ដំបូនានចំ

ះភាក់ងារសុខភាពភូមិ

តើភាក់ងារសុខភាពភូមិជាអ្នកណា?
ភាក់ងារសុខភាពភូមិ គឺជាអ្នកដលជួយដឹកនាំកុម

ដ៏ល្អ

សើរមួយ។ ជាទូ

គាត់

ូវបាន

ួសារទាំងឡាយ និងអ្នកជិតខាងទាំងអស់

ើសរីស

យ

ជាជនក្នុងភូមិ

ះ

ះគាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អ និងបុិន

ភាក់ងារសុខភាពភូមិខ្លះ បានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខលនិងការជួយឧបត្ថម ពីកម្មវិធីដលបានរៀបចំ

សុខាភិបាល។ ភាក់ងារសុខភាពភូមិខ្លះទៀតមិនមានតួនាទីជាផ្លូវការ
សហគមន៍ ដលមានការ

គាត់រៀនសូ

រពពី

ជាជន ក្នុងនាមជា

ះទ ប៉ុន្តពួកគ

ូព បាលជំងឺ ឬជាអ្នកដឹកនាំក្នុងប

តាមរយៈការសង្កត ការជួយក្នុងការងារផ្សងៗ និងការសិក រៀនសូ

ក្នុងន័យទូលំទូលាយជាងនះទៀតគឺថា ភាក់សុខភាពភូមិគឺជាមនុស្ស

របស់គាត់ឲ្យកាយជាកន្លងដលអាចរស់

កប

យសុខភាពល្អ។

រកសុខភាព

សប់។

យកសួង

ន់តជាសមាជិកធម្មតារបស់
សុខភាព។ ជាទូ

យខ្លួនគាត់។

ពួក

ប់រូបដលចូលរួមចំណកក្នុងការរៀបចំភូមិ

នះមានន័យថា សឹងតមនុស្សស្ទើរតទាំងអស់អាច និងគួរតធ្វើជាភាក់ងារសុខភាពភូមិបាន ៖
ឪពុកមាយអាចប

ៀនកូនៗរបស់គាត់ពីរបៀបថរក អនាម័យ។

កសិករអាចចូលរួមដើម្បីជួយបង្កើនការផលិតកសិផលឲ្យបានកាន់ត
ូប

ៀនអាចប

ើន។

ៀនសិស្សពីរបៀបការពារ និងព បាលជំងឺនិងរបួសមួយចំនួនដលកើតឡើងជាញឹកញាប់ ។

សិស នុសិស្សអាចចករំលកនូវអ្វីដលពួកគបានរៀនជាមួយឪពុកមាយរបស់គ។
អ្នកលក់ថាំអាចស្វងយល់ពីរបៀប
និងផ្តល់ដំបូនានល្អៗ

ើ

ស់ថាំយា៉ង

មទាំងផ្តល់ការ

ុង

អ្នកទិញថាំពីកន្លងរបស់គាត់។ (ទំ.៣៣៨)

ឆ្មបអាចផ្តល់
ការបរិ

សៀវ

ឹម

ូវក្នុងពលមានផ្ទ

ះកូន និងអំពីផនការ

នះ

សុខភាពភូមិទូ

ូវបានសរសឡើង ស

។

លគឺ វាស

ួសារ។

ប់ភាក់ងារ

ប់សុខុមាលភាព របស់គាត់ផាល់ របស់

ួសារគាត់ ឬរបស់

ះ

ប់អ្នកដលចង់

ចះ ចង់ដឹង ហើយចង់អនុវត្តឲ្យបានកាន់ត

ស

យ័ត្ន ដល់

ើន

ជាជនគាត់។

សិនបើអ្នកជាភាក់ងារសុខភាពក្នុងសហគមន៍ ជាគិលា

នុបដាក-យិកា ឬក៏ជាវជ្ជបណិត សូមចងចាំថា សៀវ
មិនមនស

ប់តអ្នកប៉ុ

ះទ តវាស

ប់

ជាជន

ទាំងអស់។ ដូច្នះសូមចករំលកឲ្យ បានទូលំទូលាយ។
សូម

ើសៀវ

ូវ

ឹក ដល់មាតាបិតាអំពីសារសំខាន់ន

គឲ្យបាន

ពលបំ

ឹម

នះ

ភាក់ងារសុខភាពភូមិ រស់

ជាមួយ

ជាជន

និងធ្វើការ

ក្នុងភូមិរបស់គាត់។ ការងារដំបូង

របស់គាត់គឺការចករំលកចំណះដឹងរបស់គាត់។

នះ ដើម្បីជួយពន្យល់នូវអ្វីដលអ្នក បានដឹង ដល់អ្នកដ៏ទទៀត។ អ្នក

កុមតូចៗ ដើម្បីអានមួយជំពូកម្តងៗ ហើយធ្វើការ ពិភាក តាមជំពូកនីមួយៗ។

ហលជាអាចបង្កើតជា

ដំ.1

ភាក់ងារសុខភាពភូមិ ជាទី

រព

អត្ថបទភាគ

នះ រៀបរាប់អំពត
ី

ើនក្នុងសៀវ

កាយជាកន្លងដលអាចរស់

កប

របស់ពួកគដរ។ ការយល់ដឹងនិងការ

ូវការសុខភាពរបស់
ព

យសុខភាពល្អ អ្នកក៏
ួយបារម្ភរបស់អ្នកចំ

ជាជន។ ប៉ុន្តដើម្បីជួយធ្វើឲ្យភូមិរបស់អ្នក

ូវចូលរួមក្នុងការ
ះ

ះ

យប

ត

ូវការមូលដាន

ជាជន គឺមានសារៈសំខាន់ដូចគានឹងចំណះដឹងផ្នក

សុខភាព និងអនាម័យរបស់អ្នកដរ។
នះគឺជាដំបូនានមួយចំនួន ដលអាចជួយអ្នកក្នុងការបំពញសចក្តី

ូវការរបស់

ជាជន ក៏ដូចជាត

ូវការសុខភាព

របស់គផងដរ៖
១.

ូវមានចិត្តសប្បុរស ៖ ជាទូ

ពាក្យសម្តីរាក់ទាក់ ទឹកមុខញញឹមញញម

ការអង្អលសា ឬកាយវិការផ្សងៗទៀតដលបងាញពីការយកចិត្ត
ទុកដាក់ អាចមានន័យ
ទៀត។

ើនជាងអ្វីដលអ្នកអាចធ្វើបាន

ូវចាត់ទុកអ្នកដ៏ទឲ្យស្មើនឹងខ្លួនអ្នក។

ជាអ្នកមានការ

ះបី

ញាប់ ឬពិបាកចិត្តនឹងអ្វីមួយក៏

សូមព យាមចងចាំនូវអារម្មណ៍និងសចក្តី

យ

ូវការ

របស់់អ្នកដទ។
ជាទូ

សំនួរមួយឃាអាចជួយអ្នកបានៈ "តើខ្ញុំគួរធ្វើយា៉ងដូចម្តច

សិនបើអ្នកជំងន
ឺ ះជាសមាជិកក្នុង
ូវចាត់ទុកអ្នកជំងឺដូចជា
សនានចិត្តល្អ ជាពិសសចំ
ឬអ្នកជិតសាប់

ួសាររបស់ខ្ញុំវិញ?"

ជាជនទាំងអស
អស់ ៖

ូវមានចិត្តមតា
ទឹកចិត្តសប្បុរសអាចជួយបាន

ូវមាន

ទៀត។ សូមកុំរារកក្នុងការបងាញអំពីការ

ះអ្នកដលមានជំងឺធ្ងន់

មទាំងមានចិត្តល្អចំ

ះ

ើនជាងថាំពទ្យ

យកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក។

ួសាររបស់ពួក

គដរ។ សូមបងាញ ឲ្យពួកគឃើញថា អ្នកពិតជាយកចិត្ត
ទុកដាក់នឹងពួកគមន។
២.

ូវចករំលកចំណះដឹងរបស់អ្នក ៖ ក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាពមាក់ ការងារដំបូងរបស់អ្នកគឺការប
មានន័យថា

ូវជួយ

ៀន។ នះ

ជាជនឲ្យរៀនបន្ថមអំពីវិធីការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺផ្សងៗ។ វាក៏មានន័យថា ជួយ

ឲ្យរៀនសមា្គល់និងថទាំជំងឺរបស់ពួកគ ដលមានរួមបញ្ចូលទាង
ំ វិធី

ើ

ស់ឲ្យបាន

ឹម

ជាជន

ូវ នូវថាំបុរាណនិងថាំ

ទំនើបផងដរ។
អ្វីដលអ្នកបានរៀន នឹងមិនមាន
ដទទ

សិនបើមរៀន

ះ

ះថាក់ដល់អ្នក

ូវបានពន្យល់

យ

ុង

យ័ត្ន។ វជ្ជបណិតមួយចំនួនពន្យល់អំពី ការថទាំ
យខ្លួន ហាក់ដូចជាវាមាន
ពី

ះ

ទាំង
ប

ហលជាគាតចង់ឲ្យ

ជាជន

តពឹងផ្អក

ុងលើសវាដ៏ថ្លរបស់រហូត។ ប៉ុន្តតាមពិត
សុខភាពសាមញ្ញៗភាគ

ជាជន

ើន អាចព បាល

តាមផ្ទះរបស់ពួកគាត់ បានយា៉ងល្អ

និងទាន់ពលទៀតផង។
ដំ.2

ះថាក់ខាំងណាស់

យ
សើរ

៣.

ូវ

រពទំនៀមទមាប់និង

បល់របស់

ការដលអ្នកបានសិក អំពីការ
និងវិធីព បាលជំងឺរបស់

តងត

ូវបានបាត់បង់

ើ

ជាជនក្នុងភូមិរបស់អ្នក។

ស់ថាំទំនើប មិនមនមានន័យថាអ្នកគួរតឈប់ឲ្យតម្ល

ជាជនក្នុងភូមិរបស់អ្នកទ។ ជាញឹកញាប់ សិល្បៈនការព បាលតាមបបបុរាណ
ពលដលមានថាំទំនើបចូលមកដល់។ ការធ្វើបបនះមិនល្អទ ពី

សិនបើអ្នកអាច

ជាការពិតណាស់

មាន

ះថាក់

ីកបន្ថមនូវវិធីព បាល

ពួកគគួរ

ូវ

ើវិធីផ្សងវិញ។

ប់

ស់តវិធីណាមួយដាច់

យឡកពីគា។

ក្នុងវប្បធម៌របស់អ្នក ជាជាងការកាត់បន្ថយវាចញ។

ះ(ឧទាហរណ៍ ការលាបលាមកសត្វ

ឡើយ។ មិន

ើ

សិនបើអ្នកយល់ឃើញថា ការព បាល

ជាចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីផាស់ប្តូរទមាប់នះ។ ប៉ុន្ត
នះ

ះថា...

ើថាំទំនើបដលល្អបំផុត រួមជាមួយនឹងការព បាលបបបុរាណដលល្អបំផុត

ះការបញ្ចូលគានះនឹងអាចមានលទ្ធផលល្អជាងការ
តាមរបៀបនះ អ្នកនឹងព

លើទំនៀមទមាប់

ូវធ្វើ

ផ្ទះ ឬទំនៀមទមាប់ណាមួយ

លើទងសុកដលទើបកាត់ថ្មីៗរបស់ទារក) អ្នក

យ

ជាជនថា ពួកគខុសទ ផ្ទុយ

ុង

យ័ត្ន

វិញ

យ

រពអ្នកដល

កដ

មានជំនឿលើវិធី

ូវព យាមពន្យល់ពួកគថាហតុអ្វីបានជា

ជាជននឹងផាស់ប្តូរឥរិយាបទនិងទំនៀមទមាប់របស់ពួកគបន្តិចម្តងៗ និងជាមួយនឹងការមានហតុផលល្អៗ។

ពួកគជឿលើអ្វីដលពួកគគិតថា
ថាំទំនើបក៏មិនអាច

ប

ះ

ឹម

យ

ប់ប

ូវ។ ហើយនះជាអ្វីដលយើង
បាន

ូវត

រព។

ះដរ។ វាបានជួយព បាលជំងឺមួយចំនួន ប៉ុន្តវាអាចធ្វើឲ្យមាន

ផ្សងទៀត ដលជួនកាលអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងជំងឺដលបានព បាលហើយ

ផ្អកយា៉ងខាំង លើថាំទំនើប និងអ្នកជំនាញរបស់វា ហើយ

ខ្លួនឯង និងការថទាំ គា

វិញ

មក។

ដូច្នះសូមធ្វើដំណើរយឺតៗ ហើយ
និងសចក្តីថ្លថ្នូររបស់ពួកគ។

ូវរក ការ

រពចំ

ះ

ើ

ទៀត។

ស់ថាំលើសក

ិត

ជាជនបានងាកមកពឹង

មទាំងភ្លចវិធីថទាំ

យ

ជាជនក្នុងភូមិរបស់អ្នកជានិច្ច ទាំងទំនៀមទមាប់

ូវជួយពួកគឲ្យចាប់ផ្តើមពីចំណះដឹងនិងជំនាញដលពួកគមាន

សូមធ្វើការជាមួយ
មិនមន

រៀនសូ

ប់។

ូបុរាណ និងឆ្មបបុរាណ

ឆាំងនឹងពួកគាត់ទ។

ពីពួកគាត់ ហើយលើកទឹកចិត្ត

ឲ្យគាត់រៀនពីអ្នកវិញដរ។

ដំ.3

៤.

ូវសា្គល់ពីក

ិតនការយល់ដឹងរបស់ខ្លួន

ខ្ងុំដឹងថាមណលសុខភាព

មិនថាចំណះដឹងនិងជំនាញរបស់អ្នក អសារ្យ ឬក៏តិចតួច
អ្នក

តអាចធ្វើការងារយា៉ងល្អបាន

អ្នកចះធ្វើ។ មិន
ធន៍

ូវ

ទីនះ យើង

មិនអាចព បាលកូនអ្នកបានទ។
ខ្ងុំនឹង

ជាមួយអ្នក។

ូវព យាមធ្វើអ្វីដលអ្នកមិនបានរៀន ឬគាន
ប់

បណា្ខលឲ្យមាន
ប៉ុន្ត

សិនបើអ្នកដឹងនិងធ្វើការ

បន្តិច មន ប៉ុន្ត

ិតនការយល់ដឹងរបស់ខ្លួន។ មានន័យថា ធ្វើអ្វីដល

តក្នុងក
បទពិ

ះទ

ឆាយ

ន់ក្នុងការធ្វើវា

ះទ

សិនបើវាអាច

ះថាក់ដល់អ្នកជំងឺ។

ើការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក។

ជារឿយៗ អ្វីដលអ្នកស
ចំងាយផ្លូវដលអ្នក

ចថាធ្វើឬមិនធ្វើ វាអា

ូវធ្វើដំណើរ

័យលើ

រកអ្នកជំនាញជាងអ្នក

ឲ្យជួយ។
ឧទាហរណ៍
ឈាម

ើនជាងធម្មតា។

តកន្លះ
គាត់

្តីមាក់ទើបស

៉ងដើម្បី
ទី

សិនបើអ្នក

ូវចំណាយពល

ឹម

ដល់មណលសុខភាព អ្នកគួរតបញ្ជូន

ះភាម។ ប៉ុន្ត

យា៉ងខាំង ហើយអ្នក
អាចស

លកូនរួច ហើយកំពុងធាក់

សិនបើ

្តី

ូវសា្គល់ពីក

ះធាក់ឈាម

ឆាយពីមណលសុខភាពទៀត

ិតយល់ដឹងរបស់អ្នក

ះអ្នក

ចចិត្តធ្វើការមា៉សាស្បូនរបស់គាត់(មើលទំ.២៦៥) ឬចាក់ថាំអុកសុីតូសុីកឲ្យគាត់(មើលទំ.២៦៦)

បើ

ះបីជាអ្នកមិនបានរៀនអំពីប

មិន

ូវធ្វើការ

ៗ

ពលដលអ្នកមិនធ្វើអ្វី

នះក៏

យ។

ថុយដលមិនចាំបាច់ទ។ ប៉ុន្ត
ះ

សិនបើមល
ើ ឃើញច ស់ថា

ះថាក់

ះកាន់តខាំងឡើង

ះ អ្នកមិនគួររារកក្នុងការព យាមធ្វើអ្វីមួយដលអ្នកយល់ថា

កដជាអាច

ជួយគបាន។
ូវសា្គល់ពីក

ិតនការយល់ដឹងរបស់អ្នក ប៉ុន្តក៏

ូវ

ើការពិចារណារបស់អ្នកផងដរ។

ូវខិតខំឲ្យអស់ពី

សមត្ថភាពជានិច្ច ដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ ជាងការពារខ្លួនឯង។
៥. បន្តការរៀនសូ

រហូត

ើឳកាសដលអ្នកមាន ដើម្បីរៀនសូ
សៀវ

បន្ថម។ អាន

ឬព័ត៌មានដលអាចជួយអ្នកឲ្យកាយជាបុគ្គលិក

ូប

ៀន ឬបុគ្គលមាក់ដ៏ល្អ ។

ូវ

ៀមសំនួរជា

ចស

ប់វជ្ជបណិត ម

្តីអនាម័យ

អ្នកជំនាញកសិកម្ម ឬអ្នកដ៏ទទៀត ដលអ្នកអាចរៀន
សូ
ូវបន្តរៀនសូ

បន្ថម - មិន

ូវឲ្យអ្នកណាមាក់

អ្នកមិនគួររៀន ឬមិនគួរដឹងពីអ្វីមួយ

ការងារបឋមរបស់អ្នកគឺការប
អ្នក
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កដជាគានអ្វីថ្មីស

ប់ប

ះទ។

ៀន ហើយ

ប់ថា

មិន

ពីគបាន។
ូវទុកឲ្យឱកាសសិក ឬការបណ្ណុះបណា្ខលបន្ថម

រំលងហួស

ះទ។

សិនបើអ្នកមិនខិតខំរៀនសូ

ៀនដល់អ្នកដ៏ទទៀតដរ។

បន្ថមទៀតទ

ះ

ពលមួយដ៏ខ្លី

៦. អនុវត្តនូវអ្វីដលអ្នកប
ជាជន

ៀនអ្នកដទ

ើនតចាប់អារម្មណ៍

លើអ្វីដលអ្នកធ្វើ ជាងអ្វី

ដលអ្នកនិយាយ។ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលមាក់
អ្នកចង់យកចិត្តទុកដាក់យា៉ងពិសស ចំ

ះជីវិតផាល់ខ្លួន

អ្នកជិតខាង
និងទមាប់របស់អ្នក ក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើជាគំរូលដល់
្អ
របស់អ្នកដរ។
មុននឹង

ប់អ្នកដទឲ្យសង់បង្គន់ ទាល់តអ្នកមានបង្គន់

ចាំ

ួសាររបស់អ្នកសិន។
ដូចគានះដរ

សិនបើអ្នកជួយរៀបចំកុមការងារមួយ

ឧទាហរណ៍ ដើម្បីជីករ

្ខដាក់សំរាមធម្មតាមួយ អ្នក

ូវ

កដថាអ្នកចូលរួមធ្វើការងារនះឲ្យខាំងដូចអ្នកដទ
ទៀតដរ។

អនុវត្តនូវអ្វីដលអ្នកបានប

អ្នកដឹកនាំដ៏ល្អ មិន

ប់ឲ្យអ្នកដទធ្វើអ្វីមួយ

ពួកគធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដទ។

៧. ធ្វើការងារ

ះទ។

(បើមិនដូ

ៀន

ះទ តើអ្នកណានឹងសាប់អ្នក?)

យសចក្តីរីករាយ

សិនបើអ្នកចង់ឲ្យ

ជាជនចូលរួមចំណកក្នុងការកលម្អភូមិសាន និងថទាំសុខភាពរបស់ពួកគ អ្នក

រាយជាមួយសកម្មភាពទាំងនះដរ។ បើពុំដូ
សូមព យាមធ្វើគ

ះទ តើមានអ្នកណាចង់ធ្វើតាមឧទាហរណ៍របស់អ្នក?

ងការងារសហគមន៍ឲ្យមានលក្ខណៈសប យរីករាយ។ ឧទាហរណ៍ៈ ការធ្វើរបងពទ្ធ័ជុំវិញ

ះទឹកសាធារណ ដើម្បីការពារកុំឲ្យសត្វពាហនៈចូលមកកន្លងដល
មួយ។ ប៉ុន្ត

ូវតរីក

សិនបើជា

ជាជនដងទឹក អាចជាការងារលំបាក

ជាជនក្នុងភូមិទាំងមូលជួយធ្វើវា ឲ្យដូចជា "ពិធីបុណ្យការងារ"មួយ ដលអាចមាន

ភសជ្ជៈ និងភ្លងកំដរផង

ះការងារនះនឹងអាចបំពញបានយា៉ងលឿន

រីករាយទៀតផង។ ក្មងៗនឹងអាចធ្វើការយា៉ងសកម្ម និង

យរីករាយ

មទាំងមានបរិយាកាសសប យ

សិនបើពួកគអាចធ្វើការដូចជាការលង

ល្បងកំសាន្តមួយ។
អ្នកអាចបានទទួលឬមិនបានទទួល
ក់ស
ប៉ុន្តមិន

ប់ការងាររបស់អ្នកទ។
ូវបដិសដការផ្តល់ការថទាំ ឬ

ផ្តល់ការថទាំតបន្តិចបន្តួច ដល់
ឬ

ជាជនដលមិនអាចបង់

ជាជនកីក

ក់បាន

ះដរ។

ការធ្វើដូចនះ អ្នកនឹងអាចទទួលបានសចក្តី
ឡាញ់ និងការ
នះមានតម្លជាង

រពពី

ជាជន។ ទាំងអស់

ក់ឆាយណាស់។

ដំ.5

៨. សំឡឹងមើល

អនាគត និងជួយអ្នកដទឲ្យសំឡឹងមើល

បុគ្គលិកសុខាភិបាលដលមានការទទួលខុស

អនាគត

ូវ មិនរង់ចាំរហូតដល់ពល

ព យាមបញ្ឈប់ជំងឺ មុនពលដលវាចាប់ផ្តើម។ គាត់ជំរុញឲ្យ

សុខភាព និងសុខមាលភាពរបស់ពួកគក្នុងពលអនាគត។
មានជំងឺជា

ប

ដើម្បី

ះ

សុខភាពមួយចំនួនធំ មានមូលហតុជា
ះ

យប

រកឬសគល់នប
ឧទាហរណ៍ៈ

មួយឲ្យចប់ជាសាពរ អ្នក

យប

តាមភូមិជា

ទាំង

ះ។

ជាជនឲ្យយល់ពីមូលហតុនប

ើនយា៉ង ដលមូលហតុមួយធ្វើឲ្យមានប
ូវតរកមើលនិង

ះ។

ះ

និងសាប់

របស់ពួកគគានកមាំងដើម្បី

យសារជំងឺរាក

យុទ្ធនឹងការបង្ក

ហើយហតុអ្វីបានជាមានកុមារជា

ះ ភាគ

ះ

យប

ើនមានប

យសារតមាយមិនដឹងថាអាហារណាមានសារសំខាន់ជាងគ (ឧទាហរណ៍ៈ ទឹក

តើ

យសារតកុម

ន់ស

ប់ផលិតអាហារដល

មនទ?

តើ
ឬ

ក់

ួសារ

យសារជំងឺរាក យើងក៏

ះមាយ) មនទ?

ន់ ឬក៏គានដី

ះ

ូវការ

យសារតអ្នកមានខ្លះបានកាន់កាប់ដីធ្លី

ព្យសម្បត្តិដ៏លើសលុប មនទ?

តើ

យសារតអ្នកកមិនបាន

តើ

យសារតឪពុកមាយមានកូន

ដលពួកគមាន ឲ្យបាន

ឹម

ើ

របស់គាត់ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កូនទាំង
បាន ហើយពួកគាត់
ថមទៀត?

តើ

ើនពក
ះ

តបន្តមានកូន

យសារតឪពុកអស់សង្ឃឹម ហើយ

ចំណាយ

ក់ដលមានបន្តិចបន្តួច

លើ

មើល

ស់ដីធ្លី

ូវ មនទ?

ហួសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ ឬដី

តើ

ប់

វិញ?

យសារត

អនាគត?

ះ

ជាជនមិនបានសំឡឹង

អនាគត ឬគានផនការស

ប់

ះតគមិនយល់ថាការធ្វើ

ការរួមគា និង ការចករំលកគា ពួកគ

អាចផាស់ប្តូរសាន ភាពរស់
សាប់របស់ពួកគបាន។
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និងការ

យជីកបង្គន់

ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ?

តើ

ួសារគាន

នះ

ើនគឺជាកុមារដលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ រាងកាយ

គផ្សងៗ។ ដូច្នះដើម្បីបងា្ករការសាប់

ូវតបងា្ករការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភផងដរ។

ប់

ូវត

ើន ជំងឺរាកគឺជាមូលហតុញឹកញាប់បំផុតនការសាប់របស់កុមារ។ មូលហតុមួយ

ៀនអំពីពិធីសារមូលដាននអនាម័យ (ទំ.១៣៣)។

ប៉ុន្តកុមារដលមានប

មួយផ្សងទៀត។

យមូ
មូលហតុដើមរបស់វា។ អ្នក

ផ្នកនការរាលដាលនជំងឺរាកនះ បណា្ខលមកពីការខ្វះអនាម័យ។ អ្នកអាច

និងប

ះទ។ គាត់

ជាជនចាត់វិធានការក្ន
ក្នុងពលនះ ដើម្បីការពារ

ើនដលយើងអាចបងា្ករបាន។ ដូច្នះការងាររបស់អ្នកគឺជួយ

សុខភាពរបស់ពួកគ និងជួយពួកគក្នុងការ

ជាជនមានជំងឺ

ជួយអ្នកដទឲ្យសំឡឹងមើល

អនាគត

អ្នកនឹងអាចមើលឃើញថា ភាគ
នះ ស្ថិត

ើននប

ពីកយការសាប់របស់កុមារ

សចក្តីសាប់

ទាំង
ក្នុងតំបន់

ជំងឺរាក

របស់អ្នក។ អ្នកក៏នឹងអាចរក ឃើញមូលហតុដទទៀត
ដរ។ ក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាពមាក់ ការងាររបស់
អ្នកគឺជួយ

ជាជនឲ្យយល់និង

ះ

ការឆ្លងជំងឺ

យមូលហតុ

ទាំងឡាយតាមដលអ្នកអាចធ្វើបាន។
ប៉ុន្ត

ភាពសាុំនឹងជំងឺ

ូវចាំថាៈ ដើម្បីបងា្ករការសាប់ជាញឹកញាប់

យសារ ជំងឺរាក

ះ អ្នកនឹង

ូវធ្វើការងារជា

ចុះខ យ

ការខ្វះអនាម័យ

ើន

ទៀត លើសពីការសង់បង្គន់ ទឹកសាត និងភសជ្ជៈ

ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ពិសស(ទឹកអូរា៉លីត)។ អ្នកអាចយល់ឃើញថា
ការពន រកំណើត ការ

ើ

ស់ដីធ្លីបាន

ឹម

ូវ

និងការបងចកដីធ្លី ធនធានផ្សងៗទៀត និងអំណាច

ការខ្វះការអប់រំ

ឲ្យកាន់មានភាពយុត្តិធម៌ មានសារសំខាន់យា៉ងខាំង
ក្នុងការ

ះ

យប

ក្នុងរយៈពលយូរ។

មូលហតុដលស្ថិត
ជា

ើនរបស់

យសារការមិនសំឡឹងមិន

ភលន់។

ចង់បាន គឺសុខមាលភាពរបស់

ភាព

សិនបើអ្វីដលអ្នក
ជាជន

ះអ្នក

អនាគត។

ប

ជា

វិញ

ទំនាក់ទំនងនមូលហតុដលនាំឲ្យសាប់

ពីកយប

សុខភាពផ្សងៗជា

ជាជនរាប់អានគា ឬបំពានគា

ើនទៀត។

សិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើសុខមាលភាពយូរអង្វងក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលរបស់អ្នក
ឲ្យស្វងរកចម្លើយស

វិញ

ឹមតជាការគានជំងឺ

ជាជនរស់

ូវជួយ

ជាជន

ះទ។ វាគឺជាសុខមាលភាព ៖ ទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត និងទាំង

ួលបំផុតក្នុងកន្លងដលមានបរិសានជុំវិញល្អ

មក ធ្វើការជាមួយគាដើម្បីបំពញត

និងជួយគាឲ្យរៀន រីកចំរីន និងរស់
សូមធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បី
គឺ

ះអ្នក

ប់សំនួរធំៗទាំងនះ។

សុខភាព មិនមនមានន័យ
គា

យសារជំងឺរាក

ពីកយជំងឺរាកនិងការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ ដូចគានះដរ អ្នកនឹង

ដូចជា ការផលិតស្បៀងអាហារ ការបងចកដីធ្លី ការអប់រំ និងវិធីដល

មក ស្ថិត

ក្នុងសហគមន៍។

អនាគត

ើនដលទាក់ទងនឹងការថទាំសុខភាព

យើងបានកឡកមូលហតុមួយចំនួនដលស្ថិត
រកឃើញថា ប

ភលន់ និង

ការមិនសំឡឹង

ូវ

ជួយពួកគ ឲ្យរៀនចករំលក ធ្វើការរួមគា និងសំឡឹង
មើល

ើន)ការបងចកដី

និងធន់ធានផ្សងៗមិនយុត្តិធម៌

ពីកយជំងឺនិងទុក្ខវទនា

ជាជន គឺ

វងឆាយ និងភាព

ួសារធំ (កូន

ូវការ

ចាំថ្ង ចករំលកគាក្នុងពលពិបាកនិងពលសំបូរសប យ

តាមដលមនុស្សមាក់ៗអាចធ្វីបាន។
ះ

យប

ដលកើតឡើងរាល់ថ្ង។ ប៉ុន្ត

ូវជួយសហគមន៍របស់អ្នក ឲ្យកាយជាកន្លងដលមានសុខភាពល្អ និងស
ក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាពមាក់ អ្នកមានការទទួលខុស
តើអ្នកគួរចាប់ផ្តើមពីណា

កន្លងដលពួកគអាច ទុកចិត្ត

ូវចាំថាការងារដ៏សំខាន់របស់អ្នក

ប់មនុស្សរស់

។

ូវដ៏ធំមួយ។

?
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ូវសង្កតមើលសហគមន៍របស់អ្នកឲ្យបានច ស់
យសារតអ្នកបានកើតនិងរស់

ះ អ្នកបានដឹងអំពីប

ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក ហើយបានសា្គល់

សុខភាពជា

ើនរបស់ពួកគហើយ។ អ្នកបានមើលឃើញប

ក្នុងសហគមន៍

ួយបារម្ភរបស់អ្នកគឺសុខមាលភាពរបស់

ប់រូប មិនមន

ប៉ុន្តដើម្បី មើលឃើញរូបភាពសហគមន៍ទាំងមូលបាន អ្នកចាំបាច់

ពី

ុងផ្សងៗជា

ក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាពភូមិ ការ

ចំការ

កន្លង

ជុំជន និង

ពិនិត្យជាមួយពួកគនូវទមាប់

ជាជនដលមករកអ្នកទ។

សាលារៀន។

ូវ

ផ្ទះ

ជាជន

ជាជនរបស់អ្នក។ ជួបពួកគ

ូវស្វងយល់ពីសចក្តីរីករាយ និងការ

ចាំថ្ងរបស់ពួកគ សកម្មភាពផ្សងៗ

តើគ

ង

ះនឹង

ចគ

ូវការអ្វីខ្លះ ហើយវាទំនងជាអាចស

ប់ចំណុចខាងកមនះ

១. សចក្តី

ូវការដលមានក្នុងអារម្មណ
ណ៍ ៖ អ្វីដល

២. សចក្តី

ូវការពិត

៣. សុឆន្ទៈ ៖ ឬការ

ៀមខ្លួនជា

ចរបស់

៤. ធនធាន ៖ មនុស្ស ជំនាញ សមារ និង/ឬ

ផ្ទះ

ក្នុងជីវិតរស់

ចាំថ្ងរបស់ពួកគ ដលអាចនាំ

ងកម្មវិធីឬសកម្មភាពណាមួយ សូមគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ថា

ចបានតាមវិធីណា។ ដើម្បីធ្វើការងារនះ អ្នក

ជាជនមានអារម្មណ៍គិតថាជាប

កដ ៖ វិធានការណ៍ផ្សងៗដល

ឲ្យបានជាសាពរ។

ឹមតរបស់

ួយបារម្ភរបស់ពួកគ។ ធ្វើការ

ឲ្យពួកគមានសុខភាពល្អ និងអ្វីដលអាចបណា្ខលឲ្យមានជំងឺ ឬរបួសផ្សងៗ។
មុននឹងអ្នកនិងសហគមន៍របស់អ្នកព យាមស

ះ។

ូវសង្កតមើលសហគមន៍របស់អ្នកឲ្យបានដិតដល់

ើនទៀត។

ជាជនដលអ្នកសា្គល់ច ស់ ឬ

ជាជនរបស់អ្នកបានយា៉ងច ស់

ជាជនអាច

ូវពិចារណា

ធំបំផុតរបស់ពួកគ។

កាន់យក ដើម្បីកតំរូវប

ទាំងនះ

ជាជន ដើម្បីធ្វើផនការ និងអនុវត្តវិធានការណ៍ដលចាំបាច់នានា។
ក់កាស ដល

ូវការស

ប់អនុវត្តសកម្មភាពដលបាន

ងទុក។

ឧទាហរណ៍ងាយមួយ ដើម្បីបងាញថាសកម្មភាពនីមួយៗនសកម្មភាពទាំងនះមានសារសំខាន់ យើងសន្មត់ថា មាន

បុរសមាក់ដលជក់បារីយា៉ង

១. សចក្តី

ើន បានមករកអ្នក

យត្អូញត្អរអំពីការក្អករបស់គាត់ ដលចះតធ្ងន់ធ្ងរ

ូវការដល

២. សចក្តី

គាត់មានក្នុងអារម្មណ៍របស់

ូវការពិត

របស់គាត់ (ដើម្បី

គាត់ គឺគាត់ចង់បំបាត់ក្អក

ៗ។

គឺឈប់ជក់បារី

ះ

កដ

យប

)

ទ! អរគុណ

៣. ដើម្បីបំបាត់ក្អក គាត់
ជក់បារី។ ចំ

ះប

តើការជក់បារីមានប
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ូវមានសុឆន្ទៈថានឹងឈប់

នះ គាត់
អ្វីខ្លះ។

ូវតយល់ថា

៤. ធនធានមួយដលអាចជួយឲ្យគាត់ឈប់ជក់បារីបាន គឺព័ត៌មានអំពី
ះថាក់ដលកើតឡើងដល់ខ្លួនគាត់ និង

ធនធានមួយទៀត គឺការគាំ

ួសារគាត់ (មើលទំ.១៤៩)។

និងការលើកទឹកចិត្តពីកុម

របស់គាត់ និងពីអ្នកផាល់ផងដរ។

ួសារ មិត្តភក្តិ

ការរកមើលសចក្តី

ូវការនានា

ក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាព ដំបូងអ្នក
ជាជនអ្នក។ ដើម្បី
មានអ្វីខ្លះ

ូវរកមើលប

មូលព័ត៌មានចាំបាច់ស

ប់ធ្វើការស

ណាដលមានសារសំខាន់

ូវការដើម្បីសួរ

ូវការ និងការ

ួយបារម្ភរបស់

ជាជន។ ប៉ុន្តសូមពិចារណា

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។
ក សួរសំនួរណាដលមិន

ធ្វើឲ្យអ្នកដទសួរខ្លួនគាត់នូវសំនួរសំខាន់ៗទាំង

ថា

ចចិត្តថាសចក្តី

ួយបារម្ភចម្បងៗរបស់
ជាជន

ះអ្នកគួរតបង្កើតបញ្ជីសំនួរមួយ។

ពីរទំព័របនាប់នះ គឺជាគំរូនសំនួរដលអ្នកអាច

មិន

សុខភាពសំខាន់ៗបំផុត និងការ

ឹមតផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកប៉ុ

ះទ ប៉ុន្តវាក៏

ះដរ។

ូវបង្កើតបញ្ជីសំនួរឲ្យវងពក ឬក៏សុំាញុំាទ ជាពិសសបញ្ជីសំនួរដលអ្នក

ជាជនមិនមនជាលខទ ហើយក៏មិនចូលចិត្តឲ្យរាប់គដូចជាលខដរ។
លបំណងសំខាន់របស់អ្នក គឺអ្វីដលបុគ្គលមាក់ៗចង់បាន និងគិត

សំនួរតាមខ្លួនពលសួរ

លើសំនួរ

ជាជន។ ប៉ុន្តក្នុងការពិចារណាសចក្តី

ើពីផ្ទះមួយ

ពល

ដល់។ ជាការ

ផ្ទះមួយ។

មូលព័ត៌មាន

ូវ

ូវចងចាំ
កដថា

សើរទៀត បើអ្នកមិនយកបញ្ជី

ូវការរបស់សហគមន៍ អ្នកគួរត

ៀមសំនួរ

លៗ

មួយចំនួនទុកជាមុន។
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គំរូនបញ្ជីសំនួរ
ដើម្បីជួយកំណត់អំពីសចក្តី
និងជួយធ្វើឲ្យ

ជាជនគិតពិចារណា ក្នុងពលជាមួយគា

សចក្តី្ត
តើប

អ្វីខ្លះ

ក្នុងការរស់

ូវការផ្នកសុខភាពរបស់សហគមន៍

ូវការដលមានក្នុងអារម្មណ៍

ចាំថ្ងរបស់

ជាជន (សានភាពរស់

របៀបធ្វើការងារ ជំនឿ ។ល។) ដលពួក

គមានអារម្មណ៍ថាអាចជួយឲ្យពួកគមានសុខភាពល្អ?
តើ

ជាជនមានអារម្មណ៍ថា ពួកគមានប

មិនមនចំ

ះតប

សំខាន់ៗ ការ

ដលទាក់ទងនឹងសុខភាពប៉ុ

លំ

ឬ

តើផ្ទះនីមួយៗធ្វើពីអ្វី? ជ

ួយបារម្ភផ្សងៗ និងសចក្តី

ះទ ប៉ុន្តជាប

កំចាត់សត្វទាំង

ំងធ្វើពីអ្វី? កំរាលធ្វើពីអ្វី? តើផ្ទះទាំង

ជាមួយសត្វរុយ ច សង្កើច កណ្ណុរ និងសត្វច

ផ្សងៗទៀតទ?

ូក) ចូលក្នុងផ្ទះឬទ? តើសត្វទាំង

តើមានជំងឺអ្វីខ្លះដលកើតជាញឹកញាប់
ះជំងឺទាំង

ះ?

អនុវត្តវិធានការណ៍

ុង

យ័ត្នអ្វីខ្លះ?

ើ? តើទឹក

ួសារប៉ុនានដលមានបង្គន់? តើមាន

តើភូមិរបស់

ះបណា្ខលឲ្យមានប

ជាជនមានអនាម័យឬទ? តើ

ជាជន

ើ

ជាជនចាក់សំរាម

អ្វីខ្លះ?

ជាជនយា៉ងដូចម្តច? តើគបាន

ះមានសុវត្ថិភាពស

ួសារប៉ុនាន

ផាល់ដី

សើរជាងនះទៀតទ?

លើសត្វ? តើវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

ួសារនីមួយៗយកទឹកពីកន្លងណាមក

តើមាន

យរបៀបណា? តើ

ះយា៉ងដូចម្តច? តើមានវិធីណាផ្សងដលអាចធ្វើបានទៀតទ?

តើមានសត្វ (ឆ្ក មាន់

តើ

ះមានអនាម័យឬទ? តើគដាំស្ល

លើអ្វី?

តើមានការការពារម្ហូបអាហារឬទ? តើគអាចការពារវាបាន

ធ្វើអ្វីខ្លះចំ

ផងដរ។

សាន និងអនាម័យ

កន្លងណា? តើផ្សងចញកតាមណា? តើពួកគដក

តើមានប

ទូ

ូវការចម្បងៗអ្វីខ្លះ

ប់ផឹកឬទ? តើ

ស់បង្គន់បាន

ឹម

ជាជនបាន

ូវ?

កន្លងណា? ហតុអ្វី?

ជាជន
តើមាន

ជាជនប៉ុនាននាក់រស់

តើមាន

ជាជនប៉ុនាននាក់ដលចះអាននិងចះសសរអក្សរ? តើការប

សាលាប

ៀនកុមារអំពីអ្វីដលពួកគ

ក្នុងសហគមន៍? តើមានប៉ុនាននាក់អាយុកម១៥ឆាំ?
ូវចះ មនទ? តើកុមាររៀនសូ

តើមានទារកប៉ុនាននាក់កើតក្នុងឆាំនះ? តើមាន

សាប់

អាយុប៉ុនាន? តើករណីសាប់ទាំង

តើចំនួន
តើ

តើ

យវីធីណា?

យសារអ្វី?

អី្វដរឬទ?

នះ? តើការមានជំងឺម្តងៗ មានរយពលប៉ុនានថ្ង?

ជាជនប៉ុនាននាក់ដលមានជំងឺរាុំរ៉? ជំងឺអ្វីខ្លះ?

តើឪពុកមាយភាគ

ើន មានកូនប៉ុនាននាក់? តើមានកូនប៉ុនាននាក់សាប់?

តើបណា្ខលមកពីមូលហតុអី្វខ្លះ?

យសារអ្វី?

តើមានឪពុកមាយប៉ុនាននាក់ដលចង់បញ្ឈប់ការមានកូនទៀត ឬមិនចង់ឲ្យមានកូនញឹកពក?

យសារមូលហតុអី្វ? (សូមអានជំពូកផនការ
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ជន៍អ្វីខ្លះ? តើ

យវិធីណាទៀត?

ជាជនកាន់តកើនឡើង ឬក៏ធាក់ចុះ? តើវាបណា្ខលឲ្យមានប

ជាជនមាក់ៗមានជំងឺជាញឹកញាប់ឬ ក្នុងឆាំកន្លង

តើមាន

សាលាមាន

ជាជនសាប់ប៉ុនាននាក់? សាប់

ះអាចបងា្ករបានឬទ?

ជាជនមាក់ៗ មានជំងឺឬរបួសអ្វីខ្លះ? ហតុអ្វី?

ៀន

ួសារ ទំ.២៨៣)

អាយុប៉ុនាន?

អាហារូបត្ថម្ភ
តើមានមាយប៉ុនានអ្នកដលបំ

កូន

យទឹក

ះគាត់? មានរយៈពលប៉ុនាន? តើទារកទាំង

ះមានសុខភាពល្អជាងទារកផ្សងទៀតដលមិនបាន
តើអាហារសំខាន់អ្វីខ្លះដល
តើ

ជាជន

ើ

ជាជនបរិ

កុមារដលបានរៀន
តើមាន

គ? តើអាហារ

ស់ចំណីអាហារដលមាន បាន

តើមានកុមារប៉ុនានអ្នកដលមិន

ឹម

ះមាយដរឬទ? ហតុអ្វី?

ះបានមកពីណា?

ូវឬទ?

ប់ទម្ងន់ (ទំ.១០៩) ឬមានស

សាលា យល់ដឹងពីត

្ញបងាញពីការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ? តើឪពុកមាយនិង

ូវការនអាហារូបត្ថម្ភ បានប៉ុនានដរ?

ជាជនប៉ុនាននាក់ដលជក់បារី

ជក់និងការផឹក

ទឹក

ើន? តើមានប៉ុនានដលផឹក

នះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សុខភាពគផាល់ និង

ឬភសជ្ជៈផ្សងៗជាញឹកញាប់? តើការ

ួសាររបស់គ? (មើលទំ.១៤៨ ដល់១៥០)

ដីធ្លី និងស្បៀងអាហារ
តើដីដលគមានអាចផលិតស្បៀងអាហារបាន
តើដី

ះនឹងបន្តផ្តល់អាហារបាន

តើដី
តើ

ចមា្ករ

ប់

ប់

ន់សំរាប់

ួសារនីមួយៗឬទ?

ន់ក្នុងរយៈពលប៉ុនានទៀត បើសមាជិក

ូវបានបងចកយា៉ងដូចម្តច? តើមាន

ជាជនបានធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យដី

ួសារ

ះ

តបន្តកើនឡើង?

ជាជនប៉ុនាននាក់មានដីផាល់ខ្លួន?

ះផលិតបានផលកាន់ត

ើន?

តើគទុកដាក់ផលិតផលនិងស្បៀងអាហារ យា៉ងដូចម្តច? តើមានការខូចខាតឬបាត់បង់

ើនឬទ?

ះអ្វី?

ការព បាលជំងឺ និងសុខភាព
តើឆ្មបនិងអ្នកព បាលជំងឺ

ក្នុងភូមិ មានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងការថទាំសុខភាព?

តើវិធីព បាលតាមបបបុរាណ និងថាំពទ្យអ្វីខ្លះ ដលគ

តើវាមាន
ង

ះថាក់ដរឬទ?

តើមានសវាសុខភាពអ្វីខ្លះដលស្ថិត
ះ

ូវបាន

ជាជន

ើ

ស់

ើ? តើវីធីណាខ្លះដលគឲ្យតម្លបំផុត?

ជិតៗ? តើសវាទាំង

ើនឬទ?

ះល្អយា៉ងណា? តើវាមានតម្លប៉ុនាន? តើសវាទាំ

តើមានកុមារប៉ុនាននាក់បានទទួលថាំបងា្ករ? ដើម្បីបងា្ករជំងឺអ្វីខ្លះ?
តើ

ជាជនកំពុងអនុវត្តវិធានការណ៍ការពារផ្សងទៀតឬទ? តើមានវិធានការណ៍ផ្សងទៀតដលកំពុង

អនុវត្ត ឬទ? តើវាមានសារសំខាន់យា៉ងណាដរ?

ូវបាន

ការជួយខ្លួនឯង
តើមានប

ចម្បងអ្វីខ្លះដលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់

តើមានប

សុខភាពណាខ្លះដល

បច្ចុប្បន្ននិងពលអនាគត?

ថាំពទ្យពីខាងក ប៉ុនណាដរ?
តើ

ជាជនអាចថទាំ

យខ្លួនគាត់បាន? តើពួកគ

ជាជនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរកវិធីធើឲ
្វ ្យការថទាំសុខភាព

តើអ្នកមាន មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ? អ្នកក មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ? ហើយបុរស

ជាជនចូលរួមធ្វើការជាមួយគាដើម្បីបំពញត

ពលដលសចក្តី

ូវការ

ះធំធងពក?

យរបៀបណា? តើអាចមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះ?

ូវធ្វើការផាស់ប្តូរអ្វីខ្លះ? តាមរយៈអ្នកណា?

ូវការរួមមួយដរឬទ? តើពួកគចករំលកឬជួយគាទ

តើទាំងអស់គាគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកលម្អភូមិរបស់គាត់ ឲ្យកាយជាកន្លងមួយស

តើអ្នកនិង

ជាជនរបស់អ្នកគួរចាប់ផ្តើមពីកន្លងណា?

សិទ្ធភាព

្តី និងកុមារ មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ? តើកុមទាំងនះបាន

ទទួលការរាប់អានយា៉ងដូចម្តចខ្លះ? ហតុអ្វី? តើវាយុត្តិធម៌ដរទ? តើ
តើ

ូវពឹងផ្អកលើជំនួយនិង

យខ្លួនឯង កាន់តមានសុវត្ថិភាព មាន

និងកាន់តពញលញដរឬទ? ហតុអ្វី? តើពួកគអាចរៀនបន្ថមទៀត

យរបៀបណា?

ជាជនក្នុងពល

ប់រស់

កប

យសុខភាពល្អ?
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ការ

ើ

ស់ធនធានក្នុង

វិធីដលអ្នក

ះ

យប

មានសកម្មភាពមួយចំនួន

ុកដើម្បីបំពញត

អ្វីមួយ គឺអា

័យ

លើធនធានដលអ្នកមាន។

ូវការធនធានពីខាងក (សមារ

ឧទាហរណ៍ៈ កម្មវិធីផ្តល់ថាំបងា្ករអាចធ្វើ

ូវការនានា

បាន លុះ

ក់កាស ឬមនុស្សមកពីកន្លងផ្សងៗ)។

តមានការនាំថាំបងា្ករចូលមកពីខាងក ជាទូ

គឺមកពី

ទសផ្សងទៀត។
សកម្មភាពដទទៀត អាចធ្វើ
មួយកុម អាចធើ្វរបងការពារ

បាន

យ

ើ

ស់តធនធានក្នុង

ពាំងទឹក ឬសង់បង្គន់

យ

ើសមារដល

ុកទាំង

ុង។ កុម

ួសារមួយ ឬអ្នកជិតខាង

ជិតៗខ្លួន។

ធនធានខាងកមួយចំនួន ដូចជាថាំបងា្ករ និងថាំពទ្យសំខាន់ៗមួយចំនន
ួ អាចកលម្អសុខភាព
ផ្នកធំ។ អ្នកគួរតព យាមរកធនធានទាំងនះឲ្យបាន។ ប៉ុន្តជាទូ
ើ

ស់ធនធានក្នុង

ការ

សើរបំផុតគឺ

ជាជន

ជាជនរបស់អ្នកអាចធ្វើ

ូវ

ុក តាមដលអាចធ្វើបាន។

លើកទឹកចិត្ត

ពលដលអ្នកនិង

ជាជនបានមួយ

ជាជនឲ្យ

ើធនធាន

ក្នុងតំបន់តាមដលអាចធើ្វបាន។

យខ្លួនឯង

បានកាន់ត

ើន ហើយពឹងផ្អកលើជំនួយនិងការផ្គត់ផ្គង់ពីខាងក

កាន់តតិច

ះសហគមន៍របស់អ្នក នឹងកាន់តមានភាពរឹងមាំ

និងមានសុខភាពល្អ។
អ្នកមិន

ឹមតអាចទុកចិត្តបានលើធនធានក្នុង

ដលធានាថាមានជា
ប៉ុន្តជាទូ

ច

ពល

ូវការ

ធនធានទាំងនះអាចធ្វើឲ្យស

ុក

ះទ
ចកិច្ចការ

បានយា៉ងល្អ និងក្នុងតម្លទាបបំផុតទៀតផង។
ឧទាហរណ៍
បំ

កូន

សិនបើអ្នកអាចលើកទឹកចិត្ត
យទឹក

្តីឲ្យ

ះបាន វានឹងធ្វើឲ្យមានការ

ពឹងផ្អកលើខ្លួនឯង តាមរយៈធនធាន
ក្នុង

ុកដលមាន គុណភាពកំពូលមួយ

គឺទឹក

ះមាយ។ វាក៏នឹងបងា្ករជំងឺនិងការសាប់រប

ស់កុមារដលមិនចាំបាច់ទៀតផង។

ក្នុងការងារសុខភាពរបស់អ្នក

ូវចងចាំជានិច្ចថា ៖

ទឹក

កំពូល ល្អជាងអ្វីៗទាំងអស់ដល

ធនធានដលមានតម្លជាងគបំផុតស
គឺ
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ះមាយ គឺជាធនធានក្នុង

ប់សុខភាពរបស់

ជាជនខ្លួនឯងផាល់។

ុកដលមានគុណភាព
ក់អាចទិញបាន។

ជាជន

ការស

ចចិត្តអំពីអ្វីដល

ូវធ្វើ និងកន្លងដល

កយពលបានសង្កតមើលយា៉ងហ្មត់ចត់នូវសចក្តី

ស

ចចិត្តថា អ្វីខ្លះដលសំខាន់ជាងគ ហើយអ្វីខ្លះដល

មានសុខភាពល្អ។ សកម្មភាពខ្លះមានសារសំខាន់ ហើយ

ថ្ងមុខរបស់

ជាជនមាក់ៗ ឬសហគមន៍ទាំងមូល។

ក្នុងភូមិជា

ើន ប

សុខភាពល្អបានទ
ផ្សងក៏

យ

សិនបើ

ការងារទីមួយរបស់អ្នក។
មានវិធីផ្សងៗគាជា

ជាជនមានការ

ើនក្នុងការ

បញ្ចូលគាដើម្បីបង្កឲ្យមានប
នឹង

ូវធ្វើ ហើយស

ូវការនិងធនធានរួចមក អ្នកនិង
ូវធ្វើមុនគ។ អ្នកអាចធ្វើអ្វីៗជា

ះ

ប់

ន់ស

ប់បរិ

នះជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗ អំពីវិធីដល

សិទ្ធិភាពជាងគ។

ជាជនបានជួយបំពញសចក្តី

ចចិត្តថាវិធីណាទំនងជាមាន

សិទ្ធិភាពជាងគ

មធ បាយមួយចំនួនដលអាចធ្វើបាន ដើម្បី
សួនដំណាំ

ចាំ

ះបីជាអ្នកស

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

សកម្មភាពខ្លះ អាចផ្តល់លទ្ធផលយា៉ងឆាប់រហ័ស។ ឯខ្លះទៀត
ូវតស

គ។

នះកើតឡើង។ អ្នកនិងសហគមន៍របស់អ្នក

ចថាវិធីណាទំនងជាមាន

ើន ដើម្បីជួយឲ្យ

ូវ

ជាជន

សុខភាពផ្សងៗទៀត។ មនុស្សមិនអាចមាន

កឃាន ឬកុមារមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

យប

ជាជនរបស់អ្នក

ូវធ្វើភាមៗ។ ឯខ្លះទៀតនឹងជួយកំណត់ពីសុខមាលភាព

អាហារូបត្ថម្ភ គឺជាមូលហតុមួយនប

សិនបើគានអាហារ

ូវចាប់ផ្តើម

ចចិត្តធ្វើការ

យប

ះការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភ គឺជា

ះថាមានមូលហតុផ្សងៗគាជា

ើនរួម

ូវតពិចារណាអំពីសកម្មភាពនានា ដល

ូវការផ្នកអាហារូបត្ថម្ភរបស់គ។ មាន

ូវចំណាយពលយូរបន្តិច។ អ្នកនិង

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

ះ

ះ

កាន់ការមានអាហារូបត្ថម្ភដ៏

ជាជនរបស់អ្នក

សើរ

ួសារ
ដីជីកជាវណថាក់ៗ

ដើម្បីបងា្ករការហូរដី

ការផាស់ប្តូរ

ភទដំណាំ

រៀងរាល់ពីររដូវនការដាំដំណាំ ចូរដាំដំណាំណាដលផ្តល់
សណ្ណកបារាំង

ឆាំនះ ដាំ

ត

ជន៍ដល់ដីវិញ ដូចជា សណ្ណកដី

ត ឬដំណាំផ្សងៗទៀត ដូចជាបន្លជាដើម

ឆាំកយ ដាំសណ្ណក

ដំ.13

មធ បាយផ្សងទៀត ដើម្បី

ះ

កាន់ការមានអាហារូបត្ថម្ភដ៏

សើរ

ការធ្វើ

ការចិញ្ចឹម

ី

ការធ្វើជីធម្មជាតិ

ការចិញ្ចឹមឃ្មុំ

ការមាន

ួសារតូចល្មម

កន្លងស្តុកស្បៀងអាហារ
ដលមានលក្ខណៈ
សើរជាងធម្មតា

របាំងដក

ដើម្បីរារាំងកណ្ណុរ

តាមរយៈការធ្វើផនការ

ដំ.14

ួសារ (ទំ. ២៨៣)

ការសាកល្បងគំនិតថ្មីៗ
មិនមន

វិធីខ្លះអាច

ប់ការណនាំទាំងអស់

សិទ្ធភាព

សិនបើអ្នកកស

អ្នកនឹង អាចបានដឹងថាវិធី

ដកពិ

ទំព័រមុននះ សុទ្ធតមាន

ះនឹងមាន

ធន៍។

ួល

បង់

ើនទ។

យកវិធី

ះ

សិនបើមាន

អនុវត្តក្នុង

សូមកុំបាក់ទឹកចិត្ត

ធ្វើការក

ធន៍

ង់

សិទ្ធភាពវិញ

ះ

ូវចាប់ផ្តើមធ្វើតបន្តិចបន្តួចសិនបានហើយ។

ច។

ហលជាអ្នកអាចព យាមម្តងទៀត

ក្នុងតំបន់របស់អ្នកទ? ហើយ

ល្អ សាកល្បងចំអិនវាតាមរបៀបផ្សងៗគា ហើយចាំមើលថា

ទៀត

យដាំ

យដាំកាន់ត

អាចមានលក្ខខណជា

បរិមាណទឹក ឬ

សិនបើវាលូតលាស់មន តើ

និង

ើ

កមនះ

ជីអាចម៌សត្វ

ការពិ

សិនបើសណ្ណក

ះលូតលាស់

សិនបើហូប ព យាមដាំសណ្ណក

តសាកល្បងដាំក្នុងសានភាពដីផ្សងៗគា

ើនដលអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើការផាស់ប្តូរ។ ឧទាហរណ៍ៈ

ប់ពូជ។ ដើម្បីឲ្យបានដឹងច ស់ថាវិធីណាមានឬគាន
យរក លក្ខខណផ្សងទៀត

ភទដី ការដាក់ជីបន្ថម
សិទ្ធភាព

ដដល។

ធន៍ថាជីអាចម៍សត្វអាចជួយឲ្យសណ្ណកលូតលាស់ឬអត់ ហើយតើ

ូវដាំសណ្ណក

ះជា

ប់ពូជ ដូចៗគា។ ប៉ុន្តមុននឹងដាំ

គានដាក់

ជាជនហូបវាទ។

ជាជននឹងហូបវាទ?

ើនគុម្ពតូចៗថមទៀត ដើម្បីមើលថាអ្នកអាចទទួលបានផលរឹតតល្អជាងមុនទៀតឬទ។

ផាស់ប្តូរលក្ខខណតមួយ ក្នុងពលសាកល្បងមួយដង

បរិមាណប៉ុនាន អ្នក

គជ័យដរ។ ប៉ុន្ត ដំបូង

ភទអាហារសាបនារាងកាយដ៏អសារ្យមួយ។

កន្លងដលវាលូតលាស់បានល្អបំផុត។ ប៉ុន្ត

ភទផ្សងៗន

ឧទាហរណ៍ៈ ដើម្បីពិ

ពី

យ

លើគំនិតថ្មីមួយ

ចាប់ផ្តើមដាំវាតមួយគុម្ពតូច ឬពីរ ឬបីគុម្ពតូចៗ ក្នុងសានភាពដីឬទឹកខុសៗគា។

នះបន្ថមទៀត

ះអ្នកនឹងមិនខាត

សិទ្ធភាព ហើយពួកគ នឹងអាចចាប់ផ្តើម

ពីការបរាជ័យបាន ដូចគានឹងការរៀនសូ

ភទសណ្ណកខ្លះ ដូចជាសណ្ណកសៀង គឺជា

ប៉ុន្តតើវានឹងអាចលូតលាស់

ូវធ្វើតាមរបៀបផ្សងទៀត

ជាជននឹងឃើញថាវាមាន

ង់ចំណុចខ្លះ។ អ្នកអាចរៀនសូ

អ្នកបានដឹងថា

ធន៍

ធន៍របស់អ្នកមិនបានស

ធន៍

ប់។ ជាធម្មតា

ូវចាប់ផ្តើមធ្វើតបន្តិចបន្តួចសិនបានហើយ។ បើអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើត

យធំជាងមុនបាន។

នះជាឧទាហរណ៍នការពិ

ះទ។ ជួនកាល

សិទ្ធភាពឬគាន តាមរយៈការសាកល្បង។ នះមានន័យថា តាមរយៈការ

ះបរាជ័យ ឬក៏ពិ

សិនបើការពិ

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក

តាមសានភាពជាក់ស្តង និងធនធានដលអ្នកមាន

ពលដលអ្នកធ្វើការសាកល្បងគំនិតថ្មីមួយ

បន្តិចបន្តួចសិន ហើយការពិ

សិទ្ធភាព

ជីអាចម៌សត្វ
១ ប៉ល

ើនគុម្ពតូចៗ

ក្បរៗគា

២ ប៉ល

ជីអាចម៌សត្វ
៣ ប៉ល

កដថាអ្នក

ើជី

ះក្នុង

កន្លងដលមានលក្ខខណទឹកនិងពន្លឺដូចៗគា

ូវលាយជីអាចម៍សត្វក្នុងបរិមាណខុសៗគា ស

ជីអាចម៌សត្វ

ូវ

ូវ

ប់គុម្ពនីមួយៗ ដូចខាង

ជីអាចម៌សត្វ
៤ ប៉ល

ជីអាចម៌សត្វ
៥ ប៉ល

ធន៍នះបងាញថា ការដាក់ជីអាចម៍សត្វខ្លះ អាចជួយឲ្យសណ្ណកលូតលាស់ល្អ ប៉ុន្តបើដាក់ជី

វាធ្វើឲ្យសណ្ណកមិនលូតលាស់

វិញ។ នះ

លទ្ធផលខុសពីនះ។ ដូច្នះសូមសាកល្បង

ន់តជាឧទាហរណ៍តប៉ុ

យខ្លួនឯងចុះ។

ះ។ ការពិ

ើនពក

ធន៍របស់អ្នកអាចមាន

ដំ.15

ការអនុវត្តន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាង
សុខភាពរបស់មនុស្ស អា
អាហារភាគ

ើន បានមកពីដី

ភាក់ងារសុខភាព
ជាដី

ះ

ើ

ស់

ហើយសព្វថ្ងនះ មាន
កប

តំបន់ជា

មានកូនជា

ចមា្ករ។ ដី

ឹម

ជាជនជា

ើនក្នុងពិភព

ើន ដូច្នះពីមួយឆាំ
ើបាន

ួសារ" ឬ

នះកំពុងតដុនដាប

មួយឆាំ ពួកគ

ចាំបាច់ចំណាយ

ស

ប់

ជា

ប់

ន់ក្នុងការបំពញសចក្តី

ៗ គានការ

ូវចិញ្ចឹមសមាជិកកាន់ត

ើន។ ប៉ុន្ត កម្មវិធីផនការ

ក់ឈ្នួល ហើយ
កូន ឬ

សើរឡើងទ។ ឪពុកមាយមួយចំនួន

ើន

យពឹងផ្អកលើដីធ្លីបន្តិចបន្តួច

វ័យក្មង។

ួសារតមួយមុខ ក៏មិនសូវមាន

ក្នុងពិភព

ើន

ើន។ កូនៗរបស់គអាចជួយការងារបាន

ប់ជួយដល់សដ្ឋកិច្ច

កសព្វថ្ង ចំ

ះមនុស្សភាគ

វិញ ជាពិសស

ើន ការមានកូន

ើវិធីខុសពីនះ។ ពួកគបានមើលឃើញថាភាព
ប់គាបាន

ជាជនឲ្យបង្កើនលទ្ធភាព

ទីណាដលដីធ្លីនិង

ទទួលបានសុវត្ថិភាពសដ្ឋកិច្ចយា៉ងល្អ
ពលដលវាជាជ

ចបានតាមរយៈការជួយឲ្យ

តាមរយៈកម្មវិធីផនការ
គ

ើសរបស់

ះ

អាច

ទំហំដីតិចតួច
ង់

ជាជន

បានតិចតួចដរ។

ពល

ះទ គឺវា

ះ

ះ

ង់ដ៏ច ស់

កឃានមិនមនកើតឡើង
យសារដីធ្លីភាគ

យ

ើនស្ថិតក្នុង

ព្យសម្បត្តិឲ្យ

ងលើសុខភាព ដីធ្លី និងជីវីតរបស់ពួកគ។
ូវបានចករំលក

ើសរីសការមាន

យយុត្តិធម៌ ហើយ

ួសារតូចៗ។ កម្មវិធីផនការ

ជាជន

ួសារអាច

កដ។ តុល្យភាពរវាងមនុស្សនិងដីធ្លី ទំនងជាអាច

រកការបកចក

ើននិយាយថា អត្ថន័យក្នុងសង្គមនពាក្យសចក្តី

ជាជន គួរជួយពួកគាត់ឲ្យធ្វើការដើម្បី

ដំ.16

ជាជនយា៉ងពិត

ជាជនធ្វើការ

ប់

ព្យសម្បត្តិ

ះពួកគតងត

ួសារតមួយមុខ។

យយុត្តិធម៌។

យមិន

ពលដលមានកូន

ើនគឺជាទ

កណា្ខប់ដជនអាតានិយមមួយចំនួនតូច។ តុល្យភាពដលកុមនះស្វងរក គឺការបងចកដីធ្លីនិង

មានការបងាញឲ្យឃើញថា

សិទ្ធភាព

ះសដ្ឋកិច្ចរបស់គអាចនឹងជួបមហន្តរាយបាន។ ប៉ុន្តចំ

សារតការមានដីធ្លីតិចតួចពក ដលមិនអាចចិញ្ចឹមមនុស្ស
យុត្តិធម៌។ ពួកគធ្វើការដើម្បីជួយ

ួសារតូច

ខ្លះរបស់គាត់ អាចជួយមើលថពួកគាត់បាន។

ើន វាអាចជាការចាំបាច់ស

មានកុមនិងកម្មវិធីខ្លះ បាន

ស

ះបី

ូវការរបស់គ ឬ

ពលដលពួកគធំបន្តិច គនឹងអាចរកលុយខ្លះចូលផ្ទះបានទៀតផង។

លាស់មួយនសន្តិសុខសង្គមដលពួកគអាចសង្ឃឹមបាន។

ជួយបាន

ើនដរ។

ះ។

ជាជនមានកូនតាមចំនួនដលចង់បាន។ ពួកគគិតថា ការដលមាន

ទសកីកមួយដលមានកុមារជា

ើនសាប់

ន់ឬអត់។

ស់បានល្អ នឹងផ្តល់ផលក៏

ជាជនបានតមួយចំនួនប៉ុ

ជាជនមានភាពកីកខាំង ពួកគតងចង់បានកូន

ួសារកីកដលមានកូន

ើ

ប់

ើនបានព យាមធ្វើការងារដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងមនុស្សនិងដីធ្លី តាមរយៈកម្មវិធី

យជួយឲ្យ

ដលឪពុកមាយចាស់

ជាជនមានអាហារហូប

ជាជនបានល្អ ក្នុងពលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។ ប៉ុន្ត

ចមា្ករ គានដី

ះទ។

មានន័យថា នឹងមានដីធ្លី និងអាហារកាន់ត
សិនបើ

ូវបាន

យ ក៏វាអាចចិញ្ចឹម

ើនដលធ្វើ

កប

ះ។

មានកម្មវិធីសុខភាពជា

ដរ។

ចមា្ករណាដល

ូវយា៉ងណាក៏

យសុខភាពល្អ

ដលអ្នកកអាច

"ផនការ

ន
ើ ប៉ន
ុ កតា
្ត
ចម្បងបំផត
ុ គឺថា

ូវចះពីវិធីដើម្បីជួយធើ្វឲ្យដីធ្លីអាចចិញ្ចឹម

ូវបាន

ដើម្បីរស់

យ
័ លើកតាជា

ជាជននិងដីធ្លី

យយុត្តិធម៌និងការមានយុត្តិធម៌សង្គម ជាង

ឡាញ់ គឺភាពយុត្តិធម៌ ។ ភាក់ងារសុខភាពដល

រកការមានតុល្យភាពមួយដលផ្អកលើការបងចកដីធ្លីនិង

ឡាញ់

ព្យសម្បត្តិ

តុល្យភាពស្ថិតស្ថរ រវាងមនុស្ស
និងដីធ្លី

បងចក

ូវតផ្អកលើការ
យយុត្តិធម៌។

ការអនុវត្តន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាង
តុល្យភាពរវាងការការពារនិងការព បាល តងតមានន័យថាជាតុល្យភាពរវាងត

ូវការបនាន់ និងត

យូរអង្វង។

ក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាព អ្នក

ូវ

ជួប

ជាជន ធ្វើការជាមួយពួកគាត់ ហើយជួយគាត់ឲ្យរកចម្លើយ

ការដលពួកគាត់ចង់បានបំផុត។ ក្តីបារម្ភចម្បងរបស់

ជាជន ជាទូ

ផ្សងៗ។ ដូច្នះ ការងារមួយនការងារចម្បងៗរបស់អ្នកគឺ
ប៉ុន្តក៏

ូវសំឡឹងមើល

គាត់ ឲ្យសំឡឹងមើល

ប៉ុន្ត

ូវ

គឺការស្វងរកភាពធូរ

ូវជួយពួកគាត់ក្នុងការព បាល។

អនាគតផង។ ក្នុងពលយកចិត្តទុកដាក់លើត

ជាជន ក៏

ឆាយពក។

បងា្ករជំងឺក្នុងពលអនាគត គាត់អាចនឹងមិនសូវបារម្ភអំពីជង
ំ ឺនិងការឈឺចាប់ដលបានកើតឡើង។

តប

នឹងត

ជា

ូវការបច្ចុប្បន្នរបស់

ជាជន ពួកគអាចមិនបានទទួលការសហការរបស់

ើន របស់ពួកគ ក៏មិនបានទទួល
ការព បាលនិងការការពារ
ជាធ្ងន់ធ្ងរ។

ូវដើរទន្ទឹមគា។ ជាទូ

សិនបើអ្នកជួយ

ព បាលទាន់ពល

គជ័យដរ។

ជាជនឲ្យសា្គល់ប

តាមផ្ទះរបស់ពួកគាត់

ូវជួយពួក

យសារតគាត់ចង់

យមិនបានឆ្លើយ

ជាជន។ ដូច្នះ ការងារការពារ

ការព បាលទាន់ពល តងតបងា្ករជំងឺ

លៗមិនឲ្យកាយ

សុខភាពដលកើតឡើងជាញឹកញាប់ របស់ពួកគ និង

ះការឈឺចាប់ជា

ើនអាចបងា្ករបាន។

ការព បាលទាន់ពល គឺជាទ

ង់មួយនថាំបងា្ករ។

សិនបើអ្នកចង់បានការសហការពីពួកគ ចាប់ផ្តើម

កន្លងដល

ជាជនរបស់អ្នកស្ថិត

។ ធ្វើការដើម្បី

រកការមានតុល្យភាពមួយរវាងការការពារនិងការព បាល ដលពួកគអាចទទួលយកបាន។ តុល្យភាពនះនឹង

បានកំណត់យា៉ងច ស់

យឥរិយាបថបច្ចុប្បន្នរបស់

ដលអ្នកជួយពួកគឲ្យសំឡឹងមើលកាន់តឆាយ
ដលជំងឺជា

ើន

អ្នកមិនអាច

អនាគត

ះការមានជំងឺ ការព បាល និងសុខភាព។

ពលដលឥរិយាបថរបស់ពួកគាត់ផាស់ប្តូរ និង

សំខាន់ដូចការព បាលដរ។

ះ

ះ

រកការការពារ...មិន

ដល់ការការពារ។ ពលវលាដ៏ល្អមួយដលអ្នកអាចនិយាយជាមួយ

ពលដលពួកគមករកអ្នកដើម្បីព បាលជំងឺ។ ឧទាហរណ៍ៈ បើ

មាយ និងកូន

ះ អំពីរបៀបឆ្លងរាលដាលន

ះវៀន

១២)។ ឧស ហ៍

កាន់តមាន

ូវពន្យល់គាត់

យ

ុង

ើ

ពល

ះទ។

ូន និងវិធីជា

ជាជនអំពី

្តីមាក់នាំកូនគាត់មកព បាលជំងឺ

យ័ត្នអំពីវិធីព បាលកូនរបស់គាត់។ ប៉ុន្តអ្នក

ជួបគាត់ដល់ផ្ទះ មិនមន

សិទ្ធភាព។

ពល

ូវបង្ខំទ។

ការការពារ គឺ
ូន

ូវ

ប់គាត់ ក្នុងពលដលអ្នកជួយគាត់ឲ្យថទាំកូនគាត់ ថាការការពារមានសារៈ

ធ្វើការ
ស់ការព បាលជាផ្លូវ

ះ

យឯកឯង មករកការការពារវិញ។

្តីមាក់ដលកូនរបស់គាត់កំពុងឈឺ ថាការការពារមានសារសំខាន់ជាងការព បាល

គាត់នឹងមិនសាប់អ្នកទ។ ក៏ប៉ុន្តអ្នកអាច

ើ

ជាជនចំ

ូវបានបងា្ករ អ្នកនឹងអាចរកឃើញថាតុល្យភាពបានផាស់ប្តូរ

ប់

ូវ

ើន អាចបងា្ករបាន និងថាពួក

យខ្លួនគាត់បាន។

យ័ត្ន! ជួនកាលអ្នកធ្វើផនការសុខភាពនិងភាក់ងារសុខភាពអាច

នឹងត

លនជំងឺនិងការលំបាក

ូវការបនាន់របស់

អនាគតផងដរ។ ជួយពួកគាត់ឲ្យយល់ថាជំងឺនិងការឈឺចាប់ជា

គាត់ផាល់អាចចាត់វិធានការណ៍បងា្ករ

ូវការ

ូវឆ្លៀតឱកាសពន្យល់ដល់

ើនដលពួកគអាចធ្វើដើម្បីបងា្ករកាការឆ្លង (អានជំពូកទី

រកចាប់កហ
ំ ុសគាត់ទ ត

ស់ការព បាលជាឱកាសដើម្បីប

ជួយមើល

ួសារ

ះឲ្យថទាំខ្លួនគាត់ឲ្យ

ៀនអំពីការការពារ។
ដំ.17

ការ

ើ

ស់ថាំ

យពិចារណានិងមាន

ផ្នកមួយដលពិបាកនិងមានសារសំខាន់បផ
ំ ត
ុ ក្នង
ុ ការបងា្ករជំងឺ គឺ

ំដន
វូ អប់រំ

ជាជនពីការ

ឆាំងនឹងជំងឺផ្សងៗ

យការស

ំដន។ មានថាំទំនើបខ្លះ មានសារសំខាន់ណាស់និងអាចជួយស

និងមាន

ូវការថាំទ។ រាងកាយផាល់របស់មនុស្ស តងតអាច

ការផឹកទឹក

ប់

ពលដលគាត់មិន

ចង់ឲ្យគាត់អន់ចិត្ត។ តបើអ្នកឲ្យថាំគាត់ហើយ

ូវការថាំ

ហតុអ្វីពួកគមិនគួរ
ជាពីជំងឺបាន។

ៀន

ការធ្វើរបៀបនះ អ្នកអាចជួយ

ក ការហូបអាហារ

ើ

គានការ

ះ។ ម៉ ងទៀត

ូវ

ប់

ូវការ

ះ គឺ

ះថាក់

ូវ

ន់តមិន

ូវចំណាយពលពន្យល់គាត់ថា

ជាជននូវអ្វីដលគអាចធ្វើ

ជាជនឲ្យចះពឹងផ្អកលើធនធានក្នុង

ឈមនឹង

ឹម

ះ។

យខ្លួនគផាល់
ល ដើម្បីឲ្យគ

ុក (គឺពួកគាត់ផាល់) ជាជាងពឹងផ្អកលើ

ធនធានពីខាងក(ថាំពទ្យ)។ ដូចគានះដរ អ្នកកំពុងតការពារសុខភាពរបស់ពួកគហើយ

ណាដល

ើន មិន

ពលដលគាត់បានជា គាត់នឹងគិតថាអ្នកនិងថាំពទ្យបានព បាល

ជាជនឲ្យពឹងផ្អកលើថាំពទ្យដលគមិន

ើថាំទាំង

យពិចារណា

ះ។ អ្នកអាចនឹងឲ្យថាំគាត់ខ្លះ គឺ

គាត់។ តាមការពិត រាងកាយរបស់គាត់បានព បាលគាត់ឲ្យជាសះស្បើយ
ជំនួសឲ្យការប

ស់ថាំ

្គះជីវិតបាន។ ប៉ុន្តមានជំ
ជំងឺជា

ន់ និងជួនកាលជាមួយថាំបុរាណធម្មតាខ្លះផងដរ។

ជាជនអាចមកជួបអ្នកដើម្បីសុំថាំ

ើ

ះថា "គានថាំពទ្យ

ះទ"
ះទ"។

សូមចងចាំៈ ថាំពទ្យអាចសមាប់ជីវិតបាន

ប

សុខភាពបីយា៉ងដលកើតជាញឹកញាប់ ហើយ

ធម្មតា ២.ការក្អកបន្តិចបន្តួច និង៣.ជំងឺរាក។
១. ជំងឺផាសាយធម្មតា

ូវបានព បាលដ៏ល្អបំផុត

លបតថាំអាស្ពរីន។ ថាំប៉នីសុីលីន ត
១៦៣)។

២. ការក្អកបន្តិចបន្តួច ឬសូម្បីតចំ

ជាជនតងតសុំថាំ

យការស

ើ ដលមិនចាំបាច់ គឺ ១.ជំងឺផាសាយ

ក ការផឹកផឹកទឹកឲ្យបាន

សុីគ្លីន និងអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដ៏ទទៀតមិនបានជួយអ្វីទាំងអស់ (មើលទំ.

ះការក្អកខាំង ដលមានស្លសក៏

យ ការ

រំលាយស្លស ហើយធ្វើឲ្យបាត់ក្អកបានលឿនជាង និងល្អជាងថាំសុីរ៉ូក្អក
ទឹក

អ៊ុនៗ កាន់តធ្វើឲ្យ

៣. ចំ

ះជំងឺរាក
កភាគ

(ណអូមីសុីន

ទៀត។ ការដកដង្ហើម

ូវការ

ះ។

ើនដលកើតលើកុមារ ថាំពទ្យមិនបានធ្វើឲ្យពួកគជា
ះ គឺថា កុមារបានទទួលជាតិទឹកជា

១៥៦)។ គន្លឹះនការជាសះស្បើយគឺ

យល់អំពីចំណុចនះ និងរៀនសូ

អំពីអ្វីដល

ូវធ្វើ

ះជីវិតរបស់កុមារជា

ូបចំហាយ

ះទ។ ថាំដលគនិយម

ើន និងមានអាហារ

្តីដលជាមាយ មិនមនថាំពទ្យទ។

ើន អាចជួយ

ជាជនពឹងផ្អកលើថាំសុីរ៉ូក្អក

្តិបតូមីសុីន កាវឡាំងបុិចទីន ឡូម៉ូទីល ខ្ល័ររំហ្វនីកុល) អាចធ្វើឲ្យមាន

អ្វីដលសំខាន់បំផុត
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ូវផឹកទឹកឲ្យបាន

ួលក្នុងខ្លួនថមទៀត(មើលទំ.១៦៨)។ សូមកុំធ្វើឲ្យ

ឬថាំពទ្យផ្សងៗទៀត ដលពួកគមិន

ើន ហើយបើខាំងបំផុត

ប់

ះថាក់

ើ

វិញទ។

ន
ន់ (មើលទំ.១៥៥-

សិនបើអ្នកអាចជួយឲ្យមាយ

ើននឹង

ូវបានស

្គោះ។

ជាទូ

ថាំពទ្យ

ូវបាន

ើ

នះ គឺជាអំពើអកុសល្យមួយ

ស់យា៉ង

ើនលើសលុប

យវជ្ជបណិតនិង

យសារហតុផលដូចជា ៖

វាជាការខ្ជះខាយ។ លុយកាក់ដលចំណាយលើថាំពទ្យ គួរតយក
វាធ្វើឲ្យ
ការ

ើ

ជាជនពឹងផ្អក

លើអ្វីដលពួកគមិន

ស់ថាំណា ក៏សុទ្ធតមានការ

ពីថាំពទ្យ ដលមិនចាំបាច់

ជាងនះ

ទៀត

ះជានិច្ច។

ពលដលថាំពទ្យ

ថាំនះនឹងបាត់បង់

សិទ្ធភាពក្នុងការ

ឧទាហរណ៍នថាំដលបាត់បង់

មាន

បានធ្វើឲ្យជំងឺ

ុន

ុន

ប៉ុន្ត

នះបានដរ។ មានត
យ

ុង

ស់យា៉ងញឹកញាប់ស

ះថាក់មួយ។ ការ

ើ

ះវៀនសាុំនឹងថាំនះ (មើលទំ.៥៨)។
បខាងលើនះ ការ

ចអំពីការ

ពលដល

ើ

ជាជនបាន

យ័ត្ន អាចកាយ

ើ

នះគឺជាការពិតពិសសមួយ

ស់ថាំពទ្យ

បពីចំណុចនះច ស់ ទើបការក

ក្នុងតំបន់ដលមានការ

ើ

ិត យា៉ងញឹកញាប់

្ញតឲ្យតអ្នកដលបានទទួល

ិតការ

ើ

ើ

ស់លើសក

ិត

ស់ថាំ និងការ

ើ

ជាជនអំពី

ំដនកំណត់។

ស់ថាំពទ្យយា៉ងលើសលប់។

កមិនគិតថា
កូននះ

ះ

ំដនកំណត់។

យ ក៏មិនទាន់អាចបងា្ករការ

យពិចារណា និងមាន

ះថាក់

សិទ្ធភាពក្នុងការ

ស់ថាំខ្ល័ររំហ្វនីកុលលើសក

ជាធម្មតាវិញ។

ើ

ឈមនឹង

ិតនូវថាំអង់ទីប៊ីយូទិកដ៏សំខាន់ ត

ស់ថាំពទ្យគួរតមាន

ស់ថាំពទ្យក៏

ប់ទិញវា)។

ះថាក់។

ើលើសក

ការងារដ៏សំខាន់មួយរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល គឺការអប់រំ
ការ

ន់ស

ប់ព បាលជំងឺបន្តិចបន្តួច

ះបីជាមានច ប់មុឺងមា៉ត់ និងការហាមឃាត់ ឬមានការអនុ

ការបណ្ណុះបណា្ខលខ្ពស់ ធ្វើការស
ស់ថាំ

ើ

។ ការធ្វើរបៀប

គបន្តិចបន្តួច បានធ្វើឲ្យថាំខ្ល័ររំហ្វនីកុល លងមាន

ះវៀន ដលជាជំងឺដ៏

យរបៀបណា?

ប់

ះថាក់ដរ។ អ្នកជំងឺតងតមានការ

សិទ្ធភាព គឺថាំខ្ល័ររំហ្វនីកុល។ ការ

ងតាមហតុផលដូចបានជ

ើនគានលុយ

ឆាំងនឹងជំងឺផ្សងៗទៀតដលមាន

ះថាក់មួយនះ ដើម្បីព បាលការបង្ក

ឆាំងនឹងជំងឺ

ូវបាន

ជាជនទូ

ចំណាយលើម្ហូបអាហារវិញ។

ូវការ (ហើយភាគ

ឈមនឹង

យ

អត់ទ! វា

ូវការ

ផាសាយបុ៉

ចាក់ថាំដរទឬ?

ធូរ

ន់តមានជំងឺ
ះ។ វានឹងបាន

ល
ួ ឡើងវិញ

ឯង។ ឲ្យវាស

យខ្លន
ួ

ក ហើយឲ្យ

វាញុំាអាហារនិងផឹកទឹកឲ្យ
ីន។ ថាំពទ្យនឹងមិនជួយ
អ្វីវាទ តអាចប៉ះពាល់
ដល់សុខភាពវា

ពលដលមិន

ការ

ស
ើ

ប់ព័ត៌មានបន្ថមអំពីការ
ស់ថាំចាក់ដ៏

ឹម

ើ

ូវការ

ូវ និងមិន

ពិចារណា សូមអានជំពូកទី១។

ើថាំពទ្យ គប្បីចំណាយពលដើម្បីពន្យល់ពីមូលហតុរបស់វា។

ស់ថាំពទ្យដ៏
ឹម

វិញ។

ឹម

ូវ និងមិន

ឹម

ូវ សូមអានជំពូកទី៦ ទំព័រ៤៩។ ស

ូវ សូមអានជំពូកទី៩ ទំព័រ៦៥។ ស

ប់ការ

ើ

ស់ឱសថបុរាណ

ប់

យ
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ការពិនិត្យមើលការវិវត្តន៍នការងាររបស់អ្នក (ការវាយតម្ល)
ក្នុងការងារសុខភាពរបស់អ្នក ជារឿយៗ អ្នកគួរពិនិត្យមើលថា តើអ្នកនិង

ជាជនរបស់អ្នកស

ចបានអ្វ
អ្វីខ្លះ ហើយ

ប៉ុនានដរ។
ន
តើមានការផាស់ប្តូរអ្វីខ្លះបានកើតឡើង ក្នុងការកលម្អសុខភាពនិងសុខមាលភាពក្នុងសហ
ចបានប៉

តើស

គមន៍របស់អ្នក?
អ្នកអាច

ូវកត់

តើមាន

អំពីសកម្មភាពការងារសុខភាព

ចាំខ ឬ

ចាំឆាំរបស់អ្នក ដលអាចវាស់វងបាន។ ឧទាហណ៍ៈ

ួសារប៉ុនានបានសង់បង្គន់?

តើមានកសិករប៉ុនាននាក់បានចូលរួមក្នុងការកលម្អដី

ចមា្ករ និង

ប់ពូជរបស់ពួកគ?

តើមានមាយនិងកូនប៉ុនាននាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិនិត្យកុមារកមអាយុ៥ឆាំ (ការពិនិត្យយា៉ងទៀងទាត់ និង
ការរៀនសូ

)។

សំនួរទាំងនះនឹងជួយឲ្យអ្នកវាស់វងពីសកម្ម
សកម្មភាពដលបានធ្វើកន្លងមក។
ងមក ប៉ុន្តដើម្បីរកលទ្ធផល ឬឥទ្ធ
ឥទ្ធិពល
លដល

សកម្មភាពទាំងនះមាន

លើសុខភាព អ្នក

ូវឆ្លើយនឹងសំណួរផ្សងៗទៀត ដូចជា ៖

តើមានកុមារប៉ុនាននាក់កើតជំងឺរាក ឬមាន
បើ

ៀបធៀបនឹងពលមិនទាន់មានបង្គន់

តើ

រដូវនះគបាន

ើវិធីសា

គផល(

្តដលបានកលម្អ?

គស
ើ

្ញនជំងឺ

ូន

ស់?

ត សណ្ណក ឬ

ះវៀន

ក្នុងខ ឬឆាំកន្លង

ប់ពូជផ្សងៗទៀត)ប៉ុនាន បើ

តើមានកុមារប៉ុនាននាក់មានទម្ងន់ធម្មតា ឬឡើងទម្ងន់

ក្នុងប័ណ្ណសុខភាពកុមារ បើ

កម្មវិធីពិនិត្យក្មងអាយុកម៥ឆាំ មិនទាន់បានចាប់ផ្តើម?

ៀបធៀបនឹងពលមិនទាន់
ៀបធៀបនឹងពលដល

តើចំនួនកុមារសាប់ ធាក់ទាបជាងមុនដរទ?
ដើម្បីនឹងអាចវិនិច្ឆយ័នូវ

គជ័យក្នុងសកម្មភាពណាមួយ អ្នក

កយពលធ្វើសកម្មភាព។ ឧទាហណ៍ៈ បើអ្នកចង់ប

មាយ ជាដំបូងអ្នក

ូវរាប់មើលថា មាន

ៀន

ូវ

្តីឲ្យយល់ពីសារសំខាន់នការបំ

ល

៨០ភាគរយ នឹងមានបង្គន់

ួសារត១ភាគ៣មានបង្គន់

ៀននះមាន

សិទ្ធភាពប៉ុណា?

យទឹក

ះ

ៀន ហើយរាប់

មួយ។ ឧទាហរណ៍ៈ អ្នកនិងគណៈកម្មការសុខភាព អាចមានសង្ឃឹមថានឹងមានចំនន
ួ
សា
ួ រ
ើ

ើ

កំណត់ទុក។

ជាទូ

កូន

្តីប៉ុនាននាក់កំពុងធ្វើរបៀបនះ។ រួចហើយចាប់ផ្តើមកម្មវិធីប

ឡើងវិញ រាល់ឆាំ។ ការធ្វើដូច្នះ អ្នកអាចស្វងយល់ថា តើការប
អ្នកអាចកំណត់

មូលព័ត៌មានច ស់លាស់មួយចំនួន ទាំងមុន និង

ការកំណត់

ស់ក្នុងកំឡុងពលមួយឆាំ។ អ្នករាប់ជារៀងរាល់ខ។
ស់ អ្នកដឹងថា

ល

ូវខំ

អាចជួយឲ្យ

ឹងធ្វើការថមទៀត ដើម្បីស

ជាជនខំ

ឹងធ្វើការ និងស

សិនបើក្នុងរយៈពល៦ខមាន

ច

ល

ដលអ្នកបាន

ចការងារបាន

ើន។

ដើម្បីវាយតម្លលទ្ធផលនសកម្មភាពការងារសុខភាពរបស់អ្នក អ្នកគួររាប់និងវាស់វងសកម្មភាពជាក់ស្តងមួយ

ចំនួន មុនពល ក្នុងពល និងកយពល អនុវត្តការងារ។
ប៉ុន្ត

ូវចងចាំៈ ផ្នកដលសំខាន់បំផុតក្នុងការងារសុខភាពរបស់អ្នក គឺមិនអាចវាស់វងបានទ។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងវិធី

ដលអ្នកនិង

ជាជនបដទទៀតមានទំនាក់ទំនងគា ពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដល

លើការរីកច

ើននកមាំងនិងសាមគ្គីភាពរបស់

ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរីកច

ើនខាងសនានចិត្ត ការទទួលខុស

វាស់វងចំណុចទាំងនះបានទ។ ប៉ុន្ត
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ជាជនរៀនសូ

និងធ្វើការជាមួយគា

ូវ ការចករំលក និងសចក្តីសង្ឃឹម។ វាអា

័យ

ជាជន ក្នុងការកកឈរដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគ។ អ្នកមិនអាច

ូវវាយតម្លឲ្យបាន

ឹម

ូវ

ពលអ្នកគិតថាមានការផាស់ប្តូរណាមួយ។

ការប

ៀននិងការរៀនសូ

ជាមួយគា

ភាក់ងារសុខភាពធ្វើជាអ្នកអប់រំ
ពលដលអ្នកបានដឹងថាមានប

ជា

ធំធងមួយ។ ហើយជាការពិត អ្នកនឹងមិនអាចស
សុខភាពទាំងអស់

យខ្លួនឯង

លុះ

ត

ើនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព អ្នកអាចគិតថាភាក់ងារសុខភាពមានការងារដ៏
ចការងារបាន

ះ។

ដើម្បីឲ្យសកម្មភាពនះកើតឡើងបាន

ជាជន

ៀន និងភាក់ងារសុខភាពដទទៀត គឺមនុស្ស

ើន និងរីកច

ូវប

ៀន ៖ ប

ូវ និងចំណះដឹង

គឺ

តាមផ្ទះ

ៀននិងការរៀនសូ

ៀនដ៏ល្អមាក់ មិនមនជាអ្នកដលដាក់គំនិតអ្វីមួយ

ះតសាលារៀន ឬមណលសុខភាព

ពលដលអ្នកធ្វើការថទាំជំងឺ។ ប៉ុន្ត អ្នកគួរតរក

ជាជនឲ្យពិចារណានិងធ្វើការរួមគា។

ក្នុងខួរក លរបស់អ្នក

ប់ខ្លួនគ។

ះទ។ វាអាច

ប់កាលៈទសៈទាំងអស់ ដើម្បីផាស់ប្តូរ

ក្នុងទំព័រខ្លះខាងមុខបន្តិចទៀតនះ នឹងមានបងាញពី

ន់តជាសំណូមពរប៉ុ

មក។

ៀន ជួយអ្នកដទឲ្យ

ចមា្ករ និងតាមដងផ្លូវផងដរ។ ក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាព ឱកាសដ៏ល្អមួយដលអ្នកអាចប

បងាញ និងជួយ

វា

មិនគួរកំណត់ចំ

វិញ

ប់រូប ដលអ្នកអាចធ្វើបាន។

ៀនគឺជាជំនាញដ៏សំខាន់បំផុតមួយដលមនុស្សមាក់អាចរៀនបាន។ ការប

ើនជាមួយគា។ អ្នកប

ះទ។

ៀនកុមារ ឪពុកមាយ កសិករ

ដទទ ប៉ុន្តគឺជាអ្នកដលជួយអ្នកដទឲ្យបង្កើតគំនិតរបស់គផាល់ ឲ្យរកឃើញអ្វីថ្មីស
ការប

ះសុខភាព

ប់គា មិនមនលើមនុស្សតមាក់

ូវតចករំលកការទទួលខុស

ដូច្នះហើយបានជាការងារចម្បងរបស់ភាក់ងារសុខភាព គឺ

រីកច

ូវចំ

យផាល់ ទើបការផាស់ប្តូរសំខាន់ៗ អាចកើតឡើងបាន។

សុខមាលភាពរបស់សហគមន៍ពឹងផ្អកលើការចូលរួមពីមនុស្ស

សិល្បៈនការប

សិនបើអ្នកព យាមផ្តល់ការថទាំ

ជាជនមានការចូលរួមយា៉ងសកម្មក្នុងការទទួលខុស

និងសហគមន៍របស់គ

ូប

ើនទ

ះ។ អ្នកអាចមានគំនិត

ឹត្ត

បាន

ៀនបាន

បល់ ចករំលក

បល់មួយចំនួនដលអាចជួយអ្នកឲ្យធ្វើការងារនះ។

យខ្លួនឯងជា

ើនទៀត។

វិធីពីរយា៉ងក្នុងការថទាំសុខភាព

លបម្តង២

ប់

ចាំខ្ញុំជួយអ្នក

៤ដងក្នុង១ថ្ង
កុំសួរ

អ្នកមានចំណះ

ីន

ឲ្យឡើងមកលើវិញ

អរគុណ

អរគុណ

ថាំល្អមន!
រ

្ខល្ងង់

ការផ្តល់ការថទាំដល់នរណាមាក់ គឺជាការលើក

ការជួយនរណាមាក់ឲ្យចះថទាំខ្លួន គឺជាការ

និងនាំឲ្យបាត់បង់សរីភាព

និងមានសមភាព។

ទឹកចិត្តឲ្យមានការពឹងផ្អកលើអ្នកដទ

លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯង
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ឧបករណ៍ស

ប់ការប

ៀន

កហ្វិកកណាត់
ត គឺជាឧបករណ៍ល្អមួយ ស
ពី

ប់និយាយជាមួយកុម

ជាជន

ះអ្នកអាចបន្តគូររូបថ្មីៗបាន។ រុំកណាត់មួយផាំងជុំវិញការមួយសន្លឹក ឬ

កដាសឡាំងមួយផាំង។ អ្នកអាចដាក់រូបថត ឬកាត់រូបកដាសផ្សងៗ
បិតលើផាំងកណាត់នះ។ បិតជ័រកាវខាងកយរូបកដាសកាត់ទាំង

ះ

ដើម្បីឲ្យស្អិតជាប់នឹងកណាត់។
ផាំងរូបភាព ៖ "រូបភាពមួយ មានអត្ថន័យរាប់ពាន់ពាក្យ"។ រូបគំនូរសាមញ្ញៗ
យមានឬគានភាប់អក្សរ អាចព្យួរ

តាមមណលសុខភាព ឬ

មនុស្សងាយមើលឃើញ។ អ្នកអាចចម្លងរូបភាពខ្លះៗពីសៀវ

ង់ណាដល

នះបាន។

សិនបើអ្នកមានការពិបាកក្នុងការគូររូបដលមានទំហំ និងរូបរាងដូចរូបនះ
អ្នកអាចគូសបនាត់កឡាច

ង្គ

បនាប់មកគូសបនាត់កឡាច
តធំជាងមុន

លៗ

យ

ង្គដដល

ដ
លៗ

លើផាំងកដាសរូបភាព ឬលើ

លើរូបភាពដើមដលអ្នកចង់ចម្លង។
យមានចំនួនកឡាដូចគា

អប់ឡាំង។ រួចចម្លងរូបភាព

តាមកឡានីមួយៗ។
សិនបើអាច គួររកជាងគំនូរណាមាក់
គូរផាំងរូបភាព

យមាន

ះ។ ឬឲ្យកុមារ

ធានបទផ្សងៗគា។

ការធ្វើគំរូ និងការបងាញ អាច
ឧទាហរណ៍ៈ

ក្នុងភូមិ ឲ្យជួយគូររូបរូបភាព

ើស

ប់ជួយផ្សព្វផ យគំនិតអ្វីមួយបាន។

សិនបើអ្នកចង់និយាយជាមួយ

្តីនិងឆ្មបអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ

កាត់ទងផ្ចិតរបស់ទារកដលទើបសំរាលរួច អ្នកអាចយកកូនតុក្កតាកណាត់មួយ មកធ្វើ
ជំនួសទារក។ គៀបទងផ្ចិត ជាមួយ

ះតុក្កតា

ះ។ ឆ្មបដលមានបទពិ

ធន៍ អាច

ធ្វើការបងាញដល់អ្នកដ៏ទទៀតបាន។
ផាំងគំនូរពណ៌ និងរូបថត អាចរកបានចំ
តំបន់ជា

ើនក្នុងពិភព

ះ

ធានបទសុខភាពផ្សងៗគា

តាម

ក។ ផាំងគំនូរមួយចំនួន មានជាសំនុំដល បងាញជា

សាច់រឿងមួយ។

ដាប់មើលរូបភាពធម្មតានិងឧបករណ៍ប

ថ្មពិល ក៏មានស

ប់

ំងរូបភាពដលដើរ

យ

ើដរ។

ទំព័រ៤២៩ ដល់៤៣២ មានអាសយដាន ដលអ្នកអាចទាក់ទងដើម្បីស្នើសុំ សមារប
ការអប់រំសុខភាពក្នុងភូមិរបស់អ្នក ។
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ៀន ស

ប់

ើ

ស់ក្នុង

វិធីផ្សងៗក្នុងការផ្សព្វផ យគំនិតៗ
ការនិទានរឿង ៖

ប់

អ្នក

ពលដលអ្នកមានការពិបាកក្នុងការពន្យល់អំពីអ្វីមួយ ចូរអ្នករករឿងពិតណាមួយមកនិទាន

ះវាអាចជួយនាំឲ្យចូលដល់ចំនុចដលអ្នកចង់ពន្យល់បាន។

ឧទាហរណ៍ៈ

សិនបើខ្ញុំ

ប់អ្នកថា ជួនកាលភាក់ងារសុខភាពភូមិអាចធ្វើ

ហលជាមិនជឿខ្ញុំទ។ ប៉ុន្ត

មណលផ្គត់ផ្គង់អាហាររូបត្ថម្ភតូចមួយ

សិនបើខ្ញុំនិយាយ

គវិនិច្ឆ័យបានល្អជាងវជ្ជបណិត

ប់អ្នកអំពីភាក់ងារសុខភាពភូមិមាក់

អាមរិកកណា្ខល

ះអ្នកអាចនឹងយល់បាន។

ះ អឺរ៉ន ដលបើក

ថ្ងមួយ មានកុមារតូចមាក់កំពង
ុ មានជំងឺ បានមកដល់មណលផ្គត់ផ្គង់អាហារអាហារូបត្ថម្ភនះ។ កុមារ

បញ្ជូន

យវជ្ជបណិតមាក់

មណលសុខភាពជិត

ក្អកដរ ហើយវជ្ជបណិតបានចញវជ្ជប

បានដឹងថាកុមារ
មើល

ួសារ

អឺរ៉ន បាន

ះស្ថិតក្នុង

ឲ្យ

ះ

យសារកុមារ

ើថាំក្អក។ អឺរ៉ន មានការ

ួសារកីកមួយ ហើយបង

ះដល់ផ្ទះ ហើយបានដឹងថាបង

ួយបារម្ភចំ

ុសរបស់កុមារ

របស់អ្នកជំងឺ។

ពិត

កដ មុនវជ្ជបណិត

រឿងនិទាន អាចធ្វើឲ្យការរៀនសូ

ះជាអ្នកពូកនិទានរឿង។

ទៀត

ឹម

ូវ.... ដូច្នះអ្នកឃើញថា ភាក់ងារសុខភាព
ជាជនរបស់គាត់ ហើយ

កាន់តមានការចាប់អារម្មណ៍ឡើង។ វាមាន

យមានកាយវិការ។ ជួនកាលអ្នក

ូប

អាចសម្តងក្នុងរឿងខ្លីៗ ជាមួយនឹងសិស្សសាលា។

ៀន

ពិនិត្យ

ះមានជំងឺរបង។ តស្ត៍មួយចំនួន

យសារតអឺរ៉នសា្គល់

ការសម្តងរឿង ៖ រឿងដលមានអត្ថន័យល្អៗ អាចផ្សព្វផ យដល់

ូវបានសម្តង

ះយា៉ងខាំង។ គាត់

ះ បានឈឺយូរមកហើយ រួចក្អកធាក់ឈាមទៀត។

មណលសុខភាពហើយបា្រប់វជ្ជបណិតថាគាត់សង្ស័យថាកុមារ

បានរកឃើញប

ះកុមារ

ូវបាន

ះក៏មានជំងឺ

ុសរបស់វាបានសាប់ពីរបីអាទិត្យមុន។ អីរ៉នបាន

បានធ្វើឡើង ហើយលទ្ធផលបងាញថាការសង្ស័យរបស់អឺរ៉ន ពិតជា

សុខភាព

ះខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ កុមារ

ះ

ជន៍ណាស់

ជាជនបានយា៉ងសុីជ

ះ

ូវ

ដល់ផ្ទះ

សិនបើភាក់ងារ

សិនបើរឿង

ះ

សាលា ឬអ្នកណាមាក់មកពីគណៈកម្មការសុខភាព

ឧទាហរណ៍ៈ ដើម្បីបងាញពីសារសំខាន់នការការពារ

ចំណីអាហារ ពីសត្វរុយ ដើម្បីបងា្ករការឆ្លងរាលដាលនជំងឺ
ផ្សងៗ

ះកុមារតូចៗអាចស្លៀកពាក់ធ្វើជាសត្វរុយ ហើយ

កវលជិតៗចំណីអាហារ
កង្វក់

អាហារ

យសារគមិន

ះ។ សត្វរុយធ្វើឲ្យអាហារ

បអាហារ។ បនាប់មកកុមារហូប

ះ ហើយក៏ឈឺ។ ប៉ុន្ត រុយមិនអាចចូល

អាហារដលបាន

ប

ះ

ប៉ះពាល់

យរបាំងសំណាញ់បានឡើយ។

ដូច្នះកុមារដលហូបអាហារមួយនះ

មានសុខភាពល្អ។

សិនបើអ្នកអាចរកវិធីផ្សងៗកាន់ត
ះ

ើន ដើម្បីចករំលកគំនិត

ជាជនក៏នឹងកាន់តយល់ច ស់ និងចងចាំបានកាន់តល្អ។

បល់
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ធ្វើការនិងរៀនសូ
មានវិធីជា

ជាមួយគាដើម្បី

ជន៍រួម

ើនដលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ និងបង្កើនការចូលរួមរបស់

ដើម្បីបំពញត

ូវការរួម។ ខាងកមនះជា

បល់ខ្លះៗ ៖

ជាជន ក្នុងការធ្វើការងារជាមួយគា

១. គណៈកម្មការសុខភាពភូមិ។ មនុស្សមួយកុមដលមានសមត្ថភាព និងមានការចាប់អារម្មណ៍

ូវបាន

ើសរីស

យភូមិ ដើម្បីជួយធ្វើផនការ និងដឹកនាំសកម្មភាពនានា ដលទាក់ទងនឹងសុខមាលភាពរបស់សហគមន៍។

ឧទាហរណ៍ ជីករ

្ខដាក់សំរាម ឬសង់បង្គន់។ ភាក់សុខភាពអាច (និងគួរត) ចករំលកការទទួលខុស

របស់គាត់ឲ្យបាន

ើន ជាមួយអ្នកដទទៀត។

២. ការពិភាក ជាកុម។ ឪពុកមាយ កូនសិស្ស មនុស្សជំទង់
ការនិងប
ប

ផ្សងៗដលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

្ចញ

ឆាប់រហ័ស

ូខ្មរ

មទាំងកុមផ្សងៗទៀត អាចពិភាក អំពីត

លបំណងរបស់ពួកគ អាចជាការជួយ

បល់ និងបង្កើនចំណះដឹងដលគមាន

៣. ពិធីបុណ្យការងារ។ គ
ការរៀបចំ

ូវ

ប់។

ជាជនឲ្យចះ

ូវ

ងផ្សងៗរបស់សហគមន៍ ដូចជា

ពន្ធ័ទឹក ឬការសមាតភូមិ នឹងស
មទាំងមានភាពរីករាយ

ជួយទាំងអស់គា។ ល្បងកំសាន្ត ពិធី

ចបានយា៉ង

សិនបើ

ឡង

ជាជនចូលរួម

ណាំងផ្សងៗ

ការពិសារអាហារនិងភសជ្ជៈ និងការផ្តល់រងាន់បន្តិចបន្តួច អាច

ជួយ

កាយការងារឲ្យ

ការ

មើ

ម៉។

ជាជនអាចជួយកាត់បន្ថយការ

យការចករំលក

មានឥទ្ធិពលយា៉ងខាំងចំ

៥. ការធ្វើទស្សនកិច្ច

ើ

កុមារអាចធ្វើការបានយា៉ង

៤. ការសហការណ៍គា។
ចំណាយបាន

ជាការល្បងកំសាន្ត។ សូម

ដាប់

ដា

ះសុខមាលភាពរបស់

ើ

ការងារ

ស់ ជ

ូប

ូវបាន

កាយឲ្យ

ជួយធ្វើការងារបាន
មួយ។

៦. ការ

មណលសុខភាពដរ។ កុមារមិន

ើនយា៉ងទៀតផង។

ឹមតរៀនសូ

(អាយុកម៥ឆាំ) បានទទួលព័ត៌មានច ស់លាស់អំពីត

្តីមានផ្ទ

ះទ ពួកគថមទាំងអាច

ះនិង

្តីដលមានកូនតូចៗ

ូវការសុខភាពផាល់ខ្លួននិងសុខភាពរបស់ទារក។ ការ

មណលសុខភាព គឺជាឱកាសស

ផង។ ណនាំមាតាទាំងអស់ឲ្យថរក ប័ណ្ណសុខភាពស
ជារៀងរាល់ខ ដើម្បីកត់

លឿនប៉ុ

្ជើញសិស្សមួយកុម

សិនបើអ្នកផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារ ពួកគនឹងកាយជាធនធានដ៏មានតម្ល

ជុំអំពីសុខភាពមាតានិងទារក។ ជាការសំខាន់ណាស់ដល

ពិនិត្យសុខភាពយា៉ងទៀងទាត់

ជាល្បង។

ៀនក្នុងភូមិ ដើម្បីជំរុញសកម្មភាពនានាដលទាក់

ទងនឹងសុខភាព តាមរយៈការបងាញ និងការសម្តងកាយវិការ។ ម ៉ងទៀត យើងក៏អាចអ
តូចមកធ្វើទស្សនកិច្ច

ពលដល

ុក និងដីធ្លីជាដើម។ ការសហការណ៍ជាកុមអាច

ជាជន។

សាលារៀន។ សូមធ្វើការជាមួយ

ះ

ើន

ប់ពិនិត្យសុខភាពផង និងរៀនសូ

ប់កុមារ ហើយយកប័ណ្ណ

ពីការលូតលាស់របស់កុមារ (មើលប័ណ្ណសុខភាពកុមារ

ះមកជាមួយគាត់

ទំ.២៩៧)។ មាតាដល

យល់ច ស់អំពីប័ណ្ណនះ តងតគិតថាកូនគាត់កំពុងហូប និងលូតលាស់បានល្អ។ ពួកគាត់អាចរៀនស្វងយល់ពី
តារាងលូតលាស់របស់កុមារបាន បើ

ះបីជាគាត់មិនចះអក្សរក៏

យ។ ជួនកាលអ្នកអាចប

ឡាយដលមានការចាប់អារម្មណ៍ ឲ្យរៀបចំនិងដឹកនាំសកម្មភាពទាំងនះបាន។

៧. ការសួរសុខទុក្ខដល់ផ្ទះ។ ការសួរសុខទុក្ខ
មានប
ប៉ុន្ត

ូវ

ពិសសៗ ដលមិនសូវ

ដំ.24

យភាពស្និទ្ធសាល ដល់ផ្ទះ

មណលសុខភាព ឬ

រពភាពឯកជនរបស់ពួកគាត់។

សូមកុំធ្វើអី លុះ

កប

ជាជន

ៀនមាតាទាំង

លគឺផ្ទះដល

ួសារ

ួសារដលមិនរួមចំណកក្នុងសកម្មភាពសហគមន៍។

សិនបើការសួរសុខទុក្ខរបស់អ្នកមិនអាចមានភាពស្និតសាលទ

តកុមារ ឬជនទន់ខ យ កំពុងស្ថិតក្នុងភាព

ះថាក់។

វិធីចករំលកនិងផាស់ប្តូរ

បល់

ក្នុងកុម

ក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាពមាក់ អ្នកនឹងមើលឃើញថា
ជំនាញរបស់អ្នកក្នុងការប

ៀន ជាងចំណះដឹងវជ្ជសា

ទាំងមូលចូលរួមធ្វើការទាំងអស់គាទ ទើបប
ជាជនមិនសូវរៀនបាន

ធំៗអាច

ើន ពីអ្វីដលគ

គជ័យក្នុងការកលម្អសុខភាពរបស់
្ត ឬបច្ចកទសរបស់អ្នក។ គឺមានត
ះ

ជាជន គឺផ្អកលើ
ពលដលសហគមន៍

យបាន។

ប់ពួកគាត់ទ។

ជាជនរៀនពីអ្វីដលគាត់គិត ពីការយល់ឃើញ

ការពិភាក ការឃើញផាល់ភ្នក និងអ្វីៗដលបានធ្វើជាមួយគា។
ដូច្នះ

ូប

ៀនដ៏ល្អមាក់ មិនមនអង្គុយ

តុ ហើយនិយាយ

ជាមួយពួកគ។ គាត់ជួយ

ជាជនឲ្យគិតយា៉ងច ស់លាស់អំពីត

បំពញត

ូប

ូវទាំង

ះ។

និយាយជាមួយ

ៀនគួររិះរក

កាន់

ូវការរបស់គ និងស្វងរក វិធីសម

ប់វិធីដើម្បីចករំលកគំនិត

បល់

ូវដាស់តឿន

ជាជនឲ្យសា្គល់ពី

ះគាត់មិនដលសាកល្បង។ ជាញឹកញាប់ ពួកគាត់អាចគិតថាខ្លួនគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ និង

គានអំណាច។ ប៉ុន្តតាមពិតមិនមនដូច

ះទ។ អ្នកភូមិជា

ើន រួមទាំងអ្នកមិនចះអក្សរផង មានចំណះដឹងនិង

ជំនាញគួរឲ្យសរសើរ។ ពួកគបានធ្វើឲ្យមានការផាស់ប្តូរយា៉ង
សំខាន់ៗជា

កាន់ពួកគទ

ូវរបស់ពួកគ.... ដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យមានការទុកចិត្តលើខ្លួនឯង។ ជួនកាលអ្នកភូមិមិនផាស់ប្តូរអ្វីដល

គាត់មិនចូលចិត្តទ

ដលគាត់

បផ្សងៗ ដើម្បី

យបើកចំហរ និងស្និទ្ធសាល។

ជាជន........................................................................មិនមននិយាយ

ហលជាអ្វីដលសំខាន់បំផុតដលអ្នកអាចធ្វើក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាព គឺ
ការទទួលខុស

ះទ។ គាត់និយាយ និងធ្វើការ

ជាជន

ើ

ើនរួចមកហើយ

ជុំវិញខ្លួនគាត់ ដូចជា

ដាប់

ដា

ស់ ដីធ្លីដលគាត់ធ្វើកសិកម្ម និងសំណង់ផ្សងៗដលគាត់បានបង្កើតឡើង។ ពួកគាត់អាចធ្វើការងារ
ើនដលមនុស្សឆ្លងកាត់ការសិក ជា

សិនបើអ្នកអាចជួយ
ផាស់ប្តូរបរិសានជុំវិញគាត់

ើន

សាលា មិនអាចធ្វើបាន។

ជាជនឲ្យដឹងអំពី អ្វីរបស់ពួកគាត់បានចះហើយ និងលទ្ធផលដលគាត់បានស
ះពួកគាត់ក៏អាចយល់ថាពួកគាត់អាចរៀនសូ

បន្ថមហើយនិងអាចធ្វើបាន

ចក្នុងការ
ើនជាង

ះ

ទៀត។ ជាមួយការធ្វើការរួមគា ការធ្វើឲ្យមានការផាស់ប្តូរធំៗទៀត ដើម្បីកលម្អសុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់ពួក
គាត់ គឺស្ថិត

ក្នុងរង្វង់អំណាចរបស់គាត់។

ដូច្នះ តើអ្នក

ូវ

ប់

ជាជនយា៉ងដូចម្តច អំពីរឿងទាំងនះ?

ជាញឹកញាប់ អ្នកមិនអាចធ្វើបានទ! ប៉ុន្ត អ្នកអាចជួយ

ជាជនឲ្យស្វងយល់អំពីរឿងទាំងនះ

រយៈការនាំពក
ួ គាត់ឲ្យមកពិភាក គា។ អ្នកនិយាយបន្តិចបន្តួចបានហើយ ចាប់ផ្តើមការពិភាក
ស្តងមួយចំនួន។ រូបភាពងាយៗ អាចជួយបាន ដូចជាគំនូ
អាមរិកកណា្ខល។ អ្នកអាចគូររូប
មាន

ទំព័របនាប់នះដលបងាញអំពី

យខ្លួនគាត់ តាម

យសួរសំណួរជាក់
ួសារកសិករមួយ

យខ្លួនឯង ដូចជារូបផ្ទះ មនុស្ស សត្វ និងកសិផលផ្សងៗ ដលដូចគានឹងអ្វីដល

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។
ដំ.25

ើរូបភាពផ្សងៗ ដើម្បីធ្វើឲ្យ

បងាញកុមពិភាក នូវរូបភាព

ជាជនពិភាក គា និងគិតជាមួយគា

ដៀងរូបនះ ហើយឲ្យពួកគពិភាក គា។ សួរសំណួរដលនាំឲ្យគាត់និយាយអំពីអ្វី

ដលគាត់ដឹង និងអ្វីដលគាត់អាចធ្វើបាន។ នះជាឧទាហរណ៍នសំនួរខ្លះៗ
តើ

ជាជន

ក្នុងរូបភាពនះជាអ្នកណា? ហើយពួកគរស់

តើដីនះអាចមានសភាពយា៉ងដូចម្តច មុនពល
តើពួកគបានផាស់ប្តូរបរិសានជុំវិញខ្លួន

យា៉ងដូចម្តចដរ?

ជាជនបានមកដល់?

យវិធីណាខ្លះ?

តើការផាស់ប្តូរទាំងនះ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់ពួកគយា៉ងដូចម្តច?
តើ

ជាជនអាចធ្វើឲ្យមានការផាស់ប្តូរផ្សងទៀតទ? តើមានអ្វីផ្សងទៀតដលពួកគអាចរៀនសូ

តើមានអ្វីរារាំងពួកគ? តើពួកគអាចរៀនសូ

តើពួកគរៀនធ្វើ

បន្ថម

យរបៀបណា? តើអ្នកណាប

សិនបើវជ្ជបណិត ឬអ្នកច ប់មាក់ មករស់

យវិធីណា?

ៀនពួកគ?

ទីនះ ដលគាន

ក់ឬសមារ

តើពួកគាត់អាចធ្វើកសិកម្មបានល្អដរទ? បាន ហតុអ្វី? មិនបាន ហតុអ្វី?
តើ
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បន្ថម?

ជាជនក្នុងរូបភាពនះ ដូចពួកយើងយា៉ងដូចម្តចខ្លះ?

ើនជាង

ជាជនទាំងនះទ

ការពិភាក ជាកុមរបៀបនះ ជួយឲ្យពួកគមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ពួកគ

ក្នុងការផាស់ប្តូរសានភាពផ្សងៗ។ នះអាចធ្វើឲ្យពួកគមានអារម្មណ៍ថាបានចូលរួមក្នុងការងារសហគមន៍របស់ពួកគ។
មុនដំបូងអ្នកអាចឃើញថា

ចាប់ផ្តើមនិយាយ

ជាជនមានការយឺតយា៉វក្នុងការប

យសរី និងសួរសំនួរសំខាន់ៗ

យគានការភ័យខាច។ សុំឲ្យអ្នកដលនិយាយបាន
អ្នកអាចគិតអំពីរូបភាពនិងសំនួរផ្សងៗជា

កាន់តច ស់អំពីប

មូលហតុបរបស់វា និងដំ

្ចញ

បល់។ ប៉ុន្តមួយរយៈកយមក ពួកគនឹង

យខ្លួនឯង។ លើកទឹកចិត្តឲ្យ

ជាជន

ប់គា ប

្ចញ

ើន ទុកពលខ្លះឲ្យអ្នកដលមិនទាន់បាននិយាយផង។

ើនទៀត ដើម្បីចាប់ផ្តើមការពិភាក ដលអាចជួយឲ្យ
ះ

យដលអាចធ្វើបាន។

បល់

ជាជនយល់

rrr2sss

តើមានសំនួរអ្វីខ្លះដលអ្នកអាចសួរ

ដូចក្នុងរូបភាពខាងកមនះ?

ព យាមសួរសំនួរណាដលអាចនាំ

ជាជន ដើម្បីឲ្យគាត់គិតអំពីមូលហតុផ្សងៗដលនាំឲ្យកុមារមានសានភាព

ដល់សំនួរផ្សងៗទៀត ហើយព យាមធ្វើឲ្យ

ឯង។ តើមានមូលហតុប៉ុនានយា៉ងដលស្ថិត
នឹងគិតដល់

ពីកយការសាប់

ពលដលពួកគពិភាក អំពីរូបភាពដូចនះ?

ជាជនមានសំនួរ

យសារជំងឺរាក(មើលទំ. ព៧) ដល

យខ្លួន

ជាជន
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ការ

ើសៀវ

នះឲ្យមាន

អ្នកដលចះអានអក្សរ អាច

ើសៀវ

ជន៍បំផុត

នះ

ផ្ទះខ្លួនឯងបាន។

អានអក្សរ ក៏អាចរៀនតាមរូបភាពបានដរ។ ប៉ុន្ត ដើម្បី
និងមាន

ជន័បំផុត

តាមរបៀប

ើសៀវ

ះបីជាអ្នកមិនចះ

នះឲ្យបានពញលញ

ះ អ្នកអានគួរទទួលបានការណនាំមួយចំនួន។ នះអាចធ្វើបាន

ើនយា៉ង។

បុគ្គលិកសុខាភិបាលឬអ្នកណាមាក់ដលចកសៀវ

ឲ្យ

ជាជន

ូវ

កដថាពួកគយល់ពីរបៀប

មាតិកាអត្ថបទ លិបិកម ទំព័របតង និងវាក្យស័ព្ទ។ សូមកុំភ្លចផ្តល់ឧទាហរណ៍អំពរបៀបរកមើ
រី បៀបរកមើល

ចូរ

ប់

ជាជន

ទង្វើអ្វីមាន
មទាំង

ប់គាឲ្យអានផ្នកនីមួយៗ
្ញនជំងឺដ៏មាន

ឡើង។ លើកទឹកចិត្ត

ូវរកជំនួយ (ចូរអានជាពិសស

ជាជនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំ

អ្នក។ ឧទាហរណ៍ៈ អ្នកអាចគូសចំណាំ

សិនបើអ្នកចំណាយពលកាន់ត

និងសចក្តី

ើនពិភាក ជាមួយ

លើជំពូកនីមួយៗ។ ពិនិត្យមើលប

ដលបានកើតឡើង និង
សំឡឹងមើល

ូវ

ូវការជា

ជាជនអំពីរបៀប

អនាគត។

ូវបងា្ករប

ធំៗ

ដៀងនះស

ជួនកាលអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាច

ជាជនឲ្យ

ប់ថ្ងកយ

ៀននិងពន្យល់ចំណុចណាមួយ

ដើម្បីធ្វើឲ្យការរៀនសូ

យ

កាន់អ្នកដទក្នុងកុម។

មានភាពសប យរីករាយ

ស់សៀវ

ឬអា
អាននិង

ូវធ្វើដូចម្តចចំ

ើ

ស់សៀវ

យអ្វីចំ

បញ្ចប់

ះប

ើសៀវ

វិធីដ៏មាន

សិទ្ធភាពក្នុងការប

ហើយក៏អាចរកបាន
ូវ

ក្នុងសៀវ

ប៉ុន្តវាមាន
ឬ
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ើ

ះ គឺៈ
នះ

នះ ហើយ

សុខភាព

ជាជន

ផ្សង

ផ្សងៗ។ ពួកគអាចប្តូរវនគាក្នុង

ក្នុងថាក់រៀនទាំងនះ អ្នកអាចសម្តងតាមសានភាពជាក់ស្តង

នះដើម្បីរកមើលថាគាត់មានប

ះ។ រួចអ្នកឯទៀតសួរ

អ្វី ហើយមានដំ

ះ

ថ្ងមុខ។ ចំណុចទាំងអស់នះអាចធ្វើការសម្តងបាន

ៀនអំពីការថទាំសុខភាព មាន

Hesperian Foundation ដរ។

ក្នុងសៀវ

ក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាពមាក់ វិធីដ៏ល្អបំផុតមួយដលអ្នកអាចធ្វើឲ្យ

ឹម

ស់

ះ។ សមាជិកក្នុងកុមគួរចាំថានឹងឲ្យអ្នកជំងឺចូលរួមស្វងយល់បន្ថមអំពីជំងឺរបស់គាត់ និងគួរត

យការពិភាក ជាមួយគាត់អំពីរបៀបបងា្ករជំងឺ

ថាក់។

ើ

នះ(ឬសៀវ

បាន។ ឧទាហរណ៍ៈ មាននរណាមាក់ធ្វើជាមានជំងឺមួយ ហើយអាចពន្យល់ពីការធ្វើទុក្ខរបស់ជំងឺ
សំនួរហើយពិនិត្យមើលគាត់ (ជំពូកទី៣)។

ះប

យរបៀបណា។ ព យាមធ្វើឲ្យ

ជុំគាជាថាក់រៀនតូចមួយ

ូវ

ក្នុងតំបន់របស់

ជុំគាជាកុមតូចៗ
ៗដើម្បីអានសៀវ

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ថាតើ

ឹម

ើន អាចពន្យល់បានយា៉ងសង្ខប។
ើ

ទៀត)។ សមាជិកក្នុងកុមអាចពិភាក អំពីវិធីសមា្គល់ ការព បាល និងការបងា្ករប
ការប

គ

កដថាមាយដលមានកូនតូច

ជាជននឹងកាន់តយល់ច ស់អំពីការពន្យល់របស់អ្នកជាមិនខាន។

ក្នុងនាមជាភាក់ងារសុខភាពមាក់ អ្នកអាចលើកទឹកចិត្ត

ពិភាក

ដលកើតឡើងញឹកញាប់

ទំព័រដលនិយាយអំពជំ
ជ
ី ង
ំ ឺរាក ហើយ

យល់អំពភសជ្ជ
ី សជ្ជៈពិសស (ទឹកអូរា៉លីត ទំ.១៥២)។ ប
ភ
ះ

ជន៍

ជំពូកទី១ ២ ៦ និង៨

ះជំពូកទី១១ និង១២ ដលនិយាយអំពកា
ី របរិ

ជាមួយគានះដរ បងាញឬគូសចំណាំទំព័រណាដលនិយាយអំពីប

វាជាមួយគា

ធានបទអ្វីមួយ។

ះថាក់ផងដរ ទំ.៤២)។ បងាញពីសារសំខាន់នការបងា្ករជំងឺមុនពលដលវាកើត

(អាហារូបត្ថម្ភ) និងការរក អនាម័យ។

ប៉ុន្ត

ស់

យល្អិតល្អន់ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ច ស់ថាទង្វើអ្វីមាន

ះថាក់
ក ហើយនិងថាតើពលណាដល

គស

ើ

ពលដល

យខ្លួនគាត់

ជន៍

ស់អ្វីមួយខុស អ្នក

ការជួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលឲ្យរៀន

ជាជនរបស់អ្នក

ជាជនមករកអ្នកដើ់ម្បីព បាលជំងឺ ឲ្យគាត់រកមើលប

មទាំងរកមើលវីធីព បាលផងដរ។ ការធ្វើរបៀបនះ

ើនជាងការដលអ្នកធ្វើឲ្យគាត់។ ចាំមើលថា

ូវចូលជួយគាត់ឲ្យរៀនអំពីរបៀបធ្វើការងារ

ពលមានជំងឺអ្វីមួយ ក៏វាផ្តល់ឱកាសឲ្យមនុស្សបានរៀនសូ

ក្នុង

ើ

ស់សៀវ

នះយា៉ង

របស់គាត់ឬរបស់កូនគាត់
ើ

ស់ពលវលា

ើនបន្តិច

ពលដលមាននរណាមាក់ មានកំហុសអ្វីមួយ

ផងដរ។

ះឲ្យបានល្អជាងមុន។ តាមវិធីនះ សូម្បីត

ភាក់ងារសុខភាពជាទីរាប់អាន!

តួនាទីជាផ្លូវការក៏

ទីណាក៏

យ

ះបីជាអ្នកមានឬគានមុខងារ ឬ

យ ឬអ្នកជាមនុស្សសាមញ្ញមាក់ ដូចជារូបខ្ញុំ ដលមានការចាប់អារម្មណ៍ចំ

មនុស្សទាំងអស់ សូម

ប៉ុន្តសូមចងចាំថា

ថទាំសុខភាព

ះបីជាអ្នកជានរណាហើយ

ើ

ស់សៀវ

ក្នុងសៀវ

នះឲ្យបានល្អ។ វាជាសៀវ

នះឬសៀវ

ផ្សងទៀតក៏

ះទ។ គន្លឹះនការមានសុខភាពល្អ គឺស្ថិត

ការយកចិត្តទុកដាក់ និង

លើការឲ្យតម្លគា

សុខភាពល្អ ចាប់កសាងពីចំណុចទាំងអស់នះ

វិញ
។

មក។

ស

ប់អ្នក និងស

ប់

ះសុខមា
ុ លភាពរបស់
ជាជនទាំងអស់។

យ អ្នកមិនអាចរកឃើញផ្នកសំខាន់បំផុតនការ

លើអ្នកនិង

ជាជនរបស់អ្នក

លើការថទាំ

សិនបើអ្នកចង់ឃើញសហគមន៍របស់អ្នកមាន

លើ

ការថទាំ និងការចករំលក គឺជាគន្លឹះនសុខភាព។

សូមទទួលការរាប់អានយា៉ង

ល

អំពីខ្ញុំ

ដវីឌ វ័រណឺ

ដំ.29

កំណត់ចំណាំ
សៀវ

នះសរសរឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់

កដថា

ូវធ្វើយា៉ងណាចំ

ប៉ុន្តសៀវ

នះពុំមានចម្លើយស

ះប

ប់

ជាជន ក្នុងការបំពញនូវសចក្តី

ប់សានភាពទាំងអស់

មួយណា

ះ សូមពិ

ះ

ូវការផ្នកសុខភាពរបស់ពួកគាត់។

ះទ។ ក្នុងករណីដល មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬបើអ្នកមិន

បល់ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬវជ្ជបណិត។

