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ADDRESSING THE NEEDS OF INDIVIDUAL USERS AND CONTRIBUTING
TO THE GOOD HEALTH OF CAMBODIAN SOCIETY

 Q UALITY , A NONYMOUS AND C ONFIDENTIAL

វិោរណកថា
មិត្តអ្ក
ន អានំទីេមរត្ី អ្ស់រយៈេពលំយូរមកេ
មានកំណត្់។ េ

ើយែដលរពឹត្តិប័រត្ព័ត្មា
៌ នេយើងអ្វត្តមានបន្តើប់ពេី លខចុងេរឿយ េ៉យសារថវិឿេយើង

ោះំយើងណា ទូរស័ពស
ទ មាគមឥនធធនូ បានបនតដេំ ណើរឿរយង
ើ សកមម េ យ
ើ រកុមបុគគលក
ិ របស់េយើងក៏បានរកើាទឹកចិត្ត

ខពស់ និងឿរេបតំញើចត្
ិ តរបស់ពួកេគកនុងឿរផតល់របឹកើាដល់អ្ត្ិថិជនែដលទូរស័ពទចូលមក មកពីទូ
ពិបាកនឹងទទួលបានឿរអ្ប់រុេ៉យផ្តល
ើ ់។

ំងរបេទសំពិេសសរកុមយុវវ័យែដល

េយើងសូមែណន្ំនូវគេរមាងថមម
ី ួយែដលំេវទិឿទំន្ក់ទន
ំ ងតាមរបព័នធេអ្ឡិចរត្ូនច
ិ ែដល

មានអ្ីុែម៉ែលនិងឿរេផញសា
ើ រំអ្កើឝរសរមាប់រកុមយុវវ័យ។
េ៉យមានឿរេំរទថវិឿពី UNFPA េយើងអាចេបាោះពុមភផា
ើ យរពឹត្ប
តិ ័រត្ព័ត្មា
៌ នរបស់េយើងេឡើងវិញេៅេពលេនោះ េដើមបើ ីទំន្ក់ទន
ំ ងំមួយ
មាចើសជ
់ ំនយ
ួ និងៃដគូស

ឿររបស់េយើង។ េឆលៀត្ឱឿសេនោះេយើងសូមបៃហើញសមិទផ
ធិ លរបស់េយើងេៅកនង
ុ ៅ្ើំ 2013 និងែចករុែលព័ត្៌មាន

សំៀន់ៗ អ្ំពីកិចឿ
ច ររបស់េយើង។ េយើងសងើឃម
ឹ ថាេោកអ្នកនឹងរីករាយំមួយឿរអានរពឹត្តិបរ័ ត្ព័ត្មា
៌ នេនោះ។

សមិទធិផលរបស់ទរូ ស័ពទសមាគមឥនធធនូកនុងៅ្ើំ 2013
េៅៅ្ើំ 2013 េយើងទទួលបានឿរេៅទូរស័ពទចល
ូ ចំនួន 22198។

ៅ្ើំ)។ ពួកេគត្ំណាងឱើយ 37% ៃនអ្ត្ិថិជន

កនុងេនោះ

វ័យេកមង (n = 5,292) េរចើនំងបុរសវ័យេកមង (n = 2,836) ។

ឿរសាកសួរសរមាប់សុខភាពផលូវេភទនិងសុខភាពបនតពូជ

ំងអ្ស់េ៉យមានស្តសតី

មានចំនួន 12507 (ំមធើយម 50 កនុងមួយៃថង) និង ឿរសាកសួរ

កនុងចំេណាមអ្នកេៅចូលវ័យេកមង 50% គឺបានេរៀបឿរេ

ើយ និង

សរមាប់េមេរាគេអ្ដស៍ / ជំងឿ
ឺ មេរាគមានចំនួន 9691 (ំមធើយម

44% េៅលីវ។ ស្តសតអ្
ី នកេៅចូលភាគេរចើនបានេរៀបឿរេ

ើយ (74

39 កនុងមួយៃថង)។ ំរួមមានស្តសតេី ៅទូរស័ពទចល
ូ េរចើនំងបុរស

%) ចំែណកឯបុរសអ្នកេៅចូលភាគេរចើនគឺេៅលីវ (79%) ។

(65% ំស្តសតី េធៀបនឹង 35% ំបុរស) និងភាគេរចើនៃនឿរេៅ

េពលខលោះអ្នកេៅចូលេន្ោះគឺមានវ័យេកមងៀ្ើំងណាស់ កុមារី 23ន្ក់ េមេរាគេអ្ដស៍ ក៏ប៉ែុែនតមិនរគប់រេន់េដើមើបះ
ី
ន
និងកុមារា 3ន្ក់ ែដលមានអាយុ 14ៅ្ើំ ឬត្ិចំង បានេៅចូលេៅ េៅដល់របំជនេៅតាមេខត្តនិងត្ំបន់ជនបទ។

ទូរស័ពទសរួ អ្ំពស
ី ុខភាពផលូវេភទនិងសុខភាពបនតពូជគឺំស្តសតី (87%
ំស្តសតី េធៀបនឹង13% ំបុរស) ។ មានបុរសេរចើនំងស្តសតីែដល
េៅទូរស័ពច
ទ ូលសរមាប់ឿរសួរអ្ំពីេមេរាគេអ្ដស៍
(63% ំបុរស

កនុងៅ្ើំ 2013 េដើមើបសា
ី កសួរពីសុខភាពបនតពូជ។

យ
ើ , 23% េៅលីវ និង 2%

ែលងលោះ ឬំស្តសតេី មមាើយ។
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ំងេគគឺកំពង់ោម (9,5%), បាត្់ដំបង (9%) និងេសៀមរាប (5,7
%) ។ េយើងក៏បានទទួលឿរេៅទូរស័ពព
ទ ី របំជនកមពុំ 150
ន្ក់ ែដលកំពុងេធវើឿរេៅកនុងរបេទសកូេរូ មាេើ ឡសុន
ី ិងរបេទសៃថ។
េេលេៅរបស់េយើង គឺឿរខិត្េៅេអាយដល់រកុមយុវវ័យ (15-24

រពួយបារមភខពស់កនុងចំេណាមរ៉ឋើភិបាល

ៃដគូ

អ្ភិវឌើឍ និងអ្ងគឿរេរើរ៉ឋើភិបាល។ ោប់តាំងពី

កនុងចំេណាមអ្នកេៅចូលែដលមានអាយុពី 15-24 ៅ្ប
ើំ ញ្ហច
ើ មើបង

េខត្តបីែដលមានអ្ត្ិថិជនទូរស័ពច
ទ ូលមកេរចើន

គឺំអ្នករត្ួសរតាយផលូវៃនឿរពិេរេោះ

េយបល់តាមទូរស័ពទេៅកនុងរបេទសកមពុំ ែដល

Housewives
18%

ំងពីរភាគបីៃនអ្ត្ិថជ
ិ នេយើង មកពីបណាដើេខត្ដន្ន្និង 29% ពី

រសុខភាព។

ឥនទធនូ

<=14

Farmers
16%

ដូេចនោះឿរពិេរេោះេយបល់

តាមទូរស័ពទគឺំឿរោំបាច់មួយេៅកនុងរបព័នធ

0

Students
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ឬឿរែសវងរកឿរសាកសួរ

េៅកនុងរបព័នធផើឝពវផើាយធំៗ មិនអាចត្ំរូវេៅតាម
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េយបល់តាមមណឌលសុខភាព។ ម៉ែើាងេទៀត្ សារ

Number of callers per Age Group
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វគគអ្ប់រុំផលូវឿរ
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Occupation of hotline callers in 2013

និងវិទើយុ

ទូរទសើឝន៍

មនុសើឝវ័យេកមងមានឿរសាតើក់េសទើរកនុងឿរចូលរួម

និងឿមេរាគ

េធៀបនឹង 37% ំស្តសត)
ី ។ កនុងចំេណាមអ្នកេៅ

ទូរស័ពទចល
ូ
75% គឺបានេរៀបឿរេ

របព័នធផើឝពវផើាយដូចំផ្តើំងរូបភាព

មួយែដលរត្ូវបានេលើកេឡើងគឺ បញ្ហើផវលូ េភទនិង សុខភាពបនតពូជ
(49%), ឿរឆលងេមេរាគេអ្ដស៍ (35%), ជំងឿ
ឺ មេរាគ (7%) និង
ឿរែថរកើាៃផទេ
េសទើរែត្

ៅ្ើំ 2009 ឥនទធនូបានពរងីកសកមមភាពរបស់ខលួន
េៅ្ើោះេៅរកែផនឿររគួសារ សុខភាពផលូវេភទ និង
សុខភាពបនតពូជ។

ោះមុនេពលសរមាល (3,5%) ។

ក់កណាដល
ើ ៃនអ្ត្ិថិជន

ង
ំ អ្ស់ (45%) បានេធវើេត្សត

ះមរកេមេរាគេអ្ដស៍យើងេោចណាស់មតង។ ត្ិចំងដប់ភាគ
រយៃនអ្នកេៅទូរស័ពច
ទ ូល ដឹងថាពួកេគផទុកេមេរាគេអ្ដស៍
(916 ន្ក់)។

ែលើបងសំណរូ
1. េត្ើេគរកេឃើញអ្នកផទុកេមេរាគេអ្ដស៍ដំបូងេៅរបេទស
កមពុំេៅៅ្ើំណា?
2. េត្ើជំងឺរោកេថលើមមួយណាែដលមិនឆលងតាមឿររួមេភទ

A, B រឺ C?

1

បញ្ហើែដលបានេលើកេឡើងេ៉យអ្នកេៅចូល

ឿលពី ២០ ៅ្ើំ មុ ន ...

របព័នទ
ធ រូ ស័ពឥ
ទ នធធនូ េៅៅ្ំើ ២០១៣
េនោះំឿរបៃហើញអ្ំពីសំណួរែដលរត្ូវបានសួរញឹកៈប់មកកមមវិធីរបស់េយើង។ អ្នកេៅ

អ្ត្ថបទរបស់ឿែសត្ភនំេពញប៉ែុសតិ៍ផើាយេៅៃថងទី 06 ែខ

ទូរស័ពទចូលំេរចើនបានសួរសំណួរអ្ំពីសុខភាពរគួសារ សុខភាពបនតពូជ សុខភាពផលូវ

ឧសភាៅ្ើំ 1994 បានសរេសរថា: “ ែផែកតាមត្ួរេលខ
របស់អ្ងគឿរសុខភាពពិភពេោក របេទសកមពុំមាន

េភទ ជំងឺេអ្ដស៍ ជំងឺឿមេរាគកនុងេពលែត្មួយ។
អ្នកែដលទូរស័ពទចល
ូ មកមានសំណួរំក់
ោក់េៅកនុងចិត្តរបស់េគ។ អ្នកខលោះេលើកេឡើង
ពីឿររពួយបារមភរបស់ពួកេគភា្ម
ើ ៗប៉ែុែនតអ្នកខលោះ
េទៀត្ចំណាយរយៈេពលយូរ កនុងឿរពិភាកើា
ំមួយនឹងអ្នកផតលរ់ បឹកើា មុននឹងបេចចញេេ
យដឹងអ្ំពស
ី ណ
ំ ួររបស់េគ។
ឿរោប់អារមមណ៍ខស
ព ់របស់

(15-24

ៅ្ើំ)

គឺភាគេរចើនោប់

អារមមណអ្
៍ ំពី សុខភាពផលូវេភទ និងសុខភាព
បនតពជ
ូ េ

ើយមានទំន្ក់ទន
ំ ងេ៉យផ្តល
ើ ់េៅ

នឹងេសចកដីេសនោរបស់ពួកេគ។ ឿររុលូត្កូន
និងឿរពនើារកំេណើត្គឺំរបធានបទ
កនុង

ចំេណាមសំណួររបស់េកមងស្តសត។
ី

ចំបង
ំ

ពិេសសពួកេគចង់ដឹងអ្ំពីកែនលងផតលន
់ ូវេសវា
ពនើារកំេណើត្ែដលអាចទុកចិត្បា
ត ន
ឿរ

រ ឿរមានៃផទេ

ទូេៅចង់ដឹង

េដើមើបី

ោះេ៉យៃចដនើយ។ ស្តសតី

វ័យេកមង ចូលចិត្សា
ត កសួរសំណួរអ្ំពឿ
ី របាត្់
រដូវ និងសំណួរែដលថាគួរេធវើដច
ូ េមដចេទើបដឹង

សំរាប់របធានបទ សុខភាពបនតពូជ ែដលសួរេ៉យ
រកុមយុវវ័យ (15-24 ៅ្ើំ) គឺឿររុលូត្កូន (47%)
និងឿរពនើារកំេណើត្ (33%)

ល់ៃនឿរសេរមចឿមេ៉យខលួនឯង

េែសន្េ៉យរកុម

ល់េសវាបៃកើរឿរ
ចមលងបន្តន
ើ ់

ឬ

េរឿងមិនពិត្េផើឝងៗេទៀត្បានេលើកេឡើងថា េមេរាគេអ្ដស៍
ឆលងតាមរយៈសត្វមូស។

កែនលងែដលពួកេគ
"លទធផលរ

័សេចញទឹកឿម។

រកុមយុវវ័យខលោះ ចង់ដឹងអ្ំពឿ
ី ររសឡាញ់
េភទដូចេ្ើ (រវាងបុរស ឬ រវាងស្តសត)
ី

មានជំេនឿំេរចើនេផើឝងេទៀត្ែដលថា: មនុសើឝមានសុខ
ភាពលែមិនមានេមេរាគេអ្ដស៍េទ ជមងឺេអ្ដស៍អាចពើាបាល

័ស"

ំេ

ដស៍ ឬមិនឆលង។

រ

សំណរួ

រត្ូវបានរកេឃើញេៅកនុងដំេណើរឿរដ៏អ្សាចើរើយមួយ គឺឿរ

ក់ទងនឹងឿរបៃករើ ឿរេធវើេរាគ

ស្តសតេី រៀបឿរខលោះ ែដលមានឿរសងើឝយ
័ ថា

ឿ្ើយំរបធានបទែដលមានឿរេពញ

សាវើមមា
ី នៃដគូេរើ

និយមឿន់ែត្េរចើនេឡើងកនុងចំេណាម

ភ័យៀ្ើចៃនឿរទទួលជំងឿ
ឺ មេរាគពី

អ្ត្ិថជ
ិ នំស្តសតី េ៉យសារពួកេគបានឮ

សាវើម។
ី

តាមរយៈរបព័នផ
ធ ើឝពវផើាយ (ទូរទសើឝន៍,

ំញឹកៈប់បុរសែត្ងែត្េៅ

ទូរស័ពទចល
ូ មក

បន្តើបព
់ ឿ
ី ររួមេភទ

ពើាបាលេ៉យឪសថរបៅំងេមេរាគ េ៉យបានផ្្ើស់បតូរ

េ៉យមិនបានឿរ

េំគវាសន្របស់អ្នកផទុកេមេរាគេអ្ដស៍េអាយរស់េៅបាន
យូរដូចំរបំជនធមមតាែដរ (េ

ោះបីំមិនបានំ

ំងរសុងក៏េ៉យ) ។ បចចុបើបននេនោះកមពុំមានរបំជន
របែ

ល 71.347 ន្ក់កំពុងរស់េៅំមួយេមេរាគេអ្ដស៍

(NCHADS )។

ចេមលយ
ើ ែលើបងសំណរូ

វិទើយ)
ុ ឬអ្នកផតលេ់ សវាសុខភាពេៅ

េរឿយេពលរសវឹង ំមួយៃដគូៃចដនើយ

ូត្មកដល់សពវៃថងេនោះ យើងេោចណាស់មានេរឿងមិន

ពិត្មួយ បានឿ្ើយំឿរពិត្... ឿរពើាបាលជំងឺេអ្ដស៍

មាត្់សើបូននិងមោរីកសុដន់រត្ូវបាន
បានបៃហញ
ើ ពីឿរ

ើយអ្នកអាចឆលងជំងឺេនោះពីស្តសតីរកសុីផលូវេភទែត្ប៉ែុេណា្ើោះ

” ។

វិនិចយ
ឆ័
និងឿរពើាបាលៃនជំងឺមោរីក

ផងែដរ។

ុនផលិត្េរសាមអ្ន្ម័យេដើមើបីទី

ផើារផលិត្ផលរបស់ពួកេគេៅកនុងសងគមែត្ប៉ែុេណា្ើោះ។

េដើមើបអា
ី ចដឹងថាេត្ើពួកេគឆលងេមេរាគេអ្

1. េៅរបេទសកមពុំ អ្នកផទុកេមេរាគេអ្ដស៍ដំបូងរត្ូវបាន

កំឡុងេពលពិនិត្ើយសុខភាព។

រកេឃើញេៅៅ្ើំ 1991

រ។ ពួកេគបារមភអ្ំពី

2. ជំងឺរោកេថលើមរបេភទ A

េទស និងជំន្ញកនុងឿរទំន្ក់ទំនង។
រពឹត្តិប័រត្ព័ត្៌មាន: េត្ើអ្នកេធវើឿរប៉ែុន្មើនៃថងកនុងមួយសបាឍើ

បទពិេសាធន៍ៃនអ្នកផតលរ់ បឹកា
ើ របស់ឥនធធនូ: ឿរយល់ចត្
ិ េត ដើមបើ រី បៅំងនឹងទុករខ ពួយ

៍?

អ្នកផតល់របឹកើា: ខញុំេធវើឿរ ៣េមាើងកនុងមួយៃថង ៥ៃថងកនុងមួយសបាឍើ

៍។

រពឹត្តិប័រត្ព័ត្៌មាន: េត្ើអ្វីេៅំចំណុចែដលពិបាកបំផុត្ៃនឿរៃររបស់អ្នក?

េដើមើបីែចករុែលកបទពិេសាធន៏កច
ិ ចឿរររបស់េយើងេៅឥនទធនូ, រពឹត្តិបរ័ ត្ព័ត្៌មានបានេសនរើ

អ្នកផតល់របឹកើា: ខញុំគិត្ថាគឺេៅេពលខលោះែដលេយើងរបឈមមុខនឹងទុករខ ពួយផលូវចិត្តរបស់អ្ត្ិថិជន

សុំអ្នកផតល់របឹកើាស្តសតមា
ី ្ើកឱ
់ ើយរបាប់អ្ព
ំ ីបទពិេសាធន៏ផ្ល
តើ ់ខន
លួ របស់ន្ង។

រពឹត្តិប័រត្ព័ត្៌មាន: េត្ើអ្នកបានេធវអ្
ើ វីេៅកនុងសាណើនភាពែបបេនោះ?
អ្នកផតល់របឹកើា:

រពឹត្តិប័រត្ព័ត្៌មាន: សូមអ្នកបៃហើញអ្ំពីសាវតារបស់អ្នក?

ខញុំយកចិត្ទ
ត ុក៉ក់េៅនឹងអ្វីែដលេត្់បានេរៀបរាប់របាប់។

ខញុំ ពើាយមយល់ពប
ី ញ្ហើ

របស់េត្់ និងសួរពីអារមមណ៍របស់េត្់។ បន្តើប់មកខញុំពើាយមេឡើងទឹកចិត្ត និងផតល់ជំេរីសដល់េត្់។

អ្នកផតល់របឹកើា: ខញុំមានអាយុ ៣៥ ៅ្ើំ ខញុំបានបចចប់ឿរសិកើាពីសាោេវជជសាស្តសត។ ខញុំបានោប់េផតើមេធវើ

ឧ

ឿរំមួយនឹងសមាគមឥនធធនូេៅៅ្ើំ ២០១១ ។ េនោះំបទពិេសាធេលើកដំបូងរបស់ខញុំេលើឿរផតល់

រណ៍មានបុរសមា្ើក់គិត្ចង់សមា្ើប់ខលួន េរ

សុីផលូវេភទ។

របឹកើាតាមទូរស័ពទ។

ោះេត្់េជឿំក់ថាេត្់បានឆលងេមេរាគេអ្ដស៍ពីអ្នករក

ខញុំបានបចចុោះបចចូលេត្់ឱើយសងប់ចិត្ត

(បន្តើប់ពីរយៈេពលចំ

រពឹត្តិប័រត្ព័ត្៌មាន: េត្ើអ្នកបានទទួលឿរបណ្តោះបណាដើលអ្វីខលោះ មុនេពលអ្នកោប់េផតើមឿរៃរេនោះ?

និងេលើកទឹកចិត្តេអាយេត្់េៅេធវើេត្សតះម

) លទធផលចុងេរឿយបៃហើញថា អ្វិជជមាន។

រពឹត្តិប័រត្ព័ត្៌មាន: េត្ើអ្វីែដលអ្នកចូលចិត្តកនុងឿរៃរ?

អ្នកផតល់របឹកើា: ខញុំបានទទួល ឿរបណ្តោះបណាដើលកនុងអ្ំឡុងេពល៣ែខ េ៉យសមាគមឥនធធនូ

អ្នកផតល់របឹកើា:

ក់ទងនឹងរបធានបទរបស់កមមវិធី ឿរអ្នុវត្តំមួយអ្នកកនុងរកុម និងចុងេរឿយឿរ

ខញុំមានអារមមណ៍សបើាយចិត្េត ៅេពលែដលខញុំអាចជួយផតល់ព័ត្៌មានដល់េត្់

អាចេអាយេត្់េរជើសេរីស និងេធវើឿរសេរមចចិត្តរត្ឹមរត្ូវេៅេលើបញ្ហើផ្តើល់ខលួនរបស់េត្់។

អ្នុវត្តំមួយអ្ត្ិថិជនពិត្។ ឿរបណ្តោះបណាដើល រួមបចចូល ចំេណោះដឹងែផនកេវជជសាស្តសត ជំន្ញបេចចក

CONTACT US

SOME FACTS ABOUT US






របំជនខលោះគិត្ថាព័ត្៌មានសតីពីជំងឺេអ្ដស៍ រេន់ែត្ំឿរ

អាចេធវេើ ត្សត
ះមទទួលបាន

ការយល់ ច្បាស់

រួមមាន េមេរៀន

ន្ក់ អាចនឹងមានផទុកេមេរាគេអ្ដស៍។

មាន។ ភាគេរចើន ពួកេគសួររកកែនលងផត

ពួកេគមានឿររពួយបារមភអ្ំពផ
ី លប៉ែោះ
និងឿររ

របមាណថា មានរបំជនកមពុំចេន្្ើោះពី 2,000-4,000

និងផលវិបាកេផើឝងេទៀត្ែដលអាចេកើត្

មេន្សេចចត្ន្របស់ពួកេគែដរ។
េកមងរបុសំ

នឹងេន្ោះ កមមវិធីំត្ិរបយុទធនឹងជំងឺេអ្ដស៍បានបាើន់

ោនិភ័យៃនឿរចមលងេមេរាគេអ្ដស៍

ើយពួកេគក៏ចូលចិត្ព
ត ិភាកើាអ្ំពប
ី ញ្ហើ

ផលូវេភទ។

អ្ត្ិថជ
ិ នេៅេលើរបធានបទេន្ោះ។ អ្ត្ិថិជនវ័
យេកមង

េ

ោះ និងឿរធា្ើកស
់ មិនធមមតា

អ្ំពស
ី ុខភាព

សំណរួ មួយចំនួនរត្ូវបានសាកសួរំញឹក
ៈប់បៃហញ
ើ អ្ំពី

ថាមានៃផទេ

របំជនចំនួន 382 ន្ក់ បានផទុកេមេរាគេអ្ដស៍។ ទនទឹម





Inthanou means Rainbow in Khmer
Our team includes 20 people: 15 in counseling and 5 in management/admin/IT
All our counselors are medical staff (12 women, 3 men)
Our current supporting partners: MOBITEL, UNFPA, PSI/Cambodia, One World UK
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Email: info@inthanou.org
Website: http://www.inthanou.org/
Hotline: 012 999 008, 012 999 009, 012 999 124, 078 999 124
(11 am to 8 pm, from Monday to Friday)

ែដល

