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១-សញ្ញា ណទូទៅននទំនាក់ទំនង
ទេតុផល 

ដេបា្ទ្យទួ្យលាគ ល់តងំពីសម័យ
ដោក Hippocrates ដែលថា លកខខណ្ឌ
សងគម បដងកើតដបបបទ្យជីវតិដៅកនុងបរាិា ្ 
ដែលម្ុសសអាចរស់ដៅ ឬាា ប់។ ស្របដែល
២៣០០ឆ្ន មំកដែើយ ដោក Hippocrates, 
Horace Mann បា្ផ្រល់ដោបល់ថា ការអប់រ ំ 

អាចបដស្រមើាឧបករណ៍្ សស្រាប់ជួសជុល 
ជងំឺសងគម (Education might serve as a tool 
for repairing social ills)។ គាត់សដងកតដ ើញ
ថា ការអប់រ ំាសម្ីយកមមែ៏ធដំធង ដោយ
ផ្រល់ឱ្យម្ុសស្ូវចដំណ្េះែឹង ្ិងបណិំ្្
បដចេកដទ្យសចបំាច់ ដែើមបរីស់ដៅ។ ដៅដពល
ដែលដោកMann បា្្ិោយដោងដៅ
ែល់ស្របាក់ចណូំ្ល ្ិងកិតា្ុភាពសងគម
ដនាេះ ការអប់រ ំ បង្ហា ញពីកាា ងំសមភាពកនុង

សុខភាព។ 

 
 

 

 

 

 
 

ដកើត c. 460 BC Kos, Ancient Greece 

ាា ប ់ c. 370 BC (aged c. 90) Larissa, Ancient 
Greece 

មុខរបរ Physician ស្រេូដពទ្យយទូ្យដៅ 

សករាជ Classical Greece  

ដគារមយង្ហរ The Father of Western Medicine រូបភាពទី្យ១៖ ជវីស្របវតរសិដងខប ្ិងរូប
ភាពរបស់ដោក Hippocrates 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kos
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Larissa
https://en.wikipedia.org/wiki/Physician
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hippocrates.jpg
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២- សខុភាព ការអបរ់ ំនិងភាពក្កីក្ក 
(Health, Education, and Poverty) 

មុ្ដពលស្រាវស្រាវរកយ្រការ
្ីមួយៗ វាាដរឿងសខំា្់ ដែើមបពិីចរណា
ដលើកតរ បរាិា ្ ែល់កដំណ្ើ ្តិចតួចខាង
សុខភាព ្ិងការអប់រ។ំ សុខភាព ្ិងការ
អប់រទំ្យ្់ដខោយ ាបញ្ញតរិដែលផ្ោរភាា ប់ 
គាន ។ ឪពុការ យ ដែលា្កដំណ្ើ តាជ្
ាតិដែើម ដែលមិ្ា្សញ្ញញ បស្រតអប់រខំពស់ 
ទ្យំ្ ងាា្កូ្ ដែលា្សុខភាព្ិងការ
អប់រទំាបាង ្ិងា្ហា្ិភ័យន្ការ
ដបាេះបង់ការសិកោដៅមធយមសិកោ។ កតរ  
ដែលបា្រួមចដំណ្កែល់អស្រតដបាេះបង់ការ
សិកោកស្រមិតខពស់កនុងចដំណាមកុារទាងំឡាយ 
ែូចា ការចូលដរៀ្ដៅាោ ដែលបា្ផ្រល់ 
មូល្ិធិតិចតួច ា្លកខខណ្ឌ ការរដំោភ
បពំា្ ជីវភាពរស់ដៅខពស់ ្ិងកតរ សុខភាព 
្ិងបរាិា ្ដៅដស្រចើ្ដទ្យៀត។ 

ឧទាែរណ៍្៍ៈ អ្ររាេម្៍កនុងការកាត់
ប្ាយាតិសណំ្ អាចជួយដកលមអកនុងសុខ
ភាព ្ិងការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រសំស្រាប់
កុារ ប ុដ្រ ដយើងេួរដតរ តដលើចណុំ្ចកមមវធិី
ាតិសណំ្ ាភាន ក់ង្ហរដែតុ ស ស្រាប់កដំណ្
លមអដែលបា្សដងកតទាងំសុខភាព ទាងំការ
អប់រ ំ មិ្ស្រគា្់ដតាការអប់របំដ្ាម ដែល
ទ្យទួ្យលបា្ដោយកុារកនុងកមមវធិីកាត់ប្ាយ
ដនាេះដទ្យ។ មា ងវញិដទ្យៀត ស្របសិ្ដបើកុារ 
ទ្យទួ្យលបា្អ្ររាេម្៍អប់រ ំ ដែលនាឱំ្យដេ

បញ្េប់ការសិកោពីមធយមសិកោ ដែលបុេគល
ទ្យំ្ ងាទ្យទួ្យលបា្ការង្ហរដែលា្េុណ្
ភាព ្ិងដពញចិតរ្ ឹងស្របដោជ្៍ន្ការ
ធានារា ប់រងខាងសុខភាព រចនាបថជីវតិ មិ្
សូវា្ជងំឺ ដន្តសរស ផ្ទេះាន ក់ដៅលអៗ  ្ិង
ស្របដោជ្៍សងគមដែលនាឱំ្យា្សុខភាព។ 
ដៅកនុងករណី្ចុងដស្រកាយ វាាការអប់រ ំ មិ្
ដម្អ្ររាេម្៍ ដែលា្ារ៍ៈសខំា្់ែល់
ផ្លិតកមមសុខភាព។ 
 
៣- ភាពតានតឹងអារម្មណ៍ (Stress) 
 

 
រូបភាពទី្យ២៖ ែដំណ្ើ រសកមមភាពជដស្រមើសភាព
ទ្យំ្ ងតមការង្ហរអប់រ ំដែើមបដីកលមអសុខភាព 

 
ការរស់ដៅែ៏លបំាក ្ិងជងំឺដបេះែូង 

បា្នាឱំ្យា្ការយល់ខុសដស្រចើ្ ដែល
ទាក់ទ្យងគាន ្ឹងការ អប់រ ំដែលនាឱំ្យា្ដបប
បទ្យជីវតិែ៏ត្តឹង។ តមពិតដៅ ម្ុសស 
ដែលា្ការអប់រ ំ ្ិងស្រទ្យពយសមបតរិដស្រចើ្ 
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ា្ភាពត្តឹងអារមមណ៍្កនុងជីវតិដេ។ 
ដទាេះាោ ងដ្េះករី ម្ុសសដែលា្សញ្ញញ
បស្រតខពស់  ា្ការង្ហរដធវើដស្រចើ្ ា្ការ
ស្រពួយបារមភ អពីំលុយកាក់ សុខភាព ដពល
ទ្យដំ្រ ឬបញ្ញា ាមួយកូ្ដៅ កា្់ដតតិចដែរ។ 
ការសទង់មតិសវ័យរបាយការណ៍្ ក៏បា្ផ្រល់
ដោបល់ថា អនកទាងំឡាយដែលា្ការ
អប់រដំស្រចើ្ ា្កស្រមិតទាបខាងកែឹំង ការ
ស្រពួយចិតរ ការឈឺ ្ិងកតរ ដផ្សងដទ្យៀត ដែល
ដស្រជៀតដស្រជកេុណ្សមបតរិន្ជីវតិាអតរដនាម័ត 
ាងអនកទាងំឡាយដែលា្ការអប់រតំិច។ 
ាចុងបញ្េប់ អនកទាងំឡាយណា ដែលា្
ការអប់រកំា្់ដតដស្រចើ្ ទ្យំ្ ងាា្ការង្ហរ
លអ សុភវ ិ្ ិចឆ័យស្រេប់ស្រេងជីវតិកា្់ដតខពស់ 
្ិងកស្រមិតការគាសំ្រទ្យពី សងគមកា្់ដតខពស់ 
ដែលផ្ោរភាា ប់សុខភាពសវ័យរបាយការណ៍្ 
្ិងមុខង្ហររូបវ្រកា្់ដតខពស់ាងមុ្។  

ដស្រៅពីជងំឺសាព ធឈាមខពស់ ជងំឺទឹ្យក
ដនាមដផ្អម ្ិងការបង្ហអ ក់ដោយស្របព័្ធាុ ំ
ដន្តសរសក៏អាចា្ការខូចដផ្នកអុកសីុតកមម 
ដែលបដងកើ្អស្រតដកាសិកាដែលនាឱំ្យម្ុសស
ឆ្ប់ចស់ ្ិងលទ្យធភាពបដងកើ្ហា្ិភ័យន្
ជងំឺមហារកី។ ការសិកោែបូំងដៅកនុងវស័ិយ 
ដ្េះ ដស្រជើសដរ ើសយកស្របធា្បទ្យបបំាត់ដន្តសរស 
្ិងដស្របៀបដធៀបវាដៅ្ឹងស្របធា្បទ្យាមួយ
កុារដែលា្ជងំឺធង្ ់ ដែើមបធីានាអេះអាង 
អវកិលធដំធងកនុងជងំឺដន្តសរស ដែលបា្
បង្ហា ញស្របាប់ដោយខាួ្ឯង។ បនាទ ប់មក ដេក៏

បា្សិកោសញ្ញញ សាគ ល់ន្ភាពចស់ន្
ដកាសិកា ដែលដេដៅថា ធីឡឺដមៀ
(Telomere) ចដំពាេះអណំ្េះអណំាងថា ដតើ
ា្ការផ្រុគំាន រវាងដន្តសរសដែលា្ដៅកនុង
ខាួ្ ្ិងដកាសិកាដែលនាឱំ្យា្ភាពចស់
កនុងស្របព័្ធាុ។ំ ដេរកដ ើញថា ស្របធា្បទ្យ
ដែលា្កស្រមិតខពស់ន្ដន្តសរស ដែលា្
ដៅកនុងខាួ្ បង្ហា ញការតា ស់បរូ រស្រកូម ូសូម 
ដែលស្រសបគាន ្ឹងជីវាន្តសរ ដែលទាក់ទ្យង
្ឹងកស្រមិតទាបាង។ ាតបិត ដែលា្
ជងំឺធង្ ់ ទ្យំ្ ងារងការឈឺចប់ពីជងំឺដសដ្ទិ្យក 
្ិងទ្យំ្ ងាចស់មុ្អាយុ។  
 ការសិកោាប្របនាទ ប់ បា្ជមនេះ
ដែ្កណំ្ត់ដ្េះ តមការសិកោកូ្ដភាា េះ 
ដែលា្កស្រមិតអប់រដំផ្សងគាន ។ ស្រកុមអនក
ស្រាវស្រាវដ្េះ បា្អេះអាងពីស្របសិទ្យធភាពន្
របកេដំែើញ ដែលថា ដន្តសរស បា្បដងកើ្ឱ្យ
ា្ដកាសិកាវយ័ចស់។ អនក្ិព្ធទាងំដ្េះ 
រកដ ើញថា ភាពចស់ បា្ដកើ្ដឡើងដៅ
កនុងចដំណាមកូ្ដភាា េះ ដែលស្រកីស្រកាង ្ិង
ា្ការអប់រតំិចាង ស្រតូវបា្ព្យល់ តម
អស្រត កដំណ្ើ ្ន្ការជក់បារ ី្ ិងភាពធាត់ 
អស្រត លហំាត់ស្របាណ្កា្់ដតតិច។ ដៅដពល
ដែលអនក្ិព្ធទាងំដ្េះ មិ្បា្ដោេះស្រាយ
ឱ្យបា ដ្ពញដលញ្ូវកតរ ហា្ិភ័យន ដ្ន្តសរស 
ចិតរសងគមដនាេះ ការសិកោបា្ដលើកដឡើង្ូវ
លទ្យធភាពដែលថាកតរ ហា្ិភ័យខាងអាកបប
កិរោិ ្ិងដន្តសរស ា្ការផ្ោរភាា ប់គាន ។  
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តមការសិកោមួយចំ្ ួ្ដទ្យៀត 
ស្របធា្បទ្យាមួយ្ឹងទ្យស្រមង់ដផ្សងៗន្ជងំឺ
ដន្តសរស រួមបញ្េូ លទាងំជងំឺដន្តសរសដែលដកើត
ា្កនុងការង្ហរ ស្រតូវបា្ដេរកដ ើញថា ា្
កស្រមិតខពស់ាងន្ការខូចខាតDNA ្ិង
កស្រមិតសាព ធឈាមខពស់ាងន្ចណុំ្ច
សាគ ល់សស្រាប់ជងំឺមហារកី។ ការខូចខាត
ដ្េះ ស្រតូវបា្ដេេិតថាដកើតដឡើង ដៅដពល
ដែលា្ចដមាើយតប្ឹងជងំឺដន្តសរសធង្ ់ធងរ 
បណាា លឱ្យា្ការបដញ្េញខាងសររី៍ៈន្
ធាតុេីមីអុកសីុែកមម ដៅកនុងចរ្រឈាម។ ការ
វភិាេរងន្ទិ្យ្ន្ ័យទាងំដ្េះ ស្រតូវបា្ដេរ
ដ ើញថាបណិំ្្ដោេះស្រាយដោយ
ដាេជ័យស្របកបដោយស្របសិទ្យធភាពពុទ្យធិ ផ្ោរ
ភាា ប់្ឹងកស្រមិតខូចខាតDNAទាបាង។ ការ
ទ្យទួ្យលបា្ការអប់រកំា្់ដតដកើ្ដឡើង ផ្ោរ
ភាា ប់្ឹងបណិំ្្ដោេះស្រាយដោយដាេជ័យ
ស្របកប ដោយស្របសិទ្យធភាព ្ិងទ្យែំំការង្ហរ
សងគមដនាេះ វាាទ្យំ្ ងាពិត ដែលថា ការ
អប់រ ំអាចកាត់ប្ាយឧបបតរិដែតុន្ជងំឺ។  
 
៤-ជំេរ ឬវណណ ៈសងគម្ (Social Standing) 
 ស្រទឹ្យសរីអតរសញ្ញញ ណ្សងគម អេះអាងថា 
បុេគល ទ្យំ្ ងាចត់ថាន ក់ម្ុសសដផ្សងដទ្យៀត 
ដៅតមមូលោា ្លកខណ្៍ៈពិដសស ែូចា
ការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ ាមដធាបាយន្
សវ័យដស្របៀបដធៀប។ ភាពខុសគាន តមជែំរ
ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងថា ដតើដោងដៅតមស្រទ្យពយ

សមបតរិតិច ឬការអប់រតំិច អាចាស្របភពន្
កែឹំង ការស្រចដណ្្ ឬក៏ដន្តសរស។ 
ស្របវតរិាន្តសររបស់ម្ុសសែ៏យូរអដងវងន្     
សន្តង្ហគ មបងាូ រឈាម ដែលបា្ស្របយុទ្យធគាន  
ដែើមបវីណ្ណ៍ៈសងគម ែូចា បែិវតរ្ ៍របស់ពួក
ដខមរស្រកែម ផ្ាល់ដោបល់ថា សដញ្េតនា អាច
ា្ទាងំឥទ្យធិពល ទាងំផ្លតទ ល់ដៅដលើសុខ
ភាព ្ិងមរណ្ភាព។ ដេបា្អេះអាងថាការ
សដមាងដចញកនុងសម័យទ្យដំ ើ្បន្ជែំរ
សងគមទាបាងរួមបញ្េូ លទាងំការរខំា្ខាង
សររីាន្តសរខាងកនុង ្ិងបទ្យឧស្រកិែា។ សមមតិ
កមមទាងំដ្េះ ស្រតូវបា្ទាញដចញពីការសិកោ
ខាងបរាិា ្វទិ្យារួមបញ្េូ លគាន  ដោយបា្
វាយតនមាដៅដលើផ្លន្អសមភាពស្របាក់
ចណូំ្លដៅដលើមរណ្ភាព ្ិងបទ្យឧស្រកិែា 
ប ុដ្រ ឥឡូវដ្េះ ដេបា្គាសំ្រទ្យតមមូលោា ្ែ៏
រងឹាាំងន្រង្ហវ ស់ផ្លសដស្រមច ្ិងការ
ដរៀបចកំារស្រាវស្រាវ។ 

េំ្ ិតដែលថា ាា ្ភាពសងគម ជេះ
ឥទ្យធិពលែល់សុខភាពបា្បង្ហា ញព្ាឺ តម
ការសិកោកមមកររបស់រោា ភិបាលដៅស្របដទ្យស
អង់ដេាស។ ការសិកោទាងំដ្េះ បា្បង្ហា ញ
ថា កនុងចដំណាមម្ុសសដែលា្ការង្ហរលអ
ដៅកនុងដផ្នករោា ភិបាលដតមួយ ្ិងសមភាព 
ចដំពាេះការដថទាសុំខភាព វណ្ណ៍ៈខាងមុខរបរ
េឺដៅដតផ្ោរភាា ប់្ឹងភាពស្រចសគាន ្ូវមរណ្
ភាពមុ្កាលកណំ្ត់។ េួរឱ្យភាា ក់ដផ្អើលដថម
ដទ្យៀត សុខភាពទាងំដ្េះ ា្វាិលភាព 
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ចដំពាេះកមមករ ដែលដស្របើកាា ងំកាយ សូមបដីត
អនកទាងំឡាយដែលា្ការង្ហរកស្រមិតខពស់ 
ក៏ា្ហា្ិភ័យន្មរណ្ភាពមុ្កាល
កណំ្ត់ធដំធងាងអនកទាងំឡាយ ដែលា្
ការង្ហរស្របកបដោយកិតា្ុភាពបផុំ្ត។ អស្រត 
ស្រសដែៀងគាន  េឺស្រតូវបា្ដេរកដ ើញាប្រ
បនាទ ប់ សស្រាប់ស្របាក់ចណូំ្ល ្ិងការអប់រ ំ
្ិងអស្រតភាពខុសគាន ទាងំដ្េះ ស្រតូវបា្ដេ
សដងកតដ ើញដៅកនុងខុសគាន ោ ងទូ្យលទូំ្យោយ 
ន្បរបិទ្យដសែាកិចេ ្ិងវបបធម៌។ តមពិតដៅ 
វាអាចដធវើដៅបា្ដែលថា កិតា្ុភាពដៅ
កនុងសងគមដកើតា្ តមរយ៍ៈកស្រមិតអប់រ ំា
កតរ កណំ្ត់ែ៏សខំា្់ដថមដទ្យៀតន្អាយុ
សងឃមឹរស់ ាងបណិំ្្ដែលបា្ទ្យទួ្យលដៅ
កនុងឆ្ន នំ្ការអប់រ ំ្ ីមួយៗ។ 

របកេដំែើញទាងំដ្េះ ស្រតូវបា្ដេ
បញ្ញា ក់តមការសិកោដៅដលើសតវ។ វា្រ
ាតិដែលា្ជែំរសងគមទាប ស្រតូវបា្វាស់
ដវងតមដផ្នកដោយទ្យែំំន្សតវ ្ិងអាកបប
កិរោិស្រេបែណ្ា ប់ ា្កស្រមិតខពស់ាងន្កូ
ដឡដសររ  ូល ្ិងកស្រមិតខពស់ាងន្ស្រទ្យនាប់
ដន្តសរស។ ដពលដែលភាពលុបរបស់បុរសស្រតូវ
បា្ដេបបំាត់ដចលដនាេះ ការដធវើដតសរដៅ
ម្ទីរពិដាធរបស់ម្ុសសដៅដស្រកាមបង្ហគ ប់
ស្រតូវបា្ដកលមអ។ ាតិលុបដែលអណំាចស្រតូវ
បា្ស្របដជងាស្របចបំង្ហា ញ្ូវលទ្យធផ្លផ្ទុយ 
ប ុដ្រ ឋានា្ុស្រកមវា្រាតិដែលា្លកខណ្៍ៈ 
ម្ុសសបផុំ្ត ែូចគាន ាខាា ងំដៅ្ឹង

ឋានា្ុស្រកមវា្រាតិមិ្ដម្ាម្ុសស 
ដែលា្សាិរភាពាងពពួកដែលមិ្ា្
សាិរភាព។ 

ការអ្ុវតរន្ការស្រាវស្រាវជែំរ
សងគម សស្រាប់ដគាល្ដោបាយអប់រ ំេឺមិ្
ចាស់ោស់ដទ្យ។ ស្រេប់សងគមម្ុសសទាងំអស់ 
សុទ្យធដតា្ឋានា្ុស្រកម ដែើយឋានា្ុស្រកម
ខពស់្ិងទាប អាចា្ដែ្កណំ្ត់ស្របដសើរ
តមអនកទាងំឡាយ ដែលសាិតដៅកនុងបរាិា ្ 
ជិតៗ តមចាង យទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងសងគម រវាង
សាជិកសងគម ដែលា្បផុំ្ត្ិងស្រកបផុំ្ត។ 
 
៥-កងវះអនតរកម្មសនទិធស្នន លកនងុសងគម្ 
(Social Deprivation) 

 
 

កុារដែលឪពុកាា យ ា្ការអប់រ ំ
តិចតួច ្ិងស្រកីស្រក ផ្លន្កងវេះភាពសិនទ្យធាន ល 
ដៅកនុងសងគមបង្ហា ញតងំដតពីដែើមែបូំងន្
ជីវតិ។ សិកោស្រាវស្រាវរបស់Harlow (១៩៦៤) 
ដៅដលើចណំ្ងសនិទ្យធាន លរបស់សតវ បង្ហា ញ
ថា ភាពលបំាកខាងចិតរសងគមរបស់បុេគល 
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អាចចប់ដផ្ាើមាមួយ្ឹងឪពុកាា យ ដែល
ា្ភាពស្រកីស្រក។ ឧ. ាវ ដែលា្កងវេះភាព
សនិទ្យធាន ល ទ្យំ្ ងាា្ភាពអមិតរ ្ិងនា ំ
ដៅរកហា្ិភ័យាង  ្ិងដស្របើស្របាស់ាតិ
អាកុល ដៅកនុងាា ្ភាពពិដាធ។ បញ្ញា
ទាងំដ្េះ បង្ហា ញថា ផ្លចដមាើយតបោ ង
ជិតសនិទ្យធ ាមួយាវ  ដែលចិញ្េឹ មដោយដម
សិបប្ិមមតិដែលា្ដរាម ចិញ្េឹ មដោយទឹ្យក
ដោេះដគា បា្ទ្យទួ្យលទ្យទួ្យលដាេជ័យាង
ាវ ទាងំឡាយ ដែលស្រតូវបា្ចិញ្េឹ មដោយដម
ដែលដធវើពីលួសសណំាញ់។ 

បញ្ញា ទាងំដ្េះ អាចចប់ដផ្រើមដកើត
ា្ដឡើង ដៅមុ្ដពលដកើត។ បញ្ញា អាកបប
កិរោិ ស្រតូវបា្ដេសដងកតដ ើញផ្ងដែរ ដៅ
កនុងចដំណាមកូ្សតវាវ  ដែលដកើតា ដ្ន្តសរស 
តមការបងខខំាងរាងកាយោ ងយូរកនុង
អឡុំងដពលា្នផ្ទដពាេះ។ ែូចគាន ដែរ ម្ុសស
ដែលស្រតូវបា្ចិញ្េឹ មដៅកនុងមណ្ឌ លកុារ
កសំ្រពាដែលមាញឹកាមួយ្ឹងចណំ្ង
ទាក់ទ្យងសងគមតិចតួច ទ្យំ្ ងាា្មិតរភករិ
តិចតួច ្ិងបង្ហា ញ្ូវជងំឺសងគមកា្់ដត
ដស្រចើ្ដឡើង។ Nicolae Ceausescu បា្ពឹង
ដផ្អកាខាា ងំដលើកុារកសំ្រពា ដែើមបជួីយប ូលិស
សាង ត់រ  ូា ្ី (Romanian Secret Police) 
ពីដស្រពាេះពួកដេា្ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងសងគមតិចតួច 
ដែើយគាត់បា្វ ិ្ ិចឆ័យោ ងស្រតឹមស្រតូវថា ពួក
ដេ្ឹងអាចសាា ប់ម្ុសសដោយឥតា្
វបិបែិារ។ី 

តងំពីដកើតរែូតែល់ាា ប់ ភាពស្រកី
ស្រកស្របឈមមុខដៅ្ឹងឧបសេគសងគម ្ិងចិតរ
ាន្តសរមួយចំ្ ួ្ ដែលាញឹកញាប់រួម
បញ្េូ លទាងំការដធវសស្របដែស ការរដំោភ
បពំា្ ការមិ្បា្ចូលដរៀ្សូស្រត ការដធវើ
បាបគាន  បញ្េប់ការសិកោទាប ស្របាក់ឈនួល
ទាប ដែើយាញឹកញាប់ ការង្ហរចស្រមុេះ។ 
ដរឿងដ្េះមិ្ដម្ាសញ្ញញ មជឈោា ្ចិតរ    
ាន្តសរសុខភាព ដែលកុារ ឬម្ុសសចស់
អាចលូតោស់ដទ្យ។ កងវេះដផ្នកដសែាកិចេ ្ិង
អប់រ ំ ែូចដផ្នកទាងំដ្េះ េឺផ្ោរភាា ប់ោ ងជិត
សនិទ្យធដៅ្ឹងស្រទ្យនាប់ជីវេីមីោ ងដស្រចើ្ដៅកនុង
វយ័កុារភាព ដែលអាចនាដំៅែល់ជងំឺដបេះ
ែូង នាដពលដស្រកាយមកកនុងជីវតិ។ 
ស្រពឹតរិការណ៍្កុារ ភាពាដស្រចើ្ ែូចាការ
ប េះថាន ោំប ដែលា្ាតិសណំ្ ្ិងការ
បពំា្ េឺមិ្អាចស្រតឡប់ថយដស្រកាយមួយ
ភាេធ ំ ្ិងជេះឥទ្យធិពលរួមគាន ែល់ការអភិវឌ្ឍ
ពុទ្យធិ ្ិង សុខភាព។ ថាន ោំបដែលា្ាតិ
សណំ្ស្រតូវបា្ដេាគ ល់យូរមក ាាតិពុល
ែល់សរនសស្របាទ្យ ដែើយសូមបដីតបរាិណ្
ែ៏តិចតួចន្ាតិសណំ្ ក៏បណាា លឱ្យា្
ការប េះពាល់ែល់អាយ យូ(IQ)ដែរ។ ែូចគាន
ដ្េះដែរ កុារដែលរងការឈឺចប់ ពីការ
បពំា្ខាងដផ្នកចិតររដំភើប ្ិងរាងកាយ ស្រតូវ
បា្ដេបង្ហា ញថា ា្រចនាសមព័្ធខួរកាល
តូចាងកុារែនទ្យដទ្យៀត។ 
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វាអាចដធវើដៅបា្ ដែលថា បណារ ញ
សងគមដខោយាង ាសញ្ញញ សស្រាប់កងវេះ
ខាតអ្ររកមម ដៅកនុងវយ័កុារភាព ្ិងថា 
ភាពភ័យរ្ធត់ដបបដ្េះ េឺដែតុផ្លបឋម 
ដែលាមូលដែតុបណារ ញសងគមដខោយ 
ផ្ោរភាា ប់ដៅ្ឹងសុខភាពដខោយ។ ោ ង
ណាក៏ដោយ វាទ្យំ្ ងាថាបណាា ញសងគម
ដខោយ េឺាកតរ ហា្ិភ័យឯករាជយផ្ងដែរ 
សស្រាប់សុខភាពដខោយ។  

កងវេះអ្ររកមមសងគម ្ិងបណ្ាុ ំ           
សដញ្េតនារបស់ដេន្កែឹំង ្ិងអរភិាព ែូច
ាកតរ ដន្តសរសចិតរ  ាន្តសរដផ្សងដទ្យៀត េឺផ្ោរ
ភាា ប់គាន ដៅ្ឹងអស្រតែ៏ខពស់ន្ជងំឺដបេះែូង 
ជងំឺឆ្ាង ជងំឺសួត ្ ិងជងំឺទឹ្យកដនាមដផ្អម។ ដទាេះា 
ា្ការពិចរណាក៏ដោយ ហា្ិភ័យ ្ិង
កែឹំង អាចព្យល់បា្មួយដផ្នកែល់សីលធម៌ 
ខពស់ាងមុ្។ ម្ុសសដែលា្ការអប់រ ំ
ទាប បងកឱ្យា្ាន មរបួសដស្រចើ្ាសខំា្់ 
្ិងបង្ហា ញថាា្ការជក់បារ ី ្ិងផ្ឹកដស្រេឿង
ស្រសវងឹោ ងដស្រចើ្។ ទិ្យ្ន្ ័យ ដែលទ្យទួ្យលបា្
ពីកមមវធិាីោមដតរយយPerry អេះអាងថា    
អស្រតន្បទ្យឧស្រកិែា របួស ្ិងមរណ្ភាព ដៅ
កនុងចដំណាមអនកទាងំឡាយដែលទ្យទួ្យលបា្
ការអប់រតំិច។ 

ការពិដាធស្រពាវដៅកនុងកមមវធិី
ាោមដតរយយPerry បង្ហា ញថា កងវេះខាត
អ្ររកមមសងគមដែើមវយ័កុារភាពទាងំដ្េះ 
ា្ខាេះ មិ្អាចស្រតឡប់បា្ដទ្យ ចដំពាេះ

អ្ររាេម្៍ដែើមវយ័ទាងំដ្េះ។ ស្រតឹមវយ័ស្របា ំ
ឆ្ន  ំ ា្៦៧ ភាេរយន្កុារដៅកនុងស្រកុម
ពិដាធ ដែលទាក់ទ្យងដៅ្ឹង២៨%ន្កុារ
ដៅកនុងស្រកុមស្រេប់ស្រេង ា្IQ ដែលបា្វាស់
ដវងធាំង៩០។ ស្រតឹមអាយុ៤០ អនកទាងំឡាយ 
ដែលដៅកនុងស្រកុមអ្ររាេម្៍ េឺា្១/៣ 
ទ្យំ្ ងាស្រតូវបា្ចប់ខាួ្ចស្រមុេះ ដែើយា្
មួយភាេបី ទ្យំ្ ងារកស្របាក់ចណូំ្លបា្
ដស្រចើ្ាង២មុឺ្ែុោា រកនុងមួយឆ្ន ។ំ ទាក់ទ្យង
្ឹងអនកទាងំឡាយ ដែលមិ្បា្ទ្យទួ្យល
អ្ររាេម្៍ បុរសដែលបា្ទ្យទួ្យលអ្ររាេម្៍ 
ា្ចំ្ ួ្ស្របដែលាពីរែង ទ្យំ្ ងាចិញ្េឹ ម
កូ្របស់ដេ ទ្យំ្ ងាដស្របើស្របាស់ដស្រេឿងដញៀ្
តិចតួច ដែើយទ្យំ្ ងារាយការណ៍្្ូវទ្យនំាក់
ទ្យំ្ ងោ ងដពញចិតរាមួយកូ្របស់ដេ។ 
ដែតុែូដចន េះដែើយ អ្ររាេម្៍ បា្បង្ហា ញ
្ូវការតា ស់បាូ រអ្ររជនំា្់ន្ជងំឺសងគម។ 

ែូចគាន ដ្េះដែរ ការាកលបងអាយុ
ដែលមិ្បា្ដរៀបចសំ្រពាវកនុងចដំណាមកុារ
១៥៣៩ បង្ហា ញថា ការចប់ខាួ្ ដៅអាយុ
២០ឆ្ន  ំ បា្ថយចុេះដៅកនុងចដំណាមកុារ 
ដែលបា្ដរៀបច ំ ចដំពាេះស្រកុមអ្ររាេម្៍
កុារមុ្ចូលមដតរយយសិកោ ា្ទ្យនំាក់
ទ្យំ្ ងកុារបា្ទ្យទួ្យលបា្អ្ររាេម្៍ ដៅ   
មដតរយយសិកោា្វាិលភាពតិចាង។ 
ដពលណាអស្រតន្ជងំឺសងគម ស្រតូវបា្កាត់
ប្ាយតមឧទាែរណ៍្ទាងំពីរដ្េះ ដេបា្
ាគ ល់ថា ដតើស្របដោជ្៍ន្អ្ររាេម្៍មដតរយយ
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ាោទាងំដ្េះ បា្ពស្រងីកវាិលភាពែល់
រង្ហវ ស់សុខភាពដផ្សងដទ្យៀតដែរឬដទ្យ។ 

ចុងបញ្េប់ ា្ភសរុតងដែលថា 
អ្ររាេម្៍សងគមដផ្សងដទ្យៀត ជួយកាត់ប្ាយ
ែល់ជងំឺសងគមផ្ងដែរ។ តមការពិដាធ
ដបបធមមតមួយ Castello et al. (២០០៣) 
បា្ពិ្ិតយដ ើញផ្លន្ការដបើកកាសីុណូ្
ដៅដលើអស្រតជងំឺសងគម ដៅកនុងជ្ាតិ
អាដម រកិដែើម សរីពីការអភិរកស។ ការសិកោអដងកត 
បា្សិកោស្រាវស្រាវដៅដលើអស្រតន្ការដធវើ
ដរាេវ ិ្ ិចឆ័យសុខភាពផ្ាូ វចិតរកនុងចដំណាម
កុារ១៤២០នាក់ដៅកនុងសែេម្៍ ដោង
ដៅតមកស្រមិតស្របាក់ចណូំ្លមុ្ដពល ្ិង
ដស្រកាយដពលCasino ដែលបា្ដបងដចក
ដឡើងវញិ្ូវបរាិណ្ែ៏ដស្រចើ្ន្លុយកាក់ 
ចដំពាេះជ្ាតិស្រេួារអាដម រកិដែើម ដែល
បា្ចុេះបញ្ាី ដោយកុលសមព័្ធ។ ដស្រកាយ
ដពលតមោ្អស់រយ៍ៈដពល៨ឆ្ន  ំ លទ្យធផ្ល
ដែលបង្ហា ញអស្រតន្ចរោិ ្ិងជងំឺស្របឆ្ងំ 
ែូចាការបពំា្ខាងរាងកាយកនុងចដំណាម
ស្រេួារដែលដទ្យើបា្ថមីៗ បា្ធាា ក់ដៅែល់
កស្រមិត ដែលដេដមើលដ ើញថាស្រេួារអនក
ា្ មុ្ដពលា្អ្ររាេម្៍។ មោ ងវញិ
ដទ្យៀត អស្រតន្ចរោិ ្ិងជងំឺស្របឆ្ងំជទំាស់ 
ដៅដតា្កស្រមិតខពស់កនុងចដំណាមស្រេួារ
ទាងំឡាយ ដែលមិ្ទា្់ទ្យទួ្យលបា្ការដចក 
ចយស្របាក់ចណូំ្ល។  

វាិលភាពដែលថាការទ្យទួ្យលបា្
ការអប់រ ំ ជួយដកលមអបណាា ញសងគម ្ិង
កាត់ប្ាយជងំឺសងគមដនាេះ ដេដៅដតរពឹំងថា 
អ្ររាេម្៍ការអប់រ ំ ដែើមបដីកលមអសុខភាព 
តមរយ៍ៈចិតររដំភើបអវជិាា្ដែលបា្កាត់
ប្ាយ ្ ិងកតរ ហា្ិភ័យអាកបបកិរោិដែល
បា្ដកលមអ។  
 
៦-កតាត ហានិភ័យអាកបបកិរយិា 
(Behavioral Risk Factors)  

ផ្លរួមគាន ន្ការជក់បារ ីការែូបចុក
មិ្ស្រេប់ស្រគា្់ ្ិងកងវេះលហំាត់ស្របាណ្ ស្រតូវ
បា្ដេេិត ដែើមបពី្យល់កដ្ាងមួយចដនាា េះ
១២% ្ិង៥០%ន្ប្សរំវាងការទ្យទួ្យលបា្
ការអប់រ ំ្ិងមរណ្ភាព។ ស្របដែល ៤៤ភាេ
រយន្បុរសដសបកស ដែលឥតា្សញ្ញញ បស្រត 
សិកោា្់ខពស់ ្ិង៣២ភាេរយន្បុរស
ដសបកសដែលា្សញ្ញញ បស្រតសិកោា្់
ខពស់ បា្រាយការណ៍្ថា ាអនកជក់បារ។ី 
ថវីដបើភាពដលើសលុបន្ការជក់បារ ី ា្
កស្រមិតទាបកនុងចដំណាមជ្ាតិដអសា ញ 
ជ្ាតិអាដម រកិដសបកដមម  ្ិងន្តសរីដនាេះ ភាេ
រយន្ការកាត់ប្ាយការជក់បារ ី ា្ភាព
ស្របដែល្ឹងចំ្ ួ្ស្របាជ្ទាងំដ្េះកនុង
ចដំណាមអនកទាងំឡាយដែលា្សញ្ញញ បស្រត 
សិកោា្់ខពស់ ដែលទាក់ទ្យងដៅ្ឹងអនក
ទាងំឡាយដែលមិ្ា្សញ្ញញ បស្រតសិកោ
ា្់ខពស់។ 
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ដេបា្េូសបញ្ញា ក់ថា ម្ុសសភាេ
ដស្រចើ្ ដោយមិ្្ិោយពីកស្រមិតន្ការអប់រ ំ
បា្ែឹងថាការជក់បារ ី ការផ្ឹកដស្រេឿងស្រសវងឹ 
្ិងការែូបចុកអាហារ ដែលា្ខាា ញ់
ដស្រចើ្ េឺមិ្ា្សុខភាពដទ្យ។ ដទាេះាោ ង
ណាក៏ដោយ ដៅកនុងការកាត់ប្ាយការដជឿ
តមដស្រពងវាសនា ការអប់រ ំអាចបង្ហា ញារួម 
ចដំពាេះព័ត៌ ា្ ដែលបង្ហក រឱ្យា្សុខភាព 
ស្រតូវដធវើាដរឿងធមមត។ ការអប់រ ំ អាចជួយដក
លមអការវាយតនមាព័ត៌ា្បា្ស្របដសើរ។ 
ម្ុសសទ្យំ្ ងាែូបអាហារដែលា្សុខ
ភាព ស្របសិ្ដបើពួកដេខាា ញ់ដែលស្រាប ្ិង
ា្ាតិកូដឡដសររ  ូល ដធវើឱ្យសទេះសរនស
ឈាមស្រកែម ្ិងែនឹងអាចយល់ែឹង្ូវ
សរនសឈាមស្រកែមទាងំដ្េះជំ្ ួសឱ្យជំ្ ួស
ការា្សញ្ញញ ណ្អរូបី ្ិងា្ភាពមិ្
ចាស់ោស់ ដែលារធាតុទាងំដ្េះ ា្
ការប េះពាល់ោ ងធង្ ់ធងរ។ ម្ុសសដែលា្
ការអប់រលំអស្របដសើរ អាចយល់ែឹងពីតុលយភាព 
ព័ត៌ា្សុខភាព ស្របឆ្ងំ្ឹងារពីឧសោែកមម 
ាតិស្រសវងឹ ថាន ជំក់ ្ិងអាហារឆ្អិ្ស្រាប់។ 

ដៅដពលដែលការទ្យទួ្យលបា្ការ
អប់រ ំជួយឱ្យា្កដំណ្ើ ្ស្របាក់ចណូំ្លដនាេះ 
វាក៏ជួយឱ្យា្ផ្លាវជិាា្ ដៅដលើ
អាកបបកិរោិសុខភាព តមរយ៍ៈចល័តភាព 
កា្់ដតខពស់ដៅដលើអនកជិតខាងអាហារដោយ 
សុខភាព អាចរកបា្ដៅតមហាងទ្យំ្ ិញ 
្ិងការដស្របើស្របាស់ ា្លកខណ្៍ៈតម្ិោម។ 

ដោយា្អស្រតបទ្យឧស្រកិែាកា្់ដតទាប អនក
ជិតខាងដែលា្ស្រទ្យពយសមបតរិដស្រចើ្ាង
មុ្ ក៏ផ្ាល់ឱ្កាសសស្រាប់ការហាត់ស្របាណ្
ផ្ងដែរ។ ការសិកោដៅទី្យកដ្ាងចស្រមុេះ ដែល
ា្ការស្រេប់ស្រេងស្រពាវ ្ិងា្ចំ្ ួ្ដស្រចើ្ 
វាយតនមាែល់សុខភាព បទ្យឧស្រកិែា ្ិងផ្ល
សងគមដផ្សងដទ្យៀតន្អនកធានា សស្រាប់ការ
ាន ក់ដៅ ដែលអ្ុញ្ញញ តឱ្យអនកទ្យទួ្យល អាច
តា ស់ដចញពីទី្យលដំៅ ដែលា្ចណូំ្លទាប។ 
៥ឆ្ន ដំស្រកាយដពលការសិកោដោយស្រពាវ អនក
ទាងំឡាយ ដែលទ្យទួ្យលបា្បណ្ណធានា ា្
ការកាត់ប្ាយភាពធាត់ ្ិងកដំណ្លអំកនុង
ការវាស់ដវងសុខភាពផ្ាូ វចិតរ ដែលទាក់ទ្យង
អនកទាងំឡាយ ដែលមិ្បា្ទ្យទួ្យលបណ្ណ
បា្ធានា។ 

ាចុងបញ្េប់ការសិកោដៅដលើ
ទ្យសស្វស័ិយន្ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង ដែលថាម្ុសស
បដងកើតជីវតិរបស់ពួកដេ បា្ផ្ាល់ដោបល់
ថា ការតមអាហារ ដែលា្កដំណ្លអំ ្ិង
លហំាត់ស្របាណ្ ស្រពមទាងំការជក់បារដីែល
បា្កាត់ប្ាយ ្ិងអស្រតភាពធាត់ េឺា្
ការរកីចដស្រមើ្។ ដនាេះ េឺថាដៅដពលដែល
បុេគលាន ក់អភិវឌ្ឍទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងាមួយនែេូ 
ដែលមិ្ជក់បារ ី ឬមិ្ផ្ឹកសុរា ដេទ្យំ្ ងា
មិ្សូវជក់បារ ី ឬផ្ឹកសុរាដនាេះដែរ។ ែូដចន េះ
ដែើយ ផ្លន្ការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ ដៅ
ដលើកតរ ហា្ិភ័យន្អាកបបកិរោិ បង្ហា ញ
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ដឡើង្ូវភាពអាចតា ស់បរូ របា្ ចដំពាេះមិតរ
ភករិដែលា្ការអប់រតំិច។ 
 
៧-កតាត ហានិភ័យខាងទសទនទកិ 
(Genetic Risk Factors) 

លកខណ្៍ៈពិដសសន្បុេគល ស្រតូវបា្
កណំ្ត់តមប្សនំ្សមតាភាពខាងដស្ ្ិង
ឥទ្យធិពលន្បរាិា ្។ សមតាភាពដសដ្ទិ្យក 
ដែលជេះឥទ្យធិពលែល់អាកបបកិរោិសុខភាព 
អាចជេះឥទ្យធិពលែល់ភាពដាេជ័យផ្ងដែរ
ដៅឯាោដរៀ្។ ាឧទាែរណ៍្ ការសិកោ
ដៅដលើកូ្ដភាា េះ ផ្ាល់ដោបល់ថា សមតាភាព
ម្ុសស ដែើមបដីោេះស្រាយាមួយ្ឹងដន្តសរស 
ស្រតូវបា្កណំ្ត់ាដផ្នក តមកតរ ដសដ្ទិ្យក។ 
ាងដ្េះដទ្យៀត លទ្យធភាពន្ស្រពឹតរិការណ៍្ជីវតិ 
ដែលទ្យទួ្យលបា្ ថាាដន្តសរស ដៅកនុងកដ្ាង
ែបូំង ា្ការផ្ោរភាា ប់គាន មួយដផ្នកដៅ្ឹង
កតរ ដសដ្ទិ្យក។ 

 បរាិា ្ ក៏ជេះឥទ្យធិពលែល់តួនាទី្យ
ផ្ងដែរ។ ដៅដពលដែលកូ្ដភាា េះ ស្រតូវបា្
ចិញ្េឹ មតមដផ្នកបង្ហា ញភាពស្រសបគាន  តម
រង្ហវ ស់ន្IQ ្ិងស្របាក់ចណូំ្លដនាេះ កូ្ដភាា េះ
ដែលា្កតរ ដសែាកិចេសងគមលបំាក ស្រតូវ
បា្ដេរកដ ើញថា ា្ហា្ិភ័យខាងជងំឺ
ដបេះែូង ាងកូ្ដភាា េះដែលមិ្បា្ចិញ្េឹ ម 
ដៅកនុងភាពស្រកខសត់។ ការសិកោស្រាវស្រាវ
ដៅដលើកូ្ដភាា េះ បា្ផ្ាល់ដោបល់ោ ងរងឹ
ាថំា រង្ហវ ស់ន្ាា ្ភាពសុខភាព ្ិង

សមតាភាពពុទ្យធិ េឺស្រតូវបា្កណំ្ត់ដោយ       
បរាិា ្មួយដផ្នកធ។ំ ាអកុសល ការសិកោ
ទាងំដ្េះ មិ្អាចបដងកើត្ូវការបា ្់ស្របាណ្
ដែលេួរឲ្យទុ្យកចិតរន្ការរួមចដំណ្កន្ដស្ 
កតរ បរាិា ្ ឬក៏អ្ររកមមន្កតរ ទាងំពីរដ្េះ
ដទ្យ។ 

ទី្យ១ កូ្ដភាា េះ ដែលចិញ្េឹ មដោយ
ដឡកពីគាន  ដៅកនុងបរាិា ្ែូចគាន  ដៅកនុង
សបូ្ ដែើយជួ្កាលបរាិា ្ដតមួយ ដៅ
កនុងវយ័កុារភាព ដែលទាងំពីរនាក់ េឺាការ
ទ្យសស្៍ទាយែ៏រងឹា ំ ន្ធមមចរោិម្ុសស
ចស់ តមាា ្ភាពដសែាកិចេសងគម (SES) 
្ិងជងំឺសងគម។ ដស្រពាេះដែតុែូដចន េះដែើយ ដបើ
ដស្របៀបដធៀបកូ្ដភាា េះដែលាម្ុសសចស់ 
ស្រតូវបា្ចិញ្េឹ មដោយដឡកដនាេះ ាដរឿង
លបំាក ដែើមបដីោេះស្រាយផ្លដសដ្ទិ្យក ពី
ផ្លន្បរាិា ្ ដៅកនុងដែើមវយ័កុារភាព។ 
ាឧទាែរណ៍្ ាតិអាកុលដៅកនុងនផ្ទដែើយ
្ិងាតិសណំ្កនុងថាន ោំប ាកតរ ហា្ិភ័យ 
សស្រាប់ព្យតឺការអភិវឌ្ឍ ដែើយ្ិងផ្ោរ
ភាា ប់ោ ងជិតសនិតាមួយ្ឹងការទ្យទួ្យលបា្
ការអប់ររំបស់ឪពុកាា យ។ 

ទី្យ២ ដសទើរដតទាងំអស់ន្ការរួមចដំណ្ក 
ខាងដសដ្ទិ្យក ដែលេួរឱ្យទុ្យកចិតរបា្ 
ចដំពាេះការអប់រសុំខភាព ស្រតូវបា្ដេកណំ្ត់
ថា ចដំណ្កខាងដសដ្ទិ្យកែ៏ដស្រចើ្។ ការ
បង្ហា ញន្ដស្ទាងំដ្េះ បា្ទ្យទួ្យលឥទ្យធិពល
ោ ងខពស់តមកតរ បរាិា ្ ដៅកនុងដបបបទ្យ
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ន្ចដមាើយតបដៅកស្រមិតដ្េះ។ ចូរពិចរណា
ដលើការពិ ដាធសមមតិកមមដែលកនុងដនាេះ 
ស្រកុមន្េភ៌ ក៏ា្លកខណ្៍ៈស្រពាវៗ ចដំពាេះ
លកខខណ្ឌ ស្របកបដោយឧតរមេតិ ្ិងស្រកុម
ាា យ ា្លកខណ្៍ៈស្រពាវ ចដំពាេះកុារភាព
ដែលា្ភាពដោរដៅ។ កនុងចដំណាម
កុារដែលា្ឪពុកាា យេួរាទី្យស្រសឡាញ់ 
្ិងការចិញ្េឹ មស្របកបដោយឧតរមេតិដនាេះ 
ដសដ្ទិ្យក្ឹងដែើរតួនាទី្យ ាចមបងកនុងការ
កណំ្ត់ថាដតើកុារណាមួយ ទ្យទួ្យលបា្លទ្យធផ្ល 
លអ ដៅាោដរៀ្ ្ិងដៅបា្យូរអដងវង 
្ិងា្ភាពរុងដរឿង។ កនុងចដំណាមកុារ 
ដែលឪពុកាា យ ្ ិងមិតរភករិ ា្ចរតិបពំា្ 
កុារ ចូលចិតរដស្រេឿងដញៀ្ អាហារមិ្ា្
សុខភាព រងាតិពុលសណំ្ ្ិងដរៀ្ដៅ
ាោមិ្លអដនាេះ កស្រមិតន្ការបង្ហា ញ
ចដំពាេះលកខខណ្ឌ បរាិា ្វាិា ា្ ្ឹងា
កតរ កណំ្ត់ចមបងន្អាយុដវង ្ិងភាពរុង
ដរឿង។ ដៅកនុ ងាា ្ភាពខាងដស្រកាយដ្េះ 
ដសដ្ទិ្យក ្ឹងដែើរតួនាទី្យតិចតួចកនុងការ
ព្យល់ការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ។ំ 

ដៅកនុងការសិកោដៅដលើកូ្ដភាា េះ
ដបប្វា្ុវតរ្ ៍ Turkheimer et al. (2003) 
បា្កណំ្ត់ដតសរ េដស្រាងសមមតិកមម ដែល
ដស្របើស្របាស់ការវភិាេតមជីវាស្រត។ ដេបា្
សិកោដៅដលើការរួមចដំណ្កន្ 

-ដសដ្ទិ្យក 
-បរាិា ្រួម 

-បរាិា ្ដោយដឡកដលើIQ ដែលស្រតូវ
បា្វាស់ដវងដោយាស្រតោា ្បញ្ញញ របស់ 
Wechsler ស ស្រាប់កុារ ដែលា្អាយុ៧
ឆ្ន ។ំ េរូំរបស់ដេ បា្សិកោអ្ររកមមន្លកខណ្៍ៈ 
ពិដសសទាងំ៣ដ្េះ ្ិងាា ្ភាពដសែាកិចេ
សងគម ដោយដស្របើស្របាស់ទិ្យ្ន្ ័យាតិ។ ការ
សិកោទ្យសស្វស័ិយដ្េះ រាប់បញ្េូ លទាងំន្តសរី
ា្នផ្ទដពាេះចំ្ ួ្៤៨,១៩៧នាក់ ្ិងកុារ
ចំ្ ួ្៥៩,៣៩៧នាក់។ រង្ហវ ស់ាា ្ភាព
ដសែាកិចេសងគម ដផ្អកដលើរង្ហវ ស់ផ្សគំាន ន្ការ
ទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ មុខរបរ ្ិងស្របាក់ចណូំ្ល។ 
បណំ្ងរបស់ដេ េឺស្រតូវវាស់ដវង អ្ររកមមរវាង 
ដសណូ្ទី្យប (Genotype) ្ ិងលកខខណ្ឌ បរាិា ្។ 
ពួកដេបា្ព្យល់លទ្យធភាពថា SES ស្រតូវបា្
កណំ្ត់ខាងដសដ្ទិ្យក តមការរាប់បញ្េូ ល
ផ្លចមបងអដថរមធយមដៅកនុងេរូំរបស់ដេ។ 
ពួកដេបា្រកដ ើញថា កនុងចដំណាមស្រេួារ
ស្រកីស្រក IQ ស្រតូវបា្កណំ្ត់ដសទើរដតទាងំស្រសុង 
តមបរាិា ្ដៅកនុងវយ័កុារភាព។ មា ង
វញិដទ្យៀត ដៅកនុងចដំណាមស្រេួារអនកា្
ស្រទ្យពយសមបតរិ ដស្ស្រតូវបា្កណំ្ត់ពីការ      
ទ្យសស្៍ទាយទាងំស្រសុងន្IQ។ តមពិតដៅ
ដសចដសចករីស្និោា ្ន្ការសិកោដ្េះ 
អាស្រស័យដៅដលើការស្មតដែលថាាា ្ភាព
ដសែាកិចេសងគម េឺារង្ហវ ស់តណំាងស្រេប់
ស្រគា្់ន្ភាពដោរដៅទ្យល់្ឹងបរឋិា្កុារ 
ភាពស្របកបដោយឧតរមេតិ។ 
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ការសិកោមួយដទ្យៀតដបបបងខ ំ ដៅដលើ
កូ្ចិញ្េឹ មជ្ាតិកូដរ   ដែលា្លកខណ្៍ៈ
ស្រពាវៗ ចដំពាេះស្រេួារដែលា្ាា ្ភាព
ដសែាកិចេសងគមដផ្សងៗគាន  ស្រតូវបា្សិកោនា
ដពលចុងដស្រកាយន្ជីវតិ។ ការអប់រ ំ្ ិងលទ្យធផ្ល 
សុខភាព ស្រតូវបា្ដស្របៀបដធៀបដៅ្ឹងាត
បិតថមី ្ិងកូ្ រៗបស់ដេ។ ាក់ដសរង កុារកូដរ   
ស្រតូវបា្ចិញ្េឹ មដៅកនុងស្រេួារមិ្ដម្អាសីុ 
ទ្យំ្ ងាសាិតកនុងាា ្ភាពស្របដសើរ ដៅកនុង
សងគម ្ិងដស្របើស្របាស់ឥទ្យធិពលដលើការអភិវឌ្ឍ។ 
ោ ងណាក៏ដោយ កូ្ចិញ្េឹ ម ដែលាត
បិតា្ការអប់រសំ្របដសើរ ពិតាទ្យទួ្យលបា្
លទ្យធផ្លលអស្របដសើរដៅាោដរៀ្ ប្រការ
សិកោដៅមុខ ្ិងា្សុខភាពលអស្របដសើរ
តមការវាស់ដវង ាងកូ្ចិញ្េឹ មដែលា្
ាតបិតដែលា្ការអប់រតំិច។ ាងដ្េះ
ដទ្យៀត កូ្ចិញ្េឹ ម ដែលលអ ទ្យំ្ ងាមិ្ជក់
បារ ី មិ្ផ្ឹកសុរា ដោយបា្ផ្រល់ភសរុតង
ោ ងរងឹាថំា កតរ ហា្ិភ័យខាងអាកបប
កិរោិ ្ឹងមិ្ា្ប្រមរតកដទ្យៀតដទ្យ។ 

ារួមមក ទាងំកតរ ដស្ ្ិងកតរ     
បរាិា ្ ជេះឥទ្យធិពលែល់លកខណ្៍ៈពិដសស
ន្បុេគលដែលា្ារ៍ៈសខំា្់កនុងការ
កណំ្ត់ទាងំាា ្ភាពដសែាកិចេសងគម ្ិង
ាា ្ភាពសុខភាព នាដពលដស្រកាយដៅកនុងជីវតិ។ 
បញ្ញា ដរៀបចកំារសិកោ បដងកើតឱ្យា្ភាព
លបំាកដៅកនុងការកណំ្ត់េុណ្ភាពផ្លន្
ដស្ច ំដពាេះសុខភាព។ ដទាេះាោ ងណាក៏

ដោយ ទាងំភសរុតងដបបវទិ្យាាន្តសរ ដៅ
ដពលថមីៗដ្េះ ្ិងតកកភាពផ្ាល់ដោបល់ថា 
កតរ ដស្ ្ឹងាកតរ កណំ្ត់ែ៏សខំា្់ន្
សុខភាពដៅកនុងចដំណាមកុារទាងំ ឡាយ 
្ិងាកតរ កណំ្ត់ែ៏ទ្យ្់ដខោយដថមដទ្យៀត
ដៅកនុងចដំណាមកុារស្រកីស្រក។ ដស្រពាេះដែតុ
ែូដចន េះដែើយ សមតាភាពបញ្ញញ  ្ឹងទ្យំ្ ងា
ា្សុទិ្យែាិ្ិយម ដៅដពលដែលអ្ររាេម្៍
អប់រ ំ ដតា តដៅដលើស្រេួារដែលា្ស្របាក់
ចណូំ្លទាប្ិងាោដរៀ្ សាិតដៅកនុង
សែេម្៍ ដែលា្ស្របាក់ចណូំ្លទាប។ 
ាក់ដសរង ដែើមបដីធវើឱ្យា្កស្រមិតអបបបរា
ែល់អដថរខាងបរាិា ្ វាដរឿងសខំា្់ផ្ងដែរ 
ដែើមបដីធវើឱ្យា្សុទិ្យែាិ្ិយម្ូវទិ្យែាភាព
ដផ្សងដទ្យៀតន្កុារភាព ្ិងលកខខណ្ឌ ប
រាិា ្ម្ុសសចស់ ែូចាការា្ស្របកប 
ដោយសុខភាពការាន ក់ដៅក៏លអ ដោយ
សុវតាិភាព ្ិងការដថទាខំាងដវជាាន្តសរ។ 
 
៨-ការធានារ៉ា ប់រងសខុភាព (Health 
Insurance) 

តមលកខណ្៍ៈពិដសសបរាិា ្ 
កុារភាព ការដថទាខំាងដវជាាន្តសរសស្រាប់
កុារ ទ្យទួ្យលបា្្ូវការយកចិតរទុ្យក ែូចា
អ្ររាេម្៍អប់រដំែរ។  ដេស្រតូវា្ដផ្្ការ
ការធានារា ប់រងខាងសុខភាព ដែលស្រតូវបា្
ទាក់ទាញតមការយកចិតរទុ្យកោក់ដៅជុវំញិ
សុខភាពកុារ។ វាចាស់ោស់ណាស់ ដែល
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ថាស្រេួារដោយា្េរូំការអប់រតំិចតួច ខវេះ
ការធានារា ប់រងខាងសុខភាព ្ិងការឈឺ
ចប់មកពីស្របាក់ចណូំ្លតិចតួច ា្ភសរុតង 
កណំ្ត់ ដែលបង្ហា ញថា ការរា ប់រងសុខភាព 
ស្រតូវបា្ផ្ោរភាា ប់ដៅ្ឹងាា ្ភាពសុខភាព
ដែលបា្ដកលអំ។ កនុងចដំណាមអនកដែល
ា្អាយុ១៨-៦៤ឆ្ន  ំ ម្ុសស៧.៣ភាេរយ 
ដែលា្សញ្ញញ បស្រតបរញិ្ញញ បស្រត ា្កងវេះ
ការធានារា ប់រងសុខភាព ដបើដស្របៀបដធៀបដៅ
្ឹងម្ុសស២៧.៦% ដែលឥតា្សញ្ញញ បស្រត 
សិកោា្់ខពស់។ អស្រតទាបន្ការធានា
រា ប់រងកនុងចដំណាមអនកទាងំ ឡាយដែល
ា្ការអប់រតំិច បា្ស្មតដៅ្ឹងកតរ
ដែលថា ម្ុសសដែលា្ការអប់រតំិចតួច 
ទ្យំ្ ងាា្ការង្ហរដែលា្េុណ្ភាពទាប 
ដែលាទូ្យដៅ មិ្បា្ផ្ាល់ការធានារា ប់រង
ខាងសុខភាព។ 
  

ការទ្យទួ្យលបា្ការដថទាខំាងដវជាាន្តសរ 
ជួយបដងកើ្ឱ្យា្ការទ្យទួ្យលបា្ខាងការ
ដស្របើឱ្សថ ្ិងការពាបាល ស្រតូវបា្ដេ
ាគ ល់ ដែើមបកីាត់ប្ាយដរាេបបាណ្ ្ិង
មរណ្ភាព។ ដៅកនុងចដំណាមជងំឺាក់ដសាង
ដៅកនុងភាពដលអៀងន្ការអប់រ ំ ការដស្របើឱ្សថ 
ដែលជួយកាត់ប្ាយាតិកូដលដសររ  ូល ស ាព ធ 
ឈាម្ ិងជងំឺទឹ្យកដនាមដផ្អម អាចាដរឿងសខំា្់។ 
ភាពស្របដសើរបផុំ្តន្ស្របសិទ្យធភាពន្ការធានា
រា ប់រងសុខភាពមកែល់បចេុបប្ន ផ្ាល់

ដោបល់ថាការធានារា ប់រងដធវើឱ្យស្របដសើរ្ូវ
សុខភាព តមរយ៍ៈដបបបទ្យទាងំដ្េះ។  

កនុងពិដាធ្៍ការធានារា ប់រងសុខ
ភាពឆ្ន ១ំ៩៨២ ម្ុសស៣,៩៥៨នាក់ ដែល
ា្សុខភាពលអ ដតគាម ្ការធានារា ប់រង ស្រតូវ
បា្ចត់តងំដោយនចែ្យ ដែើមបទី្យទួ្យលបា្
្ូវដគាល្ដោបាយធានារា ប់ រងសុខភាព 
ឬដគាល្ដោបាយ ដែលស្រតូវការការចូលរួម
វភិាេទា្ដផ្នកែិរញ្ញវតាុ របស់អនកជងំឺមុ្
ដពលពួកដេអាចទ្យទួ្យលបា្ការដថទា ំ(Brook 
et al., 1983)។  ម្ុសសទាងំដនាេះ ស្រតូវបា្
ចត់ដចងកនុងដផ្្ការធានារា ប់រងរបស់ពួក
ដេ រយ៍ៈដពល៣ ឬ៥ឆ្ន  ំ ដែើយបនាទ ប់មក
វាយតនមាសស្រាប់លទ្យធផ្លសុខភាពរួមទាងំ
មរណ្ភាពផ្ងដែរ។  អនក្ិព្ធទាងំដ្េះ បា្
រកដ ើញថា ការចូលរួមចដំណ្ករបស់អនក
ជងំឺចបំាច់  កាត់ប្ាយការដស្របើស្របាស់សុខ
ភាពការដថទាសុំខភាព ទាក់ទ្យង្ឹងអនកដែល
មិ្ា្តស្រមូវការដបបដ្េះ ប ុដ្រឧបសេគ 
ចដំពាេះការដថទាបំា្បដងកើតបា្ដត១០% ន្
ហា្ិភ័យន្ការាា ប់កនុងចដំណាមអនកដែល
ា្ហា្ិភ័យខពស់ ដែលា្ជងំឺដលើសឈាម។  
មិ្ា្ការតា ស់បរូ រ ស្រតូវបា្ដេរកដ ើញដៅ
កនុងវធិា្ការសុខភាពដផ្សងដទ្យៀត ដស្រៅពីភាព
ស្របដសើរដឡើងន្ចកខុ វស័ិយតមរយ៍ៈកញ្េក់
ស្រតឹមស្រតូវ។   
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ការស្រាវស្រាវដ្េះ ស្រតូវបា្ចុេះកាល
បរដិចឆទ្យមួយចំ្ ួ្ ដែើយកនុងរយ៍ៈដពល២៤
ឆ្ន កំ្ាងមកដ្េះ ថាន ាំដស្រចើ្ស្របដភទ្យ ដែល
ការពារជងំឺដបេះែូង ការឆ្ាង ្ិងជងំឺមហារកី 
បា ដ្កើតា  ្(ឧទាែរណ៍្ថាន  ំStatins វា ក់ាងំ 
្ិងបដចេកវទិ្យាបញ្ឈប់ការជក់បារដីរៀងៗខាួ្)
។  ថាន ទំាងំដ្េះ នថាណាស់ដសទើរដតស្រតូវបា្ដស្របើ
ស្របាស់ដោយអនកដែលា្ធានារា ប់រងសុខ
ភាព។  ការវភិាេដែលទាក់ទ្យងគាន ថមីៗ បង្ហា ញ
ពីការកាត់ប្ាយ២៥-៦៧% ន្អស្រតមរណ្
ភាពកនុងចដំណាមអនក ដែលមិ្បា្ធានា
រា ប់រង (Muennig et al, ២០០៥)។  ដទាេះោ ង
ណា ការកាត់ប្ាយអស្រតមរណ្ភាពដ្េះ 
អាចស្រតូវបា្ព្យល់ដោយភាពាេរូំឬកតរ
ែនទ្យដទ្យៀត ដែលទាក់ទ្យង្ឹងការធានារា ប់រង
ែូចាការការពារដសែាកិចេ ្ិងការេិតដែល
ធានារា ប់រងសុខភាពាាងការទាក់ទ្យង្ឹង
ការទ្យទួ្យលបា្ការយកចិតរទុ្យកោក់ខាងដវជា
ាន្តសរ។   

ដោយផ្រល់្ូវដបបបទ្យបង្ហក រ ែូចា
ថាន សំ្របឆ្ងំ្ឹងជងំឺទឹ្យកដនាមដផ្អម ដមើលដៅ
ហាក់ែូចាា្បញ្ញា បផុំ្ត ដែើយថាដបប
បទ្យទាងំដ្េះ ជួយកាត់ប្ាយអស្រតដកើតជងំឺ
ដៅកនុងជដស្រមអប់រ។ំ  ការធានារា ប់រងសុខ
ភាព  ហាក់ែូចាការបូកសរុបាកោក់ 

សស្រាប់អដថរព្យល់ដៅកនុងជស្រមកសុខភាព។  
ដបើា្ភាពស្រតឹមស្រតូវ ការថយចុេះ២៥-៦៦% 
ន្អស្រតមរណ្ភាពដ្េះ អាចា្រយ៍ៈដពល
ពី៣-៩ ដខន្អាយុខុសគាន រវាងអាយុ៦-៩ ឆ្ន ំ
រវាងអាយុដែលា្ ្ិងគាម ្សញ្ញញ បស្រត
មធយមសិកោ។  ដទាេះោ ងណា េួរកតស់ ាគ ល់ 
ថា ផ្លប េះពាល់ន្ការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ
ដលើការយល់ែឹង េួរដតរួមបញ្េូ លគាន ាមួយ
្ឹងផ្លការធានារា ប់រងសុខភាព បដ្ាមពី
ដលើការដធវើឱ្យស្របដសើរដឡើង្ូវការទ្យទួ្យលបា្
ថាន  ំ ម្ុសសដែលា្ចដំណ្េះែឹងកា្់ដត
ដស្រចើ្ ក៏ទ្យំ្ ងាដគារពតមកស្រមិត ដែលបា្
កណំ្ត់ ្ិងចដនាា េះដពល។  

សរុបដសចកាីមក ដៅតមបណារ
ស្របដទ្យសឧសោែកមម ការដថទាសុំខភាព
ហាក់ែូចាដែើរតួតិចតួចដតេួរឱ្យកត់
សាគ ល់ ដៅកនុងការកាត់ប្ាយភាពខុសគាន
ន្សុខភាពដោយាា ្ភាពដសែាកិចេសងគម
(SES)។ ខណ្៍ៈដពលដែលវសិមភាពសុខ
ភាពដោយការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ ា្ទ្យែំំ
តូចាង ដៅកនុងស្របដទ្យសដែលផ្រល់ការធានា
រា ប់រងសុខភាព ស្របដទ្យសទាងំដ្េះ ក៏ា្ទ្យដំនារ 
ផ្រល់ដសវាកមមសងគមបដ្ាមដទ្យៀត ែូចាការ
ដមើលដថទាកូំ្ ្ិងការឈប់សស្រាករបស់
ាតបិត ដែលដធវើឱ្យពិបាកកនុងការបញ្ឈប់
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ឥទ្យធិពលន្ការធានារា ប់រងសុខភាព ពីផ្ល
ប េះពាល់ន្កមមវធិីសងគមែនទ្យដទ្យៀត ដលើការ
កាត់ប្ាយភាពខុសគាន ន្បញ្ញា សុខភាព។ 
ដលើសពីដ្េះ ដៅដទ្យៀតការបដងកើ្ការធានា
រា ប់រងសុខភាព ្ឹងស្រតូវចណំាយដស្រចើ្ េួរឱ្យ
កត់សាគ ល់ាងការអ្ុវតរ្ ូវអ្ររាេម្៍
អប់រសំ្របកបដោយស្របសិទ្យធភាពែូចាទ្យែំំ
ថាន ក់តូច (Muennig and Woolf, 2007)។  

ដទាេះាោ ងណាក៏ដោយ ការធានា
រា ប់រងសុខភាពាសកល អាចាវធិីាន្តសរ
ដគាល្ដោ បាយែ៏ា្សការ ្ុពលមួយ 
កនុងការដោេះស្រាយជស្រាលអប់រសុំខភាព។ 
របកេដំែើញន្ការពិដាធធានារា ប់រង
សុខភាព ការដថរកោសុខភាពសកល អាច
បង្ហា ញថាាអ្ររាេម្៍អប់រសំ្របកបដោយ
ស្របសិទ្យធភាព។ ោ ងណាមិញ វាពិបាក
សស្រាប់កុារកនុងការដរៀ្ស្របសិ្ដបើពួកដេ
ឈឺ។ ដលើសពីដ្េះដៅដទ្យៀត ដៅដពលដែល
សុខភាព អាចដធវើឱ្យស្របដសើរដឡើង ែល់ការ
សដស្រមចបា្ការអប់រកំារទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ
កា្់ដតស្របដសើរដឡើង អាចដធវើឱ្យការដស្របើស្របាស់
សុខភាពស្របដសើរដឡើងកនុងចដំណាមអនក ដែល
ស្រតូវបា្ធានារា ប់រងរួចដែើយ។ សមតាភាព
យល់ែឹងកា្់ដតស្របដសើរដឡើង សូមបដីតកនុង
ចដំណាមអនកដែលា្ការដថទាសុំខភាពក៏

ដោយចដំណ្េះែឹងអពីំភាព អាចរកបា្ន្
ការដធវើដតសរ េឺអាចពាករណ៍្ពីការដស្របើ
ស្របាស់ន្ការដធវើដតសរដបបដ្េះ។ អនកដែល
ា្ការអប់រដំស្រចើ្ក៏ទ្យំ្ ងាស្រតូវ្ឹងថាន រំបស់
ពួកដេដែរដែើយអនកដផ្សងដទ្យៀតស្រេប់ស្រេងជងំឺ
របស់ពួកដេបា្លអាងអនកដែលា្ការ
អប់រទំាប។ បដ្ាមពីដលើការបដងកើ្ការដស្របើ 
្ិងការដស្របើស្របាស់បដចេកវទិ្យាសុខភាពឱ្យបា្
ស្រតឹមស្រតូវ ការយល់ែឹងកា្់ដតស្របដសើរដឡើង ក៏
អាចជួយកាត់ប្ាយរាល់នថង្ ូវកែុំស ដែល
អាចបណារ លឱ្យា្ដស្រគាេះថាន ក់ចរាចររថយ្រ 
ឬស្រេួារ។ បដ្ាមពីដលើការបដងកើ្ការទ្យទួ្យល
បា្ព័ត៌ា្សុខភាព ្ិងការដកលមអការ
យល់ែឹងរបស់ម្ុសសាន ក់ ព័ត៌ា្សមតា
ភាពយល់ែឹងក៏អាចជេះឥទ្យធិពលែល់អវី ដែល
ដេដៅថាអស្រតបញ្េុ េះតនមា នាដពលអនាេត
ផ្ងដែរ ដែលាតនមាដែលស្រតូវបា្កណំ្ត់ 
ចដំពាេះផ្លវបិាក ្ិងស្រពឹតរិការណ៍្ដែលដកើត
ដឡើង នាដពលអនាេតរបស់ម្ុសសាន ក់ែូច
ាមូល្ិធិចូល្ិវតរ្ ៍ ឬមហារកីសួត ដែល
បណារ លមកពីការជក់បារ។ី 
 

ទសចកតសីននិដ្ឋា ន 

ការសដស្រមចបា្ការអប់រទំាប 
ទ្យំ្ ងាប េះពាល់ែល់សុខភាព ទាងំតម
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រដបៀបរស់ដៅ ដន្តសរស ខពស់ ្ិងតមការខវេះ
ខាតសាភ រ៍ៈ។  ដន្តសរសសងគមទាងំដផ្នកខាេះ 
ា្ស្របភព ្ិងស្រតូវបា្ផ្សដំោយលទ្យធភាព
ខពស់ន្ការប េះពាល់្ឹងដរាេសងគម បណារ ញ
គាសំ្រទ្យសងគមដខោយ ្ិងជែំរសងគមទាប។  
ែូចគាន ដ្េះ អស្រតទាបន្ការធានារា ប់រងសុខ
ភាព យ្ាការដោេះស្រាយដខោយ េុណ្ភាព
ការង្ហរទាប ្ិងអសមតាភាពកនុងការយល់
ែឹងអពីំការពាបាល ឬការពាបាលទាងំអស់ 
ហាក់ែូចាដែើរតួនាទី្យោ ងសខំា្់។ 

ដេបា្រកដ ើញផ្លប េះពាល់ន្
ជត្ិយម កែឹំង ្ិងអរភិាព ដៅកនុង
ចដំណាមអនកដែលបា្ទ្យទួ្យលការអប់រទំាប។  
រចនាបថចិតររដំភើបអវជិាា្ទាងំដ្េះ អាចរួម

ចដំណ្កែល់អស្រតខពស់ន្ការជក់បារកីារផ្ឹក 
្ិងការបរដិភាេមិ្លអកនុងចដំណាមអនក 
ដែលា្ការអប់រទំាប។  ភសរុតងថមីៗ
បង្ហា ញថាឥទ្យធិពលពីមិតរភករិ ដែលា្
ចដំណ្េះែឹង ្ិងសាជិកស្រេួារ ក៏ា្តួនាទី្យ 
ធ ំដៅកនុងកតរ ហា្ិភ័យន្អាកបបកិរោិ។   

សរុបមក កតរ ចិតរាន្តសរ ទាក់ទ្យង
្ឹងការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ ក៏ាកតរ ហា្ិ
ភ័យដផ្នកដវជាាន្តសរែ៏សខំា្់ សស្រាប់ជងំឺ
ដបេះែូង ជងំឺមហារកី ការឆ្ាងដមដរាេ ការរង
របួស ជងំឺសួត ្ ិងទឹ្យកដនាមដផ្អម ដែលាជងំឺ 
បា្រួមចដំណ្កភាេដស្រចើ្បផុំ្ត ែល់អាយុ
សងឃមឹរស់ពី៦-៩ឆ្ន  ំ ដែើយដឡកពីអនកដែល
ា្ ្ិងដោយគាម ្សញ្ញញ បស្រតវទិ្យាល័យ។  
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