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យុវជន និងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត គឺជាចាំណងជជើងជសៀវជៅមួយ ថែលជរៀបជរៀងជោយ “គណៈកមមការ
អភិវឌ្ឍន៍ជសៀវជៅអប់រំយុវជន កនងុ វិស័យថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត” ពិនិត្យនិងផ្តល់ជោបល់ជោយអនុគណៈ
កមមការសុខភាពផ្លូវចិត្តក្កសួងសុខាភិបាល និងអងគការចតិ្តសងគមអនតរវបបធម៌ TPO  សក្មបសក្មួលការ
ជរៀបជរៀង នងិចងក្កងឯកសារជោយនាយកោះ នថែទាំសុខភាពជនបទ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សហការ
នឹង សមាគមរញ្ជនពុទធិបជោធនមិត្ត CamboKids ឆ្ន ាំ២០០៤។ 
 
ជោយយល់ជ ើញថា ជសៀវជៅជនេះមានសារក្បជោជន៍ែល់អនកអានក្គប់រូប ជាពិជសសយុវជន ថែលក្ត្ូវ
ការវិធីសាស្តសតកនងុការបនធូរបនថយភាពតានត្ឹង និងវបិត្តិជផ្េងថែលជកើត្មានជាយថាជហត្ុ នងឹបានជាមាគ៌
ែ៏ក្បជសើរមួយសក្មាប់ជីវិត្ក្បចាំថ្ែៃ ជទើបគិត្ថាគួរថត្យកមកោក់ផ្ាយជែើមបីជាក្បជោជន៍កនងុការសិកា
ត្ជៅ។ សូមតាមោនអាន ែូចមានជសចកតតី្ជៅជនេះ 
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អារម្ភកថា 
 

បនាា ប់ពីបានឆ្លងកាត្់សស្តរគ មអស់រយៈជពលជាងពីរទសវត្េកនលងមក ក្បជទសកមពុជាជយើងបាន
ទទួលការបាត្់បង់ោ៉ា ងធាំជធងថែលពុាំអាចពពិណ៌នាបាន។ ជក្កាយពីសាត រ និងជរៀបចមជ ើងវញិនូវជហោះ
រចនាសមព័នធសងគមថែលទទួលរងការខូចខាត្បណ្តត លមកពីសស្តរគ ម ក្បជទសកមពុជាបានថក្បក្បួល និង
ផ្លល ស់បតូរោ៉ា ងជក្ចើននាបចចបុបនន។ ការរស់ជៅឆ្លងកាត្់វបិត្តិជផ្េងៗរួមនងិការថក្បក្បួលកនុងសងគមកនលងមក 
បានជេះឥទធិពលោ៉ា ងខាល ាំជាវិជជមាន និងអវិជជមានទាំងឡាយជែលបានជកើត្ជ ើងកនុងសងគមនាជពលបចចុបបនន 
ជាពិជសស បញ្ហា ថែលបនេល់ទុកពីសស្តរគ មែូចជា ការក្ោត្់ក្បាស់ឪពុកមាត យ បងបអុន  វិនាសក្ទពយសមបត្ត ិ
ការធ្លល ក់ខលួនពិការ និងផ្លប៉ាេះោល់ជាអវិជជមានជផ្េងៗថែលបណ្តត លមកពីសស្តរគ មកនលងមកជនាេះ បានជធវើ
ឲ្យមានការប៉ាេះទងគិចោ៉ា ងធៃនធ់ៃរែល់ផ្លូវចិត្តរបស់ក្បជាជនជយើង ក្ពមទាំងបជងកើត្ឲ្យមានបញ្ហា ផ្លូវចិត្ត( វិបត្តិ
ផ្លូវចិត្ត ឬបញ្ហា ចិត្តសងគម) ជែវើឲ្យអនករងជក្គេះជោយសារសស្តរគ មទាំងអស់មានសាថ នភាពផ្លូវចិត្តអាប់អួ
ជោរជពញជៅជោយភាពតានត្ឹងចិត្តជាក្បចាំ រួមនឹងកតីអស់សងឃឹមចាំជោេះអនាគត្ ការបាក់ទឹកចតិ្ត និងការ
ភ័យខាល ចជានចិចកនងុជិវិត្រស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ។ 
 

បញ្ហា ែូចបានជរៀបរាប់ខាងជែើមជនេះ ក៏បានជផ្ារមកឲ្យយុវជនជាមនុសេជាំនាន់ែមីផ្ងថែរ។ បញ្ហា
ទាំងអស់ជនេះ គួបផ្េាំនឹងបញ្ហា អវិជជមានមួយចាំននួជទៀត្កនុងសងគមែចូជា បញ្ហា ជក្គឿងជញៀន ភាពក្កកី្ក 
សកមមភាពអនាចរជផ្េងៗ បានជធវើឲ្យយុវជនទទួលរងការជផ្ារនូវការប៉ាេះទងគិចផ្លូវចិត្ត និងមានបញ្ហា ផ្លូវចតិ្ត
ជផ្េងៗជោយផ្លា ល់ផ្ងថែរ។ ការប៉ាេះទងគិចផ្លូវចតិ្ត នងិបញ្ហា ផ្លូវចិត្តថែលជកើត្ជ ើងជាទូជៅ អាចបងកឲ្យយុវ
ជនជាមនុសេជាំនាន់ែមី មានសាថ នភាពផ្លូវចិត្តជែលជាកតាត ជាំរុញឲ្យមានអាំជពើហងិា នងិជជមាល េះក្បោបអ់ាវធុ
កនុងសងគម។ 
 

កនុងជគលបាំណងជួយឲ្យយុវជនរបស់ជយើងយល់ែឹងជាមូលោះ នអាំពីបញ្ហា ផ្លូវចិត្ត នងិវធិីជោេះ
ក្សាយ ជទើបគណៈកមមការអភិវឌ្ឍន៍ជសៀវជៅអប់រំយុវជន កនុងវិស័យថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត បានជរៀបជរៀង
ឯកសារជនេះជ ើងជែើមបីជួយយុវជនក្គប់រូបឲ្យយល់បានជាមូលោះ ននូវវិធីថែទាំសុខភាពផ្លូវចតិ្តរបស់ខលួន។ 
កមមវិធីអប់រំយុវជន កនងុ វិស័យថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត នងឹក្ត្ូវជសនើជៅសាថ បន័រាជរោះ ភិបាល រួមមានក្កសួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្ពមទាំងក្កសួងោក់ព័នធជែើមបីជធវើការផ្េពវផ្ាយ ក៏ែចូជាជធវើការបស្តញ្ហជ បចូលកនុង
កមមវិធីសិកា។ កមមវត្ថុសាំខាន់គឺ ជធវើោ៉ា ងណ្តឲ្យមនុសេជាំនាន់ែមីមានសុខភាពផ្លូវចិត្តលអក្បជសើរ បជងកើត្បាន
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នូវសនតិភាពផ្លូវចិត្ត ជែលជាកតាត  បជញ្ចៀសបាននូវអាំជពើហិងា និងសស្តរគ ម ថែលអាចជកើត្ជ ើងជា
យថាជហត្ចុាំជោេះមនុសេជាំនាន់ែមី។ 
 

គណៈកមមការនិពនធ 
_________________________ 
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មាតិកា 

 
ជាំពូកទី I -និយមន័យទូជៅថ្នសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
ជាំពូកទី II -បញ្ហា ផ្លូវចិត្ត ជាំងឺផ្លូវចតិ្ត និងការថែទាំ 
ថផ្នកទី ១ -ការតានត្ឹងចតិ្ត 
ថផ្នកទី ២ -ការធ្លល ក់ទឹកចតិ្ត និងជាំងឺធ្លល ក់ទឹកចិត្ត 
ថផ្នកទី ៣ -ផ្លប៉ាេះោល់ថ្នជក្គឿងជញៀនចាំជោេះថផ្នកផ្លូវចតិ្ត និងផ្លូវកាយ 
ជាំពូកទី III -ការសក្មាកចិត្ត-កាយ និងការកសាងកមាល ាំងចិត្ត រងឹមាាំ 
ថផ្នកទី ១-លាំហាត្់សក្មាកចិត្ត-កាយ 
ថផ្នកទី ២ -ការកសាងកមាល ាំងចតិ្ត រឹងមាាំ 
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ជំពូកទី១ 

និយមន័យទូជៅថ្នសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
 

ការរស់ជៅក្បកបជោយសុខភាពលអ គឺជាបាំណងក្បាថាន ទូជៅរបស់មនុសេក្គប់រូប។ អងគការសុខ
ភាពពិភពជោក (WHO) បានកាំណត្់ថា សុខភាពថចកជចញជាបួនថផ្នកគឺ សុខភាពផ្លូវចតិ្ត សុខភាពផ្លូវ
កាយ ជាំជនឿសាម រត្ី និងសុខភាពសងគម។ 
 

សុខភាពផ្លូវចិត្ត នងិសុខភាពផ្លូវកាយ មានទាំនាក់ទាំនងគន ោ៉ា ងជិត្សនិទធ។ បុគគលថែលមានសុខភាព
ផ្លូវចិត្ត និងសុខភាពផ្លូវកាយមាាំមួន ពុាំមានជមៃឺែមាក ត្ក់្បចាំកាយ រថមងញុាំងឲ្យជីវិត្រស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ
ក្បកបជោយជសចកតីសុខ នងិភាពក្សស់ថាល ជាក្បចាំ។ 
 

អនកឯកជទសខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត បានឯកភាពគន ជាទូជៅថា អនកថែលមានសុខភាពផ្លូវចិត្តលអ គឺ
ជាបុគគលថែលមានអារមមណ៍ក្ជេះថាល  មានអាកបបកិរិោនិងទាំនាក់ទាំនងលអជាមួយមនុសេជុាំ វិញខលួន មាន
សមត្ថភាពអាចជោេះក្សាយបញ្ហា  ឬវិបត្តិជផ្េងៗជោយអារមមណ៍វិជជមាន នងិអាចបាំជពញការររកនងុជីវិត្
រស់ជៅបានោ៉ា ងលអក្បជសើរ។ 
 

កនុងជីវិត្រស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ យុវជនក្គប់ៗរូបក្ត្ូវជចេះថែទាំសុខភាពរបស់ខលួន ទ ាំងសុខភាពផ្លូវកាយ 
និង សុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យបានលអក្បជសើរ។ ការបជងកើនចាំជណេះែឹងអាំពីរជបៀបថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយ និងសុខ
ភាពផ្លូវចិត្ត គឹជាវិធីមួយចាំបាច់បាំផុ្ត្សក្មាប់យុវជនក្គប់រូបកនុងការឈានជៅផ្លល ស់បតូរនុវអាកបបកិរិោ 
និងឥរិោបែ ក្ពមទាំងទជងវើជផ្េងៗជែលមានលកខណៈអវិជជមានជៅកនងុជីវិត្ក្បចាំថ្ែៃ ជែើមបឲី្យកាល យជៅ
ជាចាំថណកមួយោ៉ា ងសាំខាន់ថ្នការថែទាំសុខភាពបំម។ 
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ជំពូកទី ២ 

បញ្ហា ផ្លូវចិត្ត ជមៃឺផ្លូវចតិ្ត និងការថែទាំ 
 

ជៅកនុងជីវិត្រស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ មនុសេជយើងក្គប់ៗរូបថត្ងជួបក្បទេះបញ្ហា ជផ្េងៗថែលជធវើឲ្យមាន
ការរំខានកនុងអារមមណ៍ នងិបងកឲ្យជយើងមានការតានត្ងឹចតិ្ត។ ជាទូជៅ បញ្ហា ខលេះជយើងអាចជោេះក្សាយបាន 
ជហើយការតានត្ឹងចតិ្តក៏រសាយអស់។ ប៉ាុថនតបញ្ហា ខលេះ សមុគសាម ញពុាំអាចជោេះក្សាយបាន បណ្តត លឲ្យការ
តានត្ឹងចិត្តជកើនជ ើងកាន់ថត្ខាល ាំង នងិរុាាំថ្រ៉ៃ ជធវើឲ្យសាថ នភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជគធ្លល ក់ចុេះ ជហើយអាចបងកឲ្យមាន
ជាំងឺផ្លូវចិត្តកនងុកក្មតិ្ក្សាល ឬធៃន់ខុសៗគន  ែូចជា ជមៃឺែប់បារមភ ជមៃឺធ្លល ក់ទឹកចិត្ត ជាជែើម។ 
 

អនកថែលបានរស់ឆ្លងកាត្់ក្ពតឹ្តិការណ៍ែ៏គួរឲ្យត្ក់សលុត្ កនងសម័យសស្តរគ ម ភាគជក្ចើនបានរងការ
ប៉ាេះទងគិចផ្លូវចតិ្តោ៉ា ងធៃនធ់ៃរជាបុគគល និងជារួម ជធវើឲ្យសាថ នភាពផ្លូវចតិ្តមានភាពអាប់អួ នងិតានត្ងឹជាក្បចាំ
ជក្កាយសស្តរគ ម។ 
 

បញ្ហា ផ្លូវចិត្ត និងជមៃឺផ្លូវចតិ្តអាចជកើត្មានជ ើងចាំជោេះមនសុេក្គប់វ័យ អាក្ស័យជលើសាថ នភាពជាក់
ថសតងថ្នបញ្ហា ថែលជគជួបក្បទេះកនុងជីវិត្ នងិបរិោកាសរស់ជៅកនុងសងគម។ បញ្ហា ផ្លូវចិត្តបីក្បជភទថែល
យុវជនថត្ជួបក្បទេះជាញឹកញបក់នុងជពលបចចបុបននជនេះគឺ ការតានត្ឹងចតិ្ត ការធ្លល ក់ទឹកចិត្ត និងបញ្ហា ផ្លូវចតិ្ត
ថែលបណ្តត លមកពីផ្លប៉ាេះោល់ថ្នជក្គឿងជញៀន។ 
 

ការយល់ែឹងពីមូលជហត្ុ និងផ្លវិបាកថ្នបញ្ហា  និងជាំងផឺ្លូវចិត្ត គឺជាជាំនួយោ៉ា ងសាំខាន់ជធវើឲ្យយុវ
ជនជចេះថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ជែើមបីញុាំងឲ្យសាថ នភាពផ្លវូចិត្តរបស់ខលួនមានភាពលអក្បជសើរ និងជាកតាត រួម
ចាំថណកជធវើឲ្យជីវតិ្រស់ជៅក្បក្ពឹត្តជៅក្បកបជោយជសចកតសុីខថផ្នកអារមមណ៍។ 
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ែនែកទី១ 
ការតានត្ឹងចតិ្ត 

 
ជត្ើការតានត្ឹងចិត្តគឺជាអវ?ី 
ការតានត្ឹងចតិ្តគឺជាការថក្បក្បួល ឬក្បត្ិកមមថ្នអារមមណ៍ថែលជកើត្មានជៅជពលបុគគលជួបក្បទេះ

ជហត្ុការណ៍ ឬក៏បញ្ហា លាំបាកជផ្េងៗកនងុជីវិត្រស់ជៅថែលក្ត្ូវក្បឈមមុខជោេះក្សាយ។ 
 

បុពវេេតុៃៃការតាៃតឹងចិតត 
កនុងការរស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ ជាទូជៅជយើងថត្ងថត្ជួបក្បទេះបញ្ហា ជាជក្ចើនថែលជាបុពវជហត្ុជធវើឲ្យជយើង

តានត្ឹងចិត្តែចូជា ទាំនាស់កនងុក្គួសារ ជីវភាពក្កលាំបាក បនាុកការររជក្ចើនហួសជពក ការមិនយល់ចិត្តគន  
ការមិនចុេះសក្មុងកនងុការររ ការបាំជពញការររពុាំបានជជាគជ័យ ការគិត្ក្ពួយចាំជោេះជហត្ុការណ៍កនុង
អនាគត្ និងជាំងឺរុាាំថ្រ៉ៃក្បចាំកាយជាជែើម។ 
 

ចាំជោេះយុវជនថែលកាំពុងថត្សថិត្កនុងវ័យសិកា ជាទូជៅ ជគអាចមានអារមមណ៍តានត្ឹងជៅជពលជិត្
ក្ប ង កាំពុងក្ប ង ែឹងថាក្ប ងធ្លល ក់ ជពលមិនចុេះសក្មុងជាមួយមិត្តភកតិ ជាមួយគូជសនហ៍ ជាមួយ
ក្គួសារ ជពលទទួលការសតីបជនាា សពីអាណ្តពាបាល ឬពីក្គូក្បចាំថាន ក ់ ជពលឪពុកមាត យឬបងបអូនជឈាល េះ
ទស់ថទងថបកបាក់គន  ជពលឪពកុមាត យ អាណ្តពាបាល ឬ សមាជិកកនុងក្គួសារជសពជក្គឿងជញៀនរហតូ្
បាត្់បង់សាម រត្ី ជហើយបងកបញ្ហា អវិជជមានជផ្េងៗកនុងក្គួសារ ជពលសថិត្ជៅកនងុសាថ នភាពទីទ័លក្ក ខវេះខាត្
ក្បាក់កាសកនុងការជរៀនសូក្ត្ ភាពអត្់ការររជធវើ រួមនឹងបញ្ហា ជផ្េងៗជាជក្ចើនជទៀត្។ 
 

អាការៈេៅេពលមាៃការតាៃតឹងចិតត 
-អាការៈថផ្នកអារមមណ៍ នងិចតិ្ត 
ជៅកនុងជពលថែលជយើងក្បឈមមុខនឹងបញ្ហា សមុគសាម ញថែលបងកឲ្យមានការតានត្ឹងចិត្ត អារមមណ៍

របស់ជយើងមានការថក្បក្បួលថែលរយនឹងជធវើឲ្យជយើងមួជ ៉ា  ជឆ្វឆ្វ ឆ្ប់ខឹងក្ចជឡាត្ ជនឿយណ្តយធុញ
ែប់កនុងអារមមណ៍ ជភលចភាល ាំងជក្ចើន ខវល់ខាវ យគិត្ក្ពួយជក្ចើន ពិបាកផ្ចង់អារមមណក៍នុងការបាំជពញការររ 
ក្សងូត្ក្សរត្ ់។ អាការៈឆ្ប់ខងឹក្ចជឡាត្ជាជរឿយៗជាំរុញឲ្យអនកតានត្ឹងចិត្តបជងកើត្អាំជពើហងិា។ 
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-អាការៈថផ្នករាងកាយ 
អស់កមាល ាំង ឈឺកាល ចកុជរាយសាច់ែុាំ បរិជភាគអាហារមិនបាន ទទួលទនែាំជណកមិនលក់ 

ថណនក្ទូង ែជងាើមផុ្ត្ៗ ឆ្អល់ជោេះ គម នអារមមណ៍ថផ្នកផ្លូវជភទ ចាំជោេះស្តសតីអាចមានរែូវពុាំជទៀងទត្់។ 
 
-អាការៈថ្នអាកបបកិរិោ 
រសាប់រសល់ មិនរួសរាយរាក់ទក ់ អសកមមកនងុការបាំជពញការររជផ្េងៗ រយមានទាំនាស់

ជាមួយជគឯង។ បុគគលខលេះគិត្ខុសក៏យកបារី ក្សា ជក្គឿងជញៀនជផ្េងៗជធវើជាមជធាបាយបាំបាត្់ភាពតានត្ឹ
ង។ 
 

ម្េ្យោបាយបំបាត់ការតាៃតឹងចិតត 
ជៅជពលថែលជយើងមានអារមមណ៍តានត្ឹង និងសមុគសាម ញកនុងចិត្ត ជយើងក្ត្ូវខតិ្ខាំពក្ងងឹផ្លូវចិត្ត

របស់ជយើងឲ្យបានរឹងមាាំជាក្បចាំ ជហើយគបបីរកវិធជីោេះក្សាយ ជែើមបីឲ្យការរស់ជៅរបស់ជយើង
ក្បកបជោយសាថ នភាពលអក្បជសើរ។ មជធាបាយបាំបាត្់ការតានត្ឹងផ្លូវចតិ្តមានជក្ចើនថបបោ៉ា ង ប៉ាុថនតជយើង
អាចអនុវត្ត វធិីរយៗមួយចាំនួនែូចជា 
 

-រកវធិីជោេះក្សាយលអៗ បណត ុ េះគាំនិត្សុទិែះិនិយមក្បកបជោយទសេនវិជជមាន ក្ពមទាំងមានកតី
សងឃឹមជានិចចចាំជោេះអនាគត្។ 

-ទទួលទនអាហារឲ្យជទៀងទត្់ជពលជវោ សក្មាកឲ្យក្គប់ក្គន់ និងជធវើកិចចការកមានតសបាយ
ជផ្េងៗថែលជយើងចូលចិត្តែចូជា ការថែសួន ថែចារែាំណ្តាំ ថែសត្វចិញ្ចឹម ឬជធវើកិចចការផ្ាេះជផ្េងៗ។ល។ 

-ជួបសាំជណេះសាំណ្តលជាមួយមិត្តភកតិ ឬអនកថែលជិត្សនិទធបាំផុ្ត្ ជែើមបីនិោយពីអារមមណ៍មហួមង
ទាំងអស់ក្បាប់គន ជៅវិញជៅមក។ 

-ពិជក្គេះបញ្ហា ជាមួយអនកថែលជយើងទុកចិត្តនងិរាបអ់ានបាំផុ្ត្ ជែើមបីឲ្យជគជួយផ្តល់កមាល ាំងចតិ្តកនងុ
ការជោេះក្សាយបញ្ហា ថែលជយើងជួបក្បទេះ។ 

-សាត ប់ឱវាទចស់ក្ពឹទធ ចរយ ឬក្ពេះសងឃ។ 
-ជលងកីឡា សាត ប់ជភលង ទសេនាភាពយនត ជរឿងកាំថបលង ការក្បគាំត្ស្តនត ីជែើរកមានតលាំថហកាយ ឬចូល

រួមការររសងគមជផ្េងៗ។ 
-សក្មាកមួយរយៈពីការសិកា ឬការររ ជហើយចប់ជផ្តើមជ ើងវិញ។ 
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-ពាោមជធវើលាំហាត្់សក្មាកចតិ្តកាយ និង សមាធ ិ ថែលជាមជធាបាយហាត្់ជរៀនក្គប់ក្គង
អារមមណ៍ និងហាត្់ពត្់ចតិ្តឲ្យមានភាពរឹងមាាំ (សូមរង់ចាំអានបថនថមកនងុជាំពកូទី៣)។ 

-ក្បត្ិបត្តិតាមជាំជនឿសាសនាែចូជាការបន់ក្សន់ ថសនជក្ពនជាជែើម ក្បសិនជបើជយើងមានជាំជនឿ។ 
 

ែនែកទី២ 
ការធ្លល ក់ទឹកចិត្ត និង ជមៃឺធ្លល ក់ទកឹចតិ្ត 

 
ជត្ើការធ្លល ក់ទឹកចតិ្ត នងិ ជមៃឺធ្លល ក់ទឹកចិត្តគឺជាអវ?ី ការធ្លល ក់ទឹកចតិ្ត និងជមៃឺធ្លល ក់ទកឹចតិ្ត គឺជាការធ្លល ក់

ចុេះថ្នអារមមណ៍ថែលនាាំឲ្យមានភាពជក្កៀមក្កាំ បាត្់បង់ភាពសបាយរីករាយ និងបាត្់បង់ចាំណ្តបអ់ារមមណ៍
ជៅជលើអវីៗជុាំ វិញខលួន។ 

 
បុពវេេតុៃៃការធ្លយក់ទឹកចិតតៃិងជម្ងឺធ្លយក់ទកឹចិតត 
មនុសេជយើងអាចជកើត្មានការធ្លល ក់ទឹកចិត្ត ជៅជពលថែលជយើងក្បឈមមុខនងឹការបាត្់បង់ជផ្េងៗ 

ែូចជាបាត្់បង់មនុសេជាទកី្សឡាញ់ បាត្់បង់កតិ្តិយស ជករ តិ៍ជឈាម េះ បាត្់បង់ការររ ក្ទពយសមបត្តិ ឬទទួល
បរាជ័យកនុងជិវិត្…។ មូលជហត្ុជផ្េងជទៀត្ថ្នធមៃឺធ្លល កទ់ឹកចតិ្ត អាចបណ្តត លមកពីបុគគលជនាេះ ឆ្លងកាត្់
ក្ពឹត្តិការណ៍គួរឲ្យអាមា៉ា ស់ណ្តមួយែូចជា ការមានថ្ផ្ាជោេះខុសក្បថ្ពណី ការថបកបាក់កនុងជីវតិ្
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬក្ត្ូវជគបជណត ញជចញពីការររ ។ល។ 
 

ចាំជោេះយុវជន ជគអាចជួបក្បទេះបញ្ហា មួយចាំនួន ថែលអាចជធវើឲ្យធ្លល ក់ទឹកចិត្តកនុងកក្មតិ្ក្សាល ឬ
អាចនងឹទទួលរងនូវជមៃឺធ្លល ក់ទកឹចតិ្តោ៉ា ងធៃន់ធៃរែូចជា ករណីធ្លល ប់ជរៀនពូថកជហើយថបរជាចញ់ជគកនុងក្គ
ណ្តមួយ ជពលែឹងថាក្ប ងធ្លល ក់ ពុាំមានលទធភាពបនតការសិកាថវងឆ្ៃ យបាន អត្់ការររជធវើ គូជសនហ៍ថបក
ចិត្ត ក្ជុលក្ជួសកនុងជរឿងជសនហារហូត្មានថ្ផ្ាជោេះ ពុាំទទលួការក្សឡាញ់ពីអនកថែលខលួនក្សឡាញ់ ទទួលជស
ចកតីក្សឡាញ់ពុាំជសមើគន អាំពីអាណ្តពាបាល ឪពុកមាត យបែិជសធជរៀបការនឹងគូជសនហ៍ថែលខលួនក្សឡាញ់ 
ទទួលរងការចប់រំជោភបាំោនថផ្នកផ្លូវជភទ មានជមៃឺរុាាំថ្រ៉ៃពុាំអាចពាបាលបានជាជែើម។ 
 

តាមធមមតា ក្បត្ិកមមថ្នការធ្លល ក់ទកឹចតិ្តអាចជកើត្មានកនុងមួយរយៈជពល ប៉ាុថនតជោយសារការតាាំង
ចិត្ត នងិជពលជវោ បុគគលនឹងមានអារមមណ៍លអជាក្បក្កត្ីជ ើងវញ។ មនុសេខលេះអាចជកើត្មានការធ្លល ក់ទឹក
ចិត្តរយៈជពលយូរ (ជក្ចើនជាង២សបាត ហ៍) ថែលជាជហត្នុា ាំឲ្យជកើត្មានជមៃឺធ្លល ក់ទឹកចិត្ត។ 



11 
 

 
ការក្សាវក្ជាវបរា ញឲ្យែងឹថា ការធ្លល ក់ទកឹចតិ្ត និងជមៃធឺ្លល ក់ទឹកចតិ្ត ជកើត្មានចាំជោេះស្តសតីជក្ចើនជាង

បុរស ជោយជហត្ុថា ស្តសតីក្ត្វូក្បឈមមុខនឹងការក្គបក់្គងកូនជៅ ផ្ាេះសថមបង នងិជីវភាពរស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ 
ជហើយមិនមានឱកាសបជញ្ចញការតានត្ឹងចិត្តរបស់ខលួនបានលអក្បជសើរកនុងមជឈោះ នថែលខលួនរស់ជៅ។ 
 

អាការៈៃៃការធ្លយក់ទឹកចិតត ៃិង ជម្ងឺធ្លយក់ទឹកចិតត 
ជយើងអាចសមាគ ល់ជ ើញថា អនកថែលធ្លល ក់ទឹកចតិ្ត ឬអនកមានជមៃឺធ្លល ក់ទកឹចតិ្ត តាមរយៈអាការៈ

មួយចាំនួនែូចខាងជក្កាមជនេះ៖ 
-មានអារមមណ៍ក្សុត្ចុេះជាមួយនឹងភាពជក្កៀមក្កាំ ជសាកជៅ និងបរា ញភាពអស់សងឃឹមជោយ

គិត្ថាជីវិត្គម នន័យ។ 
-ពុាំចប់អារមមណ៍ ឬពុាំសបាយរីករាយនឹងអវីៗថែលខលួនធ្លល ប់ចូលចិត្ត (គម នភាពរកីរាយកនុងជីវតិ្)។ 
-ពុាំសូវចងចាំបានលអ ភាល ាំងជភលចជក្ចើន។ 
-ចូលចិត្តជៅឯជកា ជូនកាលពុាំសូវចប់អារមមណ៍កនុងការថែទាំខលួនក្បាណ។ 
-ទទួលទនែាំជណកពុាំសូវលក់ គម នកាំឡាាំងកាំថហង បរិជភាគអាហារពុាំបាន។ 
-អសកមមកនងុការសិកា ឬការររជផ្េងៗកនងុជីវិត្ក្បចាំថ្ែៃ។ 
*ករណីធៃន់ធៃរបាំផុ្ត្ ចាំជោេះអនកជាំងឺធ្លល ក់ទកឹចតិ្ត គឺជគជក្ចើនមានអារមមណ៍ទុទិែះនិិយម អស់សងឃឹម

កនុងជីវិត្ ជហើយប៉ាុនប៉ាងជធវើអត្តឃាត្។ 
 

ម្េ្យោបាយេ ោះស្រាយចំេ ោះអ្ែកធ្លយក់ទឹកចិតត 
អនកធ្លល ក់ទឹកចិត្ត ជាទូជៅថត្ងថត្មានគាំនតិ្ទុទិែះិនិយម ជមើលជៅជុាំ វិញខលួនកនុងទសេនៈអវិជជមាន 

ជមើលក្សាលខលួនឯងថា ជាអនកថែលគម នសមត្ថភាពកនុងការជោេះក្សាយបញ្ហា  និងអស់សងឃឹមចាំជោេះអនាគ
ត្។ ចាំជោេះអនកធ្លល ក់ទឹកចិត្តកក្មតិ្ក្សាល ជគអាចមានលទធភាពជួយខលួនឯងបាន ជោយខិត្ខាំសាងកមាល ាំងចតិ្ត
ឲ្យរឹងមាាំក្បកបជោយទសេនៈវិជជមាន នងិគាំនិត្សុទិែះិនយិមកនុងអនាគត្ រួមនឹងអនវុត្ត វធិីជផ្េងៗជទៀត្
ថែលបានជរៀបរាប់កនុងជសៀវជៅជនេះ។ 
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ចាំជោេះអនកធ្លល ក់ទកឹចតិ្តកក្មិត្ធៃន់ធៃរ ថែលអាចឈានជៅមានមានជមៃឺធ្លល ក់ទកឹចតិ្ត ភាគជក្ចើនជា
មនុសេថែលមានកមាល ាំងចតិ្តទន់ជខាយកនងុការក្បឈមមុខជោេះក្សាយបញ្ហា  ។ ែូចជនេះ ជគក្ត្ូវការឲ្យ
អនកផ្ងទាំងឡាយជៅជុាំវិញខលួនជគយល់ពីអារមមណ៍ និងបញ្ហា ថែលជគកាំពុងថត្មាន។ 
 

អនកធ្លល ក់ទឹកចិត្ត និងអនកជមៃឺធ្លល ក់ទឹកចិត្ត ក្ត្វូការោ៉ា ងខាល ាំងបាំផុ្ត្នូវការគាំក្ទថផ្នកផ្លូវចិត្ត និងការ
ជលើកទឹកចតិ្ត ឬផ្តល់កមាល ាំងចិត្តអាំពីក្គួសារ និងមតិ្តភកតិជៅជុាំ វិញខលួនជគ។ 
 

ខាងជក្កាមជនេះជាមជធាបាយមួយចាំនួនសក្មាប់ជួយគាំក្ទែល់អនកធ្លល ក់ទឹកចតិ្ ឬអនកមានជមៃឺធ្លល ក់
ទឹកចតិ្ត៖ 

-ការផ្តល់ក្បឹកាៈ អនកធ្លល ក់ទកឹចតិ្ត ក្ត្ូវការការពិជក្គេះផ្តល់ជោបល់ ជលើបញ្ហា ថែលជគកាំពុងថត្មា
ន។ សមាជិកក្គួសារ ឪពកុមាត យ បងបអូន ឬមតិ្តភកតិ គបបីជួយផ្តល់ការគាំក្ទផ្លូវចិត្តជោយផ្តល់គាំនិត្
ជោបល់លអៗែល់អនកជមៃឺ។ ជក្ៅពីការផ្តល់ក្បឹកាពីសាំណ្តក់ក្គួសារ រួមនងឹមតិ្តភកតិ អនកឯកជទសជាំនាញ
ខាងផ្តល់ក្បឹកាកអ៏ាចជួយជលើកទឹកចតិ្តអនកជាំងឺឲ្យក្បជសើរជ ើងវិញ ក្ពមទាំងជួយជធវើឲ្យជគផ្លល ស់បតូរគាំនិត្ 
និងអាកបបកិរិោអវិជជមាន ជហើយគិត្ចប់ជធវើអវីៗជែលលអសារជាែមី និងជាកតីសងឃឹមសក្មាប់ជិវតិ្របស់ជគ
ជៅថ្ែៃមុខ។ 
 

-ការពាបាលៈ ជាំងឺធ្លល ក់ទកឹចតិ្ត ជាជាំងឺថែលអាចពាបាលបាន។ ចាំជោេះករណីធ្លល ក់ទឹកចិត្តធៃនធ់ៃរ 
គឺក្ត្ូវនា ាំអនកជមៃឺជៅពិជក្គេះ នងិទទួលការពិនិត្យពាបាលពីសាំណ្តក់ក្គូជពទយ។ ជក្ៅពីការផ្តល់ក្បឹកា ក្គូ
ជពទយអាចពាបាលអនកជមៃឺជោយឱសែថកជរាគធ្លល ក់ទឹកចតិ្ត។ 
 

-គាំក្ទពីសហគមន៍ នងិក្គួសារៈ ឪពុកមាត យ បងបអុន មិត្តភកតី នងិអនកក្សុកភូមិ គបបីយកចិត្ត
ទុកោក់ែល់អនកជមៃឺធ្លល ក់ទកឹចតិ្ត ជោយផ្តល់ការគាំ ក្ទែល់ពួកជគឲ្យបានសមក្សប និងទន់ជពលជវោ 
ជជៀសវាងការសតីបជនាា ស ឬោក់ទណឌ កមមបថនថមែល់ងនកមានបញ្ហា  ជោយជយើងគិត្ថាជគបានក្បក្ពតឹ្ត
កាំហុស ឬការខុសឆ្គងអវីមួយ ថែលជាភាពអាមា៉ា ស់សក្មាប់ក្គួសារនងិសហគមន៍ ឬជាការអាមា៉ា ស់
សក្មាប់ខលួនជគផ្លា ល់។ 
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ក្កុមក្គួសារគបបីពាបាលនិងឃាល ាំជមើលងនកជាំងឺជាក្បចាំ ជក្ោេះអនកជាំងអឺាចគិត្ខុស ជហើយអាច
ជធវើទុកខជទសចាំជោេះខលួនឯងបាន (ជធវើអត្តឃាត្)កនុងរយៈជពលមួយែ៏ខលី។ ក្ត្ូវយកវត្ថុ ឬរបស់ជែលអាចបងក
ជក្គេះថាន ក់ជចញឲ្យឆ្ៃ យពីអនកជាំងឺែូចជាថខេ កាាំបិត្ កថ្ស្តនត ឬកាាំជភលើងជាជែើម ជែើមបីបរក រកុាំឲ្យជកសមាល ប់ខលួ
ន។ គបបីសាត ប់ជោយយកចតិ្តទុកោក់នូវជរឿងរា៉ៃ វរបស់អនកមានបញ្ហា ផ្លូវចិត្តជោយឲ្យជគនិោយបានហូរថហ
អពីមូលជហត្ុថែលនាាំឲ្យជគធ្លល ក់ទឹកចតិ្ត។ ជលើកទកឹចតិ្តឲ្យអនកជាំងឺបជញ្ចញអារមមណ៍ជសាកជៅរបស់ជគ 
ែូចជា ជបើជៅជពលជគយាំ ក្ត្ូវទុកឲ្យជគយាំឲ្យអស់ចិត្ត។ ក្ត្ូវជោលោកយលួងជោម និងជលើកទកឹចតិ្ត ជធវើឲ្យ
អនកជាំងឺមានការជគរពជជឿជាកច់ាំជោេះខលួនឯង ជោយយល់ថា ខលួនជាមនុសេមានត្ថ្មល។ 
 

ែនែកទី ៣ 
ផ្លប៉ាេះោល់ថ្នជក្គឿងជញៀនចាំជោេះថផ្នកផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ 

 
ជត្ើជក្គឿងជញៀនជាអវ?ី 
ជក្គឿងជញៀនគឺជាសារធ្លត្ុគីមី ឬរកុខជាត្ិ ជៅជពលថែលជយើងជក្បើជៅ វាមានឥទធិពលរំជញចោ៉ា ង

ខាល ាំងជលើផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ ែូចជាជធវើឲ្យជយើងមានអារមមណ៍រជវីរវាយ អថណត ត្អណត ូង ឬកាល ហានខុសពី
លកខណៈធមមតាថែលមនុសេក្គប់រូបមាន អាចជធវើឲ្យសពកឹក្សពន់ បាំបាត្់ភាពចុកចប់នងិភាពអស់កមាល ាំង ឬ
បងកជាជរាគសញ្ហញាផ ជផ្េងៗជទៀត្ជាជក្ចើន។ អនកជក្បើក្បាស់មានអាកបបកិរិោចាំណុេះជក្គឿងជញៀនទាំងជនាេះ។ 
ជៅជពលថែលជគបានជក្បើវាមតងជហើយ វាជធវើឲ្យជគមានអារមមណ៍ចង់ជក្បើក្បាស់បនតជោយអត្់ក្ទ ាំពុាំបាន។ 
 

ជៅក្បជទសកមពុជាជយើង ជគអាចក្បទេះជ ើញជក្គឿងជញៀនធមមជាត្ិមួយចាំនួនែចូជា កញ្ហា  អាជភៀន 
និងជក្គឿងជញៀនសាំជោគថែលមានរូបរាងបនលាំ ែូចជាឱសែថែលជក្បើក្បាស់កនុងជវជជសាស្តសតមានជឈាម េះែចូ
ជា អាំជហវតាមីន (AMPHETAMINE) អុិចសាត សីុ (ECSTASY) អិលជអសឌី្ (LSD) កាតាមីន 
(KETAMINE) ជមត្ាំជហវតាមនី (MATAMPHETAMINE) ។ល។ ជក្ៅពីជនេះ ជគជ ើញមានជក្គឿង
ជញៀនធមមជាត្ិោក់កណ្តត លសាំជោគ ថែលមានជឈាម េះថា ជហរ៉ៃូអុនី (HEROIN) ជាជមៅ ឬក្គប់ រួមនងឹ
ជមៅកូកាអុីន (COCAIN) និងជក្គឿងជញៀនជផ្េងៗមួយចាំនួនជទៀត្។ 
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បុពវេេតុែែលនំឲយយយុវវ័យស្របឡូកកែុងេស្ររឿងេ ៀៃ 
ជៅចុងទសវត្េរ៍ទី៩០ បាត្ភុូត្គួរឲ្យក្ពួយបារមភពីការជកើត្ជ ើងៈ 
-ទីមួយគឺ ការជក្បើក្បាស់សារធ្លត្ុជមត្ាំជហវតាមីន និងថាន ាំជញៀនក្បជភទជលើកកមាល ាំង ជអធីសីុ (ATC) 

បានជកើនជ ើងោ៉ា ងខាល ាំងកនុងជួរយុវជនជាសិសេសាោ អនករកសីុផ្លូវជភទ នងិ នងិកមមករ។ 
 

-ទីពីរគឺ ការជក្បើក្បាស់សារធ្លត្ហុិត្ (កាវ) និងថាន ាំជលើកកមាល ាំងជែលជាថាន ាំជញៀនក្បជភទោ៉ា មា៉ា  ឬ
ោ៉ា ងបា ជោយកុមារអនាថា និងកុមារជក្បើកមាល ាំងកាយជែើមបីថសវងរកកថ្ក្មចិញ្ចឹមជីវិត្ មានចាំនួនកាន់ថត្
ជក្ចើនជ ើងកនុងចាំជណ្តមជនក្កកី្ក។ មានជកមងអនាថាកាន់ថត្ជក្ចើនជ ើងកាំពងុជក្បើក្បាស់មជុលចក់លាយ
អាជភៀន ថែលជាសារធ្លត្ុជញៀនបញ្ចូលជៅកនងុសរថ្សឈាម។ 
 

មានជហត្ុផ្លជាជក្ចើនជទៀត្ជែលជាំរុញឲ្យយុវជននិងកមុារចប់ជផ្តើមជក្បើក្បាស់ជក្គឿងជញៀនែូច
ជា ការបងខាំពីមិត្តភកតិ ការជក្បើតាមគន  ការចង់ែឹង (ជោយសាកលបងមតងជហើយក៏ចប់ជផ្តើមជញៀន) មានជគ
លួចោក់ឲ្យជក្បើជោយមិនែងឹខលួន ជហើយក៏ចប់ជផ្តើមមានអារមមណ៍ជញៀន។ ខលេះជទៀត្ជក្បើជក្គឿងជញៀនជែើមបី
ភាពសបាយ រំជភើបជក្ត្កក្ត្អាល ជែើមបីរំសាយទុកខ ជែើមបីជធវើពលកមមធៃន់ៗបានយូរ បាំបាត្់ការជក្សកឃាល ន 
បជងកើនភាពជរកងុយ ឬបរក កុាំឲ្យជែកលក់ ជាំរុញចតិ្តឲ្យមានភាពកាល ហាន ឬជែើមបីបជងកើនអារមមណ៍រួមជភទ 
។ល។ ប៉ាុថនតមជធាបាយទាំងជនេះ អាចបាំផ្លល ញសុខភាពកនុងកក្មតិ្ធៃនធ់ៃរ។ 
 

នលប ោះ ល់ៃៃេស្ររឿងេ ៀៃចេំ ោះនលូវចិតត 
ការជក្បើក្បាស់សារធ្លត្ុជញៀន ជធវើឲ្យមានផ្លប៉ាេះោល់ោ៉ា ងធៃន់ធៃរចាំជោេះផ្លូវចតិ្តរបស់អនកជក្បើ

ក្បាស់ែូចជា វជងវងវរវ នស់ាម រត្ី ការចងចាំែយចុេះ ជភលចភាល ាំងជក្ចើន មានអារមមណ៍រជវីរវាយ អថណត ត្អណត ូង 
សបាយ ជឆ្វឆ្វ ឬសាៃ ត្់ជសៃៀម ពុាំនិោយសតីខុសពីធមមតា ែប់បារមភកនុងចតិ្ត ជក្សើបក្សាលនឹងបញ្ហា ផ្លូវ
ជភទ ជរកងុយ ឬពុាំជែកជសាេះថត្មតង និោយប៉ាបា៉ា ច់ប៉ាជបា៉ា ចពុាំក្បាកែក្បជា ។ល។ និោយជារួមជៅជពល
ជែលមនុសេមាន ក់ក្សវឹងជក្គឿងជញៀន ភាពវាងថ្វ ការគិត្  វិញ្ហញាផ ណ ការសជក្មចចិត្ត ភាពរំជជើបរំជួលចិត្ត
និងអាកបបកិរិោរបស់មនុសេមាន ក់ជនាេះផ្លា ល់បតូរខុសពីធមមតា ត្ិច ឬជក្ចើន អាក្ស័យជលើបរិមាណជក្គឿង
ជញៀនថែលមនុសេជនាេះបានជក្បើក្បាស់។ ចាំជោេះអនកថែលជក្បើក្បាស់ជក្គឿងជញៀនជៅកនុងបរមិាណខពស់ និង
យូរអថងវង អាចមានជមៃឺ វកិលចរិត្។ 
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នលប ោះ ល់ៃៃេស្ររឿងេ ៀៃចេំ ោះនលូវកាយ 
ការជក្បើក្បាស់សារធ្លត្ុជញៀន ក៏ជធវើឲ្យមានផ្លប៉ាេះោល់ោ៉ា ងធៃនធ់ៃរែល់រូបកាយទាំងមូលផ្ងថែរ 

ែូចជា អស់កមាល ាំងលាិត្ថ្លារាងកាយ សាគ ាំងសគម និងសរីរាងគនានាែូចជា ថភនក ក្ចមុេះ ក្ត្ជចៀក ជបេះែូង ជែលើម 
ខួរកាល សាច់ែុាំ...ក្ទុឌ្ជក្ទមចុេះជខាយ និងរយទទួលជមៃឺជផ្េងៗែូចជា កអករុាាំថ្រ៉ៃ រោកទងសួត្ រោក
ខួរកាល មហារីកសួត្ ខូចមុខររបនតពូជជាជែើម។ ការជក្បើមជុលរួមគន ជែើមបីចក់បញ្ចូលជក្គឿងជញៀនជៅ
កនុងសរថ្សឈាម និងអារមមណ៍ជក្សើបក្សាលថផ្នកផ្លូវជភទខុសពីធមមតា បណ្តត លឲ្យអនកជសពជក្គឿងជញៀន 
ខវេះការក្បុងក្បយ័ត្នកនុងការរួមជភទថែលជាកតាត នា ាំឲ្យឆ្លងជមៃឺកាមជរាគ និងជមជរាគជអែស៍។ 
 

នលប ោះ ល់អ្វិជជមាៃេនយឝងៗេទៀតរបស់េស្ររឿងេ ៀៃ 
ជក្ៅពីផ្លប៉ាេះោល់ចាំជោេះផ្លូវចិត្ត នងិផ្លូវកាយ ជក្គឿងជញៀនបានជធវើឲ្យមានផ្លវិបាកោ៉ា ងធៃនធ់ៃរ

ផ្ងថែរចាំជោេះសនតិសុខផ្លា ល់ខលួន ពីជក្ោេះអនកជសពជក្គឿងជញៀនអាចហា៊ា នក្បក្ពតឹ្តអាំជពើហិងា ឧក្កិែះកមម 
អាំជពើមនុសេឃាត្ ឬបាំោនផ្លូវចាប់ជែលអាចជាប់ពនធនាគរ ឬមានជក្គេះថាន ក់ជផ្េងៗែល់ជីវិត្ ែូចជា
ជក្គេះថាន កច់រាចរជាជែើម។ 
 

អនកជសពជក្គឿងជញៀនក៏បជងកើត្ឲ្យមានផ្លវិបាកចាំជោេះក្គួសាររបស់ខលួនផ្ងថែរែូចជា បាត្់បង់
សមត្ថភាពកនងុការជរៀនសូក្ត្ សមត្ថភាពកនងុការបាំជពញការររ បាត្់បង់អាជីព ចាំណូលក្គួសារែយចុេះ 
ក្បក្ពតឹ្តអាំជពើហិងាកនងុក្គួសារ កិត្តិយសក្គួសារអាប់ឱន ។ល។ ជក្ៅពីផ្លប៉ាេះោល់ចាំជោេះសនតិសុខផ្លា ល់
ខលួន និងក្គួសារ ជក្គឿងជញៀនបានបងកឲ្យមានផ្លវិបាកជផ្េងៗជទៀត្ែល់សហគមន៍ និងសងគមជាត្ិ ែចូជា
បជងកើនជមៃឺ នងិការចាំណ្តយកនុងសហគមន៍ជលើបញ្ហា សុខភាព បនថយសមត្ថភាពកនុងការបាំជពញការររ បងក
ឲ្យមានឧក្កិែះកមម ឃាត្កមម ជចរកមម អសនតិសុខ ធនធ្លនមនុសេថ្នសងគមជាត្ិែយចុេះ ការអភិវឌ្ឍន៍សងគម
មានការយឺត្ោ៉ា វ សីលធម៌សងគមធ្លល ក់ចុេះទប ក្បថ្ពណ ីវបបធម៌ជាត្ិជរចរិល ក្បជទសជាត្ិទន់ជខាយ។ 
 

យុវជៃរួរេជៀសវាងពីថា្យំេ ៀៃ 
ជែើមបីជចៀសវាងនូវផ្លវិបាកទាំងឡាយថែលជកើត្ជ ើងជោយសារជក្គឿងជញៀន យុវជនក្ត្វូថសវង

យល់ឲ្យបានចាស់អាំពីផ្លប៉ាេះោល់អវិជជមានទាំងឡាយថែលជកើត្ជ ើងជោយសារជក្គឿងជញៀន។  វិធ្លន
ការថត្មួយគត្់ ែ៏មានក្បសិទធភាពបាំផុ្ត្ជែើមបីបរក បញ្ហា ជនេះគឺ យុវជនក្ត្ូវជចៀសវាង និងជៅឲ្យឆ្ៃ យពី
ជក្គឿងជញៀន។ ក្ត្វូក្បងុក្បយ័ត្នខលួនកុាំឲ្យលង់កនងុការជបាកបជញ្ហា ត្ ឬការបងខតិ្បងខាំឲ្យជក្បើក្បាស់ជក្គឿង
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ជញៀន ឬជក្បើជក្គឿងជញៀនកនងុការជោេះក្សាយបញ្ហា តានត្ងឹចតិ្ត។ និោយរួម ក្ត្ូវកាំណត្់ឲ្យបានចាស់ថា 
ការជក្បើក្បាស់ជក្គឿងជញៀន ឬោក់ព័នធនងឹជក្គឿងជញៀន គឺជាឧក្កិែះកមម នងិជាការបាត្់បង់អវីៗជចៀសមិនផុ្
ត្។ 
 

ជំពូកទី I I I  
ការសក្មាកចិត្ត-កាយ និង ការកសាងកមាល ាំងចិត្ត រងឹមាាំ 

 
ជែើមបីជចៀសវាងកុាំឲ្យធ្លល ក់ចូលកនងុបញ្ហា  និងជាំងឺផ្លូវចិត្តជផ្េងៗ យុវជនក្ត្ូវយល់ែឹងនិងជចេះថែទាំ

សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខលួន ជៅតាមវិធសីាស្តសតទ ាំងឡាយជែលបានអធិបាយកនុងថផ្នកខាងជែើម។ ការជចៀស
វាងជោយជៅឆ្ៃ យពីជក្គឿងជញៀនក្គប់ក្បជភទ ការកាំណត្់ក្ពាំថែនចតិ្ត ការក្គប់ក្គងអារមមណ៍ជសនហា និង
អារមមណ៍ផ្លូវជភទឲ្យបានលអជនាេះ គឺជាការរួមចាំថណកកនងុការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជន។ 
 

ជៅជពលថែលយុវជនជយើងក្បឈមមុខនឹងសាថ នភាពតានត្ឹងផ្លូវចតិ្តនងិបញ្ហា ផ្លូវចិត្តកក្មតិ្ក្សាល
ជផ្េងៗ បជចចកជទសសក្មាកចិត្ត-កាយ និងការហវឹកហាត្់កសាងកមាល ាំងចិត្តឲ្យរងឹមាាំ គឺជាចាំថណកមួយ
ោ៉ា ងសាំខាន់បាំផុ្ត្កនុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ 
 

ជៅកនុងថផ្នកទី១ នងឹទី២ ថ្នជាំពូកទី III ជនេះ គឺជាជសចកតីថណនាាំជាមូលោះ នមួយចាំនួនថែលទក់ទង
នឹងបជចចកជទសសក្មាកចិត្ត-កាយ រួមនឹងការកសាងកមាល ាំងចតិ្ត រឹងមាាំថែលយុវជនជយើងគួរហវឹកហាត្់ជា
ក្បចាំ សក្មាប់ការថែសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខលួន។ 
 

ែនែកទី១ 
លាំហាត្់សក្មាកចតិ្ត-កាយ 

 
ជត្ើលាំហាត្់សក្មាកចិត្ត-កាយគឺជាអវី? 
លាំហាត្់សក្មាកចតិ្ត-កាយគឺជាបជចចកជទសថ្នការជក្បើក្បាស់រជបៀបសមាធិ (ជាវិធីសាស្តសតមួយកនុង

ការក្គប់ក្គងអារមមណ៍ឲ្យសៃប់លអ) គួបផ្េាំនឹងលាំហាត្់ែកែជងាើម ការសក្មួលសាច់ែុាំ និងសក្មួលឥរិោបែ
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ឲ្យបានសក្មាកក្ពមជាមយយនឹងចិត្ត ថែលជាមជធាបាយែ៏មានក្បសិទធិភាពកនុងការកាត្់បនថយការ
តានត្ឹងចិត្ត។ 
 

ជៅជពលថែលជយើងមានការតានត្ឹងចតិ្ត ជយើងគបបីហវឹកហាត្់នងិអនុវត្តជាក្បចាំនូវលាំហាត្់
សក្មាកចតិ្ត-កាយមួយ ឬជក្ចើនក្បជភទជៅតាមលទធភាពថែលអាចជធវើបាន។ 
 

លាំហាត្់ទ ាំងជនេះមាន ៤ក្បជភទគឺ៖ 
១-លាំហាត្់ែកែជងាើម 
២-លាំហាត្់សក្មាកសាច់ែុាំជាែាំណ្តក់ៗ 
៣-លាំហាត្់ជោលោកយផ្ាួនៗ 
៤-លាំហាត្់សមាធិតាមរជបៀបជផ្េងៗ។ 

 
ជែើមបីជធវើលាំហាត្់ចិត្ត-កាយនីមួយៗែូចខាងជលើ ជយើងគួរមានសជមលៀកបាំោកធ់ូររលុង ជរីសទីកថនលង

ជសៃៀមសាៃ ត្់គម នការរំខាន។ គួរជធវើលាំហាត្់ឲ្យបានពីរែងកនុងមួយថ្ែៃ គឺជពលក្ពឹក១ែង ជពលោៃ ច ១ែង 
ជៅមុនជពលបរិជភាគអាហារ។ ជយើងអាចជក្ជើសជរីសយកលាំហាត្់ណ្តមួយជែលរយក្សួលសក្មាប់ខលួន 
ឬជធវើលាំហាត្់ជផ្េងជទៀត្តាមថត្ជយើងអាចជធវើបាន។ 
 

 វិធីជធវើលាំហាត្់សក្មាកចតិ្ត-កាយ 
១-លាំហាត្់ែកែជងាើម 

 
កនុងជពលថែលផ្លូវចិត្តរបស់ជយើងមានការរំខាន ែាំជណើរែកែជងាើមរបស់ជយើងមានលកខណៈខលីៗ នងិ

មិនធមមតា ជបើជយើងអាចក្បឆ្ាំងនងឹការថក្បក្បួលថផ្នកផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ជហើយអាចបជងកើត្ជ ើងនូវភាព
សុខសានតផ្លូវចិត្ត នងិផ្លូវកាយរបស់ជយើងបាន។ 
 

ជែើមបីជធវើលាំហាត្់ែកែជងាើម ជយើងអាចជក្ជើសជរីសយកឥរិោបែ ថែលមានលកខណៈរយក្សួល
សក្មាប់ជយើងែូចជា ឈរ អងគុយជលើជៅអី ឬជែកក្ត្ងខ់លួនជលើថក្គកនុងលកខណៈសក្មាកោ៉ា ងជសៃៀមសាៃ ត្់ 
ជហើយែកែជងាើមជចញចូលថវងៗរយៈជពលពី២ជៅ៣នាទ ី ឬអាចជលើសពីជនេះ។ តាមធមមតាជយើងសមាគ ល់
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ជ ើញថា ជែើមក្ទងូរបស់ជយើងមានចលនាជពលណ្តជយើងែកែជងាើមជចញ-ចូល។ ចាំជោេះការជធវើលាំហាត្់ជនេះ 
ជយើងក្ត្ូវជរៀនជធវើចលនាជោេះរបស់ជយើង រួមជាមួយនឹងការែកែជងាើម ។ ជយើងនងឹសជងកត្ជ ើញថា ជែើម
ក្ទូងនងិជោេះរបស់ជយើង ក៏ រីកជ ើងជៅជពលថែលជយើងែកែជងាើមចូល។ ជយើងក្ត្ូវជរៀនែកែជងាើមចូល និង
ជចញយឺត្ៗជាបនតបនាា បឲ់្យបានថវងៗ។ ជយើងអាចនឹងជធវើលាំហាត្់ជនេះជោយរយក្សួល ក្បសិនជបើជយើង
ក្បមូលអារមមណ៍ឲ្យមូលជៅជលើជោេះ ថែលវានឹងរីកជ ើងសនេឹមៗជៅជពលជយើងែកែជងាើមចូលថវងៗ។ 
បនាា ប់ពីជនាេះមក ជយើងែកែជងាើមជចញជោយសវ័យក្បវត្តិជែើមបីឲ្យសាច់ែុាំក្ទងូនងិជោេះបានសក្មាក។ ជយើង
គួរពាោមជធវើថបបជនេះោ៉ា ងយឺត្ៗនងិជាបនតបនាា ប់ ជោយការែកែជងាើមពុាំឲ្យឮសូរសជមលង។ កនុងការជធវើលាំ
ហាត្់ែកែជងាើមជនេះ ជយើងក្ត្ូវពាោមបាំជភលចជចលជរឿងរា៉ៃ វអវិជជមានទាំងឡាយថែលបានជកើត្ជ ើងជោយ
ខិត្ខាំក្បមូលអារមមណ៍របស់ជយើងសមាធិថត្ជលើការែកែជងាើមជចញ និងចូល តាមរយៈការរាប់ជលខ ឬនឹក
កនុងអារមមណ៍នូវោកយែូចជា “ពុជទធ ” គឺ “ពុទធ” ជពលែកែជងាើមចូល នងិ “ជទធ ” ជពលែកែជងាើមជចញ។ តាម
ថបបជនេះជាបជណត ើរៗ ជយើងក្ត្ូវបជងកើនរយៈជពលថ្នការជោលោកយ “ពុជទធ ”ជនេះ ឬបជងកើនចាំនួនថ្នការរាប់
តាមខយល់ែកែជងាើម។ ការែកែជងាើមជនេះ មិនក្ត្ូវក្បឹងជធវើជោយលាំបាកជនាេះជ ើយ គឺក្ត្ូវជធវើជោយសក្មួល
ជានិចច ក៏ប៉ាុថនតក្ត្វូពាោមក្គប់ក្គងអារមមណ៍សមាធិរបស់ខលួនជលើខយល់ែកែជងាើមឲ្យបានលអ។ 
 

លាំហាត្់សក្មាកសាច់ែុាំជាែាំណ្តក់ៗ 
កនុងខណៈថែលជយើងមានការតានត្ងឹចតិ្ត ជពលជនាេះសាច់ែុាំទ ាំងឡាយ នឹងសថិត្ជៅកនងុសភាព

កស្តនាត ក់ និងតានត្ឹង។ ក្ពមជាមួយគន ជនេះថែរ អាការៈមយួចាំនួនក៏បានជលចជចញជលើរាងកាយរបស់ជយើង
ែូចជា ឈឺកាល ឈឺខនង ជរាយក ឈឺសនាល ក់ថ្ែជជើង ជខាយកមាលាំ ង និងជនឿយហត្់ ។ ជក្ៅពីជនេះអាការៈ
ថែលជកើត្ជ ើងជលើផ្លូវចតិ្តមានែចូជា ការភ័យខាល ច ការតានត្ឹងចិត្ត អារមមណ៍មួជ ៉ា  ឬរយភាា ក់ជផ្អើលកនុង
ចិត្តជាជែើម។ អាការៈថផ្នកផ្លូវចតិ្តជនេះ បានជក្មុញឲ្យមានការកស្តនាត កស់ាច់ែុាំជាក្បចាំ ជាជហត្នុា ាំឲ្យមាន
ជរាគសញ្ហញាផ ជលើរាងកាយែូចខាងជលើ។ 
 
ការអនុវត្តលាំហាត្់សក្មាកសាច់ែុាំជាែាំណ្តក់ៗែូចខាងជក្កាមជនេះ រួមចាំថណកោ៉ា ងសាំខានក់នុងការកាត្់
បនថយការតានត្ឹងចតិ្តែ៏មានក្បសិទធិភាពែូចជាលាំហាត្់ែជងាើមខាងជែើមថែរ។ 
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ជែើមបីជធវើលាំហាត្់សាច់ែុាំជាែាំណ្តក់ៗ ជយើងក្ត្វូផ្ចង់អារមមណ៍ជលើថផ្នកនីមួយៗថ្នរាងកាយកនុងសាថ ន
ភាពជែកក្ត្ង់ខលនួ បនាា ប់មកចប់ជផ្តើមគិត្ពីក្មាមជជើងជាែាំណ្តក់ៗរហូត្ែល់កាល គឺ ក្មាមជជើង 
ក្បអប់ជជើងទាំងសរខ ង កជជើង សាច់ែុាំកាំភួនជជើង កាលជងគង់ សាច់ែុាំជៅល  ក្ត្គក ចជងកេះ គួទ ខនង កាល
ជោេះ ជែើមក្ទូង ក្មាមថ្ែ នងិក្បអប់ថ្ែទាំងសងខាង កាំភនួថ្ែ ថកងថ្ែ ជែើមថ្ែ សាម  ក កញ្ចងឹក កាល មុខ 
និងក្ចមុេះ។ ជពលគិត្ក្ត្ង់កថនលងណ្តមួយរួចជហើយ ក្ត្ូវទុកសាច់ែុាំកថនលងជនាេះឲ្យសថិត្កនងុលកខណៈសក្មាក
ែូចជា 

+គិត្ែល់ក្មាមជជើង បនាា ប់មកជោលកនងុចតិ្តថា “ក្មាមជជើងខាុាំបានសក្មាកជោយសុខជហើយ!”។ 
+គិត្ែល់ក្បអប់ជជើង បនាា ប់មកជោលកនងុចតិ្តថា “ក្បអប់ជជើងរបស់ខាុាំបានសក្មាកជោយសុខ
ជហើយ!”។ 
+គិត្ែល់កជជើង បនាា ប់មកជោលកនងុចតិ្តថា “កជជើងរបស់ខាុាំបានសក្មាកជោយសុខជហើយ!”។ 

 
អនុវត្តនូវវធិីែូចខាងជលើជនេះក្ត្ង់ថផ្នកនីមួយៗែូចបានជរៀបរាប់ខាងជែើមជាែាំណ្តក់ៗ និងបនត

បនាា ប់រហូត្ែល់កាល មុខ និងក្ចមុេះ។ លាំហាត្់សក្មាកសាច់ែុាំជាែាំណ្តក់ៗជនេះ ជៅជពលថែលជយើងអនុ
វត្តបានលអក្បជសើរជហើយជនាេះ ចិត្តរបស់ជយើងបានសៃប់ចេុះោ៉ា ងលអ ចាំថណកឯរាងកាយក៏បានសថិត្ជៅកនងុ
សាថ នភាពសក្មាកមួយែ៏ជសៃៀមសាៃ ត្់ ជក្បៀបបីែចូជាគល់ជឈើមួយថែលជៅនឹងែកល់។ 
 

៣-លាំហាត្់ជោោកយផ្ាួនៗ 
លាំហាត្់ជោលោកយផ្ាួនៗជាវិធីសាស្តសតសមាធិថបបបុរាណមួយថបបកនុងចាំជណ្តមវធិីសាស្តសត

សមាធិជផ្េងៗជទៀត្ ថែលអាចបជងកើត្ឲ្យមានភាពសុខសានតថផ្នកអារមមណ៍រួមនងឹការកាត្់បនថយការ
តានត្ឹងចិត្តបានោ៉ា ងលអ។ អនកជធវើលាំហាត្់សមាធិជោយជោលោកយផ្ាួនៗជនេះ ក្ត្ូវសក្មួលឥរិោបទឲ្យ
បានធូរក្សួលតាមថត្ចតិ្តថែលជយើងចង់ជធវើ បនាា ប់មកកព៏ាោមបាំជភលចជចលនូវជរឿងរា៉ៃ វអវិជជមាន
ទាំងឡាយ ជហើយចប់ជផ្តើមបិទថភនកសមាធិជោយជោលកនុងអារមមណ៍ ឬជោលខេឹបៗនូវោកយែថែលៗ 
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ឧទហរណ៍ែូចជាជោលោកយថា “ពុជទធ ” ជាជែើម ឬក៏គថាខលីៗណ្តមួយថ្នក្ពេះធម៌របស់ក្ពេះពុទធថែល
ជយើងជចេះក៏បាន ែចូជា៖ 
 

-ចិត្តាំ ទនតាំ សុខាវហាំ (មានន័យថា ចិត្តថែលជគទូនាម នបានជហើយ នាាំមកនូវជសចកតីសុខ។) 
-ចិត្តាំ គុត្តាំ សុខាវហាំ (មានន័យថា ចតិ្តថែលជគក្គប់ក្គងបានជហើយ នាាំមកនូវជសចកតីសុខ។) 
-ន ហិ សាធ ុជកាជធ្ល (មានន័យថា ជសចកតីជក្កាធ មនិលអជសាេះជ ើយ។) 
-អនត្ថជនជនា ជកាជធ្ល (មានន័យថា ជសចកតីជក្កាធ បងកនូវជសចកតី វិនាស។) 
-នត្ថិ សនតិ បរំ សុខាំ (មានន័យថា មនិមានជសចកតីសុខណ្ត ជក្ៅពីជសចកតីសៃប់ជ ើយ។) 

 
ការជោលោកយផ្ាួនៗែថែលៗជនេះ គឺអាចអនុវត្តជៅតាមចរវ ក់ថ្នខយល់ែកែជងាើមជចញ នងិចូល 

ជោយជោលោកយ “ពុទធ” ជៅជពលែកែជងាើមចូល នងិោកយ “ជទធ ” ជៅជពលែកែជងាើមជចញ។ លាំហាត្់
ជោលោកយផ្ាួនៗជនេះ កអ៏ាចអនវុត្តផ្ងថែរតាមរយៈការទជនាញកនុងអារមមណ៍(ភាវនា) នូវោកយែថែលៗ ឬ
គថាខលីណ្តមួយថែលជាោកយជក្បៀនក្បជៅរបស់ក្ពេះពុទធជាបរមក្គូថែលជយើងជចេះតាមរយៈឧទហរណ៍
ែូចបានជលើកជ ើងខាងជែើម។ ការផ្ាង់អារមមណ៍ជោលោកយែថែលៗជនេះ អាចអនុវត្តកនងុរយៈជពល
ក្បមាណជា១០នាទី ឬជលើសពីជនេះតាមថត្លទធភាពថែលអាចជធវើបាន។ 
 

៤-លាំហាត្់សមាធិជផ្េងៗ 
សមាធិ គឺជាការហវឹកហាត្់ចិត្ត ក្បមូលផ្តុាំ

អារមមណ៍ឲ្យមូលតាមរយៈការក្គប់ក្គងអារមមណ៍
ក្បកបជោយភាពសៃប់សាៃ ត្់នងិវិន័យខពស់បាំផុ្ត្។ 

សមាធិ គឺជាវិធីសាស្តសតែ៏មានក្បសិទធិភាពកនុងការ
កាត្់បនថយការតានត្ឹងចតិ្តថែលមានចាំណ្តស់ជាយូរ
ោណ្តស់មកជហើយកនុងក្បជទសកមពុជា នងិជៅកនងុ
ក្បជទសមួយចាំនួនជទៀត្ថ្នទវីបអាសីុ។ 
 

ជៅកនុងការអនុវត្តលាំហាត្់សមាធិថបប
បុរាណ ជយើងអាចជក្បើក្បាស់ឥរិោបទអងគុយថពន
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ថភននឲ្យក្ត្ង់ខលួន ជោយោក់ជជើងសាត ាំក្ត្តួ្ជលើជជើងជឆ្វង ជោយបាត្ថ្ែសាត ាំក្ត្តូ្ជលើបាត្ថ្ែជឆ្វង ជហើយជមថ្ែ
ទាំងពីរោក់ទល់គន  (ជសាើរប៉ាេះ ជសាើរមិនប៉ាេះ) ។ ចាំជោេះការអងគុយថបបជនេះ ក្ត្ូវមានឥរិោបទថែលសក្មាក
ោ៉ា ងក្សួលបាំផុ្ត្ជោយមិនមានការខាំក្បងឹជ ើយ។ ចាំជោេះអនកថែលពុាំសាា ត្់ជាំនាញកនងុការអងគុយថបបជនេះ 
អាចអងគុយសាំយុងជជើងជលើជៅអី ជោយោក់ថ្ែទាំងពីរជលើជៅល ែូចអធិបាយខាងជែើម ឬជក្បើក្បាស់ឥរិោ
បទជផ្េងៗជទៀត្ថែលជយើងយល់ថា ជធវើឲ្យរាងការយរបស់ជយើងំិត្កនុងសាថ នភាពសក្មួលឥរិោបទណ្ត
មួយ ឲ្យបានសក្មាកោ៉ា ងក្សួលបាំផុ្ត្ជហើយពុាំត្ឹងថត្ងចាំជោេះខលួនជយើង។ 
 

បនាា ប់ពីអងគុយសក្មួលឥរិោបទបានក្សួលជហើយជយើងអាចបិទថភនកក្បមូលផ្តុាំអារមមណ៍សមាធិ
ជៅជលើខយល់ែកែជងាើមជចញ នងិចូល តាមែាំជណើរខយល់ែជងាើមជាធមមតា កនុងជនាេះក្ត្វូតាាំងអារមមណ៍ឲ្យែឹង
ថា ខលួនជយើងែកែជងាើមចូល(ែឹង) នងិែកែជងាើមជចញ(ែងឹ) ជោយរកាអារមមណ៍កុាំឲ្យឃាល ត្ឆ្ៃ យពីការែក
ែជងាើមជចញចូលជនាេះ ឬក៏អនុវត្តែូចគន ជនេះថែរ ក៏ប៉ាុថនតជបើកថភនកក្ពឹមៗសមលងឹចុេះក្សបតាមចុងក្ចមុេះគួបផ្េាំ
នឹងការែកែជងាើម។ 
 

បចវុបបននជនេះ អនកជាំនាញការថផ្នកសុខភាពផ្លូវចិត្តបានអភិវឌ្ឍរជបៀបសមាធិ ជោយផ្ចង់អារមមណ៍
ជលើខយល់ែកែជងាើមជចញ-ចូល មួយថបបជទៀត្ជែលមានបីត្ាំណ្តក់កាលគឺ៖ 
 

១-ែកែជងាើមចូល 
២-ទប់ែជងាើម (រកាខយល់ែកែជងាើមកនុងសួត្ក្បថហលបីវនិាទី) 
៣-ែកែជងាើមជចញ។ 

 
 វិធីសាស្តសតជនេះមានគុណក្បជោជន៍មួយចាំននួបថនថមគឺ ជធវើឲ្យអនកសមាធីផ្ចង់អារមមណ៍ជលើការែក

ែជងាើមបានលអជាងវិធសីាស្តសតបុរាណ។ ម៉ាាងជទៀត្អាចរកាខយល់ែកែជងាើមថែលក្សូបចូលកនងុសួត្បានរ
យៈជពលយូរជធវើឲ្យឈាមអាចក្សួបយកអកុសីុថសនបានោ៉ា ងលអជក្បើជសើរជលើសពីការែកែជងាើមធមមតា។ 
 

ជក្ៅពីរជបៀបសមាធីជោយផ្ាង់អារមមណ៍ជលើខយល់ែជងាើមជចញ-ចូល ជយើងអាចជក្ជើជរីសវត្ថុជផ្េងៗ
ជទៀត្ជៅជុាំ វិញខលួនជយើងជែើមបីជធវើជាជគលកនងុការជផ្លត អារមមណ៍ជៅរកវត្ថុជនាេះែូចជា ផ្លក ឈូក ផ្លក ជផ្េងៗ អ
ណ្តត ត្ជភលើងជទៀន ឬពណ៌ជផ្េងៗជាជែើម។ បនាា ប់មកជយើងក៏ចប់ជផ្តើមចជក្មើនសមាធកិ្បមូលផ្តុាំអារមមណ៍ 
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ជបើកថភនកសមលងឹជមើលជៅវត្ថុថែលជយើងបានកាំណត្់ជនាេះ ជោយពាោមជធវើចិត្តឲ្យក្ជេះថាល   រកីរាយ បាំជភលច
ទុកខកងវល់ និងជរឿងរា៉ៃ វអវិជជមានទាំងឡាយ ជហើយក៏ចប់ជផ្តើមក្គប់ក្គងអារមមណ៍សមាធិ កុាំឲ្យថបកជចញពី
វត្ថុថែលជយើងសមលឹងជនាេះ។ ជបើអារមមណ៍របស់ជយើងថបកជៅគិត្អាំពីអវីជផ្េងជទៀត្ ជយើងក្ត្ូវពាោមទញ
អារមមណ៍របស់ជយើងមកកាន់វត្ថុថែលជយើងកាំពុងជផ្លត ត្ជនាេះវិញជោយសនេឹមៗ តាមរយៈការែកែជងាើម
ជចញនិងចូលមួយែងោ៉ា ងថវង ជាការរំលឹកចិត្តឲ្យរកមករកវត្ថុថែលជយើងកាំពុងជផ្លត ត្អារមមណ៍ជៅរក
ជនាេះ។ 
 

ការជធវើសមាធិថបបជនេះ ក្ត្ូវជធវើជៅជពលែូចគន ជាក្បចាំ នងិជៅទីកថនលងជសៃៀមសាៃ ត្់គម នការរំខាន។ 
ជយើងអាចជក្បើក្បាស់ជពលជវោថវង ឬខលកីនុងការជធវើសមាធិតាមថត្ជយើងអាចជធវើបាន (៥នាទី ១០នាទី ២០
នាទី ឬថវងជាងជនេះ)។ 
 

ែនែកទី២ 
ការកសាងកមាល ាំងចិត្ត រងឹមាាំ 

 
ជត្ើការកសាងកមាល ាំងចតិ្ត រឹងមាាំគឺជាអវី? 
ការកសាងកមាល ាំងចិត្ត រងឹមាាំ គឺជាវិធីអប់រំ នងិទូនាម នចិត្តជាក្បចាំឲ្យមានសុទិែះិនិយម នងិការគិត្ជែ

លមានក្បជោជន៍ែល់ចិត្ត ជធវើឲ្យសាថ នភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជយើងមានភាពរងឹមាាំ អាចក្បឈមមុខនងឹបញ្ហា កនងុ
ជីវិត្រស់ជៅក្បកបជោយទសេនវិជជមាន។ ការកសាងកមាល ាំងចតិ្ត រឹងមាាំគឺជាចាំថណកមួយោ៉ា ងសាំខាន់ថ្ន
ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុសេក្គប់រូប និងក្គប់វ័យ។ 
 

ការគិត្ក្បកបជោយទសេនវិជជមាន 
ការគិត្អាចបជងកើត្ជ ើងនូវជសចកតីក្សឡាញ ់ទឹកចិត្តសបាយរីករាយ ការគុាំាំគួន ការខូចចិត្ត ។ល។ 

ជៅជពលថែលជយើងក្គប់ក្គងអារមមណ៍របស់ជយើងបានលអជហើយ ចិត្តជយើងមានភាពសៃប់សាៃ ត្់ 
ក្សស់ក្សាយ ភលឺថាល  និងសុទិែះិនិយម។ មានពុទធភាសិត្មយួលបេះជោលថា «ចិត្តថែលជគទូនាម ន ឬក្គប់ក្គង
បានលអជហើយ រថមងនាាំមកនូវជសចកតីសុខ»។ 
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កនុងមួយថ្ែៃៗ ជគអាចបា៉ា នក់្បមាណជ ើញថា មនសុេមាន ក់បានជក្បើក្បាស់ការគិត្ក្បមាណពី 
៣០.០០០ ជៅ ៥០.០០០ គាំនិត្ជផ្េងៗគន ។ ជយើងអាចថចកការគិត្ទាំងអស់ជាបួនក្បជភទសាំខាន់ៗគឺ៖ 
 

១-ការគិត្ឥត្ក្បជោជនៈ៍ គឺជាការជក្បើគាំនិត្ថែលមានលកខណៈខជេះខាជ យឥត្ក្បជោជន៍ពីជរឿង
អត្ីត្កាល ឬអនាគត្ថែលពុាំជាកោ់ក់ រួមទ ាំងគាំនតិ្មនាិលសងេ័យជផ្េងៗ ជោយបជងកើត្អារមមណ៍
រជវីរវាយថែលមិនពិត្ រួមនឹងការក្ពួយបារមភអាំពីអវីថែលមនិចាំបាច់។ 

២-ការគិត្ក្បកបជោយទសេនអវិជជមានៈ គឺជាគាំនិត្អវជិជមានទាំងឡាយថែលគិត្ជ ើងជហើយ ជធវើ
ឲ្យអនតរាយែល់ខលួនឯង ឬអនកែថ្ទ។ ការជក្កាធខឹង ការគុាំគួន ការសអប់ជខពើម ការថាន ាំងថាន កច់ិត្ត គាំនិត្ក្បកាន់ 
ឬជរីសជអើង (ជាត្ិសាសន៍ ក្កុម ពួក) ការក្ចថណនននិាា  រួមនឹងគាំនិត្អវិជជមានជផ្េងជទៀត្ គឺសុទធថត្ជធវើឲ្យ
ចិត្តរបស់ជយើងកជក្កើករញ្ជួយ លអក់កករគម នភាពសុខសានតកនុងអារមមណ៍។ 

៣-ការគិត្ថែលមានក្បជោជន៍ៈ ជាគាំនិត្ទ ាំងឡាយណ្តថែលមានភាពជាក់ោក់ ពុាំក្សជមើក្សថ្ម 
ថែលបជងកើត្បានជាថផ្នការសក្មាប់ខលួនកនុងែាំជណើរជីវតិ្ ែូចជាការសិកា ការក្បកបមុខរបរចិញ្ចឹមជិវិត្ 
ការផ្តួចជផ្តើមគាំនិត្ជួយែល់អនកែថ្ទ ។ល។ 

៤-ការគិត្ក្បកបជោយទសេនវិជជមានៈ គឺជាគាំនិត្ថែលនាាំមកនូវផ្លក្បជោជន៍ចាំជោេះខលួនឯង 
និងអនកែថ្ទ ជហើយបជងកើត្បាននូវភាពសៃប់សាៃ ត្ក់នុងអារមមណ៍ សុទិែះិនិយម ការអធាក្ស័យ និងជសចកតីស
ងឃឹម។ ការគិត្ក្បកបជោយទសេនវិជជមាន គឺជាថាមពលែ៏មហិមាបជងកើត្ឲ្យមានកមាល ាំងចិត្តអាចឲ្យជយើង
ក្គប់ក្គងអារមមណ៍ បជងកើត្បាននវូភាពសបាយរីករាយកនងុកនងុចតិ្ត កនងុែាំជណើរជីវិត្ែ៏ថវងឆ្ៃ យ។ 
 

ផ្លមិនលអថ្នការគិត្ក្បកបជោយទសេនៈអវិជជមាន 
ជៅជពលថែលជយើងមានគាំនិត្អវិជជមានជៅកនងុអារមមណ ៍ វាអាចបងកឲ្យមានផ្លអាក្កក់ជាជក្ចើន

ែល់សុខភាពរបស់ជយើងទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។ ឧទហរណ៍ ជពលថែលជយើងក្ពួយបារមភ ជក្កាធខងឹ 
ក្ចថណន សអប់ជខពើម គុាំគួន ជាជែើម អារមមណ៍អវិជជមានទាំងជនេះ បជងកើត្ឲ្យជយើងមានការតានត្ងឹចតិ្ត ជធវើឲ្យ
សាច់ែុាំរបស់ជយើងជ ើងត្ងឹ ជបេះែូងជែើរញប់ បណ្តត លឲ្យែាំជណើរឈាមមានចលនាថក្បក្បួលខុសធមមតា 
ជធវើឲ្យសមាព ធឈាមជ ើងខពស់ បងកឲ្យមានការឈឺចប់ជលើរាងកាយែូចជា ការឈឺកាល ឈឺក អស់កមាល ាំង
កាយ ែប់កនុងអារមមណ៍ពិបាកែកែជងាើម ។ល។ 
 

ផ្លថ្នការគិត្ក្បកបជោយទសេនវិជជមាន 
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ជៅជពលថែលជយើងមានអារមមណ៍វិជជមាន ចិត្តរបស់ជយើងក៏សៃប់សាៃ ត្់ សាច់ែុាំរបស់ជយើងសក្មាក
ចុេះ ជហើយទទួលបាននូវអុកសីុថសនក្គប់ក្គន់ សមាព ធឈាមទប ជហើយក្បការសាំខាន់ជនាេះ គឺអក្តាចរវ ក់
ជបេះែូងបានែយចុេះ ថែលជាចាំថណកមួយោ៉ា ងសាំខានក់នុងការជួយគាំក្ទ ឲ្យរាងកាយជយើងមានសុខភាពលអ
ក្បជសើរ។ ទនាឹមនឹងជនេះថែរ ការគិត្ជោយវិជជមាន គឺជាមជធាបាយមួយកាត្់បនថយការតានត្ឹងចតិ្តែ៏មាន
ក្បសិទធិភាពបាំផុ្ត្។ 
 

ជៅកនុងជីវិត្ក្បចាំថ្ែៃ ការគិត្ក្បកបជោយទសេនវិជជមាន ជធវើឲ្យជយើងរយបជងកើត្នូវភាពជោគ
យល់ និងចុេះសក្មុងជាមួយអនកែថ្ទជៅជុាំ វិញខលនួជយើង ក្ពមទាំងបានបជងកើត្ទសេនសុទិែះិនិយម ជហើយមិន
អស់សងឃឹមកនុងការរស់ជៅ។ 
 

ជត្ើក្ត្វូកសាងកមាល ាំងចិត្ត រងឹមាាំ និងបណត ុ េះទសេនវិជជមានតាមរជបៀបណ្ត? 
ការកសាងកមាល ាំងចិត្ត រងឹមាាំ និងការបណត ុ េះបណ្តត លទសេនវិជជមានឲ្យជកើត្មានជ ើងកនុងអារមមណ៍

របស់យុវជនជយើង មានសារៈសាំខានោ់៉ា ងខាល ាំងកនុងវិស័យថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ពីជក្ោេះថា ជយើងអាចកាត្់
បនថយការតានត្ឹងកនងុអារមមណ៍ និងបជងកើត្នវូជសចកតីសុខកនុងចិត្ត ថែលជាកតាត ជធវើឲ្យជយើងមានសុខភាពផ្លូវ
ចិត្ត រងឹមាាំ និងលអក្បជសើរជាក្បចាំ។ “មានសុខភាពផ្លូវចតិ្តលអ គម នភាពតានត្ឹងចិត្ត គម នអាំជពើហិងា គម ន
ជជមាល េះក្គប់ោ៉ា ង។ 
 

ជែើមបីកសាងកមាល ាំងចតិ្ត រឹងមាាំ និងបណត ុ េះនូវទសេនវិជជមាន យុវវ័យជយើងគួរខាំហវឹកហាត្់ជាក្បចាំ 
និងក្គប់ក្គងអារមមណ៍អវិជជមានរបស់ជយើងឲ្យបានក្បជសើរតាមវិធីសាស្តសតមូលោះ នមួយចាំនួនែូចខាង
ជក្កាមជនេះ 
 

+ពាោមកាត្់បនថយការគិត្ថែលពុាំចាំបាច់ និងគាំនិត្អវជិជមានទាំងឡាយ ថែលថត្ងថត្ផុ្សជ ើង
ជាក្បចាំជៅកនុងអារមមណ៍របស់ជយើង។ 
 

+ហវឹកហាត្់អប់រចំិត្តឲ្យសៃប់ នងិកសាងទសេនសុទិែះិនិយមតាមរយៈការសិកាកក្មងទសេនៈ
របស់ក្ពេះពុទធថែលជាទសេនវិជាជ ែ៏លអក្បជសើរបាំផុ្ត្មានចាំណ្តស់ និងជាក្បថ្ពណីែ៏យូរលង់ណ្តស់មក
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ជហើយជៅក្បជទសកមពុជាជយើងកនងុ វិស័យអប់រំសីលធម៌ ចរិោធម៌ និងការអប់រំចតិ្តឲ្យមានអារមមណ៍សនតិ
ភាព។ 
 

+ការបណត ុ េះភាពរឹងមាាំកនងុចតិ្ត ជែើមបីបជងកើនការជជឿទុកចតិ្តចាំជោេះខលួនឯង និងឲ្យត្ថ្មលខពស់ ក៏ែូចជា
ការជគរពខលួនឯងផ្លា ល់ (គឺមិនជធវើការវាយត្ថ្មលទបចាំជោេះខលួនឯង)។ 
 

+ហវឹកហាត្់ជាក្បចាំនូវវិធសីាស្តសតសក្មាកកាយ-ចិត្ត នងិរជបៀបជធវើសមាធ ិ គួបផ្េាំនឹងការហាត្់
ក្បាណ ការជលងកីឡាជផ្េងៗ ថែលជាមូលោះ នថ្នការកាត្់បនថយការតានត្ឹងចតិ្ត។ ក្ត្ូវពាោមជធវើោ៉ា ង
ណ្តឲ្យសកមមភាពទាំងជនេះ កាល យជាទមាល ប់ធមមតាកនុងជិវតិ្ក្បចាំថ្ែៃរបស់ជយើង។ ជហត្ុផ្លសាំខាន់គឺ ជបើ
ជយើងពុាំជចេះវធិីសាស្តសតកនុងការកាត្់បនថយការតានត្ឹងចិត្តថែលជកើត្ជ ើងជាក្បចាំចាំជោេះខលួនជយើងជទជនាេះ 
ជយើងក៏ពុាំអាចបណត ុ េះគាំនិត្សុទិែះិនិយម ឬអារមមណ៍វិជជមានបានជ ើយ។ 
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ឯកសារពិជក្គេះ 
 

១.សុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍កមពុជា: Transcultural Psychosocial Organization (TPO) 
ជបាេះពុមពជោយអងគការចិត្តសងគមអនតរវបបធម៌ ឆ្ន ាំ១៩៩៧។ 

២.ជក្គឿងជញៀនជៅក្បជទសកមពុជា: ជបាេះពុមពជោយការិោល័យអងគការសហក្បជាជាត្ិ ទទួល
បនាុកក្គប់ក្គងជក្គឿងជញៀននងិបស្តរក បបទឧក្កិែះមជឈមណឌ លក្បចាំត្ាំបន់អាសីុបូោ៌ នងិបា៉ា សីុភិច 
ការិោល័យទាំនាក់ទាំនងជៅកមពុជា ឆ្ន ាំ២០០១ រួមនឹងឯកសារោក់ពន័ធជផ្េងៗ។ 

៣. POSITIVE OF THINKING: ជរៀបជរៀងជោយជោកក្សី Trish Summerfield បុគគលិក
អងគការ Living VAlue Education. www.livingvalues.net 

៤. សាសនសុភាសិត្ : ជបាេះពុមពជ ើងវិញជោយវិទាសាថ នពុទធសាសនបណឌ តិ្យ ឆ្ន ាំ ១៩៩៤។ 
 

គណៈកមមការអភិវឌ្ឍជសៀវជៅអប់រំយុវជនកនងុ វិស័យថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
 

១-ជោកក្សីជវជជបណឌ ិត្ ឱក វណណកា ត្ាំណ្តងអនុគណៈកមមការសុខភាពផ្លូវចិត្ត ក្កសួងសុខាភិបា
ល 

២-ជោកជវជជបណឌ ិត្ ជី វុទធី ក្បធ្លនក្កុមការររគលីនិចសុខភាពផ្លូវចិត្ត អងគការចតិ្តសងគមអនតរវបប
ធម៌/TPO 

៣-ជោកក្សី ជទព ឆ្ព័ណណ មស្តនតីនាយកោះ នថែទាំសុខភាពជនបទ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
៤-កញ្ហញាផ  ជភាគ សុធ្លរា៉ៃ  មស្តនតីនាយកោះ នសុខមាលភាពកមុារ ក្កសួងសងគមកិចច នងិការររបណត ុ េះ

បណ្តត លវិជាជ ជីវៈ និងនតី្ិសមបទ 
៥-ជោកក្សី ធឹម លន់ មស្តនតីនាយកោះ នសុខភាពសិកា ក្កសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា 
៦-ជោក ហួន សាជរឿន មស្តនតីនាយកោះ នក្សាវក្ជាវគរុជកាសលយ ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 
៧-ជោក នូ មនុីជសោះ  មស្តនតីនាយកោះ នមធយមសិកាចាំជណេះទូជៅ ក្កសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា 
៨-ជោក ថឆ្ លឹមជសឿន មស្តនតីនាយកោះ នអប់រំជក្ៅក្បព័នធ ក្កសួងអប់រំ យុវជន នងិកឡីា 
៩-ជោក ែី ចជនាា  អនកសក្មបសក្មួលកមមវធិី ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តកុមារកនុងសហគមន ៍
១០-ជោក  ងុ បូរ៉ៃុម ជាំនួយការកមមវិធ ី ថែទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តកុមារកនុងសហគមន,៍ សមាគមរ

ញ្ជនពុទធិជោធនមតិ្ត/CamboKids 
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១១-ជោក ថវ៉ៃន សុន អនកសក្មបសក្មួលថផ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជសៀវជៅសក្មាប់បណ្តណ ល័យកុមារកនុង
សហគមន៍, សមាគមរញ្ជនពុទធិជោធនមតិ្ត/CamboKids 
 

យុវជន និងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
ជបាេះពុមពផ្ាយជោយនាកោះ នថែទាំសុខភាពជនបទ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រួមសហការជាមួយ

នឹងៈ 
សមាគមរញ្ជនពុទធិបជោធនមិត្ត/CamboKids 
អាសយោះ នៈ # ៤៥ . ផ្លូវជលខ ២០៦ . សរក ត្់ផ្ារជែើមគរ . ខ័ណឌ ទួលជគក រាជធ្លនីភនាំជពញ 
ទូរស័ពាជលខៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨២ ៥៧៥ 
Email: cambokids@online.com.kh 
Web Page: www.bigpond.com.kh/Cambokids 

 
អត្ថន័យជលើក្កបជសៀវជៅៈ 
១-ពណ៌ថ្បត្ង ជាត្ាំណ្តងទឹកចិត្តក្សស់ថាល  

 
២-រូបក្ពេះបាទជ័យវរ ម័នទី៧ គង់ជធវើសមាធកិនុងឥរោិបែអងគុយថពនថភននថបបវិរាសនៈ ជានមិិត្តរូប

ថ្នទឹកចតិ្តសៃប់សាៃ ត្ ់ ក្បកបជោយអារមមណក៍្ជេះថាល  នងិទសេនសុទិែះិនិយម ជាជគលការណ៍ថ្នការថែទាំ
សុខភាពផ្លូវចិត្ត ថែលមានចាំណ្តស់យូរលង់មកជហើយកនុងសងគមនិងវបបធម៌ថខមរ។ 
 

ែកក្សង់ទ ាំងក្សុងជចញពី http://saloeurm.wordpress.com/2012/02/16/យុវជននិងការ
ថែទាំ/ 

ជោយ ៥០០០ឆ្ន ាំ 
 
 
 


