
ការងារប្រឈមទៅនឹងទបរោះមហន្តរាយទៅតាម 

ទ្នេរឈូងសមុប្រគឺការខិតខំអស់ពីសមត្ថភាព 

ទំាងកំលាំងកាយ និងកំលាំងចិត្ត និងអាចនំាទៅ 

ដល់ការខ្វា យខវាល់គួរទអាយកត់សំរល់ថែមទ្រៀត 

ផង។ ការងារបគ្់របគង និង្រងាកា រភាពកងវាល់គួរ 

ថតបតរូវបានទលើកទ�ើងទៅកនេុងប្រទេ្រ្ររ្ិរ្រពីរ:  
ជាប្រទេ្រអង្គការ និងប្រទេ្រ្ុរគ្គល។ យុ្រ្ធសាសស្តនន 

ការងារបគ្់របគង និង្រងាកា រភាពកងវាល់អនុញ្ញា តទអាយ 

ទំាងអង្គការ និងកម្មករគិត្ុរកជាមុនពីកងវាល់  

និង្ំរហំននការប្រឈម ជាជាងមានប្រតិកម្មធម្មតាទៅ 

នឹងវ្ិរត្តទិពលវាទកើទត�ីង។ យុ្រ្ធសាសស្តននការផ្តល់ជា 

ទោ្រល់សបមា្់រការបគ្់របគង និងការ្រងាកា រភាពខ្វា យ 

ខវាល់ជាលក្ខណោះរមួ និងលក្ខណោះ្ុរគ្គលបតរូវបាន 

អធិ្របាយដូចខ្ងទបកាម។

ននិ្នា ការខាងអង្គការ សំរាបក់ារគ្របគ់្រង 
នងិបង្កា រភាពខាវា យខវាល់

១. ផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធកនេុងការបគ្់របគង  
និង្ំរនាក់្ំរនង។ 

កតា្ត ទំាងទនាោះរមួមានដូចខ្ងបកាម:

•	 ចងាវា ក់ននការ្រងា្គ ្់រ្រញ្ជា មានភាពចបាស់

លាស់ និងរាយការណ៏ពី្ំរនាក់្ំរនង	

•	 អនេកបគ្់របគងមានទពលទវលា 

និងអាច្ំរនាក់្ំរនងបាន

•	 ថណនំាពីទបរោះមហន្តរាយសបមា្់រកម្មករ

•	 ផ្លា ស់្រ្តូរការទធវាើការមិនទអាយទលើសពី 12 

ទមាោ ង និងសបមាក 12 ទមាោ ង

•	 ពន្យល់បបា្់រទោយសទង្ខ្រទៅទពលចា្់រទផ្តើម

ផ្លា ស់្រ្តរូទវន	ទពលកម្មករចា្់រទធវាើប្រតិ្រត្តកិារ។ 

ការផ្លា ស់្រ្តរូគួរថតចំទពលរនេ  ដូទចនេោះកម្មករថដល 
ប្រឈមមុខនឹងការទហៀរទប្រងកំព្់រទចញមក 

ទបរៅ អាចពន្យល់ទោយសទង្ខ្រដល់កម្មករ 

ថដលចូលមក

•	 ការផ្គត់ផ្គត់ចំាបាច់ (ឧទាហរណ៏ របំាងការពារ 

្ឹរកផឹក បកោស ្របមង់ ្ិ៊រច សមាភា រោះអ្់ររ)ំ 

•	 ឧ្រករណ៏ទប្រើកនេុងការ្ំរនាក់្ំរនង 

(ឧទាហរណ៏ ទលខ្ូររសព័ព្ទ វ្ិរ្ុយទាក់្រង)	

២. កំណត់នូវទរល្ំរណង 

និងទរលទៅទអាយចបាស់លាស់ 

(ធានាទអាយបាននូវសុវត្ថភាពកម្មករ)

៣. កំណត់ពីរទរលទៅ និងយុ្រ្ធសាសស្តកនេងុការងារចុោះ 
អន្តរាគមន៏ទអាយចបាស់លាស់ ទហើយសមសស្រ 

ទៅនឹងការងារទ្លាើយត្រទៅនឹងការទហៀរទប្រង 

(្រទបងៀនកម្មករទ�ើងវញិ)

៤. កំណត់្ួរនា្ីរតាមរយោះមុខងារ 

៥. ដឹកនំា និង្រណ្តុ ោះ្រណ្្ត ល្ុរគ្គលិកទោយមានការ 
ពណ៌នាតួនា្ីរជាលាយលក្ខអក្សរសបមា្់រោ

ក់អនុវត្តជាការងារទ្លាើយត្រទៅនឹងទបរោះមហ

ន្តរាយននការទហៀរទប្រងនីមួយៗ។ ទៅទពល

ការោក់កំណត់ស្ថតិទៅទបកាមយុតា្ថ ធិការនន

អង្គការ ឬភានេ ក់ងារ ទផ្សងទ្រៀត (ឧទាហរណ៏ 

អនេក្រ្ួរលទ៉ោការពីទបរោះមមហន្តរាយនន

ការទហៀរទប្រង ឆ្្ម សំមុប្រ កាកបា្របកហម 

ភានេ ក់ងារសុខភាពឥរោិ្រ្រ) ទពលបបា្់រកម្មករ

ពីតួនា្ីររ្រស់ភានេ ក់ងារនីមួយៗ ទាក់្រងមនុស្ស 

និងក្តសីង្មឹ។

៦. ជំនួយបករុមអ្់ររ ំ

៧. ្រទងកាើតប្រព៏ន្ធមិត្តេព័ក្តជិតសនេតិទដើម្រំីប្រ និងបគ្់រ 

បគងប្រតិកម្មននភាពខ្វា យខវាល់។ ជំរញុទអាយមាន 

្ររោិកាសវជិជាមានមួយទដើម្រំីប្រ និងទសចក្តី 

បតាប្រណីជាមួយនឹងការទកាតសរទសើរជាញឹក

ញា្់រ។

ការជួ្រប្រ្រោះទៅនឹងការទ្លាើយត្រនឹងទបរោះ 

មហន្តរាយទៅតាមទ្នេរឈងូសមុប្រ (Gulf  

Coast) និងការខំប្ឹរងសា្ត រទ�ើងវញិគឺជាកងវាល់ 

មួយ ថដលមិនអាចទជៀសរចួ។ កនេងុខណៈទពល 
ថដលទធវាើការទបាសសំអាតការទហៀរទប្រង និងទធវាើ  

ទអាយប្រទសើរទ�ើងវញិនូវសតវាពាហនោះថដលខូច 

ខ្ត ទនាោះវាគឺជាការខិតខំអស់ពីសមត្ថភាព 

និងជារងាវា ន់ផ្្ទ ល់ខលានួ វាក៏អាចជោះឥ្រ្ធិពលទៅដល់

អនេកប្រឈមមុខកនេងុនព័យអន្តរាយ។ រយោះទពលយូរ 

ភាព្ូរលំ្ូរលាយននតបមរូវការ និងការទាមទារ 

តួនា្ីរមហិច្ឆតា និងការ្រោោះពាល់ទំាងការខូតខ្ត 

ដល់្ររសិា្ថ ន និងផល្រោោះពាល់ដល់សហគមន៏អាចជោះ  

ឥ្រ្ធពិលមិនល្អ សូម្ថីតអនេកថដលធាលា ្់រមានវជិាជា  

ជីវៈក៏ទោយ។ ជាទរឿយៗ ្រ្រពិទសាធន៏ននក្តីកងវាល់ 

តាមរយោះអនេកប្រឈមមុខបតរូវបានទលើកទ�ើង 

និងជាការគិត្ុរកជាទបកាយ។ ទទាោះជាោោងណ្ 

ក៏ទោយ ជាមួយនឹងការខំប្ឹរងថប្រង្រន្តិច្រន្តចួ  
ជំហានននការងារបតរូវបានទធវាើទ�ើងទដើម្្ីរបងរួមការជោះ

ឥ្រ្ធពិលននភាពខវាល់ខ្វា យទនោះទអាយទៅតិច្ំរផុត។
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ការគ្របគ់្រង និងបង្កា រក្តីកងវាលស់គរាបអ់នាកគ្របគ់្រង 
និងកម្មករ

ព័ត៌មានខ្លីៗសម្មាប់កម្មករដែលម្បឈមមុខទៅនឹងទម្រោះមហន្តរាយននការទហៀរទម្បង 



៨. ទធវាើថផនការននការបគ្់របគងក្តីកងវាល់។ ឧទាហរណ៏ អនុវត្តដូចខ្ងទបកាម:	

•	 បាោន់សា្ម នពីមុខងារកម្មករទអាយបានទ្រៀងទាត់ 

•	  ឆ្លា ស់រនេ រវាងកម្មករ ថដលមានការងារថដល្រណ្្ត លទអាយមានភាពកងវាល់ ទា្រ-កណ្្ត ល-និងខស់្ 

• ទលើក្ឹរកចិត្តទអាយសបមាក និងមានទពលទវលាចាកទចញការងារប្រឈមទៅនឹងការទហៀរទប្រង 

• អ្់ររពីំសញ្ញា  និងទរាគសញ្ញា ននក្តកីងវាល់រ្រស់កម្មករ រមួមានការទប្រើថ្នេ ទំញៀន ទបគឿងសសវងឹទធវាើជាយុ្រ្ធសាសស្តកនេងុការទោោះសសាយ

• ផ្តល់ទអាយជាលក្ខណោះ្ុរគ្គល និងសមាភា សន៏ជាបករុម

•  អេិវឌ្ឍន៏ថផនការចាកទចញសំរា្់រទអាយកម្មករទចញពីកថនលាងប្រតិ្រតិ្តការ ដូចជាការសមាភា សន៏ ពព័ត៌មានននការចូលទ�ើងវញិ 
ឱកាសកនេងុការរោិះគន់ ការ្រ្ួរលសា្គ ល់ជាក់លាក់ពីទសវាកម្ម

ននិ្នា កាជាលក្ខណះប្ុរ្គលកនាុងការគ្របគ់្រង និងបង្កា រក្តីកងវាល់
១. បគ្់របគងការងារថដលោក់ទអាយ

• កំណត់កបមិតអ្ិរភាពសបមា្់រការងារប្រឈមទៅនឹងការទហៀរទប្រង ជាមួយនឹងថផនការការងារជាក់ថស្តងមួយ

• កំុទធវាើទអាយបាក់្ឹរកចិត្ត ប្រសិនទ្រើទរលទៅននការទ្លាើយត្រនឹងការទបាសសំអាតមិនអាចសទបមចបានភាលា មៗ 

២. តុល្យភាពកនេងុរទ្រៀ្ររស់ទៅ

•	 ទធវាើលំហាត់បបាណ និងកំទៅសាច់ដំុទ្រើអាចទៅរចួ	
•	 ្រ្ួរលទានបគ្់រជីវជាតិ ទជៀសវាងអាហារថដលរ្ម នប្រទោជន៍ ជាតិកាទហវាអីុន ជាតិអាកុលឬ បារ ី

• ្រ្ួរលទានដំទណក និងសបមាកទអាយបានបគ្់របរន់ ជាពិទសសហាមទធវាើកិច្ចការកនេងុរយោះយូរ 

• រកសាការទាក់្រង និងផសារភាជា ្់ររនេ ជាមួយនឹងការរំប្រសង្គមមូលោឋា ន

៣. អនុវត្ត្រទច្ចកទ្រសកាត់្រន្ថយក្តកីងវាល់

•	 កាត់្រន្ថយភាពតានតឹងកនេងុខលានួតាមរយោះសកម្មភាពដូចជា ការដកដទងហើមថវងៗ អង្គយុភាវនា ការទដើរទដើម្ោីស់ភាពស្កឹរ្រស់
 ខួរកបាល

• យកទពលទវលាទធវាើលំហាត់បបាណ ការអាន សា្ត ្់រចំទរៀង ជថជកជាមួយបគរួសារ

• និោយអំពីអារម្មណ៏ និងប្រតិកម្មជាមួយអនេករមួការងារ កនេងុអំ�ុងទពលសមសស្រ

៤. ការោស់សម្ជញញាោះទោយខលានួឯង

•	 សិកសាទដើម្ថីសវាងយល់ និងយកចិត្ត្ុរកោក់ពីសញ្ញា ប្រកាសអាសននេននប្រតិកម្មក្តកីងវាល់ទអាយបានឆ្្់រ

• ្រ្ួរលសា្គ ល់ថ្អនេកអាចបតរូវការជំនួយទដើម្បីាោ ន់ប្រមាណពី្រញ្ហ ប្រតិកម្មក្តកីងវាល់

• ថសវាងយល់ពីភាពខុសរនេ រវាង្ំរនាក់្ំរនងននការជួយជាលក្ខណៈវជិាជា ជីវៈ និងមិត្តភាព 

• ពិនិត្យទមើលការវនិិច្ឆព័យផ្្ទ ល់ខលានួ និងវ្រ្ធម៌

• យកចិត្ត្ុរកោក់ចំទពាោះ សានេ មរ្ួរស ឬការហត់ទហវអស់កំលាងំអាចវវិឌ្ឍន៏ទៅមុខ

• ្រ្ួរលសា្គ ល់ប្រសិ្រ្ធភាពទៅទពលទ្លាើយត្រផ្្ទ ល់ខលានួទៅនឹងទបរោះមហន្តរាយទនោះ ឬបាត់្រង់ការរ្ួររមួ

គបតកិម្មធម្មតាចំពោះគពរឹតក្ារណ៏អាគកក់មយួ

•	 អនេករាល់រនេ ថដលប្រឈមទៅនឹងទបរោះមហន្តរាយទៅតាមទ្នេរឈងូសមុប្រទំាងផលាវូកាយ និងផលាវូចិត្ត បាន្រ្ួរលរងផល្រោោះពា
ល់ទោយសារទបរោះមហន្តរាយ

• បពរួយបារម្មោ៏ោងខ្លា ងំ ្ុរក្ខកងវាល់ កំហឹងគឺជាប្រតិកម្មធម្មតាទៅនឹងបពឹត្តកិារណ៏ដ៏អស់សង្មឹទនោះ

• អនេកហាក់ដូចជាពយាោម្លាងទអាយផុតពីក្តីកងវាល់ និងការហត់ទនឿយជាមួយការសនយា និងកាទ្រ្តជាញា ចិត្ត

• អនេកអាច្រដិទសធតបមរូវការសបមាក និងទពលទវលាសា្ត រទ�ើងវញិ 



ពលខទូរស័ព្ទទានព់េតុការណ៏

ដខសែទូរស័ព្ទជំនួយដ្នែកទទួលរង្លប៉ោះពាល់ទោយការទហៀរទម្បង 
្ូររសព័ព្ទឥតគិតនែលាទសវា: ១-៨០០-៩៨៥-៥៩៩០

ដខសែទូរស័ព្ទទាន់ទហតុការណ៍ជាតិសំរាប់អំទពើហឹងសាកនែុងម្្រួសារ
 

្ូររសព័ព្ទឥតគិតនែលាទសវា : ១-៨០០-៧៩៩-SAFE (៧២៣៣)  
TTY:	១-៨០០-៧៨៧-៣២២៤

ទលខទូរស័ព្ទបង្កា រនូវអំទពើអត្តឃាតជាតិ 
ទលខ្ូររសព័ព្ទឥតគិតនែលា:	១-៨០០-២៧៣-TALK	(៨២៥៥)	
TTY:	១-៨០០-៧៩៩-៤TTY	(៤៨៨៩)	
ទគហ្ំរពព័រ:	http://www.suicidepreventionlifeline.org

អនាកចង្ុលបង្ហា ញពតីកននលែងពយាបាល

ទលខទូរស័ព្ទជំនួយពិទម្រោះពលីការពយាបាល SAMHSA  
ទលខ្ូររសព័ព្ទឥតគិតនែលា:	១-៨០០-៦៦២-HELP	(៤៣៥៧)	
TTY:	១-៨០០-៤៨៧-៤TTY	(៤៨៨៩)	
ទគហ្ំរពព័រ:	http://www.samhsa.gov/treatment/

ពត័រ៌ានពតីការយិាលយ័ប្ូរមូលប្បទានបគ័ត

បណ្្ត ញព័ត៌មានសុខភាព SAMHSA  
ទលខ្ូររសព័ព្ទឥតគិតនែលា:	១-៨៧៧-៧២៦-៤៧២៧		
TTY:	១-៨០០-៤៨៧-៤TTY	(៤៨៨៩)	
ទគហ្ំរពព័រ:	http://www.samhsa.gov/shin

គបភពពត័រ៌ាននិងគបពយាជន៏

មជ្ឃមណ្ឌ លជំនួយបទ្ចេកទទសទម្រោះមហន្តរាយ SAMHSA (DTAC)
ទលខ្ូររសព័ព្ទឥតគិតនែលា:	១-៨០០-៣០៨-៣៥១៥
អីុថមល:	DTAC@samhsa.hhs.gov
ទគហ្ំរពព័រ:	http://www.samhsa.gov/dtac
សំរាប់ព័ត៌មានពិទម្រោះ ជាក់លាក់របស់រែ្ឋ សូមទមត្្ត ទាក់ទងមក  
SAMHSA DTAC។ 

មជ្ឈមណ្ឌ លបង្កា រ និងម្្បម្្ងជំងឺ
វ្ិរយាសា្ថ នជាតិននសុខភាពនិងសុវត្ថភាពអាជីព 
្ូររសព័ព្ទទលខ:	៤០៤-៦៣៩-៣៣១១
ទលខ្ូររសព័ព្ទឥតគិតនែលា:	១-៨០០-៣១១-៣៤៣៥
ទគហ្ំរពព័រ:	http://www.cdc.gov/niosh/docs/2002-107/

វទិយាសាថា នម្្ប់ម្្ងទពលអាសននែននសហព័ន្ធ 		
ទគហ្ំរពព័រ:	http://www.fema.gov/index.shtm

បណ្្ត ញម្្ប់ម្្ងកង្វល់ពលីសា្ម មរបួសកុមារជាត ិ
ទគហ្ំរពព័រ:	http://www.nctsnet.org

ទូរស័ព្ទកដន្ងទ្្វើការ  
ទលខ្ូររសព័ព្ទឥតគិតនែលា:	១-៨០០-៩៦៧-៥៧៥២
ទគហ្ំរពព័រ:	http://www.workplace.samhsa.gov/

កំណត់ចំណំ្:	ការរាប់បញចេូ លននម្បភពព័ត៌មានទៅកនែុងម្កោសព័ត៌មាន
 មិនបញ្ជា ក់ពលីបែ្ឋិទលខទោយមជ្ឈមណ្ឌ លទសវាកម្មសុខភាពខាង្្ូវ្ិត្ត  

ការម្្ប់ម្្ងទសវាកម្មសុខភាព្្ូវ្ិត្ត ការទម្បើម្បាស់ទម្្ឿងសសវងឹ 
ឬនាយកោ្ឋ នសុខភាព និងទសវាកម្ម្នធានមនុសសែ ននសហរែ្ឋអាទមរកិ។

SMA10-4606Cambodia	
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សញ្ញា នែលអនាកអាចគតរូវការជនំយួកនាុងការគ្របគ់្រងក្តីកងវាល់

•	 វទងវាងសា្ម រតី ឬបច្ូរកបច្រល់ និងពិបាកគិតកនេងុការ្ំរនាក់្ំរនង

• លំបាកកនេងុការចងចំាពីការថណនំា

• លំបាកកនេងុការរកសាលំនឹង

• ងាយនឹងខកចិត្ត និងទកើនទ�ើងនូវការទ ល្ា ោះប្រថកកថដលមិនមានលក្
ខណោះសំរល់ណ្មួយ

• អសមត្ថភាពកនេងុការចូលរមួទោោះសសាយ្រញ្ហ  សទបមចចិត្តចិត្ត 

• ប្រឈមមុខនឹងទបរោះថ្នេ ក់ថដលមិនចំាបាច់

• ដំទណើ រញព័រ ឈកឺបាល ចង់ក្អតួ

• រងូថេនេក និងទខសាយទសាតវញិ្ញា ណ

• ទរាគសញ្ញា បគរុនរងារ ផ្្ត សាយ 

• កាត់្រន្ថយការយកចិត្ត្ុរកោក់ និងមានការពិបាកកនេងុការប្រមូលអារម្មណ៏

• ការបាត់្រង់វត្ថវុសិព័យ 

• មិនអាចសបមាកបាន ទពលរ្ម នភារកិច្ច 

• ការ្រដិទសធមិនទធវាើតាមការ្រញ្ជា  ឬចាកទចញពីការងារ 

• ្រទងកាើនការទប្រើថ្នេ ទំញៀន ឬទបគឿងសសវងឹ

• ភាពមិនសមរម្យខុសធម្មតា 

វធិតីសគរាបជ់យួគ្របគ់្រងក្តីកងវាលរ់បសអ់នាក

•	 កាត់្រន្ថយទមាោងទធវាើការទអាយទៅតិចជាង ១២ទមាោងកនេងុមួយនែងៃ 

• ឆ្លា ស់ការងារពីកងវាល់ទបចើនទៅតិច

• ឆ្លា ស់ការងារពីលក្ខណោះរ្ូរភាព ទៅជាកិច្ចការ្រមាលា ្់រដូចថដលបានទធវាើរចួ
ទហើយ 

• សូមទប្រើកម្មវធីិជំនួយខ្ងការផ្តល់ដំ្ូរនា្ម នតាមរយោះភានេ ក់ងារ 
ឬអង្គការរ្រស់ពួកទគ 

• ផឹក្ឹរកទអាយបានទបចើន និង្រ្ួរលទានអាហារសំរន់ប្រក្រទោយសុខ
ភាព ដូចជាថផលាទឈើសសស់ នំ្រោព័ង និងអាហារថ្មពលទផ្សងទ្រៀត 

• ឧសសាហ៏សំរាកកនេងុរយោះទពលខលាីៗ  ដូចថដលធាលា ្់របានទធវាើ 

•  និោយពីអារម្មណ៏រ្រស់អនេកពីការ្ំរផលាិច្ំរផ្លា ញដល់្ររសិា្ថ ន 
ថដលអនេកបានទ�ើញ និងអវាថីដលអនេកធាលា ្់របានទធវាើ

• រកសាការ្ំរនាក់្ំរនងជាមួយបគរួសារ និងមិត្តេព័ក្តរ្រស់អនេក

• ចូលរមូទៅកនេងុពិធីរឮំក ក្ួន និងទប្រើនិមិត្តសញ្ញា ជាវធីិកនេងុការ្រងាហ ញពី 
អារម្មណ៏ 

•	 ចា្់រនដគូរជាមួយអនេកទផ្សងទ្រៀត ដូទចនេោះអនេកអាចតាមោនពីកងវាល់រវាងរនេ  

ទៅវញិទៅមក 


