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ករនិយយតៗគន   ែដលមនិពិត ករពិត 

ជមងផឺ្លូវចិត្តជជមងមឺយ៉ងែដល 
េកើតេឡើងចំេពះ “អនកដៃទ” 
ែតប៉េុ�្ណ ះ ។ 

�មរបយករណ៍ មនុស�េពញវយ័េនកនុងរដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ ១មន កក់នុងចំេ�ម៥នក ់្រតូវករជំនយួ 
ទកទ់ងនឹងបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត ឬបញ្ហ សតិ�រមមណ៍ i ។ កូនេកមង្របែហល៩�ននក ់េនកនុងសហរដ្ឋ 
�េមរកិមនបញ្ហ សតិ�រមមណ៍ធងនធ់ងរ ប៉ែុន្តមនែត១នកក់នុងចំេ�ម ៥នកប់៉េុ�្ណ ះែដលទទលួបនករ 
ពយបល្រតឹម្រតូវ ii ។ កូនេកមងកដូ៏ចជមនុស�េពញវយ័ជបួ្របទះនឹងបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្តេផ�ងៗគន  
ចបពី់វបិត្តិខ្វះករយកចិត្តទុក�ក ់ករេកើតទុកខេ្រក�ម្រកំេ្រកយេពលសំ�លកូន ដល់ជមងផឺ្លូវចិត្ត។ 

ជមងផឺ្លូវចិត្តជជមងែឺដលមនិ 
�ចពយបលបនេហើយនឹង 
ឈរឺហូតអស់មយួជីវតិ ។ 

មនិ្រតឹមែតមនករពយបលេនះេទ ែថមទងំ�ចជសះេសបើយទងំ្រសុងបនេទៀតផង ។ សព្វៃថងេនះ 
េយើងកំពុងសិក�អំពីវធីិករពរជមងផឺ្លូវចិត្ត និងេលើកកមពស់សុខមលភពផ្លូវចិត្ត ។ េ�យមនករគ្ំរទ  
និងករពយបលចេន្ល ះពី ៧០ េទ ៩០ភគរយ ៃនអនកជមងមឺន ក់ៗ មនេ�គសញញ ធ្ល កចុ់ះយ៉ងខ្ល ងំ 
និងមនគុណភពៃនជីវតិកនែ់ត្របេសើរេឡើង iii ។ 

កូនរបស់ខញុ ំមនសំែដងេចញ 
នូវសកមមភព (ែប្លកៗ) ប៉ែុន្ត 
េនះ្រគនែ់តជ សកមមភព 
របស់េកមងៗែតប៉េុ�្ណ ះ ។ 

ករ្រ�វ្រជវប�្ហ ញថ ពកក់�្ត លៃនអនកជមងផឺ្លូវចិត្តទងំអស់ ចបេ់ផ្តើមមនជំងឺេនះ�ងំពី�យុ ១៤ឆន  ំ 
និង ៣/៤េទៀត ៃនអនកជមងផឺ្លូវចិត្តចបេ់ផ្តើមមនពី�យុ ២៤ឆន  ំiv ។ ប៉ែុន្ត ជមធយម េ្រកយេពលេកើតមន 
េ�គសញញ វបិត្តសិតិ�រមមណ៏េនះអស់រយះេពល៦េទ៨ឆន េំហើយ េទើបយុវវយ័ទងំេនះទទលួបនជំនយួ  
ចំែនកឯ េ�គសញញ វបិត្តិ្រពួយបរមភ យុវវយ័ទទលួបនជំនយួេ្រកយេពលេកើតមនេ�គសញញ េនះអស់ 
រយះេពល ៩ េទ ២៣ឆន  ំរចួមកេហើយ v ។ 

មនុស�ែដល្រតូវបនេធ្វើ 
េកសលវចិឆយ័ថមន 
ជមងផឹ្លូវចិត្ត គឺជមនុស�ែដល 
មនេ្រគះថន កស់្រមប ់
អនកដៃទ និងគរួកំុេនជិត ។ 

ជមងផឺ្លូវចិត្តមនចំននួ យ៉ងេ្រចើនបំផុត ៣ភគរយ ៃនអំេពើហឹង�ទងំអស់ែដលេកើតមនេនសហរដ្ឋ�េមរកិ
vi  ។ មនុស�ែដលមនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្តធងនធ់ងរ គឺទំនងជជនរងេ្រគះេ�យ�រអំេពើហឹង� 
េ្រចើនជងអនក្រប្រពឹត្តអំេពើហឹង� ។ េនកនុងឆន កំំណត�់មយួ មនជង២៥ភគរយ ៃនមនុស�ែដល 
មនជមងផឺ្លូវចិត្តធងនធ់ងរបន�យករណ៍ថខ្លួន គឺជជនរងេ្រគះេ�យ�រ ឧ្រកិដ្ឋកមមអំេពើហឹង� ។ 
អ្រ�េនះខពស់ជងចំននួ១២ដង ៃនអ្រ�ែដលមនុស�ធមម�ជបួ្របទះនឹងឧ្រកិដ្ឋកមមអំេពើហឹង� vii ។ 

ខញុ ំមនិេរ ើសេអើងនឹងមនុស� 
ែដល្រតូវេធ្វើេកសលវចិឆយ័ 
ថមនជមងផឺ្លូវចិត្តេទ ប៉ែុន្ត 
ខញុ ំមនិចងេ់ធ្វើករ ឬរស់េន 
ែកបរពកួគតេ់ឡើយ ។ 

បែនថមពីេលើភពអយុត្តិធម ៌និងភពមនិ�ចទទលួយកបន�ម្រកមសីលធម ៌ �កជ៏អំេពើខុសចបបែ់ដរ 
ចំេពះករបដិេសធនរ�មន ក ់អំពីសិទធិ�មយួ េ�យ�រែតជមងផឺ្លូវចិត្តរបស់បគុគលរបូេនះ 
ឬេ�យ�រែតយល់ថបគុគលេនះមនជំងឺផ្លូវចិត្ត ។ 
 ចបបស់្តីពីជនពិករ�េមរកិកងំកនុងឆន ១ំ៩៩០  បនែចងថ�ជអំេពើខុសចបបស់្រមបនិ់េយជក ់

ឬេស��ធរណ� ែដលេរ ើសេអើងនឹងអនកែដលមនជមងផឺ្លូវចិត្ត ។ 
 ចបបស់្តីពីលំេន�ធ នេ�យយុត្តិធម ៌(ែផនកទីVIII ៃនចបបសិ់ទធិ្របជពលរដ្ឋ កនុងឆន ១ំ៩៦៨) 

បនែចងថ�ជអំេពើខុសចបបស់្រមបម់ច ស់ផទះ ឬអងគភពសុរេិយដីេផ�ងេទៀត ែដលេរ ើសេអើង 
នឹងអនកែដលមនជមងផឺ្លូវចិត្ត ។ 

   



ករនិយយតៗគន   ែដលមនិពិត ករពិត 

ខញុ ំមនិែមនជ្រគូេពទយែផនក 

វកិលចរកិេទ ។ ខញុ ំមនិ�ច 

េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរអ្វីបនេទ 

ស្រមបម់នុស�ែដលមន 

ជមងផឺ្លូវចិត្ត ។ 

មនុស�ជេ្រចើននិយយថ �្ល ក�ន មទុរយស និងករេរ ើសេអើង �ចជ�បសគគ��ងំសំខន ់ចំេពះ 
គុណភពៃនជីវតិរបស់ពកួេគ ជងបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្តរបស់ពកួេគេទេទៀត ។ អនក�ចជយួ បញចប ់

�្ល ក�ន មទុរយស �មរយ�ករទទលួយកេ�យេបើកចំហរ ចំេពះមនុស�ែដលមនជមងផឺ្លូវចិត្ត េនកនុង 

កែន្លងករងរ ឬេនកនុងសហគមនរ៍បស់អនក ។ អនកសថិតេនកនុងតរួនទីដសំ៏ខនម់យួ េដើមបផី្តល់ឲយមនុស� 
ែដលមនជមងសុឺខភពផ្លូវចិត្ត នូវអ្វីែដលពកួេគ�កសមទទលួ ដូចជអនកដៃទេទៀតែដរ រមួមន  
ករងរ កិចចសនយជលួ េស���រណ� ឬករសនទនជធមម�េ�យក្តីេគរព េដើមបជីយួ ពកួេគឲយរស់េន 

្របកបេ�យជីវតិេពញេលញ និងេពរេពញេទេ�យែផ្លផក  ។  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

Funded by the voter approved Mental Health Services Act (Prop. 63). Khmer 

i UCLA Center for Health Policy Research. Adult Mental Health Needs in California, November 2011.   
ii SAMHSA, Developing a Stigma Reduction Initiative resource kit, 2006. 
iii National Alliance on Mental Illness (NAMI).   
iv Kessler, Berglund, Demler, Jin, Walters, Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication, 

General Psychiatry, July 2005.  
 v Wang, P., Berglund, P., et al. Failure and delay in initial treatment contact after first onset of mental disorders in the National Co- morbidity Survey Replication 

(NCS-R), General Psychiatry, June 2005.   
vi H. Harwood, A. Ameen, G. Denmead et al., The Economic Costs of Mental Illness, 1992, Rockville, Md.: NIMH, 2000.  
vii Linda Teplin et al., Crime Victimization in Adults with Severe Mental Illness: Comparison with the National Crime Victimization Survey, General Psychiatry, 

August 2005. 

ករនិយយតៗគន   ែដលមនិពិត ករពិត 

ខញុ ំមនិែមនជ្រគូេពទយែផនក 

វកិលចរកិេទ ។ ខញុ ំមនិ�ច 

េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរអ្វីបនេទ 

ស្រមបម់នុស�ែដលមន 

ជមងផឺ្លូវចិត្ត ។ 

មនុស�ជេ្រចើននិយយថ �្ល ក�ន មទុរយស និងករេរ ើសេអើង �ចជ�បសគគ��ងំសំខន ់ចំេពះ 
គុណភពៃនជីវតិរបស់ពកួេគ ជងបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្តរបស់ពកួេគេទេទៀត ។ អនក�ចជយួ បញចប ់

�្ល ក�ន មទុរយស �មរយ�ករទទលួយកេ�យេបើកចំហរ ចំេពះមនុស�ែដលមនជមងផឺ្លូវចិត្ត េនកនុង 

កែន្លងករងរ ឬេនកនុងសហគមនរ៍បស់អនក ។ អនកសថិតេនកនុងតរួនទីដសំ៏ខនម់យួ េដើមបផី្តល់ឲយមនុស� 
ែដលមនជមងសុឺខភពផ្លូវចិត្ត នូវអ្វីែដលពកួេគ�កសមទទលួ ដូចជអនកដៃទេទៀតែដរ រមួមន  
ករងរ កិចចសនយជលួ េស���រណ� ឬករសនទនជធមម�េ�យក្តីេគរព េដើមបជីយួ ពកួេគឲយរស់េន 

្របកបេ�យជីវតិេពញេលញ និងេពរេពញេទេ�យែផ្លផក  ។  
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