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កាមផរាគជាជងំឺនែលឆលែងពីម្ុស្សម្្ន ក់ផៅម្ុស្សម្្ន កផ់ទៀតក្នុងផពលរមួផេទ។រាល់ជងំឺកាមផរាគទាងំអស់សុទ្ធនតអារ

បតរូវបង្កា របា្ប៉ុន ត្សបម្ប់ម្ុស្សជាផបរើ្ ការបង្កា រជំងឺគជឺាផរឿងែ៏ពិបាកជាពិផសសរំផពាលះសសតី។

ផែើម្ីបង្កា រជំងឺកាមផរាគការសំខា្់គឺម្ុស្សបតរូវនតអារគតិ្ ងិជនជកពីជងំឺកាមផរាគផដាយមិ្ ខា្ម សផអៀ្ឬម្្ភាពអាម៉្ស់

ផ�ើយ។ការពិភាកសាអពីំជងំឺកាមផរាគផៅក្នុងបករុមអារជយួ��ឲ្យពកួផគជនជកអពីំវាយ៉ងង្យបសរួលែូរជាការជនជកអពីំបញ្ហា 

សុខភាពនែរនែលវាមិ្ ពាកព់័្ ្ធ្ ងឹការរមួផេទែូរជាជងំរឺាកឬផ្ត ស់សាយជាផែើម។ការពិភាកសាជាបករុមក៏អារជយួ��ឲ្យ

ពកួផគយល់ែងឹថាជងំឺកាមផរាគមិ្ បតឹមនតបងកាផបគ្លះថា្ន ក់ែល់ម្ុស្សនតម្្ន ក់ផទ។ការនសវែងយល់អពីំជងំឺកាមផរាគជាមយួ

បករុមអារជយួ��ពបងកីការយល់ែឹងអពីំការបង្កា រជំងឺផៅែល់ស�គម្៍ទាងំមលូ!

ការបង្កា រ ជំង ឺកាមរោគ

ឯងប្រាប់ខ ្ញុំទៅទ�ើលថា

មានទ�ឿងអី។ខ ្ញុំអាច

ដងឹថាឯង�ិនស្រួលទេ។

ខ ្ញុំខ្មា ្ខ្លា ុំងណា្់ប៉ញននតែខ ្ញុំអាចប្រាប់ឯងបាន។បតែីខ ្ញុំ�កពី

េបី្ករុង២អាេតិ្យទ�ើយទ�ើយខ ្ញុំ្ បបាយចតិតែណា្់

ទពលទ�ើញគាត។់ប៉ញននតែឥឡូវទនះទពល��ួទេេគឺខ ្ញុំ

ឈឺចាប់ទ�ើយទពលបតទ់�ើងតចូក៏ឈឺនដ�។ខ ្ញុំចងត់តឲ្យ

គាត់ទៅេបី្ករុងវញិទេៀតទេ!ខ ្ញុំ�ិនដងឹថាប្តរូវទ្វើដចូទ�តែចទេ។
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ចាបរ់្តើម ព ីកន្លែង នែល បបជាជ្ ែងឹ ខលែលះ រ�ើយ
ផៅផពលចាបផ់្តើមការស្្ទនាអំពីជងំឺកាមផរាគជាការល្អគួរនតចាបផ់្តើមផដាយការសួរបបជាជ្អពីំការបារម្ភរបស់ពកួផគ្ិងថា

ផតើពកួផគបា្យល់ែឹងអវែខីលែលះររួផ�ើយ។សពវែន ង្ាផ្លះម្ុស្សជាផបរើ្ បា្យល់ែងឹខលែលះៗអពីំជងំផឺអែស៍ររួផៅផ�ើយ។ម្ុស្ស

រាប់្ ្នាក់ផៅជុវំញិពិេពផ្កបា្សាលែ ប់ផដាយសារជំងផឺអែស៍ផ�ើយផបរើ្ ្ ្នាក់ផទៀតកពុំង្ ្ទុកផមផរាគ

ផ្លះ។ផដាយសារនតកាលពីមុ្ ផអែស៍ជាជំងឺែ៏ការសាហាវផ�ើយឥ�ូវម្ុស្សអាររស់រា្បា្,បបផទសភាគផបរើ្ ម្្កម្មវ ិ្ ី

នែលបផបងៀ្បបជាជ្អពីំការបង្កា រ្ងិពយាបាលជងំផឺអែស៍។

ទៅទពលខ ្ញុំ�ន�កពី�ុំងឺកា�ទោគជាទលើកដុំបូងភាគទប្ចីនខ ្ញុំពន្យល់អុំពីទប្គាះថានា ក់ននកា���ួ

ទេេតា�គថូឬតា�ទ្វ �មា្នដល�ិនទប្បី�ទ្យោបាយកា�ពា�។ខ ្ញុំ្ ទងកេតទ�ើញថាពកួទគ

�ិន្វូជាស្តែ ប់ខ ្ញុំប៉ញន្មា នទេទ�ើយខ្បឹគានា ទៅវញិទៅ�ក។បន្ទា ប�់កមានស្តែីខ លាះ

បាន�ក្ �ួខ ្ញុំ។ពកួទគយកទសស្�អន្�យ័នដលខ ្ញុំបាននចកឲ្យប៉ញននតែវា�ិនន�នជា

បញ្ហា ្ ុំខ្ន្់ ប្មាប់ពកួទគទេ។អវីតដលពកួទគចងដ់ងឹទន្ះគឺទគបានទ�ើញបញ�្

មានា ក់មានដុំទៅទៅទលើបបូ�មាត។់ខ ្ញុំគ�ួនតបាន្ �ួពកួទគពីដុំបូង�ញននឹងចាបទ់្តែើ�

កា�ប្ប�ញុំថាទតើពកួទគបា��្ភពីអវី !ទន្ះខ ្ញុំនឹងបានពន្យល់ទប្ចីនអុំពីទោគ្ញ្ញា នន

�ុំងកឺា�ទោគនដលអាចទ�ើលទ�ើញ។

ទោយស្��នញ្ ្ជាទប្ចីនបានដងឹពី

�ុំងទឺអដ្៍ខ លាះទ�ើយខ ្ញុំទប្ចីននត្ �ួពកួគាត់

ថាទតើបានដងឹអវីខ លាះពីកា�បង្កេ ��ុំងឺទនះ។

ប្តរូវទ�ើយអវីតដលពកួទគដងឹ

អុំពីទ�ទោគទអដ្៍ក៏ដចូគានា 

នឹង�ុំងឺកា�ទោគដនេទេៀត

នដ�ដទូចនះចុំណញ ចចាបទ់្តែើ�

ដល៏្អគឺទៅប្តង់�នឹងឯង។

សសតីង្យរងផបគ្លះពីជំងឺកាមផរាគជាខាលែ ងំផ�ើយជងំឺកាមផរាគម្្ផបគ្លះថា្ន ក់ខាលែ ងំរំផពាលះសសតីបបសិ្ផបើមិ្ ពយាបាល។ជងំឺ

កាមផរាគខលែលះអារបណ្ត លឲ្យម្្ជំងឺ្ ង្ា ់្ ងារនលងម្្កូ្បញ្ហា ពាកព់័្ ្ធ្ ងឹន្្ទផពាលះ្ងិសូម្នីតការសាលែ ប។់ជំងឺកាមផរាគ

ក៏អារបណ្ត លឲ្យទារកនែលផកើតពីម្ត យនែលមិ្ បា្ពយាបាលម្្បញ្ហា សុខភាព្ ង្ា ់្ ងារ្ិងពិការភាពមយួជីវតិ

ផទៀត្ង។ការជួយ��គ្បំទែល់សសតីឲ្យម្្លទ្ធភាពបង្ហា ញបបាប់ពីតបមរូវការរបស់ខលែួ្គជឺាគ្លែលឹះែ៏សំខា្់ផែើម្ីជយួ��ពកួផគឲ្យបង្កា រ

ជងំឺកាមផរាគ។សកម្មភាព“បបអប់ផយ្ឌរ័”ផៅទពំរ័44្ងិ“ការបបាបស័យទាកទ់ងគឺជាអណំ្រមយួ”ផៅទពំរ័58អារជយួ��

ែល់អ្នកក្នុងការគ្បំទឲ្យសសតីបង្ហា ញបបាប់ពីតបមរូវការរបស់ខលែួ្។មយាង៉ផទៀតអ្នកក៏អារនកសបមរួលសកម្មភាពទាងំឡាយផៅក្នុង

ជពូំកផ្លះផែើម្ីពភិាកសាអំពីជងំឺកាមផរាគផ្្សងៗឬពិភាកសាពីផមផរាគផអែស៍នតមយួ។
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ជួ្ កាលអ្នករូលរមួម្្អារម្មណ៍ផទើសទាល់ក្នុងការសួរសំណួរអំពីជងំឺកាមផរាគផៅក្នុងបករុម។សកម្មភាពផ្លះអារជយួ��

ឲ្យពកួគ្ត់សួរពីបញ្ហា ផ្្សងៗនែលបារម្ភឬមិ្ រង់សារភាពថាពកួផគមិ្ ែងឹផនាលះ។

សកម្មភាពផ្លះម្្លទ្្ធ លល្អបំ្ុតបបសិ្ផបើម្ុស្សបគបគ់្្ន ផៅក្នុងបករុមផរលះសរផសរអក្សរ។វាអារអ្ុវតតជាមយួ

បករុមនែលម្្ទាងំបុរស្ ងិសសតីកែូ៏រជាបករុមនែលម្្នតបុរសឬសសតីប៉ុផណ្ណ លះ។

បបាប់ឲ្យបគបគ់្្ន សរផសរសំណួរយ៉ងតរិមយួអពីំជំងឺកាមផរាគផៅផលើបកដាសតូរមយួ។បបមលូបកដាសសំណួរដាក់

ក្នុង្ ង់មយួ។គ្្ម ្្ រណ្ែឹងថាអ្នកណ្ម្្សំណួរអវែីផ�ើយផ�ើយអ្នកក៏អារបន្្មសំណួរនែលគតិថាពកួផគរង់

សួរនតមិ្ ហា៊ា ្សូម្នីតជាសំណួរសម្ងា ត់កផ៏ដាយ។

ពិ្ តិ្យផមើលសំណួរផ�ើយផបជើសផរ ើសផឆលែើយសំណួរមយួរំ្ ួ្ ។អ្នកអារផ្វែើផៅផែើមផម៉្ងឬរុងផម៉្ងន្ការបបជុ,ំឬមយួ

អ្នកអារផ្វែើវាជារណុំរផផ្ត តសំខា្់ក្នុងការបបជំុទាងំមលូនតមតង។អ្នកក៏អាររកសាទុកសំណួរខលែលះសបម្ប់ការបបជំុ

ផ្្សងផទៀត្ ងនែរ។ប៉ុន ត្រូរព្្យល់ពីបំណងរបស់អ្នកផែើម្ីកំុឲ្យអ្នករូលរមួយល់ថាអ្នកមិ្ យករតិតទុកដាក្់ ងឹសំណួរ

របស់ពកួផគ។

អាបស័យផៅតាមសំណួរអ្នកអារផឆលែើយវាផដាយខលែួ្ឯងផៅ្ រណ្ម្្ន ក់ឲ្យផឆលែើយឬចាបផ់្តើមការពិភាកសាផលើសំណួរ

ផនាលះនតមតង។អ្នកអារអផ ជ្ ើញបគុ្គលិកសុខាេបិាលម្្ន ក់ឲ្យរូលរមួការបបជុំផែើម្ីជយួ��ផឆលែើយសំណួររបស់បករុម។

ដែរៀម ែបអបប មួល ដ�ើម្ើ ឲ្យ អនាកចូដរមួ ដាកបចូដ នូវ សណួំរ ក�ដ ពកួដគ មិន 

ចងប សរួ ប ពាក្យសម្ើ។ លក សំណួរ ពើ ែបអបប ដ�ើម្ើ អាន រចួ ពភិាកសា ដៅកនាុង 

ការែបជំុនើមួល។

សំណរួសម្ងា ត់

➊

➋

ខ ្ញុំនតងនត� ុំឭកប្ករុ�ឲ្យដងឹថាគាមា ន្ ុំណួ�ណានដលប្តរូវចាតេ់ញកថា

ទោតល្ងង់ទន្ះទេទ�ើយទបើន�ណាមានា ក់មាន្ ុំណួ�ទន្ះប្បន�លជា

អនាកដនេទេៀតជាទប្ចីនក៏ឆ្ងល់ទ�ឿងទន្ះនដ�។

➌

ខ ្ញុំប្រាប់ឲ្យពកួទគទ្ញើស្�ជាអក្�ឲ្យខ ្ញុំឬេ�ូ្ព័ទា្ �ួខ ្ញុំទៅ

�ញនទពលកា�ប្ប�ញុំចាបទ់្តែើ�។ពកួទគទ�ឿជាក់ទលើខ ្ញុំថានឹង�ិន

បង្ហាញថាន�ណា្ �ួ្ ុំណួ�អវី ទឡើយ។

សកម្មភាព

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ន្វែងយល ់  ពី  ការ ឆលែង  ោលដាល    ន្ 
ជងឺំកាមរោគ រែើម្ ី បង្កា រ  វា
ជងំឺកាមផរាគបងកាផ�ើងផដាយផមផរាគជាផបរើ្ បបផេទនែលម្្ផៅក្នុងឈាមទឹកកាមឬទឹករអំលិទាវែ រម្ស។ផមផរាគទាងំផ្លះ

ម្្រូបរាងតូរនបកនលងនែលមិ្ អារផមើល្ ងឹនេ្នកផ�ើញផ�ើយ។ជំងឺកាមផរាគអារឆលែងពីម្ុស្សម្្ន ក់ផៅម្ុស្សម្្ន កផ់ទៀតនត

ផៅផពលនែលឈាមទកឹកាមឬទឹករអិំលទាវែ រម្សរបស់អ្នក្ ្ទុកផមផរាគរូលផៅក្នុងរាងកាយរបស់ម្ុស្សម្្ន កផ់ទៀតតាមរយៈ

ការបល៉ះពាល់រវាងទាវែ រម្សលិង្គឬរ ្្ធគូ ,្ឬតាមរយៈការមតុដារ់ឬែំផៅផៅផលើនស្កនតប៉ុផណ្ណ លះ។អ្នកមិ្ អារឆលែងជំងឺ

កាមផរាគបា្ផ�ើយផបើបគ្្ន់តបល៉ះកា្់អ្នក្ ្ទុកផមផរាគ,�ូបអាហារឬផបបើបង្្គ ់រមួគ្្ន ,ឬតាមរយៈសតវែល្អិតទិរឬខាំផនាលះផទ។

ការរមួផេទនែលមិ្ ម្្ការការពារ។រាល់ជំងឺកាមផរាគទាងំអស់អារឆលែងពីអ្នក

្្ទុកផមផរាគផៅម្ុស្សម្្ន កផ់ទៀតបបសិ្ផបើបតីបបព ្្ធរមួផេទ(ផដាយដាក់លិង្គប្ូ្ល

ទាវែ រម្ស)ឬរមួផេទតាមគូ្ផដាយមិ្ ផបបើផបសាមអនាមយ័។

ការរមួផេទផដាយផបបើម្ត។់ជងំឺកាមផរាគក៏អារឆលែងពីម្ុស្សម្្ន ក់ផៅម្ុស្សម្្ន កផ់ទៀត្ ងនែរបបសិ្ផបើ

បតីបបព្្ធរមួផេទផដាយផបបើម្ត(់ដាក់ម្ត់ផលើលិង្គទាវែ រម្សឬរ្្ធគូ្)ផដាយមិ្ ផបបើផបសាមអនាមយ័ឬ

ប្្ទលះជរ័ឡាតរិផសតើង(latexbarrier)ផៅរផនាលែ លះម្ត់្ ងិបបដាបផ់េទផនាលះផទ។ផមផរាគផអែស៍កបមឆលែងពី

ម្ុស្សម្្ន ក់ផៅម្ុស្សម្្ន កផ់ទៀតតាមការរមួផេទផដាយផបបើម្ត់ណ្ស់ប៉ុន ត្ជងំឺកាមផរាគែនទផទៀតែូរជា

បបផមលះទកឹបាយនអ៊ារផប៉ស្ លែូវប ត្ពូជ្ិងផមផរាគHPVជាផែើមអារឆលែងយ៉ងង្យតាមរផបៀបផ្លះ។

ជងំឺកាមផរាគទាងំអស់សុទ្ធនតអារឆលែងក្នុងអំ�ុងផពលរមួផេទប៉ុន ត្ជងំឺកាមផរាគខលែលះក៏អារឆលែងតាម

រផបៀបផ្្សងផទៀត្ ងនែរ។

ពីម្ត យផៅកូ្។សសតីអាររមលែងជងំឺកាមផរាគផស្ទើរបគប់បបផេទផៅែល់ទារកក្នុងអ�ុំងផពលម្្ន្្ទផពាលះឬ

ផពលសបម្ល។ផអែស៍ជាជងំឺកាមផរាគនតមយួគត់នែលអារឆលែងពីម្ត យផៅកូ្តាមរយៈការបំផៅផដាលះ។

ការចាក់ប្ូ្លឈាម។ម្ុស្សម្្ន ក់អារឆលែងជំងផឺអែស៍ជងំសឺាវែ យឬជងំឺ

រ្កផ ល្ែើមបបផេទផបឬផសតាមរយៈការប្ូ្លឈាមនែលមិ្ បតរូវបា្ផ្វែើ

ផតសត៍បញ្ជ កថ់ាគ្្ម ្្ ្ទុក្ ូវផមផរាគនែលបងកាជងំឺទាងំផ្លះ។

ការចាក់សឺរាំុ ងការផចាលះទមលែុលះនស្កឬការចាក់សាក់ផដាយផបបើមជុលឬវត្ុមតុបសរួរនែល

មិ្ បតរូវបា្រម្ងា ប់ផមផរាគ។មជុលឬវតុ្មតុបសរួរនែលបតរូវបា្ផបបើបបាស់ផែើម្ីចាក់ប្ូ្លថា្ន ំ

ផចាលះទមលែុលះនស្កផការឬចាក់សាក់ផលើម្ុស្សនែលម្្ជំងឺរ្កផ ល្ែើមបបផេទផបឬផមផរាគ

ផអែស៍អាររមលែងផមផរាគទាងំផនាលះបបសិ្ផបើយកវតុ្ទាងំផនាលះផៅផបបើផលើម្ុស្សម្្ន កផ់ទៀត។គួរផបបើមជុល្ ្មីឬឧបករណ៍នែល

បា្រម្ងា ប់ផមផរាគជា្រិ្រាល់ផពលនែលផ វ្ែើការចាក់ប្ូ្លផចាលះទមលែុលះនស្កផការឬចាក់សាក។់
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ម្ុស្សម្្ន ក់អារម្្ជងំឺកាមផរាគផបរើ្ ជាងមយួមខុក្នុងផពលនតមយួ។ការម្្ជងំឺកាមផរាគមយួមខុផ វ្ែើឲ្យឱកាសឆលែង

ជងំឺកាមផរាគផ្្សងផទៀតកា្ន់តខ្ពស់ផបពាលះផមផរាគផនាលះផ វ្ែើឲ្យបបព័្ ្ធការពាររាងកាយរុលះផខសាយ។ខ្ទលុះផរញពីលិង្គឬទាវែ រម្សឬ

ែផំៅផលើនស្កផ្វែើឲ្យផមផរាគកា្ន់តង្យឆលែងរូលផៅក្នុងរាងកាយន្មផទៀត។

ជំងឺកាមរោគងាយឆ្លងពីបុរសរៅសស្ីជាង
ម្្មលូផ�តុ៣យ៉ងនែលបញ្ជ កថ់ារាងកាយរបស់សសតីង្យឆលែងជំងឺកាមផរាគជាងរាងកាយរបស់បុរស។

1.ទកឹកាមរបស់បុរសនែលម្្ជងំឺកាមផរាគ ្្ទុកផៅផដាយផមផរាគផបរើ្ ជាងផៅក្នុងទឹករអិំលទាវែ រម្សរបស់សសតីនែលម្្

ជងំឺកាមផរាគែូផរ្នលះផៅផពលបុរសបផ្្ញទកឹកាមផៅក្នុងសសតីសសតី ្ ងឹទទលួផមផរាគយ៉ងផបរើ្ ពីបុរស។រឯីបរមិ្ណ

ផមផរាគនែលបុរសទទួលពីសសតីគឺម្្តរិជាងផដាយសារបុរសបគ្្ន់តដាក់លិង្គផៅក្នុងបបដាបផ់េទរបស់សសតីប៉ុផណ្ណ លះ។

2.ផៅផពលបុរសនែលម្្ជំងឺកាមផរាគរមួផេទផដាយមិ្ ម្្ការការពារផ�ើយបផ្្ញទកឹកាមផៅក្នុងសសតីផនាលះទឹកកាម

របស់គ្ត់្ ងឹស្ិតផៅក្នុងរាងកាយរបស់សសតីយ៉ងយូរែូផរ្នលះផមផរាគម្្ផពលផវ្កា្ន់តផបរើ្ ផ�ើយរស់ផៅក្នុង

ស្ា្ភាពអំផណ្យ្លក្នុងការបងកាជាជងំឺែល់សសតី។ការ្ងជបមលះន្្នកខាងក្នុងន្ទាវែ រម្សបនា្ទ បព់ីរមួផេទ្ងឹមិ្ អារ

ជបមលះទកឹកាមបុរសផរញអស់ផនាលះផទ។

3.នស្ករបស់ទាវែ រម្ស្ ងិរ្្ធគូ្ម្្សភាពផសតើង្ិងង្យដារ់រ្ត់ក្នុងផពលរមួផេទ,រឯីនស្ករបស់លិង្គម្្សភាព

បកាស់ជាង។ែូផរ្នលះផមផរាគអារឆលែងកាត់តាមនស្កផសតើងផៅក្នុងរាងកាយសសតីង្យបសរួលជាងតាមនស្កខាងផបរៅន្

លិង្គ។

ការបង្កា រ ជងំឺ កាមរោគ
ការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាពម្្្យ័ថាជាការរមួផេទតាមរផបៀបផ្្សងៗនែលបង្កា រឬកាតប់្យ្ឱកាសន្ការឆលែងជំងឺកាមផរាគ

រវាងនែគូទាងំពរី។វាម្្្យ័ថាម្្ការបល៉ះពាល់តិរតរួបំ្ តុជាមយួនស្កន្បបដាបផ់េទរបស់នែគូអ្នក្ិងមិ្ ឲ្យទឹករអំលិ

ពីលិង្គឬទាវែ រម្សរបស់នែគូបល៉ះ្ ងឹបបដាបផ់េទឬម្ត់របស់អ្នកផទ(ផមើលទពំរ័90្ិង130ែល់133សបម្ប់ពត័ម៌្្

បន្្ម)។ការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាពកា្ន់តអារផកើតផ�ើងបា្ផៅផពលនែលសសតីអារជនជកអពីំការរមួផេទជាមយួនែគូគ្ត់

បា្(ផមើលទពំរ័99ែល់130),្ិងផៅផពលនែលស�គម្៍ផលើកកម្ពស់ស្ា្ភាពនែលបផងកាើ្ អណំ្រែល់ផក្មងបសី្ ងិ

សសតីរមួទាងំការអបរ់ំ្ិងផសវាសុខភាពសបម្ប់ការផ្វែើផតសត៍្ ងិពយាបាលជំងឺកាមផរាគ្ ងនែរ។

បញ�្ង្យនឹងឆលាង�ុំងឺកា�ទោគទៅទពលនដលគាត់��ួទេេជា�ួយ

បញ�្ដចូគានា ជាពិទ្្បញ�្នដលប្តរូវបាន្ ក៊បញូ្ល។កា���ួទេេ

តា��ន្ធគថូទោយ�ិនមានកា�កា�ពា�គជឺាប្បទេេននកា���ួទេេ

ដ៏ទប្គាះថានា ក់បុំ្ញតននកា�ឆលាងោលោលននទ�ទោគទអដ្៍និង�ុំងឺ

កា�ទោគដនេទេៀត។ច�ូទប្បីទសស្�អន្�យ័ប្គបទ់ពល!

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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សកម្មភាពផ្លះផបបើបបាស់ជងំផឺអែស៍ជាឧទា�រណ៍ប៉ុន ត្រាល់ជងំឺកាមផរាគទាងំអស់អារឆលែងរាលដាលតាមរផបៀប
ែូរគ្្ន ផ្លះ។ផរៀបរំបកដាសតូរមយួសបម្ប់ម្ុស្សម្្ន ក។់គូសរងវែង់ផលើបកដាស៣ស្លែកឹ។គូសសញ្ញា នខវែងផៅផលើ
បកដាសមយួស្លែកឹ។ផបរៅពីផនាលះទុកផៅទផទ។បតប់កដាសផែើម្ីកំុឲ្យផ�ើញសញ្ញា នខវែង។

បរបល់ស្លែកឹបកដាសររួនរកបកដាស
មយួឲ្យម្ុស្សម្្ន ក។់ឲ្យពកួផគផបើកផមើល
បកដាសរបស់ខលែួ្ប៉ុន ត្មិ្ បតរូវផមើលរបស់
អ្នកែនទផ�ើយ។

បបាប់ឲ្យពកួផគផែើរជំុវញិផ�ើយចាបន់ែ
ម្ុស្ស៣នាក់ររួអង្គុយរុលះ។

បបាប់អ្នកនែលបា្បកដាសម្្សញ្ញា 
នខវែងឲ្យផបកាកឈរ។បបាប់អ្នកបគបគ់្្ន 
នែលបា្ចាបន់ែជាមយួគ្ត់ឲ្យ
ផបកាកឈរ្ ងនែរ។បបាប់អ្នកនែល
កពុំងអង្គុយផ�ើយនែលបា្ចាបន់ែ
ជាមយួអ្នកនែលកពុំងឈរឲ្យផបកាកឈរ
នែរ។ផ្វែើនបបផ្លះជាប្តបនា្ទ ប់រ�ូតម្ុស្សបគបគ់្្ន ផបកាកឈរ។

ព្្យល់ថារំផពាលះសកម្មភាពផ្លះសញ្ញា នខវែងគឺតណំ្ងឲ្យផមផរាគផអែស៍ផ�ើយការចាបន់ែជាមយួអ្នកនែលកា្់សញ្ញា 
នខវែងផ្លះតំណ្ងឲ្យការរមួផេទនែលមិ្ ម្្ការការពារ។ផ្លះម្្្យ័ថាបគបគ់្្ន នែលកពុំងឈរសុទ្ធនតអារឆលែង
ផមផរាគផអែស៍ផ�ើយ។

បបាប់អ្នកនែលម្្សញ្ញា រងវែង់មលូឲ្យផលើកនែផ�ើង។ព្្យល់ថារងវែង់មលូគឺជាផបសាមអនាមយ័ែូផរ្នលះអ្នកនែលបា្
ផបបើផបសាមអនាមយ័បតរូវបា្ការពារពីផមផរាគផអែស៍ផ�ើយអារអង្គុយរុលះបា្។

ល្បែងចាប់ដៃ

➊

➋

➌

➍

សកម្មភាព

ររបៀប ឆលែង ោលដាល ន្ រមរោគ រដាយសារ ការរមួ រេទ 
ជាមយួ នែគូ របរើ្
ការយល់ែងឹពីរផបៀបមយួរំ្ ួ្ នែលសម្្ព ្ធ្ លែូវផេទផ្វែើឲ្យឆលែងរាលន្ជំងឺកាមផរាគអារជួយ��ឲ្យបបជាជ្យល់ែងឹពីសារសំខា្់

ន្ការបង្កា រជំងឺកាមផរាគផៅក្នុងសម្្ព ្ធបគប់បបផេទ។សសតីជាផបរើ្ រង់ផជឿជាកថ់ាពកួផគអារការពារខលែួ្បា្តាមរយៈភាព

ផសា្ម លះបតង់រំផពាលះបតីរបស់ខលែួ្។ប៉ុន ត្វាម្្លទ្្ធ លល្អនតបបសិ្ផបើនែគូទាងំពីរម្្ភាពផសា្ម លះបតង់ប៉ុផណ្ណ លះផ�ើយមិ្ ម្្ជងំឺ

កាមផរាគផ�ើយផៅមុ្ផពលពួកផគចាបផ់ ត្ើមរមួរស់ជាមយួគ្្ន ។

សកម្មភាពផ្លះអារជយួ��ឲ្យអ្នករូលរមួផមើលផ�ើញពីរផបៀបនែលជងំឆឺលែងអាររាលដាលទូទាងំស�គម្៍ផទាលះបីម្្

ម្ុស្សនតមយួរំ្ ួ្ ប៉ុផណ្ណ លះនែលម្្នែគូរមួផេទផបរើ្ ។

ខ ្ញុំក៏ចង់ចាបន់ដ

បងនដ�!
្ួ្ តែី។ខ ្ញុំ្ ញុំ ចាបន់ដ

បនតែិចទ�ើល។៍
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ពភិាកសាសកម្មភាព។អ្នកអារសួរសំណួរែូរតផៅផ្លះ៖

• ផតើអ្នកនែលកា្់បកដាសសញ្ញា នខវែងម្្អារម្មណ៍នបបណ្ផៅផពលែងឹថាវាតណំ្ងឲ្យ្ ្ទុកផមផរាគផអែស៍?

• ផតើបគបគ់្្ន ម្្អារម្មណ៍នបបណ្ផៅផពលបតរូវផបកាកឈរ?ផតើវាែូរគ្្ន ែូរផមតរខលែលះផៅ្ងឹការែឹងថាខលែួ្បា្

រមួផេទជាមយួម្ុស្សនែល្ ្ទុកផមផរាគផអែស៍?

• ផៅផពលអ្នកែងឹថាសញ្ញា រងវែង់មូលតំណ្ងឲ្យផបសាមអនាមយ័ផតើអ្នកម្្អារម្មណ៍្ ូរបសាលឬផទ?ផតើអ្នកម្្

អារម្មណ៍ថារកីរាយផបពាលះបា្ផបបើផបសាមអនាមយ័នែរឬផទ?

បបមលូបកដាសមកវញិទាងំអស់ររួនរកផ�ើងវញិ។អ្ុវតតសកម្មភាពពមីុ្ ផ�ើងវញិប៉ុន ត្ផលើកផ្លះរូរ្ តល់ជផបមើស

មយួរំ្ ួ្ ឲ្យពួកផគផែើម្ីបង្កា រការឆលែងរាលដាលន្ជងំឺកាមផរាគ។

• មិ្ រមួផេទផ�ើយ―មិ្ ចាបន់ែ។

• ផបបើផបសាមអនាមយ័―ផបបើ្ ង់បាលែ ស្ទិកឬបកណ្ត់នែលពកួផគអារបគបពផីលើនែបា្។

• ម្្នែគូនតម្្ន ក់នែលគ្្ម ្ជងំឺផ�ើយរមួផេទនតជាមយួអ្នកប៉ុផណ្ណ លះ―ចាបន់ែបនា្ទ បព់ីផមើលបកដាសរបស់គ្្ន 

ផៅវញិផៅមកផ�ើយផៅជាមយួគ្្ន ផដាយមិ្ ចាបន់ែអ្នកែនទផ�ើយ។

• រមួផេទក្នុងរផបៀបនែលមិ្ ឲ្យបល៉ះពាល់្ ងឹទឹករអំលិែូរជាផបបើបម្មនែផែើម្ី្ តល់សផបមើបជាផែើម―បល៉ះបម្មនែឬ

នកងនែជំ្ សួឲ្យការចាបន់ែ។

បនា្ទ បព់ីសកម្មភាពរូរបបាប់អ្នកនែលម្្សញ្ញា នខវែងឲ្យផបកាកឈរមតងផទៀត។បនា្ទ បម់កបបាប់អ្នកនែលបា្ចាបន់ែ

ជាមយួគ្ត់ផដាយនែទផទឲ្យផបកាកឈរនែរ។

បបាប់អ្នកនែលអង្គុយឲ្យ្ យិយបបាប់្ ូវវធិា្ការនែលពកួផគបា្ផបជើសផរ ើសក្នុងការការពារខលែួ្។

អ្នកក៏អារសួរនែរថាផតើវាលំបាកនែរឬផទនែល“ផបបើការការពារ”ក្នុងផពលចាបន់ែ។ផ�តុអវែ?ីផតើយូរផៅវា្ ងឹ

ង្យបសរួលនែរឬផទ?ឬផបើពកួផគម្្សម្្ព ្ធ្ លែូវផេទផសា្ម លះបតង់នតមយួផតើវាលំបាកនែរឬផទ?ផ�តុអវែ?ី

ពភិាកសាថាផតើអវែខីលែលះនែលផ្វែើឲ្យង្យបសរួលឬកា្ន់តពបិាកក្នុងការជនជកអពីំជងំឺកាមផរាគជាមយួនែគូ។

• ផតើអ្នក្ ងឹម្្អារម្មណ៍នបបណ្ផបើម្ុស្សនែលអ្នកបា្រមួផេទជាមយួបបាប់អ្នកថាគ្ត់ម្្ជងំឺកាមផរាគ?

ផតើជាការបបផសើរគួរនតែឹងឬមិ្ ចាបំារ់ែងឹ?ផ�តុអវែ?ី

• ផបើអ្នកគិតថាជាការល្អគួរនតែឹងផតើអ្នក្ឹងបបាប់នែគូយ៉ងែូរផមតរផទើបង្យបសរួល?

• ផតើអវែខីលែលះនែលអ្នកែងឹរបាស់អំពីនែគូរមួផេទរបស់អ្នក?ផ�ើយអវែខីលែលះនែលអ្នកមិ្ អារែងឹរបាស់?

អ្នកអារប្្ប់សកម្មភាពផ្លះផដាយរំឮកអ្នកបគបគ់្្ន ថាការបល៉ះពាល់្ ម្មតាែូរជាការចាបន់ែឬឱបមិ្ អារឆលែង

ផមផរាគផអែស៍ឬជំងឺកាមផរាគែនទផទៀតផទ។

ល្បែងចាប់ដៃ(ត)

➒

➑

➐

➓

➏

សកម្មភាព

➎
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ការណ៍ ពតិ អពំី ជងំឺ កាមរោគ
ការពិភាកសាអពីំបញ្ហា សុខភាពនែលបងកាផ�ើងផដាយជងំឺកាមផរាគនែលមិ្ បតរូវបា្ពយាបាលអារជួយ��ឲ្យម្ុស្សបគបគ់្្ន យល់ែងឹ

ពីសារសំខា្់ន្ការនសវែងរកការពយាបាល្ិងន្ការបង្កា រការឆលែងរាលដាលន្ជំងឺកាមផរាគតាងំពីផពលែបំងូ។ផ្លះជាពត័ម៌្្

ទូផៅមយួរំ្ ួ្ អពីំជងំឺកាមផរាគផ្្សង។អ្នកអារនសវែងយល់បន្្មផទៀតពីផសៀវផៅទណី្សសតីគ្្ម ្ផវជជបណិ្តឬជនជកជាមយួ

បគុ្គលិកសុខាេបិាល។

ជងំឺបបផមលះទកឹបាយ្ិងជំងឺបបផមលះទកឹថាលែ ង្យ្ ងឹពយាបាលជាសលះផស្ើយបបសិ្ផបើឆាប់ពយាបាល។ផបើមិ្ ែូផចា្ន លះផទវា
អារបងកាជាជងំឺ្ ង្ា ់្ ងារផ�ើយផ វ្ែើឲ្យទាងំសសតី ្ ងិបុរសគ្្ម ្កូ្,បពមទាងំបញ្ហា ្ ង្ា ់្ ងារែល់កូ្អ�ុំងផពលម្្ន្្ទផពាលះ្ិង
ផបកាយផពលផកើត។

ផរាគសញ្ញា ផលើសសត៖ីគ្ត់អារ្ ងឹគ្្ម ្ផរាគសញ្ញា ទាងំបសរុងឬវាមិ្ បង្ហា ញផ�ើងរ�ូតផបរើ្ សបាត �៍ផបកាយពីបា្រមួ
ផេទជាមយួអ្នក្ ្ទុកផមផរាគ។្ឹងម្្ធាលែ កស់ពីទាវែ រម្សឈផឺពាលះន្្នកខាងផបកាមឬឈឺអាងបតគ្ក្ិងឈឺផៅផពល
ផនាម។ការរមួផេទផដាយផបបើម្ត់ជាមយួបុរសនែលម្្ជំងឺបបផមលះទកឹបាយអារបណ្ត លឲ្យឈឺកបពមជាមយួខ្ទលុះឬ
ផ�ើមកូ្កណតុ រផៅក។

ផរាគសញ្ញា ផលើបុរស៖ជាញឹកញាប់មិ្ ម្្ផរាគសញ្ញា ផទឬវាអារបង្ហា ញផ�ើងអ�ុំង២-៥ន្ងាបនា្ទ បព់ីបា្រមួផេទ
ជាមយួអ្នក្ ្ទុកផមផរាគ។្ងឹម្្ខ្ទលុះផរញពីលិង្គ្ិងឈចឺាប់ផៅផពលផនាម។

ផមផរាគទាងំផ្លះក៏អារបល៉ះពាល់ែល់ន ្្ទផពាលះ្ ងនែរែូរជាផ វ្ែើឲ្យឆាប់ឈផឺពាលះសបម្លទារកម្្ទមង្ា ់ទាបទារកសាលែ ប់
ក្នុងស្ួ្ ឬទារកផកើតសាលែ ប។់រំផពាលះទារកផទើបផកើតវាអារបណ្ត លឲ្យផកើតជំងឺរ្កសួត្ិងជំងឺនេ្នកនែលបណ្ត ល
ផៅជាខាវែ ក។់សសតីក៏អារ្ ងឹផកើតជំងឺផៅស្ួ្ ្ ងនែរ(ជងំឺរ្កអាងបតគ្ក)ឬទារកអារ្ ងឹលូត្ស់ផៅផបរៅស្ូ្
នែលអារបណ្ត លផៅជានលងគ្្ម ្កូ្ឬសូម្នីតសាលែ ប់ផទៀត្ង។

ជងំសឺាវែ យគជឺាជងំឺកាមផរាគនែលបល៉ះពាល់ផៅផលើបគបន់្្នកន្រាងកាយផ�ើយអារបល៉ះពាល់ជាផបរើ្ ឆា្ន ។ំផគអារ
ពយាបាលជាសលះផស្ើយបបសិ្ផបើឆាប់ពយាបាលប៉ុន ត្អារបងកាផៅជាជងំឺ្ ង្ា ់្ ងារ្ ងិការសាលែ ប់បបសិ្ផបើមិ្ ពយាបាល
ផនាលះផទ។

ផរាគសញ្ញា ផលើសសតី ្ ងិបុរស៖ែំផៅទ្់មិ្ ឈចឺាប់ផៅផលើបបដាបផ់េទនែលផមើលផៅែូរជាពងនបកឬែផំៅរំ�។

ជងំសឺាវែ យមិ្ បល៉ះពាល់ែល់លទ្ធភាពម្្កូ្ផទប៉ុន ត្វាអារបងកាឲ្យឆាប់ឈផឺពាលះសបម្លទារកទមង្ា ់ទាបទារកសាលែ ប់
ក្នុងស្ូ្ឬទារកផកើតសាលែ ប។់មយាង៉ផទៀតទារកអារផកើតមកជាមយួ្ងឹជំងសឺាវែ យនែលបណ្ត លផៅជាជងំឺ្ ង្ា ់្ ងារ្ ងិ
សាលែ ប។់

បទីកូម៉ណូ្ស់ជាជំងឺកាមផរាគនែលរម្ស់្ិងពិបាកបទាំប៉ុន ត្អារពយាបាលជាសលះផស្ើយ។ជាផរឿយៗសសតី្ ងិបុរស
មិ្ ម្្ផរាគសញ្ញា អវែីផ�ើយ។

ផរាគសញ្ញា ផរាគសសត៖ីធាលែ កស់ខុស្ម្មតា្ ងិម្្កលែិ្ អាបកក់ផរញពីទាវែ រម្សផដាយម្្បបដាបផ់េទផ�ើងបក�ម្ ងិ
រម្ស់,្ិងឈចឺាប់ឬបកហាយផៅផពលផនាម។

វាអារបល៉ះពាល់ែល់លទ្ធភាពន្ការម្្កូ្ទាងំផៅផលើបុរស្ ងិសសតីផ�ើយកូ្បសីអារផកើតមកផដាយម្្ជងំឺ
ទាវែ រម្ស។ក្នុងករណីកបមទារកអារម្្បញ្ហា ផៅផពលផនាម្ិងម្្បញ្ហា ែកែផងហាើម។
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ជងំទឺាមឡាបងកាជាែផំៅឈចឺាប់ផៅផលើបបដាបផ់េទឬរ្្ធគូ្នែលង្យផរញឈាម,្ងិផ�ើមកូ្កណតុ រផៅរផនាលែ លះ
ផៅលែ ។វាង្យ្ ងឹបរ�ំជាមយួជំងសឺាវែ យណ្ស់។ផគអារពយាបាលវាផដាយផបបើថា្ន ផំពទ្យ។

នអ៊ារផប៉ស្ លែូវប ត្ពូជបងកាផ�ើងផដាយវរីសុ។គ្្ម ្ការពយាបាលជាសលះផស្ើយផ�ើយប៉ុន ត្ម្្ការពយាបាលនែលផ្វែើឲ្យ
អ្នកជំងឺបា្្ ូរបសាល។

ផរាគសញ្ញា ផលើសសតីឬបុរស៖គ្្ម ្ផទ,ឬក្នុងអ�ុំងផពលឆលែងែំបងូអារម្្អារម្មណ៍បកហាយ្ ងិរម្ស់ខាលែ ងំផៅផលើ
បបដាបផ់េទបនា្ទ បម់កម្្ពងនបកតូរៗឈចឺាប់នែលែូរជាែណំកទ់កឹផៅផលើបបដាបផ់េទផ�ើយវានបកផៅជាែផំៅ
រំ�្ ងិឈចឺាប,់ម្្អារម្មណ៍មិ្ បសរួលខលែួ្ែូរម្្ជំងឺផ្ត សាយ។ផៅផពលឆលែងែបំងូ្ឹងផ�ើញម្្ែំផៅផកើតផ�ើង
បតង់កន្លែងែនែលៗប៉ុន ត្អារ្ ងឹបសាលជាងផលើកមុ្ ។

បបសិ្ផបើសសតីម្្ន ្្ទផពាលះ្ងិផទើបឆលែងផលើកែំបងូនអ៊ារផប៉សអារបណ្ត លឲ្យទារកសាលែ ប់ផៅក្នុងស្ូ្,ទារកម្្ជំងឺ
្ង្ា ់្ ងារ,ឬម្្បញ្ហា ផៅផលើខរួកបាល្ ងិបបព័្ ្ធបបសាទ។

ជងំឺរ្កផ្លែើមបបផេទផបមិ្ អារពយាបាលសលះផស្ើយយ៉ងង្យផទផបពាលះថា្ន ំពយាបាលម្្តនមលែន្លែផ�ើយជាញឹកញាប់
មិ្ អាររកបា្ប៉ុន ត្ផគអារបង្កា រវាបា្ផដាយការចាក់វ៉ាកសំ់ាង។

ផរាគសញ្ញា ផលើសសតីឬបុរស៖គ្្ម ្ផទ,ឬបគរ្ុ ផរៅត ,អស់កម្លែ ងំ,នស្កឬនេ្នកផលឿង,ទកឹផនាមម្្ពណ៌្ ង្ា ,់្ិង្ មក
ពណ៌ស។

ជងំឺរ្កផ្លែើមបបផេទផបអារបល៉ះពាល់ែល់លទ្ធភាពន្ការម្្កូ្ឬែល់ន្្ទផពាលះបបសិ្ផបើវាបា្បផំ្លែ ញផ្លែើម្ ង្ា ់្ ងារ,
្ិងអារបណ្ត លឲ្យម្្ជំងផឺ ល្ែើម្ ងិមហារកី។ទារកនែលផកើតពីម្ត យនែលម្្ជំងឺរ្កផ្លែើមបបផេទផបក៏អារ
្ងឹម្្ជងំឺផ្លះ្ ងនែរ។

ផមផរាគHumanPapillomaVirus(HPV,ែំុសារ)់ជាែំុតូរៗមិ្ ឈចឺាប់នែលម្្ន ្្ទផបគើម្ិងអារកាតផ់ចាល
បា្ប៉ុន ត្មិ្ ជាសលះផស្ើយផទ។

ផរាគសញ្ញា ផលើសសត៖ីែំុសារ់បង្ហា ញផ�ើងផៅន្្នកខាងផបរៅ្ ងិខាងក្នុងន្ទាវែ រម្ស្ងិជំុវញិរ្្ធគូ្។ែំុសារ់អាររកី
្ំផ�ើយ�ូរឈាមអ�ុំងផពលសបម្លកូ្ផ�ើយផពលផនាលះអារ្ ងឹតបមរូវឲ្យសបម្លកូ្ផដាយវលះកាត។់ក្នុងករណី
កបមែំុសារ់អារឆលែងផៅទារកក្នុងអំ�ុងផពលសបម្ល។

ផរាគសញ្ញា ផលើបុរស៖ែំុសារ់អារបង្ហា ញផៅផលើឬផៅក្នុងលិង្គ្ិងជំុវញិរ ្្ធគូ្។វ៉ាកសំ់ាងអារបង្កា របា្្ ូវបបផេទ
ខលែលះន្ផមផរាគHPVនែលអារបងកាជងំមឺហារកីម្តស់្ូ្ឬលិង្គ។ការផ្វែើផតសត៍មហារកីម្តស់្ូ្ជាបបចាំអាររកផ�ើញ
ផរាគសញ្ញា ែបូំង។

ផមផរាគផអែស៍មិ្ អារពយាបាលសលះផស្ើយផទប៉ុន ត្ការពយាបាលអារជយួ��ឲ្យអ្នក្ ្ទុកផមផរាគរស់ផៅបា្យូរ្ិងម្្
សុខភាពបបផសើរ។

ផរាគសញ្ញា ផលើបុរសឬសសត៖ីគ្្ម ្ផទឬ២-៤សបាត �៍បនា្ទ បព់ីឆលែងអារម្្អារម្មណ៍មិ្ បសរួលខលែួ្ែូរម្្ជំងឺ
ផ្ត សាយ្ំរាកបគរ្ុ ផរៅត ផ�ើមកូ្កណតុ រ្ិងបសកទមង្ា ។់

ផមផរាគផអែស៍មិ្ បល៉ះពាល់ែល់លទ្ធភាពន្ការម្្កូ្ផទប៉ុន ត្វាអារបណ្ត លឲ្យឆាប់ឈផឺពាលះសបម្ល្ងិអារ
ឆលែងផៅទារកក្នុងផពលពរផពាលះផពលសបម្លឬផពលបំផៅផដាលះ,ែូផរ្នលះការផ្វែើផតសត៍គឺសំខា្់ខាលែ ងំណ្ស់។
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ការរ្វែើ រត្ត ៍្ងិ ពយាបាល គជឺា បបការ ្ ខំា្់
ជងំឺកាមផរាគភាគផបរើ្ អារស្ិតផៅក្នុងរាងកាយម្ុស្សផដាយមិ្ បង្ហា ញផរាគសញ្ញា អវែីផ�ើយ។ម្្្យ័ថាម្ុស្សម្្ន ក់អារ

្ងឹម្្ជំងឺកាមផរាគផ�ើយរមលែងផៅអ្នកែនទផដាយមិ្ ែងឹខលែួ្។វាក៏ម្្្យ័្ ងនែរថាសសតីជាផបរើ្ ម្្ការបងកាផរាគ្ ង្ា ់្ ងារ

ផៅក្នុងស្ូ្ម្្កូ្ផបរៅស្ូ្រលូតកូ្្ិងបញ្ហា សុខភាពែនទផទៀតនែលបណ្ត លមកពីជងំឺកាមផរាគនែលមិ្ បតរូវបា្

ពយាបាលពផីបពាលះសសតីមិ្ ែឹងខលែួ្ថាបា្ឆលែងផរាគ។

មផ្យាបាយមយួផែើម្ីបញ្ឈប់ការឆលែងរាលដាល

គឺឲ្យសសតី ្ ងិបុរសទទួលការពយាបាលឆាប់ៗ ផៅផពល

ម្្ផរាគសញ្ញា ណ្មយួផ�ើយបតរូវបបាកែថាបតី

្ងិបបព្្ធទទលួការពយាបាលក្នុងផពលនតមយួ។ផគអារពយាបាលជងំឺ

កាមផរាគផដាយផបបើថា្ន ផំពទ្យប៉ុន ត្ម្ុស្សម្្ន ក់ផនាលះអារ្ ងឹឆលែងជំងឺ

មតងផទៀតបនា្ទ បព់ីបា្ពយាបាលផបើគ្ត់រមួផេទផដាយមិ្ បា្ការពារ

ជាមយួនែគូនែលម្្ជងំឺកាមផរាគ។

សសតី្ ងិបុរសគួរផ្វែើផតសត៍ផរៀងរាល់៦ផៅ១២នខបបសិ្ផបើ

ម្្ការរមួផេទផដាយមិ្ បា្ការពារជាមយួនែគូផបរើ្ ,ផបើគ្ត់គិតថា

នែគូរបស់គ្ត់បា្រមួផេទជាមយួអ្នកែនទ,ឬផបើគ្ត់ឬនែគូរបស់គ្ត់ផបបើបបាស់ថា្ន ំចាក់ែូរជាផបគឿងផញៀ្ជាផែើម។ផតសត៍ខលែលះ

ផបបើបបាស់សំណ្កឈាម,ផតសត៍ខលែលះផទៀតផបបើបបាស់សំណ្កទឹករអិំលពីទាវែ រម្សឬលិង្គឬសំណ្កផរញពីម្ត។់

ការរ្វើរតស្ត៍ជំងឺកាមរោគជាបបចាំជួយកាត់បន្ថយក្ីអាម្៉ា ស់
មណ្លសុខភាពអារជួយ��កាតប់្្យកតីអាម៉្ស់ពីការម្្ជងំឺកាមផរាគបា្តាមរយៈការ្តល់ការផ វ្ែើផតសត៍្ ងិពយាបាលជា

លកខោណៈបបចាំសបម្ប់ទាងំបុរស្ ងិសសតី។ផែើម្ីឲ្យម្ុស្សហា៊ា ្ទទលួយកការផ្វែើផតសត៍ជងំឺកាមផរាគផដាយង្យបសរួលបា្

លុលះបតានតពកួផគផជឿជាកថ់ាបុគ្គលិកសុខាេបិាល ត្ល់ការផគ្រព្ ងិរកសាការសម្ងា ត់ជូ្ពកួផគ។

មណ្លសុខភាពខលែលះ្ តល់ការផ្វែើផតសត៍្ ងិពយាបាលជងំឺកាមផរាគជាន្្នកមយួន្ផសវាន្្ការបគរួសារ្ងិការពិ្តិ្យន្្ទផពាលះ

ទូផៅ។ផៅផពលបតីជូ្បបព្្ធផៅពិ្ិត្យន ្្ទផពាលះបគុ្គលិកសុខាេបិាលអារជំរញុឲ្យពកួផគផ្វែើផតសត៍្ ងិពយាបាលជងំឺកាមផរាគ

ក្នុងផពលផនាលះ។ផ្លះម្្្យ័ថាបបព ្្ធមិ្ សូវជាពបិាកក្នុងការអសូទាញឲ្យបតីរបស់គ្ត់មកផ្វែើផតសត៍្ ងនែរ។

ទ�តញអវី ឲ្យបង

�កគលានិីកនដ�?

ទយើង�ិនអាចពយោបាល

�ុំងឲឺ្យជា្ះទ្ប ើយទេ

លញះប្តានតពយោបាល

�តែងទ្ ុំង២ន្ក។់
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កម្មវិ្ីពិនិត្យសុខភាពទូរៅ្ុបបំបាត់ក្ីអាម្៉ា ស់ពីការរ្វើរតស្ត៍និងពយាបា្ជំងឺកាមរោគ

បបជាជ្ភាគផបរើ្ ផៅបបផទសប៉ាពួញូ�្គី្ ី(PapuaNewGuinea)រស់ផៅតាមតំប្់ជ្បទឆាងា យពីមណ្ល

សុខភាព។ជងំឺកាមផរាគបតរូវបា្បបទលះផ�ើញជាញឹកញាប់ផៅក្នុងស�គម្៍ទាងំផ្លះពីផបពាលះម្ុស្សជាផបរើ្ មិ្ ែងឹពី

រផបៀបបង្កា រជំងឺផ�ើយមិ្ អារទទួលបា្ការផ្វែើផតសត៍្ ងិពយាបាលយ៉ងង្យផទ។សសតីជាផបរើ្ ម្្ជងំឺរ្កអាងបតគ្ក

នែលជាជំងឺស្ូ្្ ង្ា ់្ ងារផ�ើយនែលជាញឹកញាប់បងកាផ�ើងផដាយជងំឺកាមផរាគនែលមិ្ បា្ពយាបាល។ជាញឹកញាប់ជងំឺ

រ្កអាងបតគ្កបណ្ត លឲ្យនលងម្្កូ្ែូផរ្នលះសសតីនែលធាលែ ប់ផកើតជំងឺផ្លះអារ្ ងឹនលងម្្កូ្រ�ូត។ការមិ្ អារ

ម្្កូ្ជាផរឿងែ៏ផបកៀមបកំសបម្ប់សសតីទូផៅទាងំឡាយប៉ុន ត្ផៅបបផទសប៉ាពួញូ�្គី្ ីសសតីទាងំផ្លះបតរូវបា្បងខោំឲ្យរស់ផៅ

ឆាងា យពីស�គម្៍ផៅផទៀតបពមទាងំរងការវាយែំពីបតីផទៀត្ង។

អង្គការម៉្រីសតូបអ្តរជាតិ(MarieStopesInternational)្តល់ការបបកឹសាផ្វែើផរាគវ ិ្ រិ្យ័្ងិពយាបាលជងំឺ

កាមផរាគផៅែល់ស�គម្៍តាមជ្បទតាមរយៈបករុមការង្ររល័តតាមមលូដាឋា ្។បករុមការង្រនែលម្្បគុ្គលិក

សុខាេបិាល២ឬ៣នាក់ផ្វែើែំផណើ រតាមរ្យ ត្ផៅកា្់តំប្់ដារប់សយលទូទាងំបបផទសផដាយនាយំកឧបករណ៍

ចាបំារ់ផៅជាមយួ។តាមរយៈការជួយ��ឲ្យបបជាជ្យល់ែឹងពីរផបៀបនែលជងំឺកាមផរាគបណ្ត លឲ្យនលងម្្កូ្

បករុមការង្របា្ផលើកទកឹរតិតឲ្យបបជាជ្អ្ុវតតការរមួផេទបបកបផដាយសុវត្ភិាពបពមទាងំទទលួការផ្វែើផតសត៍រកជំងឺ

កាមផរាគ។

កម្មវ ិ្ ីផ្លះម្្ភាពផជាគជយ័មយួន្្នកគឺផដាយសារនតពកួផគបា្នាយំកពត័ម៌្្្ ងិផសវាផៅ្ តល់ជូ្ផ្្ទ ល់ែល់

បបជាជ្ផៅក្នុងស�គម្។៍ប៉ុន ត្ភាពផជាគជយ័ជាពផិសសផនាលះគឺផដាយសារផសវាពិ្តិ្យ្ ងិពយាបាលជងំឺកាមផរាគ

បតរូវបា្ដាកប់្ូ្លផៅក្នុងការពិ្តិ្យសុខភាពទូផៅសបម្ប់បុរសសសតី្ងិយុវជ្។កម្មវ ិ្ ីផ្លះផ វ្ែើឲ្យម្ុស្សវយ័ផក្មង្ិង

សសតីមិ្ ទា្់ផរៀបការអារទទលួបា្យ៉ងង្យ្ ូវផសវាន្្ការបគរួសារ្ ងិជំងឺកាមផរាគនែលជាន ្្នកមយួន្ការពិ្តិ្យ

សុខភាពទូផៅរបស់ពួកផគ។

បករុមការង្រតាមមលូដាឋា ្

កប៏តរូវបា្ទទលួសាវែ គម្៍យ៉ងល្អ

្ងនែរផបពាលះពកួផគ្ តល់ផសវាផដាយ

មិ្ បបកា្់ទផំ្ៀមទម្លែ ប់ឬសម្្ព ្ធ

្លែូវផេទរបស់បបជាជ្ផ�ើយ។ផៅ

តំប្់នែលកា្់វប្្ម៌បតីបបព្្ធ

ផបរើ្ ក្នុងផពលនតមយួអតិ្ ជិ្អារ

ទទលួបា្ការពយាបាលរំផពាលះបគប់នែគូ

រមួផេទទាងំអស់បបសិ្ផបើពកួផគរងប់ា្។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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វិ្ មភាព ្ បរាប់ ស្ត ីអារ បង្កា រ ជងំឺ កាមរោគ 
ផៅផពលនែលបញ្ហា ន្ភាពអយុតតិ្ ម្៌ ងិវសិមភាពម្្ទ�ំំកា្ន់ត្ ,ំសសតីក៏កា្ន់តង្យឆលែងជំងឺកាមផរាគ្ ងនែរ។

ឧទា�រណ៍ភាពបកីបកមិ្ រមលែងជងំឺកាមផរាគផទប៉ុន ត្ភាពបកីបកអារផ្វែើឲ្យសសតីម្្ន ក់ទទលួយកការរមួផេទនែលមិ្ ការពារជា្ ្នូរ

្ងឹបបាក់ឬតបមរូវការចាបំារផ់្្សងៗផទៀត។ស្ា្ភាពជាផបរើ្ អារផ្វែើឲ្យសសតីកា្ន់តង្យឬកា្ន់តលំបាកក្នុងការការពារខលែួ្ពី

ជងំឺកាមផរាគ។

សសតីកា្ន់តមិ្ អារបង្កា រជំងឺកាមផរាគបា្បបសិ្ផបើ៖

បុរស ភាគដែចើន  កនាុង  សខគមន៍  របសបគារប 

មាន ា�គូ រមួដេទ ដែចើន។

គារបបាន ដរៀបការ តាងំពើ ដៅ ប ដក្មងែសើ 

ដខើល ែររូវបាន បដែងៀន ឲ្យ ដគារព ប្ើ ដដាល មនិែររូវ សរួនា។ំ

គារប ប សស្ើ រកសុើ ផូ្វដេទ។ បុរស ខ្ឹ  នាងមនិ ឲ្យ ែបាកប ដ�ើល 

ែបសនិដបើ សស្ើ សំុ ឲ្យ ដែបើ ដែរោមអនាមល័ ឬ នាង ដែបើ ខងិសា។

គារប មនិដចឹ អក្សរ ឬ មនិក�ដ 

�ាង ពើ ជងំឺ កាមដោគ។

រដាឋា េបិាដ មិន ផ្ដប ដសប កែទា ំសុខភាព 

ក�ដមាន រាមដ្ោក �ដប សស្ើ។

សស្ើ មនិ ខ្វ លខវដប ពើ បញ្ហា  សុខភាព របសបខ្ួន 

ដខើលមាន អារម្មណ៍ អាមា៉ា សប ដៅដពដ 

នយិាល �ដប សរ ើោង្គ ដេទ របសបគារប។

ា�គូ របសបគារប ដែបើ ខងិសា ដខើល ករងករ បង្ំ គារប 

ឲ្យ រមួដេទ បពដិសស ដៅដពដ ែសវ ាង។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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សសតីកា្ន់តអារបង្កា រជំងឺកាមផរាគបា្បបសិ្ផបើ៖

គារប ដរៀន ចបប វទិយាដល័ ដខើល អាច រក ការង្រ ដ្វើ 

រកែបាកប ផ្គរបផ្គងប ខ្ួនឯងបាន។

គារបមាន សទិ្ិ ទទដួ មររក បនាទា បបពើ 

ឪពុកម្ាល ឬ ប្ើ របសបគារប រ្ោបបដចដ។

គារប និង ប្ើ �ាង ពើ រដបៀប ផដ្ប ភាព ដែសើបែរោដ ឲ្យ គានា  

នងិ ដែបើ ដែរោមអនាម័ល ដៅ ោដបដពដ រមួដេទ។

ដៅរោលាដរៀន មាន បញូ្ដ កម្ម វ ិ្ ើ អបបរ ំផ្ូវដេទ។

គារប ទទួដបាន ការកែទា ំសុខភាព ដៅ ជរិ ផទឹា  ក�ដមាន រាម្ ទាប 

ឬ មនិ គរិាែ្ រមួទាងំ ការដ្វើ ដរស្៍ រក ជងំឺ កាមដោគ ក�ដប កផនាក មលួ

 ាន ការកែទា ំសុខភាព ឬ កែទា ំាផទាដពាឹ បទូដៅ។

គារប ដជឿោ បញ្ហា  សុខភាព ផ្ូវដេទ របសបគារប 

គបឺ ែបការ សខំ្នប ដខើល មនិ អាមា៉ា សប 

នាងោងកាល ឬ ចណូំដចរិ្ ផ្ូវដេទ របសបគារប។

គារប អាច សដែមចចិរោ្ គរួ មាន ទនំាកបទនំង ផ្ូវដេទ 

ដៅដពដណា ដដាល រដបៀប ណា និង បមួល នរណា។

ទយើងទប្ចីននតបទន្ទា ្ទលើស្តែីឬបញ�្នដលទកើត�ុំងឺកា�ទោគនិង�ិនបានកា�ពា�ខ លានួ។

ខ ្ញុំចលូចតិតែទប្បីប្រា្់នលបងកុំស្នតែ“ប៉ញននតែទ�តញអវី?”ទដើ�បី�យួឲ្យប្បជា�នទ�ើលទ�ើញថា

វ ិ្ �ភាពទ្វើឲ្យស្តែីកានត់តពិបាកកនាញងកា�កា�ពា�ខ លានួ។បន្ទា ប�់កពកួទយើងអនញវតតែ

្ក�មាភាព“�ញចនខ្អុំទបាះ”ទដើ�បីពិចា�ណាអុំពីចុំណញ ចទ្ ុំងឡាយនដលប្តរូវទ្វើទៅកនាញង

្�គ�ន៍ទដើ�បីនកល�្អស្ថា នភាពទនះ។

ជពូំក៣៖ផយ្ឌរ័្ិងសុខភាព,្ិងជពូំក៤៖រំណូលរតិត្ លែូវផេទ្ិងសុខភាព្លែូវផេទ្តល់ការនណនាជំាផបរើ្ 

ក្នុងការនកលម្អស្ា្ភាពបពមទាងំជយួ��សសតីឲ្យបង្កា រជំងកឺាមផរាគ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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រ ខ្ោ នតុក្កតារ្ើកកម្ពស់ការយ្់ៃឹងអំពីហិងសាក្ នុងបគរួសារនិងរមរោគរអៃសត៍

ផៅទបីករុងឡាក់ណូ(Lucknow)ន្បបផទសឥណ្្សសតីជទំង់មយួបករុមផបបើបបាស់តុកកាតាែ៏្ ំផែើម្ី្ យិយជា

សាធារណៈបបឆាងំ្ឹងអំផពើ�ិងសាក្នុងបគរួសារ្ិងផែើម្ី្ តល់ពត័ម៌្្អពីំផមផរាគផអែស៍។ពកួផគសនមតងឈុតខលែីៗ ផៅ

ទសីាធារណៈផ�ើយបនា្ទ បម់កជនជកជាមយួទស្ស្ិកជ្អពីំសិទ្ធិរបស់សសតីរងផបគ្លះ្ងិអពីំ្ ្ធា្នែលស�គម្៍ម្្

សបម្ប់បង្កា រទាងំអំផពើ�ិងសា្ ងិផមផរាគផអែស៍។

ផ ខ្ោ ្តុកកាតានតងនតទាកទ់ាញទស្ស្កិជ្យ៉ងផបរើ្ រមួទាងំម្ុស្សនែលមិ្ ធាលែ ប់ឈប់សាត ប់្ រណ្ម្្ន ក់នែល

ន្លែងផៅទសីាធារណៈផទៀត្ង។ែូផរ្នលះផ ខ្ោ ្តុកកាតា្ តល់ការអបរ់ំយ៉ងសំខា្់ែល់ម្ុស្សនែលបបន�លជាមិ្ បា្

ទទលួពត័ម៌្្តាមរយៈបបព័្ ្ធ្ ្សពវ្ែ សាយែនទផទៀត។មយាង៉ផទៀតផក្មងបសីនែលផ្វែើការផលើគផបម្ងផ្លះបា្នបបកាលែ យ

ខលែួ្យ៉ងផបរើ្ ។ពកួផគភាគផបរើ្ មិ្ ទម្លែ ប់ក្នុងការ្ យិយផៅទសីាធារណៈផទ។ឥ�ូវផ្លះពកួផគ្ យិយថាម្្ការ

ផជឿជាក់ផលើខលែួ្ឯង្ិងម្្ការផបតជាញា រិតតក្នុងការង្រផែើម្ីការផ្លែ ស់បតូរែ៏ល្អ។បករុមបគរួសារជាពផិសសម្ត យរបស់ពកួផគ

កម៏្្អារម្មណ៍ថាផក្មងបសីទាងំផ្លះកពុំងផ វ្ែើករិក្ារបតឹមបតរូវ្ ងនែរ។
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តនួាទី រយ្ឌរ័ ្ងិ ជងំឺ កាមរោគ
មលូផ�តុមយួនែលផ្វែើឲ្យជងំឺកាមផរាគឆលែងរាលដាលយ៉ងង្យផនាលះគឺផដាយសារតនួាទីផយ្ឌរ័គ្្ម ្ភាពយុតតិ្ ម៌នែលផ្វែើឲ្យ
សសតីមិ្ អារការពារខលែួ្ឯងបា្។

តនួាទីផយ្ឌរ័ទាងំផនាលះរមួម្្ការរពឹំងថាសសតី្ ងិបុរសគួរម្្ឥរយិប្នបបណ្ផៅក្នុងសម្្ព ្ធ្ លែូវផេទ។ផៅផពលនែល
បុរសបតរូវបា្រពំងឹថាអារបគបប់គងផលើរផបៀប្ ងិផពលផវ្ន្ការរមួផេទផនាលះពួកផគបបន�លជាមិ្ គតិពីអារម្មណ៍របស់សសតី
ផទ,ផ�ើយជាញឹកញាប់សសតីផជឿថាអារម្មណ៍របស់ពកួផគគឺមិ្ សំខា្់ផ�ើយ។ប៉ុន ត្ផែើម្ីបង្កា រជំងឺកាមផរាគបុរស្ ងិសសតីបតរូវ
ចាបំារ់ជនជកគ្្ន យ៉ងផសា្ម លះបតង់អំពីការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាពផ�ើយបពមផបពៀងគ្្ន ដាកប់្ូ្លការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាព
ជាន្្នកមយួន្សម្ព្ ផមបតីរបស់ពួកផគ។

សបម្ប់ពត័ម៌្្្ ងិការពិភាកសាបន្្មអពីំតនួាទីផយ្ឌរ័រណូំលរតិត្ លែូវផេទ្ិងសុខភាពសូមផមើលជពូំកទី៣៖
ផយ្ឌរ័្ងិសុខភាព,្ិងជំពូកទី៤៖រំណូលរតិត្ លែូវផេទ្ិងសុខភាព្ លែូវផេទ។

របបើបបាស់រ ខ្ោ នសលម្ងរៃើមបែីពិភាកសាអំពីតួនាទីរយនឌ័រនិងជំងឺកាមរោគ
ការបផងកាើតផ ខ្ោ ្ផ�ើយសនមតងវាជាមយួបករុមគជឺាមផ្យាបាយែ៏ល្អមយួផែើម្ីបកផ�កផមើលផៅផលើតនួាទីផយ្ឌរ័ពីរផបៀប
នែលវាបផងកាើតរបាងំរារាងំមិ្ ឲ្យម្្ការបង្កា រជំងឺកាមផរាគ។ម្ុស្សរូលរតិតផ ខ្ោ ្វទិ្ុយ្ ងិផ ខ្ោ ្ទូរទស្ស្៍ផបពាលះតួអង្គនតងនត
ជបួបញ្ហា ផ�ើយសារផ់រឿងម្្ប្ូ្ល្ ូវភាពភាញា កផ់ ្្អើលជាផបរើ្ ។ផ ខ្ោ ្សនមតងអារបង្ហា ញពីតួអង្គកពុំងផ វ្ែើអវែីមយួនែល
គ្្ម ្្ រណ្ជនជកពីបញ្ហា ផនាលះផៅផបរៅផទែូរជាបុរសឲ្យបបាក់ែល់សសតីរកសីុ្ លែូវផេទឬបុរសម្្សម្ព្ ្ លែូវផេទជាមយួបុរស
ម្្ន កផ់ទៀត។អ្នកអារផបបើបបាស់ផ ខ្ោ ្សនមតងផែើម្ីពភិាកសាអពីំការផ្លែ ស់បតូរនានានែល្ ងឹជយួ��សសតី ្ ងិបុរសឲ្យយករតិតទុកដាក់
រំផពាលះសុខភាព្ លែូវផេទរបស់ពួកផគ។អ្នកក៏អារផបបើបបាស់ផ ខ្ោ ្សនមតងផែើម្ីផ វ្ែើការពិភាកសាយ៉ងសីុជផបរៅអពីំរផបៀបនែល
តនួាទីផយ្ឌរ័ម្្ឥទ្ធពិលផៅផលើសម្ព្ ្ លែូវផេទរបស់ម្ុស្ស។

ផ ខ្ោ ្សនមតងផៅទពំរ័បនា្ទ ប់គជឺាគំរូនែលបង្ហា ញពីរផបៀបរមួប្ូ្លគ្្ន រវាងផ ខ្ោ ្សនមតង្ិងការពិភាកសា។អ្នកក៏អារ
នកនរ្នផ ខ្ោ ្សនមតងផ្លះផដាយផបបើតួអង្គ្ ងិស្ា្ភាពឲ្យបតរូវ្ ងឹបរបិទក្នុងស�គម្៍របស់អ្នក្ ងនែរ។

គាត់នឹងទចាេ

ខ ្ញុំថាមានប្បរ្ុ 

ទ្្ង�ិន

ខ្ន....

ឲ្យអនាក�ក្ញី ្ លាូវទេេ

ទប្បីទសស្�អន្�យ័ទៅ។ខ ្ញុំមាន

នដគូនតមានា ក់ដទូចនះខ ្ញុំ�ិនបា��្ភពី

�ុំងឺកា�ទោគទេ។

ពកួទយើងបានស្កលបង

ទប្បីទសស្�អន្�យ័នដ�ប៉ញននតែ

វា�ិនដចូ្ �មាជាតិដទូចនះទយើង

ក៏ឈប់ទប្បីទៅ។
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រ ខ្ោ នគំរូអំពីជំងឺកាមរោគ
តួអង្គ៖

្ីណ្៖ អាយុ១៨ឆា្ន ,ំកា្ស់ាសនា,ផរៀបការជាមយួរ៉ាជីត្ិងម្្កូ្៣នាក់

រ៉ាជីត៖ អ្នកផបើកបររ្យ្តែឹកទំ្ ញិ,ផរៀបការជាមយួ្ ីណ្,ែឹកទំ្ ញិផៅទបីករុងជាញឹកញាប,់ម្្មតិតបសីផឈា្ម លះរូ
ប៉ាផៅឯេូមិមយួផទៀត

រូប៉ា៖ មតិតបសីរបស់រ៉ាជីត,ម្្កូ្ជាមយួរ៉ាជីត

ម៉ូហា្៖ ផរៀបការ្ ងិផសា្ម លះបតង់ជាមយួម៉្យ៉,្្ទុកផមផរាគផអែស៍ប៉ុន ត្មិ្ ែងឹ

ម៉្យ៉៖ បគុ្គលិកសុខាេបិាលក្នុងេូម,ិផរៀបការជាមយួម៉ូហា្

ជតីា៖ រកសីុ្ លែូវផេទផៅទបីករុង

រូប៉ានាំកូ្របស់នាងនែលឈឺផៅជបួជាមយួម៉្យ៉នែលជាបគុ្គលិកសុខាេបិាល។ម៉្យ៉ពិ្ តិ្យទារក
បនា្ទ បម់កជនជកជាមយួរូប៉ាអពីំផមផរាគផអែស៍។សួរនាងថាផតើមតិតបបរុសរបស់នាងផបបើផបសាមអនាមយ័ឬផទ,រូប៉ា
ផឆលែើយថាផទ។(អ្នកអារបញ្ឈប់បតឹមផ្លះផែើម្ីពភិាកសាអពីំការបង្កា រជំងឺកាមផរាគក្នុងស្ា្ភាពរបស់រ ៉ូប៉ា)។

ម៉្យ៉បបាប់រូប៉ាថាផទាលះបីបតីរបស់គ្ត់ផសា្ម លះបតង់្ ងឹគ្ត់កផ៏ដាយក៏ពកួផគនតងនតផបបើផបសាមអនាមយ័នែរផបពាលះបតី
គ្ត់ផ្វែើបា្រមួផេទជាមយួអ្នកផ្្សងកាលពីមុ្ ។មុ្ ែបំងូម៉ូហា្មិ្ រង់ផបបើវាផទប៉ុន ត្ឥ�ូវធាលែ ប់ផ�ើយ។(អារឈប់
្ងិពិភាកសាបតងរ់ណុំរផ្លះបា្)។

ខណៈផពលផនាលះរ៉ាជីតកពុំងផបើករ្យ្តផៅទបីករុង។ផៅយបផ់នាលះគ្ត់បា្ផៅរកផសវារមួផេទពីជតីា។(ឈប់
្ងិពិភាកសាបតងផ់្លះមតងផទៀត)។

ជតីាទាមទារឲ្យផបបើផបសាមអនាមយ័ផ្វែើឲ្យរ៉ាជីតភាញា កផ់ ្្អើលជាខាលែ ងំ!ស�ជពីសសតីរកសីុ្ លែូវផេទបា្បផបងៀ្នាង
អពីំផមផរាគផអែស៍ផ�ើយពួកផគបា្បពមផបពៀងគ្្ន ថា្ ងឹទាមទារឲ្យផេញាៀវផបបើផបសាមអនាមយ័។រ៉ាជីតធាលែ បប់ា្រមួផេទ
ជាមយួសសតីជាផបរើ្ ប៉ុន ត្ជតីាជាសសតីែំបងូនែលឲ្យគ្ត់ផបបើផបសាមអនាមយ័។គ្ត់បបនកកនាផពលែបូំងប៉ុន ត្ជតីាបង្ហា ញ
កាយវកិាសិរសីុផៅផពលផបបើផបសាមអនាមយ័ផទើបរ៉ាជីតយល់បពម។(ឈប្់ ងិពិភាកសាមតងផទៀត)។

រ៉ាជីតបត�ប់ផៅរក្ីណ្វញិផៅផពលបពកឹ។គ្ត់រងចាំពីអវែីនែលជតីា្យិយអពីំផមផរាគផអែស៍។រ៉ាជី
តពិចារណ្ថាបតរូវជនជកជាមយួបបព្្ធពីការផបបើផបសាមអនាមយ័ប៉ុន ត្ក៏សផបមរថានាង្ ងឹសង្សយ័ផលើគ្ត។់នា
យបផ់នាលះរ៉ាជីត្ិង្ីណ្ក៏រមួផេទផដាយមិ្ ផបបើផបសាមអនាមយ័។

(ផ ខ្ោ ្សនមតងអារប្តជាមយួសារផ់រឿងបន្្មផទៀតប៉ុន ត្អ្នកអារប្្ប់បតឹមផ្លះ។ពិភាកសាពីអវែីនែលបា្ផកើត
ផ�ើង្ិងពីអវែីនែលអ្នករូលរមួគិតថា្ឹងផកើតផ�ើង។ផមើលសំណួរផៅជហំា្ទី៤ន្សកម្មភាពផ្លះផៅទពំរ័បនា្ទ ប)់។

ផ្លះជាវ ិ្ ីមយួរំ្ួ្ផែើម្ីផ វ្ែើឲ្យផ ខ្ោ ្សនមតងម្្លកខោណៈគួរឲ្យចាបអ់ារម្មណ៍្ិងម្្បបផយជ្៍សបម្ប់ការពិភាកសា៖

• ្តល់មផនាសផ្្តនាឲ្យតួអង្គ្ិងមូលផ�តុសមរម្យរំផពាលះទផងវែើរបស់ពកួផគ។

• បង្ហា ញតួអង្គនែលបា្បបបពតឹតកំ�ុសររួក៏ផ្វែើការសផបមររិតតល្អបបផសើរ។

• រលិះរកវ ិ្ ីប្ូ្លបញ្ហា ផៅផលើការស្ម័បគរិតតរមួផេទ,ភាពខុសគ្្ន ន្អណំ្ររបស់តួអង្គទាងំផនាលះ,្ងិពីរផបៀបនែលម្ុស្ស

ក្នុងវយ័ផ្្សងៗគ្្ន ផ្វែើការសផបមររិតតអពីំ្ លែូវផេទ។
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មុ្ ្ងឹអ្ុវតតសកម្មភាពផ្លះរូរបផងកាើតផ ខ្ោ ្សនមតងសិ្។គួរម្្ស្ា្ភាពជាផបរើ្ នែលភាជ ប់តួអង្គទាងំឡាយ

តាមរយៈសម្ព្ ្ លែូវផេទ។

ផែើម្ីចាបផ់្តើមសកម្មភាពបតរូវបបាកែថាអ្នករូលរមួយល់ពីការឆលែងរាលដាលន្ជំងឺកាមផរាគ។ផមើលទពំរ័110។

បបសិ្ផបើមិ្ ទា្់ផលងនល្ងចាបន់ែផៅទពំរ័112-113ផទផនាលះអ្នកគួរអ្ុវតតនល្ងផនាលះជាមុ្ ។

ផៅផពលបករុមផបតៀមលកខោណៈររួរាល់ផ�ើយផស្នើសំុតួអង្គផ្្សងៗសបម្ប់ផ ខ្ោ ្សនមតងនែលអ្នកបា្សរផសរ។បបាប់

សារផ់រឿងែល់ពួកផគផ�ើយ្ តល់ផពល២-៣នាទីឲ្យពកួផគគតិអពីំការសនមតង។

ផៅផពលនែលតួអង្គកពុំងសនមតងផ ខ្ោ ្រូរបង្្អ ក់បតងរ់ណុំរមយួរំ្ ួ្ ផែើម្ីសួរថាផតើសកម្មភាពរបស់ពកួផគគួរ

ផ្វែើឲ្យរាលដាលឬជយួ��បង្កា រជំងឺកាមផរាគ។អ្នកក៏អារសួរផៅបគប់រណុំរ្ ងនែរថាផតើតួអង្គគួរផ្វែើែូរផមតរវញិផែើម្ី

ការពារសុខភាពរបស់ខលែួ្្ ងិនែគូខលែួ្។

ផៅរុងប្្ប់ន្ផ ខ្ោ ្សនមតងបបាប់អ្នកសនមតងឲ្យរូលមករមួបករុមវញិផែើម្ីពភិាកសាអពីំរផបៀបនែលតនួាទីផយ្ឌរ័

ម្្ឥទ្ធពិលផៅផលើលទ្ធភាពន្ការការពារខលែួ្ឬនែគូខលែួ្ពីជងំឺកាមផរាគ។

អ្នកក៏អារសួរពកួផគនែរថាផតើតួអង្្គ មីយួៗសកតសិម្ ងឹការរពឹំងទុកន្ផយ្ឌរ័នែរឬផទ។ផតើវសិមភាពផយ្ឌរ័ផ្វែើឲ្យ

សសតីផៅក្នុងការសនមតងពិបាកការពារខលែួ្ពីជងំឺកាមផរាគែូរផមតរខលែលះ?

ផតើ្ ងឹម្្អវែីផកើតផ�ើងបបសិ្ផបើតួអង្គម្្ភាពផសា្ម លះបតង់រំផពាលះគ្្ន អពីំសម្ព្ ្ លែូវផេទ,្ងិថាផតើពកួផគអារ្ តល់ភាព

ផបសើបបសាលឲ្យគ្្ន យ៉ងែូរផមតរ?ផតើអវែខីលែលះនែលផ្វែើឲ្យរណុំរផ្លះពបិាក្ ងឹផកើតផ�ើង?

រ ខ្ោ នសលម្ងអំពីជំងឺកាមរោគ

➊

➋

➌

➍

ទតើអនាកគតិថាតអួង្គ

ទៅកនាញងទ�ឿងគ�ួទ្វើ

នបបណាទៅទពលទនះ?

ខ ្ញុំគតិថា�ូប៉ាគ�ួ

្ទប្�ចចតិតែ្ ញុំ ឲ្យោ៉�ីតទប្បី

ទសស្�អន្�យ័។ទប្ពាះគាត់

ដងឹថាោ៉�ីត��ួទេេជា�ួយ

ស្តែីដនេទៅទ�ើយ។

ខ ្ញុំចង់ថាទតើ�ីណាទ្វើ

ដចូទ�តែចទៅទពល��ួទេេ

ទប្បីទសស្�អន្�យ័

ទេើបោ៉�ីតចលូចតិតែ។

សកម្មភាព
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អ្នកអារនកនរ្ននល្ងកំសា្តផៅទំពរ័197-199ផែើម្ីពភិាកសាពីការណ៍ពិតអពីំជងំឺកាមផរាគ្ិងពីរផបៀបបង្កា រកំុឲ្យជំងឺ

កាមផរាគឆលែងរាលដាល។ការពិភាកសាក្នុងអ�ុំងនល្ងកសំា្តអពីំជងំឺកាមផរាគ្ឹងជយួ��បករុមរបស់អ្នក៖

• ផ្វែើផតសត៍ថាផតើពកួផគយល់ែឹងអវែខីលែលះពីជងំឺកាមផរាគផ្្សង។

• រលិះរកមលូផ�តុថាផ�តុអវែីផទើបសសតីម្្ការលំបាកក្នុងការបង្កា រជំងឺកាមផរាគ។

• អ្ុវតតការព្្យល់អំពីថាផតើផ�តុអវែីការបង្កា រជំងឺកាមផរាគម្្សារសំខា្់សបម្ប់សុខភាពសសតី។

• នសវែងយល់ថាផតើពកួគ្ត់រង់រឹងពីអវែីបន្្មផទៀត។

សបម្ប់ពត័ម៌្្បន្្មអពីំរផបៀបបផងកាើតនល្ងកសំា្ត្ិងពីរផបៀបផលងសូមផមើលទពំរ័197-199។

ផែើម្ីផរៀបរំ៖បផងកាើតសំណួរអពីំការណ៍ពតិន្ជំងឺកាមផរាគ។តារាងផៅ

ទពំរ័114-115ម្្ពត័ម៌្្អពីំជងំឺកាមផរាគនែលអ្នកអារផបបើបបាស់ផែើម្ី

បផងកាើតជាសំណួរែូរខាងផបកាម។(រផមលែើយម្្ប្ូ្លផៅទផី្លះសបម្ប់អ្នកប៉ុន ត្

រូរកំុសរផសរផៅផលើស ល្ែកឹបកដាស។រូរផ វ្ែើបកដាសរផមលែើយដារផ់ដាយន�ក)។

ល្បែងកំសាន្អំពីជំងឺកាមរោគ

ការថ�ើបមិនថ្វើឲ្យឆ្លងថមថោគ

ថេដស៍ពីគ្នា ថេ។ពិតឬមិន

ពិត?

(រផមលែើយ៖ពតិ)

េនាកដដលមានជំងឺប្រថមះេកឹថ្្ល 

ដតងដតមានថោគសញ្ញា ។

ពិតឬមិនពិត?

(រផមលែើយ៖មិ្ ពតិផទ)

រកជំងឺកា
មថោគចនំ

នួ៣ដដលអាចឆ្លងពី

មាតា យថៅទារកកនានុងេំ
ឡនុងថព

លពរថោះឬ

ថពលសបមាល។

(រផមលែ ើយ៖៣ក្នងុរំផណ្មទាងំផ្លះ៖

ជំងសឺាវែ យផមផរាគផអែ
ស៍ជំងឺរ្កផ្លែើម

បបផេទផបជំ
ងឺបបផមលះទកឹ

បាយបបផមលះទកឹថា
លែ )

រកជងំឺកាមថោគចនំនួ២ដដលអាចថ្វើ

ឲ្យសសតាីដលងមានកនូប្រសិនថបើមិន

ពយាបាលថោយថ្នា ថំពេ្យ។(រផមលែើយ៖២ក្នុងរំផណ្មទាងំផ្លះ៖ជងឺំ

បបផមលះទឹកថាលែ បបផមលះទឹកបាយជងឺំ
បទីកូម៉ណូ្ស)

សកម្មភាព
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សំណួរពភិាកសាអំពីជងំកឺាមផរាគ។ផែើម្បីផងកាើតសំណួរពភិាកសារូរគិតអពីំ

ស្ា្ភាពជាកន់សតង្ងិមលូផ�តុអវែខីលែលះនែលផ្វែើឲ្យសសតីម្្ការលំបាកក្នុ
ងការការពារខលែួ្ពជីងំកឺាមផរាគ។គ្្ម ្រផមលែើយនែលខុសឬបតរូវរំផពាលះ

សំណួរទាងំផ្លះផទ។ផគ្លបណំងគឺផែើម្ពីភិាកសាពីស្ា្ភាពទាងំផនាលះ

ជាបករុម។ផ្លះជាឧទា�រណ៍ខលែលះ៖

ផែើម្ផីលង៖ផៅផពលបករុមឬអ្នកផលង

ផែើរែល់បតងសំ់ណួរពភិាកសារូរបបាប់

ពកួផគឲ្យគតិអពីំែផំណ្លះបសាយផ្្សងៗ

បនា្ទ បម់កព្្យល់ែល់បករុមទាងំមលូថា

ផ�តុអវែែីផំណ្លះបសាយមយួបបផសើរ

ជាងែផំណ្លះបសាយែនទផទៀត។ជរំញុ

ឲ្យអ្នកែនទក្នុងបករុមផ�ើង្តល់ផយបល់

្ងនែរ។

ផៅផពលនល្ងកសំា្តបា្ប្្ប់រូរ

ផស្នើសំុឲ្យអ្នកផលងទាងំឡាយផរៀបរាប់

ពីរណុំរខលែលះៗនែលពួកផគបា្ផរៀ្ពី

សកម្មភាពផ្លះ។សួរថាផតើម្្បញ្ហា 

ឬពត័ម៌្្ែនទផទៀតនែលពាកព់័្ ្្ធ ងឹជងំកឺាមផរាគនែលពកួផគរងពិ់ភាកសាឬផរៀ្សូបតបន្្មនែរឬផទ។កត់សម្្គ ល់

ការផឆលែើយតបរបស់ពួកផគផែើម្ផី វ្ែើន្្ការសបម្បស់កម្មភាពែនទផទៀត។

កា្លោ៉ា នងិថេស្ីបានបានថរៀបការជាមួយគ្នា រយៈថពល៦ឆ្នា ថំ�ើយ

ថ�ើយពួកថគមានកនូ៣នាក។់ថេស្ីបានបានថៅថ្វើការថៅ

េបី្រុងជាកម្មករសំណង់ថដើម្រីកបរាកច់ណូំលបដនថែម។មិនយូរ

ប៉ានុនា្ម នបន្ាបពី់គ្តប់តឡបម់កសសរុកវញិកា្ល ោ៉ាចាបថ់្តាើមមាន�រូ

េកឹពណ៌ថលឿងពីទាវ រមាស។គ្តម់ានកតាអីាមា៉ាស់ជាខ្្ល ងំនងិមិន

ហ៊ានបរាបថ់េស្ីបានថេថ�ើយកមិ៏នហ៊ានបរាបប់នុគ ្គលិកសនុខ្

ភបិាលដដរ។ថតើកា្ល ោ៉ាគរួថ្វើដូចថមតាច?ថតើេនាកគតិថ្ថេស្ីបាននងឹ

ថ្វើដូចថមតាចថបើកា្ល ោ៉ា បរាបគ់្ត?់ថ�ត នុេវី ?

ល្បែងកំសាន្អំពីជំងឺកាមរោគ(ត)

េនសិសាមាន្្នុកថមថោគថេស៍តាងំពីនាងថកើតមកថម្ល៉ាះ។

រោឋា ភបិាល្តាលថ់្នា ថំពេ្យថោយមិនគតិថ�្លថ�ើយនាងជា

ថកមេងសសីដដលមានសនុខភាពល្អ។ប៉ានុនា្ម នឆ្នា មំ នុនបនុរសដដល

នាងសសឡាញ់បានសនុំនាងថរៀបការប៉ានុដន តាថៅថពលដដល

នាងបរាបគ់្តថ់្នាងមាន្្នុកថមថោគថេដស៍បនុរសថនាះ

កផ៏្តា ចេ់នំាកេ់នំងពីនាង។ថបកាយមកថេៀតនាងបានជួប

ជាមួយនងឹមីឡាន។ពួកថគសបបាយចតិតាជាខ្្ល ងំថ�ើយគ្ត់

នយិាយថ្គ្តច់ងថ់រៀបការជាមួយនាងនងិបថងក ើតបគរួសារ

ជាមួយគ្នា ។េនសិសាមិនហ៊ានបរាបមី់ឡានថ្គ្ត់្ ្នុក

ថមថោគថេដសថ៍េថោយខ្្ល ចមីឡានថបាះបងគ់្តថ់ចាល

ថេៀត។ថតើេនសិសាគរួថ្វើដូចថមតាច?ថតើមីឡានគរួថ្វើ

ដូចថមតាច?ថ�ត នុេវី ?

សកម្មភាព

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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បរុ្ រលូរមួ ទទលួខុ្ បតរូវ រលើ ការបង្កា រ 
ជងំ ឺកាមរោគ
គំ្ តិអពីំភាពជាបុរសផបរើ្ នតផ វ្ែើឲ្យបុរសផជឿថាពកួផគគួរនតម្្ការបគបប់គងផលើរផបៀប្ ងិផពលផវ្ន្ការរមួផេទ។រំផពាលះ
បុរសខលែលះទាងំផ្លះរមួម្្ការម្្នែគូរមួផេទផបរើ្ ឬការ្ ក់ការសម្ងា ត់ពីបបព្្ធឬមតិតបសី។បុរសអារ្ ងឹម្្អារម្មណ៍ថា
វាមិ្ នម្ជាលកខោណៈរបស់ម្ សុ្សបបរុសផទនែលបារម្ភពីការបង្កា រជំងឺកាមផរាគឬនែលបារម្ភពីសុខភាពរបស់ខលែួ្។ពកួផគក៏
អារ្ ងឹម្្ភាពអាម៉្ស់ក្នុងការសារភាពថាខលែួ្មិ្ សកតសិម្ ងឹតនួាទីផយ្ឌរ័បុរសនែលបតរូវបា្រពឹំងទុកផនាលះផទ,ឧទា�រណ៍
ការរមួផេទជាមយួបុរសឬការផដាលះបសាយបញ្ហា ផដាយមិ្ ផបបើកម្លែ ងំបាយ។

ប៉ុន ត្បុរសខលែលះក៏កំពុងនតផលើកកម្ពស់សមភាពផយ្ឌរ័យ៉ងសកម្ម្ ងនែរ,ផ វ្ែើការង្រផែើម្ីបង្កា រអំផពើ�ងិសា្ិងបង្ហា ញថា
បុរស្ ងិសសតីអារម្្សម្ព្ ្ លែូវផេទល្អបបផសើរបា្។ម្្ឧទា�រណ៍អពីំសកម្មភាពទាងំផ្លះផៅក្នុងជំពូកែនទផទៀតក្នុង
ផសៀវផៅផ្លះ,ជាពិផសសសូមផមើលជពូំកទី៣៖ផយ្ឌរ័្ងិសុខភាព,ជំពូកទី៤៖រណូំលរតិត្ លែូវផេទ្ិងសុខភាព្ លែូវផេទ,
ជពូំកទី៦៖ការប្្ប់អំផពើ�ងិសាន្្នកផយ្ឌរ័,្ងិជំពូកទី៨៖ការម្្ន ្្ទផពាលះល្អ្ងិការសបម្លកូ្ផដាយសុវត្ភិាព។ផ្លះជា
ឧទា�រណ៍ខលែលះៗអំពីការផរៀបរំរបស់បុរសផែើម្ីបង្កា រជំងឺកាមផរាគជាពផិសសផមផរាគផអែស៍។

បរុ្ រ្វែើជា អ្នក អបរ់ ំមតិត ្ងិ ជា ជ្ គរំ ូ
មផ្យាបាយែ៏ម្្បបសិទ្ធភាពមយួផែើម្ីរមួប្ូ្លបុរសផៅក្នុងការផលើកកម្ពស់សុខភាព្ លែូវផេទគឺឲ្យពកួគ្ត់ម្្អ្នក្តល់
បបកឹសាផ�ើយបតរូវបា្ទទួលសា្គ ល់្ ងិផកាតសរផសើររំផពាលះករិ្បបងឹនបបងរបស់ពកួផគ។ម្្គផបម្ងជាផបរើ្ ផៅទូទាំង
ពេិពផ្កកពុំងនតបណតុ លះបណ្ត លពកួផគពីការសាត ប់្ ងិជនជកជាមយួបុរសែនទផទៀតអពីំថាផតើពកួផគរង់កាលែ យជាបុរសបតី
្ងិឪពុកនបបណ្។

បុរសរៅបបរទសតង់ហសានីកា្ល យជារជើងឯកបងា្ក ររមរោគរអៃសត៍

គផបម្ង“ផជើងឯក”ផលើកទកឹរតិតបុរសៗផៅបបផទសតង់�សា្ ីឲ្យរូលរមួកា្ន់តសកម្មផៅក្នុងការនកលម្អសុខភាព
របស់បគរួសារផែើម្ីបង្កា រការឆលែងរាលដាលន្ផមផរាគផអែស៍្ងិជំងឺកាមផរាគផ្្សងៗផទៀត។គផបម្ងបា្ផលើកកម្ពស់
ករិស្្្ទនាថា្ន កជ់ាតិអំពីតួនាទីរបស់បុរសការសផបមររតិតរមួគ្្ន ក្នុងសម្្ព ្ធបតីបបព្្ធ្ងិការអ្ុវតតការរមួផេទបបកបផដាយ
សុវត្ភិាព។

ផៅបបផទសតង់�សា្ ីបុរសជាអ្នកផ្វែើការសផបមររតិតផៅក្នុងវស័ិយ្ ផយបាយ្ងិជីវតិសាធារណៈ។ប៉ុន ត្
ផៅក្នុងរិតតរបស់ម្ុស្សជាផបរើ្ បុរសមិ្ បា្បបងឹនបបងក្នុងការន្ទាំសុខភាពរបស់បករុមបគរួសារផទ។អ្នកផរៀបរំ
គផបម្ង“ផជើងឯក”បា្រកផ�ើញថារំណុរផ្លះគឺមិ្ ពិតទាងំបសរុងផនាលះផទ។អ្នកផរៀបរំគផបម្ងបា្ជបួពិភាកសា
ជាមយួអ្នកែកឹនាំស�គម្៍ផៅតាមបសរុកជាផបរើ្ ទូទាងំបបផទស។ពកួផគបា្សួរអ្នកែឹកនាំទាងំផនាលះថា“ផតើបុរស
ណ្ខលែលះផៅក្នុងស�គម្៍របស់អ្នកនែលផលរផធាលែ ជាងផគផដាយសារនតការបបងឹនបបងរបស់គ្ត់ក្នុងការន្ទាំសុខភាព
របស់បករុមបគរួសារឬស�គម្?៍”ម្្បុរស២ឬ៣នាក់បតរូវបា្រង្អុលបង្ហា ញផៅផស្ទើរនតបគប់េូមិទាងំអស់។ផមើលផៅ
វាហាកែូ់រជារំ្ួ្តូរមយួប៉ុផណ្ណ លះប៉ុន ត្គផបម្ង“ផជើងឯក”ផមើលផ�ើញថាវាជារណុំរចាបផ់្តើមែ៏ល្អមយួ។
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គផបម្ងបា្បបមលូ្តុ ំការបបជុំក្នុងស�គម្៍នែលផៅទផីនាលះបុរសទាងំផ្លះផ្វែើបទបង្ហា ញអពីំជវីតិការជំរញុទឹករតិត

្ងិការបបងឹនបបងរបស់ពួកផគក្នុងការផលើកកម្ពស់សុខភាពល្អបបផសើរ។បនា្ទ បព់ីសាត ប់បទបង្ហា ញរបស់ពកួផគផ�ើយ

ស�គម្៍្ មីយួៗផ វ្ែើការផបជើសផរ ើសបុរសម្្ន ក់ជាផជើងឯកបបចាំស�គម្៍របស់ខលែួ្។

បនា្ទ បម់កផែើម្ីបង្ហា ញម្ុស្សបគបគ់្្ន ថាពតិជាម្្

បុរសនបបផ្លះផៅក្នុងបបផទសតង់�សា្ ,ីគផបម្ង“ផជើងឯក”

បា្បបមលូជ្គំរូនែលបា្រកផ�ើញទាងំផនាលះររួផ្វែើ

យុទ្ធនាការទូទាងំបបផទសមយួអពីំ“ផជើងឯក”ទាងំផ្លះ។

យុទ្ធនាការផ្លះរមួម្្ការបង្ហា ញរូប្ត្ិងសារផ់រឿងរបស់

“ផជើងឯក”១២នាក់ក្នុងរំផណ្មទាងំអស់។ពកួផគបផងកាើតបពឹ

តិតការណ៍ែ៏្ ំមយួផៅទបីករុងផែើម្ីទាញរំណ្បអ់ារម្មណ៍ពី

ទូទាងំបបផទស។ពកួផគកប៏ា្ដាក់រូប្ត្ិងសារផ់រឿងរបស់

ផជើងឯកទាងំផនាលះផៅក្នុងបបតទិិ្ ្ ងនែរររួនាយំកនរកជូ្

ទូទាងំបបផទសតង់�សា្ ។ី

តាមរយៈការបណតុ លះបណ្ត លបុរសអពីំផយ្ឌរ័គផបម្ង

បា្ទាកទ់ាញទាងំបុរសវយ័ផក្មង្ ងិរណំ្ស់ឲ្យរូលរមួក្នុង

ករិ្ការ្តល់បបកឹសាែល់គូបតីបបព្្ធ,ជនជកជាមយួបុរសែនទ

អពីំការបង្កា រផមផរាគផអែស៍្ិងជំងឺកាមផរាគផ្្សង,្ិងជយួ��

ឲ្យបុរសែនទផទៀតផមើលផ�ើញពីរផបៀបនែលតួនាទីផយ្ឌរ័

ផ្វែើឲ្យបល៉ះពាល់ែល់សុខភាពរបស់ពួកផគ្ិងសុខភាពរបស់

បករុមបគរួសារផគ្ ងនែរ។

បុរស មានា កប កពុំងដ្វើការ ង្រ ដ�ើម្ើ បញ្ឈបប អំដពើខងិសា 

កនាុង ែគរួរោរ នងិ ដដើករដមកាើង សុខ�ុម ដ�ើងវញិ ដៅតាម  

ផទឹា សកម្ង ក�ដមាន ជដម្ាឹ។

បុរស មានា កប បានសដែមច ចរិ្ ោ នាងមាន ែបពន្ ករ មានា កប 

ដខើល ដរោ្ម ឹែរងប ចដំពាឹ គារប បនច្ិ ក�ដ ខុសពើ បុរស 

ភាគដែចើន ដៅកនាុង េូម។ិ

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការអបរ់ ំក្នងុ ្ �គម្៍ រៅ កន្លែង នែល បរុ្ ជបួជុគំ្្ន
មផ្យាបាយែ៏ល្អបំ្ តុផែើម្ីទាកទ់ាញម្ុស្សឲ្យរូលរមួក្នុងសកម្មភាពផ្លែ ស់បតូរគឺបតរូវជបួជាមយួពកួផគផៅក្នុងសកម្មភាព

ទាងំឡាយណ្នែលពកួផគកពុំងរូលរមួររួផបសរ។បពឹតតកិារណ៍កីឡា្ ងិសាសនាកន្លែងផ្វែើការ្ិងកន្លែងនែលបុរសជបួជំុគ្្ន 

ែូរជាបារហាងកាផ�វែ្ិងកន្លែងលក់ផេទជាផែើមគឺជាទកីន្លែងែ៏ល្អនែលគួរ្តល់ពត័ម៌្្អពីំផមផរាគផអែស៍ែល់បុរសឬគួរ

អសូទាញពកួផគឲ្យពភិាកសាអំពីជងំឺកាមផរាគ។

បបការសំខា្់មយួផទៀតគឺបតរូវនាយំកគផបម្ងអបរ់ំផៅែល់ទកីន្លែងនែលបុរសក្នុងស�គម្៍ណ្ត់ជបួគ្្ន ផែើម្ីរមួផេទ

ជាមយួគ្្ន ឬផែើម្ីចាក់ផបគឿងផញៀ្។បបសិ្ផបើអ្នកពយាយមបង្ហា ញមខុជា្រិ្ផ�ើយផបើអ្នកបង្ហា ញឲ្យពកួផគែងឹថាអ្នកមិ្ 

ផរ ើសផអើងពកួផគ,មិ្ ពយាយមនកនបបពកួផគ,ឬមិ្ រាយការណ៍ឲ្យប៉លីូសចាប់ពកួផគផទផនាលះពកួផគ្ ងឹចាបផ់្តើមទុករតិតផលើអ្នក។

ការ្តល់ផបសាមអនាមយ័ឬបង្ហា ញពួកផគពីរផបៀបរម្ងា ប់ផមផរាគផលើមជុលអារជាវ ិ្ ីែ៏ល្អផែើម្ីចាបផ់្តើមការស្្ទនា។

ដៅ ទើែករុង រ ើ អូ ាន ែបដទស ដែប សុើ ដ, អង្គការ BEMFAM បាន ចុឹ ដ្វើការ ង្រ ដៅ រោលាដរៀន �៏ មាន 

ែបបែបលិ មលួ ក�ដ បុរស វល័ដក្មង កំពុង សម ការ ោដំែចៀង និង ដរៀបចំ សែមាបប ែពារ្កិារណ៍ បុណ្យ មួល។ 

តាមរលៈ ការបណុ្ឹបណ្ាដ �ដប ែគរូបដែងៀន ោ ំឲ្យ បដែងៀន �ដប សិស្សដក្មងៗអពំើ ការបង្កា រ ជងំឺ កាមដោគ 

នងិ ដមដោគ ដអ�ស៍ រមួបមួល កបាចប ោ ំរោ ំបារ បសប ពកួដគ, ពកួដគ ទាកបទាញ បាន ទស្សនកិជន យា៉ា ងដែចើន។

កញុំទេលាចយក

ទសស្�អន្�យ័

ខ លាះទៅ្ ង។

ការ បបឆាងំ្ងឹ អរំពើ�ងិសា ន្្នក រយ្ឌរ័
អំផពើរផំ្េ្ ងិ�ងិសា្ លែូវផេទបងកាផបគ្លះថា្ន ក់ែល់សសតីតាមរផបៀបផបរើ្ យ៉ងកែូ៏រជាការឆលែងរាលដាលន្ជងំឺកាមផរាគ

្ងនែរ។ផ�ើយផៅផពលនែលម្្ជំងឺកាមផរាគសសតី ្ ងឹកាលែ យផៅជាផគ្លផៅន្អំផពើ�ិងសា។សសតីជាផបរើ្ នែល្ ្ទុកផមផរាគ

ផអែស៍បតរូវបា្សតីបផនា្ទ សវាយែំ្ងិផបាលះបងផ់ចាលពីបករុមបគរួសារ។បុរសនែលបបឆាងំ្ងឹឥរយិប្្ ងិទផងវែើទាងំផ្លះ

ផែើរតយ៉ួងសំខា្់ក្នុងការបបងឹនបបងប្្ប់អំផពើ�ងិសាផលើសសតី។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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បុរសជាដៃគូ

កាលពីប៉នុា្ម ្ឆា្ន មំុ្ ម្ុស្សមយួបករុមផៅបបផទសអាស�វែកិខាងត្ូងម្្ការបារម្ភយ៉ងខាលែ ងំទាងំអពីំកំផណើ ្ន្

ការឆលែងផមផរាគផអែស៍្ិងអពីំអំផពើ�ិងសាន ្្នកផយ្ឌរ័។ពកួផគក៏ផមើលផ�ើញ្ ងនែរថាបញ្ហា មយួផ វ្ែើឲ្យបញ្ហា មយួផទៀត

កា្់នតម្្ស្ា្ភាពអាបកក់ផៅវញិផៅមក។ផដាយយល់ែឹងពីសារសំខា្់ន្ការរមួប្ូ្លបុរសផដាយផ្្ទ ល់ផៅក្នុង

ការប្យ្ទាងំអំផពើ�ងិសា្ ងិផមផរាគផអែស៍ពកួផគបា្ចាបផ់្តើមបផងកាើតបករុមមយួនែលម្្ផឈា្ម លះថា“បុរសជានែគូ។

ផគ្លផៅមយួរបស់ពួកផគគឺផែើម្ីជរំញុឲ្យបុរសរូលរមួយ៉ងសកម្មផៅក្នុងការបង្កា រអំផពើ�ងិសា្ងិផែើម្ីទទលួខុសបតរូវ

បន្្មផទៀតផលើការបង្កា រផមផរាគផអែស៍កែូ៏រជាការន្ទាំ្ ងិការគ្បំទ្ ងនែរ។ផគ្លផៅមយួផទៀតគឺផែើម្ីជយួ��ឲ្យ

បុរសពិ្តិ្យផមើលផលើឥរយិប្ការឲ្យតនមលែទផងវែើ្ិងគំ្ តិអពីំភាពជាបុរសរបស់ពកួផគផ�ើងវញិ។បករុម“បុរសជានែគូ”

បា្ជយួ��ឲ្យបុរសគិតពិចារណ្ពីរផបៀបនែលការរពំងឹទុកន្ផយ្ឌរ័ខលែលះបណ្ត លឲ្យពកួផគបងកាផបគ្លះថា្ន ក់ែល់សុខភាព

របស់ខលែួ្កែូ៏រជាសុខភាពរបស់នែគូ្ិងបករុមបគរួសារ្ ងនែរ។

ផែើម្ីជម្នលះផលើភាពស្មុគសា្ម ញន្ការពិ្ិត្យផមើលផលើតនួាទីផយ្ឌរ័្ងិផ្លែ ស់បតូរឥរយិប្្ ងិទផងវែើនែលបា្

បបកា្យ់កជាយូរអនងវែងមកផ�ើយផនាលះ,បករុម“បុរសជានែគូ”បា្បផងកាើតជាសិកាខោ សា្អបរ់ំជាមយួបករុមបុរស្ ងិ

ផក្មងបបរុសផៅតាមទីកន្លែងផ្្សងៗែូរជាសា្ផរៀ្កន្លែងផ្វែើការស�ជពីការង្រព្្ធនាគ្រអង្គការសាលស�គម្៍

្ិងកន្លែងផលងកីឡា។សិកាខោ សា្ផបបើបបាស់ការពភិាកសាការសនមតងតួ្ិងសកម្មភាពផ្្សងៗផទៀតផែើម្ីជយួ��ឲ្យបករុម

ពិ្ តិ្យផមើលផលើអំផពើ�ងិសាសម្្ព ្ធ្ លែូវផេទការផបបៀ្បបផៅកូ្ការន្ទាំកុម្រ្ិងរផបៀបនែលតនួាទីផយ្ឌរ័ផ្វែើឲ្យបុរស

្ងិសសតីបាតប់ង់ជផបមើសនែលម្្។

បករុម“បុរសជានែគូ”ក៏ផបបើបបាស់សកម្មភាពែនទផទៀត្ ងនែរែូរជាការសនមតងផ ខ្ោ ្តាមែង្លែូវការគូររូប

ផៅតាមជញ្ជ ងំ្ិងបបព័្ ្ធ្ ្សពវ្ែ សាយផ្្សងៗផទៀតផែើម្ីបង្ហា ញពីបុរសនែលផ វ្ែើការង្រផឆា្ព លះផៅកា្់សមភាពផយ្ឌរ័។

ពកួផគក៏្ តល់ការបណតុ លះបណ្ត លែល់បុគ្គលិកសុខាេបិាល្ ងនែរអពីំការនកលម្អផសវាជំងឺកាមផរាគសបម្ប់បុរស។

អង្គការជាផបរើ្ ផៅទូទាងំបបផទសអាស�វែកិខាងត្ូងបា្ស�ការគ្្ន បផងកាើតជាបណ្ត ញន្“បុរសជានែគូ”មយួ។

បរ្ុប្្្នម្្កម្មវ ិ្ ី“បុរសជានែគូ”ផៅក្នុងបបផទសជាង១៥ពីទវែបីអាស�វែកិអាសីុ្ងិអាផមរកិឡាទី្។

កា�្ទាង�់តិ�ប្់ទយើង

បង្ហាញថា�នញ្ ្ខ លាះគតិថា

ប្ប្ិនទបើស្តែីទ្លាៀកពាក់្ ិច

្ញីទ�ើយប្តរូវទគចាប�់ ុំទោេ

ទន្ះវាកុំ�ញ្�ប្គ់ាត។់ច�ូ

ទយើងពិភាកសាទលើ�តិទនះ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



130	 ការបង្កា រ ជំងឺ កាមដោគ

ការរមួ រេទ រដាយ ្ វុត្ភិាព ទាមទារ 
ការបបាប្យ័ ទាកទ់ង ល្អ
ការអ្ុវតតការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាពម្្្យ័ថារមួផេទតាមរផបៀបទាងំឡាយណ្នែលបង្កា រឬកាតប់្យ្ឱកាសន្ការឆលែង
ជងំឺកាមផរាគរវាងនែគូ។ជាទូផៅវាម្្្យ័ថាម្្ការបល៉ះពាល់នស្កន្បបដាបផ់េទតិរតរួបំ្ តុ,្ិងមិ្ ឲ្យទឹករអំលិពីលិង្គ
ឬផយ្ីបល៉ះ្ ងឹបបដាបផ់េទឬម្ត់របស់អ្នកផ�ើយ។សបម្ប់ពត័ម៌្្បន្្មសូមផមើល“ការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាពអារបផងកាើត
ភាពផបសើបបសាលែល់បុរស្ ងិសសតី”(ទពំរ័90)។

ផដាយសារវាទាមទារឲ្យម្្ម្ុស្ស២នាក់ផែើម្ីអ្ុវតតការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាពផនាលះបតីបបព្្ធបតរូវនតបបាបស័យទាកទ់ង
គ្្ន ឲ្យបា្របាស់្ស់ពីការបារម្ភរបស់ខលែួ្ររួផ្វែើការបពមផបពៀងមយួជាមយួគ្្ន ។ផបើនែគូម្្ន ក់រង់អ្ុវតតការរមួផេទផដាយ
សុវត្ភិាពតាមរផបៀបមយួប៉ុន ត្នែគូម្្ន កផ់ទៀតមិ្ រង់ឬរង់ផ វ្ែើតាមរផបៀបផ្្សងផទៀតផនាលះពួកផគបតរូវររចារគ្្ន ។ការររចារក្នុង
្លែូវផេទអារជាការលំបាកប៉ុន ត្អ្នកអារផរៀ្ពីវាបា្។

សបម្ប់ពត័ម៌្្បន្្មអពីំជនំាញបបាបស័យទាកទ់ងក្នុង្ លែូវផេទជាមយួនែគូសូមផមើល“ការបបាបស័យទាកទ់ងផែើម្ី
សម្្ព ្ធផមបតីល្អបបផសើរ”(ទពំរ័97-105)្ិង“អ្ុវតតការជនជកអពីំការព្យារកំផណើ ត”(ទពំរ័184)។

ការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាពអារ្ ងឹង្យអ្ុវតតផៅផពលនែលម្ុស្សជាផបរើ្ ក្នុងស�គម្៍កពុំងនតអ្ុវតតវា។ផៅផពលនែល
ម្ុស្សកា្់នតផបរើ្ ជនជកអពីំការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាពផ�ើយផលើកទកឹរតិតឲ្យអ្នកនែផរៀ្សូបត្ ងិអ្ុវតតតាមផនាលះការ
រមួផេទផដាយសុវត្ភិាព្ឹងកា្ន់តង្យបសរួលសបម្ប់ម្ុស្សបគបគ់្្ន ។

ការទទលួយក របសាមអនាមយ័ រដាយ របើករ�ំរ
ការផបបើផបសាមអនាមយ័រាល់ផពលរមួផេទគជឺាមផ្យាបាយែ៏ម្្បបសិទ្ធភាពបំ្ តុក្នុងការបង្កា រការឆលែងរាលដាលន្ផមផរាគ
ផអែស៍្ងិជំងឺកាមផរាគផ្្សងៗផទៀត។ផ�ើយបរ្ុប្្្នម្ុស្សកា្ន់តផបរើ្ កពុំងនតផបបើផបសាមអនាមយ័។បុរស្ ងិសសតីនែល
កាលពមីុ្ មិ្ ទទលួយកគំ្ តិន្ការផបបើផបសាមអនាមយ័ឥ�ូវផ្លះកពុំងនតជនជកពីវាទិញ្ងិផបបើបបាស់វា។

បុរសសសតីអារផរៀ្ផ្វែើឲ្យផបសាមអនាមយ័កាលែ យជាន ្្នក្ ម្មតាមយួន្ការរមួផេទឬកា្ន់តសិរសីុផទៀត្ង។សសតីអារ
ផរៀ្ពីរផបៀបពាក់ផបសាមអនាមយ័ផលើលិង្គបុរសនែលផ្វែើឲ្យគ្ត់ម្្អារម្មណ៍សុខបសរួល។ផដាយសាររំណុរផ្លះជាអវែីនែល
សសតីជាអ្នក្តល់ផ�ើយបុរសជាអ្នកទទលួផនាលះវាអារជយួ��ឲ្យបុរសទទលួយកថាសសតីម្្ការបគបប់គងផបរើ្ ជាងក្នុងអ�ុំងផពល
រមួផេទ។បបសិ្ផបើបុរសម្្ន ក់ទទួលយករំណុរផ្លះផនាលះសសតី ្ ងឹម្្អារម្មណ៍ថាអារផ្វែើអវែីៗ ក្នុងរផបៀបណ្នែល្ តល់ភាព
ផបសើបបសាលបំ្ តុែល់គ្ត់ផ�ើយសម្្ព ្ធ្ លែូវផេទរបស់ពកួផគកា្ន់តម្្ភាពរកីរាយ។បុរសខលែលះអាររកសាភាពរងឹបា្កា្ន់ត
យូរផៅផពលផបបើផបសាមអនាមយ័ផ�ើយសសតីជាផបរើ្ រងប់ា្នបបផ្លះ។

មុ្ ្ងឹអារផបបើបបាស់ផបសាមអនាមយ័យ៉ងង្យបសរួលបុរសសសតីបតរូវផរៀ្ពីរផបៀបផបបើបបាស់វាគតិពីរផបៀបនែលផ្វែើឲ្យវា
កា្ន់តរកីរាយ្ងិជម្នលះភាពអាម៉្ស់ក្នុងការផបបើផបសាម។សកម្មភាពនែលបា្ផរៀបរាប់ពីខាងផលើ(ទពំរ័97ែល់105,្ងិទពំរ័
184)ក៏អារបតរូវបា្នកនរ្នផែើម្ីជយួ��ឲ្យសសតីកា្ន់តង្យបសរួលក្នុងការផស្នើសំុឲ្យនែគូរបស់គ្ត់ផបបើផបសាមអនាមយ័្ ងនែរ។

ម្្បុរស្ ងិសសតីជាផបរើ្ មិ្ ធាលែ ប់ផ�ើញឬបល៉ះផបសាមអនាមយ័ផ�ើយ។ការសំ�ងឹផមើលផបសាមអនាមយ័សា្ទ បបល៉ះ
វាពនាលែ ្ិងទាញស្្ធងឹវាសុទ្ធនតអារផ្វែើឲ្យពកួផគស្និត្ ងឹវា។សាត បផ់ៅអារែូរជាមិ្ ទំ្ ងប៉ុន ត្ការនលងកសំា្តជាមយួ
ផបសាមអនាមយ័គជឺាមផ្យាបាយែ៏ល្អមយួផែើម្ីជយួ��ឲ្យបុរសសសតីជម្នលះភាពផអៀ្ខា្ម សរំផពាលះវា។
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ផែើម្ីអ្ុវតតសកម្មភាពផ្លះអ្នកបតរូវការផបសាមអនាមយ័ជាផបរើ្ ្ិងវត្ុនែលបតរូវពាក់ផបសាមអនាមយ័ពីផលើ។ជាការ

បបផសើរគួររកវត្ុណ្នែលម្្រាងែូរលិង្គែូរជាន្លែផរកឬបតសក់ជាផែើមឬរបស់ផ្្សងផទៀតនែលម្្ទ�ំំ្ ំផែើtម្ី

បង្ហា ញឲ្យផ�ើញពីភាពយតឺរបស់ផបសាមអនាមយ័។

ជាែបំងូរូរ្ តល់ផបសាមអនាមយ័ពីរបីែល់អ្នករូលរមួបគបគ់្្ន ។បបាប់ឲ្យពកួផគន�កក្្ប់មយួយកវាផរញររួ

ផមើលថាផតើវាម្្លកខោណៈនបបណ្។ឲ្យពួកផគពនាលែ រ្ ងិទាញវា។ផតើអ្នកគិតថាអារដាក់អវែីផៅក្នុងផបសាមផ្លះ?

បបាប់ឲ្យពកួផគពាក់ផលើបម្មនែ។ផតើដាក់បម្មនែន្មផទៀតបា្នែរឬផទ?រុលះផបើបបអបន់ែទាងំមលូ?

អ្នកក៏អារឲ្យពួកផគបបកតួគ្្ន ្ ងនែរថាផតើផគអារដាក់ន្លែផឈើឬវត្ុផ្្សងៗផៅក្នុងផបសាមអនាមយ័បា្រំ្ ួ្ 

ប៉នុា្ម ្។វា្ងឹផ្វែើឲ្យពកួផគផសើរ្ ងនែរនែលផ្វែើឲ្យសកម្មភាពផ្លះកា្ន់តរកីរាយ។

ដាក់ន្លែឪ�កឹប្ូ្លក្នុងផបសាមអនាមយ័ឬពាក់កបាល្ រណ្ម្្ន ក់រូលផែើម្ីបង្ហា ញថាកបម្ ងឹម្្បុរសណ្

ម្្ន ក់នែលពាក់ផបសាមអនាមយ័មិ្ រូលផនាលះផ�ើយ។ផទាលះជាយ៉ងផ្លះកតីផបសាមអនាមយ័ខលែលះ្ំជាងផបសាម

ខលែលះផទៀត។ពួកផគក៏អារ្ លែុ ំវាែូរបឺុតផប៉ាងបា្នែរផែើម្ីផមើលថាផតើវាអាររកី្ ំប៉ុ្ ណ្។

អ្នកអារបង្ហា ញពីរផបៀបពាក់ផបសាមអនាមយ័

យ៉ងបតឹមបតរូវផដាយផបបើបបាស់ន ល្ែនរក(ឬវត្ុ

បសផែៀងផ្្សងផទៀត)។ឲ្យពកួផគសាកល្ងផដាយ

ខលែួ្ឯង។ឲ្យពកួផគបបកួតគ្្ន ថាផតើ្ រណ្ផគ

ពាកប់ា្ផលឿ្ជាងផគ,ឬឲ្យពាក់ផបសាមផដាយ

ផបបើនែនតមយួ,ពាក់ផដាយបទិនេ្នក,ឬផបបើម្ត់

ផែើម្ីពាក។់

ផលើកទកឹរតិតឲ្យពកួផគផលងសបបាយនបលែកៗជាមយួ

ផបសាមអនាមយ័។ក្នុងផពលនែលពកួផគកពុំងផលងអ្នកអារព្្យល់ពីរផបៀបផបបើបបាស់ផបសាមអនាមយ័ឲ្យម្្

បបសិទ្ធភាពបំ្ តុ(ផមើលទពំរ័132)។

អ្នកក៏អារសួរពួកផគ្ ងនែរថាផតើបារម្ភពីអវែីខលែលះផៅផពលផបបើផបសាមអនាមយ័ររួអលះអាងបញ្ជ កថ់ាពកួផគអារផបបើ

ផបសាមអនាមយ័បបកបផដាយសុវត្ភិាព។អ្នកក៏អារព្្យល់នែរថាផបសាមអនាមយ័មិ្ សូវម្្បបសិទ្ធភាពក្នុងការ

បង្កា រជំងឺកាមផរាគណ្នែលបងកាឲ្យម្្ែំផៅែូរជានអ៊ាផប៉សជងំសឺាវែ យ្ងិផមផរាគHPV,ផលើកនលងនតពាក់បគបជិត

ពផីលើែផំៅទាងំផនាលះ។

អ្នកក៏អារកំសា្តជាមយួផបសាមអនាមយ័សសតី ្ ងនែរ។សសតី ្ ងឹអារផបបើផបសាមអនាមយ័សសតីផដាយង្យបា្បបសិ្ផបើ

គ្ត់អារអ្ុវតតម្្ន កឯ់ងជាមុ្សិ្។បនា្ទ បព់ីដាក់ផបសាមអនាមយ័ពីរបីផលើកផនាលះវា្ ងឹលំបាកសបម្ប់គ្ត់ផទៀត

ផទផៅផពលនែលគ្ត់រង់រមួផេទ។

ការកំសាន្ជាមួយរបសាមអនាម័យសកម្មភាព

➌

➍

➊

➋

➎
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132	 ការបង្កា រ ជំងឺ កាមដោគ

ដាក់ទឹករំអិ្មួយតំណក់រៅក្ នុងរបសាមមុនរព្រ្វានឹងរ្វើឲ្យបសរួ្ពាក់។ព័ត៌ម្ន
សំខាន់ៗអំពីរបសាមអនាម័យ

• គួរទុកផបសាមអនាមយ័ផៅទកីន្លែងបតជាក់សងាួតផ�ើយផបបើបបាស់វាមុ្ ន្ងា្ តុកណំត។់បនា្ទ ប់ពីន្ងា្ តុកណំត់ផៅវាង្យ

្ងឹរន�កឬធាលែ យផៅផពលផបបើ។

• កំុដាក់ផបសាមអនាមយ័ក្នុងផហាផៅ៉ផខាឬកន្លែងនែលផរៅត ឧណហា ៗផបពាលះវា្ ងឹង្យធាលែ យ។

• ម្្នតទកឹម្ត់ឬទឹករអំលិនែល្ លិតពីទកឹផទនែលអារផបបើជាមយួ្ឹងផបសាមអនាមយ័បបកបផដាយ

សុវត្ភិាព។ផបបងប៊ាឺរវ៉ាសាលី្ផ្វែើឲ្យខូរផបសាមអនាមយ័្ងិផ្វែើឲ្យង្យរន�ក។

• ផបសាមអនាមយ័កា្ន់តង្យបសរួលផបបើជាមយួសសតីផ�ើយ្ ងិមិ្ ង្យរន�កបបសិ្ផបើទាវែ រម្សសសតីផសើម

ជាមុ្ ។សបម្ប់ការរមួផេទតាមរ្្ធគូ្ទឹករអិំល(្លិតពីទកឹ)ម្្សារសំខា្់ណ្ស់។

• ផបសាមអនាមយ័សសតីម្្ទ�ំំ្ ំជាងផបសាមអនាមយ័បុរសផ�ើយវាមិ្ ង្យធាលែ យផទ។មិ្ គួរផបបើផបសាមអនាមយ័

សសតីជាមយួគ្្ន ្ ងឹផបសាមអនាមយ័បុរសផទ។

សបម្ប់ផសរកតីនណនាំអំពីការផបបើបបាស់ផបសាមអនាមយ័

បុរស្ិងផបសាមអនាមយ័សសតីសូមផមើលផសៀវផៅ”ទណី្សសតីគ្្ម ្

ផវជជបណិ្ត”ទពំរ័202ែល់204)។

បតែីខ ្ញុំនិយាយថាពាក់ទសស្�

�ិនមានអា��មាណ៍ស្រួលទេ។

អនាកអាចនិយាយថាគាត់នឹង

េប់បានយ�ូទ�ើយទ្វើឲ្យមាន

អា��មាណ៍ល្អទ្ ុំង២ន្ក។់

ទសស្�អន្�យ័

្ប្មាប់បញ�្

ទសស្�អន្�យ័

្ប្មាបស់្តែី
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ការនកនបប គជឺា ែំរណើ រការ មយួ
ផែើម្ីនកនបបទផងវែើ្ ងិការបបាបស័យទាកទ់ងរបស់ផយើងក្នុងសម្្ព ្ធ្ លែូវផេទវាទាមទារផលើសពីការយល់ែងឹពីការឆលែងរាលដាល

ន្ជងំឺកាមផរាគ្ងិពីរផបៀបនែលវាបងកាផបគ្លះថា្ន ក់ែល់សុខភាពផៅផទៀត។ផយើងក៏បតរូវនតនកនបបទម្លែ ប់យូរអនងវែងរបស់ផយើង

្ងនែរ។ប៉ុន ត្សសតី ្ ងិបុរសបគប់វយ័្ងិក្នុងសម្្ព ្ធបគប់បបផេទពិតជាបា្នកនបបផ�ើយអ្ុវតតការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាព

បបាកែនម្។

ការនកនបបឥរយិប្គឺជាែំផណើ រការែ៏នវងឆាងា យមយួ។ជាការបបផសើរគួរនតចាបផ់្តើមផដាយការពចិារណ្អពីំផគ្លផៅ

នែលរងប់ា្នែលក្នុងករណីផ្លះគឺការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាព។បនា្ទ បម់កបតិលះរលិះអពីំជហំា្ប្តបនា្ទ ប់នែលចាបំារ់ក្នុងការ

ផ្លែ ស់បតូរ។ការនសវែងរកមផ្យាបាយផែើម្ីសម្្គ ល់វឌ ្ឍ្ភាព្ងិផែើម្ីផមើលផ�ើញជហំា្នានាផឆា្ព លះផៅកា្់ការនកនបបអារជយួ��

ឲ្យផយើងម្្អារម្មណ៍ថាការផ្លែ ស់បតូរពិតជាអារផកើតផ�ើងបា្។

ការផ្លែ ស់បតូរឥរយិប្ភាគផបរើ្ ទាមទារែំណ្កក់ាល៤យ៉ង។ែំបងូម្ុស្សគតិអពីំការនកនបបឥរយិប្របស់ខលែួ្

បនា្ទ បម់កបតិលះរលិះពីជផបមើសនែលម្្។បនា្ទ បម់កពកួផគអារ្ងឹទទលួយកភាពចាបំារ់ន្ការផ្លែ ស់បតូរផ�ើយសផបមររតិតផលើ

ផគ្លផៅមយួ។បនា្ទ បម់កពកួផគពយាយមផ្វែើការផ្លែ ស់បតូរ្ិងពបងងឹការផ្លែ ស់បតូរតាមរយៈការផ វ្ែើការង្រទាងំឡាយនែលផ វ្ែើឲ្យ

ខលែួ្រកីរាយជាមយួការសផបមររតិតរបស់ខលែួ្។រូរចាំថាែំផណើ រការន្ការបផងកាើតការផ្លែ ស់បតូរមិ្ នម្នតងនតអាររកផគ្លផៅ

យ៉ងង្យបសរួលផទ។ជួ្ កាលពកួផគអារ្ ងឹផែើរ្ យផបកាយឬជាបគ់្ងំ។រូរជរំញុទឹករតិតពកួផគជា្រិ។្ការនែលអារ

កំណត់ផគ្លផៅក្នុងជំហា្ែបំងូគជឺាសមទិ្ធិ្ លែ៏្ ំផ្ងមយួ!

ថគ្លថៅ៖ថប្រីបរាស់ថសសាមេនាមយ័ជាមួយថដគូរួមថភេ

1.ពិចារណាេំពីការផ្្លស់្រតាូ រ បារម្ភពីសនុខភាព។ជដជកជាមួយបនុគ ្គលិក

សនុខ្ភបិាលថដើម្ីដសវងយល់បដនថែម។

2.េេលួយកភាពចាបំាច់ថន

ការផ្្លស់្រតាូ រ

សថបមចចតិ តាថប្រីថសសាមេនាមយ័។

េន នុវតតាការថសនើសនុំ ថដគូឲ្យថប្រីថសសាម។

3.ពយាយាមថ្វើការផ្្លស់្រតាូ រ ជដជកជាមួយថដគូនងិចាបថ់្តាើមចរចារ

េំពីការផ្្លស់្រតាូ រ។សាកល្ងថប្រី

ថសសាមេនាមយ័ប្រថភេថ្សេង។

4.ពបងឹងការផ្្លស់្រតាូ រ ថលើកេកឹចតិ តាគ្នា ថៅវញិថៅមកពី

ការថប្រីបរាស់ថសសាមេនាមយ័។

រកីោយនងឹជំហនដដលបានថ្វើ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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យទុ្ធសាស្ត ្ �គម្៍ ្ បរាប់ ការបង្កា រ 
ជងំ ឺកាមរោគ
ការអបរ់ំ្ ងិសកម្មភាពក្នុងស�គម្៍អារជួយ��បង្កា រការឆលែងរាលដាលន្ជំងឺកាមផរាគតាមរផបៀបជាផបរើ្ ។ផក្មងបសីផក្មងបបរុស

បុរស្ិងសសតីផៅទូទាងំពេិពផ្កកពុំងនតផរៀបរំផៅតាមសា្ផរៀ្កលែិបកន្លែងផ្វែើការ្ិងតាមស�គម្។៍បករុមការង្រ

តាមស�គម្៍ទាងំផ្លះពយាយមរលិះរកមផ្យាបាយនរ្នបបឌតិផ្្សងៗផែើម្ី្ តល់ជូ្ផបសាមអនាមយ័ផលើកកម្ពស់ការយល់ែងឹអពីំ

ការរមួផេទផដាយសុវតិ្ភាព ត្ល់អំណ្រែល់សសតីផែើម្ីទាមទារសុវត្ភិាពក្នុងការរមួផេទនសវែងរកយុវជ្្ិង្ តល់ការផ្វែើផតសត៍

្ងិពយាបាលជងំឺកាមផរាគ។ទំពរ័បនា្ទ ប់ផ្លះផរៀបរាប់ពីសកម្មភាព្ ងិឧទា�រណ៍ន្យុទ្ធសាសសតស�គម្៍ទាងំផនាលះមយួរំ្ ួ្ ។

ការគូសលែនទីសហគមនត៍ដន្ នធានសុខភាពែ្ល លូវរេទនិងរបរោះថ្្ក់
ការគូសន្្ទីស�គម្៍គជឺាសកម្មភាពមយួនែលបករុមអាររកផ�ើញ្ ងិនរករនំលកពត័ម៌្្អពីំ្ ្ធា្សុខភាព្ លែូវផេទ។

ន្្ទីផនាលះអារម្្ែូរជាកន្លែង្ តល់ជូ្ផបសាមអនាមយ័កន្លែង្ តល់ផសវាផ្វែើផតសត៍ជងំឺកាមផរាគកន្លែង្ តល់ពត័ម៌្្អពីំជងំឺ

កាមផរាគែូរជារង្គសាលឬកន្លែងនែលម្ុស្សទិញែូរផេទ។សបម្ប់ឧទា�រណ៍ន្ការគូសន្្ទីស�គម្៍សូមផមើលការ

គូសន្្ទីផៅកា្់ម្តុភាពគ្្ម ្ផបគ្លះថា្ន ក់(ទពំរ័218)។

តុំបន់ទនះមាន្ ញវតថាភិាព

ទៅទពលនថ្ងប៉ញននតែមានកា�យាយី

ទលើទកមេងស្ីទៅទពលយប។់ខ ្ញុំ

គតិថាគ�ួនតគូ្ ប្តង់�នឹងទ�ើយ

�យ៉ោងទេៀតប្តរូវពយោយា��ន�ក

ជា�ួយទកមេងស្ី្ ងនដ�។

�ង្គស្លទនះមាន្ តែល�់នូ

ទត្តែ៍ទ�ទោគទអដ្៍

ទ�ៀងោល់យប់នថ្ងអង្្គ �។ច�ូ

គូ្ �បូចាបន់ដប្តង់�នឹងទៅ!

មានគលានិីក�ួយទៅជាប់នឹង

វេិយោលយ័�ួយទនះនដល

ទ�ៀបចុំពិព�ណ៌្ ញខភាព

ទ�ៀងោលត់ខប្ព�ទ្ ុំងនចក

ទសស្�អន្�យ័្ ងនដ�។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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បបជាជ្បបន�លជាមិ្ ែឹងពី្ ្ធា្ទាងំអស់នែលម្្ផៅក្នុងស�គម្៍របស់ខលែួ្នែលអារជយួ��បង្កា រការឆលែង

រាលដាលន្ជំងឺកាមផរាគផទ។អ្នកអារបផងកាើតនល្ងនសវែងរកកណំប់មយួផែើម្ីជយួ��បករុមឲ្យរកុរក្ ្ធា្នែលម្្

បសាប់បពមទាងំ្្ធា្នែលអារនរ្នឲ្យផបបើការបា្។អ្នកអារនកសបមរួលសកម្មភាពផ្លះផែើម្ីផផ្ត តផៅផលើ

កណំប(់្្ធា្)សបម្ប់បករុមង្យរងផបគ្លះវញិែូរជាផក្មងបសីជទំង់សសតីរណំ្កបសរុកឬសសតីរកសីុ្ លែូវផេទ។(អ្នកក៏

អារនកសបមរួលសកម្មភាពផ្លះផៅតាមបបធា្បទែនទផទៀតក្នុងផសៀវផៅផ្លះ្ ងនែរ)។

ព្្យល់ផៅបករុមថាផ្លះគជឺាការបបកតួបបនជងផែើម្ីរកុរកកណំប់ផៅក្នុងស�គម្៍ឲ្យបា្ផបរើ្ បំ្ តុនែលអារគ្បំទ

ែល់ការបង្កា រជំងឺកាមផរាគ។បករុមនែលរកផ�ើញ្ ្ធា្ផបរើ្ ជាងផគជាបករុមនែលឈ្នលះ។

បំនបកអ្នករូលរមួជាបករុមៗររួបបាប់ពកួផគឲ្យបសនមពី្ ្ធា្ឬផសវានានានែលបបជាជ្បតរូវការផែើម្ីបង្កា រជំងឺ

កាមផរាគបពមទាងំទីកន្លែងនែលអាររកបា្្ ្ធា្ទាងំផនាលះ។្្ធា្ទាងំផនាលះអារម្្ែូរជាម្ុស្សបករុម

អង្គការសា្ផរៀ្កន្លែងផ វ្ែើការ្សារឱស្ស្ា្រំណតរ្យ្ត្ិងកន្លែងហាតប់បាណសាធារណៈ។បបសិ្ផបើ

អាររូរផលើកទកឹរតិតបករុមឲ្យផៅផមើលកន្លែងទាងំផនាលះផៅក្នុងស�គម្៍ររួ្ តល់ពត័ម៌្្ផៅផពលបបជុំផលើកផបកាយ។

ឲ្យបករុមទាងំអស់រូលរមួគ្្ន វញិផែើម្ីនរករនំលកពីអវែីនែលពកួផគបា្រកផ�ើញបនា្ទ បម់កផបាលះផឆា្ន តផបជើសផរ ើសបករុមនែល

រកផ�ើញកណំប់ផបរើ្ ជាងផគ,ពកួផគជាអ្នកឈ្នលះ!

ពភិាកសាពី្ ្ធា្ទាងំឡាយនែលបា្រកផ�ើញទាងំអស់គ្្ន បនា្ទ បម់កជនជកអពីំរផនាលែ លះបបផហាង។សួរបករុមថា៖

ផតើផៅកន្លែងណ្ក្នុងស�គម្៍នែល្ តល់ការបង្កា រ្ ងិពយាបាលជំងឺកាមផរាគ?ផតើម្្រផនាលែ លះបបផហាងផៅកន្លែង

ណ្ខលែលះ?ផតើម្្បករុមម្ុស្សណ្មយួមិ្ ទទលួបា្្ ្ធា្នែលម្្បសាប់ផ្លះមិ្ ផពញផលញឬផទ?សួរបករុមឲ្យ

គតិពិចារណ្ពីមផ្យាបាយផ្្សងៗក្នុងការបផងកាើត្ ្ធា្្្មីៗ ផែើម្ីបំផពញផលើរផនាលែ លះបបផហាងទាងំផនាលះ។(ការពិភាកសា

ផ្លះអារឈា្ផៅែល់ការបផងកាើតន្្ការសកម្មភាព)។

ការលសវងរកកំណប់រៅក្ នុងសហគមនត៍
រៃើមបែីបងា្ក រជំងឺកាមរោគ

➊

➋

➌

ទយើងបានដងឹថាមាន្ទាះ្ ញវតថាភិាព�ួយ្ ប្មាប់ឲ្យស្តែី�ងទប្គាះ

ពីអុំទពើ�ិងសាស្ន កទ់ៅបទណាតែ ះអា្ននា។ទយើងកប៏ាន�កទ�ើញ

្ងនដ�ថាមានតញោកា�ោកទ់្ក់នដលកា�ពា�ពកួទយើងពីកា�

ទ�ៀបកា�ទោយបង្ុំ។

ទយើងបានដងឹថាទៅវេិយោលយ័មាន្ ិ្្ប្បរ្ុ 

�ួយប្ករុ�បទប្ងៀន្ ិ្្ប្បរ្ុ ទ្្ងៗទេៀតពី

កា�ទប្បីប្រា្់ទសស្�អន្�យ័ទដើ�បី្ ញវតថាភិាព។

➍

សកម្មភាព

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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គរបម្ង“បងប្លូនបសីមួយជីវិត”ជួយឲ្យសស្ីម្នជីវិត្ ប្បរសើរ

គផបម្ងមបីករូ�រិ ញ្ា វត្ុ“បងប្អូ្បសីមយួជីវតិ”ផៅក្នុងបបផទសអាស�វែកិខាងត្ូងជយួ��សសតីឲ្យបបកបមខុរបរផ្្ទ ល់ខលែួ្

្ងិកា្ន់តអារពឹងន ្្អកផលើខលែួ្ឯងបា្។គផបម្ងកម៏្្សកម្មភាពផែើម្ីបញ្ឈប់�ងិសាន្្នកផយ្ឌរ័្ងិការពារសសតី

ពីជងំឺកាមផរាគ្ ងនែរ។សសតីនែលបា្ទទលួបបាកក់ម្ីបតរូវបា្ផរៀ់បរំនបងនរកជាបករុមៗនែលម្្គ្្ន ៥នាក,់ផ�ើយ

បករុម្មីយួៗជួបជុគំ្្ន ផរៀងរាល់២សបាត �៍ផែើម្ីពភិាកសាពីបញ្ហា �ងិសាក្នុងបគរួសារការរផំ្េ្ លែូវផេទ្ងិពីសារសំខា្់ន្

ការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាពែូរជាការផបបើបបាស់ផបសាមអនាមយ័ជាផែើម។ផ�ើយពកួផគអ្ុវតតជាមយួគ្្ន ពីរផបៀបផ្វែើការ

ពភិាកសាផលើបញ្ហា ទាងំផ្លះជាមយួនែគូរបស់ខលែួ្។

បនា្ទ បព់ីវគ្គពិភាកសាមយួរយៈមកបករុម្មីយួៗ

ផបជើសផរ ើសបបធា្បករុមម្្ន ក។់បបធា្បករុមទាងំផ្លះ

ជបួជាមយួម្ុស្សចាស់ៗ្ងិជ្សំខា្់ៗ ែនទផទៀត

ក្នុងស�គម្៍ផែើម្ីសំុឲ្យជយួ��ផរៀបរំសិកាខោ សា្

្ងិការបបជុំផៅក្នុងេូមិផែើម្ីពភិាកសាពីអំផពើ�ងិសា

ក្នុងបគរួសារ្ងិការរផំ្េ្ លែូវផេទ។សសតីក៏ផរៀបរំែនងហារ

ក្ួ្ ្ ងនែរអពីំផមផរាគផអែស៍្ ងិជំងឺកាមផរាគ្ិង

អពីំការរផំ្េ្ លែូវផេទ្ិងបទឧបកិែឋាក្នុងស�គម្។៍

ការបបជុំ្ ងិបពឹតតកិារណ៍សាធារណៈទាងំផ្លះ

ម្្្យ័ថាសសតីមិ្ បតរូវបា្ទុកផចាលឲ្យតតាងំជាមយួ

នែគូរបស់គ្ត់ផដាយផ្្ទ ល់ផនាលះផទប៉ុន ត្គ្ត់អារ្ យិយជាសាធារណៈផដាយម្្ការគ្បំទពីស�គម្។៍

គផបម្ងផ្លះម្្ផជាគជយ័យ៉ងខាលែ ងំ។សសតីភាគផបរើ្ ន្គផបម្ង“បងប្អូ្បសីមយួជីវតិ”បា្បផងកាើតមខុជំ្ញួ

សងបណុំលរបស់ខលែួ្្ិងទទលួបា្ភាពផជឿជាក់ផលើខលែួ្ឯង។សសតីរកបបាក់រូលក្នុង្ ្ទលះផ�ើយនលងម្្អារម្មណ៍ថា

ពកួគ្ត់បតរូវនតយល់បពមបគបយ៉់ងជាមយួបតីផទៀតផ�ើយ។គផបម្ងបា្ជយួ��ជាពិផសសែល់សសតីវយ័ផក្មងពីរផបៀបររចារ

ជាមយួនែគូផែើម្ីទទួលបា្សុវតិ្ភាពពីការរមួផេទ។

ការែ្្ ់អំណាចៃ្់បគប់លែក្ដនជីវិតរបស់សស្ី
ស�គម្៍ខលែលះកពុំងនតរមួប្ូ្លគ្្ន ្ ូវសកម្មភាពបង្កា រជំងឺកាមផរាគជាមយួ្ងឹការបណតុ លះបណ្ត លន្្នកផយ្ឌរ័្ងិការគ្បំទ

ន្្នកសង្គម្ ងិផសែឋាករិ្សបម្ប់សសតីពផីបពាលះពួកផគផមើលផ�ើញថាបញ្ហា ទាងំផ្លះផបរើ្ នតជាប់បបទាក់គ្្ន ផៅក្នុងជីវតិរបស់សសតី។

ការផ្វែើការង្រនតផលើន្្នកណ្មយួគឺមិ្ បគបប់គ្្់ផែើម្ីនកលម្អស្ា្ភាពផ�ើយ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការបញ្ចប់សា្ល កស្ាមទុរយសនិងជំរនឿរបរោះថ្្ក់អំពីជំងឺកាមរោគ
ភាពអាម៉្ស់្ ងិសាលែ កសា្ន មទុរយសគជឺាឧបសគ្គែ៏រម្ងក្នុងការបង្កា រជំងឺកាមផរាគ។ផៅផពលសសតីម្្ន ក់បតរូវបា្ផ្វែើឲ្យអាម៉្ស់

្ងឹរំណូលរតិត្ លែូវផេទរបស់ខលែួ្ផនាលះគ្ត់កា្ន់តពបិាកមិ្ ហា៊ា ្សំុនែគូរបស់គ្ត់ឲ្យផបបើផបសាមអនាមយ័ផៅផទៀតឬសំុឲ្យ

សាកល្ងរផបៀប្ ្មីនែលម្្សុវត្ភិាព។ផៅផពលបុរសនែលរមួផេទជាមយួបុរសបតរូវបា្ផ្វែើឲ្យម្្សាលែ កសា្ន មទុរយសពកួផគ

្ក់ពីរណូំលរតិត្ លែូវផេទរបស់ខលែួ្ផ�ើយទទួលបា្ការគ្បំទតរិតរួផលើការរមួផេទផដាយសុវត្ភិាព។សសតីនែលរមួផេទជាមយួ

សសតីក៏បបឈម្ ងឹសាលែ កសាលែ មទុរយសផៅក្នុងស�គម្៍

្ងនែរ។ផទាលះបីជាការរមួផេទរបស់ពកួផគមិ្ សូវម្្

បបឈមខ្ពស់្ ងឹការឆលែងជំងឺកាមផរាគកផ៏ដាយផបើពកួគ្ត់បតរូវ

បងខោំឲ្យ្ កប់ាងំរណូំលរិតត្ លែូវផេទរបស់ខលែួ្ផនាលះពកួផគ

្ងឹមិ្ ម្្ឱកាសនសវែងយល់ថាបតរូវប្យ្ការបល៉ះពាល់

ផលើទកឹរអិំលបពមទាងំពីរផបៀបរមួផេទផ្្សងៗផទៀតនែលម្្

សុវត្ភិាព។

ផៅផពលនែលបបផេទសាលែ កសា្ន មកា្ន់តផបរើ្ 

បតរូវបា្ទម្លែ ក់ផៅផលើសសតី្ងិបករុមបសឡាញ់ផេទែូរគ្្ន ,

ែូរជាពកិារភាពការរកសីុ្ លែូវផេទការផបបើមជុលចាក់ថា្ន ផំញៀ្ការ

ម្្នស្កផ ្្ម ឬម្្ឋា្ៈទាប,ផនាលះស�គម្្៍ ងឹកា្ន់តពិបាក

ន្មផទៀតក្នុងការបង្កា រជំងឺកាមផរាគ។

ជយួ រកមេង ជទំង់ ឲ្យ ការពារ ខលែួ្  ព ីជងំឺ កាមរោគ
ផមផរាគផអែស៍្ ងិជំងឺកាមផរាគែនទផទៀតគជឺាបញ្ហា ែ៏្ ង្ា ់្ ងារ្ ងិកពុំងរាលដាលសបម្ប់ជ្វយ័ផក្មងជាពផិសសសសតីវយ័ផក្មង។

ជ្វយ័ផក្មងជាផបរើ្ ផបជើសផរ ើសមតិតេកតិរបស់ខលែួ្ផែើម្ីពភិាកសាពីគុណតនមលែន្្ការ្ិងជផបមើសរបស់ខលែួ្។ផៅស�គម្៍

ជាផបរើ្ ជាពិផសសស�គម្៍នែលរងការបល៉ះពាល់ផដាយផមផរាគផអែស៍ជ្វយ័ផក្មងបបន�លជាមិ្ អារពឹងន ្្អកផលើ

បករុមបគរួសារផែើម្ីទទួលបា្ការគ្បំទផនាលះផទ។

កម្មវ ិ្ ីទាងំឡាយនែលម្្្ តល់ជូ្កន្លែងជបួជំុសបម្ប់ជ្វយ័ផក្មងអារជយួ��បញ្ហា ផ្លះបា្។ផបរៅពី្ តល់ជូ្ពត័ម៌្្

សុខភាព្ិងការអបរ់ំ្ លែូវផេទពកួផគអារជយួ��ជ្វយ័ផក្មងឲ្យអេវិឌ ្ឍជនំាញផ្្សងៗែូរជាមផ្យាបាយរក្ ងិបគបប់គងបបាក់

ការផបបើបបាស់ផសវាសាធារណៈ្ិងអ្ុវតត្ ៍ការការពារខលែួ្។ពកួផគក៏អារជយួ��ម្ុស្សវយ័ផក្មងឲ្យផរៀ្អពីំសិទ្ធិបសបរបាប់

របស់ខលែួ្្ិងពីអវែីនែលគួរផ្វែើផៅផពលផគបពំា្ផលើសិទ្ធិរបស់គ្ត។់យុវជ្នែលម្្ទនំាកទ់ំ្ ងជាមយួម្ុស្សផពញវយ័

នែលយករតិតទុកដាក់អារម្្លទ្ធភាពបបផសើរក្នុងការទទលួបា្ការគ្បំទ�រិ ញ្ា វត្ុបបាក់ឈ្នលួសា្ផរៀ្អាហារ្ងិ

ការផបជាមនបជងក្នុងការបបឈមជាមយួស្ា្ភាពជំងឺរបស់បករុមបគរួសារ។ពួកផគ្ ងឹមិ្ ង្យលក់ផេទផែើម្ីបបាក់ឬផ្លែ ស់បតូរ

ឥរយិប្ែ៏ផបគ្លះថា្ន ក់ផនាលះផទ។

ដៅែបដទសមួលចនួំន សខជើពសស្ើរកសុើផូ្វដេទ         

កពុំងទាមទារសទិ្និងិការការពារែសបចបាបប។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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សារព័ត៌ម្នStraightTalkរៅក្ នុងបបរទសអ៊ុយហ្្ក នដាចុោះែសាយពីសុខភាពែ្ល លូវរេទ

សារពត័ម៌្្StraightTalkបា្ចាបែំ់ផណើ រការផៅបបផទសអ៊ាយុហាកា ្ដ់ាក្នុងឆា្ន ១ំ៩៩៣ជាកានសតនែល

នរកជូ្ឥតគតិន្លែនែលសរផសរសបម្បស់សតី្ិងបុរសវយ័ផក្មងអាយុពី១៥-២៤ឆា្ន ។ំផគ្លបណំងសំខា្់របស់កានសត

ផ្លះគឺផែើម្ី្ តល់ពត័ម៌្្អពំសុីខភាព្លែូវផេទបណិំ្ជវីតិ្ិងសិទ្ធរិបស់កុម្រ្ងិផក្មងជទំង។់កានសតផ្លះទទលួបា្

បបជាបបយិភាពយ៉ងឆាបរ់�័សផ�ើយបនា្ទ បម់កសារពត័ម៌្្ទ២ីនែលម្្ផឈា្ម លះថាYoungTalkបតរូវបា្ចាបផ់្តើម

សបម្បផ់ក្មងជទំងអ់ាយុពី១០-១៤ឆា្ន ។ំបនា្ទ បម់កផៅឆា្ន ១ំ៩៩៩

កម្មវ ិ្ ីវទិ្ុយ“StraightTalk”នែលម្្រយៈផពល៣០នាទី

កប៏ា្ចាបផ់្តើម្សាយ។បរុ្ប្្្នកម្មវ ិ្ ីវទិ្ុយផ្លះ្សាយ

ទូទាងំបបផទស។

សារពត័ម៌្្្ងិកម្មវ ិ្ ីវទិ្ុយStraightTalkបតរូវបា្្ លិត

ផរញជាផបរើ្ ភាសារមួទាងំភាសាអងផ់គលែស្ងនែរ។Straight

Talk្ងិYoungTalkកម៏្្្លិតជាភាសាBraille

(ភាសាសបម្បជ់្ពកិារនេ្នក)ផទៀត្ង។

ផែើម្ជីរំញុឲ្យជ្វយ័ផក្មងរូលរមួសារពត័ម៌្្Straight

Talkបា្បផងកាើតជាកលែិបផៅតាមសា្ផរៀ្្ងិស�គម្។៍

ជ្វយ័ផក្មងជាផបរើ្ សរផសរសំបុបតផៅកានសតStraight

Talkជាផរៀងរាល់ន្ងា,ផ�ើយសំណួរមតិផយបល់សារផ់រឿង

្ងិការបារម្ភរបស់ពួកផគបតរូវបា្ផបជើសផរ ើសរុលះ្សាយ

បគប់ផលខ។កានសតកម៏្្្តល់រង្វែ ្់្ ងនែរផែើម្ផីលើកទឹករតិត

ឲ្យម្្ការសរផសរសំបុបតរូល។សា្ផរៀ្ខលែលះឈ្នលះរង្វែ ្ប់ាល់ទាត់បនា្ទ បព់បីា្ផ ញ្ាើសំបុបតក្នុងមយួសបាត �៍ផៅកា្់

កានសតបា្ផបរើ្ ជាងផគ។

កានសតផ្លះហាកែូ់រជាទស្សនាវែតី្ តល់ែបំនូា្ម ្ែ៏្ ំមយួម្្រផមលែើយជាផបរើ្ នែលម្្បបផយជ្។៍វាម្្រូប្ត

របស់ម្ុស្សវយ័ផក្មងគំ្ ូរ្ិងែំបនូា្ម ្ល្ៗអ ជាផបរើ្ ផទៀត។ឧទា�រណ៍៖“រូរផជឿជាកផ់លើខលែួ្ឯង៖ការខាវែ យខវែល់ពអីវែីនែល

អ្នកែនទគតិរំផពាលះអ្នកផ វ្ែើឲ្យនកនបបអវែីនែលអ្នកគតិរំផពាលះខលែួ្ឯង។

ផទាលះបជី្វយ័ផក្មងគជឺាផគ្លផៅរម្ងន្កានសតStraightTalkកផ៏ដាយផគករ៏មួប្ូ្លឪពុកម្ត យ្ងិបគរូ

បផបងៀ្្ ងនែរពផីបពាលះពកួផគម្្ឥទ្ធពិលបំ្ តុផលើជវីតិរបស់ជ្វយ័ផក្មង។ពកួផគកម៏្្្លិតជាកម្មវ ិ្ ីវទិ្ុយ“Parent

Talk”្ងិកានសតTeacherTalk្ងនែរ,បពមទាងំម្្វគ្គជបួសំផណលះសំណ្លជាមយួឪពុកម្ត យ្ងិបគរូបផបងៀ្ផៅ

តាមសា្ផរៀ្្ិងស�គម្៍្ ងនែរផែើម្ជីនជកអពំបីញ្ហា មយួរំ្ ួ្ នែលជ្វយ័ផក្មងជបួបបទលះ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



	 លុទ្រោសស្សខគមន៍សែមាបបការបង្កា រជំងឺកាមដោគ	 139

កម្មវិ្ីរៅសាសាររៀនក្ នុងបបរទសកូឡនុំប៊ីរ ើ្កកម្ពស់សុខភាពែ្ល លូវរេទ

ជ្វយ័ផក្មងចាបំារផ់រៀ្ពសុីខភាព្លែូវផេទប៉ុន ត្ពកួផគកប៏តរូវការផសវាសុខភាពនែលអ្ុញ្ញា តឲ្យពួកផគផ្វែើការសផបមរ

រតិតផែើម្បីង្កា រជំងកឺាមផរាគ្ិងការម្្ន ្្ទផពាលះមិ្ រងប់ា្្ងនែរ។ការម្្គលែី្ កិផៅនក្រសា្ផរៀ្ផ វ្ែើឲ្យសិស្សទទលួ

បា្ជំ្ យួនែលពកួផគបតរូវការ។

ផៅទបីករុងបកូូតាន្បបផទសកូ�ុំប៊ាី

បករុមការង្រពីសា្ឯកជ្្ងិរែឋាមយួបករុម

បា្ផ្វែើការង្រជាមយួអង្គការមិ្ នម្រដាឋា េបិាល

មយួនែលម្្ផឈា្ម លះថាPROFAMILIAផែើម្ី

បផងកាើតកម្មវ ិ្ សិីកសានែលបផបងៀ្យុវជ្្ងិម្ុស្ស

ផពញវយ័អពីំរណូំលរិតត្ លែូវផេទសុខភាព្លែូវផេទ

្ងិវ ិ្ ីបង្កា រន្្ទផពាលះ្ិងជងំកឺាមផរាគ។ជ្វយ័ផក្មង

អារពផិបគ្លះជាមយួអ្នកបបកឹសាសុខភាព្លែូវផេទ

ផែើម្ីសួរសំណួរនានាផដាយមិ្ េយ័ខាលែ រពកីារ

ផរ ើសផអើងផលើពកួផគផ�ើយ។កម្មវ ិ្ កីម៏្្

ទវិាសុខភាពជាបបចាំនែលសិស្សអារទទលួការពិ្ិត្យសុខភាពជាសម្ងា ត់្ងិកអ៏ារទទួលផសវាព្យារកំផណើ ត្ងនែរ

ផបើបតរូវការ។

មុ្ ែបំងូម្ុស្សមយួរំ្ ួ្ ក្នុងស�គម្ជំ៍ទាស់ជាខាលែ ងំផៅ្ងឹការ្តល់ពត័ម៌្្្ងិផសវាអពំសុីខភាព្លែូវផេទ

ផៅែល់ម្ុស្សវយ័ផក្មង។អង្គការPROFAMILIAបា្ជបួជាមយួសម្ជកិស�គម្៍ផែើម្នីរករនំលកពត័ម៌្្អពីំ

រំ្ ួ្ ខ្ពស់ន្ការម្្ន្្ទផពាលះ្ិងជងំកឺាមផរាគផៅក្នុងរំផណ្មសិស្សសា្្ិងផក្មងជទំងផ់្្សងផទៀត។ពត័ម៌្្ទាងំផ្លះ

បា្ជយួ��ផ្លែ ស់បតូរគំ្ តិរបស់សម្ជកិស�គម្។៍ឪពុកម្ត យ្ិងបគរូបផបងៀ្រងឲ់្យម្ុស្សវយ័ផក្មងម្្សុវត្ភិាពែូផរ្នលះ

ពកួផគម្្ឆ្្ទៈក្នុងការគ្បំទកម្មវ ិ្ ីផ្លះផែើម្បីង្កា រការម្្ន្្ទផពាលះ្ិងជងំកឺាមផរាគ។មយាង៉ផទៀតកម្មវ ិ្ ីផ្លះម្្រមួប្ូ្ល

ឪពុកម្ត យ្ងិបគរូបផបងៀ្ែូផរ្នលះបគបគ់្្ន អារនសវែងយល់ពីបញ្ហា សុខភាព្លែូវផេទ្ិងពីរផបៀបជនជកគ្្ន ផលើបញ្ហា ផ្លះ។

ភាពផជាគជយ័របស់កម្មវ ិ្ ីន្អង្គការPROFAMILIAមយួន ្្នកកផ៏ដាយសារកម្មវ ិ្ បីា្បណតុ លះបណ្ត លជ្វយ័ផក្មង

ជាអ្នកអបរ់សុំខភាព ល្ែូវផេទផ�ើយពកួផគកប៏ា្រូលរមួផ្វែើការសផបមររិតតពាកព់័្ ្្ធ ងឹកម្មវ ិ្ ី្ ងិផសវារបស់គលែី្ កិ្ងនែរ។

តាមរយៈការបផងកាើតភាពជានែគូជាមយួសា្ផរៀ្បករុមការង្រក្នុងស�គម្៍មណ្លសុខភាព្ិងរដាឋា េបិាល,កម្មវ ិ្ ី
ផ្លះម្្លទ្ធភាពទទលួបា្មលូ្ី្ិ្ ងិ្្ធា្ចាបំារផ់ែើម្បី្តករិក្ារក្នុងរយៈផពលយូរ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥


