
អ្វីទៅទៅថាទុក្ខព្រួយ?

ទុក្ខព្រួយគឺជាការឆ្លើយតបធម្មតាឆៅនឹងភា្ 
ឆោកសឆពងង រឆំ�ើបរ�ួំល និងភា្ព្របូក 
ព្របល់ែលឆកើតមក្ីការបាត់បង់អ្នកណាម្្ន ក់ 
ឬរបស់ណាមួយែែលសំខាន់សពម្ប់របួ 
អ្នក។ វាគឺជាែ្្នកធម្មជាតិមួយនន�ីវតិ។ ទុក្ខព្រួយ 
គឺជាពបតិកម្មជាក់ែសតែងមួយ្ំរឆោះ ការោល ប់ 
ការែលងលះ ការបាត់បង់ការងារឆធវើ 
ភា្មិនឆទៀងទាត់ខាងឆសែ្ឋកិ្រ្ច 
ការឃ្ល តឆ្ងា យ្ីពគរួោរ និងមិតតែភ័កតែ 
ឬបាត់បង់សុខភា្ឆោយោរ�ំងឺ។ ទុក្ខព្រួយអា្រ
ជាពបតិកម្មធម្មតាមួយឆៅនឹងបាត់បង់ឆោយោរ 
បរោិថា ន វប្បធម៌ និងឆសែ្ឋកិ្រ្ចឆោយោរឆពរះមហនតែ 
រាយននការឆហៀរឆពបងឆៅតាមឆ្្នរឈូងសមុពទ។

ទ�ើអារម្មណ៏ទុក្ខព្រួយមានលក្ខណះ ដូចទម្តចដដរ?

ឆពកាយ្ីការោល ប់ បាត់បង់ 
បំលាស់បតែូរ�ីវភា្រស់ឆៅភាល មៗ អ្នកអា្រម្ន 
អារម្មណ៏រ្ម នសល់អវឆីោះ និងស្កឹ ែូ្រែែលអ្នកសថាតិ 
ឆៅក្នុងភា្តក់សលុត។ អ្នកអា្រ្ំរណំា្ីការផ្ល ស់បតែូរ

 ខាង្លួវកាយ ែូ្រជាញ័រោ្់រ ្រឆងាអោ រ បញ្ហា ក្នុងការ
 

ែកែឆងហាើមឆខសោយោ្់រែំុ សងាួតម្ត់ ថប់អារម្មណ៍ 
គិតមនមឆព្រើន ឆែកមិនលក់ សីុមិនឆ្ងា ញ់។

អ្នកអា្រឆ្ប់ខឹង—
ឆៅឆ្លទទួលរងឥទ្ិ្ល្ីការឆហៀរឆពបង ្ំរឆោះ 
មនុស្សណាមួយ ឬឆរឿងទូឆៅឆ្្សងឆទៀត។ ពបសិន 
ឆបើអ្នកណាែែលអ្នកោគា ល់បានទទួលមរណភា្  
អ្នកពបែហលជាម្នអារម្មណ៏ធម្មតា្ីកំហុស  
និងការគិត “ខ្ុំអា្រម្ន ខ្ុំគួរែតម្ន 
ខ្ុំគិតថាខ្ុំអា្រម្ន. . . .”

ពបជា្លរែ្ឋែែលសថាិតក្នុងឆស្រកតែីទុក្ខព្រួយ 
អា្រម្នសុបិន្រែមលក ឬសុបិនអាពកក់ 
រ្ម នគំនិត្រង់គិតគូរ ែកខលួនឆ្រញ្ីសងគាម 
បឆងកើនការឆពបើពបាស់ឆពគឿងឆញឿន ឬបាត់បង់ 

្ំរណង់ឆធវើការងារពបចំានថងារបស់្ួកឆគ។ 
ក្នុងខណ: អំឆ ើ្ពបព្ឹតតែ និងអារម្មណ៏គឺធម្មតា 
កំឡុងឆ្លទុក្ខព្រួយ ្ួកឆគនឹង្លង្ុត

ទ�ើទេចក្តវី�ទុក្ខព្រួយអូេបន្លា យអេ់រយះទ្លបុ៉ន្្ម ន?

ការអូសបន្ល យននទុក្ខព្រួយក្នុងរយះឆ្លយូរ 
គឺជាឆ្លឆវលាឆអាយអ្នកទទួលោគា ល់ និងឆរៀនសូពត 
្ី�ីវតិរស់ឆៅជាមួយនឹងការបាត់បង់នូវកតែីសសលាញ់  
ឬការងារ។ សពម្ប់អ្នកខលះ ទុក្ខព្រួយអូសបន្ល យ 
រយះឆ្ល្ីរបីែខ។ សពម្ប់អ្នកឆ្្សង ឆទៀតទុក្ខព្រួយ 
ឆនះអា្រអូសបន្ល យក្នុងរយះឆ្លយូរឆ្្ន ំ។ 

ឆថរ:ឆវលា្ំរណាយននការឆកើតទុក្ខព្រួយ ខុសែបលក្ីរ្ន
សពម្ប់មនុស្សម្្ន ក់ៗ។ ម្នឆហតុ្លឆព្រើនសពម្ប់
ភា្ខុសរ្ន ឆនះ រមួម្នបុគគាលិកលក្ខណះ សុខភា្ 
រឆបៀបឆោះសោយ វប្បធម៌ វង្សពតកូលននពករុមពគរួោរ 
និងបទ្ិឆោធន៏ក្នងុ�ីវតិរស់ឆៅ។ ឆ្លឆវលា្ំរណាយ 
ននការឆកើតទុក្ខព្រួយក៏អាសស័យឆៅឆលើទំន្ក់ទំនងជា
មួយអ្នកែែលបានទទួល មរណភា្ ឬការ្សោរភាជា ប់ 
របស់អ្នកឆៅនឹងវប្បធម៌ននឆ្្នរឈងូសមុពទ (Gulf 
Coast) ។

ទ�ើខ្ុ ុំនឹងដឹងថាខ្ុ ុំអេ់ទុក្ខព្រួយទោយរទបៀបណា?

ការជាសះឆស្បើយ្ីទុក្ខព្រួយែែលទាក់ទងឆៅនឹង 
ឆពរះមហនតែរាយននការឆហៀរឆពបងអា្រម្នឆ្លយូរ 
និងអ្នកខលះពតរូវែត្លងកាត់ែំណាក់កាលនីមួយៗែូ្រ
ខាងឆពកាម:

• ភា្តក់សលុត និងការបែិឆសធ

• ភា្ឆពកាធខឹង

• ការធុនពទំា

• ទុក្ខព្រួយ 

• ការទទួលោគា ល់

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

ទោយសារការខូចខា�ននការទ�ៀរទពបង

ព័ត៌មានខ្លីៗសម្មាប់ដោះស្រាយនូវទុក្ខម្ពរួយ 

ទ�ើទុក្ខព្រួយខុេដបលាក វ្ីការ 
ទពកៀមពកុំចិ�្តយង៉ដូចទម្តច ?
ការឆពកៀមពកំ្ិរតតែគឺវាឆលើស្ីអារម្មណ៏ទុក្ខ 
ព្រួយឆពកាយ្ីការបាត់បង់នរណាម្្ន ក់  
ឬវតថាអុវមួីយែែលអ្នកសសលាញ់។ ការឆពកៀមពកំ 
្ិរតតែលក្ខណះឆវ�ជាោសសតែគឺជាភា្ព្របូកព្របល់ 
ននរាងកាយទំាងមូល។ វាអា្រពគប់ពគងវធីិែែល
អ្នកគិតនិងអារម្មណ៏របស់អ្នក។ ឆរាគសញ្ញា នន
ការឆពកៀមពកំ្ិរតតែរមូម្ន:

•	អារម្មណ៍ឆោកឆៅ រោប់រសល់ 
រ្ម នអារម្មណ៍ក្នុងខលួន 
ែែលវាមិនសោកសោន

•	បាត់បង់ការម្ន្ំរណាប់អារម្មណ៏្ីអវី 
ែែលអ្នកធ្ល ប់សបបាយរកីរាយ

• ្ំុសូវម្នកំលាំង អស់កំលាំង អារម្មណ៏ 
“្ុរះឆខសោយ”

• ផ្ល ស់បតែូរែំឆណក

• ្ំុសូវឃ្ល នបាយ សសកទំងន់ ឬឆឡើងទំងន់

• ម្នបញ្ហា ក្នុងការពបមូលអារម្មណ៏ ្រងចំា 
ឬឆធវើការសឆពម្រ្ិរតតែ

• អារម្មណ៏អស់សង្ឹម ឬសសឆងះសសឆងា្រ

• អារម្មណ៏ថាម្នកំហុស រ្ម នតនមល 
ឬរ្ម ន�ំនួយ

• គិតែត្ីឆស្រកតែីោល ប់ ឬអតតែឃ្ត 
ឬ្រង់ឆធវើអតតែឃ្ត

• ឈឺឆឡើងវញិ និងឈឺចាប់ែែលមិនឆ្លើយ 
តបនឹងការ្យាបាល



ទ�ើខ្ុ ុំអាចដេ្ងរកជុំនួយទៅទវីណា

ទូរេ័្្ទទានទ់��ុការណ៍

ខខសែទូរស័ព្ទជំនួយខ្នែកទទួលរង្លប៉ះពាល់ដោយការដ�ៀរដម្បង 
ទូរស័្្ទឥតគិតនថលឆសវា: ១-៨០០-៩៨៥-៥៩៩០

ខខសែទូរស័ព្ទទាន់ដ�តុការណ៍ជាតិសំរាប់អំដពើ�ឹងសាកនែុងម្្រួរារ
 

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

ដលខទូរស័ព្ទសម្មាប់បង្កា រការដ្វើអត្តឃាតជាតិ  
ទូរស័្្ទឥតគិតនថលឆសវា: ១-៨០០-២៧៣- TALK (៨២៥៥) 
TTY: ១-៨០០-៧៩៩-៤TTY (៤៨៨៩) 
ឆគហទំ្័រ: http://www.suicidepreventionlifeline.org

អ្នកចង្ុលបង្ហា ញ វ្ីទវីកដនលាង្យាបាល

ទូរស័ព្ទជំនួយពលីដម្រះកនែុងការពយាបាល SAMHSA  
ទូរស័្្ទឥតគិតនថលឆសវា: ១-៨០០-៦៦២- Help (៤៣៥៧) 
TTY: ១-៨០០-៤៨៧-៤TTY (៤៨៨៩) 
ឆគហទំ្័រ: http://www.samhsa.gov/treatment/

្�័ម៌ាន្វីការយិលយ័ប្តូរមូលប្បទានបព័� 

បណ្្ត ញព័ត៌មានសុខភាព SAMHSA  
ទូរស័្្ទឥតគិតនថលឆសវា: ១-៨៧៧-៧២៦-៤៧២៧  
TTY: ១-៨០០-៤៨៧-៤TTY (៤៨៨៩) 
ឆគហទំ្័រ: http://www.samhsa.gov/shin

ពបភ្្�័ម៌ានដម៏ានពបទយជន៏

មជ្ឃមណ្ឌ លជំនួយបដ្ចេកដទសដម្រះម�ន្តរាយ SAMHSA (DTAC)
ទូរស័្្ទឥតគិតនថលឆសវា: ១-៨០០-៣០៨-៣៥១៥ 
អីុែមល: DTAC@samhsa.hhs.gov 
ឆគហទំ្័រ: http://www.samhsa.gov/dtac 
សំរាប់ព័ត៌មានពិដម្រះជាក់លាក់របស់ រដ្ឋ សូមដមត្្ត ទាក់ទង SAMHSA DTAC.

ការយិាល័យជាតិននមិត្តភ័ក្តខដល្ួរដោយោណិតោសូរ 
ពបចំាតំបន់: ៦៣០-៩៩០-០០១០ 
ទូរស័្្ទឥតគិតនថលឆសវា: ១-៨៧៧-៩៦៩-០០១០  
ឆគហទំ្័រ: http://www.compassionatefriends.org
អងគាការជាតិទំនុកបំរងុ និង�ួយខលួនឯងសពម្ប់ឆស្រកតែីទុក្ខព្រួយននការបាត់
កូន ឬកុម្រ។

បណ្្ត ញទុក្ខម្ពរួយ
ឆគហទំ្័រ: http://www.griefnet.org/
ជាឆគហទំ្័រមួយ ែែល្តែល់្័ត៌ម្ន 
ធនធ្នែែលទាក់ទងឆៅនឹងមរណ:ភា្ ការោល ប់ ការខូ្រខាត  
ការបាត់បង់ខាង្លូវកាយនិង្លូវ្ិរតតែែ៏្ំរបង

កំណត់្ំរណំា: ការរាប់បញចេូ លននម្បភពព័ត៌មានដៅកនែុងម្កោសព័ត៌មាន
 មិនបញ្ជា ក់ពលីបដ្ឋិដលខដោយមជ្ឈមណ្ឌ លដសវាកម្មសុខភាពខាង្្ូវ្ិត្ត  

ការម្្ប់ម្្ងដសវាកម្មសុខភាព្្ូវ្ិត្ត និងការដម្បើម្បាស់ដម្្ឿងដញៀន 
ឬនាយកោ្ឋ នសុខភាព និងដសវាកម្ម្នធានមនុសសែ ននស�រដ្ឋោដមរកិ។
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ទៅទ្លអារម្មណ៏ទាុំងទនះមិនបានស្សាកស្សាន  
ទ�ើមានអ្វីទកើ�ទ�ើង? 

ឆៅឆ្លអ្នកធ្ល ប់ម្នបទ្ិឆោធន៏្ីការទទួលមរណភា្របស់
មិតតែភ័កតែ ឬមនុស្សែែលអ្នកសសលាញ់ ការផ្ល ស់បតែូរ�ីវភា្រស់ឆៅ 
ឬការបាត់បង់ឆ្្សងឆទៀត ឆន្ះអារម្មណ៏ទុក្ខព្រួយម្នពបតិកម្មធម្មតា។ 
បុ៉ែនតែឆបើអារម្មណ៏ទំាងឆនះឆៅែតម្ន សូមោកសួរសពម្ប់ការ្តែល់�ំនួយ។ 

សូមទាក់ទង:

សម្ពន្័ភាពរមំ្ទភាពដម្កៀមម្កំ្ិត្ត និងរមំ្ទដទវ  
ទូរស័្្ទឥតគិតនថលឆសវា: ១-៨០០-៨២៦-៣៦៣២ 
ឆគហទំ្័រ: http://www.dbsalliance.org/site/PageServer?page
name=home&cvridirect=true

សម្ពន្័ភាពជាតិននជំងឺ្្ូវ្ិត្ត 
ពបចំាតំបន់: ៧០៣-៥២៤-៧៦០០ 
ទូរស័្្ទឥតគិតនថលឆសវា: ១-៨០០-៩៥០-៦២៦៤ 
ឆគហទំ្័រ: http://www.nami.org

វទិយារាថា នជាតិននសុខភាព្្ូវ្ិត្ត  
ពបចំាតំបន់: ៣០១-៤៤៣-៤៥១៣ 
ទូរស័្្ទឥតគិតនថលឆសវា: ១-៨៦៦-៦១៥-៦៤៦៤ 
ឆគហទំ្័រ: http://www.nimh.nih.gov

សមា្មន៏ជាតិសុខភាព្្ូវ្ិត្ត  
ពបចំាតំបន់: ៧០៣-៦៨៤-៧៧២២ 
ទូរស័្្ទឥតគិតនថលឆសវា: ១-៨០០-៩៦៩-៦៦៤២ 
ឆគហទំ្័រ: http://www.nmha.org


