CBTx
ការព្យាបាលនិងការថែទាំការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀន
ឹ
និងគ្រឿងស្រវងដោយមានមូ
លដ្ឋានសហគមន៍
ព័ត៌មានសង្ខេបសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ការព្យាបាលដោយមានមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍ សំដៅទៅរករូបមន្តណាមួយ ដែលបញចូ្ លការព្យាបាល អ្នកដែល
ទទួលផលប៉ះពាល់ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀន និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកនៅក្នុងសហគមន៍ ដោយការផ្តល់ការថែទាំឱ្យបាន
ជាប្រចាំចំពោះអ្នកដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយ និងជួបការលំបាកទទួលសេវាកម្ម ដោយការជំរះលាងជាតិពុល និងការធ្វើ
ឱ្យមានស្ថេរភាពនៅក្រោយការព្យាបាលនិងការបញចូ្ លរួមទាំងការបន្តការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំ។ វាទាមទារ
ឱ្យមានការចូលរួមនិងការសំរបសំរល
ួ ពីក្រុមអ្នកសុខភាពសង្គមនិងសេវាកម្ម មិនមែនជាលក្ខណះបច្ចេកទេសដ�ើម្បី
ឆ្លើយតបទៅនិងតម្រូវការពីអ្នកជំងឺឡ�ើយ។ ការគាំទ្រដោយតឹងរ ឹងចាំបាច់ ផ្តល់ដល់គ្រួសារអ្នកជំងឺនិងសហគមន៍
ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្
ហា ថ្នាំ និងគ្រឿងស្រវ ឹងដ៏ស្មុគស្មាញ និងដ�ើម្បីធានាប្រសិទធិភា
្ ព និងមានលទ្ធផលរយះពេល
វែង។ ការព្យាបាលដោយមានមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានគិតគូរដ�ើម្បី

ត�ើយ�ើងអាចឱ្យនិយមន័យយ៉ា ងដូចម្តេចអំពីពាក្យថា “ការព្យាបាលដែលមានមូលដ្ឋាន
ក្នុងសហគមន៍”?
• មានទីតាំងនៅក្នុងសហគមន៍
• បង្កើនអំណាចឱ្យសមាគមន៍៖ការបញចូ្ លធនធានក្នុងសហគមន៍និងការរួមចំណែក
• ការសិក្សាជីវ-ចិត្តសាស្ត្រ-និងសង្គម
• ជាទូទៅឱ្យអ្នកជំងឺសំរាកនៅផ្ទះ
• មានការថែទាំនិងការណែនាំជាប្រចាំ
• បញចូ្ លសេវាកម្មសុខភាពនិងសង្គម
ចូលរួមដោយការស្ម័គ្រចិត្តនិងមានលទ្ធភាពបង់លុយបាន។

•
•
•
•
•

ដ�ើម្បីជួយឱ្យ អ្នកជំងឺអាចមានសមត្ថភាពចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្
ហា ថ្នាំញ�ៀន, គ្រឿងស្រវ ឹងនិងបញ្
ហា
ពាក់ព័ន្ធផ្សេង ៗ ក្នុងសហគមន៍។
បញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹង។
ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅ និងតម្រូវការទាំងលក្ខណះជាបុគ្គល និងធានាដល់លទ្ធផលជាវ ិជ្ជាមាន ដែលនឹងអាចក�ើតឡ�ើង។
ការចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ពីអង្គការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងតំបន់ សមាជិកសហគមន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅ ដ�ើម្បី
កសាងបណ្តាញរួមមួយដែលមានលក្ខណះជាការបង្រួបបង្រួមគ្នារវាងសហគមន៍ក្នុងលក្ខណះដែលធ្វើឱ្យការងារ
មានប្រសិទធិភា
្ ព។
កាត់បន្ថយតម្រូវការនិងការទាមទារឱ្យមានការព្យាបាលដែលត្រូវសំរាកនៅទីកន្លែងឬត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំ
ម�ើលចំពោះ ប្រជាជនដែលមានបញ្
ហា ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹង។

លក្ខណះសំខាន់ដែលបង្ហាញអំពីសេវាកម្មដ៏លគ
្អ ឺមានការបញចូ្ លការព្យាបាលថ្នាំញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹងទៅនិងកម្មវ ិធី
ការកែប្រែខ្លួនឡ�ើងវ ិញនៅក្នុងសេវាកម្មសុខភាពនិងសង្គមនិងផ្តល់និរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដល់សហគមន៍។

ការព្យាបាលជំងឺមានមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍ត្រូវចាត់ទុកជាវ ិធីដ៏មានប្រសិទធិភា
្ ពខ្ពស់ ដ�ើម្បីផ្តល់ជំនួយជូនអ្នក

ការព្យាបាលនិងការថែទាំការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនគ្រឿងស្រវ ឹងដោយមានមូលដ្ឋានសហគមន៍ព័ត៌មានសង្ខេបសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ទំព័រ 2

អត្ថប្រយោជន៍ពីការព្យាបាលជំងឺដោយមានមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍

ដែលមានបញ្
ហា ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹង។ ភស្តុតាងពីទូទាំងពិភពលោកបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញថា
អ្នកជំងឺដែលបានទទួលសេវាកម្មព្យាបាលនៅក្នុងសហគមន៍
មានអត្រាទាបប�ើប្រៀបធ�ៀបជាមួយចំនួនថ្ងៃដែល
ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់និងពីបញ្
ហា ល្មើសច្បាប់។
នេះជាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះៗ
ពីការព្យាបាលដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍
(ទល់និងសេវាផ្តល់នៅក្នុងផ្ទះ)
ដោយមាន ៖
• ជំនួយសំរបសំរល
ួ អ្នកជំងឺពីការពិបាកដ�ើម្បីរកការព្យាបាល។
• មានការទាក់ទាញអារម្មណ៍ពីអ្នកជំងឺ។
• អ្នកជំងឺនិងគ្រួសារនិងសហគមន៍អាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវាកម្មបាន។
• ជាការជួយល�ើកទឹកចិត្តអ្នកជំងឺនិងមានសេរ ីភាពរស់នៅក្នុងបរ ិដ្ឋានធម្មជាតិដ�ើមរបស់ខ្លួន។
• បង្កឱ្យមានភាពធូរស្រាលមិនតឹងតែងអារម្មណ៍ប�ើសិនប្រៀបធ�ៀបនិងការព្យាបាលបែបផ្សេង ៗ។
• មានការចាប់អារម្មណ៍អាចឈានទៅរកការចូលរួមក្នុងសង្គមចាប់តាំងជំហានពីដំបូងនិងជាការបង្កើនអំណាច
សមាគមន៍។
• ជាការព្យាបាលដែលមិនរ ំខានប៉ះពាល់ដល់គ្រួរសារអ្នកជំងឺនិងការងារប្រចាំថ្ងៃនិងជីវ ិតនិងការរស់នៅក្នុងសង្គម
ខុសប្លែកពីការ ព្យាបាលបែបផ្សេងទ�ៀតដូចជាការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមន្ទីរពេទ្យ ការព្យាបាលបែបត្រូវមានអ្នក
ម�ើលជាពិសេសឬត្រូវស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌល។
• សំរល
ួ ដល់ការកាត់បន្ថយការរ� ើសអ�ើងនិងល�ើកកំពស់សេចក្តីសង្ឃឹមពីសហគមន៍អំពីលទ្ធផលជាវ ិជ្ជមាន។

គំរនូ ៃការព្យាបាលបែបផ្អែកទៅល�ើមូនដ្ឋានសហគមន៍
សេវាសុខភាព
សហគមន៍
អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀន
រកមុខសញ្ញា/បញ្ជូន

ការគ្រប់គ្រងករណីនិងធ្វើការ
បញ្
ជា ក់សាមគ្គីភាពក្នុងសហ
គមន៍និងការល�ើកកំបស់សុខ
ភាព អ្នកស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសេវា/
ការយល់ដឹងការ ការពារមេរោគអេ
ដ៏ភ្ញៀវនិងការគាំទ្រពីគ្រួសារនិងកា
រវ ិលត្រឡប់ចូកសហគមន៍ ការផ្ត
ល់ការណេនាំនិងការព្យាបាលនៅ
ក្នុងផ្ទះ។

មជ្ឃមណ្ឌលសុខភាព
ការពិនិត្យល�ើកដំបូង
ផ្តល់អន្តគមន៍ខ្លីៗ
បញ្ជូនបន្ត

សុខភាពចិត្ត

អេដស៏

មន្ទីរពេទ្យបញ្ជូនបន្ត
ពិនិត្យអការៈអ្នកជំងឺ
គ្រប់គ្រងករណី
ដាក់ផែនការព្យាបាល
ជំរះលាងធាតុថ្នាំញ�ៀន
ជំនួយថ្នាំឳសថ
ព្យាបាលផ្លូវចិត្ត

របេង

សុខភាពទូទៅ

ទំនាក់ទំនងសង្គម/
បណ្តាញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
ការកែប្រែខ្លួនឡ�ើងវ ិញ
ដ�ើរលេងនៅពេលទំនេរ
ការគាំទ្រពីគ្រួសារនិងការវ ិលចូលសង្គមវ ិញ។
អក្ខរកម្មនិងការសិក្សាអប់រ ំ
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គំរកា
ូ រផ្តល់សេវាកម្មព្យាបាលលក្ខណះជាសហគមន៍ មានការផ្តល់ព្យាបាលយ៉ា ងទូលំទូលាយ សំរាប់ប្រជាជន
រងគ្រោះពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងថ្នាំញ�ៀន និងគ្រឿងស្រវ ឹង និងការបញចូ្ លសេវាកម្មក្នុងមូលដ្ឋានដោយសហគមន៍
ផ្ទាល់។ សេវាកម្មថែទាំសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋាន និងអ្នកជំនាញខាងថ្នាំ និងការវ ិនិចឆ័យ
្ ផ្លូវចិត្ត និងសេវានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬមន្ទីរព្យាបាលរោគពិសេស។ អ្នកមានជំងឺនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅសេវាកម្មណាមួយ ដ៏សមស្រប ផ្អែកទៅល�ើការ
ពិនិត្យរោគសញ្ញាបណ្តា លពីថ្នាំញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹង។ ហ�ើយវ ិលត្រឡប់មកកាន់សហគមន៍របស់ខ្លួនវ ិញ ដ�ើម្បី
ទទួលជំនួយថែទាំបន្តបន្ទាប់។ការសិក្សានេះធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីធានាឱ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍និងការសារភ្ជាប់ទៅ
ល�ើការការពារមិនឱ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀននិងសេវាដ៏មានកំរ ិតគុណភាពទាបក្នុងសហគមន៍។គំរនេ
ូ ះប្រកបទៅដោយ
ប្រការ៣ ដែលជាផ្នែកសំខាន់ ៗ៖
• អង្គការសហគមន៍ក្នុងនោះមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល នឹងអាចជួយស្វែងរក អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀន
អនុវត្តន៍ការពិនិត្យ
• ជំហានដំបូងអំពីបញ្
ហា ការថ្នាំញ�ៀននិងបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងផ្តល់សេវាសុខភាពនៅពេលចាំបាច់។
អង្គការសហគមន៍ ចាប់អារម្មណ៍ទៅល�ើការអប់រ ំ ដ�ើម្បីទប់ស្កា ត់ និងការល�ើកកំពស់សុខភាព និងការផ្តល់
ជំនួយនៅគ្រាដំបូងការវ ិលត្រឡប់ និងសេវាការកែប្រែខ្លួន។
• ការពិនិត្យគ្រាដំបូង ការផ្តល់ការណែនាំ សុខភាពមូលដ្ឋាន និងសេវាកម្មបញ្ជូនបន្ត និងត្រូវផ្តល់នៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព។ អ្នកជំងឺនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ឬមន្ទីរព្យាបាលរោគផេ្សងៗ ប�ើសិនចាំបាច់
ទាមទារការព្យាបាលជាពិសេសទៅ ល�ើថ្នាំញ�ៀន ជំងឺឆ្លងឬមានបញ្
ហា សរសៃប្រសាទកំរ� ើក។
• អង្គការសង្គមកិច្ច និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបា លមានការផ្តល់ការសិក្សាអប់រ ំ ការណែនាំការបណ្តុះបណ្តា ល
មុខវ ិជ្ជាជីវះ ឪកាសការរកចំណូលការផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូច និងជំនួយព្យាបាលខាងសង្គម និងខាងផ្លូវចិត្ត។

ការព្យាបាលនិងការថែទាំការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនគ្រឿងស្រវ ឹងដោយមានមូលដ្ឋានសហគមន៍ព័ត៌មានសង្ខេបសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ទំព័រ 3

“គោលការណ៍នៃការព្យាបាលអ្នកមានជំងឺគ្រឿងញ�ៀនស្រវ ឹងដោយឈរទៅល�ើមូលដ្ឋាន
សហគមន៍”
គោលការណ៍ទាំង ៩ ប្រការនៃការព្យាបាលអ្នកមានជំងឺគ្រឿងថ្នាំញ�ៀន ត្រូវបានកត់សំគាល់នៅក្នុង ឯកសារពិភាក្សាបោះពុម្ភ
ឹ ដោយឈរ
ផ្សាយដោយអង្គការ UNODC-WHO ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីអំពី “គោលការណ៍នៃការព្យាបាលអ្នកមានជំងឺគ្រឿងញ�ៀនស្រវង
ទៅល�ើមូលដ្ឋានសហគមន៍ ” ដែលនៅក្នុងនោះបានមានការផ្តល់គោលការណ៍ណែនាំ សំរាប់ការបង្កើតគោលការណ៍សេវាកម្ម
ព្យាបាលជំងឺឱ្យមានគុណភាពខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលត្រូវការ។
គោលការណ៍ទី១៖ ត្រូវធ្វើឱ្យសេវាកម្មមានលក្ខណះទូលំទូលាយ និងមានការងាយស្រួលទទួលចំពោះអ្នកមាន
បញ្
ហា ថ្នាំគ្រឿងញ�ៀនស្រវ ឹង។
សេវាកម្មការរក្សាព្យាបាល ត្រូវតែធ្វើឱ្យមានលក្ខណះប�ើកជំហរ និងទូលំទូលាយ និងមានភាពងាយស្រួលទទួល
នៅក្នុងតំលៃសមរម្យ និងត្រូវបង្ហាញឱ្យឃ�ើញជាជាក់តស្តែងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម ដ៏មានគុណភាពចំពោះអ្នកដែល
ត្រូវការការជំនួយ។
គោលការណ៍ទី២៖ ការពិនិត្យជ្រើសរ� ើស ការប៉ា ន់ប្រមាណ ការវ ិនិចឆ័យ
្ និងការរ�ៀបផែនការព្យាបាល
ការប៉ា ន់ប្រមាណត្រូវតែអនុវត្តន៍ឱ្យមានភាពជាក់ច្បាស់។ ការវ ិនិចឆ័យ
្ និង ការដាក់កំណត់ផែនការព្យាបាលទាំងនេះ
ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការព្យាបាលសម្រាប់បុគ្គលនិមួយៗ ដែលការសិក្សាអំពី តម្រូវការអ្នកជំងឺនេះ និងជួយឱ្យគេ
ប្រុសស្រីចូលរួមក្នុងផែនការការព្យាបាល។
គោលការណ៍ទី៣៖ ការព្យាបាលអ្នកមានបញ្
ហា ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹងដោយមានឯកសារបញ្
ជា ក់។
ឯកសារបញ្
ជា ក់ជាការប្រតិបត្តិដ៏លត្រឹ
្អ មត្រូវ តាមចំណេះវ ិទ្យាសាស្ត្រគួរតែដឹកនាំការធ្វើអន្តរាគមន៍ព្យាបាលជំងឺ។
គោលការណ៍ទី៤៖ ការព្យាលអ្នកមានបញ្
ហា ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹង សិទធិម
្ នុស្ស និងកិត្តិយសអ្នកជំងឺ
អន្តរាគមន៍ព្យាបាលជំងឺត្រូវតែអនុវត្តន៍ ដោយគោរពទៅល�ើច្បាប់សិទធិម
្ នុស្សនិង ការតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធហ�ើយដោយ
មានការស្ម័គ្រចិត្តនិង អនុវត្តន៍ទៅដោយមានការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅល�ើ ស្តង់ដារសុខភាពនិងការរស់នៅ។
គោលការណ៍ទី ៥៖ ការសំដៅទៅល�ើក្រុមប្រជាជនតូចៗ
មានប្រជាជនជាច្រើនឯទ�ៀត ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនធំ ដែលទទួលរងពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀននិង
គ្រឿងស្រវ ឹង។
ប្រជាជនទាំងអស់នោះទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់
ជាពិសេសដែលនៅក្នុងនោះមាន
យុវជន-ស្ត្រី ក្នុងនោះមាន ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ បុគ្គលដែលមានជំងឺចំរះ
ុ ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត អ្នកធ្វើការផ្លូវភេទ
ជនជាតិដ�ើមនិងមនុស្សគ្មា នទំលំនៅដ្ឋានពិតប្រាកដ។
គោលការណ៍ទី៦៖ ការព្យាបាលអ្នកមានបញ្
ហា ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រៀងស្រវ ឹងនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌។
អ្នកញ�ៀនថ្នាំត្រូវតែចាត់ទុកអ្នកមានបញ្
ហា ជំងឺ និងត្រូវឱ្យស្ថិតនៅស្ថា នភាពទាមទារឱ្យមាន ការព្យាបាលសុខភាព
និងបុគ្គលដែលញ�ៀនថ្នាំគួរណាស់ទទួលចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ ការព្យាបាលសុខភាព ដោយពុំបាច់បញ្ជូនខ្លួនទៅស្ថិត
នៅក្រោមប្រព័ន្ធតុលាការក្រោមបទឧក្រិដ្ឋកម្ម ដោយការព្យាបាលក្នុងសហគមន៍ជាជម្រើសដ៏លប្រស�
្អ
ើរជាងជាការ
ចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងប�ើសិនជាអាចប្រព្រឹត្តិបាន។
គោលការណ៍ទី ៧៖ ការជាប់ពាក់ព័ន្ធពីសហគមន៍និងការជួបជុំអ្នកជំងឺនៅគ្រាដំបូង
ការព្យាបាលដោយមានមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍ ជាការឆ្លើយតបទៅនិង ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀននិង គ្រឿងស្រវ ឹង
ហ�ើយអាចជំរុញឱ្យមានការកែប្រែក្នុងសហគមន៍ ដោយការចូលរួមយ៉ា ងសកម្មពីដៃគូនៅក្នុងតំបន់ និងរូបមន្តការ
គាំទ្រខាងផ្នែកថវ ិកាពីសហគមន៍។
គោលការណ៍ទី ៨៖ ការគ្រប់គ្រងឃ្លីនិកការផ្តល់ការព្យាលដល់អ្នកមានបញ្
ហា ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹង។
ជារ�ឿងសំខាន់ចាំបាច់ថាសេវាកម្មព្យាបាលជំងឺ ត្រូវតែមានគោលការណ៍នយោបាយមួយដ៏ជាក់លាក់មួយ ដោយឱ្យ
មានការបង្ហាញអំពីសេចក្តីប្រកាស ការព្យាបាល កម្មវ ិធីដំណ�ើរការ និយមន័យអំពីតួនាទីក្រុមអ្នកបច្ចេកទេស និង
ការទទួលខុសត្រូវការត្រួតត្រានិងធនធានថវ ិកា។
គោលការណ៍ទី ៩៖ ប្រព័ន្ធការព្យាបាល៖ ការអភិវឌ្ឍន៍គោលការណ៍នយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសំរប
សំរល
ួ សេវាកម្មឱ្យបានល្អ។
ត្រូវតែមានការសិក្សាអំពីនយោបាយមួយ ដែលជាប្រព័ន្ធសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀន និងសារធាតុស្រវ ឹង និង
បុគ្គលដែលត្រូវការការព្យាបាលនៅក្នុងនោះមាន ការផ្តល់ខាងភស្តុភារ លំដាប់លំដោយ ការអនុវត្តន៍ការងារពី
ជំហានមួយទៅជំហានមួយ ដោយសារភ្ជាប់ទៅនិង នយោបាយការធ្វើការវាយតំលៃ តម្រូវការផែនការព្យាបាលការ
អនុវត្តន៍និងការតាមដាននិងវាយតំលៃទាំងអស់នេះចាត់ទុកថាមានប្រយោជន៍ខ្ពស់។

ការព្យាបាលនិងការថែទាំការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនគ្រឿងស្រវ ឹងដោយមានមូលដ្ឋានសហគមន៍ព័ត៌មានសង្ខេបសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ទំព័រ 4

ជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ផ្តល់ការព្យាបាលសហគមន៍នេះ
ដំណ�ើរការនៃការព្យាបាល ដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោម ត្រូវបានអនុវត្តទៅគ្រប់ជំងឺ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ដែលជាភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់រវាង
ពួកគេគឺថាការប្រើថ្នាំមានប្រសិទធិភា
្ ព
ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការព្យាបាលនៃការ
ពឹងផ្អែក opioid (methadoneនិង buprenorphine) គឺអាចរកបាននៅខណៈពេលដែល បច្ចុប្បន្នមិនមានភស្តុតាង
គ្រប់គ្រាន់ល�ើប្រសិទធិភា
្ ពនៃថ្នាំ សម្រាប់ការព្យាបាលនៃការ ពឹងផ្អែកភ្នាក់ងាររ ំញោចមួយនេះ។ ដូច្នេះការព្យាបាល
នៃជំងឺការប្រើប្រាស់ហ្វេតាមីន ក្តីបារម្ភដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ពឹងផ្អែកយ៉ា ងខ្លា ំងល�ើការផ្ដល់ប្រឹក្សា
និងអន្តរាគមន៍ផ្នែកចិត្តសង្គម។
ដំណ�ើរការ ការព្យាបាលនិងថែទាំំអ្នកមានបញ្
ហា ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹង
ប្រើប្រាស់
ការប្រើប្រាស់
បញ្
ហា ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀន

• សហគមន៍និងជួយខ្លួនឯង
• សេវាកម្មប�ើកទូលំទូលាយ៖សុខភាព,
សង្គមកិច្ច, ច្បាប់
• ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
• អេដស៏និងប្រើថ្នាំហួស

គ្រឿងស្រវ ឹង

កា
រវ ិល

កា
រប

ញ

់

្ឈប
់
ត្រឡប

ថ្នាំញ�ៀន

មិនបរ ិភោគ

• ការប៉ា ន់ប្រមាណ
• ផែនការព្យាបាល
• ការគ្រប់គ្រងករណី

• បន្សបជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយ
• ការព្យាបាលរោគសញ្ញា

• ជំនួយព្យាបាល(មេថា
ដូននិងប៊ូភ្រេណូផៃ)
• ការផ្តល់ការណែនាំ

•
•
•
•

ការបង្កា រនិងការផ្តល់ប្រឹក្សាលាប់
អន្តរាគមន៍ការយល់-អាកប្បកិរ ិយា
អន្តរាគមន៍គ្រួសារ
បណ្តុះបណ្តា លជំនាញបន្ថែម /
ចំណូលវ ិជ្ជាជីវ
• ការគាំទ្រគ្នាទៅវ ិញទៅមក
• បន្ទាប់ពីការថែទាំ

សេវាព្យាបាលដ៏មានប្រសិទធិភា
្ ព និងទាក់ទាញអារមណ៍ពីអ្នកជំងឺនៅពេលដែល សេវាមានលក្ខណះងាយស្រួល
ទទួល និងទទួលយកដោយការស្ម័គ្រចិត្តគ្មា នលក្ខខ័ណ្ឌ
ហ�ើយគ្មា នផលតាមផ្លូវច្បាប់ ឆ្លើយតបរាល់តម្រូវការ
បុគ្គលនិងមានលក្ខណះទូលំទូលាយដោយគ្មា នការព្យាបាលបែបណាមួយដែលនិងសមស្របនិងអ្នកជំងឺទាំងអស់។
ការព្យាបាលបែបនេះ បង្ហាញថាត្រូវប្រើពេលយូរ ព្រោះការជាសះស្បើយពីថ្នាំញ�ៀននោះ ជាការងារចំណាយពេល
យូរ និងវាអាចមានជំងឺពីមេរោគផ្សេងទ�ៀត ហ�ើយជាទូទៅវាទាមទារឱ្យមានការព្យាបាលជាច្រើនដំណាក់កាលថែម
ទ�ៀតផង។
ការព្យាបាលក្នុងសហគមន៍ និងសេវាកម្មសុខភាពជាទូទៅតែងតែមានការវ ិភាគ និងមានអាទិភាពការធ្វើអន្តរាគមន៍
ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅ និងធនធានដែលមានកំរ ិត នៅតាមទីកន្លែងដែលសហគមន៍ពុំអាចមានធនធានគ្រប់គ្រាន់។ ការ
កសាងឱ្យមានបណ្តាញសំរល
ួ ការងាររវាងបុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដ�ើម្បីកម្មវ ិធីសហគមន៍ នៅតែជាការឆ្លើយតបដ៏
សំខាន់។
សកម្មភាពក្រុមឱសថសហគមន៍
នរណា
អាជ្ញាធរសហគម
អ្នកដឹកនាំសហគមន៍
សមាជិកសហគមន៍
សេវាសុខភាព
សង្គមកិច្ច
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
អ្នកដឹកនាំសាសនា
អ្នកដឹកនាំពាណិជ្ជកម្ម
CPO/អាជ្ញាធរអនុវត្តន៍ច្បាប់

:ការសហការ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

អ្វី?
•
•
•
•
•

កំណត់ការព្រួយបារម្ភ
កំណត់ធនធាន
ការដោះស្រាយបញ្
ហា
ការបញ្ជូនបន្ត
គាំទ្រដោយអ្នកជំនាញ

ការព្យាបាលនិងការថែទាំការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនគ្រឿងស្រវ ឹងដោយមានមូលដ្ឋានសហគមន៍ព័ត៌មានសង្ខេបសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ការអភិវឌ្ឍន៍និង ការផ្តល់សេវាដោយមានមូលដ្ឋានក្នុង
សហគមន៍សំរាប់អ្នកប្រប្រាស់ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រៀងស្រវ ឹង
ទាមទារឱ្យមានទំនាក់ទំនងនិងដៃគូទាំងអស់ក្នុងរួមមាន
ការយល់ដឹងសហគមន៍ និងការបង្កើតជាក្រុម ដោយ
សំដៅទៅរកការកែប្រែទស្សនះ និងការបង្កើតក្រុមគាំទ្រ
សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំ។
អ្នកស្ថិតនៅឆ្ងាយ និងការសាកសួរសុខទុក្ខជាប្រចាំចាត់
ទុកថាជាកត្តា សំខាន់ក្នុងការ ធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយមាន
មូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍ដ�ើម្បីសំដៅ
ទៅរកគោលដៅ
និងអ្នកណាដែលរងគ្រោះ ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំ ដោយពុំ
បានទទួលការព្យាបាលជាពិសេសអ្នក ដែលអាចមាន
គ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ពីការឆ្លងមេរោគHIV
សេវាកម្មត្រូវតែរ�ៀបចំដ�ើម្បីឱ្យ ដល់កំរ ិតការចូលរួម ពី
បុគ្គលដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំ
នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំ
ញ�ៀនបន្តិចបន្តូច អាចឈានទៅរក
ការប្រើប្រាស់
ថ្នាំគ្រឿងញ�ៀនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់។
ឧបករណ៍
ជំនួយដ�ើម្បីសិក្សាអំពីបញ្
ហា នេះ ដូចជាស�ៀវភៅជំនួយ
អង្គការ WHO អាចជួយឱ្យយ�ើង វែកញែកឃ�ើញ
បុគ្គលដែលស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការប្រើប្រាស់
ថ្នាំ និងអ្នកដែលកំពុងតែរងគ្រោះវេទនាពីការប្រើប្រាស់
ថ្នាំញ�ៀន និងជាទីបញ្ចប់ យ�ើងអាចបញ្ជូនគាត់ទៅសេវា
ព្យាបាលណាមួយដែលសមស្រប។
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយសង្ខេប ប្រកបទៅដោយការធ្វើ
អន្តរាគមន៍បែបងាយដោយផ្តល់ការយល់ដឹង ការទាក់ទាញទឹកចិត្តឬការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះ អាចធ្វើ
នៅតាមផ្លូវថ្នល់មណ្ឌលសំចត
អាគារដែលត្រូវគេបង់
ចោលកម្មវ ិធីណែនាំអំពីថ្នាំនិងម្ជុលសំរាប់ចាក់ថ្នាំ។
អន្តរាគមន៍កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចាត់ទុកថាមានប្រសិទធិ-្
ភាព និងអាចអនុវត្តន៍បាន និងជាការស្វែងយល់ពីបញ្
ហា
ដោយប្រើប្រាស់វ ិធីសាស្ត្រជាច្រើន ខុសពីគ្នាដោយមាន
គោលដៅដ�ើម្បីទប់ស្កា ត់ និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ អ្នក
ជំងឺពីការមេរោគឆ្លងដូចជា HIV និង Viral Hepatitis
ការប្រើប្រាស់ថ្នាំហួស រងរបួសឬផលផ្សេង ៗ ពាក់ព័ន្ធ
ទៅនឹងការប្រើថ្នាំ។
ការសំរល
ួ ការគាំទ្រពីចាស់ទុំក្នុង និងក្រៅសហគមន៍និង
សមាជិកគ្រួសារមាន តួនាទីដ៏សំខាន់ ក្នុងការស្វែងរក
និងល�ើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រដល់អ្នកមានជំងឺទាំងមុន និង
ក្រោយការព្យាបាល។ការសំភាសន៍ដោយមានលក្ខណះ
បញចុះប
្ ញចូ្ ល ហ�ើយដោយមានគោលដៅច្បាស់លាស់
និងមានការកំណត់ជាឯកសារ
ហ�ើយជាការព្យាបាល
ដោយមានការធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយឆ្លងគ្នា ទៅវ ិញទៅមក
ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅល�ើការផ្តល់ជំនួយដល់ អ្នកជំងឺឱ្យ
អាចរកឃ�ើញហេតុផលអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំនិងដ�ើម្បីធ្វើ
ឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏លប្រស�
្អ
ើរ។
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ការព្យាបាលនិងការថែទាំការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនគ្រឿងស្រវ ឹងដោយមានមូលដ្ឋានសហគមន៍ព័ត៌មានសង្ខេបសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ជំហានដំបូងនៃការធ្វើការសិក្សា
អ្នកមានជំងឺត្រូវធ្វើ
យ៉ា ងខ្លីប៉ុន្តែនៅបរ ិវេណសំខាន់
ការសិក្សាពីការប្រើ
ប្រាស់ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រៀងស្រវ ឹង សុខភាពកាយនិងចិត្ត
ការមានការងារធ្វើ គ្រួសារនិងការរួមរស់នៅក្នុងសង្គម
និងការពាក់ព័ន្ធទៅ និងបទល្មើសខុសច្បាប់ដោយមាន
គោលបំណងដ�ើម្បី ឱ្យការសិក្សានេះសមស្រប និងត្រឹម
ត្រូវទៅនិង ការផ្តល់ជំនួយជំហានដំបូង និងបន្តបន្ទាប់
ដរាបណាដែលមានគ្រួសារឬមិត្តជិតស្និទ្ធចូលរួមក្នុងការ
សិក្សាជំហានដំបូងនេះផង។
សិក្សានេះអាចមានការត្រួតពិនិត្យឈាម
រកមេរោគ
ដោយស្ម័គ្រចិ ត្តHIV,HCV/HBV,TB និងជំងឺឆ្លងផ្សេង ៗ
ទ�ៀត។ បុគ្គលិកព្យាបាលត្រូវមាន តួនាទីធ្វើការពន្យល់
ជូនអ្នកជំងឺឱ្យបានយ៉ា ងច្បាស់លាស់ ដោយឈរទៅល�ើ
ភាពពិត និងត្រូវតែជំរាបអ្នកជំងឺឱ្យបានដឹង អំពីការ
ព្យាបាលនិង សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយអង្គការ ឬស្ថាប័ន
និងផែនការព្យាបាលរបស់បុគ្គ
លនឹងត្រូវបានរ�ៀបចំ
ឡ�ើងដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនិងតម្រូវការអ្នកជំងឺផ្ទាល់។
ការរ�ៀបចំផែនការព្យាបាល
និងជាឧបករណ៍តំរង់
ទិសដៅឱ្យឃ្លីនិកអ្នកជំងឺ និងអ្នកផ្សេង ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ
ទៅនិងដំណ�ើរការព្យាបាល។ ជារ�ឿយ ៗ ការព្យាបាល
និងផែនការផ្តល់សេវាកម្ម
ឱ្យអ្នកជំងឺនឹងត្រូវមានការ
សិក្សានិងកែខៃ ដ�ើម្បីជាការធានាថាផែនការនោះអាច
ឆ្លើយតបទៅនិង តម្រូវការអ្នជំងឺដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ។
ការគ្រប់គ្រងករណី
ជាការសិក្សាដោយមានអ្នកជំងឺ
កណ្តា លសម្រាប់មនុស្ស
ដែលមានបញ្
ហា ស្មុគស្មាញ
ហ�ើយមានទិសដៅ ឆ្ពោះទៅរកការរ ិះរក មធ្យោបាយ
ដោះស្រាយបញ្
ហា
និងដោយមានការពិចារណាកំណត់
វ ិធីដោះស្រាយ ដោយផ្អែកទៅល�ើធនធាន ដែលមាន
ក្នុងសហគមន៍។
សប្តា ហ៍ទី១ នៃការព្យាបាលក្នុងមានសកម្មភាពងាយ ៗ
និងគោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់មួយរួមទាងការបញ្ឈប់និង
ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹង
កាត់បន្ថយផលអាក្រក់ ទាក់ទងទៅនិងការនៅបន្តប្រើ
ប្រាស់ថ្នាំ និងការផ្តល់ថ្នាំដ�ើម្បី គ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់
ពីការបញ្ឈប់ថ្នាំញ�ៀន។
ផលពីការបញ្ឈប់ការញ�ៀនថ្នាំជាទូទៅហៅថា
“ការជំរះលាងជាតិពុល” ឬហៅកាត់ថា “ការជំរះលាង”
គឺអាការរោគទាំងកាយចិត្ត
និងអារមណ៍នឹងក�ើតមាន
ឡ�ើងនៅពេលការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀន ត្រូវបញ្ឈប់ឬកាត់
បន្ថយដោយភ្លា ម។ អាការៈញ�ៀនថ្នាំនេះមានលក្ខណះ
ជាច្រើនខុសគ្នា អាស្រ័យទៅល�ើប្រភេទគ្រឿងញ�ៀន។
ជាទូទៅការគ្រប់គ្រងអាការៈកាត់បន្ថយថ្នាំញ�ៀនអាចធ្វើ
នៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់។ ការជំរះលាងអាការះញ�ៀនថ្នាំ
និងគ្រឿងស្រវ ឹង អាចជាជំហានទី១នៃការព្យាបាលថ្នាំ
ញ�ៀននិងគ្រឿងស្រវ ឹងដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ុន្តែ
រយះពេលយូរហ�ើយវាបានផលបន្តិបន្តូចទេ។
អ្នកឱ្យការណែនាំប្រើប្រាស់ថ្នាំ
និងទីប្រឹក្សាថ្នាំញ�ៀន
ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តល មានទួនាទីក្នុងការ
ព្យាបាលក្នុងសហគមន៍ដ�ើម្បី
ផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកជំងឺ
ដ�ើម្បីស្វែងរកចំណេះសំរាប់ ការកែប្រអាកប្បកិរ ិយានិង
ការគ្រប់គ្រងខ្លួន។ រាប់បញចូ្ លទាំងផែនការពេលវេលា
ចូលរួមក្នុងការងារ និងសកម្មភាពដែលពុំបានទាក់ទង
ទៅនិង ថ្នាំញ�ៀននិងដ�ើម្បីជ�ៀសវាង ឬបោះបង់ចោល
បរ ិយាកាសដែលនាំឱ្យ
មានការប្រើគ្រឿងញ�ៀននិង
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គ្រឿងស្រវ ឹង។ ការផ្តល់យោបល់ទោះជាធ្វើជាលក្ខណះ
ជាបុគ្គលឬ ជាក្រុមនិង ការព្យាបាលអាកប្បកិរ ិយាចាត់
ទុកថាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការព្យាបាលថ្នាំញ�ៀននិង
គ្រឿងស្រវ ឹង។ វ ិធីព្យាបាលបែបឱ្យថ្នាំឪសថនៅតែចាត់
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