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រសបៀបសម្របើម្រា ស់ ៀវសៅបិទសបើក
សគាលបណំង៖ គោលបំណងនៃការបគងកើតគ ៀវគៅបិទគបើកគៃេះគ ើង ជាជំៃួយអ្នកផ្តល់ប្បឹកាគ ើម្បើណណន ំល់អ្នករ ់គៅជាមួ្យ
គម្គោគគអ្  ៍កនុងការកំណតបុ់គគលមួ្យចំៃួៃ ៃិងបញ្ជូ ៃពួកោតគ់ៅរកគ វាគ វ្ើគត តរកគម្គោគគអ្  ៍។ បុគគលទងំគៃេះរមួ្មាៃ បដើ/
ប្បពៃធ ន គូរមួ្គេទ ន គូគប្បើម្ជុល ុើោុងំរមួ្ោន ៃិង/ឬកូៃកនុងបៃទុក។ គ ៀវគៅបិទគបើកគៃេះអាចគប្បើប្ា ់កនុងវគគប្បឹកា ំបូងទក់ទងៃឹង
 ំគណើ រការគ វាតាម្រកន គូ (PNTT) បនទ បព់ើការគ វ្ើគោគវៃិិចឆ័យបញ្ជជ កថ់ាវជិជមាៃគម្គោគគអ្  ៍ ៃិងាៃចុេះគ ម្ េះគៅកនុងគ វា ART
ក ូ៏ចជាគៅវគគប្បឹកាតាម្ដាៃការពាាលជាបៃតបនទ បក់នុងគោលបំណង (១)ណណន ំល់អ្នករ ់គៅជាមួ្យគម្គោគគអ្  ៍អំ្ពើសារៈ
 ំខាៃន់ៃការជូៃ ំណឹង ល់ន គូ គលើកទឹកចិតត ៃិងកសាងទំៃុកចិតតពួកោតក់នុងការគលើកទឹកចិតតន គូម្កគ វ្ើគត ត (២) គលើកទឹកចិតតឱ្យ
ោតប់គញ្េញគ ម្ េះ ៃិងព័តម៌ាៃរប ់ន គូគផ្េងៗ (៣) គរៀបចំណផ្ៃការជូៃ ំណឹង ៃិងបញ្ជូ ៃន គូម្កទទួលគ វា ៃិង (៤) ជួយ ល់
អ្នកផ្ដល់គ វាកនុង ំគណើ រការជូៃ ំណឹង/បញ្ជូ ៃន គូ។ គ ៀវគៅបិទគបើកគៃេះអាចគប្បើគដាយអ្នកណ លមាៃគុណវុឌ្ឍចា ់លា ់កនុងការ
ផ្ដល់ការោបំ្ទជូៃ ំណឹង ល់ន គូរមួ្គេទ ឬន គូគប្បើម្ជុល ឺោុងំរមួ្ោន រប ់អ្នករ ់គៅជាមួ្យគម្គោគគអ្  ៍។

 ូម្កត ់មាគ ល់ថា PNTT ជា ំគណើ រការ មិ្ៃណម្ៃជាប្ពឹតតិការណ៍មួ្យគដាយណ កគនេះគទ។  ូគចនេះអ្នកផ្តល់គ វាមិ្ៃគួរប្បញាបរ់ ួោៃ់
បញ្េបជំ់ហាៃ ឬមាតិកាទងំអ្ ់គៅគពលណ លអ្នកជំងឺមិ្ៃទៃគ់ប្តៀម្ខ្លួៃរចួគនេះគទ។ អ្វើណ លជាអាទិភាព ប្មាបអ់្នកផ្តល់គ វាគឺការ
គ ល្ើយតបគៅៃឹងតប្មូ្វការបនទ ៃរ់ប ់អ្នកជំងឺកនុងការទទួលគ វាោបំ្ទ។ គៅគពលខ្លេះអ្នកជំងឺណ លមិ្ៃយល់ប្ បជូៃ ំណឹង ល់ន គូោត់
បនទ បព់ើការប្បឹកាគលើក ំបូង អាចបតូរចិតតចូលរមួ្កនុង ំគណើ រការ PNTT គៅគពលគប្កាយប្ប ិៃគបើោតគិ់តថាោតា់ៃទទួលការគោរព
ៃិងយកចិតតទុកដាក់ពើអ្នកផ្តល់គ វា។ គទេះបើអ្នកជំងឺប្ពម្ចូលរមួ្កនុង ំគណើ រការ PNTT កគ៏ដាយ កោ៏តប់្បណែលពំុទៃម់ាៃទំៃុកចិតតកនុង
ការផ្តល់ពត័ម៌ាៃពើន គូរប ់ោតភ់ាល ម្ៗណ រ។ គៅគពលណ លអ្នកជំងឺមាៃការគជឿជាក់ ៃិងទុកចិតតគលើអ្នកផ្តល់គ វាកាៃណ់តគប្ចើៃ ពួកោត់
អាចៃឹងគបើកចិតតផ្តល់ពត័ម៌ាៃបណៃែម្ពើន គូគផ្េងៗ ឬការ ូរន គូរប ់ោត។់  ូគចនេះការផ្តល់គ វា PNTT គួរណតជាណផ្នកមួ្យគៅកនុងការ
ប្ាប្ ័យទកទ់ងជាប្បចរំវាងអ្នកផ្តល់គ វា ៃិងអ្នករ ់គៅជាមួ្យគម្គោគគអ្  ៍។



រសបៀបសម្របើម្រា ស់ ៀវសៅបិទសបើក
រចនា មព ័ធ៖ គ ៀវគៅបិទគបើកគៃេះប្តូវាៃគរៀបចំគ ើងគ ើម្បើអ្នកគប្បើប្ា ់ អាចចូលគៅណផ្នកៃើម្ួយៗាៃងាយប្ ួល។ណផ្នកៃើម្ួយៗគដដ ត ំខាៃ់គៅគលើ
ជំហាៃនៃ ំគណើ រការផ្ដលប់្បឹកា ចំគ េះគ វាជូៃ ំណឹងតាម្ដាៃន គូៃិងបញ្ជូ ៃម្កគ្វើគត ត(PNTT)។ណផ្នកទើ១ណណនពំើកំណត់ មាគ ល់រគបៀបគប្បើប្ា ់
ៃិងវ ិ្ ើសាស្ត តទំនក់ទំៃងជាម្ួយអ្នកជំងឺ។ណផ្នកទើ២ណណនអំ្នកជំងឺចំគ េះការជូៃ ំណឹង លន់ គូ។ណផ្នកទើ៣ ជួយ ប្ម្ប ប្ម្ួលការពិភាកាណ វងរកទំនក់
ទំៃងរប អ់្នកជំងឺៃិងគ្វើណផ្ៃការ ប្មាប់ជូៃ ំណឹង។ណផ្នកទើ៤ឧប ម្ព័ៃធ ប្មាប់ជាចំគណេះ ឹងបណៃែម្ ប្មាប់អ្នកផ្តលប់្បឹកា។ប្បធាៃបទប្តូវាៃដាក់កូ 
ពណ៌ជាក់លាក់  ប្មាប់ ប្ម្ួលការគប្បើប្ា ់។ណផ្នកៃើម្ួយៗរមួ្មាៃ៖

(១) សារ ប្មាប់អ្នកផ្ដលគ់ វា គ ើម្បើ ប្ម្ប ប្មួ្លការអ្ៃុវតតពិ ើ្សារPNTT គដាយមាៃ ំណួរឬសារគៃលឹេះ ប្មាប់កិចេពិភាកា។

(២) សារ ប្មាប់អ្នកជំងឺគ ើម្បើគប្បើប្ា ជ់ាឧបករណ៍ ប្មាប់ពិភាកាកនុងអ្ំ ុងគពលផ្ដល់ប្បឹកា។សារទងំគៃេះអាចមាៃទប្ម្ង់ជាអ្កេរៃិងរូបភាពជំៃួយ។

ស ចកកដីណនា៖ំ គ ៀវគៅបិទគបើកគៃេះគួរដាក់គៅគលើតុគ ើម្បើឱ្យអ្នកជំងឺអាចគម្ើលគ ើញរូបភាព(គៅម្ួយចំគែៀង) កនុងគពលជាមួ្យោន អ្នកផ្តល់
គ វាគម្ើលគ ើញសារកំណត់ចំណំ(គៅម្ួយចំគែៀងគទៀត)។ ៃលឹកៃើមួ្យៗមាៃចំណុចមួ្យចំៃួៃ ូចខាងគប្កាម្៖

➢ ចំណុចគោល ប្មាប់ណណនកិំចេពិភាកា
➢ សារគៃលឹេះគ ើម្បើផ្ដល់ ល់អ្នកជំងឺ( រគ រឱ្យាៃ ិត្ំ)
➢ សារណណន ំប្មាប់អ្នកផ្ដល់គ វាគដាយមាៃការណណនជំាក់លាក់ពើវ ិ្ ើសាស្ត តលអៗ កនុងការផ្តល់សារឬផ្ដល់ប្បឹកា

➢ ប្បអ្ប់ គងេបមាៃ ំណួរវាយតនម្ល ការយល់ ឹងរប ់អ្នកជំងឺអំ្ពើអ្វើណ លគទើបាៃពិភាកាគែើយ ៃិងផ្តល់ឱ្កា  ប្មាប់គប្បើប្ា ់ជំនញ
ផ្តល់ប្បឹកាគលើកទឹកចិតតកនុងការគដាេះប្សាយការភាៃ់ប្ច ំឬភាពសាទ ក់គ ទើរណមួ្យរប ់អ្នកជំងឺ

➢ ប្បអ្ប់កំណត់ប្តាណ លមាៃការណណនគំលើការប្បមូ្លទិៃនៃ័យ  ប្មាប់ការតាម្ដាៃៃិងោយការណ៍

ទប្ម្ង់នៃការជូៃ ំណឹងន គូក២ អាចគប្បើប្ា ់គៅគពលផ្ដល់ប្បឹកាPNTT  ំបូង ក៏ ូចជាគៅគពលជួបបៃតបនទ ប់គពលគប្កាយកនុងគោលបំណង

ចងប្កងជាឯកសារការពិភាកា។ទប្ម្ង់គៃេះគួរបញ្េូ លគៅកនុងបណតុ ំ ឯកសារអ្នកជំងឺជាប្បចបំនទ ប់ពើវគគផ្តល់ប្បឹកាៃើមួ្យៗាៃចប់ ពវប្គប់។



គរួដាកគ់ ៀវគៅបិទគបើកគៃេះនៅនលើរុ នែើមបឱី្យអ្នកជំងឺអាចនមើលន ើញរូបភាព ខណៈនពលដែលអ្នកផ្តល់ត្បឹកានមើលដផ្នកដែលានកំណរ់

សាា ល់នៅដផ្នកខាងនត្កាយ។ ចំណុចគោល ប្មាបណ់ណន(ំ រគ រ ិតចា ់)

ស្វរគ ែេឹះ៖ សារ ំខាៃ់ៗ គ ើម្បើផ្ដល់ ល់គៅអ្នកជំងឺ

ចណុំចពភិាកា៖ ណណនកំារពិភាកាៃិងជំហាៃណ លាៃគ នើគ ើងរមួ្ទងំ ំណួរគផ្េងៗ

ការដណនា ំម្រាបអ់្នកផ្ដលស់ វា៖ការណណនជំាកល់ាកវ់ ិ្ ើសាស្ត តលអៃិងជំហាៃកនុងការផ្តល់សារឬផ្ដល់ប្បឹកា

សតាេះរលំកឹស ើងវញិ ៖មាៃ ំណួរវាយតនម្លការយល់ ឹងរប ់អ្នកជំងឺអំ្ពើអ្វើណ លគទើបាៃពិភាកាគែើយៃិងផ្តល់ឱ្កា 
 ប្មាបគ់ប្បើប្ា ់ជំនញផ្តល់ប្បឹកាគលើកទឹកចិតតកនុងការគដាេះប្សាយការភាៃប់្ច ំឬភាពសាទ កគ់ ទើរ
រប ់អ្នកជំងឺ

កណំតម់្រតា៖ មាៃការណណនគំលើការប្បមូ្លទិៃនៃយ័ ប្មាបក់ារតាម្ដាៃៃិងោយការណ៍

ទប្ម្ងន់ៃការជូៃ ំណឹងន គូក២អាចគប្បើប្ា គ់ៅគពលផ្ដលប់្បឹកាPNTT  បូំងក ូ៏ចជាគៅគពលជបួោន ជាបៃតបនទ បគ់ពលគប្កាយ
កនុងគោលបំណងចងជាឯកសារការពិភាកា។ទប្ម្ងគ់ៃេះគរួបញ្េូ លគៅកនុងបណតុ ំ ឯកសាររប ់អ្តិថិិជៃជាប្បចំ បនទ បព់ើវគគផ្តល់ប្បឹកា
ៃើម្យួៗាៃចប ់ពវប្គប។់

រសបៀបសម្របើម្រា ស់ ៀវសៅបិទសបើក



ការសម្រតៀមសរៀបចំ  ម្រាប់ការម្របឹកាដៃលា ម្រប ទិធភាព
➢ គយើងមាៃជំហាៃមួ្យចំៃួៃណ លអ្នកអាចគប្បើគ ើម្បើធានថាអ្នកជំងឺរប ់អ្នកមាៃ
ទំៃុកចិតតកនុងការណចករណំលកគ វ្ើណផ្ៃការៃិងគដាេះប្សាយបញ្ជា ជាម្ួយអ្នក

➢ ធានថាអ្នកគៅទើកណៃលងណ លមាៃភាព ងប់សាង ត់ៃិងឯកជៃភាព។អ្នកជំងឺរប ់
អ្នកគួរមាៃទំៃុកចិតតៃិង ុវតែិភាពកនុងការណចករណំលកព័ត៌មាៃដទ ល់ខ្លួៃរប ់ោត់

➢ អ្ងគុយទល់មុ្ខ្អ្នកជំងឺៃិងគប្បើណខ្េណេនកជាមួ្យោត់ឱ្យាៃ ម្ប្ ប

➢ ៃិយាយឱ្យាៃចា ់គប្បើ ំ ើទៃ់េលៃ់ៃិងគប្បើ កយណ លអ្នកជំងឺងាយប្ ួលយល់

➢ គោរព ិទធិអ្នកជំងឺកនុងការគប្ជើ គរ ើ ៃិងគចៀ វាងការវៃិិចឆ័យការ ដើបគនទ  ឬ
ការរេិះគៃ់ទងំឡាយ

➢ ធានថាអ្នកពៃយល់ពើណ ៃកំណត់នៃការណថិរកាការ មាង ត់ឱ្យាៃចា ់លា ់។
អ្នកៃឹងមិ្ៃប្ាប់ព័ត៌មាៃរប ់អ្នកជំងឺគៅអ្នក នទដាច់ខាតលុេះប្តាណតអ្នការម្ភ
អំ្ពើ ុខ្ភាពរប ់ពួកោត់ ុវតែិភាពឬ ុខ្ភាពៃិង ុវតែិភាពចំគ េះអ្នក នទ

➢ កំុវៃិិចឆ័យចំគណេះ ឹងរប ់អ្នកជំងឺ។មុ្ៃៃឹងអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាៃគួរ ួរនគំតើពួកោត់
ធាល ប់ាៃ ឹងអ្វើខ្លេះរចួម្កគែើយ។គៅគពលអ្នកបងាា ញអំ្ពើព័ត៌មាៃថិមើឈប់ឬពៃារ
គពលឱ្យាៃញឹកញាប់ៃិង ួរគ ើម្បើា៉ា ៃ់សាម ៃកប្មិ្តដ ុកភាពៃិងការយល់ ឹង
រប ់អ្នកជំងឺអំ្ពើសារណ លាៃផ្តល់ឱ្យ។

សផ្ទដ ត ខំា ់សៅសលើតម្រមូវការ 
 ិងការសលើកទឹកចិតតៃលអ់្នកជំងឺ



ជំនាញទំនាក់ទំ ង  ិងការផ្តលម់្របឹកាសលើកទឹកចិតត 
ជំនញប្ាប្ ័យទក់ទងពិតជាមាៃសារៈ ំខាៃ់កនុងការោបំ្ទ ល់អ្នកជំងឺគៅគពលចប់គផ្តើម្ការពាាល ំបូងៃិងទទួលការ
ពាាលបៃត។គប្បើជំនញផ្តល់ប្បឹកាគលើកទឹកចិតត( ូចខាងគប្កាម្) គៅគពល ម្ប្ ប(រមួ្ទងំឧទែរណ៍ភាសាណ លគួរគប្បើ)៖

គ. ស្វត ប់សោយឆែេុះបញ្ច ងំ (គប្បើ កយ“អ្នក”
កនុងប្បគយាគសាដ ប់អ្គងកតៃិងបកណប្ប ញ្ជា ណ លអ្នក
ជំងឺម្ិៃាៃៃិយាយគ ើម្បើប្បមូ្លព័តម៌ាៃណណនកំារ
ពិភាកាៃិងគលើកទឹកចិតតអ្នកជំងកឺនុងការដល  ់បដូរ)
➢ អ្នក ង្ល់ថាគតើៃឹងមាៃអ្វើគកើតគ ើងប្ប ិៃគបើអ្នក
គលបថាន បំ្បឆងំគម្គោគគអ្  ៍(ARV)

➢ អ្វើណ លខំុ្្ាៃឮអ្នកៃិយាយថាអ្នកកំពុងប្ចបូក
ប្ចបល់ខាល ងំគ វ្ើឱ្យអ្នកគិតថា ុខ្ភាពរប ់អ្នក
ប្ោៃ់ណតជាបញ្ជា តិចតួចប៉ាុគណណ េះកនុងគពលគៃេះ

➢ អ្នកចង់ចប់គផ្ដើម្ទទួលការពាាលប៉ាុណៃតអ្នក
ារម្ភខាល ចន គូរប ់អ្នក ឹងថាអ្នករ ់គៅជាមួ្យ
គម្គោគគអ្  ៍។អ្នកចង់ប្ាប់ន គូ ប៉ាុណៃតគៃេះ
មិ្ៃណម្ៃជាអ្វើណ លអ្នកចង់ប្ាប់ឥ ូវគៃេះគទ

ខ. ការបញ្ជ កច់ណុំចវជិជា 
(សាគ ល់អំ្ពើ ញ្ជា ឬចំណុចវជិជមាៃ ៃិង
គុណតនម្លរប ់អ្នកជំងឺគ ើម្បើគ វ្ើការោបំ្ទ
ៃិងគលើកទឹកចិតត) 
➢ អ្វើណ លគួរឱ្យ រគ ើរអំ្ពើអ្នកគឺថាអ្នក
ៃិយាយប្តង់អំ្ពើការគលបថាន បំ្បឆងំ
គម្គោគគអ្  ៍(ARV) រប ់អ្នក

➢ អ្នកជាម្ៃុ េចា ់លា ់កនុងការ
ប្គប់ប្គងៃូវោល់ឧប គគទងំឡាយ

➢ អ្នកពិតជាពាយាម្ខាល ងំកនុងការ
ជូៃ ំណឹងគៅន គូពើការគ វ្ើគត ត
រកគម្គោគគអ្  ៍គទេះជាអ្នកជួប
ឧប គគគប្ចើៃយា៉ា ងណក៏គដាយ

ក. សម្របើ ណួំរសបើក (គប្បើ ំណួរ
គបើកគ ើម្បើណ វងរកព័ត៌មាៃ ៃិងណ វង
យល់អ្ំពើការយល់គ ើញរប ់អ្នក
ជំងឺ)
➢ គតើបញ្ជា អ្វើខ្លេះណ លគ វ្ើឱ្យអ្នកលំាកកនុង
ការជូៃ ំណឹងគៅន គូរប ់អ្នក?

➢ គតើអ្នកអាចគ វ្ើ ូចគម្តចខ្លេះគ ើម្បើជំៃេះ
ការលំាកទងំគនេះ? 

➢ គតើអ្នកគិតថាៃឹងអាចមាៃបញ្ជា អ្វើ
គកើតគ ើងប្ប ិៃគបើអ្នកប្តូវៃិយាយ
គរឿងគៃេះជាម្ួយន គូរប ់អ្នក?



ឆ. ការវា ដ់វងអ្ពំកីារ
ផ្ទែ  ប់តរូ ឬទ ំកុចតិត

(គដាយគប្បើការ ល្ុេះបញ្ជេ ងំបញ្ជជ ក់
ចំណុចវជិជមាៃគលើកជា
ឧទែរណ៍ៃិងគ វ្ើការ គងេប
គដាយគប្បើបនទ ត់វា ់ណវងគលើភាព
គជឿជាក់/សារៈ ំខាៃ់ ួរ ំណួរ
អំ្ពើចំណង់ ម្តែភាពតប្ម្ូវការ
ឬមូ្លគែតុនៃការដល  ់បតូរ)

➢ គប្បើឧបករណ៍បនទ ត់វា ់ណវង
សារៈ ំខាៃ់ឬទំៃុកចិតតឱ្យាៃ
 ម្ប្ ប ួរ ំណួរអំ្ពើបំណង
ប្ាថាន  ម្តែភាពតប្ម្ូវការឬ
គែតុផ្លកនុងការដល  ់បតូរ

ឧទៈគតើអ្នកតាងំចិតតកប្ម្ិតណ
កនុងការយកគរឿងគៃេះគៅៃិយាយ
ជាម្ួយន គូ? (គប្បើបនទ ត់)

ច. ភាស្វ ាគ លអ់្ពំកីារ
ផ្ទែ  ប់ដរូឥរយិាបទ

( ួរបញ្ជជ ក់ពើចំណង់ ម្តែភាព
គែតុផ្លតប្ម្ូវការណផ្ៃការឬការ
គបតជ្ាចិតតគៅគពលណ លអ្នកជំងឺ
បងាា ញពើការតាងំចិតតៃឹងគ វ្ើ
 កម្មភាពៃិងគបតជ្ាចិតតគ ើម្បើ
ដល  ់បតូរ)

➢ គៅគពលអ្នកជំងឺបងាា ញបំណង
ប្ាថាន (កតើ ងឃមឹ្ ការចង់ាៃ) 
 ម្តែភាពមូ្លគែតុតប្មូ្វការ
ណផ្ៃការឬ្ៃទៈកនុងការដល  ់បតូរ

ឧទៈខំុ្្ចង់ៃិយាយគរឿងគៃេះ
ជាម្យួោត់ណ ់គ ើម្បើឆប់
ាៃ ឹងពើសាែ ៃភាពរប ់ោត់

ង.  រួ -ម្រាប-់ រួ 
( ួរអ្វើណ លអ្នកជំងឺ ឹង ុំការអ្ៃុញ្ជា តផ្តល់ព័ត៌មាៃ
ថិមើៃិង ួរបញ្ជជ ក់ពើការយល់គ ើញរប ់ោត់
ចំគ េះព័ត៌មាៃថិមើគនេះ)

➢ខំុ្្ ុំ ួរអ្នកជាមុ្ៃ ិៃថាគតើអ្នកធាល ប់ាៃឮអ្វើ
ខ្លេះពើព័ត៌មាៃ តើពើការជូៃ ំណឹងគៅន គូពើការ
គ វ្ើគត តរកគម្គោគគអ្  ៍?

➢គយើងរកគ ើញពើវ ិ្ ើសាស្ត តជាគប្ចើៃណ លមាៃ
ប្ប ិទធភាពកនុងការៃិយាយគៅកាៃ់ន គូរប ់
អ្នកអំ្ពើបញ្ជា គៃេះ

➢គតើអ្នកចង់ ឹងបណៃែម្អំ្ពើចំណុចគៃេះណ រឬគទ?

➢ខំុ្្យល់អំ្ពើអារម្មណ៍រប ់អ្នកណ លខ្វល់ខាវ យពើ
ប្បតិកម្មរប ់ន គូរប ់អ្នកគៅគពលណ លោត់
 ឹង។មាៃម្ៃុ េជាគប្ចើៃមាៃអារម្មណ៍ ូចោន
គៅគពលណ លពកួោត់ជបួបញ្ជា គៃេះ ំបូង។ណត
ោត់អាចពិចរណៃិងដល  ់បតូការគិតគៅគពល
ទទលួាៃព័ត៌មាៃប្តឹម្ប្តូវពើបញ្ជា គៃេះ

➢គតើអ្នកគិត ូចគម្តចណ រអំ្ពើគយាបល់ទងំគៃេះ?

ជំនាញទំនាក់ទំ ង  ិងការផ្តលម់្របឹកាសលើកទឹកចិតត 

ឃ.  សងេបដ ការ  ានា 
(គ វ្ើការ គងេបជាការកាត់ មាគ ល់គប្បើ
 ំណួរគបើកគ វ្ើការ ល្ុេះបញ្ជេ ងំៃិងោបំ្ទ
ចំណុចវជិជរប ់អ្នកជំងឺ) 

➢ អ្នកកំពុងជបួការលំាកកនុងការ
ៃិយាយគៅកាៃ់ណ គូពើការគ វ្ើគត ត
រកគម្គោគគអ្  ៍ណតអ្នកាៃយល់
ផ្ងណ រពើសារ ំខាៃ់នៃការគ វ្ើគត ត
ៃិងអាចៃិយាយគដាយយកគែតុថា
អ្នកចង់ឱ្យន គូមាៃ ុខ្ភាពលអមិ្ៃ
ចង់ាត់បង់ម្ៃុ េជាទើប្ លាញ់ឬ
អ្នកមិ្ៃចង់ឱ្យកូៃរប ់អ្នក ល្ងគម្គោគ
គអ្  ៍គនេះគទ។

➢ អ្នកហាៃៃិយាយគៅកាៃ់ណ គូគែើយ
ប្តូវការគពលគវលាម្យួ ម្ប្ ប....
 ូម្ជយួបំគពញចំណុចខ្វេះខាតណ ល
ខំុ្្មិ្ៃាៃគរៀបោប់ខាងគលើ?



ម្របការគួរសតេើ  ិង មិ គួរសតេើរប អ់្នកផ្តលម់្របឹកា

  ៃមតថ់ាអ្នក ឹងពើបញ្ជា ប្គបយ់ា៉ា ងរប ់ពួកោត់
ជាងពួកោត ឹ់ងពើខ្លួៃឯង

 ប្ាបអ់្នកជំងឺឱ្យដល  ់បតូរឬជំរុញពួកោតឱ់្យយល់ប្ពម្
ណកណប្បគៅគពលពួកោតមិ់្ៃទៃា់ៃគប្តៀម្ខ្លួៃ

 គ ល្ េះជាមួ្យអ្នកជំងឺប្ប ៃិគបើពួកគគមិ្ៃយលប់្ពម្
ដល  ់បតូរតាម្ខ្លួៃចងា់ៃ

 បញ្ជជ អ្នកជំងឺថាពួកោតប់្តូវគ វ្ើគៃេះឬគ វ្ើគនេះទងំ
ពួកោតមិ់្ៃគពញចិតតៃឹងគ វ្ើវា

  តើបគនទ  បគញ្េ ើចបគញ្េ ើឬគម្ើលងាយអ្នកជំងឺ
គប្ េះណតអ្នកមិ្ៃយល់ប្ពម្ជាមួ្យជគប្ម្ើ រប ់
ពួកោត់

 គប្បើ ំណួរគបើកគ ើម្បើណ វងយល់ពើចំគណេះ ឹង
បទពិគសា្ៃ៍ៃិងបញ្ជា ប្បឈម្រប ់អ្នកជំងឺ

 ទញយកៃិងជំរុញកតាត ខាងកនុងរប ់អ្នកជំងឺកនុងការ
ដល  ់បតូរ

 ណ វងរកមូ្លគែតុណ លអ្នកជំងឺមាៃគដាយទទួលសាគ ល់
ៃូវភាពខុ្ ោន ៃិងគ វ្ើការដល  ់បតូរគដាយគដត តគលើ
ការ គប្ម្ចចិតតរប ់អ្នកជំងឺ

 គប្បើជំនញ ល្ុេះបញ្ជេ ងំអារម្មណ៍ឬជំនញ ល្ុេះបញ្ជេ ងំ
ទងំ ងខាងគ ើម្បើគ ល្ើយតបគៅៃឹងការយលផ់្ទុយោន គៃេះ

 ជួយអ្នកជំងឺឱ្យចូលរមួ្កនុងការគដាេះប្សាយបញ្ជា រប ោ់ត់
 គដត តគលើការ គប្ម្ចចិតតរប ់អ្នកជំងឺកនុងការណថិទំ
 ុខ្ភាពរប ់ោត់

គរួសតេើ ម ិគរួសតេើ



សតើសយើងអាចពិភាកាពីសរឿងស េះា សទ?



តាម្រយៈការជណជកពិភាកាជាម្ួយខ្្ុ ំ អ្នកកំពុង
ជួយការ រម្ៃុ េជាទើប្ លាញ់រប អ់្នក

➢ តួនទើរប ខ់្្ុ ំគឺជួយអ្នកកនុងការការ រន គូ
ៃិងប្កុម្ប្គួសាររប អ់្នក

➢ ការជួបោន គៃេះគដដ ត ំខាៃ់គៅគលើអ្នក។ោល់
 ំណួរទងំឡាយណ លខ្្ុ ំម្ិៃអាចគ្លើយាៃ
គយើងៃឹងគ្វើការណ វងរកចគម្លើយទងំអ្ ោ់ន

➢ វាអាប្ យ័គលើអ្នកកនុងការយលប់្ពម្ឬម្ិៃ
យលប់្ពម្ពិភាកាពើគរឿងគៃេះ

ជំហា ទី១៖  ម្រាប់សៅអ្នកជំងឺអ្ំពីស វាតាមរកដៃគូៃលអ់្នកជំងឺតម្រមុយ
ក. កិចចស្វេ គម ៍  ិងសតេើកិចចម្រពមសម្រពៀងផ្ទា លា់ត់

 ូម្អ្រគុណអ្នកខាល ងំណ ់ចំគ េះការម្កពិភាកាជាម្ួយខ្្ុ ំកនុងនថិងគៃេះ។ការ
ចំណយគពលរប ់អ្នកកនុងការម្កជួបខ្្ុ ំបងាា ញថាអ្នកចង់ជួយការ រម្ៃុ េ
ជាទើប្ លាញ់រប ់អ្នកពើគម្គោគគអ្  ៍។
➢ ខ្្ុ ំគ ម្ េះ__________ ខ្្ុ ំមាៃ[តួនទើ] .................. គ្វើការគៅ....................

[គ ម្ េះទើកណៃលង]

➢ ប៉ាុណៃត មុ្ៃៃឹងគយើងចប់គផ្ដើម្ ខ្្ុ ំចង់ ឹងថាគតើអ្នកមាៃអារម្មណ៍យា៉ា ងណចំគ េះ
គោគវៃិិចឆ័យរប ់អ្នក?

➢ គតើការរពំឹងទុករប ់អ្នកចំគ េះការពិភាការប ់គយើងកនុងនថិងគៃេះចង់ាៃអ្វើ?
➢ ខ្្ុ ំចង់ពិភាកាជាម្ួយអ្នកកនុងនថិងគៃេះអ្ំពើការជូៃ ំណឹង ល់ន គូរប ់អ្នក។
តួនទើរប ់ខំុ្្គឺជួយអ្នកកនុងការធានថាន គូរប ់អ្នកៃឹង ឹងអំ្ពើសាែ ៃភាព
គម្គោគគអ្  ៍រប ់ោត់។

➢ ប្គប់យា៉ា ងណ លគយើងពិភាកាកនុងនថិងគៃេះគឺទុកជាការ មាង ត់
➢ អ្នកអាច ួរ ំណួរទងំឡាយណ លអ្នកចង់ ឹង។ គបើខ្្ុ ំម្ិៃអាចផ្តល់ចគម្លើយាៃ
កនុងនថិងគៃេះខំុ្្ៃឹងណ វងរកវាគៅគពលគប្កាយ ប្មាប់អ្នក

➢ គតើគយើងអាចពិភាកាពើគរឿងគៃេះាៃណ រឬគទ?

ស្វរគ ែឹេះ ចំណុចពិភាកា

កត់ប្តាកនុងទប្ម្ង់ក២ថាអ្នកជំងឺយល់ប្ពម្
ឬមិ្ៃយល់ប្ពម្ពើគ វាជូៃ ំណឹងន គូ

កំណត់ម្រតា



❖ ន គូៃិងកូៃរប ់អ្នកក៏អាចប្បឈម្ៃឹង
ការ្លងគម្គោគគអ្  ៍ណ រ

❖ ពួកគគប្តូវគ្វើគត តរកគម្គោគគអ្  ៍
❖ អ្នកអាចជួយគ ើម្បើធាន ុវតែិភាពៃិង
ដ ុកភាពតាម្រយៈការជូៃ ំណឹង
ឬការផ្តល់ព័ត៌មាៃ ល់ពួកគគ

❖ គយើងអាចជួយអ្នកាៃ!

សយើងម្រតូវការកចិច ហការពអី្នក!



ជំហា ទី១៖ ម្រាប់សៅអ្នកជំងឺអ្ំពីស វាតាមរកដៃគូៃលអ់្នកជំងឺតម្រមុយ
ខ.ម្រាប់សៅអ្នកជំងឺអ្ំពីស វាតាមរកដៃគូ  ិងស្វរៈ ខំា ់

ការផ្ដល់ ំណឹង ល់ន គូរប ់អ្នកមាៃៃ័យថាជាការ
ទក់ទងន គូៃិងកូៃរប ់អ្នកៃិងបញ្ជូ ៃពកួោត់ម្ក
ទទលួគ វាគ វ្ើគត តរកគម្គោគគអ្  ៍
➢ ការជូៃ ំណឹង ល់ន គូៃិងកូៃរប ់អ្នកគឺជយួពួក
ោត់ឱ្យមាៃ ុវតែិភាពៃិង ុខ្ភាពលអគបើគទេះបើ
លទធផ្លគម្គោគគអ្  ៍វជិជមាៃឬអ្វជិជមាៃក៏គដាយ

➢ ការពិភាកាអំ្ពើគម្គោគគអ្  ៍ជាម្យួន គូអាចជា
ការលំាកប៉ាុណៃតគយើងអាចជយួអ្នកាៃ

➢ គតើអ្នក ឹងអ្វើខ្លេះពើការជូៃ ំណឹងគៅន គូ? គែតុអ្វើាៃជាមាៃសារៈ ំខាៃ?់
➢ វាជាការ ំខាៃ់ណ លន គូរមួ្គេទឬន គូគប្បើម្ជុល ឺោុងំរមួ្ោន រប ់អ្នកៃិងកូៃរប ់អ្នក
 ឹងអំ្ពើសាែ ៃភាពរប ់ពួកោត់៖
✓ ប្ប ិៃគបើពួកោត់មាៃគម្គោគគអ្  ៍ោត់អាចចប់គផ្ដើម្ទទួលការពាាលគ ើម្បើ
ណថិរកា ុខ្ភាពៃិងកាត់បៃែយហាៃិេ័យនៃការចម្លងគម្គោគគអ្  ៍គៅអ្នក នទ។

✓ ប្ប ិៃគបើពួកគគមិ្ៃមាៃគម្គោគគអ្  ៍គទគយើងអាចផ្ដល់គ វាកនុងការជួយធានថា
ពួកគគគៅណតមិ្ៃមាៃ ល្ងគម្គោគគអ្  ៍។

➢ ៃិយាយជាមួ្យអ្នកន គូអំ្ពើគម្គោគគអ្  ៍អាចជាការលំាកប៉ាុណៃតគយើងអាចជួយាៃ។
ប្ប ិៃគបើអ្នកយល់ប្ពម្គយើងៃឹង៖
✓ បគងកើតបញ្ជ ើគ ម្ េះន គូ/កូៃរប ់អ្នកទងំអ្ ់
✓ ជួយអ្នកកនុងការ គប្ម្ចចិតតគតើប្តូវទក់ទងពួកោត់គដាយរគបៀបណ
✓ភាជ ប់ន គូឬកូៃរប ់អ្នកគៅគ វាគ វ្ើគត តៃិងគ វា ៏នទគទៀតប្ប ិៃគបើចាំច់

➢ ពើកប្មិ្ត១ ល់១០គតើវាមាៃសារៈ ំខាៃ់កប្មិ្តណ ប្មាប់អ្នកកនុងការការ រន គូ/
កូៃរប ់អ្នកពើគម្គោគគអ្  ៍? គែតុអ្វើាៃជាមិ្ៃគប្ជើ យកទបជាងគៃេះ? 
គតើមាៃគែតុផ្លអ្វើខ្លេះណ លអ្នកគិតថាការជូៃ ំណឹងគៅពួកោត់មាៃសារៈ ំខាៃ?់ 

➢ ពើកប្មិ្ត១ ល់១០គតើអ្នកមាៃទំៃុកចិតតខាល ងំប៉ាុណណ កនុងការបញ្ជូ ៃន គូរប ់អ្នកគៅគ វ្ើ
គត ត? គែតុអ្វើាៃជាមិ្ៃគប្ជើ យកទបជាងគៃេះ? គតើមាៃគែតុផ្លអ្វើខ្លេះណ លគ វ្ើឱ្យ
អ្នកមាៃទំៃុកចិតតខ្ព ់ណបបគៃេះ?

កតប់្តាភាសាណ លមាៃទគំនរគៅរកការដល  ់បតូរ
ទកទ់ងៃងឹការជូៃ ណឹំង ល់ន គូ៖
• ល្ុេះបញ្ជេ ងំភាសារប ់អ្នកជំងឺអ្ំពើទំគនរគៅ
រកការដល  ់បតូរ

•  ួររកការពៃយល់បណៃែម្
•  ួររកឧទែរណ៍បញ្ជជ ក់

▪ គតើអ្នកយល់យា៉ា ងណចំគ េះការជូៃ ំណឹង ល់ន គូ?
▪ គតើន គូរប ់អ្នករមួ្មាៃអ្នកណខ្លេះ?
▪ គែតុអ្វើាៃជាវាមាៃសារៈ ំខាៃ់ ប្មាប់ន គូៃិងកូៃ
រប ់អ្នកម្កគ្វើគត ត? គតើវាមាៃសារៈប្បគយាជៃ៍អ្វើខ្លេះ?

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាបអ់្នកផ្តលស់ វា

ចំណុចពិភាកា

សតាេះរលំកឹស ើងវញិ



សយើង ឹងរកាការ ាា ត់
 ូវអ្េីៗ ដៃលា ពិភាកាគាន !



➢ គយើងៃឹងរកាការ មាង ត់រប ់អ្នក

➢ ម្ិៃមាៃអ្វើគកើតគ ើងគ ើយគបើោម ៃការ
យល់ប្ពម្ពើអ្នក

➢ ោល់ កយគពចៃណ៍ លគយើងៃិយាយោន គៅគពលគៃេះៃឹងប្តូវាៃរកាជាការ មាង ត់
✓ គយើងៃឹងមិ្ៃទកទ់ងគៅន គូរប ់អ្នកគទគបើោម ៃការអ្ៃុញ្ជា តពើអ្នក
✓ គយើងៃឹងមិ្ៃប្ាបគ់ ម្ េះឬលទធផ្លគត តរប ់អ្នកគៅន គូរប ់អ្នកគទ
គបើោម ៃការយល់ប្ពម្ពើអ្នក

✓ គបើអ្នកបញ្ជូ ៃៃរណមាន កម់្កគ វ្ើគត តគយើងកៃឹ៏ងមិ្ៃប្ាបអ់្នកថាពួកគគាៃ
គ វ្ើគត តឬអ្ត់ឬលទធផ្លគត តយា៉ា ង ូចគម្តចគនេះណ រ

➢ អ្នកគៅណតទទួលការណថិទ ូំចអ្នក ន៏ទណ រគបើគទេះជាអ្នកគប្ជើ គរ ើ មិ្ៃចូលរមួ្កនុង
គ វាជូៃ ំណឹង ល់ន គូកគ៏ដាយ

➢ គៅគពលខំុ្្គលើកគ ើងប្បធាៃបទនៃការជូៃ ំណឹង ល់ន គូ អ្នកាៃៃិយាយថា
អ្នកមាៃអារម្មណ៍[ គងេបភាសាទំគនរគៅរកការដល  ់បតូររប ់អ្នកជំងឺគៅទើគៃេះ]

➢ មុ្ៃៃឹងបៃត ំគណើ រការពិភាកាគៅមុ្ខ្គទៀតគយើងចងឱ់្យប្ាក ថាអ្នកាៃយល់
ប្ពម្បៃតគទៀត

គលើកទឹកចិតតអ្នកជំងឺកនុងការទទលួគ វាជូៃ ំណឹងន គូតាម្
រយៈការ គងេបភាសាទំគនរគៅរកការដល  ់បតូរ៖
• គែតុអ្វើោត់ៃិយាយថាការជូៃ ំណឹងមាៃ
សារៈ ំខាៃ់?

• គតើអ្វើណ លគ វ្ើឱ្យោត់មាៃទំៃុកចិតតគឺថាោត់
អាចគ វ្ើាៃ?

កំុបងេំប្ប ៃិគបើអ្នកជំងឺមិ្ៃទៃ់គរៀបចំខ្លួៃគែើយប្តូវគលើក
ទឹកចិតតៃិងគដត តគលើការគជឿជាក់គលើខ្លួៃឯង។
• ឥ ូវគៃេះវាហាក់ ូចជាមិ្ៃណម្ៃជាអាទិភាព ប្មាប់
អ្នកគទ។គតើវ ិ្ ើអ្វើណ លអាចគ វ្ើឱ្យអ្នកអាចជូៃ ំណឹង
 ល់ន គូរប ់អ្នកគៅគពលខាងមុ្ខ្?

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

ចំណុចពិភាកា

ជំហា ទី១៖  ម្រាប់សៅអ្នកជំងឺអ្ំពីស វាតាមរកដៃគូៃលអ់្នកជំងឺតម្រមុយ
គ.សយើង ឹងរកាការ ាា ត់



រមួ្គេទជាម្យួ
អ្នកផ្ទុកគម្គោគគអ្  ៍

មាៃន គូ៤នក់ ឬ
គប្ចើៃជាង

រមួ្គេទជាម្យួគេទ ូចោន
ឬអ្នកណបលងគេទ

ឱ្យ ឬទទលួលុយ
ពើគ វារមួ្គេទគប្បើសារធាតុគញៀៃ ចក់សារធាតុគញៀៃ

គ វ្ើចំណកប្ ុក
គៅគ្វើការ

សតើអ្នកធាែ ប់ម្របម្រពឹតតទសងេើម្របឈមទងំស េះសទ?



ជំហា ទី២៖  ការម្រស្វវម្រជាវកតាត ម្របឈមរប អ់្នកជំងឺ (កត់ម្រតាការម្របឈម)

➢ ការយល់ ឹងពើទគងវើរប ់អ្នកជយួគយើងកនុងការ
ណ វងរកអ្នក នទគទៀតណ លគយើងអាចៃឹងប្តូវគ វ្ើគត ត

➢ ការណចករណំលកព័ត៌មាៃគៃេះបងាា ញថាអ្នកចង់គ វ្ើទគងវើ
ណ លប្តឹម្ប្តូវៃិងការ រ ុខ្ភាពរប ់អ្នក នទ

➢ មុ្ៃៃឹងចប់គផ្ដើម្ៃិយាយអ្ំពើន គូរប ់អ្នកខ្្ុ ំចង់ ឹងបៃតិចអ្ំពើអ្នកៃិងអ្វើ
ណ លអាចគ្វើឱ្យអ្នកប្បឈម្ៃឹងការ្លងគម្គោគគអ្  ៍

➢  ំណួរទងំគៃេះៃឹងជួយគយើងកនុងការកំណត់ថាអ្នកណណ លគយើងអាច
ទក់ទងកនុងការគ្វើគត តរកគម្គោគគអ្  ៍

➢  ូម្ចងចថំាោល់អ្វើណ លអ្នកណចករណំលកជាម្ួយខ្្ុ ំគឺប្តូវាៃរកាជាការ
 មាង ត់

➢ រូបភាពទងំគៃេះបងាា ញពើឥរយិាបថិទងំឡាយណ លអាចគ្វើឱ្យម្ៃុ េមាន ក់
ប្បឈម្ៃឹងការ្លងគម្គោគគអ្  ៍ឬចម្លងគម្គោគគអ្  ៍គៅអ្នក នទ។
គតើម្ួយណណ លអ្នកធាល ប់ាៃប្បប្ពឹតតកៃលងម្ក? 
✓  ូម្ប្ាប់ខ្្ុ ំបណៃែម្អ្ំពើឥរយិាបថិគនេះាៃគទ
✓ គតើការប្បប្ពឹតតគៃេះគកើតគ ើងញឹកញាប់ណ រឬគទ? មាៃន គូប៉ាុនម ៃនក់? 
✓ គតើវាគកើតគ ើងចុងគប្កាយគៅគពលណ? គប្ចើៃឬតិចជាង៦ណខ្?

➢ ចុេះឥរយិាបថិគផ្េងគទៀតមាៃគទ?

កត់ប្តាឥរយិាបថិប្បឈម្ឱ្យាៃជាក់លាក់កនុងទប្ម្ង់ក២ពើ
កតាត ប្បឈម្រប ់អ្វកជំងឺឱ្យាៃប្តឹម្ប្តូវ

ចងចថំាអ្នកជំងឺអាចមាៃកតាត ប្បឈម្គប្ចើៃ។
គលើកទឹកចិតតអ្នកជំងឺឱ្យពិចរណទគងវើទងំឡាយ
ណ លោត់ធាល ប់ប្បប្ពឹតត

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

កំណត់ម្រតា

ចំណុចពិភាកា



គយើងប្តូវ ឹងពើ
ន គូរមួ្គេទរប អ់្នក

កូៃរប អ់្នក

អ្នកដែលបាន
នត្បើមជុលសីុរុងំរមួាន

✓ អ្នកអាចជយួពួកោត់ាៃ តាម្រយៈ

ការណចករណំលកពត័៌មាៃគៃេះ

✓ វាអាប្ ័យគៅគលើអ្នក ខំុ្្ៃឹងមិ្ៃ

ទក់ទងពកួោតគ់នេះគទប្ប ិៃគបើ
មិ្ៃមាៃការអ្ៃុញ្ជា តពើអ្នកជាមុ្ៃ

 រណាខែេះ ដៃលជាអ្នកកំពុងម្របឈម?



ជំហា ទី៣៖  កត់ម្រតាស ម្ េះដៃគូរមួសេទ  ិងអ្នកពាក់ព័ ធទងំអ្ ់

➢ ន គូរមួ្គេទឬន គូគប្បើម្ជុល ុើោងំរមួ្
ោន ៃិងកូៃអ្នកអាច្លងគម្គោគគអ្  ៍
ៃិងចាំច់ប្តូវគ វ្ើគត ត

➢ តាម្រយៈការណចករណំលកព័ត៌មាៃគៃេះ
អ្នកកំពុងជួយការ រពួកោត់

➢មាៃសារៈ ំខាៃណ់ លគយើងកតប់្តាន គូរប អ់្នកណ លអាច្លង
គម្គោគគអ្  ៍ ូចជា៖
✓ ន គូរមួ្គេទទងំអ្ ់កនុងរយៈគពល៦ណខ្ចុងគប្កាយ ឬគលើ ពើគៃេះ
✓ ន គូណ លធាល បច់កម់្ជុល ុើោុងំរមួ្ោន ទងំអ្ ់(គទេះជាមិ្ៃណម្ៃ
កនុងគោលបំណងកនុងការពាាលកគ៏ដាយ)

✓ កូៃបគងកើតណ លមាៃអាយុគប្កាម្១៩ឆន ំ

➢  ូម្ចងចថំាបុគគលទងំគៃេះប្តូវគ វ្ើគត តរកគម្គោគអ្  ៍។តាម្រយៈ
ការណចករណំលកពត័ម៌ាៃគៃេះអ្នកកំពុងជួយការ រពួកោត់

➢ ប្មាបន់ គូៃើមួ្យៗគយើងប្តូវការគ ម្ េះអាយុៃិងគេទរប ់ោត់
ប្ពម្ទងំ ម្ពៃ័ធភាពរវាងអ្នកជាម្យួពួកោត់

➢ ប្ប ិៃគបើមាៃគយើងកប៏្តូវការផ្ងណ រៃូវអា យដាា ៃៃិងគលខ្ទូរ ័ពទឬ
ម្គ្ាាយទំនកទំ់ៃងគផ្េងគទៀតរប ោ់ត។់គយើងៃឹងមិ្ៃទកទ់ង
អ្នកទងំគនេះគបើោម ៃការអ្ៃុញ្ជា តពើអ្នក។

កតប់្តាពត័ម៌ាៃន គូកនុងទប្ម្ង់ក២គួរចំ
ថាគប្បើប្បអ្បគ់ផ្េងោន ចំគ េះន គូគផ្េងោន ។

អ្នកជំងឺជាគប្ចើៃមាៃន គូរមួ្គេទគលើ 
ពើមាន ក់ម្ិៃប្តូវបញ្ឈប់ការពិភាកាពើន គូ
គផ្េងគទៀតគៅគពលអ្នក ឹងថាោត់មាៃ
បតើ/ប្បពៃធឬន គូជាប់លាប់រចួគែើយ។
ប្ត ប់គៅគម្ើលការវាយតនម្លកប្ម្ិត
ប្បឈម្គៅជំហាៃមុ្ៃ

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

កំណត់ម្រតា

ចំណុចពភិាកា



គតើន គូណខ្លេះណ លអ្នកគទើបប្ាប់ខំុ្្ពើគលើកមុ្ៃណ លោត់
ធាល បប់្បប្ពឹតត ូចខាងគប្កាម្៖

✓ វាយទត់ទេះឬគប្បើអំ្គពើែងិាគលើោងកាយអ្នក?
✓ គំោម្កំណែងអ្នក?
✓ បងេំអ្នកឱ្យរមួ្គេទ ឬគ វ្ើ កម្មភាពផ្លូវគេទណ លអ្នក
មិ្ៃចង់?

ចំណុចទងំអ្ ់ខាងគលើគៃេះគឺជាអំ្គពើែងិា។ ប្ប ិៃគបើ
អ្នកធាល ប់រងគប្ោេះៃូវអំ្គពើែងិាពើន គូគយើងអាចពិភាកាអំ្ពើ
គ វាោបំ្ទនន គែើយអ្នកអាចគ វ្ើការ គប្ម្ចចិតតគដាយ
ខ្លួៃឯងាៃ

កិចចការចមបងរប ស់យើង 
គឺការពារ វុតថិភាពរប អ់្នកពីអ្ំសពើហងិា



➢ សុវរថិភាពអ្នកជំងឺជាកាត ចមបង
➢ នយើងនឹងមនិទកទ់ងដែគូរបស់អ្នកនទ ត្បសិននបើានការ
គំរមកំដែង នែើយអ្ំនពើែិងាអាចនងឹនកើរានែល់អ្នក។

➢ នបើអ្នកជាជនរងនត្ាេះនដាយអ្នំពើែិងា នយើងអាចពិភាកា
អំ្ពីនសវាាតំ្ទនានាដែលអ្នកអាចនត្ជើសនរ ើសបាន នែើមបី
ន្លើយរបនឹងរត្មូវការរបស់អ្នក ត្ពមទងំអាចដណនា ំ និង
ផ្ាភាជ បន់ៅនឹងនសវាសំខាន់ៗ ដែលអ្នកត្រូវការ

ការពវកិចចែំបូងរបស់នយើងគឺ មនិបងកនត្ាេះថាន កែ់ល់អ្នក
ជំងឺ នែើមបកីារពារសុវរថិភាពរបស់ារដ់ែលានដែគូអាច
នត្បើអំ្នពើែិងា ដែលនឹងត្រូវបញ្ឈបពី់នសវាាមដានរក
ដែគូ។ អ្នកផ្តល់នសវាានការពវកិចចផ្តល់ពរ័ា៌នឱ្យបាន
ត្គបត់្ជុងនត្ជាយអំ្ពីនសវាសំខាន់ៗ ពាកព់ន័ធនឹងអំ្នពើ
ែិងាែល់អ្នកជំងឺ នបើនទេះជាារប់ង្ហា ញ ឬ មនិបាន
បង្ហា ញថា ារគឺ់ជាជនរងនត្ាេះនដាយអំ្នពើែិងាពីដែគូ
កន៏ដាយ

ករត់្ាពរ័ា៌នអំ្ពីែិងារបស់អ្នកជំងឺកនុងទត្មងក់២ គបើ
ន គូមិ្ៃាៃជូៃ ំណឹងគដាយសារបញ្ជា ែងឹាគប្ជើ គរ ើ 
“ពៃារគពលគដាយសារ IPV”

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

ស្វរគ ែឹេះ

➢ កិចេការ ំខាៃបំ់ផុ្តរប ់ខំុ្្គឺការ រ ុខ្ភាព ៃិង ុវតែិភាពរប ់អ្នក
➢ ចំគ េះន គូណ លអ្នកគទើបប្ាបខំុ្់្ពើមុ្ៃ គតើន គូណខ្លេះណ លោតធ់ាល ប៖់
✓ វាយ ទត់ ទេះ ឬ គប្បើអំ្គពើែងិាគលើោងកាយអ្នក?

✓ គំោម្កំណែងអ្នក?
✓ បងេំអ្នកឱ្យរមួ្គេទ ឬ គ វ្ើ កម្មភាពផ្លូវគេទណ លអ្នកមិ្ៃចង?់

➢ គយើងៃឹងមិ្ៃទកទ់ងពួកគគដទ ល់គទប្ប ិៃគបើគយើងមិ្ៃអាចធាន
 ុវតែិភាពរប ់អ្នកាៃ

➢ មិ្ៃមាៃៃរណមាន ក់ គួរកាល យជាគោលគៅនៃអំ្គពើែងិា ឬប្តូវាៃបងេំឱ្យ
ជូៃ ំណឹងគៅន គូគនេះគ ើយ។ ប្ប ិៃគបើអ្នក ចងណ់ចករណំលកពើភាពរង
គប្ោេះរប ់អ្នកគដាយអំ្គពើែងិា ៃិង/ឬចងឱ់្យខំុ្្ភាជ បអ់្នកគៅគ វា ប្មាប់
ជៃរងគប្ោេះគដាយអំ្គពើែងិា ខំុ្្អាចណណនអំំ្ពើគ វាទងំគនេះ ល់អ្នក
ាៃ។  ូម្គប្បើឧប ម្ពៃ័ធទើ១ គៅទំពរ័ខាងគប្កាយ ប្មាបប់ៃតជំហាៃ
 ំខាៃ់ៗ គ ើម្បើា៉ា ៃប់្បមាណ ៃិងគ ល្ើយតបៃឹង IPV (គបើអ្នកជំងឺមាៃអំ្គពើ
ែងិា)

កំណត់ម្រតា

ចំណុចពភិាកា

ជំហា ទី៤៖  ការម្រស្វវម្រជាវរកដៃគូបងកអ្ំសពើហងិា



អ្នក ងឹម្រាបស់ៅ
ដៃគូសោយខែ ួឯង

អ្នក ងឹម្រាបស់ៅដៃគូ
កនងុអំ្ ងុសពល ៣០ដលា

អ្នកផ្តលស់ វា ងឹទកទ់ង
សៅកា ដ់ៃគ ូរប អ់្នក

សយើង ងឹ ហការគាន
ម្រាបស់ៅដៃគរូប អ់្នក

៣០ថ្ងៃ

សតើសយើងអាចទក់ទងដៃគូរប អ់្នកតាមវិតីណា?



ជំហា ទី៥៖ ផ្តលជ់សម្រមើ ដ ការជូ ៃំណឹងដៃគូសៅអ្នកជងំឺ

➢ មាៃវ ិ្ ើគផ្េងៗោន កនុងការប្ាប់ន គូ  ូម្គប្ជើ គរ ើ ជគប្ម្ើ 
ណ លលអបំផុ្ត ប្មាប់អ្នក

➢ អ្នកអាចជូៃ ំណឹង ល់ពួកគគគដាយខ្លួៃឯងឬខ្្ុ ំអាចជួយ
អ្នកាៃ។

➢ គយើងៃឹងរកាភាពជាឯកជៃរប ់ អ្នក

➢ ឥ ូវគៃេះគតើអ្នកមាៃអារម្មណ៍យា៉ា ងណចំគ េះការណណននំ គូម្កគ វ្ើគត ត?
✓ គតើអ្នកគិតថាគយើងគួរជូៃ ំណឹង ល់ន គូរប ់អ្នកតាម្វ ិ្ ើណណ រ? 

➢ ខំុ្្មាៃបទពិគសា្ៃមួ៍្យចំៃួៃទកទ់ងៃឹងការជូៃ ំណឹងគៅន គូ។គបើខំុ្្មាៃ
ជគប្ម្ើ ខ្លេះ ប្មាបណ់ចករណំលក ល់អ្នកគតើអ្នកយល់ប្ពម្ណ រឬគទ? 

➢ គយើងមាៃជគប្ម្ើ មួ្យចំៃួៃកនុងការជូៃ ំណឹង ល់ន គូររប ់អ្នក។ វាអាប្ ័យគៅ
គលើចំណងចំ់ណូលចិតតរប ់អ្នក៖
✓ អ្នកគលើកទឹកចិតតន គូរប ់អ្នកឱ្យម្កគ វ្ើគត តរកគម្គោគគអ្  ៍។កនុងកាលៈ
គទ ៈគៃេះអ្នកអាចណចករណំលកឬជូៃ ំណឹងគៅន គូរប ់អ្នកគដាយខ្លួៃឯង

✓ អ្នកផ្តល់ប្បឹកាឬអ្នកផ្តល់គ វាៃឹងគៅទូរ ័ពទ ឬកជួ៏បន គូអ្នកៃិងពៃយល់
ប្ាបពួ់កោតថ់ាប្តូវគៅគ វ្ើគត តរកគម្គោគគអ្  ៍។បុគគលិកៃឹងមិ្ៃប្ាប់
គ ម្ េះរប ់អ្នកគៅន គូរប ់អ្នកគទ

✓ អ្នកៃិងអ្នកផ្តល់ប្បឹកាៃឹងគ វ្ើការជាមួ្យោន កនុងការជូៃ ំណឹង ល់ន គូរប ់
អ្នក។អ្នកមាៃរយៈគពល៣០នថិងគ ើម្បើប្ាបគ់ៅន គូ។បនទ បព់ើគៃេះអ្នកផ្តល់
ប្បឹកាៃឹងទកទ់ងគៅន គូរប ់អ្នកប្ប ិៃគបើមាៃការអ្ៃុញ្ជា តពើអ្នក

✓ អ្នកផ្តល់ប្បឹកាៃឹងជូបជាមួ្យអ្នកៃិងន គូរប ់អ្នកគែើយជួយោបំ្ទ ល់ការ
ពិភាកាអំ្ពើការជូៃ ំណឹងៃិងគ វ្ើគត ត។កនុងកាលៈគទ ៈគៃេះអ្នកអាចណចក
រណំលកឬមិ្ៃណចករណំលកពើសាែ ៃភាពគម្គោគគអ្  ៍រប ់អ្នក

➢ អ្នកមិ្ៃចាំចប់្ាបប់្គបន់ គូរប ់អ្នកគដាយគប្បើវ ិ្ ើសាស្ត ត ូចោន គនេះគទ។អ្នកអាច
គប្ជើ គរ ើ ជគប្ម្ើ ណមួ្យណ លមាៃប្ប ិទធភាពជាមួ្យន គូណមួ្យកា៏ៃ

➢ គតើអ្នកគិតយា៉ា ងណណ រ? ឬអ្នកគប្ជើ គរ ើ យកការគ វ្ើគត តគដាយខ្លួៃឯងាៃ
ប្ប ិៃន គូរប ់អ្នកមិ្ៃចងម់្កគ វ្ើគត តគៅទើគៃេះ

កនុងជគប្ម្ើ ណម្ួយក៏គដាយប្ប ិៃគបើន គូរប ់អ្នកជំងមឺ្ិៃ
ប្ពម្ឬម្ិៃចង់គ្វើគត តគដាយអ្នកផ្តល់គ វា  ូម្ផ្តល់ជគប្ម្ើ ការ
គ្វើគត តគដាយខ្លួៃឯង

• កំុ គប្ម្ចថាការបញ្ជូ ៃគដាយអ្នកជំងឺជាជគប្ម្ើ 
ណតមួ្យឬជគប្ម្ើ លអបំផុ្ត

• ពាយាម្ណ វងយល់ពើការប្ពួយារម្ភរប ់ោត់
កនុងការជូៃ ំណឹងៃិងបញ្ជូ ៃន គូម្កគ វ្ើគត ត

• អ្នកជំងឺអាចបញ្ជូ ៃន គូគដាយមិ្ៃបងាា ញសាែ ៃ
ភាពរប ់ពួកោត់។ ួរបំផុ្ គំៃិតជាម្ួយអ្នក
ជំងឺថាអាចគ វ្ើ ូចគៃេះាៃយា៉ា ង ូចគម្តច

• កំុគេលច ល្ុេះបញ្ជេ ងំៃូវភាសារប ់អ្នកជំងឺណ ល
ោបំ្ទការបញ្ជូ ៃន គូម្កគ វ្ើគត ត

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

ចំណុចពិភាកា



➢ គតាេះគ វ្ើណផ្ៃការថាគតើប្តូវៃិយាយជាម្យួន គូរប អ់្នក៖
– គពលណៃិងទើកណៃលងណណ លអ្នកមាៃអារម្មណ៍ថា
មាៃ ុវតែភិាព?

– គតើពកួគគៃឹងមាៃប្បតិកម្មតបយា៉ា ង ូចគម្តច?
– គតើ ំណួរអ្វើខ្លេះណ លពកួគគៃឹង ួរ?

➢ ពិចរណគរួមាៃៃរណមាន ក់គៅណកបរ ប្មាបជ់យួោបំ្ទ
ប្ប ិៃគបើអ្នកប្តូវការ

➢ គយើងអាចសាកលបងអ្ៃុវតតមុ្ៃរែូត ល់អ្នកមាៃទំៃុកចិតត

សតើអ្នក ឹង ិយាយជាមួយដៃគូរប អ់្នកសោយវិតីណា?



ជំហា ទី៦៖ សតេើការជាមួយអ្នកជងំតឺម្រមយុសៃើមបចីាបស់ផ្តើមទកទ់ងដៃគូ  ិងក ូរប គ់ាត់
ជសម្រមើ ទី១៖ ការបញ្ជូ សោយអ្នកជំងឺ

➢ គ វ្ើណផ្ៃការថាគតើអ្នកជំងឺប្តូវៃិយាយគៅកាៃ់ន គូ
រប ់ោត់យា៉ា ង ូចគម្តច

➢ ពិចរណថាគតើន គូអាចមាៃប្បតិកម្មតបយា៉ា ង ូច
គម្តចៃិងគតើអ្នកជំងឺៃឹងគ ល្ើយតបយា៉ា ងណណ រ

➢ អ្ៃុវតតៃិយាយសាកលបងរែូតអ្នកជំងឺមាៃទំៃុកចិតត

➢ ម្ៃុ េជាគប្ចើៃមាៃការេ័យខាល ចកនុងការៃិយាយគៅកាៃ់ន គូអំ្ពើគម្គោគគអ្  ៍ប៉ាុណៃតការយល់ប្ពម្កនុងការជូៃ ំណឹង ល់ន គូគៃេះបងាា ញថាអ្នកជាម្ៃុ េមាន ក់ណ លចង់ជួយ
ការ រពួកគគ។ ូគចនេះវាជាការលអគយើងគួរគរៀបចំណផ្ៃការមួ្យោន

➢ គៅគពលអ្នកមាៃការលំាកកនុងការជណជកជាមួ្យន គូជា្ម្មតា គតើអ្នកគដាេះប្សាយយា៉ា ង
 ូចគម្ដច? 

➢ ពើកប្មិ្ត១ ល១់០គតើអ្នកមាៃទំៃុកចិតតប៉ាុណណ កនុងការជូៃ ំណឹងគៅន គូរប ់អ្នក? 
គែតុអ្វើាៃជាមិ្ៃគប្ជើ យកទបជាងគៃេះ? គតើមាៃគែតុផ្លអ្វើ ណ លគ វ្ើឱ្យអ្នកមាៃ
ទំៃុកចិតតខ្ព ់ណបបគៃេះ? ( ូម្គប្បើការវា ់ណវងអំ្ពើការដល  ់បតូរឬទំៃុកចិតតទំព័រទើ៣៥) 

➢ ខំុ្្អាចណចករណំលកបទពិគសា្ៃ៍ខ្លេះណ លអាចគ វ្ើឱ្យសាែ ៃភាពគៃេះប្បគ ើរជាងមុ្ៃាៃគទ?
✓ គប្ជើ គរ ើ នថិងៃិងគមា៉ា ងគពលណ លអ្នកមាៃគពលគវលាប្គប់ប្ោៃ់កនុងការពិភាកា
✓ គចៀ វាងគពលគវលាណ លន គូរប ់អ្នកខឹ្ងឬប្ វងឹ
✓ គប្ជើ គរ ើ កណៃលងឯកជៃមួ្យណ លអ្នកគិតថាមាៃដ ុកភាព
✓ ពិចរណថាគតើអ្នកចង់មាៃៃរណមាន ក់គៅណកបរគ ើម្បើជួយោបំ្ទណ រឬគទ

➢ គតើអ្នកៃឹងចប់គផ្ដើម្ការពិភាកាយា៉ា ង ូចគម្ដច? 
➢ គតើន គូរប ់អ្នកអាចមាៃប្បតិកម្មតបយា៉ា ង ូចគម្ដច? គតើអ្នកៃឹងគ ល្ើយតបយា៉ា ងណណ រ?
➢ ឱ្យប្កដា បញ្ជូ ៃគៅន គូរប ់អ្នកគ ើម្បើោត់កាៃ់យកម្កជាមួ្យគពលគៅគលើៃិក។រលឹំក
ោត់ថាការ ឹងអំ្ពើសាែ ៃភាពរប ់ោត់មាៃៃ័យថាោត់អាចការ រខ្លួៃោត់។ប្ប ិៃគបើ
ោត់ទទួលលទធផ្លវជិជមាៃោត់អាចគៅទទួលការពាាលគ ើម្បើជួយឱ្យោត់រ ់គៅ
ាៃយូរៃិងមាៃ ុខ្ភាពលអ។ប្ប ិៃគបើោត់ទទួលលទធផ្លអ្វជិជមាៃមាៃវ ិ្ ើសាស្ត ត
ជាគប្ចើៃណ លោត់អាចអ្ៃុវតតាៃគ ើម្បើរកាសាែ ៃភាពអ្វជិជមាៃគៃេះ។

• គប្បើ ំណួរគបើកគ ើម្បើណ វងយល់ពើឧប គគ
រប ់អ្នកជំងឺ៖“គតើអ្នកមាៃការលំាកអ្វើខ្លេះ?”

• ជួយអ្នកជំងឺកនុងការជំៃេះឧប គគទងំគនេះ“
គតើអ្នកគដាេះប្សាយបញ្ជា គនេះយា៉ា ង ូចគម្តច?”
គតើប្តូវការជំៃួយអ្វើខ្លេះ? 

• ចងចថំាប្តូវ ល្ុេះបញ្ជេ ងំប្ត ប់ម្កវញិពើម្តិ
គយាបល់ណ លជួយោបំ្ទ ល់ការបញ្ជូ ៃអ្នកជំងឺ

• កសាងទំៃុកចិតតរប ់អ្នកជំងឺតាម្រយៈ
ការអ្ៃុវតតសាកលបង

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

ចំណុចពិភាកា

កត់ប្តាកនុងណផ្នក“ណផ្ៃការជូៃ ំណឹង”នៃទប្ម្ង់ក២ ។
កត់ប្តាោល់ការពាយាម្ទក់ទងកនុងណផ្នក“ការពាយាម្
ទក់ទង”នៃទប្ម្ង់ក២

កំណត់ម្រតា



សតើខ្ុំអាចទក់ទងសៅដៃគូរប អ់្នក សោយវិតីណា?

➢ គយើងអាចជយួទក់ទងន គូរប ់អ្នកាៃ៖
– គយើងប្តូវការគលខ្ទូរ ័ពទឬបណត ញទំនក់ទំៃងគផ្េងៗ
– គបើអ្នកមាៃគយើងប្តូវការអា យដាា ៃបចេុបបៃន

➢  ំបូងគយើងៃឹងគៅទូរ ័ពទមុ្ៃគែើយគបើ ិៃមិ្ៃ ំគណើ រការ
គយើងៃឹងពាយាម្ជបួដទ ល់គៅគពលបនទ ប់

➢ គយើងៃឹងមិ្ៃប្ាប់គ ម្ េះឬព័ត៌មាៃណម្យួរប ់អ្នកគទ

➢ គយើងៃឹងក៏មិ្ៃប្ាប់អ្នកពើលទធផ្លនៃការជូៃ ំណឹងគៃេះណ រ



ជំហា ទី៦៖ សតេើការជាមួយអ្នកជងំតឺម្រមយុសៃើមបចីាបស់ផ្តើមទកទ់ងដៃគូ  ិងក ូរប គ់ាត់
ជសម្រមើ ទី២៖ ការបញ្ជូ សោយអ្នកផ្តលស់ វា

➢ ខំុ្្ ូម្គកាត រគ ើរអ្នកណ លចងក់ារ រន គូរប ់អ្នក។ប៉ាុណៃតអ្នកមិ្ៃអាចៃិយាយ
ជាមួ្យពួកោតគ់ដាយខ្លួៃឯងាៃ។ការណចករណំលកផ្តល់ពត័ម៌ាៃ ប្មាបទំ់នកទំ់ៃង
ន គូរប ់អ្នកមាៃៃយ័ថាអ្នកកំពុងជួយខំុ្្ឱ្យជួយពួកោតា់ៃ

➢ គតើជា្ម្មតាអ្នកទកទ់ងន គូរប ់អ្នកគដាយរគបៀបណ? គតើមាៃវ ិ្ ើលអបំផុ្តណខ្លេះ
គ ើម្បើទកទ់ងគៅោត?់
✓ គលខ្ទូរ ័ពទ?
✓ អុ្ើណម្៉ាលឬបណត ញ ងគម្?
✓ អា យដាា ៃបចេុបបៃន?

➢  ំបូងគយើងៃឹងពាយាម្គៅទូរ ័ពទឬគផ្្ើសារគៅោត ិ់ៃ។គបើ ិៃជាមិ្ៃអាច
ទកទ់ងាៃគទគយើងៃឹងមាៃបុគគលិកគផ្េងគទៀតគៅជួបោត ់ល់ផ្ទេះ

➢ គទេះយា៉ា ងណកគ៏ដាយគយើងៃឹងមិ្ៃប្ាបគ់ ម្ េះអ្នកឬពត័ម៌ាៃរប ់អ្នក ល់ោតគ់ទ

➢ គ ើម្បើរកាការ មាង ត់គយើងកៃឹ៏ងមិ្ៃប្ាបអ់្នកថាន គូរប ់អ្នកាៃគ វ្ើគត តឬអ្ត់ឬ
កា៏ៃទទួលលទធផ្លគត តយា៉ា ងណគនេះណ រ

• ចងចថំាមិ្ៃប្តូវផ្តល់ព័ត៌មាៃ ល់អ្នក នទគប្ៅ
ពើន គូណ លាៃកំណត់រចួគ ើយ

• គប្បើ ៃលឹកខាងគប្កាយនៃឧប ម្ព័ៃធ២គ ើម្បើជា
ជំៃួយ ល់ការគៅទូរ ័ពទជូៃ ំណឹងគៅន គូ

• គបើអ្នកមិ្ៃអាចទក់ទងន គូតាម្ទូរ ័ពទមាៃ
ចំៃួៃ៣ ង ូម្ចុេះគៅ ល់អា យដាា ៃន គូ
គនេះគដាយគប្បើ ៃលឹកណណនណំ លមាៃគៅ
ឧប ម្ព័ៃធ៣

កត់ប្តាចូលកនុងណផ្នក“ណផ្ៃការជូៃ ំណឹង”នៃទប្ម្ង់ក២ ។
កត់ប្តាោល់ការពាយាម្ទក់ទងកនុងណផ្នក“ការពាយាម្
ទក់ទង”នៃទប្ម្ង់ក២.

➢ គ វ្ើណផ្ៃការថាគតើអ្នកផ្តល់គ វាប្តូវៃិយាយគៅកាៃ់
ន គូរប ់អ្នកយា៉ា ង ូចគម្តច

➢ ពិចរណថាគតើពកួោត់អាចមាៃប្បតិកម្មតបយា៉ា ង
 ូចគម្តចៃិងថាគតើអ្នកៃឹងគ ល្ើយតបយា៉ា ងណណ រ

➢ អ្ៃុវតតសាកលបងរែូតអ្នកមាៃទំៃុកចិតតកនុងការ
ៃិយាយ

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

កំណត់ម្រតា

ចំណុចពភិាកា



➢ គតាេះគ្វើណផ្ៃការ ថាគតើប្តូវៃិយាយជាមួ្យន គូរប ់អ្នក៖
– គពលណៃិងទើកណៃលងណណ លអ្នកមាៃអារម្មណ៍
ថាមាៃ ុវតែិភាព?

– គតើពួកគគៃងឹមាៃប្បតិកម្មតបយា៉ា ង ូចគម្តច?
– គតើ ំណួរអ្វើខ្លេះណ លពួកគគៃងឹ ួរ?

➢ ពិចរណគួរមាៃអ្នកណគៅណកបរ ប្មាប់ជួយោបំ្ទ
ប្ប ិៃគបើអ្នកប្តវូការ

➢ គយើងអាចអ្ៃុវតតសាកលបងរែូត ល់អ្នកមាៃទៃុំកចតិត
➢ គបើអ្នកបោជ័យកនុងការទក់ទងគៅន គូគៃេះគយើងអាច
តាម្ដាៃជាមួ្យោត់បៃតាៃ

៣០ថ្ងៃ

សតើអ្នក ឹងម្រាប់សៅដៃគូកនងុអ្ំ ងុសពល ៣០ដលា សោយវិតីណា?



ជំហា ទី៦៖ សតេើការជាមួយអ្នកជំងឺតម្រមុយសៃើមបចីាប់សផ្តើមទក់ទងដៃគូ  ិងក ូរប គ់ាត់
ជសម្រមើ ទី៣៖ ការបញ្ជូ សោយា កិចចម្រពមសម្រពៀង

➢ ម្ៃុ េជាគប្ចើៃមាៃការេ័យខាល ចកនុងការៃិយាយគៅកាៃ់ន គូរប ់ពួកគគអំ្ពើគម្គោគគអ្  ៍។ ូគចនេះវាជាការលអគយើងគួរគរៀបចំណផ្ៃការមួ្យ។គតើអ្នកគិតយា៉ា ងណ
គៅគពលអ្នកមាៃការលំាកកនុងការជណជកោន ជាមួ្យន គូ?

➢ ពើកប្មិ្ត១ ល១់០គតើអ្នកមាៃទំៃុកចិតតប៉ាុណណ កនុងការជូៃ ំណឹងគៅន គូរប ់
អ្នក? គែតុអ្វើាៃជាមិ្ៃគប្ជើ យកទបជាងគៃេះ? គតើមាៃគែតុផ្លអ្វើណ លគ្វើឱ្យ
អ្នកមាៃទំៃុកចិតតខ្ព ់ណបបគៃេះ? ( ូម្គប្បើការវា ់ណវងអំ្ពើការដល  ់បតូរឬទំៃុកចិតតទំព័រទើ៣៥) 

➢ គតើខំុ្្អាចណចករណំលកបទពិគសា្ៃ៍ខ្លេះណ លអាចគ វ្ើឱ្យសាែ ៃភាពគៃេះប្បគ ើរជាងមុ្ៃ
ាៃគទ?
✓ គប្ជើ គរ ើ នថិងៃិងគមា៉ា ងគពលណ លអ្នកមាៃគពលគវលាប្គប់ប្ោៃ់កនុងការពិភាកា
✓ គចៀ វាងគពលគវលាណ លន គូរប ់អ្នកខឹ្ងឬប្ វងឹ
✓ គប្ជើ គរ ើ កណៃលងឯកជៃណ លអ្នកគិតថាមាៃដ ុកភាព
✓ ពិចរណថាគតើអ្នកចង់មាៃៃរណមាន ក់គៅណកបរគ ើម្បើជួយោបំ្ទណ រឬគទ

➢ គតើអ្នកៃឹងចប់គផ្ដើម្ការពិភាកាយា៉ា ង ូចគម្ដច?
➢ គតើន គូរប ់អ្នកអាចមាៃប្បតិកម្មតបយា៉ា ង ូចគម្ដច?
➢ គតើអ្នកៃឹងពៃយល់អំ្ពើសារៈ ំខាៃ់នៃការគ វ្ើគត តគដាយវ ិ្ ើណ?
➢ គតាេះកំណត់កាលបរគិចឆទគ ើម្បើគយើងទក់ទងោត់តាម្ទូរ ័ពទ។គបើអ្នកមិ្ៃអាច
ទក់ទងាៃគទខំុ្្អាចពាយាម្ទក់ទងោត់ដទ ល់ប្ប ិៃគបើអ្នកអ្ៃុញ្ជា ត។
✓ គតើអ្នកគិតថាប្តូវចំណយគពលប៉ាុនម ៃកនុងការទក់ទងោត់ាៃ?

• គប្បើ ំណួរគបើកគ ើម្បើណ វងយល់ពើឧប គគរប ់អ្នកជំង៖ឺ“គតើអ្នក
មាៃការលំាកអ្វើខ្លេះកនុងការជូៃ ំណឹងគៅន គូ?”

• ជួយអ្នកជំងឺកនុងការជំៃេះឧប គគទងំគនេះ៖“គតើអ្នកគដាេះប្សាយ
បញ្ជា គនេះយា៉ា ង ូចគម្តច?”“គតើអ្នកប្តូវការជំៃួយអ្វើខ្លេះ?”

• កសាងទំៃុកចិតតរប ់អ្នកជំងឺតាម្រយៈការសាកលបងអ្ៃុវតតជាម្យួ
ោត់

• តាម្ដាៃបៃត៖គបើអ្នកជំងឺបោជ័យកនុងការទក់ទងជាម្យួន គូរប ់
ោត់បនទ ប់ពើរយៈគពលម្យួណខ្ ុំអ្ៃុញ្ជា តពើអ្នកជំងកឺនុងការទក់ទង
ន គូោត់ដទ ល់។គប្បើឧប ម្ព័ៃធខាងគប្កាយ ប្មាប់គ វ្ើ កិចេការគៃេះ

កត់ប្តាចូលគៅណផ្នក“ណផ្ៃការជូៃ ំណឹង”នៃទប្ម្ង់ ក២ ៃូវកាលបរគិចឆទ
ណ លអ្តិថិិជៃចប់គផ្តើម្ទក់ទងគៅន គូរប ់ោត់។គបើអ្នកជំងឺម្ិៃអ្ៃុញ្ជា ត
ឱ្យទក់ទងន គូគទកត់ប្តាលទធផ្លគៃេះកនុងណផ្នក “លទធផ្ល”ចំគ េះន គូគៃេះ
កនុងទប្ម្ង់ក២

▪ គតើគពលគវលាណៃិងទើកណៃលងណ លលអគ ើម្បើជណជកជាម្ួយន គូរប ់អ្នក?
▪ គតើអ្នកចប់គផ្តើម្ការពិភាកាយា៉ា ង ូចគម្តច?
▪ គតើអ្នកអាចពៃយល់ពើសារប្បគយាជៃ៍នៃការគ្វើគត ត ល់ន គូរប ់អ្នក
ាៃណ រឬគទ?
គតើអ្នកៃឹងពាយាម្ទក់ទងគៅន គូគៃេះគៅគពលណ?

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

កំណត់ម្រតា

សតាេះរលំកឹស ើងវិញ

ចំណុចពិភាកា



➢ការៃិយាយពើគម្គោគគអ្  ៍ជាការលំាកប៉ាុណៃតអ្នក
មិ្ៃឯគកាគទ គយើងអាចគ វ្ើការងារគៃេះទងំអ្ ់ោន

➢ គតាេះគយើងគ វ្ើណផ្ៃការគ ើម្បើៃិយាយជាម្យួន គូរប អ់្នក៖
– គតើគ វ្ើគៅគពលណៃិងទើកណៃលងណ?
– គតើមាៃចំណុចអ្វើណ លខំុ្្គរួៃិយាយ? 
– គតើមាៃចំណុចអ្វើខ្លេះណ លខំុ្្មិ្ៃគរួៃិយាយ?

➢ គតើគយើងអាចគដាេះប្សាយបញ្ជា ប្បឈម្គៃេះយា៉ា ង ូចគម្តច?

សតើសយើង ហការគាន  ម្រាប់សៅដៃគូរប អ់្នកសោយវិតីណា?



ជំហា ទី៦៖ សតេើការជាមួយអ្នកជងំតឺម្រមយុសៃើមបចីាបស់ផ្តើមទកទ់ងដៃគ ូ ិងក ូរប គ់ាត់
ជសម្រមើ ទី៤៖ ការបញ្ជូ សោយអ្នកជំងឺ  ិងអ្នកផ្តលស់ វា

➢ គយើងអាចទក់ទងន គូរប អ់្នកទងំអ្ ោ់ន
➢ គិតថាគតើអ្វើណ លអ្នកចង់ឱ្យខ្្ុៃំិយាយ(ៃិងអ្វើ
ណ លខ្្ុ ំម្ិៃគួរៃិយាយ)

➢ ពិចរណថាគតើោត់អាចមាៃប្បតិកម្មតបយា៉ា ង
 ូចគម្តចៃិងគតើគយើងៃឹងគ្លើយតបយា៉ា ងណណ រ

➢ ៃិយាយជាមួ្យន គូពើប្បធាៃបទរគ ើបមួ្យពិតជាលំាកប៉ាុណៃតអ្នកមិ្ៃៃិយាយ
ោន ណតមាន ក់ឯងគទ។ខ្្ុ ំអាចជួយអ្នកកនុងការពិភាកាគៃេះប៉ាុណៃតគយើងប្តូវគ្វើណផ្ៃការ
ម្ួយអ្ំពើវ ិ្ ើសាស្ត ត ប្មាប់ការពិភាកាគៃេះ

➢ គតើគៅទើណណ លអ្នកមាៃទំៃុកចិតតកនុងការៃិយាយ?

➢ គតើគពលគវលាណណ លលអបំផុ្តគ ើម្បើៃិយាយោន ?
➢ គ ើម្បើឱ្យខ្្ុ ំជួយអ្នកាៃគពញគលញខ្្ុ ំប្តូវការព័ត៌មាៃខ្លេះ៖

✓ គតើអ្នកចង់ឱ្យខ្្ុ ំៃិយាយអ្វើខ្លេះគៅន គូរប ់អ្នក?
✓ គតើមាៃអ្វើខ្លេះណ លអ្នកមិ្ៃចង់ឱ្យខំុ្្ៃិយាយ?

➢ គតើអ្នកគម្ើលគ ើញបញ្ជា ប្បឈម្អ្វើខ្លេះណ លគយើងអាចជួបប្បទេះគៅគពលៃិយាយ
ជាម្ួយន គូរប ់អ្នក?

✓ គតើអ្នកគិតថាោត់អាចមាៃប្បតិកម្មតបយា៉ា ង ូចគម្តច? គតើោត់អាច ួរ
 ំណួរអ្វើខ្លេះ?

➢ គតើអ្នកគិតថាគយើងអាចជំៃេះបញ្ជា ប្បឈម្ទងំគៃេះគដាយរគបៀបណ?

✓ គៅគពលអ្នកធាល ប់មាៃបញ្ជា ទងំគៃេះកៃលងម្កជាម្ួយន គូគតើអ្នក
គដាេះប្សាយយា៉ា ងណ?

• ចងចថំាអ្នកជំងឺរប ់អ្នក ឹងអំ្ពើន គូរប ់
ោត់គប្ចើៃជាងអ្នក។  ំុគយាបល់ោត់គតើគួរ
គ វ្ើការពិភាកាយា៉ា ងណ

• កំណត់កាលបរគិចឆទគ ើម្បើជួបជណជកោន
• គបើការជណជកោន គ វ្ើគ ើងគៅម្ណឌ ល ុខ្ភាព
ជូៃលិខិ្តអ្គញ្ជ ើញ ល់ោត់គ ើម្បើោត់យកគៅ
ឱ្យន គូ

កត់ប្តាកាលបរគិចឆទចំគ េះការបញ្ជូ ៃគដាយអ្នកជំងឺៃិងអ្នកផ្តល់គ វា
កនុងណផ្នក“ណផ្ៃការជូៃ ំណឹង”នៃទប្ម្ង់ ក២៕កត់ប្តាោល់ការ
ពាយាម្ទក់ទងកនុងណផ្នក“ការពាយាម្ទក់ទង”នៃទប្ម្ង់ក២

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

កំណត់ម្រតា

ចំណុចពិភាកា



 មូអ្រគុណ
ខ្ុំ ងឃមឹថា ឹងជួបអ្នកមតងសទៀត!



បញ្ចប់វគគដ ការម្របឹកា សលើស វាតាមរកដៃគូ

➢ តាម្រយៈការជូៃ ំណឹង ល់ន គូគឺអ្នកកំពុងជួយម្ៃុ េ
ជាទើប្ ឡាញ់រប ់អ្នក

➢  គងេបពើមូ្លគែតុៃិងមាៃណផ្ៃការអ្វើខ្លេះណ លាៃ
ប្ពម្គប្ពៀងគ ើម្បើជំៃេះឧប គគទងំគនេះ

➢ គយើងអាចគ្វើការជាម្ួយោន គលើបញ្ជា គផ្េងគទៀតណ លគកើត
មាៃគ ើង

➢  ូម្អ្រគុណ ប្មាបក់ារចំណយគពលគវលាៃិយាយជាមួ្យខំុ្្គៅនថិងគៃេះអំ្ពើវ ិ្ ើ
បញ្ជូ ៃន គូរប ់អ្នកម្កគ វ្ើគត ត។ខំុ្្ ឹងថាវាជាប្បធាៃបទណ លពិាកប៉ាុណៃតអ្នក
បងាា ញថាអ្នកជាម្ៃុ េណ លារម្ភពើអ្នក នទថិវើតបតិណតវាមិ្ៃណម្ៃជាគរឿង
ងាយប្ ួលកគ៏ដាយ!

➢  គងេបខ្លើម្កវញិពើការពិភាកាជាមួ្យអ្នកជំងឺរប ់អ្នក៖
– អ្នកាៃៃិយាយថា៖[ គងេបមូ្លគែតុ ំខាៃ់ៗ ណ លោតច់ងជូ់ៃ ំណឹង
 ល់ន គូ]

– អ្នកបងាា ញពើកតើារម្ភមួ្យចំៃួៃ៖[ គងេបខ្លើពើកងវល់រប ់អ្នកជំងឺ]
– គយើងាៃប្ពម្គប្ពៀងោន គ ើម្បើជំៃេះឧប គគអ្នក/គយើងៃឹង៖[ គងេបណផ្ៃការ
 ំខាៃ់ៗ ]

➢ ប្តឹម្ប្តូវគទ? គតើអ្នកមាៃអ្វើគផ្េងគទៀតណ លខំុ្្អាចជួយាៃគទកនុងនថិងគៃេះ?
➢ បនទ បព់ើការពិភាកាចំណុចទងំអ្ ់គៃេះគតើអ្នកមាៃអារម្មណ៍យា៉ា ងណណ រ?
➢ ខំុ្្ចងៃិ់យាយជាមួ្យអ្នកម្តងគទៀតគ ើម្បើ ួរ ុខ្ទុកេថាអ្នក ុខ្ បាយគទៃិងគតើ
ការបញ្ជូ ៃន គូអ្នក ល់ណគែើយ។គតើគពលគវលាណលអណ លគយើងអាចជួបោន
គទៀត? 

• ការយល់ប្ពម្ទទួលគ វាតាម្រកន គូមិ្ៃមាៃ
ៃ័យថាអ្នកជំងឺអ្នកៃឹងគ វ្ើតាម្អ្នកទងំប្ ុងគទ។
គលើកទឹកចិតតពួកគគតាម្រយៈការ ល្ុេះបញ្ជេ ងំពើ
មូ្លគែតុណ លោត់មាៃកនុងការជូៃ ំណឹង ល់
ន គូៃិងណផ្ៃការគ ើម្បើជំៃេះឧប គគរប ់ោត់។

• អ្នកជំងឺអាចមាៃបញ្ជា ជាអាទិភាពគផ្េងៗគទៀត។
កំុគេលចពិៃិតយថាគតើអ្នកអាចផ្តល់ការោបំ្ទអ្វើខ្លេះ
គទៀត ល់ោត់ាៃ

កតប់្តាកាលបរគិចឆទ ប្មាបក់ារជបួជាម្យួអ្នកជំងឺគៅគពលបនទ បក់នុង
ទប្ម្ង់ ក២។កំុគេលចកតប់្តាបណៃែម្ៃូវអ្វើណ លអ្នកប្តូវការ ប្មាបគ់ប្តៀម្គៅ
គពលជបួោតគ់ពលគប្កាយ

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

កំណត់ម្រតា

ចំណុចពភិាកា



គជឿជាក់
(តិចតួច)

សតើអ្នកា ការតាងំចិតត ឬសជឿជាក់កម្រមិតណា 
កនងុការ ិយាយជាមួយដៃគូរប អ់្នក?

គជឿជាក់
(១០០%)



ការវា ដ់វងពីការតាងំចិតត  ិងភាពសជឿជាក់កនងុការជូ ៃំណឹង

❖ គប្បើការវា ់ណវងពើការតាងំចិតត ឬភាពគជឿជាក់
កនុងការជួយអ្នកជំងឺជូៃ ំណឹងន គូ

❖ គលើកទឹកចិតតអ្នកជំងឺពើការតាងំចិតតៃិងោបំ្ទ
ចំគ េះការដល  ់បតូរ

ការតាងំចិតតវាបងាា ញពើការដល  ់បតូររប ់អ្នក កនុងការជូៃ ំណឹងគៅន គូពើការ
គ្វើគត តរកគម្គោគគអ្  ៍។វ ិ្ ើខាងគប្កាម្អាចជួយអ្នកកនុងការវា ់ណវងពើការ
តាងំចិតតគនេះាៃ។
➢ អ្នកថាៃឹងយកគរឿងគៃេះគៅៃិយាយជាម្ួយន គូរប ់អ្នក។គបើ ិៃឱ្យអ្នក
គរ ើ ពើគលខ្១ ល់គលខ្១០(គលខ្១មាៃៃ័យថាការគជឿជាក់ទបបំផុ្ត
គែើយគលខ្១០មាៃការគជឿជាក់ខ្ព ់បំផុ្ត) គតើអ្នកគប្ជើ គរ ើ យកគលខ្
ប៉ាុនម ៃ? ( ូម្គប្បើការវា ់ណវងអ្ំពើការដល  ់បតូ រឬទំៃុកចិតតទំព័រ-៣៥) 

➢ ខ្្ុ ំយកគលខ្______

➢ ប្បគ ើរណ ់ណ លបអូៃគរ ើ យកគលខ្____ ជាជាងយកប្តឹម្គលខ្____

គតើបអូៃអាចប្ាប់គែតុផ្ល ំខាៃ់ៗាៃគទ?
➢ ខ្្ុ ំគរ ើ យកគលខ្__ ម្ិៃយកប្តឹម្___គទគប្ េះខ្្ុ ំ_________________

➢ គៃេះជាការ គប្ម្ចចិតតរប ់អ្នកខំុ្្ ងឃមឹ្ថាអ្នកៃឹងគ វ្ើាៃ។ជូៃពរឱ្យ
អ្នក គប្ម្ចាៃតាម្គោលបំណងណ លអ្នកចង់ាៃ

• ការជូៃ ំណឹងន គូពឹងណផ្អកគលើភាពកាល ហាៃរប ់
អ្នកជំងឺ

• គប្បើរូបភាពបនទ ត់ ប្មាប់ការវា ់ណវងការតាងំចិតត
ឬភាពគជឿជាក់រប ់អ្នកជំងឺ

• គប្បើ ំណួរគបើកគ ើម្បើ ឹងពើគែតុផ្លពើការ
តាងំចិតត ូគចនេះ

• បគងកើៃការគលើកទឹកចិតតៃិងកសាងទំៃុកចិតតរប ់
អ្នកជំងឺតាម្រយៈការ ល្ុេះបញ្ជេ ងំប្ត ប់ម្កវញិៃូវ
មូ្លគែតុណ លោត់អាចគ វ្ើាៃ

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

ចំណុចពិភាកា



➢អ្នកអាចប្បឈម្ៃឹងការ ល្ងគម្គោគគអ្  ៍

➢ការពាាលទៃ់គពលគវលាអ្នករ ់គៅជាម្យួ
គម្គោគគអ្  ៍អាច៖
– រ ់គៅាៃយូរអ្ណងវងៃិងមាៃ ុខ្ភាពលអ
– កាត់បៃែយការចម្លងគម្គោគគអ្  ៍គៅអ្នក នទ

➢ គបើអ្នកអ្វជិជមាៃនៃគម្គោគគអ្  ៍អ្នកមាៃជគប្ម្ើ ជា
គប្ចើៃកនុងការធានថាអ្នកគៅណតអ្វជិជមាៃរែូត

សយើងជួយកនងុការការពារ ខុភាពរប អ់្នក…



ជួបជាមួយដៃគូផ្ទា ល ់(សយើងជួយការពារ ខុភាពរប អ់្នក…)

❖ ការគ វ្ើគត តជាវ ិ្ ើណតម្យួគត់គ ើម្បើ ឹងពើសាែ ៃភាព
គម្គោគគអ្  ៍រប ់អ្នក

❖ គបើមិ្ៃាៃគ វ្ើគត តគទអ្នកមិ្ៃអាចការ រខ្លួៃអ្នក
ាៃគ ើយ

❖ គយើងផ្តល់ជគប្ម្ើ គផ្េងៗគ ើម្បើឱ្យអ្នក ឹងពើសាែ ៃភាព
គម្គោគគអ្  ៍រប ់អ្នក

➢ ពើកប្មិ្ត១ ល១់០គតើអ្នកមាៃទំៃុកចិតតប៉ាុណណ កនុងការ ឹងពើសាែ ៃភាពជំងឺគអ្  ៍រប ់
អ្នក? គែតុអ្វើាៃជាមិ្ៃគប្ជើ យកទបជាងគៃេះ? គតើមាៃគែតុផ្លអ្វើណ លគ វ្ើឱ្យអ្នក
មាៃទំៃុកចិតតខ្ព ់ណបបគៃេះ?

➢ ពើកប្មិ្ត១ ល់១០គតើអ្នកមាៃទំៃុកចិតតយា៉ា ងណណ លអំ្ពើការគៅគ វ្ើគត តគបើអ្នកចង់? 
គែតុអ្វើាៃជាមិ្ៃគប្ជើ យកទបជាងគៃេះ? គតើមាៃគែតុផ្លអ្វើណ លគ វ្ើឱ្យអ្នកមាៃទំៃុក
ចិតតខ្ព ់ណបបគៃេះ? ( ូម្គប្បើការវា ់ណវងអំ្ពើការដល  ់បតូរឬទំៃុកចិតតទំព័រទើ៣៥) 

➢ អ្វើណ លខំុ្្ាៃឮគឺថាអ្នក[ គងេបមូ្លគែតុនៃការគ វ្ើគត តរប ់អ្តិថិិជៃ]។គតើអ្នកគិតថា
អ្នកគប្តៀម្រចួោល់គែើយឬគៅកនុងការ ឹងពើសាែ ៃភាពរប ់អ្នក? 

➢ [គបើ“ាទ/ច ”] កណៃលងគយើងខ្្ុ ំមាៃផ្តល់គ វាគ្វើគត ត [គមា៉ា ងគ វ្ើការ]។គយើងក៏អាច
បញ្ជូ ៃអ្នកផ្តល់ប្បឹកាគៅជួបអ្នកគៅផ្ទេះឬគៅកណៃលងគផ្េងគទៀត ប្មាប់គ វ្ើគត តឬអ្នកអាច
យកគត តគៅគ វ្ើគដាយខ្លួៃឯងាៃ។គតើអ្នកគពញចិតតជគប្ម្ើ មួ្យណ?

➢ [គបើ“គទ”] គតើអ្នកមាៃកងវល់អ្វើខ្លេះចំគ េះការគ វ្ើគត ត? 

– គបើអ្នកមិ្ៃ ឹងពើសាែ ៃភាពរប ់អ្នកគទគតើអ្នកគិតថាលទធផ្លអាប្កក់បំផុ្តអាចជាអ្វើ?
– គតើមាៃចំណុចលអអ្វើខ្លេះគបើអ្នក ឹងពើសាែ ៃភាពរប ់អ្នក?

➢ [គបើន គូគៅណតមិ្ៃប្ពម្] គៃេះជាព័ត៌មាៃ ប្មាប់ទក់ទងរប ់ខំុ្្។អ្នកអាចទក់ទងម្កខំុ្្
គពលណក៏ាៃប្ប ិៃគបើអ្នកបតូរចិតតឬមាៃចម្ងល់គផ្េងៗណ លអ្នកចង់ពិភាកា

• ម្ិៃប្តូវផ្តលព់័ត៌មាៃគៅអ្នក នទគប្ៅពើន គូ
• គបើន គូ ួរថាអ្នកណផ្តលព់័ត៌មាៃគៃេះប្តូវ
ៃិយាយថា”ជាការ មាង ត់ខំុ្្មិ្ៃអាចប្ាប់ាៃគទ
គបើអ្នកយលប់្ពម្គ្វើគត តគយើងក៏ៃឹងម្ិៃណចករណំលក
ព័ត៌មាៃរប អ់្នក ូចោន ”

• បគងកើៃការគលើកទឹកចិតតៃិងកសាងទំៃុកចិតតរប ់
ន គូតាម្រយៈការ្លុេះបញ្ជេ ងំប្ត ប់ម្កវញិៃូវ
មូ្លគែតុណ លោត់គួរគ វ្ើគត ត

• កុំពាយាម្បងេំន គូណ លម្ិៃចង់គ្វើគត ត។ទុក
ឱ្កា  ប្មាប់ពិភាកាពើការទទួលគ្វើគត តគពល
គប្កាយ

កតប់្តាលទធផ្លនៃការពាយាម្ទកទ់ងជាម្យួន គូកនុងណផ្នក”ពាយាម្
ទកទ់ង”នៃទប្ម្ង់ក២។កតប់្តាកាលបរគិចឆទ/អា យដាា ៃន គូគ វ្ើគត ត

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

កំណត់ម្រតា

ចំណុចពិភាកា



អ្នកផ្តល់នសវាបា៉ា នត់្បាណ
អ្ំពីហានិភយ័IPVនដាយសួរ
សំណួរសតងដ់ារទកទ់ងនឹង
IPVសត្ាបដ់ែគូនីមយួៗ

នសវាាមរកដែគូ ត្រូវបាន
ផ្តល់ជូន និងទទួលយក

អ្ំនពើែិងា
មនិត្រូវបាន
ាករត្រដាង 
ឬ សងសយ័

អ្នកជំងឺគ វ្ើគត ត
មាៃគម្គោគគអ្  ៍+
(អ្នកជំងឺតប្មុ្យថិមើ)

ផ្តល់ពរ័ា៌នត្គបត់្ជងុនត្ជាយ 
អ្ំពីនសវាGBVនផ្សងៗដែល

អាចរកបាន

ាមដានអ្នកជំងឺអ្ំពី
ត្ពឹរតិការណ៍អ្វជិជានណាមយួ
បនាា បព់ីការនធវើនរសតដែគូ

ត្គបអ់្នកជំងឺដែលបានត្បាបពី់ករណី IPV ត្រវូដរផ្តល់ការ   
ាតំ្ទែំបូង (LIVES): ការសាត ប ់ការសាកសួរអ្ំពីកងវល់ និង
រត្មូវការនផ្សងៗ ការបញ្ជជ កព់ីភាពត្រឹមត្រវូការពត្ងឹង

សុវរថិភាព និងការាតំ្ទ

អ្នកផ្តល់នសវាដណនាឱំ្យពួកនគមនិជូនែំណឹងែល់ដែគូ។
ត្បសិននបើអ្នកជំងឺ នសនើសំុការជូនែំណឹងែល់ដែគូជាពិនសស 

នរើអ្នកជងំនឺងឹានសុវរថភិាពដែរឬនទ?

1. ផ្តល់ពរ័ា៌នត្គបត់្ជុងនត្ជាយ អ្ំពនីសវា GBV
នផ្សងៗ ដែលអាចរកបាន

2.បញ្ជូ ន អ្នកជំងឺ នៅទទួលនសវា GBVសមត្សប
ាមដរអាចនធវើនៅបាន (ត្បសិននបើានការយល់
ត្ពម/ការនសនើសំុពីអ្រិថិជន)

បនតនដាយនធវើសកមមភាពការជូនែំណឹងែល់ដែគូ។
ពិចារណាវធីិសាស្រសតដែលមនិរត្មូវឱ្យានការបនញ្ចញ

អ្រតសញ្ជា ណអ្នកជំងឺ

កំុបនតនៅមុខនដាយានការ
ជូនែំណឹងែល់ដែគូ

សុវរថភិាព មនិសុវរថភិាព

ជហំា  ខំា ់ៗ សៃើមបសីតេើការា៉ា  ម់្របាណអ្ពំហីា ិ
េយ័ IPV

នរៀបដផ្នការ
ាមរកដែគូ

មនិាន

មាន អ្ំនពើែិងា
ត្រូវបានាករ
ត្រដាង ឬ 
សងសយ័

ឧប មព័ ធទី១៖ រហូំរអ្ំពីជំហា  ខំា ់ៗ សៃើមបាី៉ា  ់ម្របាណ  ិងសឆែើយតប ឹង IPV



ឧប មព័ ធទ២ី៖ ការទក់ទងជាមួយដៃគូតាមរយៈទូរ ព័ា
❖ អ្នកអាចប្បឈម្មុ្ខ្ៃឹងការ ល្ងគម្គោគគអ្  ៍គែើយអ្នក
ប្តូវគ វ្ើគត តគ ើម្បើបញ្ជជ ក់ពើសាែ ៃភាព ុខ្ភាពរប ់អ្នក

❖ គបើលទធផ្លវជិជមាៃអ្នកៃឹងទទលួការពាាលគ ើម្បើ
ជយួឱ្យរ ់គៅាៃយូរ។គបើលទធផ្លអ្វជិជមាៃគយើង
អាចជយួអ្នកឱ្យរកាសាែ ៃភាពអ្វជិជមាៃគៃេះ

❖ គយើងមាៃជគប្ម្ើ គផ្េងៗកនុងការយល់ ឹងសាែ ៃភាព
គម្គោគគអ្  ៍រប ់អ្នក

➢ ជប្មាប ួរខំុ្្គ ម្ េះ _____________។ ខំុ្្កំពុងៃិយាយ[គ ម្ េះអ្នកទក់ទង] ណម្ៃគទ?

✓ គបើ“គទ”៖ [គ ម្ េះអ្នកទក់ទង] គតើគពលណោត់ប្ត ប់ម្កវញិ?

✓ គបើមិ្ៃទំគៃរគទ៖អ្រគុណ – ខំុ្្ៃឹងទក់ទងម្កអ្នកម្តងគទៀត។

➢ គបើទំគៃរអាចៃិយាយាៃ៖ខំុ្្ជាអ្នកផ្តល់ប្បឹកា/បុគគលិក ុខាេិាលគៅ [គ ម្ េះទើកណៃលង
គ វ្ើការ]។គតើអ្នកគពលគៃេះជាឱ្កា លអ ប្មាប់ៃិយាយពិភាកាគទ?

✓ គបើ“គទ”៖គតើគពលណខំុ្្អាចគៅទូរ ័ពទម្កអ្នកម្តងគទៀតាៃ?

➢ គបើោត់ប្ពម្៖គយើងាៃ ឹងថាអ្នកធាល ប់ាៃប្បឈម្ៃឹងការ ល្ងគម្គោគគអ្  ៍។គតើអ្នក
យល់យា៉ា ងណណ រ?
✓ គបើអ្នកមិ្ៃមាៃគម្គោគគអ្  ៍គយើងអាចជួយអ្នកឱ្យគៅណតអ្វជិជមាៃ។
✓ គបើអ្នកមាៃគម្គោគគអ្  ៍អ្នកអាចទទួលការពាាលគដាយថាន បំ្បឆងំគម្គោគគអ្  ៍
គ ើម្បើជួយអ្នកឱ្យរ ់គៅាៃយូរៃិងមាៃ ុខ្ភាពលអ។ការពាាលក៏អាចជួយកាត់
បៃែយការចម្លងគម្គោគគអ្  ៍រប ់អ្នកគៅអ្នកណ លខ្លួៃប្ ឡាញ់ាៃណ រ។

➢ បនទ ប់ពើ ឹងព័ត៌មាៃគៃេះគតើអ្នកមាៃអារម្មណ៍យា៉ា ងណអំ្ពើការម្កគ វ្ើគត ត? 

➢ វាមាៃសារ ំខាៃ់ណ ់ណ លអ្នកម្កគ វ្ើគត តរកគម្គោគគអ្  ៍។គៅកណៃលងគយើងខំុ្្មាៃ
គ វាគ វ្ើគត ត [គមា៉ា ងគ វ្ើការ]។គយើងអាចបញ្ជូ ៃអ្នកផ្តល់ប្បឹកាគៅជួបអ្នកគៅផ្ទេះឬគៅ
កណៃលងណមួ្យ ប្មាប់គ វ្ើគត តាៃ។គតើអ្នកគពញចិតតជគប្ម្ើ ណម្ួយណ រ?

• មិ្ៃប្តូវផ្តល់ព័ត៌មាៃគៅអ្នក នទគប្ៅពើន គូ
• គបើន គូ ួរថាអ្នកណផ្តល់ព័ត៌មាៃគៃេះ ប្តូវៃិយាយថា”ជា
ការណ៍ មាង ត់ខំុ្្មិ្ៃអាចប្ាប់ាៃគទ។គបើអ្នកយល់ប្ពម្
គ វ្ើគត តគយើងក៏មិ្ៃណចករណំលកព័ត៌មាៃរប ់អ្នក ូចោន ”

• គបើមិ្ៃអាចទក់ទងតាម្ទូរ ័ពទកនុងរយៈគពល៣ ងចូរ
អ្នកចុេះគៅ ល់ផ្ទេះន គូតាម្រយៈអា យដាា ៃណ លមាៃ។
 ូម្គប្បើឧប ម្ព័ៃធខាងគប្កាយជាជំៃយួ

• ប្ប ិៃគបើន គូមិ្ៃប្ពម្ឬមិ្ៃចង់គៅគ វ្ើគត ត ូម្ផ្តល់
ជគប្ម្ើ ការគ វ្ើគត តគដាយខ្លួៃឯង

កត់ប្តាលទធផ្លនៃការពាយាម្ទក់ទងជាម្ួយន គូគៅណផ្នក”ពាយាម្
ទក់ទង”នៃទប្ម្ង់ក២។កត់ប្តាកាលបរគិចឆទ/អា យដាា ៃន គូឬ
លទធផ្លគ្វើគត តប្ប ិៃាៃគ្វើគត ត

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាប់អ្នកផ្តលស់ វា

កំណត់ម្រតា

ចំណុចពភិាកា



ឧប មព័ ធទ៣ី៖ ការទក់ទងជាមួយដៃគូសោយជួបផ្ទា ល់

➢ ជប្មាប ួរខំុ្្គ ម្ េះ _____________ ។ខំុ្្ចងជួ់បរក [គ ម្ េះអ្នកទកទ់ង] ។
គតើោតគ់ៅណ រឬគទ?

✓ គបើ“គទ”៖អ្រគុណគតើ ឹងថាគពលណោតប់្ត បម់្កវញិគពលណគទ?

➢ [គៅគពលន គូគៅចំគ េះមុ្ខ្អ្នក] គតើខំុ្្អាចពិភាកាជាមួ្យអ្នកាៃគទ?

➢ [គៅគពលមាៃភាពជាឯកជៃ] ខំុ្្ជាអ្នកផ្តល់ប្បឹកាគៅ [គ ម្ េះទើកណៃលងគ វ្ើការ] ។
ខំុ្្មាៃពត័ម៌ាៃ ំខាៃមួ់្យចំៃួៃចងប់្ាបអ់្នក។គយើងាៃ ឹងថាអ្នកធាល បា់ៃ
ប្បឈម្ៃឹងការ ល្ងគម្គោគគអ្  ៍។គតើអ្នកយល់យា៉ា ងណណ រ?

➢ ផ្តល់ពត័ម៌ាៃណ លចាំចទ់កទ់ងៃឹងការ ល្ងគម្គោគគអ្  ៍ការគ វ្ើគត តៃិងការ
ពាាល៖
✓ គបើអ្នកមិ្ៃមាៃគម្គោគគអ្  ៍គយើងអាចជួយអ្នកឱ្យគៅណតអ្វជិជមាៃ
✓ គបើអ្នកមាៃផ្ទុកគម្គោគគអ្  ៍អ្នកអាចទទួលាៃការពាាលគ ើម្បើជួយ
អ្នកឱ្យរ ់គៅាៃយូរៃិងមាៃ ុខ្ភាពលអ។ការពាាលកអ៏ាចកាត់
បៃែយការចម្លងគម្គោគគអ្  ៍រប ់អ្នកគៅអ្នកណ លខ្លួៃប្ ឡាញ់ាៃណ រ

✓ គត តរកគម្គោគគអ្  ៍គឺរែ័ ឥតគិតនថិលៃិងមិ្ៃឈចឺប់

➢ គប្បើ ៃលឹក៣៧-៣៨ជាជៃួំយប្ប ិៃន គូយល់ប្ពម្គ វ្ើគត ត

❖ អ្នកអាចប្បឈម្មុ្ខ្ៃឹងការ្លងគម្គោគគអ្  ៍គែើយអ្នកប្តវូគ្វើ
គត តគ ើម្បើបញ្ជជ ក់ពើសាែ ៃភាព ុខ្ភាពរប ់អ្នក

❖ គបើលទធផ្លវជិជមាៃអ្នកៃឹងទទួលការពាាលគ ើម្បើជួយឱ្យ
រ ់គៅាៃយូរ។គបើលទធផ្លអ្វជិជមាៃគយើងអាចជួយអ្នកឱ្យ
រកាសាែ ៃភាពអ្វជិជមាៃគៃេះ

❖ គយើងមាៃជគប្ម្ើ គផ្េងៗកនុងការយល់ ឹងពើសាែ ៃភាពផ្ទុក
គម្គោគគអ្  ៍រប ់អ្នក

• មិ្ៃប្តូវផ្តល់ព័ត៌មាៃគៅអ្នក នទគប្ៅពើន គូ
• គបើន គូ ួរថាអ្នកណផ្តល់ព័ត៌មាៃគៃេះប្តូវៃិយាយ
ថា”ជាការ មាង ត់ខំុ្្មិ្ៃអាចប្ាប់ាៃគទ។គបើ
អ្នកយល់ប្ពម្គ វ្ើគត តគយើងក៏ៃឹងមិ្ៃណចករណំលក
ព័ត៌មាៃរប ់អ្នក ូចោន ណ រ”

• គបើមិ្ៃអាចទក់ទងតាម្ទូរ ័ពទកនុងរយៈគពល៣ ង
ចូរអ្នកចុេះគៅ ល់ផ្ទេះន គូតាម្រយៈអា យដាា ៃ
ណ លមាៃ។គប្បើ ៃលឹក៣៧-៣៨ជាជំៃួយ

ស្វរគ ែឹេះ

ស ចកតីដណនា ំម្រាបអ់្នកផ្តលស់ វា

ចំណុចពភិាកា

កនុងជគប្ម្ើ ណម្យួក៏គដាយប្ប ិៃគបើន គូរប ់អ្នកជំងឺមិ្ៃ
ប្ពម្ឬមិ្ៃចង់គ វ្ើគត តគដាយអ្នកផ្តល់គ វា  ូម្ផ្តល់ជគប្ម្ើ 
ការគ វ្ើគត តគដាយខ្លួៃឯង



ការសតេើសត តជាវិតីដតមួយគត់ សៃើមបៃីឹងថាសតើអ្នកា ឬគាម  ផ្ាុកសមសោគសអ្ៃ !៍

សយើងា ជសម្រមើ ដៃលម្រតវូ ឹងតម្រមូវការរប អ់្នក

ប្ប ិៃគបើម្ិៃគ្វើគត តគទ!
អ្វើណ លអ្នកអាចគ្វើាៃ គឺប្តឹម្ណតប្ពយួារម្ភ
គែើយអ្នកម្ិៃអាចការ រខ្លួៃអ្នកាៃគទៀត។

គ្វើគត ត
គៅគ វាVCCT

គ្វើគត ត
គដាយខ្លូៃឯង

គ្វើគត តតាម្អ្នក
អ្ប់រ ំែគម្ៃ៍

ឧប មព័ ធទ៤ី៖ ការសតេើសត តរកសមសោគសអ្ៃ ៍
សយើងរមួគាន  កនងុការការពារ ខុភាពរប អ់្នក…

គ្វើគត តគដាយខ្លូៃឯងគឺជា ំគណើ រការមួ្យណ លបុគគលមាន ក់
គ្វើគត តរកគម្គោគគអ្  ៍ៃិងបកប្សាយលទធផ្លគត ត
គដាយខ្លួៃឯងឬជាមួ្យៃរណមាន ក់ណ លអ្នកទុកចតិត



 មូដលែងអ្ំណរគុណចំសពាេះម្រកុមការង្ហរបសចចកសទ   ិងាច  ជ់ំ ួយកនងុកិចច ហការ
បសងកើត “ស ៀវសៅ បិទ សបើក” ស េះដៃលជាឧបករណ៍ជំ ួយ  ម្រាប់ការផ្តលម់្របឹកា

កនងុការតាមរកដៃគូ  ិងអ្នកពាក់ព័ ធ សៃើមបសីតេើសត តរកសមសោគសអ្ៃ ៍

US-CDC


