Mental Health Terms
Term

English Definition

Khmer Translation/Description

Aggressive

Tending toward unprovoked
offensives, attacks or invasions

ែដលមនទំេនរ្របមថេមល
ើ ងយេគ យ្រប

េឆវឆវ

Anxiety
ករ្រពួយបរមភ

Attitude
ឥរយបទ
ិ

Balance
តុលយភព

Bipolar

ស្តីបេនទស

ឫកពរ ចរត
ិ

Mental steadiness or emotional
stability; habit of calm behavior,
judgment

ភពនង
ឹ នរផ្លូវចត
ិ ្តឬសតិ

Borderline Personality A personality disorder
characterized by instability in
បុគគលិកលកខណៈ
many areas, as mood, identity,
េសទើ្រគប់្រគងមន
ិ បន
self=image, and behavior, and
often manifested by impulsive
actions, suicide attempts,
inappropriate anger, or
depression
Coping
ះ្រ

យ

Crying
យំ

Cultural shock
ករមន
ុ ំនង
ិ
ឹ វបបធម៌

ដៃទ

ំ ៊រ ទក់ទងនង
រមមណ៍ េគលជហ
ឹ មនុស ឬវតថុ

Manner, disposition, feeling,
position with regard to person or
thing; tendency of the mind

និននកររបស់ចត
ិ ្ត។

សងប់

វបត្ត
ិ ផ
ិ ូ វ្ល

រមមណ៍ ។ ទម្លប់មន

ង ត់ សុ ភវន
ឆ័ ។
ិ ិចយ
រមមណ៍យ៉ងធងនធ
់ ងរេ

យ

ក់កំហុស ។

វបត្ត
ុ គលិកលកខណៈែដលេកើតេឡើងេ
ិ ិបគ

យ

រភពមន
ិ នង
ឹ នរ

ឬអេសថរភព េនកនុងរូបភពជេ្រចន
ើ ដូចជ េនកនុង

អត្តសញញណ អំពីករយល់េឃញ
្ល
ើ របស់ខូ នឯងន
ិង
ជេរឿយៗែស្តងេចញ

រមមណ៍ អំពី

កបបកិរយ
និង
ិ

មរយៈសកមមភពែដលមន
ិ បនគិតទុកជមុន

ករប៉ន
ុ ប៉ងេធ្វអ
ឹ េផ្តសផ្តស់ ឬករខូចចត
ិ ្ត។
ើ ត្តឃត កំហង

To deal successfully with or
handle a situation; manage

េ

To sob or shed tears because of
grief, sorrow, or pain; weep

យំខ ក
ឹ ខ ួល ឬស្រមក់ទក
ឹ ែភនក េ

A condition of confusion and
anxiety affecting a person
suddenly exposed to an alien
culture

កបបករិ យ
ិ

រករ្រសេមុ្រើ សៃម

និងករេកើតទុកេខ ្រក ម្រកំ។

To hold responsible find fault with; ឲយទទួលខុស្រតូវចំេពះកំហុស ។
to place the responsibility for

Blame

ករេ

យកំហឹង។

A state of apprehension and
សភពៃនករបរមភ និងករ នតឹងកនុង រមមណ៍ ។ ទុកខ្រពួយ
psychic tension; distress or
ឬភពមន
ិ ្រសណុក្រសួលផ្លូវចត
ិ ្ត េ យ រខ្លចមនេ្រគះថនក់
uneasiness of mind caused by fear
ឬជួបអកុសល ។
of danger or misfortune

Major affective disorder that is
characterized by episodes of
mania and depression

ជមងផ
្ល ិត្ត
ឺ ូ វច

ឬឈ្លនពនេ

រ

ះ្រ

យេ

ទប់ទល់នង
ឹ

យេជគជ័យជមួយនឹង

ថ នភព

មួយ។

ថ នករបន ។

ឬករឈច
ឺ ប់ ។ ្រទេ

រយំ ។

យ

រកង្វល់ ករមន
ិ សបបយចត
ិ ្ត

ថ នភព្រចបូក្រចបល់ និងករ្រពួយបរមភ ែដលជះឥទធិពល

ដល់មនុស មនក់ភ្លមៗ ែដលជួប្របទះនង
ឹ វបបធម៌ចែម្លក
ឬមន
ួ ្របទះ ។
ិ ែដលធ្លប់ជប

Term

English Definition

Khmer Translation/Description

Delusion

A false belief or opinion

ជំេនឿ ឬគំនត
ិ ែដលមនករយល់្រចឡំ ។

េសចក្តីភន់ៃនវញ
ិ ញ ណ

ឬគំនិត

Depression
ករេកើតទុកខេ្រក ម្រកំ
(ករខូចចិត)្ត

Insomnia
ករេគងពុំលក់

Dissociative Identity
អត្តសញញណមន
ិ ចុះ

ស្រមុងជមួយេគឯង

Emotion
កររ ំជួលចិត្ត

Emotional
Exhaustion
ករអស់កម្លង
ំ
ែផនក

រមមណ៍

Empowerment
ករេលើកទឹកចត
ិ ្ត

Energy
កម្លង
ំ ចិត្ត

Failure
ប ជ័យ

Fatigue
ករអស់កម្លង
ំ

Fear driven
ជ្រមុញឲយមន
ភពភ័យខ្លច

The condition of feeling sad or
ថ នភពៃន រមមណ៍េ្រក ម្រកំ ឬខូចចត
កេក
ត
ិ
ិ ្ត ។ ជមងវឺ កលចរ
ិ
ើ េឡង
ើ
despondent; A psychiatric
េ យ រអសមតថភពកនុងករេផ្តត រមមណ៍ ករេគងមន
ិ លក់ ធុំ
disorder characterized by an
រមមណ៍ក្តុកក្តួលខ្លង
ំ កំហុស រមមណ៍អស់ទព
ី ុំនក់
inability to concentrate, insomnia,
loss of appetite, feelings of
នង
ិ អស់សងឈម
ឹ នង
ិ ករគត
ិ ចង់ ្ល ប់។
extreme sadness, guilt,
helplessness and hopelessness,
and thoughts
of death.
Chronic inability to fall asleep or
remain asleep for an adequate
length of time
A condition in which a person
displays multiple distinct identities
or personalities
Any strong feeling, as of joy,
sorrow, or fear
Chronic state of physical and
emotional depletion that results
from excessive job demands and
continuous stress
Increasing the spiritual, political,
social, or economic strength of
individuals and communities

ករមន
ិ

ចេគងលក់ ុ ៃំ រស្រមប់
៉
រយៈេពលសមលមម។

ថ នភពែដលមនុស មនក់បង្ហញអំពីអត្តសញញណ

ឬបុគគលិកលកខណៈខុសៗគនពីេគជេ្រចើន។
រមមណ៍ដិត

មួយ ដូចជ

ទុកខ្រពួយឬភ័យខ្លច។

រមមណ៍សបបយរ ំេភប
ើ

សភព ុ ៃំ រៃនករចុ
៉
ះេខ យែផនកសតិ
ែដលប

រមមណ៍ និង ងកយ

្ត លមកពក
ី រទមទរករងរេលើសក្រមត
ិ

នង
ិ ជមងឺ នតង
ឹ

រមមណ៍ជបន្តបនទប់។

ភពខ្លង
ំ ខងែផនក

ម រតី នេយបយ សងគម ឬេសដ្ឋកច
ិ ច

របស់បគ
ុ គល នង
ិ សហគមន៍។

The capacity for work or
vigorous activity

សមតថភពេធ្វក
ើ រងរ ឬសមតថភពសំ ែដងេចញសកមមភព

The state or condition of not
meeting a desirable or intended
objective, and may be viewed
as the opposite of success

សភព ឬ

Weariness from bodily or mental
exertion; physical or mental
exhaustion due to exertion

ករអស់កម្លង
ំ េ

Something that causes feelings of
dread or apprehension;
something a person is afraid of

អ្វីមយ
ួ ែដលប

្វ

ប់

មួយ។

ថ នភពៃនករមន
ួ ដូចបំណង
ិ សេ្រមចអ្វីមយ

ឬករមន
ិ សេ្រមចេគលេ
នង
ឹ ភពេជគជ័យ។

យ

មួយ

ចជភពផទុយគន

រករខត
្ត
ិ ខំ្របឹងផ្លូវ ងកយ និងផ្លូវចិត។

្ត លឲយមន

អ្វម
ួ ែដលមនុស ខ្លច ។
ី យ

រមមណ៍ភ័យខ្លច ឬបរមភ ។

រ

Term

English Definition

Khmer Translation/Description

Fearful and worry

A cause of uneasiness or anxiety

ករប

ភ័យខ្លច និងបរមភ

Rejection
ករបដេិ សធ

Feeling tense
រមមណ៍

នតង
ឹ

Flashback
ករនឹកេឃើញ

េរឿងអតត
ី កល

Grief
ទុកខ្រពួយ

Guilt
កំហុស

Hallucination
ករ្រសេមុ្រើ សៃម៉

Harmony (in family)
ភពសុ ខដុម
(កនុង្រគួ

រ)

Headache
ឈក
ឺ បល

Hope
សងឈម
ឹ

Hopelessness
េសចក្តីអស់សងឈម
ឹ

Karma

The act of rejecting or the state of អំេពើៃនករបដិេសធ ឬសភពៃនករែដល្រតូវេគបដិេសធ។
being rejected
In a state of mental nervous
strain; strain upon the nerves
or feelings

េនកនុងសភពៃនសមពធសរៃស្រប

Survivors of traumatic
experiences are revisited by
elements of the traumatic
experience

អនកែដលេគចផុតពក
ី រឈច
ឺ ប់

Keen mental suffering or distress
over affliction or loss; sharp
sorrow; painful regret

ករឈច
្ល ិត្តេ
ឺ ប់ផូ វច

រក
ី យ

សមពធេទេលើសរៃស្រប

េឡើងវញ
ិ េ

យែផនក

ទឬ

ទខួរកបល
រមមណ៍។

មួយ ្រតួវបនេធ្វឲ
ើ យនក
ឹ េឃញ
ើ

មួយៃនបទពិេ

យតក់្រកហល់ ឬទុកខ្រពួយេ

ឈច
្វី យ
ួ ។េ
ឺ ប់។ ឬករបត់បង់អម
ករេ

ក

ធន៍ឈច
ឺ ប់េនះ។
យ

រករ

កសេ្រងងៃ្រកេលង

្ត យដ៏ឈច
ឺ ប់

Remorse or self-reproach caused
by feeling that one is responsible
for a wrong or offence; the fact
or state of having done wrong or
committed an offence

វបបដ
ិ
ិ

False or distorted perception of
object or events with compelling
sense of their reality, usually
resulting from a mental disorder
or drug

គំនត
្តិ រណ៍ ែដលជ្រមុញឲយមន
ិ មន
ិ ពត
ិ េទេលើវតថុ ឬ្រពត
ឹ ក

Agreement in action, opinion,
feeling; order or congruity of
parts to their whole or to one
another
A pain located in the head, as
over the eyes, at the temples, or
at the base of the skull

រ ី ឬករស្តីបេនទសខ្លួនឯង ប

្ត លមកពី

រមមណ៍ែដ

លខ្លួនឯងទទួលខុស្រតួវចំេពះករឆគឆ
ំ គង ឬអំេពើេលមើស ។

ករពត
ិ ឬសភពែដលបនេធ្វខ
ើ ុស ឬបន្រប្រពត
ឹ ្តបទេលមើស ។

ជករពិត។ ជធមម

ប

េញ ន។

A feeling of futility and passive
abandonment of oneself to fate

រមមណ៍ថ

្ត លមកពីវបត្ត
្ល ត
ិ ិផូ វច
ិ ្ត ឬករេ្របើេ្រគ ង

ករឯកភពគនចំេពះសកមមភព គំនត
ិ

រមមណ៍ លំ

ប់លំេ

យ

ឬភព្រតូវ គនៃនែផនកមួយចំនន
ួ េទនង
ំ មូល ឬេទនង
ឹ របស់ទង
ឹ ែផនក
េផ ងេទៀត។

ករឈច
ឺ ប់េនកនុងកបល ដូចជ េនែភនក េនេសៀតផក

ឬេនល

កបល

To believe, desire, or trust; to feel េជឿ ្រតូវករ ទុកចិត្ត មន រមមណ៍ថអ្វីមយ
ួ ែដលចង់បន
that something desired may
ចេកើតេឡើង។
happen
រមមណ៍អស់សងឈម
្ល
ឹ និងករេបះបង់ខួ នឯងេចលេទ

ម្រពហមលិខត
ិ ។

Fate; destiny

្រពហមលិខិត េជគ សន។

Delighted, pleased, or glad, as
over a particular thing; Feeling,
showing or expressing joy

រក
ំ សបបយចិត្ត េ
ី យខ្លង

កមម

Happy

្ត លមកពភ
ី ពមន
ិ ្រសណុក្រសួល ឬក្តក
ី ង្វល់។

ករបង្ហញ

រមមណ៍រក
ី យ។

យ

ររបស់ពិេសសអ្វីមយ
ួ

Term

English Definition

Khmer Translation/Description

Loneliness

Resulting from the state of being
alone; isolated, unfrequented,
or desolate

ប

Continued or extended thought;
reflection; contemplation; devout
religious contemplation or
spiritual introspection

ករបន្ត ឬព្រងីកនូវគំនត
ំ ករសញជ ឹ ងគត
ិ ។ ករឆ្លុះបញខង
ិ ។

ភពឯកករ

Meditation
ករភវន

Memory
ករចងចំ

Mental health
សុ ខភពផ្លូវចិត្ត

Mental health
professional
្រគូេពទយសុ ខភពផ្លូវចត
ិ ្ត

Mental illness
ជមងផ
្ល ត
ឺ ូ វច
ិ ្ត

Nervousness
ភពភ័យបរមភ

Nightmare
សុ បន
ិ ្ត

្រកក់

Obsessive
Compulsive
Disorder
ជមងរឺ េវរើ យខ្លង
ំ

ឬេ

្ត លមកពស
ី ភពេនមនក់ឯង ្រតូវេគេបះបង់េចល
ះកេ្រកះ។

ករគិតគូរអំពី

សន ឬករគិតពី

ម រតីរបស់ខួ នឯង
្ល
។

A mental impression retained;
a recollection

ចំ

ប់ រមមណ៍ខួរកបលែដលបនរក ទុក ។ ករនឹកេឃើញ ។

Psychological well-being and
satisfactory adjustment to society
and to the ordinary demands
of life

សុ ខមលភពផ្លូវចត
ិ ្ត នង
ិ ករសំ របខ្លួនេ

A health care practitioner who
offers services for the purpose of
improving an individual's mental
health or to treat mental illness.

្រគូេពទយសុ ខភពែដលផ្តល់េស កមម កនុងេគលបំណងេធ្វើឲយ្របេសើរ

និង ត្រមូវករធមម

របស់ជីវត។
ិ

េឡើងនូវសុ ខភពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស ឬពយបលជមងផ
្ល ិត្តមនុស ។
ឺ ូ វច

Any of various disorders in which វបត្ត
មួយែដលគំនត
រមមណ៍ ឬ កបបករិ យរបស់
ិ េិ ផ ងៗ
ិ
ិ
a person's thoughts, emotions, or
មនុស មនភពមន
ិ ្រប្រកតែី ដលប ្ត លឲយមនករឈច
ឺ ប់ចំេពះ
behavior are
so abnormal as to cause suffering ខ្លួនឯង ឬអនកដៃទ។
to himself, herself,
or other people
Highly excitable; unnaturally or
acutely uneasy or apprehensive

ែដលភញក់េផ្អល
ំ ។ ែដលមន
ំ ខុសធមម
ើ ខ្លង
ិ ្រសណុក ឬ្រពួយបរមភខ្លង

A terrifying dream in which the
dreamer experiences feelings of
helplessness, extreme anxiety,
sorrow, etc.

ករយល់សប្តិគរួ ឲយខ្លច ែដលអនកយល់សប្តិមន

A disorder in which individuals
are plagued by persistent,
recurring thoughts or obsessions
that reflect exaggerated anxiety
or fears.

គមនជំនយ
ួ ្រពួយបរមភយ៉ងខ្លង
ំ េកត
ើ ទុកខ ។ល។
ជវបត្ត
ួ ែដលបុគគល្រតូវញំញីេ
ិ ម
ិ យ

េកើតមនជេរឿយៗ ែដលឆ្លុះបញចង
ំ អំពីករ្រពួយបរមភ ឬករភ័យខ្លច
េលើសពីករពិត ។

សុ ទដ
ិ ្ឋិនយ
ិ ម

ជំេនឿែដលអំេពល
ើ ្អ្រគបដណ្តប់េលើអំេពើ

Over eating and
weight gain

To eat more than is good
for oneself

ញ
ើ េលើសធមម
ុ េំ ្រចន

ករញ
ុ េំ លើសកំណត់
នង
ិ ករេឡង
ើ ទមងន់

រមមណ៍

យគំនត
ិ ឬករ្រសេមុ្រើ សៃម៉

The belief that good ultimately
predominates over evil in
the world

Optimism

យេពញចត
ិ ្តេទនង
ឹ សងគម

េនកនុងពភ
ិ ពេ

ក។

។

្រកក់ជេរៀងរហូត

Term

English Definition

Khmer Translation/Description

Pain

A physical suffering or distress,
as due to injury, illness, etc.

ករឈច
ឺ ប់ែផនក ងកយ ឬករេកត
ើ ទុកខ េ

An intense attack of anxiety
characterized by feelings of
impending doom and trembling,
sweating, pounding heart, and
other physical symptoms

ករឆប់្រពួយបរមភខ្លង
ំ ែដលេកើតេឡើង

Any of a group of mental
disorders characterized by
deeply ingrained maladaptive
patterns of behavior and
personality style, which are
usually recognizable as early as
adolescence and are often
lifelong duration

្រកុមៃនវបត្ត
្ល ិត្ត
ិ ិផូ វច

Caused by the experience of a
wide range of traumatic events
and, particularly if the trauma is
extreme, can occur in persons
with no predisposing conditions

ប

ករឈច
ឺ ប់

Panic attack
ឆប់ភយ
័ រនធត់

Personality disorder
វបត្ត
ុ គលិកលកខណៈ
ិ ប
ិ គ

Post-traumatic stress
ជមងឺ នតង
ឹ

រមមណ៍

េ្រកយេពលមនរបួស

Prevention
ករបងករ

Psychiatrist
្រគូេពទយវកលចរ
ក
ិ
ិ

Relax
បនធូរ

រមមណ៍

Rest
ស្រមក

Sadness
ករពិបកចិត្ត

Shame
ភពខមស់េអៀន

Side effects
ករជះឥទធព
ិ ល្រតលប់

ថេសចក្តី
េបះដូងេ

មន
ិ

្ល ប់ជត
ិ មកដល់ នង
ិ មន

យ
មរយៈ

រកររបួស ជមងឺ ។ល។
រមមណ៍

រមមណ៍ញ័ រ ែបកេញើស

តខ្លង
ំ នង
ិ េ គសញញែផនក ងកយដៃទេទៀត។
មួយែដលកំណត់េ

យគំរូ

ចែ្រប្របួលបន និងកប់ែណនយ៉ងេ្រជ

នង
ិ រចនបថបុគគលិកលកខណៈ ែដលជធមម

កបបកិរយ
ិ

្រតូវបន

័
ង
ំ ពីវយេកម
ងនិងជេរឿយៗមនរយៈេពលមួយជីវត។
ិ

្ត លេ

យ

របទពិេ

ធន៍ធ្លប់ជប
ួ ្រពត
ឹ ្តិករណ៍របួស

និង ជពិេសស្របសិនេបើរបួសធងនធ
់ ងរ េនះ

េ

គ ល់

យមន
ិ មនករេ្រគងទុកជមុន។

ចេកើតេឡើងេ

យផទល់

The act of prevention; a
hindrance, obstacle or
impediment

អំេពៃើ នករទប់

ក ត់ ុ ង
ំ សទះ បងកជឧបសគគ ឬករបង្អក់។

A physician who specializes in
the diagnosis and treatment of
mental disorders

្រគូេពទយែដលមនជំនញខងករវភគេ
គ នង
្ល ត
ិ
ិ ផ
ិ ពយបលវបត្ត
ិ ូ វច
ិ ្ត

To release or bring relief
from the effects of tension,
anxiety, etc.

ជ្រមុះេចល ឬនំឲយមនករធូេសបយ
ើ ពីឥទធិពលៃនភព

A period or interval of inactivity,
repose, solitude, or tranquility;
mental or spiritual calm

រយៈេពល ឬចេន្លះេពលៃនគមនសកមមភព ភពសងប់

នតឹង

ក្តីកង្វល់ ។ល។

ឬភពសុ ខ

ន្ត ភពសងបក
់ ុ ងផ្ល
ន ូ វចិត្ត ឬ

Causing sorrow; affected by
unhappiness or grief; sorrowful
or mournful

ប

្ត លមកពក
ី រ្រពួយបរមភ ជះឥទធិពលេ

A fact or circumstance bringing
disgrace or regret

ករពិត ឬកលៈេទសៈែដលនំឲយមនករ

ឬទុកខ្រពួយ ឬករេ

ង ត់ េនមនក់ឯង

ម រតី ។
យ

រអពមងគល

កសេ្រងង។

ម៉ស់ ឬករេ

ក

្ត យ។

Any effect of a drug, chemical,
ំ ម
ឥទធព
មួយៃនថនេំ ញ ន ថនគ
ិ ល
ី ី ឬថនេំ ផ ងេទៀតែដលេលើសពី
or other medicine that is in
ឥទធព
្ល ជពេិ សសឥទធព
ិ លបនកំណត់របស់ខួ ន
ិ លែដលមន
addition to its intended effect,
ិ ល្អ។
especially an effect that is harmful ផល ្រកក់ ឬផលមន
or unpleasant

Term

English Definition

Khmer Translation/Description

Spirit

The principle of conscious life;
the vital principle in humans,
animating the body or mediating
between body and soul

េគលករណ៍ៃនជីវតែដលមនមនៈស
ិ
ិ ករ ។

ម រតី

េគលករណ៍សំ ខន់ចំេពះមនុស ែដលេធ្វើឲយ ងកយមនជីវត
ិ

ឬស្រមបស្រមួលរ ង ងកយ និង្រពលឹង។

A mark of disgrace of infamy;
a stain or reproach, as to
one's reputation

សញញៃនភពទុរយស ករ្រប

Mental, emotional, or physical
strain or tension

សមពធ ឬភព

To contend with an adversary or
opposing force

តស៊ូ្របយុទធនង
ំ ស្រតូវ ឬ្របឆំង
ឹ កម្លង

The intentional taking of one's
own life

ករសម្លប់ជីវតរបស់
ខួ នឯងេ
្ល
ិ

អនកេគចផុតពីអម
្វី យ
ួ

A person who continues to
function or prosper in spite
of opposition, hardship,
or setbacks

មនុស ែដលបន្តសកមមភព ឬបន្តឲយចេ្រមន
ើ រុងេរឿង

េទះបីជមនករ្របឆំង ករលំ បក ឬករប ជ័យ។

Traumatized

To cause a trauma in the mind

ប

To shake involuntarily with quick,
short movements, as from fear,
excitement, weakness or cold;
quake; quiver; to be troubled
with fear or apprehension

ញ័ រេ

Stigma
្ល ក

ន មទុរយស

Stress
ជមងឺ នតង
ឹ

រមមណ៍

Struggle
តស៊ូ

Suicide
អត្តឃត

Survivor

មនរបួស

Trembling
ញ័ ររនធត់

Unstable

សុ ខភពល្អ

ឬករស្តីបេនទសចំេពះេករេឈ
្តិ៍
ម ះរបស់នរ
នតឹងផ្លូវចិត្ត

មនក់។

រមមណ៍ ឬ ងកយ

យខ្លួនឯងេ

យេចតន។

្ត លឲយមនរបួសផ្លូវចិត្ត។
យអេចតន ជមួយចលនខ្លី នង
ិ េលឿន មកពក
ី រភ័យ កររ ំេភប
ើ

េខ យ ឬរងរ ញ័ ររញជួ យ ។ មនបញ្ហជមួយនឹងករភ័យខ្លច

ឬករ្រពួយបរមភ។

Emotional instability

មន

The quality or state of being
healthy in body and mind,
especially as the result of
deliberate effort

លកខណៈសមបតិ្ត ឬសភពៃនសុ ខភពល្អេនកនុង ងកយ នង
ិ ចិត្ត

មន
ិ នង
ឹ នរ

Wellness

ក់្របឡូស

Funded by the voter approved Mental Health Services Act (Prop. 63).

រមមណ័មន
ិ នឹងនរ។

ជពិេសស ជលទធផលៃនករខិតខិ្របឹងែ្របងែដលមនករគត
ិ
ទុកជមុន

Khmer

