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ជូនចំេពះអ�ក្រគប់គា� ែដលចង់ក� យជាជំនួយករែថទំ 
 

 
 

អ�កទំងអស់គា� ែដល（មិនមានស�� ប្រត បុ៉ែន�មានចំណាប់អរម�ណ៍េលករងរែថទំ） 

េតអ�កចង់េធ�ករជាមួយគា� ក�ុងនាមជា“ ជំនួយករែថទំ” ឬេទ? 

អ�ស័យេទតមទីកែន�ង អចនឹង្រត�វបានេគេហថា "អ�កប្រម�ងជួយែថទំ" ឬ "អ�កជួយគំា្រទែថទំ" ជំនួសឱ្យ "ជំនួយករ

ែថទំ" ។ ករងរេនះគឺពក់ព័ន�នឹងករងររបស់អ�កេមលែថទំមនុស្សចស់ េហយមានលក�ណៈពិេសស្រតង់ថា អចចប់េផ�

មេធ�ករបានចប់ពី្រគប់វយ័ េទះមិនមានស�� ប្រតក៏េដយ ក៏អចចូលរមួេធ�ករក�ុងករងរជំនួយករែថទំេនះបានែដរ។ 

េសៀវេភែណនំាេនះគឺមានេគាលបំណងចង់េអយអ�កដឹងថាេត“ជំនួយករែថទំ”គឺជាអ�ី? និងមានបំណងក� យជា“ ជំនួយករ

ែថទំ ” ស្រមាប់អ�កែដលមានចប់អរម�ណ៍ចង់េធ�ករងរែថទំ បុ៉ែន�មានករ្រព�យបារម�អំពីសម្បទនិងកមា� ំងរងកយរបស់ខ�ួន ឬ

អ�កែដលស� ក់េស�រក�ុងករសិក្សោេដម្ីបទទួលបានស�� ប្រត។ 
 

១. េតករងរែថទំជាអ�ី? 
ដំបូងេយងនឹងែណនំា្របេភទៃនេសវកម� កែន�ងពក់ព័ន� និងមុខរបរ េដម្ីបឱ្យអ�កស� ល់ឧស្សោហកម�ែថទំយូរអែង�ងេន

េពលចូលរួមក�ុងករងរែថទំរយៈេពលែវង។ 

  (១) ្របេភទេសវកម�ែថទំ  

េសវកម�ែថទំេនះមានទ្រមង់េផ្សងៗ ជាេ្រចនដូចជា ផ�ល់ជូនអ�កែថទំេទដល់ផ�ះអតិថិជនែដលកំពុងេ្របេសវកម�េនះ ឬ

អតិថិជនមកទីតំងេយងផា� ល់េហយេយងផ�ល់េសវកម�េទអតិថិជនផា� ល់ជាេដម។ 

ខងេ្រកមេនះេយងែណនំា្របេភទនិងខ�ឹមសរៃនេសវកម�ែថទំចម្បង។ 
 

តរង：េសវកម�ចម្បង 

្របេភទ េឈ� ះេសវកម�/ទីកែន�ង ខ�ឹមសរ 

េសវកម�

ចូលេន 

 មណ� ល 

មណ� លសខុភាពែថទំមនុស្ស

ចស់ ( មណ� លមនុស្សចស់) 

គឺជាមណ� លផ�ល់េសវកម�្របចំៃថ� ដូចជាករស� រនីតិសម្បទ ែថទំ េវជ�ស�ស� អហរ  ងូតទឹក

ជាេដម េ្រកមករ្រគប់្រគងេវជ�ស�ស�របស់េវជ�បណ�ិ ត េដម្បឱី្យអ�កែដលស្រមាកព្យោបាលេនមន�ីរ

េពទ្យេដយសររបួសឬមានជម�ឺេផ្សងៗ អចវលិ្រតឡប់េទរកជីវភាពរសេ់នធម�តេនក�ុងផ�ះរបស់

ពួកេគវញិ បនា� ប់ពីេចញពីមន�ីរេពទ្យ។ 

មណ� លសខុុមាលភាពែថទំ

មនុស្សចស ់

ជាទីកែន�ងរស់េនស្រមាប់មនុស្សចសែ់ដល្រត�វករេមលែថទំរយៈេពល២៤េម៉ាង ឬករេមល

ែថទំេនផ�ះមានភាពលបំាកដូចជាក�ុងសភាពេគងេលែ្រគរហូតជាេដម។ 

មណ� ល្របេភទមន�ីរេពទ្យែថទំ

សខុភាព 

ជាស� ប័នេវជ�ស�ស�មួយែដលផ�លេ់សវែថទំបំប៉ន ដលអ់�កែដលមានជម�ឺរុៃំរេ៉ហយ្រត�វករករ

ព្យោបាលរយៈេពលែវង។ 

គ�ីនិកែថទសំខុភាព ជាកែន�ងរស់េនស្រមាប់អ�កែដល្រត�វករករែថទំ និងព្យោបាលសខុភាពរយៈេពលែវង។ 

េសវកម�

េទមក

មណ� ល 

ករេទមកមណ� លេដម្បសី� រនីតិ

កយសម្បទ（ែថទំ្របចំៃថ�） 

េ្រប្របាស់េសវេនះេដម្បីេមលែថសខុភាពមនុស្សចស់។ េយងេធ�ករព្យោបាលស� រកយនីតិសម្ប

ទេអយបានជាសះេស្បយ ជាមួយអ�កជំនាញឯកេទស ដូចជា្រគ�េពទ្យព្យោបាលរងកយនិង្រគ�

េពទ្យព្យោបាលចលនា េដម្បជួីយជីវភាពរស់េនមានភាពមា� សក់រ និងែថរក្សោ្របព័ន�សររីង�កយ

េអយជាសះេស្បយេឡងវញិ។ 

ករែថទបំំប៉នសុខភាពេន

មណ� លរយៈេពលខ�ី  

(ករស� ក់េនរយៈេពលខ�ី) 

ក�ុងរយៈេពលខ�ី្រត�វចូលេនមណ� លែថទ ំ េហយេយងខ�ុំនឹងជួយករងរក�ុងជីវភាព្របចៃំថ�និងហ�ឹក

ហត់្របព័ន�សររីង�កយ។ 

ករែថទេំនមណ� ល（េសវកម�

្របចំៃថ�） 

េទមជ្ឈមណ� លេសវកម�្របចំៃថ� េដម្បីេធ�ករជួយ្រទ្រទង់ជីវភាព្របចៃំថ�ដូចជាករបរេិភាគនិង

ងូតទឹកជាេដម។ 

េសវកម�

េទដល់

េគហដ� ន 

ករែថទតំមេគហដ� ន ជំនួយករមា� ក់នឹងមកផ�ះរបសអ់�ក េហយជួយករងរអ�កក�ុងជីវភាព្របចៃំថ�។ 

ករេមលែថទតំមេគហដ� ន 
េ្រកមករែណនាំរបស់េវជ�បណ�ិ ត គិលនុបដ� យកិនឹងមកផ�ះរបសអ់�កេដម្បជួីយ្រត�តពិនិត្យសខុ

ភាពនិងអករៈ 

ករស� រនីតិសម្បទេនតមផ�ះ 

េ្រកមករប�� ពីេវជ�បណ�ិ ត េពទ្យព្យោបាលរងកយនឹងមកដលផ់�ះ េហយេធ�ករស� រនីតិសម្បទ

េដម្បជួីយែថរក្សោនិងស� រ ្របព័ន�រងកយេអយល�្របេសរេឡងវញិនិងជួយអ�កមានភាពឯករជ្យ

េនក�ុងជីវភាព្របចំៃថ�។ 



2  

េតអ�ីេទជាមណ� លសុខភាពែថទំមនុស្សចស់(មណ� លមនុស្សចស់) 

េតមណ� លសុខុមាលភាពែថទំមនុស្សចស់(មណ� លែថទំមនុស្សចស់ពិេសស)ជាអ�ី? 

 

 
 

（២） មណ� លែថទំ ចម្បង  

េសវកម�ែថទំក៏មានផ�ល់ករែថទំេនតមមណ� លផងែដរ។ 

េនទីេនះេយងខ�ុំនឹងែណនំាមណ� លែថទំសុខុមាលភាពមនុស្សចស់និងមណ� លែថទំមនុស្សចស់ែដលជាតំណាង

មណ� លែថទំចម្បង។ 

 

■ ទិដ�ភាពទូេទ 

គឺជាមណ� លែដលផ�ល់េសវកម�្របចំៃថ�ដូចជាករែថទំ ករស� រនីតិសម្បទ អហរ ងូតទឹកជាេដម ស្រមាប់អ�កែដលបាន

េចញពីមន�ីរេពទ្យ េហយនឹង្រតឡប់េទផ�ះវញិ ្រត�វករព្យោបាលឬេមលែថទំ ។ 

■ មនុស្សេគាលេដ 

គឺអ�កែដលមិនចំបាច់្រត�វេគងព្យោបាលេនមន�ីរេពទ្យ បុ៉ែន�្រត�វករករេមលែថទំេដម្ីបស� រនីតិសម្បទ 

（អ�កែដលបានទទួលករប�� ក់ពីត្រម�វករែថទំ ១ េឡងេទ។） 

■ ខ�ឹមសរេសវកម� 

・ករស� រនីតិសម្បទេដយេពទ្យព្យោបាលរងកយ េពទ្យព្យោបាលចលនា។ ល។ 

・ករែថទំ / ែថទំេវជ�ស�ស� (ករពិនិត្យ ពិេសធន៍ ថា� ំ។ ល។ ) 

・ករែថទំេលជីវភាពរស់េន្របចំៃថ� 

 (ម�ូបអហរ ងូតទឹក ករ ស្រម�លករបេនា� បង់ជាេដម) 

・េផ្សងៗ (ជួយពិេ្រគាះេយាបល់ ករកម្សោន�។ល។) 

 

■ ទិដ�ភាពទូេទ 

គឺជាកែន�ងផ�ល់ករែថទំេលជីវភាពទូេទចំេពះមនុស្សចស់ែដលមានករលំបាកេលជីវភាពរស់េនផ�ះ េហយ្រត�វករ

ករែថទំ្រគប់េពលេវល ។ 

■ មនុស្សេគាលេដ 

អ�កែដល្រត�វករករែថទំ្រគប់េពល េហយមានករលំបាកេលជីវភាពរស់េនេនផ�ះ គឺជាមនុស្សេគាលេដ។  

(អ�កែដល្រត�វបានទទួលករប�� ក់ពីករេមលែថទំ ៣ េឡងេទ។ ) 

(ក�ុងករណីែដលបានេគទទួលស� ល់ថាជីវភាពរស់េនេនផ�ះពិបាក េយាងេទេលមូលេហតុែដលមិនអចេចៀសបាន

អំពីករេមលែថ ១ និង ២ គឺអចចូលជាករណីពិេសសេដយមានករចូលរមួសម�សបពី្រក�ងឃំុភូមិ) ។ 

■ ខ�ឹមសរេសវកម� 

・ករែថទំេលជីវភាព្របចំៃថ� (ម�ូបអហរ ងូតទឹក ករស្រម�លករបេនា� បង់) 

・ករហ�ឹកហត់្របព័ន�រង�កយ (ស� រនីតិសម្បទ។ល។) 

・ករ្រគប់្រគងសុខភាព្របចំៃថ� (ករ្រត�តពិនិត្យទូេទ ។ល។) 

・េផ្សងៗ (ពិេ្រគាះេយាបល់  ករកម្សោន�។ល។) 
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េតករងរែថទំជាអ�ី? 

 

（៣） មុខងរេផ្សង ែៗដលេធ�ករេនតមមណ� លែថទំ  

មានករងរេផ្សងៗជាេ្រចនេនមណ� លែថទំឬេសវកម�ែថទំ េហយក៏មាន្របេភទករងរជាេ្រចនផងែដររបស់អ�កេធ�

ករេនមណ� លែថទំ។ 

ដំបូងខ�ុំនឹងពន្យល់អំពីទិដ�ភាពទូេទរបស់ករងរែថទំ។ 

 

 

■ ទិដ�ភាពទូេទ 

វជាករងរអជីពែដលផ�ល់េសវកម�ចំបាច់េលជីវភាព្របចំៃថ�េដយេនជាប់កររស់េនរបស់មនុស្សចស់។ 
 

■ េតជាករងរ្របេភទែបបណា 

វគឺជាករងរជួយ្រទ្រទង់ជីវភាព្របចំៃថ�របស់មនុស្សចស់ 

ក�ុងករជួយែថទំដូចជាម�ូបអហរ ងូតទឹក េទបន�ប់ទឹកជាេដម មិន្រតឹមែត្រត�វករចំេណះដឹងែផ�កជំនាញ និងជំនាញ

ឯកេទសែតបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ែថមទំង្រត�វមានករៃច�្របឌិត និងកមា� ំងរបស់មនុស្សចំេពះករងរេនះផងែដរ។ 
 

■ េតមានករងរ្របេភទណាខ�ះ 

្របេភទករងរចម្បងគឺមានដូចខងេ្រកម： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មណ� លែថទំ 

អ�កែថទំ 

បុគ�លិកែថទំ 

អ�កែថទំសុខុមាលភាព 

េវជ�បណ�ិ ត 

គិលនុបដ� យិក 

គិលនុបដ� យិករង 

អ�កអនាម័យមាត់េធ�ញ 

ឱសថករ ី

អ�ក្រគប់្រគងអហរូបត�ម� 

ចុងេភ 

ករងរករយិាល័យ 

អ�កឯកេទសែថទំ 

អ�កផ�ល់្របឹក្សោគំា្រទ 

បុគ�លិកសុខុមាលភាពសង�ម 

សវនករភាស 

អ�កព្យោបាលរងកយ 

អ�កព្យោបាលេធ�ចលនា 
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តរង：្របេភទករងរនីមួយៗែដលេធ�េនតមមណ� លែថទំ 

្របេភទករងរ ខ�ឹមសរករងរ 

អ�កែថទំសុខុមាលភាព 

បុគ�លិកែថទំ 

េយងជួយនិងែថរក្សោបរសិ� នេនជំុវញិខ�ួនរបស់អ�កេ្រប្របាស់ េហយជួយគំា្រទឱ្យពួកគាត់អច

មានជីវភាពរស់េន្របចំៃថ�េដយសុខ�ស�ល។ 

េវជ�បណ�ិ ត 

បនា� ប់ពីអច្រគប់្រគងបានពីស� នភាពរបស់អ�កេ្រប្របាស់ ករេធ�េរគវនិិច�័យ និងករព្យោបាល គឺ

មានែតេវជ�បណ�ិ តបុ៉េណា� ះែដលអចផ�ល់ករែណនំាេទដល់គិលនុបដ� យិកនិងអ�កជំនាញស� រ

នីតិសម្បទ។ 

គិលនុបដ� យិក គិលនុបដ� យិករង 
សហករជាមួយេវជ�បណ�ិ ត្រគប់្រគងអ�កេ្រប្របាស់តមែបបេវជ�ស�ស� ្រពមទំងេ្របចំេណះដឹង

ែផ�កេវជ�ស�ស�ផ�ល់ករែថទំដ៏សមរម្យ។ 

អ�កព្យោបាលរងកយ（PT) ផ�ល់ជូនដូចជាករស� រនីតិសម្បទជំនាញ បេង�តែផនករស� រនីតិសម្បទ វយតៃម�ចំេពះអ�កេ្រប

្របាស់ជាេដម។ េយងនឹងអនុវត�គេ្រមាងេដម្ីបេលកកម�ស់និងែថរក្សោេអយ្របេសរេឡង េដយ

អ�កព្យោបាលរងកយ PT គឺេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវមុខងរលំហត់្របាណ អ�កជំនាញព្យោបាល

ចលនា OT គឺរក្សោសមត�ភាពចលនានិងករបន្សោខំ�ួនេទនឹងសង�ម េហយសវនករភាស ST គឺ

រក្សោនិងែកលម�មុខងរនិយាយនិងករេលបអហរចូល។ 

អ�កព្យោបាលេធ�ចលនា（OT） 

សវនករភាស（ST) 

អ�ក្រគប់្រគងអហរូបត�ម� /  

អ�កជំនាញអហរូបត�ម� 

េដម្ីបែថរក្សោនិងេលកកម�ស់ស� នភាពអហរូបត�ម�របស់អ�កេ្រប្របាស់ េយងនឹងកំណត់ទ្រមង់

របបអហរេទតមស� នភាពជាក់ែស�ង។ 

ឱសថករ ី េយងផ�ល់ករែណនំាស�ពីីករ្រគប់្រគងនិងផ�ល់ជូនថា� ំ។ 

អ�កអនាម័យមាត់េធ�ញ 
េយងេធ�ករែណនំាអំពីករែថទំសុខភាពក�ុងមាត់េទដល់បុគ�លិកែថទំ និងអ�កែថរក្សោអនាម័យ

ក�ុងមាត់។ 

អ�កឯកេទសគំា្រទករែថទំ 

(្របធានែផ�កែថទំ) 

េយងទទួល្របឹក្សោេយាបល់ពីអ�កែដល្រត�វករករែថទំ អ�កែដល្រត�វករជំនួយ ឬ្រក�ម្រគ�សរ 

។ល។ េដម្ីបជួយគំា្រទឱ្យពួកគាត់អចទទួលបានេសវកម�ែថទំសម�សបតមស� នភាពរបស់ពួក

គាត់។ 

អ�កផ�ល់្របឹក្សោគំា្រទ 

(មណ� លសុខភាពែថទំមនុស្សចស់) 

អ�ក្របឹក្សោជីវភាពរស់េន 

(មណ� លសុខុមាលភាពែថទំ

មនុស្សចស់) 

ទទួលបន�ុកក�ុងករបេង�តគេ្រមាងែថទំ និងស្រមបស្រម�ល ទំនាក់ទំនងដូចជា បុគ�លិក េវជ�

បណ�ិ ត ្រគ�េពទ្យព្យោបាលរងកយ  និងម�ន�ីក�ុងតំបន់របស់មណ� លែថទំេនះ។ 

េផ្សងៗ បុគ�លិកសុខុមាលភាពសង�ម បុគ�លិកករយិាល័យ ចុងេភ ។ ល។ 

 

 

្របេភទករងរនិងបុគ�លិកែដលបានេលកេនទីេនះគឺ្រគាន់ែតជាឩទហរណ៍មួយចំែណកបុ៉េណា� ះ ។ 

បុគ�លិកែដលមានចំេណះដឹង និងជំនាញឯកេទសេផ្សងៗគា�  គឺចូលរមួជួយគំា្រទជីវភាពរស់េនរបស់អ�កេ្រប្របាស់ 

េហយទក់ទងករងរែថទំជា្រក�ម។
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េត "ជំនួយករែថទំ" េធ�អ�ីខ�ះ? 

២. អំពីករងររបស់ជំនួយករអ�កែថទំ 
 

  ទិដ�ភាពទូេទៃនជំនួយករអ�កែថទំ  
 

ដូេច�ះេត "ជំនួយករអ�កែថទំ" មានតួនាទីអ�ីខ�ះេនក�ុងករងរែថទំ? េហយេតមានគុណសម្បត�ិនិងលក�ណៈពិេសសអ�ី

ខ�ះ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

គឺជាករងរជួយ្រទ្រទង់បុគ�លិកែថទំេនតមមណ� ល

ែថទំ និងមណ� លែថទំសុខភាព។ 

ករងរែថទំគឺ្រគបដណ� ប់េលមុខងរជាេ្រចន ដូចជា

ជួយេពលញុាំអហរនិងជួយ្រទ្រទង់ភាពមា� ស់ករ បុ៉ែន�

េយងមិនបានផ�ល់ករែថទំេដយផា� ល់ដូចជា“ ករជួយ

េពលេទបង�ន់” ឬ“ ករជួយងូតទឹក” ដល់អ�កេ្រប្របាស់

េទ េ្រកពីេនះគឺអនុវត�ចម្បងេលករងរជំុវញិករែថទំ ។ 
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េតធនធានបរេទសមានអត�

្របេយាជន៍អ�ីខ�ះេពលេធ�ករ

ក�ុងនាមជំនួយករែថទំ? 

 

 

  
 

 
 

 

 

គឺអចវស់ស�ង់ករងរជំនាញឯកេទសេលករងរ

ែថទំ និងករេកនេឡងៃនជំនួយករែថទំ។ 

 

 
 

្របសិនេបអ�កក� យជា

ជំនួយករែថទំ េតករងរ

អ�ីខ�ះែដលអចជួយបាន? 

 

 

 

វជាកែន�ងករងរស្រមាប់អ�កែដលមាន

កមា� ំងចិត�ែតមិនមានឱកសេធ�ករ។ 
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៣. អំពីទិដ�ភាពទូេទៃនករងរ 
 

  ភាពខុសគា� រវងករងររបស់បុគ�លិកែថទំនិងករងររបស់ជំនួយករែថទំ  
 

រហូតមកដល់េពលេនះខ�ុំបានពន្យល់ខ�ីៗពីករងរែថទំនិងករងររបស់ជំនួយករែថទំរួចេហយ។  

ដូេច�ះេតអ�ីជាភាពខុសគា� រវងបុគ�លិកែថទំនិងជំនួយករែថទំ? 

ភាពខុសគា� ធំបំផុតរវងបុគ�លិកែថទំនិងជំនួយករែថទំគឺេន្រតង់ថាេត្រត�វេមលែថពួកគាត់េដយផា� ល់ឬមិនផា� ល់។ 

ករងរែថទំ (ករែថទំរងកយេដយផា� ល់) គឺជាករងររបស់បុគ�លិកែថទំ េហយជំនួយករែថទំ្រត�វបានេស�ឱ្យេធ�

ករងរអមជាមួយករែថទំរងកយនិងករងរជំុវញិ។ សូមជំនួយករែថទំគិតថាវជាករងរ (ជួយបុគ�លិកេធ�ករងរ

ែថទំ)។ 

សូមេលកយកកែន�ងអហរេធ�ជាឧទហរណ៍។ 

សូម�សៃម៉េមលរបូភាពេពលបុគ�លិកេមលែថទំេ្របស� ប្រពប��ុ កបាយចូលេទក�ុងមាត់អ�កេ្រប្របាស់ែដលពិបាក

េលបចូលេដយផា� ល់។ ក�ុងស� នភាពមួយទល់មួយែបបេនះ គឺបុគ�លិកែថទំមិនអចេមលករពរស� នភាពរបស់អ�ក

េ្រប្របាស់ដៃទេទៀតេដយយកចិត�ទុកដក់បានេឡយ។ 

ក�ុងស� នភាពែបបនឹង ជំនួយករែថទំអចយកចិត�ទុកដក់េលស� នភាពរបស់អ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត ឬជួយេលក

ទឹកែតជូនជាេដម ែដលជាដំេណ រករងរល�ិតល�ន់ក�ុងករផ�ល់េសវកម�ែថទំយ៉ាងេពញេលញបាន។ 

 

តរង：ភាពខុសគា� ៃនករងររវងបុគ�លិកែថទំនិងជំនួយករែថទំ (ឧទហរណ៍១េនកែន�ងអហរ) 

【បុគ�លិកែថទំ】 

（ករែថទំេដយផា� ល់） 

【ជំនួយករែថទំ】 

（ករងរជំុវញិ） 

ជួយេពលទទួលទនអហរ 

េមលែថទំអហរ 

ប�� ក់ពីបរមិាណទទួលទន 

ជួយេពលេលបថា� ំ 

េរៀបចំទុកដក់ចនអហរ  

ែណនំាអ�កេ្រប្របាស់ 

ែថរក្សោអនាម័យក�ុងមាត់ 

ែចកេអៀមនិងកែន្សងេសម 

ឆុងែតនិងេលកទឹកែត 

ករបេ្រម 

ែចកឧបករណ៍ជួយស�យ័្របវត�ិ 

េមលែថរក្សោអហរ 

សមា� តេរៀបចំអហរដ� ន 

និយាយ្របាប់ពីបមា� ស់ទីជេណ� រយន� 
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ករងរទំងអស់េនះមិនមានន័យថា

្រត�វទទួលខុស្រត�វទំងអស់េនាះេទ 

សូមែស�ងរកករងរណាែដលអ�ក

អចេធ�បានេដយខ�ួនឯង 

 

 

េ្រកពីកែន�ងទទួលទនអហរ មានកិច�ករជាេ្រចនែដលទក់ទងនឹងករេមលែថទំនិងករងរជំុវញិេនក�ុងមណ� ល

ែថទំ ជាពិេសសមុខងរដូចខងេ្រកម្រត�វបានេលកេឡង។ 

 

■ ករ្រគប់្រគង ែថទំ និងសមា� តមណ� ល 

・សមា� តបន�ប់និងេរៀបចំអហរ 

・េរៀបចំែ្រគ ផា� ស់ប�ូរេ�សមពូកេខ�យ 

・ែកលម�បរសិ� នដូចជាខ្យល់េចញចូល និងសំេណ ម 

・បំេពញបែន�មឬផា� ស់ប�ូរេ្រគ�ងបនា� ស់ 

 

■ ករជួយស្រមាប់ករេរៀបចំនីមួយៗ 

・បេ្រមអហរ 

・េរៀបចំនិងេ្រត�មឧបករណ៍ជួយស�័យ្របត�ិនិងឧបករណ៍ស� រនីតិសម្បទ 

・េហ្របាប់េនេពលផា� ស់ប�ូរទីតំង 

 

■ េផ្សងេទៀត 

・ឃា� ំេមលែថ 

・ៃដគូនិយាយជាមួយ 

・ជូនេទមកពីមណ� លែថទំនិងផ�ះ 

・ជួយដល់សកម�ភាពែដលជាចំណង់ចំណូលចិត�ដូចជាករែថសួន 

 

។ល។ 

អំពីករងរជំុវញិចម្បង 
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អំពីថា� ក់ករងរជំុវញិែដលអនុវត�េដយជំនួយករែថទំ 

៤. អំពីខ�ឹមសរករងរអនុវត�ជាក់ែស�ង 
 

（១） ភារកិច�ជាក់លក់របស់ជំនួយករែថទំ   
 

មកដល់ទំព័រមុន េយងបានែណនំាអំពីករងរ (ករងរជំុវញិ) ែដលអនុវត�េដយជំនួយករែថទំ។ ចប់ពីេពលេនះតេទ េនេពល

ែដលអ�កសេ្រមចចិត�េធ�ករេនមណ� លែថទំក�ុងនាមជាជំនួយករែថទំ េយងនឹងេទេមលយ៉ាងសីុជេ្រមេទេល“ ភារកិច�ែដល

អ�កនឹង្រត�វបានេស�សំុេអយអនុវត�” ។ 

ករងរជំនួយករែថទំ្រត�វបានចត់ថា� ក់ករលំបាក េហយែបងែចកករលំបាក្រត�វបានេគេហថា "ថា� ក់" េនក�ុងករែណនំាេនះ។ 

"ថា� ក់" ្រត�វបានែបងែចកជាបីដំណាក់កលគឺពី C ដល់ A ពី ភារកិច�ែដលអចអនុវត�បានេដយមិនចំបាច់មានចំេណះដឹងែថទំ

ដល់ភារកិច�ែដល្រត�វករក្រមិតជំនាញជាក់លក់មួយ។ 
 

■ ថា� ក់Ｃ 

គឺជាករងរែដល្រត�វបានេគចង្រកងជាេសៀវេភែណនំានិងមានលំនំាគ្រម�ែដលមានភាពងយ�ស�លចំេពះអ�កែដល

សឹងែតគា� នចំេណះដឹងនិងជំនាញឯកេទសក៏អចេធ�ករបានែដរ ជាទូេទមានករងរដូចជាករសមា� ត ករេរៀបចំ

មណ� លែថទំេអយមានសណា� ប់ធា� ប់ល� ករេរៀបចំេ្រត�មឧបករណ៍េ្រគ�ងបនា� ស់េផ្សងៗជាេដម។ 

■ ថា� ក់Ｂ 

គឺជាករងរមួយែដលទមទរចំេណះដឹងនិងជំនាញឯកេទសែដលអចទទួលបានតមរយៈករបណ�ុ ះបណា� លរយៈ

េពលខ�ី ជាពិេសសវរមួប��ូ លករងរេរៀបចំែ្រគេគងតមសកម�ភាពជីវភាព្របចំៃថ� និងករ្រប�ង្របយ័ត�េនេពល

បេ្រមករងរេទតមស� នភាពរបស់អ�កេ្រប្របាស់ជាេដម។ 

■ ថា� ក់Ａ 

គឺជាករងរែដលមានករេ្រប�បេធៀបក្រមិតែដលទមទរ្រត�វមានចំេណះដឹង ជំនាញ និងបទពិេសធន៍ជាក់លក់ក�ុង

ក្រមិតណាមួយ។ 

(ដូចជា េមលែថទំគាត់ និយាយជាមួយគាត់ ជួយគាត់ក�ុងសកម�ភាពចំណូលចិត�របស់គាត់ជាេដម) 

 

អំពីថា� ក់និងខ�ឹមសរករងរ អចនឹងមានករខុសគា� េនតមមណ� លែថទំែដលអ�កេធ�ករជាក់ែស�ងនិងពីអ�ីែដលបាន

ែណនំាេនក�ុងេសចក�ីែណនំា។ 

េនះេដយសរែតខ�ឹមសរៃនករងរជំុវញិ វមានភាពខុសគា� អ�ស័យេលមណ� លែថទំ។ េហយម្៉យោងេទៀត  េទះបីជា

ខ�ឹមសរករងរដូចគា� ក៏េដយ ែតអចផា� ស់ប�ូរករអនុវត�ស្រមបស្រម�លផងែដរ អ�ស័យេលអ�កេ្រប្របាស់ ដូេច�ះករ

ចត់ថា� ក់សូមយកទុកជាជំនួយបែន�មែតបុ៉េណា� ះ។ 

ព័ត៌មានលម�ិតៃនករងរ សូមប�� ក់បែន�ម េ្រពះអ�កអចដឹងករែណនំាឬករបណ�ុ ះបណា� លពីអ�កទទួលខុស្រត�វ

ែដលេធ�ករេនមណ� លែថទំេនាះ។ 

ដូេច� ះ សូមេទេមលខ�ឹមសរភារកិច�ករងរៃនថា� ក់នីមួយៗ។ 
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■ ថា� ក់Ｃ 
 

"ថា� ក់Ｃ"គឺជាករងរែដល្រត�វបានេគចង្រកងជាេសៀវេភែណនំាឬលំនំាគ្រម�ែដលមានលក�ណងយ�ស�ល អចអនុវត�

បានសូម្ីបែតអ�កែដលមានចំេណះដឹងឬជំនាញឯកេទសតិចតួចក៏េដយ។ អ�កែដល ពក់ព័ន�នឹងករងរែថទំជាេលក

ដំបូង ឬ អ�កែដលចង់ចប់េផ�មពីករដឹងករងរមូលដ� ន្រគឹះរបស់មជ្ឈមណ� លែថទំ គឺចប់េផ�មពីថា� ក់េនះេទ។ 

 

តរង：ខ�ឹមសរករងរថា� ក់Ｃ 

ចំណាត់ថា� ក់（ធំ） ចំណាត់ថា� ក់（មធ្យម） ខ�ឹមសរករងរ（តូច） 

ភា� ក់ពីេគង ករេរៀបចំេពលភា� ក់េឡង េរៀបចំលម�បរសិ� នដូចជាករេបកវងំនននិង្របព័ន�ខ្យល់េចញចូល 

អហរ 
ករេរៀបចំនិងេរៀបទុកដក់

អហរ 

សមា� តតុ 

ែចកេអៀមនិងកែន្សងេសម 

លងសមា� តចននិងជូតសមា� តឧបករណ៍ជួយស�័យ្របវត� 

សមា� តបន�ប់អហរ(សមា� តតុនិងជាន់ផា� ល់ដី） 

ករេបាស សមា� ត 
ករសមា� តបន�ប់ទទួលេភ��វ 

និងតំបន់រួម 

ករែថរក្សោឧបករណ៍បែម�ងសំេណ មនិងខ្យល់េចញចូលេនក�ុងមណ� ល 

ករលងសមា� តជាន់ផា� ល់ដី និងជូតបង� ន់ៃដ 

សមា� តបង�ន់ 

ផា� ស់ប�ូរក្រមាលពូក 

េរៀបចំសមា� តតុបែតងែ្រគេគង 

េបាះស្រមាមេចល 

បំេពញបែន�មវត�ុេ្រប្របាស់ 

េបាកគក់ 
េបាកគក់និងេរៀបចំទុកដក់

ករេបាកគក់ 

េបាកគក់ 

បត់របស់េបាកគក់និងសង្រតលប់េទវញិ 

េធ�កែន្សងេសម 

ចូលអងងូតទឹក េ្រត�មនិងេរៀបចំអងងូតទឹក 

លយទឹកេក�  

េ្រត�មសេម��កបំពក់ចូលអងងូតទឹក 

លងសមា� តបន�ប់ទឹក 

បំេពញបែន�មរបស់របរេ្រប្របាស់ 

្រគប់្រគងែថទំ ្រគប់្រគងែថទំមណ� ល 

លងសមា� តរថយន� 

េមលែថទំរុក�ជាតិ（េ�សចទឹក） 

ផា� ស់ប�ូរ បំេពញបែន�ម ពិនិត្យរបស់របរេ្រប្របាស់ 

ករព្យោបាលនីតិសម្បទ ករព្យោបាលនីតិសម្បទ េរៀបចំទុកដក់របស់របរេ្រប្របាស់ 

ករ កម្សោន� 
ករេរៀបទុកដក់និងេរៀបចំករ 

កម្សោន� 

ករេរៀបចំេ្រត�មឧបករណ៍និងវត�ុរបស់គេ្រមាង 

េរៀបចំទុកដក់ឧបករណ៍នានា 

ចូលេគង កេរៀបចូលេគង េរៀបចំេ្រត�មសេម��កបំពក់ផា� ស់ប�ូរៃថ�បនា� ប់ 

អំពីភារកិច�ករងរជំុវញិតមថា� ក់នីមួយៗ 
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■ ថា� ក់Ｂ 
 

“ថា� ក់B” គឺជាករងរែដលទមទរ្រត�វមានចំេណះដឹងនិងជំនាញឯកេទសែដលអចទទួលបានតមរយៈករបណ�ុ ះប

ណា� លរយៈេពលខ�ី។ អ�កអចេបាះជំហនេទមុខបាន១ជំហនេទៀត បនា� ប់ពីទទួលបានបទពិេសធន៍ក�ុងករងរឬ

បានទទួលករបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់ C រចួេហយ។ េលសពីេនះេទៀត អ�កែដលមានបទពិេសធន៏ក�ុងករែថទំឬេវជ�

ស�ស� (មាន្របវត�ិករងរ ឬមានស�� ប្រត ។ ល។) នឹង្រត�វចូលរមួក�ុងករងរថា� ក់ B �សបនឹងករងរថា� ក់ C ។ 

 

តរង：ខ�ឹមសរករងរថា� ក់Ｂ 

ចំណាត់ថា� ក់（ធំ） ចំណាត់ថា� ក់（មធ្យម） ខ�ឹមសរករងរ（តូច） 

ភា� ក់ពីេគង ករេរៀបភា� ក់ពីេគង េរៀបចំបំេពញបែន�មសរធាតុទឹក 

អហរ 
េរៀបចំេ្រត�មអហរនិងេរៀបចំ

ទុកដក់ 

ែចកចយឧបករណ៍ជួយស�័យ្របវត�។ ល។ 

ករបេ្រមេលកទឹកែត 

សរចនអហរ 

េបាសសមា� ត 
សមា� តបន�ប់ទទួលេភ��វ និង

តំបន់រួម 
េរៀបចំែ្រគេគង 

ចូលអងងូតទឹក ជួយេពលចូលងូតទឹក េរៀបចំបែន�មសរធាតុទឹក 

ករកម្សោន� 
ករេរៀបចំករកម្សោន�/ 

ដំេណ រករ 

គេ្រមាង/ករេរៀបចំ 

ដំេណ រករ/ស�ស� ចរ្យ 
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■ ថា� ក់Ａ 
 

“ថា� ក់ A” គឺជាករងរមានករេ្រប�បេធៀបក្រមិតខ�ស់ែដលទមទរក្រមិតចំេណះដឹង ជំនាញនិងបទពិេសធន៍ជាក់លក់

មួយ។ អ�កអចេបាះជំហនេទមុខបានបនា� ប់ពីទទួលបានបទពិេសធន៍ករងរឬទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់ B

។ 
 

តរង：ខ�ឹមសរករងរថា� ក់Ａ 

ចំណាត់ថា� ក់（ធំ） ចំណាត់ថា� ក់（មធ្យម） ខ�ឹមសរករងរ（តូច） 

អហរ ករជួយ /េរៀបចំអហរ 

លយតុរុមី 

ករេហបមា� ស់ប�ូរេទអហរដ� ន 

េមលែថរក្សោ 

បន�ប់ទឹក ជំនួយេពលចូលបន�ប់ទឹក 
េហ្របាប់េធ�បមា� ស់ទីេទបន�ប់ទឹក  

(េហ្របាប់អ�កែដលេស��កេខខ�ី្រកណាត់) 

ចូលងូតទឹកអង ជំនួយេនេពលងូតទឹក 

េហ្របាប់េធ�បមា� ស់ទីេទបន�ប់ងូតទឹក 

េមលែថទំ 

ផ�ុំសក់ 

ករព្យោបាលនីតិសម្បទ ករជួយព្យោបាលនីតិសម្បទ 
ករជួយព្យោបាលេដយេធ�ចលនា (ក�� ប់េក� ។ ល។ ) 

េមលករពរករហ�កឹហត់ខ�ួនឯង 

ករកម្សោន� 
ជួយេធ�ករងរ និងដំេណ រករ

ៃនករកម្សោន� 

ជួយសកម�ភាពចំណង់ចំណូលចិត� 

គេ្រមាង 

្របាប់េនេពលផា� ស់ទីតំង 

ដំេណ រករ / ្រគ� / ករគំា្រទ 

េផ្សងៗ 

បមា� ស់ទី 
េមលែថទំនិងេហ្របាប់េពលផា� ស់ទីរេទះរុញ 

េមលែថទំនិងេហ្របាប់េនេពល្រត�វេដរ 

េផ្សងៗ 

េមលែថទំេនក�ុងមណ� ល 

ករសន�នា 

ជូនេទមកេដយរថយន� 
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（២） ឧទហរណ៍លម�ិតក�ុង១ៃថ�របស់ជំនួយករែថទំ  
 

បនា� ប់មក សូមសកល្បងអនុវត�េទនឹងលំហូរករងរក�ុង១ៃថ�ៃនករងរជំុវញិរបស់ថា� ក់ C ដល់ A ែដលបានបង� ញ

េនក�ុងែផ�កមុនេនះ។ 

ឧទហរណ៍ ្របសិនេបអ�កទទួលបន�ុកថា� ក់ C គឺខ�ឹមសរៃន "ខ�ឹមសរករងរ (តូច)" េនក�ុងជួរ C ៃន "ករងររបស់

ជំនួយករអ�កែថទំ (តមថា� ក់)" នឹងក� យជាករងរែដលអ�ក្រត�វទទួលបន�ុកអនុវត�។ 

 

តរង：លំហូរក�ុង១ៃថ�（ឧទហរណ៍） 

េម៉ាង 
ចំណាត់ថា� ក់

（ធំ） 

ចំណាត់ថា� ក់

（មធ្យម） 
ខ�ឹមសរករងរ（តូច） 

ករងររបស់

បុគ�លិកែថទំ 

ករងររបស់ជំនួយករ

ែថទំ（តមថា� ក់） 

េពល្រពឹក 

េ្រកកពីេគង 

េរៀបចំេពល

េ្រកកពីេគង 

េបកវងំនន  Ｃ 

េរៀបចំបំេពញបែន�មសរធាតុទឹក  Ｂ 

បង�ន់ 
េហ្របាប់េពលបមា� ស់ទីេទបង�ន់  Ａ 

ជួយេពលេទបង�ន់ ●  

េស��កពក់

េខអវ 

េស��កពក់/តុបែតង/ពក់េធ�ញេអ

យសមរម្យ 
●  

អហរ 
អហរ

េពល្រពឹក 

សមា� តតុ  Ｃ 

ែចកេអៀមនិងកែន្សងេសម  Ｃ 

េហបមា� ស់ទីេទអហរដ� ន  Ａ 

ករបេ្រម/ េលកទឹកែត  Ｂ 

ជួយេពលទទួលទនអហរ / 

ប�� ក់បរមិាណអហរ 
●  

េមលែថទំ  Ａ 

េរៀបចំចនទុកដក់  Ｂ 

លងចនបមា� ស់ផ�ះបាយ  Ｃ 

ករែថរក្សោសុខភាពមាត់ ●  

ៃថ�្រតង់ 

សមា� ត 

សមា� ត

បរេិវណរួមនិង

បន�ប់េន 

សមា� ត/ផា� ស់ប�ូរខ្យល់  Ｃ 

លងបង�ន់  Ｃ 

បំេពញបែន�មរបស់របរេ្រប្របាស់ / 

េបាះេចលស្រមាម 
 Ｃ 

សមា� ត

បន�ប់េន 

ប�ូរេ�សមពូក  Ｃ 

េរៀបចំែ្រគេគង  Ｂ / Ｃ  

េបាកគក់ េបាកគក់  Ｃ 

ករព្យោបាល

នីតិសម្បទ 

ករព្យោបាល

នីតិសម្បទ 

ករអនុវត�និងហ�ឹកហត់ ●  

ករជួយករព្យោបាលេដយចលនា  Ａ 

ឃា� ំេមលករអនុវត�ខ�ួនឯង  Ａ 

េរៀបចំទុកដក់របស់របរេ្រប្របាស់  Ｃ 



 

 

 

 

 

★ចំណុចរបស់ជំនួយករែថទំ： េតះចប់េផ�មជាមួយ“ អ�ីែដលអ�កអចេធ�បាន” 
 

អំពីខ�ឹមសរករងរឬថា� ក់គឺអចខុសគា� ពីអ�ីែដលបានែណនំាេនក�ុងករែណនំាេនះ អ�ស័យេលមណ� លែដល

អ�កេធ�ករជាក់ែស�ង។ េនះេដយសរែតខ�ឹមសរករងរជំុវញិ គឺខុសគា� េទតមមណ� ល។ ម្៉យោងេទៀត 

េទះបីជាខ�ឹមសរករងរគឺដូចគា� ក៏េដយ បុ៉ែន�ករេឆ�យតបេទអ�កេ្រប្របាស់គឺអចែ្រប្រប�ល ដូេច�ះខ�ឹមសរៃន

ករចត់ថា� ក់គឺសូមទុកជាខ�ឹមសរេយាងែតបុ៉េណា� ះ។  

ក�ុងចំនុច្រប�ង្របយ័ត� េទះបីជា"ថា� ក់ A " ក៏េដយ សកម�ភាពេលករែថទំេដយផា� ល់ ដូចជាករេអយខ�ីៃដ

េនេពលេ្រកកពីរេទះរញុ គឺេលកែលងបានែតករណីមណ� លបានយល់្រពមេនេពលមានអសន�ឬេនេពល

មិនអចេជៀសផុតែតបុ៉េណា� ះ ជាមូលដ� នសូមប�្ឍប់្រតឹមែតករេហ្របាប់ឬេមលែថទំបានេហយ។ 

បុ៉ែន�អ�កមិនចំបាច់េធ�េអយហួសេ្រចនជាងអ�ីែដលចំបាច់េនាះេទ។ 

្របសិនេបអ�កមានប�� ដូចជា េតខ�ុំអចេធ�ករងរបន�េទមុខបាន្រតឹមណា។ល។ សូមសំុករែណនំាេនក�ុង

ករសន�នាជាមួយបុគ�លិកែថទំ។ 

ម្៉យោងវញិេទៀត បុគ�លិកែថទំផងែដរ មានេរឿងជាេ្រចន្រត�វជួយនិង្របាប់មកពីអ�កទំងអស់គា� មកវញិក៏មានែដ

រ។ 

ឧទហរណ៍ ក�ុងនាមេមលែថទំ ្រគាន់េកនេឡងនូវបុគ�លិកែដលយកចិត�ទុកដក់េទអ�កេ្រប្របាស់គឺពិតជួយ

បានេ្រចនណាស់េទេហយ។ េនះក៏េ្រពះែតអ�កអចបំេពញភារកិច�េផ្សងៗបាន េហយវជួយបេង�នសុវត�ិភាព

ផ�ូវចិត�បាន។ 

េហយម្៉យោងេទៀត ក�ុងករជួយេរៀបចំែផនករនិងគំា្រទចំណង់ចំណូលចិត�កម្សោន�្របសិនេបអ�កអច្របាប់េយង

ពីអ�ីែដលអ�កពូែកនិងចំណង់ចំណូលចិត�របស់អ�ក វនឹងេធ�ឱ្យមានភាពសកម�េនក�ុងមណ� ល។ 

សូមផា� ស់ប�ូរករផា� ស់ប�ូរទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍តមរយៈករងរជាជំនួយករអ�កែថទំេនះ។

14 
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ចំណុច្រប�ង្របយ័ត�(១)： អ�ីែដលអ�កមិនអចេធ� 

ចំណុច្រប�ង្របយ័ត�(២)：ករ្របកន់ភា� ប់យ៉ាងតឹងរងឹចំេពះកររក្សោករពរព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួន (ឯកជន) 

★ចំណុចរបស់ជំនួយករែថទំ：ច្បាប់ស�ីពីកររក្សោករសមា� ត់ែដលបុគ�លិកែថទំ្រត�វេគារពេអយបាន 

[ឯកសរេយាង] ស�ង់ដរអំពី្របតិបត�ិករនិងេ្រគ�ងបរកិ� រនិងមណ� ល, បុគ�លិករបស់មណ� លែថទំសុខភាពមនុស្សចស់ 

(បទប�� ្រកសួងសុខភិបាលេលខ ៤០) 

(កររក្សោករសមា� ត់។ ល។) 

មា្រត ៣២.- និេយាជិកៃនមណ� លែថទំសុខភាពមនុស្សចស់ ហមមិនេអយធា� យេរឿងអថ៌កំបំាងរបស់អ�កចូលេនមណ� លឬ

្រគ�សររបស់ពួកគាត់ែដលបានស� ល់េនេពលេធ�ករងរេដយគា� នេហតុផល្រតឹម្រត�វេឡយ។ 

(២) មណ� លសុខភាពែថទំមនុស្សចស់ ្រត�វចត់វធិានករចំបាច់េដម្ីបកំុេអយអ�កែដលជានិេយាជិកេធ�េអយែបកធា� យអថ៌

កំបំាងរបស់អ�កចូលេនមណ� លឬ្រគ�សររបស់ពូកេគ ែដលខ�ួនបានដឹងកំឡុងេពលេធ�ករងរ េដយគា� នេហតុផល្រតឹម្រត�វណាមួយ

េឡយ។ 

(៣) មណ� លសុខភាពែថទំមនុស្សចស់ េនេពលផ�ល់ព័ត៌មានអំពីអ�កចូលេនមណ� លដល់្រក�មហុ៊នគំា្រទករែថទំេន

តមផ�ះ។ល។ គឺ្រត�វែតទទួលករយល់្រពមពីអ�កចូលេនក�ុងមណ� លជាលយលក�ណ៍អក្សរជាមុនសិន។ 

ឯកសរែណនំា្របាប់េនេពលទទួលយកជំនួយករែថទំ 

អំពីចំណុច្រប�ង្របយ័ត�កំឡុងេពលករងរ 
ចំេពះអ�ីៗែដលទក់ទងនឹងករងរែថទំ មានចំណុច្រត�វ្រប�ង្របយ័ត�ដច់ខតមួយចំនួនេដម្ីបគំា្រទដល់ជីវភាពរបស់

អ�កេ្រប្របាស់ចង់បាន។ េនទីេនះ េយងនឹងពន្យល់ចំណុចទំងេនាះ។ 

 

េនេពលផា� ស់ទីេទញុាំអហរឬេទបង�ន់សូមនិយាយ្របាប់ពួកគាត់។ 

ឧទហរណ៍ េពលញុាំបាយេបេទះបីជាបុគ�លិកែថទំេននឹងកែន�ងរវល់ក៏េដយ ជំនួយករែថទំមិនអចជួយប��ុ កអហរ

េដយចិត�ខ�ួនឯងេទ។ េដយមានវត�មានអ�កែដលពិបាកេលបអហរចូលឬហនិភ័យៃនករញុាំចូលេដយៃចដន្យ ករជួយេពល

ទទួលអហរត្រម�វឱ្យមានករ្រប�ង្របយ័ត�ខ�ស់ែផ�កេលបទពិេសធន៍។ េ្រកពីករជួយេពលទទួលទនអហរ អំពីករងរែដល

្រត�វជួយដូចជាេពលចូលបង�ន់ឬងូតទឹកក៏្រត�វ្រប�ង្របយ័ត�ដូចគា� ែដរ។ 

ម្៉យោងេទៀត គឺ្រត�វលងៃដ ខ�ុលមាត់ និងក�កខ�ប់មាត់ជាដច់ខត េដម្ីបករពរជំងឺឆ�ង។ 

 

្រត�វែតយល់ថាអ�កេ្រប្របាស់គឺជាមនុស្សមា� ក់ែដលមានបុគ�លិកលក�ណៈនិងឆន�ៈ េហយ្រត�វែតែថរក្សោករពរ។  

ករែថទំគឺជាករងរសំខន់មួយ ែដលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ� ំងេទនឹងភាពឯកជនផា� ល់ខ�ួន  

ដូេច�ះេយង្រត�វេគារពបុគ�លិកលក�ណៈរបស់អ�កេ្រប្របាស់ ្រពមទំងយកចិត�ទុកដក់្រប�ង្របយ័ត�េអយបានខ� ប់ខ�ួនេល

កររក្សោករពរភាពឯកជនរបស់បុគ�លេនាះ។ 

ករមានទំនាក់ទំនងផា� ល់ជាមួយអ�កេ្រប្របាស់ គឺមានន័យថាទក់ទងជាមួយព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនេ្រចនែដរ។ 

ព័ត៌មានែដលទទួលបានេនទីេនះគឺមិនអច្របាប់េទអ�កខងេ្រកបានជាដច់ខត។ 

ថ�ី េៗនះ ករេផ�រសរ និងេគហទំព័រផុសផ្សោយវេីដអូ គឺអចេ្របបានេហយ បុ៉ែន�េសវកម�ទំងេនះមានភាពងយ�ស�លក៏េដយ 

ផ�ុយពីេនះវញិព័ត៌មានែដល្រត�វបានចុះផ្សព�ផ្សោយម�ង គឺ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយយ៉ាងទូលំទូលយក�ុងរយៈេពលដ៏ខ�ី  

េហយវពិបាកក�ុងករលុបវេចលវញិខ� ំងណាស់។ ដូចេនះសូមកំុេ្របវេនកែន�ងេធ�ករ។ 
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ខ�ុំសូមែណនំាឧទហរណ៍ៃនហីុយ៉ារហីតុែដលជាចំណុច្រប�ង្របយ័ត�មួយេទៀត ។ 

ហីុយ៉ារហីតុគឺជា្រពឹត�ិករណ៍មួយែដលអ�កេធ�ករអចេធ�ឱ្យមានករេធ�្របែហស"បីសនឹង" ឬ "េរៀបនឹងេកតេឡង" េន

ក�ុងេសវកម�្របចំៃថ� េទះបីជាវមិនបង�ករខូចខតដល់អ�កេ្រប្របាស់ក៏េដយ។ 

 

ឧទហរណ៍១របស់ហីុយ៉ារហីតុ：េ្រគាះថា� ក់េដយសរែតករេភ�ចទុកដក់ឧបករណ៍ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 
[្រពឹត�ិករណ៍] អ�កេ្រប្របាស់េហៀបនឹងប៉ះទង�ិចនឹងឧបករណ៍សមា� តែដលមានទុកេនក�ុង្រចករបងទ� រផ�ះ 

[មូលេហតុ] មិនបាន្រគប់្រគងឧបករណ៍ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។  

េលសពីេនះេទៀត ករប�� ក់មិន្រគប់្រគាន់ៃនវត�ុេ្រគាះថា� ក់េនេលែខ្សចលនារបសអ់�កេ្រប្របាស់។ 
 

ឧទហរណ៍២របស់ហីុយ៉ារហីតុ：េ្រគាះថា� ក់ក�ុងេពលកម្សោន� 

[្រពឹត�ិករណ៍] េនេពលអ�កេ្រប្របាស់កំពុងសប្បាយរកីរយនឹងខរ៉អូេខ អ�កេ្រប្របាស់មា� ក់េទៀត 

បានទក់េជងនឹងែខ្សមី្រក�េហយេរៀបនឹងជំពប់េជងដួលេទេហយ។ 

[មូលេហតុ] ខ�ុំមិនដឹងពីទីតំងៃន្របពន�័ែខ្សរបស់មី្រក�ហ�ូន ឬឧបករណ៍េទ។  

េលសពីេនះេទៀត ករេមលែថករពរសកម�ភាពរបស់អ�កេ្រប្របាស់គឺមិន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេទ។ 
 

ឧទហរណ៍៣របស់ហីុយ៉ារហីតុ：ករេលបចូលេពលបរេិភាគអហរ 

[្រពឹត�ិករណ៍] េនេពលបុគ�លកិមិនបានេមលអ�កេ្រប្របាសប់ានេលប្រក�ចទំងមូលចូល។ 

[មូលេហតុ] កង�ះករយកចិត�ទុកដក់ ឬកង�ះករសេង�តេមលែថទំអ�កេ្រប្របាស់  

េដយពួកេគបានដឹងពីទមា� ប់ៃនករញុាំរបស់ពូកគាត់េហយ បុ៉ែន�បានេមលរលំង។ 
 

ឧទហរណ៍៤របស់ហីុយ៉ារហីតុ：កររយករណ៍និងករពិេ្រគាះេយាបល់មិន្រគប់្រគាន់ 

[្រពឹត�ិករណ៍] ខ�ុំបានបង�ំចិត�េធ�ករទំងមិន�ស�លខ�ួន បុ៉ែន�តមពិតបានឆ�ងជំងឺផា� សយ។ 

[មូលេហតុ] បុគ�លិកខ�ះេហយបែ្រមប្រម�លករងរគឺវហក់ដូចជាគា� ន ខ�ុំគិតថាវមិនមានប�� ប៉ះពល់ដល់ករងរ  

េទបខ�ុំមិននិយាយេចញមក។ 

ករែបកធា� យរបាយករណ៍  ករពិេ្រគាះេយាបល់ដលបុ់គ�លិក 

 

មានករណីជាេ្រចនែដលជាប�� ែដលអ�កមិនបានកត់សមា� ល់ពីហីុយ៉ារហីតុេនក�ុងករងរ 

្របចំៃថ�របស់អ�កឬសូម្ីបែតអ�កបានដឹងក៏េដយ អ�កមិនអចែចករែំលកព័ត៌មានបានជាេដម។  

េដម្ីបករពរេ្រគាះថា� ក់ធ�ន់ធ�រេកតេឡង សូមេធ�កររយករណ៍ឬទក់ទងេទបុគ�លិកែថទំ  

្របសិនេបអ�កកត់សមា� ល់ឬមានកង�ល់ពីេរឿងអ�ីមួយ។ 

 

ខងេលេនះជាអ�ីែដលេយងចង់េអយអ�ក្រគប់គា� ែដលចង់ក� យជាជំនួយករែថទំដឹងទុកមុន។ 

សូមសកល្បង "ករងរែដលអ�កអចេធ�បានេដយខ�ួនឯង" េដយយកចិត�ទុកដក់េលចំណុច្រប�ង្របយ័ត�។ អ�កនឹង

ទទួលបានអរម�ណ៍េជឿជាក់ថាអចសេ្រមចករងរបាន និងរកេឃញអ�ីមួយែដលមានតៃម�ពីករេធ�ករក�ុងនាមជា

ជំនួយករែថទំ និងេធ�ករជាមួយបុគ�លិកែថទំ។ 

ចំណុច្រប�ង្របយ័ត�(៣): េជៀសវងហីុយ៉ារហីតុ 
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ឧបសម�័ន� ឯកសរេយាងករងរ 

<ឧទហរណ៍ៃនលំហូរក�ុង១ៃថ�> 
េនេលទំព័រេនះ ខ�ុំនឹងែណនំាជាឧទហរណ៍អំពីលំហូរករងរ្របចំៃថ�តមថា� ក់។ 

លំហូរករងរផា� ស់ប�ូរអ�ស័យេលមណ� លនីមួយៗដូេច�ះសូមេ្របវជាឯកសរេយាង។ 

 
េម៉ាង 

ចំណាត់ថា� ក់ 

(ធំ) 

ចំណាត់ថា� ក់ 

(មធ្យម) 

ករងរស�ូល 

(បុគ�លិកែថទ)ំ 

ករងរ ទមទរករយក

ចិត�ទុកដក់ (ថា� ក់Ａ) 

ករងរយកចិត�ទុកដក់ 

(ថា� ក់Ｂ) 

ករងរសម�� 

(ថា� ក់Ｃ) 

េពល្រពឹក 

េ្រកកពី

េគង 

ករេរៀបចំេពល

េ្រកកពីេគង 
  

ករេរៀបចំបែន�មសរ

ធាតុទឹក 
េបកវងំនន 

បង�ន់ ប�ូរេខទឹកេនាម េហ្របាប់េទបង�ន់ 

  ដូរសេម��ក

បំពក់ 

ករប�ូរសេម��កនិង

េរៀបចំេអយស� ត 
 

អហរ 
អហរេពល

្រពឹក 

ជួយបមា� ស់ទីនិងេចញ

ពីែ្រគ 

លយតុរុមី(តុរុមីគឺជាវត�ុ

ដក់លយេធ�េអយរវខ

ប់ )ៗ 

ែចកចយឧបករណ៍ជួយ

ស�័យ ្របវត�។ល។ 
សមា� តតុ 

 េហ្របាប់េទអហរដ� ន  ែចកេអៀមនិងកែន្សងេសម 

ជួយេពលបរេិភាគអហរ េមលែថទំ ករបេ្រមនិងេលកទឹកែត 
 

ែចកថា�  ំ

 

 

ប�� ក់ថា�  ំញំុានិង

បរមិាណអហរ 
េរៀបចំសរទុកដក់ លងចន។ល។ 

ែថរក្សោអនាម័យក�ុងមាត់  
សមា� តអហរដ� ន 

 ( សមា� តតុនិងជាន់ផា� ល់ដី) 

េពល្រពឹក 

សមា� ត 

សមា� តបន�ប់

េន 

  

 

សមា� តជាន់ផា� ល់ដីនិង

ខ្យល់េចញចូល 

លងបង�ន់ 

ប�ូរេ�សមពូក 

េរៀបចំែ្រគេគង 

 

េបាះស្រមាម 

បំេពញបែន�មរបស់េ្រប

្របាស់ 

េបាកគក់ េបាកគក់ 

សមា� តបន�ប់

រួម 

សមា� តជាន់ផា� ល់ដីនិង

ខ្យល់េចញចូល 

លងបង�ន់ 

ជូតបង� ន់ៃដ 

េបាស្រមាម 

បំេពញបែន�មរបសេ់្រប្របាស ់

េផ្សងៗ 
ករព្យោបាល

នីតិសម្បទ 

ករអនុវត�ព្យោបាលនីតិ

សម្បទ 

ជួយព្យោបាលេដយេធ�

ចលនា 
 

ឃា� ំេមលករបណ�ុ ះបណា�

លខ�ួនឯង 

 ករេរៀបចំ 
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េម៉ាង 
ចំណាត់ថា� ក់ 

(ធំ) 
ចំណាត់ថា� ក់ 

(មធ្យម) 
ករងរស�ូល 

(បុគ�លិកែថទ)ំ 

ករងរ ទមទរករយក

ចិត�ទុកដក់ (ថា� ក់Ａ) 
ករងរយកចិត�ទុកដក់ 

(ថា� ក់Ｂ) 
ករងរសម�� 

(ថា� ក់Ｃ) 

េពលៃថ�្រតង់ 

អហរ អហរៃថ�្រតង់ 

ជួយបមា� ស់ទីនិងេចញពីែ្រគ លយតុរមីុ ែចកចយឧបករណ៍ជួយស�័យ្របវត� សអំតតុ 

 េហ្របាប់បមា� ស់ទីេទ

អហរដ� ន 
 ែចកេអៀមនិងកែន្សងេសម 

ជួយេពលញំុាអហរ េមលែថរក្សោ ករ បេ្រមនិងេលកទឹកែត 
 

ែចកថា�  ំ

 

 

ប�� ក់ថា� ំញុាំនិង

បរមិាណអហរ 
េរៀបចំអីវ៉ន់ទុកដក់ លងចនឆា� ងំ 

ែថរក្សោអនាម័យក�ុងមាត់ 

 

សមា� តអហរដ� ន  

( សមា� តតុនិងជាន់ផា� ល់ដី) 

ងូតទឹក 

េរៀបចំេ្រត�ម

អងងូតទឹក 

ជួយបមា� សទី់ េហ្របាប់េទបន�ប់ទឹក ម�ុលេក�  

 
 

េរៀបចំសេម��កបំពក់ងូតទឹក 

ងូតទឹក 

េដះេខអវេចញ 
 

ជួយងូតទឹក េមលែថទ ំ

េស��កេខអវ ផ�ុំសក់ េរៀបចំបំេពញបែន�មសរធាតុទឹក សមា� តបន�ប់ទឹក 

   

បំេពញបែន�មរបសេ់្រប្របាស ់

េបាកគក់ េបាកគក់ 

េបាកគក់បត់ / យក្រតឡប់

េទទុកវញិ 

េធ�កែន្សងេសម 

ករ្រគប់្រគង

ែថទំ 

ករ្រគប់្រគង

ែថទំ 

លងរថយន� 

េមលែថដំណំា(េ�សចទឹក) 

្រត�តពិនិត្យ /បំេពញបែន�ម

ឧបករណ៍ 

ករកម្សោន� ករកម្សោន� ករជួយេដយផា� ល ់

ជំនួយស្រមាប់សកម�ភាព

ចំណង់ចំណូលចិត� 
 

 

គេ្រមាង 

 េរៀបចំេ្រត�ម 

ភាពវវិឌ្ឍ /ស�ស� ចរ្យ  

ជួយគាំ្រទ  េរៀបចំ 

េពលល� ច/

េពលយប់ 

េផ្សងៗ េផ្សងៗ 

ករសន�នា ករសន�នា 

  
ជួយចលនាេដរ/ 

រេទះរុញ 

េមលែថទំេពលបមា� ស់ទីេដរ 

/រេទះរុញ 

អហរ បាយល� ច 

ជួយបមា� ស់ទីនិងេចញពី

ែ្រគ 

លយតុរុមី(តុរុមីគឺជាវត�ុដក់

លយេធ�េអយរវខប់ៗ) 

ែចកឧបករណ៍ជួយស�័យ្របវត� 
សមា� តតុ 

 

 េហ្របាប់េទអហរដ� ន  ែចកេអៀមនិងកែន្សងេសម 

ករជួយេពលទទួលទនអហរ េមលែថទ ំ ករបេ្រមនិងេលកទឹកែត 
 

ែចកថា�  ំ

 

 

ប�� ក់ពីបរមិាណអហរនិងថា� ំ េរៀបចំទុកដក់ លងចនឆា� ងំ 

ែថរក្សោអនាម័យក�ុងមាត់ 

 

សមា� តអហរដ� ន  

(សមា� តតុ / ជាន់ផា� ល់ដី) 

ចូលេគង 

បង�ន់ ជួយេពលេទបង�ន់  

(បង�ន់ / កន�ប) 
េហបមា� សទី់េទបង�ន់  

ចូលេគង ផា� សប់�ូរសេម��កបំពក់ 
 

េរៀបចំសេម��កបំពក់ប�ូរ

ស្រមាប់ៃថ�បនា� ប់ 

 ប�� ក់អំពីករចូលេគង  
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