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រេទះរុញ គឺជឧបករណ៏មួយ ែដល្រតូវបនេ្របី្របស់ជទូេទស្រមប់ជេ្រគឿងជំនួយ ្ត រ កនុងករេធ្វីេ យ
្របេសីរេឡងីនូវករេធ្វីចលនផទ ល់ខ្លួន ែដលជបុេរលកខខណ្ឌ ស្រមប់ភពរកី យជមួយនឹងសិទធិមនុស  និង
កររស់េនកនុងេសចក្តីៃថ្លថនូរ និងជួយជនពិករេ យក្ល យេទជសមជិក្របកបេ យផលិតភព េនកនុង
សហគមន៍របស់ពួកេគ។ ស្រមប់មនុស ជេ្រចីនគិតថ រេទះរុញែដលលមម កសម កររចនបនយ៉ងល្អ 
និងមនទំហសំមលមម ចជជំ នដំបូងេឆព ះេទកន់ករេធ្វីសមហរណកមម និងករចូលរមួេនកនុងសងគម
របស់ជនពិករ ។ 
 
ចបប់បទ ្ឋ នននរបស់អងគករសហ្របជជតិ ស្តីអំពីឱកសេសមីភពគន ស្រមប់ជនពិករ អនុសញញ ស្តីអំពី
សិទធិជនពិករ និងេសចក្តសីេ្រមចរបស់សននិបតអងគករសុខភពពិភពេ ក WHA58.23 ែដលទក់ទងនឹង
បញ្ហ ពិករភព ែដលរមួមនករបងក  ករ្រគប់្រគង និងករ ្ត រលទធភពពលកមម ទងំអស់េនះបនគូស
បញជ ក់អំពី រៈសំខន់របស់រេទះរុញ និងេ្រគឿងជំនួយ ្ត រេផ ងៗេទៀត។ េដីមបធីនេ យបនថ ជន
ពិករ ចមនលទធភពទទួលបនរេទះរុញដ៏ កសម ជពិេសសេនកនុងតំបន់េផ ងៗៃនពិភពេ កែដល
មនកង្វះខតធនធន អងគករសុខភពពិភពេ ក(WHO) បនបេងកីតេសៀវេភេគលករណ៍ែណនសំ្តអីពំី
ករផ្តល់រេទះរុញេ យៃដដល់តបំន់ែដលមនកង្វះខតធនធន េនកនុងកិចចសហករជៃដគូជមួយទីភន ក់ងរ
សហរដ្ឋ េមរកិស្រមប់ករអភិវឌ អន្តរជតិ (USAID) និងសមគមអនកផលិត អវយវៈសិបបនិមមិតនិង
រណបអន្តរជតិ(ISPO)។ 
 

េដីមបបីណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស េ យបន្រតឹម្រតូវ និងផ្តល់នូវ្របព័នធៃនករែចកចយរេទះរុញ  ដ៏ល្អ
មួយ េ យែផ្អកេលីេសៀវេភេគលករណ៍ែណនសំ្តីអំពីរេទះរុញ អងគករសុខភពពិភពេ កបនបេងកីត
សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លជកញច ប់ស្តីអំពីេស រេទះរុញ-ជក្រមិតមូល ្ឋ ន។ 
 

បនចុះហតថេលខេ យ 
 អូហ្វស័ីរ 

អនកស្រមបស្រមួល 
្រកុមករងរស្រមប់ពិករភពនិង ្ត រលទធភពពលកមម 
នយក ្ឋ ន ៃនអំេពីហងិ និងករបងក របួស ន ម នងិ
ពិករភព 
អងគករសុខភពពិភពេ ក(WHO) 

 រ ៉បឺ៊ូត ហូរ ៉ ត 
អនក្រគប់្រគង 
កមមវធិីស្រមប់្របជជនងយរងេ្រគះ 
មជឈមណ្ឌ លៃនឧត្តមភព ស្តីអំពី្របជធិបេតយយ 
សិទធិមនុស  និងអភិបលកិចច 
ទភីន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិស្រមប់   ករអភវិឌ អន្តរ
ជត(ិUSAID) 
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អំពសីណំុំឯក របណ្តុ ះប ្ត លេស រេទះរញុ៖ កំរតិមូល ្ឋ ន 
 
េសចក្តេីផ្តមី 
បនទ ប់ពកីរេចញផ យនូវេគលករណ៍ែណនសំ្តអីំពកីរផ្តល់រេទះរុញេ យៃដេន មតំបន់កង្វះខត
ធនធន1 េនកនុងឆន ២ំ០០៨  អងគករសុខភពពិភពេ ក (WHO) បនបេងកតីសំណំុឯក របណ្តុ ះ 
ប ្ត លេស រេទះរុញ ៖ កនុងក្រមិតមូល ្ឋ ន។ 
 

រេទះរុញ គឺជជឧបករណ៍មួយ ែដល្រតូវបនេ្របី្របស់ជទូេទជេ្រគឿងជំនួយ ្ត រកនុងករេធ្វីេ យ្របេសីរ
េឡងីនូវករចល័តផទ ល់ខ្លួន។ ស្រមប់អនកទងំ យ  ែដលមនករលំបកកនុងករេដីរ រេទះរុញែដល
េឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករែផនក ងកយ និងត្រមូវករៃនែបបបទរស់េន និងបរ ិ ថ ន គឺជឧបករណ៍ដ៍មន
រៈសំខន់មួយែដល ចជួយដល់ពូកេគសបបយរកី យជមួយនឹងភព្របេសីរេឡងី ែផនកសុខភព នងិ

សុខមលភពសងគម និងេសដ្ឋកិចច។ ករចល័តទីបន ផ្តល់ឱកសដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ កនុងករសិក  
ករេធ្វីករងរ និងករចូលរមួេនកនុងសកមមភពវបបធម៌ នននិងលទធភពទទួលបនេស េផ ងៗ ដូចជ 
េស សុខភព។ 
 

រសំខន់ៃនភព ចចល័តបន្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំេនកនុងអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ ស្តីពសិីទធិ 
ជនពិករ(UNCRPD)ែដលជករតសូ៊មតិស្រមប់ ”វធិនករ្របកបេ យ្របសិទធភពេដីមបធីនដល់ករ
ចល័តផទ ល់ខ្លួន ជមួយនឹងលទធភពឯក ជយយ៉ងធំេធងស្រមប់ជនពិករ”។ េដីមបធីនដល់ករចល័តផទ ល់
ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ្រតូវកររទះរុញ ែដលល្អ កសមនឹងពួកគត់ និង
បំេពញបននូវត្រមូវករយ៉ងជក់ ក់របស់ពួកគត់។ ្របករេនះត្រមូវេ យ មនវធិី ្រស្តមួយ ្របកប 
េ យករេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់បុគគលមន ក់ៗេនះ។ 
 

មេធយបយដ៏មន្របសិទធភពមួយ េនកនុងករបំេពញ មត្រមូវកររបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ គឺករផ្តល់
រេទះរុញ មរយៈេស រេទះរុញ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី សថិតិបនបង្ហ ញថ តិចជង៥%ៃនអនកេ្របី្របស់ទងំ
េនះែដល ទទួលបនរេទះរុញដ៏លមម កសម  េទនឹងទំហខំ្លួនរបស់ពួកេគ។ ជងេនះេទេទៀត ឱកសកនុង

                                                 
1អងគករសុខភពពិភពេ ក។ េគលករណ៍ែណនំស្តីអំពីករផ្តល់រេទះរញុេ យៃដេនកនុងតំបន់ខ្វះធន
ធន។ហ ឺែណវឆន ំ២០០៨ 
(www.who.int/disabilities/publication/technology/wheelchairguidelines/en/index.html, ចូល
េមើលេនៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ំ២០១១)។ 
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ករទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល ស្រមប់បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញ កនុងករទទួលបននូវជំនញ ែដល
្រតូវករចបំច់កនុងករេចញេសចក្តីែណនរំេទះរុញ្របកបេ យ្របសិទធិភព គឺេនមនក្រមិតេនេឡយី។ 
 
សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេស រេទះរុញ៖ ក្រមិតមូល ្ឋ ន មនេគលបំណងផ្តល់ករបណ្តុ ះ ប ្ត ល
ដល់បុគគលិកេស រេទះរុញកំរតិមូល ្ឋ នឲយមនជំនញេពញេលញកនុងករ បំេពញតួនទីែផនកពយបល នងិ
បេចចកេទសេនកែន្លងេស រេទះរុញ (សូមេមលី េសៀវេភែណនសំ្តពីកីរផ្តល់រេទះរុញេ យៃដេន ម
តំបន់កង្វះខត ធនធន( ង៤.២)។ សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេនះ ផ្តល់ទងំ្រទឹស្តីនិងករអនុវត្ត 
ែដល្រតូវករកនុងករចប់េផ្តីមេធ្វីករងរជមួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដលមនលទធភពអងគុយ្រតង់ខ្លួន
េពញជំហរ េ យមិនមនជំនួយេទេលីដងខ្លួនបែនថម។ សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លរមួមន៖ រេបៀបេធ្វី
ករ យតៃម្លត្រមូវករចបំច់របស់បុគគលមន ក់ៗ ជយួកនុងករេ្រជីសេរសី និងករតំេឡងីរេទះរុញដ៏ កសម 
បំផុតពីសមភ រៈេផ ងៗែដល ចរកបន។ បណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកេ្របីរេទះរុញ និងអនកកំដរ អំពីរេបៀប 
េ្របី្របស់ នងិែថទរំេទះរុញ និងអនុវត្តន៍ករ ម ន។ 
 

សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេនះ ច្រតូវបនចំ យេពលពី ៣៥េទ៤០េម៉ង េទះបីជរយៈេពលេនះ
្របែហលជ ច្រតូវបនពនយរ ឬកត់បនថយ ្រស័យេទ មត្រមូវករ និងធនធនជក់ែស្តងែដលមនេន
កនុងបរបិទនមិយួៗ។ ករអនុវត្តនេពលអនគតជមួយនឹងអនកែណនមំន ក់ ្រតូវបនេលីកទឹកចិត្ត េដីមប ី
ក ងសមតថភព និងបេងកនីសមតថភពស្រមប់ករអនុវត្តករងរ ្របកបេ យភពឯក ជយ។ 
 

អងគករសុខភពពិភពេ កសងឈមឹថ សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេស រេទះរុញ នឹង្រតូវបនេ្របី្របស់
ស្រមប់ទងំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពលខ្លីេ យឯកឯង ដល់បុគគលិកែដលកំពុងេធ្វីករងរេនមូល ្ឋ ន 
និងបន ក់បញចូ លេទកនុងកមមវធិីសិក ៃនវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់បុគគលិក ្ត រលទធភពពលកមម។ 
 
្រកុមេគលេ  
 
សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេនះ គសឺ្រមប់បុគគលិក ឬអនកសម្័រគចិត្តទងំអស់ ែដល្រតូវបនរពំឹងទុកថនឹង
អនុវត្តន៍ករផ្តល់េស រេទះរុញេនកែន្លងេធ្វីកររបស់ពួកេគ។ អនកទងំេនះ ចរមួបញចូ ល បុគគលិកែផនក 
សុខភព ្ត រលទធភពពលកមម ឬបុគគលិកបេចចកេទស បុគគលិកែថទសុំខភព មសហគមន៍ បុគគលិក ្ត រ
លទធភពពលកមម មសហគមន៍ អនកពយបលេ យសកមមភព អនកពយបលេ យចលន អនកផលិតអវ 
យវៈសិបបនិមិមត អនកផលិតរណប សិបបករកនុង្រសុក អនកជំនួយករបេចចកេទស និងអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 
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េគលបណំង 
 
សំណំុឯក រស្រមប់វគគបណ្តុ ះប ្ត លក្រមិតមូល ្ឋ ន ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេដីមបផី្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល
ដល់បុគគលិក ឬអនកសម័្រគចតិ្ត កនុងករផ្តល់រេទះរុញ និងពូកអងគុយដ៏ កសម ដល់េកមង្រសី េកមង្របុស ្រស្តី 
និងបុរស ែដលមនភពេខ យែផនកចល័ត បុ៉ែន្ត ចអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជហំរបន េ យមនិមន
ជនំួយដល់ ថ នភពដងខ្លួនបែនថមេឡយី។ 
 

េគលបំណងចមបងៃនសំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត ល គឺេដីមបអីភិវឌ ន៍ជំនញ និងចំេណះដឹងដល់បុគគលិក 
ែដលពក់ព័នធកនុងករផ្តល់េស រេទះរុញ។ ករផ្តល់សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេនះ នឹងជយួ ៖ 
 បេងកីនចំនួនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដលទទួលបនរេទះរុញេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករជក់ែស្តងរបស់ 
ពួកេគ។ 

 បេងកីនចំនួនអនកេ្របីរេទះរុញ ែដលទទួលបនវគគបណ្តុ ះប ្ត លកនុងករេ្របី្របស់ និងករែថទរំេទះរុញ 
និងរេបៀបកនុងករេ្របី្របស់រេទះរុញ ្របកបេ យសុខភពល្អ។ 

 បេងកីនចំនួនបុគគលិកែដល្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត ល កនុងករផ្តល់េស រេទះរុញក្រមិតមូល ្ឋ ន។ 
 បេងកីនសមតថភពបែនថមដល់បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញ។ 
 បេងកីនគុណភពកនុងករផ្តល់េស រេទះរុញ។ និង 
 សេ្រមចបនយ៉ងធំេធងនូវកររមួបញចូ លគន  ៃនករផ្តល់េស រេទះរុញ េទកនុងេស ្ត រលទធភព 
ពលកមម។ 

 
វ ិ លភព 
 
សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត ល្រគបដណ្ត ប់េលី ៖ 

 ទិដ្ឋភពទូេទៃនជំ នទងំ៨ កនុងករផ្តល់េស រេទះរុញ ែដល្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុង 
េគលករណ៍ែណនសំ្តអីំពកីរផ្តល់េស រេទះរុញេ យៃដ េន មតំបន់កង្វះខតធនធន -  
អងគករសុខភពពិភពេ ក ( ងទី១)។ 

 េធ្វីករងរជមួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេដីមបី យតៃម្លអំពតី្រមូវករចល័តរបស់ពួកេគ និងកណំត់រក
ដំេ ះ្រ យ នូវលទធភពចល័តែដល្របេសីរបំផុត។ 

 ផ្តល់ជូនរេទះរុញ ជមួយនឹងពូកអងគុយដ៏លមម កសម មួយ។ 
 េ ះ្រ យបញ្ហ កនុងករែស្វងរកករែកស្រមួលរេទះរុញដ៏ មញញែដល ចជួយធនឲយបន 
នូវទំហរំបស់រេទះរុញសមលមមបំផុតស្រមប់អនកេ្របី្របស់។ 

 ករជួសជុស និងករែថទរំេទះរុញ។ 
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 បណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ឲយេ្របី្របស់រេទះរុញរបស់ពួកេគ ឲយបនល្អបំផុត។ និង 
 បេងកីតពូកអងគុយេទ ម្រទង់្រទយៃនឆ្អឹងគូទរបស់អនកេ្របី្របស់។ 

 

ករ ក់បញចូ លករែកស្រមួលរេទះរុញដ៏ មញញ គមឺនទំនក់ទនំងជក់ែស្តងេនកនុងបរបិទេផ ងៗ ែដល
េនមនក្រមិត កនុងករែស្វងរកនូវ្របេភទ និងទំហរំេទះរុញ ។ ជញឹកញ៉យ ពិតជចបំច់ ស់កនុងករេធ្វី
ករែកត្រមូវដ៏ មញញ េដីមបធីនេ យបនថ រេទះរុញមនភពសមលមម និង្រតឹម្រតូវ។ 
 

ករផ្តល់រេទះកង់បីមិន្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់លំអិតេនកនុងសំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេនះេទ។ េទះបីជ
តៃម្លរេទះកង់បីស្រមប់អនកេ្របីរេទះរុញ ែដល្រតូវករេធ្វីដំេណីរចមង យឆង យ្រតូវបនកត់សំគល់ក៏េ យ។ 
 

ងទី១. ជំ នសំខន់ៗ ៃនករផ្តល់េស រេទះរុញ៖ 
 

ជំ នទ១ី ករបញជូ ន និងករ ត់ជួប 
ជំ នទ២ី ករ យតៃម្ល 
ជំ នទ៣ី ករេចញេសចក្តីែណន ំ(ករេ្រជីសេរសី) 
ជំ នទ៤ី ករផ្តល់ថវកិរ និងករបញជ ទិញ 
ជំ នទ៥ី ករេរៀបចំផលិតផល(រេទះរុញ) 
ជំ នទ៦ី ករល 
ជំ នទ៧ី ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកេ្របី្របស់ 
ជំ នទ៨ី ករែថរក  ករជួសជុល និងករ ម ន 
 
ត្រមូវករចេំណះដងឹ នងិជនំញ 
 

បទពិេ ធន៍ពីមុនេនកនុងករផ្តល់េស រេទះរុញមិន្រតូវបនត្រមូវេ យមនេទ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី  
វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេដីមបធីនេ យបនថសិកខ កមទងំអស់នឹងមនចំេណះដឹង 
និងជំនញដូចខងេ្រកម៖ 
 អនកចូលរមួនងឹមនលទធភព ន និងសរេសរភ  េទ មកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
 អនកចូលរមួនងឹមនចំេណះដឹងមូល ្ឋ នមួយ ស្តីអំពលីកខខណ្ឌ សុខភពទូេទ ឬភពេខ យែផនក 

មួយ ៃន ងកយ ែដល្របែហលជ ចប៉ះពល់ដល់្របជជន ែដល ចទទួលបននូវគុណ
្របេយជន៍ពីរេទះរុញ រមួមនពិករចលករខួរកបល ពិករអវយវៈេ្រកម ពិករស្វិតៃដេជីង របួសខួរឆ្អឹង
ខនង នងិពិករ ច់សរៃសឈមកនុងខួរកបល។ 
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កនុងករណីែដលសិកខ កមមិនទន់មនពត៌មន អពំលីកខខណ្ឌ សុខភពទងំេនះ ឬភពេខ យែផនក ងកយ 
្រគូបណ្តុ ះប ្ត លគួរបញចូ លពត៌មនទងំេនះ ជែផនកបែនថមស្រមប់ជចំេណះដឹងចមបងដល់សិកខ កម។ 
  
រចនសមពន័ធ 
 

សំណំុឯក រវគគបណ្តុ ះប ្ត លេស រេទះរុញ៖ ក្រមិតមូល ្ឋ ន ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េដីមបផី្តល់ដល់ 
្រគូបណ្តុ ះប ្ត ល ែដលមនជំនញពិត្របកដកនុងករផ្តល់េស រេទះរុញក្រមិតមូល ្ឋ ន នងិ ចបង្ហ ញ
្របកបេ យភពេជឿជក់នូវសមតថភព ែដល្រតូវបនបេ្រងៀនេនកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លេនះ។ មន
្របេភទ និងធនធនស្រមប់ករបេ្រងៀនេផ ងៗ ែដលរមួមន ៖ 
 េសៀវេភែណន ំនិងឧបករណ៍េផ ងៗស្រមប់អនកបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
 ឯក រេយងស្រមប់សិកខ កម(េ កត់ថ ឯក រេយង)។ 
 េសៀវេភលំ ត់ស្រមប់សិកខ កម។ 
 ទ្រមង់េផ ងៗស្រមប់េស េទះរុញ។ 
 បញជ ី្រតួតពិនតិយេផ ងៗស្រមប់េស រេទះរុញ។ 
 ឯក រជំនយួស្រមប់បញច ងំេមីល រមួមនបទបង្ហ ញ វេីដអូ និងផទ ងំរូបភព។ 
 
ដេំណីរករផលតិេសៀវេភ 
 

បនទ ប់ពកីរេចញផ យេគលករណ៍ែណនសំ្តអីំពកីរផ្តល់េស រេទះរុញេ យៃដេន មតំបន់កង្វះខត
ធនធន (អងគករសុខភពពភិពេ ក ឆន ២ំ០០៨)។ អងគករសុខភពពិភពេ កបនបេងកីត្រកុមករងរ
មួយ េដីមបេីរៀបចំសំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេស រេទះរុញ។ ករ្របជុំរបស់្រកុមករងរដំបូងបង្អស់ ្រតូវ
បនេរៀបចំេឡងីេ យអងគករសុខភពពិភពេ ក េនកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០០៨ េដីមបកីំណត់ពីវ ិ លភព
និងមតិករៃនសំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេនះ។ បនទ ប់ពកីរច ចរណ៍ និងករទទួលនូវពត៌មន្រតឡប់ពី
អនកជំនញជង២០នក់ េនថន ក់មូល ្ឋ ន េលីមតិករៃនសំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេនះ ែដលបនេសនី
េឡងី ្រកុមករងរសនូលៃនពនធជំនួយ បនេធ្វីករេរៀបចំ ល់សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត ល ស្រមប់ករ ក
លបងេនថន ក់មូល ្ឋ ន។  
 

េនកនុងឆន ២ំ០១០ សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លក្រមិតមូល ្ឋ ន្រតូវបន កលបងេនកនុង្របេទសឥ ្ឌ  
(India) ្របជុំេកះសូឡូមុង (Solomon Islands) និង្របេទសេកនយ៉ (Kenya)។ ល់ករ កលបង
េនះ ្រតូវបនសេងកតករេ យសមជិក្រកុមករងរសំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លរេទះរុញរបស់អងគករ 
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សុខភពពិភពេ ក។ ពត៌មន្រតឡប់ពី្រគូបណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ កម និងអនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដលបន
ចូលរមួេនកនុងវគគអនុវត្តន៍ ្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុងឯក របញច ប់។ បែនថមពីេលីករ កលបងទងំេនះ 
សំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លក្រមិតមូល ្ឋ ន្រតូវបនច ចរណ៍ ស្រមប់ករពិនិតយេឡងីវញិ ជមួយនឹងករ
ផ្តល់ពត៌មន្រតឡប់ដ៏មនតៃម្ល ពីសំ ក់អនកជនំញជេ្រចីនេនថន ក់មូល ្ឋ ន។ 
 

អនកនិពនធទងំអស់ ែដលបនចូលរមួកនុងករបេងកីតសំណំុឯក របណ្តុ ះប ្ត លេនះេឡងី បនបំេពញ 
េសចក្តី្របកសអំពីករចប់ រមមណ៍ (DOI) េហយីមិនមនអនក មន ក់បន្របកសអំពជីេម្ល ះផល
្របេយជន៍ មួយ ទក់ទងនឹង្របធនបទេនះេឡយី។ 
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ក  .ចេំណះដងឹសនូល  
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ក.១. អនកេ្រប្ីរបស់រេទះរញុ 
 

អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ គឺជអនកែដលមនរេទះរុញ្រ ប់ ឬអនកែដល ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីករេ្របី
្របស់រេទះរុញ ពីេ្រពះសមតថភពកនុងករេដីររបស់ពួកេគេនមនក្រមិត។  អនកេ្របី្របស់រេទះរុញរមួមន៖ 
 កុមរ មនុស េពញវយ័ មនុស ចស់។ បុរស ្រស្តី េកមង្រសី និងេកមង្របុស។ 
 មនុស ែដលមនភពេខ យកនុងករចល័ត ែបបបទៃនកររស់េន តួនទីជីវតិ និង្របវត្តិេផ ងៗគន ។ 
 មនុស ែដលរស់េន និង្របកបករងរកនុងបរ ិ ថ នេផ ងៗគន  រមួមនេន មទីជនបទ ពក់ក ្ត ល-ទី
្រកុង និងទី្រកងុ។ 

 
ត្រមូវករៃនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញពិតជមនលកខណៈេផ ងៗគន  បុ៉ែន្តេទះបីជយ៉ងេនះក្តី ពួកេគទងំអស់ 
គឺ្រតូវកររេទះរុញដ៏លមម កសម មួយ។ 
 

េតអី្វខី្លះជអតថ្របេយជនៃ៍នរេទះរញុ? 
 

 
 

 ករចលត័៖  រេទះរុញជួយដល់មនុស ឲយេធ្វីដំេណីរជុំវញិជមួយលទធភព្របកបេ យភពឯក ជយដ៏
េពញេលញ និង ចេធ្វីអ្វីែដលពួកេគចង់េធ្វី។ 

 សុខភព៖ រេទះរុញ ចេធ្វីេ យសុខភពរបស់អនកេ្របី្របស់កន់ែត្របេសីរេឡងី មមេធយបយ
េ្រចីនយ៉ង។ រេទះរុញែដលសមលមមនឹងទំហខំ្លួនជមយួនឹងពូកអងគុយ ចកត់បនថយបញ្ហ ទូេទ 
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េផ ងៗជេ្រចីនដូចជ ដំេបែ្រគ ឬ ថ នភពដងខ្លួនមិនល្អ។ រេទះរុញែដលដំេណីរករបនល្អ សម
លមម មទំហខំ្លួន នងិ ចរុញបនយ៉ងងយ្រសួល ចជួយបេងកីនសកមមភពៃន ងកយរបស់អនក
េ្របី្របស់ ពិតជ ចជយួេ យសុខភពកន់ែតល្អ្របេសីរ។ 

 ភពឯក ជយ៖ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចកន់ែតមនភពឯក ជយមច ស់ករ និងកន់ែតមនករ
្រគប់្រគងជីវតិរស់េនរបស់ពួកេគេ យខ្លួនឯងកន់ែត្របេសីរេឡងី។ 

 ជេំនឿេលីខ្លួនឯង នងិភពេជឿជក់៖ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចកន់ែតមនភពេជឿជក់ និងមន
ជំេនឿេលីខ្លួនឯង េនេពលែដលពួកេគមនរេទះរុញមួយែដលសមលមម មទំហខំ្លួន និងរេទះរុញ
ែដលពួកេគ ចេ្របីបនយ៉ងល្អ។ 

 លទធភពទទលួបនករចូលរមួ កនុងសកមមភពសហគមន៍៖ ជមយួនឹងរេទះរុញ អនកេ្របី្របស់ 
រេទះរុញ ចចូលរមួបនកន់ែតេ្រចីន ជមួយសកមមភពេផ ងៗេនកនុងសហគមន៍។ ឧទហរណ៍ 
រេទះរុញ ែដល ចជួយដល់អនកេ្របី្របស់ ចេទេធ្វីករងរ ឬេទ េរៀន េទសួរសុខទុកខមិត្ត
ភក្តិ ចូលរមួេនកែន្លងេគរពបូជ ឬចូលរមួសកមមភពេផ ងៗេទៀតេនកនុងសហគមន៍ ។ 

 
េតីអ្វេីទជ”រេទះរញុដល៏មម កសម”? 
 

“រេទះរុញដ៏លមម កសម” គឺជរេទះរុញមួយែដល៖ 
 េឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករេផ ងៗរបស់អនកេ្របី្របស់។ 
 េឆ្លីយតបេទនឹងបរ ិ ថ នរបស់អនកេ្របី្របស់។ 
 គឺទំហសំមលមម និង កសម ្រតឹម្រតូវស្រមប់អនកេ្របី្របស់។ 
 ធនបនករ្រទ្រទង់ ថ នភពដងខ្លួន(ជួយអនកេ្របី្របស់ ចអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ)។ 
 ចែថទ ំនិងជួសជុសបនេនកនុងមូល ្ឋ ន។ 
 
អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ ស្តពីីសទិធជិនពិករ 
 

អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ ស្តីពីសិទធិជនពិករ(UNCRPD)បនចូលជធរមនេនៃថងទី៣ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០០៨។ 
 
មនសិទធិមនុស  ែដល ចអនុវត្តន៍បនេទេលីមនុស ្រគប់រូប។ UNCRPD េផ្ត តេទេលីករធនេ យបន
ថ មនុស ្រគប់រូបទទួល គ ល់ថ សិទធិទងំេនះក៏ ចយកេទអនុវត្តន៍បនស្រមប់ជនពកិរផងែដរ។ មន
ម្រ ចំនួន៥០េផ ងៗគន េនកនុងអនុសញញ ៖ 
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ម្រ មួយកនុងចំេ មម្រ ទងំេនះគឺម្រ ២០ និយយអំពី “ភពចល័តផទ ល់ខ្លួន”។ ភពចល័តផទ ល់
ខ្លួនមនន័យថ សមតថភពកនុងករចល័តេនកនុងបរបិទមួយ និងេនកនុងេពលេវ មួយ ៃនជេ្រមីសផទ ល់ខ្លូន
របស់មនុស មន ក់។ ម្រ ២០ និយយថ “រដ្ឋភគី្រតូវចត់វធិនករ  មន្របសិទធភពនន និងល្អបំផុត
មែដល ចេធ្វីេទបន េដីមបធីនភពចល័ត ផទ ល់ខ្លួន េ យឯក ជយរបស់ជនពិករ”។ 

 

រេទះរុញ និងេស ផ្តល់រេទះរុញ មន រៈសំខន់ ស់ស្រមប់ជួយមនុស ភគេ្រចីន ែដលមនភព
េខ យកនុងករចល័ត េដីមបទីទួលបនករចល័តផទ ល់ខ្លួន។ បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញ ចជួយអនុវត្តន៍
ម្រ  ២០ ៃនអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីអំពីសិទធិជនពិករ បនដូចខងេ្រកម៖ 
 ផ្តល់រេទះរុញដ៏លមម កសម មួយ ស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដលមកទទួលេស េនកនុងមណ្ឌ ល
េនះ។ 

 ជួយដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ កនុងករេរៀនអំពីរេបៀបចូល និងចកេចញពីរេទះរុញរបស់ពួកេគេ យ
ខ្លួនឯង។ 

 ជួយដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ កនុងករេរៀនអំពីរេបៀបរុញរេទះរុញេ យខ្លួនឯង។ 
 េលីកទឹកចិត្តសមជិក្រគួ រ េ យជួយដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ េ យក្ល យេទជអនកេ្របី្របស់
្របកបេ យភពឯក ជយ មែដលពួកេគ ចេធ្វីេទបន។  

 
មនសិទធិមនុស េផ ងេទៀត ែដល្របជជនែដលមនភពេខ យែផនកករចល័ត ចទទួលបនយ៉ងងយ
្រសួល ្របសិនេបីពួកេគមនរេទះរុញដ៏លមម កសម មួយ។ សិទធិទងំេនះរមួមន ៖ 
 សិទធិរស់េនេ យឯក ជយ និងកររមួរស់កនុងសហគមន៍(ម្រ ១៩)។ 
 សិទធិទទួលបនករអប់រ(ំម្រ ២៤)។ 
 សិទធិទទួលបននូវបទ ្ឋ នសុខភពខពស់បំផុត(ម្រ ២៥)។ 
 សិទធិទទួលបនករងរ និង ជីព (ម្រ ២៧)។ 
 សិទធិចូលរមួកនុងជីវភពនេយបយ និងជីវភព ធរណៈ(ម្រ ២៩)។ 
 សិទធិចូលរមួកនុងជីវភពវបបធម៌ ករឈប់ស្រមក ករលំែហ និងកី (ម្រ ៣០)។ 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
អនុសញញ អងគករសហ្របជជត ិស្តពីសិីទធជិនពកិរ (ម្រ
២០- ភពចល័តផទ ល់ខ្លួន) 
 
រដ្ឋភគី្រតូវចត់វធិនករនន មន្របសិទធភព និងល្អ 
បំផុត មែដល ចេធ្វីេទបន េដីមបធីនភពចល័តផទ ល់
ខ្លួន េ យឯក ជយរបស់ជនពិករ ែដលរមួមន៖ 
ក. ករជួយស្រមួលភពចល័តផទ ល់ខ្លួនរបស់ជនពកិរកនុង
លកខណៈ និង មេពលេវ ៃនករេ្រជីសេរសីរបស់េគ និង
មនតៃម្លសមរមយ។ 
 

ខ. ករជួយស្រមួលេ យជនពិករមនលទធភពទទួលបន
ឧបករណ៍ជំនួយដល់ភពចល័តែដលមនគុណភពេ្រគឿង
សមភ រៈជួយស្រមួល បេចចកវទិយ ទ្រមង់ៃនជំនួយផទ ល់ និង
អន្តរករ ីរមួទងំករេធ្វីេ យរបស់របរទងំេនះ សថិតកនុងតៃម្ល
សមរមយ។ 
 

គ. ករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញទក់ទងនងឹ ករ
ចល័តដល់ជនពិករ និងដល់បុគគលិកឯកេទសែដលេធ្វីករ
ជមួយជនពិករ។ 
 

ឃ. ករេលីកទឹកចិត្តអងគភពននែដលផលិតឧបករណ៍
ជំនួយដល់ករចល័ត េ្រគឿងសមភ រៈជួយស្រមួល បេចចកវទិយ
ជំនួយ  េ យគិតពិចរ ដល់្រគប់ទិដ្ឋភពៃនករចល័ត
របស់ជនពិករ។ 

ែដលមនន័យថ2 
 
 
្របេទសទងំ យគួរែតធនឲយបនចបស់ 
ស់ថ ជនពិករ ចទទួលបនឯក ជយ

មច ស់ករ មែដល ចេធ្វីេទបន។ 
្របេទសទងំ យគួរែត៖ 
 ជួយ្របជពលរដ្ឋកនុងករេធ្វីដំេណីរ 
 ជួយ្របជពលរដ្ឋ កនុងករទទួលបន 
រេទះរុញែដលមនគុណភព និងតៃម្ល
សមរមយ។ 

 ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល អពំីរេបៀប 
ែដលេធ្វីេ យេកីតមនេឡងី។ 

 ជំរុញអងគភព ឬ្រកុមហុ៊នទងំ 
យ ែដលផលិតឧបករណ៍ជំនួយ  

េ យគិតអំពីត្រមូវករេផ ងៗរបស់ជន
ពិករ។ 

 
 
 
 

 
 
                                                 
2កិចច្រពមេ្រព ងអន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិជនពិករ (អតថបទងយ្រសួល នរបស់ CRPD) េរៀបចំស្រមប់
្រកសួងករងរនិងេ ធននិវត្តន៍របស់ច្រកភពអង់េគ្លស េស កមម «ងយ្រសួល ន» @inspired 
Services.IS164/07.Newmarket,Inspired Services, 2007 
http://odi.dwp.gov.uk/docs/wor/uncon/un-agredd.pdf(ចូលេមើលៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ំ២០១១)។ 
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ក.២: េស ផ្តល់រេទះរញុ 
 

េស ផ្តល់រេទះរុញេធ្វីករងរជមួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ េដីមបែីស្វងរករេទះរុញដ៏ កសមបំផុតកនុង
ចំេ មរេទះរុញែដលមនស្រមប់អនកេ្របី្របស់េនះ។ េគលករណ៍ែណនៃំនករេ្រប្ីរបស់រេទះរុញរបស់
អងគករសុខភពពិភពេ ក(WHO)ផ្តល់នូវចំណុចសំខន់ៗចំនួន្របបំជីំ ន ែដលបុគគលិកផ្តល់េស
រេទះរុញចបំច់្រតូវែតអនុវត្តន៍កនុងករផ្តល់រេទះរុញ។ ជំ នទងំេនះ្រតូវបនសេងខបខងេ្រកម។ ជំ ន 
និមួយៗ្រតូវបនេរៀប ប់លម្អិតបែនថមេទៀតេនកនុងែផនក ខ ៃនេសៀវេភេគលករណ៍ែណនេំនះ។ 
 

ជំ ន េសចក្តសីេងខប  

១.ករបញជូ ន នងិ
ករ ត់ជបួ 

រេបៀបែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ្រតូវបនបញជូ ន 
េទ ម ថ នភពខុសគន ៗ។ អនកេ្របី្របស់ ចនឹង
បញជូ នេទ េ យខ្លួនឯង ឬ្រតូវបនបញជូ ន មរយៈ 
ប ្ត ញែផនកសុខភព និង ្ត រលទធភពពលកមម 
របស់រ ្ឋ ភិបល ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬអនក
សម័្រគចិត្ត ែដលេធ្វីករេន មសហគមន៍ ្រសុក 
ឬតំបន់។ េស ផ្តល់រេទះរុញមួយចំនួន ្របែហលជ
្រតូវកំណត់រកអនកេ្របីែដលមន សក្ត នុពល និង
្របកបេ យភពសកមម ្របសិនេបីពួកេគមិនទន់
បនទទួលេស សងគម ឬេស ែថទសុំខភព
មួយ ឬកំពុងចូល េរៀន េធ្វីករងរ ឬ 
សកមមភពេផ ងៗេទៀតេនកនុងសហគមន៍។ 

 
 

២. ករ យតៃម្ល អនកេ្របី្របស់រេទះរុញមន ក់ៗ្រតូវករ ករ យតៃម្លជ
លកខណៈបុគគល េ យពិចរ េទេលីែបបបទរស់
េន ករងរ បរ ិ ថ ន និងលកខខណ្ឌ ៃន ងកយ។ 
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៣.ករេចញ 
េសចក្តែីណន ំ(ករ
េ្រជសីេរសី) 

េ្របី្របស់ពត៌មនែដលបនពីករ យតៃម្ល  
ករេចញេសចក្តីែណនរំេទះរុញ គឺ្រតូវបនេធ្វីេឡងី 
េ យសហករជមួយនងឹអនកេ្របី្របស់ និង
សមជិក្រគួ រ ឬអនកកដំរ។ 
ករេចញេសចក្តីែណន ំ(ករេ្រជីសេរសី)្រតូវលម្អិត
អំព្ីរបេភទ និងទំហៃំនរេទះរុញ ែផនកសំខន់ៗរបស់
រេទះរុញ  និងករែកស្រមួលេផ ងៗរបស់ ។ ក៏
បនពិពណ៌នអំពីករបណ្តុ ះប ្ត ល ែដលអនកេ្របី
្របស់្រតូវករ េដីមបេី្របី្របស់ និងែថទរំេទះរុញ 
េ យបនល្អ និងសម្រសប។ 

៤.ករផ្តលថ់វកិនងិ
ករបញជ ទញិ 

្របភពថវកិ្រតូវែតបនកំណត់ េហយីរេទះរុញ្រតូវ
បនបញជ ទញិពីកនុងឃ្ល ងំ របស់េស ផ្តល់រេទះរុញ 
ឬពីកែន្លងផគត់ផគង់េផ ងេទៀត។ 

 

៥.ករេរៀបចំ
ផលិតផល 
(រេទះរញុ) 
 

បុគគលិកែដលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល ពីករ
េរៀបចំរេទះរុញ ស្រមប់ករពិនិតយករល ជេលីក 
ដំបូង។ េ យែផ្អកេលីផលិតផល និងទីកែន្លងផ្តល់
េស ែដលមន ្របែហលជ ចរមួបញចូ លទងំករ
ដំេឡងី និងករែកស្រមួលខ្លះៗ េទេលីផលិតផល
ែដលផគត់ផគង់េ យ្រកុមហុ៊នផលិត ឬ ផលិតផល
េនកនុងេស េ ងជង។ 

៦.ករល អនកេ្របី្របស់ កលបងេ្របី្របស់រេទះរុញ។ ករែក 
ស្រមួលចុងេ្រកយ្រតូវបនេធ្វីេឡងី េដីមបធីន 
េ យបនថរេទះរុញ្រតូវបនេរៀបចំ នងិដំេឡងី
បន្រតឹម្រតូវ។ ្របសិនេបីករែកស្រមួល ឬ
ឧបករណ៍ស្រមប់ករ្រទ្រទង់ ថ នភពដងខ្លួន្រតូវ
ករេ្របីបែនថម ករបំពក់លបែនថមេទៀត ្របែហលជ
ចបំច់្រតូវេធ្វី។ 
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៧.ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លអនកេ្របី
្របស់ 

អនកេ្របី្របស់ និងអនកកំដរ្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត ល 
ពីរេបៀបេ្របី្របស់ និងែថទរំេទះរុញ្របកបេ យ
សុវតថិភព និងមន្របសិទធភព។ 

៨.ករែថរក  ករ
ជសួជុល នងិ ករ
ម ន 

អនកផ្តល់េស រេទះរុញ ្រតូវពនយល់នូវរេបៀបែថទ ំ
និងជួសជុល ស្រមប់បញ្ហ បេចចកេទសននែដល
មិន ចេ ះ្រ យបនេនកនុងសហគមន៍។ ជ
ករចបំច់កនុងករអនុវត្តសកមមភព ម ន េន
ក្រមិតសហគមន៍ េ យបនកន់ែតេ្រចីន កន់ែត
ល្អ។ ករ ត់ជួបេដីមបកីរ ម នគឺជឱកស
មួយកនុងករ្រតួតពិនិតយភពសមលមម ៃនទំហរំេទះ
រុញ និងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថមេទៀត។ េពល
េវ គឺ ្រស័យេលីត្រមូវកររបស់អនកេ្របី្របស់ និង
េស េផ ងៗេទៀតែដលមនស្រមប់ពួកេគ។ 
្របសិនេបីរេទះរុញ្រតូវបនរកេឃញីថមនិ ចេ្របី
្របស់បន្តេទៀតបនេនះ រេទះរុញថមី ្រតូវបនផ្តល់
ជូនគត់ នឹង្រតូវចប់េផ្តីមម្តងេទៀតពីជំ នទ១ី។ 

្របភព៖ អងគករសុខភពពិភពេ ក េសៀវេភេគលករណ៍ែណនសំ្តីអំពីករផ្តល់រេទះរុញេ យៃដេន មតំបន ់
កង្វះខតធនធន។ ង៣.២ ហ ែឺណវ ២០០៨:៧៦។ 
 

ក.៣៖ករចល័តេ យរេទះរញុ  
អនកេ្របី្របស់រេទះរុញជេ្រចីនរស់េន និងេធ្វីករេនទីកែន្លងែដលពិបកស្រមប់ពួកេគកនុងករចល័តជុំវញិ។ 
ឧទហរណ៍ ទីកែន្លងែដលមន ថ នភពរដិបរដុប ដខី ច់ ឬដីភក់ ឬទី ងំែដលមនជេណ្តី រ េឡងីែគម ឬទី
កែន្លងចេង្អ ត។  
 

ករបណ្តុ ះប ្ត លពីជំនញកនុងករចល័តេ យរេទះរុញ ចជួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញកនុងករេ ះ
្រ យបនខ្លះ នូវឧបសគគទងំេនះ េ យឯក ជយ ឬមនជំនួយ។ 
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ជំនញ េផ ងៗកនុងករចល័តេ យរេទះរុញ ្រតូវបនពិពណ៌នដូចខងេ្រកម៖ 
ជនំញកនុងករចលត័េ យរេទះរញុ៖ 
 

ក
ររុញ

 

 កររុញរេទះរុញ្រតឹម្រតូវ ត្រមូវេ យមនករ្របឹងែ្របង
តិចតួច។ 

 រុញ មមុំ្រទនិចនឡកិចប់ពីេម៉ង១០េទេម៉ង០២។ 
 េ្របីសកមមភព កនុងកររុញឲយបនែវងៗ និងរលូន។  

ក
រប
ត់ែ
បន

 

 ចប់កន់កង់ស្រមប់បង្វិលមខ ងេឆព ះេទមុខ និងកង់
ស្រមប់បង្វិលមខ ងេទៀតេឆព ះថយេ្រកយ។ 

 ៃដែដលេបះេទមុខទញថយេ្រកយ េហយីៃដែដល
េបះមកេ្រកយរុញេទមុខ កនុងេពលែតមួយ។ 

េឡ
ងីច
ំេ

ត 

 ឳនេទមុខ - ករែដលេធ្វីែបបេនះនឹងជួយបញឈប់រេទះ
រុញពីករេ្រទតមកេ្រកយ។ 

 េនេពលអនុវត្តន៍្រតូវមនជំនួយករមន ក់ឈរពីេ្រកយ
េដីមបសុីវតថិភព។ 

 េពលឈប់ ឬស្រមក - ្រតូវចតរេទះរុញេនកនុង 
លកខណៈជជំេហៀង។ 
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ចុះ
ចំេ

ត 

 

 េ្រទតខ្លួនមកេ្រកយ។ 
 អនុញញ តេ យកង់ស្រមប់បង្វិល រអលិយតឺៗេនកនុង
រង្វង់ៃដ។ 

 អនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដលមនជំនញកនុងករបំបស់
កង់មុខបន (ករេធ្វីេ យរេទះរុញមនតុលយភពែត
េនេលីកង់េ្រកយ) ្របែហលជ ចរអិលចុះចំេ ត
បន េនេលីកង់េ្រកយរបស់ពួកេគបន។ វធិីេនះគមឺន
្របសិទធភព ស់។

េឡ
ងីក

ជំេ
ណ
្ត ីរេ

យ
ម
នជ
ំ នួយ

 

 េឡងីជេណ្តី រេ យរេទះរុញែបរមកេ្រកយ។ 
 ទេ្រមតរេទះរុញមកេលីកង់េ្រកយ េ យ ក់ទី ងំកង់
េ យផទប់នឹងកជំេណ្តី រទីមួយ។ 

 អនកជំនួយទញថយេ្រកយ និងេលីកេឡងីេលី -េដីមបី
រុញរេទះរុញេឡងីេលី។ 

 អនកេ្របី្របស់រេទះ ចជួយ េ យទញកង់ស្រមប់ 
បង្វិល មកេ្រកយ។ 

 អនកជំនួយទពីរី ចជួយ េ យកន់តួរេទះពីខងមុខ
(មិនែមនឈន ន់ជន់េទ)។ 

ចុះ
ក
ជំេ
ណ
្ត ីរេ

យ
ម
នជ
ំ នួយ

 

 

 ចុះជេណ្តី រេ យរេទះរុញែបរេទមុខ។ 
 ទេ្រមតរេទះរុញមកេលីកង់េ្រកយ។ 
 អនកជំនួយអនុញញ តេ យកង់េ្រកយរេមៀលចុះយតឺៗ 
មួយកមំ្តងៗ។ 

 អនកេ្របី្របស់រេទះ ចជួយេ យទប់រេទះរុញេ យ
កន់ឲយជប់កង់ស្រមប់បង្វិល។ 

 អនកជំនួយទពីរី ចជួយ េ យរក លំនឹងរេទះរុញ 
ពីខងមុខ េ យកន់តួរេទះរុញ (មិនែមនឈន ន់ជន់
េទ)។ 



17 
 

ក
រប
ំប
ស់
កង់
មុខ

 
 ករែដល ចបំបស់កង់មុខបន គឺមន រ្របេយជន៍
ខ្ល ងំ ស់ស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 

 អនកេ្របី្របស់រេទះ ចេលីកកង់មុខ េដមីបេីឡងី/ចុះ
ចិេញច ីមផ្លូវតូចៗ ថម និងទួល។ 

 រកំិលរេទះរុញមកេ្រកយ រហូតដល់ៃដសថិតេនកនុងមុំ
្រទនិចនឡកិេម៉ង១០។ បនទ ប់មករុញេទមុខេ យ
េលឿន។ 

 កង់មុខគួរែតេហបីេឡងី។ 
 ជមួយនឹងករអនុវត្តេនះ ចជួយកនុងករេលីកកង់
មុខ េនកនុងេពលសម្រសបមួយ េដីមបបីេញច សនូវ
ឧបសគគ (ដុំថមតូចៗ)។ 

 ្រតូវែតកំណត់ឲយបនចបស់ថ មនអនកជនំួយមន ក់ឈរ
ពីេ្រកយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញជនិចច េនេពលែដល
គត់ចប់េផ្តីមហ្វកឹ ត់ជនំញេនះ។ 

 
េតេីធ្វដូីចេម៉្តចេដមីបេី យករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញចលត័េ យរេទះរញុមនសុវតថភិព 
 

 កុំឈរេលីឈន ន់ជន់េនេពលចូល និងចកេចញពីរេទះរុញ។ 
 សូម ក់្រមមៃដេ យឆង ញពីកកំង់ នងិ្រ ្វ ងំ។ 
 េនេពល ត់េរៀនអំពីរេបៀបេឡងីចំេ ត ឬបំបស់កង់មុខ ្រតូវែតមនអនកជំនួយមន ក់ឈរពី
េ្រកយអនកេនកនុងរេទះរុញជនិចច។ 

 មិន្រតូវជួយអនកេ្របីរេទះរុញេ យេឡងី ឬចុះជេណ្តី រ លុះ្រ ែតអនកមន រមមណ៍ចបស់ថ អនក ច
្រគប់្រគងរេទះរុញេ យសុវតថិភព។ ្របសិនេបីមិនចបស់ ្រតូវេសនីរកជំនួយ។ 
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ក.៤៖អងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជហំរ 
 

អនកេ្របី្របស់រេទះរុញភគេ្រចីន ចំ យេពលជេ្រចីនេម៉ងកនុងករអងគុយជមួយរេទះ។ េនះមនន័យថ 
រេទះរុញរបស់ពួកេគមិនែមន្រគន់ែតជជំនួយស្រមប់ចល័តេនះេទ ែថមទងំជួយគ្ំរទពួកេគេ យ
អងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ្របកបេ យផសុខភព។ 
 
អងគុយេ យ្រតងខ់្លួនេពញជំហរ/កនុង ថ នភពដងខ្លួនអងគុយ្រតងល់្អ 
 
េតីអ្វេីទជ ថ នភពដងខ្លួន?  
 

ថ នភពដងខ្លួន គឺជរេបៀបែដលែផនកៃន ងកយរបស់មនុស មន ក់្រតូវបនេរៀបចំេឡងី។ ្របសិនេបី ចេធ្វី
េទបន រេទះរុញែដលសមលមម មទំហខំ្លួន គរួ្រទ្រទង់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញេ យអងគុយេនកនុង ថ នភព
ដងខ្លួន្រតង់។ េនេពលខ្លះ “ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ” ្រតូវបនពណ៌នជ ថ នភពដងខ្លួន
អងគុយ្រតង់ល្អ។ 
 
េហតុអ្វបីនជករអងគុយេ យ្រតងខ់្លួនេពញជំហរមន រៈសខំន?់ 
 

ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរជួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញបនេ្រចីនយ៉ង។ ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន
េពញជំហរ គឺមន រៈ្របេយជន៍ស្រមប់៖ 
 

 សុខភព៖ ថ នភពដងខ្លួន្រតង់េពញជំហរជួយកនុងកររ ំ យ រ និងករដកដេង្ហីម។ 
 លំនងឹ៖ ថ នភពដងខ្លួនេពញជំហរ្រតង់គឺកន់ែតមនលំនឹង។ 
 ករែបងែចកទមងន់៖ េនេពលអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ ទមងន់ខ្លួន្រតូវបនែបងែចកេសមីៗគន ។ 
ករែបងែចកែបបេនះ ជួយកត់បនថយករ្របឈមេទនឹងដំេបែ្រគ។ 

 ផសុខភព៖ េនេពលែដលទមងន់ខ្លួន្រតូវបនែបងែចកេសមីៗគន  កន់ែតផ្តល់ផសុខភពដល់អនក
េ្របី្របស់រេទះរុញ។ 

 ករបងក បញ្ហ ជមយួនងឹ ថ នភពដងខ្លួន៖ ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរនឹងជួយកត់បនថយ
ឱកស ៃនករេកីតមនបញ្ហ ៃនករខូច្រទង់្រទយឆ្អងឹខនងនេពលអនគត។ 

 ជេំនឿចតិ្តខពស់ នងិករេជឿជក់៖ ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជហំរ ចជួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ 
េ យមន រមមណ៍ល្អ្របេសីរចំេពះខ្លួនឯង។ 
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េទះបីជករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនមនផល្របេយជន៍ជេ្រចីនក៏េ យ ្របសិនេបីគម នឧបករណ៍ជួយទប់ពី
ថ នភពដងខ្លួន ចមនករលំបកកនុងករសថិតកនុង ថ នភពដងខ្លួនែបបេនះេពញមួយៃថង។ េនះគឺជ

មូលេហតុែដលមនុស មិនពិករេ្របី ថ នភពដងខ្លួនេផ ងៗគន  េពញមួយៃថង។ ស្រមប់អនកេ្របី្របស់ 
រេទះរុញែដលអងគុយេនកនុងរេទះរុញេពញមួយៃថង រេទះរុញ្រតូវែតផ្តល់ករ្រទ្រទង់្រគប់្រគន់កនុងករជួយអនក
េ្របី្របស់ ឲយអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន្របកបេ យផសុខភព។ 
 
េតី ច្របប់បនយ៉ងដូចេម៉្តចថមនុស មន ក់អងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជហំរ? 
 

សូមេមីលពីចំេហៀង េហយីពិនិតយ 
 

√   ឆ្អឹង្រតគក្រតង់។  
√   ដងខ្លួន្រតង់ ខនង្រសបេទ មឆ្អឹងេកងធមមជតទិងំបី។ 
√   សន្ល ក់្រតគកពត់បនជិត៩០ដឺេ្រក។ 
√   ជងគង់និងកេជីងពត់បនជិត៩០ដឺេ្រក។ 
√   ែកងេជីងសថិតេនពីេ្រកមជងគង់ ឬ ក់េទខងមុខបន្តិច 
     ឬថយេ្រកយបន្តិច។ 
√   ្របអប់េជងី បេសមីេលីក្រមល ឬេលីឈន ន់ជន់។ 

 

 
សូមេមីលពីខងមុខ េហយីពិនិតយ 
 

√   ឆ្អឹង្រតគកេសមីគន ។ 
√   ម េសមីគន  មនលកខណៈធមម  និងៃដ ចេធ្វីចលនេ យ 
េសរ។ី 
√   េជីងឃ្ល តពីគន បន្តិច (ែញកេចញេ្រក)។ 
√   កបល្រតង់ និងមនតុលយភពេលីដងខ្លួន។ 
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េតឆី្អងឹ្រតគកបះ៉ពលរ់េបៀបអងគុយយ៉ងដូចេម៉្តច? 
 

ឆ្អឹង្រតគកគជឺមូល ្ឋ នស្រមប់េធ្វីេ យអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ។ េដីមបេី យមនកម្ល ងំ នងិ
មនលំនឹង អគរមួយ្រតូវករ្រគឹះរងឹម។ំ ដូចគន េនះែដរ េដីមបេី យមនលំនឹងេនេពលអងគុយ ឆ្អឹង្រតគក 
្រតូវែតរងឹម ំនិងមនលំនឹង។  
 
េនេពលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន ឆ្អងឹ្រតគកគឺ៖ 
 

 េសមីគន (េមីលពីខងមុខ) និង 
 ្រតង់ ឬេ្រទតេទមុខបន្តិច 

(េមីលពីចំេហៀង)  
 
 
 
 
 
 
ករផ្ល ស់ប្តូរ មួយេទេលីឆ្អឹង្រតគក នឹងប ្ត លេ យមនករែ្រប្របួលែផនកេផ ងេទៀតៃន ងកយ។ 
្របសិនេបីឆ្អឹង្រតគកមិន្រតង់ មនករលំបកកនុងករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន។ 
 
ឆ្អឹង្រតគកេធ្វីចលនខុសៗគន េ្រចីនយ៉ង។ ងខងេ្រកមបង្ហ ញពីចលនេផ ងៗគន ទងំបួនៃនឆ្អឹង
្រតគក និងអពំីរេបៀបែដលដងខ្លួនែ្រប្របួលេនេពលចលននិមួយៗ្រតូវបនេធ្វីេឡងី៖ 
 

ចលន រូបភពបង្ហ ញ ករែ្រប្របួលដងខ្លូន 
រកំលិេទមុខ (េ្រទតឆ្អងឹ្រតគក
េទមុខ) 

 
េមីលពីចំេហៀង 

 ដងខ្លួន្រតង់េទមុខ ជមយួ ម ទញមក
េ្រកយ។ 

 មនករេកីនេឡងីនូវចំណុចេកងៃនឆ្អឹង
ខនងេនខងេលីឆ្អឹង្រតគក។ 

ឆ្អឹង្រតគកេមើលពីមុខ ឆ្អឹង្រតគកេមើលពីចំេហៀង 
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រកំលិថយេ្រកយ៖ (ឆ្អងឹ្រតគក
េ្រទតមកេ្រកយ)។ 

េមីលពីចំេហៀង 

 ដងខ្លួន ងមូល ជមួយ ម េទេទ 
មុខ។ 

ឆ្អងឹ្រតគកេ្រទតមក 
ចេំហៀង៖ 
(េ្រទតមកចេំហៀង)។ 

េមីលពីេ្រកយ 

 ដងខ្លួនបត់េទចំេហៀង។ 

កររមលួ 

េមីលពីេលី 

 ដងខ្លួនទងំមូលក៏រមួលែដរ។ 
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ក.៥៖ ដេំបែ្រគ 
 

ដំេបែ្រគ គឺជកែន្លងមួយៃនែសបក និង ច់ែដល្រតូវបនបំផ្ល ញ។ ដំេបែ្រគ ចេកីតេឡងីកនុងរយៈេពលពីរ
េទបេីម៉ង បុ៉ែន្តលទធផលៃនដំេប ចបន្តេនរហូតដល់ ប់ែខ េហយី ចប ្ត លេ យ ្ល ប់បន។ 
  
េតអី្វែីដលបងកេ យេកតីមនដំេបែ្រគ? 
 

មូលេហតុចមបងបីយ៉ង ែដលប ្ត លេ យេកីតមនដំេបែ្រគ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 

សមព ធ៖ ដំេបែ្រគ ច្រតូវបនបងកេឡងីេ យ រសមព ធេទេលីែសបក 
ពីករអងគុយ ឬេដកេនកនុងទី ងំែតមួយកនុង រយៈេពលយូរេ យគម ន 
ចលន។ 
 

អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដលមនករ្របឈមនឹងបញ្ហ េនះខពស់ ពីេ្រពះ
ពួកេគ្របែហលចំ យេពលយូរកនុងមួយៃថងៗ អងគុយេនកនុងរេទះរុញ
របស់ពួកេគ។ ្របសិនេបីសមព ធមិន្រតូវបនកត់បនថយ ដំេបែ្រគ ចនឹង
វវិឌ ន៍េឡងីយ៉ងឆប់រហ័សបំផុត។ 
 
 

 

ករកកតិ៖ ករកកិតគឺជករ្រតដុសជប់េនេលីែសបក។  ឧទហរណ៍  
ៃដមខ ង្រតដុសេនេលីកង់ ឬពន ក់ៃដ ខណៈេពលែដលរេទះរុញ្រតូវបន
ចល័ត គឺ ចបងកេ យមនដំេបែ្រគ។ 
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ករ ច់រ ត់៖ ករ ច់រ ត់ គឺេនេពលែដលែសបកសថិត េននឹងថកល់
េហយី្រតូវបនបន្តឹង ឬ្រចបច់ចូលគន ខណៈេពលែដល ច់ដុំ នងិឆ្អឹង 
េធ្វីចលន។ 
 
ឧទហរណ៍ េនេពលែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញអងគុយ “ធ្ល ក់ខ្លួនមក
េ្រកម” េនកនុងរេទះរុញ ែសបក្របែហលជ្រតូវបនបំផ្ល ញ េ យ រ
ករ ច់រ ត់េ យ រឆ្អឹងគូទ ខណៈេពលឆ្អឹង្រតគករកំិលមកេ្រកយ 
ឬេ យឆ្អឹងខនងែដលគបែសបកទល់នឹងខនងបែង្អក។ 

 
 
ក ្ត ្របឈមនងឹដំេបែ្រគ 
 

ដូចគន នឹងមូលេហតុចមបងទងំបីយ៉ងៃនដំេបែ្រគ មនក ្ត ជេ្រចីនេផ ងេទៀត ែដលេធ្វីេ យមនុស មន ក់
ចនឹងេកីតមនដំេបែ្រគ។ ក ្ត ទងំអស់េនះ្រតូវបនេគេ ថក ្ត ្របឈមនងឹដេំបែ្រគ។ 

 

ក ្ត ្របឈមនឹងដំេបែ្រគរមួមនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 មនុស ែដលមនិ ចមន រមមណ៍(ញញណដងឹបនថយចុះ)៖ មនុស មន ក់ែដលមិន ចមន
រមមណ៍ ឬមនករលំបកកនុងករទទលួ រមមណ៍េនេពលប៉ះេទនឹងគូទរបស់ពួកេគ (ដូចជ ភគ

េ្រចីនៃនអនកែដល ្ល ប់មយួកំ ត់ខ្លួនខងេ្រកម ឬ ្ល ប់អវយវៈទងំបួន)។ គូទ ឬេជីងគមឺនករ
្របឈមខពស់ករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ។ 

 មនុស ែដលមនិ ចកេ្រមកីបន៖ េនេពលែដលមនុស មន ក់មិន ចកេ្រមីកបន គត់មិន ច 
បនធូរបនថយកម្ល ងំសមព ធបនេទ។ 

 សេំណីមពេីញីស ទកឹឬករជុះ/េនមមនិដងឹខ្លួន៖ សំេណីមេធ្វីេ យែសបកទន់្រជយ និងងយកនុងករ
បំផ្ល ញយ៉ង្រសួល។ ្របសិនេបីអនកេ្របី្របសម់ិនមនវធិី កនុងករ្រគប់្រគង្របព័នធេប្ល កេនម និង
េពះេវៀនេទ ទឹកេនម និង មក ចរ ក និងបផំ្ល ញែសបកបន។ 

 ថ នភពដងខ្លួនមនិបន្រតមឹ្រតូវ៖ ករអងគុយមិន្រតង់ខ្លួន ចប ្ត លេ យមនករេកីនេឡងីសមព ធ
េន្រតង់ែផនក មួយ។ 

 មនដេំបែ្រគពមុីន នងិបចចុបបនន។ 
 របប រមនិ្រតមឹ្រតូវ នងិករបរេិភគទកឹមនិ្រគប់្រគន់៖ របប រ្រតឹម្រតូវ រូមទងំករបរេិភគទឹក
្រគប់្រគន់ផងេនះ មន រសំខន់ ស់កនុងករធនថ ងកយមនជតិទឹក និងជីវជតិ េដីមប ី
ែថរក សុខភពែសបក និងឆប់ជសះមុខរបួស។ 
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 ជ ភព៖ មនុស ចស់ជេរឿយៗ មនែសបកេស្តីងេហយីេខ យ ែដល ច្រតូវបនបំផ្ល ញយ៉ង្រសួល។ 
 ទមងន់ (ខ្វះ ឬេលសីទមងន់)៖ មនុស ែដលេលីសទមងន់ ្របែហលជមន្របព័នធឈមរត់េខ យេនកនុង
ែសបក ែដល ច្រតូវបនបំផ្ល ញយ៉ង្រសួល និងមិនងយជសះេសបយី។ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដល
ខ្វះទមងន់្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ ពីេ្រពះឆ្អឹងរបស់េគមិន្រតូវបនករពរបនល្អ។ ែសបក
ែដល្រគបដណ្ត បេនេលីកែន្លងឆ្អឹង ច្រតូវបនបំផ្ល ញយ៉ងេលឿន។  

 
កែន្លងែដលងយទទួលរងសមព ធ៖ 
 

េមីលពីចំេហៀង 

 

េមីលពីេ្រកយ 

  
 

ដំ ក់កលទងំបនួៃនដេំបែ្រគ3 េត្ីរតូវេធ្វអី្វ?ី 

១ 

ចំណុច្រកហម ឬេខម េនេលីែសបករបស់
មនុស ។ ពណ៌្រកហម ឬករែ្រប្របួល
ពណ៌មិនរ យេទវញិកនុងរយៈេពល៣០
នទី បនទ ប់ពសីមព ធ្រតូវបនដកេចញ។ 

 ដកសមព ធេចញពីចំណុចពណ៌េនះជបនទ ន់។ 
 ដកសមព ធេនះេចញ រហូតដល់ែសបកជសះេសបយី
ទងំ្រសុង។ េនះ ចមនន័យថ ជករស្រមកេលី
ែ្រគ។ 

 កំណត់រកមូលេហតុ នងិេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ។ 
 បេ្រងៀនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ អំពរីេបៀបែដលដំេប
ែ្រគេកីតេឡងី និងអំពរីេបៀបបងក នេពល  
អនគត។ 

                                                 
3ប ្ត ញរបួសឆ្អឹងខនង។ ដំ ក់កលដំេបសមព ធ (http://www.spinal-injury.net/pressure-sore-stages-sci-
htm. ចូល នេនៃថងទី១៣ ធនូ ២០១១)។ 
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២ 
ចំេពះដំេប ក់។្រសទប់ខងេលីែសបក
្របែហលជចប់េផ្តីមរបក ឬេឡងីពង។ 

អនុវត្តន៍ មសកមមភពដូចកនុងដំ ក់កលទី១។ 
 

បញជូ នេទកន់បុគគលិកែថទសុំខភព ែដលមន 
បទពិេ ធន៍ ស្រមប់ករពយបលដំេបែ្រគ។ 
 

ដំេបែ្រគចំហរ នឹង្រតូវករ ងសម្អ ត រុ ំនិង្រតួតពិនតិយ
យ៉ងដិតដល់ េដីមបធីនថ ដំេបបនជសះេសបយី 
និងមិន្រតូវបនចម្លងេ គ។ 
 

ដំ ក់កល៤ ៃនដំេប ្របែហលជត្រមូវេ យមន
ករវះកត់។ 

៣ 
ចំេពះដំេបេ្រជលមម្រសទប់ខងេលី
ែសបកទងំមូល្រតូវបនបត់បង់។ 

៤ 
ចំេពះដំេបែដលេ្រជខ្ល ងំ ចសីុរូង
រហូតដល់ ច់ដុំ នងិ ចសុីេទ េ្រកម 
រហូតដល់ឆ្អឹង។ 

 
េតដីេំបែ្រគ ចបងក បនេ យរេបៀប ? 
 

េ្របពូីកកត់បនថយសមព ធ៖ ពូកកត់បនថយសមព ធ នឹងជួយ
កត់បនថយសមព ធ។ អនកទងំ យ ែដល្របឈមខពស់នឹង
ករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ គួរ្រតូវបនផ្តល់េ យនូវពូកកត់
បនថយសមព ធ។ 

 

អងគុយេ យ្រតង់ខ្លូន៖ ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ 
ជួយែបងែចកទមងន់បនេសមីគន ។ ក ្ត េនះនឹងកត់បនថយ
សមព ធ េនេ្រកមឆ្អឹង នងិជួយកត់បនថយដំេបែដលបងក
េ យសមព ធ។ ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ ក៏ជួយ
េជៀស ងបននូវដំេបែ្រគែដលបងកេ យករ ច់រ ត់។ 
 

បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញ ចជួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ 
េ យអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន េ យធនេ យចបស់ថ ទំហំ
រេទះរុញ សមលមមយ៉ង្រតឹម្រតូវ និងករពនយល់អំពី 
រសំខន់កនុងករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ។ 
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េ្របបីេចចកេទសកត់បនថយសមព ធ៖ ករកត់បនថយសមព ធ
េទៀងទត់ ចមន្របសិទធភពកនុងករបងក ដំេបែ្រគ។ 
សូមេមីលខងេ្រកម ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម អំពរីេបៀប
កត់បនថយសមព ធ។ 
 

ហូបបន្រតមឹ្រតូវ នងិផកឹទកឹេ យបនេ្រចនី៖ តុលយភព 
រដ៏ល្អ ជមួយបែន្ល្រសស់  ែផ្លេឈ ីនិង ច់ ចជួយ

ករពរដំេបែ្រគបន។ 
 

បរេិភគទឹកេ យបនេ្រចីននឹងជួយែថរក ែសបកេ យ
មនសុខភព និងបងក បនពីបញ្ហ ដំេបែ្រគ។ 
 

្របសិនេបីអនកមនករ្រពួយបរមភអំពី ររបស់អនកេ្របី
្របស់រេទះរុញ - ពិចរ ពីករបញជូ នគត់/នងេ យេទ
រកេស ែដល ចជួយពួកេគបន។ 
 
េជៀស ងករកកតិ៖  ធនថទំហរំេទះរុញសមលមមយ៉ង
្រតឹម្រតូវ និងរេទះមិនមនែគមគេ្រគីម។ 
 

បេ្រងៀនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដលមិន ចមនញញ ណ
ដឹង កនុងករពិនិតយេមីលថ គម នែផនក មួយៃន ងកយ
របស់ពួកេគ ្រតូវបន្រតដុសនឹងរេទះរុញ។ 
 

បេ្រងៀនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ េ យ្របុង្របយត័ន េនេពល
ចូលកនុង និងចកេចញពីរេទះរុញ។ 
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េជៀស ងសំេណីម៖ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ្រតូវបនផ្តល់
ដំបូនម ន េ យប្តូរសេម្ល កបំពក់េសីម ឬ្រប ក់េចញ 
ភ្ល មៗ និងមនិ្រតូវេ្របីពូកែដលេសីមេទ។ 
 

កមមវធិី្រគប់្រគងេប្ល កេនម និងេពះេវៀន ចកត់បនថយ 
បញ្ហ សំេណីមបន។ បញជូ នអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដល
មនបញ្ហ ជុះ/េនមមិនដឹងខ្លួន េទកន់េស ែដល ចជួយ
ពួកេគបន។ 

ពនិតិយែសបកជេរៀង ល់ៃថង៖ ដំេបែ្រគ ចវវិឌ ន៍ យ៉ងឆប់ 
រហ័ស។ មន រសំខន់ ស់កនុងករកំណត់ដំេបែ្រគ 
េ យបនឆប់រហ័ស និងចត់វធិនករទន់េពលេវ ។ 
 

េលីកទឹកចិត្តអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដលមនករ្របឈម េ យ
ពិនិតយេមីលែសបករបស់ខ្លួនជេរៀង ល់ៃថង។ ពួកេគ ចពិនិតយ
េ យខ្លួនឯង េ យេ្របីកញច ក់ ឬេ យសមជិក្រគួ រជួយ 
ពិនិតយេមីល។ 
 

្របសិនេបីពួកេគេឃញីកែន្លង្រកហម ឬេខម េនេលីែសបក 
(ដំ ក់កលទី១ៃនដំេបែ្រគ) ពួកេគគួរែតចត់វធិនករ 
ចបំច់ទងំអស់ េដីមបកីត់បនថយសមព ធេនេលី ចំណុចេនះជ
បនទ ន់។ 

 
 ខណៈេពលែដលទេ្រមតខ្លួន ឬអងគុយ ប្តូរទី ងំេទៀងទត់៖ 

ករប្តូរទី ងំេទៀងទត់ ជយួដល់ករកត់បនថយសមព ធ។ 
ឧទហរណ៍ ប្តូរទី ងំពីអងគុយ មកទេ្រមតខ្លួន។ 
 

េធ្វីដូចេនះ មន រៈសំខន់ ស់ស្រមប់អនកែដលមន
ក ្ត ្របឈមនឹងដំេបែ្រគ ឬែដលេទីបនឹងជសះេសបយីពី
ដំេបែ្រគ។ 
 

អនកែដលមិន ចប្តូរទី ងំេ យខ្លួនឯងបន គឺមនករ
្របឈមេទនឹងដំេបែ្រគ។ 
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បេចចកេទសកនុងករកតប់នថយសមព ធ 
 

អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចកត់បនថយសមព ធេទេលីឆ្អឹងគូទ កំឡុងេពលែដលសថិតេនកនុងរេទះរុញរបស់ពួក
េគ។ រេបៀបែដលពួកេគេធ្វីេនះ នឹងមនករែ្រប្របួលេ យែផ្អកេលីក្រមិតៃនកម្ល ងំ និងលំនងឹែដលពួកេគ 
មន។ 
 

បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញ ្រតូវបេ្រងៀនដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញទងំអស់ែដលមនករ្របឈមនឹងករ 
វវិឌ េទរកដំេបែ្រគ យ៉ងេ ច ស់នូវមួយរេបៀបៃនករកត់បនថយសមព ធ។ 
 

ករឱនេទមុខ៖ 
ជរេបៀបមួយសមរមយស្រមប់អនកេ្របី
្របស់រេទះរុញភគេ្រចីន។ 
 
 
 

េ យឯក ជយ៖ ស្រមប់អនក
ែដលមនកម្ល ងំ និងលំនងឹល្អ។ 

េ យមនជំនួយ៖ ស្រមប់អនក
ែដលមនកម្ល ងំ និងលំនងឹ 
េខ យ។ 

ករេផ្អ ងខ្លួនមកចេំហៀង៖ 
ជរេបៀបមួយសមរមយស្រមប់អនកេ្របី
្របស់រេទះរុញែដលកម្ល ងំ និងលំនងឹ
របស់ពួកេគេនមនក្រមិត។ 
 
 

 

អនកេ្របីរេទះរុញខ្លះ ចថពក់កៃដ
របស់េគេទនឹងៃដរុញពីេ្រកយ 
េដីមបជីជំនួយ។ 
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ក.៦៖ រេទះរញុសម្រសប៖ 
 

ែផនកនិមួយៗៃនរេទះរញុ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពន ក់ៃដចំេហៀង 

្រ ំង 

្រក ត់ទប់
កំភួនេជើង

ៃដរញុពីេ្រកយ 

កង់េ្រកយ 
ពូកអងគយ

ខនងបែង្អក

ែដកតួមុខ 

ែដកតួេលើ 

កង់មុខ

កង់ស្រមប់
បង្វិល 

កក្រមលអងគុយ

ឈន ន់ជន់
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នយិមនយ័ៃនពកយ “រេទះរញុដល៏មម កសម” 
 

សូមេមីលេទែផនក ក.១ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 
 
ករេឆ្លយីតបេទនងឹត្រមូវកររបសអ់នកេ្របី្របសរ់េទះរញុ 
 
រេទះរុញ ដ៏លមម កសមមយួ គួរេធ្វី េ យមនលកខណៈងយ្រសួលស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ េដីមបី
េធ្វីកិចចករេផ ងៗេទ មត្រមូវករពួកេគ។ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចមនលទធភពកនុងករចកេចញ និង
ចូលកនុងរេទះរុញរបស់ពួកេគ រុញរេទះរុញរបស់ពួកេគ បត់រេទះរុញស្រមប់ករេធ្វីដំេណីរ និងទុក ក់ ក៏ដូច
ជអនុវត្តន៍ករងរ្របចៃំថងរបស់ពួកេគ។ ្របេភទរេទះរុញែដល្រតឹម្រតូវ គឺ ចេ យអនកេ្របី្របស់ េធ្វីកិចចករ
ទងំេនះបនេ យងយ្រសួល។ ចូរេមីលឧទហរណ៍ខងេ្រកម។ 
 
ករប្តូទី ងំ 
 
ករចូល នងិករចកេចញពីរេទះរញុ 
 
អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ េធ្វីករចូល និងករចកចញពីរេទះរុញ មរេបៀបេផ ងៗពីគន  េ យែផ្អកេទេលី
ភពបុិន្របសបរបស់ពួកេគ។ ែផនកេផ ងៗៃនរេទះរុញ ែដល ចេធ្វីេ យករប្តូទី ងំរបស់ពួកេគមនភព
ងយ្រសួល។ ែផនកទងំបី ែដលេធ្វីេ យករប្តូទី ងំមនភពងយ្រសួលគឺ៖ ពន ក់ៃដចំេហៀង ឈន ន់ជន់ 
និង្រ ្វ ងំ។ 
 
ពន ក់ៃដចំេហៀងែដល ចដកេចញបន ឬពន ក់ៃដចំេហៀងែដល្រសប
មែខ បនទ ត់ៃនកង់េ្រកយ គឺមនភពងយ្រសួលស្រមប់អនកែដល

េធ្វីករចូល និងករចកចញពីរេទះរុញរបស់ពួកេគពចីំេហៀង។ 
 

អនកែដលេងីបឈរេដីមបេីធ្វីករចូល និងករចកចញពីរេទះរុញ ច
នឹង្រតូវករពន ក់ៃដចំេហៀងេដីមបជីួយកនុងករេងីបឈរ។ 
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ឈន ន់ជន់ែដល ចបង្វិលេចញបន គឺមន រៈ្របេយជន៍ស្រមប់
អនកែដលេងីបឈរ េដីមបេីធ្វីករចូល និងករចកចញពីរេទះរុញ។ 
 
អនកែដលចង់ប្តូទី ងំេទកន់ក្រមលឥដ្ឋ ចនងឹចូលចិត្តជងនូវ
រេទះរុញ ែដលឈន ន់ជន់ ចបង្វិលេចញបន។ 

 
្រ ្វ ងំគឺមន រៈសំខន់ស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ្រគប់រូប។ 
មនភពចបំច់កនុងកររក រេទះរុញេននឹង ខណៈេពលអនកេ្របី
្របស់រេទះរុញ េធ្វីករចូល និងករចកចញពីរេទះរុញ។ 
 
 
 
 
 

 

 
កររញុរេទះរញុ៖ 
 
អនកេ្របី្របស់រេទះរុញេធ្វីកររុញរេទះរុញរបស់ពួកេគេទមុខ មរេបៀបេផ ងៗពីគន ។ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ
ភគេ្រចីនរុញរេទះរុញេ យៃដរបស់ពួកេគ។ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញមួយចំនួន រុញេ យេជីងរបស់ពួកេគ ឬ
ជមួយៃដមខ ង និងេជីងមខ ង។ អនកេ្របីរេទះរុញខ្លះេទៀត ្រតូវករមនអនកជួយរុញ េនេពលខ្លះ ឬ្រគប់េពល។ 
 

កររុញរេទះរុញេទមុខេ យៃដ គឺមនភពងយ្រសួល េនេពលែដលពន ក់ៃដចំេហៀង និងខនងបែង្អកមន
កមពស់្រតឹម្រតូវ។ 
 

 

ខនងបែង្អកខពស់េពក។ អនក
េ្របី្របស់រេទះរុញមិន
ចេធ្វីចលនៃដ និង ម

កនុងកររុញេ យមន  
ផសុខភព។ 

ពន ក់ៃដចំេហៀងខពស់ 
េពក។ អនកេ្របី្របស់រេទះ
រុញមិន ចចប់កន់កង់
េដីមបរុីញេ យមន 
ផសុខភព។ 



32 
 

 

 

េនេពលខនងបែង្អកទប អនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនេសរភីពកនុងករេធ្វីចលន ម
ទងំគូរបស់ពួកេគកនុងកររុញ។ 
 
ស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដល ចអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន និងមនលំនឹងល្អ 
គឺ ជកមពស់ដ៏ល្អស្រមប់ខនងបែង្អក។ 

 
កររុញរេទះរុញគឺមនភពងយ្រសួល ្របសិនេបីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចចប់កន់កង់ស្រមប់បង្វិលទងំ
សងខងេ យមនផសុខភព។ 
 

កង់េ្រកយគួរែតសថិតេនទី ងំ
្រតឹម្រតូវ ដូេចនះេនេពលអនកេ្របី
្របស់រេទះរុញចប់កន់កង់
ស្រមប់បង្វិលខងេលី ែកងៃដគឺ
បត់េនកនុងមុ៩ំ០។ 

េនះគឺជទី ងំរុញដ៏ល្អ។ 
 
្របសិនេបីកង់សថិតេនខងេ្រកយេពក គឺ
មនករហត់េនឿយជង ស្រមប់កររុញ
របស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 

 
រេទះរុញខ្លះមនកង់េ្រកយ ចែកស្រមួលទី ងំបន។ ទី ងំៃនកង់េ្រកយ គឺមនឥទធិពលេលីភពងយ
្រសួលកនុងកររុញរេទះរុញជមួយនឹងករបំបស់កង់មុខ។ 
 

ករបំបស់កង់គឺមន រៈ
្របេយជន៍ស្រមប់ឆ្លងកត់
បរេិវណរដិបរដុប េឡងី នងិចុះ
ចិេញច ីមថនល់ ឬចុះ 
ចំេ ត។ 

្របសិនេបីកង់េ្រកយខិតេទមុខ 
រេទះរុញគឺមនភពងយ្រសួលកនុង
កររុញបំបស់កង់មុខ។ 
 
្របសិនេបីកង់េ្រកយខិតេទេ្រកយ 
នឹងមនលំនឹងជង បុ៉ែន្ត ពិបក
កនុងកររុញ និងកនុងករបំបស់ 
កង់មុខ។ 
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កររុញរេទះរុញជមួយនឹងេជីងគឺ
មនភពងយ្រសួល ្របសិនេបីអនក
េ្របី្របស់មនកម្ល ងំេជីង្រគប់្រគន់ 
និង ចអងគុយផទ ល់ជមួយនឹងឆ្អឹង
្រតគក ែដលជួយេ យខនងបែង្អក
រេទះរុញ និងបតេជីងេនេលី
ក្រមលឥដ្ឋ។  

ស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដល
រុញេ យេជីង កមពស់ក្រមលអងគុយពី
ក្រមលឥដ្ឋ (រមួបញចូ លទងំពូក) គឺ
មន រៈសំខន់ ស់។ 
 

ឈន ន់ជន់ែដលបង្វិលេចញេ្រកបន 
ក៏ជចំនុចសំខន់ែដរ។ 
 

អនកេ្របី្របស់ខ្លះែដលរុញនឹងេជីង 
ចនឹងចូលចិត្តមនតុមុខ និងពន ក់

ៃដចំេហៀង ដូេចនះពួកេគ ចេទរេទ
មុខ ខណៈេពលកំពុងរុញ។ 
 

រេទះរុញែដលមនទមងន់ធងន់ គឺ្រតូវ
ករកម្ល ងំខ្ល ងំកនុងកររុញ េទះជ
េ យៃដ េជីង ឬមនអនកជួយរុញ។
យ៉ង ក៏េ យ ្របសិនេបីរេទះ
រុញបនេរៀបចំេ យ្រតឹម្រតូវ និង
មនលំនឹងល្អ ទមងន់្របែហលជគម ន
បញ្ហ េចទេនះេទ។ 

 

 
 

ទមងន់រេទះរុញគឺ មនលកខណៈ
សំខន់ កនុងករណីអនកេ្របីជ 
កុមរ។ ្របសិនេបីរេទះរុញមនទមងន់ 
ធងន់ ្របែហលជេធ្វីេ យមនករ
លំបកស្រមប់កុមរ កនុងករបញជ ។ 

 

 
 
ករបតរ់េទះរញុ 
 
កនុងករេធ្វីដំេណីរ ឬទុក ក់រេទះរុញ ពិតជ្រតូវកររេទះ ចបត់បន។ រេទះរុញ ចបត់បនជពីររេបៀប 
ចមបងៗ។ 



34 
 

 

រេទះរុញែដលមនតួរេទះែខ្វង ចបត់បន ដូេចនះ្រជុងទងំពីរ្រតូវបត់ចូលគន ។ 
េនេពលខ្លះគឺ ចេ ះកង់េចញបន។ 
 
រេទះរុញែដលមនតួរេទះែខ្វង ចបត់បន ចមន រៈ្របេយជន៍ស្រមប់
អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដល្រតូវករបត់ចូលគន េនេពលឆ្លងកត់ទ្វ ចូល 
ចេង្អ ត។ 
 
កនុងករេធ្វីដំេណីរ អនកខ្លះចង់បនរេទះរុញែដលមនតួរេទះែខ្វង ចបត់ 
បន។ ឧទហរណ៍្របែហលជ សមរមយជងេនកនុង្រចកេដីរៃន ន្រកុង។ 

 

 

គុណវបិត្តិៃនករេ្របីតួរេទះរុញែដល ចបត់បនខ្លះ គឺ
ថែផនកែដល ចបត់បន ចមិនមលំ្អ ែដលេធ្វីឲយ
រេទះមិនសូវមនលំនឹង។េហយីេពលខ្លះពិបកកនុងករ 
រុញ។រេទះរុញែដលមនតួរេទះជប់គន ខ្លះ ក៏បត់បនែដរ 
 េទះជយ៉ង  ជំនួសេ យករបត់្រជុងទងំពីរចូល
គន  ខនងបែង្អក ចបត់ចុះេ្រកម និងកង់េ្រកយទងំពីរ
ចដកេចញពីរេទះរុញបន។ 

 

ចំនុចល្អមួយៃនតួរេទះរុញែដលតួរេទះជប់គន  គឺថ
ចេ្របីបនយូរជង ពីេ្រពះ មនចំែណកមួយចំននួ

តូចែដល ចដកេចញបន។ 
 
ករអនុវត្តសកមមភព៖ 
 

រេទះរុញជេ្រចីនមន្រទង់្រទយខុសៗគន  ែដលមនឥទធិពលេលីភពងយ្រសួលស្រមប់អនកេ្របី្របស់ 
រេទះរុញកនុងករអនុវត្តករងរ្របចៃំថង។ ឧទហរណ៍ ែផនកេផ ងៗែដលជួយដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញកនុង
កររុញ (ដូចបនេរៀប ប់ខងេលី) នឹងែណនពំីភពងយ្រសួលែដល ចេ យ គត់/នងចូលរមួកនុង
សកមមភពេផ ងៗបន។ ទងំេនះគឺជឧទហរណ៍បែនថម៖ 
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្របែវងតួរេទះទងំមូល 

្របែវងតរួេទះរុញ៖ ្របែវងសរុបៃនតួរេទះរុញ ចមនឥទធិពលចំេពះ
ភពងយ្រសួល ឬភពលំបកកនុងករេ្របីេនបរេិវណតូច។ ស្រមប់
អនក មន ក់ែដលចំ យេពលេ្រចីនេនកនុងអគរ រេទះរុញែដលមន
្របែវងខ្លី្របែហលជជេ្រមីសដ៏ល្អបំផុត។ 
 
តួរេទះគឺ ស់ពីែផនកខងេ្រកយបំផុតៃនរេទះរុញ េទែផនកខងមុខ 
បំផុត។ 
 
 

 

ពន ក់ៃដចេំហៀង៖ ពន ក់ៃដចេំហៀងែដលខពស់្របែហលជេធ្វី 
េ យលំបកស្រមប់អនកេ្របីកនុងករចូលេទជិតតុ។ 

 
ចូរចងច៖ំ រេទះរុញែដលលមម កសម គឺជួយដល់អនកេ្របី្របស់កនុងករេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវកររបស់េគ។ រមួ
បញចូ លទងំ ករបងកភពងយ្រសួលស្រមប់ពួកេគេធ្វីអ្វីេផ ងៗ ែដលពួកេគចង់េធ្វី។ 
 
 
ករេឆ្លយីតបេទនងឹបរ ិ ថ នរបសអ់នកេ្របី្របសរ់េទះរញុ 
 

្របេភទេផ ងៗៃនរេទះរុញ គឺ កសមេទនឹងបរ ិ ថ នេផ ងៗគន ។ កែន្លងចមបងៗែដលមន 
ឥទធិពលដល់ដំេណីរករៃនរេទះរុញ េនកនុងបរ ិ ថ នេផ ងៗគឺ៖ 
 ចមង យរ ងកង់មុខ និងកង់េ្រកយ 
 ទំហ ំនិងទទងឹៃនកង់ 
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ចមង យរ ងកង់មុខនិងកង់េ្រកយ 

 
 

្របែវងកង់ 

ចមង យរ ងកង់មុខនិងកង់េ្រកយគឺមន រៈសំខន់។ 
 

េនេពលកង់ទងំពីរឃ្ល តពីគន  េគេ ថ “្របែវងកង់ឆង យ”។ េនេពលកង់
ទងំពីរខិតជតិគន  េគេ ថ “្របែវងកង់ខ្ល”ី។ 
 

រេទះរុញែដលមន្របែវងកង់ឆង យ គឺមនលំនឹងជង និងមិនទនំងជនឹង
រលំេទមុខ។ ចជជេ្រមីសដ៏ល្អស្រមប់អនកែដលនឹងចំ យេពល
េ្រចីនេនេ្រកអគរ និងបំ ស់ទីេនបរេិវណែដលមនៃផទរដិបរដុប ឬមិន
បេសមី។ 

 

មនរេទះរុញែដលមន្របែវងកង់ឆង យ ្របេភទកង់ប ីនិងកង់បនួ។ 
 

 
 

្របែវងកង់ 

រេទះរុញែដលមន 
្របែវងកង់ឆង យ ្របេភទ
កង់បី ជទូេទមន
លំនឹងជង នងិ ក
សម ស្រមប់ករេ្របីេ្រក
អគរ េលីបរេិវណ 
រដិបរដុប។ 

 

   ្របែវងកង់ 

រេទះរុញែដលមន 
គន្ល តកង់ឆង យ ្របេភទកង់
បួន មនកង់មុខេនពីេ្រកម
ឈន ន់ជន់ ជនំួសេ យពី
ខងមុខ។លកខណៈេនះ  
េធ្វីេ យ្របែវងកង់កន់ែត 
ឆង យ។ 

 
រេទះរុញែដលមន្របែវងកង់ខ្លី គឺ កសម កនុងករេ្របីេនបរេិវណ បេសមី ឬទីធ្ល ែដលមនែដនកំណត់ 
ឧទហរណ៍ ដូចជេនកនុងអគរ។ រេទះរុញែដលមន្របែវងកង់ខ្លីទនំងជនឹងរលំេទមុខ ្របសិនេបីេធ្វី
ដំេណីរចុះទលួ ឬ្របសិនេបីកង់មុខជុលនឹងទួល។ 

 
 

េនះគឺជឧទហរណ៍
មួយៃន្របេភទរេទះរុញ
ែដលមន្របែវងកង់ខ្លី។ 
 

រេទះរុញេនះនឹងពុំមន
ភពងយ្រសួល កនុង
កររុញេលីបរេិវណរដិប
រដុប។ 

 

អនកេ្របីរេទះរុញជមួយនឹង
ករបំ ស់ទីដ៏ល្អ ្របែហល
ជេ្របីរេទះរុញែដលមន
្របែវងកង់ខ្លី េនេ្រកអគរ 
េ យមនករ ក់លំនឹង
េលីកង់ខងេ្រកយ កនុងករ
េធ្វីដំណីរចុះទួល និងឆ្លង
កត់បរេិវណរដិបរដុប។ 
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ទហំ ំនងិទទឹងកង ់
 

 

កង់ែដលធំ គមឺនភពងយ្រសួលកនុងកររុញឆ្លងកត់បរេិវណផ្លូវរដិបរ
ដុប។ 
 
កង់េ្រកយែដលទូ យ នងិកង់មុខធំេហយីទូ យ ជួយបងក  
រេទះរុញពីករកប់ចូលបរេិវណែដលេពរេពញេទេ យខ ច់ ឬភក់។ 

 
ចូរចងច៖ំ រេទះរុញែដល កសម នងឹមនលកខណៈ កសម នឹងបរ ិ ថ នរបស់អនកេ្របី្របស់។ មនន័យ
ថេនកែន្លងែដលគត់/នងចំ យេពលេ្រចីន។ 
 
 
ករផ្តលទ់ហំរំេទះរញុដស៏មលមម នងិករ្រទ្រទង់ ថ នភពដងខ្លួន៖ 
 
្រគប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញទងំអស់ គមឺនទំហេំផ ងៗគន ។ រេទះរុញ្រតូវែតមនទំហំ កសម និងជួយ
្រទ្រទង់ដល់អនកេ្របី្របស់យ៉ង្រតឹម្រតូវ។ ជេជគ សន រេទះរុញភគេ្រចីនមន្របេភទទំហេំផ ងៗគន  ឬ
មនទំហែំដល ចែកស្រមួលបន។ គឺ មនភពងយ្រសួលកនុងករធនថ រេទះរុញទងំេនះមនទំហំ
សមលមមនឹងអនកេ្របី្របស់ ្របេសីរជងែដលមនទំហែំតមួយគត់។ េ្រគឿងបន្ល ស់ ឬែផនកេផ ងៗៃនរេទះរុញ
ខងេ្រកម នឹងជះឥទធពិលដល់ទំហសំមលមមៃនរេទះរុញ និងជជំនយួដ៏ល្អដល់អនកេ្របី្របស់កនុងករអងគុយ
ជមួយនឹងដងខ្លួន្រតង់េពញជំហរ។ 
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ក្រមលអងគុយ 
 

 

 

ក្រមលអងគុយ៖ ក្រមលអងគុយរេទះរុញ ចរងឹ ឬជ្រក ត់។ 
រូបភពេនខងេឆ្វងបង្ហ ញពីក្រមលអងគុយលកខណៈរងឹ។ ក្រមលអងគុយ
រងឹ ចេធ្វីពីេឈ ីឬផ្ល សទិក។ ក្រមលអងគុយែដលរងឹជនិចចកលគឺមនពូក
ក់ពីេលី។ 

 
 

 

ក្រមលអងគុយទន់ ជទូេទេធ្វីពី្រក ត់។ 
 

ក្រមលអងគុយទន់គឺបនផលិតេឡងីពី្រក ត់េ យភជ ប់េទនឹងតួរេទះ
ទងំសងខង្រតង់ែផនកចំេហៀង។ គុណភពមិនល្អៃនក្រមលអងគុយជ 
្រក ត់ េពលខ្លះ ចយតឺ និងេ្រទម ែដលនេំ យ បត់បង់ករផ្តល់នូវ
ករ្រទ្រទង់ល្អ។ រូបភពរបស់បុរសែដលេនខងេឆ្វងកំពុងអងគុយកនុង 
រេទះរុញេលីក្រមលអងគុយទន់ ែដលមនសភពរលុង និង្រទុតេ្រទម។ 
មិនបនផ្តល់េ យគត់ នូវករ្រទ្រទង់េឡយី។ េធ្វីេ យមនករលំបក
ស្រមប់គត់កនុងករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន។ 

 

ខនងបែង្អក៖ ខនងបែង្អក ចយតឺ ឬរងឹ។ ្រគប់ខនងបែង្អក
រងឹទងំអស់ គួរមនជ្រទនប់ ឬពូក។ 
 

រេទះរុញភជ ប់មកជមួយនូវខនងបែង្អកែដលមនកមពស់
េផ ងៗគន ។ រេទះរុញខ្លះមនខនងបែង្អកែដលមនកមពស់
ចែកត្រមូវបន។ កមពសខ់នងបែង្អកែដល្រតឹម្រតូវ គឺ

្រតូវែតបនេ្រជីសេរសីស្រមប់ ល់អនកេ្របី្របស់។ 
 

ពន ក់ៃដចេំហៀង៖ ពន ក់ៃដចេំហៀងក៏ ចផ្តល់ករគ្ំរទ
ផងែដរ។ 
 

កមពស់ពន ក់ៃដចំេហៀងមួយចំនួន ចែកត្រមូវបន។ 
្របសិនេបីមិន ច េពលខ្លះពួក ចែកៃចនបនេដីមប ី

ឈន ន់ជន់ 

ខនងបែង្អក 

ពន ក់ៃដចំេហៀង 

ពូក 
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ផ្តល់នូវករគ្ំរទបែនថមស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ
ែដល្រតូវករ ។ 
 

ពូក៖ ពូកែដលផ្តល់នូវផសុខភព គឺជយួកនុងករកត់
បនថយសមព ធ ផ្តល់នូវករគ្ំរទ និងជយួបញ ប់ដល់ករ
រអិលរបស់អនកេ្របី្របស់ផងែដរ។ 
 

ឈន ន់ជន់៖ ឈន ន់ជន់ជួយគ្ំរទដល់អនកេ្របី្របស់។ 
មន រៈសំខន់ ស់ែដលឈន ន់ជន់្រតូវបនែក
ត្រមូវយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ ស្រមប់េហតុផលេនះ កមពស់ៃន
ឈន ន់ជន់ ជទូេទ ចែកត្រមូវបន។ 
 

ឈន ន់ជន់ខ្លះក៏ ចែកត្រមូវមុំ និងចមង យ ពីរេទះរុញ
បនែដរ។ 

 
ចូរចងច៖ំ រេទះរុញែដលលមម កសម គឺផ្តល់នូវករគ្ំរទដ៏ កសមដល់អនកេ្របី្របស់។ 
 
 

ក.៧៖ ពូកអងគុយ 
 
េតីពូកអងគុយស្រមបអ់្វ?ី 
 

ពូកអងគុយជែផនកមួយៃនរេទះរុញែដលមន រៈ្របេយជន៍ ស់។ ពូកអងគុយផ្តល់នូវ៖ 
 ផសុខភព។ 
 ករ្រទ្រទង់ ថ នភពដងខ្លួន (ជួយឲយអនកេ្របី្របស់អងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ)។ 
 កត់បនថយសមព ធ។ 
 

្រគប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញទងំអស់គួរែតមនផសុខភពេនកនុងរេទះរុញរបស់ពួកេគ េ យមនពូកអងគុយ
ល្អជួយដល់ពួកេគកនុងករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជហំរ យ៉ងងយ្រសួល និងេ យមនផសុខភព។ 
ដូេចនះេហយីបនជ្រគប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញគួរែតមនពូកអងគុយ។ ពុំមនករចបំច់េទ ស្រមប់្រគប់អនក
េ្របី្របស់រេទះរុញទងំអស់ ្រតូវែតមនពូកអងគុយកត់បនថយសមព ធេនះ។ 
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ពូកអងគុយ្របេភទេផ ងៗ 
 

ពូកអងគុយ ចពិពណ៌នបន មរេបៀបេផ ងៗគន  រមួបញចូ លទងំ៖ 
 សមភ រៈែដលយកមកេធ្វី (ឧទហរណ៍ ដូចជេអបុ៉ងទន់ ្រសកីដូង)។ 
 សមភ រៈែដលេគបែនថមជមយួ (ឧទហរណ៍ ដូចជ ខយល់ វតថុ វ ឬ រធតុអនធិល)។ 
 មុខងរចំបងៗរបស់  (ឧទហរណ៍ ដូចជ ករកត់បនថយសមព ធ ផសុខភព ករ្រទ្រទង់ស ្ឋ នដង
ខ្លូន)។ 

 ្រទង់្រទយរបស់  (ឧទហរណ៍ ដូចជ ប ឬេកង)។ 
 រេបៀបែដលេធ្វី  (ឧទហរណ៍ ដូចជ ពូកេអបុ៉ង្របែហលជ “ចក់ពុមភ”ពីបំែណកៃនេអបុ៉ង ឬ “ ក់
្រទនប់” - េធ្វីពី្រសទប់េផ ងៗៃនេអបុ៉ង)។ 

 

ភគេ្រចីនៃនពូកែដល ចរកបន គឺជ្របេភទេអបុ៉ង។ ពូកេអបុ៉ង ជទូេទមនតៃម្លមិនសូវៃថ្ល។ ងយ
្រសួលកនុងករេធ្វី េនកែន្លង ែដលមនេអបុ៉ង នងិងយ្រសួលកនុងករែកត្រមូវ េដីមបេី យសមនឹងអនកេ្របី
្របស់រេទះរុញមន ក់ៗ។ 
 
អនក ែដល្រតូវករពូក? 

 

ល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញគួរែតមនពូក។ 
 
អនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដលមនករ្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេប
ែ្រគ គួរែតេ្របីពូកកត់បនថយសមព ធ។ 

 
ពូកកតប់នថយសមព ធ 
 

មន្របេភទេផ ងៗៃនពូកកត់បនថយសមព ធ រមួបញចូ លទងំ៖ 
 ពូកកត់បនថយសមព ធ្របេភទេអបុ៉ងេកង។ 
 ខយល់/វតថុ វ/ រធតុអនធិល ែដលបន ក់បំេពញពូក។ 
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ពូកកតប់នថយសមព ធ្របេភទេអប៉ុង 
 

កែន្លងសំខន់ៗរបស់ពូកកត់បនថយសមព ធ្របេភទេអបុ៉ង គឺមនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 

បតែដលមនលកខណៈនងឹ េហយីរងឹ៖ បតៃនពូកកត់បនថយសមព ធគួរែត
រងឹ។ នឹងធនថ ពូកេនះផ្តល់ករគ្ំរទល្អស្រមប់អនកេ្របី្របស់េហយី
មិនមនករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ េនេពលែដលអនកេ្របី្របស់េធ្វីចលន។ 
 
្រសទប់ខងេល៖ី េនពីេលី្រសទប់បត គួរែតមន “្រសទប់ទន់មន
ផសុខភព”។ េនះគឺជ្រសទប់ (ឬេ្រចីនជងមួយ្រសទប់) ៃនេអបុ៉ង
ែដលទន់។ ្រសទបខងេលីគួរែតទន់្រគប់្រគន់ េដីមបអីនុញញ តេ យឆ្អឹង
គូទ កប់ចូលេទកនុង  បុ៉ែន្តមិនគួរទន់េពកេទ ែដល េធ្វីេ យឆ្អឹងគូទកប់
ចូលដល់េ្រកម និងប៉ះេទេលីបតរងឹៃនក្រមលអងគុយរបស់រេទះរុញ។ 

ពូកកត់បនថយសមព ធ ជយួកត់បនថយសមព ធ មរយៈ៖ 
 ករែបងែចកទមងន់របស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ មែត ចេធ្វីេទបន
េពញៃផទខងេលីៃនក្រមលអងគុយ។ 

 កត់បនថយសមព ធេលីកែន្លងែដល្របឈមនឹងសមព ធខពស់ (ឆ្អឹងគូទ 
កបលឆ្អឹងសន្ល ក់្រតគក ឆ្អឹងកញចូ ញគូទ)។ 

 កត់បនថយករ ច់រ ត់ មរយៈករជួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញកនុង
ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ។ 

 
្រទង់្រទយៃនពូកកត់បនថយសមព ធ 

 ពូកកត់បនថយសមព ធមនលកខណៈែ្រប្របួល។ ្រទង់្រទយែដលអនក ច
េឃញីេនេលីពូកកត់បនថយសមព ធ រមួមន៖ 
 
 ្រកហូងេនខងេ្រកមឆ្អឹងគូទ េដីមបកីត់បនថយសមព ធ។ 
 ទ្រមេនខងេ្រកមកបលឆ្អឹងសន្ល ក់្រតគក េដីមបជីួយែបងែចកទមងន់។ 
 េធនីរេនខងមុខឆ្អឹងគូទ េដមីបរីក ឆ្អឹង្រតគក្រតង់េទេលី និងបងក ករ
រអិលេទមុខ។ 

 ចង្អូរ ឬ្រប យ ស្រមប់្រទេជីងទងំពីរ។ 
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ពូកកត់បនថយសមព ធ ្របេភទខយល/់វតថុ វ/ រធតុអនធលិ 

 

 ពូក្របេភទអែណ្ត ត រមួបញចូ លទងំ្របេភទបញចូ លខយល់ និង្របេភទ
ែដលមនវតថុ វ ឬកញច ប់ រធតុអនធិល។ 

 កញច ប់ រធតុអនធិល គួរែតមនបតេអបុ៉ងរងឹ ែដល 
្រសេដៀងេទនឹងពូក ម្រទង់្រទយៃនឆ្អឹងគូទ។ 

 េនពីេលី្រសទប់បត គមឺនកញច ប់ រធតុអនធិល/វតថុ វ។ 
 កញច ប់ រធតុអនធិល ផ ផំគុ ំជ្រទង់្រទយៃនខ្លួនរបស់អនកេ្របី្របស់
រេទះរុញេ យស្វ័យ្របវត្ត។ ជួយកនុងករែបងែចកទមងន់របស់អនក
េ្របី្របស់ និងកត់បនថយសមព ធេនកែន្លងែដលឆ្អឹងសងកត់េលី។ 

 
េតពូីកមយួ ែដល្រតូវេ្រប?ី 
 
មនចំនុចល្អ និងចំនុចមិនល្អ ទងំពូកេអបុ៉ង ម្រទង់្រទយៃនឆ្អឹងគូទ និងពូកខយល់/វតថុ វ/ រធតុអនធិល។ 
 

 ចនុំចល្អ ចនុំចមនិល្អ 
ពូក ម
្រទង់្រទយ 
ៃនឆ្អងឹគូទ 

ចេធ្វីបនេនកនុង្រសុក (កែន្លងែដលមន 
េអបុ៉ង្របកបេ យគុណភពខពស់)។ 
ចែកត្រមូវបនេនកនុង្រសុក េដីមបសី្រមប

ស្រមួលេទនឹងត្រមូវករេផ ងៗ។ 
 

មិនែមនមកពមូីលេហតុៃនករ “្រសុតចុះ 
ភ្ល មៗ” េនះេទ (ករទម្លុះពូកខយល់/វតថុ វ/
រធតុអនធិល ចប ្ត លេ យវតថុទងំ

េនះធ្ល យេចញពីកនុងពូក និងបញឈប់មុខងរ
របស់ពូកកនុងករកត់បនថយសមព ធ ែដលជ
មូលេហតុៃនករ“្រសុតចុះភ្ល មៗ” របស់ពូក)។
 

្រសទប់ខងេលីៃនពូកេអបុ៉ង ចជំនួស
េ យងយ្រសួល និងកនុងតៃម្លេថក (ជជង
ករជំនួសពូកទងំមូល)។ 

ករសងកត់េអបុ៉ងេ យតឹង (េធ្វីេ យ
កន់ែត ប នងិកន់ែតរងឹ) េនេពល
េគេ្របី កន់ែតយូរ។ ស្រមប់មូល
េហតុេនះ ពូកេអបុ៉ងគួរែតពិនិតយ 
េ យបនេទៀងទត់ នងិប្តូរ ជេរៀង
ល់ ១េទ២ ឆន ។ំ 

 
ចចំ យេពលេវ យូរកនុងករ 

សមងួត (ជបញ្ហ ចំេពះអនកែដលជុះ/
េនមេ យមិនដឹងខ្លួន)។ 
 
េអបុ៉ង ចប ្ត លេ យជលិក 
មនករេកីនេឡងីកំេ ។ 
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ពូកខយល់/វតថុ វ/
រធតុអនធលិ 

សមព ធ្រតូវបនែបងែចកេពញេលញេនៃផទ
ខងេលីៃនក្រមលអងគុយ។ 
 

រធតុអនធិល្រទប់េ យស្វ័យ្របវត្តេទ ម
្រទង់្រទយដងខ្លួន េនេពលអនកេ្របី្របស់ 
រេទះរុញេធ្វីចលន ឬផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ។ 

ពូកខយល់/វតថុ វ/ រធតុអនធិល ជ
ទូេទមនតៃម្លៃថ្ល មិន្របកដជ ច
រកបនេនះេទ េបីេ្របៀបេធៀបនឹងពូក
េអបុ៉ង។ 
 

នឹង ចប ្ត លេ យ “្រសុតចុះ 
ភ្ល មៗ”។ ចជបញ្ហ ស្រមប់ អនក
េ្របី្របស់រេទះរុញ េនកនុងបរបិទខ្លះ
ែដលពួកេគមិន ចទទួលបនករ
ផ្ល ស់ប្តូរពូកបនឆប់រហ័ស។ 

 
 
េ្រ មពូកអងគុយ 
 
ពូកកត់បនថយសមព ធគួរមនេ្រ ម ែដល ចដកេចញបនស្រមប់េបកគក់ និងធន់នឹងទកឹ។សមភ រៈ
ែដលេ្របីស្រមប់េ្រ មពូកកត់បនថយសមព ធ ចជលកខណៈយតឺ ឬធូរលមម កនុងករអនុញញ តេ យឆ្អឹង
គូទកប់ចូលេទកនុងេអបុ៉ង។ ្របសិនេបី្រក ត់េ្រ មមិនមនលកខណៈយតឺ ្រក ត់េស្តីងគឺជជេ្រមីស
្របេសីរបំផុត។ ្រក ត់េស្តីង្រជួញ មិនសូវជេធ្វីឲយែសបកមនបញ្ហ  និងមិនបងកឲយមនដំេបែ្រគេនះេទ។ 
្របសិនេបី េ្របីផ្ល សទីកេស្តីងេនពីេ្រកម្រក ត់េ្រ ម ក៏ត្រមូវេ យេ្រ មមនលកខណៈធូរលមមកនុងករ
អនុញញ តេ យឆ្អឹងគូទកប់ចូលេទកនុងេអបុ៉ង។ 
 
ជនិចចកល្រតូវផ្តល់ដំបូនម នដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ្របសិនេបីពូក ឬេ្រ មពូករបស់ពួកេគមន 
លកខណៈេសីម ត្រមូវេ យេធ្វីករសមងួត និងជំនួសេឡងីវញិេនេពល សងួត។ស្រមប់អនកេ្របី្របស់
រេទះរុញែដលមនបញ្ហ ជុះ/េនមមិនដឹងខ្លួន នងិ្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ គូរែតផ្តល់ពូកពីរេ យ
ពួកេគ ែដល ចេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរបន។ 
 
េត្ីរតូវេធ្វដូីចេម៉្តច ្របសិនេបពុីមំនេ្រ មពូកែដលធន់នងឹទកឹ? 
 

ដ៏ ប ចេធ្វីបន អនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដលមនបញ្ហ ជុះ/េនមមិនដឹងខ្លួន ត្រមូវេ យមនេ្រ ម
ពូកែដលធន់នឹងទឹក នឹងរក ែសបករបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញពីសំេណីម។ 
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្របសិនេបីពុំមនេ្រ មពូកែដលធន់នងឹទឹក៖ 
 ែស្វងរកជំនួយអ្វីែដល ចផ្តល់បនកនុងករកត់បនថយបញ្ហ ជុះ/េនមមិនដឹងខ្លួន។ 
 ផ្តល់ពូកមួយេទៀត - េធ្វីដូេចនះ មួយ ច លខណៈេពលែដលមួយេទៀតកំពុងេ្របី្របស់។ 
 ករពរពូកេ យេ្របីថង់ផ្ល សទីកយ៉ងេស្តីង េនខងកនុងេ្រ ម។ 
 
្របសិនេបីេ្របីថង់ផ្ល សទីក៖ 
 ពិនិតយថថង់ផ្ល សទីកមិនបងកេ យអនកេ្របី “រអិល” េចញពីពូក។ 
 ធនថ ពុំមនផនត់េនខងកនុងថង់ផ្ល សទកី ែដល ចបងកេ យមនដំេបែ្រគ។ 
 អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ្រតូវធនថ ពុំមនករ “ដក់” នូវវតថុ វេនខងេលីផ្ល សទីក ែដលជេហតុេធ្វីេ យ
េកីនេឡងីករ្របឈមនឹងដេំបែ្រគ។ 

 អនកេ្របី្របស់រេទះរុញគួរែតធនថ េ្រ ម្រតូវបនសមងួត ្របសិនេបី មនសំេណីម និងបនសម្អ ត ឬ
ផ្ល ស់ប្តូរថង់ផ្ល សទីក។ 

 
 
េត្ីរតូវេធ្វេីតស្តយ៉ងដូចេម៉្តច េដីមបដីងឹថពូកកតប់នថយសមព ធដំេណីរករល្អ 
 

ដ៏ ប អនកេចញេសចក្តីែណនេំ យេ្របីពូកកត់បនថយសមព ធ អនក្រតូវអនុវត្តន៍េតស្ត មញញេនះេដីមប ី
ពិនិតយ ថេតីពូកបនកត់បនថយសមព ធេនខងេ្រកមឆ្អឹងគូទរបស់អនកេ្របី្របស់ឬេទ។ 
 

េតស្តេនះត្រមូវេ យបុគគលិកេស រេទះរុញ ក់ៃដរបស់ពួកេគេនពីេ្រកមកែន្លងឆ្អឹងគូទរបស់អនកេ្របី្របស់
រេទះរុញ។ ជនិចចកល្រតូវពនយល់ដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ េនអ្វីែដលអនកនឹងេធ្វី និងពី រៈ្របេយជន៍
របស់ ។ 
 

ជនិចចកល្រតូវអនុវត្តន៍េតស្តេនះ ជមួយពូក និងរេទះរុញដូចគន េទអ្វីែដលអនកបនផ្តល់ដល់អនកេ្របី្របស់
រេទះរុញ។ 
 
ករែណនពំេីតស្តសមព ធ 
ក 

 

អនក្រតូវពនយល់ដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ េនអ្វីែដលអនកនឹងេធ្វី និងពី រៈ
្របេយជន៍របស់ ។ 
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ខ 

 

េសនីេ យអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ រុញខ្លួនេឡងីេលី ឬេទរេទខងមុខេដីមបី
អនុញញ តេ យអនក ក់ចុង្រមមៃដរបស់អនកេនខងេ្រកមកែន្លងឆ្អឹងគូទ ខង
េឆ្វងឬខង ្ត រំបស់ពួកេគ (ផង របតៃដេឡងីេលី)។ 
 

ជករ្របេសីរបំផុត គឺេធ្វីពខីងេ្រកយរេទះរុញ េ យករស៊កៃដមខ ងពីេ្រកម
េ្រ មេអបុ៉ង។ 

គ 

 

េសនីេ យអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ អងគុយចុះេលី្រមមៃដរបស់អនក។ពួកេគគួរែត
អងគុយធមម  ែបរេទមុខ្រតង់ និង ក់ៃដទងំពីរេនេលីេភ្ល ។ េធ្វីដូចេនះនឹង
ធនថ ពូកេគអងគុយកនុងទី ងំដែដល ល់េពលែដលអនកប្តូរេទពិនិតយកែន្លង
មួយេទៀត។ 
 

្របសិនេបីចុង្រមមៃដរបស់អនក មនិបន ក់េនកនុងទី ងំ្រតឹម្រតូវ េដីមបមីន
រមមណ៍ថមនសមព ធេនពីេ្រកមឆ្អឹងគូទេនះេទ ចូរេសនីេ យអនកេ្របី្របស់

រេទះរុញ រុញខ្លួនេឡងីេលីម្តងេទៀត និង ក់ចុង្រមមៃដរបស់អនកេនកនុងទី ងំ
េនះ រជថមី។ 

ឃ កំណត់រកសមព ធពីេ្រកមឆ្អឹងគូទទមីួយ ថេតីសថិតេនក្រមិត១ ២ ឬ៣៖ 
ក្រមតិ១ = សុវតថភិព៖ ចុង្រមមៃដ ចកេ្រមីកចុះ និងេឡងីបន៥ម.ម ឬេ្រចីនជង។ 
ក្រមតិ២ = ្របុង្របយត័ន៖ ចុង្រមមៃដមិន ចកេ្រមីក បុ៉ែន្ត ចដកេចញបនេ យ្រសួល។ 
ក្រមតិ៣ = គម នសុវតថភិព៖ ចុង្រមមៃដ្រតូវគបរតឹយ៉ងែណន។ មនករលំបកកនុងករដក្រមមៃដ 
េចញ។ 

ង េធ្វីេឡងីវញិ េនែផនកមខ ងេទៀត ៃនឆ្អឹងគូទ។ 
 
េតកីត់បនថយដូចេម៉្តចនូវសមព ធ ក្រមតិ “្របុង្របយត័ន” ឬ “គម នសុវតថភិព”? 
 

េនេពលែស្វងរកេឃញីសមព ធ ក្រមិត២ (្របុង្របយត័ន) ឬក្រមតិ៣(គម នសុវតថិភព) េនខងេ្រកមឆ្អឹងគូទ គឺ
ត្រមូវេ យមនសកមមភពកនុងករកត់បនថយសមព ធ។ ជដំេ ះ្រ យមួយដ៏ មញញ គឺបែនថម្រសទប់ 
េអបុ៉ងរងឹ។ េធ្វីដូេចនះេ យេឈម ះថ “េលីក”។ “ករេលីក”គួរែតកនុងក្រមស់្របែហល ២០ម.ម និងមនករកត់
្របេ ងពីេ្រកមបរេិវណឆ្អឹងគូទ។ “ករេលីក”គឺ ក់េនពីេ្រកមពូក និងខងកនុងេ្រ ម។ េពលខ្លះត្រមូវេ យ
េលីសពីមួយ្រសទប់។ បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញគួរែតបែនថមមួយ្រសទប់ និងេធ្វីេតស្តសមព ធ។ ្របសិនេបី
សមព ធេនែតរក ក្រមិត ២ ឬ៣ គឺ្រតូវបែនថម្រសទប់មួយេទៀត។ 
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ក.៨៖ ករប្តូទី ងំ 
 
ករចូល នងិករចកេចញពរីេទះរញុ 
 

ភពបុិន្របសពកនុងករចូល និងករចកេចញពីរេទះរុញយ៉ងងយ្រសួល និងេ យសុវតថិភព េ យមន ឬ
គម នអនកជួយ នឹងជួយដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញកនុងជីវតិ្របចៃំថងរបស់ពួកេគ។ ករចូល និងករចកេចញពី
រេទះរុញ ចេ ថ “ករប្តូទី ងំ”។ 
 
េហតុអ្វបីនជអនកេ្របី្របសរ់េទះរញុ្រតូវេរៀនពីរេបៀបកនុងករប្តូទី ងំ? 
 

អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ្របែហលជ្រតូវករចូល និងចកេចញពីរេទះរុញរបស់ពួកេគ ជេ្រចីនដងកនុងមួយៃថង។ 
ពួកេគ្រតូវករវធិី ្រស្តែដលមនសុវតថិភព រហ័ស និងមិនត្រមូវេ យេ្របីកំ ងំេ្រចីន។ អនកេ្របី្របស់ 
រេទះរុញអនុវត្តន៍នូវវធិី ្រស្តេផ ងៗេ យែផ្អកេលីភពបុិន្របសប់របស់ពួកេគ។ 
 

អនកេ្របី្របស់រេទះរុញខ្លះ ចចូល និងចកេចញពីរេទះរុញរបស់ពួកេគេ យខ្លួនឯងបន និងមនអនក
េផ ងេទៀត្រតូវករជំនួយ។ អនកេ្របីខ្លះ ចេងីបឈរកនុងករប្តូទី ងំ ែតអនកខ្លះេទៀតមិន ចេធ្វីែបបេនះបន
េទ។ 
 
រេបៀបបយ៉ីង កនុងករចូល និងករចកចញពីរេទះរញុ 
 

មុនេពលករផ្តល់អនុ សន៍ ឬករអនុវត្តកនុងករប្តូទី ងំ ជមយួអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ គឺត្រមូវឲយអនកដងឹ 
ថ េតីគត់/នង ចេធ្វីករប្តូទី ងំេ យខ្លួនឯង ឬ្រតូវករជំនួយ។ 
 

 ស្រមប់អនកែដល ចេធ្វីករប្តូទី ងំេ យខ្លួនឯងបន មរយៈករអងគុយ ចូរពិនិតយថ េតីអនកេ្របី
្របស់រេទះរុញ ចេលីកទមងន់របស់គត់/នងេឡងីេលីេ យកររុញជមួយនឹងៃដទងំពីរ។ ្របសិនេបី
អនកេ្របី្របស់រេទះរុញមិន ចេធ្វីបនេទ គឺគត់/នង្រតូវករជំនួយកនុងករប្តូទី ងំ។ 

 ស្រមប់អនកែដល ចេធ្វីករប្តូរទី ងំេ យខ្លួនឯងបន មរយៈករឈរ ចូរពិនិតយថេតីអនកេ្របី្របស់
រេទះរុញ ចឈរ និងទប់ទមងន់របស់គត់/នងេ យេជីងទងំពីររបស់ពួកគត់។ ្របសិនេបីគត់/នង
មិន ចេធ្វីបនេទ គឺគត់/នង្រតូវករជំនួយកនុងករប្តូរទី ងំ។ 
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រេបៀបេផ ងៗមួយចំនួនកនុងករប្តូរទី ងំ ដូចមនបង្ហ ញេនខងេ្រកម៖ 
 

ករប្តូរទី ងំេ យខ្លួនឯងបន មរយៈករអងគុយ (ពរីេទះរុញេទកន់ែ្រគ) 

 
 ក់រេទះរុញេ យេនែកបរែ្រគ ក់្រ ្វ ងំទប់។ 
 ក់េជីងទងំពីរចុះ និងបង្វិល ឬយកឈន ន់ជន់េចញ (ចំេពះរេទះរុញែដល ចេធ្វីបន)។ 
 ក់ពន ក់ៃដចំេហៀងេ យជិតេទនឹងែ្រគ។ 
 រុញខ្លួនេឡងីេលីេ យៃដ និងខិតេទខងមុខរេទះរុញ។ 
 ជមួយនឹងៃដមខ ងេនេលីែ្រគ និងៃដមខ ងេទៀតេនេលីរេទះរុញ រុញខ្លួនេឡងីេលី និងេងីបមកេលីែ្រគ។ 
 ្របសិនេបីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនលំនឹងមិនល្អ នងិមិន ចេងបីបនខពស់្រគប់្រគន់ ឬចល័តមក
ចំេហៀងបនឆង យ្រគប់្រគន់ គត់/នង ចេ្របីបនទះក្ត រេផទរវញិ។ 

 

កនុងករប្តូរទី ងំេទែ្រគ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញខ្លះចូលចិត្ត ក់េជីង
របស់េគេនេលីែ្រគ មុនេពលករប្តូរទី ងំចប់េផ្តីម។ 
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ករប្តូរទី ងំេ យមនជនំយួ មរយៈករអងគុយជមយួនងឹបនទះក្ត រេផទរ (ពរីេទះរុញេទកន់ែ្រគ) 

 

 ក់រេទះរុញេ យេនែកបរែ្រគ ក់
្រ ្វ ងំទប់។ 

 ក់េជីងទងំពីរចុះ និងបង្វិល ឬយក
ឈន នជន់េចញ (ចំេពះរេទះរុញែដល
ចេធ្វីបន)។ 

 ក់ពន ក់ៃដចំេហៀងេ យជិតេទនឹង
ែ្រគ។ 

 ជួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញកនុងករខិត
េទមុខ។ 

 ក់បនទះក្ត រេផទរេនពីេ្រកមគូទពីរេទះ
រុញេទែ្រគ។ 

 ករជួយពីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ មែត
ចេធ្វីេទបន កនុងកររុញខ្លួន។េឡងីពី

រេទះរុញ និងេទែ្រគ កនុងករេលីកទមងន់
ខ្លួនឯង។ 

 
ករប្តូរទី ងំេ យឈរ េ យមនជនំយួ (ពែី្រគ េទកន់រេទះរុញ) 

  

 ក់រេទះរុញេ យេនែកបរែ្រគ ក់
្រ ្វ ងំទប់។ 

 ក់េជីងទងំពីរចុះ និងបង្វិល ឬយក
ឈន ន់ជន់េចញ (ចំេពះរេទះរុញែដល
ចេធ្វីបន)។ 

 ក់ពន ក់ៃដចំេហៀងេ យជិតេទនឹង
ែ្រគ។ 

 ជួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញកនុងករខិត
េទមុខេទេលីែ្រគ និង ក់េជងីចុះេលី 
ក្រមល។ 

 ជួយទប់ជងគង់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញពី
ចំេហៀង (កុំរុញពីខងមុខ្របឆងំនឹង
ជងគង់)។ 
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 ជួយទប់ដងខ្លួនរបស់អនកេ្របី្របស់រេទះ
រុញេទមុខ និងមកខងេលី េ យករ
ទប់េនជុំវញិឆ្អឹង ្ល ប្របេចៀវទងំពីរ។ 

 បង្វិលខ្លួនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេឆព ះេទ
កន់រេទះរុញ និងអនុញញ តេ យ គត់/
នងអងគុយចុះេ យថនមៗ។ 

 
អ្វេីទជបនទះក្ត រ ប្តូរទី ងំ? 
 

បនទះក្ត រប្តូរទី ងំគឺមនលកខណៈម ំេស្តីងែដល ចជួយភជ ប់ចេន្ល ះរ ងរេទះរុញ និងៃផទខងេលីៃនកែន្លង
ែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេធ្វីករប្តូរទី ងំេទ។ 
 

បនទះក្ត រប្តូរទី ងំជទូេទគឺស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដលកំពុងេរៀនេផទរេ យខ្លួនឯង ឬស្រមប់
អនកែដលកម្ល ងំៃដរបស់ពួកេគេនមនក្រមិត។ 
អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចអនុវត្តន៍ ករេផទរេ យករេងីបតិចៗេ្រចីនដង ជជងករេងីបខ្ល ងំមួយ 
ដង។ បនទះក្ត រប្តូរទី ងំក៏ ចចូលរមួចំែនកកត់បនថយជំនួយ ែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចនឹង្រតូវករ។ 
 
បនទះក្ត រប្តូរទី ងំ ចេធ្វីបនេនកនុង្រសុក ពីេឈ ីឬក្ត របនទះ ចម៌រ ។ គួរែតេស្តីង ម ំនិងរេ ង 
ខ្ល ងំ។ កត់បនថយភព្រកស់េនខងែគម។ 
ខន តែដលបនែណន ំគឺ ៣០០ម.មx ៦០០ម.ម។ ក្រមស់ៃនបនទះក្ត រ គឺែផ្អកេលីភពមរំបស់សមភ រៈេនះ
បុ៉ែន្តជទូេទគឺមនក្រមស់រ ង ២០ និង២៥ម.ម។ 
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ករប្តូរទី ងំេ យខ្លួនឯង ពកី្រមល មករេទះរញុ 
 ករប្តូរទី ងំែបបេនះត្រមូវេ យអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនកម្ល ងំៃដខ្ល ងំ និងលំនឹងល្អ។ 
 អនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដល្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ គួរែតអងគុយេនេលីពូកកត់បនថយ
សមព ធរបស់ពួកេគ្រគប់េពល េនេពលប្តូរទី ងំេទេលីក្រមលឥដ្ឋ។ 

 
  

 អងគុយេនពីមុខរេទះរុញ បត់ជងគង់មកជតិនឹងដងខ្លួន។ 
 េមីលេទេ្រកម និងបន្តេមលីេទេ្រកមរហូតដល់េងីបរចួ។ 
 ក់ៃដមខ ងេនេលីក្រមលឥដ្ឋ និងៃដមខ ងេទៀតេនខងមុខក្រមលអងគុយៃនរេទះរុញ។ 
 រុញចុះេ្រកមជមួយនឹង ម  និងៃដេដមីបេីងីបគូទេឡងី និងេនពីមុខក្រមលអងគុយៃន 
រេទះរុញ។ 

 ្រតឡប់មកអងគុយេលីរេទះរុញ និងឱនយកពូក។ 
 ផ្ល ស់ប្តូរទមងន់របស់អនកេទែផនកមខ ងៃនរេទះរុញ េហយីរុញពូកេទកនុងកែន្លងរបស់ ។ 
 
េពលប្តូរទី ងំពីរេទះរញុេទក្រមល 
 អងគុយខិតេទខងមុខរេទះរុញ។ 
 េលីកេជីងទងំពីរចុះពឈីន ន់ជន់េនពីមុខអនក និងបង្វិល េទមខ ង (េ យឆង យពីទិសេ ែដលអនក
កំពុងេធ្វីករប្តូរទី ងំ)។ 

 ក់ពូករបស់អនកេនេលីក្រមល។ 
 ក់ៃដមខ ងេនពីេលីក្រមលអងគុយៃនរេទះរុញ េឈងចុះេ្រកមេទេលីក្រមលជមួយនឹងៃដមខ ង 
េទៀត។ 

 េ្របី ម  និងៃដទងំសងខង កនុងករ ក់គូទចុះេទេលីពូក ែដលអនកបន ក់ េនេលីក្រមលឥដ្ឋ កនុង
ចលនេ យ្របុង្របយត័ន។ 
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េតី្រតូវេធ្វដូីចេម៉្តចកនុងករចូល និងករចកចញពីរេទះរញុេ យសុវតថភិព 
 
ស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ៖ 
 ្រតូវ ក់្រ ងំរេទះរុញជនិចច េនេពលចូល និងចកចញពីរេទះរុញ។ 
 ពិនិតយេមីលកែន្លងែដលអនក្រតូវេទ - ធនថពុំមនអ្វីេឡយីេនេលីផ្លូវ។ 
 ្រតូវេងីបេឡងីជនិចច។ មនិ្រតូវរកំិល - េធ្វីដូេចនះ ចបងកេ យរបួសែសបក និងនេំទរកដំេបែ្រគ។ 
 
ស្រមប់អនកែដលជួយ៖ 
 មុនេពលេធ្វីករជួយនរ មន ក់ ធនថអនក ចទប់ទមងន់គត់/នងបន។ 
 ពនយល់ដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ នូវអ្វីែដលអនកនឹងេធ្វី។ 
 េ្របីបេចចកេទសៃនករេលីកែដលមនសុវតថិភព។ 
 មិន្រតូវជួយ ្របសិនេបីអនកមនៃផទេពះ ឬមនបញ្ហ ខនង។ 
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ខ  .ជំ នេផ ងៗ ៃនេស រេទះរុញ  
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ជំ នទ១ី៖ ករបញជូ ន នងិករ ត់ជួប 
 
ករបញជូ ន 
 

ករបញជូ នមនន័យថ៖ ករបញជូ ន ឬករចង្អុលផ្លូវដល់ន មន ក់េទកែន្លងដ៏្រតឹម្រតូវស្រមប់ករែថទ ំ 
ឬគ្ំរទ។ 
 

មនរេបៀបេផ ងៗគន ែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ច្រតូវបនបញជូ នេទេស ផ្តល់រេទះរុញ។ ឧទហរណ៍ 
អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ច៖ 
 ឮអំពីេស ផ្តល់រេទះរុញ េហយីគត់មកេ យខ្លួនឯង។ 
 មនករចង្អុលផ្លូវេ យេទទទួលេស េ យមនទីេពទយេនកនុងមូល ្ឋ ន មណ្ឌ លសុខភព មសហ 
គមន៍ េស ្ត រលទធភពពលកមម មសហគមន៍ េមភូមិ/្រកុម្របកឹ ឃុ/ំេមដឹកនំ សន អងគករជន
ពិករ និងអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេផ ងេទៀត។ 

 

េស ផ្តល់រេទះរុញ ច បេងកីនចំនួនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដល្រតូវបនបញជូ នមកកន់េស  េ យធនថ 
ល់្របភពែដលបនបញជូ នមកេនះ បនដឹងអំពីេស ផ្តល់រេទះរុញ។ 

 

ករផ្តល់្របភពបញជូ ន មរយៈទ្រមង់បញជូ ន ចជយួកនុងករផ្តល់ដល់េស រេទះរុញ បនដឹងនូវពត៌មន 
ខ្លះៗអំពអីនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ េស ផ្តល់រេទះរុញទងំអស់្រតូវ េធ្វីករសេ្រមចចិត្ត ថ េតីទ្រមង់បញជូ នេនះ
មន រៈ្របេយជន៍ឬេទ េហយីពត៌មនអ្វីែដល្រតូវបញជូ ល និងទ្រមង់េនះនឹងេ្របី្របស់េ យរេបៀប  
(ឧទហរណ៍ បិទ្របកសេនកែន្លងផ្តល់េស  ឬ្របគល់ជូនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ េ យយកេទជមួយ)។ 
 

គំរូៃនទ្រមង់បញជូ នរេទះរុញ គឺបង្ហ ញេនទំព័រខងេ្រកម។ 
 
ករ តជ់បួ 
 

េនេពលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ្រតូវបនបញជូ នេទេស រេទះរុញ គត់/នងគួរ្រតូវបនផ្តល់ករ ត់ជួប
េដីមបេីធ្វីករ យតៃម្ល ្របសិនេបីគត់/នងមិន ចមកទទួលេស កនុងៃថងែតមួយបន។ ករ ត់ជួប
្របែហលជស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ មកជួបេនកែន្លងេស ផ្តល់រេទះរុញ/មណ្ឌ ល ឬក៏ស្រមប់បុគគលិក 
េស រេទះរុញេទជួបអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេនមូល ្ឋ នវញិ។ 
 

្របព័នធ ត់ជួបជួយដល់បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញកនុងករេរៀបចំេពលេវ របស់ពួកេគ្របកបេ យ
្របសិទធភព។ ក៏មនន័យែដរថ អនកេ្របី្របស់េស រេទះរុញមិនចបំច់ចំ យេពលរងចជំួបបុគគលិក 
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ផ្តល់េស រេទះរុញ។ 
 
រេបៀបែដលករ ត់ជួប គឺែផ្អកេទេលីភពងយ្រសួលកនុងករទទួល រពីសំ ក់អនកេ្របី្របស់ 
រេទះរុញ។ ឧទហរណ៍ រ ច្រតូវបនបញជូ ន មៃ្របសណីយ មទូរស័ពទ ឬ មរយៈ្របភពេដីមែដល
បនបញជូ នមក។ 
 

េនេពលខ្លះអនកេ្របី្របស់រេទះរុញនឹងមកដល់េ យគម នករ ត់ជួប។ ្របសិនេបី ចេធ្វីេទបនគួរពិនិតយ
យតៃម្លពួកេគេនៃថងែតមួយ ជពិេសស្របសិនេបីពួកេគ េធ្វីដំេណីរមកពីទឆីង យ។ 

 
ករអនុវត្ត ល្ៗអ កនុងករ ត់ជបួ នងិករបញជូ ន 
 

 ចប់េផ្តីមេរៀបចំឯក រស្រមប់ ល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ េនេពលគត់/នង្រតូវបនបញជូ នមកកន់
េស ផ្តល់រេទះរុញ។ 

 អប់រដំល់ ថ ប័នែដលបញជូ នមក អំពីេស ផ្តល់រេទះរុញ និងពី្របេភទៃនអនកជមងែឺដលគួរបញជូ នមកទទួល
េស រេទះរុញ។ 

 ផ្តល់ឲយ ថ ប័នែដលបញជូ ន នូវទ្រមង់បញជូ នអនកជមងមឺកទទួលេស រេទះរុញ។ 
 េនកែន្លងែដលមនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេ្រចីន េស របញជូ នគួរេធ្វីករ វនិិច័ឆយ ថេតីនឹង្រតូវបញជូ នអនក

មកមុន។ គួរចប់ រមមណ៍េទេលី ត្រមូវករចបំច់បំផុត ដូចជកុមរ និង្រកុមមនុស ែដល ថ ន
ភពជីវតិរបស់ពួកេគកំពុងជួបករគំ មកំែហង ដូចជអនកែដលមនដំេបែ្រគជេដីម។ 

 
 
ទ្រមងប់ញជូ នមកទទលួេស រេទះរញុ 
 
សូមបំេពញទ្រមង់បញជូ ន នងិេផញីរេទកន់៖ 
 
េឈម ះ និង ស័យ ្ឋ នេស ផ្តល់រេទះរុញ៖ 

ទ្រមង់បញជូ នគរួមនពត៌មនទំនក់ទំនង
លម្អិត និងចបស់ ស់ស្រមប់េស កមម 
រមួទងំេឈម ះេស  ស័យ ្ឋ ន 
ៃ្របសណីយ និងេលខទូរស័ពទ។ 

 
េឈម ះអនកបញជូ ន៖ ....................................................................... 

ថ ប័នែដលអនកេធ្វីករ៖ ....................................................................... 
ពត៌មនលំអតិរបស់អនកបញជូ ន (មេធយបយល្អកនុងករទក់ទងអនក)៖ 
.............................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................. 
េឈម ះអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ៖ .......................... ៃថង ែខ ឆន កំំេណីត៖ ............................. 
េឈម ះឪពុកម្ត យ/អនក
កំដរ៖ 

....................................................... 
េនកនុងទ្រមង់បញជូ នេនះ េស ផ្តល់រេទះ
រុញនឹងទក់ទងអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ
េដីមបេីធ្វីករ ត់ជបួ។ េពលខ្លះ ក៏មិន
ចបំច់ែដរ។កនុងករណីេនះ េស ផ្តល់រេទះ
រុញ ចទទលួយកករបញជូ នេ យគម ន
ករ ត់ជបួក៏បន។ 

ស័យ ្ឋ ន៖ ................................................................ 
......................................................................................... 
េតី ចទំនក់ទំនងអនកេ្របី្របស់រេទះរុញបន មរេបៀប ? 
ៃ្របសណីយ                    ទូរស័ពទផទ ល់ខ្លួន                    ទូរស័ពទមិត្តភ័ក្តិ/អនកជិតខង 
្របសិនេបី មរយៈទូរស័ពទ េតីេលខបុ៉នម ន? ............................................................. 
្របេភទពិករភពៃនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ្របសិនេបីដឹង៖ ............................................................. 
មូលេហតុៃនករបញជូ ន៖ 
 មិនមនរេទះរុញ 
 រេទះរុញខូច 
 មនរេទះរុញែដលមិន ចេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់េគ


 
 
 
 

សូមបែនថមពត៌មនេផ ងេទៀតអំពីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ្របសិនអនកគិតថ ពិតជសំខន់ េដីមបឲីយខងេស
ផ្តល់រេទះរុញបនដឹងមុន៖ 
....................................................................... អនកែដលេធ្វីករបញជួ នគរួែតពនយល់ដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ 

ថេស អ្វីខ្លះែដលេស រេទះរុញមន។ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ
គរួ្រពមេ្រពៀងជមុនសិន មុននឹងសេ្រមចចិត្តទទលួករ 
បញជូ ន។ 

....................................................................... 

....................................................................... 

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនករ្រពមេ្រពៀងឲយេគបញជូ នមកកន់ 
េស ផ្តល់រេទះរុញែដរឬេទ? 

 
ច៎/បទ        េទ  

ហតថេលខអនកបញជូ ន៖ ........................................................................................................ 
កលបរេិចឆទ៖ ........................................................................................................ 
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ជំ នទ២ី៖ ករ យតៃម្ល 
 
នរ ខ្លះ្រតូវករេ្រប្ីរបសរ់េទះរញុ? 
 

េនេពលនរ មន ក់មកដល់េស ផ្តល់រេទះរុញ េដីមបទីទួលបនរេទះរុញ ពិតជមន រៈសំខន់ ស់
កនុងករធនថ រេទះរុញពិតជេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់គត់។ ជធមម មនុស ្រតូវកររេទះរុញ 
្របសិនេបី៖ 
 ពួកេគមិន ចេដីរបន។ 
 ពួកេគ ចេដីរបន បុ៉ែន្តេ យពិបក ឬបនែតកនុងចមង យជិតៗ។ 
 
េហតុអ្វបីនជអនក្រតូវេធ្វកីរ យតៃម្ល? 
 

ករ យតៃម្លរេទះរុញ គឺជឪកសកនុងករ្របមូលពត៌មនេដីមបជីួយ៖ 
 េ្រជីសេរសីរេទះរុញែដលលមម កសម បំផុត ស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ពីរេទះរុញទងំ យែដល
មន្រ ប់។ 

 េ្រជីសេរសីេ្រគឿងបន្ល ស់រេទះរុញែដលលមម កសម បំផុត ពីេ្រគឿងបន្ល ស់ ែដលមន្រ ប់។ 
 ែស្វងរក ថេតីករបណ្តុ ះប ្ត លពីជនំញអ្វីខ្លះ ែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ និង/ឬ្រគួ ររបស់ពួកេគ
្រតូវករ េដីមបទីទួលបនករេ្របី្របស់រេទះរុញដ៏ល្អបំផុត។ 

 
ករ យតៃម្លេធ្វេីឡងីេនកែន្លង ? 
ករ យតៃម្ល ជនិចចជកលគួរេធ្វីេន
កែន្លងែដល ្អ ត និងមនភពសងប់
ង ត់។ 
ចេនកនុងបរេិវណៃនេស ផ្តល់រេទះ

រុញ េនកែន្លងែថទសុំខភព អគរ
កនុងសហគមន៍ ឬេនផទះរបស់អនកេ្របី
្របស់រេទះរុញ។ 
្របសិនេបីមនករចបំច់កនុងករ 
ពិនិតយ ថេតីអនកេនះមនដំេបែ្រគ
ឬអត់ ចូរេធ្វី េនកែន្លងែដលមន
លកខណៈឯកជន។ 
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ែផនកទងំពីរៃនករ យតៃម្ល៖ 
 

 ករ យតៃម្លេ យករសមភ សន៍។ 
 ករ យតៃម្លេលី ងកយ។ 

 
១. ករ យតៃម្លេ យករសមភ សន៍ 
 

រេបៀបដ៏ល្អកនុងករ្របមូលពត៌មន អពំអីនកេ្របី្របស់រេទះរុញ គឺករសួរនូវសំណួរ។ 
ទ្រមង់ យតៃម្លរេទះរុញជួយត្រមង់ផ្លូវដល់បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញ កនុងករសួរនូវសំណួរែដល 
សំខន់ៗ ស្រមប់ករ យតៃម្លរេទះរុញ។ 
 

មនសំណួរធំៗបួនេផ ងៗគន ។ សំណួរទងំេនះរូមមន៖ 
 ពត៌មនពីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 
 ថ នភព ងកយ។ 
 ែបបបទរស់េន និង ថ នភពបរ ិ ថ ន។ 
 រេទះរុញែដលមន្រ ប់។ 
 
ពតម៌នពីអនកេ្របី្របសរ់េទះរញុ 
 

េឈម ះ៖ ....................................................... េលខកូដ៖.................................. 
យុ៖ ....................................................... ្របុស          ្រសី  

េលខទូរស័ពទ៖ .................................... ស័យ ្ឋ ន៖ ................................................. 
............................................................................................................................................. 
េគលបំណង៖ ..................................................................................................................... 
 

សំណួរទងំេនះគឺមន រៈសំខន់ ស់ េដីមបឲីយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ច្រតូវេគបនទក់ទង ស្រមប់
ករ ម នេនេពលខងមុខ។ ក៏ផ្តល់ផងែដរនូវពត៌មនែបបសថិតិអំពីករជួបអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេ យ
េស រេទះរុញ។ 
 

េនែផនក “េគលបំណង” គសឺរេសរនូវអ្វីែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញចង់បនរេទះរុញ និងនូវអ្វីែដលគត់/
នងចង់មនលទធភពេធ្វីេនេពលទទួលបនរេទះរុញ។ 
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េនេពលសរួសណួំរ ចូរចងចថំ៖ 
 

 ជនិចចកល ចូរពនយល់ដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ថេហតុបនជពត៌មនទងំេនះមន រៈសំខន់ ។ 
 ជនិចចកល េ ះ្រ យបញ្ហ ជូនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ (មិនែមនអនកកំដរ/សមជិក្រគួ ររបស់ពួកេគ
េទ) េលីកែលងែតអនកេធ្វីជមួយកុមរតូច អនកែដលមិន ចយល់ ឬមិន ចេឆ្លយីសំណួររបស់អនក 
បន។ 

 ចូរចងចកំនុងករេ្របីនូវវធិី ្រស្តល្ៗអ  កនុងករទំនក់ទំនង ។ 
 ពត៌មន ជនចិចកលមិនមក មលំ ប់លំេ យ ដូចែដល េកីតមនេនកនុងទ្រមង់សមភ សន៍េនះេទ 
េរៀបចំខ្លួនអនកឲយថនឹកជមួយនឹងទ្រមង់េនះ េដីមបឲីយពត៌មន ចកត់្រ បនកនុងកែន្លងែដល្រតឹម្រតូវ។ 

 
 
ថ នភព ងកយ៖ 

 

សំណួរទងំេនះគឺមន រៈសំខន់ ពីេ្រពះ ថ នភពសុខភពខ្លះ ចជះឥទធពិលកនុងករេ្រជីសេរសី 
រេទះរុញ។ ឧទហរណ៍ខ្លះគឺមនផ្តល់ជូនេនខងេ្រកម៖ 
 
ថ នភព ងកយ 

 
ពិករចលករខួរកបល ពិករស្វិតៃដេជីង របួសខួរឆ្អឹងខនង ច់សរៃសឈមកនុងខួរកបល 
េខ យកំ ងំ ច់ដុំ  ច់ដុំក្រនទ ក់ ឬចលនមនិ្រប្រកតី 
ពិករ ច់អវយវៈ៖ េលីជងគង់ខង ្ត ំ េ្រកមជងគង់ខង ្ត ំេលីជងគង់ខងេឆ្វង 
េ្រកមជងគង់ខងេឆ្វង 
បញ្ហ េប្ល កេនម  បញ្ហ េពះេវៀន 
្របសិនេបីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនបញ្ហ េប្ល កេនម ឬេពះេវៀនេតីបញ្ហ េនះ ច្រគប់្រគងបន? 
ច៎/បទ  េទ 
េផ ងៗ៖................................................................................................................................ 
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ថ នភពេផ ងៗែដលជះឥទធពិលដល់ករេចញេសចក្តែីណនកំនុងករេ្រជសីេរសីរេទះរុញ៖ 
 អ្វែីដលអនក្រតូវដងឹ ្រតូវចងចជំនចិច 
ពិករចលករខួរកបល 

 

ពិករចលករខួរកបលប៉ះពល់ដល់មនុស មន
ក់ៗ មរេបៀបខុសៗគន ។ 
 

ស្រមប់អនកែដលមនពិករចលករខួរកបល
ែដល ចអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ
បន គឺជករសំខន់ែដលេយងី្រតូវចងចថំ 
ពួកេគ្របែហលជមនករលំបកកនុងកររក
ជំហរអងគុយរបស់ពួកេគ ឲយបនយូរ ពេី្រពះ 
ពួកេគឆប់េនឿយហត់។ ក ្ត េនះ េធ្វីេ យ
គត់ពិបកកនុងករេធ្វីសកមមភពេផ ងៗ និង
ឆប់េនឿយហត់។ 

ករទប់ ថ នភពឲយបនល្អគឺ
មន រៈសំខន់ ស់។ 
 

អនកែដលមនពិករចលករខួរ
កបល ច្រតូវករទប់ ថ ន
ភពដងខ្លួនបែនថមេពលអងគុយ។
េដីមបេីធ្វីកិចចករេនះបន្របកម
េ យសុវតថិភព និង្របសិទធ
ភព គឺត្រមូវេ យមនករ 
បណ្តុ ះប ្ត លក្រមិតមធយម
បែនថមេទៀត។ 

ពិករស្វិតៃដេជីង 

 

អនកែដលមនពិករស្វិតៃដេជីង ្របែហលជ
មនភពេខ យកំ ងំ ច់ដុំ “ទន់” នូវែផនក

មួយៃនដងខ្លួន។ ពិករស្វិតៃដេជីង ច
ប៉ះពល់េលីេជីង ៃដ ដងខ្លួន បុ៉ែន្តភគេ្រចីន
គឺប៉ះពល់េលីេជីង។ 
 

ច់ដុំ នងិឆ្អងឹមនលកខណៈេស្តីង ស្វិត 
េហយីអវយវៈពុំសូវលូត ស់រហ័សេទ និង
មនលកខណៈខ្លី។ 
 

េនេពលដងខ្លូនមនករប៉ះពល់ ច
ទំនងជខ្លី។ 

េទះជយ៉ង ក៏េ យ អនក
មនពិករស្វិតៃដេជីង គមឺន
ញញ ណដឹងធមម ។ ពូកគមឺន
រៈសំខន់ស្រមប់ផសុខ 

ភព។ 
 

ពូកែដលមនកមពស់ខពស់ ច
ជួយេ យមនផសុខភពជង
េន ថ នភពកនុងកររុញ។  

របួសខួរឆ្អឹងខនង អនកែដលមនរបួសខួរឆ្អឹងខនង គឺងយ្របឈម
នឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ។ 
 

េនះេ យេហតុថមនុស ភគេ្រចីនែដល
មនរបួសខួរឆ្អឹងខនង មិន ចមនញញ ណដឹង
ចប់ពីែផនកខងេ្រកមៃនក្រមិតរបួសេនះ។ 

ជនិចចកល្រតូវេចញេសចក្តី
ែណនេំ យទទួលបនពូក
កត់បនថយសមព ធ។ 

ច់សរៃសឈមកនុង អនកែដលមនបញ្ហ ច់សរៃសឈមកនុងខួរ ករទប់ ថ នភពឲយល្អ ល្អគឺ
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ខួរកបល 

 

កបល ជទូេទគឺប៉ះពល់េនចំេហៀង
មួយៃនដងខ្លួន។ មនន័យថពួកេគ ច
េផ្អ ងដងខ្លួនេទចំេហៀង មួយ េនេពល
អងគុយកនុងរេទះរុញ។ 
 

អនកែដលមនជមងឺ ច់សរៃសឈមកនុងខួរ
កបល្របែហលមិន ចមនញញ ណដងឹ ដូច
ធមម  េនចំេហៀង មួយៃនដងខ្លួនែដល
បនប៉ះពល់េឡយី។  
 

អនកែដលបន ច់សរៃសឈមកនុងខួរកបល
្របែហលជ ចផ្ល ស់ទីចូល និងចកេចញពី 
រេទះរុញេ យករេ្រកកឈរ។ 

មន រៈសំខន់ ស់។ 
 

ពិនិតយរកេមីលែ្រកងេ អនកជមងឺ
េនមនញញ ណដឹង - គត់/នង
្របែហលជ្រតូវករពូកកត់
បនថយសមព ធ។ 
 

អនកែដលមនបញ្ហ ច់សរៃស
ឈមកនុងខួរកបល ្របែហលជ
្រតូវកររេទះរុញែដលមនឈន ន់
ជន់ ចបង្វលិេចញបន 
ដូេចនះគត់/នង ចេធ្វីករប្តូរទី
ងំេ យករេ្រកកឈរ។ 

ពិករ ច់អវយវៈេ្រកម 

 

អនកែដល ច់អវយវៈេ្រកមទងំសងខង គឺ
ពុំមនទមងន់េនេជីងរបស់ពួកេគ េដីមប ី
ជួយទប់រេទះរុញរបស់ពួកេគពីកររលំេទ
េ្រកយ។ 

ជនិចចកល្រតូវែត្របុង្របយត័ន 
េនេពលអនកែដល ច់អវយវៈ 
ទងំសងខង កលបងេ្របី
រេទះរុញជេលីកដំបូង។ 
 

ពិនិតយលំនឹងរេទះរុញ។ កង់
េ្រកយ ចត្រមូវេ យបងខិត
េទេ្រកយបន្តិច េដីមបផី្តល់
លំនឹងបែនថម។ 

អនកេខ យកំ ងំ 
ច់ដុ ំ

មនុស ចស់ជ ច្រតូវកររេទះរុញេ យ
មូលេហតុេផ ងៗគន ។ ជធមម េ យេហតុ
ថពួកគត់មនករលំបកកនុងករេដីរ។ រេទះ
រុញនឹងជួយេ យគត់មនភពងយ្រសួល 
កនុងករបន្តចូលរមួជចំែណកមួយ 
សកមមភពកនុង្រគួ រ និងកនុងសហគមន៍
ែដលគត់រស់េន។ 
 
មនុស ចស់ជ ចេធ្វីករ ប្តូរទី ងំេ យ
ករេ្រកកឈរ និង្រតូវកររេទះរុញ ែដលមន

មនុស ចស់ជ  ជនិចចកលគួរ
្រតូវបនផ្តល់រេទះរុញែដលផ្តល់
ផសុខភព និងមនលំនងឹល្អ។ 
 
នឹងជួយគត់េ យអងគុយបន
្រសួល និងេជៀស ងបញ្ហ ែដល
ប ្ត លមកពី ថ នភពដងខ្លួន
មិនល្អ្រតឹម្រតូវ។ 
 
ឈន ន់ជន់ែដល ចបង្វិល ឬ
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ឈន ន់ជន់ ចបង្វិល ឬ ដកេចញបន។ ដកេចញបន ចជជេ្រមីសដ៏
ល្អបំផុត។ 

ច់ដំ ក្រនទ ក់ ឬចលន
មិន្រប្រកតី  

អនកខ្លះែដលមនបញ្ហ ជមួយករ 
ក្រនទ ក់ ច់ដុំភ្ល មៗ ចលនញ័រក្រនទ ក់ 
ែដលពួកេគមិន ច្រគប់្រគងបន (ក្រនទ ក់
ច់ដុំមិន្រប្រកតី)។ 

 

បញ្ហ ទងំេនះ ចរុញទមងន់របស់ពួកេគេទ
េ្រកយ ែដលងយេធ្វីឲយរេទះរុញរលំេទ
េ្រកយបន។ 
 

ចលនទងំេនះ ចបងកេ យេជីងទងំពីរ
េ តេចញភ្ល មៗពីឈន ន់ជន់ ែដល ច
មនេ្រគះថន ក់េនេពលកំពុងបង្វិល។ 

េ្រជីសេរសីទី ងំកង់េ្រកយ
ែដលមនសុវតថិភព បំផុត ឬ
រេទះរុញែដលមនលំនឹងល្អ។ 
 

្រក ត់ទប់កំភួនេជីង ចជួយ
ទប់ទី ងំេជងីបន។ 
 

ចំ ៖ំ ដ ប េ្របី្រក ត់
ទប់កំភួនេជងី្រតូវបនេ្របី្របស់ 
ពិតជមន រៈសំខន់
ស់ែដល ចេ ះេចញ

បនេពលអនកេ្របី្របស់រអិល
េចញពីរេទះរុញ ។ 

បញ្ហ េប្ល កេនម 
ឬេពះេវៀន 

មនអនកខ្លះពុំ ចបញជ េប្ល កេនម ឬ
េពះេវៀនរបស់ពួកេគបន។ 
 
បញ្ហ េនះ ជញឹកញប់ ចេ ះ្រ យបន
ជមួយនឹងករេ្របីសមភ រៈេវជជ ្រស្តដ៏្រតឹម
្រតូវ (ឧទហរណ៍ដូចជបពំង់សុង) ថន  ំនិង
ករបេ្រងៀនេលីចលនេពះេវៀនែដល 
្រតឹម្រតូវ។ 
 
អនកែដលមនបញជ េប្ល កេនម ឬេពះេវៀន 
មិន្រតូវអងគុយផទ ល់នឹងពូកេសីម ឬរងឹេឡយី 
េ យេហតុថែសបករបស់ពួកេគ ចនឹង ច់
រ ត់យ៉ងឆប់រហ័ស។ ជងេនះេទេទៀត 
េមេ គែដលមនេនកនុង មក ចបងកេ
យវវិឌ ន៍េទរកដំេបែ្រគយ៉ងឆប់រហ័ស។ 

ែស្វងរកនរ មន ក់ពីកនុងភូមិ
របស់អនក (ដូចេវជជបណ្ឌិ ត និង
គិ នុប ្ឋ ក) ែដល ចផ្តល់
ដំបូនម ន នងិបេ្រងៀន េដីមបី
េជៀស ងនូវផលលំបកទងំ
េនះ។ 
 

ផ្តល់ពូកែដលមនេ្រ មមិន
្រជបទឹក។ 
បេ្រងៀនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ 
ពីរេបៀបៃនករេបក និង ល
ពូក។ 
 

ផ្តល់ពូកបែនថមមួយេទៀត ច
ជួយស្រមួលដល់អនកេ្របីកនុងករ
បន្តសកមមភព្របចៃំថង ខណៈ
េពលពូកមួយេទៀតកំពុង ល 
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ែបបបទៃនកររសេ់ន និង ថ នភពបរ ិ ថ ន៖ 
 

សំណួរទងំេនះ គឺេធ្វីករ្របមូលនូវពត៌មនអំពីទីកែន្លងែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញរស់េន និងអ្វីៗែដល
គត់/នង្រតូវេធ្វីេនេពលេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 
 
ែបបបទៃនកររស់េន នងិ ថ នភពបរ ិ ថ ន 
 
ពិពណ៌នពីទកីែន្លងែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញនឹងេ្របី្របស់រេទះរុញរបស់ពួកេគ៖ 
............................................................................................................................................... 
ចមង យផ្លូវេធ្វីដំេណីរកនុងមយួៃថង៖ តិចជង១គ.ម ១-៥គ.ម េ្រចីនជង៥គ.ម 
 

ចំនួនេម៉ងៃនករេ្របី្របស់រេទះរុញកនុងមួយៃថង៖ តិចជង១ ១-៣៣-៥៥-៨េ្រចីនជង៨េម៉ង 
 

េពលចកេចញពីរេទះរុញ េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ អងគុយ ឬទេ្រមតខ្លួនេនកែន្លង  និងេធ្វដូីចេម៉្តច 
( ថ នភពដងខ្លួន និងៃផទខងេលី)? 
............................................................................................................................................... 
 

ករប្តូរទី ងំ៖ េ យឯក ជយ  េ យមនជំនួយ េ យករេ្រកកឈរ េ យមិនេ្រកកឈរ 
េ យេងីប  េផ ងៗ 
 

្របេភទបងគន់ (្របសិនេបីមនករប្តូរទី ងំេទបងគន់)៖ អងគុយេចងេ ង ែបបបសចឹម្របេទស (ែដល
មនចនបងគន់) មនករស្រមបស្រមួល 
 

ជញឹកញប់ េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេ្របីមេធយបយេធ្វីដំេណីរ ធរណៈ ឬឯកជន?ច៎/បទេទ 
 

្របសិនេបី ច៎/បទ  េតីជ្របេភទអ្វី?  ន   កសុ់ី   ន្រកុង   េផ ងៗ............................. 
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រេទះរញុែដលមន្រ ប៖់ 
 

សំណួរទងំេនះជួយកនុងករែស្វងរក ្របសិនេបីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនរេទះរុញរចួេហយី េតីរេទះរុញេនះ 
បនេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់គត់/នង ឬេន និង្របសិនេបីមិនទន់ េតីេហតុអ្វី។ 
 

រេទះរុញែដលមន្រ ប់ (្របសិនេបអីនកេនះមនរេទះរុញេហយី) 
 

េតីរេទះរុញេនះេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់អនកេ្របី្របស់ឬេទ?                             ច៎/បទ  េទ 
 

េតីរេទះរុញេនះេឆ្លីយតបនឹង ថ នភពបរ ិ ថ នរបស់អនកេ្របី្របស់ឬេទ?                      ច៎/បទ  េទ 
 

េតីរេទះរុញេនះមនទំហសំមលមម និងជួយទប់ ថ នភពដងខ្លួនឬេទ?                        ច៎/បទ  េទ 
 

េតីរេទះរុញេនះ មនសុវតថិភព និង ចេ្របី្របស់បនយូរែដរឬេទ? (គិតរមួទងំពូក)    ច៎/បទ  េទ 
 

េតីពូកជួយកត់បនថយសមព ធបនែដរឬេទ?  
(្របសិនេបីអនកេ្របីមនករ្របឈមនឹងដេំបែ្រគ)                                                   ច៎/បទ  េទ 
 

មតិេយបល់បែនថម៖................................................................................................................ 
 
្របសិនេបីេឆ្លីយ ច៎/បទ្រគបេ់ន្រគបស់ំណួរ អនកេ្របី្របែហលជមិន្រតូវករ រេទះរុញថមេីឡយី។ ្របសិនេបីេឆ្លីយ េទេន
សំណួរ មួយ អនកេ្របី្របស់នឹង្រតូវកររេទះរុញ ឬពូកេផ ងេទៀត  ឬរេទះរុញ ឬពូកដែដល ែតត្រមូវេ យមនករ
ជួសជុល ឬែកត្រមូវ។ 
 
 
២. ករ យតម្លេលី ងកយ 
 

មនសំណួរធំៗបីេផ ងៗគន ។ សំណួរទងំេនះមន៖ 
 វត្តមន ករ្របឈម ឬ្របវត្តិៃនដំេ ែ្រគ។ 
 វធិី ្រស្តកនុងកររុញ។ 
 េធ្វីករ ស់ែវង។ 
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វត្តមន ករ្របឈម ឬ្របវត្តៃិនដេំ ែ្រគ 
 

III =មិនមនញញណដឹង   ០ =មនដំេបែ្រគពី
មុនមក=មនដំេបែ្រគបចចុបបនន 

ចមនញញ ណដឹងជធមម ? ច៎/បទ  េទ  

មនដំេបែ្រគពីមុនមក? ច៎/បទ  េទ  

មនដំេបែ្រគបចចុបបនន? ច៎/បទ  េទ  

្របសិនេបីច៎/បទ េតី ជដំេប
ែ្រគចំហរ (តំ ក់កល១-៤) 

ច៎/បទ  េទ  

រយៈេពល និងមូលេហតុ.......................................... 
េតីបុគគលេនះ្របឈមនងឹ*ដំេបែ្រគឬេទ? *បុគគលែដលមិនមនញញ ណដងឹ ឬមន
ក ្ត ្របឈម៣ ឬេ្រចីនជង។ ក ្ត ្របឈម៖ មិន ចកេ្រមីកបន មនសំេណីម ថ ន
ភពដងខ្លូនមិនល្អ្រតឹម្រតូវ មនដំេបែ្រគពីមុន/បចចុបបនន របប រមិន្រតឹម្រតូវ ជ
ភព កង្វះ ឬេលីសទមងន។់ 

ច៎/បទ  េទ 

 
គូសសមគ ល់េលី ងខ្លួនមនុស ៖ 
 

 កែន្លងែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចមនញញ ណដងឹ។ គូសយ៉ងដូេចនះ៖ IIII 
 កែន្លងែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនដំេបែ្រគពីមុន។ គូសយ៉ងដូេចនះ៖ ០ 
 កែន្លងែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនដំេបែ្រគបចចុបបនន។ គូសយ៉ងដូេចនះ៖  
 
្របសិនេបីអនកេ្របីរេទះរុញនិយយថ គត់/នងមនដេំបែ្រគ ជនចិចកល្រតូវេសនីសុំេមីល ។ធនថ 
ករងរេនះគឺេធ្វីេនកែន្លងែដលមនលកខណៈឯកជន។ 
 

អនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដល្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ ្របសិនេបីគត់/នងពុំមន រមមណ៍ ឬមន
ក ្ត ្របឈមេផ ងេទៀត។ 
ក ្ត ្របឈមទងំេនះរមួមន៖ 
 អនកែដលពុំមនញញ ណដងឹ (ញញ ណដឹងបនចុះថយ)។ 
 អនកែដលមិន ចកេ្រមីកបន។ 
 សំេណីមពីេញីស ទឹក ឬេ យបញ្ហ ជុះ/េនមេ យមិនដឹងខ្លួន។ 
 ថ នភពដងខ្លួនមិនល្អ្រតមឹ្រតូវ។ 
 ដំេបែ្រគ ពីមុន ឬបចចុបបនន។ 
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 របប រមិន្រតឹម្រតូវ និងហូបទឹកមនិបន្រគប់្រគន់។ 
 ជ ភព។ 
 ទមងន់ (ខ្វះឬេលីសទមងន់)។ 
 
ចូរចងច៖ំ ្រគប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដល្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ គឺត្រមូវេ យមនពូកកត់
បនថយសមព ធ និងករអប់រអំំពីករបងក ដំេបែ្រគ។ 
 
 

វធីិ ្រស្តកនុងកររញុរេទះរញុ 
 

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ រុញរេទះរុញរបស់េគដូចេម៉្តច? េ យៃដទងំពីរ េ យៃដេឆ្វង 
េ យៃដ ្ត ំ េ យេជីងទងំពីរ េ យេជីងេឆ្វងេ យេជីង ្ត ំេ យមនអនកជយួរុញ 
មតិេយបល់បែនថម៖................................................................................................................ 
 

មន រៈសំខន់កនុងករកំណត់រក ថេតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញនឹងរុញយ៉ងដូចេម៉្តច ពីេ្រពះ ចប៉ះ
ពល់ដល់ករេ្រជីសេរសីរេទះរុញ និងរេបៀបៃនករេរៀបចំ េឡងី (សូមេមីលេទែផនក ក.៦៖ រេទះរុញសម
្រសប ែផនក“កររុញរេទះរុញ”)។ 
 
ករ សែ់វង 
 

ត្រមូវករករ ស់ែវងទងំបួនពីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ កនុងករេ្រជីសេរសីទំហរំេទះរុញែដលមន្រ ប់ និង
កសម ស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ ល់ករ ស់ែវងែដលទក់ទងនឹងរេទះរុញ។ 

 

 
ករ ស់ដងខ្លួន 

ខន ត  
(ម.ម) 

ផ្ល ស់ប្តូរករ ស់ដងខ្លួន េទនងឹ
សភពជក់ែស្តងៃនទហំរំេទះរុញ 

ខន តរេទះរុញ 
(ម.ម) 

ក ទទឹង្រតគក  
ទទឹងឆ្អឹងសន្ល ក់្រតគក = ទទឹង
អងគុយ 

 

ខ 
ជេ្រមជេ្រម
កែន្លងអងគុយ 
(្របែវងឆ្អឹងេភ្ល ) 

េឆ្វង  ខ តិចជង៣០-៦០ = ជេ្រមកែន្លង
អងគុយ (្របសិនេបី្របែវងខុសគន  ចូរ
យក្របែវងែដលខ្លី) 

 
្ត  ំ  

គ ្របែវងកំភួនេជីង 
េឆ្វង  = ែផនកខងេលីៃនពូក* េទដល់

កមពស់ៃនឈន ន់ជន់ ឬ= ែផនកខងេលី
 

្ត  ំ   
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ៃនពូក* េទដលក់្រមលឥដ្ឋស្រមប់
េជងីរុញ 

ឃ ខងេ្រកមឆ្អឹងជំន ី  = ែផនកខងេលីៃនពូក* េទដល់ែផនក
ខងេលីៃនខនងបែង្អក ( ស់ ឃ ឬ ង 
គឺែផ្អកេលីត្រមូវកររបស់អនកេ្របី) 

 

ង 
ខងេ្រកមចុងឆ្អឹង
្ល ប្របេចៀវ 

  

*ពិនិតយេមីលកមពស់ពូក ែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញនឹងេ្របី។ 
 
 

ឧបករណ៍ ស់ែវង 
 េ្របីែម៉្រតេធ្វីពីេ ហៈធតុែដល ចទញេចញ/ចូលបន (ដូច
រូបភពេនខង ្ត )ំ។ 

 ែម៉្រតឃន ប ចេ្របី្របស់េដីមបជីួយករ ស់ែវងេ យបនជក់
ល័កខ (ចូរេមីលេទ “រេបៀបៃនករ ស់ែវងដងខ្លួន”)។ 

 ែម៉្រត ឃន បធគំឺជឧបករណ៍បែនថម ែដល ចមន រៈ
្របេយជន៍យ៉ងខ្ល ងំ។ ចេធ្វីពីេឈកីនុង្រសុកបន។ 

 កំណល់េជីង ចេ្របី្របស់កនុងករកល់េជីងរបស់អនកេ្របី្របស់
រេទះរុញេ យសថិតកនុងកមពស់មួយ្រតឹម្រតូវេសមីគន ។ 

 
 
េត្ីរតូវ សដ់ងខ្លួនយ៉ងដូចេម៉្តច 
 

 

េសនីេ យអនកេ្របី្របស់រេទះរុញអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ 
មែដល ចេធ្វីេទបន។ 

 

េជីងរបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញគួរ្រតូវបនសថិតផទ ល់េនេលីក្រមល
ឥដ្ឋ ឬកំណល់េជីង ្របសិនេបីពួកេគមនិ ច ក់េជីងផទ ល់នឹង
ក្រមលឥដ្ឋបនេ យផសុខភព។ 
 

ស្រមប់ករ ស់ែវងទងំអស់ ធនថែម៉្រត ស់បន ក់យ៉ង្រតង់ 
និងអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ អងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ។ គប
បនទះក្ត រ/េសៀវេភជប់នឹង ែផនកទងំសងខងេភ្ល  និង្រតគក ៃន
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អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចជួយកនុងករទទួលបននូវរងច ស់ដ៏ 
ជក់ល័កខ 
 

ឳនខ្លួនចុះ េដីមបធីនថ អនកកំពុងពិនតិយរង្វ ស់ៃនែម៉្រត ស់បន
្រតឹម្រតូវ។ 

 
 

ក  ពិនិតយមុនេពលករ ស់ែវង ថពុំមនវតថុអ្វីេនកនុងេ េប៉របស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 
 ស់ឆ្អឹងសន្ល ក់្រតគក ឬែផនកធំជងេគៃនេភ្ល ទងំពីរ។ 
 គបនឹងបនទះក្ត រ/េសៀវេភនូវែផនកសងខងេភ្ល ៃនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចជួយកនុងករទទួល
បននូវរង្វ ស់ដ៏ ជក់ល័កខមយួ។

ខ  គបបនទះក្ត រេសៀវេភនូវែផនកខងេ្រកយខនងៃនអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចជួយកនុងករទទួលបន
ពីករ ស់ែវង្របកបេ យភពជក់ល័កខ។ 

 ស់េនែផនកខងេ្រកយៃនឆ្អឹង្រតគកេទែផនកខងេ្រកយៃនជងគង់កនុងែខ បនទ ត់្រតង់។ 
 ្រតូវ ស់ែវង េជីងទងំពីរ។ ្របសិនេបីមនភពខុសគន រ ងេជីងទងំពីរ ពិនិតយេមីលថ េតីអនកេ្របី
្របស់រេទះរុញអងគុយជមួយនឹងភពេសមីៃនឆ្អឹង្រតគកឬេទ។ ្របសិនេបីេនែតមនភពខុសគន  ចូរ
េចញេសចក្តីែណនរំេទះរុញស្រមប់្របែវងេជីងខ្លី។ 

គ  ស់ពីែផនកខងេ្រកយៃនជងគង់េទបត េជីង។ 
 ធនថ កេជីងទងំពីររបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ គឺបនបត់េនមុំ៩០ដឺេ្រក (្របសិនេបី ចេធ្វី
បន)។ 

 ជនិចចកល េធ្វីករ ស់ែវងេជីងទងំពីរ។ 
 អនកេ្របី្របស់រេទះរុញគួរពក់ែសបកេជីងែដលគត់/នងពក់ េសទីរែត ល់ៃថង (្របសនិេបីមន)។ 

ឃ  ស់ពីក្រមលអងគុយេទឆ្អឹងជំនីខងេ្រកម។ 
 េដីមប ីែស្វងរកឆ្អឹងជំនីខងេ្រកម ក់ៃដទងំពីរេលីឆ្អឹង្រតគកទងំសងខង។ ផ្អឹបៃដទងំពីរចូល
កនុង នងិបងខិតៃដទងំពីរេឡងីេលីេ យថនមៗ។ ចំនុចៃនឆ្អឹងជំនីខងេ្រកម គឺេនខងេលីចេងកះ 
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បន្តិច។ 
ង  ស់ពីក្រមលអងគុយ េទចុងឆ្អឹង ្ល ប្របេចៀវ េនកនុងែខ បនទ ត់ឈរ្រតង់។ 

 េដីមបជីួយែស្វងរកចុងឆ្អឹង ្ល ប្របេចៀវ េសនីេ យអនកេ្របី្របស់រេទះរុញញក់ ម ទងំពីររបស់គត់/
នង។ 

ស្រមប់ពត៌មនបែនថមអពំីករលរេទះរុញ្រតឹម្រតូវ ចូរេមីលជំ នទី៦ ែផនក៖ករល។ 
 

ជំ នទ៣ី៖ ករេចញេសចក្តែីណន ំ(ករេ្រជសីេរសី) 
 
ករេចញេសចក្តែីណនជំអ្វ ី(ករេ្រជីសេរសី)? 
 

ករេចញេសចក្តីែណន ំ(ករេ្រជីសេរសី) មនន័យថករេ្រជីសេរសីដ៏ កសមបំផុត មែដល ចេធ្វីេទ
បន រ ងរេទះរុញែដលមន និងត្រមូវកររបស់អនកេ្របី្របស់។ 
 

ករេចញេសចក្តីែណន ំ(ករេ្រជីសេរសី) ជនិចចកលគួរែត្រតូវបនេធ្វីករសេ្រមចចិត្តជមួយអនកេ្របី្របស់ 
រមួទងំសមជិក្រគួ រ ឬអនកកំដរ្របសិនេបីសម ចេធ្វីបន។ 
 

ករេចញេសចក្តីែណន ំ(ករេ្រជីសេរសី) រមួបញចូ ល៖ 
 កររេ្រជីសេរសីរេទះរុញ ពូក និងែផនកេផ ងៗេទៀតៃនរេទះរុញែដល្រតឹម្រតូវ 
 កររេ្រជីសេរសីរេទះរុញ និងទំហពូំកែដល្រតឹម្រតូវ 
 ករ្រពមេ្រពៀងជមួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ពីករបណ្តុ ះប ្ត លែដលពួកេគ្រតូវករ េដីមបជីួយដល់ករ
េ្របី្របស់ និងែថទរំេទះរុញ និងពូករបស់ពួកេគ។ 

 
រេទះរញុ និងពូកែដលមនកនុង្រសុក៖ 
 

ករេ្រជីសេរសីទំហរំេទះរុញែដល្រតឹម្រតូវ គឺមន រៈសំខន់ ស់។ រេទះរុញែដលមនទំហ្ំរតឹម្រតូវ គឺ
មនផសុខភពជង ជយួកនុងករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ និងងយ្រសួលស្រមប់អនកេ្របី្របស់
រេទះរុញកនុងករេ្របី្របស់។ ស្រមប់ពត៌មនបែនថមអំពីករបំពក់លរេទះរុញ្រតឹម្រតូវ ចូរេមីលជំ នទី៦ 
ែផនក៖ករល។ 
 

 តួរេទះរុញ - ឧទហរណ៍ ថេតី ជ្របែវង ែវង ឬខ្លី។ ្របែវងតួ 
រេទះរុញ។េទះបីជ្របេភទរេទះរុញតួរេទះែខ្វង ចបត់បន ឬតួជប់គន ។ 
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 ែផនកេផ ងេទៀតៃនរេទះរុញ - រមួទងំ្របេភទក្រមលអងគុយខនងបែង្អក ឈន ន់ជន់ ពន ក់ៃដចំេហៀង កង់
េ្រកយ កង់មុខ។ 

 ទំហរំេទះរុញ៖ ជទូេទគឺបនពិពណ៌ន មរយៈទំហទំទឹង នងិេពលខ្លះ មរយៈជេ្រមក្រមលអងគុយ
ៃនរេទះរុញ។ កមពស់ក្រមលអងគុយពីក្រមលឥដ្ឋ ក៏មន រៈ្របេយជន៍ផងែដរែដល្រតូវ ស់ឲយដឹង។ 

 ជេ្រមីសេផ ងៗកនុងករែកស្រមួល៖ េតីេ្រគឿងបន្ល ស់ ខ្លះ ចែកស្រមួល និង ចែកស្រមួលបន
ដល់ក្រមិត ? ករែកស្រមួល ជទូេទ ចេធ្វីេទបន ពីពីរ ឬេ្រចីនជងេនះ កនុងទី ងំេផ ងៗគន ។ 
ឧទហរណ៍ រេទះរុញភគេ្រចីនមនឈន ន់ជន់ែដល ចែកស្រមួលបន មក្រមិតចេន្ល ះកមពស់េផ
ងៗគន ។ “ក្រមិត” ៃនករែកស្រមួលពីខន តតូចបំផុត េទខន តធំបំផុត។ 

 ពូក៖ េតីជ្របេភទពូកែបប  (្របសិនេបីមនេ្រចីន្របេភទ) ជ្របេភទជប់ជមួយរេទះរុញ ឬ ច
ដកេចញបនេ យែឡក? 

 

កែន្លងផគត់ផគងរេទះរុញមួយចំនួន ចផ្តល់៖ 
 

 ខិតប័ណ្ណ ឬឯក រសេងខបៃនផលិតផល 
 ករែណនលំម្អិតពីផលិតផលរេទះរុញ។ 
 

ខន ត ទមងន់ ែផនកេផ ងៗ នងិេពលខ្លះែផនកបែនថមេផ ងៗេទៀតៃនរេទះរុញ ជទូេទ្រតូវបន យបញជ ីកនុងពត៌
មនៃនឯក រេនះ។ 
 

ជនិចចជកល ្រតូវ្រតួតពិនិតយ ថេតីមនពត៌មនអពំរីេទះរុញែដលអនកកំពុងនឹងេចញេសចក្តីែណនែំដរឬ
េទ។ ចូរ នពត៌មនទងំេនះ េធ្វីែបបេនះអនកនងឹ គ ល់ចបស់ពីផលិតផលទងំេនះ។ 
 

្របសិនេបីអនកផគត់ផគងរេទះរុញមិនបនផ្តល់ពត៌មនេនះេទ - ចូរសួររក ។ 
 
ករកត្់រ ៃនករេចញេសចក្តែីណន ំ(ករេ្រជីសេរសី) 
 

ករេចញេសចក្តីែណន ំ(ករេ្រជីសេរសី) ត្រមូវេ យមនករកត់្រ ទុក។ ខងេ្រកមគឺជឧទហណ៍ ពី
ទ្រមង់ៃនករេចញេសចក្តីែណនរំេទះរុញ (ករេ្រជីសេរសី)។ ែកស្រមួលទ្រមង់េនះស្រមប់េស កនុង្រសុក
របស់អនក េ យ យមុខៃន្របេភទរេទះរុញ ពូក នងិ្របេភទទំហេំផ ងៗែដលមនេនកនុងកែន្លងផ្តល់េស
របស់អនក។ 
 
ទ្រមងៃ់នករេចញេសចក្តែីណនរំេទះរញុ (ករេ្រជីសេរសី) 
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១. ពតម៌នអំពីអនកេ្របី្របសរ់េទះរញុ 
 

េឈម ះអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ៖ ..................................... េលខ៖ ............................................... 
កលបរេិចឆទៃនករ យតៃម្ល៖ ................................ កលបរេិចឆទៃនករល៖ .......................... 
េឈម ះអនក យតៃម្ល៖ .............................................................................................................. 
២. ្របេភទរេទះរុញ និងទំហែំដលបនេ្រជីសេរសី 
 
េ្រជីសេរសី្របេភទរេទះរុញ៖ 
 ពិភក ជមួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 
 គិតអំពីត្រមូវករចបំច់បំផុតរបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 
 ពិនិតយ៖ តួរេទះរុញ កង់មុខ និងកង់េ្រកយ ឈន ន់ជន់ ពន ក់ៃដចំេហៀង កមពស់ខនងបែង្អក (ឬករែក
ត្រមូវ) ទី ងំកង់េ្រកយ ករ្រទ្រទង់ និងផសុខភព។ 

 
្របេភទរេទះរុញ  ទហំ ំ
   
   
     
    
    
 
 
៣. ្របេភទពូក ែដលបនេ្រជីសេរសី 
 
្របេភទពូក ទហំ ំ
ឧ. ពូកេអបុ៉ងទន់កត់បនថយសមព ធ   
ឧ. ពូកេអបុ៉ងទន់ បេសមី   
   
 
៤. បនយល្់រពមជមយួនឹងករេ្រជសីេរសី 
 

យបញជ ីពី្របេភទៃនពូកែដលមន 
េនឯេស របស់អនក និងទំហរំបស់ ។ 

យបញជ ីពី្របេភទៃនរេទះរុញែដលមនេន
កនុងកែន្លងផ្តល់េស របស់អនក។ 
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ហតថេលខអនកេ្របី្របស់៖ ....................................................................................................... 
ហតថេលខអនក យតៃម្ល៖ ........................................................................................................ 
ហតថេលខអនក្រគប់្រគង៖ ........................................................................................................ 
 
 

ជំ នទ៤ី៖ ថវកិ នងិករបញជ ទញិ 
 
ថវកិ 
 

េនេពលរេទះរុញ្រតូវបនេចញេសចក្តីែណន ំតៃម្លៃនផលិតផលែដលបនែណនំ ចប៉ន ម នបនយ៉ង
សុ្រកិត។ មន រៈសំខន់កនុងករដឹងថ នរ នឹងផ្តល់ថវកិស្រមប់រេទះរុញ ច្រតូវបនបង់ថវកិ
េ យេ េប៉ផទ ល់ខ្លួន បង់ជំនួសេ យរ ្ឋ ភិបល េ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬភន ក់ងរមច ស់ជំនួយ ឬ
បង់ៃថ្លេ យ្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រង។ េនកនុងពិភពេ កកំពុងអភិវឌ ន៍ ្របជជនជេ្រចីនែដល្រតូវករ 
រេទះរុញ ពួកេគមិន ចមនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករទិញ បនេឡយី។ យ៉ង ក៏េ យ មនុស ្រគប់
រូបែដល្រតូវកររេទះរុញ គឺមនសិទធិទទួលបនរេទះរុញេនះ េ យមិនគិតពលីទធភពរបស់គត់/នងកនុងករ
បង់ៃថ្លេឡយី។ ដូេចនះ ថវកិនឹងត្រមូវេ យមនស្រមប់អនកេ្របីទងំ យ ែដល្រតូវករជំនួយែផនក
ហរិញញវតថុ។ ស្រមប់េស ភគេ្រចីន មន រៈសំខន់ ស់កនុងករកំណត់រក្របភពថវកិ មុនេពលែដល
រេទះរុញ ច្រតូវបនបញជ េ យទិញ។ 
 

ជញឹកញប់ ករទទួលខុស្រតូវេនះគឺសេ្រមចេ យបុគគលិកែផនករ ្ឋ បល ឬអនក្រគប់្រគងកមមវធិី ជជង 
បុគគលិកអនកពយបល ឬបុគគលិកបេចចកេទស។ 
 
ករបញជ ទិញ 
 

េនេពលរេទះរុញែដល កសមបំផុតស្រមប់អនកេ្របីរេទះរុញ ្រតូវបនេ្រជីសេរសី និងទ្រមង់ៃនករេចញ 
េសចក្តីែណន ំ(ករេ្រជីសេរសី) បនេរៀបចំ រេទះរុញគឺ្រតូវបនបញជ េ យទិញ ្របសិនេបី ពុំ ចរកបនពី
កនុងឃ្ល ងំបចចុបបនន។ 
 

្របសិនេបីេស រេទះរុញមនរក ទុករេទះរុញកនុងឃ្ល ងំ គឺ មនន័យថករបំេពញទ្រមង់បញជ ទិញ ្រតូវបន
អនុញញ តេ យអនក្រគប់្រគងេស ។ បនទ ប់មក រេទះរុញ ច្រតូវបនេរៀបចំេ យបុគគលិកែដលទទួលខុស
្រតូវស្រមប់ករេរៀបចំរេទះរុញ។ 
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្របសិនេបីេស រេទះរុញមិនរក រេទះរុញទុកកនុងឃ្ល ងំ គឺ មនន័យថ្រតូវបញជ ទិញ ពីអនកផគត់ផគងខង
េ្រក។ 
 

្របព័នធស្រមប់ករបញជ ទញិរេទះរុញ នឹងមនករែ្រប្របួលពីេស រេទះរុញមួយ េទេស រេទះរុញមួយ 
េទៀត។  
ចូរសរេសរេនខងេ្រកម នូវអ្វីៗែដលអនក្រតូវចងចកំនុងករបញជ ទិញរេទះរុញពីេស រេទះរុញេនកនុង្រសុក
របស់អនក។ 
 
េត្ីរតូវបញជ ទញិរេទះរុញពេីស រេទះរុញកនុង្រសុករបសខ់ញុយ៉ំងដូចេម៉្តច៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ករអនុវត្តល្ៗអ  កនុងករបញជ ទិញ 
 

 កររក ទុករេទះរុញកនុងឃ្ល ងំ ចកត់បនថយេពលេវ រងចសំ្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 
 ករបញជ ទិញ ជនិចចកលគួរ្រតូវបនេធ្វីេឡងីឲយបនេលឿនបំផុត មែដល ចេធ្វីេទបន េដីមបេីជៀស

ងភពយតឺយ៉វ។ 
 ជនិចចករ្របប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញេ យបនដឹងជមុនថ េនេពល ែដលរេទះរុញទំនងជនឹង

ចរកបន។ 
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ជំ នទ៥ី៖ ករេរៀបចផំលតិផល (រេទះរញុ) 
 

េតីអ្វេីទជករេរៀបចផំលតិផល (រេទះរញុ)? 
 

ករេរៀបចំផលិតផល (រេទះរុញ) រមួបញចូ លទងំ៖ 
 ករេរៀបចំរេទះរុញេដីមបេី យេឆ្លីយតបេទនឹងករេចញេសចក្តីែណន ំ(ករេ្រជីសេរសី) រេទះរុញរបស់
អនកេ្របី្របស់។ 

 ករ្រតួតពិនិតយរេទះរុញេដីមបធីនថ មនសុវតថិភព និងរចួ ល់កនុងករេ្របី្របស់ និង្រគប់ែផនក 
ទងំអស់ដំេណីរករេទបនល្អ។ 

 
ករេរៀបចរំេទះរញុ 
 

េរៀបចំរេទះរុញេទ មលំ ប់លំេ យដូចខងេ្រកម៖ 
 

១. ពិនិតយថេតីករ ស់្របែវងទទឹង នងិជេ្រមៃនក្រមលអងគុយរេទះរុញ គឺ្រតឹម្រតូវ មករេចញេសចក្តី
ែណន ំ(ករេ្រជីសេរសី)។ 
២. ពិនតិយរកេមីលទទឹង នងិជេ្រមៃនពូក សីុគន េទនឹងក្រមលអងគុយែដរឬេទ។ 
៣. ែកស្រមួល (ែដល ចេធ្វីេទបន)៖ 

 កមពស់ខនងបែង្អក នងិមុ ំ
 កមពស់ពន ក់ៃដចំេហៀង 
 ទី ងំកង់េ្រកយ 
 ទី ងំ្រ ្វ ងំ 
 កមពស់ឈន ន់ជន់ 
 កមពស់ៃដរុញពីេ្រកយកែន្លងែកស្រមួលេផ ងេទៀត។ 

៤. អនុវត្តន៍ករ្រតួតពិនិតយ “សុវតថិភព និងភពរចួ ល់ៃនរេទះរុញ”។ 
 
ករអនុវត្តនល៍្ៗអ  កនុងករេរៀបចផំលតិផល 
 បិទ ្ល ក ល់រេទះរុញែដលបនេរៀបចំរចួ ជមួយនឹងេឈម ះរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ។ 
 ល់ករែកស្រមួលរេទះរុញ ជនិចចកលគួរ្រតូវបនអនុវត្តន៍េ យនរ មន ក់ ែដលមនចំេណះដឹង និង
ជំនញ្រតឹម្រតូវ។ ករែកត្រមូវ ចប៉ះពល់ដល់ភពរងឹម ំនិងដេំណីរកររបស់រេទះរុញ។ 

 ជនិចចកល្រតួតពិនិតយថេតីរេទះរុញមនសុវតថិភព និងភពរចួ ល់កនុងករេ្របី្របស់ និង្រគប់ែផនក 
ទងំអស់គឺដំេណីរករេទល្អ មុនេពលនឹងអនកេ្របីរេទះរុញពយយម ក  (ចូរេមីលខងេ្រកម)។ 
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បញជ ី្រតួតពិនិតយនូវសុវតថភិព និងភពរចួ លៃ់នរេទះរញុ 
 

េ្របីបញជ ី្រតួតពិនិតយខងេ្រកមេដីមបធីនថរេទះរុញមនសុវតថិភពកនុងករេ្របី និង្រគប់ែផនកទងំអស់គឺ
ដំេណីរករេទល្អ។ ជនិចចកលេធ្វីកិចចករេនះ មុនេពលនឹងអនកេ្របី្របស់រេទះរុញពយយម ក ។ 
 
បញជ ី្រតួតពិនិតយ៖ េតីរេទះរញុមនសុវតថភិព និងរចួ លក់នុងករេ្របី? 
 

រេទះរុញទងំមូល េត្ីរតួតពនិតិយដូចេម៉្តច? 
ពុំមនែគមមុត្រសួច  

្រតួតពិនិតយនងិែភនក និងៃដ ្រគប់ែផនកខងេលីៃនរេទះរុញ។
ពុំមនែផនក មួយខូច ឬកកិត  

រេទះរុញេធ្វីដំេណីរេលីែខ បនទ ត់្រតង់  
រុញរេទះរុញេ យឆង យពីអនក ធនថកង់មុខគឺសថិតកនុង
គន្លងផ្លូវល្អ។ 

កង់ខងមុខ  
វលិេ យ្រសួល  

ទេ្រមតរេទះរុញេលីកង់ខងេ្រកយ។ បង្វិលកង់ខងមុខ។វលិេ យមិនប៉ះេទនិងជមព ស់មុខ  

េខច តឹងែណន  
្រតួតពិនិតយ។ គួរែតមនភពតឹងល្អ។ មិន្រតូវតឹងខ្ល ងំ
េពកេទ។ 

ដុកំង់ខងមុខ  

ជមព ស់មុខវលិេ យ្រសួល  ទេ្រមតរេទះរុញេលីកង់ខងេ្រកយ។ បង្វិល 
ជមព ស់មុខជុំវញិ។ 

កង់េ្រកយ  

វលិេ យ្រសួល  
ទេ្រមតរេទះរុញមកមខ ង េលីកង់េ្រកយ។ បង្វិលកង់
េ្រកយមខ ងេទៀត។ ្រតួតពនិិតយដូចគន  ែផនកមខ ងេទៀត។ 

េខច េភ្ល តឹងែណន  
្រតួតពិនិតយ។ គួរែតមនភពតឹងល្អ។មិន្រតូវតឹងខ្ល ងំ 
េពក។ 

សំបកកង់ (្របសិនេបីជសំបកសប
ខយល់) គឺបំេប៉ងេ យ្រតឹម្រតូវ។ 

 ចុចសំបកកង់ជមួយនឹងេមៃដ។ កង់គួរ្រសុតបន្តិច បុ៉ែន្ត
មិនេលីសពី៥ម.ម។ 

ៃដបង្វិលមនសុវតថិភពល្អ  ្រតួតពិនិតយ។ 
្រ ្វ ងំ  

ដំេណីរករេ យ្រប្រកតី  
ចប់្រ ្វ ងំទងំពីរ។ ្រតួតពនិិតយរេទះរុញ មិន ចចល័ត
បន។ 
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ឈន ន់ជន់  
ឈន ន់ជន់ បនភជ ប់េ យសុវតថិភព  ្រតួតពិនិតយ។ 
តរួេទះ  
រេទះរុញែដលមនបត់កត់ទទឹង ច
បត់ នងិ ត្រត ងបនេ យងយ
្រសួល 

 
បត់រេទះរុញេដីមបពីិនិតយថ ដំេណីរករៃនករបត់ ្រប្រពឹត្ត
េទេ យ្រតឹម្រតូវ។ 

បត់ខនងបែង្អកចុះ - ខនងបែង្អកបត់ និង
ត្រត ងេ យងយ្រសួល 

 

ពូក  
ពូក ក់កនុងេ្រ មបន្រតឹម្រតូវ  ជទូេទេ្រ មពូកគឺស៊កពខីងខនងពូក (ខងេ្រកម)។ 

ពូក ក់េលីរេទះរុញបន្រតឹម្រតូវ  
្របសិនេបីពូកបនបត់ែបន កែន្លងករពរឆ្អឹងគូថ គួរែត
េនខងេ្រកយក្រមលអងគុយ។ 

េ្រ មពូក តងឹល្អ បុ៉ែន្តមិនតឹងខ្ល ងំេពក  េ្រ មពូក មនិគួរតឹងខ្ល ងំេពកេលីែផនក មួយៃនពូក។ 

ពូក្រកលបនេពញេលញេលីក្រមល
អងគុយ 

 
ពិនិតយេមីលថពុំមនែផនក មួយៃនក្រមលអងគុយែដល
សថិតេនពីេ្រកមពូក ្រតូវបនេមីលេឃញីមនលយេចញ
េទ។ េនះគឺជលកខណៈសំខន់របស់ក្រមលអងគុយរងឹ។ 

 
 
ករផលតិពូក 
 

្របសិនេបី ចរកេអបុ៉ងបន បុគគលិកេស រេទះរុញ ចេធ្វីពូកកត់បនថយសមព ធពីេអបុ៉ង ជមួយនិង
ឧបករណ៍ខ្លះៗ។ 
 

បុគគលិក្រតូវែតដឹងថេអបុ៉ងអ្វី្រតូវយកមកេ្របី និងខន តសំខន់ៗមយួចំនួន។ 
ពិភក ជមួយនិងអនកបណ្តុ ះប ្ត លរបស់អនក ពីេអបុ៉ងែដលមនេនកនុងមូល ្ឋ នរបស់អនក េដីមបែីស្វងរក
ឲយេឃញីថេតីមួយ សមរមយជង ស្រមប់ពូកកត់បនថយសមព ធ។ 
 
ករែណនខំងេ្រកម បង្ហ ញពីរេបៀបៃនករេធ្វីពូកេអបុ៉ងកត់បនថយសមព ធជលកខណៈមូល ្ឋ ន ជមួយ
និងេ្រគង ងសំខន់ពីរ។ ទងំេនះគឺជ ្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទ នងិេថនី ក់ពីខងមុខ្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទ។ 
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្រទង្់រទយពូក នងិខន តរ់បស់  
 

្រទង់្រទយចំបងៗជមូល ្ឋ ន ៃនេអបុ៉ងទន់ ង មទ្រមង់ឆ្អឹងអងគុយៃនពូក គមឺនដូចខងេ្រកម។ 
្រសទប់បតេធ្វពីេីអបុ៉ងរងឹ (ឧទហរណ៍ “ចណិំត” េអបុ៉ង) 
 

្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូថ៖ 
 កត់បនថយសមព ធេនខងេ្រកមឆ្អឹងគូទ និងឆ្អឹង 
កញចូ នគូទ។ 

 ជួយទប់ឆ្អឹង្រតគកេ យ្រតង់ េនែផនងខងេ្រកយៃន
ពូក។ 

 
បតទន់ែផនកខងេ្រកម៖ 
 ពូកែដល ក់េនពីេលីក្រមលអងគុយទន់មនកត់ជ
្រជុងបញឆ ិតេន ម្រជុងនិមួយៗៃនបតពូក។ 

 េធ្វីដូេចនះជួយស្រមួលដល់ពូកេ យមន្រទង់្រទយសីុ
េទនឹងក្រមលអងគុយទន់របស់រេទះរុញ។ េពលេនះ
ែផនងខងេលីៃនពូកនឹងសថិតកនុងៃផទ បេសមី។

 
 
្រសទប់ខងេលេីធ្វពីេីអបុ៉ងែដល្រជយ“ផសុខភព” 
 

្រសទប់ផសុខភពខងេលី៖ 
 ផ្តល់ផសុខភពពីេលី្រសទប់បតែដលរងឹ។ 
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េត្ីរតូវេធ្វបីតពូកយ៉ងដូចេម៉្តចេដីមបកីតប់នថយសមព ធ? 
 

ករែណនខំងេ្រកមផ្តល់នូវពូកខន ត ទទឹង៤០០ម.ម x ជេ្រម ៤០០ម.ម ជេ្រមxកមពស់៥០ម.ម។ កែន្លង
ករពរឆ្អឹងគូទគឺ ទទឹង២០០ម.ម x ជេ្រម ២០០ម.ម ជេ្រមx កមពស់៣៥ម.ម ។ ពូកេនះគួរែត 
សម្រសប (្រតូវ) នឹងអនកេ្របីរេទះរុញ ែដលក្រមលអងគុយមនទទឹង ៤០០ម.ម។ 
 

ស្រមបស្រមួលខន តទងំេនះ េដីមបេី យសមគន នឹងទំហៃំន ល់អនកេ្របីរេទះរុញ ដូចែដលបនពិពណ៌នេន
កនុង្របអប់ខងេ្រកម។ 
 
១. គូសសមគ លប់នទ ត់ស្រមប់កត់េលីេអបុ៉ងរងឹ 
 

 េ្របីបនទះេអបុ៉ងរងឹលមមែដលមិន្រសុត ៤០០ម.ម x ៤០០ម.ម x ៥០ម.ម។ 
 ចំនុចក ្ត លៃនកែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទ ្រតូវែតេនចំក ្ត លបនទ ត់របស់ពូក។ 
 ស្រមប់ទំហពូំកេនះ កែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទគួរ ស់ ២០០ម.ម x ២០០ម.ម x ៣៥ម.ម។ 
 គូសបនទ ត់ស្រមប់កត់ជមួយ្រប ប់គូសពណ៌ដិតេលី្រជុងទងំ្របមំួយៃន្រសទប់បតេអបុ៉ង។ 
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ខន តេផ ងៗៃនកែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អងឹគូថ 
ែកស្រមួលខន តពូក និងកែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទ េដីមបី
េ យសមគន នឹងទំហៃំន ល់អនកេ្របីរេទះរុញមន ក់ៗ ដូច
ខងេ្រកម៖ 
 ទទឹងកែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូថ= ១/២ៃនទទឹង
ក្រមលអងគុយរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ ឬ២០០ម.ម 
(មួយ ក៏បន េ យែតតូចជង) [a] 

 ជេ្រមកែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូថ (ពីមុខ េទេ្រកយ) 
= ១/២ៃនទទឹងក្រមលអងគុយរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ ឬ
២០០ម.ម(មួយ ក៏បនេ យែតតូចជង)[b] 

 កមពស់្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទ = ៣៥ម.ម ស្រមប់
មនុស េពញវយ័ និង២០ - ២៥ម.ម ស្រមប់កុមរ [c]

 
 
២. ករកត់កែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អងឹគូទ៖ េ្របីែផ្លរ រមុត្រសួច ឬកបំិតែវង។ េចៀរេ យែវងៗ យតឺៗ និង
េ យថនម។ ទញចំេរៀកមខ ងេឡងី េនេពលកត់បនេសទីរទងំ្រសុង េដីមបឲីយករកត់កន់ែត មនភពងយ
្រសួល។ 

 

 ករកត់ដំបូង គឺចប់េផ្តីមពែីផនកខងខនងៃនពូក េទជេ្រមៃន
កែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទ។ 

 
 
 
 
 

 

 បនទ ប់មក េ្រចៀកកែន្លងករពរឆ្អឹងគូថេចញ។ 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

c 
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 បិតកវខងខនងេនកែន្លងបនទះទងំពីរ ខងេឆ្វងមុនក៍បន ៃន
កែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូថ។ទុកេពលេ យកវសងួតបន្តិច 
េហយីបិត ចូលគន ថនមៗ។ បនទ ប់មកសងកត់េអបុ៉ងចូលគន ។ 

 

 

៣. កត់េចញ្រជុងខងកនុងៃនកែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អងឹគូថ 
 

 

៤. ស្រមប់ពូកទន់៖ កត់េ យេចញជ្រជុង (បញឆ ិត) េនែផនក
ទងំពីរៃនបត (ែផនកខងេ្រកម)។ 
 គូសគំនូសបង្ហ ញ េហយីកត់ ។ 
 កត់ែបបេនះ ជួយដល់បតៃនពូក សុីេទនិង្រទង់ ្រទយ
្រទនប់ទន់នក្រមលអងគុយរបស់រេទះរុញ។ 

 
 
៥. ភជ ប់្រសទប់េអបុ៉ងខងេលី េទនងឹែផនកខងេលីៃនពូក 

 ទងំ្រសទប់បត និង្រសទប់ខងេលី គឺបន ក់េទកនុងេ្រ មពូកជមួយគន ។ 
 ្រសទប់ទងំពីរ គឺមិនចបំច់បិតកវជមួយគន េឡយី។ 
 ្របសិនេបី្រសទប់ខងេលីែ្របជរងឹ ឬមិន ចេ្របីបន ចេបកេហយី លឬប្តូរ េចញ។ 
 បនទះ្រទប់ ច ក់បែនថមេទកនុងេ្រ មេដីមបបីែនថមជេ្រមៃន្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទ។ 

 
សរួសណួំរេ យបនញឹកញប ់អពំពូីកេអប៉ុងកតប់នថយសមព ធ៖ 
 

េតីអនកសេ្រមចចិត្តយ៉ងដូចេម៉្តច ថេតី្រក ត់្របេភទ ែដល្រតូវេ្របីជេ្រ មពូក? 
 

 េ្រជីសេរសី្រក ត់ មយួែដលយតឺ ្របសិនេបី ចេធ្វីេទបន។ ្រក ត់ែដលធន់ នងិមិន្រជបទឹក
គឺជករល្អ ស់ ្របសិនេបី ចរកបន។ ្របសិនេបី ជ្រក ត់ែដលធន់និងមិន្រជប់ទឹក ្រតូវឲយ
្របកដថ មិន្រកស់េពក ឬេនេពលមនផនត់ មិនបងកេ យមនបញ្ហ ដល់ែសបករបស់អនកេ្របី 
រេទះរុញ ែដល ចនឲំយមនេកីតដំេបែ្រគ។ 

១៥ម.ម 

១៥ម.ម 
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 ករេ្រជីសេរសី ែផ្អកេទេលី្រក ត់ែដល ចរកបន។ េពលខ្លះករេ្រជីសេរសីេនមនក្រមិត។ 
 ្របសិនេបីមនជេ្រមីស េហយីអនកមិន្របកដ ចូរេសនីអនកេ្របីរេទះរុញកនុងករពយយម កនូវជេ្រមីស 
េផ ងៗ។ 

 បុគគលិកេស រេទះរុញនឹងផ្តល់បទពិេ ធន៍េទ មភពខុសៗគន ៃន្រក ត់ែដលបន កលបង។ 
 

េតីពូកេនះដំេណីរករស្រមប់អនកេ្របី្របស់្រគប់រូប? 
 

 េទ - ពូកេនះនឹងមិនដំេណីរករស្រមប់អនកេ្របី្រគប់រូបេឡយី។ 
 េទះជយ៉ង ក៏េ យ ចំណុចល្អមយួស្រមប់ពូកេនះ គឺថ ចស្រមបស្រមួលបនយ៉ងងយ 
្រសួល។ 

 

េតីពូកេនះេក្ត  ឬ បងកេ យែបកេញីស? 
 

 ពូកេអបុ៉ង ចនឹងេក្ត  និង ចបងកេ យែបកេញីស។ 
 េទះជយ៉ង ក៏េ យ ពូកេនះដំេណីរករេទយ៉ងល្អ មរេបៀបេផ ងៗពីគន  ដូេចនះចត់ទុកបញ្ហ
េក្ត ជករស្រមបស្រមួលមួយ។ 

 

េតីអនកេ្របីរេទះរុញ្រគប់រូប ្រតូវករពូកកត់បនថយសមព ធ? 
 

 េទ - មិន្រគប់អនកេ្របីរេទះរុញទងំអស់ ្រតូវករពូកកត់បនថយសមព ធេនះេទ។ 
 គិតពិចរ េលីក ្ត ្របឈមបងកេ យសមព ធ ែដលបនបេ្រងៀនេនកនុងកមមវធិីេនះេដីមបសីេ្រមចថេតី
អនកេ្របីរេទះរុញ្របឈមនឹងករវវិឌ ន៍េទរកដំេបែ្រគឬេទ។ 

 ថ្វីេបីពូកេនះ ចនឹងមិន្រតូវករស្រមប់កត់បនថយសមព ធ ែតពូកក៏ ចេធ្វីេ យ្របេសីរេឡងីនូវ 
ផសុខភព និង ថ នភពដងខ្លួន េទះបីជអនកេ្របីរេទះរុញមិន្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគក៏
េ យ។ 

 

េតីមនអ្វីេកីតេឡងី ្របសិនេបីពូក្រតូវបន្រតឡប់មខ ងេទៀតមកេ្របី? 
 

 នឹងមិនដំេណីរករេ យ្រប្រកតី និង ចេកីនេឡងីនូវករ្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគែថម
េទៀតផង។ 

 ជនិចចកល្រតូវធនថ អនកេ្របីរេទះរុញ និងសមជិក្រគួ រ (េនេពល សម្រសប) បនយល់
ចបស់ពីរេបៀបៃនករេ្របី និងែថទពូំកេ យ្រតឹម្រតូវ។ 

 គូសចំ ែំផនក “ខងមុខ” និង “ខងេ្រកយ” ឬ “ខងេលី” និង “ខងេ្រកម” ៃនពូក ្របសិនេបី 
ចបំច់។ 
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េតីពូកេនះដំេណីរករស្រមប់កុមរឬេទ? 
 

 បទ/ច៎ ពូកេនះនឹងដំេណីរករស្រមប់កុមរ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ កែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទ 
គឺត្រមូវេ យតូចជង។ េមលីខងេលីស្រមប់រេបៀបេធ្វីខន តពូកស្រមប់ទំហកុំមរ។ 

 កុមរភគេ្រចីនែដលេ្របីរេទះរុញ គឺ្រតូវករករទប់ ថ នភពដងខ្លួនបែនថម។ ពូកេនះ ចនឹងមិនផ្តល់
ករទប់ ថ នភពដងខ្លួនបន្រគប់្រគន់េទ។ 
 

ពូកែដល្រតមឹ្រតូវ 
ជនិចចកលពិនិតយេមីលថេតីឆ្អឹងគូទអងគុយបន្រតឹម្រតូវេន
កនុងកែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទ និងមិនេនេលីែគម ឬេនេលី
ចំនុចខពស់របស់ពូក។ 
 
ជនិចចកលពិនិតយេមីល េនេពលេធ្វីករលពូកកត់បនថយ
សមព ធស្រមប់អនកេ្របីរេទះរុញែដល៖ 
 សមព ធេនេ្រកមឆ្អឹងគូទគមឺន “សុវតថិភព” (ចូលេមីល
ខងេលី “រេបៀបៃនករេធ្វីេតស្ត ្របសិនេបីពូកកត់បនថយ
សមព ធដំេណីរករ” និង 

 ឆ្អឹងគូទ គឺអងគុយេនកនុងកែន្លង្រទនប់ករពរឆ្អឹងគូទ និង
មិនេនេលីែគម ឬ្រសទប់ខងេលីេទ។ 
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ជំ នទ៦ី៖ ករល 
 
េតីករលចូលរមូចំែណកអ្វខី្លះ? 
 

កនុងកំឡុងេពលៃនករល អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ និងបុគគលិកេស រេទះរុញ ជមួយគន ពិនិតយេមីលថ៖ 
 រេទះរុញគឺមនទំហ្ំរតឹម្រតូវ និង ល់ករែកែ្របែដលចបំច់ និងករែកត្រមូវទងំអស់ ្រតូវបនេធ្វីេដីមបី
ធននូវករលបន្រតឹម្រតូវ និង្របេសីរបំផុត។ 

 រេទះរុញ និងពូកទប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ េ យសថិតកនុង ថ នភពដងខ្លូន្រតង់។ 
 ្របសិនេបីពូកកត់បនថយសមព ធ្រតូវបនេចញេសចក្តីែណន ំពូកពតិជនឹង្រតូវកត់បនថយ 
សមព ធ្របកដែមន។ 

 
ករអនុវត្តល្អកនុងករល 
 

 េនេពល ែដល ចេធ្វីេទបន បុគគលដែដល ែដលបនេធ្វីករ យតៃម្ល គួរែតជអនកអនុវត្តន៍ករល។
 ជនិចចកលពិនិតយេមីល ភព្រតឹម្រតូវជមួយនឹងេ្រគឿងបរកិខ រេទះរុញ និងបនទ ប់មកពិនិតយេមលីខណៈ
េពលអនកេ្របីរេទះរុញ បង្វិលរេទះេ យខ្លួនឯង ឬ្រតូវបនេគជួយរុញ។ 

 អនុវត្តន៍ករល មលំ ប់ដូចខងេ្រកម៖ 
o ពិនិតយេមីលទំហ ំនិងែកស្រមួល។ 
o ពិនិតយេមីល ថ នភពដងខ្លួន។ 
o ពិនិតយេមីលសមព ធ។ 
o ពិនិតយេមីលភព្រតឹម្រតូវៃនករអងកុយ ខណៈេពលែដលអនកេ្របីរេទះរុញកំពុងបង្វិលបំ ស់ទី។ 

 េ្របីបញជ ី្រតួតពិនិតយករលរេទះរុញ ែដលបនផ្តល់ េដីមបចីងចនូំវ ល់ជំ ននិមយួៗ។ 
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ពនិតិយទំហ ំនងិែកស្រមួល 
 

ទទងឹក្រមលអងគុយ 
ល្រតឹម្រតូវ៖ គួរែតលេ យដិតដល់ 

 

េត្ីរតួតពនិតិយយ៉ងដូចេម៉្តច 
 បង្អូស្រមមៃដរបស់អនក ចេន្ល ះែផនកខងេ្រកេភ្ល សងខង របស់អនកេ្របី
រេទះរុញ និងែផនងខងរបងំជញជ ងំៃនរេទះរុញ។ ្រមមៃដរបស់អនកគួរ
ែតសមលមមេ យផសុខភពនិងពុំមនករគបសងកត់អ្វីេឡយី។ 

ធនថ ែផនកខងរបងំជញជ ងំៃនរេទះរុញ មិនសងកត់ចូលកនុងៃនេជីងទងំ
ពីររបស់អនកេ្របីរេទះរុញ។ ែបបេនះគឺមន រៈសំខន់ ស់ពិេសស
ចំេពះអនកេ្របីរេទះរុញែដលមិនមនញណដឹងថមនសមព ធមកេលីេភ្ល
ទងំពីរ (ចំេពះអនកែដលមិនមនញញ ណដឹងធមម )។ សមព ធតងឹមកេលី
េភ្ល ទងំពីរ ពីែផនកខងៃនរបងំរេទះរុញ ចបងកេទជដំេបែ្រគ។ 

ជេ្រមក្រមលអងគុយ 
ល្រតឹម្រតូវ៖ 

 

គន្ល តពីរ្រមមៃដ (៣០ម.ម) ចេន្ល ះរ ងែផនកខងេ្រកយៃនជងគង់  
និងែផនកខងចុងពូក។ 
 
េត្ីរតួតពនិតិយយ៉ងដូចេម៉្តច 
 ពិនិតយេមីលអនកេ្របីរេទះរុញ គឺអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន។ 
 បង្អូស្រមមៃដ េនចេន្ល ះែផនកខងចុងពូក និងែផនងខងេ្រកយៃន 
ជងគង់។ គួរែតមនចេន្ល ះទូ យ្រគប់្រគន់ ែដលអនុញញ តេ យ
្រមមៃដពីរចូលបន (៣០ម.ម)។ ចមនចេន្ល ះធំជងេនះ 
ស្រមប់អនកេ្របីរេទះរុញែដលមនេជីងែវង។ រហូតដល់ ៦០ម.ម ច
ទទួលយកបន។ 

 បង្អូសៃដចុះដល់កំភួនេជងី និងធនថ មិនប៉ះេទនឹងក្រមលអងគុយ 
និងពូក។ 

 ជនិចចកលពិនិតយេមីលទងំសងខង។ 
ភពសម្រសប្រតឹម្រតូវៃនករល ផ្តល់នូវករទប់បនល្អដល់េភ្ល ។ េធ្វីែបប
េនះនឹងជួយកត់បនថយសមព ធេនខងេ្រកមឆ្អឹងគូទនិងជួយបញឈប់ដំេប
ែ្រគ។ ្របសិនេបី្របែវងៃនក្រមលអងគុយែវងេពក អនកេ្របីនឹងមិន ចអងគុយ
េ យ្រតង់ខ្លួនបនេឡយី។ 
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្របសិនេបីមនភពខុសគន រ ងែផនកខង ្ត  ំនិងខងេឆ្វង ចូរេ្របីខន ត ស់
េជីងែដលខ្លីជង េដីមបេីធ្វីករេ្រជីសេរសីករេចញេសចក្តីែណន។ំ 

កមពសឈ់ន ន់ជន់ 
ល្រតឹម្រតូវ៖ េភ្ល ទងំពីរ្រតូវបនទប់យ៉ងេពញេលញេនេលីពូក េ យគម ន 

ចេន្ល ះ។ បតេជីងទងំពីរ្រតូវបន្រទយ៉ងេពញេលញេនេលីឈន ន់ជន់ 
េ យគម នចេន្ល ះ។ 

 

េត្ីរតួតពនិតិយយ៉ងដូចេម៉្តច 
 បង្អូស្រមមៃដេនចេន្ល ះេភ្ល  និងពូក។ គួរែតមនសមព ធេសមីគន ម
បេ ្ត យេភ្ល  និងេ យគម នចេន្ល ះ។ 

 ចូរពិនិតយេមីល្របអប់េជីងមខ ងៗេនេលីឈន ន់ជន់។ ្របអប់េជីងគួរែត
្រតូវបន្រទ្រទង់េនែផនកខងមុខ និងខងេ្រកយ េ យគម នចេន្ល ះ។ 

្របសិនេបីមនចេន្ល ះេនខងេ្រកមេភ្ល  ឈន ន់ជន់្របែហលជខពស់េពក។ 
្របសិនេបីមនចេន្ល ះេនខងេ្រកមបតេជីង ឈន ន់ជន់ ្របែហលជទប
េពក។ 

កមពស ់ខនងបែង្អក 
ល្រតឹម្រតូវ៖ ករលែដលសមលមម្រតឹម្រតូវ គួរែតផ្តល់េ យអនកេ្របីរេទះរុញ នូវករទប់ែដល

គត់/នង្រតូវករ និងអនុញញ តេ យអនកែដលសកមមនូវករេធ្វីចលន ម ទងំគូ
េ យេសរេីដីមបបីង្វិលរេទះរុញ។ 

េត្ីរតួតពនិតិយយ៉ងដូចេម៉្តច 
 កសួរអនកេ្របីរេទះរុញ ថេតីខនងបែង្អកមនផសុខភពែដរឬេទ។ 
 សេងកតេមីល ថេតីដងខ្លួនមនលំនឹងេលី្រតគកែដរឬេទ។ 
 េតីអនកេ្របីរេទះរុញ ចបង្វិលរេទះរុញេ យគម នកររខំនពីខនងបែង្អកែដរឬេទ? 
កមពស់ៃនខនងបែង្អក គឺ ្រស័យេលីត្រមូវកររបស់អនកេ្របី។ អនកេ្របីរេទះរុញែដលបង្វិលរេទះរុញេ យខ្លួន
ឯង ្រតូវករខនងបែង្អកែដលអនុញញ តេ យ ម របស់េគទងំពីរេធ្វីចលនបនេ យេសរ។ី អនកេ្របីរេទះរុញ
ែដលមនករលំបកកនុងករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន ច្រតូវករខនងបែង្អក ែដលខពស់បន្តិចែដលផ្តល់លំនឹងទប់
េ្រចីនដល់ឆ្អឹងខនងរបស់គត់។ 
 
មនករ ស់ខន តកមពស់ខនងបែង្អកពីរ្របេភទ  េនកនុងទ្រមង់ យតៃម្លរេទះរុញ (ចូរេមីលែផនកជំ នទី២៖ 
ករ យតៃម្លេនែផនក “ករេធ្វីករ ស់ែវង”)។ េធ្វីករ ស់ែវងទងំពីរ េ្រពះថេពលខ្លះគឺ ពុមំនភព
ចបស់ ស់ កនុងករ យតៃម្លកមពស់ ខនងបែង្អកមួយ នឹងមនផសុខភពជងស្រមប់អនកេ្របីរេទះរុញ។ 
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ខនងបែង្អកែដលផ្តល់ករទប់លំនឹង រហូតដល់ែផនកខងេ្រកមៃនឆ្អឹងជំនីរបស់
អនកេ្របីរេទះរុញគឺជកមពស់ែដលល្អ ្របសិនេបីអនកេ្របីរេទះរុញ៖ 
 គឺសម្រសប្រតឹម្រតូវ និងសកមម។ 
 ចអងគុយេ យដងខ្លួន្រតង់យ៉ងងយ្រសួល ជមួយនឹងលំនងឹដ៏ល្អ។ 
 នឹងមនភពសកមមេ យខ្លួនគត់/នង និងត្រមូវករេសរភីពល្អកនុងករ
េធ្វីចលន។ 

កមពសខ់នងបែង្អក ឃ (ខងេ្រកមឆ្អងឹជំន)ី 

ខនងបែង្អកែដលផ្តល់ករទប់លំនឹងដល់ែផនកខងេ្រកមៃនឆ្អឹង ្ល ប្របេចៀវរបស់
អនកេ្របីរេទះរុញគឺជកមពស់ែដលល្អ ្របសិនេបីអនកេ្របីរេទះរុញ៖ 
 ទំនងជឆប់េនឿយហត់ ឧទហរណ៍ ជនចស់ជ  ឬអនកមនជមងឺែដល 
វវិឌ ន៍េទរកភពធងន់ធងរ។ 

 មនករលំបកខ្លះៗកនុងករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន។ 
កមពស់ខនងបែង្អកែបបេនះ េនែតអនុញញ តេ យមន ករេធ្វីចលនេ យេសរ ី
មួយចំនួនេនជុំវញិ ម ទងំសងខងរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ េដីមបបីង្វិល 
រេទះរុញជមួយនឹងៃដទងំពីរ។ 
កមពសខ់នងបែង្អក ង (ខងេ្រកមចុងឆ្អងឹ ្ល ប្របេចៀវ)

ទី ងំកង់េ្រកយ - ស្រមប់ករបង្វលិេ យៃដ 
ល្រតឹម្រតូវ៖ េនេពល្របអប់ៃដទងំពីរបនចប់កន់កង់ស្រមប់បង្វិល ែកងៃដរបស់អនកេ្របី

រេទះរុញគួរែតសថិតកនុងមុំែដល្រតឹម្រតូវ។ 

 

េត្ីរតួតពនិតិយយ៉ងដូចេម៉្តច 
 េសនីេ យអនកេ្របីរេទះរុញចប់កន់កង់ស្រមប់បង្វិល េនចំនុចកំពូលៃន 
កង់។ ែកងៃដគួរបត់េនកនុងមុំ ៩០ដឺេ្រក។ 

 ពិនិតយេមីលជមួយនឹងអនកេ្របីផងែដរ ្របសិនេបីកង់ខងេ្រកយគឺបន
សថិតេនកនុងទី ងំមូយ្រតឹម្រតូវស្រមប់លំនឹង (េទមុខស្រមប់ភពសកមម 
និងថយេ្រកយស្រមប់សុវតថិភព)។ 

្របសិនេបីអនកេ្របីរេទះរុញ្រតូវករកង់េ្រកយេដីមបសីថិតេនកនុងទី ងំ “សុវតថិ
ភព” (កត់ែតខិតថយេ្រកយ)េធ្វីែបបេនះ ចមនន័យថ ៃដទងំពីរកត់ែត
ខិតថយេ្រកយេហយីេនះគឺជលកខណៈជក់ែស្តងស្រមប់ករបង្វិលរេទះរុញ
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្របេភទេនះ ចូរពនយល់វធិី ្រស្តេនះដល់អនកេ្របីរេទះរុញ។ 
 
្របសិនេបីមនករេធ្វីករែកស្រមួលនូវទី ងំកង់េ្រកយ ្រ ងំនឹង្រតូវករែក
ស្រមួល និងពិនិតយេឡងីវញិផងែដរ។ 

កមពសក់ែន្លងអងគុយ - ស្រមប់ករបង្វលិេ យេ្រប្ីរបអប់េជងី 
លែដល្រតឹម្រតូវ៖  ស្រមប់អនកេ្របីរេទះរុញែដលអងគុយេ យដងខ្លួន្រតង់ និងែផនកខង

េ្រកយៃនឆ្អឹង្រតគក្រតូវបនទប់្របកបេ យផសុខភព េ យខនង
បែង្អក គត់/នងគួរែត ច ក់្របអប់េជីងបនយ៉ង បេសមីេនេលី
ក្រមលឥដ្ឋ។ 

 

េត្ីរតួតពនិតិយយ៉ងដូចេម៉្តច 
េសនីេ យអនកេ្របីរេទះរុញ អងគុយជមួយនឹងែផនកខងេ្រកយៃនឆ្អឹង្រតគក
របស់េគ ផ្អិបេទនឹងខនងបែង្អក ជមួយនងឹកររុញេជីងេ យ បេសមីេនេលី
ក្រមលឥដ្ឋ។ ពិនិតយេមីល ថេតីេជីងទងំពីរ ច ក់េ យ បេសមីេនេលី
ក្រមលឥដ្ឋឬេទ។ 
្របសិនេបីកមពស់ក្រមលអងគុយខពស់េពក បុគគលិកេស រេទះរុញ ច
ពយយម៖ 
 កត់បនថយកមពស់ពូក។ 
 ភជ ប់ែផនករងឹៃនកែន្លងអងគុយឲយទបជងក្រមលអងគុយេដីម (ទទលួ
ករ្របឹក បេចចកេទស ឬករគ្ំរទកនុងករេធ្វី )។ 

 
ស្រមប់អនកេ្របីែដលរុញេ យ្របអប់េជីងមខ ង ជមយួនឹងេជីងមខ ងេទៀត
ស្រមកេនេលីឈន ន់ជន់- ពិនិតយេមីលសមព ធេនពីេ្រកមឆ្អឹងគូទ ៃនែផនក
មខ ងេទៀតែដលស្រមកេនេលីឈន ន់ជន់ (សូមេមីលេទែផនក ក.៧៖ ែផនក
ពូក “េតីេធ្វីេតស្តដូចេម៉្តច ្របសិនេបីពូកកត់បនថយសមព ធ កំពុងដំេណីរ
ករ”)។ 
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ពនិតិយ ថ នភពដងខ្លួន 
 

 

ពិនិតយពីចំេហៀង និងពីមុខ េតីអនកេ្របីរេទះរុញ
អងគុយេនកនុងរេទះរុញដូចេម៉្តច។ េតីអនកេ្របី 
រេទះរុញអងគុយកនុង ថ នភពដងខ្លួនេ យ្រតង់
ឬេទ?  

 

 

អនកេ្របីរេទះរុញខ្លះចូលចតិ្តបត់្របអប់េជីងចូលកនុង េ យេនពី
េ្រកមពួកេគ។ ករេរៀបចំរេទះរុញខ្លះ គបឺនអនុញញ តេ យេធ្វី 
ែបបេនះបន។ គឺជករល្អ ្របសិនេបីអនកេ្របីរេទះរុញមន 
ផសុខភព មន រមមណ៍ថមនលំនឹង្រគប់្រគន់។ 

 
ពនិតិយសមព ធ 
 

ស្រមប់្រគប់អនកេ្របីរេទះរុញទងំអស់ ែដល្របឈមនឹងករវវិឌ
េទរកដំេបែ្រគ ចូរពិនិតយថេតីសមព ធេនពីេ្រកមឆ្អឹងគូទមន 
សុវតថិភពឬេទ។ 
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ពនិតិយករល ខណៈេពលែដលអនកេ្របរីេទះរញុកំពុងចលត័៖ 
 
ែផនកចុងេ្រកយៃនករល គឺពិនិតយថេតីរេទះរុញសមលមមបុ៉ ្ណ  េនេពលែដលអនកេ្របីរេទះរុញកំពុងចល័ត។ 
្របសិនេបីអនកេ្របីរេទះរុញមិនបង្វិលរេទះរុញេ យឯក ជយ េសនីេ យសមជិក្រគួ រ/អនកកដំរ ជួយរុញ
រេទះរុញ។ 
 

េតី្រតូវពិនិតយេមីលេលីអ្វី៖ 
 
 េតីខនងបែង្អកអនុញញ តេ យអនកេ្របីរេទះរុញេធ្វីចលន ម
ទងំពីររបស់េគេ យេសរកីនុងេពលបង្វលិែដរឬេទ? 

 េតី្របអប់េជីងទងំពីររបស់អនកេ្របីរេទះរុញសថិតេនេលី
ឈន ន់ជន់ែដរឬេទ? 

 េតីកង់េ្រកយសថិតេនកនុងទី ងំ្រតឹម្រតូវស្រមប់អនកេ្របី
រេទះរុញែដរឬេទ? 

 
 
បញជ ី្រតួតពិនតិយ ករលរេទះរញុ 
 
១. េតរីេទះរុញរចួ ល់េហយីឬេន? 
 
េតីរេទះរុញ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេហយី េដីមបធីនថ មនសុវតថិភពកនុងករេ្របី្របស់ និង្រគប់ែផនកទងំ
អស់ដំេណីរករបនល្អ? 
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២. ្រតួតពនិតិយទហំ ំនងិែកស្រមួល 
 

ទទងឹក្រមលអងគុយ៖ 
គួរែតលមមេ យេពញ
េលញ 



ជេ្រមក្រមលអងគុយ៖ 
គន្ល តពីរ្រមមៃដ រ ង
ែផនកខងេ្រកយៃន
ជងគង់ និងចុងក្រមល
អងគុយ/ពូក  

 

កមពសឈ់ន ន់ជន់៖ 
េភ្ល ទងំគូរ្រតូវបន ក់យ៉ងេពញេលញេលីពូក េ យគម នចេន្ល ះ។ ្របអប់េជងី
មខ ងៗ្រតូវបន ក់យ៉ងេពញេលញេលីឈន ន់ជន់េ យគម នចេន្ល ះ។ 

 

កមពសខ់នងបែង្អក៖ 
អនកេ្របីរេទះរុញទទួលបននូវករទប់លំនឹងែដលេគ្រតូវករ និងមនេសរភីពកនុង
ករេធ្វីចលន ម ទងំគូររបស់េគ េដីមបបីង្វិល (្របសិនេបីបង្វិលេ យខ្លួនឯង) 

 

ទី ងំកង់េ្រកយ (ស្រមប់ករបង្វលិេ យៃដ)៖ 
ៃដរបស់អនកេ្របីរេទះរុញគួែតសថិតកនុងែខ បនទ ត់ជមួយនឹងអ័ក កង់េ្រកយ េន
េពលសំយ៉ុងៃដចុះេ្រកម។ 
 

េនេពលៃដចប់កន់កែន្លងកង់ស្រមប់បង្វិល ែកងៃដរបស់អនកេ្របីរេទះគួរែត
សថិតកនុងមុំមយួដ៏្រតឹម្រតូវ។ 

 

្រ ្វ ងំ៖ េតី្រ ្វ ងំទងំសងខងដំេណីរករល្អឬេទ?  
កមពសក់្រមលអងគុយ (ស្រមប់ករបង្វលិេ យ្របអប់េជងី)៖ 
ជមួយអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដលករអងគុយបន្រតង់ខ្លួន ខនងរបស់គត់គួរ្រតូវ
បនទប់េ យខនងបែង្អក្របកបេ យផសុខភព ជមួយនឹងករស្រមក្របអប់ 
េជីងទងំគូរយ៉ង្រសួលេលីក្រមលឥដ្ឋ។ 

 

 
៣. ពនិតិយ ថ នភពដងខ្លួន 
េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ចអងគុយេ យដងខ្លួន្រតង់ និងមនផសុខភពឬេទ? 

ពិនិតយេមីល ថ នភពដងខ្លួនពីចំេហៀង។ 

ពិនិតយ ថ នភពដងខ្លួនពមុីខ/េ្រកយ។ 
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៤. ពនិតិយសមព ធ 
 
ពិនិតយសមព ធេនកែន្លងឆ្អឹងគូទ សំ ប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ្រគប់រូប ែដល្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ។ 
ក 

 

ពនយល់ពីករេធ្វីេតស្តដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 

ខ 

 

េសនីេ យអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេទរខ្លួនេទខងមុខ ឬ្រចត់េឡងីេលី។ 
ក់ចុង្រមមៃដ េនខងេ្រកមកែន្លងឆ្អងឹគូទរបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 

គ 

 

េសនីេ យអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ អងគុយចុះេលី្រមមៃដរបស់អនក។ 
ធនថពួកេគអងគុយបន្រតង់ខ្លួន ជមយួនឹងៃដទងំគូរ ក់េលីេភ្ល ។ 

ឃ កំណត់រកសមព ធ៖ 
ក្រមតិ១ = សុវតថភិព៖ ចុង្រមមៃដ ចកំេរកីចុះ និងេឡងីបន៥ម.ម ឬេ្រចីនជង។ 
ក្រមតិ២ = ្របុង្របយត័ន៖ ចុង្រមមៃដមិន ចកំេរកីបន បុ៉ែន្ត ចដកេចញបនេ យ្រសួល។ 
ក្រមតិ៣ = គម នសុវតថភិព៖ ចុង្រមមៃដ្រតូវគបរតឹយ៉ងែណន។ មនករលំបកកនុងករដក្រមមៃដ 
េចញ។ 

ង េធ្វីេឡងីវញិ េនកែន្លងឆ្អឹងគូទមខ ងេទៀត។ 
 
៥. ពនិតិយករល ខណៈេពលែដលរេទះរុញកពុំងចល័ត 
 
េតីខនងបែង្អកអនុញញ តេ យអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេធ្វីចលន ម ទងំសងខងរបស់េគ េ យេសរកីនុង
េពលបង្វិលែដរឬេទ? 

 

េតីខនងបែង្អកផ្តល់ជករទប់លំនឹងបន្រគប់្រគន់ដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ ែដរឬេទ?  
េតី្របអប់េជីងទងំគូររបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ សថិតេនេលីឈន ន់ជន់ែដរឬេទ?  
េតីទី ងំៃនកង់េ្រកយ មនលកខណៈ្រតឹម្រតូវស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញែដរឬេទ?  
 
 



91 
 

៦. សកមមភព? 
 

េតីមនសកមមភពអ្វីចបំច់ស្រមប់េពលខងមុខ? សរេសរសកមមភពេទកនុងឯក ររបស់អនកេ្របី្របស់
រេទះរុញ។ 

 

 
ចូរចងច៖ំ ជំ នបនទ ប់ េ្រកយេពលករល គឺករែណនដំល់អនកេ្របីរេទះរុញ។ 
 
ករេ ះ្រ យបញ្ហ  
 
េនេពលខ្លះបុគគលិកេស រេទះរុញនឹងរកេឃញីនូវបញ្ហ ែដលេធ្វីេ យរេទះរុញែដលមន សម្រសបនឹងអនក
េ្របី្របស់រេទះរុញ យ៉ង្រតឹម្រតូវ។ បញ្ហ េនះ ចប ្ត លមកពី៖ 
 មនកង្វះខតនូវ្របេភទ និងទំហៃំនរេទះរុញ។ 
 អនកេ្របីរេទះរុញមនត្រមូវករទប់លំនឹងបែនថម េដីមបអីងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន្របកដេ យផសុខភព។ 
 
ខងេ្រកមេនះគឺជដំេ ះ្រ យងយៗេលីបញ្ហ ទូេទមួយចំនួន។ េធ្វីករែកត្រមូវ និងករផ្តល់ករទប់
លំនឹង ថ នភពដងខ្លួនបែនថម គឺបន្រគបដណ្ត ប់យ៉ងពិ ្ត រ េនកនុងករបណ្តុ ះប ្ត លក្រមិតមធយម។ 
 
ដំេ ះ្រ យទងំអស់េនះសនមតថ ទំហ្ំរប ក់្របែហលៃនរេទះរុញស្រមប់អនកេ្របីរេទះរុញ ្រតូវបន
េ្រជីសេរសីេចញពីរេទះរុញែដលមន្រ ប់។ ជនិចចកល្រតូវពិនិតយេមីលទំហេំនះ មុនេពលេធ្វីករែកត្រមូវ
រេទះរុញ។ 
 
បញ្ហ ៖ ជេ្រមក្រមលអងគុយខ្លេីពក 
 

្របសិនេបីជេ្រមក្រមលអងគុយ (ពីមុខេទេ្រកយ) ខ្លីជងជេ្រមក្រមលអងគុយរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ 
(ស្រមប់មនុស េពញវយ័) ពី១០០ម.ម េឡងីេទ គឺជបញ្ហ ។ អនកេ្របីរេទះរុញនឹងមិនមនករទប់លំនឹង 
បន្រគប់្រគន់ពីក្រមលអងគុយ កនុងករអងគុយ្របកបេ យផសុខភពេទ។ ករកត់បនថយសមព ធ ក៏មនករ
ថយចុះែដរ។ ជេ្រមក្រមលអងគុយត្រមូវេ យមន្របែវង្រគប់្រគន់។ 
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ដេំ ះ្រ យ៖ មនដេំ ះ្រ យបេីផ ងៗគន  ដូចបនេរៀប ប់ខងេ្រកម៖ 
ដេំ ះ្រ យ ករ្របុង្របយត័ន 

១. ពន្ល ្របែវងជេ្រមៃនក្រមលអងគុយរេទះរុញ មរយៈករបន្ល យរបែដកតួេលី និងករជំនួសេកសូ៊
េ្រ មេអបុ៉ង។ 
 ្របសិនេបី រេទះរុញ ជ្របេភទបត់ត ួពិនតិយេមីល
ថេតីែដកតួេលី េន ច់េ យែឡកឬេទ។ មន
ន័យថ ែដកតួេលីមិនែមនជែផនកៃនតួរេទះរុញ
េនះេទ។ 

 កនុងករណីេនះ ករបន្ល យរបែដកតួទប់អងគុយ
ចេធ្វីេទបន និង្របែវងៃនេកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ង

ថមី្រតូវបនត្រមូវ។ 

 

២. ពន្ល ្របែវងជេ្រមៃនក្រមលអងគុយរេទះរុញ មរយៈករជំនួសេកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ង។ 
្របសិនេបីរេទះរុញមនតួែដលមិន ចបត់បន 
ជមួយនិងេកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ង ពិនិតយេមីលថេតីែដក
តួេលី ចបន្ល យេចញពីក្រមលអងគុយបន។ 
 

កនុងករណីេនះ ្របែហលជ ចជំនួសេកសូ៊េ្រ ម
េអបុ៉ង េ យេកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ងថមីែដល្រតូវបនែក
ត្រមូវ្របែវងរបស់ ។ 

 

៣. ពន្ល ្របែវងជេ្រមៃនក្រមលអងគុយរេទះរុញ មរយៈករបែនថមបនទះក្ត ររងឹ ជមួយនឹងពូក។ 
 ក្រមលអងគុយរងឹ ចេធ្វីពីេឈ ីប្ល សទីក ឬ 
សមភ រៈរងឹេផ ងេទៀតែដលមិន ចបត់ ឬែបក។ 

 ក្រមលអងគុយ ចភជ ប់េទនឹងរបែដកតួេលី។ 
 បែនថមពូកែដលមនទទឹង និងជេ្រមដូចគន េទ

មក្រមលអងគុយថមី។ 

 ធនថក្រមលអងគុយថមី គមឺនលកខណៈរងឹ
្រគប់្រគន់កនុងករ្រទទមងន់របស់អនកេ្របី។ ពិនិតយ
េមីលថេតីក្រមលអងគុយ មិន ចបត់បន ឬ
ែបកេចញ ពីក្រមលអងគុយរេទះរុញែដលមន
្រ ប់។ 

 ជនិចចកល្រតូវធនថ ក្រមលអងគុយរងឹគឺ
បនផ្តល់ជមួយនឹងពូក - ស្រមប់ ល់អនកេ្របី
រេទះរុញ។ 

 ពិនិតយេមីលកនុងកំឡុងេពលៃនករល ថខនង
បែង្អក និងឈន ន់ជន់ មនកមពស់្រតឹម្រតូវល្អ។ 
ក្រមលអងគុយរងឹ និងពូកនឹង្រទអនកេ្របីរេទះរុញ 
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េនកនុងរេទះរុញ។ 
 
បញ្ហ ៖ ជេ្រមក្រមលអងគុយែវងេពក 
 
្របសិនេបីក្រមលអងគុយែដលមនជំេ ខ្លី ចរកបន មន្របែវងែវងេពក អនកេ្របីរេទះរុញនឹងមិន ចអងគុយ
បនេ យ្រតង់ខ្លួនេឡយី។ ជេ្រមក្រមលអងគុយ្រតូវែតមន្របែវងខ្លី។ 
 
ដេំ ះ្រ យ៖ មនដេំ ះ្រ យមយួ ដូចបនេរៀប ប់ខងេ្រកម៖ 
 

ដេំ ះ្រ យ ករ្របុង្របយត័ន 
១. េធ្វីឲយ្របែវងជេ្រមៃនក្រមលអងគុយរេទះរុញខ្លីជងមុន។ 
 គូសសមគ ល់េនេលីជេ្រមៃនក្រមលអងគុយ ែដល
្រតូវកេលីក្រមលអងគុយែដលមន្រ ប់។ 

 ្របសិនេបីក្រមលអងគុយមនេកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ង៖ 
ដកេកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ងេចញ េធ្វី េ យខ្លី (េ្របី
ម៉សីុនេដរ) េហយីជំនួស េឡងីវញិ។ 

 ្របសិនេបីក្រមលអងគុយរងឹ៖ ដកក្រមលអងគុយ
េចញ  េធ្វី េ យខ្លី េហយីជំនួស េឡងីវញិ។ 

 េធ្វីពូកេ យខ្លីជងមុន េ យសីុេទនឹងជេ្រមៃន
ក្រមលអងគុយថមី។ 

 េនេពលកត់ក្រមលអងគុយរងឹ - ជនិចច
កល្រតូវធនថ ្រគប់ែគម និងបំែណក 
តូចៗទងំអស់មនភពរេ ង។ 

 េនេពលកត់ពូក - ជនិចចកល្រតូវកត់ពី
ខងមុខ េធ្វីដូេចនះ កែន្លងកត់បនថយសមព ធ
ែដលេនែផនកខងេ្រកយពូកេនរក បន
ភពេដីមដែដល។ 

 
 
បញ្ហ ៖ កមពសឈ់ន នជ់ន ់ទបេពក 
 

្របសិនេបីកមពស់ឈន ន់ជន់ទបេពក អនកេ្របីរេទះរុញនឹងមិន ច ក់េជីងរបស់េគេ យផសុខភព េន
េលីឈន ន់ជន់បនេឡយី។ បញ្ហ េនះ ចប ្ត លេ យគត់/នងរអិលេចញេទខងមុខរេទះរុញ ឬមន
រមមណ៍មិនថមិនមនលំនឹង។ នងឹពុមំនករទប់លំនឹងបន្រគប់្រគន់ កនុងករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន

្របកបេ យផសុខភព។ ឈន ន់ជន់្រតូវែតបនេលីកេឡងី។ 
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ដេំ ះ្រ យ៖ មនដេំ ះ្រ យពរី ដូចបនេរៀប ប់ខងេ្រកម៖ 
 

ដេំ ះ្រ យ ករ្របុង្របយត័ន 
១. េលីកកមពស់ឈន ន់ជន់េឡងី េ យេធ្វីថនឹមឈន ន់ជន់េ យខ្លី។ 
 ភគេ្រចីនៃនរេទះរុញកង់បួន ថនឹមឈន ន់ជន់

ចកត់េ យខ្លីបន។ 
ជនិចចកលពិនិតយេមីលថ ្របព័នធែកស្រមួលករភជ ប់
េនែតដំេណីរករល្អ។ 

២. េលីកឈន ន់ជន់េឡងី េ យ្រទប់កមពស់ឈន ន់ជន់។ 
 េ្របីេឈ ីឬសមភ រៈែដលរងឹមេំផ ងេទៀត កនុង
ករបែនថមកមពស់ឈន ន់ជន់។ 

ពិនិតយេមីលថករ្រទប់កមពស់ឈន ន់ជន់េ យខពស់
េឡងី មិនបញឈប់ដំេណីរករៃនករបង្វិលឈន ន់ជន់
េចញេ្រកស្រមប់ករផ្ល ស់ទីេឡយី។ 

 
ឈន ន់ជន់បន្រទប់េឡងី េ យខពស់ (កនុងករបង្ហ ញេនះ 
្រគន់ែតែផនកមខ ងែដល្រតូវបន្រទប់េ យខពស់ កនុងករ
ស្រមបស្រមួលស្រមប់េជីងមខ ងែដលខ្លីេនះ)។ 

 
 
បញ្ហ ៖ កមពសឈ់ន នជ់ន ់ខពសេ់ពក 
 

្របសិនេបីកមពស់ឈន ន់ជន់ខពស់េពក េភ្ល របស់អនកេ្របីរេទះរុញនឹងមិនបនេន បេសមី្របកបេ យ 
ផសុខភពេលីក្រមលអងគុយេឡយី។ ឈន ន់ជន់ែដលខពស់េពក ចបេងកីនសមព ធមកេលីឆ្អឹងគូទ។ ឈន ន់
ជន់ចបំច់្រតូវេធ្វីេ យទប។ 
 
ដេំ ះ្រ យ៖ ចមនដេំ ះ្រ យពរីយ៉ង ដូចបនេរៀប ប់ខងេ្រកម៖ 
 

ដេំ ះ្រ យ ករ្របុង្របយត័ន 
១. េធ្វីឈន ន់ជន់េ យទប េ យករបន្ល យបំពង់ទីបខងកនុងេ យែវងជងមុន។ 
 ពិនិតយេមីល ្របសិនេបីបំពង់ទីបខងកនុង

ចជំនួសេ យបំពង់ែវងជងមុន។ 
 ្របសិនេបី ចជំនួសបន -ជំនួស េ យ

ធនថ ឈន ន់ជន់នឹងមនិទបេពក ែដល ចប ្ត ល 
េ យប៉ះេទនឹងដី។ ្របសនិេបីមនករណីេនះេកីតេឡងី 
កជេ្រមីសទី២ ជំនួសវញិ។ ្របសនិេបី េនែតមិនដំេណីរ
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បំពង់ែដលមនមុខកត់ នងិមនភពរងឹ
មដូំចគន ។ 

ករបន រេទះរុញេនះគឺមិន កសមយនិងអនកេ្របីេទ។ 

២. េលីកកមពស់ពូក។ 
 េលីក កមពស់ពូក ឬេលីកពូកេឡងី ម 
រយៈករបែនថមសមភ រៈរងឹពីេ្រកម ។ 

មិន្រតូវេ្របីេអបុ៉ងទន់កនុងករេលីក កមពស់ពូកេឡយី។ នឹង
្រសុតចុះ េហយីនឹងមិនមនលំនឹងេទ។ 
 

ពិនិតយេមីលកនុងកំឡុងេពលៃនករល ធនថខនងបែង្អកគឺ
មនកមពស់្រតឹម្រតូវ។ ពូកែដលខពស់ នឹង្រទអនកេ្របីរេទះរុញ
េឡងី េនកនុងរេទះរុញ។ 
 

ពិនិតយថ ពុមំនបញ្ហ េលីមុខងរអ្វីេទ ជមួយនឹងករបេងកីន
កមពស់របស់ពូក។ ឧទហរណ៍ - អនកេ្របរីេទះរុញ្របែហលជ
នឹងមិន ចចូលរេទះរុញេនពីេ្រកមតុ។ 

 
បញ្ហ ៖ េជីងេទរទនេ់ទរក កររេមៀលចូលកនុង ឬេចញេ្រក 
 

េនេពលខ្លះេជីងរបស់អនកេ្របីរេទះរុញរេមៀលចូលកនុងឬេចញេ្រក។ ករណីេនះ្របែហលជប ្ត លមកពី
រេបៀបែដលពួកេគបនេ្របីកនុងករអងគុយ ឬមនេហតុផលែផនក ងកយ (ឧទហរណ៍ ភពេខ យៃនកំ ងំ
ច់ដុំ)។ ករែកស្រមួលយ៉ង មញញចំេពះក្រមលអងគុយ ឬពូក ចជយួកនុងករកត់បនថយបញ្ហ េនះ។ 

 
ដេំ ះ្រ យ៖ ចមនដេំ ះ្រ យបយ៉ីង ដូចបនេរៀប ប់ខងេ្រកម៖ 
 

ដេំ ះ្រ យ 
១. ពិនិតយកមពស់ឈន ន់ជន់េ យបនពីរដង។ 
ធនថ កមពស់ឈន ន់ជន់្រទដល់អនកេ្របីរេទះរុញបនយ៉ង្រតឹម្រតូវ (រមួទងំសមព ធ គួរែតដឹងថមនេនពី
េ្រកម្របអប់េជីង ឬេនពីេ្រកមេភ្ល )។ 
២. ពិនតិយក្រមលអងគុយ មនភពតឹងែណនសមរមយ។ 
 ្របសិនេបីរេទះរុញមនេកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ងេនក្រមលអងគុយ ្រតូវធនថក្រមលអងគុយមនភពតឹង
ែណនមិន្រសុត។ 

 ្របសិនេបីក្រមលអងគុយមនលកខណៈេ្រទម រ្ឺរសុត នឹងជួយជ្រមុញេ យេជីងរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ
រេមៀលចូលកនុង។ 

៣. បែនថមដុំេអបុ៉ងកនុងពូក េដីមបទីប់េភ្ល ទងំពីរេ យេនកនុងទី ងំ្រតឹម្រតូវ (ដូចមនេនកនុង DVD និងករ



96 
 

បង្ហ ញ)ឬផ្តល់ពូកេកង ឬពូកែកត្រមូវ ្របសិនេបីចបំច់។ 
 ពូកេកងកត់បនថយសមព ធខ្លះមនែគមពកេនចេន្ល ះេភ្ល ទងំពីរ ែដលនឹងជួយរក េភ្ល ទងំពីរេនឃ្ល ត
ពីគន ្របកបេ យផសុខភព។ ែគមពក ចេធ្វីេ យខពស់បន េដីមបផី្តល់ករទប់បែនថមេទៀត ្របសិន 
ចបំច់។ 

 ពូកេកងកត់បនថយសមព ធខ្លះមន“ចង្អូរ” ស្រមប់ ក់េជីងេនកនុង ។ ែគមៃនចង្អូរ ចេធ្វីេ យខពស់ 
េដីមបបីញឈប់េជីងពីកររេបៀលេចញេ្រក។

 
 

 

ដុំេអបុ៉ងែដលបនបែនថមេនចំក ្ត លៃនែផនកខងមុខពូក េដីមបី
ជួយរក េជីងរបស់អនកេ្របីរេទះរុញេ យឃ្ល តឆង យពគីន បន្តិច 
បន្តួច។ 

 

ដុំេអបុ៉ងែដលបនបែនថមេនចំេហៀងៃនែផនកខងមុខពូក េដីមបជីយួ
រក េជីងរបស់អនកេ្របីរេទះរុញពីករធ្ល ក់េចញេ្រក។ 

 
 
បញ្ហ ៖ ្របអបេជីងេទរទនេ់ទរក កររអលិេចញពឈីន នជ់ន ់
 

េនេពលខ្លះ្របអប់េជីងរបស់អនកេ្របីរេទះរុញរអិលេចញពីឈន ន់ជន់។ ជញឹកញប់គឺប ្ត ល 
មកពីេហតុផលែផនក ងកយ (ឧទហរណ៍ ករេខ យកំ ងំ ច់ដុំ ឬចលនក្រន្ត ក់ៃន ច់ដុំ)។ 
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ដេំ ះ្រ យ៖ មនដេំ ះ្រ យបយ៉ីង ដូចបនេរៀប ប់ខងេ្រកម៖ 
 

ដេំ ះ្រ យ ករ្របុង្របយត័ន 
១. ពិនិតយកមពស់ឈន ន់ជន់េ យបនពីរដង។ 
 ធនថ កមពស់ឈន ន់ជន់ ្រទអនកេ្របីរេទះរុញ
បនយ៉ង្រតមឹ្រតូវ (រមួទងំសមព ធ គួរែតដឹង
ថមនសមព ធេនពីេ្រកម្របអប់េជីង ឬេនពី
េ្រកមេភ្ល )។ 

 

២. ែកស្រមួលមុំឈន ន់ជន់ (្របសិនេបី ចេធ្វីបន)។ 
 ពិនិតយេមីល ្របសិនេបីមុំឈន ន់ជន់ ចែក
ស្រមួលបន។ 

 ្របសិនេបី ចែកស្រមួលបន ពយយមបេងកីន
មុំៃនឈន ន់ជន់។ េធ្វីែបបេនះ ចជួយទប់េជីង
របស់អនកេ្របីរេទះរុញេនហនងឹកែន្លង។ 

ពិនិតយេមីលថ េនែតមនសមព ធេនពីេ្រកមេជីង។ 

៣. បែនថមបនទះ្រក ត់បិទេបីក   
 ភជ ប់បនទះ្រក ត់រ ងែផនកទងំពីរៃនថនឹម
ឈន ន់ជន់ឲយ្រសបកែន្លងកេជីងទងំពីរ។ 

 ្របសិនេបី្របអប់េជីងេទរទន់េទរកកររអិល
េទេ្រកយ បនទះ្រក ត់នឹងទប់េជីងពខីង
េ្រកយ។ 

 ្របសិនេបី្របអប់េជីងេទរទន់េទរកកររអិល
េទមុខ បនទះ្រក ត់នឹងទប់េជីងពីខងមុខ។ 

្រតូវធនថបនទះ្រក ត់បិទេបីក ងយ្រសួលកនុង
ករយកេចញ ដូេចនះអនកេ្របីរេទះរុញ ចចូលកនុង នងិ
េចញេ្រកពីរេទះរុញេ យមិនេ្របីកម្ល ងំ។ 
 
ពិនិតយេមីលថ អនកេ្របីរេទះរុញ ចេឈងចប់បនទះ
្រក ត់បិទេបីក េ យពុំ្រតូវករជំនួយ និង ចពក់ 
និងេ ះ យ៉ងងយ្រសួល។ 

 
 

 

បនទះ្រក ត់ទប់កំភនួេជងី ចជួយរក េជីងរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ
េននឹងកែន្លង។ 
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បនទះ្រក ត់េនខងេ្រកយ្របអប់េជីង ចផ្តលក់រទប់បែនថម ជួយ
កនុងករបងក េជីងរបស់អនកេ្របីរេទះរុញពីកររអិលេចញេទេ្រកយៃន
ឈន ន់ជន់។ 

 
បញ្ហ ៖ រេទះរញុមនទំហធំេំពក 
 

េនេពលខ្លះរេទះរុញែដលតូចជងេគ ចរកបនគឺេនែតធំេពកស្រមប់អនកេ្របីរេទះរុញ។ ្របសិនេបីក្រមល
អងគុយរេទះរុញធំេពក អនកេ្របីរេទះរុញនឹងជួបករលំបកកនុងករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួន និងទំនងជនឹងដួល
េទមខ ង។ ករស៊កបែនថមេអបុ៉ងខ្លះៗ ចជួយផ្តល់ដល់អនកេ្របីរេទះរុញជមួយនឹងករទប់កនុងករអងគុយ
ជមួយដងខ្លួន្រតង់។ 
 
ដេំ ះ្រ យ៖ មនដេំ ះ្រ យមយួ ដូចបនេរៀប ប់ខងេ្រកម៖ 
 

ដេំ ះ្រ យ ករ្របុង្របយត័ន 
១. ស៊កបែនថមេអបុ៉ងេនសងខង្រតគក។ 
 ស់ចេន្ល ះ រ ងអនកេ្របីរេទះរុញ (អងគុយេនចំ 
ក ្ត លរេទះរុញ េ យយកខនងផ្អឹបនងឹខនង
បែង្អក) និងែផនកទងំសងខងៃនពន ក់ៃដ។ 

 កត់ និងស៊កបែនថមបនទះេអបុ៉ងេទបំេពញចេន្ល ះ
រ ងែផនកទងំសងខងៃនអនកេ្របីរេទះរុញ និងេន
ខងរបងំជញជ ងំរេទះរុញ។ 

 ពិនិតយេមីលករល។ 
 េកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ង និងស៊កភជ ប់េអបុ៉ង។ 
្របសិនេបីពន ក់ៃដមនលកខណៈរងឹ បនទះេអបុ៉ង
្របែហលជ្រតូវបនភជ ប់េទនឹងពន ក់ៃដទងំពីរ។ 
ពួក ក៏ ច្រតូវបនភជ ប់េទនឹងែផនកខងេលីៃន 
ពូកផងែដរ។ 

បនទះេអបុ៉ង្រតូវែតខិតជិតដងខ្លួនរបស់អនកេ្របី ម
ែដលករចង់បន។្រតូវធនថពូកសីុគន េទនឹង
ទទឹងក្រមលអងគុយ។ 
 
្របសិនេបីរេទះរុញធំទូ យេពក អនកេ្របីរេទះរុញ
ក៏លំបកនឹងចប់កន់កង់ស្រមប់បង្វិលផងែដរ។ 
ករេឈងចប់កន់កង់ស្រមប់បង្វិល េ្រចីនដង
េពក ចបងកេ យមន របួសសន្ល ក់ ម បន។ 
្រតូវពិចរ េ យយកចិត្តទុក ក់ ថេតី 
រេទះរុញមនសុវតថិភពស្រមប់អនកេ្របីែដរឬេទ 
មុនេពលករេចញេសចក្តីែណន ំ(ករេ្រជីសេរសី)
រេទះរុញ។ 

 



99 
 

 

ករស៊កដុំេអបុ៉ង ចកត់បនថយទំហទំទឹងខងកនុងៃន 
រេទះរុញ។ 

 
 

ជំ នទ៧ី៖ ករបណ្តុ ះប ្ត លអនកេ្របរីេទះរញុ 
 

ពត៌មន នងិករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេទះរុញ ចជួយដល់អនកេ្របីរេទះរុញជេ្រចីនអនក កនុងករទទួលបន
ផល្របេយជន៍ពីរេទះរុញរបស់ពួកេគយ៉ងពិត្របកដ។ ពុំមនជំ នេនះេទ ្របែហលជរេទះរុញនឹងមិន
ចជួយអនកេ្របីរេទះរុញ មែដល ច េធ្វីេទបនេនះេឡយី។ 

 
េតអី្វខី្លះជជំនញដម៏ន រៈ្របេយជនស៍្រមបអ់នកេ្របីរេទះរញុ? 
 

ចំនុចសំខន់ៗបំផុតទងំ្របមំួយែដល្រតូវចងចកំនុងករបេ្រងៀនគឺ៖ 
 រេបៀបៃនករចប់កន់រេទះរុញ។ 
 រេបៀបៃនករចូល និងករចកេចញពីរេទះរុញ (ប្តូរទី ងំ)។ 
 ករចល័តរេទះរុញ សុីគន េទនឹងត្រមូវកររបស់អនកេ្របី។ 
 រេបៀបបងក ដំេបែ្រគ និងអ្វីែដល្រតូវេធ្វី ្របសិនេបីមនករវវិឌ
េទរកដំេបែ្រគ។ 

 រេបៀបែថទេំទះរុញ និងពូកេនឯផទះ។ 
 អ្វីែដល្រតូវេធ្វី ្របសិនេបីមនបញ្ហ ។ 

 
 
បញជ ី្រតួតពិនតិយេនទំព័របនទ ប់ បង្ហ ញនូវជំនញជក់ ក់ែដលអនកេ្របីរេទះរុញ ចនឹង្រតូវករកនុងករេរៀន
សូ្រត។ អនកេ្របីរេទះរុញខ្លះ នឹងមនជំនញទងំេនះរចួជេ្រសច។ ជំនញទងំអស់មិនសុទធែតសំខន់
ស្រមប់អនកេ្របីរេទះរុញ្រគប់រូបេនះេទ។ 
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បុគគលិកេស រេទះរុញ ចេ្របីបញជ ី្រតួតពិនិតយកនុងករេ្រជីសេរសីករបណ្តុ ះប ្ត លែដលអនកេ្របីរេទះរុញ
មនត្រមូវករ។  
ករសេ្រមចចិត្តេនះគឺេធ្វីេឡងី មរយៈករ យតៃម្ល និង មរយៈករពិភក ជមួយអនកេ្របីរេទះរុញ។ 
កែន្លងផ្តល់េស ខ្លះ ចេ្របីបញជ ី្រតួតពិនិតយេនះ ជទ្រមង់ និងរក ទុកេនកនុងឯក ររបស់អនកេ្របី 
រេទះរុញ។ កនុងករណីេនះ បញជ ី្រតួតពិនតិយក៏ ចេ្របីបនស្រមប់កត់្រ នូវករបណ្តុ ះប ្ត លែដល្រតូវបន
ផ្តល់។ 
 
ជនិចចកល ពិនិតយេមីលជមួយអនកេ្របីរេទះរុញ ថេតីគត់/នងចង់េ យអនកកំដរេរៀនពីជំនញែដលអនក
កំពុងបេ្រងៀនែដរឬេទ។ អនកេ្របីរេទះរុញជេ្រចីន គឺបនគ្ំរទេ យ្រគួ រ ឬអនកកំដររបស់ពួកេគ។ មន
រៈ្របេយជន៍ស្រមប់អនកពក់ព័នធ្រគប់រូបចូលរមួកនុងករេរៀនពីរេបៀបេ្របី និងែថទរំេទះរុញ។ 

 
េធ្វដូីចេម៉្តចេដមីបេី យករបណ្តុ ះប ្ត លអនកេ្របរីេទះរុញ ទទលួបនេជគជ័យ 
 

 ែស្វងរកនូវអ្វីែដលអនកេ្របីរេទះរុញបនដឹងរចួេហយី។ 
 ពនយល់ បង្ហ ញ និងអនុញញ តេ យអនកេ្របីរេទះរុញបនអនុវត្តន៍។ 
 េ្របីនូវភ ែដលមនុស ្រគប់គន ចយល់បន។ 
 េ យអនកេ្របីរេទះរុញ បេ្រងៀនដល់អនកេ្របីរេទះរុញេផ ងេទៀត។ 
 េ្របី្របស់ជំនញទំនក់ទំនងល្អ។ 
 ជលកខណៈេលីកទឹកចិត្ត។ 
 
 

បញជ ី្រតួតពិនិតយ ករបណ្តុ ះប ្ត លដលអ់នកេ្របីរេទះរញុ 
 

 
ជំនញែដលនឹង
បេ្រងៀន 

ជំនញែដលបន
បេ្រងៀន 

ករេ្របរីេទះរុញ 
ករបត់រេទះរុញ   
ករេលីករេទះរុញ   
ករេ ះកង់េចញ មរេបៀបែដលេលឿន   
ករេ្របី្រ ្វ ងំ   
ករេ្របីពូក រមួទងំករ ក់ទី ងំដងខ្លួនបន្រតឹម្រតូវ   
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ករប្តូរទី ងំ 
ករប្តូរទី ងំេ យឯក ជយ   
ត្រមូវករជំនួយកនុងករប្តូរទី ងំ   
េផ ងៗ   
ករចល័តេ យរេទះរុញ 
ករបង្វិលបន្រតឹម្រតូវ   
េឡងី និងចុះចំេ ត   
េឡងី និងចុះជេណ្តី រ   
េលីបរេិវណរដិបរដុប   
ករបំបស់កង់មុខ   
ករបងក ដេំបែ្រគ 
ករពិនិតយរកដំេបែ្រគ   
ករកត់បនថយសមព ធ េ យករបេង្ហីបគូទ   
បរេិភគបន្រតឹម្រតូវ និងផកឹទឹកេ យបន្រគប់្រគន់   
្រតូវេធ្វីអ្វី ្របសិនេបីមនករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ   
ករែថទរំេទះរុញេនឯផទះ 
សំ តរេទះរុញ។ េបកគក់ និង ល ពូកនិងេ្រ មពូក   
ក់េ្របងេនកែន្លងែដលវលិ   

សប់កង់ ្របសិនេបីជេពះេវៀនកង់សប់ខយល់   
រតឹកបលេខច  និងេខច  (្របសិនេបីបត់)   
រតឹក ំ(្របសិនេបីបត់)   
ពិនិតយេមីលេកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ង   
ពិនិតយេមីលែ្រចស   
ពិនិតយេមីលពូក   
េត្ីរតូវេធ្វអី្វ ីេនេពលមនបញ្ហ េកតីេឡងី 
រេទះរុញ្រតូវករជួសជុល   
រេទះរុញមិនសម្រសប ឬមិន្របកបេ យផសុខភព   
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ជំ នទ៨ី៖ ករែថទ ំជួសជុល នងិ ម ន 
 

ករែថទរំេទះរុញ និងពូកបនេទៀងទត់ នឹងសន ៃំថ្លស្រមប់ករជួសជុល បេងកីនជីវតិៃនរេទះរុញ និងបងក  
របួស ន ម ក៏ដូចជករខូចខតយូរអែង្វងដល់ខ្លួន្របណរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ។ រេទះរុញែដលបនែថទ ំ
នឹងមនផសុខភពជង។ ករេ្របីកម្ល ងំ្របកបេ យ្របសិទធភព នងិមនភពងយ្រសួលកនុងករេ្របី។ ពូក
ែដលបនែថទ ំនឹងបន្តផ្តល់ករកត់បនថយសមព ធ និងករទប់លំនឹង។ 
 

បុគគលិកេស រេទះរុញ មនករទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របប់អនកេ្របីរេទះរុញពីរេបៀបែថទរំេទះរុញ និងពូក
របស់ពួកេគេនឯផទះ។ 
 
បងក ករជសួជុល៖ ករែថទេំនផទះ 
 

មន្របមំួយចំនុច ែដលអនកេ្របីរេទះរុញ ចេធ្វីេនឯផទះកនុងករែថរក រេទះរុញ និងពូករបស់ពួកេគ។ 
បង្ហ ញដល់អនកេ្របីរេទះរុញពីរេបៀបែថទរំេទះរុញ និងពូកេនឯផទះ និងពនយល់ពី រៈសំខន់របស់ ។ 

ងេនខងេ្រកម នឹងពនយល់នូវអ្វីែដល្រតូវេធ្វី េហតុអ្វីបនជ សំខន់ និងរេបៀបៃនករេធ្វី។ 
 

ធនធនកនុង្រសុក ស្រមបក់រជសួជុលរេទះរញុ 
 

ែស្វងរកអនក ែដល ចជួយជួសជុលរេទះរុញេនកនុងមូល ្ឋ នរបស់អនក។ កែន្លង ឬអនកែដល ចេធ្វីបន៖
 អនកជួសជុលកង់។ 
 ជងមូ៉តូ ឬ ន។ 
 េ ងជង ជងផ រ ជងែដក ជងេឈ ីជងសង្ហ រមឹ (េឈ)ី។ 
 អនកេ្របីរេទះរុញ សមជិក្រគួ ររបស់អនកេ្របីរេទះរុញ ច់ញតិ ឬអនកជិតខង។ 
 ជងកត់េដរ ស្រមប់ជួសជុលេកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ង។ 
 កែន្លងេស រេទះរុញ។ 
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រេបៀបែថទរំេទះរញុេនឯផទះ 
 េហតុអ្វបីនជ សំខន់ េតេីធ្វី ដូចេម៉្តច 
១. សំ តរេទះរុញ និងពូក 

 

បញឈប់ករែ្រចះចប់េចញពី
េ្រគឿងែដក។ 
 

បញឈប់ករពុកផុយ េចញពី
េ្រគឿងេឈ ីនិងេកសូ៊េ្រ ម
េអបុ៉ង។ 
 
បញឈប់ករខូចខតបងកេ យ
កំទិចធូលីជប់េនកែន្លងែដល 
វលិ។ 

េ្របីទឹកេក្ត ឧណ្ណ៍ ៗ ជមួយនិង បូ៊ 
បន្តិច។ 
 

ងសំ ត និងសំងួត។ 
 

េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េនកែន្លង
ែដលវលិ និងកែន្លងែដលេកសូ៊េ្រ ម
េអបុ៉ងភជ ប់េទនិងតួរេទះ។ 
 

ដកពូកេចញពីេ្រ ម និង ង េ យ
ែឡកពីគន ។ 
 

ជនិចចកលសំងួតពូកេនកនុងម្លប់ - មិន
ផទ ល់នឹងកំេ ្រពះ ទិតយ។ 

២. ក់េ្របងេនកែន្លង 
ែដលវលិ 

 

រក កែន្លងែដលវលិេ យេន 
រេ ង។ 
 

ជួយបញឈប់ករែ្រចះចប់។ 

សំ ត និងសំងួតរេទះរុញជមុន។ 
 

េ្របីេ្របងរអំិល ឧទហរណ៍េ្របងខ្ល ឃមុ។ំ 
 
ក់េន្រគប់កែន្លងែដលវលិ។ 

៣. សប់កង់ (្របសិនេបីជកង់
េ្របីខយល់) 

 

សំបកកង់នឹងេនបនយូរ។ 
 
ងយ្រសួលកនុងករបង្វិល
រេទះរុញ ចំ យកម្ល ងំតិច។ 
 
្រ ្វ ងំនឹងដំេណីរករបនល្អ។ 

សងកត់សំបកកង់និងេមៃដ េដីមប ី
ពិនិតយេមីលសមព ធ។ សំបកកង់គួរែត
ចសងកត់ចុះបន្តិច (្របែហល  

៥ម.ម)។ 
 

សមព ធគួរែតេសមីគន  ស្រមប់កង់ 
ទងំពីរ។ 
 

សប់កង់េ យេ្របីសនបសប់កង់ ឬសនប
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សប់ែដលមនលកខណៈ 
្រសេដៀងគន ។ កត់បនថយសមព ធេ យ
ករបេញចញខយល់ ម ៉ល់។ 

៤. រតឹេខច  និងបូ៊ឡុង 
(្របសិនេបីបត់) 

 

ករបត់េខច  ចបងកេ យករ
ចល័ត្រប្រពឹត្តេទ មិនបន ម
ចិត្តចង់។ 
 

ចេធ្វីេ យមិនមន 
ផសុខភព និងបងកេ យែផនក

មួយសឹក ឬបត់។ 

ពិនិតយេមីលករបត់បូ៊ឡុង ឬេខច ។ រតឹបូ៊
ឡុង ឬេខច នឹងម៉េឡត។ 
 
មិន្រតូវរតឹតឹងេពក។ 

៥. រតឹក ំ(្របសិនេបីបត់) 

 

ករធូររលុងកំ ចបងក 
េ យកង់េបរ និង្រសុតចុះ។ 

្រចបច់កទំងំពីរចូលគន  េ យបន
្រគប់ែផនកទងំអស់ៃនកង់។ ្របសិនេបីក ំ
“ចុះញ៉ម” េនេពលែដលអនករុញថនមៗ 

ចនឹងធូរខ្ល ងំេពក។ រតឹកនំឹង 
ម៉េឡត។ 
កំ ចតឹងខ្ល ងំេពក ្របសិនេបីេឃញី
ង្រតង់ និងរងឹខ្ល ងំ។ ្របែហលជតឹង
េពក ែដលគួែតបនធូរវញិ។ 

៦. េធ្វីករពិនិតយជេទៀងទត់ 
ពនិតិយែ្រចះ នងិពនិតិយេកស៊ូ
េ្រ មេអបុ៉ង 

 

ែ្រចះេធ្វីេ យភពខ្ល ងំៃន 
សមភ រៈថយចុះ។ 
 

ចបងកេ យែផនក មួយ
ខូច នងិ ចបងកេ យរបួស
ន មដល់អនកេ្របី។ 

 
េកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ង ត្រមូវេ
យេនកនុង ថ នភពល្អ េដីមបី

ពិនិតយេមីលែផនកខងេលីៃនែដកែដល
បន បថន  ំស្រមប់ករពរែ្រចស។ 
 

្របសិនេបីែ្រចស្រតូវបនរកេឃញី េ្របី
្រក ស់ខត់ ឬ្រចស់ែដក េដីមបដុីស
េចញ។ 
 

សំ តនិងេ្រគឿងព្រងវ និង្រក ត់ 
និង បថន ំ រជថមី។ 
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ទប់លំនឹងអនកេ្របីរេទះរុញ និង
ផ្តល់នូវផសុខភពល្អ។ 
 
្របសិនេបីេកសូ៊េ្រ ម 
េអបុ៉ងរែហកភ្ល មៗ អនកេ្របី 
រេទះរុញ្របែហលជ្រតូវរបួស
ន ម។ 

 

រកេមីលកែន្លងរែហក សឹក ធូលី ឬែផនក
មួយៃនែដកលយេចញេ្រក។ 

 

ពិនិតយេមីលភពតឹង្រតឹម្រតូវៃនក្រមល
អងគុយ និងខនងបែង្អក។ 
 

្របសិនេបីេកសូ៊េ្រ មេអបុ៉ង្រតូវបន
រែហក ឬភពតឹងៃនក្រមលអងគុយែដល
ទន់ រលុងេពក ករជួសជុលគឺ្រតូវបន 
ត្រមូវ។ 

ពនិតិយេមលីពូក 

 

ពូកគួរែតសំ ត និងសងួត 
េដីមបជីួយករពរែសបក។  
 

ពូកមិន ចេ្របីបនយូរដូច
រេទះរុញេឡយី។ 
 

ករពិនិតយេមីលជេទៀងទត់
នឹងជួយដល់អនកេ្របីរេទះរុញ 
េដីមបី ចកំណត់ដឹង េនេពល
ែដលពូកត្រមូវេ យផ្ល ស់ប្តូរ។ 

ដកេ្រ មេចញ។ 
 

ពិនិតយរក ន មសឹក ធូលី និង្របេ ង
េនេលីេ្រ ម និងេអបុ៉ង។ 
 

្របសិនេបីពូក្រតូវបនសឹក គួរែតបន
ពិនិតយេ យបុគគលិកេស រេទះរុញ។ 
្របែហលជ្រតូវករជំនួសថមីវញិ។ 

 
 
លកខណៈទូេទៃនករជសួជុលរេទះរញុ នងិពូក 
 

េនេពលខ្លះ រេទះរុញ និងពូកនឹងត្រមូវេ យមនករជួសជុល។ បុគគលិកេស រេទះរុញត្រមូវេ យេចះទងំ
ករជួសជុល និងផ្តល់ករែណនដំល់អនកេ្របីរេទះរុញ េនទី ែដលពួកេគ ចទទួលបនជំនួយ។ អនកេ្របី
រេទះរុញខ្លះមនភពបុិន្របសប់ កនុងករេរៀបចំករជួសជុលេ យខ្លួនពួកេគ។ អនកេ្របីរេទះរុញខ្លះេទៀត ច
នឹង្រតូវករជំនួយ។ អនកេ្របរីេទះរុញទងំអស់នឹងទទលួផល្របេយជន៍ពីករដឹង េនទីកែន្លង ែដលពួក
េគ ចទទួលបនករប្តូរថមីនូវរេទះរុញ និងពូករបស់ពកួេគ។ 
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អ្វេីទជករ ម ន និងេធ្វី េឡងីេ យដូចេម៉្តច? 
 

ករ ម នគឺេកីតេឡងីបនទ ប់ពីអនកេ្របីរេទះរុញ បនទទួលរេទះរុញរបស់ពួកេគ និងធ្ល ប់បនេ្របី មួយ 
រយៈេពលមកេហយី។ ករ ត់ ម ន គឺជឱកសមួយេដីមប៖ី 
 

 ្របមូលពត៌មនពីអនកេ្របីរេទះរុញ។ 
 ពិនិតយេមីលថ រេទះរុញគឺកំពុងដំេណីរករបនល្អ។ 
 ពិនិតយេមីលភពសមរមយរបស់រេទះរុញ។ 
 

អនកេ្របីទងំអស់នឹងទទួលបនផល្របេយជន៍ពីករ ម ន។ យ៉ង ក៏េ យ ករ ម ន គឺមន រៈ
សំខន់ ស់ស្រមប់៖ 
 

 កុមរ។ 
 អនកេ្របីរេទះរុញែដល្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ។ 
 អនកេ្របីរេទះរុញែដលមន ថ នភពជមងែឺដលវវិឌ ន៍េទរកភពធងន់ធងរ។ 
 អនកេ្របីរេទះរុញែដលមនករលំបកជមួយនឹង្រគប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ឬករែណនែំដលបនផ្តល់ 
េ យពួកេគ។ 

 

ពុំមនេគលករណ៍អំពី េពល ត្រមូវេ យមនករ ម នេឡយី ថ្វីេបីែផនកទីមួយៃនករ ម នេធ្វី
េឡងីកនុងកំឡុងេពល្របមំួយសប្ត ហ៍ បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទៃនករផ្តល់រេទះរុញ ែដលជញឹកញប់បន
សេងកតេឃញីថ មន រៈ្របេយជន៍។ នឹងែផ្អកេលីត្រមូវកររបស់អនកេ្របី។ យ៉ង ក៏េ យ ស្រមប់
កុមរ ជករល្អ្របសិនេបីករ ម នេធ្វីេឡងីជេរៀង ល់្របមំួយែខម្តង។ ពេី្រពះ ជត្រមូវកររបស់
កុមរ េ យពួកេគមនករលូត ស់យ៉ងឆប់រហ័ស។ 
 
ករ ម ន ច្រតូវបនអនុវត្តន៍ េនឯផទះ េនមណ្ឌ ល ឬេនកែន្លង េផ ងេទៀតក៏បនេ យែតសម
្រសបស្រមប់អនកេ្របី និងបុគគលិកេស រេទះរុញ។ ែផ្អកេលី ថេតីអនកេ្របីរេទះរុញ ចេធ្វីដំេណីរមកមណ្ឌ ល 
និងបុគគលិកេស រេទះរុញ ចេធ្វីដំេណីរេទផទះរបស់អនកេ្របីរេទះរុញបនឬេទ។ 
 
សកមមភព ម នទូេទ 
 

 ពិនិតយេមីលថ រេទះរុញគឺដំេណីរករបនល្អទងំអស់។ 
 ផ្តល់ពត៌មន និងករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថម។ 
 ្របសិនេបីចបំច់៖ 
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o ែកស្រមួលរេទះរុញេឡងីវញិ។ 
o អនុវត្តន៍ករជួសជុលខន តតូច ឬករែថទេំនផទះ។ 
o េរៀបចំករជួសជុលខន តធំ ឬជួយអនកេ្របីរេទះរុញកនុងករេរៀបចំករជួសជុល។ 

 

ទ្រមង់េនទំព័របនទ ប់ ចេ្របីេដីមបជីមគគុេទទសក៍កនុងករករ ម ន។ បុគគលិកេស រេទះរុញគួរែតេធ្វីករ
កត់្រ នូវ ល់សកមមភពែដលចបំច់បនទ ប់ពីករ ម ន។ 
 

រេបៀប្រគប្់រគងករ ត់ ម ន 
 

 ផ្តល់េ យអនកេ្របីរេទះរុញនូវករ ត់ ម ន េពល ពួកេគទទួលបនរេទះរុញ។ 
 ចុះជួបអនកេ្របីរេទះរុញេនឯផទះស្រមប់ករ ម នេនកែន្លង ែដល ចេធ្វីេទបន។ 
 អនុវត្តន៍ករ ម ន ជែផនកមួយៃនករចុះសហគមន៍ជ្របច ំេ យបុគគលិក ្ត រលទធភពពលកមមេន

មសហគមន៍ (CBR) ែដល្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លកនុងករអនុវត្តករ ម ន។ 
 េរៀបចំករ ម ន មរយៈទូរស័ពទ ្របសិនេបីមេធយបយេធ្វីដំេណីរមនករលំបក និងអនកេ្របីរេទះរុញ

ចទក់ទង មទូរស័ពទបន។ 
 
 
ទ្រមង់ ម នរេទះរញុ 
 

ទ្រមង់េនះគសឺ្រមប់កត់្រ ល់ពត៌មនទទូលបនពីករ ម ន 
 
១. ពតម៌នអនកេ្របីរេទះរញុ 
េឈម ះអនកេ្របីរេទះរុញ៖ ............................ េលខកូដ៖ .............................................. 
កលបរេិចឆទៃនករផ្តល់៖ ............................ កលបរេិចឆទៃនករ ម ន៖ .......................
េឈម ះអនកេធ្វីករ ម ន៖ .......................................................................................... 
ករ ម នេធ្វីេឡងីេនឯ៖ ផទះរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ   មណ្ឌ លផ្តល់េស រេទះរុញ 

េផ ងៗ៖.................................................................................... 
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២. ករសមភ សន ៍ កំណត់្រ សកមមភព
ែដល្រតូវេធ្វី៖ 

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញរបស់អនក មែតអនកចង់េ្របី ? ច៎/បទ េទ 
 

្របសិនេបីេទ - េហតុអ្វី? 
េតីអនកមនបញ្ហ អ្វីខ្លះ កនុងករេ្របី្របស់រេទះរុញ? ច៎/បទ េទ 

 
្របសិនេបីច៎/បទ - េតីបញ្ហ អ្វីខ្លះ? 
េតីអនកមនសំណួរអ្វីខ្លះ អពំីករេ្របី្របស់រេទះរុញរបស់អនក? ច៎/បទ េទ 

 
្របសិនេបីច៎/បទ - េតីសំណួរអ្វីខ្លះ? ត្រមូវករេរៀនសូ្រតបែនថមេទៀត? 
េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនដំេបែ្រគឬេទ? ច៎/បទ េទ

 
្របសិនេបីច៎/បទ - ចូរេរៀប ប់ (កែន្លង និងកំរតិ) 
េតីអនក ច ក់ពិនទុពីករេពញចិត្តនឹងរេទះរុញរបស់អនក ដូច
េម៉្តច ពី១ - ៥? (១ គឺេពញចិត្តខ្ល ងំ នងិ៥ គឺមិនេពញចិត្ត) 

ពិនទុ៖ 
 

មតិេយបល់បែនថម៖ 
 
៣. ពិនិតយរេទះរញុ និងពូក 

េតីរេទះរុញដំេណីរករល្អ និងមនសុវតថិភពកនុងករេ្របី្របស់
ឬេទ? 

ច៎/បទ េទ 

 េតីពូកដំេណីរករល្អ និងមនសុវតថិភពកនុងករេ្របី្របស់
ឬេទ? 

ច៎/បទ េទ 

្របសិនេបីេទនូវសំណួរ មួយ េតីមនបញ្ហ អ្វ?ី 
 
៤. ពិនិតយករល 

េតីរេទះរុញសមលមម្រតឹម្រតូវឬេទ? ច៎/បទ េទ  
្របសិនេបីេទ េតីមនបញ្ហ អ្វី?  
ក្រមិតេតស្តសមព ធ (១ = សុវតថភព ២ = ្របុង្របយត័ន ៣ = 
គម នសុវតថភព) 
(្របសិនេបីអនកេ្របី ្របឈមនឹងករវវិឌ េទរកដំេបែ្រគ) 

េឆ្វង៖  
 

្ត ៖ំ  

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញអងគុយ្រតង់ខ្លួនេ យផសុខភព
ទងំេពលេនេសង ម កំពុងេធ្វីចលន និងេពញមួយៃថង? 

ច៎/បទ េទ  

្របសិនេបីេទ - េតីមនបញ្ហ អ្វី?  
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