
COMMUNITY HEALTH WORKER (CHW)
ORAL HEALTH EDUCATION  
សុខ�ព �ត់ ស��ប់ មនុស� �គប់ ��
សុុខ�ព �ត់  របស់ �ប�ជន េ� ក�ុង សហគមន៍ 

KHMER
CAMBODIAN



COMMUNITY HEALTH
WORKER (CHW)
TRAINING MANUAL  

This training is designed for
Community Health Workers and others
who may have an opportunity to
improve oral health and
understanding. The emphasis is on
prevention of dental disease. 
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CHW'S ARE IMPORTANT

When a client has a new diagnosis of
diabetes. 
When a client is discharged from a
hospital or nursing center. 
When a client is on a new medicine. 
When a client changes housing. 
All the time!
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�ត់ �ន  សុខ�ព ល� �ឲំ� ជីវ�ត រស់ េ� �បកប េ�យ សុខ�ព
សុខ�ព  �ត់ �ន �រៈ សំ�ន់ ចំេ�ះ សុខ�ព �ង�យ �ងំ មូល ។ 

�ត់់ �ន សុខ�ព ល� នឹង បេង�ីន សមត��ព របស់ មនុស� �� ក់ េ� ក�ុង �រ និ�យ ស�ី, �រ ញញឹម, �រ ហិត ក�ិន,
�រ ភ�ក� រស�តិ, �រ ប៉ះ�ល់, �រ ទំ�រ, �រ េលប  និង �រ សំែដង ទឹក មុខ េដីម�ី ប�� ញ  �រម�ណ៍ និង
មេ�សេ��ត� �ងំ�យ ។ 
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ACTIVITY: POLLING
េពល  មុន  អ� ក  �� ប់  �ន  ទទួល  �រ  អប់រ�  អំ ពី  សុខ�ព  �ត់  
និង  ផលប៉ះ�ល់  របស់  �  េ�  េលី  ជំ ងឺ  ទឹក េ�ម  ែផ� ម  ែមន  
េទ?  

�ស េទ
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េមេរ�ន ែដល េយីង នឹង 
េរ�ន េ� ៃថ� េនះ ៖

យល់ ច�ស់ នូវ ទំ�ក់ទំនង រ�ង សុខ�ព �ត់ និង ជំងឺ ទឹកេ�ម 
ែផ�ម
ប�� ញ  ឲ� េឃីញ នូវ វ �ធី  ស��ប់ ទប់�� ត់ ជំងឺ េធ�ញ �ម រយៈ �រ 
ែថ� ំ�ប� ំៃថ�
េ�ជីសយក  ែត េភសជ�ៈ ែដល � ំឲ� េធ�ញ �ន សុខ�ព ល�
េរ�បចំ ែផន�រ ែថ� ំសុខ�ព �ត់ ែដល អ�ក �ច េធ�ី �ន េ�យ ខ�ួន 
ឯង
ែស�ង រក ព័ត៌�ន  អំពី ធន�ន �ក់ទង នឹង សុខ�ព �ត់ េ� ក�ងុ 
តំបន់ របស់ ខ�ុំ 

េ� ចុង វគ� សិក� េនះ អ�ក ចូលរមួ នឹង �ច េធ�ី កិច��រ �ង េ��ម េនះ ៖
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េតី អ�ក �ន ដឹង ឬ េទ?
េស� ចុះ �ម មូល�� ន និង េស� �រ�រ ែដល �ន គុណ�ព ល� �ច ជួយ ឲ� អ�ក 
រក� �ន �រ ញញឹម និង សុខ�ព �ង�យ ល��បេសីរ! 

កុ�រ �ងំ�យ ែដល មិន សូវ េចះ និ�យ  �� អង់េគ�ស �ន ជំងឺ េធ�ញ 
�បេ�ង ែដល �� ន �រ ព��ល េ�ចីន�ង កុ�រ ែដល េចះ និ�យ �� 
អង់េគ�ស �� ត់ 

ជំងឺ ទឹក េ�ម ែផ�ម េកីត េឡងី  �ទូេ� េ� ក�ងុ សហគមន៍ ជន�តិ ែដល �ន ែស�ក 
ពណ៌ ច�ម �ះ េហីយ មនុស� េកីត ជំងឺ ទឹកេ�ម ែផ�ម �ន េសចក�ី �ត�វ�រ ពិេសស 
�ង �រ ែថ� ំសុខ�ព �ត់  

�គេ�ចីន ៃន មនុស� �ស់ ែដល មិន សូវ េចះ និ�យ �� អង់េគ�ស  ដឹង តិចតួច 
អំពី សុខ�ព �ត់ និង វ �ធី ែថ� ំេធ�ញ េហីយ ពួក �ត់ �ន េសចក�ី �ត�វ�រ ពិេសស 
ៗ�ន់ ែត េ�ចីន េ� េពល  ពួក េគ �ន់ ែត �ស់ ។

�គ��រ �ងំ�យ ែដល �ន ��ក់ ចំណូល �ប និង មិន សូវ េចះ និ�យ �� 
អង់េគ�ស  ជួប �បទះ ឧបសគ� ក�ងុ �រ ែស�ង រក េស� ែថ� ំសុខ�ព �ត់   េ�ចីន �ង 
�គ��រ ដៃទេទ�ត  េ� ក�ងុ រដ� ��សីុងថុន និង េ� ទូ�ងំ សហរដ��េមរ �ក 6



ទ�� ប់ របស់ �គ��រ និង ទ�� ប់ �� ល់ ខ�ួន
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េតី ក��  អ�ី ែដល ប៉ះ�ល់ សុខ�ព 
�ត់ �� ងំ �ង េគ បំផុត?
�រ ដុះ េធ�ញ និង �រ េ�បី ែខ� េ�ស សំ�ត េធ�ញ 
�រ ែថ� ំេធ�ញ �៉ង ល�
ក��  សហគមន៍ និង ក��  សង�ម  
ជំេន� របស់ �ក �ម�គ��រ និង �បវត�ិ របស់ �គ��រ 
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ជំងឺ ទឹក េ�ម ែផ�ម និង �រ ែថ� ំ
េធ�ញ

ស�ួត �ត់
ជំំងឺ អ�� ញ េធ�ញ 
មិន �យ � 
ដំេ� , ជំងឺ 
�ក់ េធ�ញ 
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ជំងឺ អ�� ញ េធ�ញ  និង
រ�ក អ�� ញ េធ�ញ

�រ បរ �េ�គ ស�រ �ន់ ែត េ�ចីន នឹង � ំឲ� េមេ�គ លូត
�ស់  ែដល នឹង � ំឲ� េកីត ជំងឺ រ�ក អ�� ញ េធ�ញ

ជំំងឺ រ�ក អ�� ញ េធ�ញ ប៉ះ�ល់ ែផ�ក ខ�ះ របស់ ឆ�ឹង 
េហីយ បង� ឲ� អ�� ញ េធ�ញ �ស �ត ចុះ

ជំងឺ បង� េ�យ េមេ�គ �ច នឹង � ំឲ� �ន ប��  លំ�ក ក�ុង 
�រ �គប់�គង ជំងឺ ទឹក េ�ម ែផ�ម ។

ពួក � ជួយ �រ�រ ��  េ�វ�ញេ�មក
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ស�ួត �ត់ ជំងឺ ទឹក េ�ម ែផ�ម �ច � ំឲ� អ�ក �ត់ បង់ �តិ ទឹក

�� េំពទ� �ច � ំឲ� ស�ួត �ត់

េពល ខ�ះ កែន�ង េធ�ី�រ បង� ឲ� �ត់ របស់ អ�ក ស�ួត ៖ ��  ំ
ស�� ប់ សត� ល�ិត បង� ឲ� ស�ួត ទឹក �ត 

ទឹក �ត់  ឬ កំ�ក ទឹក�ត់ ជួយ  ទប់ �� ត់ កំុ ឲ� ស�រ និង 
�សីុត  កក � កំណក កំេ�រ ។  ទឹក �ត់ �ន ផល ល� !

�បសិន េបី អ�ក �ន ជំងឺ ទឹក េ�ម ែផ�ម, សូម ផឹក ទឹក ឲ� �ន េ�ចីន 
និង សូម ទំ�រ ស�រ េ�សូ៊ ែដល �� ន  �តិ ស�រ បុ៉ែន� �ន �តិ 
ហ�យលីថុល (Xylitol) េដីម�ី បេង�ីន បរ ��ណ ទឹក �ត់ 11



�រ បង� ជំងឺ 

មនុស� ែដល �ន ជំងឺ ទឹក េ�ម ែផ�ម គួរ ែត េ�ស អ�� ត និង 
េធ�ញ ប�� ប់ ពី បរ �េ�គ រចួ  និង េ��យ េពលផឹក េភសជ�ៈ �ន 
�តិ ជូរ ឬ ែផ�ម (ដូច � ទឹក សូ�, ទឹក �ក�ច, ទឹក ែត ែផ�ម, �
េហ� ែផ�ម, ទឹក េហ�ថូេរ �ដ, ��េប�, �� ទំ�ងំ �យ ជូរ, ��   )
ខ�ុរ �ត់ និង �� ក់ េ�ល ផង !

ផ�ិត ក�ុង �ត់ (ពង ែបក ក�ុង �ត់ ឬ ផ�ិតស) ដុះ លូត�ស់ 
ល� ក�ុង �ត់ ែដល �ន �តិ ស�រ េ�ចីន ។ 
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ធម�� អ�� ត �ន សុខ�ព ល�
 

ធម�� �ត់ �ន សុខ�ព ល�
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អ�� ញ េធ�ញ  របស់ មនុស� �ស់ និង ប��  របស់ � 
ជំំ ងឺ  រ�ក  ឫស  េធ�ញជំ ងឺ  រ�ក  អ�� ញ  េធ�ញ
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សកម��ព៖ �ត�ត ពិនិត� 
េធ�ញ របស់ អ�ក
សម�ឹ ង  េមីល  អ�� ញ  េធ�ញ ,  េធ�ញ  និង  អ�� ត  
របស់  អ� ក  េតី  អ� ក  េឃីញ  អ�ី  ខ�ះ?   
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េតី េភសជ�ៈ � ែដល ល� បំផុត ស��ប់ ជួយ 
ឲ� េធ�ញ រ�ង � ំនិង សុខ�ព ល�?

   ទឹក សូ�  ទឹក េ�ះ េ� ទឹក សុទ� េភសជ�ៈ ែដល �� ន �តិ ស�រ    ទឹក �ក�ច �ន ពី ធម��តិ
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េមេ�គ + �បូៃហេ�ដត ផលិត េ�យ េ�ងច�ក = �សីុត

ដំេណីរ ៃន �រ ពុកផុយ េធ�ញ 

�បតិកម�គីមី របស់ �សីុត + េធ�ញ = ពុក ផុយ េធ�ញ

ជំងឺ ពុកផុយ េធ�ញ ែដល �� ន �រ ព��ល �ំ ឲ� �ន េកីត ជំងឺ , �ន ខ�ុះ និង �ក់ េធ�ញ 17



�បសិទ�ិ�ព ៃន �រ ដុះ 
េធ�ញ និង េ�ស េធ�ញ 
េ�យ េ�បី ែខ� 

�រ ដុះ េធ�ញ  េ�យ ចល� រ�កិល 
េ�មុខ និងេ� េ��យ

�រដុះ េធ�ញ េ�យ ចល� រង�ង់ មូល

18



�រ េ�ស េធ�ញ េ�យ េ�បី ែខ� 
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�ត ែខ� ស��ប់ េ�ស េធ�ញ េដីម� ីបេង�ីត � �� ន ត �� ប់ ��ម ៃដ 
�ងំ ពីរ របស់ អ�ក រ ុ� ែខ� ស��ប់ េ�ស េធ�ញ ជំុវ �ញ ��ម ក�� ល 
េដីម� ី�ប់ ែខ� ស��ប់ េ�ស េធ�ញ �ន ល�
�ប់ �ន់ ែខ� ស��ប់ េ�ស េធ�ញ េ�យ េ�បី េមៃដ និង ��ម ៃដ
�ញ ែខ� ស��ប់ េ�ស េធ�ញ េ�មុខ េ� េ��យ េ� ចេ�� ះ េធ�ញ 
ពីរ ប�� ប់ មក រ ុ� ែខ� ព័ទ� ជំុវ �ញ េធ�ញ មួយ ឲ� តឹង ែណន េ� ក�ងុ េពល 
ែដល អ�ក រ�កិល ែខ� ចុះេឡងី  និង េ� មុខ េ� េ��យ
�ត�វ េធ�ី ដូេច�ះ ចំេ�ះ �គប់ េធ�ញ �ងំ អស់  សូម� ី�� ម េ� េ��យ បំផុត 
ក៏ េ�យ ។
�ត�ូវ េ�បី ែត ែខ� �� ត ល� ប៉េ�� ះ 
មិន �ត�វ សង�ត់ បង�ំ ឲ� ែខ� �� ក់ ចូល ចេ�� ះ េធ�ញ ែដតឹង �៉ង ែណន 
េ�ះ េទ ។

�រ េ�ស េធ�ញ េ�យ េ�បី ែខ�
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�រ ខ�ុរ �ត់ េ�យ ទឹក �� ត ប�� ប់ ពី បរ �េ�គ 
��រ គឺ � វ �ធី ល� មួយ េដីម� ី�ត់ បន�យ 
េមេ�គ ែដល បង� ឲ� េកីត ជំងឺ �បេ�ង េធ�ញ ។ 
�ត�វ ខ�ុរ �ត់ ប�� ប់ ពី ដុះ េធ�ញ រចួ ផង ែដរ ។ 
អ�ក �ច េលប ទឹក ខ�ុរ �ត់ េ�ះ ឬ �� ក់ � េ�ល  
ក�ងុ �ន បង�ន់ ក៏ �ន  

�រ ខ�ុរ �ត់
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េធ�ញ�ក់ ឬ េធ�ញ ជ័រ ែដល �ក់ បង� េ��ះ �� ក់ 
�� ងំ �ស់ 
េធ�ញ ជ័រ ែដល មិន ស៊ប់ នឹង �ត់ �ច បង� ប��  
េ�ចីន �មួយ នឹង ឆ�ឹង និង អ�� ញ េធ�ញ ផង ែដរ
�រ ឈឺ �ប់ ប�� ល ឲ� ពិ�ក បរ �េ�គ និង ផឹក 
ទឹក ែដល នឹង បង� ឲ� ជំងឺ ទឹក េ�ម ែផ�ម �ន់ ែត 
ធ�ន់ ធ�រ េឡងី

ស��ប់ មនុស� ែដល �ក់ 
េធ�ញ �ក់ 
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ទន�បណ�ិ ត
(េពទ� េធ�ញ)

ពួក  �ត់  ចង់  ឲ�  អ� ក  រក�  ទុក  េធ�ញ   ឲ�  េ�  
ល� !

ពួួក  �ត់  ចង់  ជួប  អ� ក  េ�  េពល  អ� ក  មិន  �ន់  
�ន  ប��  េ�  េឡីយ  

ពួក  �ត់់  ជួយ  �ត់  បន�យ  ប��  បង�  េ�យ  
ជំ ងឺ  ទឹក  េ�ម  ែផ� ម ,  ជំ ងឺ  េបះ ដូង  និង  
ម�រ�ក

ពួក  �ត់  ចង់់  ឲ�  អ� ក  �ក់  �លវ��គ  ឲ�  
ច�ស់�ស់  �មួយ  នឹង  េពទ�  េធ�ញ  េដីម�ី  
�ត�ត  ពិ និត�  �  �ប�ំ
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ACTIVITY: DENTAL
CHECK-UP
េតី  អ� ក  េ�  ជួប  ទន� េពទ�  ( េពទ�  េធ�ញ)   ញឹក�ប់  បុ៉�� ?
េតី  អ្្នក  �ន  េ�  ជួប   េពទ�  េធ�ញ  �េលីក  ចុង  េ��យ  េ�  ៃថ�  
�?  
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េតី អ�ក �ត�វ េធ�ី អ�ី ខ�ះ េពល 
េ� ជួប េពទ� េធ�ញ អ� ក  �ប ែហល  �ត�វ  �ក់  េពល  �ត់  ជួប  ។  អ� ក  �ត�វ  ែស�ង  រក  េមីល  ព័ ត៌�ន  ឲ�  ច�ស់  ។  

អ្្ នក  នឹង  �ត�វ  េពទ�  �ស់  ស�� ធ  �ម  េហីយ  ពួក  �ត់  �ច  េឆ�ី យ  ��ប់  អ� ក  នូ វ  សំណួរ  មួយ  ចំ នួន  អំ ពី  
សុខ�ព  របស់  អ� ក  អ� ក  �ត�វ  យក  �� ំ េពទ�  ែដល  េវជ� បណ�ិ ត  េចញ  ឲ�  េ�បី  �ំង  អស់  េដីម�ី  ឲ�  ពួក  �ត់  ពិ និត�  
េមីល  ។  ពួក  �ត់  នឹង  ចង់  ដឹង  អំ ពី  វ� ធី  ព��ល  ជំ ងឺ  ទឹក េ�ម  ែផ� ម  របស់  អ� ក  ផង  ែដ រ  ។

អ� ក  នឹង  ទទួល  �ន  �� ំ េពទ�  មួយ  ចំ នួន  េដីម�ី  ឲ�  អ� ក  មិន  ឈឺ  េពល  េពទ�  េធ�ញ  េធ�ី នី តិ វ� ធីអ�ី  មួយ  ែដល  �ច  �  
�រ  �ំ�ច់  

េពទ�  េធ�ញ  និង  បុគ� លិក  ដៃទ  េទ�ត  នឹង  �ក់  �ក់  ទទួល  អ� ក  េ�យ  រ�ក�យ  និង  េ�បី�� ំ េដីម�ី  ឲ�  អ� ក  �ន  
�រម�ណ៍  �ស�ល  �បសិន  េបី  អ� ក   េ�  ភ័យ  �� ច  ។

េធ�ញ  របស់  អ� ក  នឹង  �ត�វ  �ន  ស�� ត  �៉ង  ល�   េហីយ  េពទ�  នឹង  ថត  េធ�ញ  អ� ក   េ�យ  េ�បី  �ំរស�ី  អិក�  ផង  
ែដ រ  ។

អ� ក  �ត�វ  មក  �ម  េពល  �ត់  ជួប   េបី  មិន  ដូ េ�� ះ  េទ  េ�ក  ទន�បណ�ិ ត  ( េពទ�  េធ�ញ)  នឹង  មិន  ជួប  អ� ក  េទ
។  សូម  ទូ រ ស័ព�  ��ប់  ឲ�  ដឹង  �  មុន  �បសិន  េបី  អ� ក  �ត�វ  �រ  ប�ូ រ  េពល  �ត់  ជួប  ។
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�រ េជ��ក់ និង �រៈ សំ�ន់ 

េតី � សំ�ន់ �៉ង � ចំេ�ះ របូ អ�ក? 

េតី អ�ក ចង់ �� ស់ ប�ូរ ទ�� ប់ � ខ�ះ  របស់ អ�ក េដីម� ីេធ�ី ឲ� សុខ�ព �ត់ �បេសីរ េឡងី?

េតី អ�ក េជ��ក់ � អ�ក នឹង េធ�ី ឲ� សុខ�ព �ត់ របស់ អ�ក �បេសីរ ឬ េទ?
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MOTIVATING PEOPLE TO CHANGE
Confidence: Ask the person what they want to change to improve oral health. Then, ask how
confident they are to do a new habit, like brush teeth twice a day or keep a dental appointment. 
Importance: Ask the person how important they think the new habit is for them and to be honest
about that. 
If someone has low confidence, and low importance, they are probably not ready. 
If they have high confidence and importance, they will do great! 
The people in the middle need your help! 27



ACTIVITY: 
HOW CONFIDENT ARE YOU TO IMPROVE
YOUR CLIENTS ORAL HEALTH?

 MOST CLIENTS?  SOME CLIENTS?  FEW CLIENTS? NOT SURE.  
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