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ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ

កៃសួងកិច្ចកការនារី សូមថ្លៃងអំណរគុណយ៉ៃងជៃៃលជៃៃដល់សាជិករបស់កៃុមការងារ 
បច្ចកៃកទៃស និងអ្នកជំនាញទំាងអស់ ដៃលបនចូលរួមពិគៃៃះោបល់ផ្តល់មតិ និងកៃសមៃួសល 
ការណ៍ណៃនំានៃះឱៃយល្អជបៃសើរ និងឱៃយានដំណើរការផលិតគោលការណ៍ណៃនំានៃះ។ សាជិក 
របស់កៃុមការងាររួមាន លោកជំទាវ ហ៊ូ.សាមិត្ត.រដ្ឋលៃខធិការកៃសួងកិច្ចកការនារី លោកជំទាវ 
ទេស. ច័ន្ទសារឿន. អនុរដ្ឋលៃខធិការកៃសួងកិច្ចកការនារី លោកជំទាវ ញាណ. សុចិតេេ. 
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋៃនអភិវឌៃឍន៍សង្គមកៃសួងកិច្ចកការនារី លោកសៃី ស. សុីណេត. អន ុ
បៃធាននាយកដ្ឋៃនការពារផ្លូវចៃាប់កៃសួងកិច្ចកការនារី និងកៃុមការងារនាយកដ្ឋៃនការពារផ្លូវចៃាប់ 
នាយកដ្ឋៃនសៃ្ត ីនិងការអប់រំ នាយកដ្ឋៃនសៃ្ត ីនិងសុខភាព នាយកដ្ឋៃនព័ត៌មាន នាយកដ្ឋៃនផៃនការ 
និងស្ថិតិ នាយកដ្ឋៃនអភិវឌៃឍន៍សៃដ្ឋកិច្ចក និងនាយកដ្ឋៃនសមភាពយៃនឌ័រនៃកៃសួងកិច្ចកការនារី  
លោកសៃី សុខ.ផាណេត.អ្នកសមៃបសមៃួសលការងារបណ្តុះបណា្តៃលនៃអង្គការTPO លោកវៃជ្ជម. 
ឡោ. វណ្ណថារី បៃធានផ្នៃកសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងបំពានគៃឿងញៀននៃមន្ទីរពៃទៃយបង្អជៃកជ័យជំនះ  
លោកសាសៃ្តាចចារៃយវៃជ្ជម. មុនី. សុត្ថេរា. អនុបៃធានដៃប៉ៃតឺម៉ង់ជំងឺទូទៅនៃមន្ទីរពៃទៃយពៃះកុសុមៈ  
លោកសៃី ប៊ូ.មករា.ជាទីបៃឹកៃសាគមៃៃងលទ្ធភភាពទទួលបនយុត្តិធម៌មសមៃៃប់សៃ្ត(ីATJWII-GIZ) 
លោក អា៊េន. នីល.សាសៃ្តាចចារៃយចិត្តវិទៃយានៃសកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទភ្នំពៃញ លោក អ៊ុក. ប៊ុនធឿន. 
ជាអ្នកគៃប់គៃងកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តៃលនៃអង្គការសៃវាសង្គមកិច្ចកកម្ពុុជា(SSC)។

យើងខ្ញុំសូមថ្លៃងអំណរគុណជាពិសៃសដល់លោក សា៊េង. លាប ជាអ្នកសមៃបសមៃួសល 
គមៃៃងនៃអង្គការ TPO លោក រស់. សារា៉េយអណ្តេត. ជាគៃូបណ្តុះបណា្តៃលនៃអង្គការTPO  
លោកសៃី ខាយលី. ចនសាន់. ជាទីបៃឹកៃសាផ្នៃកចិត្តសង្គមនៃអង្គការTPO ដៃលជាអ្នកផ្តួចផ្តើម 
និងចងកៃងជាសៃចក្តីពៃៃងដំបូង ជាពិសៃសចូលរួមក្នុងការកៃសមៃួសលឯកសារជាបន្តបនា្ទៃប់ និង 
បញ្ចកប់គោលការណ៍ណៃនាំនៃះ។

យើងខ្ញុំសូមថ្លៃងអំណរគុណផងដៃរដល់អង្គការ ពន្លឺកុមារកម្ពុជា. (PKKO) និង មជេឍ.
មណ្ឌលបេជាពលរដ្ឋដើមេបីអភិវឌេឍន៍. និងសន្តិាព. (PDP-Center) ដៃលបនចូលរួមចំណៃក 
ក្នុងការអនុវត្តសាកលៃបងដំបូងសំរាប់ឯកសារនៃះ និងផ្តល់ព័ត៌មានតៃឡប់ដើមៃបីឱៃយគោលការណ៍
ណៃនាំនៃះកាន់តៃានលក្ខណៈល្អជបៃសើរ និងអាចអនុវត្តបនៅាមកមៃិតសហគមន៍។

កៃសួងកិច្ចកការនារី បនផ្តចួផ្តើមរៀបចំគោលការណ៍ណៃនំាក្នងុការផ្តល់បៃកឹៃសាជាមូលដ្ឋៃន  
សមៃៃប់សហគមន៍ដៃលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនៃះ កៃៃមការឧបត្ថម្ភ 
មូលនិធិពីកៃសួងការបរទៃស និងពាណិជ្ជមកម្មនៃបៃទៃលអូសៃ្តាចលី (DFAT) ាមរយៈអង្គការ 
មូលនិធិអាសុី (TAF)។

2 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



ស្រចក្តីផ្តើម
១.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅ

គៃឿងញៀនគឺជាបៃភៃទនៃសារធាតុដៃលធ្វើឱៃយខូចសុខភាពមនុសៃស ដៃលរាប់បញ្ចកូល 
ទាំងគៃឿងញៀនសៃបចៃាប់ និង គៃឿងញៀនមិនសៃបចៃាប់ ានដូចជា៖ ថ្នៃំពៃទៃយ ថ្នៃំជក់ 
គៃឿងសៃវឹង កាហ្វៃ តៃ អាភៀន ហៃរ៉ូអុីន កូកាអុីន កញ្ឆៃ យ៉ៃា៉ៃ យ៉ៃប អំហ្វៃាមីន...១។  
ក្នុងចំណោមបៃភៃទនៃសារធាតុទាំងអស់ គៃឿងសៃវឹងគឺជាបៃភៃទមួយនៃគៃឿងញៀន។

បទពិសោធន៍នៃអំពើហិងៃសាដៃលកើតឡើងលើសៃ្តី បៃៃបៃួសលអាសៃ័យលើបរិាណនៃការ 
បៃើគៃឿងសៃវឹងរបស់បុរសជាសា្វៃមី។ សៃ្តីដៃលានសា្វៃមីសៃវឹងជោគជាំជាបៃចាំងាយនឹងទទួល 
រងអំពើហិងៃសាផ្លូវកាយ ឬផ្លូវភៃទចំនួន ៣.៥ដង ចៃើនជាងសៃ្តីដៃលានសា្វៃមីមិនបៃើគៃឿង 
សៃវឹង ឬសា្វៃមីពិសាតៃមិនសៃវឹង ឬសា្វៃមីពិសាសៃវឹងម្តងា្កៃលប៉ុណោ្ណៃះ២។

បច្ចកុបៃបន្នបៃទៃសកម្ពុុជាានកៃបខ័ណ្ឌចៃាប់ និងគោលការណ៍ណៃនាំមួយចំនួនក្នុងការ 
ទប់សា្កៃត់ និងគៃប់គៃងបញ្ហៃគៃឿងសៃវឹង។ ដោយឡៃកការអនុវត្តចៃាប់ និងគោលការណ៍ទាំង
នោះៅានកមៃិតៅឡើយ។

យុទ្ធភសាស្តៃដើមៃបីកាត់បន្ថយ ឬគៃប់គៃងការបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹង ដៃលផ្ដៃតទៅលើ 
ការទប់សា្កៃត់អំពើហិងៃសាលើដៃគូស្និទ្ធភសា្នៃល អាចបៃងចៃកជាពីរបៃភៃទសំខន់ៗគឺ៖ (១) ការ 
គៃប់គៃងការបៃើគៃឿងសៃវឹង និងការលក់គៃឿងសៃវឹង និង(២) ការកាត់បន្ថយការបៃើគៃឿង
សៃវឹងសមៃៃប់អ្នកបៃពៃឹត្តអំពើហិងៃសាលើដៃគូស្និទ្ធភសា្នៃលបច្ចកុបៃបន្ន៣។

ចៃាប់ស្តពីីការទប់សា្កៃត់អំពើហិងៃសាក្នងុគៃួសសារ និងកិច្ចកការពារជនរងគៃៃះ ដៃលតៃវូបនបៃកាស 
ឱៃយបៃើកាលពីឆ្នៃ២ំ០០៥ គឺជាកៃបខ័ណ្ឌចៃាប់មួយដ៏សំខន់ដើមៃបីទប់សា្កៃត់អំពើហិងៃសាលើដៃគូស្នទិ្ធភ 
សា្នៃល។ ការសា្ទៃបស្ទង់មតិបនរកឃើញពីភាពទាក់ទងគា្នៃដ៏ខ្លៃំងកា្លៃរវាងគៃឿងសៃវឹង និងអំពើ 
ហិងៃសា។ ៅពៃលការបៃើគៃឿងសៃវឹងកើនឡើង កមៃតិនៃអំពើហិងៃសាក៏កើនឡើងដៃរ៤។ បៃបនៃះ 
ការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងតៃូវបនកំណត់ថ ជាកា្តៃានិភ័យដ៏ចមៃបងមួយនៃអំពើហិងៃសានៃះ។

១. http://www.nacd.gov.kh/

២. វិទៃយាសា្ថៃនជាតិស្ថិតិ អគ្គនាយកដ្ឋៃនសុខភាព (កម្ពុុជា) & Macro.., O. (២០០១) អង្កៃតបៃជាសាសៃ្តនិងសុខភាពៅកម្ពុុជា 
ឆ្នៃំ២០០០ ភ្នំពៃញ កម្ពុុជា។

៣. អង្គការមូលនិធិអាសុី (២០១៥) អំពើហិងៃសាលើដៃគូស្និទ្ធភសា្នៃល និងការបំពានគៃឿងសៃវឹងៅកម្ពុុជា ភ្នំពៃញ កម្ពុុជា។

៤. កៃសួងកិច្ចកការនារី (២០០៩) អំពើហិងៃសាបៃឆំងនឹងសៃ្តី៖ ការស្ទង់មតិាមដន ភ្នំពៃញ កម្ពុុជា។

3គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



ហៃតុនៃះ កិច្ចកអន្តរាគមន៍ចំពោះបញ្ហៃទាក់ទងនឹងការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ក៏ជាកា្តៃ  
ចាំបច់សមៃៃប់កៃសួងឬសា្ថៃប័នពាក់ព័ន្ធភដូចជា៖ កៃសួងសុខភិបល កៃសួងមាផ្ទៃ កៃសួង 
សង្គមកិច្ចក អតីតយុទ្ធភជន និងយុវនីតិសមៃបទា កៃសួងកិច្ចកការនារី និងអង្គការដៃគូដើមៃបីរួមចំណៃក
ទប់សា្កៃត់អំពើហិងៃសាលើដៃគូស្និទ្ធភសា្នៃល ពងៃឹងវបៃបធម៌មអហិងៃសា និងភាពសុខដុមរមនាក្នុងគៃួសសារ 
និងក្នុងសង្គម ាមទំនៀមទា្លៃប់និងបៃពៃណីល្អជរបស់ជាតិ។ ការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងគឺជា 
បញ្ហៃចិត្តសង្គម ដៃលទាមទារឱៃយានការជួយបុគ្គលដៃលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ទាំងតមៃូវការ 
ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងសង្គម។

ដើមៃបីជួយសមៃួសលដល់អ្នកផ្តល់សៃវាចំពោះអ្នកបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង កៃសួងកិច្ចកការនារី 
បនផ្តួចផ្តើមបង្កើតឱៃយានគោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន ដៃលធ្វើការងារ  
ជាមួយបុគ្គលានបញ្ហៃគៃឿងសៃវឹងៅាមសហគមន៍។ ានវិធីសាសៃ្តផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន
ខ្លះ ដៃលានបៃសិទ្ធភភាពក្នុងការធ្វើការងារជាមួយអ្នកបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។ វិធីសាសៃ្តផ្តល់
បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនដៃលបនរៀបរៀងមកនៃះ គឺអនុលោមាម «វិធីសាសៃ្តសា្ភៃសន៍បៃបជំរុញ 
ទឹកចិត្ត» ដៃលជាវិធីសាសៃ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាសៃ្តដ៏ានបៃសិទ្ធភភាពនានា សមៃៃប់ធ្វើ 
ការងារជាមួយអ្នកបំពានគៃឿងសៃវឹង៥។

 ១.២ វិសាលភាពន្រគោលការណ៍ណ្រនាំ

ការផ្តល់បៃកឹៃសាជាមូលដ្ឋៃនសមៃៃប់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង គឺជាផ្នៃកមួយនៃដំណើរការ 
គៃប់គៃងករណីជាលក្ខណៈស្តង់ដរ។ រាល់អ្នកផ្តល់បៃកឹៃសាជាមូលដ្ឋៃនទំាងអស់ រំពឹងថនឹងអនុវត្ត 
ាមគោលការណ៍ណៃនាំនៃះ។

គោលការណ៍ណៃនាំនៃះ ានគោលបំណងតមៃង់ទិសដល់ការអនុវត្តផ្តល់បៃឹកៃសារបស់
អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃនទាំងអស់ ដៃលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងៅាម 
សហគមន៍។ ធនធានទាំងនោះអាចជា៖ អ្នកផ្តល់សៃវាទាំងសា្ថៃប័នរដ្ឋនិងមិនមៃនរដ្ឋ រួមាន 
សា្ថៃប័នក្នុងជួររដ្ឋៃភិបល អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបលជាតិ និងអន្តរជាតិ អ្នកផ្តល់សៃវាចិត្តសង្គម 
កៃុមអ្នកស្ម័គៃចិត្ត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធភដទៃទៀត ដៃលបំពៃញការងារៅាមសហគមន៍ក្នុងការងារ  
ជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ហើយានការគាំទៃ និងកិច្ចកសហការពីអាជា្ញៃធរ។ អ្នកដៃល  
ានលក្ខណៈសមៃបត្តិ បៃើបៃៃស់សៀវភៅគោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃននៃះ 
បន គួរតៃជាធនធានដៃលទទួលបនការបណ្តុះបណា្តៃលអំពីសៀវភៅនៃះជាមុនសិន។

សៀវភៅគោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃននៃះ មិនមៃនរៀបរៀងឡើង 
សមៃៃប់អ្នកពៃយាបលជំនាញនោះទៃ។

៥. Fuller, C., & Taylor, P. (២០០៨) សំណុំឧបករណ៍ជំនាញជំរុញទឹកចិត្តៈ ការលើកទឹកចិត្ត និងការគាំទៃឱៃយានការផ្លៃស់ប្តូរ 
ចំពោះបុគ្គល ពិនិតៃយកៃសមៃួសលលើកទី២ អង់គ្លៃស រោងពុម្ពុចនវីឡី & សាន់ លីមីធីត។

4 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



.១.៣ និយមន័យន្រពាក្រយគន្លឹះ

គេឿងសេវឹង៖ គឺជាគៃឿងញៀនមួយបៃភៃទដៃលផៃសំពីសារធាតុអាល់កុល។ ជាទូទៅ 
ទោះបីជាគៃឿង សៃវឹងតៃូវបនគៃចាត់ទុកថ ជាគៃឿងញៀនដៃលានកមៃិតញៀនទាបក៏ដោយ  
ក៏អ្នកបៃើអាចនឹងសៃវឹងៅពៃលដៃលបរិាណសារធាតុអាល់កុលដៃលគៃបនបៃើ ចៃើនជាង 
បរិាណដៃលខ្លួនគៃា្នៃក់ៗអាចទប់ទល់បន៦។

ការបំពានគេឿងសេវឹង៖ សំដៅលើបៃបបទនៃការបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹង ដៃលជាញឹក 
ញាប់បង្កជាការលំបកដល់សា្ថៃនភាពសៃដ្ឋកិច្ចកសង្គម សា្ថៃនភាពផ្ទៃល់ខ្លួន ហើយក៏អាចប៉ះពាល់
ដល់សុខភាពរបស់អ្នកបៃើបៃៃស់វាផងដៃរ។

ការពុលគេឿងសេវឹង៧.៖(បរិាណជាតិអាល់កុលចៃើនពៃកៅក្នងុខ្លនួ)៖ ានន័យថ គឺជា  
សា្ថៃនភាពសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដៃលបណា្តៃលមកពីការទទួលទានគៃឿងសៃវឹងចៃើនពៃក ក្នុងពៃល 
តៃមួយ។ ការពុលគៃឿងសៃវឹងគឺតៃូវការឱៃយានការពៃយាបលផ្នៃកវៃជ្ជមសាសៃ្តបនា្ទៃន់។

ការញៀនគេឿងសេវឹងឬបេមឹក៖ រួមបញ្ចកូលទាំងការសៃៃកឃ្លៃនពិសាគៃឿងសៃវឹង 
ដ៏ខ្លៃំងកា្លៃ បន្តបៃើបៃៃស់វាទោះបីជាបៃឈមនឹងបញ្ហៃផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ឬបញ្ហៃផ្ទៃល់ខ្លួនក៏ដោយ 
ដៃលបណា្តៃលមកពីការបៃើគៃឿងសៃវឹង និងមិនានសមត្ថភាពកំហិតការបៃើបៃៃស់វាបន។

ការផ្តល់បេឹកេសាជាមូលដ្ឋេន៖. របៀបដៃលអ្នកផ្តល់សៃវាធ្វើការបៃៃសៃ័យទាក់ទងជាមួយ 
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង និងផ្តល់ការថៃទាំ ដើមៃបីបំពៃញតមៃូវការផ្លូវចិត្ត និងតមៃូវការ 
ជាក់ស្តៃងបនា្ទៃន់នានា របស់ពួកគៃ។ 

ការយល់ចិត្ត៖ គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការយល់ពីវិធីដៃលមនុសៃសដទៃានអារម្មណ៍ ទៅាម 
ទសៃសនៈយល់ឃើញរបស់ពួកគៃ។ ការយល់ចិត្តមិនមៃនជាសមត្ថភាពក្នងុការសន្មតិនូវរបៀបដៃល 
អ្នកនឹងានអារម្មណ៍ពីសា្ថៃនភាពរបស់អ្នកដទៃឡើយ ហើយថៃមទំាងមិនមៃនជាចំណៃះដឹងរបស់ 
អ្នកពីរបៀបដៃលអ្នកដទៃានអារម្មណ៍ៅក្នុងសា្ថៃនភាពនោះដៃរ។

សុចរិតទៀងតេង់៖ ជាការអនុវត្តាមកៃមសីលធម៌មវិជា្ជៃជីវៈ ហើយធ្វើអ្វីតៃឹមតៃូវគៃប់ 
កាលៈទៃសៈ ទោះជាមិនានវត្តានរបស់អ្នកដទៃ ពោលគឺគិតពីឧត្តមបៃោជន៍របស់បុគ្គលបៃើ  
បំពានគៃឿងសៃវឹង ដោយគា្មៃនគំនិតទាញយកបៃោជន៍ឬកៃងបៃវ័ញ្ចកពីបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង
សៃវឹងនោះឡើយ។

៦. ឯកសារបច្ចកៃកទៃសស្តីពីការបងា្កៃរនិងទប់សា្កៃត់ការបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹងសមៃៃប់រដ្ឋបលឃុំសងា្កៃត់ លៃខធិការដ្ឋៃន គណៈ 
កា្មៃធិការជាតិសមៃៃប់ការអភិវឌៃឍាមបៃបបៃជាធិបតៃយៃយៅថ្នៃក់កៃៃមជាតិ គជអប ខៃមីនា ឆ្នៃំ២០១៧។

៧. http://www.healthline.com/health/acoholism/overdose#Overview

5គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



ការគោរព៖. គឺជាសមត្ថភាពក្នងុការផ្តល់តម្លៃលើលក្ខណៈពិសៃសរៀងៗខ្លនួនៃបុគ្គលដទៃ។  
វាក៏ានន័យថ ការទទួលសា្គៃល់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងថជារូបគាត់ និងការលើកតម្កើងរូប
គាត់ថជាបុគ្គលានតម្លៃដូចមនុសៃសដទៃដៃរ។

ាពស្មេះតេង់៖ ជាការមិនភូតកុហកបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង សូមៃបីតៃអ្នកានការ
ពៃួសយបរម្ភអំពីការឆ្លើយតបរបស់ពួកគៃ ឬក៏ចង់ធ្វើបៃបនោះដើមៃបីលើកទឹកចិត្តពួកគៃ។ បៃសិន
បើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងទទួលអារម្មណ៍ថ អ្នកមិនានភាពសោ្មៃះតៃង់នោះទៃ វានឹង 
បំផ្លៃញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងមិនខន។

ឥរិយាបថ៨៖.ជាវិធីដៃលអ្នកគិត និងទទួលអារម្មណ៍អំពីនរណាា្នៃក់ ឬវត្ថុអ្វីមួយ។ វាជា 
អារម្មណ៍ ឬវិធីនៃការគិតដៃលានឥទ្ធភិពលលើអាកបៃបកិរិយរបស់បុគ្គល។

ការកេសាការសមា្ងេត់៖ មិនតៃូវចៃករំលៃកនូវព័ត៌មានដៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង  
បនទា្លៃយបៃៃប់ក្នុងអំឡុងពៃលផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃនទៅមនុសៃសទីបីឡើយ។

ការបេើគេឿងសេវឹងក្នុងពិធី៩៖ សំដៅលើការបៃើគៃឿងសៃវឹងក្នុងកម្មវិធីជួបជុំគា្នៃ ដោយ 
មិនបុ៉នប៉ងពិសារហូតដល់ខ្លនួសៃវឹងនោះទៃ។ ការបៃើគៃឿងសៃវឹងនោះជាធម្មាានគូកនពិសា  
ជាមួយគា្នៃ ហើយការបៃើនោះស្ថិតក្នុងកមៃិតដៃលអាចគៃប់គៃងខ្លួនឯងបន។ 

បុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង៖ (១) ចង់ពិសាខ្លៃំង ពិបកនឹងទប់ចិត្ត, (២) ចំណាយពៃល 
ចៃើនទៅក្នុងសកម្មភាពដើមៃបីបនបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹង, (៣) បង្កើនបរិាណនៃការពិសា, 
(៤) បរាជ័យក្នុងការបំពៃញកាតព្វកិច្ចកសមៃៃប់គៃួសសារ សង្គម ឬការងារ និង(៥) ប៉ះពាល់ដល់ 
ការវិនិច្ឆយ័ និងសមត្ថភាពក្នងុការធ្វើការសមៃៃចចិត្ត។ សូមៃបីតៃៅពៃលបុគ្គលានអារម្មណ៍ថ 
ធម្មា ហើយគិតថខ្លួនគា្មៃនបញ្ហៃក៏ដោយ គៃឿងសៃវឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន។

រោគសញ្ញេនេការផា្តេច់គេឿងសេវឹង៖ អាចកើនឡើងពីកមៃិតតិចទៅធ្ងន់ធ្ងរ ដៃលអាចាន 
ដូចជា៖ (១) ក្អជួតចង្អៃរ បៃកញើស ថប់បរម្ភ ចងា្វៃក់បៃះដូងលោតញាប់ និងដៃកមិនលក់, (២) 
បៃកាច់ និង (៣) វង្វៃងវងា្វៃន់ និងចៃបូកចៃបល់ ភន្ត័វិញ្ញៃណ(មាល) ពិបកផ្ចកង់អារម្មណ៍ 
ពិបកដកដង្ហើម ឬបៃះដូងលោតយឺត ដៃលអាចបណា្តៃលឱៃយសា្លៃប់បន។

ការបញ្ជូនបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង៖ គឺជាការបង្វៃរបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនោះ
ទៅរកអ្នកផ្តល់សៃវាមួយផៃសៃងទៀត ដោយហៃតុថជំនួយដៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនោះ 
តៃូវការ វាហួសពីសមត្ថភាពនិងពៃំដៃនការងាររបស់អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសា១០។

៨. http://www.merriam-webster.com/dictionary/attitude2016

៩.  https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_culture

១០. អង្គការធីភីអូ(ឆ្នៃំ២០១០) សៀវភៅបណ្តុះបណា្តៃលៈ ការគាំទៃចិត្តសង្គមសមៃៃប់បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចកថ្នៃក់សៃុក ៅកម្ពុុជា។

6 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



១.៤ កម្រិតន្រការប្រើគ្រឿងស្រវឹង

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបនបៃងចៃកានិភ័យជាបីកមៃិតដូចខងកៃៃម១១៖

កម្រិតគ្រ្រះថា្នក់ បុរស(ការពិសាសុរា) ស្រ្តី(ការពិសាសុរា)

ៅគៃប់គៃងបន  
ឬមិនគៃៃះថ្នៃក់

សៃៃបៀរទឹកខ្មៃ ៣កំប៉ុងក្នុង១ថ្ងៃ  
ឬ០,១២៥លីតៃ នៃសៃៃ-ស ជា 
អតិបរា ឬ៣ខ្នៃត១២ក្នុង១ថ្ងៃ 
គឺ២១ខ្នតក្នុង១សប្ដហ៍ 
ជាអតិបរា

សៃៃបៀរទឹកខ្មៃ ២កំប៉ុង ក្នុង 
១ថ្ងៃ ឬតិចជាង ០,១២៥លីតៃ  
នៃសៃៃ-ស ជាអតិបរា 
ឬ២ខ្នៃតក្នុងថ្ងៃ គឺ១៤ខ្នត 
ក្នុង១សប្ដហ៍ ជាអតិបរា

បៃឈមនឹង 
គៃៃះថ្នក់

សៃៃបៀរទឹកខ្មៃ ៣-៧ កំប៉ុង 
ឬ៣-៧ ខ្នៃតក្នុង១ថ្ងៃ ឬ 
២២-៤៩ខ្នតក្នុង១សប្ដហ៍ 
ជាអតិបរា

សៃៃបៀរទឹកខ្មៃ ២-៥ កំប៉ុង 
ឬ២-៥ ខ្នតក្នុង ១ថ្ងៃ ឬ 
១៥-៣៥ ខ្នតក្នុង១សប្ដហ៍ 
ជាអតិបរា

គៃៃះថ្នក់
សៃៃបៀរទឹកខ្មៃលើសពី ៧ កំប៉ុង 
ឬ ៧ខ្នៃត ក្នុង១ថ្ងៃ ឬ លើសព ី
៥០ខ្នតក្នុង១សប្ដហ៍

សៃៃបៀរទឹកខ្មៃលើសពី ៥ កំប៉ុង  
ឬ ៥ខ្នៃត ក្នុង១ថ្ងៃ ឬ លើសព ី
៣៥ខ្នតក្នុង១សប្ដហ៍

 ខ្នៃតនៃការពិសាគៃឿងសៃវឹង១៣៖

ល.រ ប្រភ្រទន្រគ្រឿងស្រវឹង ចំណុះ ជាតិអាល់កុល រងា្វ្រល់

១ សៃៃបៀរទឹកខ្មៃ ២៨៥ ម.ល១៤ ៦,៨% ១ កំប៉ុង

២ សៃៃបៀរទឹកស ៣៣០ ម.ល ៥% ១ កំប៉ុង

៣ សៃៃទំពាំងបយជូរ(បរទៃស) ១០០ ម.ល ១២% ១ កៃវ

៤ សៃៃខ្លៃំង(ឧ៖ វីស្គី) ៣០ ម.ល ៤០% ១ ពៃង

៥ សៃៃស ៥០ ម.ល ២០% ១ កូនកៃវ

៦ ទឹកត្នៃតជូរ ៥០០ ម.ល ១/២បំពង់

១១. សៀវភៅៈ កម្មវិធីសងៃ្គោះបឋមសុខភាពផ្លូវចិត្ត-កម្ពុុជា (សឹង្ហបុរី ឆ្នៃំ២០១០)។

១២. ខ្នៃតនៃការពិសាគៃឿងសៃវឹងានចំណុះបៃហៃល១០កៃៃមនៃជាតិអាល់កុល។

១៣.  Australian Drug Foundation Fact Sheet, May 2013, Wikipeidia.org.wiki.Rice_wine 2016, C, C., I, K., H, M., 
M, T., & Mom, S. (2011). International Journal of Environmental & Rural Development 2-2,. 

១៤. មីលីលីតៃ
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ប្រយ័ត្ន

ព័ត៌មានដៃលបងា្ហៃញក្នងុផ្នៃកនៃះ គឺមិនឆ្លះុបញ្ចៃងំពីឆន្ទៈលើកទឹកចិត្ត 
ឱៃយបៃើគៃឿងសៃវឹងនោះទៃ។ 

១.៥ ផលប៉ះពាល់ន្រការប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹង

កើតានអំពើ 
ហិងៃសា និងបញ្ហៃផ្លូវចិត្ត 
ក្នុងគៃួសសារ

ការលៃងលះ 
បៃកបក់គៃួសសារ

ានជំងឺរាុៃំរ៉ៃដោយសារសុរា (បៃភព៖ ផ្ទៃំងរូបភាព TPO)

ទុក្ខទោសបណា្តៃល 
មកពីការញៀនសុរា

ភ្លៃច និងមិនចង់ធ្វើការងារនាំឱៃយានភាពកៃីកៃ

ជួបជុំគូកន 
ផឹកសៃៃ 
ជាគំរូមិនល្អជ 
សមៃៃប់កុារ

បង្កទំនាស់ជាមួយអ្នកជិតខង
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១៥.  វីកៃៃម ប៉ៃតៃល (២០០៣) ទីណាគា្មៃនវៃជ្ជមបណ្ឌិតឯកទៃសវិកលវិទៃយា ចកៃភពអង់គ្លៃស។

១៦.  សៀវភៅៈ កម្មវិធីសងៃ្គោះបឋមសុខភាពផ្លូវចិត្ត-កម្ពុុជា (សឹង្ហបុរី ឆ្នៃំ២០១០)។

១៧.  អង្គការមូលនិធិអាសុី (២០១៥) អំពើហិងៃសាលើដៃគូស្និទ្ធភសា្នៃល និងការបំពានគៃឿងសៃវឹងៅកម្ពុុជា ភ្នំពៃញ កម្ពុុជា។

១៨. កៃសួងកិច្ចកការនារី (២០១៧) ទប់សា្កៃត់អំពើលើស្តៃី និងក្មៃងសៃីៅកម្ពុុជា ៖ យុទ្ទសាស្តៃសមៃៃប់អនុវត្តសកម្មភាពទប់សា្កៃត់  
ជាអទិភាពដៃលតៃូវបនដក់ចៃញក្នុងផៃនការសកម្មភាពជាតិស្ត្ីពីកាទប់សា្កៃត់អំពើហិងៃសាលើស្តៃីៅកម្ពុុជា២០១៤-២០១៨

ក..សុខាពផ្លូវកាយ៖

 ការបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចបណា្តៃលឱៃយប៉ះពាល់បៃះដូង ខួរកៃាល ថ្លើម លំពៃង សាច់ដំុ 
សួត ពោះវៀន កៃពះ អង្គជាតិ និងបៃព័ន្ធភបន្តពូជ សៃបៃក និងសរសៃបៃសាទ។

 ការបំពានគៃឿងសៃវឹងៅពៃលានផ្ទៃពោះ អាចបណា្តៃលឱៃយានបញ្ហៃធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះ 
ទារកក្នុងផ្ទៃ ដូចជាការយឺតយ៉ៃវផ្នៃកបញ្ញៃ(បញ្ញៃអបៃប) និងានបញ្ហៃៅពៃលកើត១៥។ 

ខ..សុខាពផ្លូវចិត្ត៖

 បុគ្គលដៃលបំពានគៃឿងសៃវឹង អាចកើតានបញ្ហៃផ្លូវចិត្ដដូចជា៖ ជំងឺថប់បរម្ភ ទុក្ខពៃួសយ 
និងការរំខនផ្នៃកអារម្មណ៍។ ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវ១៦ បនរកឃើញថ បុគ្គលដៃលញៀន 
គៃឿងសៃវឹងទំនងជាងាយកើតានជំងឺថប់បរម្ភ ឬជំងឺធា្លៃក់ទឹកចិត្ត ហើយទំនងជាងាយ  
នឹងកើតានឡើងនូវរោគសញ្ញៃនៃជំងឺចិត្ដវិកល។

 ការពិសាគៃឿងសៃវឹង អាចជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញៃនៃជំងឺថប់បរម្ភបនខ្លះៗ ក្នុង 
មួយរយៈខ្លីក៏ពិតមៃន តៃកៃៃយមកវាបៃរជាជំរុញឱៃយានរោគសញ្ញៃនៃជំងឺថប់បរម្ភ  
និងជំងឹធា្លក់ទឹកចិត្តកាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញ ជាពិសៃសចំពោះអ្នកពិសាគៃឿងសៃវឹងជោគជំា។ 
គៃឿងសៃវឹងក៏ធ្វើឱៃយការពៃយាបលជំងឺផ្លូវចិត្ដមិនសូវានបៃសិទ្ធភភាពផងដៃរ។

គ..សង្គមរស់នៅ៖

 ការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងជាកា្តៃជំរុញឱៃយកើតានអំពើហិងៃសាលើស្តៃី និងកុារ១៧។ ឫស
គល់នៃអំពើហិងៃសាលើស្តៃីគឺវិសមភាពយៃនឌ័រ១៨ ។

 ការបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចបង្កឱៃយកើតានបញ្ហៃទំនាក់ទំនង បៃពៃតឹ្តទង្វើគៃៃះថ្នៃក់ផៃសៃងៗ   
គៃៃះថ្នក់ចរាចរណ៍ ការបំពានពាកៃយសំដី អំពើហិងៃសា និងឃតកម្ម។

 ការបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចបង្កឱៃយប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនៃការបំពៃញការងារ-ខកខន 
ការទៅបំពៃញការងារ និងធ្វើការងារមិនសូវបនផលល្អជ។

 ការពិសាគៃឿងសៃវឹងជាទៀងទាត់ អាចបង្កើតឱៃយានផលប៉ះពាល់ដល់សៃដ្ឋកិច្ចកគៃួសសារ។
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សារគន្លឹះសម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រន

 គៃឿងសៃវឹងប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្ឆ័យ ពៃមទាំងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការសមៃៃចចិត្ត 

ដ៏ល្អជ។ សូមៃបីតៃៅពៃលបុគ្គលាន អារម្មណ៍ថធម្មា ហើយគិតថខ្លួនគា្មៃនបញ្ហៃ 

ក៏ដោយ គៃឿងសៃវឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន។ 

 ការបំពានគៃឿងសៃវឹង គឺជាបៃបបទនៃការបៃើគៃឿងសៃវឹង ដៃលជារឿយៗបង្កជា 

ផលវិបកលើសា្ថៃនភាពសៃដ្ឋកិច្ចកសង្គម និងជីវិតរស់ៅផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់អ្នកបៃើបៃៃស់

វា។ គៃឿងសៃវឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ខ្លួនផងដៃរ។

 ការញៀនគៃឿងសៃវឹង រួមបញ្ចកូលទាំងការសៃៃកឃ្លៃនផឹកគៃឿងសៃវឹងដ៏ខ្លៃំងកា្លៃ បន្ត 

បៃើបៃៃស់វា ទោះបីជាបៃឈមនឹងបញ្ហៃផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ឬបញ្ហៃផ្ទៃល់ខ្លួនដោយសារ

គៃឿងសៃវឹងក៏ដោយ និងមិនានសមត្ថភាពកំហិតការបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹងបន។

10 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



គោលការណ៍ទី១
ការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជជាមួយបុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹង

ការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជ គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការជួបបៃៃសៃ័យជាមួយមនុសៃសដទៃ ទៅ 
ាមវិធីមួយដៃលបង្កើតឱៃយានទំនុកចិត្ត និងការយល់គា្នៃ១៩។

ការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង គឺជាផ្នៃកដ៏សំខន់បំផុតក្នុង
ជំនាញផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនដៃលតមៃូវឱៃយាន។ 

១៩.  Gauthamadas, D. U. (២០០៥) ការឆ្លើយតបចិត្តសង្គមចំពោះគៃៃះមហន្តរាយៈ សៀវភៅគៃូបណ្តុះបណា្តៃលអ្នកផ្តល ់
បៃឹកៃសាៅសហគមន៍ ឥណា្ឌៃ បណ្ឌិតសភាសមៃៃប់ការបណ្តុះបណា្តៃល និងផៃនការអប់រំការគៃប់គៃងគៃៃះមហន្តរាយ។

11គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 បងា្ហៃញឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងដឹងថ អ្នកចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើពួកគៃ និង 
ានបំណងចង់ជួយពួកគៃ។

 ពិនិតៃយឱៃយបៃៃកដថ បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងយល់បននូវអ្វដីៃលអ្នកកំពុងនិយយ  
និងថអ្នកយល់ពីពួកគៃ។

 ានការគោរពដោយពិតបៃៃកដចំពោះបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង និងកៃុមគៃួសសារ 
របស់គៃ។

 សម្តៃងចៃញពីភាពដៃលអាចជឿជាក់បន ហើយសនៃយាតៃអ្វីដៃលអ្នកអាចធ្វើបន។

 បងា្ហៃញពីការទទួលយកបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង និង កៃុមគៃួសសាររបស់គៃ។

 ធ្វើអ្វីដៃលអ្នកអាចធ្វើ ឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងាន អារម្មណ៍សុខសៃួលក្នុង
ការជជៃកជាមួយអ្នក។

 សូមបៃៃប់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនិងកៃុមគៃួសសាររបស់គៃ ឱៃយដឹងថ អ្នកាន 
ការអនុញ្ញៃតពីអាជា្ញៃធរ។

បៃធានបទដៃលអាចលើកយកមកជជៃកគា្នៃ៖

 សុខភាពរបស់បុគ្គល

 ជីវិតរៀបការ

 ជីវភាពរស់ៅ និងធនធានក្នុងគៃួសសារ 

 មុខរបរ ការងារ ឬមុខនាទីនៃសាជិកគៃួសសារ

 បញ្ហៃបៃឈមនានាក្នុងជីវិតរស់ៅ

12 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



គោលការណ៍ទី២
ការប៉្រន់ប្រមាណ

ការប៉ៃន់បៃាណគឺជាផ្នៃកមួយដ៏សំខន់ ៅក្នុងដំណើរការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនជាមួយ
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។ ការប៉ៃន់បៃាណនៃះគឺជួយដល់អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋនក្នុងការ
រៀបចំផៃនការ អន្តរាគមន៍។ ការប៉ៃន់បៃាណនៃះគឺចង់ស្វៃងយល់អំពីបៃបបទនៃការបៃើគៃឿង
សៃវឹង និងអំពីដំណាក់កាលនៃការផ្លៃស់ប្តូរ។

២.១ ការប៉្រន់ប្រមាណអំពីប្របបទន្រការប្រើគ្រឿងស្រវឹង

ជំាននៃះអាចអនុវត្តបន លុះតៃៃតៃបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងយល់ពៃម និងតៃៀម
ខ្លួនជជៃកអំពីបៃបបទនៃការបៃើគៃឿងសៃវឹង។ ដូច្នៃះ សូមរង់ចាំរហូតដល់ពៃលវៃលាដៃលអ្នក
បនបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមជំានប៉ៃន់បៃាណនៃះ។

ដើមៃបីឱៃយដឹងថ តើបុគ្គលដៃលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងណាា្នៃក់ អ្នកអាចបៃើសំណួរចំនួន៤ 
ដូចខងកៃៃម៖

១. តើអ្នកគិតថ អ្នកនឹងកាត់បន្ថយការបៃើគៃឿងសៃវឹងរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តៃានអារម្មណ៍ថ អ្នក 
មិនអាចធ្វើបន?

២. តើានគៃរអ៊ូរទាំ ឬស្តីបនោ្ទៃសអ្នក ចំពោះការបៃើគៃឿងសៃវឹងចៃើនហួសហៃតុដៃរឬទៃ?

៣. អ្នកពិសាគៃឿងសៃវឹងជាបៃចាំ ឬស្ទើររាល់ថ្ងៃដៃរឬទៃ?

៤. តើអ្នកតៃូវការពិសា១កៃវទាំងពៃឹកសិន ដើមៃបីឱៃយសា្វៃងដៃរឬទៃ(ដកមៃ១សិន)

បៃសិនបើបុគ្គលនោះឆ្លើយថ «បទឬចាស» ចំនួនពីរសំណួរក្នុងចំណោមសំណួរទាំង៤ 
ខងលើ ានន័យថ គាត់ានបញ្ហៃញៀនគៃឿងសៃវឹង។ 

13គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



២.២ ការប៉្រន់ប្រមាណអំពីដំណាក់កាលន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ

ការជំរុញទឹកចិត្តដើមៃបីផ្លៃស់ប្តរូ គឺជាធាតុដ៏សំខន់ដៃលធ្វើឱៃយការផ្លៃស់ប្តរូកើតានឡើង២០។ 

សំណួរទាំង៥ខងកៃៃម សមៃៃប់បៃើដើមៃបីធ្វើការប៉ៃន់បៃាណអំពីដំណាក់កាលនៃការផ្លៃស់ប្តូរ៖

១. តើអ្នកធា្លៃប់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហៃញៀនគៃឿងសៃវឹងដៃរឬទៃ?

២. តើអ្នកធា្លៃប់គិតចង់កាត់បន្ថយឬបញៃឈប់ការបៃើគៃឿងសៃវឹងរបស់ខ្លួនដៃរឬទៃ?

៣. តើអ្នកធា្លៃប់គិតថនឹងធ្វើអ្វីមួយដើមៃបីដោះសៃៃយបញ្ហៃទាក់ទងនឹងការញៀនគៃឿងសៃវឹង

ដៃរឬទៃ? 

៤. តើអ្នកធា្លៃប់ធ្វើអ្វីមួយ ដើមៃបីកាត់បន្ថយឬបញៃឈប់ការបៃើគៃឿងសៃវឹងរបស់ខ្លួនដៃរឬទៃ?

៥. តើអ្នកបនឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹងបនយូរជាង៦ខៃដៃរឬទៃ?

ចម្លើយនៃសំណួរខងលើនឹងជួយអ្នកឱៃយកំណត់បនថ បុគ្គលបៃើគៃឿងសៃវឹងស្ថិតក្នុង 

ដំណាក់កាលមួយណាៅក្នុងវដ្តនៃការផ្លៃស់ប្តូរ (សូមមើលបញ្ជមីសំណួរៅឧបសម្ពុ័ន្ធភទី១)។

២០.  Shand, F., Gates, J., Fawcett, J., & Mattick, R. (២០០៣). គោលការណ៍ណៃនាំសមៃៃប់ការពៃយាបលបញ្ហៃគៃឿងសៃវឹង  
អូសៃ្តាចលី ៈ មជៃឈមណ្ឌលជាតិសៃៃវជៃៃវគៃឿងសៃវឹង និងគៃឿងញៀន។

14 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



គោលការណ៍ទី៣
ការផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រនជាមួយបុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹង

មនុសៃសជាចៃើនដៃលានបញ្ហៃគៃឿងសៃវឹង គឺមិនស្វះស្វៃងរកការជួយឬការពៃយាបល
នោះទៃ ដរាបណាសុខភាពរបស់ពួកគៃមិនទាន់ទៃុឌទៃៃម។ ដើមៃបីដោះសៃៃយបញ្ហៃទាក់ទងនឹង
ការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ាន៣ដំណាក់កាល២១៖

 ការទទួលសា្គៃល់ថានបញ្ហៃ

 ការកាត់បន្ថយឬការបញៃឈប់ការបៃើគៃឿងសៃវឹង

 ការរកៃសាខ្លួនរស់ៅដោយមិនបៃើគៃឿងសៃវឹង

ដើមៃបីសមៃៃចបននូវដំណាក់កាលទំាង៣ខងលើនៃះ គឺទាមទារចំាបច់នូវបច្ចកៃកទៃសផ្តល់ 
បៃកឹៃសា ានន័យថ បុគ្គលបំពានគៃឿងសៃវឹងទទួលបននូវការជួយពីអ្នកផ្តល់បៃកឹៃសាជាមូលដ្ឋៃន។

ការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនគឺជាបច្ចកៃកទៃសដៃលផ្តៃតលើអារម្មណ៍ ការគិត និងអាកបៃប 
កិរិយរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង សំដៅជួយឱៃយពួកគៃអង់អាចដើមៃបី២២៖

២១. វីកៃៃម ប៉ៃតៃល (២០០៣) ទីណាគា្មៃនវៃជ្ជមបណ្ឌិតឯកទៃសវិកលវិទៃយា ចកៃភពអង់គ្លៃស។

២២. LifeLine/ChildLine. (២០០៦) ជំនាញផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនៈ សៀវភៅសមៃៃប់គៃូបណ្តុះបណា្តៃល ណាមីបៀ។

15គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 សមៃបខ្លួនបនជាមួយជីវិតរស់ៅរបស់ខ្លួន

 រុករកជមៃើស

 ធ្វើការសមៃៃចដោយខ្លួនឯង

 ទទួលខុសតៃូវចំពោះការសមៃៃចចិត្តរបស់ខ្លួន

 
កំណត់សមា្គ្រល់ដ៏មានសារសំខាន់

 ពាកៃយ «ផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន» មិនគួរភ័ន្តចៃឡំទៅនឹងពាកៃយ«ដំបូនា្មៃនឬឱវាទ» នោះ 

ឡើយ។ ការផ្តល់ដំបូនា្មៃនានន័យថ បៃៃប់នរណាា្នៃក់ពីអ្វដីៃលអ្នកគិតថ ពួកគៃគួរធ្វើ  

និងវិធីដៃលអ្នកគិតថពួកគៃគួរធ្វើវា។ វាគឺជាទសៃសនៈយល់ឃើញផ្ទៃល់ខ្លនួរបស់អ្នក ជាជាង 

ជួយឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនោះ បង្កើតនូវគំនិតផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់គៃ ពីវិធីឆ្ពៃះ

ទៅសមៃៃចគោលដៅរបស់ខ្លួន។

 «ការផ្តល់ព័ត៌មាន» ានលក្ខណៈខុសគា្នៃផងដៃរពី «ការផ្តល់ដំបូនា្មៃន» ហើយវាអាច 

ានសារបៃោជន៍ៅពៃលណាមួយ។ ការផ្តល់ព័ត៌មានានន័យថ៖ បៃៃប់នរណា 

ា្នៃក់នូវហៃតុការណ៍ពិត ដើមៃបីឱៃយពួកគៃអាចធ្វើការសមៃៃចចិត្តអំពីអ្វីដៃលតៃូវធ្វើ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគៃៃះថ្នៃក់នៃការបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹងដោយបំពាន 

គឺជាការចៃករំលៃកព័ត៌មាន ពិតដៃលអាចានបៃោជន៍សមៃៃប់បុគ្គលបៃើបំពាន 

គៃឿងសៃវឹង។

 អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនតៃូវទទួលយកអ្វី ដៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងធ្វើការ

សមៃៃចចិត្ត។ វាគឺជាជមៃើសរបស់គៃ។

 ការតាំងនឹងការបដិសៃធជាមួយបុគ្គលបំពានគៃឿងសៃវឹង គឺមិនានសារបៃោជន៍ 

អ្វឡីើយ។ ជាធម្មាវានំាទៅរកជម្លៃះ ដៃលអាចបំផ្លៃញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក និងបុគ្គល 

បៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

 សូមចងចំាថ បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងគឺជាអ្នកឯកទៃសលើជីវិតរស់ៅរបស់គៃ។

16 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៣.១ ការប្រកាន់ខា្ជ្រប់របស់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រន

ឥរិយបថរបស់អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនគឺានសារសំខន់ខ្លៃំងណាស់ ខណៈពៃល 
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនឹងបៃឈមការយល់ឃើញបៃបអវិជ្ជមានពីអ្នកដទៃ ដូចជា៖ កៃុម 
គៃួសសារ មិត្តភក្តិ និងសហគមន៍ជាដើម។ លើសពីនៃះទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន  
និងបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង គឺជាកា្តៃដ៏ានសកា្តៃនុពលបំផុតមួយទាក់ទងនឹងភាពជោគជ័យ 
ក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃន២៣។

អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនតៃូវបៃកាន់ខ្ជៃប់ដូចខងកៃៃម២៤៖

 សុចរិតទៀងតៃង់

 យកចិត្តទុកដក់ដោយសោ្មៃះ និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៃ

 យល់ចិត្ត

 ានលក្ខណៈនឹងធឹង

 ានគំរូល្អជក្នុងការរស់ៅ

 ានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

 ចៃះបត់បៃនាមសា្ថៃនភាព

 គោរពអ្នកដទៃ

 សោ្មៃះតៃង់

 ានការទទួលខុសតៃូវ

 ឥរិយបថមិនវិនិច្ឆ័យ

ចំពោះបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងដៃលជានារីឬក្មៃងសៃី អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនតៃូវ 
បៃកាន់ខ្ជៃប់ាមបទដ្ឋៃនអបៃបរា សមៃៃប់ការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនដល់នារី និងក្មៃងសៃីជា 
ជនរងគៃៃះដោយអំពើហិងៃសាដៃលទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រ២៥។

២៣. LifeLine/ChildLine. (២០០៦) ជំនាញផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនៈ សៀវភៅសមៃៃប់គៃូបណ្តុះបណា្តៃល ណាមីបៀ។

២៤. អង្គការសុខភាពពិភពលោក (១៩៩៦) សុខភាពផ្លូវចិត្តសមៃៃប់ជនភៀសខ្លួន។

២៥. កៃសួងកិច្ចកការនារី និង កៃសួងសុខភិបល (២០១៦) បទដ្ឋៃនអបៃបបរាសមៃៃប់ការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនដល់សៃ្តី និងក្មៃង
សៃីជាជនរងគៃៃះដោយអំពើហិងៃសាដៃលទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រ ភ្នំពៃញ កម្ពុុជា។

17គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៣.២ ការរៀបចំសម្រ្រប់ការផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រន

ការជៃើសរីសនិងរៀបចំទីកន្លៃង ានសារសំខន់ក្នុងការចូលរួមចំណៃកបង្កើតឱៃយាន 
ទំនាក់ទំនងល្អជ ក្នុងដំណើរការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន។

៣.២.១ ទីកន្ល្រងផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រន

ទីកន្លៃងផ្តល់បៃកឹៃសាជាមូលដ្ឋៃន អាចជាលំហមួយៅក្នងុបរិវៃណរបស់អង្គភាព ដៃលបន 
រៀបចំជាពិសៃសដើមៃបីផ្តល់សៃវាផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន ាមវិធីគួរជាទីពៃញចិត្ត ដូច្នៃះបុគ្គល
បៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងានអារម្មណ៍សុខសៃួល។ វាគួរជាទីកន្លៃងដៃលផ្តល់អារម្មណ៍សុវត្ថិភាព 
និងផសុកភាពក្នុងការជជៃកគា្នៃ និងជាទីកន្លៃងដៃលអាចធានាពីការរកៃសាការសា្ងៃត់។

ទីកន្លៃងផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន ក៏អាចធ្វើៅាមភូមិ។ ឧទាហរណ៍៖ ៅផ្ទះបុគ្គលបៃើ 
បំពានគៃឿងសៃវឹងឬៅកៃៃមម្លប់ឈើ។ វាគួរជាទីកន្លៃងដច់ដោយឡៃក ដៃលបុគ្គលាន 
អារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការជជៃកគា្នៃ និងគា្មៃនការរំខន។ 

បន�ប់ផ�ល់��ឹក��

ការផ្តល់បៃកឹៃសាធ្វើៅក្នងុបន្ទប់ ការផ្តល់បៃកឹៃសាធ្វើៅទីវាលការផ្តល់បៃកឹៃសាធ្វើៅក្នងុផ្ទះ

18 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 ជៃើសរីសទីកន្លៃងដៃលអនុញ្ញៃតឱៃយានភាពងាយសៃួល និងសុវត្ថិភាព។ ការជៃើស 

រីសទីកន្លៃងគឺតៃូវានការឯកភាពពីអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន និងពីបុគ្គលបំពាន 

គៃឿងសៃវឹង។

 អង្គុយក្នុងឥរិយបថបើកចំហ។  វាជាការអង្គុយដោយមិនឱបដៃ ជើងមិនគងអនា្ទៃក់ខ្លៃ 

រាងឱនលំទោនទៅមុខបន្តិច ហើយទឹកមុខ របស់អ្នកានលក្ខណៈរួសរាយ និង 

បងា្ហៃញពីការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

 រៀបចំការអង្គុយទល់មុខរាងបញ្ឆិតបន្តិចាមដៃលអាចធ្វើទៅបន។ ក្នុងករណីទៅ 

ជួបបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងៅឯផ្ទះរបស់គាត់ គបៃបីអង្គុយលើរនាប ឬកន្ទៃល។ 

 ករណីបុគ្គលបំពានគៃឿងសៃវឹង ពិតជាមិនានអារម្មណ៍សុខសៃួលក្នុងការជជៃក 

ជាមួយអ្នក ក្នុងសា្ថៃនភាពដូចរៀបរាប់ខងលើ វាអាចានបៃោជន៍ដៃលអ្នកទាំងពីរ 

អង្គុយសៃបទិសគា្នៃ ឬដើរទន្ទឹមគា្នៃ បៃបនៃះគឺមិនានការទំនាក់ទំនងាមកៃសៃភ្នៃក

នោះឡើយ។

 អ្នកផ្តល់បៃកឹៃសាជាមូលដ្ឋៃន និងបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងគួរតៃអង្គយុក្នងុគា្លៃតពីគា្នៃ  

ល្មមដៃលងាយបង្កើតឱៃយានទំនាក់ទំនងល្អជ និងបងា្ហៃញការទទួលយកពៃមទាំងសា្តៃប់

ឮយ៉ៃងចៃាស់ល្អជ ដោយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងមិនានអារម្មណ៍រំខន។

 បង្កើតឱៃយានទំនាក់ទំនងាមកៃសៃភ្នៃកដៃលបងា្ហៃញពីការគោរព និងពិចារណាអំព ី

វបៃបធម៌ម ពៃមទាំងវ័យ និងភៃទ។

 តៃូវពនៃយល់ក្នុងលក្ខណៈគួរសមទៅកាន់អ្នកភូមិដៃលមកចោមរោមឬរំខនថ អ្នក 

តៃូវការជជៃកជាមួយបុគ្គលនៃះដច់តៃឯង ឬអ្នកអាចតៃូវការផ្លៃស់ប្តូរទីាំងសមៃៃប់

ការផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃនរបស់អ្នក។

19គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



ព័ត៌�នអំពីករណី

៣.២.២  ចំនួន និងរយៈព្រលន្រការជួបផ្តល់ប្រកឹ្រសាជាមូលដ្ឋ្រន

ចំនួននៃការជួបផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន គឺមិនអាចកំណត់ឱៃយជាក់លាក់បននោះទៃ គឺវា 
អាសៃ័យលើ កមៃិតធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហៃរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង និងកិច្ចកបៃឹងបៃៃងរបស ់
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង សៃវឹង ពៃមទាំងសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាផងដៃរ។

រយៈពៃលនៃមួយជំនួបផ្តល់បៃកឹៃសាជាមូលដ្ឋៃននីមួយៗ អាចានចនោ្លៃះពី៣០នាទី-៦០នាទី 
ពោល គឺអាសៃ័យលើពៃលវៃលាដៃលភាគីទាំងពីរានសមៃៃប់ជំនួបនោះ។ វាជារយៈពៃលល្មម
គៃប់គៃៃន់សមៃៃប់ទទួលបនព័ត៌មាន និងសមៃៃប់ពិភាកៃសានិងអន្តរាគមន៍បញ្ហៃបៃឈមរបស់ 
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

៣.២.៣ ការកត់ត្រ្រ

ការកត់តៃៃជាផ្នៃកដ៏សំខន់ក្នុងការផ្តល់
បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន។ វាជួយឱៃយអ្នករំឮកពីព័ត៌មាន 
សំខន់ៗដៃលអតិថិជនបនចៃករំលៃក របៀប   
ដៃលអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនឆ្លើយតប ពៃម 
ទំាងផៃនការដៃលបនពៃមពៃៀងគា្នៃ។

 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃនតៃូវជួបបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ១សប្តៃហ៍ម្តង។ ទោះជា 
យ៉ៃងណាក៏ដោយ បៃសិនបើមិនអាចធ្វើបន សូមពៃយាយមជួបបុគ្គលបៃើបំពាន គៃឿង 
សៃវឹងរយៈ២សប្តៃហ៍ម្តង។ ៅពៃលគា្លៃតយូរឬវៃងជាងនៃះ បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង 
សៃវឹងអាចបត់បង់ការបៃឹងបៃៃង និងការជំរុញទឹកចិត្ត ហើយវាកាន់តៃពិបកសមៃៃប់
អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃនធ្វើការតៃួសតពិនិតៃយពីភាពរីកចមៃើនផងដៃរ។

 ការណាត់ជួបគឺតៃវូបៃពៃតឹ្តទៅាមកាលបរិច្ឆៃទដោយការពៃមពៃៀងរវាងភាគីទំាង២។

20 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 ជួយបុគ្គលបំពានឬញៀនគៃឿងសៃវឹងឱៃយយល់ដឹងពីគោលបំណងនៃការកត់តៃៃ និង 
តៃូវសុំការអនុញ្ញៃតពីបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងក្នុងការកត់តៃៃ ហើយបញ្ជៃក់បៃៃប់ 
បុគ្គលបៃើបំពាន គៃឿងសៃវឹងថ កំណត់តៃៃនោះនឹងតៃូវរកៃសាជាការសា្ងៃត់។

 កត់តៃៃទិន្នន័យទាក់ទងនឹងបៃបបទនៃការពិសាគៃឿងសៃវឹងរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង 
សៃវឹង ឧទាហរណ៍៖ 

 បរិាណ
 កមៃិតញឹកញាប់នៃការបៃើ 
 ផលប៉ះពាល់នៃការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង

 កត់តៃៃជាតួលៃខជាក់លាក់ ឬចម្លើយជាក់លាក់ ឧ. ជំនួសឱៃយពាកៃយ«ម្តងា្កៃល» ទៅជា 
«២ដងក្នុងសប្តៃហ៍» 

 កត់តៃៃបញ្ហៃចមៃបងៗ របស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងដៃលបនរកឃើញក្នុងជំនួប 
បនា្ទៃប់ពីបនឯកភាពគា្នៃ។

 កត់តៃៃអំពីព័ត៌មានឬចំណៃះដឹងសំខន់ៗ ដៃលបនផ្តល់ជូនបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង
សៃវឹង។

 កត់តៃៃអំពីផៃនការសកម្មភាពដៃលបនពៃមពៃៀងគា្នៃក្នុងអំឡុងនៃជំនួប។

 កត់តៃៃអំពីចំណុចរីកចមៃើនរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

 កត់តៃៃពីកាលបរិច្ឆៃទនិងពៃលវៃលានៃការណាត់ជួប។ 

 តៃូវកត់តៃៃឱៃយតិច ដោយកត់តៃឹមតៃចំណុចគន្លឹះ ដើមៃបីរកៃសាការយកចិត្តទុកដក់សា្តៃប ់
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនិយយ។ កត់តៃៃឱៃយតិចតួចបំផុតអំពីការផ្លៃស់ប្តូរទាក ់
ទងនឹងបៃបបទនៃការពិសាគៃឿងសៃវឹង និងអ្វីដៃលជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង
ឱៃយានការផ្លៃស់ប្តូរ។ 

 សង្ខៃបអ្វីដៃលបនកត់តៃៃជូនបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។ 

 តៃវូបំពៃញរបយការណ៍នៃការផ្តល់បៃកឹៃសាជាមូលដ្ឋៃន បនា្ទៃប់ពីបញ្ចកប់ជំនួបភា្លៃមជាមួយ 
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងាមដៃលអាចធ្វើបន។

21គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
ប្រយ័ត្ន

 បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចានការយល់ឃើញអំពីការកត់តៃៃក្នុងន័យអវិជ្ជមាន 
និងបង្កើតឱៃយានការានតឹងផ្លវូចិត្ត។ 

៣.៣ ការអនុវត្តរបស់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រន

ដើមៃបីជួយបង្កើតឱៃយានទំនាក់ទំនងល្អជ និងការពិភាកៃសាគា្នៃានដំណើរការរលូន អ្នកផ្តល ់
បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃន ចាំបច់តៃូវអនុវត្តនូវចំណុចទាំង ៤ ដូចជា៖ ការសា្តៃប់ដោយយល់ចិត្ត ការសួរ  
ការរំលៃច និងការសរសើរពីចំណុចវិជ្ជមាន ពៃមទាំងការសមៃបទៅនឹងការរឹងរូស។

៣.៣.១ ការសា្ត្រប់ដោយយល់ចិត្ត

ការសា្តៃប់ ជំរុញទឹកចិត្តបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយនិយយ 
ពីបញ្ហៃផ្ទៃល់ខ្លួនបៃៃប់អ្នក។ ការសា្តៃប់ជួយឱៃយអ្នកអាចយល់ពីបញ្ហៃ 
របស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង និងយល់ពីដំណើរវិវត្តន៍នៃបញ្ហៃ។ 
ការសា្តៃប់ធ្វើឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ទទួលអារម្មណ៍ថ 
អ្វដីៃលគាត់កំពុងនិយយ គឺានសារសំខន់ឬានតម្លៃ។

ការសា្តៃប់ល្អជបងា្ហៃញឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងដឹងថ អ្នកយកចិត្តទុកដក់ចំពោះគាត់។

 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 ជៃើសរីសកន្លៃងដៃលស្ងៀមសា្ងៃត់។

 អង្គុយក្នុងលក្ខណៈសមរមៃយ។

 យកចិត្តទុកដក់ចំពោះអ្វីដៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនិយយ។

 រកៃសាទំនាក់ទំនងាមកៃសៃភ្នៃកដ៏សមសៃបជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង និង 
សា្ថៃនភាពអារម្មណ៍របស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង (បៃយ័ត្នបៃយៃងចំពោះភាព 
ខុសគា្នៃនៃវបៃបធម៌ម ភៃទ វ័យ សាសនា និងជំនឿ)។

22 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 សួរសំណួរណាដៃលពាក់ព័ន្ធភ។

 អនុញ្ញៃតឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងបញ្ចកៃញអារម្មណ៍*។

 ឆ្លុះបញ្ចៃំងពីអារម្មណ៍*។

 លើកទឹកចិត្តបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងាមរយៈកាយវិការ*។

 សួរបញ្ជៃក់ៅពៃលមិនចៃាស់ឬានចម្ងល់។

 ទុកពៃលឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងគិតពិចារណា។

 ស្ងប់សា្ងៃត់បន្តិចបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងមិននិយយ ឬ សា្ទៃក់ស្ទើរ។

 
* ព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីការសា្ត្រប់ដោយយល់ចិត្ត

 

 អនុញ្ញេតឱេយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹងបញ្ចេញអអារម្មណ៍. -. ការបញ្ចកៃញ 
អារម្មណ៍ានតឹងចិត្ត ាមរយៈការយំ ឬសម្តៃងអារម្មណ៍ខឹង វាគឺជាផ្នៃកមួយដ៏សំខន់ 
នៃការធូរសៃបើយ។ ជាធម្មាៅពៃលជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងបញ្ចកៃញអារម្មណ៍ 
បៃបនៃះ ពួកគាត់នឹងអាចានទំនោរឆ្ពៃះទៅរកការដោះសៃៃយបញ្ហៃបៃបវិជ្ជមាន។  
អ្នកផ្តល់បៃកឹៃសាជាមូលដ្ឋៃនគួរស្ថតិៅអាការសុខស្ងប់ និងដកដង្ហើមាមធម្មា ហើយ 
អនុញ្ញៃតឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងដឹងថ ការបញ្ចកៃញអារម្មណ៍បៃបនៃះគឺសម 
សៃប និងអាចទទួលយកបនៅក្នុងវៃលាផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃន។

 ឆ្លុះបញ្ចេំងពីអារម្មណ៍. - អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនអាចកត់សា្គៃល់ថ ការលើកដក ់
សំឡៃង ឬកាយវិការ អាចឱៃយដឹងពីអារម្មណ៍របស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងដូចជា៖  
ខឹង តៃលតល ចៃឡំបល់ ខកចិត្ត...។ វាអាចជាបៃោជន៍ដៃលអ្នកតៃូវធ្វើការឆ្លុះ 
បញ្ចៃំងជាពាកៃយសំដីតៃឡប់ទៅបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង នូវអ្វីដៃលអ្នកបនកត ់
សា្គៃល់លើកាយវិការទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍៖ «សា្តៃប់ទៅកំពុងតៃខឹង ខកចិត្ត...  
តើខ្ញុំនិយយនៃះតៃឹមតៃូវដៃរឬទៃ?»។ របៀបនៃះជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង 
ឱៃយកំណត់រក និងបញ្ចកៃញអារម្មណ៍រំជួលចិត្តរបស់ខ្លួន។

23គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 លើកទឹកចិត្តតមរយៈកាយវិការ- ៅពៃលអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនបង្កើតឱៃយាន 

ទំនាក់ទំនងាមកៃសៃភ្នៃក ងក់កៃាល ទឹកមុខបងា្ហៃញពីការយកចិត្តទុកដក់ ទៅាម 

សា្ថៃនភាពអារម្មណ៍និងបញ្ហៃរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ហើយអាចបន្លសំឺឡៃង 

ម្តងា្កៃលដូចជា៖ «អ៊ឺ» ឬ«បទឬចាស»។ បៃបនៃះអនុញ្ញៃតឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង

សៃវឹងដឹងថ អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃនកំពុងសា្តៃប់គាត់ និងយល់ពីគាត់។

៣.៣.២ ការសួរ

ការសួរសំណួរអាចតៃូវបនបៃើបៃៃស់ដើមៃបី 
បៃមូលព័ត៌មាន ពីបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង  
និងបង្កើតឱៃយានទំនាក់ទំនងល្អជផងដៃរ ពៃមទំាង
ជួយពួកគាត់ឱៃយយល់ដឹងកាន់តៃចៃាស់ពីខ្លួនឯង  
សា្ថៃនភាពរបស់ខ្លនួ ឬវិធីដៃលអាចធ្វើបនក្នងុការ 
ដោះសៃៃយបញ្ហៃនានា។

ចាប់ផ្តើមសួរសំណួរបើកអំពីមជៃឈដ្ឋៃន និង
ជីវភាពរស់ៅទូទៅរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង 
សៃវឹង មុននឹងចូលទៅសំណួរលំអិតអំពីការបៃើ
គៃឿងសៃវឹង។

សំណួរបើក៖ អាចតៃូវបនបៃើបៃៃស់ដើមៃបីទទួលព័ត៌មានកាន់តៃលំអិត ដោយអនុញ្ញៃត 
ឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនិយយចៃញនូវបញ្ហៃទៅាមពាកៃយសម្តីផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់គៃ ។ 
ជាធម្មាសំណួរបើកចាប់ផ្តើមដោយពាកៃយ «នរណា?» «ដូចម្តៃច?» «ហៃតុអ្វី» និង«អ្វី?»។  
សំណួរនៃះ អនុញ្ញៃតឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយលាតតៃដងអំពីបញ្ហៃរបស់ខ្លួន។  
គោលបំណងនៃសំណួរនៃះ គឺដើមៃបីរុករកនូវគំនិត អារម្មណ៍ និងបទពិសោធន៍របស់បុគ្គលបៃើ 
បំពានគៃឿងសៃវឹង។ អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃនតៃូវបនលើកទឹកចិត្ត ឱៃយបៃើបៃៃស់សំណួរបើកាម 
ដៃលអាចធ្វើទៅបន ពីពៃៃះការសួរសំណួរបើកជំរុញឱៃយគាត់ផ្តល់នូវព័ត៌មានលំអិត ដៃលអាច 
ជួយឱៃយអ្នកយល់ដឹងកាន់តៃចៃាស់ពីបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង និងការយល់ឃើញរបស់គាត់។

សំណួរបិទ៖ តៃូវបនបៃើបៃៃស់ដើមៃបីទទួលបនព័ត៌មានចៃាស់លាស់ និងសៃៃយបំភ្លឺ។  
ជាធម្មាចម្លើយនៃសំណួរបិទានដូចជា៖ «បទឬចាស» ឬ «ទៃ» ឬចម្លើយដ៏ខ្លនីៃការសៃៃយ 
បំភ្លឺ។ ឧទាហរណ៍៖ «ដូច្នៃះអ្វីដៃលអ្នកចង់ានន័យ គឺថអ្នកបៃើគៃឿងសៃវឹងរៀងរាល់ថ្ងៃឬ?»

េតីអ�ក
ចង់ឈប់ពិ�
ែដរឬេទ?

24 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 សួរសំណួរខ្លី ចៃាស់លាស់ និងងាយយល់។

 ចាប់ផ្តើមសួរសំណួរទូទៅ សាមញ្ញ មុននឹងចូលទៅសំណួរលំអិតអំពីការបៃើគៃឿង 
សៃវឹង។

 ទុកឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយនឹងសំណួរ ាមរបៀបរបស់គាត់។

 បៃើការលើកដក់សំឡៃងដៃលបងា្ហៃញពីការចាប់អារម្មណ៍ ខ្វៃយខ្វល់ និងរួសរាយ។

 សួរសំណួរ ម្តងមួយៗ ហើយរង់ចាំចម្លើយបៃកបដោយការយកចិត្តទុកដក់។

 «សំណួរហៃតុអ្វី?» ធ្វើឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយការពារខ្លួន ដូច្នៃះសូម 
ពៃយាយមបៃើបៃៃស់សំឡៃងទន់ភ្លន់។ ជំនួសឱៃយសួរសំណួរហៃតុអ្វី អ្នកអាចសួរថ  
«សូមបៃៃប់ខ្ញុ ំអំពីបញ្ហៃនោះ...» ឬក៏សួរថ «តើអ្នកឈានទៅបៃពៃឹត្តដូចោ្នៃះយ៉ៃង 
ដូចម្តៃច?» ដៃលបញ្ជៃក់ពីហៃតុផលរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

 ឧទាហរណ៍ អំពីសំណួរដៃលអាចជំរុញឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងធ្វើការផ្លៃស់ប្តូរ 
ឬផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹង៖

 តើការបំពានគៃឿងសៃវឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់ៅរបស់អ្នកឬទៃ?

 តើអ្វីដៃលជំរុញឱៃយអ្នកសមៃៃចចិត្តមកជជៃកជាមួយខ្ញុំៅថ្ងៃនៃះ?

 តើអ្នកចង់កាត់បន្ថយឬឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹងដៃរឬទៃ?

 តើអ្វីជំរុញឱៃយអ្នកតៃៀមខ្លួនកាត់បន្ថយ ឬឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹង ឬហៃតុអ្វីធ្វើឱៃយអ្នក
ចង់កាត់បន្ថយឬឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹង?

 តើអ្វីគឺជាចំណុចល្អជចំនួន៣ដៃលនឹងកើតានឡើង បៃសិនបើអ្នកកាត់បន្ថយឬ 
ឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹង? 

 តើជំានតូចៗអ្វីខ្លះដៃលអ្នកនឹងអនុវត្ត ដើមៃបីកាត់បន្ថយឬឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹង
ជាដំបូង  ? 

 តើអ្នកនឹងអាចកាត់បន្ថយឬឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹងយ៉ៃងដូចម្តៃច?

 តើអ្នកនឹងអាចធ្វើអ្វីខ្លះ ដើមៃបីទប់សា្កៃត់ខ្លួនឯងកុំឱៃយវិលតៃឡប់ទៅរកការបៃើគៃឿង
សៃវឹងឡើងវិញ?

25គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 តើានអ្វីកើតឡើង ៅពៃលអ្នកចាប់ផ្តើមបៃើគៃឿងសៃវឹងឡើងវិញនោះ?

 តើានពៃលណាមួយដៃលអ្នកកាត់បន្ថយ ឬឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹងបនទទួល 

ជោគជ័យនោះ? 

 តើានអ្វីកើតានឡើងៅពៃលដៃលការកាត់បន្ថយ ឬឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹង 

របស់អ្នកទទួលបនជោគជ័យនោះ?

 
ប្រយ័ត្ន

 សូមគិតឱៃយចៃាស់អំពីអ្វីដៃលអ្នកនឹងសួរ តើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងានអារម្មណ ៍

យ៉ៃងណាពៃលឆ្លើយ នឹងសំណួររបស់អ្នក ពីពៃៃះសំណួរខ្លះអាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍

របស់ពួកគាត់ ឧទាហរណ៍៖ ចាប់ាំងពីការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងជាប់លាប់មក 

ចំណង់ផ្លូវភៃទរបស់អ្នក យ៉ៃងដូចម្តៃចដៃរ?

 ការលើកដក់សម្លៃងនិងទឹកមុខ អាចប៉ះពាល់នឹងរបៀបឆ្លើយតបរបស់បុគ្គលបៃើ 

បំពានគៃឿងសៃវឹង។

 សំណួរនាំមុខខ្លះស្នើនូវចម្លើយជាក់លាក់ ដូច្នៃះវាដឹកនាំការសន្ទនាឆ្ពៃះទៅរកអ្វីដៃល 

អ្នកផ្តល់បៃកឹៃសាជាមូលដ្ឋៃនរំពឹងទុកជាជាងគំនិតផ្ទៃល់ខ្លនួ ឬក៏បទពិសោធន៍របស់បុគ្គល 

បៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។ សំណួរនាំមុខនៃះឆ្លុះបញ្ចៃំងពីគំនិតនិងឥរិយបថរបស់អ្នក

ផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន មិនមៃនគំនិតរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនោះឡើយ 

ដូច្នៃះគួរជៀសវាងគៃប់ពៃល។

 តើានអ្វីកើតានឡើងៅពៃលដៃលការកាត់បន្ថយ ឬឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹងរបស ់

អ្នកទទួលបនជោគជ័យនោះ?

26 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៣.៣.៣ ការរំល្រច និងសរសើរចំណុចវិជ្ជមមាន

 ការរំលៃចនិងសរសើរចំណុចវិជ្ជមាន គឺជាជំនាញដ៏សំខន់មួយសមៃៃប់ជួយបុគ្គលបៃើបំពាន 
គៃឿងសៃវឹងឱៃយានភាពអង់អាច។ ការរំលៃចនិងសរសើរចំណុចវិជ្ជមាន ជំរុញទឹកចិត្ត 
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយគិតពីការសមៃៃចចិត្ត និងអាកបៃបកិរិយដ៏ានបៃោជន៍ 
ហើយពងៃឹងពួកគៃឱៃយានការជឿជាក់ ដើមៃបីយកវាមកដោះសៃៃយបញ្ហៃសៃដៀងគា្នៃ 
ផៃសៃងទៀត២៦។

 ចំណុចវិជ្ជមានសមៃៃប់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង គឺជាអ្វដីៃលពួកគាត់បនធ្វើឬសមៃៃច 
បនជោគជ័យកន្លងមក ដូចជាការសមៃបខ្លួន ការសមៃៃចចិត្ត និងការដោះសៃៃយបញ្ហៃ 
ជាដើម។

២៦. LifeLine/ChildLine. (២០០៦) ជំនាញផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនៈ សៀវភៅសមៃៃប់គៃូបណ្តុះបណា្តៃល ណាមីបៀ។

27គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 ការរំលៃចនិងសរសើរចំណុចវិជ្ជមាន ដោយផ្ទៃល់ដល់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ក្នុង 

អំឡុងដំណើរការផ្តល់បៃឹកៃសា គឺជាវិធីសាសៃ្តមួយទៀតនៃការបង្កើតនិងរកៃសាទំនាក់ទំនងល្អជ  

និងធ្វើឱៃយានការរឹងាំផ្នៃកផ្លូវចិត្ត ពៃមទាំងបង្កើតឱៃយានការសមៃៃចចិត្តជាវិជ្ជមានឆ្ពៃះ  

ទៅរកការផ្លៃស់ប្តរូ។ ការលើកចំណុចវិជ្ជមានអាចស្តៃងចៃញាមរយៈពាកៃយសំដីដៃលាន 

អត្ថន័យលើកសរសើរ និងយល់គា្នៃ។

 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 ស្វៃងរក និងអធិបៃាយពីភាពខ្លៃំងឬចំណុចវិជ្ជមានរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង 
ដៃលគាត់បនធ្វើសមៃៃប់ខ្លួនឯង សមៃៃប់កៃុមគៃួសសារ និងសមៃៃប់អ្នកដទៃទៀត។

 ពោលទៅកាន់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងទៅាមពាកៃយពៃចន៍ដៃលអាចយល់បន 
ហើយសមទំនងនឹងបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។ ការសរសើរតៃូវធ្វើឡើងដោយ
សោ្មៃះអស់ពីចិត្ត ជៀសវាងក្នុងន័យបញ្ជៃរ។

 នៃះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន៖

 «ានចំណុចជាចៃើនដៃលអ្នកបនផ្លៃស់ប្តូរ បើបៃៀបធៀបពីដំបូងមកដល់ពៃលនៃះ 
ដូចជា...»។

 «ខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរនូវសៃចក្តីកា្លៃានរបស់អ្នកដៃលយល់ពៃមជជៃកអំពីបញ្ហៃ 
គៃឿងសៃវឹង»។

 «អ្នកគឺជាមនុសៃសដៃលបៃសប់និងស្វិតសា្វៃញដ៏ពិតបៃៃកដ ក្នុងការសមៃបខ្លួនជាមួយ
ការលំបកដៃលកើតានឡើងជាយូរមកហើយ»។

 «ខ្ញុំមើលឃើញថ សា្ថៃនភាពនៃះគឺពិតជាលំបក»។

 «អ្នកទំនងជាានពៃលវៃលាដ៏ល្អជជាមួយកៃមុគៃួសសារ និងធ្វើឱៃយពួកគៃានភាពរីករាយ»។ 

 «ខ្ញុពំៃញចិត្តជជៃកជាមួយអ្នកៅថ្ងៃនៃះ ហើយរឹតតៃចង់ដឹងរឿងរបស់អ្នកបន្ថៃមទៀត»។

28 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៣.៣.៤ ការសម្របទៅនឹងការរឹងរូសរបស់បុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹង

គោលគំនិតនៃការសមៃបទៅនឹងការរឹងរូស ានន័យថគឺបណោ្តៃយឱៃយដំណើរការជជៃក 
បៃពៃឹត្តទៅរលូន ដោយមិនានការផ្តល់ដំបូនា្មៃនបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ហើយបងា្ហៃញឱៃយ 
ឃើញនូវការទទួលយកនូវអ្វដីៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនិយយ ដោយទុកមុខាត់ឱៃយគាត់។  
គំនិតយល់ឃើញរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចតៃូវបនសួរដៃញដោលាមរយៈសំណួរ  
ឬបច្ចកៃកទៃសដោះសៃៃយភាពមិនសៃបគា្នៃ (ការផ្ទុយគា្នៃរវាងទង្វើនិងការគិត)។ ការតាំងនិង 
ការពៃយាយមបញ្ចកុះបញ្ចកូលឱៃយទទួលយក ទំនងជាមិនទទួលបនលទ្ធភផលអ្វីនោះឡើយ។

បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ភាគចៃើនបដិសៃធទៅនឹងការយល់ឃើញថ ការបៃើបំពាន
គៃឿងសៃវឹងរបស់ខ្លួនថជាបញ្ហៃ។  

វាអាចបងា្ហៃញឱៃយអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនដឹងថ «បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងាន 
បញ្ហៃបណា្តៃលមកពីការបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹង ប៉ុន្តៃបៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងមិន
យល់សៃបនោះទៃ វាានសារសំខន់ដៃលអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនមិនតៃូវបៃកៃកតាំងនោះ
ឡើយ។

�តឹម�ត�វ
ែមនហ�ឹង! 
បងេ��នកំ�ំង
េធ�ី�រ�ន! 

ខ��ំ���នប���ផឹក�! 
ខ��ំផឹក�ខ��ំេ�ែត�ច
េធ�ី�រ�ន! 

29គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
សារគន្លឹះសម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រន

 ការតាំងជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ឱៃយពួកគាត់ទទួលយកនូវគំនិតរបស់អ្នក 
អាចនឹងបំផ្លៃញទំនាក់ទំនងល្អជ ហើយអាចធ្វើឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងទទួល 
អារម្មណ៍ថ អ្នកានការវិនិច្ឆ័យ និងមិនយល់ពីពួកគៃនោះទៃ។

 ភាពរឹងរូសរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង អាចស្តៃងចៃញាមរយៈកាយវិការ 
ទឹកមុខ ឬពាកៃយសំដីផងដៃរ។

 
ប្រយ័ត្ន

 សូមចងចាំថ បុគ្គលានការយល់ឃើញផ្ទៃល់ខ្លួន សូមៃបីការយល់ឃើញទាំងនោះមិន
សមហៃតុផល ឬមិនសមសៃបទៅនឹងរូបអ្នកក៏ដោយ។

 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 ធ្វើឱៃយខ្លនួឯងានអារម្មណ៍ស្ងប់។
 គិតវិជ្ជមានអំពីបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។
 រកៃសាទឹកមុខរួសរាយ និងលើកទឹកចិត្ត
 សម្តៃងការយល់ចិត្តបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។
 អនុញ្ញៃតឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងបញ្ចកៃញអារម្មណ៍។
 កត់សា្គៃល់ពីបៃតិកម្មរបស់បុគ្គល បៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងដោយមិនវិនិច្ឆ័យបៃប 

អវិជ្ជមាន។
 ទទួលយកការបកសៃៃយឬផ្តល់ហៃតុផលបៃកបដោយការគោរព។
 សួរបន្ថៃមយ៉ៃងទន់ភ្លន់អំពីអ្វីដៃលអ្នកកត់សា្គៃល់ឃើញថ មិនានភាពសុីសងា្វៃក់គា្នៃ 

រវាងចម្លើយរបស់គាត់ និងគោលដៅក្នងុជីវិតរស់ៅរបស់គាត់។
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គោលការណ៍ទី៤
ដំណើរការផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រនជាមួយបុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹង

ការជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងគឺជាដំណើរការមួយដៃលអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន  
តៃូវ អនុវត្តនូវបច្ចកៃកទៃសសា្ភៃសន៍បៃបជំរុញទឹកចិត្ត ដើមៃបីគាំទៃពួកគាត់ក្នុងការកាត់បន្ថយ  
ឬឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹង។

ការសា្ភៃសន៍បៃបជំរុញទឹកចិត្តគឺជាវិធីសាសៃ្តដៃលានបៃសិទ្ធភភាព សមៃៃប់ធ្វើការជាមួយ 
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង២៧  ដើមៃបីធ្វើឱៃយានការរីកចមៃើនពីដំណាក់កាលមួយ ទៅដំណាក់កាល 
មួយ ឆ្ពៃះទៅរកការកាត់បន្ថយឬឈប់បៃើគៃឿងសៃវឹង។ វាានសារសំខន់ដៃលតៃវូ កត់សា្គៃល់ 
ថ ភាពជោគជ័យក្នុងការជួយបុគ្គលបំពានគៃឿងសៃវឹង ចាំបច់តៃូវការការគាំទៃបន្ថៃមពីកៃុម 
គៃួសសារ និងពីសហគមន៍ដៃលគាត់រស់ៅផងដៃរ។ 

ការសា្ភៃសន៍បៃបជំរុញទឹកចិត្ត តៃូវអនុវត្តាម «វដ្តនៃការផ្លៃស់ប្តូរ» ដៃលាន៦ 
ដំណាក់កាល។

២៧. Fuller, C., & Taylor, P. (២០០៨) សំណុំឧបករណ៍ជំនាញជំរុញទឹកចិត្តៈ ការលើកទឹកចិត្ត និងការគាំទៃឱៃយានការផ្លៃស់ប្តូរ 
ចំពោះបុគ្គល ពិនិតៃយកៃសមៃួសលលើកទី២ អង់គ្លៃស រោងពុម្ពុចនវីឡី &សាន់ លីមីធីត។
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ប្រយ័ត្ន

 ការផ្លៃស់ប្តូរគឺបៃពៃឹត្តដោយស្ម័គៃចិត្ត ានការទទួលខុសតៃូវចំពោះការសមៃៃចចិត្ត 
របស់ខ្លនួ និងលទ្ធភផលនៃការផ្លៃស់ប្តរូអាកបៃបកិរិយពីបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ដោយ 
អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃនតៃឹមតៃផ្តល់ការគាំទៃៅគៃប់ដំណាក់កាល២៨ ។

២៨. Shand, F., & Gates, J. (២០០៣) គោលការណ៍ណៃនាំសមៃៃប់វិជា្ជៃជីវៈគៃឿងសៃវឹងនិងគៃឿងញៀន អូសៃ្តាចលីៈ មជៃឈមណ្ឌល 
ជាតិសៃៃវជៃៃវគៃឿងសៃវឹង និងគៃឿងញៀន។

33គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
ប្រយ័ត្ន

 អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនតៃូវធ្វើការប៉ៃន់បៃាណអំពីបៃបបទនៃការបៃើគៃឿងសៃវឹង  
និងអំពីដំណាក់កាលនៃការផ្លៃស់ប្តរូ (សូមអានតៃង់គោលការណ៍ទី២) បនា្ទៃប់ពីកិច្ចកចាប់ 
ផ្តើមជំនួប និងបនបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងរួចហើយ។

 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ (ក្នុងការជួបដំបូង)

 សា្វៃគមន៍ និងសម្តៃងការគួរសម។

 បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជ (សូមអានតៃង់គោលការណ៍ទី១) 

 ណៃនាំខ្លួន ការងារ និងទីកន្លៃងធ្វើការរបស់អ្នក។

 ស្នើសុំបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយណៃនាំខ្លួន៖ ឈ្មៃះ អាយុ មុខរបរ សា្ថៃនភាព 
គៃួសសារ ចំនួនកូន ទីកន្លៃងកំណើត។

 បញ្ជៃក់អំពីគោលបំណងដៃលអ្នកទៅជួបគាត់ 

 ពនៃយល់ពីដំណើរការនិងអត្ថបៃោជន៍នៃការជួបជជៃកគា្នៃ។

 បញ្ជៃក់ពីការរកៃសាការសា្ងៃត់ និងដៃនកំណត់របស់វា។

 សួរបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងថ តើគាត់ស្ម័គៃចិត្តជជៃកជាមួយអ្នកដៃរឬទៃ?  
ពនៃយល់បៃៃប់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងថ អ្នកនឹងសួរសំណួរមួយចំនួន ហើយគាត ់
ានសិទ្ធភិបដិសៃធឆ្លើយនឹងសំណួរណាមួយ ករណីគាត់មិនចង់ឆ្លើយនោះ ឬអ្នកអាច 
បញ្ចកប់ការសន្ទនាក៏បន។ ប៉ុន្តៃការបើកចំហនិងសោ្មៃះតៃង់ ទំនងជាានបៃោជន ៍
ក្នុងការធ្វើការជាមួយគា្នៃ និងមិនជំរុញឱៃយបញ្ហៃដៃលពួកគាត់បៃឈមកាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរថៃម
ទៀត។

 សា្គៃល់មើលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ដើមៃបីពិនិតៃយមើលថ តើគាត់ានអារម្មណ៍
សុខសៃួលដៃរឬទៃ។ ផ្តល់ឱកាសឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងសួរសំណួរ ហើយ 
ផ្តល់ពៃលវៃលាដល់ពួកគៃក្នុងការពិចារណា និងឆ្លើយតប។

34 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៤.១  ការធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹងៅ 
«ដំណាក់កាលមិនទាន់បនត្រិះរិះគិត»
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សូមចងចាំថ ៅដំណាក់កាលនៃះការផ្លៃស់ប្តូរគឺមិនទាន់បនគិតពិចារណានោះទៃ។  
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចានអារម្មណ៍ខឹង បៃសិនបើអ្នកពៃយាយមបញ្ចកុះបញ្ចកូលពួកគៃ
ឱៃយផ្លៃស់ប្តូរ២៩ ៅពៃលដៃលពួកគៃមិនទាន់មើលឃើញឬទទួលសា្គៃល់ថ ពួកគៃានបញ្ហៃនោះ។ 
ពួកគៃអាចស្តៃងចៃញការបដិសៃធជំទាស់ ឬមិនអើពើនឹងបញ្ហៃដៃលបណា្តៃលមកពីការបំពាន
គៃឿងសៃវឹង។

២៩. ការផ្លៃស់ប្តូរ  សំដៅលើការកាត់បន្ថយឬផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹង។

35គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 កិច្ចចាប់ផ្តើម៖

 បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

. សម្តៃងការយល់ចិត្ត- សម្តៃងចៃញនូវការពៃួសយបរម្ភ និងយល់ចិត្តចំពោះសា្ថៃនភាព 
លំបក ដៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងបនបងា្ហៃញ។

 សាកសួរអំពីសា្ថៃនភាពនៃការបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹងក្នុងភូមិជាទូទៅ

 បន្តសួរភា្ជៃប់ទៅនឹងសា្ថៃនភាពនៃការបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹងផ្ទៃល់ខ្លួន  តៃៀមខ្លួនក្នុង
ការសមៃបទៅនឹងការជំទាស់។

. ករណីបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹងបងា្ហេញអនូវាពសា្ទេក់ស្ទើរក្នុងការផា្លេស់ប្តូរ៖

 កុំបៃឆំងតាំងជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ឬផ្តល់ដំបូនា្មៃន ឬក៏វិនិច្ឆ័យពី
ការសមៃៃចចិត្តរបស់គៃ។

 ផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដ៏ទន់ភ្លន់ទាក់ទងនឹងបញ្ហៃ (ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងសង្គម) 
បណា្តៃលមកពីការបៃើគៃឿងសៃវឹងជៃុលហួសហៃតុ។ លើកទឹកចិត្តឱៃយបុគ្គលបៃើ 
បំពានគៃឿងសៃវឹងបៃមូលព័ត៌មាន  ហើយជជៃកជាមួយអ្នកដទៃ ដូច្នៃះពួកគៃអាច
ជៃើសយកជមៃើសដៃលពៃមពៃៀង ថតើពួកគៃចង់ផ្លៃស់ប្តូរ ឬមិនចង់នោះ។

 សូមសាកសួរបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងយ៉ៃងទន់ភ្លន់ អំពីការផ្លៃស់ប្តរូៅមុនពៃល  
និងកៃៃយពៃលពួកគៃបនចាប់ផ្តើមផឹកដ៏ជោគជំានោះាមដៃលអាចធ្វើទៅបន។  
ឧទាហរណ៍៖ បញ្ហៃសុខភាព ការទំនាក់ទំនងក្នុងគៃួសសារ បញ្ហៃបៃៃក់កាស និងវិធី
ដៃលអ្នកដទៃយល់ឃើញពីរូបគាត់។

 សាកសួរបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអំពីគោលដៅរយៈពៃលវៃងរបស់ខ្លួន ពៃម
ទាំងការរីកចមៃើនឆ្ពៃះទៅរកគោលដៅនោះ។

 សា្តៃប់ពីហៃតុផលរបស់គាត់ និងរុករកវានោះឱៃយលំអិតដៃលគាត់មិនចង់ធ្វើការ 
ផ្លៃស់ប្តូរ ដៃលបៃៀបធៀបទៅនឹងគោលដៅជីវិតរស់ៅឬផៃនការរបស់គាត់។

 បញ្ជៃក់ជាមួយគាត់ថ ពួកគៃតៃងតៃានជមៃើសជានិច្ចក- ជមៃើសខ្លះធ្វើឱៃយជីវិត 
រស់ៅរបស់គាត់បនល្អជបៃសើរឡើង ឯជមៃើសខ្លះទៀតធ្វើឱៃយជីវិតរស់ៅរបស់
គាត់មិនបនបៃសើរ។

36 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



ៅពៃលពួកគាត់ចាប់ផ្តើមទទួលសា្គៃល់ថ គៃឿងសៃវឹងអាចបង្កបញ្ហៃដល់គាត់ នោះ 
ានន័យថ អ្នកបនជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងជោគជ័យឆ្ពៃះទៅ «ដំណាក់កាលចាប់ 
ផ្តើមតៃិះរិះគិតអំពីការផ្លៃស់ប្តូរ» ហើយ។

 
សារគន្លឹះសម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រន

 ជៀសវាងតាំងជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ជៀសវាងផ្តល់ដំបូនា្មៃន ឬ 
វិនិច្ឆ័យអាកបៃបកិរិយរបស់គាត់។

 បញ្ជៃក់យ៉ៃងទន់ភ្លន់ពីលទ្ធភភាពដៃលគៃឿងសៃវឹងអាចបង្កឱៃយានបញ្ហៃដល់គាត់។

 សូមអត់ធ្មត់ពៃមទាំងជឿជាក់ថ ានការផ្លៃស់ប្តូរ និងរុករកភាពខ្លៃំងរបស់បុគ្គលបៃើ 
បំពានគៃឿងសៃវឹង។

 ពងៃឹងកា្លៃំងចិត្តបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងជាជាងរិះគន់គាត់។ វិធីនៃះជំរុញទឹកចិត្ត
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយផ្លៃស់ប្តូរ ជាជាងទុកគាត់ឱៃយភ័យខ្លៃចអំពីការផ្លៃស់ប្តូរ។ 
ពងៃឹងកា្លៃំងចិត្តគាត់ហើយកំណត់រកភាពខ្លៃំងរបស់ពួកគៃ។ បៃបនៃះជួយបុគ្គលបៃើ
បំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយទទួលសា្គៃល់ភាពខ្លៃំងខងក្នុងរបស់ខ្លួន ដៃលអាចធ្វើឱៃយគាត់ធ្វើ
ការផ្លៃស់ប្តូរ និងពងៃឹងការជឿជាក់លើខ្លួនឯង។

 សូមលើកសរសើរពីការសមៃៃចចិត្ត ឬក៏គំនិតោបល់ដ៏ល្អជណាមួយដៃលបុគ្គលបៃើ 
បំពានគៃឿងសៃវឹងបនធ្វើ។

37គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៤.២  ការធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹងៅ 
«ដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមត្រិះរិះគិត»
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សូមចង់ចាំថ «ដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមតៃិះរិះគិត» គឺៅពៃលដៃលបុគ្គលបៃើបំពាន 
គៃឿងសៃវឹងកំពុងពិចារណា អំពីការផ្លៃស់ប្តូរ។

បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងានចម្ងល់ក្នុងចិត្តថ តើពួកគៃតៃូវៅបន្តបៃើគៃឿងសៃវឹង 
ដដៃលឬទៃ? ជារឿយៗពួកគៃចាប់ផ្តើមានអារម្មណ៍លៃងសុខសៃួល ដោយសារបញ្ហៃដៃល 
បណា្តៃលមកពីអាកបៃបកិរិយរបស់ខ្លួននោះ។

បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងតស៊ូជំនះគំនិតដូចជា៖ «តើខ្ញុំចង់ផ្លៃស់ប្តូរឬអត់ចង់?» 
«តើខ្ញុំអាចធ្វើការផ្លៃស់ប្តូរកើតឬទៃ បៃសិនបើខ្ញុំចង់នោះ?»។ បុគ្គលចាប់ផ្តើមគិតពិចារណា 
អំពីអាកបៃបកិរិយរបស់ខ្លួន ហើយផៃសារភា្ជៃប់អាកបៃបកិរិយនោះទៅនឹងបញ្ហៃដៃលបៃឈម។ ៅ 
ដំណាក់កាលនៃះ គាត់ចាប់ផ្តើមមើលឃើញពីគុណសមៃបត្ត ិនិងគុណវិបត្តនិៃការផ្លៃស់ប្តរូហើយ៣០។

៣០. Fuller, C., & Taylor, P. (២០០៨) សំណុំឧបករណ៍ជំនាញជំរុញទឹកចិត្តៈ ការលើកទឹកចិត្ត និងការគាំទៃឱៃយានការផ្លៃស់ប្តូរ 
ចំពោះបុគ្គល ពិនិតៃយកៃសមៃួសលលើកទី២ អង់គ្លៃស រោងពុម្ពុចនវីឡី &សាន់ លីមីធីត។

38 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 រុករកពីហៃតុផលមិនចង់ផ្លៃស់ប្តូរ ពៃមទាំងហៃតុផលចង់ផ្លៃស់ប្តូរ។

 រុករកអំពីបញ្ហៃ៖

 តើអ្នកធា្លៃប់ានបញ្ហៃដោយសារគៃឿងសៃវឹងដៃរឬទៃ? (អំពើហិងៃសាក្នុងគៃួសសារ 
ជម្លៃះជាមួយអ្នកដទៃ បញ្ហៃសុខភាព បញ្ហៃបៃៃក់កាស...)

 តើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងកើតាន បញ្ហៃដោយសារការពិសាគៃឿងសៃវឹង
យ៉ៃងដូចម្តៃច និងពីពៃលណា?

 តើានអ្វកីើតឡើងៅក្នងុជីវិតរស់ៅរបស់គៃ ៅពៃលពួកគៃមិនបំពានគៃឿងសៃវឹង? 

 តើានអ្វីកើតឡើងៅក្នុងជីវិតរស់ៅរបស់គៃ ៅពៃលពួកគៃចាប់ផ្តើមបំពាន 
គៃឿងសៃវឹង? 

 តើអ្វជីាបញ្ហៃបៃឈមបច្ចកបុៃបន្នៅក្នងុជីវិតរស់ៅរបស់គៃ? ហើយអ្វខី្លះដៃលបៃពៃតឹ្ត 
ទៅបនល្អជដៃលពួកគៃចង់ឱៃយានដដៃល?

 ជជៃកអំពីគុណសមៃបត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការផ្លៃស់ប្តូរ។

 កំណត់រកឧបសគ្គដៃលរារំាងការផ្លៃសប់្តរូ និងជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងៅក្នងុ
ការស្វៃងរកដំណោះសៃៃយ ដើមៃបីយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងនោះ។ ពិភាកៃសាជាមួយបុគ្គល 
បៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអំពីអ្វដីៃលសំខន់បំផុតៅក្នងុជីវិតរបស់គាត់ និងថតើបៃបបទ 
នៃការពិសាគៃឿងសៃវឹងបច្ចកុបៃបន្នរបស់ខ្លួន កំពុងប៉ះពាល់លើអ្វីៗដៃលានសារសំខន ់
ទាំងនោះ?

 រុករកពីការជឿជាក់របស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ក្នុងការផ្លៃស់ប្តូរ ពៃមទាំងវិធី
សាស្តៃពងៃឹងការជឿជាក់របស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

 សាកសួរ និងបញ្ជៃក់ឡើងវិញពីភាពជោគជ័យកាលពីមុនរបស់បុគ្គលបៃើបំពាន 
គៃឿងសៃវឹង។ ឧទាហរណ៍៖ បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចបញៃឈប់ការជក់បរីៅ 
អតីតកាល ឬក៏រៀនសូតៃជំនាញមៃកានិចដោយខ្លួនឯង។ បៃបនៃះបងា្ហៃញថ គាត ់
ានការាំងចិត្ត ហើយានសមត្ថភាពឆ្ពៃះទៅរកភាពជោគជ័យ។ 

 ឆ្លុះបញ្ចៃំងពីលក្ខណៈខុសគា្នៃរវាងគោលដៅរយៈពៃលវៃង និងអាកបៃបកិរិយបច្ចកុបៃបន្ន 
ឬក៏ភាពខុសគា្នៃរវាងគុណតម្លៃរបស់គាត់ និងអាកបៃបកិរិយបច្ចកុបៃបន្នរបស់គាត់។

 ឆ្លុះបញ្ចៃំងតៃឡប់ទៅបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង អំពីពាកៃយសំដីទាក់ទងនឹងបំណង
បៃៃថ្នៃនៃជីវិតរស់ៅ (គោលដៅ) បុ៉ន្តៃតៃូវធ្វើក្នុងលក្ខណៈទន់ភ្លន់ ជៀសវាងធ្វើក្នុង
លក្ខណៈបៃកៃកតាំង។

39គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



ៅពៃលអ្នកបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹងចាប់ផ្តើមលើកឡើងនូវការពៃួសយបរម្ភ អំពីអាកបៃបកិរិយ 
បច្ចកុបៃបន្ន អំពីផលបៃោជន៍នៃការផ្លៃស់ប្តូរ វិធីយកឈ្នះឧបសគ្គនានា ពៃមទាំងានជំនឿចិត្តថ 
ពួកគៃអាចចាប់ផ្តើមបន គាត់បនឈានចូលដំណាក់កាល«ការតៃៀមខ្លួនផ្លៃស់ប្តូរ»ហើយ៣១។

៣១. Fuller, C., & Taylor, P. (២០០៨) សំណុំឧបករណ៍ជំនាញជំរុញទឹកចិត្តៈ ការលើកទឹកចិត្ត និងការគាំទៃឱៃយានការផ្លៃស់ប្តូរ 
ចំពោះបុគ្គល ពិនិតៃយកៃសមៃួសលលើកទី២ អង់គ្លៃស រោងពុម្ពុចនវីឡី &សាន់ លីមីធីត។

ចំណុចសំខាន់ដទ្រទៀតដ្រលត្រូវចងចាំ 
ឬពិចារណា

 សូមអនុញ្ញៃតឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងបៃៃប់រឿងរា៉ៃវរបស់ខ្លួន ទៅាមពាកៃយ 
សំដីផ្ទៃល់ខ្លួន។

 បៃសិនបើអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនៅពុំទាន់បនធ្វើការប៉ៃន់បៃាណ អំពីបៃបបទ 
នៃការបៃើគៃឿងសៃវឹង និងការជំរុញទឹកចិត្តដើមៃបីផ្លៃស់ប្តូរទៃនោះ តៃូវរៀបចំធ្វើការ 
ប៉ៃន់បៃាណឥឡូវនៃះ។

 បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងានបញ្ហៃទាក់ទងនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត អ្នក
ផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនអាចតៃូវបញ្ជមូនគាត់ ឱៃយទៅទទួលសៃវាផ្តល់បៃឹកៃសាអំពីបញ្ហៃ 
ទាក់ទងនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដៃលានឯកទៃស។

 សូមពនៃយល់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង អំពីវដ្តនៃការផ្លៃស់ប្តរូ ហើយពិភាកៃសាជាមួយ 
ពួកគៃថ តើពួកគៃស្ថិតៅដំណាក់កាលណាមួយ។

 សូមពិចារណាថ តើានតមៃូវការបញ្ជមូនទៅរកសៃវាណាមួយទៀតដៃរឬទៃ។

 កុំផ្តល់ដំបូនា្មៃន ឬបៃឹងបៃៃងដោះសៃៃយបញ្ហៃជំនួសបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

40 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៤.៣  ការធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹងៅ 
«ដំណាក់កាលសម្រ្រចចិត្តឬត្រៀមខ្លួន»
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ៅដំណាក់កាលនៃះ បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចសមៃៃចចិត្តដ៏ចៃាស់លាស់ដើមៃប ី
ផ្លៃស់ប្តូរអាកបៃបកិរិយរបស់ខ្លួន។ ពួកគៃអាចានអារម្មណ៍សបៃាយចិត្តឬានការផ្ចកង់អារម្មណ៍ 
ឬក៏អាចានអារម្មណ៍តប់បៃមល់ផងដៃរ។ ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយ យើងទំនងសា្តៃប់ឮជាឃ្លៃ
បៃោគជាចៃើនដោយចាប់ផ្តើមពីពាកៃយថ«ខ្ញុ»ំ៣២។ ឧទាហរណ៍៖«ខ្ញុាំំងចិត្តឈប់ផឹកហើយ»។

វាបងា្ហៃញឱៃយឃើញកំណើននៃការជំរុញទឹកចិត្ត ឆ្ពៃះទៅរកការផ្លៃស់ប្តូររបស់បុគ្គលបៃើ 
បំពានគៃឿងសៃវឹង ។

៣២. Fuller, C., & Taylor, P. (២០០៨) សំណុំឧបករណ៍ជំនាញជំរុញទឹកចិត្តៈ ការលើកទឹកចិត្ត និងការគាំទៃឱៃយានការផ្លៃស់ប្តូរ 
ចំពោះបុគ្គល ពិនិតៃយកៃសមៃួសលលើកទី២ អង់គ្លៃស រោងពុម្ពុចនវីឡី &សាន់ លីមីធីត។

41គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 តៃួសតពិនិតៃយអំពីការស្តៃងចៃញនូវកាយវិការនិងពាកៃយសំដី អំពីបំណងបៃៃថ្នៃក្នុងការ 
ផ្លៃស់ប្តូរ(ភាពតៃួសតសុីគា្នៃ)។ ឧទាហរណ៍៖ បុគ្គលនោះកំពុងបៃើគៃឿងសៃវឹង ហើយ 
និយយយ៉ៃងសៃួលថ ពួកគៃអាចបញៃឈប់ថ្ងៃណាក៏បន ឈប់អាទិតៃយកៃៃយក៏បន។

 គាំទៃនិងលើកទឹកចិត្តឱៃយានការជឿជាក់ក្នុងការផ្លៃស់ប្តូរ។

 កំណត់រកឧបសគ្គនិងវិធីយកឈ្នះឧបសគ្គ។ កំណត់រកកា្តៃរំញោចដៃលជំរុញឱៃយទៅ
បៃើគៃឿងសៃវឹង។

 គូសបញ្ជៃក់ពីគោលដៅដៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង និងអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជា 
មូលដ្ឋៃនបនពៃមពៃៀងធ្វើការជាមួយគា្នៃ។

 រុករកពីជមៃើសនានាដើមៃបីសមៃៃចគោលដៅ។

 រុករកពីផលវិបកនៃជមៃើស។

 លើកទឹកចិត្តបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយជៃើសយកជមៃើស។

 កំណត់រកផៃនការសកម្មភាពតូចៗ។

 កំណត់រកឧបសគ្គ និងវិធីដោះសៃៃយវា។

 កំណត់រកធនធានណាដៃលស្ម័គៃចិត្តជួយគាំទៃបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

 រៀបចំផៃនការាមដនឱៃយញឹកញាប់ និងជំរុញការលើកទឹកចិត្តពីកៃុមគៃួសសារ។

 បងា្ហៃញឱៃយមើលឃើញចៃាស់ពីភាពជោគជ័យ។

42 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



ចំណុចសំខាន់សម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្រសា 
ជាមូលដ្ឋ្រនត្រូវចងចាំ ឬពិចារណា

 ការផា្តេច់ឬការកាត់បន្ថយគេឿងសេវឹង.- ៅពៃលសមៃៃចចិត្តថតើតៃវូផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹង  

ការពិសាកមៃិតមធៃយមគួរជាគោលដៅ កា្តៃមួយចំនួនគួរតៃូវពិចារណាដូចជា៖ កមៃិត 

នៃការញៀន បៃវត្តិបុគ្គល ការគាំទៃពីសង្គមដៃលអាចស្វៃងរកបនរបស់ពួកគៃ។ 

ឧទាហរណ៍៖ បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹងក្នងុកមៃតិ 

ជោគជាំ ហើយអស់រយៈពៃលជាចៃើនឆ្នៃំមកហើយ ពួកគៃទំនងជាញៀនហើយ។ 

ការផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹងភា្លៃមៗ អាចបៃឈមនឹងការបៃកាច់ដៃលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត។ 

ដូច្នៃះការកាត់បន្ថយសនៃសឹមៗគឺជាគោលដៅតូចៗដៃលានលក្ខណៈសមសៃប។

 ការកំណត់កត្តេរំញោច.- វាជាអ្វីដៃលរួមចំណៃកជំរុញឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង 

ទៅបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹង។ វាានបៃោជន៍ដៃលតៃូវដឹងពីអ្វីជាគោលដៅតូចៗ 

ដៃលអាចពងៃឹង ដោយជៀសវាងបននូវកា្តៃរំញោចដៃលជំរុញឱៃយបៃើគៃឿងសៃវឹង  

ឬគៃប់គៃងកា្តៃរំញោចទាំងនោះ។ កា្តៃរំញោចមួយដៃលជំរុញឱៃយបៃើគៃឿងសៃវឹង  

អាចជាការតាំងជាមួយគូកនរបស់ខ្លនួ ផ្តៃច់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តរិបស់ខ្លនួដៃល 

បៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹង ឬវាអាចជាបញ្ហៃអារម្មណ៍ ឧទាហរណ៍៖ ធា្លៃក់ទឹកចិត្ត ឬ 

ថប់បរម្ភ។ សូមធ្វើការឱៃយជាក់លាក់ាមដៃលអាចធ្វើទៅបន ក្នុងការកំណត់កា្តៃ 

រំញោចទាំងនោះ។

 ការបង្កើតយុទ្ធសាសេ្តដើមេបីគេចចេញអពីកត្តេរំញោច.- ៅពៃលកា្តៃរំញោចតៃូវបនរក 

ឃើញផៃនការមួយ ឬយុទ្ធភសាសៃ្តមួយគួរតៃូវបនបង្កើតឡើងដើមៃបីឆ្លើយតបទៅនឹងវា  

ជំនួសឱៃយបណោ្តៃយខ្លួនផុងចូលទៅក្នុងកា្តៃរំញោចនោះ។ ឧទាហរណ៍៖ បៃសិនបើ 

អារម្មណ៍មិនសបៃាយចិត្តឬខឹង គឺជាកា្តៃរំញោចដៃលជំរុញឱៃយបៃើបៃៃស់គៃឿងសៃវឹង  

សូមបង្កើតផៃនការដើមៃបីគៃប់គៃងអារម្មណ៍ទំាងនោះ ទៅាមវិធីសាសៃ្តានបៃោជន៍  

ដល់សុខភាព ដូចជា៖ ការដើរកំសាន្ត ទាក់ទងមិត្តភក្តិដៃលមិនផឹកសុីដើមៃបីឱៃយជួយ 

គាំទៃ។ វាជាបៃោជន៍ផងដៃរបៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងរាប់បញ្ចកូល 

អាកបៃបកិរិយដៃលានបៃោជន៍ដល់សុខភាពទៅក្នុងផៃនការដូចជា៖ ការបរិភោគ 

អាារឱៃយបនតៃឹមតៃូវ និងាត់បៃៃណជាដើម។ 

43គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 ការកំណត់រកធនធានដេលជួយគាំទេឱេយរួចផុតពីការបេើបេេស់គេឿងសេវឹង.-.សៃប 
ពៃលតៃូវកំណត់រកកា្តៃរំញោច វាានសារសំខន់ដៃលតៃូវកំណត់រកអ្វីៅក្នុងជីវិត 
រស់ៅរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ដៃលអាចធ្វើឱៃយពួកគៃទប់ទល់នឹងការពិសា
គៃឿងសៃវឹង។ ានធនធានជាចៃើនដៃលតៃូវរុករក និងស្វៃងយល់លំអិតក្នុងជំនួប 
ផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន ហើយវានឹងកា្លៃយជាសសរស្តម្ភក្នុងការជួយបុគ្គលបៃើបំពាន
គៃឿងសៃវឹងឱៃយផ្លៃស់ប្តូរ និងឆ្ពៃះទៅរកគោលដៅរបស់ខ្លួន។

. ការកំណត់គោលដៅ.-.ទំាងគោលដៅរយៈពៃលវៃង និងផៃនការសកម្មភាពតូចៗដើមៃបី 
សមៃៃចគោលដៅ(ទាំងគោលដៅរយៈពៃលខ្លី) តៃូវបនបង្កើតឡើងដោយានការ 
ពៃមពៃៀងគា្នៃ។ គោលដៅគួរតៃានភាពជាក់លាក់ អាចវាស់វៃងបន និងអាចសមៃៃច 
បន។ ឧទាហរណ៍៖ «ការកាត់បន្ថយការពិសាគៃឿងសៃវឹង» គឺជាគោលដៅមួយ  
ប៉ុន្តៃវាមិនទាន់ចៃាស់លាស់ៅឡើយ - ការកាត់បន្ថយផឹកគៃឿងសៃវឹងចំណុះប៉ុនណា  
និងឆ្លះុបញ្ចៃងំពីការឈានទៅសមៃៃចគោលដៅនោះ? តើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង 
នឹងដឹងយ៉ៃងដូចម្តៃចថ ពួកគៃកំពុងដំណើរការវាបនយ៉ៃងល្អជនោះ?  ដូច្នៃះគោលដៅ 
ដូចជា៖ «ខ្ញុំនឹងមិនប៉ះពាល់គៃឿងសៃវឹងឱៃយបនចៃើនជាង២ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តៃហ៍» គឺ 
គោលដៅនៃះានលក្ខណៈជាក់លាក់ អាចវាស់វៃងបន និងអាចសមៃៃចបន។

បៃសិនបើគោលដៅរយៈពៃលវៃងគឺការផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹងទំាងសៃងុនោះ - នៃះគឺ 
ជាគោលដៅចៃាស់លាស់មួយ ប៉ុន្តៃវាអាចមិនងាយសមៃៃចបនៅពៃលខ្លះ។ ដូច្នៃះ 
ផៃនការតូចៗ ឬគោលដៅរយៈពៃលខ្លីតៃូវការកំណត់ដើមៃបីកត់តៃៃពីភាពរីកចមៃើន។ 
បៃបនៃះបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចចង់បង្កើតគោលដៅរយៈពៃលខ្លីដូចជា៖ 
«ខ្ញុំនឹងមិនផឹកលើសពី១ហៃសុី(១/៤លីតៃ)ឡើយ» «ខ្ញុំនឹងានពៃល២ថ្ងៃក្នុង១អាទិតៃយ 
ដោយមិនពិសាគៃឿងសៃវឹងសោះ» «ខ្ញុនំឹងលៃងទៅជបួគកូនផកឹគៃឿងសៃវឹងៅរាល់ 
ពៃលលា្ងៃច»។ គោលដៅអ្វីក៏ដោយ គឺវាតៃូវតៃជាអ្វីមួយដៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង
សៃវឹងជឿជាក់ថ ពួកគៃអាចសមៃៃចវាបន ឬក៏បៃរជាធ្វើឱៃយបត់បង់ការាំងចិត្តដើមៃប ី
ផ្លៃស់ប្តូរ។

. ស្វេងរកការគាំទេពីកេុមគេួសសារនិងមិត្តភក្តិ.-.ការបំពានគៃឿងសៃវឹងជារឿយៗគឺាន 
លក្ខណៈលាក់កំបំងជាធម្មា។ ផ្នៃកនៃដំណើរការឱៃយជាសះសៃបើយ គឺបុគ្គលបៃើបំពាន 
គៃឿងសៃវឹងតៃូវានមនុសៃសជុំវិញខ្លួន ដៃលពួកគៃអាចនិយយដោយបើកចំហ និង
សោ្មៃះតៃង់អំពីការបៃើគៃឿងសៃវឹង អាចជាគំរូល្អជក្នុងការរស់ៅដល់បុគ្គលបៃើបំពាន
គៃឿងសៃវឹង និងគាំទៃពៃមទាំងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយានការ
សមៃៃចចិត្តដ៏ានបៃោជន៍។ ការស្វៃងរកមនុសៃសដៃលធ្វើជាបណា្តៃញគំាទៃដល់បុគ្គល 
បៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង នឹងបង្កើនឱកាសនៃភាពជោគជ័យ។

44 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង
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ៅដំណាក់កាលនៃះ បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងកំពុងអនុវត្តផៃនការផ្លៃស់ប្តូរអាកបៃប 
កិរិយរបស់ខ្លួន ហើយធ្វើការតមៃង់ឆ្ពៃះទៅរកគោលដៅរបស់ខ្លួន៣៣។

ការគាំទៃផ្លូវចិត្តពីអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនៅពៃលនៃះ គឺអាចានបៃសិទ្ធភភាពខ្លៃំង។   
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងធ្វើការសមៃៃចចិត្តដ៏ចៃាស់លាស់អំពីការផ្លៃស់ប្តូរ អាចានអារម្មណ ៍
តៃៃកអរ និងចង់ចាប់ផ្តើមអនុវត្ត ឬក៏អាចៅានអារម្មណ៍តប់បៃមល់ឬភ័យខ្លៃចតិចតួចៅឡើយ។ 
ពួកគៃអាចនិយយទៅកាន់ខ្លនួឯងថ៖ «ខ្ញុចំង់ផ្លៃស់ប្តរូ, ខ្ញុអំាច និងខ្ញុនឹំងធ្វើការផ្លៃស់ប្តរូឥឡូវនៃះ»។

៣៣. Fuller, C., & Taylor, P. (២០០៨) សំណុំឧបករណ៍ជំនាញជំរុញទឹកចិត្តៈ ការលើកទឹកចិត្ត និងការគាំទៃឱៃយានការផ្លៃស់ប្តូរ 
ចំពោះបុគ្គល ពិនិតៃយកៃសមៃួសលលើកទី២ អង់គ្លៃស រោងពុម្ពុចនវីឡី &សាន់ លីមីធីត។

45គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ឱៃយផ្ចកង់អារម្មណ៍គិតអំពីការ 
ផ្លៃស់ប្តូរ និងការរីកចមៃើនភា្លៃមៗ។ ជៀសវាងចាប់ផ្តើមដោយការសាកសួរអំពីបញ្ហៃ  
ជារឿយៗខណៈពៃលដៃលយើងធ្វើបៃបនៃះ ធ្វើឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងបំភ្លៃច 
ផៃនការសកម្មភាពតូចៗ ដៃលអាចានសារសំខន់ក្នុងការធ្វើឱៃយានភាពរីកចមៃើន 
ពៃមទាំងវាផ្តល់នូវចំណាប់អារម្មណ៍ថ ការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនគឺតៃឹមតៃជាការតៃួសត
ពិនិតៃយបញ្ហៃ ជាជាងជំរុញទឹកចិត្តឱៃយានការផ្លៃស់ប្តូរ។

 សាកសួរបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង អំពីការផ្លៃស់ប្តូរណាមួយ ទាក់ទងនឹងបៃបបទ 
នៃការបៃើគៃឿងសៃវឹង។ ឧទាហរណ៍៖ «តើអ្វីដៃលានភាពបៃសើរឡើង?» «តើអ្វ ី
ដៃលានភាពខុសប្លៃក?»។

 ាមដន និងលើកសរសើរអំពីការអនុវត្តនៃផៃនការសកម្មភាពតូចៗ និងភាពជោគជ័យ  
ពៃមទាំងការសមៃៃចចិត្តដ៏ល្អជ។

 ៅពៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអនុវត្តនូវផៃនការសកម្មភាពតូចៗ ឬក៏គោលដៅ 
វាានសារសំខន់ដៃលតៃូវសាកសួរពី«វិធី»ដៃលពួកគៃអាចសមៃៃចវាបន។ ចំណុច
នៃះគឺទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ឱៃយផ្តៃតលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ឬអ្វីដៃលពួក
គៃបនធ្វើឆ្ពៃះទៅរកភាពជោគជ័យ។ ៅពៃលយើងដឹងពីវិធីធ្វើឱៃយជោគជ័យ យើង 
នឹងចៃះពីយុទ្ធភសាសៃ្តសមៃៃប់ដោះសៃៃយបញ្ហៃ បៃឈមទៅថ្ងៃអនាគតដៃលងាយទទួល 
ជោគជ័យ។

 ពិភាកៃសាពីកា្តៃរំញោច និងយុទ្ធភសាសៃ្តសមៃៃប់គៃចចៃញពីវា។

 ផ្តល់ព័ត៌មានតៃឡប់ជាក់លាក់ៅពៃលសមសៃប ដោយផ្តៃតឱៃយខ្លៃំងទៅលើភាព 
ជោគជ័យ។

 ានគំរូល្អជក្នុងការរស់ៅ។ តើអាកបៃបកិរិយរបស់អ្នកកំពុងលើកកម្ពុស់គោលដៅ និង 
ជីវិតរស់ៅ ក្នុងនាមបុគ្គលានការទទួលខុសតៃូវដៃរឬទៃ ជាពិសៃសទាក់ទងនឹងការ
បៃើគៃឿងសៃវឹង?

 ផ្តល់ព័ត៌មានៅពៃលសមសៃប ឧទាហរណ៍៖ អ្នកអាចដឹងព័ត៌មានពីអង្គការក្នុងសៃុក 
ដៃលនិយយអំពីការចាប់ផ្តើមនៃកៃុមគាំទៃសមៃៃប់បុគ្គលញៀនគៃឿងសៃវឹង ហើយ 
ព័ត៌មាននៃះអាចផ្តល់ជាបៃោជន៍ដល់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងរបស់អ្នក។

46 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 ជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយយកឈ្នះឧបសគ្គ និងជួយឱៃយគាត់សមៃៃចបន 
នូវគោលដៅរបស់ខ្លួន។

 ដោយានការអនុញ្ញៃតពីបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង វាានបៃោជន៍ដៃលបន
សា្តៃប់ឮពីកៃុមគៃួសសារ ឬពីអ្នកដៃលគាំទៃយ៉ៃងជិតស្និទ្ធភ អំពីការរីកចមៃើននានារបស ់
បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ភាពជោគជ័យ និងបញ្ហៃបៃឈមផៃសៃងៗ។ បៃបនៃះនឹង
ជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងានភាពសោ្មៃះតៃង់។

 សាកសួរពីសុខភាពរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ពីពៃៃះបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង 
សៃវឹងជានិច្ចកកាលមិនសោ្មៃះតៃង់អំពីការបៃើគៃឿងសៃវឹង ហើយការកាត់បន្ថយដ៏ឆប់
រហ័សសមៃៃប់បុគ្គលដៃលញៀនគៃឿងសៃវឹង និងបៃើគៃឿងសៃវឹងក្នុងបរិាណចៃើន
ខ្លៃំង អាចបៃឈមនឹងគៃៃះថ្នៃក់។ បៃសិនបើអ្នកកំពុងផ្តល់បៃឹកៃសាជាមួយបុគ្គលាន 
សញ្ញៃញៀនគៃឿងសៃវឹងនោះ វាជាការឆ្លៃតវៃដៃលតៃូវបញ្ចកូលអ្នកធ្វើការងារផ្នៃក 
វៃជ្ជមសាសៃ្ត ឬគៃូពៃទៃយ ទៅក្នុងផៃនការនិងការាមដនពីការរីកចមៃើន។

 អបអរសាទរភាពជោគជ័យ។ ការធ្វើបៃបនៃះគឺកំពុងលើកទឹកចិត្ត និងពងៃឹងអាកបៃប 
កិរិយវិជ្ជមានដល់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

47គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
ប្រយ័ត្ន

 បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចៅានការពៃួសយបរម្ភ អំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុង 
ការផ្លៃស់ប្តរូ ដូច្នៃះវាានសារសំខន់ដៃលតៃវូលើកទឹកចិត្តគាត់ដើមៃបីឆ្ពៃះទៅកាត់បន្ថយ  
ឬផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹង។

 ការបង្ខំបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយផ្លៃស់ប្តូរឆប់រហ័ស ដៃលលឿនជាងអ្វីដៃល 
គាត់បនតៃៀមខ្លួន គាត់អាចងាយបោះបង់ការាំងចិត្តដើមៃបីផ្លៃស់ប្តូរ។

 កុំទទួលយកការទទួលខុសតៃូវ ឬផ្តល់ដំណោះសៃៃយបញ្ហៃជំនួសគាត់។ វាានសារ 
សំខន់ដៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងយល់ដឹងថ គាត់គឺជាអ្នកធ្វើការផ្លៃស់ប្តូរ  
មិនមៃនអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនជាអ្នកផ្លៃស់ប្តូរនោះទៃ។

 
សារគន្លឹះសម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រន

សូមាមដនចំណុចខងកៃៃម៖ 

 ដំណើរវិវត្តន៍នៃការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ានទាំងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន។

 កា្តៃរំញោចនានាដៃលនំាឱៃយគាត់ចង់បៃើ និងវិធីដោះសៃៃយជាមួយកា្តៃរំញោចទំាងនោះ។

 ការបៃៃបៃួសលទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

 រាល់ការផ្លៃស់ប្តូរដៃលកត់សា្គៃល់ដោយកៃុមគៃួសសារ។

 ការគំាទៃពីកៃមុគៃួសសារទាក់ទងនឹងការរីកចមៃើននិងបញ្ហៃបៃឈមរបស់បុគ្គលបៃើបំពាន 
គៃឿងសៃវឹង។

48 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៤.៥ ការធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹងៅ 
«ដំណាក់កាលបន្តសកម្មភភាពផ្ល្រស់ប្តូរ ឬផ្ត្រច់គ្រឿងស្រវឹង»
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ៅដំណាក់កាលនៃះ បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងបនសមៃៃចគោលដៅដៃលខ្លួនបៃៃថ្នៃ 
ក្នុងរយៈពៃលមួយ ជាធម្មារយៈពៃល៦ខៃ ឬយូរជាងនៃះ។ ពួកគៃកំពុងតៃបងា្ហៃញឱៃយឃើញពី 
ស្ថរិភាពរយៈពៃលខ្ល។ី

49គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 បន្តលើកសរសើរពីភាពរីកចមៃើន ពងៃឹងការជឿជាក់ និងលើកសរសើរពីសមិទ្ធភផល។

 ជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយដឹងពីកា្តៃរំញោច និងវិធីគៃប់គៃង។

 ជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយបៃកាន់ខ្ជៃប់អាកបៃបកិរិយថ្មី។

 ផ្តល់ព័ត៌មានតៃឡប់ដល់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង អំពីភាពរីកចមៃើនជាវិជ្ជមាន។

 រំលៃចពីអាកបៃបកិរិយល្អជដៃលគាត់ធ្វើបន ដើមៃបីយកជាគំរូក្នុងការរស់ៅ។

 លើកទឹកចិត្ត និងសរសើរចំពោះភាពរីកចមៃើនឆ្ពៃះទៅរកគោលដៅរយៈពៃលវៃង។

 រៀបចំផៃនការយុទ្ធភសាសៃ្តសមៃៃប់គៃប់គៃងការលាប់ឡើងវិញដៃលអាចនឹងកើតានឡើង។

 កាត់បន្ថយការជួយបន្តិចម្តងៗ សៃបាមកមៃិតា្ចៃស់ការរបស់គាត់។

 ជួយគាត់ឱៃយកំណត់គោលដៅមិនបៃើគៃឿងសៃវឹងក្នុងជីវិតគាត់ រយៈពៃលយូរអង្វៃង។

 
ប្រយ័ត្ន

 ជៀសវាងធ្វើឱៃយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងផ្តៃកផ្តលួមកលើអ្នក ។

 មិនតៃូវឆប់បិទជំនួបផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនពៃកនោះទៃ។

50 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៤.៦ ការធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹងៅ 
«ដំណាក់កាលលាប់ឡើងវិញ»
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ការលាប់ឡើងវិញ ានជាប់ពាក់ព័ន្ធភទៅនឹងកា្តៃមួយចំនួន ដូចជា កា្តៃបុគ្គលផ្ទៃល់ខ្លួន 
កា្តៃគៃួសសារ  កា្តៃសហគមន៍/សង្គម និង កា្តៃធម្មជាតិរបស់សារជាតិញៀន។  ការជួយគាំទៃមិន 
បនគៃប់ជៃុងជៃៃយ អាចចូលរួមចំណៃកនាំទៅដល់ការលាប់ឡើងវិញផងដៃរ។

បុគ្គលញៀនគៃឿងសៃវឹងភាគចៃើនលាប់ឡើងវិញជារឿយៗ មុនពៃលអាចផ្តៃច់បន។ 
អារម្មណ៍ខកចិត្ត ខឹងសមៃារ ស្តីបនោ្ទៃសខ្លួនឯង និងបត់បង់ក្តីសងៃឃឹម តៃងលៃចចៃញឡើង 
ជារឿយៗ។ វាគឺជាបៃតិកម្មផៃ្នកអារម្មណ៍កើតានជាទូទៅៅក្នុងដំណាក់កាលនៃះ។ ការលាប់
ឡើងវិញតៃូវគៃចាត់ទុកថជាដំណាក់កាលធម្មានៃវដ្តផ្លៃស់ប្តូរ។

ដូច្នៃះអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន តៃូវចៃះឆ្លើយតបក្នុងលក្ខណៈលើកសរសើរដល់បុគ្គល 
បៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងនោះឱៃយតៃឡប់ទៅរកយុទ្ធភសាសៃ្តដៃលធា្លៃប់បៃើៅក្នុងដំណាក់កាល 
តៃិះរិះគិត។
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អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 រុករកមូលហៃតុនៃការលាប់ឡើងវិញ រួចពិភាកៃសាពីយុទ្ធភសាសៃ្តគៃប់គៃងសា្ថៃនភាព 
របៀបនៃះ កុំឱៃយកើតឡើងទៀត ។

. ផ្តល់ការយល់ចិត្ត ៈ.បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងទំនងជាានអារម្មណ៍មិនល្អជបនា្ទៃប់ពី
លាប់ឡើងវិញ។

 រុករកពីភាពផ្ទុយគា្នៃរវាង ការាំងចិត្តផ្លៃស់ប្តូរ និងទង្វើជាក់ស្តៃង។

 រុករកពីភាពខ្លៃំង ៈ ៅអំឡុងពៃលលាប់ បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងជារឿយៗភ្លៃច 
គិតថ ពួកគៃានភាពខ្លៃំង ដៃលខ្លួនធា្លៃប់បៃើបៃៃស់ក្នុងពៃលឆ្លងកាត់ការលំបក។

 លើកសរសើរពីចំណុចវិជ្ជមាននិងអាកបៃបកិរិយ ដៃលានបៃោជន៍ដល់សុខភាព 
ទាំងអស់។

 ពិភាកៃសាជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង អំពីពាកៃយតិះដៀលមួយចំនួន ឬការ 
បៃៀបធៀបខ្លះ ដៃលអាចានឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមានទៅលើខ្លួនគាត់។

 
ចំណុចត្រូវចងចាំ

 ចាត់ទុកការលាប់ជាផ្នៃកមួយនៃការរៀនសូតៃ - ជារឿយៗយើងតៃូវតៃពៃយាយមអនុវត្ត
ជាចៃើនដង មុននឹងយើងគៃប់គៃងអ្វីមួយ។

 កុំចាត់ទុកថ ការលាប់គឺជាបរាជ័យ - ជួនកាលយើងដើរជំពប់ជើងដួល ប៉ុន្តៃយើង 
ងើបឡើងវិញ រួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។ នៃះគឺមិនមៃនជាការបរាជ័យនោះទៃ។ ការ 
បរាជ័យគឺតៃូវបនចាត់ទុកជាឧបសគ្គមិនឱៃយពៃយាយមបន្តទៀតឡើយ។ 

 កុំសូតៃទៃឹស្តី រិះគន់ ឬស្តីបនោ្ទៃស-. វាអាចានសារបៃោជន៍ដៃលតៃូវជួបជាមួយ 
សាជិកគៃួសសារ រួចពនៃយល់ពីទិដ្ឋភាពទាំងនៃះទៅពួកគៃផងដៃរ ពៃមទាំងរបៀបដៃល
ពួកគៃអាចផ្តល់ការគាំទៃៅដំណាក់កាលនៃះ។

 កុំបោះបង់ក្តីសងៃឃឹម។
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គោលការណ៍ទី៥
ការបញ្ជមូនបុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹង

ការបំពានគៃឿងសៃវឹងជាបញ្ហៃចិត្តសង្គម។ បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចានតមៃវូការ 
ផៃសៃងៗកៃៃពីការផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹង។ តមៃូវការទាំងនោះរួមាន៖ ការថៃទាំសុខភាពផ្លូវកាយ 
ការថៃទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត សង្គម និងផ្លូវចៃាប់។

ការបញ្ជមូនអាចធ្វើបនៅគៃប់ដំណាក់កាលនៃវដ្តផ្លៃស់ប្តូរ។

អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន ានតួនាទីសមៃបសមៃួសលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយ 
ទទួលបននូវសៃវាទាំងឡាយណាដៃលឆ្លើយតបទៅនឹងតមៃូវការរបស់គាត់។

ចំពោះទមៃង់បញ្ជមនូ  ទមៃង់ផ្តល់ព័ត៌មានតៃឡប់ស្តពីីការបញ្ជមនូ និងទមៃង់សង្ខៃបនៃការបញ្ជមនូ 
ករណី សូមអនុលោមាមគោលការណ៍ណៃនាំស្តីអំពីការបញ្ជមូនសៃ្តី និងក្មៃងសៃី ដៃលជា 
ជនរងគៃៃះដោយអំពើហិងៃសាទាក់ទងនឹងយៃនឌ័ររបស់កៃសួងកិច្ចកការនារី។

មជ��មណ�ល���រ
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សា្ថៃនភាពដៃលតៃូវបញ្ជមូនបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងគឺ៖

 ៅពៃលគាត់តៃូវការសៃវាផៃសៃងទៀតដៃលអ្នកមិនានសមត្ថភាពផ្តល់ជូន។

 ៅពៃលដៃលអ្នកានអារម្មណ៍ថ អ្នកមិនអាចធ្វើឱៃយានការរីកចមៃើនណាមួយជូនគាត់
បន។

 ៅពៃលគាត់ស្នើសុំការបញ្ជមូន ហើយអ្នកយល់សៃបថ ការបញ្ជមូនគឺសមសៃប។

 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

១..កំណត់បញ្ហេ.និងតមេូវការអាទិាព

 គៃប់ជំនួបជាមួយបុគ្គលបំពានគៃឿងសៃវឹង ចូរកំណត់រកបញ្ហៃឬតមៃូវការអាទិភាព
ដើមៃបីឱៃយគាត់ទទួលបនសៃវាទាំងនោះ។ 

 អ្នកតៃូវតៃានផៃនទីសៃវាដៃលអាចបញ្ជមូនពួកគាត់ឱៃយទទួលបនតមៃូវការ 
ទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍៖ បញ្ហៃផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវចៃាប់។

២..កំណត់រកា្នេក់ងារផ្តល់សេវានានា.ឬមនុសេសដេលតេូវាក់ទង

 តើសា្ថៃប័នឬអង្គការណាដៃលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតមៃូវការនៃះ។ 

 ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសៃវានានាដៃលអាចបំពៃញតមៃូវការរបស់គាត់បន។

៣..ាក់ទងា្នេក់ងារផ្តល់សេវា.និងមនុសេសដេលតេូវាក់ទង-.

 តើានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះ ដើមៃបីបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចទៅទទួល 
បនសៃវា?

៤..ធ្វើការបញ្ជូនបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង- អាចទៅជាមួយបៃសិនបើចាំបច់

 សមៃបសមៃួសលរវាងភា្នៃក់ងារផ្តល់សៃវា និងបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង

៥..តមដនបន្ត- តើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងទទួលបនសៃវាឬទៃ? បៃសិនបើបុគ្គល 
បៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងមិនបនទទួល ហៃតុអ្វី? បើមិនពៃញចិត្តហៃតុអ្វី? តើតៃូវាន
ផៃនការផៃសៃងដៃលតៃូវធ្វើជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងទៀតដៃរឬទៃ?
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ក្នុងករណីអ្នកបំពានគៃឿងសៃវឹងដៃលជាជនរងគៃៃះ ដោយអំពើហិងៃសាទាក់ទងនឹង 
យៃនឌ័រ អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាតៃូវអនុវត្តាម៖ «បទដ្ឋៃនអបៃបបរាសមៃៃប់ការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន 
ដល់សៃ្តី និង ក្មៃងសៃីជាជនរងគៃៃះដោយអំពើហិងៃសាទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រ» អនុវត្តាម 
គោលការណ៍ណៃនាំស្តីពី៖ «ការបញ្ជមូនសៃ្តី និងក្មៃងសៃីដៃលជាជនរងគៃៃះដោយអំពើហិងៃសា 
ទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រ»។

 
ចំណុចត្រូវចងចាំ

បុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹងគួរតេវូបញ្ជនូៅអ្នកជំនាញអវិជា្ជេជីវៈដទេបេសិនបើ.ពួកគេស្ថិត
ក្នុងបញ្ហេណាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហេដូចខាងកេេមនេះ៖

 រោគសញ្ញៃញៀន រោគសញ្ញៃនៃការផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹង ឬសញ្ញៃពុលគៃឿងសៃវឹង

 បញ្ហៃសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ៖.ឈឺកៃពះ ក្អជកឈាម ទាចទឹក

 បញ្ហៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត៖.ជំងឺធា្លៃក់ទឹកចិត្ត ជំងឺចិត្តវិកល

 បញ្ហៃផ្លូវចៃាប់៖ ហិងៃសា ទំនាស់

55គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



គោលការណ៍ទី៦
បណា្ត្រញគាំទ្រ

ការទទួលបនការជួយពីអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន ជារឿយៗគឺមិនគៃប់គៃៃន់ឡើយ។  
ការផ្លៃស់ប្តូរគឺទំនងជាអាចកើតឡើងបន បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងទទួលបន 
ការគាំទៃពីកៃុមគៃួសសារ ពីកៃុមគាំទៃ ឬពីកៃុមជួយខ្លួនឯង ពីសហគមន៍ដៃលបុគ្គលបៃើបំពាន 
គៃឿងសៃវឹងរស់ៅថៃមទៀត។ 

56 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៦.១ ការធ្វើការងារជាមួយគ្រួសសារ

កៃមុគៃួសសារគឺជាបៃភពបៃកបដោយសកា្តៃនុពលមួយនៃការជួយ និងការគំាទៃ។ កៃមុគៃួសសារ  
និងមនុសៃសសំខន់ផៃសៃងៗទៀតអាចចូលរួមចំណៃកក្នុងដំណើរការនៃការជួយនោះ។

57គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 ពនៃយល់សាជិកគៃួសសារថ ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់គឺានសារសំខន់ក្នុងការជួយឱៃយ

បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងផ្តៃច់ ឬកាត់បន្ថយការបៃើ។

 ពនៃយល់អំពីវិធីសាសៃ្តជំរុញទឹកចិត្ត ានឥទ្ធភិពលជាវិជ្ជមានលើការផ្លៃស់ប្តូរ និង 

ជៀសវាងការទិតៀនរិះគន់។

 បងៃៀនសាជិកគៃួសសារនូវរបៀបលើកទឹកចិត្តបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

 ពនៃយល់ពួកគាត់ពីវដ្តទាំង ៦ នៃការផ្លៃស់ប្តូរ និងអំពីរបៀបជំរុញទឹកចិត្តទៅាមវដ្ត 

នីមួយៗ ហើយបន្តផ្តល់ការគាំទៃ។

 ពនៃយល់ពួកគាត់អំពីរោគសញ្ញៃនៃការផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹង និងគៃៃះថ្នៃក់ដៃលអាចកើត 

ាន។

 ពិភាកៃសាជាមួយពួកគាត់ អំពីគោលដៅបច្ចកុបៃបន្នរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង  

(ដោយានការអនុញ្ញៃតពីបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង)។ ស្នើឱៃយពួកគាត់ជួយកត ់

សា្គៃល់ពីបរិាណនៃការបៃើគៃឿងសៃវឹងរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង និងកត ់

សា្គៃល់ពីភាពជោគជ័យ និងសមិទ្ធភផល។

 បងៃៀនពួកគាត់ឱៃយចៃះកត់សា្គៃល់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង 

សៃវឹង។ ឧទាហរណ៍៖ ខឹង ធា្លៃក់ទឹកចិត្ត ពៃួសយបរម្ភ។ល។ ៅពៃលពួកគាត់កត់សា្គៃល់ 

ឃើញថ បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងានអារម្មណ៍មិនល្អជ សូមជួយបងៃៀនពួកគាត់ 

ពីរបៀបឆ្លើយតបបៃបយល់ចិត្ត និងការជជៃកគា្នៃដោយសន្តិវិធី ជៀសវាងបង្កជា 

ជម្លៃះ។

 ស្វៃងយល់ពីអារម្មណ៍ានតឹងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ ដៃលបណា្តៃលមកពីបញ្ហៃរបស ់

បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។ សូមអ្នកបងា្ហៃញនូវការយល់ចិត្ត និងគាំទៃផ្លូវចិត្តដល ់

ពួកគាត់។

58 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
ចំណុចត្រូវចងចាំ

គោលបំណងដេលតេូវឱេយមានការចូលរួមពីកេុមគេួសសារគឺ៖

 ជួយឱៃយគៃួសសារបនយល់ និងសមៃបខ្លួនឬដោះសៃៃយបញ្ហៃញៀនរបស់បុគ្គលបៃើ 

បំពានគៃឿងសៃវឹង។

 ផ្តល់ជំនួយបន្ថៃមដល់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ដើមៃបីសមៃៃចបនគោលដៅបញៃឈប់ 

ការញៀនរបស់ខ្លួន។

 សាជិកគៃួសសារអាចានអារម្មណ៍អវិជ្ជមាន និងានបៃតិកម្មតបទៅនឹងបញ្ហៃញៀន 

សុរារបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។ នៃះ គឺជារឿងធម្មាខណៈពៃលដៃលបុគ្គល 

បៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងជាញឹកញាប់ បង្កើតឱៃយានបញ្ហៃជាចៃើនៅក្នុងគៃួសសារ។ 

 ជាញឹកញាប់ សាជិកគៃួសសារានអារម្មណ៍បនោ្ទៃសខ្លួនឯង ឬសា្តៃយកៃៃយ ខឹង 

ឈឺចាប់ និងអារម្មណ៍ការពារខ្លួន។ អារម្មណ៍ទាំងនៃះអាចជះឥទ្ឋិពលអវិជ្ជមានលើ 

វិធីដៃលពួកគៃបៃៃសៃ័យទាក់ទងគា្នៃជាមួយអ្នកដទៃ និងជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង 

សៃវឹង។

59គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



៦.២ ការជួយបុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹងឱ្រយកសាងនូវបណា្ត្រញគំាទ្រ

អ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃនអាចប៉ៃន់បៃាណដោយបៃើសំណួរដូចខងកៃៃម៖ 

 តើនរណាខ្លះជាមនុសៃសសំខន់ក្នុងចិត្តអ្នក សព្វថ្ងៃនៃះ?

 តើពួកគាត់ផ្តល់ការគាំទៃដល់អ្នកយ៉ៃងដូចម្តៃចខ្លះ?

 តើពួកគាត់ដឹងថ អ្នកកំពុងតៃូវការការជួយដើមៃបីផ្លៃស់ប្តូរឬផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹងដៃរឬទៃ?

 តើគាត់នឹងគាំទៃអ្នកក្នុងការជួយដើមៃបីផ្លៃស់ប្តូរឬផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹងដៃរឬទៃ?

 តើអ្នកចង់ឱៃយពួកគាត់ចូលរួមគាំទៃអ្នកដើមៃបីផ្លៃស់ប្តូរឬផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹងដៃរឬទៃ ?  
តើានអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយដៃលទទួលបនពីសំណួរទាំងនៃះ នឹងជួយអ្នកនិងបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយ
កំណត់បនថ នរណាខ្លះដៃលគាត់អាចស្វៃងរកការគាំទៃបន។

60 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 លើកទឹកចិត្តបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយបើកចំហ និងសោ្មៃះតៃង់ជាមួយកៃមុគៃួសសារ 

របស់គាត់ និងជាមួយអ្នកដៃលគាត់ចង់ទទួលបននូវការគាំទៃ ជាពិសៃសៅពៃល 

ដៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងានអារម្មណ៍លំបក។

 ពិភាកៃសាជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង អំពីវិធីដៃលគាត់អាចជួបបៃៃសៃ័យ 

ជាមួយមនុសៃសទាំងនោះ។

 រុករកឧបសគ្គក្នុងការបៃៃសៃ័យទាក់ទង បនា្ទៃប់មកគាំទៃបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង

ឱៃយដោះសៃៃយឧបសគ្គទាំងនោះ។

 ពិភាកៃសាជាមួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង អំពីអ្វីដៃលពួកគៃអាចធ្វើឬនិយយ  

បៃសិនបើគៃួសសារនិងមិត្តភក្តិស្តៃងចៃញនូវអារម្មណ៍អវិជ្ជមានចំពោះគាត់ ពៃៃះតៃ 

បញ្ហៃញៀនគៃឿងសៃវឹងរបស់ខ្លនួ។ សូមបងា្ហៃត់គាត់ពីវិធីដោះសៃៃយអារម្មណ៍អវិជ្ជមាន 

ទាំងនោះ។
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៦.៣ ការធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដើម្របីកៀងគរការគាំទ្រ

ការគាំទៃពីសហគមន៍ក៏ជាកា្តៃចំបច់ផងដៃរក្នុងការរួមចំណៃកជួយដល់បុគ្គលបៃើបំពាន 
គៃឿងសៃវឹង ឆ្ពៃះទៅកាត់បន្ថយ ឬផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹងឱៃយជោគជ័យ។ អាជា្ញៃធរមូលដ្ឋៃនរួមាន 
ថ្នៃក់ដឹកនាំភូមិឃុំ គឺជាធនធានដ៏ានសារសំខន់។ បញ្ហៃបៃឈមទូទៅដៃលកើតាន ក្នុង 
សហគមន៍តៃូវបនយកចិត្តទុកដក់ និងលើកយកមកពិភាកៃសាដើមៃបីរិះរកដំណោះសៃៃយ  សំដៅ 
ធានាភូមិឃុំានសុវត្ថិភាព ដៃលជាគោលនោបយរបស់រាជរដ្ឋៃភិបល។

ការបញ្ជៃៃបឱៃយថ្នៃក់ដឹកនាំភូមិឃុំ យល់ដឹង និងយកចិត្តទុកដក់អំពីបញ្ហៃញៀនគៃឿង 
សៃវឹងគឺជាកា្តៃចំបច់ដើមៃបីកៀងគរការគាំទៃដល់បុគ្គលញៀនគៃឿងសៃវឹង។ បៃបនៃះអ្នកផ្តល់
បៃឹកៃសាតៃូវានផៃនការធ្វើការងារជាមួយអាជា្ញៃធរមូលដ្ឋៃន ដើមៃបីបញ្ជៃៃបអំពីការចូលរួមចំណៃក 
របស់ពួកគាត់ក្នុងដំណើរការជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

62 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



សូមលើកទឹកចិត្តអាជា្ញៃធរ និងថ្នៃក់ដឹកនាំសហគមន៍ឱៃយបង្កើតផៃនការសកម្មភាពសមៃៃប់
យុទ្ឋនាការជួយអ្នកបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយផ្លៃស់ប្តូរឬផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹង។

សុំការអនុញ្ញៃតពីបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ដើមៃបីទៅជួបបៃៃសៃ័យជាមួយគូកនឬមិត្ត
ភក្តិរបស់គាត់ ហើយពិភាកៃសាជាមួយពួកគៃអំពីវិធីជួយគាត់ឱៃយចៃះគៃប់គៃងការបៃើបៃៃស់គៃឿង
សៃវឹងរបស់ខ្លួន។

 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

ការអប់រំផេសព្វផេសាយដើមេបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី៖

 ការបៃើគៃឿងសៃវឹងដោយទទួលខុសតៃូវ និងការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

 ផលវិបករយៈពៃលខ្លី និងរយៈពៃលវៃង បណា្តៃលមកពីការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

 រោគសញ្ញៃនៃការផ្តៃច់គៃឿងសៃវឹង។

 វដ្តទាំង៦នៃការផ្លៃស់ប្តូរ។

 របៀបដៃលសហគមន៍អាចចូលរួមជួយបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឱៃយផ្លៃស់ប្តូរ។

 គោលគំនិតនៃដីកាឃុំ-សងា្កៃត់ ស្តីពីការបងា្កៃរ និងទប់សា្កៃត់គៃៃះថ្នៃក់ដៃលបណា្តៃល 
មកពីការបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង។

63គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



64 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



គោលការណ៍ទី៧
ការគាំទ្រ និងការថ្រទាំខ្លួនឯងសម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្រសាជាមូលដ្ឋ្រន

ស�ធិ

សកម��ពកី�

សកម��ពកំ�ន�
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ការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន ជារឿយៗធ្វើឱៃយអ្នកានអារម្មណ៍លំបក ដោយសារហៃតុផល 
ជាចៃើន ក្នុងនោះរួមបញ្ចកូលទាំង៣៤៖

 អ្នកអាចខិតខំជាខ្លៃំងក្នុងការជួយអ្នកបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹង ប៉ុន្តៃគាត់ៅតៃមិនានការ
ផ្លៃស់ប្តូរ ឬបនបៃសើរសោះ។

 រឿងរា៉ៃវរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចភោ្ញៃចដល់គំនិត និងអារម្មណ៍របស់អ្នក  
ដោយសារវាទាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 សា្ថៃនភាពរបស់បុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងអាចានលក្ខណៈលំបកខ្លៃំងហួស ធ្វើឱៃយ 
ប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់អ្នក។

 អ្នកអាចានអារម្មណ៍ថ បញ្ហៃឬការលំបកនានាដៃលបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងកំពុង
បៃឈម ធំហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។

ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន អ្នកតៃូវស្វៃងរកការគាំទៃ និងអភិបលកិច្ចកពីអ្នកផ្តល់
បៃកឹៃសាជំនាញ និងានសមត្ថភាព ដើមៃបីផ្តល់ការគាទំៃផ្នៃកផ្លវូចិត្ត និងផ្នៃកបច្ចកៃកទៃសដលរូ់បអ្នក។

ករណីសិក��

៣៤. សា៊ៃង លាប (ឆ្នៃំ២០១០) សៀវភៅៈ គោលការណ៍ណៃនាំស្តីពីការផ្តល់បៃឹកៃសា ភ្នំពៃញ កម្ពុុជា រោងពុម្ពុនាគាស។

66 គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង



 
អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើ

 តៃូវបត់បៃនការរំពឹងទុករបស់អ្នក។ សូមរំឮកខ្លួនឯងថ អ្នកគឺជាអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសា 
ជាមូលដ្ឋៃនប៉ុណោ្ណៃះ មិនមៃនជាទៃវានោះទៃ។

 បង្កើតបណា្តៃញគាំទៃផ្ទៃល់ខ្លួន រួមានកៃុមគៃួសសារ មិត្តភក្តិ និងសហការី។ល។

 រកៃសាទា្លៃប់ល្អជជាបៃកៃតីរបស់អ្នកជាបៃចាំ។

 រៀនសូតៃពីបច្ចកៃកទៃសសមៃៃកចិត្តកាយ ដៃលអាចអនុវត្តបនសមៃៃប់ខ្លនួឯង ហើយ 
អនុវត្តវាជាបៃចាំ។

 រៀនសរសើរ និងផ្តល់រងា្វៃន់ដល់ខ្លួនឯងសមៃៃប់ការងារដៃលអ្នកបននិងកំពុងធ្វើ។

 ចូលរួមសកម្មភាពកំសាន្តផៃសៃងទៀតកៃៃពីបណា្តៃញគាំទៃពីមិត្តភក្តិ ឧទាហរណ៍៖ 
លៃងកីឡា ការរាំកំសាន្ត ការអាន។ល។

 ចៃករំលៃកបញ្ហៃផ្ទៃល់ខ្លួនទៅអ្នកទុកចិត្ត។ 

 រៀនផ្តល់ការគាំទៃមិត្តភក្តិ និងរៀនទទួលយកការគាំទៃតៃឡប់មកវិញ។

 សូមផ្តៃតលើចំណុចល្អជដៃលបនកើតានឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃ។

 ការសមៃៃក- កំណត់កាលវិភាគសមៃៃប់សមៃៃកបៃសិនបើតៃូវការ។ សូមចងចាំតៃូវ
ានភាពសបៃាយរីករាយក្នុងកំឡុងពៃលសមៃៃកទាំងនៃះ។

 
ចំណុចត្រូវចងចាំ

 អ្នកមិនអាចផ្លៃស់ប្តូរនរណាា្នៃក់បនឡើយ។ អ្នកអាចផ្លៃស់ប្តូរតៃឹមតៃវិធីដៃលអ្នក 
ទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃប៉ុណោ្ណៃះ។

 សូមចងចាំថ ខ្លួនយើងានធាតុ៤(បញ្ញៃ អារម្មណ៍ ជំនឿ និងផ្លូវកាយ)- ធាត ុ
ទាំងអស់នៃះតៃូវពងៃឹងឬធ្វើឱៃយរឹងាំជាបៃចាំ។

 សូមឱៃយបៃៃកដថ អ្នកបនបរិភោគអាារដៃលធ្វើឱៃយានសុខភាពល្អជ ធ្វើលំាត់ 
បៃៃណញឹកញាប់ និងទទួលទានដំណៃកឱៃយបនគៃប់គៃៃន់។
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ការបកស្រ្រយចម្លើយរបស់បុគ្គលប្រើបំពានគ្រឿងស្រវឹងចំពោះ
សំណួរសម្រ្រប់ប៉្រន់ប្រមាណអំពីដំណាក់កាលន្រការផ្ល្រស់ប្តរូ

 សំណួរទី១.បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយថ «ទៃ» គឺបុគ្គលបៃើបំពាន 

គៃឿងសៃវឹង ស្ថិតៅដំណាក់កាលទី១ «មិនទាន់បនតៃិះរិះគិតក្នុងការផ្លៃស់ប្តូរ»។ 

ដំណើរការប៉ៃន់បៃាណតៃូវបនបញ្ចកប់។

បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយថ «បទឬចាស» សូមបន្តទៅសំណួរទី២។

 សំណួរទី២ បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយថ «ទៃ» គឺបុគ្គលបៃើបំពាន 

គៃឿងសៃវឹង ស្ថិតៅដំណាក់កាលទី២ «ចាប់ផ្តើមតៃិះរិះគិតក្នុងការផ្លៃស់ប្តូរ»។ 

បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយថ«បទឬចាស» សូមបន្តទៅសំណួរទី៣។

 សំណួរទី៣ បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយថ «ទៃ» គឺបុគ្គលបៃើ 

បំពានគៃឿងសៃវឹង ស្ថិតៅដំណាក់កាលទី៣ «សមៃៃចចិត្តឬតៃៀមខ្លួនផ្លៃស់ប្តូរ»។

បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយថ«បទឬចាស» សូមបន្តទៅសំណួរទី៤។

 សំណួរទី៤ បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយថ «ទៃ» គឺបុគ្គលបៃើ 

បំពានគៃឿងសៃវឹង ស្ថិតៅដំណាក់កាលទី៤ «ការអនុវត្តការផ្លៃស់ប្តូរ»។

បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយថ«បទឬចាស» សូមបន្តទៅសំណួរទី៥។

 សំណួរទី៥ បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយថ «ទៃ» គឺបុគ្គលបៃើ 

បំពានគៃឿងសៃវឹង ស្ថិតៅដំណាក់កាលទី៤ «ការអនុវត្តការផ្លៃស់ប្តូរ»។

បៃសិនបើបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿងសៃវឹងឆ្លើយថ«បទឬចាស» គឺបុគ្គលបៃើបំពានគៃឿង 

សៃវឹងស្ថិតៅដំណាក់កាលទី៥ «ធ្វើសកម្មភាពផ្លៃស់ប្តូរ»។

69គោលការណ៍ណៃនាំក្នុងការផ្តល់បៃឹកៃសាជាមូលដ្ឋៃន - សមេេប់សហគមន៍ដេលធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលបេើបំពានគេឿងសេវឹង







កាត់បន្ថយការប្រើប្រ្រស់គ្រឿងស្រវឹង ធ្វើឱ្រយស្រដ្ឋកិច្ច
គ្រួសសាររីកចម្រើន និងមានសុភមង្គល

ផ្លូវទៃុងាន់ ភូមិដំណាក់ធំ ៣ សងា្កៃត់ស្ទឹងានជ័យ រាជធានីភ្នំពៃញ

ទូរស័ព្ទ៖+ (៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៧៣៧

អុីម៉េល៖.info@mowa.gov.kh

គេហទំព័រ៖.www.mowa.gov.kh


