


តួនាទីមនសុ្ស

ដោយ ៖ ជាគរាភិវងស 

ក្នងុជវីតិមនុស្សគ្គប់គ្ស្ទាប់វណ្ណ ៈ ដយើងគ្តូវយល់ពី៖

១) នាទីរបស់ខ្លនួ ដដលររូវធ្វើឲ្យខ្លនួឯង បានដល់ ការយល់ធេរយុល់ផល

សិក្សាដសវងរក្សរបធោជន៍សុខ្ ដដលរបាសចាក្សធោសមក្សឲ្យខ្លនួឯង ធនេះគជឺារនួាទី

ដដលធយើងររូវធ្វើ គរឺាប់តាំងដររនួាទីថ្នន ក់្សរចូថ្នន ក់្សោប ធៅរេូរដល់ថ្នន ក់្សខ្ពស់

ដដលធយើងររូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯង ជាពិធសសធៅក្សនងុរសោប់យុវវយ័ ឬវយ័ក្សណ្ដា ល

រេូរឈានធៅដល់បចឆមិវយ័ ធៅក្សនុងរវាងវយ័ោាំងធនេះ ធយើងររូវធរៀបចាំជវីរិធយើង

ោ៉ា ងណ្ដខ្លេះ ធដើមបឲី្យទទលួបាននវូធសចក្សាសុីខ្ នាទីរបស់ខ្លួនក្សនងុមយួថ្ងៃៗ  ររូវ 

អនវុរតនវូធោលការណ៍អវខី្លេះ ររូវរបក្សប ររូវគរិ ររូវថ្ចនរបឌិរោ៉ា ងណ្ដខ្លេះ ឬរោន់

ដររស់ធៅឲ្យថ្ងៃយប់ក្សនលងេួសធៅធដើមបដីក្សដធងហើមធចញចលូប៉ាុណណ ឹ ងធទ ឬរោន់

ដរធដើមបីដសវងរក្សការសបាយធភលើរធភលើនដដលបានពីការធសពធោយ ទទលួបាននវូ

របស់ដដលខ្លួនចងៀបានមយួថ្ងៃៗ  ប៉ាណុណ ឹ ងធទ ធយើងររូវចងចាាំទកុ្សថ្ន ការសធរមច

ចរិតធ្វើអវមីយួក៏្សធោយ ផលដដលធក្សើររបាក្សដមក្ស េនឹ ងគជឺាជតក្សមម គជឺារពេម

លិខិ្រ ថ្នជវីរិរបស់មនសុសម្នន ក់្សៗ ដដលររូវដរទទលួ  ខ្លួនធយើងេនឹ ង គជឺាអនក្ស

ក្សាំណរ់ជតក្សមមជវីរិឲ្យខ្លនួធយើង ោាំងក្សនងុបចចុបបធននេះ និងធៅអនាគរខាងមខុ្  ធយើង

ធ្វើលឡ ធយើងបរសុិទធ ធយើងធ្វើអារក្សក់្ស ធយើងធៅេមង ធរឿងលឡធរឿងអារក្សក់្សោាំងអស់

េនឹ ង វាជា្មមជារដដលបានមក្សពីកាយរពឹរតក្សមម វចរីពឹរតក្សមម និងមធនារពឹរតក្សមម ថ្ន

ធយើងផ្ទទ ល់ម្នន ក់្សៗ េនឹ ងឯង



នាទីរបស់ខ្លនួ ដដលររូវធ្វើឲ្យខ្លនួឯងធនេះ ធៅថ្ន៖

១.១) អតតតថចរយិា ដរបថ្ន ការរបរពឹរតរបធោជន៍ឲ្យខ្លួនឯង ក៏្សបាន

១.២)ការធ្វើនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបរបិរូណ៍ ក៏្សបាន

បុគគល ៤ ពួក្សក្សនងុសងគមមនសុសគ៖ឺ

១) ពួក្សោងរបធោជន៍សុខ្ឲ្យដរខ្លនួឯង មនិោងរបធោជន៍សុខ្ឲ្យ ដល់អនក្ស

ដថ្ទបានដល់

ក្ស) ពួក្សក្សាំណ្ដញ់សវិរ គរិដរពីបាន មនិម្ននបងៀ   ខាងដផនក្សរទពយសមបរត ិ)

ខ្) ពួក្សភជួរដរសធលើខ្នងអនក្សរក្ស

គ) ពួក្សេុរទឹក្សសមលងឹកាក្ស

ឃ) ពួក្សថ្វឿដអបសីុអប

ង)  ពួក្សធសេះម្នរ់ពីរ ឬពួក្សឆឡិនក្សាលសីុក្សាលឆឡនិក្សនទុយ សីុក្សនទុយ

ពិរណ្ដស់ធេើយដដលថ្ន រក្សពេះធ េះធវៀនមនសុសធយើងម្នន ក់្សៗ ររូវការ

អាហារបាយទឹក្ស ធបើមិនឲ្យសីុ ម្ននដរងាប់ ធេើយការដដលររូវបានសីុ វាោល់ដរ

សីុឲ្យខ្លួនឯងដឆឡរជាមុនសិន ធទើបដបងរ ាំដលក្សឲ្យអនក្សដថ្ទតមធរកាយបាន ដរអវី

ដដលធយើងគរួគរិធនាេះគ ឺ្មមជារមិនសុស ចរិតសនាត នមនសុស មនសុសមនិដមនដចូជា

សរវធារធុនាេះធទ អនក្សខ្លេះចញិ្ចឹ មសរវដឆែទកុ្ស ធពលឲ្យបាយវាសីុមាងៗ ររូវឲ្យវារងៀចាាំ

ោល់ដរខ្លួនបរធិោគដឆឡរជាមុនសិន ធេើយធទើបឆែេិះធក្សៀរក្សធមទចក្សមទីដដលធសសសល់ោក់្ស 



ឲ្យោន សីុ ដរមនសុសវញិមិនដមនដធូចនេះធទ ររមូវការថ្នមនសុសរគប់ោន  ដដលម្នន 

ដចូៗ ោន ធនាេះគ ឺចងៀបានសុខ្ សឡប់ទកុ្សខ ដរដដលមនសុសមិនបានផាល់ឲ្យធសចក្សាសុីខ្

ដល់ោន នឹងោន ធនាេះ ធរ េះដរ្ម៌ ៣ ោ៉ា ងរគប់សងែរ់សនាត នចរិត ធ្វើឲ្យជាមនសុស

ខាវ ក់្សោាំងភល ឺធមើលមិនធឃើញោាំងថ្ងៃធបើក្ស គ៖ឺ

១) រណ្ដហ ធសចក្សារីបាថ្នន មនិម្ននក្សាំណរ់ រេូរដល់ម្ននធេើយ ក៏្សដចូជាអរ់ 

ខ្សរ់ោាំងខ្លនួធដក្សនធនៀលធលើគាំនរម្នសរបាក់្ស ជារជិាោមញ្ញមនសុស មិនម្ននអនក្ស

ម្នន ក់្សដដលមនិម្ននធសចក្សារីបាថ្នន ចងៀបានធនាេះធទ ដរធសចក្សារីបថ្នន ររូវការធនាេះ៖

១.១) ររូវក្សុាំឲ្យធបៀរធបៀនអនក្សដថ្ទ

១.២) ររូវម្ននក្សរមិររពាំដដនក្សនុងជវីរិ ឬររូវោគ ល់របម្នណ ក្សនងុការដសវងរក្ស

បានមក្ស

១.៣) ររូវរបក្សបធោយសុចររិក្សមម ឬបានមក្សធោយទធងវើរលឡបរសុិទធ

២)  ទិដឋិ  ការធជឿម្នាំដរធលើខ្លួនឯងម្នន ក់្ស ឬការរបកាន់ម្នាំថ្ន ម្ននដរខ្លួនឯង

ដដលគរិររូវ ធទើបជាធេរមុយួធ្វើឲ្យមនសុសគរិធឃើញដរពីបានសរម្នប់ខ្លួន ធរ េះ

យល់ធឃើញថ្ន ម្ននដរទសសនៈគាំនិរខ្លួនឯងប៉ាធុណ្ដណ េះ របធសើរររមឹររូវជាងអនក្សដថ្ទ

ធេើយក៏្សរបកាន់ម្នាំ ក្សនុងគាំនិរខ្លនួឯង មនិរពមធបើក្សធោរោវ រទទលួដងឹសាំធេងអនក្ស 

ដថ្ទៗ ធទៀរ រេូរកាល យធៅជាធក្សើរបញ្ហហ ឲ្យដល់សងគម ធបៀរធបៀនោន  មិនយល់

សុខ្ ទកុ្សខថ្នោន នឹងោន ជាធដើម ។



៣)  ម្ននេះ  ោពរងឹរឡងឹ ធឆមើងថ្ឆម ថ្វឿឫក្ស ធោយនឹក្សថ្នខ្លនួេនឹ ងឯង រោន់ជាងអនក្ស

ោាំងពួង ធពលធយើងធដើរតមផារ ឬងនល់ោធារណៈ ធយើងនឹងធឃើញស្រសតីមយួចាំននួ

 ក់្សដសបក្សធជើងដក្សងធចារធដើរលាន់សូរដររក្សបិរក្សប់ៗ សួរថ្ន  ក់្សធដើមបីអវី គធឺដើមបី

ឲ្យវាលូរក្សមពស់ធេើយធមើលមក្សរាំធលចរទងៀរោយោឡ រ ដល់រក្សដសដភនក្សអនក្សផង ដរ

តមសោពពិរមនសុសក្សមពស់ ១៥០ ម៉ា ក៏្សបរមិ្នណធដើមធៅដរ ១,៥០ ម៉ា េនឹ ងឯង ដរ

ដដលខ្ពស់ធៅដល់ ១,៦០ ម៉ា ធនាេះ ធរ េះដក្សងធចារវាជយួធលើក្ស ជយួសទយួ ោ៉ា ង

ណ្ដមញិ មនសុសធយើងម្នន ក់្សបរមិ្នណថ្នគាំនិរ គណុោពថ្នធសចក្សាលីឡ មិនម្ននអនក្ស

ណ្ដដចូោន  ធសមើោន ធនាេះធទ ដរអវីដដលមនសុស ធយើងចលូចរិតធនាេះ គធឺលើក្សក្សមពស់ខ្លនួ

ឯង ចងៀឲ្យខ្លួនឯងរបធសើរ ខ្ពងៀខ្ពស់ ជាងអនក្សដថ្ទ ោាំងដដលដងឹថ្ន ោពខ្ពងៀខ្ពស់ ឬ

ធក្សរ តិ៍ធឈាម េះដដលររូវបានមក្សធនាេះ វាមនិស័ក្សតសិម មិនម្ននរលុយោពជាមួយខ្លួនក៏្ស

ធោយ ក៏្សធៅដរចងៀបាន ធរ េះធនេះគជឺាសនាត នមនសុស ការថ្វឿឫក្ស រខ្ពស់ោបធនេះ

ឯង គជឺាធេរជុាបចចយ័ោងបញ្ហហ ឲ្យដល់ខ្លួនធយើងផ្ទទ ល់ផង ដល់សងគមោាំងមលួ 

ផង ។មនសុសដដលធរចើនធៅធោយោពរងឹរឡងឹថ្វឿឫក្សធឆមើងថ្ឆមធរ េះ៖

ក្ស)ជាររិរក្សលូ ( ធក្សើរក្សនុងររក្សលូធសដឋមីលូ្ន )

ខ្) រទពយសមបរតិ

គ) ឋានៈយសស័ក្សតិ៍

ឃ) ការសិក្សា

ង) របូសមបរត ិ( ម្ននរបូរាងសណ្ដឋ នរទងៀរោយ លឡសមសួន )



ច) បរវិារសមបរត ិ( ម្ននបក្សសពួក្សដខ្សរសឡាយអនក្ស្ាំអនក្សរចូធរចើន )ជាធដើម

២) ពួក្សោងរបធោជន៍សុខ្ឲ្យដល់អនក្សដថ្ទ ដរមនិោងរបធោជន៍សុខ្ឲ្យ

ខ្លនួឯងបានដល់

ក្ស) អនក្សជយួរបាប់ ជយួពនយល់ ជយួដណនាាំអនក្សដថ្ទ ដរមិនជយួខ្លួនឯង បុគគល

របធភទធនេះទកុ្សដចូជាោព ន ដដលរោន់ដរសរម្នប់ចមលងអនក្សដថ្ទ ឬទកុ្សដចូដវក្សក្សនុង

ឆ្ន ាំងសមលដដលរោន់ដរសរម្នប់ផសាំធរគឿង និងក្សរូសមល ដរមនិបានោគ ល់រសជារិ

សមលធេើយ

ខ្) អនក្សលេះបងៀធសចក្សាសុីខ្ផ្ទទ ល់ខ្លនួ ធដើមបីោងធសចក្សាសុីខ្ ឲ្យដល់មនសុស

ក្សនុងសងគម គអឺនក្សម្ននឧរតមគរខិ្ពស់ យក្សធសចក្សាទីកុ្សខរបស់មនសុសសរវក្សនងុធលាក្សមក្ស

ជាជើហានទីមួយក្សនងុការធោេះរោយដើធណើ រជវីរិរាល់រពឹរតក្សមម ដដលមនសុសរបធភទ

ធនេះធ្វើធៅសុទធសឹងដរម្ននសុខ្ទកុ្សខរបស់សពវសរវមក្សជាអារមមណ៍ បុគគលរបធភទ

ធនេះបានដល់

ក្ស) រពេះសម្នម សមពទុធជាម្នច ស់

ខ្) អនក្សដកឹ្សនាាំរបធទសអងគការ ោថ បន័ ដដលរបក្សបធោយគរិ្ ម៌ យុរតិ្ ម៌

គ) បណឌ ិ រអនក្សរបាជញ ដដលឧទទិសខ្លួនធដើមបជីារ ិោសនា

៣) ពួក្សដដលោងរបធោជន៍សុខ្ឲ្យដល់ខ្លនួឯងផង ដល់អនក្សដថ្ទផង បាន

ដល់ អនក្សដដលម្ននោន សីល របរពឹរតធសចក្សាលីឡទធូៅ អនក្សរស់ធៅក្សនុងសងគម និង

បានជយួសងគមបុគគលរបធភទធនេះ ធឈាម េះថ្ន



១)  រស់ធៅមនិចធងឡៀរ មិន្ៃន់ ដផនដី

២) ធក្សើរមក្សបានោងរបធោជន៍ោល ប់ធៅបានទកុ្សធក្សរ តិ៍ធឈាម េះ

៣) មក្សោាំងធគទទលួោវ គមន៍ ធៅោាំងឲ្យធគអាល័យ 

៤) ពួក្សដដលមនិោងរបធោជន៍សុខ្ឲ្យដល់ខ្លនួឯង និងមនិោង របធោជន៍

សុខ្ឲ្យដល់អនក្សដថ្ទបានដល់

១) ចធងឡៀរដផនដី

២) ោងោរៈបញ្ហហ ឲ្យដល់សងគម

៣) ទកុ្សដចូជាធឈលើងសងគម ឬបធញ្ញើ ដក្សឡក្សក្សនងុសងគម

២) នាទីរបស់ខ្លនួ ដដលររូវធ្វើឲ្យពពួក្សញារវិងានវុងស បានដល់ ការបាំធពញ

របធោជន៍សុខ្ឲ្យដល់ញារវិងានវុងសក្សនងុររក្សលូ ធោយការជយួសធស្រងាគ េះ ធរជាម 

ដរជងក្សនងុដផនក្សថ្នធសចក្សាលីឡដដលអាចធ្វើធៅបាន និងដដលររូវដរតាំងចរិតធ្វើ គ៖ឺ

២.១)ម្ននការឲ្យោនដចក្សរាំដលក្សជយួយឹរធោង សធនាា ងវងសររក្សលូ

២.២) ម្នន ក្សយសមាីពីធរាេះពិោ ទន់ភលន់ធេើយរបក្សបធោយរបធោជន៍ ឬ

ធៅថ្ន៖

ក្ស) ស្មដី ទឹក្ឃុ្ុំ ធរ េះជា ក្សយដផឡមដលហម



ខ្) ស្មដីផ្កា ធរ េះជា ក្សយម្ននរបធោជន៍រក្សអូបឈៃយុឈៃប់ ធោយធជៀសវាង

ការធ ល ក្សយដដលធ្វើឲ្យដបក្សបាក់្សដល់សងគមញាររិបស់ខ្លួន ឬរគោួររបស់ខ្លួន

គ៖ឺ

ក្ស)  ក្សយផ្ទា ោធជររបធទច រទធោេះធបាេះធបាក្ស ឬធៅថ្ន សមាីធរក្សៀមធរកាេះ

អរ់រសជារ ិសមាទឹីក្សធៅា  សមាីទឹក្សអមបលិ សមាមីុខ្ក្សាំបិរ ក៏្សបាន

ខ្)  ក្សយចាក់្សរកុ្ស ញុេះញងៀ បាំដបក្សបាំបាក់្ស ពរងារ់បរងាស ឬធៅថ្ន សមាីផ្ទា ច់

ោមគគ ីសមាីផ្ទា ច់សុខ្សមាមីនសុសរចដណនសុខ្ ក៏្សបាន

គ) សមាីអរ់ម្ននន័យខ្លឹមោរ រារ់រាយ ប៉ាបាច់ប៉ាធបា៉ា ច ឬធៅថ្ន សមាោីរ់សី

សមាោីរ់បាល់ សមាមីនសុសមនសុសឆែួរ សមាីអរ់បាយ ក៏្សបាន

សមាោីាំង ៣ ធនេះ ក្សនុងនាមធយើងជាសម្នជកិ្សមយួក្សនងុរគោួរ ក្សនុងវងសររក្សលូ

ធយើងររូវធជៀសវាងនិោយ ការធ្វើបានោ៉ា ងធនេះ ធឈាម េះថ្ន បានធ្វើរបធោជន៍

សុខ្ឲ្យដល់ពួក្សញារវិងសរបស់ខ្លួន។ តមពិរធៅ ្មមជារមិនសុសធយើង ហាមឃារ់

មិនឲ្យនិោយ មនិបានជាោច់ខារ និោយឲ្យខ្លីមក្សគឺ អរ់និោយ មនិបាន គឺ

ររូវដរនិោយចរចាឆលងធឆលើយ អស់ពីធរឿងមយួធៅធរឿងមយួ ធដើមបកីារ់បនថយោព

រងឹដណនអរួអាប់ក្សនុងចរិតធចញមក្សឲ្យអនក្សដថ្ទ បានទទលួដងឹផង ធេើយក៏្សសបាយ

ចរិត ដរមិនររូវធភលចថ្ន ទនទឹមនឹងបាននិោយពីធរឿងអវមីួយក្សនងុចរិតធយើងធចញមក្ស

ធនាេះ វាបានឆលងការ់រក្សោសររធចៀក្សអនក្សដថ្ទ ចលូធៅដល់ធបេះដងូធគផងដដរ 

ធេើយ ក្សយរបស់ធយើងធនាេះធោរ អាចធ្វើឲ្យធបេះដងូធគសុខ្ក៏្សបាន ទកុ្សខក៏្សបាន 

ដធូចនេះ ររូវរបយ័រន ក្សយសមាី ធរ េះ៖



ក្ស) សមាី គជឺាអាវ ុ្ មខុ្ពីរ ធរសចធេើយដរអនក្សយក្សធៅធរបើ

ខ្) សមាលីឡ គជឺាថ្នន ាំស័ក្សតិ៍សិទធិ៍មួយសរម្នប់មនសុសឈឺ

គ)សស្រងាគ ម ក្សយសមា ីធឆេះរចិ ដរងុើយូរ ធេើយលាំបាក្សនឹងពនលរ់

ឃ) មនសុសក្សនុងសងគមសពវថ្ងៃ  រស់ធរ េះសមាី សឡុយធរ េះសមាី ធាល ក់្សនរក្ស

ធរ េះសមាី ធេើងោថ នសួគ ៌ ក៏្សធរ េះសមាី ការបាំធពញរនួាទីរបស់ខ្លួន ឲ្យដល់ពពួក្ស

ញារវិងសធនេះ ធៅថ្ន៖

១) ញាតតថចរយិា ការបាំធពញរបធោជន៍ឲ្យដល់ពួក្សញារិ

២)នាទីដដលររូវធ្វើរបសនងឲ្យដល់អនក្សម្ននឧបការគណុ

៣) ការធោេះនវូបាំណុលចាស់ ដដលញារវិងសបានធ្វើមក្សឲ្យខ្លួន

៣) នាទីរបស់ខ្លនួ ដដលររូវធ្វើឲ្យសងគមជារិ សងគមធលាក្សគជឺានាទីចមបងនិង

ចាាំបាច់ររូវធ្វើក្សនងុនាមជាមនសុសម្នន ក់្សរស់ធៅក្សនងុសងគម ក្សុាំធភលចថ្ន ខ្លនួធយើងេនឹ ងមិន

ថ្ន្មមជារបិានតក់្សដរងមក្ស ឲ្យធផសងៗ ោន ធោយការោប ខ្ពស់ ធមម  ស អារក្សក់្ស លឡ 

ោ៉ា ងណ្ដ ក៏្សធោយ ក៏្សសុទធសឹងដរជាដផនក្សមយួថ្នសងគមដចូៗ ោន ធយើងម្ននសិទធិ ម្នន

នាទីក្សនុងការជយួោថ បនាឲ្យសងគមជារ ិសងគមធលាក្សចធរមើន លូរលាស់ ទធងវើដដល

ធយើងរបរពឹរតធ្វើក្សនងុមយួថ្ងៃៗ  សុទធសឹងដរបានផារិក្សប់ទកុ្ស ឲ្យដល់សងគម រពឹរតក្សមម

ោាំងឡាយធនាេះ អាចកាល យធៅជាបញ្ហហ ឲ្យដល់សងគម ក្សនុងដផនក្សអវជិជម្ននក៏្សបាន កាល យ

ធៅជាទសសនគរ ិ គាំនិរធោបល់ ជាធមដបប ជាធដើមក្សនងុដផនក្សវជិជម្ននឲ្យដល់សងគម

ក៏្សបាន ដធូចនេះ មិនថ្នអនក្សម្នន អនក្សរក្ស រសោប់វណណ ៈខុ្សោន ោ៉ា ងណ្ដក៏្សធោយ ក៏្ស



ចាាំបាច់ររូវពឹងអារស័យោន ធៅវញិធៅមក្ស ក្សនុងដផនក្សណ្ដនីមួយជាមនិខាន ធេើយបូក្ស

ផសាំរមួោន ថ្នគាំនិរធោបល់ ថ្នរាល់រពឹរតក្សមមដផនក្សវជិជម្ននោាំងឡាយោាំងពួង របស់

ធយើងម្នន ក់្សៗ ធទើបកាល យបានធៅជាគាំនិររមួ រពឹរតក្សមមរមួ ធសចក្សាសុីខ្រមួ សងគមរមួោន

ោ៉ា ងសនតិសុខ្ … … …។

 




