
អ្វីខ្លះដែលត្រួវការែឹង

លទ្ធផលនៃកង្វល់ផ្ទា ល់ខ្លួៃ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ 
ពីការហហៀរហ្រេងគឺជា្រេតិកម្មធម្មតា  
ៃិងអាចជះផលរ៉េះពាល់ដល់មៃថុស្សម្នា ក់ៗ 
ៃិងសហគមៃ៏កនាថុងរយះហពលយូរ។ កនាថុងអំឡថុង 

 ៃិងហ្កាយ្ពរឹត្កិារណ៏ដ៏គលួរហអាយរៃ្ធត់ គលួរតតដរឹងថា  
អនាកម្ៃអារម្មណ៏ខាងផ្វូចិត ្ៃិងផ្វូកាយដូចហមច្។ 
ដរឹងៃូវសញ្្ញ នៃភាពខ្វល់ខា្វ យហកើតម្ៃចំហពាះ
ខ្លួៃអនាកផ្ទា ល់ ៃិងមៃថុស្សតដលអនាកសសលាញ់ 
ដរឹងពីវធីិរសំាយភាពកង្វល់ 
ៃិងដរឹងថាហៅហពលណាទទលួលបាៃការជលួយ។

ែឹងនូវសញ្ញា ននភាពខ្លខ្់្យ

ទង្វើប្រប្រឹត្តរ្រស់អ្នក:

• ការហកើៃហឡើៃ 
ឬថយចថុះៃូវថាមពលររេស់អនាក 
ៃិងកំ្មិតសកម្មភាព

• កំហណើ ៃនៃការហ្រេើហ្គឿងសសវ រឹង បារឬី 
ហ្រេើថានា ំខថុសចបារ់េ

• ឧសសាហ៏ឆារ់េខរឹង ចិត្សសាលគលួរេផ្សជំាមលួយ
ការផទាថុះៃូវកំហរឹង ៃិងការហ្្ះ្រេតកក

• ម្ៃរេញ្ហា កនាថុងការសំរាក ឬទទលួលដំហណក

• ឧសសាហ៏យំ

• បារម្មណ៏ហលួសហហតថុ

• ចង់ហៅតតម្នា ក់ឯង្គរ់េហពលហវលា

• ស្ីរេហ ទ្ា សអនាកដ៏នទ្គរ់េហរឿងទំាងអស់

• ម្ៃការពិបាកកនាថុងការទំ្ក់ទំៃង ឬស្ារ់េ

• ម្ៃការពិបាកកនាថុងការផ្ល់ 
ៃិងទទលួលការជលួយ

• គ្្ម ៃសមតភ្ាពកនាថុងការសរេបាយ ឬរកីរាយ

រា្កាយរ្រស់អ្នក:

• ឈឺហពាះ ឬរាគអាចម៏

• ឈឺកបាល ៃិងឈឺអ្វីហផ្សងៗហទៀត

• បាត់រេង់ចំណង់ឃ្្ៃបាយ ឬឃ្្ៃហ្ចើៃ 

• តរេកហញើស ឬរងារញាក់

• ដំហណើ រញាក់ញ័រ ឬកន្្្ក់សាច់ដថុំ

• ងាយភាញា ក់

•  រេទពិហសាធៃ៏កនាថុងការផ្្ស់រេ្ូរដំហណក

អារម្មណ៏រ្រស់អ្នក:

• ភ័យខ្ាច ឬរសារ់េរសល់

• អារមណ៏ហ្កៀម្កំ

• អារម្មណ៏ថាម្ៃកំហថុស

• អារម្មណ៏ខរឹង

• អារម្មណ៏ក្ាហាៃ សា្វ ហារ់េ មំ្មលួៃ

• មិៃយកចិត្ទថុកដាក់ហលើអ្វីៗ ទំាងអស់

• រហំជើរេរជំលួលហដាយសារការ្ពរួយបារម្មណ៏

ការយលែ់ឹងពវីពពលត្រូវទទួលជំនួយ

ជលួៃកាល វាក្ាយហៅជាការរៃ្ធត់មលួយ  

តដលអនាក្តរូវការជលួយពីអនាកម្ៃវជិាជា ជីវៈ

ខាងសថុខភាពផ្ូវចិត្ ឬហ្គឿងហញៀៃ។ 

្រេសិៃហរេើអនាក ឬអនាកណាម្នា ក់តដលអនាកសាគា ល់ 

គំរាមកំតហងហធ្វើហអាយអនាកឈឺចារ់េ 

សម្្រ់េខ្លួៃគ្ត់ឬអនាកដ៏នទហទៀត  

រះិរកវធីិសម្្រ់េខ្លួៃគ្ត់ឬអនាកដ៏នទហទៀត 

ៃិយាយឬសរហសរពីការស្ារ់េ មរណភាព 

ឬសម្្រ់េខ្លួៃឯង ម្ៃអារម្មណ៍្ចហោត 

កំហរឹងមិៃអាច្គរ់េ្គងបាៃ 

ឬចង់សងសរឹក ឬរេងាហា ញៃូវសញ្្ញ កង្វល់ 

(តដលម្ៃចថុះហៅកនាថុងទំព័រហៃះ) អស់រយៈហពល 

ជាហ្ ចើៃនថងៃឬហ្ ចើៃសប្ាហ៍ សូមតស្វងរកជំៃលួយ 

ហដាយទូរស័ពទាហៅកាៃ់តខ្សទូរស័ពទាទាៃ់ហហតថុការណ៍ 

ណាមលួយ តដលម្ៃចថុះហៅទំព័ររេ ទ្ា រ់េហៃះ 
·

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Substance Abuse and Mental Health Services Administration
Center for Mental Health Services
www.samhsa.gov

ការត្របត់្រងភាពកង្លរ់បស់អ្នក 

្័ត៌មានខ្លីៗសបមា្រ់ងោះស្រាយជាមួយនរឹ្ងបរះមហន្តរាយននការងហៀរងប្រ្



ពលខទូរស័ព្ទទានព់េ្ុការណ៏

ខខសែទូរស័្្ទជំនួយខ្្នកទទួលរ្្ល្៉រះពាល់ងោយការងហៀរងប្រ្ 
ទូរស័ពទាឥតគិតនថ្ហសវា: ១-៨០០-៩៨៥-៥៩៩០

ខខសែទូរស័្្ទទាន់ងហតុការណ៍ជាតិសំរា្រ់អំង្ើហរឹ្សាក្នុ្ប្រួរារ
 

ទូរស័ពទាឥតគិតនថ្ហសវា : ១-៨០០-៧៩៩-SAFE (៧២៣៣)
TTY: ១-៨០០-៧៨៧-៣២២៤

ងលខទូរស័្្ទ្រង្កា រនូវអំង្ើអត្តឃាតជាតិ
ហលខទូរស័ពទាឥតគិតនថ្: ១-៨០០-២៧៣-TALK (៨២៥៥) 
TTY: ១-៨០០-៧៩៩-៤TTY (៤៨៨៩) 
ហគហទំព័រ: http://www.suicidepreventionlifeline.org

អ្នកចង្ុលបង្ហា ញពវីកដន្ងពយាបាល

ងលខទូរស័្្ទជំនួយ្ិងបរះ្លីការ្យាបាល SAMHSA  
ហលខទូរស័ពទាឥតគិតនថ្: ១-៨០០-៦៦២-HELP (៤៣៥៧) 
TTY: ១-៨០០-៤៨៧-៤TTY (៤៨៨៩) 
ហគហទំព័រ: http://www.samhsa.gov/treatment/

ព័្ ម៌ានពវីការយិាលយ័ប្ូរមូលប្បទានបត័្ 

្រណ្្ត ញ្័ត៌មានសុខភា្ SAMHSA  
ហលខទូរស័ពទាឥតគិតនថ្: ១-៨៧៧-៧២៦-៤៧២៧  
TTY: ១-៨០០-៤៨៧-៤TTY (៤៨៨៩) 
ហគហទំព័រ: http://www.samhsa.gov/shin

តបភពព័្ ម៌ានែម៏ានតបពយាជន៏

មជ្ឃមណ្ឌ លជំនួយ្រង្ចេកងទសងបរះមហន្តរាយ SAMHSA (DTAC)
ហលខទូរស័ពទាឥតគិតនថ្: ១-៨០០-៣០៨-៣៥១៥
អថុីតមល: DTAC@samhsa.hhs.gov 
ហគហទំព័រ: http://www.samhsa.gov/dtac 
សំរា្រ់្័ត៌មាន្ិងបរះជាក់លាក់ រ្រស់រដ្ឋ សូមងមត្្ត ទាក់ទ្មក 
SAMHSA DTAC។

្រណ្្ត ញប្្រ់ប្្ក្វល់្លីរា្ម មរ្រួសកុមារជាតិ 
ង្ហទំ្័រ: http://www.nctsnet.org

ទូរស័្្ទកខន្្ង្វើការ  
ហលខទូរស័ពទាឥតគិតនថ្: ១-៨០០-៩៦៧-៥៧៥២
ហគហទំព័រ: http://www.workplace.samhsa.gov/

កំណត់ចំណំា: ការរា្រ់្រញចេូ លននប្រភ្្័ត៌មានងៅក្នុ្បកោស្័ត៌មាន
 មិន្រញ្ជា ក់្លី្រដ្ឋិងលខងោយមជ្ឈមណ្ឌ លងសវាកម្មសុខភា្ខា្្្ូវ្ិត្ត  

ការប្្រ់ប្្ងសវាកម្មសុខភា្្្ូវ្ិត្ត និ្ការងប្រើបបាស់ងប្ឿ្ងញៀន 
ឬនាយកោ្ឋ នសុខភា្ និ្ងសវាកម្ម្នធានមនុសសែននសហរដ្ឋអាងមរកិ។

SMA10-4603Cambodia 
Revised (បាៃតកស្មរួល) 10/4/2010 - Cambodian 

ការ្ិត្ិចារណ្:

• រេញ្ហា កនាថុងការចងចំាអ្វីមលួយ

• ្ចរូេ្ចរេល់

• រេញ្ហា កនាថុងការគិតពិចារណាចបាស់លាស់ ៃិងការ្រេមូលផ្ថុំ

• ម្ៃការពិបាកកនាថុងការសហ្មចចិត្

ែឹងពវីវធិវីរសំាយភាពខ្លខ្់្យ
អនាកអាច្គរ់េ្គង ៃិងរសាយភាពខ្វល់ខា្វ យររេស់អនាកហដាយយកហពលហវលា
មកតថទំាខ្លួៃររេស់អនាកផ្ទា ល់។ 

សូមខែរកសាសុខភា្រ្រស់អ្នក:

• ទទលួលទាៃអាហារម្ៃសថុខភាព ៃិងផរឹកទរឹកសាអា ត

• ហជៀសវាងទទលួលទាៃរេរមិ្ណជាតិកាហហ្វអថុៃីហ្ចើៃហលួសហហតថុ 

• ហជៀសវាងហ្គឿងសសវ រឹង ឬហ្រេើថានា ំហញៀៃ

• ទទលួលដំហណក ៃិងសំរាកហអាយបាៃ្គរ់េ្គង

• ហាត់្បាណ

ងប្រើរង្រៀ្រអនុវត្តក្នុ្ការលំខហ:

• ជាហរឿយៗ ទថុកហអាយរាងកាយបាៃលំតហហដាយហធ្វើការងារ 
អ្វមីលួយស្ម្រ់េខ្លួៃអនាក—ដកដហងហាើមហអាយបាៃតវង សៃទារឹងអវយវ 
ភាវ្ធម៌ ចូលរលួមការកំសាៃ្សរេបាយ ស្ារ់េចំហរៀង 
ឬចំណាយហពលជាមលួយ្គរួសារ ៃិងមិត្ភ័ក្

• វាស់សទាង់ពីសកម្មភាពខ្វល់ខា្វ យ ៃិងកំសាៃហ្្កាយហពលហធ្វើការលំបាក

• យកហពលហវលាសំរាកមកលំតហរកាយ—ទទលួលទាៃអាហារឆាងៃ ញ់ 
អាៃហសៀវហៅ ស្ារ់េចំហរៀង ងូតទរឹក ឬជតជកជាមលួយ្គរួសារ

• ៃិយាយពីអារម្មណ៏ររេស់អនាកបា្រ់េដល់អនាកជាទីសសោញ់ 
ៃិងមិត្ភក្ិររេស់អនាក

យក្ិត្តទុកោក់្លីរា្កាយ អារម្មណ៏ និ្ទរឹក្ិត្តរ្រស់អ្នក:

• សូមទទលួលសាគា ល់ ៃិងយកចិតទ្ថុកដាក់ហៅៃរឹងសញ្្ញ អាសៃនានៃភាព 
ខ្វល់ខា្វ យហអាយបាៃឆារ់េរហ័ស

• សូមទទលួលសាគា ល់ថាហតើ រេទពិហសាធៃ៏ររេស់អនាកកៃង្មកជះឥទ្ធពិល 
ដូចហមច្ហៅហលើការហដាះសសាយ្ពរឹត្កិារណ៍ហៃះ ហហើយសូមគិតថាហតើអនាក 
ហដាះសសាយ្ពរឹតិ្ការណ៍តដលកៃ្ងហៅយ៉ាងដូចហម្ច។

• សូមយល់ថាអារម្មណ៏ខា្វ យខ្វល់ ហ្កៀម្កំ កំហថុស 
កំហរឹងគឺជាអារម្មណ៏ធម្មតា ហ្កាយពី្ពរឹត្ការណ៏ដ៏រៃ្ធត់។

• សូមយកហពលហវលាររេស់អនាកមកស្ារទរឹកចិតរ្រេស់អនាកតាមរយះការ 
ភាវ្ ធម៌ ការរេៃ់សសៃ់ ឬជលួយអនាកហផ្សងហទៀតតដលម្ៃត្មរូវការ។

• សូមគិតពីវធីិកនាថុងការជលួយសហគមៃ៏ររេស់អនាកហដើម្ ស្ីារហអាយ្រេហសើរ
ហឡើងវញិពីការហហៀរហ្រេង

• អត់ធ្មត់ស្ម្រ់េខ្លួៃឯងផ្ទា ល់ ៃិងស្ម្រ់េអនាកហផ្សងហទៀត។ វាអាចទាម
ទារហពលហវលាហដើម្ី្គរ់េ្គងហឡើងវញិបាៃៃូវជិវតិររេស់អនាក។


