
 
 

តត្ើនរណាជាអ្នកត្វើតេចកតើេតរេចចតិ្តត ើការ
ព្យាបា  ខាងតេជ្ជសាស្រេតរបេ់អ្នក? 
 

 

តត្ើការតរៀបចផំែនការផែទទុំកជាេុនគជឺាអ្វើ? 
តត្ើការតរៀបចំផែនការផែទទុំកជាេុន គឺជាដំត ើ រការននការត វ្ើផែនការ 
េរាបក់ារផែទេុំខភាព្យនាតព្យ អ្នាគត្របេអ់្នក។ តនេះគឺតដើេបើធានា 
ថាអ្នកផដ ជិ្ត្េនិទធនឹងអ្នក ដឹងព្យើអ្វើផដ េំខានេ់រាបអ់្នក ចំ ង់ 
ចំ ូ ចិត្តផដ អ្នកានទក់ទងនឹងការផែទផំែនកតេជ្ជសាស្រេត និងនរណា 
ផដ អ្នកចង់ឱ្យត វ្ើការេតរេចចិត្តេរាបអ់្នក តៅតព្យ អ្នកេិនអាចត វ្ើ 
តោយខលួនឯង។ 

េរាប់ព័្យត៌្ាន ឬជ្នំយួបផនែេអ្ពំ្យើការតរៀបចផំែនការ  
ផែទទុំកជាេុន េូេទក់ទង៖ 

កេមេ ិ្ ើការតរៀបចផំែនការផែទទុំកជាេុនរបេ់  
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តេវាបកផរបភាសា  

ទូរេ័ព្យទ 131 450 

 
 

 
  
ព្យិនិត្យត ើងេញិចុងតរកាយ 28/03/18        បានព្យិនិត្យអ្ត្ិែិជ្នត ើងេញិ 

 របេិនតបើអ្នកេិនអាចត្វើតេចកតើេតរេចចិត្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេតរបេ់អ្នក   
 តោយខលួនឯងបានតទ ចាប់ផែនការព្យាបា  និងការត្វើតេចកតើេតរេចចិត្តខាងតេជ្ជ  
 សាស្រេត ឆ្ន ២ំ០១៦  របេ់រដឋេចិែូតរៀ បញ្ជជ ក់របាប់ព្យើនរណា ផដ ានេិទធិរេបចាប ់ 
 តដើេបើត្វើតេចកតើេតរេចចិត្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេតេរាបអ់្នក។ បុគគ តនេះ 
 រត្ូេបានតគតៅថា អ្នកត្វើតេចកតើេតរេច ចិត្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេត។ 

 បុគគ ទើេួយផដ ានអាយុ១៨ឆ្ន  ំឬតរចើនជាងតនេះ តៅកនុងបញ្ជ ើខាងតរកាេគឺជា  
 អ្នកត្វើតេចកតើេតរេចចិត្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេតរបេ់អ្នក។ 
 

  3. បុគគ ផដ អាចរកបានដំបូងព្យើកនុងបញ្ជ ើខាងតរកាេផដ ានទំនាកទំ់នង  
      ជិ្ត្េនិទធ និងជាបល់ាបជ់ាេួយអ្នក នឹងកាល យជាអ្នកត វ្ើតេចកតើេតរេចចិត្ត  
      ត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេតរបេ់អ្នក៖ 
  ក) បតើ ឬរបព្យនធ ឬនដគូរបេ់អ្នក 
  ខ) អ្នកផែទចំេបងរបេ់អ្នក (េិនផេនជាអ្នកែត ់តេវាកេមផដ ទទួ របាក់តបៀេត្សរត៍ទ) 
  គ) កូន្ំតព្យញេយ័របេ់អ្នក 
  ឃ) ឪពុ្យក ឬាត យរបេ់អ្នក 
  ង) បងរបុេ ឬរេើជ្ំទង់របេ់អ្នក 

  របេិនតបើអ្នកានសាច់ញាត្ិព្យើរនាក់ ឬតរចើនជាងតនេះ ផដ ជាេនុេសដំបូងតគតៅ 
  កនុងបញ្ជ ើ តនាេះគេឺនុេសចបងតគបងអេ់។ 
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តត្ើនរណានឹងជួ្យ 
ត វ្ើការេតរេចចិត្ត 

ខាងតេជ្ជសាស្រេតេរាបអ់្នក? 

ការតរៀបចំផែនការេរាប់ការផែទេុំខភាព្យនាតព្យ អ្នាគត្របេ់អ្នក 

 

2. អាណាព្យាបា រតូ្េបានផត្ងតងំតោយសាលាកតើផែនកេុើេ ិ និងរដឋបា  
   ននរដឋេែូិតរៀ (VCAT) តដើេបើត វ្ើការេតរេចចិត្តអំ្ព្យើការព្យាបា ខាង  
   តេជ្ជសាស្រេតរបេអ់្នក 

តនេះគឺជាអ្នកត្វើតេចកតើេតរេចចិត្តត ើ ការ
ព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេតរបេ់អ្នក 

តនេះគឺជាអ្នកត្វើតេចកតើេតរេចចិត្តត ើ ការ
ព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេតរបេ់អ្នក 

 

1. អ្នកបានផត្ងតងំ អ្នកត វ្ើតេចកតើេតរេចចិត្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេត 

(ការផត្ងតងំផដ បានត្វើត ើងេុននែៃទើ១២ ផខេើនា ឆ្ន ២ំ០១៨ តៅផត្ានេុព្យ  
ភាព្យ។ ទងំតនេះរេួាន ិខិត្របគ ់េិទឋិអ្ំណាចដ៏ឋតិ្តឋរត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជ 
សាស្រេត  ិខិត្របគ ់េិទឋិអ្ំណាចដ៏ឋតិ្តឋរេរាប់បញ្ជា ផ្ទទ  ់ខលួន  ិខិត្របគ ់ 
េិទឋិអ្ំណាចអាណាព្យាបា ដ៏ឋតិ្តឋរខាងផែទេុំខភាព្យ។   
 

តទ បាទ/
ចាេ ៎

តទ 
 

បាទ/
ចាេ ៎
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តត្ើនឹងានអ្វើតកើត្ត ើងរបេិនតបើអ្នកឈ ឺឬានតររេះថាន ក់្ ៃន់្ ៃរ ត ើយេិនអាចនិយាយជាេួយតេជ្ជប ឌិ ត្អំ្ព្យើការព្យាបា របេ់អ្នកបាន? 
តត្ើនរណានឹងជួ្យត វ្ើការេតរេចចិត្តខាងតេជ្ជសាស្រេតេរាបអ់្នក?  
តត្ើពួ្យកតគនឹងសាគ  ់អ្វើផដ អ្នកចងប់ានតោយផបបណា? 

ទុកជាេុន 
ត្. ផត្ងតងំេយួតែសងតទៀត្ 

អ្នកត្វើតេចកតើេតរេចចតិ្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេត 
អ្នកអាចផត្ងតងំអ្នកត វ្ើតេចកតើេតរេចចិត្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជ 
សាស្រេតរបេអ់្នក តោយតរបើទរេងផ់បបបទ 'ការផត្ងតងំអ្នកត វ្ើតេចកតើ 
េតរេចចិត្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេត' ។ 

បុគគ ផដ អ្នកតរជ្ើេតរ ើេ គរួសាគ  ់ត្នេលគុ ្េ ៌និងចំ ងចំ់ ូ  
ចិត្តរបេអ់្នក។ អ្នកគរួផត្ទុកចិត្តព្យកួតគតដើេបើត វ្ើការេតរេចចិត្តេរាប ់
អ្នក តៅតព្យ អ្នកេិនអាចត វ្ើតោយខលួនឯងបាន។ 

អ្នកររំទ៖ 
អ្នកកអ៏ាចផត្ងតងំអ្នកររំទបានផដរតោយតរបើទរេងផ់បបបទ 'ការ
ផត្ងតងំអ្នកររំទ'។ អ្នកររំទ ជ្យួអ្នកខ ៈតព្យ ផដ អ្នកតៅ 
ផត្អាចត វ្ើការេតរេចចិត្តរបេអ់្នក តដើេបើយ ដឹ់ងព្យើជ្តរេើេននការ  
ផែទេុំខភាព្យរបេ់អ្នក និងត វ្ើការទំនាកទំ់នងព្យើការេតរេចចិត្ត 
ព្យាបា ត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេតរបេអ់្នក។ 
 

ផែទ ំ

ជ្. ជ្ផជ្ក និងទំនាក់ទំនង 
គតិ្ 
គិត្អំ្ព្យើត្នេលគុ ្េ ៌និងចំ ងចំ់ ូ ចិត្តរបេអ់្នក និងថាតត្ើការ រេ់
តៅ អាននយ័ដូចតេតចេរាបអ់្នក។ ការតនេះរេួានជំ្តនឿ ខាងេញិ្ជា   
ជំ្តនឿេបប្េរ៌បេអ់្នក និងការផេវងយ អំ់្ព្យើការផែទ ំ ខាងតេជ្ជសាស្រេត។ 

នយិាយ 
និយាយអំ្ព្យើតរឿងទងំតនេះជាេយួេនុេសខាងតរកាេតនេះរបេអ់្នក៖ 
• អ្នកត វ្ើតេចកតើេតរេចចិត្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេត 

អ្នកររំទ រគួសារ េិត្តភកតិ អ្នកផែទ ំ

• តេជ្ជប ឌិ ត្ ឬ 

• អ្នកឯកតទេខាងការផែទេុំខភាព្យតែសងតទៀត្ផដ ពាកព់្យ័នធនឹង 
ការផែទរំបេអ់្នក ឧទ រ ៍៖ តព្យទយត ម្ញ គិលានុបោឋ ក 
បុគគ ិកេងគេកិចច អ្នកព្យាបា តោគតោយកាយេបបកេម អ្នក
ព្យាបា អ្នកជំ្ងឺតោយត វ្ើេកេមភាព្យតែសងៗ ឱ្េែការ ើ អ្នកចិត្ត
សាស្រេត។ 

• Psychologist. 

 

 

ការតរៀបចផំែនការផែទទុំកជាេុន 
 

ការតរៀបចផំែនការ 
េ. េរតេរោក់វាតៅត ើរកោេ 

េរតេរចំ ងចំ់ ូ ចិត្តរបេ់អ្នកតៅកនុងបណាត តំែញើផែនការផែ 
ទទុំកជាេុន ឬតៅកនុង ិខិត្ផដ ពិ្យព្យ ៌នាអំ្ព្យើចំ ងចំ់ ូ  ចិត្ត
ខាងការផែទេុំខភាព្យរបេអ់្នក។ តនេះគឺតដើេបើត វ្ើឱ្យរបាកដថា  
ចំ ងចំ់ ូ ចិត្ត និងត្នេលគុ ្េរ៌បេអ់្នករត្ូេបាន អ្នកត វ្ើ តេច
កតើេតរេចចិត្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេតរបេអ់្នកដឹង ។ 
របេិនតបើអ្នកពំុ្យាន អ្នកត វ្ើតេចកតើេតរេចចិត្តត ើការព្យាបា  ខាង
តេជ្ជសាស្រេតតទ បណាត តំែញើផែនការផែទទុំកជាេុនរបេអ់្នក អាចជ្យួ
អ្នកឯកតទេខាងការផែទេុំខភាព្យរបេអ់្នក ដឹងព្យើអ្វើ ផដ េំខាន់
េរាបអ់្នក។ 

ការផចករផំ កផែនការរបេ់អ្នក៖ 
ែត ឯ់កសារការតរៀបចំផែនការផែទទុំកជាេុនរបេអ់្នក តៅឱ្យ អ្នក
ត វ្ើតេចកតើេតរេចចិត្តត ើការព្យាបា ខាងតេជ្ជសាស្រេតរបេអ់្នក តេជ្ជ
ប ឌិ ត្ព្យាបា តោគទូតៅ េនទើរតព្យទយ អ្នកឯកតទេខាងការផែ 
ទេុំខភាព្យតែសងតទៀត្ផដ ពាកព់្យន័ធនឹងការផែទរំបេអ់្នក។ 

 

 


