
ការព្យាបាលនិងការថែទំាការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀន
និងប្រឿងសសវងឹបោយមានមូលោឋា នសហរមន៍

ព័្ត៌មានសបងខេរស្មារ់អាសី៊អាបរនាយ៍

ការព្យាបាលបោយមានមូលោឋា នកនា៊ងសហរមន៍  សំបៅបៅរកររូមន្តណាមួយ  ថែលរញូ្លការព្យាបាល អនាកថែល
ទទួលផលរ៉ះពាល់ពី្ការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀន និងអនាកបៅកនា៊ងរន្៊កបៅកនា៊ងសហរមន៍ បោយការផ្តល់ការថែទំាឱ្យបាន
ជា្រចំាចំបពាះអនាកថែលស្ិតបៅឆ្ងា យ និងជួរការលំបាកទទួលបសវាកម្ម  បោយការជំរះលាងជាតិព៊្ល  និងការប្វើ
ឱ្យមានបសរ្ភាព្បៅប្កាយការព្យាបាលនិងការរញូ្លរមួទំាងការរន្តការព្យាបាលបោយប្រើ្បាស់ថ្នា ំ។ វាទាមទារ
ឱ្យមានការចូលរមួនិងការសំររសំរលួពី្្ករុមអនាកស៊ខភាព្សង្គមនិងបសវាកម្ម  មិនថមនជាលកខេណះរបច្កបទសបែើម្ី
ប្លើយតរបៅនិងត្មរូវការពី្អនាកជំងឺប�ើយ។  ការគំា្ទបោយតឹងរងឹចំាបាច់    ផ្តល់ែល់្ររួសារអនាកជំងឺនិងសហរមន៍
បែើម្ីប្លើយតរបៅនឹងរញ្ហា ថ្នា ំ និងប្រឿងសសវងឹែ៏ស្ម៊រសា្ម � និងបែើម្ីធានា្រសិទ្ិភាព្ និងមានលទ្ផលរយះបព្ល
ថវង។ ការព្យាបាលបោយមានមូលោឋា នកនា៊ងសហរមន៍្តរូវបានរិតរូរបែើម្ី

CBTx

បតើបយើងអាចឱ្យនិយមន័យយ៉ងែូចបម្តចអំពី្ពាក្យថ្ “ការព្យាបាលថែលមានមូលោឋា ន
កនា៊ងសហរមន៍”?

• មានទីតំាងបៅកនា៊ងសហរមន៍ 
• របងកើនអំណាចឱ្យសមារមន៍៖ការរញូ្ល្នធានកនា៊ងសហរមន៍និងការរមួចំថណក
• ការសិកសាជីវ-ចិត្តសាសស្ត-និងសង្គម
• ជាទូបៅឱ្យអនាកជំងឺសំរាកបៅផ្ះ
• មានការថែទំានិងការថណនំាជា្រចំា
• រញូ្លបសវាកម្មស៊ខភាព្និងសង្គម

ចូលរមួបោយការស្ម័្រចិត្តនិងមានលទ្ភាព្រង់ល៊យបាន។

• បែើម្ីជួយឱ្យ អនាកជំងឺអាចមានសមត្ភាព្បចះែឹង្ររ់្គាន់ បែើម្ី្ររ់្រងរញ្ហា ថ្នា ំប�ៀន, ប្រឿងសសវងឹនិងរញ្ហា  
ពាក់ព័្ន្បផសេង ៗ កនា៊ងសហរមន៍។

• រញ្ឈរ់ឬកាត់រន្យការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹ។
• បែើម្ីប្លើយតរបៅ និងត្មរូវការទំាងលកខេណះជារ៊រ្គល និងធានាែល់លទ្ផលជាវជិាជា មាន ថែលនឹងអាចបកើតប�ើង។
• ការចូលរមួយ៉ងសកម្ម  ពី្អង្គការអភិវឌ្ឍន៍បៅកនា៊ងតំរន់  សមាជិកសហរមន៍ និង្រជាព្លរែឋាបគាលបៅ  បែើម្ី    

កសាងរណា្ត �រមួមួយថែលមានលកខេណះជាការរ្ងរួររ្ងរួមគានា រវាងសហរមន៍កនា៊ងលកខេណះថែលប្វើឱ្យការងារ 
មាន្រសិទ្ិភាព្។

• កាត់រន្យត្មរូវការនិងការទាមទារឱ្យមានការព្យាបាលថែល្តរូវសំរាកបៅទីកថនលងឬ្តរូវស្ិតបៅប្កាមការឃ្ល ំ 
បមើលចំបពាះ ្រជាជនថែលមានរញ្ហា ថ្នា ំប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹ។

លកខេណះសំខាន់ថែលរងាហា �អំពី្បសវាកម្មែ៏ល្អរឺមានការរញូ្លការព្យាបាលថ្នា ំប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹបៅនិងកម្មវ ិ្ ី 
ការថកថ្រខលួនប�ើងវ�ិបៅកនា៊ងបសវាកម្មស៊ខភាព្និងសង្គមនិងផ្តល់និរន្តរភាព្និងការទទួលខ៊ស្តរូវែល់សហរមន៍។

ការព្យាបាលជំងឺមានមូលោឋា នកនា៊ងសហរមន៍្តរូវចាត់ទ៊កជាវ ិ្ ីែ៏មាន្រសិទ្ិភាព្ខ្ពស់ បែើម្ីផ្តល់ជំនួយជូនអនាក



ការព្យាបាលនិងការថែទំាការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀនប្រឿងសសវងឹបោយមានមូលោឋា នសហរមន៍ព័្ត៌មានសបងខេរស្មារ់អាសី៊អាបរនាយ៍ ទំព្័រ 2

រំរនូនការព្យាបាលថររថផ្អកបៅបលើមូនោឋា នសហរមន៍

ថែលមានរញ្ហា ពី្ការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹ។ ភស្ត៊តាងពី្ទូទំាងពិ្ភព្បលាកបានរងាហា �ឱ្យប�ើ�ថ្
អនាកជំងឺថែលបានទទួលបសវាកម្មព្យាបាលបៅកនា៊ងសហរមន៍ មានអ្តាទារបរើប្រៀរប្ៀរជាមួយចំនួននែងាថែល
្តរូវសានា ក់បៅកនា៊ងមន្ីរបព្ទ្យនិងរន្រ់សប្ងា្គ ះរន្ាន់និងពី្រញ្ហា បល្មើសចបារ់។
បនះជាអត្្របយជន៍ខលះៗ ពី្ការព្យាបាលថែលមានមូលោឋា នកនា៊ងសហរមន៍ (ទល់និងបសវាផ្តល់បៅកនា៊ងផ្ះ)
បោយមាន ៖
• ជំនួយសំររសំរលួអនាកជំងឺពី្ការពិ្បាកបែើម្ីរកការព្យាបាល។
• មានការទាក់ទា�អារម្មណ៍ពី្អនាកជំងឺ។
• អនាកជំងឺនិង្ររួសារនិងសហរមន៍អាចមានលទ្ភាព្រង់នែលបសវាកម្មបាន។
• ជាការជួយបលើកទឹកចិត្តអនាកជំងឺនិងមានបសរភីាព្រស់បៅកនា៊ងររោិឋា ន្ម្មជាតិបែើមររស់ខលួន។
• រងកឱ្យមានភាព្្ូរសសាលមិនតឹងថតងអារម្មណ៍បរើសិនប្រៀរប្ៀរនិងការព្យាបាលថររបផសេង ៗ។
• មានការចារ់អារម្មណ៍អាចឈានបៅរកការចូលរមួកនា៊ងសង្គមចារ់តំាងជំហានពី្ែំរូងនិងជាការរបងកើនអំណាច

សមារមន៍។
• ជាការព្យាបាលថែលមិនរខំានរ៉ះពាល់ែល់្ររួរសារអនាកជំងឺនិងការងារ្រចំានែងានិងជីវតិនិងការរស់បៅកនា៊ងសង្គម 

ខ៊សថរលកពី្ការ ព្យាបាលថររបផសេងបទៀតែូចជាការសានា ក់បៅកនា៊ងផ្ះមន្ីរបព្ទ្យ ការព្យាបាលថររ្តរូវមានអនាក 
បមើលជាពិ្បសសឬ្តរូវស្ិតបៅកនា៊ងមណ្ឌ ល។

• សំរលួែល់ការកាត់រន្យការបរ ើសបអើងនិងបលើកកំព្ស់បសចក្តីសង្ឹមពី្សហរមន៍អំពី្លទ្ផលជាវជិជាមាន។

អត្្របយជន៍ពី្ការព្យាបាលជំងឺបោយមានមូលោឋា នកនា៊ងសហរមន៍

រំរកូារផ្តល់បសវាកម្មព្យាបាលលកខេណះជាសហរមន៍ មានការផ្តល់ព្យាបាលយ៉ងទូលំទូលាយ សំរារ់្រជាជន 
រងប្គាះពី្ការប្រើ្បាស់ប្រឿងថ្នា ំប�ៀន និងប្រឿងសសវងឹ និងការរញូ្លបសវាកម្មកនា៊ងមូលោឋា នបោយសហរមន៍
ផ្្ល់។ បសវាកម្មថែទំាស៊ខភាព្កនា៊ងមូលោឋា ន និងអនាកជំនា�ខាងថ្នា ំ និងការវនិិច្័យផលូវចិត្ត និងបសវាបៅកនា៊ងមន្ីរ- 
បព្ទ្យឬមន្ីរព្យាបាលបរារពិ្បសស។ អនាកមានជំងឺនឹង្តរូវរញជាូ នខលួនបៅបសវាកម្មណាមួយ ែ៏សមសសរ ថផ្អកបៅបលើការ  
ពិ្និត្យបរារសញ្ញា រណា្ត លពី្ថ្នា ំប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹ។  បហើយវលិ្ត�រ់មកកាន់សហរមន៍ររស់ខលួនវ�ិ បែើម្ី 
ទទួលជំនួយថែទំារន្តរន្ារ់។ការសិកសាបនះប្វើប�ើងបែើម្ីធានាឱ្យមានការចូលរមួពី្សហរមន៍និងការសារភាជា រ់បៅ
បលើការការពារមិនឱ្យប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀននិងបសវាែ៏មានកំរតិរ៊ណភាព្ទារកនា៊ងសហរមន៍។រំរបូនះ្រករបៅបោយ
្រការ៣ ថែលជាថផនាកសំខាន់ ៗ៖
• អង្គការសហរមន៍កនា៊ងបនាះមានអង្គការមិនថមនរោឋា ភិបាល នឹងអាចជួយថសវងរក អនាកប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀន 

អន៊វត្តន៍ការពិ្និត្យ
• ជំហានែំរូងអំពី្រញ្ហា ការថ្នា ំប�ៀននិងរញជាូ នបៅកាន់កថនលងផ្តល់បសវាស៊ខភាព្បៅបព្លចំាបាច់។ 

អង្គការសហរមន៍ ចារ់អារម្មណ៍បៅបលើការអរ់រ ំ បែើម្ីទរ់សាក ត់ និងការបលើកកំព្ស់ស៊ខភាព្  និងការផ្តល់ 
ជំនួយបៅ្គាែំរូងការវលិ្ត�រ់ និងបសវាការថកថ្រខលួន។

• ការពិ្និត្យ្គាែំរូង ការផ្តល់ការថណនំា ស៊ខភាព្មូលោឋា ន និងបសវាកម្មរញជាូ នរន្ត និង្តរូវផ្តល់បៅ 
មជ្ឈមណ្ឌ លស៊ខភាព្។ អនាកជំងឺនឹង្តរូវរញជាូ នរន្តបៅកាន់មន្ីរបព្ទ្យ ឬមន្ីរព្យាបាលបរារបផសេងៗ បរើសិនចំាបាច់ 
ទាមទារការព្យាបាលជាពិ្បសសបៅ បលើថ្នា ំប�ៀន ជំងឺ្លងឬមានរញ្ហា សរនស្រសាទកំបរ ើក។

• អង្គការសង្គមកិច្ និងអង្គការមិនថមនរោឋា ភិបា លមានការផ្តល់ការសិកសាអរ់រ ំ ការថណនំាការរណ្ត៊ ះរណា្ត ល 
ម៊ខវជិាជា ជីវះ ឪកាសការរកចំណូលការផ្តល់ឥណទានខានា តតូច និងជំនួយព្យាបាលខាងសង្គម និងខាងផលូវចិត្ត។

បសវាស៊ខភាព្

សហរមន៍

អនាកប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀន 
រកម៊ខសញ្ញា /រញជាូ ន
ការ្ររ់្រងករណីនិងប្វើការ
រញ្ជា ក់សាមរ្គីភាព្កនា៊ងសហ
រមន៍និងការបលើកកំរស់ស៊ខ
ភាព្ អនាកស្ិតបៅឆ្ងា យពី្បសវា/

ការយល់ែឹងការ ការពារបមបរារបអ
ែ៏បភញៀវនិងការគំា្ទពី្្ររួសារនិងកា
រវលិ្ត�រ់ចូកសហរមន៍ ការផ្ត
ល់ការបណនំានិងការព្យាបាលបៅ

កនា៊ងផ្ះ។

មជ្មណ្ឌ លស៊ខភាព្
ការពិ្និត្យបលើកែំរូង 

ផ្តល់អន្តរមន៍ខលីៗ 
រញជាូ នរន្ត

មន្ីរបព្ទ្យរញជាូ នរន្ត
ពិ្និត្យអការៈអនាកជំងឺ

្ររ់្រងករណី
ោក់ថផនការព្យាបាល
ជំរះលាងធាត៊ថ្នា ំប�ៀន

ជំនួយថ្នា ំឳសែ
ព្យាបាលផលូវចិត្ត

ស៊ខភាព្ចិត្ត

បអែស៏

របរង

ស៊ខភាព្ទូបៅ

ទំនាក់ទំនងសង្គម/
រណា្ត �អង្គការប្រៅរោឋា ភិបាល

ការថកថ្រខលួនប�ើងវ�ិ
បែើរបលងបៅបព្លទំបនរ 

ការគំា្ទពី្្ររួសារនិងការវលិចូលសង្គមវ�ិ។
អកខេរកម្មនិងការសិកសាអរ់រ ំ

ការរណ្ត៊ ះរណា្ត លម៊ខវជិាជា ជីវៈ
ការរក្បាក់ចំណូល/

ឥណទានខានា តតូចសំរារ់
កសាងបរហោឋា ន



ការព្យាបាលនិងការថែទំាការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀនប្រឿងសសវងឹបោយមានមូលោឋា នសហរមន៍ព័្ត៌មានសបងខេរស្មារ់អាសី៊អាបរនាយ៍ ទំព្័រ 3

“បគាលការណ៍ននការព្យាបាលអនាកមានជំងឺប្រឿងប�ៀនសសវងឹបោយឈរបៅបលើមូលោឋា ន
សហរមន៍” 

បគាលការណ៍ទំាង  ៩ ្រការននការព្យាបាលអនាកមានជំងឺប្រឿងថ្នា ំប�ៀន  ្តរូវបានកត់សំគាល់បៅកនា៊ង  ឯកសារពិ្ភាកសាបបាះព៊្ម្ភ 
ផសាយបោយអង្គការ UNODC-WHO ឆ្នា ំ២០០៨ ស្តីអំពី្  “បគាលការណ៍ននការព្យាបាលអនាកមានជំងឺប្រឿងប�ៀនសសវងឹ បោយឈរ
បៅបលើមូលោឋា នសហរមន៍  ”  ថែលបៅកនា៊ងបនាះបានមានការផ្តល់បគាលការណ៍ថណនំា សំរារ់ការរបងកើតបគាលការណ៍បសវាកម្ម
ព្យាបាលជំងឺឱ្យមានរ៊ណភាព្ខ្ពស់សំរារ់អនាកថែល្តរូវការ។

បគាលការណ៍ទី១៖  ្តរូវប្វើឱ្យបសវាកម្មមានលកខេណះទូលំទូលាយ និងមានការងាយសសរួលទទួលចំបពាះអនាកមាន 
រញ្ហា ថ្នា ំប្រឿងប�ៀនសសវងឹ។
បសវាកម្មការរកសាព្យាបាល  ្តរូវថតប្វើឱ្យមានលកខេណះបរើកជំហរ  និងទូលំទូលាយ  និងមានភាព្ងាយសសរួលទទួល
បៅកនា៊ងតំនលសមរម្យ និង្តរូវរងាហា �ឱ្យប�ើ�ជាជាក់តថស្តងកនា៊ងការផ្តល់បសវាកម្ម  ែ៏មានរ៊ណភាព្ចំបពាះអនាកថែល
្តរូវការការជំនួយ។ 

បគាលការណ៍ទី២៖  ការពិ្និត្យប្ជើសបរ ើស ការប៉ាន់្រមាណ ការវនិិច្័យនិងការបរៀរថផនការព្យាបាល
ការប៉ាន់្រមាណ្តរូវថតអន៊វត្តន៍ឱ្យមានភាព្ជាក់ចបាស់។ ការវនិិច្័យនិង ការោក់កំណត់ថផនការព្យាបាលទំាងបនះ
ជាមូលោឋា នស្មារ់ការព្យាបាលស្មារ់រ៊រ្គលនិមួយៗ  ថែលការសិកសាអំពី្ ត្មរូវការអនាកជំងឺបនះ និងជួយឱ្យបរ
្ររុសសសីចូលរមួកនា៊ងថផនការការព្យាបាល។

បគាលការណ៍ទី៣៖  ការព្យាបាលអនាកមានរញ្ហា ថ្នា ំប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹបោយមានឯកសាររញ្ជា ក់។
ឯកសាររញ្ជា ក់ជាការ្រតិរត្តិែ៏ល្្អ តឹម្តរូវ តាមចំបណះវទិយាសាសស្តរួរថតែឹកនំាការប្វើអន្តរារមន៍ព្យាបាលជំងឺ។ 

បគាលការណ៍ទី៤៖  ការព្យាលអនាកមានរញ្ហា ថ្នា ំប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹ សិទ្ិមន៊សសេ និងកិត្តិយសអនាកជំងឺ
អន្តរារមន៍ព្យាបាលជំងឺ្តរូវថតអន៊វត្តន៍ បោយបគារព្បៅបលើចបារ់សិទ្ិមន៊សសេនិង ការតព្វកិច្ពាក់ព័្ន្បហើយបោយ
មានការស្ម័្រចិត្តនិង អន៊វត្តន៍បៅបោយមានការ្រកាន់ភាជា រ់បៅបលើ ស្តង់ោរស៊ខភាព្និងការរស់បៅ។

បគាលការណ៍ទី ៥៖  ការសំបៅបៅបលើ្ករុម្រជាជនតូចៗ 
មាន្រជាជនជាប្ចើនឯបទៀត ថែលស្ិតបៅកនា៊ងចំបណាម្រជាជន្ំ ថែលទទួលរងពី្ការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀននិង
ប្រឿងសសវងឹ។ ្រជាជនទំាងអស់បនាះទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទ៊កោក់ ជាពិ្បសសថែលបៅកនា៊ងបនាះមាន
យ៊វជន-សស្តី កនា៊ងបនាះមាន សស្តីមាននផ្បពាះ រ៊រ្គលថែលមានជំងឺចំរះ៊ ទំាងផលូវកាយ និងផលូវចិត្ត អនាកប្វើការផលូវបភទ
ជនជាតិបែើមនិងមន៊សសេគា្ម នទំលំបៅោឋា នពិ្ត្បាកែ។

បគាលការណ៍ទី៦៖  ការព្យាបាលអនាកមានរញ្ហា ថ្នា ំប�ៀននិងប្រៀងសសវងឹនិងរទឧ្កិែឋាកម្ម្រព័្ន្យ៊ត្តិ្ម៌។
អនាកប�ៀនថ្នា ំ្តរូវថតចាត់ទ៊កអនាកមានរញ្ហា ជំងឺ និង្តរូវឱ្យស្ិតបៅស្ានភាព្ទាមទារឱ្យមាន ការព្យាបាលស៊ខភាព្   
និងរ៊រ្គលថែលប�ៀនថ្នា ំរួរណាស់ទទួលចូលបៅកនា៊ង្រព័្ន្ ការព្យាបាលស៊ខភាព្ បោយពំ៊្បាច់រញជាូ នខលួនបៅស្ិត
បៅប្កាម្រព័្ន្ត៊លាការប្កាមរទឧ្កិែឋាកម្ម បោយការព្យាបាលកនា៊ងសហរមន៍ជាជប្មើសែ៏ល្្អ របសើរជាងជាការ
ចារ់រញជាូ នខលួនបៅមន្ីរ�ំ៊ឃ្ំងបរើសិនជាអាច្រ្ពឹ្ត្តិបាន។ 

បគាលការណ៍ទី ៧៖  ការជារ់ពាក់ព័្ន្ពី្សហរមន៍និងការជួរជំ៊អនាកជំងឺបៅ្គាែំរូង
ការព្យាបាលបោយមានមូលោឋា នកនា៊ងសហរមន៍ ជាការប្លើយតរបៅនិង ការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀននិង ប្រឿងសសវងឹ
បហើយអាចជំរ�៊ឱ្យមានការថកថ្រកនា៊ងសហរមន៍ បោយការចូលរមួយ៉ងសកម្មពី្នែរូបៅកនា៊ងតំរន់ និងររូមន្តការ 
គំា្ទខាងថផនាកែវកិាពី្សហរមន៍។

បគាលការណ៍ទី ៨៖  ការ្ររ់្រង�លីនិកការផ្តល់ការព្យាលែល់អនាកមានរញ្ហា ថ្នា ំប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹ។
ជាបរឿងសំខាន់ចំាបាច់ថ្បសវាកម្មព្យាបាលជំងឺ ្តរូវថតមានបគាលការណ៍នបយបាយមួយែ៏ជាក់លាក់មួយ បោយឱ្យ
មានការរងាហា �អំពី្បសចក្តី្រកាស  ការព្យាបាល កម្មវ ិ្ ីែំបណើ រការ  និយមន័យអំពី្តួនាទី្ករុមអនាករបច្កបទស  និង
ការទទួលខ៊ស្តរូវការ្តរួត្តានិង្នធានែវកិា។

បគាលការណ៍ទី ៩៖  ្រព័្ន្ការព្យាបាល៖ ការអភិវឌ្ឍន៍បគាលការណ៍នបយបាយ ថផនការយ៊ទ្សាសស្តនិងការសំររ
សំរលួបសវាកម្មឱ្យបានល្អ។
្តរូវថតមានការសិកសាអំពី្នបយបាយមួយ  ថែលជា្រព័្ន្សិកសាអំពី្ការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀន និងសារធាត៊សសវងឹ និង
រ៊រ្គលថែល្តរូវការការព្យាបាលបៅកនា៊ងបនាះមាន ការផ្តល់ខាងភស្ត៊ភារ លំោរ់លំបោយ ការអន៊វត្តន៍ការងារពី្ 
ជំហានមួយបៅជំហានមួយ បោយសារភាជា រ់បៅនិង នបយបាយការប្វើការវាយតំនល ត្មរូវការថផនការព្យាបាលការ
អន៊វត្តន៍និងការតាមោននិងវាយតំនលទំាងអស់បនះចាត់ទ៊កថ្មាន្របយជន៍ខ្ពស់។ 
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បសវាព្យាបាលែ៏មាន្រសិទ្ិភាព្ និងទាក់ទា�អារមណ៍ពី្អនាកជំងឺបៅបព្លថែល បសវាមានលកខេណះងាយសសរួល
ទទួល និងទទួលយកបោយការស្ម័្រចិត្តគា្ម នលកខេខ័ណ្ឌ  បហើយគា្ម នផលតាមផលូវចបារ់ ប្លើយតររាល់ត្មរូវការ 
រ៊រ្គលនិងមាន លកខេណះទូលំទូលាយ បោយគា្ម នការព្យាបាលថររណាមួយថែល    និងសមសសរនិងអនាកជំងឺទំាងអស់។ 
ការព្យាបាលថររបនះ រងាហា �ថ្្តរូវប្រើបព្លយូរ ប្ពាះការជាសះបស្ើយពី្ថ្នា ំប�ៀនបនាះ ជាការងារចំណាយបព្ល
យូរ និងវាអាចមានជំងឺពី្បមបរារបផសេងបទៀត បហើយជាទូបៅវាទាមទារឱ្យមានការព្យាបាលជាប្ចើនែំណាក់កាលថែម
បទៀតផង។

ការព្យាបាលកនា៊ងសហរមន៍ និងបសវាកម្មស៊ខភាព្ជាទូបៅថតងថតមានការវភិារ និងមានអាទិភាព្ការប្វើអន្តរារមន៍
បែើម្ីប្លើយតរបៅ និង្នធានថែលមានកំរតិ បៅតាមទីកថនលងថែលសហរមន៍ពំ៊្អាចមាន្នធាន្ររ់្គាន់។ ការ 
កសាងឱ្យមានរណា្ត �សំរលួការងាររវាងរ៊រ្គលិក និងអនាកស្ម័្រចិត្តបែើម្ីកម្មវ ិ្ ីសហរមន៍ បៅថតជាការប្លើយតរែ៏
សំខាន់។

ជំហានែ៏សំខាន់មួយស្មារ់ផ្តល់ការព្យាបាលសហរមន៍បនះ

• សហរមន៍និងជួយខលួនឯង
• បសវាកម្មបរើកទូលំទូលាយ៖ស៊ខភាព្, 

 សង្គមកិច្, ចបារ់
• ការរស់បៅ្រចំានែងា 
• បអែស៏និងប្រើថ្នា ំហួស

មិនររបិភារ

• ការរងាក រនិងការផ្តល់្រឹកសាលារ់ 
• អន្តរារមន៍ការយល់-អាករ្កិរយិ 
• អន្តរារមន៍្ររួសារ 
• រណ្ត៊ ះរណា្ត លជំនា�រថន្ម / 

ចំណូលវជិាជា ជីវ
• ការគំា្ទគានា បៅវ�ិបៅមក 
• រន្ារ់ពី្ការថែទំា

• រនសេរជាតិព៊្លបៅកនា៊ងរាងកាយ
• ការព្យាបាលបរារសញ្ញា

• ការប៉ាន់្រមាណ
• ថផនការព្យាបាល
• ការ្ររ់្រងករណី

• ជំនួយព្យាបាល(បមថ្
ែូននិងរូ៊ប្ភណូនផ)

• ការផ្តល់ការថណនំា 

ការប្រើ្បាស់

រញ្ហា ពី្ការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀន

ប្រឿងសសវងឹ

ែំបណើ រការ ការព្យាបាលនិងថែទំំាអនាកមានរញ្ហា ពី្ការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹ

ប្រើ្បាស់

ថ្នា ំប�ៀន
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សកម្មភាព្្ករុមឱសែសហរមន៍

នរណា

• អាជាញ ្រសហរម 
• អនាកែឹកនំាសហរមន៍ 
• សមាជិកសហរមន៍
• បសវាស៊ខភាព្ 
• សង្គមកិច្
• អង្គការប្រៅរោឋា ភិបាល 
• អនាកែឹកនំាសាសនា
• អនាកែឹកនំាពាណិជជាកម្ម 
• CPO/អាជាញ ្រអន៊វត្តន៍ចបារ់

អវី?

• កំណត់ការ្ព្រួយបារម្ភ
• កំណត់្នធាន
• ការបោះសសាយរញ្ហា
• ការរញជាូ នរន្ត
• គំា្ទបោយអនាកជំនា�
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ហ
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រ

ែំបណើ រការននការព្យាបាល ថែលបានពិ្ព្ណ៌នាខាងប្កាម ្តរូវបានអន៊វត្តបៅ្ររ់ជំងឺ ការប្រើ្បាស់ប្រឿងប�ៀន
ថែលជាភាព្ខ៊សគានា ែ៏សំខាន់រវាង ពួ្កបររឺថ្ការប្រើថ្នា ំមាន្រសិទ្ិភាព្ បែើម្ីគំា្ទែល់ការព្យាបាលននការ
ពឹ្ងថផ្អក opioid (methadoneនិង buprenorphine) រឺអាចរកបានបៅខណៈបព្លថែល រច្៊រ្ននាមិនមានភស្ត៊តាង
្ររ់្គាន់បលើ្រសិទ្ិភាព្ននថ្នា ំ ស្មារ់ការព្យាបាលននការ ពឹ្ងថផ្អកភានា ក់ងាររបំោចមួយបនះ។ ែូបចនាះការព្យាបាល
ននជំងឺការប្រើ្បាស់បហវតាមីន ក្តីបារម្ភែ៏សំខាន់បៅកនា៊ងតំរន់អាសី៊អាបរនាយ៍ ពឹ្ងថផ្អកយ៉ងខាល ំងបលើការផ្ដល់្រឹកសា
និងអន្តរារមន៍ថផនាកចិត្តសង្គម។ 
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ការអភិវឌ្ឍន៍និង ការផ្តល់បសវាបោយមានមូលោឋា នកនា៊ង
សហរមន៍សំរារ់អនាក្រ្បាស់ថ្នា ំប�ៀននិងប្រៀងសសវងឹ
ទាមទារឱ្យមានទំនាក់ទំនងនិងនែរូទំាងអស់កនា៊ងរមួមាន
ការយល់ែឹងសហរមន៍ និងការរបងកើតជា្ករុម បោយ
សំបៅបៅរកការថកថ្រទសសេនះ និងការរបងកើត្ករុមគំា្ទ
សំរារ់អនាកប្រើ្បាស់ថ្នា ំ។

អនាកស្ិតបៅឆ្ងា យ និងការសាកសួរស៊ខទ៊កខេជា្រចំាចាត់
ទ៊កថ្ជាកតា្ត សំខាន់កនា៊ងការ ប្វើអន្តរារមន៍បោយមាន 
មូលោឋា នកនា៊ងសហរមន៍បែើម្ីសំបៅ បៅរកបគាលបៅ
និងអនាកណាថែលរងប្គាះ ពី្ការប្រើ្បាស់ថ្នា ំ បោយពំ៊្
បានទទួលការព្យាបាលជាពិ្បសសអនាក ថែលអាចមាន
ប្គាះថ្នា ក់ខ្ពស់ពី្ការ្លងបមបរារHIV

បសវាកម្ម្តរូវថតបរៀរចំបែើម្ីឱ្យ  ែល់កំរតិការចូលរមួ ពី្
រ៊រ្គលថែលប្រើ្បាស់ថ្នា ំ  បៅបព្លអនាកប្រើ្បាស់ថ្នា ំ
ប�ៀនរន្តិចរន្តូច  អាចឈានបៅរក   ការប្រើ្បាស់
ថ្នា ំប្រឿងប�ៀនថែលមានប្គាះថ្នា ក់ខ្ពស់។  ឧរករណ៍                      
ជំនួយបែើម្ីសិកសាអំពី្រញ្ហា បនះ ែូចជាបសៀវបៅជំនួយ
អង្គការ WHO អាចជួយឱ្យបយើង ថវកថ�កប�ើ�
រ៊រ្គលថែលស្ិតបៅែំណាក់កាលែំរូងននការប្រើ្បាស់
ថ្នា ំ និងអនាកថែលកំព៊្ងថតរងប្គាះបវទនាពី្ការប្រើ្បាស់
ថ្នា ំប�ៀន និងជាទីរញ្រ់ បយើងអាចរញជាូ នគាត់បៅបសវា
ព្យាបាលណាមួយថែលសមសសរ។

ការប្វើអន្តរារមន៍បោយសបងខេរ   ្រករបៅបោយការប្វើ
អន្តរារមន៍ថររងាយបោយផ្តល់ការយល់ែឹង ការទាក់-
ទា�ទឹកចិត្តឬការកាត់រន្យប្គាះថ្នា ក់ទំាងបនះ អាចប្វើ
បៅតាមផលូវែនាល់មណ្ឌ លសំចត អាគារថែល្តរូវបររង់      
បចាលកម្មវ ិ្ ីថណនំាអំពី្ថ្នា ំនិងមជា៊លសំរារ់ចាក់ថ្នា ំ។

អន្តរារមន៍កាត់រន្យប្គាះថ្នា ក់ចាត់ទ៊កថ្មាន្រសិទ្ិ-
ភាព្ និងអាចអន៊វត្តន៍បាន និងជាការថសវងយល់ពី្រញ្ហា
បោយប្រើ្បាស់វ ិ្ ីសាសស្តជាប្ចើន ខ៊សពី្គានា បោយមាន
បគាលបៅបែើម្ីទរ់សាក ត់  និងកាត់រន្យប្គាះថ្នា ក់  អនាក
ជំងឺពី្ការបមបរារ្លងែូចជា HIV និង Viral Hepatitis 
ការប្រើ្បាស់ថ្នា ំហួស រងររួសឬផលបផសេង ៗ ពាក់ព័្ន្
បៅនឹងការប្រើថ្នា ំ។

ការសំរលួការគំា្ទពី្ចាស់ទំ៊កនា៊ង និងប្រៅសហរមន៍និង

សមាជិក្ររួសារមាន  តួនាទីែ៏សំខាន់   កនា៊ងការថសវងរក
និងបលើកទឹកចិត្ត និងគំា្ទែល់អនាកមានជំងឺទំាងម៊ន និង 
ប្កាយការព្យាបាល។ការសំភាសន៍បោយមានលកខេណះ
រញ៊្ះរញូ្ល បហើយបោយមានបគាលបៅចបាស់លាស់  
និងមានការកំណត់ជាឯកសារ បហើយជាការព្យាបាល
បោយមានការប្វើសកម្មភាព្ប្លើយ្លងគានា  បៅវ�ិបៅមក
បោយ្រកាន់ភាជា រ់បៅបលើការផ្តល់ជំនួយែល់ អនាកជំងឺឱ្យ
អាចរកប�ើ�បហត៊ផលអំពី្ការប្រើ្បាស់ថ្នា ំនិងបែើម្ីប្វើ
ឱ្យមានការផ្ល ស់រ្តូរែ៏ល្្អ របសើរ។

 



ការព្យាបាលនិងការថែទំាការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀនប្រឿងសសវងឹបោយមានមូលោឋា នសហរមន៍ព័្ត៌មានសបងខេរស្មារ់អាសី៊អាបរនាយ៍ ទំព្័រ 6

ជំហានែំរូងននការប្វើការសិកសា អនាកមានជំងឺ្តរូវប្វើ
យ៉ងខលីរ៊៉ថន្តបៅររបិវណសំខាន់ ការសិកសាពី្ការប្រើ 
្បាស់ថ្នា ំប�ៀននិងប្រៀងសសវងឹ ស៊ខភាព្កាយនិងចិត្ត 
ការមានការងារប្វើ ្ររួសារនិងការរមួរស់បៅកនា៊ងសង្គម 
និងការពាក់ព័្ន្បៅ និងរទបល្មើសខ៊សចបារ់បោយមាន
បគាលរំណងបែើម្ី ឱ្យការសិកសាបនះសមសសរ និង្តឹម
្តរូវបៅនិង ការផ្តល់ជំនួយជំហានែំរូង និងរន្តរន្ារ់ 
ែរារណាថែលមាន្ររួសារឬមិត្តជិតសនាិទ្ចូលរមួកនា៊ងការ
សិកសាជំហានែំរូងបនះផង។ 

សិកសាបនះអាចមានការ្តរួតពិ្និត្យឈាម រកបមបរារ 
បោយស្ម័្រចិ ត្តHIV,HCV/HBV,TB និងជំងឺ្លងបផសេង ៗ
បទៀត។ រ៊រ្គលិកព្យាបាល្តរូវមាន តួនាទីប្វើការព្ន្យល់
ជូនអនាកជំងឺឱ្យបានយ៉ងចបាស់លាស់ បោយឈរបៅបលើ
ភាព្ពិ្ត និង្តរូវថតជំរារអនាកជំងឺឱ្យបានែឹង អំពី្ការ
ព្យាបាលនិង បសវាកម្មថែលផ្តល់បោយអង្គការ ឬស្ារ័ន
និងថផនការព្យាបាលររស់រ៊រ្គ លនឹង្តរូវបានបរៀរចំ
ប�ើងបែើម្ីប្លើយតរបៅនិងត្មរូវការអនាកជំងឺផ្្ល់។ 
ការបរៀរចំថផនការព្យាបាល និងជាឧរករណ៍តំរង់
ទិសបៅឱ្យ�លីនិកអនាកជំងឺ និងអនាកបផសេង ៗ ថែលពាក់ព័្ន្
បៅនិងែំបណើ រការព្យាបាល។ ជាបរឿយ ៗ ការព្យាបាល
និងថផនការផ្តល់បសវាកម្ម ឱ្យអនាកជំងឺនឹង្តរូវមានការ
សិកសានិងថកនខ បែើម្ីជាការធានាថ្ថផនការបនាះអាច      
ប្លើយតរបៅនិង ត្មរូវការអនាជំងឺថែលមានការផ្ល ស់រ្តូរ។
ការ្ររ់្រងករណី ជាការសិកសាបោយមានអនាកជំងឺ
កណា្ត លស្មារ់មន៊សសេ ថែលមានរញ្ហា ស្ម៊រសា្ម �
បហើយមានទិសបៅ បឆ្្ព ះបៅរកការរះិរក មប្យាបាយ
បោះសសាយរញ្ហា  និងបោយមានការពិ្ចារណាកំណត់
វ ិ្ ីបោះសសាយ បោយថផ្អកបៅបលើ្នធាន ថែលមាន
កនា៊ងសហរមន៍។
សបា្ត ហ៍ទី១ ននការព្យាបាលកនា៊ងមានសកម្មភាព្ងាយ ៗ 
និងបគាលបៅែ៏ចបាស់លាស់មួយរមួទាងការរញ្ឈរ់និង
ការកាត់រន្យការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹ 
កាត់រន្យផលអា្កក់ ទាក់ទងបៅនិងការបៅរន្តប្រើ
្បាស់ថ្នា ំ និងការផ្តល់ថ្នា ំបែើម្ី ្ររ់្រងផលរ៉ះពាល់
ពី្ការរញ្ឈរ់ថ្នា ំប�ៀន។
ផលពី្ការរញ្ឈរ់ការប�ៀនថ្នា ំជាទូបៅបៅថ្ 
“ការជំរះលាងជាតិព៊្ល” ឬបៅកាត់ថ្ “ការជំរះលាង” 
រឺអាការបរារទំាងកាយចិត្ត និងអារមណ៍នឹងបកើតមាន
ប�ើងបៅបព្លការប្រើ្បាស់ថ្នា ំប�ៀន ្តរូវរញ្ឈរ់ឬកាត់
រន្យបោយភាល ម។ អាការៈប�ៀនថ្នា ំបនះមានលកខេណះ
ជាប្ចើនខ៊សគានា  អាសស័យបៅបលើ្របភទប្រឿងប�ៀន។ 
ជាទូបៅការ្ររ់្រងអាការៈកាត់រន្យថ្នា ំប�ៀនអាចប្វើ
បៅកនា៊ងសហរមន៍ផ្្ល់។ ការជំរះលាងអាការះប�ៀនថ្នា ំ
និងប្រឿងសសវងឹ អាចជាជំហានទី១ននការព្យាបាលថ្នា ំ
ប�ៀននិងប្រឿងសសវងឹបោយប្រើ្បាស់ថ្នា ំរ៊៉ថន្ត
រយះបព្លយូរបហើយវាបានផលរន្តិរន្តូចបទ។
អនាកឱ្យការថណនំាប្រើ្បាស់ថ្នា ំ និងទី្រឹកសាថ្នា ំប�ៀន
ថែលបានទទួលការរណ្ត៊ ះរណ្ត ល មានទួនាទីកនា៊ងការ
ព្យាបាលកនា៊ងសហរមន៍បែើម្ី ផ្តល់ជំនួយែល់អនាកជំងឺ  
បែើម្ីថសវងរកចំបណះសំរារ់ ការថក្រអាករ្កិរយិនិង
ការ្ររ់្រងខលួន។ រារ់រញូ្លទំាងថផនការបព្លបវលា    
ចូលរមួកនា៊ងការងារ និងសកម្មភាព្ថែលពំ៊្បានទាក់ទង
បៅនិង ថ្នា ំប�ៀននិងបែើម្ីបជៀសវាង ឬបបាះរង់បចាល
ររយិកាសថែលនំាឱ្យ មានការប្រើប្រឿងប�ៀននិង

ប្រឿងសសវងឹ។ ការផ្តល់បយរល់បទាះជាប្វើជាលកខេណះ
ជារ៊រ្គលឬ ជា្ករុមនិង ការព្យាបាលអាករ្កិរយិចាត់
ទ៊កថ្ថផនាកមួយែ៏សំខាន់ កនា៊ងការព្យាបាលថ្នា ំប�ៀននិង
ប្រឿងសសវងឹ។ វ ិ្ ីព្យាបាលថររឱ្យថ្នា ំឪសែបៅថតចាត់
ទ៊កថ្សំខាន់កនា៊ងថផនការរមួ សំរារ់រ៊រ្គលបៅបព្លថែល
ការព្យាបាលថររអាករ្កិរយិ មិនអាចអន៊វត្តន៍បានកនា៊ង
បនាះមានការព្យាបាលវរិត្តិផលូវចិត្ត ការព្យាបាលភាព្ស្ម៊រ
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បៅ្របទសស៊៊យថអត និងសហរែឋាអាបមរកិ កម្មវ ិ្ ីមូលនី្ិ Treatnet II និង UNODC-WHO ថែលជាកម្មវ ិ្ ីរមួអំពី្ការព្យាបាល
និងថែទំាស៊ខភាព្អនាកមានរញ្ហា ពី្ការ ប្រើ្បាស់ប្រឿងថ្នា ំប�ៀន បៅភូមិភារអាសី៊អាបរនាយ៍ ថែលការព្យាបាលបៅកនា៊ងសហ-
រមន៍្តរូវបានអភិវឌ្ឍន៍បៅ្គាែំរូង។ 

ការមិនទទួលខ៊ស្តរូវ 
ទសសេនះបយរល់និងសាច់បរឿងបៅកនា៊ងបសៀវបៅបនះ ជារំនិតររស់អនាកនិព្ន្បោយផ្្ល់បហើយមិនចំាបាច់ ចាត់ទ៊កថ្ជាការ
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