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ឃើញកា រណនា ំដ៏មា ន   ជន៍ជា  ើន  ក្ន ុងផ្ន កទំព័រពណ៌   ត ដំបូនា  នចំ  ះភា  ក់ងា រសុខភា ពភូមិដំបូនា  នចំ  ះភា  ក់ងា រសុខភា ពភូមិ ដលស្ថ ិត 
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អា រម្ភ កថា 

សៀវ  នះ  ូវបា នសរសរឡើងពិសសស   ប់អ្ន កដលរស់  ឆា  យពីមណ លសុខភា ព  ក្ន ុងតំបន់ដល គា  ន 
វជ្ជ បណ ិត។ បុ៉ន្ត  ះបីជា មា នវជ្ជ បណ ិតក៏  យ ក៏  ជា ជនអា ច និងគួរតដឹកនា ំក្ន ុង កា រ ថទា  ំសុខភា ព របស ់  ខ្ល ួន។   
ដូច្ន ះ សៀវ  នះគឺស   ប់មនុស្ស  ប់រូប ដលយកចិត្ត ទុកដា ក់ក្ន ុងកា រថទា ំសុខភា ពនះ។ សៀវ  នះ  ូវ បា ន 
សរសរឡើង ក្ន ុងកា រជឿជា ក់យា៉ ងមុតមា ំថា  ៖

១. កា រថទា ំសុខភា ពមិន   ន់តជា សិទ្ធ ិរបស់មនុស្ស  ប់រូបតបុ៉   ះទ បុ៉ន្ត វា ក៏ជា កា រទទួលខុស  ូវរបស់ មនុស្ស ១. កា រថទា ំសុខភា ពមិន   ន់តជា សិទ្ធ ិរបស់មនុស្ស  ប់រូបតបុ៉   ះទ បុ៉ន្ត វា ក៏ជា កា រទទួលខុស  ូវរបស់ មនុស្ស 
ទា ំងអស់គា  ផងដរ។ទា ំងអស់គា  ផងដរ។

២.  កា រថទា ំ  យខ្ល ួនឯងគួរតជា  ល  ចម្បងន  ប់សកម្ម ភា ពឬគ   ងកម្ម វិធីសុខភា ព។២.  កា រថទា ំ  យខ្ល ួនឯងគួរតជា  ល  ចម្បងន  ប់សកម្ម ភា ពឬគ   ងកម្ម វិធីសុខភា ព។

៣.  មនុស្សទូ  ដលបា នទទួលព័ត៌មា នងា យៗ ច  ស់លា ស់ អា ចកា រពា រនិងព  បា លប   សុខភា ពជា  ើនដល ៣.  មនុស្សទូ  ដលបា នទទួលព័ត៌មា នងា យៗ ច  ស់លា ស់ អា ចកា រពា រនិងព  បា លប   សុខភា ពជា  ើនដល 
កើតឡើងជា ញឹកញា ប់  តា មផ្ទ ះរបស់គា ត់បា ន លឿនជា ង  កជា ង ហើយជា ញឹកញា ប់ បា នល្អ ជា ងកា រ កើតឡើងជា ញឹកញា ប់  តា មផ្ទ ះរបស់គា ត់បា ន លឿនជា ង  កជា ង ហើយជា ញឹកញា ប់ បា នល្អ ជា ងកា រ 
ព  បា លរបស់វជ្ជ បណ ិត  ទៀត។ ព  បា លរបស់វជ្ជ បណ ិត  ទៀត។ 

៤.  ចំណះដឹងផ្ន កវជ្ជ សា  ្ត  មិនគួរជា ព័ត៌មា នសមា  ត់របស់ក ុមមនុស្សតពីរបីនា ក់  ះទ បុ៉ន្ត វា គួរត  ូវបា នចក ៤.  ចំណះដឹងផ្ន កវជ្ជ សា  ្ត  មិនគួរជា ព័ត៌មា នសមា  ត់របស់ក ុមមនុស្សតពីរបីនា ក់  ះទ បុ៉ន្ត វា គួរត  ូវបា នចក 
រំលក  យបើកចំហរ ជា មួយមនុស្ស  ប់ៗគា  ។រំលក  យបើកចំហរ ជា មួយមនុស្ស  ប់ៗគា  ។

៥.  អ្ន កដលបា នទទួលកា រអប់រំ  សា លា បន្ត ិចបន្ត ួចក៏អា ចទទួលបា នកា រទុកចិត្ត  ស្ម ើនឹងអ្ន កដលមា នចំណះដឹង ៥.  អ្ន កដលបា នទទួលកា រអប់រំ  សា លា បន្ត ិចបន្ត ួចក៏អា ចទទួលបា នកា រទុកចិត្ត  ស្ម ើនឹងអ្ន កដលមា នចំណះដឹង 
ខ្ព ស់ដរ។ ហើយពួកគក៏មា ន   ជា  ឈា  សវដរ។ខ្ព ស់ដរ។ ហើយពួកគក៏មា ន   ជា  ឈា  សវដរ។

៦.  កា រថទា ំសុខភា ពមូលដា  ន មិនគួរជា កា រផ្ត ល់ឲ្យទ តវា គួរតជា កា រលើកទឹកចិត្ត ឲ្យអនុវត្ត ។ ៦.  កា រថទា ំសុខភា ពមូលដា  ន មិនគួរជា កា រផ្ត ល់ឲ្យទ តវា គួរតជា កា រលើកទឹកចិត្ត ឲ្យអនុវត្ត ។ 

ពិតណា ស់ថា  ផ្ន កមួយនកា រថទា ំ  យខ្ល ួនឯង គឺកា រសា្គ  ល់ពី  ំដនរបស់ខ្ល ួនឯង។ ដូច្ន ះហើយទើបសៀវ  នះ
មិន  ឹមតបា នបញ្ច ូលពិធីសា រស្ត ីពីអ្វ ីដល  ូវធអ្វ ីដល  ូវធ្វ ើ បុ៉   ះទ បុ៉ន្ត ថមទា ំងមា នផ្ន កពលណា  ូវស្វ ងរកជំនួយ  ពលណា  ូវស្វ ងរកជំនួយ  ទៀត 
ផង។ សៀវ  នះបងា  ញអំពីករណីទា ំងឡា យ ដលចា ំបា ច់  ូវស្វ ងរកដំបូនា  នពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬវជ្ជ បណ ិត។ 
បុ៉ន្ត  យសា រតវជ្ជ បណ ិត ឬបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លមិនមនតងតមា ន  ជិតរហូត  ះ ទើបសៀវ  នះ ក៏មា នកា រ 
ណនា ំពីអ្វ ីដល  ូវធ្វ ើ ក្ន ុងពល  ះអ្វ ីដល  ូវធ្វ ើ ក្ន ុងពល  ះ  ះបីជា មា នប   ធ្ង ន់ធ្ង រក៏  យ។

សៀវ  នះ  ូវបា នសរសរឡើង  យ  ើភា សា ងា យៗ ដូច្ន ះអ្ន កដលបា នរៀនសូ   សា លា បន្ត ិចបន្ត ួច  
ក៏អា ច   យល់បា នដរ។ ភា សា ដល  ើ  ក្ន ុងសៀវ  នះ គឺសា មញ្ញ មបំផុត បុ៉ន្ត ខ្ញ ុំសង្ឹឃមថា  វា មិនដូចជា ភា សា កូនក្ម ង        
ពកទ។ ពា ក្យពិបា កមួយចំនួន  ូវបា ន  ើ  កន្ល ងសម  ប សម  ប ឬដើម្ីបឲ្យ  ូវនឹងអត្ថ ន័យ។ ជា ធម្ម តា ពា ក្យទា ំង  ះ  ូវ
បា ន  ើក្ន ុងរបៀបមួយដលអ្ន កអា នអា ចកា ត់សា  នពីន័យរបស់វា បា ន។ តា មវិធីនះ អ្ន កដលអា នសៀវ  នះអា ចមា ន 
ឱកា សបង្ក ើនជំនា ញផ្ន កភា សា របស់គា ត់ ក៏ដូចជា ជំនា ញផ្ន កសុខភា ពទៀតផង។

ពា ក្យសំខា ន់ៗដលអ្ន កអា នអា ចមិនយល់  ូវបា នពន្យល់  ក្ន ុងបញ្ជ ីពា ក្យ ឬវា ក្យស័ពវា ក្យស័ព្ទ   ផ្ន កចុងក  យន     
សៀវ  ។ ពា ក្យទា ំងនះ  ូវបា នសរសរជា អក្សរ   តអក្សរ   ត  សិនបើវា ទើបត  ូវបា ន  ើជា លើកដំបូង  ក្ន ុងជំពូក 
ណា មួយ។

សៀវ  ទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិតទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិត នះ  ូវបា នសរសរឡើងដំបូងជា ភា សា អស ៉ ញស   ប់កសិករ  តា មតំបន់ភ្ន ំន
 ទសមុិកសុីកូ ដលចា ប់តា ំងពល  ះ មា នរយៈពល២៧ឆា  ំមកហើយៗដលអ្ន កនិពន្ធ បា នជួយបង្ក ើតបណា្ខ  ញ 

ថទា ំសុខភា ពមួយ ដលសព្វ ថ្ង នះ  ូវបា នអនុវត្ត  យអ្ន កភូមិ  ះផា  ល់។ សៀវ  ទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិតទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិត  ូវ បា ន  
បក    ជា ង៥០ភា សា រួចមកហើយៗ  ូវបា ន  ើ   ស់  យភា  ក់ងា រសុខភា ពភូមិ ក្ន ុងជា ង១០០  ទស។



កា រ  ះពុម្ព សៀវ  នះជា ភា សា អង់គ្ល សជា លើកដំបូង  ូវបា នធ្វ ើឡើងតា មសំណើជា  ើនដើម្ីបធ្វ ើកា រកស  ួល 
ស   ប់  ើ   ស់  ក្ន ុងទ្វ ីបអា  ិក និងអា សុី។ ខ្ញ ុំបា នទទួលជំនួយនិងសំណូមពរពីមនុស្សជា  ើនដលមា នបទ 
ពិ  ធន៍  ក្ន ុងតំបន់ជា  ើនក្ន ុងពិភព  ក។ បុ៉ន្ត កា រ  ះពុម្ព ជា អង់គ្ល សនះហា ក់ដូចជា មា នកា របា ត់បង់អត្ថ ន័យ 
និង អត្ថ   ជន៍ជា  ើន ពីច  ប់ដើមជា ភា សា អស  ញ ដល  ូវបា នសរសរឡើងស   ប់តតំបន់ជា ក់លា ក់មួយ 
និង ស   ប់មនុស្សដលជា អ្ន កជិតខា ង និងជា មិត្ត ជា  ើនឆា  ំមកហើយ របស់ខ្ញ ុំ។ ក្ន ុងកា រសរសរសៀវ  នះឡើងវិញ 
ស   ប់ប  ើឲ្យមនុស្ស  ក្ន ុងតំបន់ផ្សងៗក្ន ុងពិភព  ក អត្ថ ន័យរបស់វា បា នកា  យជា មា នលក្ខ ណៈទូ  ពក។

ដើម្ីបឲ្យមា ន   ជន៍ពញលញ សៀវ  នះគួរត  ូវបា នកស  ួល  យអ្ន កដលយល់ដឹង  ើន ពីត  ូវកា រ ដើម្ីបឲ្យមា ន   ជន៍ពញលញ សៀវ  នះគួរត  ូវបា នកស  ួល  យអ្ន កដលយល់ដឹង  ើន ពីត  ូវកា រ 
សុខភា ព ទំនៀមទមា  ប់ វិធីពិសសៗនកា រព  បា លជំងឺ និងភា សា  ចា ំតំបន់  ះ។សុខភា ព ទំនៀមទមា  ប់ វិធីពិសសៗនកា រព  បា លជំងឺ និងភា សា  ចា ំតំបន់  ះ។

ខ្ញ ុំសូមលើកទឹកចិត្ត ដល់បុគ្គ ល ឬគ   ងកម្ម វិធីទា ំងឡា យដលមា នបំណង  ើ   ស់សៀវ  នះ ឬផ្ន កខ្ល ះន 
សៀវ  នះ ដើម្ីបរៀបរៀងសៀវ  របស់ខ្ល ួនស   ប់អ្ន កភូមិ ឬបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល។ កា រអនុ ្ញ  តពីអ្ន កនិពន្ធ  ឬអ្ន ក 
ផលិត គឺមិនចា ំបា ច់ទ  សិនបើផ្ន កដល  ូវបា នផលិតឡើងវិញ  ះ  ូវបា នចកចា យ  យមិនយក   ក់ ឬក៏  សិនបើផ្ន កដល  ូវបា នផលិតឡើងវិញ  ះ  ូវបា នចកចា យ  យមិនយក   ក់ ឬក៏ 
យកតថ្ល ដើម មិនមនដើម្ីបស្វ ងរក   ក់ចំណញយកតថ្ល ដើម មិនមនដើម្ីបស្វ ងរក   ក់ចំណញ។ វា នឹងជា កា រ  សើរណា ស់  សិនបើអ្ន កអា ច (១) បញ្ច ូល 
សចក្ត ី ថ្ល ងអំណរគុណ និង (២) ផ្ញ ើសៀវ  មួយច  ប់ដលអ្ន កបា នផលិត មកកា ន់ Hesperian Foundation 
តា មអា សយដា  នៈ 1919 Addison St., #304, Berkeley, California 94704, U.S.A។

ចំ  ះកម្ម វិធីសុខភា ពដលគា  នធនធា នស   ប់កស  ួលសៀវ  នះឡើងវិញ ឬរៀបរៀងសៀវ  របស់ខ្ល ួនទ 
ខ្ញ ុំសូមសំណូមពរថា   សិនបើអ្ន ក  ើ   ស់សៀវ  នះ សូម  ើវា ជា មួយខិត្ត ប័ណ្ណ  ឬសំភា រផ្សងៗទៀត ដើម្ីបផ្ត ល់ 
ព័ត៌មា នបន្ថ ម តា ម  ូវកា រ។

 ក្ន ុងផ្ន កទំព័របតងទំព័របតង (កា រ  ើ   ស់ ក  ិត  ើ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន ក្ន ុងកា រ  ើថា  ំ) មា នកន្ល ងទំនរដលទុក 
ស   ប់សរសរ   ះពា ណិជ្ជ កម្ម  និងតម្ល របស់ថា  ំ។ ជា ថ្ម ីម្ត ងទៀត កម្ម វិធីផ្សងៗឬអង្គ កា រក្ន ុង  ុកដលចកចា យ
សៀវ  នះ អា ចធ្វ ើបញ្ជ ីមួយន   ះគីមីរបស់ថា  ំ ឬ   ះពា ណិជ្ជ កម្ម នថា  ំដលមា នតម្ល  ក និងតម្ល របស់ថា  ំ 
ដើម្ីបភា  ប់ជា មួយសៀវ  នះ។

សៀវ  នះ  ូវបា នសរសឡើងស   ប់អ្ន កដលចង់ថទា ំសុខភា ពផា  ល់ខ្ល ួន និងសុខភា ពរបស់អ្ន កដទទៀត។ 
 ះ ជា យា៉ ងនះក្ត ី សៀវ  នះ  ូវបា ន  ើ   ស់យា៉ ងទូលំទូលា យ ជា សៀវ  បណ្ណ ុះបណា្ខ  លនិងជា សៀវ  ជំនួយ

ក្ន ុងកា រងា រ ស   ប់ភា  ក់ងា រសុខភា ពសហគមន៍។  យហតុនះហើយ បា នជា  ក្ន ុងអា រម្ភ កថា  មា នបន្ថ ម 
សចក្ត ីផ្ត ើម សំរា ប់បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល  យបា នប   ក់យា៉ ងច  ស់ថា  កា រងា រទីមួយរបស់បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល កា រងា រទីមួយរបស់បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល 
គឺកា រចករំលក ចំណះដឹងរបស់គា ត់ និងជួយអប់រំ  ជា ជន។គឺកា រចករំលក ចំណះដឹងរបស់គា ត់ និងជួយអប់រំ  ជា ជន។

បច្ច ុប្បន្ន នះ  ព័ន្ធ ថទា ំសុខភា ពកំពុងស្ថ ិតក្ន ុងសភា ពមា នវិបតិ្ត  មិនថា ត  ក្ន ុង  ទសជឿនលឿន ឬ  ទស 
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍  ះទ។ ជា ញឹកញា ប់ សចក្ត ី  ូវកា ររបស់មនុស្ស តងតមិនទា ន់បា នបំពញបា នល្អ  ឡើយ។  
ភា ពយុត្ត ិធម៌  មា នតិចតួចណា ស់។ អ្វ ីដលសំបូរលើសលុប គឺស្ថ ិតក្ន ុងដរបស់មនុស្សមួយចំនួនតូចតបុ៉   ះ។

យើងសង្ឹឃមថា  តា មរយៈកា រចករំលកចំណះដឹង  យសប្បុរស និងតា មរយៈកា ររៀនសូ  អំពីកា រ  ើ   ស់ 
អ្វ ីដលល្អ បំផុត ទា ំងកា រព  បា លតា មវិធីបុរា ណ និងសម័យ មនុស្ស   ប់ទីកន្ល ងទា ំងអស់កា ន់តមា នចិត្ត សប្ុបរស 
យកចិត្ត ទុកដា ក់ក្ន ុងកា រថទា ំសុខភា ព របស់ខ្ល ួនគផា  ល់ និងរបស់អ្ន កដទ។

                                                                      ដវីឌ វ័រណឺ



កំណត់សំគា ល់អំពីកា រ  ះពុម្ព ថ្ម ីនះ

 ក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព កស  ួលឡើងវិញនសៀវ  ទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិតទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិត នះ យើងបា នបន្ថ មព័ត៌មា នថ្ម ីៗ និងក 
លំអព័ត៌មា នចា ស់ៗមួយចំនួន  យផ្អ កលើចំណះដឹងផ្ន កវិទ  សា  ្ត ថ្ម ីៗ។ អ្ន កជំនា ញក្ន ុងកា រថទា ំសុខភា ព ដល 
មក ពីតំបន់ជា  ើននពិភព  ក បា នផ្ត ល់ដំបូនា  ននិងសចក្ត ីណនា ំ  កប  យភា ពសប្ុបរស។

 កន្ល ងដលអា ចដា ក់បញ្ច ូលបា ន  យមិនបា ច់កលខទំព័រ យើងបា នបន្ថ មព័ត៌មា នថ្ម ីៗ  ក្ន ុងផ្ន ក  លន 
សៀវ  នះ។ (តា មវិធីនះ លខទំព័រគឺស្ថ ិត  ដដល ដូច្ន ះទំព័រ  ងក្ន ុងសៀវ  ដទទៀតរបស់យើង ដូចជា     
សៀវ   កា រជួយបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លឲ្យរៀនកា រជួយបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លឲ្យរៀន  ត  ឹម  ូវដដល)។

ទំព័រខៀវទំព័រខៀវ គឺជា ផ្ន កថ្ម ីមួយ ដលមា ន  ផ្ន កខា ងក  យនសៀវ   (ទំ.៣៩៩) ផ្ត ល់ព័ត៌មា នអំពីប   សុខភា ព 
ផ្សងៗដលកំពុងកើតមា ន ឬដលនា ំឲ្យមា នកា រ  ួយបា រម្ម ណ៍ពិសស ដូចជា  ជំងឺអដស៍ ដំ   លើ  ដា ប់ភទ 
ជំងឺleishmaniasis ផលវិបា កនកា ររំលូតកូន ដង្ក ូវ  ះវៀន និងជំងឺផ្សងៗទៀត។ ហើយក៏មា ន  ធា នបទថ្ម ីៗទៀត 
ដូចជា  កា រវា ស់សមា  ធឈា ម កា រ  ើថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតមិន  ឹម  ូវ  កា រញៀន  ឿងញៀន និងវិធីសា  ្ត ថទា ំទា រក 
ដលសំរា លមិន  ប់ខ និងទា រកដលមា នទម្ង ន់ទា ប។

 ក្ន ុងសៀវ  នះមា នគំនិតនិងព័ត៌មា នថ្ម ីៗជា  ើន   ះចំណះដឹងវជ្ជ សា  ្ត តងតវិវត្ត ជា និច្ច ! ឧទា ហរណ៍ ៖

 ដំបូនា  នអំពីអា ហា រូបត្ថ ម្ភ អា ហា រូបត្ថ ម្ភ   ូវបា នផា  ស់ប្ត ូរ។ អ្ន កជំនា ញធា  ប់បា ន   ប់ដល់មា  យឲ្យផ្ត ល់អា ហា រសំបូរ  ូតអ៊ីន ឲ្យ 
បា ន  ើនដល់កូន។ បុ៉ន្ត ឥឡូវនះគបា នដឹងថា  អ្វ ីដលកុមា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ូវកា រ គឺអា ហា រសំបូរថា មពល 

 វិញ។ អា ហា រថា មពលជា  ើនដលមា នតម្ល  ក ជា ពិសស   ប់ធញ្ញ ជា តិ ផ្ត ល់នូវ  ូតអ៊ីន  ប់   ន់ 
 សិន បើកុមា របរិ  គអា ហា រនះឲ្យបា ន  ប់   ន់។ សិន បើកុមា របរិ  គអា ហា រនះឲ្យបា ន  ប់   ន់។ ឥឡូវនះ វិធីផ្សងៗក្ន ុងកា រផ្ត ល់អា ហា រថា មពល  ប់   ន់ 
 ូវបា នលើកយកមកពិភា ក   ជំនួស "អា ហា រទា ំងបួនក ុម"។ (សូមមើលជំពូក ១១)

 បច្ច ុប្បន្ន នះដំបូនា  នក្ន ុងកា រព  បា លជំងឺដំ  ក ពះជំងឺដំ  ក ពះ គឺខុសពីមុន។ ជា  ើនឆា  ំមកហើយ វជ្ជ បណ ិតបា នណនា ំ 
ឲ្យផឹកទឹក  ះ  ឲ្យបា ន  ើន។ បុ៉ន្ត  បើ  ង  តា មកា រ   វ   វថ្ម ីៗនះ កា រដល  សើរគឺកា រផឹកទឹកឲ្យ 
បា ន  ើន មិនមនទឹក  ះ  ទ។ (មើលទំ.១២៩)

 ចំណះដឹងអំពីកា រផឹកទឹកក្ន ុងជំងឺរា កកា រផឹកទឹកក្ន ុងជំងឺរា ក (កា រព  បា លប  ្គ ប់ជា តិទឹកតា មមា ត់)ក៏  ូវបា នផា  ស់ប្ត ូរដរ។ ក្ន ុងពល 
កន្ល ងមកថ្ម ីៗនះ អ្ន កជំនា ញធា  ប់គិតថា  ភសជ្ជ ៈដលមា នជា តិស្ក រ គឺល្អ បំផុត។ បុ៉ន្ត ឥឡូវនះយើងបា នដឹងថា  
ភសជ្ជ ៈ ដលធ្វ ើពី   ប់ធញ្ញ ជា តិ មា ន  សិទ្ធ ិភា ព ក្ន ុងកា របងា្ក  រកា របា ត់បង់ជា តិទឹក កា ត់បន្ថ យកា ររា ក  មទា ំង
បងា្ក  រកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  បា នល្អ ជា ងភសជ្ជ ៈដលមា នជា តិស្ក រ ឬទឹកអូរ៉ា លីត។ (មើលទំ.១៥២)

 ផ្ន កមួយ  ូវបា នបន្ថ ម អំពីឧបករណ៍រមា  ប់ម  គឧបករណ៍រមា  ប់ម  គ។ ផ្ន កនះមា នសា រសំខា ន់ក្ន ុងកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងរា លដា លន  
ជំង ឺមួយចំនួន ដូចជា  ជំងឺអដស៍ (មើលទំ.៧៤)។

 យើងក៏បា នបន្ថ មផ្ន កជំងឺ  ុនឈា មជំងឺ  ុនឈា ម (ទំ.១៨៧) និងកងដា ក់  ដស   ប់ពន  រកំណើត កងដា ក់  ដស   ប់ពន  រកំណើត (ទំ.២៩៣)។ 
 ទំព័រ១០៥ មា នបន្ថ មព័ត៌មា នអំពីកា រព  បា លពស់ចិកកា រព  បា លពស់ចិក។ 

 សូមមើលទំព័រ១៣៩ ស   ប់ព័ត៌មា នលម្អ ិតអំពីកា រសង់បង្គ ន់អនា ម័យបង្គ ន់អនា ម័យ។ 



 សិនបើ  កអ្ន កមា នសំណូមពរដើម្ីបកលម្អ សៀវ  នះ សូមទា ក់ទងមកយើងខ្ញ ុំ។  សិនបើ  កអ្ន កមា នសំណូមពរដើម្ីបកលម្អ សៀវ  នះ សូមទា ក់ទងមកយើងខ្ញ ុំ។ 
គំនិត  បល់របស់  កអ្ន ក មា នសា រសំខា ន់ណា ស់ស   ប់យើង។គំនិត  បល់របស់  កអ្ន ក មា នសា រសំខា ន់ណា ស់ស   ប់យើង។

"សុខភា ពល្អ សំរា ប់មនុស្សទា ំងអស់" អា ចស   ច  បា នតា មរយៈកា ររៀបចំសចក្ត ី  ូវកា ររបស់  ជា ជនឲ្យ "សុខភា ពល្អ សំរា ប់មនុស្សទា ំងអស់" អា ចស   ច  បា នតា មរយៈកា ររៀបចំសចក្ត ី  ូវកា ររបស់  ជា ជនឲ្យ 
កា ន់តមា នសមភា ព ដូចជា ដីធ្ល ី   ក់បៀវត្ស សវា កម្ម ផ្សងៗ និងសិទ្ធ ិមនុស្ស។ កា ន់តមា នសមភា ព ដូចជា ដីធ្ល ី   ក់បៀវត្ស សវា កម្ម ផ្សងៗ និងសិទ្ធ ិមនុស្ស។ 

បន្ថ មអំណា ចឲ្យ  ជា ជន!បន្ថ មអំណា ចឲ្យ  ជា ជន!

ឥឡូវនះ  ក្ន ុងទំព័របតងទំព័របតង មា នបញ្ច ូលថា  ំមួយចំនួនថមទៀត។ នះ  យសា រតមា នជំងឺមួយចំនួនបា នសុា ំ  
ជា មួយ ថា  ំដលយើងបា ន  ើកា លពីមុន។ ដូច្ន ះវា រឹតតធ្វ ើឲ្យពិបា កក្ន ុងកា រផ្ត ល់ដំបូនា  នងា យៗស   ប់ជំងឺមួយចំនួន 
ជា ពិសស ជំងឺ  ុនចា ញ់ ជំងឺរបង ជំងឺ  ុន  ះវៀន និងជំងឺឆ្ល ងតា មកា ររួមភទ។ ជា ធម្ម តា  យើងតងតផ្ត ល់ជ  ើស
ផ្សងៗក្ន ុងកា រព  បា ល។ បុ៉ន្ត ចំ  ះជំងឺឆ្ល ងជា  ើន អ្ន ក  ូវតស្វ ងរកដំបូនា  នជំងឺឆ្ល ងជា  ើន អ្ន ក  ូវតស្វ ងរកដំបូនា  ន ពី  ូពទ្យ  ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក អំពី 

 ភទថា  ំ ដលអា ចរកបា ននិង  សិទ្ធ ភា ពរបស់វា  ក្ន ុងតំបន់  ះ។

ក្ន ុងកា រក   ព័ត៌មា នថ្ម ីៗរបស់ថា  ំ ភា គ  ើនយើងបញ្ច ូលតថា  ំដលស្ថ ិតក្ន ុងបញ្ជ ីសថសា រវ័ន្ត  របស់អង្គ កា រសុខភា ព 
ពិភព  កបុ៉   ះ។ (  ះជា យ៉ា ងនះក្ត ី យើងនឹងពិភា ក  ពីថា  ំមួយចំនួនដល  ូវបា ន  ើជា ញឹកញា ប់ បុ៉ន្ត វា ជា ថា  ំ 
ដលមា ន   ះថា  ក់ ដើម្ីបផ្ត ល់កា រ  ុង  យ័ត្ន  និងហា ម  ើវា  សូមមើលទំព័រ៥០-៥២ផងដរ)។ ក្ន ុងកា រព  យា ម 
បំពញត  ូវកា រសុខភា ព និងភា ពផ្សងគា  នសុខភា ព  តា មតំបន់ជា  ើនក្ន ុងពិភព  ក យើងបា នបញ្ច ូលថា  ំជា  ើន

 ភទទៀត ដលអា ចលើសពីកា រ  ើ   ស់ស   ប់តតំបន់ណា មួយ។ ចំ  ះអ្ន កដលរៀបចំកស  ួលសៀវ  នះ 
យើងសូមសំណូមពរថា  គួរបំ  ួញនិងកស  ួលផ្ន កទំព័របតង ឲ្យ  ូវនឹងត  ូវកា រជា ក់ស្ត ង និងពិធីសា រជា តិនកា រ 
ព  បា ល  ក្ន ុង  ទសរបស់អ្ន ក។

 ក្ន ុងសៀវ  ទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិតទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិត ថ្ម ីនះ យើងបន្ត ផ្ត ល់តម្ល ចំ  ះកា រព  បា លតា មបបបុរា ណ និងបា នបន្ថ ម 
"ថា  ំបុរា ណ" មួយចំនួនទៀតផងដរ។  ះជា យា៉ ងនះក្ត ី  យសា រមា នថា  ំបុរា ណជា  ើន ពឹងផ្អ កលើរុក្ខ ជា តិនិង 
ទំនៀមទមា  ប់ក្ន ុង  ុក យើងបា នបន្ថ មថា  ំបុរា ណតពីរបីមុខ ដល  ើ   ស់វត្ថ ុធា តុដលងា យរកបា ន ដូចជា ខ្ទ ឹមសត 
បុ៉   ះ។ យើងសង្ឹឃមថា អ្ន កដលកស  ួលសៀវ  នះ នឹងបន្ថ មថា  ំបុរា ណសំខា ន់ៗដលមា ន  ើក្ន ុងតំបន់របស់ 
ពួកគ។

សកម្ម ភា ពសហគមន៍សកម្ម ភា ពសហគមន៍  ូវបា នសង្ក ត់ធ្ង ន់  ក្ន ុងសៀវ  នះ។ ឧទា ហរណ៍ សព្វ ថ្ង នះ កា រ   ន់តពន្យល់ ្ត  ីថា  
"ទឹក  ះមា  យល្អ បំផុត" គឺមិនទា ន់  ប់   ន់ទ។ សហគមន៍  ូវតរៀបចំធ្វ ើយា៉ ងណា  ដើម្ីបឲ្យ   កដថា  ្ត ី អា ចបំ   

 ះកូនបា ន  កន្ល ងធ្វ ើកា រ។ ដូចគា  នះដរ ប   ដូចជា កា រ  ើ   ស់ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតមិនបា ន  ឹម  ូវ(ទំ.៤១២) 
កា រ  ើ   ស់ថា  ំលើសក  ិត(ទំ.៤១៦) និងកា ររំលូតកូន  យគា  នសុវត្ថ ិភា ព(ទំ.៤១៤) អា ច  ះ   យបា ន  យ 

 ជា ជនទា ំងអស់ សហកា រគា  ដើម្ីបធ្វ ើឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគមា នសុវត្ថ ិភា ព មា នសុខភា ពកា ន់ត  សើរ និងកា ន់ត 
មា នភា ពស្ម ើគា  ។ 



កំណត់សំគា ល់អំពីកា រ  ះពុម្ព ជា ភា សា ខ្ម រលើកនះ

សៀវ   ទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិត (Hesperian Foundation, 2006)  ូវបា នបក   ចញជា  ើនភា សា  ហើយបា ន
ដើរតួជា សៀវ  បណ្ណ ុះបណា្ខ  លកា រថទា ំសុខភា ព និងជា ឯកសា រជំនួយស   ប់ភូមិរា ប់ពា ន់  ជំុវិញពិភព  កនះ។ 

 ឆា  ំ១៩៨១ គណៈកម្ម កា រកា តូលិកអ    វសន៌អន្ត រជា តិ(ICMC) បា នបក   សៀវ   ទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិត ទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិត 
 ជា ភា សា ខ្ម រ ហើយ បា នផ្ត ល់ជូន  ជា ជនខ្ម រនូវធនធា នដ៏អសា  រ្យមួយនះ។ បុ៉ន្ត ចា ប់តា ំងពីឆា  ំ១៩៨១មក 

ពិភព  ក មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរយា៉ ង  ើន។ មា នថា  ំថ្ម ីៗជា  ើន  ូវបា នផលិត និងមា នចំណះដឹងថ្ម ីៗជា  ើនអំពីជំងឺ 
ផ្សងៗ  ូវបា នរកឃើញ  មទា ំងមា នកា រកើតឡើងថ្ម ី នូវជំងឺដ៏ធ្ង ន់ធ្ង របំផុតមួយ គឺម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍។ ដូច្ន ះ 
សហគមន៍វជ្ជ សា  ្ត  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ច  ស់ជា  ូវកា រសៀវ  ថ្ម ី និងកា ន់តច  ស់មួយនះជា មិនខា ន។

សៀវ   ទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិត ជា ភា សា ខ្ម រលើកនះ  ូវបា នរៀបចំឡើងឲ្យសីុគា   ប់ទំព័រនឹងសៀវ  ជា ភា សា  
អង់គ្ល ស(  ះពុម្ព លើកទី៩)។ កា រធ្វ ើដូច្ន ះ យើងសង្ឹឃមថា វា អា ចមា ន   ជន៍ដល់អ្ន កអា នដលជា ជនជា តិខ្ម រ 
និងជា អនិកជនខ្ម រ ដល  ក   ទសផងដរ។ ដូច  ក្ន ុងសៀវ  ជា ភា សា អង់គ្ល សដរ សៀវ  ជា ភា សា ខ្ម រ 
លើកនះ  ូវបា នរៀបចំ  យ  ើទំព័រពណ៌   ត ស   ប់ភា  ក់ងា រសុខភា ពសហគមន៍ ទំព័រខៀវមា នព័ត៌មា នថ្ម ីៗ  ហើយ 
ទំព័របតងរៀបរា ប់អំពីថា  ំដល  ូវបា ន  ើជា ញឹកញា ប់។  ក្ន ុងសៀវ  នះ យើងបា នព  យា មធ្វ ើឲ្យព័ត៌មា នដល
បា នបងា  ញ ស្ថ ិតក្ន ុងបរិបទវជ្ជ សា  ្ត ។ ដូច្ន ះ  កអ្ន កនឹងឃើញមា នរូបភា ពថ្ម ីៗមួយចំនួន និងមា នភា ពខុសគា  ខ្ល ះពី
សៀវ  ជា ភា សា អង់គ្ល ស ជា ពិសស  ជំពូកទី១ និងជំពូកទី២ ដលនិយា យអំពីជំនឿសុខភា ពក្ន ុង  ុក។

សៀវ  នះមិនទា ន់ពញលញ  ឡើយទ ពី   ះកា រថទា សំុខភា ពតងតផា  ស់ប្ត ូរជា និច្ច  ហើយមា ន  ធា នបទ 
ជា  ើន ដលយើងអា ចបន្ថ ម ឬធ្វ ើឲ្យកា ន់តច  ស់ថមទៀតបា ន។  សិនបើ  កអ្ន កមា នសំណូមពរស   ប់ក  
លំអសៀវ  នះ សូមផ្ត ល់ព័ត៌មា នមកពួកយើង។

យើងសូមថ្ល ងអំណរគុណចំ  ះកា របក   លើកទីមួយនសៀវ   ទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិត  យ បា បា រ៉ា  ប៊យើ 
RN, BSN រីឆា ដ ហា លមី,  ក សុីបុ៉ន បុ៉ក រួមជា មួយនិងICMC។ កា របក   របស់អ្ន កទា ំង  ះ  ឆា  ំ១៩៨១ គឺជា   
មូលដា  ន យា៉ ងសំខា ន់នកា របក   របស់ពួកយើង។ យើងក៏សូមអបអរសា ទយ៉ា ងកក់   ចំ  ះក ុមបក    និងក ុមក  

ស  ួលរបស់យើង ដូចជា   កហង សំបូរ អ្ន ក  ី អុ៊ក ច  ្ទ ា  កញា  ភា រម្យ អ្ន ក  ីវជ្ជ បណ ិត ឡា រ៉ា  ណា រីតា  
 មទា ំងអបអរសា ទរ ចំ  ះដគូរបស់យើង ដូចជា   កវជ្ជ បណ ិត ឡា វ ចនា   និង  ក ៉  បូរា ណ  អង្គ កា រ ពន្ល ឺ 

សុខភា ព ដលបា នពិនិត្យកស  ួល រៀបចំទំព័រ និងធ្វ ើកា រ  ះពុម្ព ។ យើងក៏សូមអបអរសា ទដល់អ្ន ក  ី អា ន ហល 
NP ចំ  ះជំពូកដ៏សំខា ន់របស់គា ត់ស្ត ីពីជំនឿសុខភា ពរបស់  ជា ជនកម្ព ុជា  និងអបអរសា ទចំ  ះកា រគា ំ  របស់អង្គ កា រ 
អូ អឹម អហ្វ  អន្ត រជា តិ  កម្ព ុជា ។ កា រផ្ត ល់វិភា គទា នដលមិនអា ចកា ត់ថ្ល បា ន សំរា ប់សុខភា ពន  ជា ជនកម្ព ុជា នះ 
នឹង មិនអា ច   ិត្ត  បា ន  យគា  នពលិកម្ម  និងកា រខិតខំរបស់បុគ្គ លនិងអង្គ ភា ពទា ំងអស់នះបា នឡើយ។ សូមឲ្យ 

 ជា ពលរដ្ឋ  កម្ព ុជា មា នសុខភា ពកា ន់ត  សើរឡើង!

សូម  កប  យសា ធុកា រពរ!

វជ្ជ បណ ិត ដវីឌ ណា រីតា 
អ្ន កស  បស  ួលកម្ម វិធីបក   ជា ភា សា ខ្ម រ
ខត្ត សៀមរា ប  ទសកម្ព ុជា 
wtind_khmer@yahoo.com

សូមឧទ្ទ ិសសៀវ  នះជូនដល់ Donna "Donita"  Neise (1957-2007)។ សូមឲ្យក្ត ី  ឡា ញ់នជីវិត ក្ត ីសង ្ឹឃម សូមឧទ្ទ ិសសៀវ  នះជូនដល់ Donna "Donita"  Neise (1957-2007)។ សូមឲ្យក្ត ី  ឡា ញ់នជីវិត ក្ត ីសង ្ឹឃម 
និងសចក្ត ីកា  ហា ន  របស់គា ត់ បន្ត  លើកទឹកចិត្ត ពួកយើង ដើម្ីបកា រផា  ស់ប្ត ូរដ៏មា នន័យ និងជីវិតកា ន់ត  សើរឡើង។និងសចក្ត ីកា  ហា ន  របស់គា ត់ បន្ត  លើកទឹកចិត្ត ពួកយើង ដើម្ីបកា រផា  ស់ប្ត ូរដ៏មា នន័យ និងជីវិតកា ន់ត  សើរឡើង។



Note About This Khmer Edition

Where There Is No Doctor has been translated into several of languages and serves both as a health 
care training tool and reference in thousands of villages around the world.  In 1981, the International 
Catholic Migration Commission (ICMC) translated WTIND into Khmer, providing Cambodians this 
wonderful resource.  But a lot of things have changed in our world since 1981.  There have been new 
medicines, new understandings of disease, and perhaps the gravest new development - HIV/AIDS.  
Therefore, the medical community in Cambodia needed a new, clearer version of this resource.

This Khmer version of WTIND is arranged to match the English version (9th printing) page for page.  
In this way, we hope it can be useful to both Khmer-readers and expatriates alike.  As in the English 
version, the book is arranged with tan pages to the community health worker, blue pages containing 
newer information, and green pages listing some more commonly used medications.  Throughout the 
book, we have tried to contextualize the medical concepts presented.  Therefore, you will find several 
new illustrations and some differences from the English version, most notably Chapters 1 & 2 which 
deal with local health beliefs.

This book is not complete - health care is always changing and there are many topics we know we 
could add to or make clearer.  If you have suggestions for improving this book, please let us know!

We wish to acknowledge the groundbreaking work of the first Khmer translation of WTIND by 
Barbara Bayers, RN, BSN, Richard Halmy, Sipon Pok and the ICMC.  Their 1981 translation served as an 
excellent basis for ours.  Also big congratulations to our translation and proofreading team, Sambo 
Heng, Chantrea Ouk, Phearum Gnea and Lara Narita, MD for a monumental undertaking well done; to 
our partners, Chantha Lao, MD and Boran Mao at Ponleu Sokhapheap, for the excellent job in proofing, 

layout and printing; to Ann Hall, NP for her important chapter on Cambodian health beliefs; and to the 
support of OMF International Cambodia.  This invaluable contribution to the health of the Cambodian 
people wouldn't have been possible without the dedication and hardwork of these individuals and 
organizations.  May we see a healthier Cambodia as a result!

Blessings,

David S. Narita, MD
Khmer Translation
Project Coordinator
Siem Reap, Cambodia
wtind_khmer@yahoo.com

This book is dedicated to the memory of Donna "Donita" Neise (1957 -2007).  This book is dedicated to the memory of Donna "Donita" Neise (1957 -2007).  

May her love for life, her hope and her courage continue to inspire us to meaningful change and better lives.May her love for life, her hope and her courage continue to inspire us to meaningful change and better lives.



បញ្ជ ីនកា រក   សំខា ន់ៗពីសៀវ  ភា សា អង់គ្ល ស

ទំព័រទំព័រ

១-១៦ កា រព  បា លតា មផ្ទ ះ និងជំនឿដលគនិយម  ូវបា នសរសរឡើងវិញឲ្យ  ូវនឹងសា  នភា ព  
 ទសកម្ព ុជា 

២២-២៥ ជំងឺរបស់ជនជា តិអា មរិកឡា ទីន  ូវបា នលុប  ល

២៧ ផ្ន កជំងឺ  ៊ុយសឡូសុីស  ូវបា នប្ត ូរ  ជា ជំងឺ  ុនឈា ម

៥០-៥១ កា រពិភា ក  អំពីកា រ  ើថា  ំខុស  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូល

១០៤ ពស់សា ចា ស់  ូវបា នជំនួស  យពស់វកអសិរពិស មា៉ ឡា យា៉ ន (Malayan Pit Viper)

២២៧ River Blindness  ូវបា នលុប  ល

៣២១ Sickle cell disease  ូវបា នជំនួស  យផ្ន កថា ឡសឺមៀ

៤០៦-៤០៧ Guinea worm  ូវបា នលុប  ល

៤០៩ របួស  យកា រ  ជា ក់ហួសហតុ  ូវបា នលុប  ល

List of Significant Changes from the English Edition

PagePage

1-16 Home Cures and Popular Beliefs re-written for Cambodia

22-25 Latin American illnesses removed

27 Brucellosis section changed to dengue fever

50-51 Drug misuse discussion contextualized

104 Rattlesnake replaced by the Malayan Pit Viper

227 River blindness removed 

321 Thalessemia section replaces sickle cell disease

406-407 Guinea worm removed

409 Injuries from extreme cold removed




