
 

ទ្រឹស្តី “ដំរ-ីហ្ម-ផ្លូវ” ក្នុងក្ចិ្ចការផ្លល ស់្ប្តូរឥរយិាប្ថស្តីពជីំងឺកូ្វដី-១៩ 
 

  នៅនពលដដលអ្នក្ច្ងផ់្លល ស់្ប្តូរឥរយិាប្ថណាមយួ 
ន ើអ្នក្គួរគិ ពីក្ត្តត អ្វខី្លះ? នយាងត្តមនស្ៀវនៅដដលមាន
ច្ំណងនជើងថា “ការផ្លល ស់្ប្តូរ” វធិីផ្លល ស់្ប្តូរអ្វីមយួដដលពិបាក្
នឹងផ្លល ស់្ប្តូរដដលនិពនធនោយនោក្ Chip និង Dan Heath 
បានស្រនស្រថា : “នដើមបផី្លល ស់្ប្តូរឥរយិាថណាមយួ អ្នក្ទ្ ូវ
 ទ្មងហ់្ម នលើក្រឹក្ច្ ិតដំរ ីនងិទ្ ួស្ទ្ត្តយផ្លូវ” ។ ទ្ប្សិ្ននប្ើ

អ្នក្អាច្នធវើទងំ ៣ ននះ ការផ្លល ស់្ប្តូរអាច្នក្ើ មានន ើង នទះប្ី
អ្នក្មនិមានធនធាននទ្ច្ើនក្ន៏ោយ ។ 

នោក្ Jonathan Haidt ដដលជាអ្នក្ជំនាញដផ្នក្
ច្ិ តសាស្តស្ត បានប្នងកើ ទ្រឹស្តីដដលនគនៅថា “ដំរ-ីហ្ម-ផ្លូវ” ។ 
ដំរ ី ហ្ម និងផ្លូវ  ំណាងនោយដផ្នក្ដសំ៏្ខានន់មីយួៗនន
ឥរយិាប្ថរប្ស់្មនុស្ស ដដលអាច្មានឥរធពិលនៅនលើការ

 
  

 
• ទ្រឹស្តី “ដំរ-ីហ្ម-ផ្លូវ” ក្នុងកិ្ច្ចការផ្លល ស់្ប្តូរឥរយិាប្ថស្តីពីជំងឺកូ្វដី-១៩  
• ការចូ្លរមួរប្ស់្ទ្ប្ជាពលរដឋ ក្នុងការរប្ស់ាក  ជំ់ងឺកូ្វដី-១៩ 

• នផ្សងៗស្តីពីការផ្លល ស់្ប្តូរឥរយិាប្ថ និងការនលើក្ក្មពស់្សុ្ខ្ភាព 



 

ត្តងំច្ិ តក្នុងការផ្លល ស់្ប្តូរឥរយិាប្ថរប្ស់្មនុស្ស ។ ទ្រឹស្តីននះ
បាននលើក្ន ើងថា : 

ដំរ ី:  ំណាងឱ្យដផ្នក្ររួលឥរធិពលនោយមននាស្នចច នា               
និងការច្ងប់ាន ។ 
ហ្ម :  ំណាងឱ្យការគិ គូរនោយមាននហ្ ុផ្ល នោយនទ្ប្ើ 
ច្ំនណះដងឹ នងិព ័ម៌ាននផ្សងៗ ។ 
ផ្លូ វ : អ្វីដដលអាច្គំទ្រដល់ហ្ម និងដំរឱី្យបាននៅដល់ 
នគលនៅ ។ 

         ដូច្នច្នះ ក្នុងការស្នទ្មច្បាននូវការផ្លល ស់្ប្តូរឥរយិាប្ថ
ណាមយួ គួរពិចារណាដូច្ខាងនទ្កាម : 

 ទ្មង់ហ្ម : ផ្តល់នូវការ ទ្មង់រិស្ដដលច្ាស់្ោស់្ និង 
ទ្បាក្ដទ្ប្ជា ។ 
នលើក្រឹក្ច្ិ តដំរ ី :   សាា ប្ស្ាង់ និងយល់ពីអារមមណ៍  ឬ  
មននាស្នចច  នានៅនលើមូលនហ្ ុដដលទ្ ូវនធវើអ្វីមួយ ។ 
ទ្ ួស្ទ្ត្តយផ្លូ វ  :  កា ់ប្នថយច្មាា យដដលទ្ ូវនៅដល់  
នគលនៅ ឬដក្នច្ញនូវឧប្ស្គគនៅត្តមផ្លូវ ។ 

                ជាពិនស្ស្  នៅក្នុងការងារនលើក្រឹក្ច្ិ តឱ្យទ្ប្ជាជន       
ក្មពុជារស់្នៅក្នុង “គនលងថមី”  ទ្រឹស្តីននះកានដ់ មានសារសំ្ខាន ់
ក្នុងការទ្ប្យុរធទ្ប្ឆងំនងឹជំងនឺនះ នហ្ើយនយើងន ើញថា ទ្គប្់
សាថ ប្ន័សុ្រធដ រមួច្ំដណក្ក្នុងក្ិច្ចការននះ មនិថាក្នុងដផ្នក្ ហ្ម 
ដំរ ីឬផ្លូវ នរ ។ ខាងនទ្កាមននះគឺជាឧទហ្រណ៍ទ្សាប្ ់។ 

           ការនទ្ប្ើសារដដលមានអ្ ថនយ័ទ្ ឹមទ្ ូវ និងច្ាស់្ោស់្ 
នធវើទ្ប្ជាជនអាច្ចាប្់យក្ច្ំនណះដឹងអ្ំពីការការពារខ្លួនពី
ជំងកូឺ្វដី-១៩ យា៉ា ងមានទ្ប្សិ្រធភាព ។ ក្នុងឆន  ំ ២០២០ 
មជឈមណឌ លជា ិនលើក្ក្ំពស់្សុ្ខ្ភាពននទ្ក្សួ្ងសុ្ខាភបិាល 
បានផ្តល់សារអ្ប្់រសុំ្ខ្ភាពទ្ស្ប្ត្តមនពលនវោ និងផ្តល់
ជូនត្តមរយៈស្មាា រអ្ប្់រនំិងទ្ប្ពន័ធផ្សពវផ្ាយ ដដលនធវើឱ្យ
ទ្ប្ជាជនងាយយល់និងងាយររួលបានរួមមាន ផ្លិ និង
នធវើស្ហ្ទ្ប្ ិប្ តិការផ្លិ ស្មាា របាន ២២២ ទ្ប្នភរ ជា
ស្ប៉ា វរិយុ រូររស្សន ៍ច្នទ្មៀង នស្ៀវនៅ ផ្លា ងំបា៉ា ណូ រូប្ភាព

ផ្លា ងំធំ និងស្នលឹក្ប្  ់ ទ្ពមទងំត្តមរយៈប្ណាត ញស្ងគមផ្ង
ដដរ ។ 

នោយដ ក្ អ្ងគការ Save the Children បានរក្
ន ើញត្តមរយៈការសិ្ក្ាទ្សាវទ្ជាវជាស្ក្លថា មានកុ្មារ
និងអាណាពាបាលជានទ្ច្ើននាក្ ់មានការនក្ើនន ើងនូវអារមមណ៍
អ្វជិជមាន ក្នុងអ្ំ ុងនពលការរកី្រាលោលននជំងឺកូ្វដី-១៩ ។ 
នដើមបនី្លើយ ប្នៅនឹងប្ញ្ហា ននះ អ្ងគការ Save the Children 
បានប្នងកើ មនធាបាយនផ្សងៗនដើមបីជួយ ដល់ផ្លូ វច្ិ តរប្ស់្
ទ្ប្ជាជន ដូច្ជាត្តមរយៈគំនូរជីវច្ល ដលបង នស្ៀវនៅនរឿង 
។ល។ 

          នទះជាយា៉ា ងណាក្ន៏ោយ ការដច្ក្រដំលក្ច្ំនណះដឹង 
នោយមិនបានប្នងកើ ប្រយិាកាស្ជំុវញិខ្លួន ដដលអាច្ឱ្យ
ទ្ប្ជាជននទ្ប្ើទ្បាស់្ច្ំនណះដងឹទងំននាះក្នុងភាពងាយទ្សួ្ល 
គឺមនិអាច្ផ្លល ស់្ប្តូរឥរយិាប្ថបាននរ ។ អ្ងគការ PSI ត្តមរយៈ
គនទ្មាង PHB Activity ដដលឧប្ ថមាថវកិានោយ USAID 
បាននធវើយុរធនាការ “ភូមអិាយុដវង” ដដលយុរធនាការននាះបាន
ផ្តល់ភាពងាយទ្សួ្លឱ្យទ្ប្ជាជនក្នុងស្ហ្គមន ៍ នរៀប្ច្ំក្ដនលង
ោងនដមយួដស៏ាមចញ នៅផ្ាះរប្ស់្ពួក្នគ ។ ក្នុងរយៈនពល  
១ដខ្ននយុរធនាការននាះ ទ្ប្ជាជនជាង ១៤០ ទ្គសួារបាន
នរៀប្ច្ំឱ្យមានក្ដនលងោងនដនៅមុខ្ផ្ាះរប្ស់្ពួក្គ  ់។ ការ
ដដលទ្ប្ជាជនក្នុងស្ហ្គមនម៍ានក្ដនលងោងនដនៅមុខ្ផ្ាះ គឺ
គ ប់ានផ្តល់ភាពងាយទ្សួ្លដល់ទ្គួសារនិងនភញៀវដដលមក្
នលងផ្ាះរប្ស់្គ  ់បានោងនដមុននឹងចូ្លក្នុងផ្ាះ ។ ដូនច្នះ
អាច្នធវើឱ្យពួក្គ ច់ាប្យ់ក្រមាល ប្ោ់ងនដបានយូរអ្ដងវង ។ 

   ការផ្លល ស់្ប្តូរឥរយិាប្ថអាច្ជាការងារមយួលំបាក្ 
ដ ទ្រឹស្តីននះជួយ ផ្តល់ច្នមលើយថា ន ើនហ្ ុអ្វីការងារផ្លល ស់្ប្តូរ
ឥរយិាប្ថ ទ្មូវឱ្យមានការចូ្លរមួពីទ្គប្់ៗ គន  នដើមបសី្នទ្មច្បាន
នូវនគលប្ណំងដដលមានដូច្ដដលនយើងន ើញក្នុងឧទរហ្ណ៍
ខាងនលើទ្សាប្ ់គឺមជឈមណឌ លជា ិនលើក្ក្ំពស់្សុ្ខ្ភាពបាន
ជួយ  “ ទ្មងហ់្ម”  អ្ងគការ Save the Children ជួយ នលើក្
រឹក្ច្ិ តដំរ ីនងិគនទ្មាង PHB ជួយ ទ្ ួស្ទ្ត្តយផ្លូវ ។ ន ើមាន
ស្ក្មមភាព ហ្ម ដំរ ីផ្លូវ ដដលនធវើនោយសាថ ប្ន័ណានផ្សងនរៀ  
ដដលអ្នក្បានដងឹ?



  

ការចូ្លរមួរប្ស់្ទ្ប្ជាពលរដឋក្នុង 
ការរប្ស់ាក  ជ់ំងកូឺ្វដី-១៩ 

    

          ការផ្ាុះន ើងនូវជំងឺកូ្វដី-១៩  ទ្មូវឱ្យមានវធិានការរប្់
សាក  យ់ា៉ា ងឆប្រ់ហ័្ស្ និងនោយមានការចូ្លរមួន ល្ើយ ប្នឹងការ
ទ្ប្ឈមពីទ្គប្វ់ស័ិ្យ ។ មជឈមណឌ លជា ិនលើក្ក្ំពស់្សុ្ខ្ភាព
បានចូ្លរមួយា៉ា ងស្ទ្សាក្ស់្ទ្សំា និងនដើរ ួយា៉ា ងសំ្ខានក់្នុងកិ្ច្ចការ
ទ្បាទ្ស័្យទក្រ់ងហានិភយ័ និងពទ្ងឹងការចូ្លរមួរប្ស់្ស្ហ្គមន ៍
ក្នុងការន ល្ើយ ប្នឹងជំងឺកូ្វដី-១៩ ទ្ពមទងំមានស្ហ្ទ្ប្ ិប្ តិការ 
យា៉ា ងជិ ស្និរធពីសំ្ណាក្ន់ដគូនផ្សងៗដូច្ជា នាយក្ោឋ នទ្ប្យុរធនឹង
ជំងឺ ល្ង (CDC)  ននទ្ក្សួ្ងសុ្ខាភបិាល អ្ងគការជីអាយហ្ស ិ (GIZ) 
អ្ងគការសុ្ខ្ភាពពិភពនោក្ (WHO) និងអ្ងគការយូនីនស្ហ្វ 
(UNICEF) ជានដើម ។ 

        ការផ្តល់ព ័ម៌ាននៅឱ្យទ្ប្ជាជនអំ្ពីកិ្ច្ចការពារខ្លួននឹងហានិភយ័ 
ដដលប្ងកន ើងនោយជំងឺកូ្វដី-១៩ គឺជាគនលឹះមយួក្នុងការកា ប់្នថយ
ការ្ លងននជំងឺននះ ។ ក្នុងឆន  ំ ២០២០ មជឈមណឌ លជា ិនលើក្ក្ពំស់្
សុ្ខ្ភាពបានផ្តល់សារអ្ប្រ់សុំ្ខ្ភាពទ្ស្ប្ត្តមនពលនវោ និងផ្តល់
ជូនត្តមរយៈស្មាា រអ្ប្រ់និំងទ្ប្ពន័ធផ្សពវផ្ាយ ដដលនធវើឱ្យទ្ប្ជាជន
ងាយយល់និងងាយររួលបាន ។ មជឈមណឌ លជា ិបានផ្លិ      
និងនធវើស្ហ្ទ្ប្ ិប្ តកិារផ្លិ ស្មាា របាន ២២២ ទ្ប្នភរ ជាស្ប៉ា 
វរិយុ រូររស្សន ៍ច្នទ្មៀង នស្ៀវនៅ ផ្លា ងំបា៉ា ណូ រូប្ភាពផ្លា ងំធំ និង
ស្នលឹក្ប្  ់ ។ នទ្ៅពីននាះ មជឈមណឌ លក្ប៏ាននធវើការផ្សពវផ្ាយ
ត្តមរយៈប្ណាា ញស្ងគមរមួមាន Facebook, YouTube, 
Telegram…; រូររស្សន,៍ វរិយុ, LED, ផ្លា ងំប្ោធំៗ; ត្តមរយៈ
ប្ណាា ញអាជាញ ធរ និងមស្តនាីសុ្ខាភបិាលទងំ ២៥ រាជធានីនខ្ ត 
និងបានដច្ក្ចាយជា CD និង USB ផ្ងដដរ ។ 

    

       មជឈមណឌ លជា ិបានច្ងទ្ក្ងនូវនស្ច្ក្ាដីណនាសំ្ាីពីការអ្នុវ ា
វធិានការប្ងាក រការច្មលងជំងឺកូ្វដី-១៩ នោយមាននស្ច្ក្ាីដណនាជំា
ជំនួយដល់ថាន ក្ដឹ់ក្នាសំ្ហ្គមន ៍ទ្កុ្មទ្រទ្រងសុ់្ខ្ភាពភូម ិគណៈក្មមការ
ទ្គប្់ទ្គងមណឌ លសុ្ខ្ភាព នដើមបចូី្លរមួផ្តល់សារអ្ប្់រសុំ្ខ្ភាពអំ្ពី
ជំងឺកូ្វដី-១៩ដល់ទ្ប្ជាជន និងចូ្លរមួន ល្ើយ ប្នឹងសាថ នភាពននការ
រកី្រាលោលជំងឺកូ្វដី-១៩ នៅត្តមដំណាក្ក់ាលននការច្មលងនីមយួ  ៗ។ 

        នលើស្ពីននះ នោយមានការគទំ្រពីអ្ងគការសុ្ខ្ភាពពិភពនោក្  
មជឈមណឌ លជា ិនលើក្កំ្ពស់្សុ្ខ្ភាព ប្នងកើ វធីិសាស្តស្តនិងឧប្ក្រណ៍
ស្ទ្មាប្ត់្តមោនសុ្ខ្ភាព    នោយមានការចូ្លរមួពីស្ហ្គមន ៍ដដល
មាននគលបំ្ណង ទ្មង់រិស្ទ្កុ្មការងារថាន ក្់មនាីរសុ្ខាភិបាល 
ទ្សុ្ក្ទ្ប្ ិប្ តិ  និងមណឌ លសុ្ខ្ភាពអ្នុវ តជាមួយស្ហ្គមន៍ 
ប្នងកើ ជាយនតការរាយការណ៍ក្រណីស្ងស័យអំ្ពីជំងឺកូ្វដី-១៩ និង
ប្ញ្ហា សុ្ខ្ភាពសាធារណៈប្នាា នន់ផ្សងនរៀ  មក្កានម់ណឌ លសុ្ខ្ភាព
ឱ្យបានឆប្រ់ហ័្ស្ និងជំរុញការន ល្ើយ ប្ពីមណឌ លសុ្ខ្ភាពនៅ
ដល់ស្ហ្គមនឱ៍្យបានទនន់ពលនវោ ។ ជាពិនស្ស្ ទក្រ់ងនឹង
ព័ ៌មានមិនពិ  ពាក្យច្ចាមអារា៉ា ម និងសាថ នភាពនផ្សងៗទក្រ់ង
នឹងជំងឺកូ្វដី-១៩ ។ 

        នោយច្ំនួនក្រណីវជិជមាននៅដ ប្នតនក្ើនន ើង មស្តនាីសុ្ខាភបិាល 
និងអាជាញ ធរ ចាបំាច្ទ់្ ូវអ្ប្រ់សុំ្ខ្ភាព ក្នុងការរប្ស់ាក  ក់ារនក្ើនន ើង
ននការ ល្ងត្តមស្ហ្គមន៍ននះ ។ មជឈមណឌ លជា ិទ្បឹ្ងដទ្ប្ងយា៉ា ង 

  
 



 

 

 

មជឈមណឌ លជា ិនលើក្ក្ំពស់្សុ្ខ្ភាពននទ្ក្សួ្ងសុ្ខាភបិាល 
#៣ ផ្លូវជា ៦ិA ភមូនិគៀនឃ្ល ងំ ស្ងាក  ដ់ទ្ពក្ោប្ ខ្ណឌ នទ្ជាយច្ងាវ  រាជធានភីននំពញ 

រូរស័្ពា: ០២៣ ៤៣២ ០៥១ / ០២៣ ៤៣២ ០៦១ 
អ្ុីដមល: info@nchp.gov.kh | ដវប្សាយ: www.nchp.gov.kh 

នហ្វស្ប្ ុក្: https://www.facebook.com/nchp.gov.kh/ 

ស្ក្មមក្នុងស្ក្មមភាពននះ  នោយក្នុងឆន ២ំ០២០ បាននរៀប្ច្ំវគគ
ប្ណាុ ះប្ណាា លស្ាីពីការអ្ប្រ់សុំ្ខ្ភាព ការនទ្ប្ើទ្បាស់្ស្មាា រអ្ប្រ់ ំ
សុ្ខ្ភាពស្តីពីជំងឺកូ្វដី-១៩ ដល់មស្តនាីសុ្ខាភបិាលនិងអាជាញ ធរ បាន
ច្ំនួន ៨ រាជធានី-នខ្ ា ដដលមានសិ្កាា កាមចូ្លរមួចំ្នួន ២៤០ នាក្ ់
ក្នុងននាះស្តស្ាីមានចំ្នួន ១៤១ នាក្ ់ ។ វគគប្ណាុ ះប្ណាា លនផ្លា  
សំ្ខានន់ៅនលើការទ្បាទ្ស័្យទក្រ់ងហានិភយ័សុ្ខ្ភាព និងការ
នទ្ប្ើទ្បាស់្ស្មាា រអ្ប្រ់សុំ្ខ្ភាព ជំនាញរំនាក្រំ់នង នដើមបនី ល្ើយ ប្
នឹងប្ញ្ហា ទ្ប្ឈមនៅក្នុងស្ហ្គមន ៍។ 

          នៅក្មពុជាក្ដូ៏ច្ជាទ្ប្នរស្នផ្សងៗនរៀ  ដដលររួលរង
ផ្លប្៉ាះពាល់ពីជំងឺកូ្វដី-១៩ បានទ្ប្ឈមនឹងការរស់្នៅត្តម
ដប្ប្គនលងថម ី ដដលទ្ ូវការសារឬព ័ម៌ានដដលនគអាច្នជឿជាក្់
បាន ។ ទ្ក្ុមការងារននមជឈមណឌ លជា ិនលើក្កំ្ពស់្សុ្ខ្ភាព
យល់ពីការចាបំាច្ន់នះ នហ្ើយខិ្ ខំ្ទ្បឹ្ងដទ្ប្ងក្នុងការចុ្ះអ្ប្រ់និំង
ត្តមោនការនទ្ប្ើទ្បាស់្ស្មាា រអ្ប្រ់សុំ្ខ្ភាព ក្នុងនគលបំ្ណង
ជួយ ដល់អាជាញ ធរនិងមស្តនាីសុ្ខាភបិាល ក្នុងការគទំ្រប្នច្ចក្នរស្
អ្ប្រ់ដំល់ស្ហ្គមននិ៍ងការអ្នុវ ាការរស់្នៅត្តមដប្ប្គនលងថម ី ។ 
ក្នុងឆន  ំ២០២០ ទ្កុ្មការងារបានចុ្ះអ្ប្រ់និំងត្តមោនបានចំ្នួន 
២៥ ដង  ដល់ ២៣ នខ្ ា ។ 

          នៅមានកិ្ច្ចការជានទ្ច្ើននរៀ ដដលមជឈមណឌ លជា ិស្នទ្មច្ 
បានដដលមនិអាច្ោក្ប់្ចចូ លអ្ស់្   ដូច្ជាកិ្ច្ចស្ហ្ទ្ប្ ិប្ តកិារ 

   

នផ្សងៗស្តីពីការផ្លល ស់្ប្តូរឥរយិាប្ថ និងការនលើក្ក្មពស់្សុ្ខ្ភាព 

 
នផ្សងៗជាមួយនាយក្ោឋ នទ្ប្យុរធនឹងជំងឺ ល្ង អ្ងគការសុ្ខ្ភាព
ពិភពនោក្ អ្ងគការយូនីនស្ហ្វ និងអ្ងគការនដគូជានទ្ច្ើននរៀ  ។ 
នទះជាយា៉ា ងណាក្ន៏ោយ នៅមានកិ្ច្ចការជានទ្ច្ើននរៀ ដដល
នយើងទ្ ូវនធវើ  នោយទ្ប្កានឱ់្យបានខាជ ប្ខ់្ជួននូវវធិានការការពារ
ខ្លួនដដលដណនានំោយរាជរោឋ ភបិាលក្មពុជាគឺ ៣កំុ្ “កំុ្នៅក្ដនលង
មានមនុស្សនទ្ច្ើន កំុ្នៅក្ដនលងបិ្រជិ គម នខ្យល់នច្ញចូ្ល និងកំុ្
ប្៉ាះពាល់ ចាប្ន់ដ ឬឱ្ប្គន ” និង ៣ការពារ “ពាក្ម់ា៉ា ស់្ ោងនដ
នឹងសាប្ ូឱ្យបានញឹក្ញាប្ ់និងរក្ាគមាល  ពីគន  ១,៥ ដម៉ាទ្ ន ើង
នៅ” ទ្ពមទងំចាក្វ់៉ា ក្សំ់ាង នដើមបឱី្យកិ្ច្ចការពារខ្លួនកានដ់ មាន
ទ្ប្សិ្រធភាពខ្ពស់្ ។ 

1. ជប្៉ាុនផ្ាល់ជំនួយជាង ៨៥ មុនឺដុោល រ ស្ទ្មាប្ន់លើក្ក្មពស់្សុ្ខ្ភាព អ្នាមយ័និងប្រសិាថ ន - Post Khmer 
2. ការវយ នមលនលើគំនិ ផ្តួច្នផ្តើមអ្ប្់រផំ្សពវផ្ាយអំ្ពីហានិភយ័និងបំ្ផុ្ស្ច្លនាស្ហ្គមន៍ ឲ្យទ្ប្កាន់យក្ឥរយិាប្ថរប្ស់ាក  ជំ់ងឺកូ្វដី-១៩ - 
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