិ់ណ្ឌាស់។

រួចិគេហ��គេនិៅគេពិលត្រួ���់មកាគេធាើ�កាារវិញសូមពិិគេត្រួគាំោះជ្ឈាមួ�
សាមីខូ�និគេអ្នោ�បាានិ�ិ��ល់ជ្ឈាមុនិសិនិមុនិនឹិង�ថែនិាមកាារងារ
�និតិចិមដងៗ។
2 ជិាម្មជិឈម្មណីឌល័ស្ត្រគាំប់៉ះស្ត្រគាំង្គព័ាត៌ម្មានិបុ៉ះគាំគល័�ូចិៗគាំែាទាំាក់ាទាំង្គនឹិ

ង្គសុ្វខភាាពា
�ុគាំគលិកាថែ�ទំា�សុខភាាពិឧសាាហកាមមគាំួ រ ថែ��� គេពិញ�ួនិា

ទំីជ្ឈាមជ្ឈឈមណ្ឌឌលត្រួគាំ�់ ត្រួគាំងពិ័ �៌មានិ�ុគាំគល�ូចិៗគាំនាទំាកា់
ទំងនឹិងសុខភាាពិ។ គេនិៅគេពិលថែ�លមានិត្រួចិកាពិិគេត្រួគាំោះគេត្រួចិ�និ 
កាិចិាកាារគេនិះកាានិ់ថែ�មានិសារៈស�ខានិ់។ ទំនិទឹមនិឹងគេនិះថែ�រ មុខ
ងារជ្ឈាអ្ននកាសត្រួម�សត្រួមួលនៃនិធានិធាានិកាុ�ងកាថែនំិងគេធាើ�កាារកា៏ត្រួ�ូវ��
គេពិញថែ�រ។ សូមគេធាើ�កាារត្រួ�ុងត្រួ��័�នគេអ្នោ�បាានិត្រួគាំ�់ត្រួគាំានិ់កាុ�ងកាា
ររកាាាពិ�៌មានិ�ុគាំគល។
3 តួនិាទាំ�ជិាស្ត្រចិកាទាំ�និាកា់ទាំ�និង្គជិាម្មួយ័សិ្វាប៉ះ័និយោវជិជស្វាស្ត្រស្វរនិិង្គសិ្វា

ប៉ះ័និពិាយោស្ត្រគាំោ�ខាង្គយោស្ត្រកាៅ
គេនិះគាំឺជ្ឈា�ួនិាទំីថែ�លថែ�ងថែ���គេពិញជ្ឈាត្រួ�ចិា� សូមគេធាើ��ះាង

ណ្ឌា��គេពិញ�ួនិាទំីជ្ឈាត្រួចិកាទំ�និាកា់ទំ�និងជ្ឈាមួ�សាា�័និគេវជ្ឈាសាស្
ត្រួ�និិងសាា�័និពិិគេត្រួគាំោះខាងគេត្រួកាៅគេអ្នោ�បាានិ�ិ��ល់។ កាិចិាស
ហត្រួ��ិ��តិកាារគេនិះគាំឺគេធាើ�គេ��ងកាុ�ងទំិសគេ�ៅទំា�ងពិីរ សូមទំទំួលនិូ
វគេសចិកាដីថែណ្ឌនិា�ជ្ឈាក់ាថែសដងសមត្រួស�ពិីត្រួគូាំគេពិទំយទំទួំល�នុិ�កាទំាក់ា
ទំងនឹិងកាារគេ�ោគាំ�ល់គេល�កាារងារ។
4 �កាារ វាយ័ត� នៃល័ផ្នែ�ែកាយោវជិជស្វាស្ត្រស្វរស្វម្មស្ត្រស្វប៉ះយោទាំៅយោល័ើប៉ះញ្ហាាា 

និិង្គកាារយោរៀប៉ះចិ�ផ្នែ�និកាារស្វកាម្មមភាាពា
គេធាើ�កាារ វា��� នៃលថែផ្លូនកាគេវជ្ឈាសាត្រួសតសមត្រួស�គេទំៅគេល��ញ្ញាាា

កាុ�ងនិាមជ្ឈាអ្ននកាឯកាគេទំស សហកាារឬពិិគេត្រួគាំោះជ្ឈាមួ�កាមមការ
និិគេ�ោជ្ឈិ�សាមី កាុ�ងការណ្ឌីខំះជ្ឈាមួ�ត្រួគាំូគេពិទំយទំទំួល�និុ�កា 
ឬត្រួគាំួសារ�គេណ្ឌះ�រ និិងគេរៀ�ចិ�ថែផ្លូនិកាារសកាមមភាាពិ�គេណ្ឌះ�រ។



11មគ្គុុ�ទេ�សក៍៍ថែ��ំ�សុខភាំពផ្លូូ�វចិិត្តត

អ និរ រា គាំ ម្ម ន៍ិ យោពា ល័ ម្មា និ វិ ប៉ះ តរិ យោល័ើ កាា រ ផ្នែ� ទាំា� ស្វុ ខ ភាា ពា �ូ� វ ចិិ តរ 
កាារប៉ះយោង្គើើតស្ត្រប៉ះពា័និធ(វគាំគទាំ�1)

08
（１）ចិ�គេពិោះ�ុគាំគលថែ�លមានិហានិិភ័ា�ទំា�

គេទំោះ�ីជ្ឈាកាមមការនិិគេ�ោជិ្ឈ�ទូំគេទំៅថែ�លមិនិសូវរងកាារ�ះះពិាល់គេ�ោ
�គេសោកានិា�កាមមក៏ាគេ�ោ� ក៏ាទំទួំលគេត្រួសតសផ្លូងថែ�រ�ាមរ�ៈកាារគេឃុំ�
ញនិិងលឺព័ិ�៌មានិគេនិៅកុា�ងទូំរទំសាន៍ិជ្ឈាគេ��ម។ គេ��មបីជ្ឈាកាារទំ�់សើា�់
គឺាំអ្នាចិត្រួ�ូវកាារទូំរស័ពិទ Hotline ឬកាដារត្រួ�កាាសគេ��មបីផ្លូដល់ព័ិ�៌មានិឬច្ិ
រកាពិិគេត្រួគាំោះអ្ន�ពីិ Traumatic Stress គេត្រួកាោ�គេពិលមានិគេត្រួគាំោះមហន្ិ
�រា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុ។

មយះាងគេទំៀ�កាារថែចិកាខិ�ត�័ណ្ឌះថែ�លមានិកាារពិនិយល់អ្ន�ពីិផ្លូល�ះះ
ពិាល់ផូ្លូ� វចិិ�ត គេត្រួកាោ�គេសោកានិា�កាមមគេទំៅគេអ្នោ�កាមមការនិិគេ�ោជិ្ឈ� 
ក៏ាជ្ឈាមគេធាយោបាា�លអថែ�រ។

（２）ចិ�គេពិោះ�ុគាំគលថែ�លមានិហានិិភ័ា�មធាយម

កាថែនំិងគេធាើ�កាារថែ�លជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះបាា�់�ង់ជ្ឈីវិ�បាានិគេធាើ�កាារត្រួ�
ថែហលជ្ឈារងនិូវកាារ�ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�តខំា�ង។ កាារផ្លូដល់កាារគាំា�ត្រួទំ�
ល់ត្រួគួាំសារជ្ឈងរងគេត្រួគាំោះនិិងកាារចិូលរួម�ុណ្ឌយសពិជ្ឈាគេ��មគាំឺជ្ឈាជ្ឈ�
ហានិ���ូងកាុ�ងកាារគេធាើ�គេអ្នោ�គេសប��និូវកាារ�ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�តគេ�ោ
�កាារបាា�់�ង់មិ�តរួមកាារងារភាំាមៗ។ កាុ�ងនិាមកាថែនិំងគេធាើ�កាារត្រួ�ូ
វផ្លូូ�ចិគេផ្លូដ�មគេធាើ�កាារផ្លូដល់ជ្ឈ�និួ�។ ឧទំាហរណ្ឌ៍�ូចិជ្ឈា អ្ននកាត្រួគាំ�់ត្រួគាំ
ងគេ��រ�ួនិាទំីជ្ឈាអ្ននកា�ឹកានិា� គេធាើ�កាារត្រួ�ជ្ឈុ��ាមថែផ្លូនកាផ្លូដល់ឱកាាសគេអ្នោ
�និិ�ា�អ្ន�ពីិអ្នារមមណ្ឌ៍ចិ�គេពិោះគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុ 
និិងអ្នើីថែ�លចិង់គេធាើ�ចិ�គេពិោះត្រួគាំួសារជ្ឈាគេ��ម។

（３）ចិ�គេពិោះ�ុគាំគលថែ�លមានិហានិិភ័ា�ខពស់

មិ�តរួមកាារងារថែ�លបាានិគេឃុំ�ញជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះគេ�ោ�គេត្រួគាំោះមហនិតរា�ជ្ឈា
គេ��មបាា�់�ង់ជ្ឈីវិ�ិគេ�ោ�ផ្លូទាល់ អ្នាចិនិិ�ា�បាានិ�ាមានិហានិិភា័�ខពស់។ 
ចិ�គេពិោះអ្ននកាទំា�ងគេនិះគេត្រួកាោ�គេពិលថែ�លកាារងារជ្ឈួ�សគេង្គ្រាងគោះគេល�គេត្រួគាំោះមហ
និតរា�ជ្ឈាគេ��មបាានិ�ញ្ញាា�់ មុនិនិឹងត្រួ���់មកាគេធាើ�កាារងារ�ូចិគេ��មវិញ គាំឺ
ត្រួ�ូវកាារជ្ឈ�និួ�គេ��មបីគេអ្នោ�ត្រួ���់មការកាសភាាពិ�ូចិគេ��មវិញ។ កាុ�ងការណ្ឌី
គេនិះកាារត្រួ�មូលមនិុសាថែ�លពិាកា់ពិ័និធកាុ�ងនិាមជ្ឈាត្រួកាុមជ្ឈួ�សគេង្គ្រាងគោះគេអ្នោ� 
“ថែចិការំថែលកាអ្នារមមណ្ឌ៍” មនាកា់ៗកាុ�ងត្រួកាុមគាំឺមានិត្រួ�សិទំធិភាាពិ។

គេនិៅគេពិលថែ�លសាានិកាារណ្ឌ៍អ្នាសនិនគេកា��គេ��ងគេនិៅកាថែនិំងគេធាើ�កាារ អ្ននិតរាគាំម
និ៍គេពិលមានិវិ��តិគាំឺកាារឆ្លា�់គេ�ោះត្រួសា�សាានិកាារណ្ឌ៍អ្នាសនិនគេអ្នោ�បាានិឆ្លា�់រ
ហ័ស គេហ��គេធាើ�គេអ្នោ��រិសាានិត្រួ���់គេទំៅរកាភាាពិគេ��មមុនិគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬ
ឧ�ទំទវគេហ�ុគេកា��គេ��ងវិញ។ គេត្រួកាោ�គេពិលថែ�លគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ
�ុត្រួ�កា�គេ�ោ�គេសោកានិា�កាមមគេកា��គេ��ង ចិា�បាាចិ់ត្រួ�ូវកាារគេអ្នោ�មានិត្រួ�ពិ័និធគេធាើ�
គេអ្នោ�ផ្លូូ�វចិិ�តនៃនិជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះនិិងមនិុសាពិាកា់ពិ័និធកាំា�ពិីសភាាពិមានិវិ��តិគេទំៅរ
កាសភាាពិគេ��ម�ូចិមុនិគេពិលមានិគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុគេកា��គេ��ងវិញ។ 
គេនិៅជ្ឈ�ពិូកាគេនិះគេ��ងគេធាើ�កាារពិនិយល់អ្ន�ពិីកាារ�គេងើ��ត្រួ�ពិ័និធអ្ននិតរាគាំមនិ៍គេពិលមានិវិ�
�តិគេល�កាារថែ�ទំា�ផ្លូូ�វចិិ�ត។

កាារថែ�ទំា�ផ្លូូ�វចិិ�ត គេ��មានិកាារ�ងខិ��ងខ�គាំឺគាំមានិត្រួ�សិទំធិភាាពិគេ���។ ជ្ឈា�ឋម
ចិា�បាាចិ់ត្រួ�ូវកាដា�់គេអ្នោ�បាានិនិូវគេសចិកាដីត្រួ�ូវកាាររ�ស់�ុគាំគលគេគាំោលគេ�ៅ។ ខាងកា្
គេរោមជ្ឈាឧទំាហរណ្ឌ៍នៃនិកាារថែ�ងថែចិកាគេទំៅ�ាមត្រួ�គេភាទំនៃនិហានិិភា័�នៃនិកាារ�ះះទំងគិចិ
ផ្លូូ�វចិិ�តរ�ស់�ុគាំគលគេគាំោលគេ�ៅ។ កាត្រួមិ�ហានិិភា័�កាានិ់ថែ�ខពស់គាំឺកាានិ់ថែ�ត្រួ�ូវកាារ
គេអ្នោ�មានិកាារថែ�ទំា�ផ្លូូ�វចិិ�ត។ សូមកា�់ស�គាំាល់�ាកាត្រួមិ�នៃនិហានិិភា័�នៃនិ�ុគាំគល
គេគាំោលគេ�ៅថែត្រួ�ត្រួ�ួលគេទំៅ�ាមកាត្រួមិ�នៃនិកាារពិាកា់ពិ័និធនិឹងគេសោកានិា�កាមម។

កាុ�ងនិាមជ្ឈាត្រួ�ពិ័និធអ្ននិតរាគាំមនិ៍គេពិលមានិវិ��តិ គេធាើ�កាារ�គេងើ��
“ត្រួកាុមកាារងារត្រួគាំ�់ត្រួគាំងហានិិភា័�” គេធាើ�កាារត្រួ�មូលពិ័�៌មានិ កា�
ណ្ឌ�់ទំ�និួលខុសត្រួ�ូវនៃនិអ្ននកាទំទំួល�និុ�កា គេហ��គេធាើ�ត្រួ��ិ��តិកាា
រគេ�ោ�កាារសហកាាររវាង�ុគាំគលិកាពិាកា់ពិ័និធ។

គេត្រួកាោ�គេធាើ�កាារថែ�ងថែចិកា�ាមកាត្រួមិ�ហានិិភា័��ូចិខាងគេល� 
គេធាើ�កាារសគេត្រួមចិគេល�វិធាីសាត្រួសតនិិងគេពិលគេវលាកាុ�ងកាារផ្លូដល់កាារថែ�
ទំា��ល់ត្រួកាុមនិិមួ�ៗ។ ខាងគេត្រួកាោមគេនិះគាំឺជ្ឈាគាំ�រូនៃនិវិធាានិកាារគេទំៅ
�ាមត្រួ�គេភាទំនៃនិហានិិភា័�។

ចិ�គេពិោះ*មានិ�ងាាញពិីគាំ�រូនៃនិកាារគេឆ្លំ����គេនិៅខាងគេត្រួកាោម

ហានិិភា័�ខពស់ ហានិិភា័�មធាយម ហានិិភា័�ទំា�

ជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះ ○

ត្រួគាំួសារនៃនិជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះថែ�លបាានិបាា�់�ង់ជ្ឈីវិ� ○

ត្រួគាំួសារនៃនិជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះ ○

មិ�តរួមកាារងារជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះ � ○＊

អ្ននកាត្រួគាំ�់ត្រួគាំងនៃនិជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះ ○

មិ�តរួមកាារងារថែ�លគេធាើ�កាារងារជ្ឈួ�សគេង្គ្រាងគោះ � ○＊

អ្ននកាទំទំលួ�និុ�កាធានិធាានិមនិសុានិិងរ�ិបាាល ○

�ុគាំគលិកាទំូគេទំៅ � ○＊



12 ម្មគាំុ�យោទាំស្វក៍ាផ្នែ�ទាំា�ស្វុខភាាពា�ូ�វចិិតរ

អ និរ រា គាំ ម្ម ន៍ិ យោពា ល័ ម្មា និ វិ ប៉ះ តរិ យោល័ើ កាា រ ផ្នែ� ទាំា� ស្វុ ខ ភាា ពា �ូ� វ ចិិ តរ 
កាារប៉ះយោង្គើើតស្ត្រប៉ះពា័និធ(វគាំគទាំ�2)

09
គេត្រួកាៅពិីត្រួ�កាារខាងគេល� សូមគេត្រួ��ត្រួបាាស់�និា�នៃនិជ្ឈ�គេរ�ស�ូចិខាង

គេត្រួកាោមគេទំៅ�ាមភាាពិចិា�បាាចិ់។ សូមគេធាើ�ថែផ្លូនិកាារគេអ្នោ�បាានិហម�់ចិ
�់កាុ�គេអ្នោ�កាារថែ�ទំា�កាំា�ជ្ឈាកាាររុញ�ងខ�។ 

（２）ទំ�និាកា់ទំ�និងជ្ឈាមួ�ជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះ

ជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះបាានិជួ្ឈ�នូិវ�ទំពិិគេសោធាន៍ិថែ�លមិនិអ្នាចិជួ្ឈ
�ត្រួ�ទំះគេនិៅគេពិលធាមម�ា។ មុនិនិឹងគេអ្នោ�គេទំៅគេធាើ�កាារ�ូចិ
គេ�� ម វិ ញ គេទំោះ �ី ជ្ឈា កាុ� ង កា រ ណ្ឌី គាំមា និ រ �ួ ស ជ្ឈា គេ�� ម កា៏ គេ�ោ � 
សូមអ្ននិុញ្ញាាា�គេអ្នោ�ឈា�់សត្រួមាកា 1 - 4 សបាដាហ៍ចិ�ណ្ឌា�គេពិ
លគេអ្នោ�បាានិគេត្រួចិ�និជ្ឈាមួ�ត្រួគាំួសារគេ��មបីគេអ្នោ�កាា�និិងចិិ�តត្រួ�
��់គេទំៅរកាសភាាពិ�ូចិពិីមុនិវិញ។

សូមថែណ្ឌនិា�អ្ននកាត្រួ�ឹកាាាថែណ្ឌនិា�ឯកាគេទំសគេទំៅគេអ្នោ�ជ្ឈនិរងគាំ្
គេរោះ និិងគេរៀ�ចិ�គេអ្នោ�សាមីខូ�និអ្នាចិគេធាើ�កាារពិិគេត្រួគាំោះបាានិ�ាម
កាារចិា�បាាចិ់។

（３）ទំ�និាកា់ទំ�និងជ្ឈាមួ�ត្រួគាំួសារ

កាារ�កាចិិ�តទំុកា�ាកា់ចិ�គេពិោះត្រួគួាំសារជ្ឈនិរងគេត្រួគាំោះថែ�លបាានិ
បាា�់�ង់ជ្ឈីវិ�គាំឺចិា�់គេផ្លូដ�មពិីជ្ឈ�និួ�ពិី�ុគាំគលិកាត្រួកុាមហុុនិថែ�លបាា
និអ្នម��គេណ្ឌ�រពួិកាគេគាំគេទំៅកាានិ់កាថែនំិងគេកា��គេហ�ុគេត្រួគាំោះមហនិតរា�
ជ្ឈាគេ��ម។ �ាមរ�ៈជ្ឈ�និួ��ូចិជ្ឈាកាារជ្ឈូនិគេទំៅកាថែនិំងគេកា��គេហ�ុ 
កាារចិរចិាជ្ឈាមួ�មនិទីរគេពិទំយជ្ឈាគេ��ម គាំឺ�ុគាំគលិកាទំា�ងគេនិះនិិងត្រួគាំួ
សារបាានិថែចិការំថែលកានិូវ�ទំពិិគេសោធានិ៍រួមគាំនាមួ�គេត្រួកាោ�គេសោកា
និា�កាមម។ គេ��សិនិជ្ឈា�ុគាំគលិកាណ្ឌាមនាកា់អ្នាចិគេធាើ�ជ្ឈាត្រួចិកាពិិគេត្រួគាំោះ
ជ្ឈាមួ�ត្រួគាំួសារគេនិោះ គេធាើ�គេអ្នោ�មានិភាាពិងា�ត្រួសួលសត្រួមា�់ត្រួគាំួ
សារ។

អ្នាចិមានិភាាពិខុសៗគាំនា �ះុថែនិតភាាពិរនិធ�់រ�ស់ត្រួគាំួសារខំា�ង��ផ្លូុ
�គាំឺគេនិៅគេពិលគេទំៅ�ល់កាថែនិំងគេកា��គេហ�ុ គេហ��គេត្រួកាោ�មកាគេ�ោ�
សារជ្ឈា�់រវល់ជ្ឈាមួ��ុណ្ឌយសពិ និិងនិី�ីវិធាីធាានិារ�ា�់រងជ្ឈាគេ��ម 
គេធាើ�គេអ្នោ�ថែលង�ឹងមួ�រ�ៈ។ សូមគេធាើ�កាារពិិចិារណ្ឌគេល�ជ្ឈ�និួ
��ល់កាារគេធាើ�និី�ិវិធាីគេផ្លូាងៗ និិងពិិធាី�ុណ្ឌយសពិជ្ឈាគេ��មផ្លូង។ 
គេត្រួកាោ � គេពិ ល ថែ� ល កាិ ចិា កាា រ ទំា� ង គេនិះ ចិ �់ 
គេហ��ជ្ឈុ�វិញកាំា�ជ្ឈាសៃ�់សៃា�់ ភាាពិរនិធ�់និិងភាាពិគេសោកាគេសៅនិឹ
ងត្រួ���់មកាវិញ។ កាុ�ងការណ្ឌីខំះវាជ្ឈាកាារលអកាុ�ងកាារថែណ្ឌនិា�អ្ននកា
ចិិ�តសាត្រួសតថែ�លមានិកាារទំទំួលសគាល់ ឬអ្ននកាត្រួ�ឹកាាាថែណ្ឌនិា�គេទំៅ
�ាមកាារចិា�បាាចិ់។

ចិ�គេពិោះជ្ឈ�និួ�ទំាកា់ទំងនិឹងជ្ឈីវភាាពិគេទំៅមុខ គាំឺត្រួ�ូវកាារគេអ្នោ�មា
និកាារគាំា�ត្រួទំ�ូចិជ្ឈាគេសចិកាដីថែណ្ឌនិា�អ្ន�ពិីកាារចិិញ្ញាាឹមកាូនិថែ�មនាកា់ឯ
ងចិា�់ពិីគេពិលគេនិះ�គេទំៅ ជ្ឈ�និួ��ល់កាាររកាកាារងារគេធាើ� ទំទំួលពិិគាំ្
គេរោះអ្ន�ពិីអ្ន�ពិី�ញ្ញាាាហិរញ្ញាាវ�ុ�ជ្ឈាគេ��ម។

1កាារប៉ះយោង្គើើត Hotline យោនិៅកាុ�ង្គស្វិាប៉ះ័និ
សូម�គេងើ�� Hotline គេនិៅកាថែនិំងគេធាើ�កាារថែ�លអ្នាចិគេអ្នោ�

គេធាើ�កាារពិិគេត្រួគាំោះអ្ន�ពិីកាារ�ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�តនិិងកាារត្រួពិួ�បាារមភទំា
កា់ទំងនិឹងគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុបាានិគេ�ោ�ងា�។ 
កាុ�ងការណ្ឌី�គេងើ�� Hotline ចិា�បាាចិ់ត្រួ�ូវកា�ណ្ឌ�់គេមះោងគេត្រួ��ត្រួបាាស់ 
��គេណ្ឌោះត្រួសា�ចិ�គេពិោះកាារគេត្រួ��ត្រួបាាស់គេត្រួកាៅគេមះោង និិង�ញ្ញាាាកា់�្
រា�់គេអ្នោ�ចិបាស់�ល់កាមមការនិិគេ�ោជ្ឈិ�។ គេ�ោ�សារកាារពិិគេត្រួគាំោះ
�ាមទំូរស័ពិទឬថែមលគាំឺមានិត្រួពិ�ថែ�និ កាុ�ងការណ្ឌីអ្នាកាារៈធាៃនិ់ធាៃរ ឬកាុ�
ងការណ្ឌីថែ�លមានិគេសារភាាពិ�ះុថែនិតត្រួ�ូវកាារកាារត្រួ�ឹកាាាថែណ្ឌនិា� សូម
គេត្រួ��ត្រួបាាស់ត្រួ�ពិ័និធកាកា់គេពិលគេ��មបីជ្ឈួ�ពិិគេត្រួគាំោះ។
2កាារយោស្ត្រប៉ះើស្ត្របាាស្វ់ Hotline យោនិៅយោស្ត្រកាៅស្វិាប៉ះ័និ

សូ ម គេធាើ� កាា រ ថែណ្ឌ និា� គេទំៅ � ល់ កា មម កា រ និិ គេ�ោ ជ្ឈិ � 
គេ�ោ�គេ�ោងគេល��ារាងគេនិៅខាងគេត្រួកាោ�។

（１）កាារ�គេងើ��ទូំរស័ពិទ Hotline
(ត្រួចិកាពិិគេត្រួគាំោះ�ាមទូំរស័ពិទ)
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（４）ទំ�និាកា់ទំ�និងជ្ឈាមួ�និិគេ�ោជ្ឈិ�ទំូគេទំៅ

គេទំោះ�ីជ្ឈាកាមមការនិិគេ�ោជិ្ឈ�ទូំគេទំៅថែ�លមិនិសូវរងកាារ�ះះពិាល់
គេ�ោ�គេសោកានិា�កាមម �ះុថែនិតកាារ�ឹងលឺ�ាមរ�ៈពិ័�៌មានិ�ូចិជ្ឈា
�ាមកាាថែស�ឬទំូរទំសានិ៍ជ្ឈាគេ��ម កា៏អ្នាចិកាំា�ជ្ឈាគេត្រួសតសថែ�រ។ 
គេហ��កាុ�ងការណ្ឌីចិុះគេ�សកាកាមមគេត្រួចិ�និ ត្រួកាុមត្រួគាំួសារអ្នាចិនិឹងមានិ
កាារត្រួពិួ�បាារមភ។

ជ្ឈាវិធាានិកាារចិ�គេពិោះកាារត្រួពិួ�បាារមភ និិងគេត្រួសតសទំា�ងគេនិះ 
កាារ�គេងើ��ទំូរស័ពិទ Hotline ឬកាដារត្រួ�កាាសគេ��មបីផ្លូដល់ពិ័�៌មានិ 
ឬត្រួចិកាពិិគេត្រួគាំោះអ្ន�ពិី Traumatic Stress គាំឺមានិត្រួ�សិទំធិភាាពិ។

មយះាងគេទំៀ�កាារថែចិកាខិ�ត�័ណ្ឌះថែ�លមានិកាារពិនិយល់អ្ន�ពិីផ្លូល
�ះះពិាល់ផូ្លូ�វចិិ�តគេត្រួកាោ�គេសោកានិា�កាមម គេទំៅគេអ្នោ�កាមមការនិិគេ�ោ
ជ្ឈិ�ក៏ាជ្ឈាមគេធាយោបាា�លអថែ�រ។

（５）កាារ�ណ្ឌះ�ះ�ណ្ឌះាលអ្ននកាត្រួគាំ�់ត្រួគាំងនិិងអ្នន
កាទំទួំល�និុ�កាធានិធាានិមនិុសា

គេត្រួកាោ � គេពិ ល ថែ� ល គេសោ កា និា � កា មម �ូ ចិ ជ្ឈា 
គេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុគេកា��គេ��ង ភាាពិរនិធ�់និិង
កាារត្រួពិួ�បាារមភគេកា�និគេ��ង គេធាើ�គេអ្នោ�ផ្លូលិ�ភាាពិធាំាកា់ចិុះ។ 
គេនិៅគេពិល�ូគេចិនះ កាារគេធាើ�គេអ្នោ�កាារ�ះះទំងគិចិបាានិគេសប�� និិងគេធាើ�
គេអ្នោ�និិគេ�ោជិ្ឈ�បាានិធាូរត្រួសាលកាុ�ងចិិ�តគាំឺត្រួ�គេស�រជ្ឈាងកាារចិា�់
កា�ហុស�និតិចិ�និួ�ចិ។ កាារថែ�លអ្ននកាត្រួគាំ�់ត្រួគាំងនិិងអ្ននកាទំទំួល�និុ�
កាធានិធាានិមនិុសា �ងាាញឥរិ�ា��គេ�ោគាំ�ល់ ជ្ឈាកា�តាស�ខា
និ់កាុ�ងកាារគេធាើ�គេអ្នោ�សីលធាម៌រ�ស់និិគេ�ោជិ្ឈ�ត្រួ���់គេទំៅរកាស
ភាាពិគេ��មវិញ �ូចិជ្ឈាគេនិៅកាុ�ងសាររ�ស់អ្ននកាត្រួគាំ�់ត្រួគាំងនិិងអ្ននកាទំទំួ
ល�នុិ�កាធានិធាានិមនុិសាគេទំៅកាានិ់កាមមការនិិគេ�ោជិ្ឈ�ត្រួបាា�់�ាវាជ្ឈា
កាារស�ខានិ់កាុ�ងកាារគេធាើ�គេអ្នោ�គេសប��ពិីកាារ�ះះទំងគិចិផ្លូូ�វចិិ�តជ្ឈា
មួ�គាំនាជ្ឈាគេ��ម។ មនិុសាមានិសម�ាភាាពិសះគេសប��គេ�ោ�ខូ�
និឯង។ �ះុនិមានិសបាដាហ៍គេត្រួកាោ�មកា ចិិ�តនិិងកាា�រ�ស់និិគេ�ោ
ជ្ឈិ�នឹិងត្រួ���់គេទំៅរកាសភាាពិគេ��ម�ូចិមុនិគេពិលគេត្រួគាំោះមហនិតរា
�ឬឧ�ទំទវគេហ�ុគេកា��គេ��ង អ្នារមមណ្ឌ៍កា៏មូលគេ��ងវិញ ផ្លូលិ�
ភាាពិនិិងកាាររួមចិ�ថែណ្ឌកាជ្ឈួ�ត្រួកាុមហុុនិនិឹងគេកា�និគេ��ងវិញ។ កាុ�ង
ចិ�គេណ្ឌោមគេនិោះកា៏ត្រួ�ថែហលជ្ឈាមានិនិិគេ�ោជ្ឈិ�ខំះគេ�ោ�សារមានិ
កាារភា័�ខំាចិខំា�ងមួ�ត្រួគាំាចិ�គេពិោះគេត្រួគាំោះមហនិតរា�ឬឧ�ទំទវគេហ
�ុ មិនិចិង់ចិុះគេ�សកាកាមមកា៏មានិ។ កាុ�ងការណ្ឌីគេនិោះសូមកាុ��ងខ� គាំួ
ររកា��គេណ្ឌោះត្រួសា���់ថែ�និ�ូចិជ្ឈាថែសើងរកាមគេធាយោបាា�គេផ្លូាង(
ត្រួ�ជ្ឈុ��ាមអ្ននិ�ាញ។ល។) ឬពិនិយារគេពិលគេ�សកាកាមមជ្ឈាគេ��ម។

កាុ� ង កា រ ណ្ឌី ថែ� ល មិ និ អ្នា ចិ � កា ភាា ពិ ភា័ � ខំា ចិ គេចិ ញ
បាានិ គាំួរថែណ្ឌនិា�គេអ្នោ�ពិិគេត្រួគាំោះជ្ឈាមួ�ត្រួគាំូគេពិទំយផ្លូូ�វចិិ�ត 
ឬត្រួគាំូគេពិទំយថែផ្លូនកាចិិ�តសាត្រួសត។
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គេសចិកាដី�ញ្ញាា�់

អ្នន កា ជ្ឈួ � ស គេង្គ្រាងគោះ កា៏ អ្នា ចិ ជ្ឈា ជ្ឈ និ រ ង គេត្រួគាំោះ 
គេហ��មានិគេត្រួសតសផ្លូងថែ�រ។ សូមកាុ�មានិទំ�និុកាចិិ�តត្រួជ្ឈុលគេពិកា�ា
ខូ�និឯងចិបាស់ជ្ឈាមិនិអ្នី និិងសូមត្រួ�ុងត្រួ��័�នកាុ�ខ�ត្រួ�ឹងហួសកា�
លា�ង�ូរអ្នថែងើងគេអ្នោ�គេសោះ។

ទំាកា់ទំងនិឹងត្រួចិកាពិិគេត្រួគាំោះជ្ឈាគេ��ម សូមសាកាសួរគេទំៅមជ្ឈ្
ឈាមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមមគេនិៅ�ាមគេខ�តត្រួកុាង
និិមួ�ៗ ឬគេទំៅគេលខទំូរស័ពិទពិិគេត្រួគាំោះរួមអ្ន�ពិីសុខភាាពិផ្លូូ�វចិិ
�ត（0570-064-556）។

（６）សហត្រួ��ិ��តិកាារជ្ឈាមួ�សាា�័និគេវជ្ឈាសាស្
ត្រួ�និិងសាា�័និពិិគេត្រួគាំោះខាងគេត្រួកាៅកាថែនិំងគេធាើ�កាារ

កាុ�ងការណ្ឌីថែ�លកាមមការនិិ គេ�ោជិ្ឈ�ឬត្រួគាំួសារ ថែ�លត្រួ�ូវកាា
រកាារពិយាបាាលគេ�ោ�គេត្រួ���នា�ឬកាារត្រួ�ឹកាាាថែណ្ឌនិា�ជ្ឈាគេ��ម សូ
ម ថែណ្ឌនិា�សាា�័និ គេវជ្ឈាសា ត្រួសតនិិងសាា�័និពិិ គេត្រួគាំោះខាង គេត្រួកាៅ
កាថែនិំងគេធាើ�កាារ �ូចិជ្ឈាមនិទីរគេពិទំយគេត្រួគាំោះ�នាកា់កាារងារជ្ឈាគេ��ម។ 
ចិ�គេពិោះកាារពិយាបាាលជ្ឈ�ងឺឯកាគេទំសថែ��គេនិះ ភាាពិត្រួ�ូវគាំនាជ្ឈាមួ�
ត្រួគាំូគេពិទំយជ្ឈាគេ��មគាំឺស�ខានិ់ គេហ�ុ�ូគេចិនះគេហ��គេគាំអ្នាចិគេត្រួជ្ឈ�សគេរ�ស
ពិីកាុ�ងចិ�គេណ្ឌោម 2ឬ 3កាថែនិំងថែ�លគេធាើ�កាារពិយាបាាលត្រួ�ូវនិឹង�ត្រួមូវ
កាាររ�ស់សាមីខូ�និ។

កាា រ គេធាើ� អ្ន និត រា គាំ ម ន៍ិ គេពិ ល មា និ វិ � �តិ គេ�ោ � សា រ គេត្រួគាំោះ
មហនិតរា�គឺាំ�ត្រួមូវគេអ្នោ�មានិកាារវិភាាគាំ វា���នៃល 
និិងថែផ្លូនិកាារ�ះាងសុ�ត្រួគាំសមាញ។ គេ��មបីគេធាើ�អ្ននិតរាគាំមន៍ិគេពិលមានិវិ�

�ត�ូិចិគេរៀ�រា�់គេនិៅកុា�ងជ្ឈ�ពូិកាគេនិះ ���ូនិមានិរ�ស់អ្ននកាឯកាគេទំសថែផ្លូនកា
ថែ�ទំា�ផូ្លូ�វចិិ�តគេនិៅគេពិលមានិគេត្រួគាំោះមហនិតរា�(Critical Incidence 
Stress Management: CISM) គឺាំមានិត្រួ�គេ�ោជ្ឈន៍ិ។ សូមសាកា
សួរព័ិ�៌មានិគេទំៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមមគេនិៅ�ា
មគេខ�តត្រួកុាងនិិមួ�ៗ។

កាា រ � ងាា ញ ពីិ គាំ� រូ នៃនិ ត្រួ� ព័ិ និធ គាំា� ត្រួទំ គេត្រួកាៅ កា ថែនំិ ង គេធាើ� កាា រ 
(រូ�ខាងគេត្រួកាោម)។

�យាស្ត្រកាាម្មប៉ះង្គាាញពា�ជិ�និួយ័ចិ�យោពាោ�កាារផ្នែ�ទាំា��ូ�វចិិតរនៃនិកាម្មមការនិិយោយ័ោជិិតផ្នែ�ល័បាានិជិួប៉ះយោស្ត្រគាំោ�ម្មហនិររាយ័ជិាយោ�ើម្ម

ស្ត្រកាុម្មអែកាឯកាយោទាំស្វ

កាម្មមការនិិយោយ័ោជិិត។ល័។
ប៉ះុគាំគល័ិកាផ្នែ�ទាំា�ស្វុខភាាពាឧស្វាាហកា

ម្មមកាុ�ង្គស្វហស្ត្រគាំាស្វ

ម្មនិៈ�រយោពាទាំយយោស្ត្រគាំោ��ែាកា់កាារង្គារនៃនិអង្គគកាារគាំា�ពាា
រស្វុខភាាពានិិង្គស្វុវតិិភាាពាកាម្មមការនិិយោយ័ោជិិត

ម្មជិឈម្មណីឌល័គាំា�ពាារស្វុខភាាពាឧស្វាាហកាម្មមនៃនិអង្គគ
កាារគាំា�ពាារស្វុខភាាពានិិង្គស្វុវតិិភាាពាកាម្មមការនិិយោយ័ោជិិត

កាារថែ�ទំា�

កាារថែ�ទំា�

កាារពិិគេត្រួគាំោះ

កាារពិិគេត្រួគាំោះ

ពិិគេត្រួគាំោះ
(ទំូរស័ពិទឬថែមល)

ពិិគេត្រួគាំោះ
(ទំូរស័ពិទឬថែមល)

គាំា�ត្រួទំ

ថែ�ទំា�និិងផ្លូដល់ព័ិ�៌មានិ

កាារពិិគេត្រួគាំោះ កាារគាំា�ត្រួទំ

កាារគាំា�ត្រួទំ

សហត្រួ��ិ��តិកាារ សហត្រួ��ិ��តិកាារ

សហត្រួ��ិ��តិកាារ ស្វិាប៉ះ័និខាង្គយោស្ត្រកាៅ EAP

ស្ត្រប៉ះ�ានិ 
ឬអែកាទាំទាំួល័ប៉ះនិុ�កា�និ�ានិម្មនិុស្វា

ស្ត្រគាំូយោពាទាំយទាំទាំួល័ប៉ះនិុ�កា ឬស្ត្រគាំួស្វារ



15មគ្គុុ�ទេ�សក៍៍ថែ��ំ�សុខភាំពផ្លូូ�វចិិត្តត

កាារផ្នែណីនិា�អ�ពា�ម្មជិឈម្មណីឌល័គាំា�ពាារស្វុខភាាពាឧស្វាាហកាម្មមទាំូទាំា�ង្គស្ត្រប៉ះយោទាំស្វ (47 យោខតរស្ត្រកាុង្គទាំូទាំា�ង្គស្ត្រប៉ះយោទាំស្វ)

គេលខ. គេឈាមោះសាា�័និ គេលខកាូ�នៃត្រួ�សណ្ឌី�៍ អ្នាស��ិានិ គេលខទំូរស័ពិទ

1 Hokkaido មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒060-0001 Presto 1・7 Bldg. 2F, 7-1 Kita 1 Jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 011-242-7701
2 Aomori មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒030-0862 Asahi Seimei Aomori Bldg. 8F, 2-20-3 Furukawa, Aomori-shi, Aomori 017-731-3661
3 Iwate មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒020-0045 Marios 14F, 2-9-1 Morioka Ekinishidori, Morioka-shi, Iwate 019-621-5366
4 Miyagi មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒980-6015 SS30 15F, 4-6-1 Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 022-267-4229
5 Akita មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒010-0874 Akita-ken General Health Center 4F, 6-6 Senshukubotamachi, Akita-shi, Akita 018-884-7771
6 Yamagata មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒990-0047 Shokuryo Kaikan 4F, 3-1-4 Hatagomachi, Yamagata-shi, Yamagata 023-624-5188
7 Fukushima មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒960-8031 NBF Unix Bldg. 10F, 6-6 Sakaemachi, Fukushima-shi, Fukushima 024-526-0526
8 Ibaraki មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒310-0021 Mito FF Center Bldg. 8F, 3-4-10 Minamimachi, Mito-shi, Ibaraki 029-300-1221
9 Tochigi មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒320-0811 MSC Bldg. 4F, 1-4-24 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi 028-643-0685
10 Gunma មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒371-0022 Gunma Medical Center Bldg. 2F, 1-7-4 Chiyodamachi, Maebashi-shi, Gunma 027-233-0026
11 Saitama មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒330-0064 Zendentsu Saitama Kaikan Akebono Bldg. 3F, 7-5-19 Kishicho, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama 048-829-2661
12 Chiba មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒260-0013 Nisshin Center 8F, 3-3-8 Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 043-202-3639
13 Tokyo មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒102-0075 Nippon Seimei Sanbancho Bldg. 3F, 6-14 Sanbancho, Chiyoda-ku 03-5211-4480
14 Kanagawa មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒221-0835 6th Yasuda Bldg. 3F, 3-29-1 Tsuruyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 045-410-1160
15 Niigata មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒951-8055 Asahi Seimei Niigata Bandaibashi Bldg. 6F, 2077 Ninocho, Ishizuechodori, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata 025-227-4411
16 Toyama មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒930-0856 Intec Bldg. 4F, 5-5 Ushijimashinmachi, Toyama-shi, Toyama 076-444-6866
17 Ishikawa មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒920-0024 Confidence Kanazawa 8F, 1-1-3 Sainen, Kanazawa-shi, Ishikawa 076-265-3888
18 Fukui មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒910-0006 Kato Bldg. 7F, 1-3-1 Chuo, Fukui-shi, Fukui 0776-27-6395
19 Yamanashi មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒400-0047 Yamanashi Medical Center 2F, 5-13-5 Tokugyo, Kofu-shi, Yamanashi 055-220-7020
20 Nagano មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒380-0935 Suzumasa Bldg. 2F, 1-16-11 Nakagosho, Nagano-shi, Nagano 026-225-8533
21 Gifu មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒500-8844 Daido Seimei Hirose Bldg. 8F, 6-16 Yoshinomachi, Gifu-shi, Gifu 058-263-2311
22 Shizuoka មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒420-0034 Sumitomo Life Shizuoka Tokiwacho Bldg. 9F, 2-13-1 Tokiwacho, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 054-205-0111
23 Aichi មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒460-0004 Sakae Daiichi Seimei Bldg. 9F, 2-13 Shinsakaemachi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 052-950-5375
24 Mie មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒514-0003 Mie Medical Center 5F, 2-191-4 Sakurabashi, Tsu-shi, Mie 059-213-0711
25 Shiga មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒520-0047 Otsu Shochu Nissei Bldg. 8F, 1-2-22 Hamaotsu, Otsu-shi, Shiga 077-510-0770
26 Kyoto មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒604-8186 Urbanex Oike Bldg. East Bldg. 5F, 361-1 Umeyacho, Oikesagaru, Kurumayamachidori, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 075-212-2600
27 Osaka មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒540-0033 L・Osaka South Bldg. 9F, 2-5-3 Kokumachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 06-6944-1191
28 Hyogo មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒651-0087 Geetex Ascent Bldg 8F, 6-1-20 Gokodori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 078-230-0283
29 Nara មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒630-8115 Nara Kotsu Third Bldg. 3F, 1-1-32 Omiyacho, Nara-shi, Nara 0742-25-3100
30 Wakayama មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒640-8137 Wakayama Nisseki Kaikan Bldg. 7F, 2-1-22 Fukiage, Wakayama-shi, Wakayaman 073-421-8990
31 Tottori មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒680-0846 Tottori Ekimae Daiichi Seiimei Bldg. 6F, 115-1 Ogimachi, Tottori-shi, Tottori 0857-25-3431
32 Shimane មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒690-0003 Matsue SUN Bldg. 7F, 477-17 Asahimachi, Matsue-shi, Shimane 0852-59-5801
33 Okayama មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒700-0907 Okayama Daiichi Seimei Bldg. 12F, 2-1-3 Shimoishii, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 086-212-1222
34 Hiroshima មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒730-0011 Gojinsha Hiroshima Kamiyacho Annex 5F, 11-13 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 082-224-1361
35 Yamaguchi មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒753-0051 Yamaguchi Kensetsu Bldg. 4F, 2-9-19 Asahidori, Yamaguchi-shi, Yamaguchi 083-933-0105
36 Tokushima មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒770-0847 Tokushima Medical Center 3F, 3-61 Saiwaicho, Tokushima-shi, Tokushima 088-656-0330
37 Kagawa មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒760-0050 Asahi Seimei Takamatsu Bldg. 3F, 2-1 Kameicho, Takamatsu-shi, Kagawa 087-813-1316
38 Ehime មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒790-0011 Matsuyama Chifune 454 Bldg. 2F, 4-5-4 Chifunemachi, Matsuyama-shi, Ehime 089-915-1911
39 Kochi មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒780-0850 General Relief Center  3F, 1-7-45 Marunouchi, Kochi-shi, Kochi 088-826-6155
40 Fukuoka មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒812-0016 Fukuoka Medical Center Bldg. 1F, 2-9-30 Hakataekiminami, Hataka-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 092-414-5264
41 Saga មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒840-0816 Saga Chuo Daiichi Seimei Bldg. 4F, 6-4 Ekiminamihonmachi, Saga-shi, Saga 0952-41-1888
42 Nagasaki មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒852-8117 Kenyusha Bldg. 3F, 3-5 Hiranomachi, Nagasaki-shi, Nagasaki 095-865-7797
43 Kumamoto មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒860-0806 Sumitomo Life Kumamoto Bldg. 3F, 9-24 Hanabatacho, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto 096-353-5480
44 Oita មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒870-0046 Ichigo Mirai Shinkin Bldg. 6F, 3-1 Niagemachi, Oita-shi, Oita 097-573-8070
45 Miyazaki មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒880-0024 Yano Sangyo Gion Bldg. 2F, 3-1 Gion, Miyazaki-shi, Miyazaki 0985-62-2511
46 Kagoshima មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒890-0052 Central Bldg. 4F, 25-1 Uenosonocho, Kagoshima-shi, Kagoshima 099-252-8002
47 Okinawa មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំា�ពិារសុខភាាពិឧសាាហកាមម 〒901-0152 Okinawa Industry Support Center 2F, 1831-1 Oroku, Naha-shi, Okinawa 098-859-6175
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