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អក រកា ត់

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល v

សចក្ត ីថ្ល ងអំណរគុណ
មូ៉ឌុលនះ គឺជា ឯកសា រមួយនសំណំុឯកសា រពញលញ ដលមា នចំណងជើងថា  កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និង

យនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល។ ឯកសា រនះ  ូវបា នចងក ង  យក ុមដល 

មា ន Sarah Coll-Black ដលជា ទី  ឹក   និងអ្ន កនិពន្ធ សំខា ន់នឯកសា រនះ, Anjana Bhushan ដលជា ម  ្ត ីបច្ច កទស

ផ្ន កភា ពក ីក , យនឌ័រ និងសិទ្ធ ិមនុស , និង Kathleen Fritsch ដលជា  ឹក  ផ្ន កថទា ំនអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក

 ចា ំតំបន់់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក  យផ្អ ក  លើកា រងា រដំបូងដល  ូវបា នធ្វ ើឡើង  យ Nigel Unwin។ Gauden Galea 

ដលជា ទី  ឹក  ផ្ន កជម្ង ឺមិនឆ្ល ង បា នផ្ត ល់នូវមតិ  បល់ និងកា រចូលរួមចំណកដ៏មា នតម្ល ។ Marc R. Crowe បា នផ្ត ល់ 

នូវកា រកស  ួលមូ៉ឌុលនះ ។ កា ររៀបចំប្ល ង់ និងទ  ង់ឯកសា រនះ  ូវបា នធ្វ ើឡើង  យ Zando Escultura ។

អក រកា ត់
ADB ធនា គា រអភិវឌ ន៍អា សីុ

AIDS ជម្ង ឺអដស៍

DALY ឆា  ំនជីវិតដល  ូវបា នកត  ូវ  យសា រពិកា រភា ព

DHS កា រអង្ក ត  ជា សា  ្ត  និងសុខភា ព

GBV អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

GDP ផលិតផលសរុបក្ន ុង  ុក

GHI គ   ងសុខភា ពពិភព  ក

HIV ម  គអដស៍

HMO អង្គ កា រថទា ំសុខភា ព

IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថ ុអន្ត រជា តិ

IMR អ   សា  ប់របស់កុមា រ

IPPF សហព័ន្ធ មា តុភា ព   ងទុកអន្ត រជា តិ

LBW ទម្ង ន់ទា ប  ពលកើត

MDG  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត រ

MMR អ   សា  ប់នមា តា 

NGO អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល

OECD អង្គ កា រដើម ីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រសដ្ឋ កិច្ច  និងកា រអភិវឌ ន៍

PAHO អង្គ កា រសុខភា ព Pan American 

PHC កា រថទា ំសុខភា ពបឋម

PRSP ផនកា រយុទ្ធ សា ្ត  កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក 

PTSD វិបត្ត ិផ្ល ូវចិត្ត ក  យពលរងកា រប៉ះទង្គ ិច (post-traumatic stress disorder)

SAGBVHI គ   ងសុខភា ព និង  ឆា ំងអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

STI ជម្ង ឺកា ម  គ
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vi សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

UN អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ

UNAIDS កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ  ឆា ំងជម្ង ឺអដស៍

UNICEF មូលនិធិសហ  ជា ជា តិស   ប់កុមា រ

UNDP កម្ម វិធីអភិវឌ ៍សហ  ជា ជា តិ

VAW អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង ្ត  ី

WB ធនា គា រពិភព  ក

WHA សន្ន ិបា តអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក

WHO អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក

WPR តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ៊ិក



អា រម្ភ កថា 

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល vii

អា រម្ភ កថា 
 ក្ន ុងរយៈពលពីរ  បីទសវត រកន្ល ង  នះ កា រយល់ដឹងរបស់យើងអំពីភា ពក ីក មា នកា ររីកចំរីនឡើងចញពីកា រ   ត

កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ចង្អ ៀតចង្អ ល់  លើចំណូល និងកា រ  ើ   ស់  រកកា រកត់សមា្គ  ល់ចំរុះវិស័យអំពីកា រអប់រ, សុខភា ព, 

កា រចូលរួមផ្ន កសង្គ ម និងន  បា យ, សន្ត ិសុខផា  ល់ខ្ល ួន និងសរីភា ព, និងគុណភា ពបរិសា  ន១។ អា  ័យហតុនះ ភា ពក ីក្ 

រមិនមន  បដណ្ដ ប់  ឹមតចំណូលទា បតបុ៉   ះទ បុ៉ន្ត វា ក៏រួមបញ្ច ូលផងដរនូវលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា , ធនធា ន និង 

ជំនា ញ, ភា ពងា យរង   ះ, អសន្ត ិសុខ, ភា ពគា  នសម្ល ង និងភា ពគា  នសិទ្ធ អំណា ច ។ ភា ពក ីក ដលលក្ខ ណៈចំរុះវិស័យ គឺ

ជា កតា  កំណត់អំពីហា និភ័យសុខភា ព, ឥរិយា បទស្វ ងរកកា រថទា ំមសុខភា ព, លទ្ធ ភា ពថទា ំសុខភា ព និងលទ្ធ ផលសុខភា ព ។

 យសា រកា រវិភា គអំពីលទ្ធ ផលសុខភា ពកា ន់តមា នភា ពល្អ  សើរឡើង  ះ មា នកា របងា  ញកា ន់តច  ស់លា ស់ថា  កា រកលំអ

ដ៏គួរ  យកត់សមា្គ  ល់  លើសុខភា ព  ះ មិនមា នរបា យស្ម ើគា  ទ។ សូចនា កររួម  ះបីជា ស្ថ ិត  ក្ន ុងថា  ក់ពិភព  ក, 

តំបន់ ឬថា  ក់  ទសក៏  យ, ជា រឿយៗ បា នបិទបា ំងនូវភា ពខុសគា  យា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុងលទ្ធ ផលសុខភា ព រវា ងបុរស និង  ្ត ី 

និងរវា ងអ្ន កមា ន និងអ្ន ក   ក្ន ុង និង  ទូទា ំងបណា្ដ   ទសនា នា  ។ ៧០% នអ្ន កក ីក  ក្ន ុងពិភព  ក  ូវបា នគប៉ា ន់

 មា ណថា ជា  ្ត ី ២។ ដូចគា  នះដរ  ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ភា ពក ីក  ជា រឿយៗគឺជា  ្ត ី ។ សូចនា ករអំពីភា ពក ីក 

របស់មនុស  រួមទា ំងសូចនា ករសុខភា ព ជា រឿយៗ ឆ្ល ុះប   ំងអំពីភា ពខុសគា  យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង ររវា ងភទ ។ ដូចនះ អសមធម៌យនឌ័រ 

គឺជា កតា  កំណត់ដ៏សំខា ន់នលទ្ធ ផលសុខភា ព  ក្ន ុងតំបន់ ដល  ្ត ី និងកុមា រីជា រឿយៗស្ថ ិត  ក្ន ុងប   សង្គ មដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រ ។

 ះបីជា ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ មា នឥទ្ធ ិពលយ៉ា ងខា  ំង  លើសុខភា ព និងកា រអភិវឌ ន៍សង្គ ម-សដ្ឋ កិច្ច ក៏  យ ម ្ត  ីសុខា 

ភិបា លជា និច្ច កា លមិនបា ន  ៀមលក្ខ ណៈ  យបា ន  ប់   ន់ ដើម ី  ះ   យនូវប   បបនះ  ក្ន ុងកា រងា ររបស់គទ។ 

ឯកសា រនះ មា ន  លបំណងលើកកំពស់កា រយល់ដឹង, ចំណះដឹង និងជំនា ញរបស់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ក្ន ុងតំបន់ ដលទា ក់

ជា មួយនឹងប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ ។

មូ៉ឌូលដលមា នសៀវ  មរៀននះ  ូវបា នរៀបចំឡើងស   ប់កា រ  ើ   ស់  ក្ន ុងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លមុនពលបំរីកា រងា រ 

និងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ក្ន ុងពលបំពញកា រងា រដល់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល ។ អត្ថ បទក៏  ូវបា នគរពឹងទុកផងដរថា អា ច  ូវបា ន

 ើ   ស់  យអ្ន កធ្វ ើ  លន  បា យ និងអ្ន ក  ប់  ងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល ជា ឯកសា រ  ង ឬស   ប់កា រ  ើ   ស់រួមគា  ជា 

មួយនឹងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លក្ន ុងពលបំពញកា រងា រ ។

 ប់មូ៉ឌូលទា ំងអស់  ក្ន ុងចំណា មឯកសា រភា គទា ំងនះ ផ  រភា  ប់គា   វិញ  មក  ះបីជា  មូ៉ឌូលនីមួយៗ អា ច  ូវបា ន  ើ

  ស់ដា ច់  យឡកពីគា  ក៏  យ  សិនបើចា បំា ច់។ មូ៉ឌូលជា មូលដា  នចំនួនពីរ ផ្ត ល់នូវក បខ័ណ  លគំនិតស   ប់កា រវិភា គ

អំពីប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិនា ល។ មូ៉ឌូលនីមួយៗ  ក្ន ុងចំ  មមូ៉ឌូលពីរទៀត  ូវបា នរៀបចំ

ឡើងស   ប់កា រ  ើ   ស់រួមគា  ជា មួយនឹងមូ៉ឌូលជា មូលដា  នទា ំងពីរនះ។ សៀវ  មរៀននះ ក៏មា នផងដរនូវម៉ូឌូលស្ត ីអំពី

កា ររួមបញ្ច ូលគា  នូវកម្ម វិធី ដើម ីគា ំ  ដល់សា  ប័នបណ្ដ ុះបណា្ដ  លម  ្ត ីសុខា ភិបា លស្ត ីអំពីកា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  

និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីដលមា ន   ប់ ។

 ប់មូ៉ឌូលទា ំងអស់  ក្ន ុងសៀវ  មរៀននះ  ូវបា នរៀបចំឡើងស   ប់កា រ  ើ   ស់តា មរយៈវិធីសា  ្ត រៀនសូ  តា ម

បបនកា រចូលរួម ដលធ្វ ើ  យអ្ន ករៀនសូ  ចូលរួម ដើម ីទទួលបា ននូវអត្ថ   ជន៍អំពីបទពិ  ធន៍ និងចំណះដឹង

របស់គ។ មូ៉ឌូលនីមួយៗ មា នកំណត់ហតុស   ប់អ្ន កស  បស  ួល និងលំហា ត់ដល  ូវបា នស្ន ើឡើងដើម ីជួយស  ួល

ដល់ដំណើរកា រនះ ។
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viii សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

យើងសងឃឹមថា  សៀវ  មរៀននះនឹងផ្ត ល់នូវសា រៈ   ជន៍  ក្ន ុងកា រធ្វ ើ  យមា ននូវកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់កា ន់ត  ើន

ថមទៀត  លើប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងតា ក់តង, កា រអនុវត្ត ន៍, កា រ  ួតពិនិត តា មដា ន និងកា រវា យតម្ល  

 លន  បា យ, កម្ម វិធី និងអន្ត រា គមន៍សុខា ភិបា ល ។



សចក្ត ីផ្ត ើម

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 1

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

សចក្ក ីផ្ត ើម
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល2

ឌូលនះ  ូវបា នរៀបរៀងឡើង ដើម កីលម្អ ចំណះដឹង 

និងបំណិនរបស់ម ្ត  ីសុខា ភិបា លលើអំពើហឹង   ឆា ងំ

នឹងភទ។ ម ្ត  ីសុខា ភិបា លស្ថ ិត  ក្ន ុងជំហរមួយដើម ី

កំណត់ប   និងចូលរួមក្ន ុងកា រកា រពា រ និងជួយជនរង   ះ

របស់ខ្ល នួ។ កា រនះក៏  យសា រតមណ លសុខភា ពជា  ះឹសា  ន

សា ធា រណៈដ៏ក   ដល  ្ត ីភា គ  ើនធ្វ ើទំនា ក់ទំនងដើម ី

ពិភា ក  លើប   មួយចំនួននជីវិតរបស់គ ដូចជា  កា រពិនិត

ផ្ទ  ះ កា រថរទា ំ  ពលស   លកូន កា រពន  កំណើត 

កា រថទា ំសុខភា ពកូនរបស់គ ឬ  ូវកា រសុខភា ពទូ  របស់

គ។

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ(GBV) បា នកើតមា នឡើងតា ំងពី

យូរលង់មកហើយ  ក្ន ុង  ូសា រ និងសង្គ មហើយសង្គ ម  

តមិនមា នកា រអើពើផងដរ។ អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ មា ន

ទ  ង់ផ ងៗគា   ហើយមា នផលប៉ះពា ល់ដល់  ្ត ីភា គ  ើន

ទូទា ំងសកល  ក តា មវដ្ត នជីវិតរបស់គ ចា ប់ពីវ័យទា រក 

និងកុមា រភា ពរហូតដល់ពញវ័យ និងវ័យចំណា ស់។  ក្ន ុង

អំឡុងពលជា  ើនទសវត កន្ល ង  នះ កា រសិក  ជា  ើន

បា ន  មូលភស្ត ុតា ងពីទំហំនប    និងលើកកម្ព ស់ចំណះ

ដឹងអំពីភា ពធ្ង ន់ធ្ង រនប   ។ អង្គ កា រជា តិ និងអន្ត រជា តិបា ន

ផ្ដ ល់ធនធា នមិន  មឹតស   ប់   វ   វ និងតសូ៊មតិបុ៉   ះ

ទ បុ៉ន្ត ថមទា ំងស   ប់កា រអភិវឌ យុទ្ធ សា  ្ត  និង  ល

ន  បា យទប់សា្ក  ត់ និង  ះ   យអំពើហឹង   ឆា ំងនឹង

ភទ  ថា  ក់មូលដា  នថា  ក់ជា តិ និងអន្ត រជា តិ។

មូ៉ឌូលពិនិត មើលលើ  ធា នបទ នអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ

ដលជា ប   សុខភា ពតា មរយៈកញ្ច ក់យនឌ័រ និងភា ពក កី ។

 មូ៉ឌូលនះ  ូវបា នបងចកជា ៦ផ្ន ក។

   ផ្ន កទី១ កំណត់ពីអំពើហឹង   ឆា ំងភទទំហំ

ហតុកា រណ៍កើតឡើងចំ  ះសុខភា ពនិង  ព័ន្ធ ថ

រក  សុខភា ពកតា  ចូលរួម ដលធ្វ ើ  យមា នវិសម

ធម៌ផ្ន កសុខភា ព និងប   ផ ងៗទៀតរបស់  ្ត ី 

 ក្ន ុងពិភព  កដលមា នវិសមភា ពយនឌ័រ។

   ផ្ន កទី២ ពិនិត លើអ្វ ីដលជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ព

ក ីក យនឌ័រ និងអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ។ ផ្ន ក

នះ នឹងពិនិត មើលទំនា ក់ទំនងវិសមភា ពយនឌ័រ 

និងវិសមភា ពអំណា ច ដលមា ន  ក្ន ុងអំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹងភទ  មទា ំងពិភា ក  អំពីអំពើហឹង   

ឆា ំងនឹងភទ ដលធ្វ ើ  យមា នភា ពក ីក និងផល

វិបា កសដ្ឋ កិច្ច ។

   ផ្ន កទី៣ ពិភា ក  អំពីមូលហតុដលវា មា នសា រៈ

សំខា ន់ស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល លើកឡើងពីអំពើ

ហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ពីភា ពសា កសិទ្ធ ិសមធម៌ 

និងទស នវិស័យសិទ្ធ ិមនុស ។

   ផ្ន កទី៤ ពិភា ក  អំពីរបៀបដលម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

និង  ព័ន្ធ ថទា ំសុខភា ពទា ំងមូល អា ចកា រពា រ និង

លើកឡើងពីអំពើហឹង   ឆា ំងភទ  យ   តកា រ

យកចិត្ត ទុកដា ក់ ពិសសលើ ្ត  ីដលមា ន   ក់ចំ

ណូលទា ប និង ្ត  ីដលមកពីក ុមបា ត់ឱកា ស ឬ

ងា យរង   ះផ ងទៀត។ ឧទា ហរណ៍នកា រអនុវត្ត 

ល្អ  មណ លសុខភា ពសហគមន៍ និង  ក  ិត

 លន  បា យ  ូវបា នលើក ឡើងដើម ីបងា  ញ

ពីអន្ត រា គមន៍  កប  យសកា  នុពល។

   ផ្ន កទី៥កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

   ផ្ន កទី៦ ជា បណ្ដ ុំនឧបករណ៍ធនធា ន និងឯកសា រ

 ងស   ប់ជួយ   ង់ម ្ត  សុីខា ភិបា ល  ពល

ធ្វ ើកា រតា មមូលដា  ន។

សចក្ក ីផ្ត ើម

ម៉ូ



តើអ្វ ី  ជា អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 3
១.តើអ្វ ី  ជា អំពើហិង  

 ឆា ំងនឹងភទ?

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ



ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល4

 លគំនិត និងនិយមន័យ លគំនិត និងនិយមន័យ

ថា ហិង   ឆា ំងនឹងភទ  ូវបា ន  ើ   ស់ 

ដើម ីពិពណ៌នា  ពីសកម្ម ភា ពផ ងៗគា  ជា 

 ើន  យគិតចា ប់ពីកា រធ្វ ើឃា ត និងកា ររ  ភសពសន្ធ វៈ 

ក៏ដូចជា កា រយា យីផ្ល ូវភទ និងកា រធ្វ ើបា បផ្ល ូវចិត្ត ។ ភា ពច  ស់

លា ស់ពា ក នះ គឺពិតជា មា នសា រ   ជន៍ក្ន ងុកា រស្វ ងយល់

 យបា នច  ស់លា ស់ពីគំនិត និងទំហំប    និងកា រវា យ

តម្ល លើផលវិបា កនប   សុខភា ព (មើល  អប់១)។

អំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សចក្ត ី  កា ស់របស់អង្ក កា សហ  ជា ជា តិស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ (មា   ១) បា ន  យនិយម

ន័យអំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីថា ៈ

  រា ល់អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទណា  ដលបង្ក  យ

មា នកា រធ្វ ើផ្ល វូកា យ ផ្ល វូភទ និងផ្ល វូចិត្ត ឬក៏ធ្វ ើ  យមា នកា រ

ឈឺចា ប់ដល់  ្ត ី រួមមា នកា រគំរា មកំហង  យកា យវិកា រ  

កា របង្ខ ិតបង្ខ ំ កា របិទសិទ្ធ ិសរីភា ពដលកើតឡើងក្ន ុង 

សង្គ ម និងជីវិតឯកជន៣។ 

មា   ២នសចក្ត ី  កា សបា នប   ក់ថា  អំពើហឹង   ឆា ំង

នឹង  ្ត ីគួរតរា ប់បញ្ច ូលបុ៉ន្ត  មិនកំណត់ចំ  ះ:

  សកម្ម ភា ពហិង  ផ្ល ូវកា យ ផ្ល ូវចិត្ត  ផ្ល ូវភទ មិនថា  ្ត ីក្ន ុង

 ូសា រ ឬក្ន ុងសហគមន៍។ អំពើហឹង  ដលប   ក់  ក្ន ុង

មា   នះរួមបញ្ច ូលទា ំងកា ររ  ភ កា រអនុវត្ត តា មបប

 ពណីដលធ្វ ើ  យប៉ះពា ល់ដល់  ្ត ដូីចជា  កា រធ្វ ើកា យ

វិកលកម្ម ដល់  ដា ប់ភទ  ្ត ីអំពើហឹង   មិនចំ  ះតប្ត ី 

ឬ  ពន្ធ  កា រយា យី ផ្ល ូវភទនិងកា របំភិតបំភ័យ។ កា រជួញ

ដូរ  ្ត ីកា របង្ខ ំ  យធ្វ ើជា  ីពស   និងអំពើហឹង   ដល

រដ្ឋ ប ្ដ  យ  យមា នកា រកើតឡើង នូវកា ររ  ភសព

សន្ធ វៈក្ន ុងសម័យស ្គ   ម ៤។

ទ  ង់នអំពើហិង  ដល  ឆា ំងនឹងភទទ  ង់នអំពើហិង  ដល  ឆា ំងនឹងភទ

អំពើហឹង   ូវបា នបងចកជា ៤ផ្ន ក៥ៈ

 អំពើហឹង  លើរា ងកា យ

 អំពើហឹង  លើផ្ល ូវភទ

 អំពើហិង  លើផ្ល វូចិត្ត  ឬផ្ល វូអា រម្ម ណ៍ (រួមទា ងំកា របង្ខ តិបង្ខ )ំ

 កា រគំរា មគំហងអំពើហឹង  លើ ផ្ល ូវកា យនិងផ្ល ូវភទ។

អំពើហិង  លើផ្ល ូវកា យ  ូវបា នកំណត់ថា  ជា កា របង្ខ ិតបង្ខ ំលើ

រា ងកា យ  យចតនា  រហូតដល់បង្ក  យមា នកា រសា  ប់ពិ

កា ររងរបួសឬកា រធ្វ ើទុក្ខ  ស។  ះបីជា យា៉ ងណា ក៏  យ

អំពើហិង  មា ន  ើនរូបភា ព ក  ពីកា រវា យដំលើរា ងកា យ។

 ្ត ី និងក្ម ង  ្ត ីជា  ើនធា  ប់បា នជួបទ  ង់ណា មួយនអំពើ

ហឹង  ផ្ល វូភទក្ន ងុឆា កជិវិតរបស់គរា ប់ចា ប់ពី កា រយា យីផ្ល វូភទ

 ទីសា ធា រណៈរហូត   ដល់កា រធ្វ ើទំនា ក់ទំនង  យកា រ

 មា ថលើផ្ល ូវភទ កា ររួមភទ  យបង្ខ ិតបង្ខ ំពីដគូជិត ស្ន ិទ

និងកា ររ  ភសពសន្ធ វ:។

ខណ:ដលទង្វ ើនអំពើហឹង   លើរូបរា ងកា យ និងផ្ល ូវភទ 

ជា ហតុកា រណ៍មួយដលគួរ  យរន្ធ ត់មួយ ដលបា នចា ត់

ទុកថា ជា រឿងដលមិនអា ចទទួលយកបា ន អំពើហឹង  លើ

ផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍ឬផ្ល ូវចិត្ត គឺកា ន់តមា នផលប៉ះពា ល់ធ្ង ន់ធ្ង រ និង 

រីករា លដា លយ៉ា ងខា  ំងជា ង  ះទៀត។ អំពើហឹង  លើផ្ល ូវចិត្ត  

និងអា រម្ម ណ៍  ូវបា នចា ត់ទុកថា  ជា កា រប៉ះទង្គ ិចធ្ង ន់ធ្ង រ  

ដល់ជនរង   ះដលបង្ក ឡើង  យអំពើកា រគំរា មកំហង 

និងកា រធ្វ ើតា មប   ដលកើតមា ន មុនពលមា នអំពើហឹង  

លើរា ងកា យ និងផ្ល ូវភទ ឬកា រគំរា មកំហងមុនពលមា នអំពើ

ហងឹ  លើរា ងកា យ និងផ្ល ូវភទ។ បន្ថ មពីលើសកម្ម ភា ពជា ក់

ស្ត ងនអំពើហឹង  សកម្ម ភា ពជា  ើនទៀត ដលទា ក់ទង  

នឹងអំពើហឹង  លើផ្ល ូវកា យ និងផ្ល ូវចិត្ត  (ដូចបា នកំណត់ខា ង

លើ) គឺ  ូវបា នគបងចកជា  ភទអំពើហឹង  ។

១.   តើអ្វ ី  ជា អំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ?

ពា ក



តើអ្វ ី  ជា អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 5

 អប់ ១: ពា ក  ើ   ស់ដើម ីពិពណ៏នា ពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ អប់ ១: ពា ក  ើ   ស់ដើម ីពិពណ៏នា ពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទរា ប់បញ្ច ូលរា ល់ទំរង់ទា ំងឡា យនអំពើហឹង  ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹង  ្ត ី  និងបុរសដលក្ន ុង  ះ  ្ត ីជា 

ធម្ម តា គឺជា អ្ន ករង   ះ។ ពា ក  “  ឆា ំងនឹងភទ”  ូវបា ន   ស់ ដើម ីបងា  ញពីកា រចា ំបា ច់ក្ន ុងកា រយល់ពីអំពើហឹង   

ក្ន ុងបរិបទណា មួយដលឋា ន:របស់  ្ត ី និងក្ម ង  ីមា នក  ិតទា ប  ក្ន ុងសង្គ ម។ ហតុដូច្ន ះហើយ អំពើហឹង  បបនះ

មិនអា ចយល់  យបា នឆា  យពីបទដា  នរចនា សម្ព ័ន្ធ សង្គ ម និងតួនា ទីយនឌ័រ  ក្ន ុងសហគមន៍ដលជះឥទ្ធ ិពលយ៉ា ងខា  ំង

 លើភា ពងា យរង   ះរបស់  ្ត ីពីអំពើហឹង  ។

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទអំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទគឺជា ពា ក ដលគ  ើ   ស់ជា ញឹកញា ប់ស្ម ើនឹងអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ។  ះបីជា យា៉ ង

ណា ក៏  យពា ក នះមិនបា នប   ក់  យបា នច  ស់ថា តើអំពើហឹង  បណា្ដ  លមកពីកា រដលមា នអំណា ចមិនស្ម ើគា  រវា ង

 ្ត ី និងបុរសក្ន ុងសង្គ ម។ 

អំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រអំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រគឺពា ក ដល  ើ   ស់មា នអត្ថ ន័យជា  ើន។ កា រ  ើ   ស់ដលញឹកញា ប់ជា ងគបំផុតគឺទា ក់ទង

នឹងអំពើហឹង   យប្ត ី ឬ  ពន្ធ  ឬដគូជិតស្ន ិទ បុ៉ន្ត ពា ក នះជួនកា លក៏  ូវបា ន  ើ   ស់ដើម ីពិពណ៏នា អំពីអំពើហឹង  

ក្ន ងុ  សូា រដលអ្ន ក   តិ្ត ជា ធម្ម តា ជា បុរស ឧទា ហរណ៍ អំពើហឹង  ដលឪពុកធ្វ ើមកលើកូន  កូីន  សុ លើមា  យជា ដើម។

កា រវា យដំលើ  ពន្ធ កា រវា យដំលើ  ពន្ធ គឺជា អំពើហឹង  លើរូបរា ងកា យ  យប្ត ីលើ  ពន្ធ ។ កា រធ្វ ើទុក្ខ លើ  ពន្ធ ឬប្ត ីអំពើហឹង  លើដគូជិតស្ន ិទ្ធ 

សំ   លើអំពើហឹង  ឬកា រធ្វ ើទុក្ខ  សលើផ្ល វូកា យផ្ល វូភទឬផ្ល វូចិត្ត   យភា គីមួយ  លើភា គីមួយទៀតក្ន ងុទំនា ក់ទំនង

ជិតស្ន ិទ។ភា គី  ះអា ចជា បុរស ឬជា  ្ត ី។កា រវា យដំលើ  ពន្ធ គឺជា ផ្ន កមួយនកា រធ្វ ើទុក្ខ លើ  ពន្ធ ឬប្ត ី /អំពើហងឹ  លើដគូ

ជិតស្ន ិទ្ធ ។

 អប់២ ទំរង់នអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ អប់២ ទំរង់នអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

អំពើហឹង  លើរូបរា ងកា យអំពើហឹង  លើរូបរា ងកា យមា នន័យថា  កា រ  ើ   ស់កំលា ំង  យចតនា ដលអា ចឈា ន  រកកា រសា  ប់ពិកា រភា ពរងរបួស

ឬកា រឈឺចា ប់។ អំពើហឹង  លើរូបរា ងកា យរួមមា ន  យមិនកំណត់  លើតសកម្ម ភា ពទា ំងអស់នះទ េកា រក   កា រ

រុញកា រ   ន កា រចា ប់  វង កា រកញ្ឆ ក់ក ្ឆ ង កា រខា ំ កា រអ  ួន កា រចា ក់ កា រ  ចសក់ កា រទះ កា រដា ល់ កា រវា យ កា រដុត 

កា រ  ើ   ស់់សពា  វុធ (ភ្ល ើងកា ំបិតនិងរបស់របរផ ងៗទៀត) និងកា រ  ើ   ស់កំលា ំងកា យឬខ្ល ួន   ណមា ឌកំលា ំង  

លើមនុស ដទទៀត។ អំពើហឹង  លើរូបរា ងកា យរួមបញ្ច ូលទា ំងកា របង្ខ ិតបង្ខ ំអ្ន កដទ  យធ្វ ើនូវទង្វ ើដូចខា ងលើ។

អំពើហឹង  លើផ្ល ូវភទអំពើហឹង  លើផ្ល ូវភទ  ូវបា នចកជា បីផ្ន ក

  កា រ  ើ   ស់កំលា ំងកា យដើម ីបង្ខ ំ  យមនុស មា  ក់រួមភទខុសពីឆន្ទ :របស់ពួកគមិនថា សកម្ម ភា ព  ះបា នបញ្ច ប់ 

ឬអត់ទ។

  ទង្វ ើរួមភទដលមា នកា របុ៉នប៉ង ឬបា នបញ្ច ប់ពា ក់ព័ន្ធ នឹងមនុស  ដលមិនអា ចយល់ពីសភា ព ឬសា  នភា ពនអំពើ

បដិសធ ឬបងា  ញនូវកា រមិនចង់រួមភទ (ឧទា ហរណ៍  យសា រជំងឺអសមត្ថ ភា ពឬ  យឥទ្ធ ិពល  ឿង  វឹងឬថា  ំ

ញៀនផ ងៗឬ  យសា រកា របំភិតបំភ័យឬកា រដា ក់គំនា ប)។

  កា រទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវភទដលបង្ក នូវទុក្ខ  សរួមមា នកា រសា  ប  យផា  ល់ ឬតា មសំលៀកបំពា ក់  លើ  ដា ប់ភទ រន្ធ 

គូទ  លៀន ដើម  ូង   ខា ងក្ន ុង ឬគូទនរណា មា  ក់ដលខុសពីឆន្ទ :របស់គបងា  ញនូវកា រគា  នឆន្ទ :  ក្ន ុងកា រ



ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល6

 អប់២ ផ្ត ល់និយមន័យពិសា  រពីទ  ង់ផ ងៗ គា  នអំពើហឹង  ។ 

 យឡក  អប់ទី៣ ពណ៌នា ពីកា រយា យីលើផ្ល ូវភទ  

កន្ល ងធ្វ ើកា រ។

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ  ក្ន ុងវដ្ត នជីវិតអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ  ក្ន ុងវដ្ត នជីវិត

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងក្ម ង  ី និង  ្ត ីកើតឡើងក្ន ុងដំណា ក់

កា លផ ងៗគា   ក្ន ងុវដ្ត ជីវិតរបស់គ។  ្ត ជីា  ើនបា នឆ្ល ងកា ត់

អំពើហឹង  ជា  ើនដំណា ក់កា ល ចា ប់ពីពលមុនកើត និងបន្ត 

ចា ប់ពីកូន  វ័យកុមា រដល់ពញវ័យនិងវ័យចា ស់។  អប់៤

ពិពណ៌នា ពីអំពើហឹង   ដលធា  ប់បា នជួប  ទះក្ន ុងដំណា ក់

កា លផ ងៗក្ន ុងវដ្ដ ជីវិតរបស់  ្ត ី និងក្ម ង  ី។ វដ្ដ ជីវិតដល

ឈា ន  ដល់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ជួយ  យក្ម ង  ី

និង  ្ត ីបា នស្វ ងយល់កា ន់តច  ស់ ពីផលប៉ះពា ល់នអំពើ

ហឹង   ជា ពិសសគឺប   សុខភា ពផ្ល ូវកា យ និងផ្ល ូវចិត្ត ។

អំពើហឹង  ពីដគូជិតស្ន ិទ្ធ ឬអំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រអំពើហឹង  ពីដគូជិតស្ន ិទ្ធ ឬអំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ

ទំរង់នអំពើហឹង  ដលកើតឡើងញឹកញា ប់បំផុត និងកើតឡើង

 យកន្ល ងដល ្ត  ីទូទា ំងពិភព  កធា  ប់មា នជួប  ទះ គឺ

ជា អំពើហឹង  ដលបង្ក ឡើង  យដគូជិតស្ន ិទ្ធ  និងប្ត ី។ កា រ

នះគឺសំ   លើអំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ។

អំពើហឹង  របស់ដគូជិតស្ន ិទ្ធ មា ន  ើនទំរង់  យរួមបញ្ច ូល

ទា ំងអំពើហឹង  លើផ្ល ូវកា យ ផ្ល ូវភទ និងផ្ល ូវចិត្ត ក្ន ុងអំឡុងពល

ណា មួយ។ កា រសិក   លើឫសគល់នអំពើហឹង  របស់ដគូ

ជិតស្ន ិទ្ធ  និងកា រឆ្ល ុះប   ំងពីតត្ថ ភា ពរបស់វា បា នរកឃើញថា 

“វដ្ដ នអំពើហឹង  ” ដលយើងពិបា កនឹងបងចក៦,៧។  ក្ន ុង

ដំណា ក់កា លទីមួយនវដ្ដ នះ វា មា នកា រកើនឡើងសន ឹមៗ

នភា ពតា នតឹងនិងជំ  ះរវា ងដគូ។  ្ត ីព  យា មធ្វ ើ  យ

ដគូរបស់នា ង ដលមិនអា ច  ប់  ងអា រម្ម ណ៍ឆវឆា វរបស់

គា ត់បា ន  ះស្ង ប់ចិត្ត ។

រួមភទ (ឧទា ហរណ៍  យសា រជំងឺអសមត្ថ ភា ព ឬ  យឥទ្ធ ិពលន  ឿង  វឹងឬថា  ំញៀនផ ងៗ ឬ  យសា រកា រ 

បំភិតបំភ័យ ឬកា រដា ក់គំនៀប)។

កា រគំរា មកំហងនអំពើហឹង  លើរា ងកា យ ឬផ្ល ូវភទកា រគំរា មកំហងនអំពើហឹង  លើរា ងកា យ ឬផ្ល ូវភទ កា រ  ើ   ស់ពា ក សំដី កា យវិកា រ ឬអា វុធ ដលអា ចបណា្ដ  ល  យ

សា  ប់ ពិកា រភា ព ឬឈឺចា ប់លើរា ងកា យ។ អា ចមា នកា រ  ើ   ស់ពា ក សំដី កា យវិកា រ ឬអា វុធដើម ីបង្ខ ំ  យមនុស មា  ក់

ចួលរួមក្ន ុងសកម្ម ភា ពផ្ល ូវភទ ឬរួមភទ  យបង្ខ ំ  ពល ដលអ្ន ក  ះមិនមា នបំណង ឬមិនយល់  ម។

អំពើហឹង  លើផ្ល ូវចិត្ត ឬផ្ល ូវអា រម្ម ណ៏:អំពើហឹង  លើផ្ល ូវចិត្ត ឬផ្ល ូវអា រម្ម ណ៏: របួសលើជនរង   ះ  យា សា រសកម្ម ភា ពកា រគំរា មកំហង  យ  ើសកម្ម ភា ពវិធី

សា  ្ត ក្ន ុងកា របង្ខ ិតបង្ខ ំ  ពលដលមា នអំពើហឹង  លើផ្ល ូវភទមុន ឬកា រគំរា មកំហង  យកា រ  ើ   ស់អំពើហឹង  ផ្ល ូវ

ភទ ឬរូបរា ងកា យ។

កា រធ្វ ើទុក្ខ  សលើផ្ល ូវចិត្ត និងផ្ល ូវអា រម្ម ណ៏អា ចរួមបញ្ច ូលតមិនកំណត់  លើ:  កា រធ្វ ើ  យអ្ន កណា  មា  ក់អា ម៉ា សកា រ  ួត

   លើអ្វ ីដលមនុស មា  ក់អា ចធ្វ ើបា នកា របំបិទពត៌មា នពីអ្ន កណា មា  ក់កា រមា នអា រម្ម ណ៍ខឹង  ពលដលអ្ន កណា មា  ក់

មិនយល់  មកា រធ្វ ើអ្វ ីមួយ  ចតនា  ដើម ី  យអ្ន កណា មា  ក់មា នអា រម្ម ណ៍ថា អន់ (ឧទា ហរណ៍មិនឆា  តមិនទា ក់ទា ញ) 

កា រធ្វ ើអ្វ ីមួយ  យចតនា ដើម ី  យអ្ន កណា មា  ក់មា នអា រម្ម ណ៍អា ម៉ា ស់កា របំបកនណា ចញពីមិត្ត ភ័ក្ត និង  ូសា រកា របិទ

សិទ្ធ ិ អ្ន កណា មា  ក់ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់យា ន្ត ជំនិះឬទូរស័ព្ទ កា របដិសធមិន  យចា យលុយឬធនធា នផ ងៗកា រគំរា មកំហង

នូវសិទ្ធ ិថទា ំកូនកា របំផា  ញវត្ថ ុឬ  ព សម ត្ត ិ។

កា រធ្វ ើទុក្ខ  សលើផ្ល ូវចិត្ត ផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍ដូចដលបា នពិពណ៌នា ខា ងលើនះ អា ចចា ត់ទុកជា សកម្ម ភា ពហឹង  ត  ពល

ដលមា នអំពើហឹង  លើផ្ល ូវភទឬផ្ល ូវកា យមុន ឬកា រគំរា មកំហងជា មុនអំពើហឹង   លើផ្ល ូវកា យឬផ្ល ូវភទ។

 ភព:  ភព: ក ុម  ឹក  សដ្ឋ កិច្ច និងសង្គ ម “របា យកា រណ៏របស់ក ុមកា រងា រស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹង ្ត  ី “E/CN.6WG.2/ 1992/11.3 vienna, អង្ក កា រ

សហ  ជា ជា តិ១៩៩២។



តើអ្វ ី  ជា អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 7

 ក្ន ងុដំណា ក់កា លទី២ គឺជា ដំណា ក់កា លមួយនកា រប ្ច ញ

 យឃើញកា រផ្ទ ះុកំហឹង តា មរយៈកា រស្ត ងចញនកា ររ  ភ

បំពា នលើផ្ល វូកា យផ្ល វូភទនិងផ្ល វូចិត្ត ។ ដំណា ក់កា ល នះបញ្ច ប់

 ពលដលអ្ន ក   តិ្ត បញ ប់នូវកា ររ  ភបំពា ន ជា ប ្ដ  ះ

អា សន្ន ។ ដំណា ក់កា លនកា រផ ះផ  រ ឬដំណា ក់កា លក  ប

ទឹកឃ្ម ុំបា នមកតា មក  យ។ អ្ន ករ  ភបំពា នបងា  ញពីកា រ

សា  យក  យ និងសន  ថា នឹងធ្វ ើខ្ល ួន  ឹម  ូវ។ គា ត់អា ចផ្ត ល់

កា រ  លា ញ់ និងចិត្ត ល្អ ដល ្ត  ីជឿជា ក់ថា មា នចំណុចល្អ 

ផងដរសំរា ប់ដគូរបស់នា ងហើយនា ងអា ចទុកចិត្ត បា ន។ ក្ន ុង

ដំណា ក់កា លទី៣នះ ធ្វ ើ  យនា ងមា នអា រម្ម ណ៍ថា មិនមា ន

ភា ពចា ំបា ច់  ូវចា កចញពីដគូរបស់នា ងឡើយ៨ ។

វដ្ដ នអំពើហឹង   ពន ល់ពីហតុផលដល ្ត  ីជា  ើនរស់  

ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងដលមា នកា រធ្វ ើបា ប។ ក្ន ុងពលណា មួយ

ពួកគចា ប់ផ្ត ើមស  បខ្ល ួន  នឹងចរិកហឹង  របស់ដគូខ្ល ួន

 យក   ឥរិយា បថរបស់ខ្ល ួន។ គបង្ក ើតយុទ្ធ សា  ្ត 

ស  បខ្ល ួនរួមមា នកា រសូ៊   ំបំផុត និងកា រកា រពា រ អ្ន ក   តឹ្ត 

ខុស។ អំពើហឹង    ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងបបនះ បា នដិតជា ប់

នឹងអា រម្ម ណ៍របស់  ្ត ីដលរងមិនបា នតសូ៊ដើម ីផា  ស់ប្ត ូរសា  ន

កា រណ៍  ះទ។ ពលខ្ល ះដំណា ក់កា លឆវឆា វ កា  យ  ជា 

រឿងដលកើតឡើងញឹកញា ប់ និងខា  ំងជា ងមុនហើយ  ទី

បញ្ច ប់នឹងឈា ន  រកកា រសា  ប់ បើសិនវដ្ដ នអំពើហឹង  នះ

មិនបា នបំបក តា មរយ:កា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ពីសំណា ក់ខា ងក  

 យបា ន ស្ថ ិតស្ថ រដើម ីជួយ  ្ត ី  ះទ។

វិសា លភា ពនប   វិសា លភា ពនប   

កា រកត់    និងកា ររក  ទុកនូវហតុកា រណ៍នអំពើហឹង   ឆា ងំ

នឹងភទ ជា កិច្ច កា រលំបា ក និងប៉ះពា ល់ដល់អា រម្ម ណ៍លំបា ក

រកវិធីសា  ្ត ក៏ដូចជា  កា រលំបា កផ្ន កក មសីលធម៌។ ជា ដំបូង 

គចា បំា ច់  វូកំណត់និយមន័យ  ភទផ ងៗគា   នអំពើហឹង   

 យបា នច  ស់លា ស់។

ប   ដលស្ម ុកសា  ញជា ងនះ ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ  ើសរីសនិង

កា ររក  ទុកនូវអ្ន កដល  ូវសមា  សន៍  លវិធីដលមិនពា ក់ 

ព័ន្ធ នឹងកា រជួបមុខផា  ល់កា រសមា  សតា មទូរស័ព្ទ កា រធ្វ ើកា រស្ទ ង់

មតិតា ម   សណីយ៍ មា នអត្ថ   ជន៍ក្ន ុងកា រធា នា  យ

បា ននូវកា រសមា  ត់ និងភា ពផា  ល់ខ្ល ួនរបស់អ្ន កឆ្ល ើយ។ បុ៉ន្ត វិធី 

នះមិនមនជា វិធីសា ្ត  ដលល្អ បំផុត  ះទ េ  ពលដល

សិក  ពីក មុដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប និង  ទសដលកំពុង

អភិវឌ ន៍ជា  ើន។

 អប់៣: កា រយា យីផ្ល ូវភទ  ក្ន ុងកន្ល ងធ្វ ើកា រ អប់៣: កា រយា យីផ្ល ូវភទ  ក្ន ុងកន្ល ងធ្វ ើកា រ

កា រយា យីផ្ល ូវភទកា រយា យីផ្ល ូវភទគឺជា កា របុ៉នប៉ងលើផ្ល ូវភទ  យមិនសមរម កា រស្ន ើសំុរួមរ័ក ឬក៏កា រសំដងកា យវិកា រ ឬពា ក សំដីផ ងៗ

ែដលទា ក់ទងនឹងផ្ល វូភទ  ពលដលវា រខា នដល់កា រធ្វ ើកា រងា រដលធ្វ ើជា លក្ខ ខណ នកា រធ្វ ើកា រងា រ ឬកា របង្ក ើតនូវបរិសា  ន

កា រងា រ  យមា នកា របំភិតបំភ័យកា រពិបា កឬភា ព   ធ   ឌ៩ ។

កា រសំដងកា យវិកា រមិនសមរម ដលទា ក់ទងនឹងផ្ល ូវភទរួមបញ្ច ូលនូវកា រប៉ះពា ល់លើរូបរា ងកា យមិនចា ំបា ច់  យចតនា 

ដលភា គីមា្ខ  ងទៀតមិនចង់។ កា រប៉ះពា ល់បបនះគិតចា ប់ពីកា រសា  បកន្ល ងមិនចា បំា ច់កា រទះថ្ន មៗកា រក្ត ចិឬកា រ   ន  យ

ប៉ះនឹង រា ងកា យរបស់និ  ជិកដទទៀតរហូតដល់កា ររ  ភសពសន្ធ វ: និងកា ររួមភទ  យបង្ខ ិតបង្ខ ំ។

កា រ  ើ   ស់ពា ក សំដីមិនសមរម ទា ក់ទងនឹងភទរួមមា នកា របុ៉នប៉ងផ្ល ូវភទ  យពា ក សំដីមិន សមរម សំណើរ ឬកា រ

គៀបសង្ក ត់  យសកម្ម ភា ពផ្ល ូវភទកា រគៀបសង្ក ត់លើសកម្ម ភា ពសង្គ ម ដលមិនសមរម  កន្ល ងធ្វ ើកា រសំដីអូសទា ញ

ដលមិនសមរម ទា ក់ទងនឹងផ្ល ូវភទសំដីបញ្ឆ ិត ប ្ឆ ៀងឬសំដីអា សអា ភា ស។

ឥរិយា បទដលមិនសមរម ដទទៀតទា ក់ទងនឹងផ្ល ូវភទ រួមមា នកា របងា  ញរូបអា សអា ភា សឬអ្វ ីមួយដលទា ក់ទា ញ  យ

មា នកា ររួមភទកា រចចង់  យមិនសមរម  ឬកា រធ្វ ើកា យវិកា រអូសទា ញផ្ល ូវភទកា រផ្ញ ើសា រទំនា ក់ទំនង ឬអ្វ ីមួយដលមា ន

លក្ខ ណ:មិនសមរម ១០ ។



ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល8

មា នកា រសិក   យផ្អ កលើបទពិ  ធន៍មួយចំនួនតូចស្ត ីពីវិសា លភា ពនប   នះ។ កា រធ្វ ើអង្ក ត តា មរយ:ទូរស័ព្ទ តា ម

ផ្ទ ះរបស់  ទសអូ  ្ត ាលីថ្ម ីៗ នះបា ន  យដឹងថា  ១៨%នអ្ន កដល  វូបា នសមា  ស ធា  ប់បា នឆ្ល ងកា ត់នូវកា រយា យីផ្ល វូភទ

 កន្ល ងធ្វ ើកា រ  ពលណា មួយក្ន ុងជីវិតរបស់គ:  ្ត ី ២៨%  និងបុរស ៧%១១។  ក្ន ុង  ទសណប៉ា ល់កា រអង្ក តដ៏

ឆា ប់រហ័សមួយ ដលធ្វ ើឡើង  យវទិកា សំរា ប់  ្ត ីច  ប់និងកា រអភិវឌ ន៏ដលមា នអ្ន កចូលរួម ៦២នា ក់បា នរកឃើញថា 

៥៤%នអ្ន កធ្វ ើកា រជា នា រីបា នឆ្ល ងកា ត់កា រយា យីផ្ល ូវភទ  កន្ល ងធ្វ ើកា រ  ពលណា មួយជីវិតកា រងា ររបស់គ១២។

ពំុមា នអនុស   សអន្ត រជា តិណា មួយ ដលលើកឡើង  យបា នច  ស់លា ស់ ចំ  ះកា រ  ះ   យ ប   កា រយា យីផ្ល ូវ

ភទ។  ះបីជា យា៉ ងណា ក៏  យអនុស   របស់អង្គ កា រកា រងា រពិភព  កស្ត ីពីកា ររីសអើង (កា រងា រនិង អា ជីព) មា ន

បញ្ច ូលប   កា រយា យីផ្ល ូវភទហើយអនុស   នះបា នផ្ត ល់សចា  ប័ន  យ  ទសទា ំង១៥២។                                មា នត  ទសមួយចំនួន

តូចទដលបា នអនុម័តច  ប់ដល  ះ   យ ពិសសលើប   កា រយា យីផ្ល ូវភទរួមមា ន  ទសអូ  ្ត ាលី អា ហ ង់ទីន

 ទសប៊លហ ិក  ទសបិលី  ទសកា ណា ដា   ទសកូសា  រីកា   ទសញូសីុឡន  ទសហ្វ ីលីពីន និង  ទស

ប៉ទុយហា្គ  ល់។  ក្ន ុង  ទសដទទៀតមា នច  ប់ដលមា នឯកសា រ  ងទា ក់ទងនឹងកា រយា យីផ្ល ូវភទ ឬ  ូវបា នបក

  យ  យតុលា កា រដលរួមទា ំងកា រយា យីផ្ល ូវភទ។ ឧទា ហរណ៍តុលា កា កំពូលរបស់ឥណា  បា នកំណត់ថា  និ  ជក

សា ធា រណ: និងឯកជន  ូវធ្វ ើតា មនិតិវិធី ទប់សា្ក  ត់កា រយា យីផ្ល ូវភទនិងកា រដា ក់  សយ៉ា ងសមរម ចំ  ះអ្ន ក   ឹត្ត ១៣។

 អប់៤: អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទតា មរយ:វដ្ដ ជីវិត អប់៤: អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទតា មរយ:វដ្ដ ជីវិត

ដំណា ក់កា លដំណា ក់កា ល  ភទនអំពើហឹង   ភទនអំពើហឹង  

កា រកើតមុនកា លកំណត់ កា រពន្ល ូត  យ  ើសរីស  តា មភទកូនដលចង់បា នឧទា ហរណ៍ ដូចជា   ទស

ចិនឥណា  និងសា ធា រណ:រដ្ឋ កូរ។កា រវា យដំក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះ( ដលអា ចប៉ះ

ពា ល់យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ  លើផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍  និងផ្ល ូវកា យរបស់  ្ត ីនិងប៉ះពា ល់ដល់កូនដលកើត

មក។) កា រមា នផ្ទ  ះ  យបង្ខ  ំ(ឧទា ហរណ៍ដូចជា កា ររ  ភគា   ើន  ក្ន ងុស ្គ   ម។

ទា រកភា ព កា រសំលា ប់ទា រិកា កា រធ្វ ើបា បផ្ល ូវកា យនិងផ្ល ូវចិត្ត កា រទទួលបា នអា ហា របំប៉ន និងកា រថទា ំ

ផ្ន កវជ្ជ សា  ្ត ខុសៗគា  ចំ  ះទា រិកា 

វ័យកុមា រី កា ររៀបកា រជា មួយក្ម ងកា រធ្វ ើកា យវិកលកម្ម លើ  ដា ប់ភទកា រធ្វ ើបា ប ផ្ល ូវភទ  សមា 

ជិក  ូសា រ និងមនុស ចំឡកកា រទទួលបា នអា ហា របំប៉ន និងកា រថទា ំផ្ន កវជ្ជ សា  ្ត 

ខុសៗគា   និងពស  ចា រកុមា រ។

វ័យជំទង់ អំពើហឹង   យកា រចចង់គា   (ឧទា ហរណ៍ កា រជះទឹកអា សីុត    ទសបង់កា  ដស

កា រណា ត់រ  ភ  សហរដ្ឋ អា មរិក) កា ររួមភទ  យបង្ខ ំដលមា នលក្ខ ណ: (ឧទា 

ហរណ៍ក្ម ង  ី  អនុវិទ  ល័យន  ទសអា ហ្វ ្រ ិច  ូវណា ត់ជា មួយតា តា ដើម លីក់យក

  ក់បង់ថ្ល សា លា  កា រធ្វ ើបា បផ្ល ូវភទ  ក្ន ុងកន្ល ងធ្វ ើកា រ កា ររ  ភសពសន្ធ វ: កា រ

យា យីផ្ល ូវភទ ពស  ចា រ  យកា របង្ខ ំ កា រជួញដូ  ្ត ី។



តើអ្វ ី  ជា អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 9

វ័យអា ចបង្ក កំណើតបា ន កា រធ្វ ើទុក្ខ  សដល់ ្ត  ី  យបុរសជា ដគូជិតស្ន ិទ្ធ កា ររ  ភក្ន ុងភា ពជា ប្ត ី  ពន្ធ កា រធ្វ ើ

បា បតា មរយ:បណា្ដ  កា រនិងឃា តកម្ម កា រធ្វ ើឃា ត ចំ  ះដគូកា រធ្វ ើបា បផ្ល ូវចិត្ត កា រធ្វ ើបា ប

ផ្ល ូវភទ  កន្ល ងធ្វ ើកា រ កា ររ  ភសពសន្ធ វ: កា រយា យីផ្ល ូវភទកា រធ្វ ើបា ប  ្ត ីពិកា រ។

វ័យចំណា ស់ កា រធ្វ ើបា បមម៉ា យកា រធ្វ ើបា បមនុស ចា ស់

 ភព: Heise L, Pitanguy J and Germain A. Violence against women: The hidden health burden. World Bank Discussion Paperno. 255, 

Washington, The World Bank, 1994, p.5.

កា រ  ើសរីសពីមណ លសុខភា ព  មូលដា  ន គឺមា នអត្ថ  

 ជន៍ក្ន ងុកា រទទួលបា នអ្ន ក ដលចូលរួមមួយចំនួនធំបុ៉ន្ត វា 

មិនអា ចតំណា ង  យរបា យទា ងំមូល  ះទ កា រនះធ្វ ើ  យ

មិនមា នសមរម ក្ន ុងកា របា៉ ន់សា  នពីហតុកា រណ៍ និងសភា ព

ទូ  ។ កា រធ្វ ើអង្ក ត  មូលដា  នសហគមន៍ ដលមា នកា រ

សមា  សផា  ល់  វូបា នគ  ើ  ើន ដើម ទីទួលពត៌មា នពីអា   

នរបា យ  ជា ជន ដលឆ្ល ងកា ត់អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទតា ម

រូបភា ពផ ងៗ ជា ពិសសអំពើហឹង  ពីដគូជិតស្ន ទិ្ធ ។ ប   នះ

ធ្វ ើ  យមា នទ្វ រ   ះទា ក់ទង និងសីលធម៌មួយចំនួន។ ក្ត ី

បា រម្ភ ចម ង  ក្ន ងុកា រអង្ក តបបនះ គឺជា សុវតិ្ថ ភា ពរបស់អ្ន ក

ឆ្ល ើយតប។ កា រសា កសួរ  ្ត អំីពីបទពិ  ធន៍របស់ពួកគអា ច

ធ្វ ើ  យពួកគា ត់  ឈមនឹងហា និភ័យខ្ព ស់ ក្ន ងុកា រកា  យជា 

ជនរង   ះម្ត ងទៀត  យអ្ន កដល   តឹ្ត អំពើហឹង  ។  

ក្ន ងុកា រដល  វូគិត និងរា យកា រណ៍ពីអំពើហឹង  ដលគា ត់បា ន

ឆ្ល ងកា ត់  ្ត អីា ចមា នអា រម្ម ណ៍តា នតឹង និងកា ររងរបួសម្ត ងទៀត។

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កបា នផ្ត ល់អនុសា សន៍ស្ត ពីីសុវតិ្ថ ភា ព

និងសីលធម៍ក្ន ុងកា រអង្ក ត  មូលដា  នស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំង

ភទ  យសង្ក ត់ធ្ង ន់ថា គា  នអ្វ សំីខា ន់ជា ងសុវត្ថ ភា ពរបស់អ្ន ក

ឆ្ល ើយតប  ះទ១៤។

ប   វិធីសា  ្ត ដលលំបា កផ ងទៀតទា ក់ទិន  នឹងភា ពដល

អា ចទុកចិត្ត បា ននអ    ដលបា នរា យកា រណ៍របស់មនុស

មា  ក់ៗពីអំពើហឹង  ។

គទទួលសា្គ  ល់ថា ្ត  ីដលរា រកក្ន ុងកា រផ្ត ល់របា យកា រណ៍អំពើ

ហឹង  ជា ពិសសអំពើហឹង  ពីដគូជិតស្ន ទិ្ធ   យផ្អ កលើហតុ

ផលថា ខា  ចកា រសងសឹកឬជា រឿយៗ  យសា រគមិនបា ន

កំណត់នូវបទពិ  ធន៍របស់ខ្ល នួថា  ជា អំពើហឹង  ឬកា រធ្វ ើបា ប

ចំ  ះខ្ល នួគ។ ផលវិបា កគឺកា ររា យកា រណ៍មិន  ប់   ន់អំពី

កា រកើតឡើងនអំពើហឹង  ។

រូបភា ព១: ភា គរយដលរា យកា រណ៍ថា បា នទទួលរងរូបភា ព១: ភា គរយដលរា យកា រណ៍ថា បា នទទួលរង

កា របំពា នលើរា ងកា យ (  ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងជិតស្ន ិទ្ធ ៈ កា របំពា នលើរា ងកា យ (  ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងជិតស្ន ិទ្ធ ៈ 

កា រសិក  តា មជំ  ើស)កា រសិក  តា មជំ  ើស)

 ភពៈ ភពៈ The State of World Populatioion Report 2000, Chapter 3



ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល10

 ទស ទស កា រសិក  កា រសិក  ឆា  ំឆា  ំ

ចំនួនចំនួន

មុខស   មុខស   

ភា គរយ  ្ត ីធា  ប់បា នទទួលរងកា ររ  ភភា គរយ  ្ត ីធា  ប់បា នទទួលរងកា ររ  ភ

បំពា នផ្ល ូវភទកា លពី ៥ឆា  ំមុន បំពា នផ្ល ូវភទកា លពី ៥ឆា  ំមុន 

(អា យុ ១៦ឆា  ំ ឬលើស)(អា យុ ១៦ឆា  ំ ឬលើស)

អា ហ្រ ្វ ិចអា ហ្រ ្វ ិច

បូ៊តសា  នណា កា បូ៊រូន ១៩៩៧ ៦៤៤ ០.៨

អស ុីប ខា យរូ ១៩៩២ ១០០០ ៣.១

អា ហ្រ ្វ ិចខា ងត ូង ជរហា នសបី៊ក ១៩៩៦ ១០០៦ ២.៣

តូនីសា ក  នធូនីស ១៩៩៣ ១០៨៧ ១.៩

អុ៊យក  ន ខា មផា ល ១៩៩៦ ១១៩៧ ៤.៥

សីុមបា វ ហា រៀ ១៩៩៦ ១០០៦ ២.២

អា មរិចទ  ទីនអា មរិចទ  ទីន

អា ហ ង់ទិន បូ៊នូស អា យរស ១៩៩៦ ១០០០ ៥.៨

បូ៊លីវៀ ទ  ប៉ា ស៏ ១៩៩៦ ៩៩៩ ១.៤

  សីុល រីអូឌឺ ជនីរូ ១៩៩៦ ១០០០ ៨.០

ខូទ ូមបៀរ បូ៊ហ្គ ូតា ១៩៩៧ ១០០០ ៥.០

កូសសា  រីខា សនជូស ១៩៩៦ ១០០០ ៤.៣

បា រា ហា្ក  យ អា សា ន់សីុន ១៩៩៦ ៥៨៧ ២.៧

អា សីុអា សីុ

ចិន ប៉កា ំង ១៩៩៤ ២០០០ ១.៦

ឥណា  ប៊ប ១៩៩៦ ១២០០ ១.៩

ឥណ ូនសីុ ចា កា តា  និង សូ៊រូបា យា ១៩៩៦ ១៤០០ ២.៧

ហ្វ ីលីពីន មា៉ នីទ  ១៩៩៦ ១៥០០ ០.៣

អឺរុបបូពា ៌អឺរុបបូពា ៌

អា ល់បា នៀរ ទីរា ណា ១៩៩៦ ១២០០ ៦.០

ហ ង់ហា្គ  រី បា តដា ភស ១៩៩៦ ៧៥៦ ២.០

លីសូ៊អា នៀរ ដា យយូលីអា យ គួណា ស

កា  យភដា  បា នីវីហ  វីលនឺស

១៩៩៧ ១០០០ ៤.៨

មុ៉ងហ្គ ូលី អា ទ  នបា តា រ ហ ូ៊នមូ៉ដ ១៩៩៦ ១២០១ ៣.១

តា រា ង១: ភា គរយ  ្ត ីមា នអា យុចា ប់ពី១៦ឆា  ំឡើងដលបា ន   ប់ថា  ធា  ប់បា នទទួលរងកា ររ  ភបំពា ន ផ្ល ូវភទកា លពី តា រា ង១: ភា គរយ  ្ត ីមា នអា យុចា ប់ពី១៦ឆា  ំឡើងដលបា ន   ប់ថា  ធា  ប់បា នទទួលរងកា ររ  ភបំពា ន ផ្ល ូវភទកា លពី 

៥ឆា  ំមុន ក ុងមួយចំនួន ឆា  ំ ១៩៩២-១៩៩៧៥ឆា  ំមុន ក ុងមួយចំនួន ឆា  ំ ១៩៩២-១៩៩៧

 ភព:  ភព: របា យកា រណ៍ពិភព  កស្ត ីពីអំពើហឹង   និងសុខភា ព។អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, ២០០២. ជំពូកទី៦.



តើអ្វ ី  ជា អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 11

 ពលកា រសិក  កត់   ថា  អំពើហឹង  មា នកំរិតទា បជា ងកា រ

ជា ក់ស្ត ងពួកគកំពុងតបង្ក ផលវិបា ក  ើនជា ងផលល្អ ។ ពី

  ះកា រសិក    វ   វបបនះ អា ច  ើ   ស់ដើម ីសា ក 

សួរពីសា រ:សំខា ន់នអំពើហឹង   ដលជា ផ្ន កមួយដ៏សំខា ន់១៥។ 

សំណួរត  ូវ  យផ ព្វ ផ  យ និងរៀបចំតា មលំដា ប់  យ

 ុង  យ័ត្ន  ហើយអ្ន កដលធ្វ ើបទសមា  ស  ូវបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

 យបា នហ្ម ត់ចត់ ដើម ីធ្វ ើ  យកា ររា យកា រណ៍ ដលមិន

ខ្វ ះច   ះមា នកំរិតតិចបំផុត ហើយ  កា ន់ខា  ប់នូវស្ត ង់ដា 

សុវត្ថ ិភា ព និងសីលធម៍  ពលធ្វ ើកា រអង្ក ត។

 ះបីជា មា នកា រលំបា កជា  ើនបបនះក្ត ី  ក្ន ុងកា ររក   

ទុកនូវឯកសា រដលទា ក់ទង និងវិសា លភា ពនិងអំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹងភទក៏  យ ក៏មា នកា ររីកចំរីនដរ  ក្ន ុងឆា  ំថ្ម ីៗ 

នះ។ របា យកា រណ៍ពិភព  កស្ត ពីីចំនួន  ជា ជនតា ម  ទស

ឆា  ំ២០០០ និងរបា យកា រណ៍ពិភព  កស្ត ីពីអំពើហឹង  និង

សុខភា ព បា នផ្ត ល់ពត៌មា នអំពីកា របំពា នលើរូបរា ងកា យ  យ

ដគូជិតស្ន ទិ្ធ  និងអំពើហឹង  ផ្ល វូភទ ពី  ទសមួយចំនួន (មើល

រូប១ និងតា រា ង១)។

ក្ន ុងរូបភា ព១ទិន្ន ័យពីកា រសិក  មួយចំនួន  លើពិភព  ក

បងា  ញ  យឃើញថា ១៦% និង ១៧% ន ្ត  ីដល  ូវបា ន

អង្ក តធា  ប់បា នទទួលរងកា ររ  ភបំពា នលើរូបរា ងកា យ ពី

ដគូជិតស្ន ិទ្ធ ក្ន ុងជីវិតរបស់គា ត់១៦។ អ   ខ្ព ស់បំផុត (៦៧%)

 វូបា នរា យកា រណ៍ពី  ទសផា ផា វយូហ្គ នីី។  រូបភា ព១ បងា  ញ

តសមា មា   ្ត ដីលរង   ះ  យអំពើហឹង  លើរា ងកា យ។

 ះជា យា៉ ងណា  ្ត  ីជា  ើនរង   ះពីអំពើហឹង  ក្ន ុងរូបភា ព

ជា  ើន  ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងដូចគា  ។ កា រសិក  លើកឡើងថា 

ករណីស្ទ ើតទា ំងអស់នកា ររ  ភ បំពា នលើរូបរា ងកា រ  យ

ដគូជិតស្ន ិទ្ធ ភា  ប់ជា មួយនឹងកា រធ្វ ើបា បផ្ល ូវចិត្ត ហើយ១/៣  

១/២នករណីទា ំង  ះគឺកា រធ្វ ើបា បផ្ល ូវភទ១៧។  ក្ន ុងកា រ

សិក  ដលមា ន ្ត  ីចូលរួម ៣៦០នា ក់  ក្ន ុង  ទសនីហា្គ  រា 

គ័រដលមា នដគូជិតស្ន ិទ្ធ ១/៤ន  ្ត ីទា ំង  ះ បា នទទួលរង

អំពើហឹង  ផ្ល ូវកា យផ្ល ូវចិត្ត  និងផ្ល ូវភទពីដគូរបស់ខ្ល ួន១៨ ។ 

 ភពពត៌មា នទូ  បំផុតមួយស្ត ពីី អំពើហឹង  ផ្ល វូភទ ជា ពិសស

កា ររ  ភ  យមនុស ចម្ល ក គឺស្ត ិតិពីបទឧក ិដ្ឋ ។  ភព

ទា ំងនះ  ូវបា នគយល់ឃើញថា វា តំណា ងតចំណុចដ៏តូច

បំផុត  យសា រតភា គរយដ៏តូច  ូវបា នរា យកា រណ៍ ហើយ

អំពើហឹង  ផ្ល ូវភទ  យដគូជិតស្ន ិទ្ធ  ពុំដល  ូវបា នរា យ

កា រណ៍  ះទ។ តា រា ង១ បងា  ញទិន្ន ន័យ ពីធ្វ ើអង្ក ត  យ

ផ្អ កលើចំនួន  ជា ជនន កា ររីករា លដា ល នកា ររ  ភផ្ល វូភទ

ក្ន ុងរយៈពល៥ឆា  ំមុន១៩។ ទិន្ន ន័យនះមា នចា ប់ពីតិចជា ង 

២%  ៨% ជា អា   ខ្ព ស់បំផុត ដលបា នរា យកា រណ៍ពីទីក ងុ 

រីអូដឺហ ននីរូក្ន ុង  ទស   សីុល។ តួរលខទា ំងអស់នះ ពំុ

បា នបងា  ញនូវភា ពខុសគា  រវា ងកា ររ  ភបំពា នផ្ល ូវភទ  យ

ជនចម្ល ក និងអំពើហឹង  លើផ្ល ូវភទ  យដគូជិតស្ន ិទ្ធ ។

 ះបីជា មា នកំរិតយា៉ ងនះក៏  យ ទិន្ន ន័យនះបា នចង្អ ុល

បងា  ញនូវកា ររីកដុះដា លនអំពើហឹង  ក្ន ុងជីវិត របស់ ្ត  ី  

ក្ន ុងផ្ន កជា  ើននពិភព  ក។ អ្វ ីដលតួរលខទា ំងនះ

មិនបា នបងា  ញ  ប់   ន់ គឺកា រភ័យខា  ចដល ្ត  ីជា  ើនជួប

 ទះ និងកា រប៉ះពា ល់ទា ំងផ្ល ូវកា យ និងផ្ល ូវចិត្ត ពីទង្វ ើនីមួយៗ

នអំពើហឹង  លើ ្ត  ីមា  ក់ៗ។
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

២.តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទនងរវា ង
ភា ពក ីក  យនឌ័រ 

និងអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ?



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទនងរវា ងភា ពក ីក  យនឌ័រ និងអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 13

កតា  បង្ក  យមា នអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទកតា  បង្ក  យមា នអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

ពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ  ូវបា ន   ឹត្ត លើកុមា រី ឬ 

 ្ត ីជា ចំបង  យសា រអត្ត ស   ណយនឌ័ររបស់គ។ 

អ្វ ីដលខុសប្ល កពីទ  ង់ដ៏ទៀតនអំពើហិង   គឺថា អំពើហិង  

 ឆា ងំនឹងភទជា ញឹកញា ប់  វូបា នដា ក់ទណ កម្ម ផ្ន កសង្គ ម។

តួនា ទីយនឌ័រ និងទំនៀមទំលា ប់ដលកើតមា ន  ក្ន ងុសង្គ មតួនា ទីយនឌ័រ និងទំនៀមទំលា ប់ដលកើតមា ន  ក្ន ងុសង្គ ម

អំពើហិង   ឆា ងំនឹងភទ ជា ផ្ន កមួយដលផុសចញពី  ព័ន្ធ 

ទំនា ក់ទំនងយនឌ័រ ដលសន្ម ត់ថា បុរសមា នសិទ្ធ ិអំណា ច

ក្ន ុងកា រ  បសង្ក ត់ និង  ួត    លើ  ្ត ី ដលទា ំងអស់នះ

 ូវបា នចា ត់ទុកថា ជា រឿងធម្ម តា   យសា រតវប ធម៍។ 

តួនា ទីយនឌ័រ និងបទដា  នដលបង្ក ើត  យសង្គ ម ផ្ត ល់

 យបុរសមា នឱកា ស និងសិទ្ធ ិ  ើនជា ង  ្ត  ីក្ន ងុកា រ  ប់  ង

ធនធា ន ហើយទំា ងអស់នះសុទ្ធ សឹងត  វូជំរុញ  យសា  ប័ន

សង្គ ម  ដូចជា   ួសា រ សា លា រៀន កន្ល ងធ្វ ើកា រនិងសា  ប័ន 

សា សនា ។ អំណា ច និងសិទ្ធ ិរបស់បុរសលើធនធា ន តងត

 ូវបា នធ្វ ើឡើង  យច  ប់ ដូចក្ន ុងករណី កា ររៀប កា រលង

លះ និងច  ប់ករមរតកក្ន ុង  ទសជា  ើន។

ទស នៈសង្គ មជា  ើនស្ត ីពីអំពើហឹង   ដូចជា កា រវិនិ  គ  

លើកា រសិក  របស់ក្ម ង  ី តិចជា ងក្ម ង  ុស កា ររៀបកា រ

 យបង្ខ ំ កា រចងរុជើងកូន  ី  យតូច កា រធ្វ ើ  យខូចដល់

 ដា ប់ភទ  ្ត ី និងកា រសំលា ប់  ្ត ីដើម ីកិត្ត ិយសជា  ើន

សតវត   ូវបា នចា ត់ទុកថា ធម្ម តា  និង   តលើសុពលភា ព

 យ  ពណី។  ជា ងនះ  ទៀត អំពើហឹង   និងកា រគំរា ម

កំហង  ើអំពើហឹង    វូបា ន  ី   ស់ជា ឧបករណ៍ដើម រីក  

 ្ត ី  កន្ល ងរបស់គ និងដា ក់  សនា ង ពលនា ងចញពី

ខ បនា  ត់  ដលពួកគបា នកំណត់ ឬមិនធ្វ ើតា មបទដា  ន 

សង្គ មដលគចា ត់ទុកថា  ឥរិយា បទសម  បរបស់  ្ត ី។ 

ដូច្ន ះ  ក្ន ុងសង្គ ម កា រដលមិនចំអិនអា ហា រទា ន់ពលវលា  

ឬមិន  ក សំលៀកបំពា ក់ប្ត ី អា ចបង្ក  យមា នអំពើហឹង  

ក្ន ងុផ្ទ ះដរ។ កា រចញ  ខា ងក   យគា  នបុរស  ជា មួយ 

ក៏អា ច  ូវបា នទទួលកា រ  មា ថយ៉ា ធ្ង ន់ធ្ង រពីអ្ន កជិតខា ង និង

អ្ន ករស់  ក្ន ុងសហគមន៍ផងដរ។

បរិសា  នដលបុរសរស់    ូវបា នយល់ថា ជា កតា  ដ៏សំខា ន់

ដលបង្ក  យមា នអំពើហឹង   ឆា ំនឹងភទ។ គំនិត រូបភា ព

និងបទដា  ន ដលមនុស ពញវ័យឡើង ជា មួយនឹងកា រលើក

តម្ក ើងបុរស ដលមា នចរិតឆវឆា វ ដលពួកគនិយម  ថា   

“ភា ពជា បុរសពិត   ក” តា មទូរទស ន៍ខ ភា ពយន្ត  និងកា រ

ផ  យពា ណិជ្ជ កម្ម  បា ន  យតម្ល  ក្ម ង  ុសជា លក្ខ ណៈ

 ព័ន្ធ  ដលពួកគបា នកំណត់អត្ថ ន័យ ដូចជា ពា ក ថា  ធ្វ ើជា 

បុរសអា ចសំដងចរិកឆវឆា វ និង  ប់  ងលើ  ្ត ីបា ន ។  

២.  តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក យនឌ័រ និងអំពើហិង  
 ឆា ំងនឹងភទ?

អំ
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

រូបភា ព២. រង្វ ង់អំណា ច និងកា រ  ប់  ងរូបភា ព២. រង្វ ង់អំណា ច និងកា រ  ប់  ង

កា រ  ើ   ស់កា រ  ើ   ស់

កា រគៀបសង្ក ត់និងគំរា ម កា រគៀបសង្ក ត់និងគំរា ម 

កា របង្ខ ិតបង្ខ ំឲ និង/ឬកា របន្ត  គំរា មកំហង

ធ្វ ើឲ នា ងឈឺចា ប់•កា រគំរា មចា កចញពីនា ង

ធ្វ ើឲ នា ងសំលា ប់ខ្ល ួន•កា ររា យកា រណ៍

ពីនា ង  ផ្ន កសុខុមា លភា ពសង្គ ម

•កា រធ្វ ើឲ នា ងដកពា ក បណ្ដ ឹង

•កា រធើ្វ ឲ នា ងធើ្វ 

ខុសច  ប់

កា របំភិតបំភ័យកា របំភិតបំភ័យ

កា រកា រធើ្វ ឲ នា ងភ័យ  យ

 ើ  រ សកម្ម ភា ព កា យវិកា រ

• កា រ  ក   ស់របស់របរ 

•កា រធើ្វ ឲ ខូច  ព សម ត្ត ិរបស់នា ង

•កា រវា យសត្វ ចិញ្ច ឹម

•កា របងា  ញអា វុធ

កា រធ្វ ើបា បកា រធ្វ ើបា ប

ផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍ផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍

កា រធើ្វ ឲ នា ងពិបា កចិត្ត 

•កា រធ្ច ើឲ នា ងគិតថា ខ្ល ួនឯងមិនល្អ 

•កា រដា ក់ងា រនា ង•ធ្វ ើឲ នា ងគិតថា ខ្ល ួនឯង

ឆ្ក ួត•កា រលងល ងសតិអា រម្ម ណ៍•កា រសើចចំអក

ឲ នា ង•កា រធ្វ ើឲ នា ងមា នអា រម្ម ណ៍ថា មា ន

កំហុស។

កា រធ្វ ើឲ ឯ  កា រធ្វ ើឲ ឯ  

កា រ  ួត   លើអ្វ ីៗដលនា ងធ្វ ើដូចជា អ្ន កដលនា ង

ឃើញ និងនិយា យជា មួយ អ្វ ីដលនា ងអា ន កន្ល ង

ដលនា ង  •កា រកំរិតកា រចញ  ចូលរួម

សកម្ម ភា ពខា ងក  •កា រ  ច័ណ 

ដើម ីក  ិតសកម្ម ភា ព

របស់នា ង។

កា រប  ួម កា រប  ួម 

កា របដិសធ និងកា របដិសធ និង

កា រស្ត ីប   សកា រស្ត ីប   ស

កា រមិនរវីរវល់នឹងនា ង  យសា រ

គិតថា កា របំពា នជា រឿងមិនធ្ង ន់ធ្ង រ

•កា រនិយា យថា កា របំពា នមិនកើតឡើង

• កា រប្ត ូរកា រទទួលខុស  ូវ  យឥរិយា បថ

បំពា ន• កា រ  ទថា នា ងជា 

អ្ន កបង្ក ឡើង

កា រ  ើ   ស់កូនកា រ  ើ   ស់កូន

កា រធ្វ ើឲ នា ងមា ន

អា រម្ម ណ៍ថា មា នកំហុសលើ 

កូន•កា រ  ើ   ស់ជា អ្ន កនា ំសា រ

•កា រ  ើកា រសួរសុខទុក្ខ ធ្វ ើឲ នា ងខា  ស់

•កា រគំរា មថា នឹងយកកូន  ឆា  យ

កា រ  ើ   ស់សិទ្ធ ិជា បុរសកា រ  ើ   ស់សិទ្ធ ិជា បុរស

កា រគំរា មគំហងនា ងដូចជា អ្ន កបំរី•កា រធ្វ ើកា រ

ស   ចចិត្ត ឲ នា ងនូវរឿងសំខា ន់ៗ•កា រធ្វ ើដូចជា 

"មា  ស់វិមា ន"•កា រធ្វ ើជា អ្ន កដលកំណត់តួនា ទី

ឲ បុរសនិង  ្ត ី

កា រ  ើកា រ  ើ

  ស់កា រ  ស់កា រ

បំពា នផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច បំពា នផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច 

កា ររា រា ំងមិនឲ នា ងមា នកា រងា រ

•កា រធ្វ ើឲ នា ងសំុលុយ•កា រឲ   ក់

ចំណូលនា ង •កា រយកលុយ នា ង •កា រមិនឲ នា ង

ដឹងពីសា  នភា ពចំណូលក្ន ុង  ួសា រ

 ភព:  ភព: អភិវឌ  យគ   ងអន្ត រា គមន៍អំពើហឹង  ក្ន ុង  ួសា រ, 202 East Superior Street Duluth, Minnesota 55802 USA.

កា រ   វ   វក៏បា នអៈអា ងថា បុរសដលធំពញវ័យ ក្ន ងុបរិសា  ន

ដលមា នអំពើហឹង  លើ  ្ត  ី នឹងកា  យជា អ្ន ក  ើអំពើហឹង   

លើ  ្ត ី  ពលគធំឡើង។

ក្ន ងុកា រសិក  លើភា ពជា បុរស និងអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ 

បា នធ្វ ើ  កន្ល ងចំនួន ៤  ទសឥណា   កា លពីឆា   ំ២០០១-

២០០២ របស់សមា គមន៍មួយ បា នរកឃើញពីកា រ  កា ន់ខា  ប់

របស់បុរសលើតួនា ទីយនឌ័រ និងកា ររពឹងទុក និងកា ររា យកា រណ៍

របស់គពីឥរិយា បថហឹង  ចំ  ះ  ពន្ធ ២០។ មា នភា ពខុសគា  

រវា ងបុរសដលបា ននិយា យថា  ើអំពើហឹង   តលើរា ងកា យ 

និងអ្ន កដល   ប់ថា   ើអំពើហឹង  លើផ្ល វូភទ។ អ្ន កដល

ធ្វ ើបា ប  ពន្ធ លើរា ងកា យ គឺដើម ី  យ  ពន្ធ  រពតា ម

តួនា ទីយនឌ័រ។ ផ្ទ យុ  វិញ ចំ  ះបុរសដលធ្វ ើបា ប  ព

ន្ធ លើផ្ល វូភទ ហា ក់បីដូចជា មិនសូវខ្វ ល់ខា  យពីតួនា ទីយនឌ័រ  

ប៉ុន្ត ចង់មា នអំណា ច និង  ប់  ង  ប់ទិដ្ឋ ភា ពនជីវិតរបស់

 ពន្ធ  វិញ២១។

អំណា ច
និង

កា រ  ប់  ង

រា ងកា យ  អពំើហឹង    ផ្ល ូវភទ

រា ងកា យ  អពំើហឹង    ផ្ល ូវភទ



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទនងរវា ងភា ពក ីក  យនឌ័រ និងអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 15

រង្វ ង់អំណា ច និងកា រ  ប់  ងរង្វ ង់អំណា ច និងកា រ  ប់  ង

អំណា ច និងកា រ  ប់  ងជីវិតរបស់  ្ត  ី  វូបា នទទួលសា្គ  ល់

ថា  ជា មូលដា  ននអំពើហឹង   ឆា ងំយនឌ័រ ដលបង្ក  យ

ដគូជិតស្ន ទិ្ធ ។  រង្វ ង់អំណា ច និងកា រ  ប់  ង (រូប២) ផ្ត ល់

នូវក បខ័ណ ស   ប់យល់បា នពីកា រស្ត ងចញ និងយន្ត កា រ

នអំណា ច និងកា រ  ប់  ង់ក្ន ងុទំនា ក់ទំនងជិតស្ន ទិ្ធ ។ យន្ត កា រ

ទា ងំនះមា នកា របំភ័យ កា រមិន  យ  ើ   ស់ថវិកា  កា រកំរិត

ឱកា សកា រងា ររបស់នា ង កា រធ្វ ើ  ឯ   និងកា រធ្វ ើបា បផ្ល ូវ

អា រម្ម ណ៍។ រង្វ ង់អំណា ច និងកា រ  ប់  ងអា ច  វូបា នអនុវត្ត 

ដើម យីល់ពីទំលា ប់សង្គ ម ទា ក់ទិននឹងអំណា ច និងកា រ  ប់

 ង  ្ត ។ី ឧទា ហរណ៍ ដូចជា ច  ប់ កំណត់សិទ្ធ អិចលន  ព

របស់  ្ត  ី អា ចចា ត់ទុកថា សមមូលសង្គ មនកា ររ  ភបំពា ន

ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ។

ខណៈដលមា នទំនា ក់ទំនងវិសមភា ពយនឌ័រ និងកា រ  ប់

 ងរបស់បុរសលើ  ប់ទិដ្ឋ ភា ព នជីវិតរបស់  ្ត  ីដលបង្ក ប  

ក្ន ុងស្ន ូលនអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ កតា  មួយចំនួនអា ច

ជំរុញ  យមា នហា និភ័យ  ទះនឹងអំពើហឹង  ។ កតា  ទា ំង

 ះមា ន  វត្ត អំិពើហឹង  ក្ន ងុ  សូា រ អំពើហឹង   យជា តិ

 វឹង និងកា របា ត់បង់មា  ស់កា រខ្ល នួឯង។  ះជា យ៉ា ងណា 

ក៏  យ គា  នកតា  ណា មួយអា ចកំណត់បា នពី “មូលហតុ”    

ចម ងនអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទឡើយ។     ជា ងនះ  ទៀត

អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ  វូបា នបង្ក ឡើងក្ន ងុកំរិតផ ងៗ

និងមិន  មឹបុគ្គ លផា  ល់ខ្ល នួទ។

រូបភា ព៣ : ក បខ័ណ បរិសា  នវិទ  ស   ប់យល់ដឹងរូបភា ព៣ : ក បខ័ណ បរិសា  នវិទ  ស   ប់យល់ដឹង

ពីអំពើហឹង  ពីអំពើហឹង  

គំរូបរិសា  ន

គំរូបរិសា  នស្ន ើឡើង  យ Heise២៣ មា នកតា  បង្ក ហតុ ៤ក  តិ 

ដល  វូបា នបងា  ញជា រង្វ ង់បង្ក ប់៤ (រូប៣)។ រង្វ ង់ក្ន ងុបង្អ ស់

តំណា ង  យ  វត្ត ិផា  ល់ខ្ល ួនរបស់ ្ត  ី និងបុរសក្ន ុងទំនា ក់

ទំនងមួយគា  ។ ក្ន ងុ  វត្ត មិា នកតា  ជា  ើនដូចជា  បទពិ  ធន៍

 វ័យកុមា រ ដលជួប  ទះនឹងអំពើហឹង  ក្ន ងុជិវិតអា ពា ហ៍

ពិពា ហ៍ខ្ល ួនគផា  ល់ដល  ូវបា នទទួលរងកា ររ  ភបំពា ន។ 

រង្វ ង់ទី២ តំណា ង  យបរិបទជា ក់ស្ត ង ដលអំពើហឹង  

កើតឡើង និងរួមទា ងំកតា  មួយចំនួនដូចជា  កា រ  តួ   របស់

បុរស ភា ពតា នតឹងក្ន ងុជីវិតអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ និងភា ពមិនចុះ

សំរុងគា  ។ រង្វ ង់ទី៣តំណា ង  យកតា   ព័ន្ធ បរិសា  នសង្គ ម

រួមមា នសា  ប័ន និងរចនា សម្ព ន័្ធ  ដលជះឥទ្ធ ពិលលើបរិបទជា ក់

ស្ត ង។ កតា   ព័ន្ធ បរិសា  នសង្គ ម មា នកា រសំរចចិត្ដ របស់  ្ត ី

ខ្ល នួឯង កា រ  ើ   ស់ធនធា ន និងកា រគា ំ  បណា្ដ  ញទំនា ក់

ទំនងសង្គ មរបស់។ រង្វ ង់ ទា ងំទី៤ តំណា ង  យបរិបទធំមួយ 

ដលបង្ក ប់នូវរង្វ ង់បីទៀតដលមា នកតា  ដូចជា  តួនា ទីយនឌ័រ

កា រទទួលយករចនា សម្ព ន័្ធ អំណា ចទូ   និងកា រទទួលយកអំពើ

ហឹង  រវា ងបុគ្គ ល២៤។ ក បខ័ណ នះ ជួយ  យយើងយល់ពី

 ភទអំពើហឹង  ដលបា នលើកឡើងក្ន ងុសង្គ ម និង  ក្ន ងុ

អំឡុងពលជា ក់លា ក់ណា មួយ។ វា ជួយ  យយើងយល់ពី

ទំនា ក់ទំនង ដលមា នភា ពស្ម គុសា  ញនកតា  នីមួយៗ  កំរិត

ផ ងៗគា   ដលបង្ក ើនឱកា ស  ឈមដលបុរសបុរស   តឹ្ត 

អំពើរ  ភបំពា នក្ន ងុរូបភា ពណា មួយ លើដគូក្ន ងុពលណា 

មួយ ។

អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ និងភា ពក កី អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ និងភា ពក កី 

ភា ពក កី ជា មូលដា  ននអំពើហឹង   ឆា ងំ នឹងភទភា ពក កី ជា មូលដា  ននអំពើហឹង   ឆា ងំ នឹងភទ

 ះជា ្ត  មីកពី  ប់ក មុនសង្គ មសដ្ឋ កិច្ច  ដលទទួលរង

នូវអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទកា រសិក    វ   វជា  ើន  

កន្ល ងផ ងៗគា  លើពិភព  ក បា នបងា  ញ  យឃើញថា  

 ្ត ដីលមា ន   ក់ចំណូលទា ប ទទួលរងនូវកតា  អំពើហឹង  

 ើនជា ង  ្ត ដីលមា ន   ក់ចំណូលខ្ព ស់ ជា ពិសសពីសំណា ក់

ដគូជិតស្ន ទិ្ធ ដល  ើអំពើហឹង  ២៥ ២៦ ២៧។ កា រសិក    វ

  វជា  ើនក្ន ងុចំ  មកា រសិក  ទា ងំ  ះ ដលទា ក់ទិន  

នឹងសុខុមា លភា ពមុខស     ទសឧស  ហកម្ម ។  កា រ

សិក  មួយនគំរូសុខុមា ល  ្ត មុីខស     រដ្ឋ  ម៉ា សា ឈូសត

 ភព:  ភព: សុខភា ពបន្ត ពូជ កា រពិភា ក  ពីយនឌ័រ និងសិទ្ធ ិមនុស  . កស  ួល

 យ  Elaine Murphy and Karin Ringheim, គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម

សុខភា ពបន្ត ពូជ  ្ត ី.PATH2001,p44

បុគ្គ លទំនា ក់ទំនងសហគមន៍រចនា សម្ព ន័្ធ 
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 វូបា នរកឃើញថា   ្ត  ី៦៤% បា នទទួលរងអំពើហឹង  ពីដគូ

បច្ច បុ ន្ន  ឬដគូកា លពីអតីត និង២០% ទទួលរងអំពើហឹង  

ពីដគូជិតស្ន ទិ្ធ  ក្ន ងុរយៈពល១២ខមុន២៨។ កា រសិក  ឆា   ំ១៩៩៧

ស្ត ពីីអំពើហឹង  ពីដគូជិតសិ្ន ទ្ធ  និងសុខភា ព ្ត  សី ក    បា ន

 យដឹងថា  ្ត  សី ក   ដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប តង

តទទួលរងអំពើហឹង  ធ្ង ន់ធ្ង រពីដគូជិតស្ន តិ  ើនជា ង ្ត  សី ក

   ដលមា ន   ក់ចំណូលខ្ព ស់២៩។ មូលហតុស្ត ពីីទំនា ក់

ទំនងនះ  មិនទា ន់  វូបា នយល់ច  ស់  ឡើយ ហើយនឹង

 វូកា រវិភា គ  ើនទៀត។ កតា  ដលទា ក់ទងនឹងភា ពក កី  

ដូចជា  កា ររស់  តំបន់មិនមា នសុវត្ត ភិា ព និងផ្ទ ះខ្វ ះសន្ត សុិខ

អា ចពន ល់ថា ជា ហា និភ័យ នឹងអំពើហឹង   ក  ផ្ទ ះ។ ក្ន ងុ

ទំនា ក់ទំនងជិតស្ន ទិ្ធ  ជំ  ះលើ   ក់កា ស ភា ពអស់សងឃឹម 

ភា ពចង្អ ៀត និងកា រធុញថប់ ក៏អា ចជា កតា  ជំរុញ  យមា ន

អំពើហឹង  ដរ។

របា យកា រណ៍ សំលងរបស់ជនក កី របស់ធនា គា រពិភព  ក

បា នប   ក់ថា  ក្ន ងុរូបភា ពមួយចំនួន អំពើហឹង  អា ចកើនឡើង

 ក្ន ងុដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប   ះតកា រផា  ស់ប្ត រូតួនា ទី

យនឌ័ររហ័ស។ សមា  ធសដ្ឋ កិច្ច មា នកា រកើនឡើង  ក្ន ុង

 សួា រក កី  ដលបុរស  លើពិភព  ក បា នបា ត់បង់

កា រងា រ និងមុខរបរជា លក្ខ ណៈ  ពណីរបស់ខ្ល នួ។  ្ត ី  វូ

បា នបង្ខ ំ ឬបង្ក ើនសកម្ម ភា ពរក   ក់ចំណូលបន្ថ មពីលើ

កា រងា រផ្ទ ះ៣០។ កា រកើនឡើងនអំណា ចសដ្ឋ កិច្ច របស់ ្ត  ី

គួបផ នឹំងកា រអត់កា រងា រធ្វ ើរបស់បុរស និងកា រ  ើ   ស់ធន

ធា នមា នកំណត់បា នបង្ក ើតភា ពអា ម៉ា ស់ និងកា រអស់អំណា ច

ក្ន ងុចំ  មបុរស  មទា ងំកា រមា នអា រម្ម ណ៍ថា  បា ត់បង់

អំណា ច  ក្ន ងុផ្ទ ះ។ កា រមួរ  ៉ និងកំហឹងរបស់បុរសដល 

មិនបា នបំពញតួនា ទីជា ម  សូា រ តងតនា មំកនូវភា ពតា ន

តឹង និងអំពើហឹង  ៣១។

អំពើហឹង   ឆា ំងភទជា មូលហតុនភា ពក ីក  និងផលអំពើហឹង   ឆា ំងភទជា មូលហតុនភា ពក ីក  និងផល

លំបា កសដ្ឋ កិចលំបា កសដ្ឋ កិច្ច 

 យមិនគិតពីសា  នភា ពសង្គ មសដ្ឋ កិច្ច  ្ត  ជីា  ើនបា នជួប

 ទះនូវហា និភ័យហិរ   វត្ថ  ុភា ពខ ត់ថវិកា រ ជា បច្ច យ័នអំពើ

ហឹង   ឆា ងំនឹងភទ។ បនា  ប់ពីទទួលរងនូវកា របំពា នផ្ល វូភទ 

ឬបៀតបៀនករ  ខា  ស់  កន្ល ងធ្វ ើកា រ ឬ  ទីសា ធា រណៈ 

្ត  ីនឹងមិនអា ចបន្ត កា រងា រ ឬធ្វ ើកា រ  យមា ន  សិទ្ធ ភា ព 

ហើយជា ទួ  ឈប់សំរា កពីកា រងា រ។ ពួកគអា ចបា ត់ឱកា ស

បំប៉នបន្ថ ម ឬឡើងតំណងមិនមា នបំណងទទួលយកហា និភ័យ

សុវត្ថ ភិា ព។  ្ត វ័ីយក្ម ងដលគចចញពីសា  នភា ពនកា របៀត

បៀនផ្ល វូភទ អា ច  ះបង់កា រសិក    យមា នជំនា ញកា រ

ងា រតិចតួច និងកំណត់ឱកា សរក   ក់ចំណូល  អនា គត។  

បុរសដលវា យដំដគូជិតស្ន ទិ្ធ ជា ទូ   ប់  ងលើ  ្ត  ីតា មរយៈ

កា រកំណត់កា រ  ើ   ស់លុយកា ក់ និងឥណទា ន ធ្វ ើ  យ

ឯ    មទា ងំធ្វ ើ  យប៉ះពា ល់ដល់កា រសិក   កា របណ្ដ ះុ

បណា្ដ  លកា រងា រ និងឱកា សកា រងា ររបស់នា ង៣២។ ្ត  ដីល

 ើសរីសផ្ល វូចា កចញពីទំនា ក់ទំនងបប  ះ  វូចា កចញ

ពីកា រងា រ និងផ្ទ ះគ។ កា រពិចា រណា លើសុវត្ថ ភិា ពមិនមា នន័យ

ថា  មិនទទួលបា នកា រគា ំ   ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ពីុបុរសជា ដគូរ

 ះទ   ះបុរសជា អ្ន ក   តឹ្ត អំពើហឹង   ហើយទទួល

បន្ទ កុទា ងំ  ងុលើកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់កូន។ កា រទា ងំអស់នះនឹងធ្វ ើ

 យ  ្ត ីដលរួចផុតពីអំពើហឹង   ឈា ន  រកភា ពក ីក  

 មទា ងំឈន  រកភា ពក កី បន្ត ជំនា ន់។ កា រ   វ   វមួយ

 សហរដ្ឋ អា មរិចបា នបងា  ញ  យឃើញថា  កុមា រដលរស់

 ក្ន ងុផ្ទ ះដលមា ន ្ត  ជីា អ្ន កមា នកា រអប់រទា ប និងធ្វ ើកា រងា រ

ដលមា នកំរក្ម ង  ី  ក្ន ងុ  សូា រ  ះនឹងមា នហា និភ័យ 

ក្ន ងុកា រមា នផ្ទ  ះ  វ័យជំទង់។ កា រសិក   ដៀងគា  ក៏បា ន

រកឃើញលទ្ធ ផលដូចគា   អា មរិចឡា ទីន អំពី  សួា រដល

ដឹកនា ំ  យ ្ត  ៣ី៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ។

ឱកា សកា រងា រដលមា ន   ក់កំរខ្ព ស់ (មិនថា កា រងា រដំបូង ឬ 

បនា  ប់) អា ច  វូមា នកា រកំណត់ចំ  ះ ្ត   ី ដលចា កចញ

ពីទំនា ក់ទំនងអំពើហឹង     ះ ្ត  បីបនះធា  ប់មា នកា រហា ម

ឃា ត់ពីកា រទទួលបា ន ឱកា សបំប៉នកា រអប់រ  យបុរសជា 

ដគូ។ ជា ងនះ  ទៀត ្ត  ី  វូបា នគវា យដំអា ចនឹងខ្វ ះទំនុក

ចិត្ត លើខ្ល ួនឯងក្ន ុងកា ររកកា រងា រធ្វ ើ ឬមិនអា ចធ្វ ើកា រងា របា ន

 យ   ះសុខភា ពខ  យ។ ពួកគអា ចនឹងចំណា យលើ

កា រព  បា ល និងសវា ផ្ល វូច  ប់។ ទា ងំអស់នះអា ចឈា ន  រ

កភា ពងា យរង   ះផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ។ុ

កន្ល ងដលមា នភា ពក កី  និងអំពើហឹង  ផ្ល វូភទកើតឡើង

ក្ន ងុពលតមួយ  ះ បន្ទ កុលើ  ្ត គឺីកា ន់តធ្ង ន់។ ស   ប់ ្ត  ី

មា ន   ក់ចំណូលទា ប កា រកំណត់ធនធា នថវិកា រអា ចប៉ះពា ល់

ដល់ស្ទ ើត  ប់រូបភា ពនជីវិតរបស់ពួកនា ងដូចជា  កា រប៉ះពា ល់



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទនងរវា ងភា ពក ីក  យនឌ័រ និងអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 17

ដល់កន្ល ងដលពួកនា ងរស់   មធ  បា យរស់  របស់ពួក

នា ងអ្វ ដីលពួកនា ងធ្វ ើ អ្ន កមា នទំនា ក់ទំនងជា មួយពួកនា ង 

ហើយទា ងំអស់នះ អា ចធ្វ ើ  យពួកនា ងមា នឧបសគ្គ យ៉ា ង

ធ្ង ន់ធ្ង រ   ះតខ្វ ះថវិកា រ។ ពួកនា ងអា ចទទួលរងនូវភា ពខ ត់

ខ  យទា ងំសុខភា ពផ្ល វូកា យ និងផ្ល វូចិត្ត ។ បន្ថ មពីនះ  ទៀត

កា រទទួលខុស  វូយ៉ា ងស្ម គុសា  ញ ចំ  ះកា ររកទទួលទា ន ផ្គ ត់

ផ្គ ង់ផ្ទ ះសំបង និងកូនៗ ធ្វ ើ  យពួកនា ងអស់កមា  ងំកា យ

កមា  ងំចិត្ត  និងជំនឿលើខ្ល នួឯង។  ពល អំពើហឹង  យនឌ័រ 

 វូបា នដា ក់ចំ  ះមុខកា រពិត ្ត  នឹីង  វូជា ប់គា ងំ និងមិនអា ច

ធ្វ ើកា រតសូ៊ក្ន ងុកា រផា  ស់ប្ត រូសា  នភា ពបប  ះទ។

តា រា ង ២: បន្ទ កុសុខភា ពពិភព  កប៉ា ន់  មា ណតា រា ង ២: បន្ទ កុសុខភា ពពិភព  កប៉ា ន់  មា ណ

តា មលក្ខ ខណ ស   ប់ ្ត  អីា យុ១៥  ៤៤ឆា  ំតា មលក្ខ ខណ ស   ប់ ្ត  អីា យុ១៥  ៤៤ឆា  ំ

្ត  មីា ន   ក់ចំណូលទា បជា  ើន រស់  ក្ន ងុទំនា ក់ទំនងដ

លពួកគ  វូបា នរ  ភបំពា ន   ះគពឹងផ្អ កផ្ន កថវិកា ររប

ស់បុរសដលជា  អ្ន ក   តឹ្ត  រួមទា ងំនា ងគា  នជ  ើសរស់  ក

ន្ល ងផ ង មិនមា នចំណះដឹង ឬ ជំនា ញដើម រីកកា រងា រដល

អា ចផ្គ ត់ផ្គ ង់ខ្ល នួឯង និងកូនរបស់នា ង។

ពួកនា ងតងតមា នសុខភា ពខ  យ    ហើយពួកនា ងតងតបា ត់

បង់តម្ល ខ្ល នួ   ះ  វូបា នបង្ក ឡើង  យកា ររ  ភបំពា នយូរ

អង្វ ង ឬ  យសា រភា ពក កី ។

ផលវិបា កអំពើ  ឆា ងំភទផលវិបា កអំពើ  ឆា ងំភទ

អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទបា នប៉ះពា ល់ដល់ ្ត  ជីា  ើនកន្ល ង

 លើពិភព  កតា មរយៈវដ្ត ជីវិតរបស់គា ត់។ វា ផ្ត ល់ហា និ

ភ័យ  ើន  លើប   សុខភា ពផ្ល ូវកា យ និងផ្ល ូវចិត្ត របស់  ្ត ី

រហូតដល់ឈា ន  រកកា របា ត់បង់ជីវិត និងពិកា រភា ព ដល

បង្ក  យមា នកា រ  ួយបា រម្ម ណ៍ជា សា ធា រណៈ។ ដូច្ន ះអំពើ

ហឹង  យនឌ័រ ធ្វ ើ  យភា ពក ីក និងភា ពខ្វ ះអំណា ចរបស់

្ត  ី  តបន្ត រហូត។ បបនះអំពើហឹង  យនឌ័រ  ូវមា ន

កា រចំណា យ  ើន មិន  ឹមតជនរង   ះបុ៉   ះទហើយ

ថមទា ំងដល់សង្គ មទា ំងមូលទៀតផង។

ផលលំបា កខា ងសុខភា ពនអំពើហឹង   ឆា ំងភទផលលំបា កខា ងសុខភា ពនអំពើហឹង   ឆា ំងភទ

មា នកា រកើនឡើងនូវភស្ត ុតា ង នផលប៉ះពា ល់ជា អវិជ្ជ មា ន 

ដលជា លទ្ធ ផលបន ល់ពីអំពើហឹង  យនឌ័រ។  ងតា ម

កា របា៉ ន់  មា ណ របស់ធនា គា រពិភព  កបា ន  យដឹងថា 

 បណា្ដ  ល  ទសកំពុងអភិវឌ  ្ត  កី្ន ងុឆា  ដំលមា នសុខភា ព

ល្អ  បា នបា ត់បង់ជីវិត  យសា រតកា រចា ប់រ  ភផ្ល ូវភទ និង

 យអំពើហងឹ  ពីដគូជិតស្ន ិត។ ជា ទូ  ឆា  ំនជីវិតដល

 ូវបា នកត  ូវ  យសា រពិកា រភា ព (DALYs) ដលបា ត់បង់

 លើ ្ត  ី  មា ណ 9.5 លា ននា ក់ក្ន ងុមួយឆា  ំៗ  វូបា នគប៉ា ន់

 មា ណថា បា នបា ត់បង់ជីវិតភា គ  ើនជា ្ត  ីក្ន ុងក ុមវ័យបន្ត 

ពូជ  ៀបធៀប  នឹងកា របា ត់បង់ជីវិត  យសា រម  គហីុវ

(HIV)  និងកា រកា  យដំ  ពលសំរា លកូន។ (សូមមើលតា រា ង២)

រូបភា ព៤ បងា  ញពីកា រសង្ខ បផលវិបា កសុខភា ពដលបង្ក ឡើង

 យអំពើហឹង  យនឌ័រ។ វា បងា  ញពីលទ្ធ ផិលដលបង្ក  យ

  ះថា  ក់ដល់អា យុជីវិត   ះអំពើហឹង  យនឌ័រ រួមបញ្ច ូល

ទា ំងកា រសំលា ប់ខ្ល ួននិងកា រធ្វ ើមនុស ឃា ត។ កា រសិក    វ

លក្ខ ខណ 

កា របា ត់បង់  ចា ំថ្ង  

(គិតជា លា ន)

 ប់លក្ខ ខណ ទា ំងអស់ 29.0

ដំ ៉ កា  យ 10.0

ពលកម្ម ដលបា នរា ំងស្ទ ះ 7.8

ជំងឹកា ម  គ (ក  ពីម  គហីុវ) 15.8

ជំងឺរលា កអា ង  គា ក 12.8

ជំងឺរបង 10.9

ម  គហីុវ 10.6

ជំងឺបះដូង 10.5

កា រចា ប់រ  ភផ្ល ូវភទនិងអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ* 9.5

មហា រីក  ប់  ភទ 9.0

ជំងឺ  ះ 1.4

ជំងឺមា ត់ស ូន 1.0

  ះថា  ក់មូ៉តូ 4.2

ស  ្គ ាម 2.7

ជំងឺ  ុនចា ញ់ 2.3

*កា រចា ប់រ  ភ និងអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ  ូវបា នបញ្ច ូលក្ន ុងតា រា ងនះ 

ដើម បីងា  ញពី  លបំណងផ ងៗ។ ទា ងំអស់នះសុទ្ធ សឹងជា កតា  ហា និភ័យ

បង្ក ជំងឺដូចជា  ជំងឺកា ម  គ កា របា ក់ទឹកចិត្ត  និងកា ររងរបួស និងលក្ខ ណៈ

មិនមនជំងឺ។

 ភព:  ភព: Heise L, Pitanguy J and Germain A. អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី: 

បន្ទ ុកសុខា ភិបា លកំបា ំងមុខ។ ឯកសា រពិភា ក  របស់ធនា គា រពិភព  ក 

លខ. 255,Washington, The World Bank, 1994, p. 5.
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

  វមួយកា លពីដើមសតវត ១៩៩០  សហរដ្ឋ អា មរិក បា ន

បងា  ញថា  ្ត  ីដល  ូវទទួលរងកា រវា យតំដលឈា ន  កា រ

ព  យា មសំលា ប់ខ្ល ួន  ើនជា អ្ន កដលមិនទទួលកា រវា យតំ

ហើយសំលា ប់ខ្ល ួន៥ដង។ កា រសិក    វ   វមុនៗ ស្ត ីអំពី

ស្ថ ិតិបទឧក ិត   ទសឥណា  ក៏បា នបងា  ញ  យឃើញ

ថា  មា នទំនា ក់ទំនងមួយរវា ង អំពើហឹង  រៀបកា រ និងកា រ

សំលា ប់ខ្ល ួនរបស់ ្ត  ីក្ម ងៗ។ មា នចំនុចគួរ  យកត់សំគា ល់

ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងរវា ងឃា តកម្ម  និងអំពើហងឹ   ឆា ងំនឹងភទ។ 

ក្ន ងកា រសិក    វ   វ   ទសខុសៗគា   ដូចជា  ទស

 សីុល កា ន់ណា ដា  អីុ   អល ប៉ា ពូយូហ្គ ីណី និងសហរដ្ឋ  

អា មរិច បា នបងា  ញថា ្ត  ីដល  ូវបា នធ្វ ើឃា ត  យបុរស

មា នលើសពី៥០%។

ហតុកា រណ៍ដលបណា្ដ  លមកពី អំពើហឹង   លុពក អា ចនឹង

 វូបា នដា ក់កំហិត តកា រសា  ប់នីមួយៗដលបណា្ដ  លមកពី

អំពើហឹង  យនឌ័រគឺ ជា កា រដលអា ចជៀសវា ងបា ន ជា ទូ  

ចំ  ះ ្ត  ដីលមា នជីវិតរស់រវីកក្ន ងុរយៈពល បីបួនឆា  នំជីវិត

របស់នា ង។

អំពើហិង  ពីដគូជិតស្ន ិទ្ធ 

កា ររ  ភផ្ល ូវភទ

កា របៀតបៀនផ្ល ូវភទកុមា រ

អំពើមនុស ឃា ត

កា រសំលា ប់ខ្ល ួន

កា រសា  ប់របស់មា  យពលសំរា លកូន

ដលទា ក់ទង  នឹងជំងឹអដស៍

របួស

អសមត្ថ ភា ពវិជា  ជីវៈ

ពិកា រភា ពជា អចិ ្ត   យ៍

សុខភា ពទន់ខ  យ

កា រឈឺចា ប់រុា ំរ

ក ហា យ  ះវៀន

ឈឺក ពះ

ជំងឺសា ច់ដំុ

ភ័យបា ក់ស  ត

ជំងឺបា ក់ទឹកចិត្ត 

អន្ទ ះសា រក្ន ុងចិត្ត 

ជំងឺខា  ចខុស  ក តី

កា រមា នផ្ទ  ះដលមិនចង់បា ន

ជំងឺកា ម  គ/ហីុវ

 គ  ្ត ី

កា រពន្ល ូតកួនមិនមា នសុវត្ត ិភា ព

កា ររលូតកូន

ជំងឺរលា កអា ង  គា ក

កា រជក់បា រី សពសុរា  

និងថា  ំមញៀន

កា ររួមភទ  យ  ថុយ

កា រសា  ប់ខ្ល ួន   ណ

ញាុ ំមិនបា ន

  ះថា  ក់ដល់ជីវិត  ះថា  ក់ដល់ជីវិត

ផ្ល ូវកា យផ្ល ូវកា យ ជំងឹរុារជំងឹរុារ ផ្ល ូវចិត្ត ផ្ល ូវចិត្ត សុខភា ពបន្ត ពូជសុខភា ពបន្ត ពូជឥរិយា បថ សុខភា ពឥរិយា បថ សុខភា ព
អវិជ្ជ មា នអវិជ្ជ មា ន

មិន   ះថា  ក់ដល់ជីវិតមិន   ះថា  ក់ដល់ជីវិត

រូបភា ព ៤: ផលវិបា កសុខភា ពនអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទរូបភា ព ៤: ផលវិបា កសុខភា ពនអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

 ភព:  ភព: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. កា របញ្ច ប់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី. របា យកា រណ៍  ជា ជន, Volume XXVI, No. 4, 

December 1999.



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទនងរវា ងភា ពក ីក  យនឌ័រ និងអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 19

ផលវិបា កដលប៉ះពា ល់ដល់រូបកា យផលវិបា កដលប៉ះពា ល់ដល់រូបកា យ

្ត  ីដលទទួលរងកា រវា យតំផ្ន ករា ងកា យ  យដគូជិតស្ន ិត 

តងតមា នវត្ត មា ន  បន្ទ ប់ស ្គ   ះបនា  ន់តា មមន្ទ ីពទ  ឬ 

សា  ក់  ដបា តម៉ង់ស ្គ   ះបនា  ន់។ ្ត  ីទា ំង  ះតងតមិន

 ម   ប់ពីមូលហតុពិត   កដ ដលបណា្ដ  ល  យនា ង

មា នរបួស តបជា រា យកា រណ៍ថា ជា   ះថា  ក់  យសា រ

កា រចដន  វិញ។ ្ត  ីខ្ល ះទៀតមិនបា នទទួលរងនូវរបួស

ធ្ង ន់ធ្ង រ ដលនឹង  វូ  មន្ទ ីរស ្គ   ះបនា  ន់ ដលគួរ  យ

យកចិត្ត ទុកដា ក់ទ តពួនា ងទទួលរងរបួស ដលធ្វ ើ  យមា ន

សនា  ក់លើរា ងកា យនិងផ្ល ូវចិត្ត ។

ផលវិបា កដលប៉ះពា ល់ដល់សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត ផលវិបា កដលប៉ះពា ល់ដល់សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត 

ផលវិបា កដលប៉ះពា ល់ដល់សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត   យកា រទទួល

រងអំពើហឹង  យនឌ័រ អំពើហឹង  លើរូបរា ងកា យ អំពើហឹង  

លើផ្ល ូវភទ ឬអំពើហឹង  លើផ្ល ូវចិត្ត  អា ចមា នឥទ្ធ ិពលយ៉ា ង

ធ្ង ន់ធ្ង រផងដរ។ កា របា ក់ទឹកចិត្ត  ភា ពរសប់រសល និងជំងឺដល

ប៉ះពា ល់ដល់កា រដកនិងកា រញាុ ំអា ហា រ សុទ្ធ សឹងតជា ផល

វិបា កយូអង្វ ង ដលបង្ក មកពីអំពើហឹង   ដលអូសបនា  យយូរ 

និង  ូវធ្វ ើឡើងក្ន ុងកំឡុងពលវង។ ទា ំងអស់នះជា ទូ  ជា 

ករណីដលបង្ក ឡើង  យបុរសដលជា ដគូរជិតស្ន តិ។ គំនិត

ដលចង់សំលា ប់ខ្ល ួន និងឥរិយា បទដលចង់សំលា ប់ខ្ល ួនអា ច

នឹងបណា្ដ  ល  យឈា ន  រកកា រសំលា ប់ខ្ល នួមនទន។ រឿង

ខ្ល ីៗ សំដងពីអំពើហឹង  លើរា ងកា យ និងលើផ្ល វូភទ តា មកញ្ច ក់

ទូរទស ស៍ អា ចនឹងបង្ក  យមា នកា រកើនឡើងនូវ  គស   

នជំងឺម ៉ ងដលធ្វ ើ  យអន្ទ ះសា រនិងក ឿមក ំខា  ំង។

 ងតា មកា រ   វ   វបើកផ្ល ូវដំបូង  លើ ្ត  ី៤៣៥នា ក់ ដ

លជា ប់ទា ក់ទងជា មួយទំនា ក់ទំនងជិតស្ន ិត ដល  ើហឹង   

walker បា នបង្ក ើតពា ក ថា  “  គស   របស់  ្ត ីដល  ូវគ

ធ្វ ើបា ប”ដើម ីពិពណ៌នា អំពីភា ពខុសគា  រវា ង  គស   ដល

 ្ត ី  ូវបា នគធ្វ ើបា បនិង  គស   ឥរិយា បទដលបណា្ដ  ល

មកពីកា រទទួលរងអំពើហឹង  យូអង្វ ងពីដគូរជិតស្ន ិត។

កា រធ្វ ើតសលើពា ក ថា  “  គស   របស់  ្ត ដីល  វូគធ្វ ើបា ប” 

បា ន  យដឹងថា  វា គឺជា កា រអភិវឌ ន៍ឡើងនចរិកលក្ខ ណៈ

រូបរា ងកា យ ចិត្ត  និងភា ពមិន  ក តី និង  គស   នសង្គ ម

ដូចជា  កា របា ក់ទឹកចិត្ត កា រ  យតំលខ្ល ួនឯងទា ប និង  

ដា ច់ពីគ ទា ំងអស់នះកើតឡើងពីបទពិ  ធន៍ផា  ល់ខ្ល ួន

ដលបា នជួប  ទះ អំពើហឹង  ជា បន្ត បនា  ប់គា   ដលធ្វ ើឡើង

 យដគូរជិតស្ន ិត។ ពា ក ថា  ”  គស   របស់  ្ត ីដល  ូវ

គធ្វ ើបា ប”  វូបា នគសា្គ  ល់ថា បា នចា ត់ចូលក្ន ងុក មុន PTSD។

កា របៀតបៀនផ្ល ូវភទ និងកា រចា ប់រ  ភគឺ ជា កា របំពា នលើ

រូបរា ងកា យ និងចិត្ត  ដលខុសប្ល កទា ងំ  ងុ  នឹងអំពើហឹង  

បបផ ង។ អំពើហឹង  ទា ំងអស់នះ បង្ក  យមា នកា ររង

របួសផ្ន ករា ងកា យ ក៏ដូចជា ធ្វ ើ  យស្ល ុតសា  រតី។ អ្ន កដល

រួចពីកា រវា យតំផ្ល ូវភទ តងតទទួលរងនូវ  គស    ដល

បង្ក  យមា នភា ពតក់ស្ល ុត ក៏ដូចជា ប   ផ្ល ូវភទនា នា ។ 

 ងតា មកា រសិក    វ   វមួយ  សហរដ្ឋ អា មរិច ្ត  ី

ដលទទួលរងកា រវា យតំផ្ល ូវភទ (រួមបញ្ច ូលទា ំងកុមា រដល

ទទួលរងកា របៀតបៀនផ្ល ូវភទ)  ើនជា ង ្ត  ីដលមិនបា ន

ទទួលកា រវា យតំផ្ល ូវភទ២ដង។ កា រវា យតំនះ អា ចធ្វ ើ  យ

ជនរង   ះ មា នជំងឺ  ស  សា ទ ១០  ភទដលរួមមា ន

កា របា ក់ទឹកចិត្ត  កា រ   និងញៀនថា  ំ ជម្ង ឺញៀនអ្វ ីមួយអត់

មិនបា ន អន្ទ ៈសា រទូ   ជម្ង ឺញាុ ំអា ហា រ ជំងឺដលទា ក់ទងនឹង

អត្ត ចរិកមិន  ក តីផ ងៗ  និង  គស   ទា ក់ទងអត្ត ចរិកមិន

 ក តីមា នក  ិត។

ផលវិបា កដលប៉ះពា ល់ដល់សុខភា ពបន្ត ពូជផលវិបា កដលប៉ះពា ល់ដល់សុខភា ពបន្ត ពូជ

អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទអា ចបង្ក  យសា  ប់ ឬមា នផលវិបា ក

យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ  លើសុខភា ពបន្ត ពូជ ្ត  ី។ ឧទា ហរណ៍ដូចជា 

កា រសា  ប់មា តា ពលសំរា លកូន ដលបណា្ដ  លមកពីអំពើ

ហឹង  យនឌ័រ  វូបា នរា យកា រណ៍ពីអា សីុខា ងត ងូ។ កា រស្ទ ង់

មតិមួយ  តា មមន្ទ ីពទ  និងសហគមន៍  ឥណា  ខា ងលិច

បា ន  យដឹងថា  មា នកា រសា  ប់មា តា ពលសំរា លកូនស្ទ ើត

១៦% ដលទា ក់ទង  នឹងអំពើហឹង   យដគូរជិតស្ន ិត ឬ

សមា ជិក  ូសា រ។ កា រសិក    វ   វមុននះ   Matlab 

 ទសបង់កា  ដស បា នរកឃើញថា ៩% នកា រសា  ប់មា តា 

ពលសំរា លកូន បង្ក ឡើង  យរបួសនិងអំពើហឹង  ។ ករណី

ទី៣ដលបង្ក  យសា  ប់គឺកា រសំលា ប់ខ្ល នួ និង២៥% ជា ករណី

មនុស ឃា ត។ អំពើហឹង  លើនា រីមា នផ្ទ  ះ អា ចបង្ក  យ

មា នកា រធា  ក់កូន និងកា រសា  ប់កូនក្ន ុងផ្ទ ។
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា របៀតបៀនផ្ល ូវភទ រួមទា ំងកា ររួមរក និង កា របរិសធមិន

 ើ   មអនា ម័យរបស់បុរស ដលធ្វ ើ  យនា រីទទួលហា និ

ភ័យក្ន ុងកា រមា នផ្ទ  ះ ដលពួកនា ងមិនចង់បា នឆ្ល ងជំងឺ

អដស៍ និងជំងឺផ្ល ូវភទមួយចំនួនទៀត។

កា រខា  ចបុរសវា យធ្វ ើបា ប របស់ ្ត  ីគឺ ជា ឧបសគ្គ ដល់កា រ  ើ

  ស់ពិធីបងា្ក  រមិន  យមា នគ័រ។

ហើយកា រពន្ល ូតកូន  យមិនមា នសុវត្ត ិភា ព ក៏ធ្វ ើ  យមា ន

ផលវិបា កសុខភា ពយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រដល់ ្ត  ីដរ។

 អប់ ៥ ផលវិបា កសុខភា ពនអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ: ភស្ត ុតា ងពីកា រសិក    វ   វពហុ  ទស អប់ ៥ ផលវិបា កសុខភា ពនអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ: ភស្ត ុតា ងពីកា រសិក    វ   វពហុ  ទស

កា ររកឃើញអំពី ្ត  ីទទួលរងអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ និង ្ត  ីដលមិនដរទទួលរងអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រកា ររកឃើញអំពី ្ត  ីទទួលរងអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ និង ្ត  ីដលមិនដរទទួលរងអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ

សុខភា ពបន្ត ពូជសុខភា ពបន្ត ពូជ

 ចំនួនកំណើតមធ  មដលខ្ព ស់  តា មក ុម ដលមា នបអា យុអា ចបង្ក កំណើតនិង  ទសភា គ  ើន

  មិនសូវជា ទំនងក្ន ុងកា រនិយា យជា ពួកគចង់បា ន  ពលគ  មឃើញកូន  ះ  ក្ន ុង  ទសទា ំងអស់លើកលង

តមួយក្ន ុងចំ  ម  ទសទា ំងអស់

  លទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ដលអា ចមា នកូនដលពំុចង់បា នទា ល់ត  ះ  ក្ន ុង  ទសទា ំងអស់លើកលងតមួយក្ន ុងចំ  ម

 ទស  ទសទា ំងអស់

កា រ  ើ   ស់វិធីពន  កំនើតនិង តំរូវកា រវិធីពន  កំនើត កា រ  ើ   ស់វិធីពន  កំនើតនិង តំរូវកា រវិធីពន  កំនើត 

 ទំនងជា  ូវព  យា មបងា្ក  រមិនឲ មា នកូន តក៏ទំនងជា បញ ប់កា រមា នកូន

  រទន់  រកតំរូវកា រគំ  ង  ួសា រ

 តំរូវកា រសរុបដលមា នកំរិតខ្ព ស់មិនទា ន់បា នបំពញ   ទស   ំពីរ ក្ន ុងករណីសិក  

 តំរូវកា រដលមា នកំរិតខ្ព ស់មិនទា ន់បា នបំពញសំរា ប់កា រកំណត់នូវអ   កំណើត   ទសទា ំងអស់ ក្ន ុងករណីសិក  

ទា រកនិងមរ  ះភា ពកុមា រទា រកនិងមរ  ះភា ពកុមា រ

 ទំនងជា មា នកា រកើតហើយសា   ប់ (  យសា ររលូត, ពន្ល ូត, រឺសា  ប់ក្ន ុងផ្ទ  )

ជំងឺកា ម  គ( ជំងឺកា ម  គ( STIsSTIs ) )

  កា ររីករា លដា លនជំងឺកា ម  គដល  វូបា នគរា យកា រណ៍មក  យខ្ល នួផា  ល់គឺមា នយ៉ា ង  ចណា ស់  ២ដង  ើនជា ង

អ្ន កដលមិនធា  ប់មា នជំងឺនះ

កា រគំពា រសុខភា ពមុនពលសំរា លកូន កា រគំពា រសុខភា ពមុនពលសំរា លកូន ( ANC )

 កា រជួប  ទះ អំពើហិង  គឺ ទា ក់ទង  កា រពន  ពលក្ន ងុកា រ  ើ   ស់  កា រគំពា រសុខភា ពមុនពលសំរា លកូន ( ANC )

កា រសា  ប់ក្ម ង និង ទា រកកា រសា  ប់ក្ម ង និង ទា រក

  ភស្ត ុតា ងបងា  ញឲ ឃើញថា មា នអ   ក្ម ង និងទា រកសា  ប់  ើនក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីជា មា  យ ដលទទួលរង់អំពើហិង  ។

ភា ពខុសគា  មិនសំខា ន់ទ តភា ពចុះសំរុងគា  ទូទា ងំ  ទសបា ន  ស្ន ើថា អំពើហិង  បា ននា ឲំ មា នហា និភ័យដល់អា យុ

ជីវិតកុមា រ។

  ទស៦ ក្ន ុងចំ  ម៩កុមា រមិន  ូវបា នចា ក់ថា  ំបង្ក ើនអង់ទីករ។

  ទស៥ក្ន ុងចំ  ម ៩ហា ក់ដូចជា មិនបា នទទួលនូវវា ក់សាុ ំងដល  ូវកា រ។



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទនងរវា ងភា ពក ីក  យនឌ័រ និងអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 21

ឥរិយា បទសុខភា ពជា អវិជ្ជ មា នឥរិយា បទសុខភា ពជា អវិជ្ជ មា ន

ជនរង   ះ  យអំពើហឹង  ផ្ល វូភទ និងកា របៀតបៀនផ្ល វូភទ 

អា ច  ូវបា នគហា មឃា ត   ះ  ើនមា ន កា រកើតឡើងនូវ

កា ររួមរក មិនមា នសុវត្ត ិភា ពកា រញៀនថា  ំកា រញៀនបា រី/សីុហា្គ   

និងជម្ង ញុឺា អំា ហា រ ដលទា ងំអស់នះនឹងរួមចំណកយ៉ា ងធំក្ន ងុ

កា របង្ក  យមា នជំងឺផ្ល ូវកា យនិងចិត្ត ។ កា រទា ំងអស់នះនឹង

បង្ក  យមា នជំងឺផ្ល វូផ្ល វូកា យ និងផ្ល វូចិត្ត កំរិតខ្ព ស់ដល់  ្ត ដីល

ទទួលរងអំពើហឹង  ។ កា រសិក    វ   វបា នរកឃើញថា  

មា នហា និភ័យខ្ព ស់ចំ  ះយុវជននិងយុវតី ក្ន ុងកា រទទួលរង 

ឥរិយា បទ   ក  អា លនឹងកា ររួមភទ និងកា រញៀនថា  ំមខ្ព ស់

ខណះដលពួកគ  ូវបា នបៀតបៀនកា លពីកុមា រភា ព៤៩។

 អប់៥បងា  ញពីកា ររកពី  ទស  ើន ដល   តលើកា រ

យកទិន្ន ន័យ  យកា រស្ទ ងមតិតា មផ្ទ ះ និង  យកំរិតបុគ្គ ល

ពីកា រធ្វ ើ  ជា សា ្ត   និងកា រធ្វ ើសើវលើសុខភា ព ដើម ីធ្វ ើកា រ

រកមើលភា ពទូ   និងទំនា ក់ទំនងរវា ងអំពើហឹង  ក្ន ុង  ួសា រ 

និងផលវិបា កសុខភា ព ដលជះឥទ្ធ ិពលដល់ ្ត  ី និងកូនៗ

របស់ពួកនា ង។



22

ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

៣. ហតុអ្វ ីបា នជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា លចា ំបា ច់

 ូវ  ះ   យនូវភា ពក ីក  និងកង្វ ល់

យនឌ័រក្ន ុងអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ?



ហតុអ្វ ីបា នជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា លចា ំបា ច់  ូវ  ះ   យនូវភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រក្ន ុងអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 23

ពើហងិ   ឆា ងំនឹងភទ មា នផលវិបា កយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រដល់

សុខភា ពនិងសុខុមា លភា ព  ្ត ីនិងកុមា រ។ ទន្ទ ឹមនឹងនះ

អំពើហិង  ផ្អ កលើយនឌ័រ បង្ក រ  យមា នកា រចំណា យ

ដលគួរ  យកត់សមា្គ  ល់ចំ  ះសដ្ឋ កិច្ច  ន  ទសកំពុង

អភិវឌ ន៍រួមបញ្ច ូលទា ំងផលិតភា ពរបស់កម្ម ករ និង   ក់

ចំណូលមា នកំរិតទា ប និងអ   ថយចុះនកំណើនធនធា ន

មនុស  និងធនធា នសង្គ ម និងកា របង្ក  យមា នទ  ង់ផ ង

ទៀតនអំពើហិង  ទា ំងក្ន ុងពលបច្ច ុប ន្ន  និងក្ន ុងពល

អនា គត។ ហតុដូច្ន ះហើយ បា នជា វា ចា ំបា ច់ដលម  ្ត ី

សុខា ភិបា ល  ប់រូប   តអា រម្ម ណ៏  លើភា ពក ីក  និងប   

យនឌ័រក្ន ុងកា របំពញកា រងា រ និងប   អំពើហិង   ឆា ំង

នឹងភទក្ន ុងបុព្វ ហតុ  សិទ្ធ ិភា ពសមធម៌ និងសិទ្ធ ិមនុស ។

 សិទ្ធ ភា ពចំណា យ សិទ្ធ ភា ពចំណា យ

 សិទ្ធ ភា ពមា នន័យថា  កា រស   ចបា ននូវលទ្ធ ផលដលយើង

ចង់បា នជា មួយកា រ  ើ   ស់ធនធា នជា អប បរមា រ។  ក្ន ុង

វិស័យសុខា ភិបា ល ពា ក នះសំ  លើលទ្ធ ផលដល  សើ

រសំរា ប់កម្ម វិធីសុខា ភិបា ល ឬក៏កា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ ឬលទ្ធ ភា ព

ដលអា ចស   ចបា ននូវលទ្ធ ផលដលចង់បា ន។

អំពើហឹង   និងភា ពភ័យខា  ចរបស់  ្ត ីចំ  ះប   នះកំណត់

នូវជ  ើសរបស់  ្ត  ី  ក្ន ងុ  ប់ផ្ន កទា ងំអស់នជីវិតរបស់ពួក

គា ត់។ ប   នះជះឥទ្ធ ពិលអា ក ក់  លើកា រយល់ឃើញរបស់

្ត  ីចំ  ះខ្ល ួនឯង និងលទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រអប់រកា រ

រកកំរចិញ្ច ឹមជីវិត កា របង្ក ើតទំនា ក់ទំនងជា មួយអ្ន កដទ និង

កា រចូលរួមក្ន ុងកា រអភិវឌ  និងជីវិតន  បា យ។ ដូចនះ

ហើយអំពើហឹង  ធ្វ ើ  យ  ្ត ីស្ថ ិត  ក្ន ុងឋា ន:មួយ ក  ម

បុរស ហើយវា  យ ្ត  ីមិនអា ចគចចញផុតពីភា ពក ីក ។

ដូច្ន ះអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ អា ចជា ឧបសគ្គ មួយយា៉ ង

សំខា ន់ចំ  ះកា រអភិវឌ  សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម។ របា យកា រណ៍

  វ   វលើ  លន  បា យរបស់ធនា គា រពិភព  ក “កា រ

បង្ក ើត  យមា នកា រអភិវឌ  បា ន” បា នរកឃើញនូវភស្ត តុា ង

ជា ក់លា ក់ថា វិសមភា ពយនឌ័រធ្វ ើ  យកំណើនសដ្ឋ កិច្ច ចុះ

ថយ និងជា ឧបសគ្គ ក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ៥០។ ភស្ត ុតា ង

ដលបា នមកពីកា រសិក  របស់ធនា គា រពិភព  កមួយទៀត 

បា នបងា  ញ  យឃើញថា   សិនបើ  ទស  មច្ឆ ិមបូពា ៌

អា ហ្វ ្រ ិចខា ងជើង អា សីុខា ងត ូង និងអា ហ្វ ្រ ិច អនុតំបន់សា ហា 

រ៉ា  បា នសំរចនូវសមភា ពយនឌ័រក្ន ុងវិស័យអប់រ  ច   ះ

ទស វត ឆា  ំ១៩៦០ រហូតដល់ ១៩៩០  ះចំណូលរបស់

មនុស មា  ក់ក្ន ុង  ទសទា ំងនះ បា នកើនឡើងពី០.៥%  

០.៩% បន្ថ មទៀតក្ន ងុកំឡុងពល  ះ។ សំរា ប់  ទសជា  ើន

កា រកើនឡើងកំរិតនះមា នន័យស្ម ើនិងកា រកើនឡើងទ្វ ដងន

ចំណូលរបស់មនុស មា  ក់របស់  ទសទា ំង  ះ៥១។

 យសា រផលវិបា ករយ:ពលវង និងរយ:ពលខ្ល ជីា  ើនសំរា ប់

សុខុមា លភា ពផ្ល ូវចិត្ត  និងផ្ល ូវកា យរបស់  ្ត ី ស្ថ រភា ព  ួសា រ

កា រកើនឡើង និងកា រអភិវឌ កុមា រ អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

ជា កា រចំណា យដ៏ធំមួយ  លើ  ព័ន្ធ គា ំពា សុខភា ព និងសវា 

សន្ត ិសុខសង្គ មផ ងៗ។ កា រសិក    វ   វ  ឯអង្គ កា រគា ំ

ពា សុខភា ពរបស់សហរដ្ឋ អា មរិចដ៏សំខា ន់មួយ ដលបា នធ្វ ើ

ឡើងក្ន ុងឆា  ំ១៩៩១ បា នបងា  ញថា  ្ត ីដល  ូវបា នគរ  ភ

បំពា ន ឬវា យដំមា នកា រចំណា យលើថា  ំពទ  ក្ន ុងឆា  ំណា មួយ

ដលមា នក  ិត  ើនជា ង២ដងកន្ល ះលើកា រចំណា យ របស់

 ្ត ដីលមិនធា  ប់ទទួលរងនូវអំពើហឹង  បបនះ៥២។ កា រសិក  

មួយផ ងទៀតបា នបងា  ញថា ២០%ន  ្ត ីដលមា ន  វត្ត ិគ

ធ្វ ើបា បក្ន ុងវ័យកុមា រ ហើយ  ូវបា នគរ  ភបា នមកជួប

 ូពទ ១០ដង ឬ  ើជា ងនះក្ន ុង១ឆា  ំ បើធៀប  នឹង៦%ន

្ត  ីដលមិនរង   ះបបនះ៥៣។ ដូច្ន ះហើយចំនួនថវិកា ជា 

 ើនបា នចំណា យលើបុព្វ ហតុដលអា ចបងា្ក   និងចៀសវា ង

បា ននូវប   សុខភា ពផ្ល ូវកា យ និងផ្ល ូវចិត្ត ។

 ក្ន ុង  ទសកា ណា ដា  ចំណូលសុទ្ធ របស់ ្ត  ីដល  ូវបា ន

គធ្វ ើបា បបា នបា ត់បង់ ហើយដលមិនអា ចធ្វ ើបា ន  យសា រ

កា រវា យដំ  វូបា នគប៉ា ន់សា  នរហូត  ដល់ជា ង ៧លា នដុលា  រ

កា ណា ដា  (ស្ម ើនិងជា ង ៥លា នដុលា  រអា មរិចក្ន ុងមួយឆា  ំ)។

 យ  ង  លើកា របា៉ ន់សា  នក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៥ ចំណា យ  

លើ  ព័ន្ធ សុខុមា លភា ពសង្គ ម ដើម ីគា ំ   ្ត ីដលបា នចា ក

៣.   ហតុអ្វ ីបា នជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា លចា ំបា ច់  ូវ  ះ   យនូវភា ពក ី
ក និងកង្វ ល់យនឌ័រក្ន ុងអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ?

អំ
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ផុតពីអំពើហឹង  មា នចំនួនរហូត  ដល់ ១.៨  ដដុលា  រ

កា ណា ដា ក្ន ុងមួយឆា  ំ (១.៣  ដដុលា  រអា មរិច)។ ចំណា យ

 លើ  ព័ន្ធ ថទា ំសុខភា ព អា ចមា នក  ិត  ហា ក់  ហល

រឺក៏  ើនជា ងនះ៥៤។ 

 យមើលឃើញថា  អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ជា បន្ទ ុកលើ

ផ្ន កសុខភា ពសា ធា រណ:  លបំណងនកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល 

និងលទ្ធ ផលសុខភា ពអា ចទទួលបា ន ស   ច  កប  យ

 សិទ្ធ ភា ព  យកា រព  យា មយកចិត្ត ទុកដា ក់  ះ   យ

ប   អំពើហឹង   ឆា ងំភទ ដលជា ប   សុខភា ពសា ធា រណ:

ដ៏សំខា ន់។

សមធម៌សមធម៌

សមធម៏ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា លអា ច  យនិយមន័យថា  ជា 

កា រពំុមា នវិសមភា ពជា  ព័ន្ធ ណា មួយក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា ល 

(ឬក៏កតា  កំណត់ក្ន ុងសង្គ មជា ចម ង) ក្ន ុងកា រទទួលបា ន

  ជន៍ពីសង្គ មរវា ងក ុមដលមា នសា  នភា ពផ ងៗ ក្ន ុង

កា រទទួលបា ននូវគណុសម ត្ត ិ និងគុណវិបត្ត ិនសង្គ មដូចជា 

ឋា ន: ផ ងៗគា  ក្ន ុងឋា នា នុក មសង្គ ម៥៥។ វិសមធម៏សំ  លើ

វិសមភា ពដលអា ចចៀសវា ងបា ន និងភា ពអយុត្ត ិធម៏។ តា ម

ពិត  ពា ក នះរា ប់បញ្ច ូលនូវរា ល់វិសមភា ពជា  ើន ហតុ

ដូចនះហើយ ជា រឿយៗពា ក ទា ងំពីរនះអា ច  ើ   ស់ជំនួស

គា  បា ន។

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ គឺជា កា រឆ្ល ុះប   ំង  យឃើញ

ពីវិសមភា ពក្ន ុងកា របងចកអំណា ច  យគិតលើយនឌ័រ

និងធ្វ ើ  យមា នកា ររីសអើង  យ  ឆា ំងនឹងភទ។ កា រ

សំរចបា នសមធម៍យនឌ័រ នឹង  តជា  ល  ដ៏យូរអង្វ ង 

ដរា បណា អំពើហឹង  លើយនឌ័រ  តមិនបា ន  ះ   យ

 យ  លន  បា យសា ធា រណ: ច  ប់ និងវិធា នកា រ។ 

ទន្ទ ឹមនឹងនះភស្ត ុតា ងបា នប   ក់ថា  វិសមភា ពនសុខា ភិបា ល 

(រួមមា នវិសមភា ព  ឆា ំងនឹងភទ) កំពុងតកើនឡើង។ ្ត  ី

ជា ពិសស ្ត  ដីលមកពីចំ  ម  ជា ជនមា ន   ក់ចំណូល

ទា បឬបា ត់ឱកា ស ឬងា យទទួលរង   ះ ទំនងជា ងា យទទួល

រងនូវប   សុខភា ពជា ងបុរស។ នះគឺជា ភា ពអយុត្ត ធិម៌ហើយ

អា ចចៀសវា ងបា ន។ កា រធា នា សុខភា ពសំរា ប់ទា ងំអស់គា  គឺជា 

ប   យុត្ត ិធម៌ឬសមធម៌សង្គ ម។

ក្ន ុងកំរិតដលវិសមភា ពទា ងំនះ បណា្ដ  លមកពីអំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹងភទប   នះ  ូវតយកចិត្ត ទុកដា ក់  ះ   យ

ដើម ីជា ហតុផលនសមធម៌សុខភា ព។

សិទ្ធ ិមនុសសិទ្ធ ិមនុស

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ តំណា ង  យកា ររ  ភលើសិទ្ធ ិ

របស់  ្ត ី។ វា  ូវបា នគចង្អ ុលបងា  ញ  ក្ន ុងសចក្ត ី  កា ស

មួយចំនួននសន្ន ិសីទរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ។

  អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ និងរា ល់ទ  ង់នកា ររុកគួន និង

កង  វ័ញ្ច ផ្ល វូភទរួម មា នអំពើដលបណា្ដ  លមកពីបុរ

វិនិច្ឆ យ័នវប ធម៌ និងកា រជួញដូអន្ត រជា តិ គឺមិន  បគា   

នឹងកិត្ត យិស និងតម្ល របស់បុគ្គ លហើយ  ូវតលុបបំបា ត់

 ល៥៦។ អំពើហឹង   ឆា ងំនឹង ្ត   ី គឺជា ឧបសគ្គ ក្ន ុ្ង ងកា រ

ស   ច  លបំណងរបស់សមភា ពកា រអភិវឌ ន៍ និង

សន្ត ិភា ព។ អំពើហឹង   ឆា ំង និង  ្ត ីជា កា ររ  ភ និង

កា រធ្វ ើ  យខូច ឬជា កា របំពា នលើសិទ្ធ ិសរីភា ពជា មូល

ដា  ន៥៧។

ឯកសា រសិទ្ធ ិមនុស អន្ត រជា តិមួយចំនួន ត  ូវ  យរដ្ឋ ចា ត់

វិធា នកា រណ៍  យមា ន  សិទ្ធ ភា ព ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងលុប

បំបា ត់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ។ កិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិ

មួយចំនួនផ្ត ល់នូវកា រកា រពា រដល់ ្ត  ី និងកុមា រីពីអំពើហឹង  ។

ទា ំងនះរួមមា ន កតិកា រស   អន្ត រជា តិស្ត ីសិទ្ធ ិ  ជា ពលរដ្ឋ 

និងន  បា យកតិកា រស   អន្ត រជា តិស្ត ីពី សិទ្ធ ិក្ន ុងវិស័យ

សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និងវប ធម៍ អនុស   ស្ត ីពី កា រលុបបំបា ត់

រា ល់ទ  ង់នកា ររីសអើង  ឆាំ ងនឹង  ្ត ី អនុស   ស្ត ីពីសិទ្ធ ិ

កុមា រ អនុស   ស្ត ីពីកា រ  ឆា ំងនឹងកា រធ្វ ើទា រុណកម្ម  និង

សចក្ត ី  កា សស្ត ពីី កា រលុបបំបា ត់អំពើហឹង   ឆា ងំនឹង  ្ត ៥ី៨។

ទន្ទ មឹនឹងនះច  ប់រដ្ឋ ធមនុញ្ញ  របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 

បា នដា ក់  លកា រណ៍ក្ន ុងកា រស   ចស្ត ង់ដា ខ្ព ស់បំផុតដល

អា ចស   ចសុខភា ពស   ប់ទា ំងអស់គា  ។ កា រធា នា  យ

បា ននូវសិទ្ធ ិ ្ត  ីក្ន ុងកា រទទួលបា នសវា សុខា ភិបា ល  ះមា ន 

ន័យថា កា រអនុវត្ត កម្ម វិធី និង  លន  បា យ សំរា ប់ចៀស

វា ងអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ កា រថទា ំនិងកា រព  បា លផល

វិបា កសុខភា ពជា  ើន។



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 25
៤. តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យ

ភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពី
ហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ



26

ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ដា យសា រកា រទទួលសា្គ  ល់ថា សុខភា ពសា ធា រណ: និង

ប   សិទ្ធ ិមនុស ជា ប   ចម ងក្ន ុងទស វត មុន អំពើ

ហិង   ឆា ំងភទ បា នចា ប់ផ្ត ើមកា  យជា  ធា នបទសំខា ន់

ក្ន ុងរបៀបវា រ:របស់អង្គ កា រសុខភា ពអន្ត រជា តិ និងសា  ប័នសុខា 

ភិបា លរបស់រដា  ភិបា ល។

សចក្ត ីស   ចដលអនុម័ត  យអង្គ កា រសុខភា ព ផនអា 

មរិខន (PAHO) ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៩៣ បា នជំរុញ  យសមា ជិក

របស់ខ្ល ួនទា ំងអស់ បង្ក ើត  លន  បា យជា តិ និងកម្ម វិធី

ដើម បីងា្ក  រ និង  ប់  ងអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ៥៩។ អង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  ក ធ្វ ើ  បតា មសចក្ត ីស   ចរបស់សភា 

សុខភា ពពិភព  ក ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៩៦ (WHA 49.25) ដល

បា ន  កា សយកអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ជា អា ទិភា ពន

សុខភា ពសា ធា រណៈ៦០។ សហគមន៍ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ក្ន ុង

 ទស ឧស  ហកម្ម មួយចំនួន បា នបង្ក ើតពិធីស   ប់កំណត់ 

និង  ប់  ង  ្ត ីដលរង   ះ  យអំពើហឹង    ពីសំណា ក់

ដគូជិតស្ន ិទ្ធ  និងកា របំពា នផ្ល ូវភទ។  លន  បា យជា តិ

វិស័យសុខា ភិបា ល ក្ន ុង  ទសអា មរិកឡា ទីនជា  ើនបា ន

បញ្ច ូលសចក្ត ីណនា ំ អំពីកា រព  យា ម  ះ   យអំពើហឹង  

 ឆា ងំភទ និងស   ប់កម្ម វិធីបណ្ដ ះុបណា្ដ  លម  ្ត សុីខា ភិបា ល

សា កល ង។ កា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ផ ងទៀតដូចជា  មជ មណ ល

ពិ   ះវិបត្ត ិ  ក្ន ុងមជ មណ លសុខភា ព កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ អំពើ

ហឹង  ស   ប់អ្ន ក   ឹត្ត  កំពុងតបន្ត អនុវត្ត ក្ន ុង  ទសកំពុង

អភិវឌ ន៍ជា  ើនក្ន ុងពិភព  ក៦១។

 ក្ន ុងផ្ន កនះ លើកឡើងពីកា រឆ្ល ើយតប  នឹងអំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹងភទជា បីផ្ន ក។ ផ្ន កទី១ ពិភា ក  អំពីតួនា ទីរបស់

អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លមា  ក់ៗ  ក្ន ុងមណ លសុខភា ព។ 

ទី២ ពិភា ក  ពីកា រឆ្ល ើយតបជា កម្ម វិធី និង  លន  បា យ

ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា ល  យ   តលើបទពិ  ធន៍បច្ច ុប ន្ន  

 យលើកឡើងពីត  ូវកា រពិសសរបស់  ្ត ីស្ថ ិតក្ន ុងភា ពក ី

ក ។ ទី៣ លើកឡើងពីបទពិ  ធន៍ អំពី  លន  បា យ 

និងអន្ត រា គមន៍ថា  ក់ជា តិ ក  ពីវស័ិយសុខា ភិបា លដល  វូកា រ

 ះ   យប   អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ និងដើម ីបំបា ក់

កា រភា  ប់គា  រវា ងអំពើហឹង  ផ្អ ក លើយនឌ័រ និងភា ពក ីក ។

តួនា ទីរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លតួនា ទីរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល

អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លស្ថ ិត  ក្ន ុងជំហរមួយ អន្ត រា គមន៍

លើកា រទប់សា្ក  ត់ និង  ប់  ង ប   សុខភា ព ដលបណា្ដ  ល

មកពីហឹង  ។ ប   នះ គឺ  យសា រតមជ មណ លសុខភា ព

គឺជា សា  ប័នមួយ ក្ន ុងចំ  មសា  ប័នរបស់រដ្ឋ  ដល  ្ត ីស្ទ ើរត

 ប់រូប  ពិ   ះ  បល់ពីប   សុខភា ពរបស់ខ្ល ួនដូចជា  

កា រមា នផ្ទ  ះ និងកា រថរក  សុខភា ពពលសំរា លកូន និង

កា រពន  កំណើត និងរបៀបថរក   សុខភា ពកូន។ បន្ថ មពី

លើនះ  ទៀត ជា រឿយៗ  ្ត ីដលជា ជនរង   ះពីកា រធ្វ ើ

បា បផ្ល វូភទ តា មច  ប់  វូតបញ្ជ នូ  មណ លសុខភា ព  យ

ម  ្ត ីមា នសមត្ថ កិច្ច  និង  ្ត ី ដលរង   ះផ្ល ូវកា យជា ដំណំ  ូវ

មកកា ន់ផ្ន កស ្គ   ះបនា  ន់នមន្ទ ីពទ  ដើម ីព  បា លជា 

បនា  ន់។ អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ព ដលជា អ្ន កយល់ដឹងច  ស់ 

ហើយបា នទទួលកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ក្ន ុងកា រ  ប់  ងជនរង

  ះ អា ចធ្វ ើ  យមា នកា រផា  ស់ប្ត រូគួរ  យកត់សមា្គ  ល់ចំ  ះ

 ្ត ី ដលប៉ះទង្គ ិចខា  ំង  យសា រកា ររ  ភ។

 ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  ក្ន ុងទីកន្ល ងជា  ើន អ្ន កផ្ត ល់

សវា សុខភា ព មិនបា នដឹងពីប    ដូច្ន ះហើយធ្វ ើ  យពួកគ

េមិនបា នជួយដល់ ្ត  ដីលរង   ះ  យអំពើហឹង   បុ៉ន្ត បរ

ជា  ើសរីសកា រព  បា លពួកគតា ម អា កា រៈជា ជា ងកា រសា ក

សួរដញ  លរកមូលហតុ ដលបណា្ដ  ល  យមា នកា រ:

 ះ  វិញ។  ក្ន ុងកា រពិ   ះ  បល់របស់អង្គ កា រពិភព

 កឆា   ំ១៩៩៦ ស្ត ីពីអំពើហងឹ   ឆា ងំនឹង  ្ត ី កតា  មួយចំនួន

ដលទា ក់ទងនឹងកា រផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល  ូវបា នកំណត់

ជា ឧបសគ្គ ដលមា នសកា  នុពល ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតប  យមា ន 

 សិទ្ធ ិភា ព ចំ  ះអំពើហឹង   ឆា ំងភទ៦២។ កតា  មួយគឺ

កា រខ្វ ះខា តជំនា ញ និងចំណះដឹងលើបច្ច កទសរបស់អ្ន ក

ផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល ក្ន ុងប   អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ 

ដលអា ចធ្វ ើ  យពួកគរា រក ក្ន ុងកា រ  ះ   យប   នះ 

ពិសស កន្ល ងដលពំុមា នសវា   ង់ជនរង   ះ ដល  ្ត ី

អា ចមា នលទ្ធ ភា ព។  ក្ន ុងសា  នភា ពបបនះ អ្ន កផ្ត ល់សវា 

៤.  តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ 
 ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

េ



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 27

សុខា ភិបា លជា  ើនមា នអា រម្ម ណ៍មិន  ប់   ន់ និងមិនមា ន

អំណា ច។ កតា  ផ ងទៀត គឺជា ជំនឿរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា 

ភិបា ល ដលថា អំពើហឹង   លើដគូជិតស្ន ិទ្ធ  ជា ប   បុគ្គ ល

រវា ង  ្ត ី និងសា  មី ហើយវា ជា រឿងដលមិនសម  ប ស   ប់ 

អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល ក្ន ុងកា រ  ៀត   កលើសពីកា រព  

បា លរបួស និងប   សុខភា ព។ ឥរិយា បថអវិជ្ជ មា នចំ  ះ  ្ត ី 

ដលទទួលរងនូវអំពើហឹង   រួមមា នជំនឿដលថា ពួកគ បា ន

បង្ក ើត  យមា នអំពើហឹង   ឬ  ្ត ីដលបន្ត រស់  ក្ន ុងទំនា ក់

ទំនងហឹង  ដលគិតថា  ខ្ល នួឯងជា អ្ន កខុសដលប   នះរា រា ងំ

 យអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល ពីកា រឆ្ល ើយតបតា មសមា ន

ចិត្ត របស់ពួកគ។

ឧបសគ្គ ផ ងទៀត ចំ  ះកា រឆ្ល ើយតបនឹងប   នះរួមមា នភា ព

ភ័យខា  ច និងកា រទទួលខុស  ូវចំ  ះមុខច  ប់ ឧទា ហរណ៍ 

ដូចជា  កា រ  ះ   យករណីកា រយា យីផ្ល ូវភទ និងកា ររ  ភ

សពសន្ទ វៈ និងរបួសលើរូបរា ងកា យយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ។  កា រខ្វ ះខា ត

នូវកា រ   ង់ពីសា  ប័នច  ស់លា ស់ ជា ហតុផលផ ងទៀត

 ក្ន ងុកា រ  ៀមលក្ខ ណៈទុកជា មុន និងកា របងា  ញពីសមា នចិត្ត 

 យអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល  ពល  ះ   យប   

ជា មួយ  ្ត  ីដលទទួលរងនូវអំពើហឹង  យនឌ័រ។ ប   ខ្ល ះក្ន ងុ

 លន  បា យទា ងំនះនឹង  វូយកមកពិភា ក  ក្ន ងុផ្ន កនះ។

រូបភា ព៥ និងទី៦ ជា កំណទ  ង់ថ្ម ីនរង្វ ង់អំណា ច និងកា រ

 ប់  ង ដលបងា  ញពីរបៀបដលឥរិយា បថរបស់ម  ្ត ីសុខា 

ភិបា ល អា ចរួមចំណកក្ន ងុរ   ះនីយកម្ម របស់  ្ត  ីនិងរបៀប

ដលអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល អា ចកំណត់យកឥរិយា ដទ

ផ ងទៀត ដលផ្ត ល់អំណា ច  យ  ្ត ីក្ន ុងកា រជំនះលើកា រ

រ  ភបំពា នបា ន។

រឿងពីរសំខា ន់បំផុត ដលម ្ត  សុីខា ភិបា ល អា ចធ្វ ើបា នចំ  ះ

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ គឺកា រសា កសួរអពីំកា របំពា របំពា ន 

និងកា រគា ំ  ដល់  ្ត ីដលបងា  ញពីអំពើហឹង   ឬកា ររ  ភ

បំពា ន៦៣។

កា រសា កសួរអំពីកា ររ  ភបំពា នកា រសា កសួរអំពីកា ររ  ភបំពា ន

កា រសិក  មួយចំនួននា ពលបច្ច ុប ន្ន  បា នចង្អ ុលបងា  ញ  យ

ឃើញថា កា រសា កសួរអំពីអំពើហឹង   និងកា រធ្វ ើរ  ភបំពា ន 

 មណ លសុខភា ព ជួយដល់កា រកំណត់ និងផ្ត ល់ជា ជំនួយ

កា រគា ំ  ដល់  ្ត ីបា នមួយចំនួនធំ ជា ជា ងករណីអ្ន កផ្ត ល់សវា 

សុខា ភិបា លរងចា ំ  យ  ្ត ីបងា  ញ នូវអំពើហឹង  របស់ខ្ល ួនត

ម្ត ង៦៤ ៦៥។ កា រសិក  មួយចំនួន ក៏បា នបងា  ញ  យឃើញថា  

្ត  ខី្ល នួឯងផា  ល់ ក៏ទទួលបា នកា រសា កសួរជា  ចា  ំឧទា រហណ៍ 

ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីដល  ើ   ស់ គ្ល ីនិកសហគមន៍  ក្ន ុង

ទីក ុង ខប  ន អា ហ្រ ្វ ិចខា ងត ូង  ្ត ីជា ង៨៨% សា  គមន៍ 

គំនិតនកា រសា កសួរជា  ចា ៦ំ៦។

កា រសា កសួរជា  ចា ំ មិនបា ច់  យល្អ ិតល្អ ន់ពក  ះទ។ 

៣  ៥សំនួរ  ើសរីសដល  ទសួរផា  ល់  ឬ   ល  យ

បា នសមរម  ក្ន ុងសា  នភា ពណា មួយ  ូវបា នគរកឃើញ

ថា  វា  ប់   ន់  ក្ន ុងទីកន្ល ងជា  ើន។ បណ្ដ ំុនសំណួរ

 ួស   យជា  ចា ំ  ូវបា នរា យ   ះ  ក្ន ុង  អប់ ៦។

កា រសិក   យ  ើ   ស់សំណួរសង្ខ បទា ំង ៣នះ ដលមា ន

 ក្ន ុងផ្ន ក B ន  អប់៦ បា នរកឃើញថា សំណួរទា ំងនះ  ូវ

បា នកំណត់យា៉ ង  ឹម  ូវ នូវ  ្ត ីដលទទួលរងកា ររ  ភ 

បំពា នភា គ  ើន។ សំណួរទា ំងអស់នះ  ូវកា ររយៈពលត 

២០វិនា ទី៦៧។
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

អំណា ច និង
កា រ  ប់  ង
វជ្ជ សា  ្ត 

  ះថា  ក់កើនឡើង

កា រធា  កច់លូ  ក្ន ងុ   ះថា  ក់កើនឡើង

កា របំពា នកា រសមា  ត់ កា របំពា នកា រសមា  ត់ 

កា រធ្វ ើបទសមា  សន៍  មុខ  ួសា រ។ 

កា រ   ប់អ្ន ករួមកា រងា រពីប   ដល

បា នពិភា ក  ជា សមា  ត់  យគា  នកា រយល់  ម

ពីនា ង។ កា រទូរស័ព្ទ  នគរបា ល

 យគា  នកា រយល់  ម

ពីនា ង។

កា រកំណត់ថា ភា ព កា រកំណត់ថា ភា ព 

រង   ះជា រឿងធម្ម តា រង   ះជា រឿងធម្ម តា 

កា រខកខា នមិនបា នឆ្ល ើយតប

 នឹងកា របើកចំហររបស់នា ង

អំពីកា រធ្វ ើបា ប។ កា រទទួលសា្គ  ល់ថា 

កា រគំរា មកំហងជា រឿងធម្ម តា ។ កា រ 

ជឿថា កា របំពា នជា លទ្ធ ផលធម្ម តា 

របស់  ្ត ីមិន  រពបុរសដគូ។

កា រមិនអើពើនិងតំរូវកា រសុវត្ថ ិភា ពកា រមិនអើពើនិងតំរូវកា រសុវត្ថ ិភា ព

កា រខកខា នមិនបា នដឹងពីអ្វ ីដល

នា ងគិតថា មា ន   ះថា  ក់។ កា រពំុ

បា នសួរ ”វា មា នសុវតិ្ថ ភា ពទ ពល

 ផ្ទ ះ? តើអ្ន កមា នកន្ល ងដល

 ូវ  ទ េ  ពលដល    

សា  នភា ពកា ន់ត

អា ក ក់?”

កា រមិន  រពកា រមិន  រព

ស្វ ័យភា ពរបស់នា ង ស្វ ័យភា ពរបស់នា ង 

”កា របងា្គ  ប់ប   ” កា រលងលះ 

កា រផ្ត ល់ថា  រំងា ប់អា រម្ម ណ៍ កា រ  

រកទីជ  ក កា រ  កឹ  ជា មួយសា  មី 

កា រចូលរួមរបស់នគរបា ល កា រដា ក់  ស

អ្ន កជំងឺក្ន ុងកា រមិនធ្វ ើតា មដំបូនា  នរបស់អ្ន ក។

ស្ត ីប   សជនរង   ះស្ត ីប   សជនរង   ះ

កា រសា កសួរពីអ្វ ីដលនា ងបា នធ្វ ើ

ដលបង្ក ឲ មា នកា ររ  ភបំពា ន។

កា រចា ត់ទុកនា ងជា ប    ”ហតុអ្វ ី

បា នជា អ្ន កមិន   ន់តចា ក

ចញ? ហតុអ្វ ីបា នជា 

ប ្ដ  យឲ គា ត់ធ្វ ើ                

អញ្ច ឹងដា ក់ខ្ល ួន?”

កា រមិនសូវកា រមិនសូវ

គិតគូ និងគិតគូ និង

បន្ថ យក  ិតបំពា ន...បន្ថ យក  ិតបំពា ន...

កា រមិនពិចា រណា   ះថា  ក់ដល

នា ងគិតថា វា ធ្ង ន់ធ្ង រ។ សន្ម តថា បើនា ង

អា ច   ំនឹងអំពើនះអស់រយ:ពល  ើនឆា  ំ

គិតថា វា មិនធ្ង ន់ធ្ង រខា  ំងពកទ។

រូបភា ព៥: ម  ្ត ីថទា ំសុខភា ព តើយើងគឺជា ផ្ន កនប   ដរឬទ?រូបភា ព៥: ម  ្ត ីថទា ំសុខភា ព តើយើងគឺជា ផ្ន កនប   ដរឬទ?

 ភព:  ភព: អភិវឌ  យគ   ងអន្ត រា គមន៍អំពើហឹង  ក្ន ុង  ួសា រ។
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តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 29

កា រផ្ត ល់អំណា ច

កា រផ្ត ល់អំណា ច

រូបភា ព៦: តើយើងជា ផ្ន កនដំ  ះ   យដរឬទ?រូបភា ព៦: តើយើងជា ផ្ន កនដំ  ះ   យដរឬទ?

 ភព:  ភព: មជ មណ លស   ប់សុខភា ព និងសមធម៌យនឌ័រ ស   ប់ធ្វ ើរបា យកា រណ៍  ជា ជន, កា របញ្ច ប់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី, 
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កា រតសូ៊មតិ

លើកកម្ព ស់កា រលើកកម្ព ស់កា រ

ទទួលបា នសវា ទទួលបា នសវា 

សហគមន៍...សហគមន៍...

ដឹងពីធនធា នក្ន ុងសហគមន៍ 

របស់អ្ន ក។ តើមា ន  ព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ  

ពិសស ឬជំរកសំរា ប់  ្ត ីដល 

គធ្វ ើបា ប។

ជួយនា ងរៀបចំផនកា រសុវត្ថ ិភា ពជួយនា ងរៀបចំផនកា រសុវត្ថ ិភា ព

 អនា គត អនា គត

តើនា ងបា នព  យា មអ្វ ីខ្ល ះកា លពី  

មុនដើម ីរក  ខ្ល ួនឲ មា នសុវតិ្ថ ភា ព?

   តើអ្វ ីដលនា ងបា ន  ះវា មា ន  

    សិទ្ធ ភា ពទ? តើវា មា ន

    កន្ល ង  ទបើនា ង

      ចង់រត់គច?

 រពស្វ ័យភា ព រពស្វ ័យភា ព

របស់នា ងរបស់នា ង

 រពសិទ្ធ ិក្ន ុងកា រស   ច 

ចិត្ត ក្ន ុងជិវិតរបស់នា ង ពលដល

នា ង  ៀមខ្ល ួនរួចជា   ច។ 

នា ងគឺជា អ្ន កជំនា ញ  ក្ន ុងជិវិត 

ផា  ល់ខ្ល ួនរបស់នា ង

ទទួលសា្គ  ល់នូវទទួលសា្គ  ល់នូវ

ភា ពអយុត្ត ិធម៌ភា ពអយុត្ត ិធម៌

  អំពើហឹង  ដលធ្វ ើឡើង  ឆា ំង

នឹងនា ង ពំុមនជា កំហុសរបស់នា ង

ឡើយ។ គា  ននរណា មា  ក់

សា កសមនឹងឲ គ

ធ្វ ើបា បឡើយ។

ជឿនិងផ្ត ល់ជឿនិងផ្ត ល់

សុពលភា ពលើសុពលភា ពលើ

បទពិ  ធន៍របស់នា ងបទពិ  ធន៍របស់នា ង

សា  ប់នា ង និងជឿជា ក់លើនា ង

ទទួលសា្គ  ល់អា រម្ម ណ៍របស់នា ង និងឲ

នា ងដឹងថា នា ងមិនឯកា ទ។

 ្ត ីជា  ើនមា នបទពិ  ធន៍ 

 ហា ក់  ហលនា ង។

 រពកា រសមា  ត់...... រពកា រសមា  ត់......

រា ល់កា រពិភា ក  ទា ំងអស់  ូវតធ្វ ើឡើង ជា 

លក្ខ ណ:បុគ្គ ល  យគា  នវត្ត មា នសមា ជិក  ួសា រ

ផ ងទ។ នះជា កា រចា ំបា ច់ស   ប់បង្ក ើត 

សចក្ត ីទុកចិត្ត និង 

ធា នា សុវត្ថ ិភា ព

របស់នា ង។
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រសា កសួរពីកា ររ  ភបំពា ន  ូវតធ្វ ើឡើង  យមា ន

លក្ខ ណៈ ងា យនឹងប៉ះពា ល់ដល់អា រម្ម ណ៍។ សំណួរ  ួតពិនិត

អា ច  ើ   ស់ ដើម ីសួរអ្ន កជំងឺ  យផា  ល់ និង   ល

 តា មកា លៈទសៈ។  អប់៧ បងា  ញនូវឧទា ហរណ៍ខ្ល ះ នូវ

របៀបដលសំណួរ  ួតពិនិត នះ ដលអា ច  ើ  ចំ  ះ

 ្ត ី  យផា  ល់ ឬ  យ   ល៦៨។ កា រ  ួតពិនិត  ្ត ី ដើ

ម ីរក  យឃើញនូវអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ អា ចធ្វ ើឡើង

តា មអា ទិភា ពយ៉ា ង  ចណា ស់  ក្ន ុងសវា ថទា ំមា តា  និង

កុមា រ និងសវា ផនកា រ  ូសា រ សវា កម្ម  គ  ្ត ី សវា កម្ម 

ស ្គ   ះបនា  ន់។  មិនថា កសវា កម្ម ទា ំងនះផ្ត ល់នូវឱកា ស

សំខា ន់ស   ប់សា កសួរសំណួរ ដលទា ក់ទងនឹងអំពើហឹង  

នះទ សវា កម្ម ទា ំងនះ ក៏អា ចជា សវា កម្ម មួយក្ន ុងចំ  ម

កន្ល ងដលផ្ត ល់សវា កម្ម សុខភា ពភា គ  ើន ដល់  ្ត ី ទទួលរង

នូវអំពើហឹង  ផ្អ កយនឌ័រនឹងឈា នមកដល់។

ម ្ត  ីសុខា ភិបា លចា ំបា ច់  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់ នូវសុវត្ថ ិភា ព

របស់ជនរង   ះ  ពលដលកំពុងសា កសួរនា ងអំពីកា រ

រ  ភបំពា ន ដូចបា នបងា  ញ  ក្ន ុងរង្វ ង់អំណា ច និងកា រ

 ប់  ងក្ន ងុវជ្ជ សា  ្ត ក្ន ងុរូប៥ និង៦ ភា ពជា ឯកជនកា រសមា  ត់ 

និងសុវត្ថ ិភា ពគឺជា រឿងសំងា ត់បំផុត។ កា រថរក  គួរត  ូវធ្វ ើ

ឡើង ដើម ីធា នា ថា  អ្ន កបង្ក រកា ររ  ភបំពា នគឺមិន  ណា 

ឆា  យទ ហើយនឹងមិនមកទទួលដឹងលឺ  ះទ។ អ្ន កផ្ត ល់សវា 

សុខា ភិបា ល  ូវតផ្ត ល់សវា  ឹក   និងដំបូនា  ន  យពំុមា ន

កា រដា ក់បញ្ញ ត្ត ិ និងសចក្ត ីស   ចជា ផ្ល ូវកា រ ក្ន ុងនា មជា  ្ត ី។ 

គក៏  ូវចា ំបា ច់យល់ផងដរថា  ពំុមនដំបូនា  នទា ំងអស់ នឹង

 វូធ្វ ើតា ម  ះទ  ហើយគក៏  វូ  រពស្វ យ័ភា ពរបស់  ្ត កី្ន ងុ

កា រធ្វ ើសចក្ត សី   ចចិត្ត  យខ្ល នួឯង  ពលដលគា ត់  ៀម

សំរចចិត្ត លើរឿងអ្វ ីមួយ។

កា រសា កសួរពីរ  ភបំពា ន មិនរមងតឈា ន  រកកា របើក

ចំហរ  ះទ។  ្ត ីមា នភា ពអៀនខា  ស់ ហើយគិតថា អំពើ

ហឹង   ជា កា របងា  ញនូវកា របរា ជ័យរបស់ខ្ល ួន ហើយមិន   កដ

ពីកា រឆ្ល ើយតប របស់អ្ន កផ្ត ល់សវា ថទា ំសុខភា ព ផា  ំងបដា 

ដលដា ក់យា៉ ងលច   ស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំងភទ និងដា ក់

សៀវ  ផ ព្វ ផ  យពត៌មា នក្ន ុងបន្ទ ប់រង់ចា ំ និងបន្ទ ប់ពិ   ះ

 បល់  មណ លសុខភា ព អា ចជួយ  យ  ្ត ីធា  ប់ទទួល

រងនូវអំពើហឹង  មា នអា រម្ម ណ៍កក់    ក្ន ុងកា របងា  ញពីប    

ហិង  ដលខ្ល ួនឆ្ល ងកា ត់។ 

កា រកំណត់  ្ត ីដលមា នហា និភ័យកា រកំណត់  ្ត ីដលមា នហា និភ័យ

ខ្ព ស់  អប់៨ ចង្អ ុលបងា  ញនូវកំណត់សមា្គ  ល់ និងពិនិត លើ

 ្ត ដីលមា នហា និភ័យខ្ព ស់ សូម តី  ពលដលមជ មណ ល 

រវល់។  ពលដលស   ទូ   និង  គស    វូបា នកំណត់ 

ហើយស   ទា ងំនះចា បំា ច់  វូយកមកស  ប ដើម ធី្វ ើ  យ

សីុគា   នឹងមូលដា  នណា មួយ។

 អប់ ៦: ឧបករណ៍  តួពិនិត អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ អប់ ៦: ឧបករណ៍  តួពិនិត អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ

A ឧបករណ៍  ួតពិនិត អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ IPPF

  តើអ្ន កធា  ប់បា នទទួលកា រឈឺចា ប់ផ្ន កសា  រតី ឬផ្ល ូវ

ចិត្ត ពីដគូបស់អ្ន ក ឬពីមនុស សំខា ន់ផ ងទៀត

របស់អ្ន កដរឬទ?

  តើដគូបស់អ្ន ក ឬមនុស សំខា ន់ផ ងទៀតរបស់អ្ន ក 

ធា  ប់ធ្វ ើ  យឈឺចា ប់ផ្ល ូវកា យដរឬទ?

  កា ល  ពីតូច តើអ្ន កធា  ប់បា នគប៉ះពា ល់ក្ន ុងផ្ល ូវមិន

ល្អ ដរឬទ?

  តើអ្ន កគិតថា   ឡប់  ផ្ទ ះវិញ  កប  យសុវត្ថ ភិា ព

ដរឬទយប់នះ?

  សំណួរសង្ខ បបីស   ប់  តួពិនិត អំពើហឹង   ឆា ងំ

នឹងភទ

  តើអ្ន កធា  ប់  ូវបា នគវា យ ទា ត់ ចា ក់ ឬធ្វ ើ  យ

ឈឺចា ប់ដរឬទ ក្ន ុងរយៈពលមួយឆា  ំចុងក  យ 

នះ? បើសិនជា ធា  ប់ តើអ្ន កណា ជា អ្ន កធ្វ ើ?

 តើអ្ន កមា នសុវត្ថ ិភា ពដរឬទជា មួយដគូបច្ច ុប ន្ន ?

  តើមា នដគូពីមុន កំពុងធ្វ ើ  យអ្ន កមិនមា នសុវត្ថ ភិា ព

ដរឬទ  ពលនះ?

 ភព:  ភព: IPPF Western Hemisphere’s website: www.ippf.org) និង B: 

Feldhaus et alសុក ឹតភពនសំណួរសង្ខ ប ៣ ស   ប់រក  យឃើញ

ដគូ  ើអំពើហឹង  ក្ន ុងនា យកដា  នស ្គ   ះបនា  ន់។ ទនា នុប វត្ត ិរបស់

សមា គមន៍វជ្ជ សា  ្ត អា មរិកា ំង 277(17): 1357-1361, 1997.



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 31

របស់  ្ត ី Ecuadorian បា នបង្ក ើតសូចនា ករ អំពើហឹង   យ

ផ្អ កលើទំនា ក់ទំនងជា មួយ និងជនរង   ះនអំពើហឹង  

 យដគូជិតស្ន ិទ្ធ ។  ក្ន ុងសចក្ត ីណនា ំ ជា  គស   រួម

មា នកា រចា ស់មុនអា យុ និងបងា  ញទស នៈ ថា  “វា ជា ទុក្ខ កម្ម 

របស់  ្ត ”ី និង “នះជា ប    ដលអ្ន ក  វូ   កំ្ន ងុជីវិតអា ពា ហ៍

ពា ហ៍៦៩”។  សចក្ត ណីនា ផំ្អ កលើបរិបទជា ក់លា ក់ត  វូ  យ

បង្ក ើតឡើង ដើម ជួីយស  លួដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា គា ពំា សុភា ព។ 

កា រគា ំ   ្ត ដីលលា ត  ដា ងពីអំពើហិង   ឬកា ររ  ភបំពា នកា រគា ំ   ្ត ដីលលា ត  ដា ងពីអំពើហិង   ឬកា ររ  ភបំពា ន

កា រសួរ  ្ត ីអំពីកា ររ  ភបំពា ន និងកា រសា  ប់ កា រលា ត  ដា ង

របស់គា ត់  យមិនធ្វ ើកា រវិនិច្ឆ ័យ ហើយ  យកា រចះយល់

ចិត្ត  និងកា ររ  ច គឺជា សកម្ម ភា ពនកា រគា ំ  ។ កា រធ្វ ើបប

នះ ជួយ ្ត  ី  យមា នអា រម្ម ណ៍ថា អំពើហឹង   ពុំមនជា 

កំហុសរបស់គា ត់ឡើយ  ហើយវា អា ចជា កា រចា ប់ផ្ត ើមដំណើរន

កា រផា  ស់ប្ត ូរសា  នភា ពរបស់គា ត់។ “រង្វ ង់នកា រផ្ត ល់អំណា ច” 

ក្ន ុងរូបភា ព៦ បងា  ញពីចំណុចសំខា ន់ពីរបៀបនកា រផ្ត ល់សវា 

គា ំពា សុខភា ពអា ចជួយ  ្ត ី  យមា នអា រម្ម ណ៍ថា  មា នកា រ

គា ំ   និងផ្ត ល់អំណា ច  យខ្ល ួនក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ត ូរក្ន ុងជីវិតរបស់

គា ត់។  ភទនកា រគា ំ  ្ត  ី ដលលា ត  ដា ងអំពើហឹង   

  ប់ដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លបា នបងា  ញក្ន ងុ  អប់៩។

 អប់៧: កា រផ្ត ើមសំណួរ  តួពិនិត អប់៧: កា រផ្ត ើមសំណួរ  តួពិនិត

A.កា រសួរ  យ  ង់.កា រសួរ  យ  ង់

 មុនពលយើងពិភា ក  អំពី  ើសពន  កំណើត យកល្អ អ្ន កគួរតដឹងបន្ថ មអំពីទំនា ក់ទំនងរបស់អ្ន កជា មួយដគូ។

  យសា រតអំពើហឹង  ជា រឿងធម្ម តា  ក្ន ុងជីវិតរបស់  ្ត ី យើងចា ប់ផ្ត ើមសួរមុខស   ទា ំងអស់អំពីរ  ភបំពា ន។

  ខ្ញ ុំមិនដឹងទ  សិនបើនះជា ប   ស   ប់អ្ន ក បុ៉ន្ត  ្ត ីភា គ  ើនដលខ្ញ ុំចា ត់ថា ជា មុខស    កំពុង  ះ   យភា ព

តា នតឹង  ផ្ទ ះ។ អ្ន កមួយចំនួនទៀតខា  ចពក ឬមិនហា៊ ននិយា យរឿង  ះផា  ល់ ខ្ញ ុំក៏ចា ប់ផ្ត ើមសួរពីរឿង  ះតា ម

លំដា ប់លំ  យ។

B.កា រសួរ  យ   ល.កា រសួរ  យ   ល

   គស   របស់អ្ន កអា ចពា ក់ព័ន្ធ នឹងភា ពតា នតឹង (stress)។ តើអ្ន ក និងដគូបស់អ្ន ក   ះគា   ើនទ? តើអ្ន កមា ន

កា រឈឺចា ប់ដរឬទ?

  តើប្ត ីរបស់អ្ន កមា នប   នឹង  ឿ  វឹង ថា  ំញៀន ឬល ងដរឬទ។ តើប   នះប៉ះពា ល់ដល់ ឥរិយា បថរបស់គា ត់

ចំ  ះអ្ន ក និងកូនដូចម្ត ច?

   ពលដឹងថា វិធីពន  កំណើតមួយណា ដលល្អ ស   ប់អ្ន ក វា ជា កតា  សំខា ន់ស   ប់អ្ន ក  យមិនចា ំបា ច់គិតថា  

ពលណា អា ចរួមភទបា ន ហើយពលណា មិនអា ច។ តើជា ទូ  អ្ន កអា ច  ប់  ងបា ន  ពលរួមភទដរឬទ? 

តើ  ពលណា ខ្ល ះ ដលដគូបស់អ្ន កបង្ខ ំអ្ន ក  យឥត  ៀងទុក?

  តើធា  ប់មា នពលដលដគូបស់អ្ន កចង់រួមភទ ហើយអ្ន កមិនចង់ដរឬទ? តើមា នអ្វ កីើតឡើង  ក្ន ងុសា  នភា ព  ះ?

 ភព: ភព: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M.បញ្ច ប់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី។ របា យកា រណ៍  ជា ជន, Volume XXVI, No. 4, December 1999.
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រវា យតំលដើម ីរកនូវ   ះថា  ក់ភា  មៗកា រវា យតំលដើម ីរកនូវ   ះថា  ក់ភា  មៗ

សកម្ម ភា ពទា ំងអស់នះ លើផ្ន ករបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា 

ភិបា លមា នភា ពសា កសម ចំ  ះ  ្ត ីទា ំងអស់ ដលលា ត

 ដា ងពីអំពើហឹង    យដគូជិតស្ន ិទ្ធ ។  ះជា យា៉ ងណា 

ក្ត ី  ្ត ីខ្ល ះ  ហលស្ថ ិតក្ន ុងសា  នភា ព   ះថា  ក់ភា  មៗនអំពើ

ហឹង  ធ្ង ន់ធ្ង រ ហើយអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លភា ព  ូវតចះ

វា យតម្ល ពីទំហំ   ះថា  ក់ ដលកំពុងកើតមា ន។  អប់១០

មា នសំណួរមួយចំនួនដលអា ចជួយ វា យតម្ល  ថា តើ   ះថា  ក់

ភា  មៗ ដលកើតមា នក្ន ុងជីវិត និងសរីភា ពរបស់  ្ត ីឬអត់៧០។ 

បើសិន  ្ត សី្ថ តិក្ន ងុសា  នភា ព   ះថា  ក់ភា  មៗ គា ត់  វូតបា ន

គជួយ។ បើសិនជា ករណីបបនះកើតឡើង គា ត់អា ច  ូវត

បញ្ជ នូ  មណ លរងវិបត្ត  ឬទីជំរក ឬអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល 

អ្ន កអា ចទូរស័ព្ទ  មិត្ត ភ័ក្ត  ឬបងប្អ ូនសា ច់ ញា តិដល  ្ត ីសា  ក់

 ជា មួយ រហូតទា ល់តសា  នកា រ   ះថា  ក់  ះកន្ល ងផុត។ 

កា រសា  ក់  ឆា  យពីដគូ  យបន្ត រ  ភបំពា ន ជា ប ្ដ  ះ

អា សន្ន   ហលមិនអា ចបញ ប់ អំពើហឹង  បា នទ បុ៉ន្ត អា ច

បងា  ញពីកា ររងរបួសធ្ង ន់ធ្ង រអា ចសា  ប់ដល់  ្ត ី និងកូនរបស់

គា ត់។

 អប់៨: កា រសំគា ល់នូវ  ្ត សី្ថ តិក្ន ងុហា និភ័យខ្ព ស់ អប់៨: កា រសំគា ល់នូវ  ្ត សី្ថ តិក្ន ងុហា និភ័យខ្ព ស់

វិធីដលល្អ បំផុតក្ន ងុកា រលា ត  ដា ងន  វត្ត នកា ររ  ភបំពា ន គឺស   ប់អ្ន កផ្ត ល់សវា គា ពំា សុខភា ពក្ន ងុកា រសា កសួរអំពី

រឿងនះ។  សិនបើអ្ន កផ្ត ល់សវា ថទា សុំខភា ពអ្ន កសមា្គ  ល់បា ននូវស    និង  គស   នកា ររ  ភបំពា នពួកគអា ចជួយ

ធ្វ ើកា រកំណត់សំគា ល់ និង  តួពិនិត បា ននូវ  ្ត ដីលស្ថ តិក្ន ងុហា និភ័យខ្ព ស់សូម តី  ពលមណ លសុខភា ពជា ប់រវល់ហើយ

អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លមា នពលតិចតួច។ ចំណុចបន្ត បនា  ប់  ះ  វូបា នគកំណត់ជា  “ទង់ជា តិក ហម” ដលជួយ   ប់

 យអ្ន កផ្ត ល់សវា គា ពំា សុខភា ព  យមា នកា រ  ងុ  យ័ត្ន  ចំ  ះលទ្ធ ភា ពដលអ្ន កជំងឺជា ជនរង   ះនអំពើហឹង   ឬ

កា ររ  ភបំពា នផ្ល វូភទ:

 កា រត្អ ញូត្អ   ំ   ងមិនច  ស់ហើយដលគា  នលក្ខ ណ:សំគា ល់លើរូបរា ងកា យច  ស់លា ស់។

 របួសដលមា នសីុគា  និងកា រពន ល់នរបៀបដលប   កើតឡើង

 បុរសជា ដគូដលយកចិត្ត ទុកដា ក់ហួសហតុ  តួ   ឬមិន  មឃា  តឆា  យពី  ្ត ដីលជា ដគូ

 របួសលើរូបរា ងកា យនា ពលមា នផ្ទ  ះ

 ភា ពយឺតយ៉ា វក្ន ងុកា រ  ទទួលយកកា រថទា សុំខភា ពមុនពលឆ្ល ងទន្ល 

  វត្ត នកា របុ៉នប៉ងធ្វ ើអត្ត ឃា តឬគំនិតចង់ធ្វ ើអត្ត ឃា ត

 កា រពន  ពលរវា ងកា ររងរបួសនិងកា ររកកា រព  បា ល

 ជំងឺបំពង់  ម

 សហនិមិត្ត ហតុនកា រក ហា យ  ះវៀន

 កា រឈឺឆ្អ ងឹ  គា ករា រំ។

 ភព:  ភព: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. Ending violence against women. Population Reports, Volume XXVI, No. 4, December 1999.



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 33

 អប់ ១០: វា យតម្ល ក  តិ   ះថា  ក់ អប់ ១០: វា យតម្ល ក  តិ   ះថា  ក់

កតា  ហា និភ័យជា  ើនមា នកា រទា ក់ទងនឹងឃា តកម្ម នអ្ន កបង្ក  យមា នកា រឈឺចា ប់ និង  ្ត ទីទួលរងនូវកា រឈឺចា ប់  

ក្ន ងុកា រ   វ   វដលបា នធ្វ ើឡើងបនា  ប់ពីមា នឃា តកម្ម កើតឡើង។ យើងមិនអា ចសា  នបា នថា  នឹងមា នអ្វ កីើតឡើងក្ន ងុ

ករណីរបស់អ្ន ក បុ៉ន្ត យើងសូម  យអ្ន កមា នកា រ  ងុ  យ័ត្ន ចំ  ះកា រ   ះថា  ក់ឃា តកម្ម ក្ន ងុសា  នភា ពដលមា នកា រឈឺ

ចា ប់ធ្ង ន់ធ្ង រ និងស   ប់អ្ន កដើម ដឹីងពីចំនួនកតា  ហា និភ័យអា ចកើតមា នចំ  ះសា  នភា ពរបស់អ្ន ក។ 

 យ  ើ   ស់  តិទិន កត់សមា្គ  ល់នូវកា លបរិច្ឆ ទក្ន ងុអំឡុងឆា  កំន្ល ង    ពលដលអ្ន ក  វូបា នប្ត  ី ឬដគូវា យដំ។ 

ចូរសរសរ  ង់ថ្ង  ះ ថា តើកា រឈឺចា ប់វា អា ក ក់កំរិតណា  តា មក  តឹខា ងក  មៈ

១. ទះ   ន មិនមា នរបួសសា  ម និង/ឬ ឈឺចា ប់រយៈពលវង។

២. ចា ក់ ទា ត់ វា យ  យហើម កា ប់ និង/ឬឈឺចា ប់រហូត។

៣. “វា យដំខា  ងំ” ជា ខំា  ងំ រលា ក បា ក់ឆ្អ ងឹ។

៤. គំរា ម  ើអា វុធ របួសក  ល   កំ្ន ងុ របួសជា អចិ  ្ត ៃយ៍។

៥.  ើ   ស់អា វុធ របួសសា  ម  យអា វុធ។

(បើសិនជា មា នកា របរិយា  ើនដលអា ចមា ន  ើលខ  ើនទៀត)

ឆ្ល ើយ បា ទ/ចា ស៎ ឬ ទ នូវសំណួរខា ងក  ម។ (“គា ត់” សំ   លើ សា  មី ដគូ អតីតសា  មី អតីត ដគូបស់អ្ន ក ឬអ្ន កដល

ធ្វ ើ  យអ្ន កឈឺចា ប់)។

១ តើអំពើហឹង  លើរា ងកា យកើនឡើងជា ញឹកញា ប់ដរឬទក្ន ងុរយៈពលមួយឆា  កំន្ល ង  ?

២  តើអំពើហឹង  លើរា ងកា យកើនឡើងធ្ង ន់ធ្ង រូខា  ងំដរឬទក្ន ងុរយៈពលមួយឆា  កំន្ល ង   និង/ ឬមា នកា រ  ើ   ស់ ឬគំរា ម

 ើ   ស់អា វុធដរឬទ?

៣ តើគា ត់ធា  ប់  បា ច់កអ្ន កដរឬទ?

៤ តើ  ក្ន ងុផ្ទ ះមា នអា វុធដរឬទ?

៥ តើគា ត់ធា  ប់បង្ខ អំ្ន ករួមភទ  ពលដលអ្ន កមិនចង់ដរឬទ?

៦  តើគា ត់  ើ  ឿងញៀនដរឬទ? ថា  ញំៀនទីនះមា នន័យថា  “ថា  សំ  ើប” ឬអំហ្វ តា មីន ថា   ំ ពង្វ ក់សា  រតី ថា  មំ   

កូកា អីុន “កូកា អីុន” ថា  ដំលលក់លួចលា ក់ផ ងៗទៀត

៧ តើគា ត់គំរា មសមា  ប់អ្ន ក ឬអ្ន កជឿជា ក់ថា គា ត់មា នសមត្ថ ភា ពសមា  ប់អ្ន កដរឬទ?

៨ តើគា ត់  វឹងជា រៀងរា ល់ថ្ង  ឬស្ទ ើតរា ល់ថ្ង ដរឬទ? (បរិមា ណជា តិអា ល់កុល)

៩  តើគា ត់  តួ   សកម្ម ភា ព  ចា ថំ្ង ស្ទ ើតទា ងំ  ងុដរឬទ? ឧទា ហរណ៍: តើគា ត់   ប់អ្ន កអំពីមនុស ដលអ្ន កអា ច

រា ប់អា នបា ន អ្ន កអា ចយកលុយ  ផ  រចំនួនបុ៉នា  ន ឬ  ពលណា  ដលអ្ន កអា ចជិះរថយន្ត បា ន? (បើសិនជា គា ត់

ព  យា ម បុ៉ន្ត អ្ន កមិន  យគា ត់  ប់  ងបា ន រ៉ា យរ៉ា ប់  ទីនះ_____)

១០  តើអ្ន កធា  ប់  វូបា នគា ត់វា យ  ពលដលអ្ន កមា នផ្ទ  ះដរឬទ? (បើសិនជា គា ត់មិនធា  ប់ វា យអ្ន ក  ពលដល

អ្ន កមា នផ្ទ  ះទ រ៉ា យរ៉ា ប់  ទីនះ_____)

១១  តើគា ត់  ច័ណ អ្ន កហួសហតុដរឬទ? (ឧទា ហរណ៍ តើគា ត់មា ននិយា យថា  “បើសិនជា ខ្ញ ុ ំមិនបា នអ្ន ក គា  ននរណា 

អា ចបា នអ្ន កដរ”)

១២ តើអ្ន កធា  ប់បា នគំរា ម ឬព  យា មធ្វ ើអត្ត ឃា ដដរឬទ?
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រកត់   ឯកសា រយា៉ ងលំអិតកា រកត់   ឯកសា រយា៉ ងលំអិត

កា រកត់   ឯកសា រ  យ  ុង  យ័ត្ន  លើរបួស និង  គ

ស   ដល  ្ត ីមា ន និងកា រកត់    វត្ត ិនកា ររ  ភបំពា ន

គឺជា វិធីផ ងទៀតដលអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល អា ចជួយ

បា ន។ កំណត់   ឯកសា រគួរតរា ប់បញ្ច ូល មិនថា តលក្ខ ណ:

នរបួស ឬ  គស    បុ៉ន្ត  ថមទា ំងអត្ត ស   ណនអ្ន កបង្ក រ

កា ររ  ភបំពា ន ដូចដលបា នរា យកា រណ៍  យ  ្ត ី និង

លក្ខ ណ:នទំនា ក់ទំនងរបស់ដគូជា មួយ  ្ត ី។ កា រនះនឹង

ជា ជំនួយដល់កា រតា មដា ន ផ្ន កវជ្ជ សា  ្ត នា ពលខា ងមុខ។ 

 ក្ន ុងករណី ដល  ្ត ីចា ត់វិធា នកា រផ្ល ូវច  ប់  ះ កំណត់   

ពី  វត្ត ិនកា រធ្វ ើបា ប ដលកត់    យអ្ន ក ផ្ត ល់សវា សុខា ភិ

បា ល អា ចធ្វ ើជា ភស្ត ុតា ងដើម ីគា ំ  ក្ត ីរបស់គា ត់  កប  យ

 សិទ្ធ ភា ព៧១។

ផនកា រសុវត្ថ ិភា ពផនកា រសុវត្ថ ិភា ព

វិធា នកា រផ ងទៀត  ដលអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លអា ច  ើ

  ស់ ដើម ីជួយ  ្ត ីទទួលរងអំពើហឹង  ដលបង្ក ឡើង  យ

ដគូជិតស្ន ទិ្ធ របស់ខ្ល នូ គឺកា ររលឹកឡើងវិញនូវផនកា រសុវត្ថ ភិា ព

ជា មួយពួកគា ត់។  អប់១១ បងា  ញពីប   ក្ន ុងកា រពិភា ក  

ជា មួយ  ្ត ី ថា តើគា ត់កំពុងគិតពីកា រគចចញពីទំនា ក់ទំនង

ហឹង  ដរឬទ៧២។ ពួកគអា ច  ើ   ស់ប   ទា ំងអស់នះ 

ដើម ីបង្ក ើតផនកា រសុវតិ្ថ ភា ពជា ក់លា ក់ណា មួយ ស   ប់ខ្ល ួន

ឯង  យសមរម ។ កា របង្ក ើតផនកា រសុវត្ថ ភា ពអា ចជួយ  ្ត ី 

ក្ន ងុកា ររៀបចំខ្ល នួ  យចា កចញពីទំនា ក់ទំនងបប  ះ  យ 

សុវតិ្ថ ភា ព ក្ន ងុករណីដលអំពើហឹង  មា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រឡើង។

១៣ តើគា ត់ធា  ប់បា នគំរា ម ឬព  យា មធ្វ ើអត្ត ឃា ដដរឬទ?

១៤ តើគា ត់  ើអំពើហឹង  ចំ  ះកូនរបស់អ្ន កដរឬទ?

១៥ តើគា ត់មា នហឹង   ក  ផ្ទ ះដរឬទ?

ចម្ល ើយ “ចា ស៎” សរុប: _____

សូមអរគុណ។ ចូរពិភា ក  ជា មួយ  ពូទ  អ្ន កតសូ៊មតិ ទី  កឹ  របស់អ្ន ក អំពីថា តើកា រវា យតម្ល ក  តឹ   ះថា  ក់ មា នន័យ

ដូចម្ត ចចំ  ះសា  នភា ពរបស់អ្ន ក។

 ភព: ភព: គហទំព័ររបស់មជ មណ លជា តិ   វ   វកា រកា រពា រអំពើហឹង   ឆា ងំនឹង  ្ត ភីទនមជ មណ ល ស   ប់  តួពិនិត  និងកា រពា រជំងឺរបស់សហ

រដ្ឋ អា មរិក។ http://www.musc.edu/vawprevention/. ចូល   “Research,” បនា  ប់មកចូល   “Tools and Instruments,” រួចហើយ   “Danger 

Assessment Tool.”

 អប់១១: កា រអភិវឌ ផនកា រសុវត្ថ ភិា ព អប់១១: កា រអភិវឌ ផនកា រសុវត្ថ ភិា ព

  រកអ្ន កជិតខា ងមា  ក់ ឬ  ើននា ក់ដលអ្ន កអា ច   ប់

បា នអំពីអំពើហឹង   ហើយរកគ  យជួយបើសិនជា 

គដឹងថា មា នកា ររខា នដល់ផ្ទ ះគ។

  បើសិនជា កា រ   ះគា  មិនអា ចជៀសបា ន ព  យា ម

  ះ  ក្ន ុងបន្ទ ប់ ឬ  កន្ល ងណា ដលអា ចចញ

 យងា យ  ួល។

    យឆា  យពីបន្ទ ប់ដលមា នឧបករណ៍អា ច  ើជា 

អា វុធ។

  ហា ត់ពីរបៀបចា កចញពីផ្ទ ះ  យសុវត្ថ ិភា ព។ រក

មើលទា  រ បង្អ ួច ឬជណ្ដ ើរណា ដលងា យ  ួល។

  រៀបចំឥវ៉ា ន់ជា   ច ដលមា នកូន  លុយ ឯកសា រ

សំខា ន់ៗ និងសំលៀកបំពា ក់។   ទុក  ផ្ទ ះរបស់សា ច់

ញា តិ ឬផ្ទ ះរបស់មិត្ត ភក្ត ិ ក្ន ុងករណីដលអ្ន ក  ូវកា រ

ចា កចញពីផ្ទ ះបនា  ន់។

  រៀបចំពា ក សមា  ត់ ដើម ី  ើជា មួយកូន  ួសា រ 

មិត្ត ភក្ត ិ និងអ្ន កជិតខា ងក្ន ុងកា រណីដលអ្ន ក  ូវកា រ

ជំនួយបនា  ន់ ឬ  ូវកា រ  យជួយ  បូ៉លីស។

  ស   ចចិត្ត ថា នឹង  ទីណា  ពលដលអ្ន ក  ូវច

ញពីផ្ទ ះ ហើយរៀបគ   ង  ទី  ះ (សូម ីតអ្ន ក

មិនទា ន់គិតថា អ្ន កនឹង  )។



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 35

កា របង្ក ើតផនកា រសុវត្ថ ិភា ពបបនះ អា ចជា កា រលំបា កយ៉ា ង

ខា  ំង ចំ  ះ ្ត  ីដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប ជា ពិសស  ្ត ី

 ជនបទ  ឬជន ជា តិភា គតិច ដលពំុមា នធនធា នក្ន ុងកា រចា ក 

ចញពីអ្ន កបង្ក រកា ររ  ភបំពា ន  ហើយពំុអា ចមា នលទ្ធ ភា ព

សា  ក់  ជា ប ្ដ  ះអា សន្ន ក្ន ុងសណា្ឋ  គា រ ឬផ្ទ ះសំណា ក់។ 

អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល  វូរក  យឃើញថា  តើមា នកន្ល ង

សុវត្ថ ិភា ព ដល ្ត  ីអា ច  សា  ក់  បា ន ដូចជា ផ្ទ ះរបស់មិត្ត 

ភ័ក្ត  ឬសា ច់ញា តិ។ ពួកគអា ច  ូវគណនា ំ  កា ន់ជំរករបស់

្ត  ី ឬ អង្គ កា ររបស់  ្ត ី ដលអា ចជួយពួកគា ត់រកកន្ល ងដល

អា ចសា  ក់  បា ន។ ក ុម  ្ត ី  តា មសហគមន៍ ដូចជា ក ុម

ដលជួយខ្ល ួនឯង ឬក ុមមីក ូឥណទា ន ដលមា នសកា  នុពល

ក្ន ុងកា រផ្ត ល់ទា ំងជំនួយផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងកំលា ំងចិត្ត ដល់អ្ន ក

ដលចង់ចា កចញពីអំពើហឹង  ។ មណ លសុខភា ពអា ចមា ន

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម ក្ន ុងកា របង្ក ើតបណា្ដ  ញទំនា ក់ទំនងជា មួយក ុម

ទា ំងនះ និងទា ញយកកា រគា ំ   របស់គមកជួយ  ្ត ីទទួលរង

អំពើហឹង  ដលបង្ក ឡើង  យដគូជិតស្ន ិទ្ធ ។  

 ក្ន ុងពលដលពំុមា នជំរក ឬក ុមរបស់  ្ត ី និងអង្គ កា រ អ្ន ក

ផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លអា ចមា នកា រលំបា កក្ន ុងកា រជួយ បុ៉ន្ត 

លទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រជួយ  ះ  មា នកំរិត។  ះជា យា៉ ងណា 

ក៏  យ មរៀនរហូតមកដល់សព្វ ថ្ង នះចង្អ ុលបងា  ញថា   

 ប់កា ល:ទស:ទា ំងអស់ មា ន   ជន៍យា៉ ង  ចណា ស់

ក៏បា ននិយា យ  កា ន់  ្ត ី  យទទួលសា្គ  ល់ និងកត់   សា  ន

ភា ពនកា រធ្វ ើ បា បរបស់គា ត់ និងផ្ត ល់ជា ជំនួយ  ប់បបយ៉ា ង

ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងសមត្ថ កិច្ច របស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល។

កា រផ្ត ល់កំលា ំង ចិត្ត ដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លកា រផ្ត ល់កំលា ំង ចិត្ត ដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម  យអង្គ កា រសុខភា ពអា មចរិក PAN (PAHO) 

ក្ន ុងកា ររលឹកពីបទពិ  ធន៍ នកា រឆ្ល ើយតបផ្ន កសុខា ភិបា ល

 នឹងអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ បា នបងា  ញ  យឃើញថា  

កា រថទា ំអ្ន កដលបា នរួចផុតពីអំពើហឹង   គឺជា បទពិ  ធន៍

ផ្ល ូវចិត្ត ដ៏   ល    ស   ប់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លពា ក់

ព័ន្ធ ។ បទពិ  ធន៍ទា ងំនះគិតចា ប់ពីកា រមា នអា រម្ម ណ៍នឿយ

ហត់ផ្ល ូវចិត្ត  រហូតដល់មា នកា រខឹងសម   យសា រត  ្ត ីទា ំង

អស់  ះបា ន វិល  ឡប់  រកទំនា ក់ទំនងហឹង  វិញ។ ក្ន ុង

តួនា ទីជា អ្ន កផ្ត ល់  ឹក   ដលពិភា ក  អំពីជំរីសផ ងៗ បុ៉ន្ត 

ទុក  យអ្ន កជំងឺស   ចចិត្ត ចុងក  យ  ហលមា នកា រ

លំបា កស   ប់  ូពទ ដលសាុ ំ  នឹងដំបូនា  ន ដលបា ន

ចងក ងទុកជា ញឹកញា ប់។ កំលា ំងចិត្ត ស   ប់ អ្ន កផ្ត ល់សវា 

សុខា ភិបា ល  ូវបា នផ្ត ល់ជា អនុសា សន៍ ដលសមា សភា គ

សំខា ន់នកម្ម  វិធីអន្ត រា គមន៍  លើអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ 

PAHO បា នកសា ងសចក្ត ីណនា ំ ស   ប់ផ្ត ល់ជា កំលា ំងចិត្ត 

បបនះ ៧៣។

បរិយា កា សគា ំ  បរិយា កា សគា ំ  

កា រជួយឧបត្ថ ម្ភ ដលផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល អា ចផ្ត ល់  យ

បា ន  ក្ន ងុមណ លសុខភា ពអា ច ធ្វ ើ  យមា នភា ពខុសប្ល ក

យា៉ ងសំខា ន់ពីរបៀប ដលគ  ួតពិនិត  និងផ្ត ល់កា រឧបត្ថ ម្ភ 

គា ំ   ដល់  ្ត ដីលឆ្ល ងកា ត់អំពើហឹង   កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។

ឧទា ហរណ៍ដូចជា   សិនបើគណ:  ប់  ងជា ន់ខ្ព ស់នមន្ទ ីរ

ពទ  ចា ត់ទុកកា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍លើអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

ជា អា ទិភា ពយា៉ ងសំខា ន់  ះ គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមមួយចំនួនអា ច

អនុវត្ត  បា ន ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ  ះ ដលជា កា រព  ឹងដល់កា រ

ខិតខំ  ឹង   ង ស   ប់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លមា  ក់ៗ។ 

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមទា ំង  ះមា នដូចជា ៈ

  កា របំប៉នបុគ្គ លិកទា ងំអស់ ដលមា នកា រ    យ័ទា ក់ទង

ជា មួយអ្ន កជំងឺ គិតចា ប់ពីសន្ត ិសុខយា មទា  រ រហូតដល់អ្ន ក 

ទទួលភ្ញ ៀវ និងឱសថកា រី។

  កា រផ្ត ល់នូវសមា  រៈអប់រសុខភា ព និងពត៌មា នស្ត ពីីអំពើហឹង  

 ឆា ងំនឹងភទ និងអង្គ កា រដលផ្ត ល់នូវកា រជួយឧបត្ថ ម្ភ នូវ

ចំណុចយុទ្ធ សា  ្ត ក្ន ុងផ្ន កមួយចំនួននមន្ទ ីពទ ។

   ើសុភា វគតិ និងកា រវិនិច្ឆ ័យរបស់អ្ន ក។ បើសិនជា 

សា  នភា ពមា ន   ះថា  ក់ ផ្ត ល់នូវអ្វ ីដលអ្ន កបំពា ន

ចង់បា ន ដើម ីបំពញបំណង់គ។ ចូរចា ំថា  អ្ន កមា ន

សិទ្ធ ិក្ន ុងកា រកា រពា រខ្ល ួន និងកូនរបស់អ្ន ក។

   ូវចងចា ំថា អ្ន កមិនមនស   ប់គវា យដំ ឬគំរា ម

កំហង។

 ភព:  ភព: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. បញ្ច ប់អំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹង  ្ត ី។ របា យកា រណ៍  ជា ជន,Volume XXVI,No. 4, 

December 1999.
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

  កា រផ្ត ល់ទីកន្ល ង  ប់   ន់ ស   ប់ផ្ន កដល  ួតពិនិត

 ្ត ីដលឆ្ល ងកា ត់នូវអំពើហឹង  ដើម ីធា នា បា ននូវឯកជន

ភា ព កា រសមា  ត់ និងសុវត្ថ ិភា ព។

  កា របងា  ញ  យលច   នូវផា  ំងអក រ ដលនិយា យថា 

អ្ន កជំងឺ  វូបា នគលើកទឹកចិត្ត   យនិយា យ  កា ន់អ្ន ក

ផ្ត ល់សវា គា ំពា សុខភា ព អំពីបទពិ  ធន៍របស់ខ្ល ួន ដល

ទទួលរងនូវអំពើហឹង  ។

  កា របង្ក ើតពិធីកា រសា  ប័នដលចងយា៉ ងច  ស់ នូវកំរិត

បុគ្គ លិកផ ងៗ គួរធ្វ ើ  ពលដលពួកគជួប ្ត  ដីលបា ន

ឆ្ល ងកា ត់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ។

កា រឆ្ល ើយតវិស័យសុខា ភិបា លកា រឆ្ល ើយតវិស័យសុខា ភិបា ល

 លន  បា យសុខា ភិបា ល លន  បា យសុខា ភិបា ល

អ្ន កផ្ត ល់សវា គា ំពា សុខភា ព និង មណ លសុខភា ពនីមួយៗ  

 ហលមា នគំនិតផ្ត ចួផ្ត ើម ក្ន ងុកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  ះ   យ 

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ប៉ុន្ត កា រខិតខំ  ឹង   ងទា ំងនះ 

និងមា នឥទ្ធ ពិល  មា នកំរិត  សិនបើពំុមា ន  លន  បា យ

សុខា ភិបា លជា ក់លា ក់លើប   នះទ។ កា រអនុម័ត  ល 

ន  បា យសុខា ភិបា លជា ក់លា ក់ ស្ត ីពីតួនា ទីរបស់អ្ន កផ្ត ល់

សវា សុខា ភិបា ល ក្ន ុងកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  ះ   យអំពើ

ហឹង   ឆា ំងនឹងភទគឺសំខា ន់  សិនបើកា រថទា ំនះ  ូវ

បា នយកមក  ើ  ប់សា  ប័ន  ក្ន ុងផ្ន កសុខា ភិបា ល ហើយ

វា លងជា គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមដលពំុបា ន   ងទុករបស់បុគ្គ ល ឬ 

មណ លសុខភា ពណា មួយ។

 លន  បា យជា តិដល  ូវបា នអនុម័តលើវិស័យសុខា ភិ

បា ល   ក្ន ុង  ទសជា  ើន នអា មរិចឡា ទីន និងតំបន់

ខា រីបី៊ន ជា លទ្ធ ផលនកា រខិតខំ  ងឹ   ងក្ន ងុតំបន់  យ PAHO

ក្ន ុងអំឡុងទសវត ចុងក  យ។  លន  បា យទា ំងអស់

នះបា នចងយ៉ា ងសា មញ្ញ ថា  អំពើហឹង  ផ្ល ូវភទ និងលើរូប

រា ងកា យយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ  ឆា ំងនឹង ្ត  ី គឺជា ប   សា ធា រណ: និង

ចងទៀតថា សវា សុខា ភិបា ល គួរតផ្ត ល់នូវសវា មូលដា  ន

ស   ប់ជនរង   ះនអំពើហឹង  ។  លន  បា យជា  ើន

ន  លន  បា យទា ងំអស់នះ ក៏ផ្ត ល់ឱកា ស់ដល់សវា សុខា 

ភិបា ល ក្ន ុងកា រស  បស  ួលជា មួយផ្ន កដទទៀត និង

ជា មួយអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល ដើម ធីា នា  យបា ននូវវិធីសា  ្ត 

ដល  ូវធ្វ ើសមា ហរណកម្ម ៧៤។

 លន  បា យមួយចំនួន  តំបន់ អា មរិកឡា ទីន និង

តំបន់ខា រីបី៊ន បា នលើកឡើងពី  លកា រណ៍ និងសចក្ត ីណ

នា ំជា មូលដា  ន ស   ប់កា រថទា ំជនរង   ះពីអំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹងភទ និងសិទ្ធ ិមនុស ៧៥។  អប់១៣ បងា  ញនូវ

 លវិធីរបស់  ទសខូសា  រីកា ។  លកា ណ៍ណនា ទំា ងំនះ

ជា កា រព  យា ម ដើម ីធា នា  យបា នថា  សិទ្ធ ិរបស់ជនរង

  ះពីអំពើហឹង   ូវបា នទទួលសា្គ  ល់ និងដើម ីធា នា  យ

បា នថា  អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លមិនបា នចូលរួមចំណក

 យមិនយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើកា របងា  ញពីរបួសរបស់ជន

រង   ះ ដូចដលបា នពិពណ៌នា ក្ន ងុរង្វ ង់អំណា ច និង កា រ  ប់

 ង  ក្ន ុងរូបភា ព២។ ក  ពី  លន  បា យសុខា ភិបា ល

លើប   នះ បទប   របស់រា ជរដា  ភិបា ល ក៏ជា កា រចា ំបា ច់

 វូ  ើ ដើម ផីា  ស់ប្ត រូនីតិវិធីរបស់សា  ប័ន ដលអា ចជួយស  ប

ស  លួដល់សុវត្ថ ភិា ពរបស់ជនរង   ះពីអំពើហឹង  ។ ឧទា ហរណ៍ 

ដូចជា សា  ប័នអា ចត  ូវ  យ  ្ត ី ដលមា នរបួសធ្ង ន់ធ្ង រផ្ត ល់

ពត៌មា នលម្អ ិតអំពីប្ត ីរបស់គា ត់ ឬផ្ត ល់ពត៌មា នអំពីប្ត ី ឬឪពុក

មា  យ ឬ អា ណា ព  បា ល។ 

នីតិវិធីដល  ូវបា ន ផា  ស់ប្ត ូរនះអា ចធ្វ ើ  យ  ្ត ីយល់  ម

មុនពលផ្ត ល់ពត៌មា នដល់ញា តិសនា  នរបស់គា ត់ ដើម កីា រពា រ

សុវត្ថ ិភា ព។ កា រអនុម័ត  លន  បា យផ្ន កសុខា ភិបា ល

ស្ត ពីីអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ គឺ   ន់តជា ចំណុចចា ប់ផ្ត ើម។ 

 លន  បា យទា ងំអស់នះ ត  វូ  យមា នកា រផ ព្វ ផ  យ

យា ៉ងទូលា យ ក្ន ុងចំ  មអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល និង 

សា ធា រណៈជន ដើម ី  យ  លន  បា យ នះអា ចអនុវត្ត 

យា៉ ងមា ន  សិទ្ធ ភា ព។



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 37

 កា រកំណត់ទីតា ំងសវា អំពើហិង   ឆា ំងភទ  ក្ន ុងវិស័យកា រកំណត់ទីតា ំងសវា អំពើហិង   ឆា ំងភទ  ក្ន ុងវិស័យ

សុខា ភិបា លសុខា ភិបា ល

បទពិ  ធន៍របស់ PAHO ចង្អ ុលបងា  ញថា  សវា អំពើហិង  

 ឆា ំងនឹងភទមា ន  សិទ្ធ ភា ព  ពលដលវា ស្ថ ិត  ក្ន ុង

សវា សុខភា ពទូ    ឬសុខភា ពបន្ត ពូជរបស់  ្ត ៧ី៦។ សវា 

គា ំពា សុខភា ពបន្ត ពូជ គឺមា ន  ប់កំរិត នវិស័យសុខា ភិបា ល 

ចា ប់ពីកំរិតថទា ំ សុខភា ពសហគមន៍ និងកំរិតគា ំពា រមូលដា  ន 

រហូតដល់កំរិតគា ំពា សុខភា ពកំរិតជា ន់ខ្ព ស់។ កា រដា ក់សវា 

ស   ប់អំពើហឹង  ផ្អ កលើយនឌ័រ  ក្ន ុងផ្ន កនះ ដលធ្វ ើ

 យមា នកា រ  ើ   ស់  ើនជា ង  ពលដា ក់ក្ន ុងសវា  

សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត  ជា ជំរីសផ ងមួយទៀត ដលបា នសា កល ង

 ើ   ស់ក  មគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមរបស់ PAHO។ តា មទស ន

:របស់  ្ត ីដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប កា រធ្វ ើដូចនះ ហា ក់បី

ដូចជា ស្ថ ិត  ក្ន ុងទីកន្ល ងមួយដលល្អ បំផុត ដលធ្វ ើ  យ

គអា ចទទួលសវា ស   ប់អំពើហឹង   ឆា ំងភទឌ័រ ទា ំងកា រ

ធ្វ ើដំណើរ និងហរិញ្ញ វត្ថ ុ។

ដូចគា  នះដរ សវា ស   ប់អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទគួរត

កា  យជា ផ្ន កមួយដ៏សំខា ន់ នសវា ស  ្គ ោះបនា  ន់ និងសុខភា ព

ផ្ល ូវចិត្ត   កំរិតថទា ំថា  ក់ខ្ព ស់ ដលទីតា ំងទា ំងពីរ ដល  ្ត ី

ទទួលរង   ះយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ អា ច  បា នដើម ទីទួលជំនួយផ្ន ក

វជ្ជ សា  ្ត  ឬ  វួ បា នគបញ្ជ នូ  កន្ល ង  ះ តា មកំរិតផ ងៗ

ទៀតក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា ល។

តា រា ងទី៣ បងា  ញពី  លបំណង និងយុទ្ធ សា  ្ត ដល  ើ

  ស់ក្ន ុងទសវត ចុងក  យនះ ដើម ី  ះ   យអំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹងភទ   ប់ក  ិតថា  ក់នផ្ន កសុខា ភិបា ល  

អា មរិចឡា ទីន និងខា រីបី៊ន។ តា រា ងទី៤បងា  ញពីគំនិតខ្ល ះៗ

នរបៀបដលផ្ន កសុខា ភិបា លអា ចឆ្ល ើយតប  តា មសហគមន៍ 

មណ លសុខភា ពមូលដា  ន និងមន្ទ ីពទ ។

 អប់១២: កា រផ្ត ល់អនុសា សន៍លើ  លន  បា យដើម ពី  ងឹសមត្ថ ភា ពរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា  អប់១២: កា រផ្ត ល់អនុសា សន៍លើ  លន  បា យដើម ពី  ងឹសមត្ថ ភា ពរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា 

សុខា ភិបា លដើម ី  ះ   យអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទសុខា ភិបា លដើម ី  ះ   យអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ

  កា រធ្វ ើសមា ហរណកម្ម ប   អំពើហឹង   ក្ន ុងសវា គា ំពា សុខភា ពតា មខ ប ្ដ  យ  ជា ពិសសសវា សុខភា ពផ្ល ូវភទ

និងសុខភា ពបន្ត ពូជ។

   ើ   ស់  លវិធីជា  ព័ន្ធ ស   ប់កា រផា  ស់ប្ត ូរក្ន ុងសា  ប័ន។ កា រផា  ស់ប្ត ូរក្ន ុងសា  ប័ន  ូវរា ប់បញ្ច ូលកា រអនុវត្ត និតិវិធីថ្ម ី

ទា ក់ទងនឹងលំហូរអ្ន កជំងឺកា រកត់   ឯកសា រវិធា នកា រណ៍ដើម ីធា នា  យបា ននូវឯកជនភា ព និងកា រសមា  ត់ និងកា រ

បង្ក ើតនូវបណា្ដ  ញបង្អ ក។

  កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើឥរិយា បថរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល។ កា របំប៉នអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ព  វូទា ក់ទងនឹង

យនឌ័រនិងទំនា ក់ទំនងអំណា ចនិងអនុ   ត  យអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លមា នឱកា សជំនះនូវជំនឿ និងបុរវនិិច្ឆ ័យ

របស់ខ្ល ួន។

 ជំរុញ  យមា នកា រស  បស  ួលជា មួយផ្ន កដទទៀត។ ឧទា ហរណ៍ផ្ន កយុត្ត ិធម៌និងសុខុមា លភា ពសង្គ ម។

  ព  យា ម  ះ   យលើបទដា  នយនឌ័រដ៏សំខា ន់ ដលគា ំ  អំពើហឹង  ក្ន ងុសហគមន៍។ បង្ក ើត  យមា នកា រយល់ដឹង

ពីសហគមន៍ស្ត ីអំពីផលប៉ះពា ល់សុខភា ពនអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ និងរបៀបដលអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទបា ន

បង្ក ឡើង  ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងយនឌ័រ។

 ភព:  ភព: Boot S, Ellsberg M, Morrison A. កា រ  ះ   យអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ   Latin American និង Caribbean Region: A critical review 

of interventions. World Bank Working Paper no.: 3438. Oct. 2004
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា របង្ក ើតបទដា  ន និងពិធីសា រដើម ី  ះ   យអំពើហឹង  កា របង្ក ើតបទដា  ន និងពិធីសា រដើម ី  ះ   យអំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹងភទ ឆា ំងនឹងភទ

 ពលដល  លន  បា យ  ូវបា នយក   ើ   ស់ 

ហើយទីតា ំងផ្ត ល់សវា ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា ល បទដា  ន និង

ពិធីសា រស   ប់ វិស័យសុខា ភិបា ល  ប់ក  ិត ចា ំបា ច់  ូវ

បង្ក ើតឡើង។ ទា ំងអស់នះគួតជា មុខវិជា   ចំរុះ និងរួមបញ្ច ូល

តួនា ទី និងកា រទទួលខុស  វូរបស់បុគ្គ លិកទា ងំអស់ ដលទំនង

   យ័ទា ក់ទងនឹង  ្ត  ីដលបា នឆ្ល ងកា ត់អំពើហឹង   ឆា ងំ

នឹងភទ។ កា រអនុម័ត និងកា រ  កា ន់ ខា  ប់នូវបទដា  នពិធីសា រ

ទូទា ងំវិស័យសុខា ភិបា ល មា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ងុកា រធា នា   យ

បា ននូវសវា ដលមា នគុណភា ពល្អ  ហើយចា ំបា ច់  ូវពិនិត

តា មដា ន និងវា យតម្ល ។

តា រា ងថ្ម ីស   ប់  ង់  វត្ត ិរបស់អ្ន កជំងឺ និងឧបករណ៍ពទ

 ូវតបង្ក ើតឡើង ដល  ូវបញ្ច ូលសំណួរមូលដា  នស   ប់

ពិនិត តា មដា ន និងវា យតម្ល លើ   ះថា  ក់។ ឧបករណ៍ស   ប់ 

កត់   ឯកសា រយា៉ ងលម្អ ិត លើហតុកា រណ៍ ដលកត់   ពី

លក្ខ ណៈនរបួស អា យុ និងភទ របស់ជនរង   ះ អ្ន ក   តឹ្ត 

អំពើហឹង   និងពត៌មា នលម្អ ិតនទំនា ក់ទំនងរបស់អ្ន ក   ឹត្ត 

អំពើហឹង  ជា មួយជនរង   ះ ក៏ចា ំបា ច់  ូវតបង្ក ើតឡើងផង

ដរ។ កា រធ្វ ើកា រផា  ស់ប្ត ូតា មនីតិវិធី ដូចជា កា រ  ះ   លើ

តា រា ងអ្ន កជំងឺ ដលរលឹកដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល ដើម ី

សួរសំណួរ  ួតពិនិត អំពីអំពើហឹង   ឬ សំណួរ  ក្ន ុងទំរង់

ស្ត ង់ដា   ូវបា នរា យកា រណ៍ថា  មា ន  សិទ្ធ ិភា ពជា ងកា របំប៉ន 

បុគ្គ លិកតម៉  ង  ក្ន ុងកា រសមា្គ  ល់ជនរង   ះ  យអំពើ

ហឹង   ឆា ំងនឹងភទ៧៧,៧៨។

 អប់១៣:  លកា រណ៍នកា រថទា អំ្ន កដលរួចផុត អប់១៣:  លកា រណ៍នកា រថទា អំ្ន កដលរួចផុត

ពីអំពើហឹង  ក្ន ងុ  សូា រពីអំពើហឹង  ក្ន ងុ  សូា រ

  អំពើហឹង  ក្ន ងុ  សូា រ គឺជា ប   ដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រដលប៉ះពា ល់

ដល់សុខភា ពផ្ល ូវកា យផ្ល ូវចិត្ត  និង ផ្ល ូវភទរបស់អ្ន ក

ដលរស់  ក្ន ុងអំពើហឹង   និង  ូសា ររបស់គហើយ

អា ចឈា ន  ដល់សា  ប់។

  អំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ គឺជា បទឧក ិដ្ឋ  យ  ឆា ំង

និងច  ប់ ដូច្ន ះហើយវា គួរត  ះ   យ  យទា ន់

ពលវលា និងមា ន  សិទ្ធ ិភា ព។

  អំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ គឺជា កា រទទួលខុស  ូវរបស់

សង្គ មទា ំងមូល ក៏ដូចជា ប   សុខភា ពសា ធា រណ:

  អំពើហឹង  បណា្ដ  លមកពីជនឧក ិដ្ឋ  ពំុមនបណា្ដ  ល

មកពីជនរង   ះ  ះទ។

  អំពើហឹង   គឺជា ទង្វ ើដលធ្វ ើឡើង  យចតនា ហតុ

ដូច្ន ះហើយ ក៏វា អា ចបំភ្ល ច  បា ន  យចតនា ដរ។

  គា  នអ្វ ធី្វ ើ  យអំពើហឹង  ក្ន ងុ  សួា រឃើញថា  ជា ទង្វ ើ

 ឹម  ូវ  ះទ។

  មនុស មា នសិទ្ធ ិ  ក្ន ងុកា ររស់   ក្ន ងុលក្ខ ខណ ដល

អា ច  យគមា នកា រអភិវឌ ខ្ល ួនឯង និងកា រ  រព

ចំ  ះសិទ្ធ ិរបស់ពួកគ។

  បុគ្គ លទា ំងអស់  យមិនគិតភទ អា យុ សា សនា 

កំរិតសដ្ឋ កិច្ច  ទំ  ផ្ល ូវភទ ស   តិ និងជំនឿផ្ន ក

ន  បា យ គួរត  ូវបា នគថទា ំ  ពលដលពួក

គស្ន ើសំុសវា ស   ប់អំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ។

  បុគ្គ លទា ងំអស់ ដលទទួលរងកា រឈឺចា ប់ពីអំពើហឹង  

ក្ន ុង  ូសា រ  ូវមា នសិទ្ធ ិទទួលសវា និងធនធា ន ដល

ធា នា នូវលទ្ធ ភា ពបុគ្គ ល និងកា រសមា  ត់របស់បុគ្គ ល។

  រា ល់អន្ត រា គម្ម ន៍ទា ងំអស់គួរតធ្វ ើឡើងក្ន ងុលក្ខ ណៈមួយ

ដល  រពសិទ្ធ ិរបស់បុគ្គ ល និងផ្ត ល់អំណា ចដល់

ពួកគដើម ីធ្វ ើកា រស   ចចិត្ត ខ្ល ួនឯង។

 ភព:  ភព: ក សួងសុខា ភិបា ល, Costa Rica, as quoted in Velzeboer 

Marijke. អំពើហឹង   ឆា ងំនឹង  ្ត :ី កា រឆ្ល ើយតបវិស័យ សុខា ភិបា ល. 
Washington, DC: Pan American Health Organization, 2003



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 39

សវា មូលដា  នមួយចំនួន ស   ប់ជនរង   ះ  យទ  ង់

ផ ងៗទៀត នអំពើហឹង  ផ្អ ក លើយនឌ័រ ក៏ចា បំា ច់  វូបង្ក ើត

ឡើងដរ ហើយ  សិទ្ធ ភា ពនសវា ទា ំងអស់នះ ក៏ចា ំបា ច់

 ូវសា កល ង  កន្ល ងខុសៗគា  ។ ឧទា ហរណ៍ ដូចជា ជនរង

  ះ  យកា ររ  ភផ្ល ូវភទ តងត  ូវបា នផ្ត ល់ថា  ំស   ប់

បងា្ក  រ  គ  ឆា ំងនឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍។ កញ្ច ប់សវា បប

នះ  ហលជា អា ចបញ្ច ូលថា  ំបងា្ក  រជំងឺកា ម  គ កា រពន  រ

កំណើតបនា  ន់ កា រផ្ត ល់  ឹក  ផ្ល ូវចិត្ត  និងកា របញ្ជ ូន  មជ

មណ លវិបត្ត ិ រ  ភសពសន្ធ វៈស   ប់ជនរង   ះទា ំងអស់

ដល  ូវបា នគរ  ភ។

កា របង្ក ើតផនកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ស   ប់ម ្ត  ី  ប់លំដា ប់កា របង្ក ើតផនកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ស   ប់ម ្ត  ី  ប់លំដា ប់

ថា  ក់ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា លថា  ក់ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា ល

កា រវិភា ជធនធា ន  ប់   ន់ ស   ប់កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លជា ក់

ស្ត ងស្ត ីអំពីរបៀបក្ន ុងកា រអនុវត្ត បទដា  ន និងពិធីសា រ គឺមា ន

សា រៈសំខា ន់។ ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  តា មកំរិតផ ងៗ ចា ប់ពី 

កា រថទា ំបឋមរហូតដល់ថា  ក់ជា ន់ខ្ព ស់ ជា ពិសស អ្ន កដលធ្វ ើ

កា រក្ន ុងផ្ន កសវា ថទា ំសុខភា ពបន្ត ពូជ សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត  និង

ស  ្គ ោះបនា  ន់ ដលចា ំបា ច់  ូវទទួលកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លបប

នះ។ ចំនួន  ទសមា នកា រកើនឡើង ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រសា ក

ល ងគ   ងបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល 

ដូចជា   ទស   សីុល ឥណា   អៀកឡង់ ម៉ា ឡសីុ មិចសីុកូ 

និងហ្វ ីលីពីន៧៩។

 អប់១៤:  លវិធីដលនឹងអា ចយក   ើ   ស់បា ននិងប   ទូ  ដលជួប  ទះ  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ អប់១៤:  លវិធីដលនឹងអា ចយក   ើ   ស់បា ននិងប   ទូ  ដលជួប  ទះ  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ

អំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

 លវិធីដលអា ចយក   ើ   ស់បា ន លវិធីដលអា ចយក   ើ   ស់បា ន ប   ទូ  ប   ទូ  

 លន  បា យប   ក់យា៉ ងច  ស់នូវតួនា ទ និងកា រទទួល

ខុស  ូវរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល  ក្ន ុងករណីដលមា ន

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ។

តំរូវកា រចា បំា ច់  លើកា ររា យកា រណ៍លើករណីអំពើ

ហឹង  ផ្អ កលើយនឌ័រ

កំណរទ  ង់សា  ប័ន ដើម ីកលម្អ កា រថទា ំ សុខភា ព  នឹង

អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ។

កា រ  ួតពិនិត ជា  ចា ំ  លើអំពើហឹង   ឆា ំងនឹង

ភទ  យគា  ន កា រកទ  ង់សា  ប័នទូលា យ។

បណា្ដ  ញនិងក ុមចំរុះស   ប់កា របញ្ជ ូនអ្ន កជំងឺកា រតសូ៊មតិ និង

កា រអប់រ។

កា រខកខា ននវិស័យសុខា ភិបា ល ក្ន ងុកា រស  បស  លួ

ជា មួយសវា សហគមន៍ដទទៀត។

អប់រសហគមន៍ ដើម ីផា  ស់ប្ត ូរកា រយល់ដឹងអំពី ចំណះដឹង 

ឥរិយា បថ ឥរិយា បថ និងកា រទទួលសវា  GBV ដលជា ប   

សុខភា ពសា ធា រណ:។

កម្ម វិធីអប់រសុខភា ពដលខ្វ ះក បខ័ណ  សិទ្ធ ិមនុស ។

កា រអប់រអំពីសុខភា ពបន្ត ពូជម  គ HIV ស   ប់យុវជន  ះ

  យអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ។

កម្ម វិធីសុខភា ពបន្ត ពូជ ដលពំុបា ន   តលើ កា រ  ះ

  យអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ឬកា របង្ខ ិតបង្ខ ំផ្ល ូវ

ភទ។

 លន  បា យដលសំរួលដល់កា រទទួលយក សវា កា រពន  

កំណើតបនា  ន់ កា របងា្ក  រជំងឺកា ម  គ និងកា រពន្ល ូតកូន  យ

សុវត្ថ ិភា ព ស   ប់អ្ន កដលរួចផុតពីអំពើហឹង  ។

យុទ្ធ នា កា រដល  ើ   ស់រូបភា ព ដលបងា  ញពីភា ព

ជា មនុស  ុស (ស   ប់កា រផ ព្វ ផ  យពី   ម

អនា ម័យ)

 ភព:  ភព: ក សួងសុខា ភិបា ល, Costa Rica, as quoted in Velzeboer Marijke. អំពើហឹង   ឆា ងំនឹង  ្ត :ី កា រឆ្ល ើយតបវិស័យ សុខា ភិបា ល. Washington, 

DC: Pan American Health Organization, 2003
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 អប់១៥:  ទសហ្វ លីីភីន: កា ររៀបចំ  ឆា ងំអំពើហិង   អប់១៥:  ទសហ្វ លីីភីន: កា ររៀបចំ  ឆា ងំអំពើហិង  

ក ុម  ឹក  ស  បស  ួលអំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី ក ុង Davao បា នអនុវត្ត សកម្ម ភា ពកា ត់បន្ថ យ អំពើហឹង    ប់

ក  ិតទា ំងអស់ក្ន ុងសង្គ ម។ សកម្ម ភា ពទា ំង  ះមា នកា រសំដងរូបថ្ល ុកដល លើកទឹកចិត្ត សហគមន៍  យពិភា ក  ពីអំពើ

ហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ក្ន ុងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លទូទា ំងក ុង ស   ប់បូ៉លីស ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល និងម  ្ត ីរដា  ភិបា ល។  ឆា  ំ 

១៩៩៧ ក ុម  ឹក  ក ុង បា នអនុម័ត ក មសីលធម៌អភិវឌ ន៍  ្ត ី ជា បទបញ្ញ តិ្ត សំខា ន់ដលលើកកម្ព ស់ និងកា រពា រសិទ្ធ ិនា រី 

ហើយបញ្ច លូ លក្ខ ន្ត កិៈអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងយនឌ័រ រួមមា នកា រផ្ត ល់កា រ  កឹ   កា រគា ំ  ផ្ន កវជ្ជ សា  ្ត  និង ផ្ល វូច  ប់ស   ប់

ជនរង   ះ និង  ្ត ីដលចូលបុ៉ស្ត ិបូ៉លីសក ុង  Davao ទា ំងអស់។

 ភព:  ភព: របា យកា រណ៍  ជា ជន. Volume XXVII, Number 4 December, 1999 Series L, Number 11,Issues in World Health.

តា រា ង៣:  លបំណងនិងយុទ្ធ សា  ្ត  ើ   ស់ដើម ី  ះ   យប    អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា លតា រា ង៣:  លបំណងនិងយុទ្ធ សា  ្ត  ើ   ស់ដើម ី  ះ   យប    អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា ល

កំរិតកំរិត  លបំណង: លបំណង: ឧទា ហរណ៍នគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមជា ក់លា ក់:ឧទា ហរណ៍នគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមជា ក់លា ក់:

ច  ប់និង ច  ប់និង 

 លន  បា យ លន  បា យ

ដើម ីកលម្អ រច  ប់និង  លន  បា យៈ

  ប   ក់យា៉ ងច  ស់នូវកា រទទួលខុស  ូវ

ចំ  ះមុខច  ប់ស   ប់អ្ន កផ្ត ល់សវា 

សុខា ភិបា ល។

     ជំរុញ  យមា នកា រឆ្ល ើយតបដ៏  សើរផ្ន ក

សុខា ភិបា លចំ  ះពើហឹង  ផ្អ កលើ

យនឌ័រ ឆ្ល ងតា ម  លន  បា យជា តិ

តំបន់និងក ុង ទា ក់ទងនឹងកា រ  ួតពិនិត

កា របញ្ជ ូនអ្ន កជំងឺ  កា ន់កន្ល ងផ ងទៀត

កា រកត់   ឯកសា រ  និងកា រផ្ត ល់ដំបូនា  ន

ដល់ជនរង   ះ  យអំពើហឹង  ។

  ធា នា  យបា ននូវសិទ្ធ ិរបស់ជនដលរួច

ផុតពីអំពើហឹង  ក្ន ុងកា រទទួលបា នសវា 

កម្ម ផ ងៗ (ឧទា ហរណ៍ ដូចជា កា រពន  

កំណើតបនា  ន់កា របងា្ក  រជំងឺកា ម  គ។ល។)

  កំណទ  ង់ច  ប់និង  លន  បា យ ស្ត ី

ពី  ព័ន្ធ ច  ប់វជ្ជ សា  ្ត  (ឧទា ហរណ៍ 

សចក្ត ីណនា ំរបស់  ូពទ នីតិក ម។

  កំណទ  ង់ច  ប់និង  លន  បា យ 

ស្ត ីពីកា តព្វ កិច្ច របស់អ្ន កផ្ត ល់សវា ថទា ំ

សុខភា ពអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ និង

ជនរង   ះ។

   លន  បា យជា តិសុខា ភិបា លនិង 

ពិធីសា រ។

  ច  ប់/  លន  បា យ  ួតពិនិត ថា  ំ ពទ

កា តព្វ កិច្ច អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ពកា រពន្ល ូត

កូន EC និងកា រសមា  ត់របស់អ្ន កជំងឺ។

កំណទ  ង់សា  ប័នកំណទ  ង់សា  ប័ន ដើម ីព  ឹងនូវកា រឆ្ល ើយតបស្ត ីពីកា រថទា ំសុខ

ភា ពនិងសា  ប័នសុខភា ព សា ធា រណ:  នឹង

អំពើហឹង  ផ្អ កលើយនឌ័រ។

  បង្ក ើនកា រយល់ដឹងស្ត ីពីទំនា ក់ទំនងស្ត ីពី

អំពើហឹង  ស   ប់ម  ្ត ី ផ្ត ល់សវា សុខា ភិ

បា ល  ប់  ងនិងអ្ន កធ្វ ើ  លន  បា យ

សុខភា ពសា ធា រណ:។

   លន  បា យនិតិវិធីនិងពិធីសា រ ដើម ី

ធ្វ ើ  យកា រឆ្ល ើយតបលើកា រថទា ំសុខភា ព

 សើរឡើង។

  កា រធ្វ ើ  យចា ប់អា រម្ម ណ៍និងកា របណ្ដ ុះ 

បណា្ដ  លដល់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល។

  កា រ  ួតពិនិត ជា  ចា ំនិង  ព័ន្ធ បញ្ជ ូន 

អ្ន កជំងឺ។



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 41

  លើកកម្ព ស់គុណភា ពនកា រថរក   អ្ន ករួច

ផុតពីអំពើហឹង   រួមមា នកា រសមា្គ  ល់លើ

អត្ត ស   ណ កា រព  បា លកា រកត់   

ឯកសា រ កា រផ្ត ល់ពត៌មា នកា របញ្ជ ូនអ្ន កជំងឺ

 កា ន់កន្ល ងផ្ត ល់សវា និងកា រតា មដា ន។

  បង្ក ើនកា រស  បស  បជា មួយផ្ន កដទ

ទៀតដលផ្ត ល់សវា និងកា រងា រលើកា របងា្ក  

អំពើហឹង  ។

  កា រអភិវឌ  ព័ន្ធ ពត៌មា នដូចជា ស្ថ ិតិលើកា រ

ពិនិត ថទា ំជំងឺឆ្ល ងជំងឺរា តត  ត  យអំពើ

ហឹង  ។

  សវា កម្ម ពិសសស   ប់អ្ន ករួចផុតពីអំពើ

ហឹង   (កា រផ្ត ល់  ឹក  ក ុមជួយគា ំ  )។

  កា រស  បស  ួលមា នលក្ខ ណៈ  សើរជា 

ងមុនក្ន ុងកា របញ្ជ ូនអ្ន កជំងឺ  កា ន់អង្គ កា រ

មិនមនរដា  ភិបា ល និងផ្ន កដទទៀត។

  កា រផា  ស់ប្ត ូរជា  ចា ំក្ន ុងកា របំប៉នគិលា នុ

បដា  យិកា រនិងម ្ត  ីពទ ។

កា រ  ជំុសហគមន៍កា រ  ជំុសហគមន៍ ដើម ីបង្ក ើនកា រចូលរួមសហគមន៍ក្ន ុង  ល

បំណង  ះ   យប   អំពើហឹង  ផ្អ កលើ

យនឌ័រដលជា ប   សុខភា ពសា ធា រណ:។

  ព  ឹងនូវកា រឧបត្ថ ម្ភ សហគមន៍ ស   ប់ស

វា អ្ន ករួចផុតពីអំពើហឹង  ។

 ព  ឹងកា ររួបរួមគា  និងបណា្ដ  ញ

  កលម្អ ឥរិយា បថបទដា  ន កា រអនុវត្ត ធនធា ន

 សហគមន៍

 កា  រសហកា រកា រ   វ   វពីសុខភា ព

សា ធា រណ: និងកា រតសូ៊មតិ

  គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមក្ន ុងកា របងា្ក  រ  សហគមន៍។

  យុទ្ធ នា កា របង្ក ើនចំណះដឹងក្ន ុងសហគមន៍   

ដលមា ន  លបំណង  មូលអ្ន កសា រពត៌

មា ន អ្ន កធ្វ ើ  លន  បា យនិងអ្ន កដឹកនា ំ

ក្ន ុងកា រប ្ច ញ  បល់  យមករួមគា  ។

កា រផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បថកា រផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បថ

បុគ្គ លបុគ្គ ល

បង្ក ើនចំណះដឹងនិងឥរិយា បថអនុវត្ត របស់ក មុ

ស្ន ូលនិង  ជា ជន។

  បង្ក ើត  យមា ននូវភា ពជា ដគូផ្ល ូវភទ

អហឹង   កប  យសមធម៌យនឌ័រ។

  បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពរបស់  ្ត ីក្ន ុងកា រសំរច

ចិត្ត លើពលវលា លក្ខ ណៈទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវ

ភទ។

   កា ត់បន្ថ យកា រអត់ធ្ម ត់ចំ  ះអំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹងភទ  យបង្ក ើនចំណះដឹង

អំពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ដលជា 

ប   សុខភា ពសា ធា រណៈ។

  លើកទឹកចិត្ត ដល់ជនរង   ះដល  ូវបា ន

គធ្វ ើបា បក្ន ុងកា រស្វ ងរក សុខភា ពនិង

បងា  ញនូវអំពើហឹង  ដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា 

សុខា ភិបា ល។

  កា រខិតខំ  ឹង   ងអប់រ  តា មសហគមន៍

និងគ្ល ីនិក (  ង ្ខ  នវីឌីអូខិត្ត ប័ណ្ណ កា រ

ពិភា ក  ។ល។)

  យុទ្ធ នា កា រផ ព្វ ផ  យដល់ហា ជនស្ត ីពីកា រ

ផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បថដូចជា កម្ម វិធីកំសា ន្ត អប់រ

ដូចជា  SEXTO FENTDO  ក្ន ុង  ទស

នីខា រ៉ា ហា  )

  កម្ម វិធីស   ប់បុរសដលមា ន  លបំណង

លើកស្ទ ួយទំនា ក់ទំនង ដលមា នសមធម៌

យនឌ័រនិងផា  ស់ប្ត ូរបទដា  នឥរិយា បថ និង

ឥរិយា បទ

  កា របងា្ក  រអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ  ក្ន ុង

HIV អដស៏និងកម្ម វិធីសុខភា ពបន្ត ពូជរបស់

ជនវ័យជំទង់។

 ភព:  ភព: Boot et al. កា រ  ះ   យអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ   Latin American និង Caribbean Region: កា រពិនិត ឡើង វិញពិសសលើកា រអន្ត រា គមន៍. 
World BankWorking Paper no.: 3438. Oct. 2004.
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

បទពិ  ធន៍ពី  ទសជា  ើនបា ន បងា  ញថា  កា រសំខា ន់

គឺ  ូវបណ្ដ ុះបណា្ដ  លម  ្ត ីទា ំងអស ់  ក្ន ុងមណ លសុខភា ព

ឬក្ន ុងផ្ន កពិសសណា មួយ ដើម ីធ្វ ើ  យមា នកា រគា ំ   និង

ធា នា ថា  ម  ្ត ីទា ំងអស់មា នកា រឆ្ល ើយតប  នឹង  ្ត ីទទួលរង

អំពើហឹង   កប  យឥរិយា បថគា ំ  ។ ជា មួយនឹងវគ្គ វិក ឹត

កា រ ក៏មា នត  វូកា រ  យមា នផនកា រដើម បីញ្ច លូអំពើហឹង  

ផ្អ កលើយនឌ័រជា  ធា នបទ ក្ន ុងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ូពទ  

ឆ្ម ប និងអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លផ ងទៀត។ មា នឧទា ហរណ៍

ជា  ើន ក្ន ុងកា របញ្ច ូលអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ  ក្ន ុង

កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ូពទ  វជ្ជ បណ ិត រួមទា ំង  ទសកំពុង

អភិវឌ ន៍ ដូចជា  ទសភីលីពីននិងអា ហ្វ ្រ ិកខា ងត ូង។ កា រ

បណ្ដ ុះបណា្ដ  លដើម ីលើកឡើងពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

ត  ូវ  យសីុជ   ជា ង កា រ  ប់  ងគ្ល ីនិក និងចិត្ត សា  ្ត 

។កា រងា រនះត  ូវ  យលើកបងា  ញពីទំហំយនឌ័រ និងសិទ្ធ ិ

នអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ និង   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា លពី

ច  ប់របស់  ទស  យគិតពី ទ  ង់ផ ងៗនអំពើហឹង  

 ឆា ំងភទឌ័រ។ កា រទទួលសា្គ  ល់ជា អន្ត រជា តិនអំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹងភទជា ប   សុខភា ពសា ធា រណៈ និងសិទ្ធ ិមនុស  

និងសចក្ត ី  កា សរបស់អង្គ កា រ ស្ត ពីីកា រលុបបំបា ត់អំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ ជា សមា សភា គសំខា ន់ក្ន ុងកា របញ្ច ូល  

ក្ន ងុកា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល ដលពា នំា នូំវកា រប្ត ជា  ចិត្ត របស់អន្ត រជា តិ

ដល់មូលដា  នដើម ីទប់សា្ក  ត់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ។

តា រា ង៤: របៀបដល  ព័ន្ធ ថរក  សុខភា ពអា ចឆ្ល ើយតបតា រា ង៤: របៀបដល  ព័ន្ធ ថរក  សុខភា ពអា ចឆ្ល ើយតប

ម ្ត  ីសំខា ន់មា នម ្ត  ីសំខា ន់មា ន កា រឆ្ល ើយតបដំបូងកា រឆ្ល ើយតបដំបូង កា រឆ្ល ើយតបមន្ថ ម កំរិតខ្ព ស់កា រឆ្ល ើយតបមន្ថ ម កំរិតខ្ព ស់

 ថា  ក់ឃុំ ថា  ក់ឃុំ

ម  ្ត ីសុខា ភិបា លម  ្ត ីសុខា ភិបា ល

ថា  ក់ឃុំថា  ក់ឃុ ំ(CHWs)

ឆ្ម បបូរា ណជំនា ញ 

(TBAs)

 ូពទ ជំនា ញ

ឱសថកា រី

  បញ្ច លូមរៀនស្ត ពីី កា ររ  ភបំពា នប    

ផ្ល វូភទ ទំនា ក់ទំនង  កប  យសុខភា ព

 ក្ន ងុ កា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល CHWs និង 

TBAs។

 លបំណង: ដើម ី   ចម  ្ត និីងជួយ  យ

គអា ចឆ្ល ើយតបនឹងជនរង   ះ  យអំពើ

ហឹង  ។

  ជំរុញ  យ CHWs កា  យ  ជា ភា  ក់ងា រ

ផា  ស់ប្ត ូរក្ន ុងសហគមន៍  យ: ចា ប់ផ្ត ើម 

ពិភា ក  ជា សា ធា រណៈពីអំពើហឹង  តា មរយៈ

កា រសំដងតួ ប័ណ្ណ ផា  ំង ធំ និង  ឹត្ត ិកា រណ៍

សហគមន៍ និងសិកា្ខ  សា លា ដើម ីផា  ស់ប្ត ូរ

ជំនឿ និងឥរិយា បថរបស់សហគមន៍

  បណ្ដ ះុបណា្ដ  ល CHWs ដើម សី  បស  លួ

ក មុគា ំ   ្ត ដីលទទួលរងកា ររ  ភបំពា ន 

  ជំរុញ  យ CHWs ជូន  ្ត ី  កា ន់បូ៉លីស

ឬម  ្ត ីសុខា ភិបា លដលគចង់រា យកា រណ៍

ពីកា រចា ប់រ  ភ ឬអំពើហឹង  ក្ន ុង  ួសា រ។

កា រថទា ំក  ិតទា បកា រថទា ំក  ិតទា ប

មណ លសុខភា ព:

 ូពទ

 ូពទ ជំនួយឆ្ម ប

គ្ល ីនិក:

 ូពទ ទូ  

ឆ្ម ប

    ចម  ្ត ីចំ  ះអំពើហឹង    យផ្ត ល់

កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លបបពិ  ធន៍ដល

ពិនិត លើឥរិយា បថ និងជំនឿ

សកមភា ពដូចខា ងលើទា ំងអស់រួមទា ំង:

  បណ្ដ ុះបណា្ដ  លម  ្ត ី ដើម ីកំណត់ និង 

ឆ្ល ើយតប  យបា នសម  បចំ  ះជន 

រង   ះពីអំពើហឹង  

  ជំរុញ  យមា នរៀបចំឯកសា រ និងផនកា រ 

សុវត្ថ ិភា ពសម  ប

  ស  បស  លួ  យមា នកា រផ  ភា  ប់ជា មួយ 

ក ុម  ្ត ី  មួលដា  នដលមា ន   ប់

  បិទផ  យប័ណ្ណ ផា  ំងធំ និងតូច  កន្ល ង 

រង់ចា ំ។



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?
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កា របង្ក រលក្ខ ណៈ  យ  ្ត  ីដលមា ន   ក់ចំណូលទា បទទួល

បា នសវា សុខា ភិបា លដូចដលបា នពិភា ក  ពីមុន អំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹងភទ អា ចធ្វ ើ  យ  ្ត ីមា នប   សុខភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ។

 ្ត ីអា ច  ូវកា រព  បា លរបួសធ្ង ន់ ឬស្វ ងរកសវា សុខា ភិបា ល

ជា ញឹកញា ប់ស   ប់ព  បា លរបួស   ល ឬសមា  ធផ្ល វូចិត្ត ។ 

ស   ប់  ្ត ីដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប ប   នះជា កា របា ត់

បង់ធនធា ន  ើន ហើយអា ចធ្វ ើ  យមិនមា ន លទ្ធ ភា ពទទួល

សវា សុខា ភិបា ល ឬកា រគា ំ  ផ្ល ូវចិត្ត ដលគ  ូវកា រចា ំបា ច់។ 

 លន  បា យសុខា ភិបា ល  ូវកា រលើកឡើងពីប   នះ។

 ក្ន ុង  ទសមួយចំនួន ដល  ្ត ីភា គ  ើនមា នកា រធា នា 

រ៉ា ប់រងសង្គ ម ប   សុខភា ពន GBV  ូវបា នបញ្ច ូល  ក្ន ុង 

កា រធា នា រ៉ា ប់រងនះ។  ក្ន ុងសវា កម្ម បង់ថ្ល មុនផ ងទៀត

កំពុងតបា នអនុវត្ត   ក្ន ុង  ទសជា  ើន ដលជា ផ្ន កមួយ

នកំណទ  ង់វិស័យសុខា ភិបា ល ហើយដលកំពុង   ត  

លើក ុម ដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប និងក ុមបា ត់ឱកា ស គួរ

តបញ្ច ូលប   សុខភា ពន GBV ផងដរក្ន ុងខណៈដលវា  

ស្ថ តិ  ក្ន ងុកា រ  បដណ្ដ ប់របស់  លន  បា យ។  ហល

ជា កា រនះគួរតបញ្ច ូលគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមជា  ើន ដូចជា កា ររៀប 

ចំជា ឯសា រ និងកត់    យបា ន  ឹម  ូវ  ក្ន ុងវិស័យសុខា 

ភិបា ល កា រអភិវឌ ពិធីសា រ និង បទដា  នស្ត ង់ដា  និងកញ្ច ប់សវា 

កម្ម មូលដា  ន ។ 

កា របង្ក ើត  ព័ន្ធ  ួតពិនិត អំពើហឹង  ថា  ក់ជា តិកា របង្ក ើត  ព័ន្ធ  ួតពិនិត អំពើហឹង  ថា  ក់ជា តិ

បច្ច ុប ន្ន នះ កា រគា  នពត៌មា នស្ត ីពីកា រផ ព្វ ផ  យប    និង

ផលវិបា កក្ន ងុកា រពិនិត តា មដា ន ពី  សិទ្ធ ភា ពនកា រអន្ត រា គមន៍ 

គឺជា កា រខា  ចរអា ក្ន ងុកា រលើកឡើងពី GBV  យបា ន  ប់   ន់

 ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា ល។  ព័ន្ធ  ួតពិនិត អំពើហឹង  

ថា  ក់ជា តិ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង   Belize និង Panama ដល

ជា ផ្ន កមួយនគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម PAHO៨០។  ព័ន្ធ នះ ធា នា នូវ

កា រ  មូលពត៌មា នឯកភា ពមួយស្ត ីពី GBV  យមិនគិតថា  

ពហុគ្ល ីនិក ឬមន្ទ ីរពទពហុគ្ល ីនិក ឬមន្ទ ីរពទ

ឆ្ម ប

 ូពទ ទូ  

ពទ ជំនា ញ

បុគ្គ លិកផ្ន កសង្គ ម

  បណ្ដ ុះបណា្ដ  លម  ្ត ី  ដើម ីកំណត់ និង

ឆ្ល ើយតប  យបា នសម  បចំ  ះ 

ជនរង   ះពីអំពើហឹង  

  ជំរុញ  យមា នរៀបចំឯកសា រ និងផនកា រ 

សុវត្ថ ិភា ពសម  ប

  ស  បស  ួល  យមា ន កា រផ  ភា  ប់

ជា មួយក មុ  ្ត ី  មួលដា  នដលមា ន   ប់

  បិទផ  យប័ណ្ណ ផា  ំងធំនិងតូច  កន្ល ង

រងចា ំ។

  ចា ប់ផ្ត ើមពិនិត រកមើលកា ររ  ភបំពា ន

ក្ន ុងចំ  មអ្ន កជំងឺដលបា ន  ើសរីស 

ដូចជា  ពីគ្ល ីនិកថទា ំផ្ទ  ះ ផ្ន ក   ះថា  ក់ 

គ្ល ីនិកសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត 

  អភិវឌ ពិធីសា  មូលដា  ន ស   ប់ឆ្ល ើយតប

ដល់ជនរង   ះ

  បញ្ច ូលសំណួរអំពីកា ររ  ភបំពា ន  ក្ន ុង

ទ  ង់ទទួលអ្ន កជំងឺ ឬតា រា ងពលវលា 

សមា  សន៍ជា មួយអ្ន កជំងឺ ។ ដើម ី  យ

លឿន  ះ   លើទ  ង់ដលមា ន   ប់។

  រៀបចំក ុមស្វ ័យជំនួយស   ប់  ្ត ី ឬ ផ្ត ល់

កន្ល ងដល់ក ុមដលពញចិត្ត នឹងធ្វ ើកា រងា រ

នះ។

  ស  បស  លួជា មួយក មុ  ្ត មូីលដា  ន ដើម ី

ចា ំជួយ  ្ត ីដលទទួលរងអំពើហឹង   (ឬ

បណ្ដ ះុបណា្ដ  លនរណា មា  ក់  នឹងកន្ល ង)។

  បង្ក ើតសវា ពិសសស   ប់ជនរង   ះ ពី

អំពើហឹង  ផ្ល ូវភទ  យរួមទា ំងកា រ  មូល

ភស្ត ុតា ងនិតិវជ្ជ វិទ  ។

 ភព:  ភព: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. បញ្ច ប់អំពើហឹង   ឆា ងំនឹង  ្ត .ី របា យកា រណ៍  ជា ជន Volume XXVI, No. 4, December 1999.
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 ្ត ីជួបប   លើកទីមួយ ជា អ្វ ី  បុ៉ស្ត ិបូ៉លីស  ផ្ទ ះរបស់  ្ត ី

ឬ  មណ លផ្ត ល់សវា សុខភា ព។ ពត៌មា នដលបា ន  មូល

មា នជា មធ មៈ

  ភទនអំពើហឹង  

 ភទ អា យុជនរង   ះ

 ភទ អា យុ និងទំនា ក់ទំនងរបស់អ្ន ក   ឹត្ត 

កា រអនុម័ត ICD-10៨១ ស   ប់ធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ជំងឺ  យវិស័យ

សុខា ភិបា លរបស់  ទសអា ចធ្វ ើ  យមា នភា ពងា យ  ួល

កត់    និង ធ្វ ើរបា យកា រណ៍ស្ត ពីីឧប តិ្ត ហតុនអំពើហឹង   ឆា ងំ

នឹង  ្ត ភីទ។ ICD-10 អា ចធ្វ ើបន្ថ មលខសមា  ត់ដល់  ភទ

របួស និងជំងឺផ ងៗ ដលអា ចប   ក់បា នពីអំពើហឹង  ជា មួល

ហតុសំខា ន់។ 

 អប់ ១៦: បទពិ  ធន៍ក្ន ងុ  ទសហ្វ លីីពីន អប់ ១៦: បទពិ  ធន៍ក្ន ងុ  ទសហ្វ លីីពីន

១. កម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ  លស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា លបង្ក ើតបា នជា គ   ងមួយ ដលអនុវត្ត  យមន្ទ ីរពទ ទូ  ហ្វ ីលីពីន 

ក្ន ុងកា រលើកឡើងពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ  យផ្ត ល់កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លសវា កម្ម  កា រ   វ   វ ផ ព្វ ផ  យពត៌មា ន 

និងកា រតសូ៊មតិ។  យចា ប់ផ្ត ើម  ឆា  ំ ១៩៩៨ កម្ម វិធី មា នបំណងចង់  យវជ្ជ បណ ិត ម  ្ត ីសុខា ភិបា លពា ក់ព័ន្ធ  និង

អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀតមា នលទ្ធ ភា ពអា ច វិនិច្ឆ យ័  គស    និងព  បា ល  ្ត ដីលជា ជនរង   ះពីអំពើហឹង  ។  លបំណង

សំខា ន់មា នៈ

 បង្ក ើននូវកា ររ  ច កា រអា ណិតអា សូរ និងកា រយល់ចិត្ត របស់ម  ្ត សុីខា ភិបា លចំ  ះជន រង   ះ  មទា ងំរក  កា រសមា  ត់

  ព  ឹងជំនា ញក្ន ុងកា រដឹងហតុដំបូង កា រពិនិត  កា រសា កសួរ កា រពិនិត រា ងកា យ កា រព  បា ល កា រអន្ត រា គមន៍វិបត្ត ិធ្ង ន់ធ្ង រ 

កា រសា កសួរពត៌មា នលំអិត កា រ  ឹក   និងកា របញ្ជ ូនជនរង   ះ

  បង្ក ើនចំណះដឹងពីសា  នភា ពដលឈា ន  រកអំពើហឹង   និងកា ររ  ភបំពា ន  មទា ំងជំនា ញក្ន ុងកា រទទួលសា្គ  ល់

ពីស   ដំបូងនអំពើហឹង   និងកា ររ  ភបំពា ន

២. ជា ងនះ  ទៀត ប   អំពើហឹង   ឆា ងំនឹង  ្ត  ី(VAW)  វូបា នបញ្ច លូ  ក្ន ងុកម្ម វិធីសិក  ដល មា ន   ប់  ក្ន ងុ

មហា វិទ  ល័យពទ មធ មនសា កលវិទ  ល័យស Silliman នទីក ុង Dumaguete និងមហា វិទ ល័យវជ្ជ សា  ្ត  Cebu។ 

គ   ងថ្ម នីះ  វូបា នអនុវត្ត  យក មុកា រងា រសុខភា ពបន្ត ពូជនិងវិទ  សា  ្ត សង្គ មនមជ មណ ល   វ   វ និងអភិវឌ ន៍

សង្គ មនសា កលវិទ  ល័យ De La Salle ក ុងម៉ា នីល ជា ក ុមតូចមួយដលមា នសមា ជិកចូលរួមជា  អ្ន កវទិ  សា  ្ត សុខភា ព

សង្គ ម ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល អ្ន កវិទ  សា  ្ត ជីវៈឱសថ និងសកម្ម ជនផ្ន កសុខា ភិបា ល ដលតសូ៊មតិស   ប់កលម្អ សុខភា ព

បន្ត ពូជរបស់  ្ត ី និងបុរសជនហ្វ ីលីពីន។

 ភព:  ភព: UNIFEM, http://www.unifem-eseasia.org/projects/evaw/vawngo/vamphil.htm and Integration of VAW into the Nursing and the 

MedicalCurricula: The Case of the Philippines-Pilar Ramos Jimenez, Philippines. Paper presented at the Global Forum for Health Research 

2000, Bangkok.



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?
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 អប់ ១៧: ឧទា ហរណ៍ផ ងទៀតនកា រឆ្ល ើយតបផ្ន កសុខា ភិបា លចំ  ះអំពើហឹង  ផ្អ កលើយនឌ័រ អប់ ១៧: ឧទា ហរណ៍ផ ងទៀតនកា រឆ្ល ើយតបផ្ន កសុខា ភិបា លចំ  ះអំពើហឹង  ផ្អ កលើយនឌ័រ

   លន  បា យសុខា ភិបា ល  ក្ន ងុ  ទសជា  ើននទ្វ បីអា មរិកឡា ទីន បា នបញ្ច លូសចក្ត  ី ណនា សំ   ប់លើក

ឡើងពីអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ៨៣-៨៤:

    មណ លសុខភា ពមួយក្ន ងុ  ទស El Salvador  ពូទ  ៤នា ក់បា នទទួលកា របណ្ដ ះុ បណា្ដ  លលើកា រផ្ត ល់អន្ត 

រា គមន៍ពលមា នវិបត្ត  ិ និងកា រ  កឹ  មូលដា  ន។ យ៉ា ង  ចណា ស់ មា នមា  ក់មា នវនចា ជួំយវជ្ជ បណ តិដលរក

អត្ត ស   ណ  ្ត ី  វូកា រជំនួយ។  ក្ន ងុមជ មណ លក៏បា នបង្ក ើត  លន  បា យមួយ ដលចងថា ពំុមា ន

 ្ត ណីា មា  ក់ដលស្វ ងរក ជំនួយពា ក់ព័ន្ធ នឹងអំពើហឹង    វូរងចា កំ្ន ងុជួរទ បុ៉ន្ត គអា ចជួបអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ព

 ប់ពល។ គ្ល និីកមា នបន្ទ ប់  យឡកមួយស   ប់ផ្ត ល់  កឹ  ៨៤។

     ទស Venezuelaអង្គ កា រ PLAFAM សា ខា របស់ IPPF Western Hemisphere Region បា នបណ្ដ ះុបណា្ដ  ល

អ្ន កផ្ត ល់សវា  រៀបចំបបបទធ្វ ើដំណើររបស់អ្ន កជំងឺឡើងវិញ និងបង្ក ើត  អប់ទ  ង់ចុះ   ះថ្ម ៨ី៥ ។

   ទីក ងុ Mumbai មជ មណ លវិបតិ្ត ចំណតតមួយមា ន   ះថា  “ Dilaasa  មន្ទ រីពទ រដ្ឋ  ដើម ផី្ត ល់សវា ដល់  ្ត ី

ជួបនឹងអំពើហឹង  ផ្ន កលើយនឌ័រ។ បា នបណ្ដ ះុបណា្ដ  ល ម ្ត  សីង្គ មកិច្ច  និងទី  កឹ   មជ មណ ល។ បុគ្គ លិកទា ងំ

អស់  ក្ន ងុមន្ទ រីពទ បា នទទួល កា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល និងបញ្ជ នូអ្ន កជំងឺ  ក្ន ងុមជ មណ លនះ។ កា រព  បា លសមរម  

និងកា រគា ំ   ផ្ល វូចិត្ត  វូបា នផ្ត ល់  មទា ងំជួយស្វ ងរកសវា គា ំ  ផ ងទៀត  ក  មណ ល៨៦។

    ទសម៉ា ឡសីុ មជ មណ លវិបតិ្ត ចំណតតមួយ  វូបា នបង្ក ើតឡើងស្ទ ើត  ប់មន្ទ រីពទ ទា ងំអស់ ស   ប់ព  បា ល

ជនរង   ះ  យសា រអំពើហឹង  ។ កា របង្ក ើតថ្ម មួីយទៀតគឺ ឧបករណ៍អង្ក តកា ររ  ភផ្ល វូភទតា មស្ត ង់ដា ពិសស

ដល  ើ   ស់ស   ប់  មូលភស្ត តុា ងផ្ល វូច  ប់ និងផ្ន កវជ្ជ សា  ្ត  ទូទា ងំ  ទស៨៧ ។

  តា ងំពីឆា   ំ១៩៩៥ ក សួងសុខា ភិបា ល   ទសហ្វ លីីពីន និងមជ មណ លវិបត្ត ិ  ្ត  ីបា នសា ក ល ងរួមគា  នូវមជ មណ ល

ព  បា ល និង  ះ   យវិបត្ត ិ  មន្ទ រីពទ  ស   ប់ជងរង   ះ ដលទទួលរងអំពើហឹង   ឆា ងំនឹង  ្ត ។ី គំនិតផ្ត ចួផ្ត ើម

នះជា គ   ង HAVEN មា ន  លបំណងផ្ត ល់កា រព  បា លសុខភា ព ក្ន ងុបរិសា  នរ  ចយនឌ័រ និង  ្ត មី   ី  ក្ន ងុ

មន្ទ រីពទ ។ មជ  មណ លគ   ង HAVEN  វូបា នបង្ក ើត   East Avenue Medical Center (EAMC)  ក្ន ងុក ងុ 

Quezon ដលជួយ «ជនក កី  និងទីទា ល់ក »។ មជ មណ លនះស្ថ តិ  អា គា រដា ច់  យឡក ហើយផ្ត ល់សវា ព  បា ល 

និងជំនួយជា ហិរញ្ញ វត្ថ  ុសមា  រ ផ្ល វូច  ប់ និងផ្ន កចិត្ត សង្គ ម ដល់ជនរង   ះ  យអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ៨៨។

    ទស ឆ្ម បបូរា ណ  វូទទួលបា នកា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល ដើម លីើកឡើងពីផលប៉ះពា ល់ក  យ ពីមា នកា ររ  ភផ្ល វូ

ភទក្ន ងុអំឡុងពលស  ្គ ាមសីុវិលរយៈពល ៧ឆា  ។ំ កា របណ្ដ ះុបណា្ដ  លមា ន  លបំណងព  កីតួនា ទីរបស់អ្ន កដឹកនា ំ

សហគមន៍ក្ន ងុកា រ  ះ   យប   អំពើហឹង  ផ្ល វូភទ៨៩ ។

  ទសអា ហ្រ ្វ កិខា ងត ងូ គ   ងទប់សា្ក  ត់អំពើហឹង  ក្ន ងុ  សូា រ និងបណ្ដ ះុបណា្ដ  ល និងដ គូ អង្គ ភា ពអភិវឌ ន៍

 ព័ន្ធ សុខា ភិបា លនសា កលវិទ  ល័យ Witwatersrand បា នអភិវឌ កម្ម វិធីសិក  យនឌ័រ និងសុខភា ពបន្ត ពូជស   ប់

ពទ មធ មដលមា នសមា សភា គយនឌ័ររឹងមា ៩ំ០ ។
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ដើម ីកត់   ពត៌មា ន ស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ ដលជា 

កតា  ធ្វ ើ  យមា នកា រឆ្ល ង  គ  ឬបណា្ដ  ល  យសា  ប់ វា ជា កា រ

ចា ំបា ច់ក្ន ុងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លម  ្ត ី និងតា មដា ន  យបា ន

ទៀងទា ត់នូវ  ព័ន្ធ  កត់   ថ្ម ីនះ។

កា រពិនិត តា មដា ននិងវា យតម្ល ពីភា ពក ីក  / សមភា ព និងកា រពិនិត តា មដា ននិងវា យតម្ល ពីភា ពក ីក  / សមភា ព និង

យនឌ័រ តា មរយៈ  ព័ន្ធ ពត៌មា នសុខា ភិបា លយនឌ័រ តា មរយៈ  ព័ន្ធ ពត៌មា នសុខា ភិបា ល

ថ្វ ីត ិតតមា នកា រទទួលសា្គ  ល់ថា  វិសមភា ពកំពុងបន្ត  និងកើន

ឡើង  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ និងបា នអភិវឌ ន៍  ព័ន្ធ 

ពត៌មា នសុខា ភិបា ល (HIS) មា នកា រទន់ខ  យ លើផ្ន ក

ពត៌មា នដល  ូវកា រ ស   ប់វា យតម្ល  និង  ះ   យប   

វិសមភា ពក្ន ងុវិស័យសុខា ភិបា ល។ កា រ  ឈមក្ន ងុកា រកំណត់

ពត៌មា នដល  ូវកា រ  ះ   យប    វិសមភា ពក្ន ុងវិស័យ

សុខា ភិបា ល បង្ក ើត  ព័ន្ធ  ពត៌មា នសុខា ភិបា ល ជ  ុញ  យ

មា នកា រយល់ ដឹងពីប   សមធម៌ និងអភិវឌ ជំនា ញចា ំបា ច់

ក្ន ងុកា រ  ើ   ស់ពត៌មា ន ស   ប់ធ្វ ើផនកា រ និងស   ចចិត្ត 

លើ  លន  បា យ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព៩១ ។ 

ជា ងនះ  ទៀត ដើម ីបង្ក ើន  ភពទិន្ន ន័យ ត  ូវកា រកលម្អ 

ជា  កា រចា បំា ច់ ស   ប់បញ្ច លូពត៌មា នពា ក់ព័ន្ធ នឹងសមធម៌។

ដើម ីវា យតម្ល សមធម៌ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា ល  យបា ន  ប់

  ន់ សូចនា ករសមធម៌  វូតបង្ក ើតឡើង។ កា រនះត  វូ  យ

មា នវិធា នកា រសុខា ភិបា ល   (ឬកា រវា ស់នកតា  កំណត់សុខភា ព 

និងចំណា ត់ថា  ក់សមធម៌ (ដូចជា កា រវា ស់ទីតា ងំសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម

ភទ អា យុ ជនជា តិ និងទីតា ំភូមិសា  ្ត  )  មទា ំងសម្ថ តភា ព

បងចកពត៌មា ន  យ  ងតា មចំណា ត់ថា  ក់ទា ំងនះ។

កា រនះអា ចស   ចបា ន  យធា នា ថា ចំណា ត់ថា  ក់សមធម៌

សម  ប និងវិធា នកា រសុខា ភិបា លមា ន   ប់  ភពទិន្ន ន័យ

នីមួយ ឬ  យបង្ក ើតយន្ត កា រ ដើម ីភា  ប់ទិន្ន ន័យក្ន ុង  ភព

ទិន្ន ន័យ។ ឧទា ហរណ៍ កា រភា  ប់ ទិន្ន ន័យអា ច  ូវបង្ក ើតឡើង 

 យកំណត់អត្ត ស   ណ ឬលខកូដតំបន់  តា ម  ភព

ទិន្ន ន័យផ ងៗ។ បណា្ដ  ញរងា  ស់សុខភា ព ចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើកា រ

បង្ក ើតសូចនា ករសមធម៌ និងបង្ក ើតយន្ត កា រ ដើម ីភា  ប់តំណត់

  ពត៌មា ន  ក្ន ុង  ភពទិន្ន ន័យ៩២ ។

កា រសង្ក ត  ក្ន ុងកា រ   វ   វ ពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទកា រសង្ក ត  ក្ន ុងកា រ   វ   វ ពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

បន្ថ ម  លើកា រតា មដា នជា  ចា  ំ  វូមា នកា រខិតខំ  ងឹ   ង

ចា ំបា ច់ក្ន ុងកា រ   វ   វិស័យសុខា ភិបា លសា ធា រណៈ លើ

អំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ។  ដូចដលបា នពិនិត ពីមុនមា ន

ទិន្ន ន័យតិចតួចបំផុតស្ត ពីីឧប ត្ត ហិតុ   ឬកា រដលអា ចមា នទ  ង់

ផ ងៗនអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ ជា ពិសសអំពើហឹង  លើ

ផ្ល ូវភទ។ ភា ពស្ម ុគសា  ញន GBV និង អត្ថ ន័យជា ក់ស្ត ង

របស់វា  ត  ូវ  យមា នកា រ   វ   វលើ  ទសជា ក់លា ក់

ណា មួយ ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជន ទំហំ និងសភា ពនប    និង

កតា  ពា ក់ព័ន្ធ ។

ឧទា ហរណ៍ពីគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមថា  ក់ជា តិ ក្ន ុងកា រលើកឡើងពី

ត  ូវកា រ   វ   វ GBV គឺគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមសុខភា ព និងអំពើ

ហឹង  ផ្អ កលើយនឌ័រ  អា ហ្រ ្វ ិកខា ងត ូង (SAGBVHI) បា ន

បង្ក ើតឡើង  ឆា  ំ ២០០០៩៣។ តា មរយៈ កា រធ្វ ើជា ដគូជា 

មួយអង្គ កា រ និង  ឹះសា  នពា ក់ព័ន្ធ ទូទា ំងវិស័យ SAGBVHI 

មា ន  លបំណងកសា ងសមត្ថ ភា ពម  ្ត ីសុខា ភិបា ល ឆ្ល ើយ

តបនឹងអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព 

និងសម  ប។  ល  មួយក្ន ុងចំ  ម  ល  ទា ំង

អស់គឺកា រព  ងឹកម្ម វិធី   វ   វថា  ក់ជា តិលើអំពើហឹង   ឆា ងំ

នឹងភទ។

កា រសិក  ពហុ  ទសរបស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កលើ

សុខភា ព  ្ត ី និងអំពើហិង   ួសា រ  ឆា ំងនឹង  ្ត ី គឺជា កា រ

ខិតខំ  ឹង   ងមួយ៩៤។  ទសដលបា នធ្វ ើកា រសិក   មា ន 

Bangladesh, Brazil, Japan, Namibia, Peru, Samoa, 

Tanzania និងThailand។ លទ្ធ ផលនកា រសិក  នឹងចញ

ផ  យក្ន ុងពលឆា ប់ៗ ហើយវត្ថ ុបំណងមា នដូចជា ៈ

 •  ធ្វ ើកា របា៉ ន់សា  នជា ក់លា ក់  លើកា រកើតមា នអំពើ

ហិង   ឆា ងំនឹង  ្ត  ី  ក្ន ងុ  ទសទូទា ងំពិភព  ក

ក្ន ុងលក្ខ ណៈមួយមា នសង្គ តភា ព និងជា ស្ត ង់ដា  

ដលអា ច  យ  ទសនីមួយៗធ្វ ើកា រ  ៀបធៀប

 •  រៀបចំជា ឯកសា រនួវទំនា ក់ទំនងរវា ងអំពើហិង  ក្ន ុង

 សួា រ  ឆា ងំនឹង  ្ត  ីនិងផលប៉ះពា ល់ដល់សុខភា ព

នអំពើនះ

 •  កំណត់បា នពីហា និភ័យ និងកតា  ទប់សា្ក  ត់អំពើ

ហិង  ក្ន ុង  ូសា រ  ឆា ំងនឹង  ្ត ី  មទា ំង  ៀប

រវា ងកតា  ទា ំង  ះ



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 47

 អប់ ១៨: សចក្ត ណីនា មួំយចំនួនក្ន ងុកា រធ្វ ើសមា  សជា មួយ  ្ត  ី  ពលធ្វ ើកា រអង្ក ត អប់ ១៨: សចក្ត ណីនា មួំយចំនួនក្ន ងុកា រធ្វ ើសមា  សជា មួយ  ្ត  ី  ពលធ្វ ើកា រអង្ក ត

 តា មសហគមន៍លើអំពើហឹង  ពីដគូជិតស្ន ទិ តា មសហគមន៍លើអំពើហឹង  ពីដគូជិតស្ន ទិ

 ភព:  ភព: សិកា្ខ  សា លា ស   ប់ម  ្ត ីមូលដា  ន។   កា រសិក  របស់   WHO Multi-Country ពីសុខភា ពរបស់  ្ត ី និងអំពើហឹង  ។  នា យកដា  នយនឌ័រ 

និងសុខភា ព  ្ត ី ទីក ុង Geneva, WHO

១.កា រចា ប់ផ្ត ើមនកា រសិក  ១.កា រចា ប់ផ្ត ើមនកា រសិក  

 ពលចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើកា រសិក   សហគមន៍ 

 កា រសំខា ន់  ូវៈ

 • ស្ល ៀកពា ក់សមរម

 • ធ្វ ើទឹកមុខ  ស់  ះ

 • មា នសុទិដ្ឋ និយម

 •   ូវប   ក់ថា ពត៌មា នដល  មូលបា ននឹង  ូវរក  

កា រសមា  ត់

 • ឆ្ល ើយសំណួរ  យ   ះ  ង់

២. កា រធ្វ ើបទសមា  សន៍២. កា រធ្វ ើបទសមា  សន៍

 • សមា  សតមុខស   ទ

 • ចូរអព  ក ឹត

 • សូមកំុទទួចចម្ល ើយ

 •  ើភា ពវឆា  តចំ  ះមុខស   ដលមា នកា ររា រក

 • ចូរកុំវិនិច្ឆ ័យ  ្ត ី

 • កំុ  ញា ប់សមា  សពក

 • កំុបងា  ញកំរងសំណួរដល់អ្ន កណា ឡើយ

៣. ខ្ល ឹមសា រនសចក្ត ីអនុ   ត៣. ខ្ល ឹមសា រនសចក្ត ីអនុ   ត

 • កា រសមា  ត់នកា រសិក  

 •  លបំណងទូ  នកា រសិក  

 •  ធា នបទមួយចំនួនអា ចពិបា កក្ន ុង កា រពិភា ក  

 •  អ្ន កផ្ត ល់បទសមា  សន៍អា ចរលងសំណួរ ឬឈប់ផ្ត ល់

ចម្ល ើយ  ង់កន្ល ងណា មួយ

 • ហត្ថ លខា របស់ធ្វ ើបទសមា  សន៍

៤. កា រសួរសំណួរ៤. កា រសួរសំណួរ

 • អា នសំណួរដលបា នសរសរ

 •  មិនសំណូមពរចម្ល ើយនូវសំណួរផ ងទៀត 

 • អា នសំណួរតា មលខរៀង

 • កំុរលងសំណួរ

 • ធ្វ ើតា មកា រណនា ំពីរបៀបអា នសំណួរ

 • កំុប   ក់ជ  ើសចម្ល ើយ  សំណួរផ ងទៀត

៥. កា រ  ះ   យកា រអា ក់ខា ន៥. កា រ  ះ   យកា រអា ក់ខា ន

 • រិះរកមធ  បា យដើម ី  យមា នឯកជនភា ព

 •  ណា ត់ពលជួបម្ត ងទៀតនូវចំណុចដលមិនបា ន

សមា  សន៍

 • សួរសំណួរពីនះពី  ះ

៦. សុវត្ថ ិភា ព និងប   សីលធម៌៦. សុវត្ថ ិភា ព និងប   សីលធម៌

 • ភា ពរ  ចន  ធា នបទ   វ   វ

 •  កា រអនុ   ត  ្ត ីពា ក់ព័ន្ធ  (សា  មីរបស់នា ង និងអ្ន ក

ផ ងទៀត) និងអ្ន កស្ម ័  ចិត្ត 

 • កា រសមា  ត់

 • សុវត្ថ ិភា ពរបស់អ្ន កផ្ត ល់បទសមា  សន៍

 •  រពកា រស   ចចិត្ត របស់  ្ត ី

៧. កា រគា ំ   ្ត ីដលផ្ត ល់បទសមា  សពីអំពើហឹង  ៧. កា រគា ំ   ្ត ីដលផ្ត ល់បទសមា  សពីអំពើហឹង  

 •  តួនា ទីរបស់អ្ន កជា អ្ន កធ្វ ើបទសមា  សន៍  ូវកត់   

ចម្ល ើយរបស់  ្ត ី មិនមនផ្ត ល់  ឹក   ឬដំបូនា  ន។ 

 ពល  ្ត ីបញ្ច ញកា រឈឺចា ប់

 • ចូរនិយា យលង  យមា នទន់ភ្ល ន់ និងបទបន

 •  ូវអត់ធ្ម ត់ និង  គត់  គំ

 •   ូវផ្ត ល់  បល់របៀបអា ណិតដូចជា  «ខ្ញ ុំដឹងថា វា 

លំបា កខា  ំងណា ស់»

 •  ឈប់សំរា កសិន ឬចា ំសមា  សន៍ពលក  យបន្ត ទៀត

៨. កា រគា ំ   ្ត ីដលផ្ត ល់ចម្ល ើយលើអំពើហឹង  ៨. កា រគា ំ   ្ត ីដលផ្ត ល់ចម្ល ើយលើអំពើហឹង  

    ស   ប់តក្ន ុងករណីផា  កធ្វ ើបទសមា  សន៍

 • បើសិនជា សភា ពរបស់  ្ត ីមិនចង់បន្ត 

 • បើសិនជា អ្ន កគិតថា កា របន្ត អា ចខា ត   ជន៍ 

៩. កា រគា ំ   និងសុវត្ថ ិភា ពស   ប់អ្ន កសមា  សន៍៩. កា រគា ំ   និងសុវត្ថ ិភា ពស   ប់អ្ន កសមា  សន៍

 • រា យកា រណ៌ដល់  ធា ន

 • និយា យជា មួយ  ធា ន ឬសមា ជិកក ុម

 • សួរសំុ  បល់  ឹក  

 •  ូវមា នកា រ  ុង  យ័ត្ន ដើម ីធា នា សុវត្ថ ិភា ព 

ឧទា ហរណ៍ កា រសមា  សន៍  ូវធ្វ ើ  ពល រសៀល  ូវច  ស់

ថា មិន  ូវ  តឯង។
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 •  ស្វ ងរក និង  ៀបធៀបយុទ្ធ សា  ្ត  ះ   យ

ស   ប់  ្ត ីដលទទួលរងនូវអំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រ

សចក្ត ីណនា ំលើបច្ច កទសធ្វ ើបទសមា  សន៍  កា រធ្វ ើ

អង្ក ត  តា មសហគមន៍ លើអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីដល

វិវត្ត  ជា ផ្ន កមួយនកា រសិក   និង  ូវបា ន  ើ   ស់ក្ន ុង

កម្ម វិធីបណ្ដ ះុបណា្ដ  លស   ប់អ្ន កសង្ក ត  មួលដា  នស   ប់

កា រសិក  នះ។ សចក្ត ណីនា នំះ លើកឡើងពីប   វិធីសា  ្ត 

ទា ក់ទងនឹងកា រ  មូលទិន្ន ន័យ  សហគមន៍ (  អប់១៨)។

កា រឆ្ល ើយតបផ ងទៀតកា រឆ្ល ើយតបផ ងទៀត

មធ  បា យផ្ល ូវច  ប់ និងតុលា កា រមធ  បា យផ្ល ូវច  ប់ និងតុលា កា រ

កំណទ  ង់ផ្ន កច  ប់កំណទ  ង់ផ្ន កច  ប់

 ក្ន ុងអំឡុងទសវត ឆា  ំ ១៩៨០ និង១៩៩០ កំណទ  ង់

ច  ប់ទា ក់ទងនឹងកា ររ  ភបំពា ន ផ្ល ូវភទ និងកា ររ  ភ

លើរា ងកា យ និងផ្ល ូវភទ  យដគួជិតស្ន ិទ្ធ   ូវបា នធ្វ ើឡើង

 ក្ន ុង  ទសជា  ើន៩៦។ កំណទ  ង់ទា ំង  ះរួមមា នៈ

 •  កា រផា  ស់ប្ត ូរច  ប់ដលធ្វ ើ  យ  ្ត ី  តជា ប់ ក្ន ុង

អំពើហិង   ដូចជា ច  ប់លងលះ និងទទួលមរតក

 •  លុបបំបា ត់  លនូវឧបសគ្គ  ក្ន ុងកា រកា ត់  សដូច

ជា ភស្ត ុតា ងពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រចា ប់រ  ភ  ូវធា  ក់  

លើខា ង  ីមិនមនជា ភា គីបុរស

 •  កា រលុបបំបា ត់  ប់ទិដ្ឋ ភា ពនច  ប់ ដលរីសអើង

ចំ  ះ  ្ត ី ដូចជា ច  ប់ដលមិនទទួលសា្គ  ល់កា រ

រ  ភផ្ល ូវភទ ជា កា របញ្ច ូលអង្គ ជា តិបុរស  ក្ន ុង

 ដា ប់ភទ ឬកា រចា ប់រ  ភ  យបុរសជា សា  មី

 •  អនុម័តក បខ័ណ គតិយុតិ្ត រ  ចយនឌ័រ ដូចជា កា រ

ដា ក់  សទណ ដល់អំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រ អនុម័ត

ច  ប់ស្ត ីពីកា រយា យី ផ្ល ូវភទ ច  ប់ទទួលសា្គ  ល់កា រ

រ  ភសពសន្ធ វៈលើកុមា រ និងសា ហា យស្ម ន់

រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ របស់  ទស   សីុល បា នអនុម័ត  ឆា  ំ ១៩៨៨ 

ដលមា នលក្ខ ខន្ត ិកៈមួយ ចងថា  រដ្ឋ គួរតជួយ  ួសា រសំ

 លើមនុស មា  ក់ៗនសមា ជិក  ូសា រ និងបង្ក ើតយន្ត កា រ 

ទប់សា្ក  ត់អំពើហិង   ដលមា នលក្ខ ខណ ពា ក់ព័ន្ធ ជា  ើន។ 

 ឆា  ំ ១៩៩១ រដា  ភិបា ល  ទសកា ណា ដា  បា ន  កា ស

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមអំពើហិង   ួសា ររយៈពល៤ឆា  ំ ដើម ីកៀរគរ

សកម្ម ភា ពសហគមន៍ ព  ឹងក បខ័ណ ច  ប់របស់  ទស 

និងបង្ក ើតសវា  ក្ន ុងសហគមន៍ជនជា តិដើម។   ទស

អូ  ្ត ាលីសហគមន៍រដ្ឋ  Commonwealth ស្ត ីពីអំពើហិង  

 ឆា ំងនឹង  ្ត ី  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  យនា យករដ្ឋ ម  ្ត ី

ដើម ីសិក    វ   វ ស  បស  ួលកា រអភិវឌ  ល

ន  បា យ កម្ម វិធីនីតិកម្ម  និងកា រជំរុញ  យមា នកា រអនុវត្ត  

ច  ប់អនុវត្ត  និងស  បស  ួលកា រអប់រ សហគមន៍ ស្ត ីពី

អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ៩៧ ។

  ទស ម៉ា ឡសីុ ច  ប់អំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រឆា  ំ ១៩៩៤ 

(ច  ប់ ៥២១) បា នចា ត់ទុកអំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រថា ជា 

ប   នកា រគិតគូរបស់រដ្ឋ ៩៨។ ឥឡូវនះអំពើហិង  ក្ន ងុ  សួា រ

 ូវបា នចា ត់ទុកថា ជា បទឧក ឹដ្ឋ ។  លបំណងសំខា ន់ន

ច  ប់នះគឺដើម ីធា នា សុវត្ថ ិភា ពរបស់ជនរង   ះ  យសា រ

អំពើហិង  ។ ច  ប់នះផ្ត ល់បទប   កា រពា រប ្ដ  ះអា សន្ន 

 មទា ំងដា ក់ទណ កម្ម នូវរា ល់អំពើទា ំងឡា យណា  ដល

ល្ម ើសនឹងបទប   នះ។ ច  ប់នះ  ប់  ង  យក សួង 

ឯកភា ពជា តិ និងអភិវឌ ន៍សង្គ ម និងអនុវត្ត  យម  ្ត ី

សុខុមា លភា ពសង្គ ម និងនគរបា ល។ ច  ប់មិនកា រពា រជន

ដលរស់  ជា មួយគា   បុ៉ន្ត កា រពា រជនដលមិនទា ន់រៀបកា រ 

 យ  ង  តា មច  ប់រដ្ឋ បវណី និង  ពណី។

ច  ប់ពិសសស   ប់ដា ក់ទណ កម្ម លើអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ

កា រទប់សា្ក  ត់អំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ និងច  ប់កា រពា រជនរង

  ះ   ទសកូរខា ងត ូង  ើ   ស់ស   ប់ដា ក់ទណ កម្ម 

និងនីតិសម ទា អ្ន ក   ឹត្ត   មទា ំងធ្វ ើរបា យកា រណ៍  យ

 ឹះសា  នវជ្ជ សា  ្ត  និងមជ មណ លផ្ត ល់  ឹក  ៩៩។

កា រ  មូលភស្ត ុតា ងនិតិវជ្ជ វិទ  កា រ  មូលភស្ត ុតា ងនិតិវជ្ជ វិទ  

សមា សភា គសំខា ន់មួយន  ព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌ គឺ  ព័ន្ធ យុតិ្ត ធម៌

 ូពទ ស   ប់  មូលភស្ត ុតា ងនិតិវជ្ជ វិទ  ក្ន ុងករណីមា ន

អំពើហិង  ផ្ល ូវភទ។  ក្ន ុង  ទសជា  ើន ភស្ត ុតា ងនះ

អា ច  ើ   ស់  ក្ន ុងតុលា កា រ បា ន  ពល  មូល  យ

អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លដលទទួលសា្គ  ល់ពិសស។  យ

បា ន  ើសរីស ជា ពិសស  យរដ្ឋ ម  ្ត ីទា ំងមា នតួនា ទីដូច

នឹងម  ្ត ីសុខា ភិបា លធម្ម តា  ដលពិបា កជួបព  បា លជនរង

  ះអន់ ហើយមិនមា នបំណង ឬអសមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រផ្ត ល់

សវា ព  បា លបនា  ន់១០០។ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និង 



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 49

PAHO បា នអភិវឌ សចក្ត ីណនា ំជា  ើន ក្ន ុងពលថ្ម ីៗនះ 

ដើម ីកលម្អ កា រឆ្ល ើយតបតា មផ្ល ូវច  ប់ចំ  ះអំពើហិង  ក្ន ុង

 ួសា រ និងផ្ល ូវភទ។  អា មរិកឡា ទីន វិធា នកា រដល

បា នសន  ជា  ើន  ូវបា នអនុវត្ត ដូចជា តងតា ំអ្ន កផ្ត ល់សវា 

និតិវជ្ជ វិទ   និងបណ្ដ ះុបណា្ដ  ល  យអង្គ កា រ  ្ត  ី និងអនុ   ត

 យ  ូពទ ទូ   ហើយ  ក្ន ុងករណីខ្ល ះ  ូពទ មធ ម

 មូលភស្ត ុតា ងនិតិវជ្ជ វិទ    Nicaragua  ។

ច  ប់រដ្ឋ បវណីច  ប់រដ្ឋ បវណី

ជ  ើសមួយក្ន ុងកា រកំណត់  សអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រគឺកា រ

 ើ   ស់ច  ប់រដ្ឋ បវណីដលសា លដីកា  ូវបា នចញដើម ី

ហា មឃា ត់អ្ន ក   ឹត្ត បទរ  ភកំុ  យជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ  ឬ

  ឹត្ត អំពើហិង  ដា ក់ដគូបស់គា ត់ ត  ូវ  យគា ត់ចញ

ពីផ្ទ ះប    យគា ត់ចញថ្ល មើលថ ឬទំនុកបំរុងកូន ឬ

ត  ូវ  យគា ត់ស្វ ងរកទី  ឹក   ឬព  បា លរបួសសា  មពី

កា រ  ើអំពើហិង  ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យភស្ត ុតា ងស្ត ីពី

 សិទ្ធ ភា ពនវិធីនះបា នបងា  ញថា  វា មិនបា ន  គជ័យទា ំង

អស់ដូចដីកា ទប់សា្ក  ត់អំពើហិង  ទ១០១ ។

កា រមា នច  ប់បបនះមិនទា ន់  ប់   ន់ទ។ យន្ត កា រ  ូវកា រ

 យមា នដំណើរកា រដើម ីធា នា ថា   ្ត ីដលស្វ ងរកសវា 

ផ្ល ូវច  ប់មិនអា ចខ្វ ះសុវត្ថ ិភា ព ឬបា ត់បង់កា រងា រ/កា រអប់រ។ 

ឧទា ហរណ៍ ច  ប់យា យីផ្ល ូវភទ  ទីកន្ល ងធ្វ ើកា រ  ូវធា នា  

កា រពា រ  ្ត មិីន  យបា ត់បង់កា រងា រ  ពលមា នហតុកា រណ៍

កើតឡើង។

របា យកា រណ៍តា មអា ណត្ត ិរបា យកា រណ៍តា មអា ណត្ត ិ

  ទសមួយចំនួនច  ប់អំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រ ឬច  ប់

រ  ភផ្ល ូវភទ ត  ូវ  យមា នកា រធ្វ ើរបា យកា រណ៍តា ម

អា ណត្ត ិស្ត ីពីបទល្ម ើស  យអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល។ 

ក្ន ុងខណៈដលគបង្ក ើនកា រធ្វ ើរបា យកា រណ៍ លក្ខ ខន្ត ិកៈនះ

អា ច  ឆា ំងនឹងផល   ជន៍ និងបង្ក ើតឧបគ្គ ចម ងដល់

 ្ត ីក្ន ុងកា រទទួលបា នសវា សុខា ភិបា ល។  ូវមា នកា រថ្ល ឹង

ថ្ល ង  យ  ុង  យ័ត្ន មុននឹង  ើ   ស់។

ជំនួយផ្ល ូវច  ប់  យឥតគិតថ្ល ជំនួយផ្ល ូវច  ប់  យឥតគិតថ្ល 

កា រផ្ត ល់កា រ  ឹក   និងជំនួយផ្ន កច  ប់  យមិនគិតថ្ល  ឬកា រ

ចញជំនួសជា ត  ូវកា រសំខា ន់ស   ប់  ្ត ី ដលមា ន   ក់

ចំណូលទា ប។ ពត៌មា នស្ត ីពីអត្ថ ិភា ពនជំនួយផ្ល ូវច  ប់ និង 

ទី  ឹក  ផ្ន កច  ប់គួរតផ ព្វ ផ  យ  យបា ន ទូលំទូលា យ 

ទើប  ្ត ីមា នពត៌មា ន  ើន ហើយមិនមា នកា ររា រកក្ន ុងកា រសំុ

ជំនួយផ្ន កច  ប់សូម ីតគា ន់ខ្វ ះខា តថវិកា ក៏  យ។

កា រជួយស ្គ   ះផ្ល ូវច  ប់ផ ងទៀតកា រជួយស ្គ   ះផ្ល ូវច  ប់ផ ងទៀត

កា រជួយស  ្គ ោះផ្ល ូវច  ប់  ូវបា ន  ើ   ស់តា មមធ  បា យ

ផ ងៗ។ មធ  បា យទា ំង  ះមា នដូចជា  បុ៉ស្ត ិបូ៉លីសមា ន

តនា រីមណ លស  បស  លួដលមា នបំណងជួយ  ះ   យ

ប   ក   ព័ន្ធ ច  ប់តុលា កា រ  ូសា រ និងតុលា កា រពិសស 

 ះ   យអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លម  ្ត ី

នគរបា លមធា វី សភា ចា របុរសសា ធា រណៈ និង  ក ម 

 មទា ំងផ្ត ល់ទី  ឹក   ពិសសដល់  ្ត ីក្ន ុងកា រ  ះ   យ

ក្ន ុង  ព័ន្ធ តុលា កា របទឧក ិដ្ឋ ១០២។

 លន  បា យគា ំ  ជនក ីក  និងឆ្ល ើយតបនឹងយនឌ័រ លន  បា យគា ំ  ជនក ីក  និងឆ្ល ើយតបនឹងយនឌ័រ

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមថា  ក់អន្ត រជា តិគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមថា  ក់អន្ត រជា តិ

កា រប្ត ជា  អន្ត រជា តិមា នកា រកើនឡើង ក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យភា ព

ក ីក  និងវិសមភា ព  មទា ំងលើកកម្ព ស់សិទ្ធ ិមនុស ។

ឯកសា រយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  (PRSPs) លើក

ឡើងពីផនកា ររបស់  ទសស   ប់អភិវឌ ន៍សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម

និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ។ សចក្ត ី  កា សសហស វត

ដលបា នចុះហត្ថ លខា  ឆា  ំ ២០០០ បា នធ្វ ើ  យរដ្ឋ ជា 

សមា ជិកអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ប្ត ជា  ស   ច  យបា ននួវ

មុខស   ដលអា ចវា ស់បា ន និងតា មពលវលា កំណត់ដល

គដឹងថា  ជា  ល  អភិវឌ ន៍សហស វត ដលមា ន  ល

  និងមុខស   ជា  ើនពា ក់ព័ន្ធ នឹងប   អំពើហិង   ឆា ំង

នឹងភទ១០៣។ ជា ពិសស  ល  ពា ក់ព័ន្ធ  ៣ ដំបូងមា ន 

ដូចជា ៈ

 •   ល  ទី ១: លុបបំបា ត់ភា ពក ីក  និងភា ពអត់

ឃា  នកំរិតធ្ង ន់។

 •   ល  ទី ២: ស   ចបា ននូវអប់រ បឋមសិក  ជា 

សា កល

 •   ល  ទី ៣: លើកកម្ព ស់សមភា ពយនឌ័រ និង

ផ្ត ល់អំណា ច  យ  ្ត ី
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមថា  ក់ជា តិគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមថា  ក់ជា តិ

 យមិនគិតពីសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម  ្ត ីភា គ  ើនជួប

 ទះនូវហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឬដុនដា ប  យសា រតអំពើ

ហិង   ឆា ំងនឹងភទ។ សា  នភា ពកា ន់តអា ក ក់ខា  ំងចំ  ះ

 ្ត ីដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប។ មា ន  លន  បា យ 

ឬកា រអន្ត រា គមន៍តិចតួច ដលបា ន   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់

លើកា រទប់សា្ក  ត់ និងលុបបំបា ត់ផលលំបា កសដ្ឋ កិច្ច  យ

សា រត GBV។

វិធា នកា រមួយចំនួនដលអា ច  ូវពិចា រណា មា នដូចជា ៈ

 •  កម្ម វិធីផ្ត ល់ជំរកប ្ដ  ះអា សន្ន  និងរយៈពលវង

ដលមា នតម្ល ទា ប និងមា នអា ទិភា ពចំ  ះ  ្ត ី 

ដលចា កចញពីអំពើរ  ភបំពា ន។

 •   លន  បា យ  កន្ល ងធ្វ ើកា រ ដលអនុវត្ត ចំ

 ះ  ្ត កំីពុងរស់  ក្ន ងុសា  នភា ពរ  ភបំពា ន ដើម ី

បង្ក រលក្ខ ណៈ  យ  ្ត ីឈប់សំរា កព  បា ល និង 

រៀបចំពលវលា ធ្វ ើកា រ  យមា នភា ពបត់បន។

យ៉ា ង  ចណា ស់  លន  បា យគួរតដា ក់  យ

អនុវត្ត  ដើម ីទប់សា្ក  ត់  ្ត ីមិន  យឈប់ពីកា រងា រ

 យសា រតប   អំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រ។ ជា ងនះ

 ទៀត ក៏មិនគួរមា នកា ររីសអើងក្ន ុងកា រផ្ត ល់

កា រងា រដល់  ្ត ី ដលជា ជនរង   ះ  យសា រអំពើ

រ  ភផ្ល ូវភទ។

 •  កា រផ្ដ ល់កម្ច ដីលមា នកា រ   ក់ទា បដល់  ្ត រីកលំ  

ថ្ម ីបនា  ប់ពីចា កចញពីអំពើហិង  

 •   លន  បា យឥណទា នស   ប់កា រព  បា លដល់

 ្ត ីទទួលរងនូវអំពើហិង   ដើម ី  យ  ្ត ីមា នភា ព

 អប់ ១៩: គំនិតផ្ត ចួផ្ត ើម  តា មសហគមន៍ដើម កីា ត់បន្ថ យ GBV អប់ ១៩: គំនិតផ្ត ចួផ្ត ើម  តា មសហគមន៍ដើម កីា ត់បន្ថ យ GBV

 អា មរិកឡា ទីន និង Caribbean,NGOs ជា  ើនបា នអនុវត្ត កម្ម វិធីដើម ីលើកកម្ព ស់កា រផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បថ និងកា រ

អនុវត្ត របស់សហគមន៍ពា ក់ព័ន្ធ នឹងបទដា  នយនឌ័រ និងអំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី ដលជា សមា សភា ពនកម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ 

HIV/AIDS និងសុខភា ពបន្ត ពូជ។ កម្ម វិធីតិចតួចដល  ូវបា នវា យតម្ល បា នល្អ សំណូមពរថា  វិធីសា  ្ត អនុវត្ត  តា ម

សហគមន៍អា ចមា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បទ និងឥរិយា បថហិង  ។ ឧទា ហរណ៍មួយនកម្ម វិធី H អនុវត្ត 

 យ NGOs ៤ ដលមា ន  លបំណងផា  ស់ប្ត ូរបទដា  នយនឌ័រ និងឥរិយា បថផ្ល ូវភទ   ទស Bolivia, Brazil, 

Colombia, Jamaica, Mexico និង Peru។ កម្ម វិធីមា នសមា សភា គ ៤:

 a)  កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លម  ្ត ី ដើម ីធ្វ ើកា រជា មួយបុរសវ័យក្ម ងក្ន ុងផ្ន កសុខភា ព និងសមភា ពយនឌ័រ  យ  ើ   ស់

ឯកសា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងវីដអូ 

 b)   ទីផ  រសង្គ ម និង   មអនា ម័យ

 c) កា រលើកម្ព ស់សវា សុខា ភិបា ល

 d) កា រវា យតម្ល កា រផា  ស់ប្ត ូរបទដា  នយនឌ័រ។ 

 ឆា  ំ ២០០២ PROMUNDO និង Horizons បា នចា ប់ផ្ត ើមវា យតម្ល  ២ឆា  ំ ដើម ីវា ស់  សិទ្ធ ភា ព វិធីសា  ្ត ពីរផ ង

គា   យ  ៀបធៀប  នឹងមូលដា  ន  ួតពិនិត ។ អ្ន ក   វ   វបា នអភិវឌ ឧបករណ៍ “បុរសសមធម៌យនឌ៍រ” 

(Leichert) មា នសំណួរ ២៤ ស   ប់វា ស់ឥរិយា បថ។ វិធីសា  ្ត មា នកា រធ្វ ើតសមុន និងក  យដំណើរកា រ  មទា ំង

ធ្វ ើកា រអង្ក តពិនិត តា មដា ន  តា មសហគមន៍រយៈពល ៦ខ។ ជា ងនះ  ទៀត កា រអង្ក តបា ន  មូលពត៌មា នបប

គុណភា ពក្ន ុងចំ  មបុរស និងដគូ  ្ត ីរបស់គ។ លទ្ធ ផលដំបូងបងា  ញថា  កម្ម វិធីបា ន  គជ័យក្ន ុងកា របង្ក ើនសមធម៌

យនឌ័រ និងកា ត់បន្ថ យឥរិយា បថដលធ្វ ើ  យបុរសមា នហា និភ័យខ្ព ស់ក្ន ុងកា រឆ្ល ង HIV/AIDS។

 ភព:  ភព: Boot S, Ellsberg M, Morrison A. កា រ  ះ   យអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ   Latin American and Caribbean Region: កា រពិនិត ឡើង
វិញពិសសលើកា រអន្ត រា គមន៍។  World Bank Working Paper no.: 3438. Oct. 2004.



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ច  ះ   យភា ពក ីក  និងកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងអំពីហិង   ឆា ំងនឹងភទ  យរបៀបណា ?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 51

មា  ស់កា រលើហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ដូចគា  នះដរកម្ម វិធីសកម្ម ភា ព

វិជ្ជ មា នស   ប់ក ុមបា ត់ឱកា សផ ងទៀត។

 •  កម្ម វិធីពិសសស   ប់បណ្ដ ះុបណា្ដ  លកា រងា រជំនួស

កន្ល ងធ្វ ើកា រ ឬជួយរក   ក់ចំណូលតា មមធ  

បា យផ ងទៀតដើម ីប ្ជ ៀស  ្ត ីកំុ  យជា ប់ក្ន ុង

អំពើហិង  ។

រដា  ភិបា លអា ចផ្ត ល់ថវិកា ស   ប់ជំរុញអង្គ កា រ  តា មសហ-

គមន៍ និងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា លផ ងទៀតអនុវត្ត កម្ម វិធីនះ។

ជា ងនះ  ទៀតយុទ្ធ សា  ្ត អន្ត រវិស័យគួរតបា ន  ើសរីស

ស   ប់រៀបចំ និងអនុវត្ត  លន  បា យ និងកា រអន្ត រា គមន៍

ខា ងលើ។ 

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម  សហគមន៍គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម  សហគមន៍

មណ ល និងទីជ  កស   ប់  ្ត ីមា នវិបត្ត ិមណ ល និងទីជ  កស   ប់  ្ត ីមា នវិបត្ត ិ

ចា ប់តា ំងទសវត ឆា  ំ ១៩៦០ មកអង្គ កា រស   ប់  ្ត ីបា នធ្វ ើ

យុទ្ធ នា កា រ  ឆា ំងអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ និងបា នបង្ក ើត

វិធា នកា រផ ងៗ ដើម ីផ្ត ល់កា រឧបត្ថ ម្ភ ដល់  ្ត ីដលរួចផុត

ពីអំពើហឹង  ។ មជ មណ លស   ប់  ្ត ីមា នវិបត្ត ិទីជ  ក

របស់  ្ត ី និងទីកន្ល ងសា  ក់  មួយរយៈខ្ល ី គឺជា កា រឆ្ល ើយតប

ដល  ូវបា នគ  ើ   ស់ញឹកញា ប់ជា ងគ។ មជ មណ ល

ស   ប់  ្ត ីមា នវិបត្ត ិដលមា នអ្ន កធ្វ ើកា រ  យសង្គ ម និង

ទី  ឹក  ដលបា នទទួលកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លរួចហើយ គឺជា 

ផ្ន កមួយដ៏សំខា ន់នកា រឆ្ល ើយតបរួមមួយ  នឹងអំពើហិង  

 អប់ ២០:  លកា រណ៍នកា រអនុវត្ត ល្អ ក្ន ងុកា រ  ះ   យអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ អប់ ២០:  លកា រណ៍នកា រអនុវត្ត ល្អ ក្ន ងុកា រ  ះ   យអំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ

 ក្ន ុងទសវត ថ្ម ីនះ បទពិ  ធន៍ក្ន ុងកា រ  ះ   យអពើហិង   ឆា ំងនឹងភទបា នទទួលមរៀន និងកា រអនុវត្ត ល្អ 

 ើន។ លទ្ធ ផលទា ំង  ះមា នដូចខា ងក  មៈ

 •  សកម្ម ភា ពថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  នជា ត  ូវកា រចា ំបា ច់ ដើម ី  ះ   យអំពើហឹង   ឆា ំងភទឌ័រ។  ល

ន  បា យថា  ក់ជា តិដើរតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ុងកា របង្ក ើតយន្ត កា រផ្ល ូវកា រ និងអនុម័ត បទដា  នគតិយុត្ត ិ។ ដើម ី  យ  ្ត ី

ទទួលបា នសវា ដលគ  ូវកា រសកម្ម ភា ពជា តិ  ូវកា រគា ំ  ពីគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមស  បស  ួលមូលដា  ន

 •   ប់ផ្ន កទា ំងអស់  ូវអនុវត្ត សកម្ម ភា ព ដើម ីផ្ត ល់កា រឆ្ល ើយតប  ប់   ន់ និងទា ន់ពលវលា  ជា ពិសសស   ប់

 ្ត ីដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប។

 •  សុវត្ថ ិភា ពរបស់  ្ត ីគួរតផ្ត ល់កា រណនា ំនូវរា ល់កា រស   ចចិត្ត ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រអន្ត រា គមន៍។ ពំុមា នអន្ត រា គមន៍ណា 

មួយដលធ្វ ើ  យបា ត់បង់សុវត្ថ ិភា ពរបស់  ្ត ីឡើយ។

 •  កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លតមួយមិនមា ន  សិទ្ធ ភា ពទ បុ៉ន្ត  បពលជា មួយគា  នះដរ ត  ូវ  យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ

វប ធម៌អង្គ ភា ពក្ន ុងកា រជួយគា ំ  រា ល់អន្ត រា គមន៍របស់ម  ្ត ីពា ក់ព័ន្ធ លើប    GBV  មទា ំងទទួលសា្គ  ល់ និងផ្ត ល់

ធនធា ន  យបា ន    ន់។

 •   លន  បា យ និងអន្ត រា គមន៍ពិសសជា ត  ូវកា រចា ំបា ច់ស   ប់បំពញត  ូវកា រពិសសរបស់  ្ត ីដលមា ន

  ក់ចំណូលទា ប។ អន្ត រា គមន៍ទា ំង  ះមា នអន្ត រា គមន៍បនា  ន់ក្ន ុងកា រគា ំ  កា រថទា ំផ្ន កវជ្ជ សា  ្ត  និងផ្ល ូវចិត្ត  

កា រផ្ត ល់កា រសា  ក់   កា រទទួលបា នកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងមធ  បា យរក   ក់ចំណូល។ បើសិនជា គា  នកា រ

គា ំ  បប  ះទ  ្ត ីដលមា ន   ក់ចំណូលទា បមិនអា ចគចផុតពីអនា  ក់ភា ពក ីក  និងអំពើហិង   ឆា ំង

នឹងភទ។

 ភព:  ភព: អំពើហិង  ពីដគូជិតស្ន ិទ្ធ ។ In Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB and Lozano R (eds). របា យកា រពិភព  កស្ត ីពីអំពើហិង   
និងសុខភា ព។ Geneva, World Health Organization, 2002. Chapter 4; and Velzeboer Marijke. អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី: 
កា រឆ្ល ើយតបវិស័យសុខា ភិបា ល។. Washington,DC: Pan American Health Organization, 2003.
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ផ្ល ូវភទ  និងអំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រ។ 

ទីជ  កបបនះគួរអា ចលលកសា  ក់  បា ន បុ៉ន្ត ជ  ើស

ដទទៀត ចា ំបា ច់  ូវរក  យបា នក្ន ុងទីកន្ល ងដលពំុមា ន

ធនធា នផ្ត ល់  ឹក   ប់   ន់។ កន្ល ងទា ំងអស់រួមមា នកន្ល ង

សា  ក់  ដលមា នសុវត្ថ ិភា ពផ ងទៀតដូចជា   ក្ន ុងទីលំ  

របស់មិត្ត ភ័ក្ត  ឬសា ច់ញា តិ។  ះបីជា យា៉ ងណា ក៏  យ 

 ព័ន្ធ សុខុមា លភា ពសង្គ មសា ធា រណៈ  ហលចា ំបា ច់  ូវ 

ជួយឧបត្ថ ម្ភ នូវទីជ  កដល់ ្ត  ដីលជា ជនរង   ះ  យអំពើ

ហិង  ក្ន ុងរូបភា ពជា កា រផ្ត ល់ថវិកា របង់ថ្ល សា  ក់  ។ 

ក ុមគា ំ  ស   ប់អ្ន ករួចផុតពីអំពីហិង  ក ុមគា ំ  ស   ប់អ្ន ករួចផុតពីអំពីហិង  

កា របង្ក ើតក មុគា ំ  ស   ប់អ្ន ករួចផុតពីអំពើហិង  ជា វិធីសា  ្ត 

មួយដលអស់ថវិកា រតិច ហើយមា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រជួយ

ដល់  ្ត ី  ើនជា ងធម្ម តា ទៀត  សិនបើមណ លជំនា ញ

ស   ប់  ្ត ីមា នវិបត្ត ិ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង។  ្ត ីមា នអា រម្ម ណ៍

ថា  វូបា នគផ្ត ល់អំណា ច  យ  យខ្ល នួដឹងថា បទពិ  ធន៍ 

នអំពើហិង  ដលពួកគឆ្ល ងកា ត់ពុំមនតរឿងដលមា នត

មួយ  ះទ ហើយវា ពំុមនជា រឿងបរា ជ័យ ឬជា កំហុសរបស់

គឡើយ។  ពលដលពួកគ    ័យទា ក់ទងគា  ជា មួយ

អ្ន កដទដលស្ថ ិតក្ន ុងសា  នភា ព  ហា ក់  ហលគា  ។

មា នឱកា សជា  ើនក្ន ុងកា រសិក  ពីគា   វិញ  មកអំពីវិធី

សា  ្ត ដលល្អ បំផុតក្ន ុងកា រ  ះ   យសា  នកា រដ៏លំបា ក ក៏

ដូចជា វិធីសា  ្ត ក្ន ុងកា រ  ះ   យក្ន ុង  ព័ន្ធ ច  ប់ និង 

កា រិយា ធិបតយ ក្ន ុងអំឡុងពលនកា រផា  ស់ប្ត ូរក្ន ុងជីវិតដល

ជួប  ទះនូវកា រចា កចញពីទំនា ក់ទំនងហិង  ។ 

ក ុមដលរួចផុតពីអំពើហិង  ចា ំបា ច់  ូវតទទួលកា រស  ប

ស  ួលពីអ្ន កស  បស  ួល ដលទទួលបា នកា របំប៉នរួច

ហើយ ហើយអ្ន កពំុចា ំបា ច់ជា ចិត្ត វិទូ ឬទី  ឹក  ជំនា ញ  ះ

ទ។ អ្វ ីដលសំខា ន់គឺទឹកចិត្ត  និងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លរបស់

ពួកគលើយនឌ័រ និងសិទ្ធ ិមនុស  ក៏ដូចជា លើបទដា  ន

សីលធម៌ទា ក់ទង និងកា រធ្វ ើកា រជា មួយ ្ត  ីដលរួចផុតពីអំពើ

ហិង  ១០៤ ។ 

កា រ  យបុរសចូលរួមពា ក់ព័ន្ធ កា រ  យបុរសចូលរួមពា ក់ព័ន្ធ 

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមខ្ល ះគៀងគរ  យបុរសចូលរួម  ក្ន ុងកា រធ្វ ើ

កា រងា រដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី។ ក ុម

បុរសបបនះមា នពីរ  ភទ: ក ុមដលធ្វ ើកា រផា  ល់ជា មួយ

បុរសដល   ឹត្ត អំពើហិង   និងក ុមដល  មូលបុរស 

ជា ពិសសយុវជន ដើម ីផ ព្វ ផ  យអំពីទំនា ក់ទំនងអហិង   

និងព  យា មធ្វ ើ  យបុរសចៀសវា ងអំពើហិង   ឆា ងំនឹងភទ។

កម្ម វិធីព  បា លស   ប់បុរសដល   ឹត្ត អំពើហិង  បា នចា ប់

ផ្ត ើមមុនគ  សហរដ្ឋ អា មរិក។ បច្ច ុប ន្ន កម្ម វិធីនះក៏បា ន

ធ្វ ើ   ទសអា ហ ង់ទីន អូ  ្ត ាលី កា ណា ដា  មិុចសីុកូ 

និងសុ៊យអត និងក្ន ុងចំ  ម  ទសដទទៀត១០៥១០៦។ 

ជា ញឹកញា ប់កម្ម វិធីទា ំងអស់នះ មា ន  លបំណងបង្ក  យ

មា ននូវកា រផា  ស់ប្ត ូរពីជំនឿដលថា ឥរិយា បទបង្ក នូវទុក្ខ  ស

ជា រឿង  ឹម  ូវ  ជា ជំនឿចះ  រពគា   ដលជា កតា  បង្ក ើត

 យមា នកា រ  គយល់គា   និងសមភា ព១០៧។

កា រ  មូលបុរសដើម ធី្វ ើជា ភា  ក់ងា រ នកា រផា  ស់ប្ត រូក្ន ងុវិសមភា ព

អំណា ចយនឌ័រ  ូវបា នធ្វ ើឡើង  កន្ល ងជា  ើន។ ក្ន ុង

 ទសហ្វ ីលីពីន អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល ”  ើ   ស់

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម និងចំណះដឹងដលមា នកា រជឿជា ក់លើខ្ល ួន

ឯង“ (HASIK)  ើ   ស់កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លយនឌ័រ ជា 

ចំណុចចា ប់ផ្ត ើមមួយស   ប់រៀបចំ  ឆា ងំអំពើហឹង  លើយនឌ័រ

ក្ន ងុក ងុជិតខា ងដល មា នចំណូលទា បនទីក ងុ Quezon១០៨។

 លវិធី  ហា ក់  ហលគា  នះ  ូវបា នយក   ើ   ស់

 យមជ មណ លអប់រសង្គ មរបស់  ្ត ីជនបទ (RUWSEC) 

ដលធ្វ ើកា រជា មួយយុវជន និងក្ម ងជំទង់ក្ន ុងភូមិ Tamil Nadv

ភា គខា ងជើងន  ទសឥណា  ១០៩។

ក្ន ុង  ទសខ្ល ះ បុរសមកជំុគា   យខ្ល ួនឯង  ដើម ីនិយា យ

 ឆា ំងនឹងអំពើហិង   ឆា ំងភទ និងដើម ីធ្វ ើពិ  ធន៍លើ

គំរូថ្ម ីនភា ពជា មនុស

 ុស។ ក ុមបុរស  ឆា ំងនឹងអំពើហិង  មា នក្ន ុង  ទស

ដូចជា  កា ណា ដា  ឥណា   នីកា រ៉ា ហ្គ ូវ៉ា  និងហ ុីមបា វ១១០ ។

កា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ស  បស  ួលក្ន ុងសហគមន៍កា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ស  បស  ួលក្ន ុងសហគមន៍

ក្ន ុង  ទសឧស  ហកម្ម ជា  ើន អន្ត រា គមន៍ក្ន ុងសហគមន៍

 យមា នកា រស  បស  ួល  ូវបា នធ្វ ើឡើងដើម ីផ្ត ល់នូវ

សវា រួមបញ្ច ូលគា  ដល់  ្ត ី ដលឆ្ល ងកា ត់អំពើហិង   ឆា ំង

ភទ។ អន្ត រា គមន៍ទា ំងអស់នះ ជា ធម្ម តា  មា នអ្ន កតំណា ង
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ក ុមរបស់  ្ត ី សវា សុខភា ព និងទីភា  ក់ងា រអនុវត្ត ច  ប់

 ព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌ ទីភា  ក់ងា រផ្ត ល់ទីលំ   និងសវា សន្ត ិសុខ 

សង្គ ម និងកម្ម វិធីអប់រជនដល   ឹត្ត អំពើហិង  ។ ជា 

ឧទា ហរណ៍  ក្ន ុងសហរដ្ឋ អា មរិច  ហលជា  ១០០

សហគមន៍បា នអនុវត្ត គំរូនះ១១១។ ធា តុសំខា ន់ៗនគំរូនះ 

មា នៈ

 •   លន  បា យ  យលា យលក្ខ ណ៍អក រ ឬអនុ-

សា រណៈ  គយល់គា   ដលបងា  ញពីវិធីសា  ្ត 

ដលភា  ក់ងា រនីមួយៗគួរតឆ្ល ើយតប និងប   ក់

ពីកា រស  បស  ួល និងប   ចករលកទិន្ន ន័យ

 •  អ្ន កស  បស  ួលដលទទួលបា ន   ក់កំរក្ន ុងកា រ

 ប់  ងក ុមកា រងា រ និង  ួតពិនិត លើកា ររៀបចំ

ករណីកើតមា ន

 •  កា របំប៉នដល់អ្ន កតសូ៊មតិរបស់ជនរង   ះ ដើម ី

ជួយដល់ជនរង   ះ  យអំពើហិង  ក្ន ុងកា រចរចា រ

អំពី  ព័ន្ធ តុលា កា រ និងភា  ក់ងា រសវា សង្គ ម

 •  កា របំប៉នបុគ្គ លិកដលពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់ស្ត ីពីកំរិតន

កា ររ  ភបំពា ន

 •  ក ុមគា ំ  ស   ប់អ្ន ករួចផុតពីអំពើហិង  

 • កម្ម វិធីអប់រអ្ន កដល   ិត្ត ិអំពើហិង  

 •  កា រពិនិត តា មដា នកា រងា ររបស់ក ុមកា រងា រ  យ

សា  ប័នស្វ យ័តដលជា ធម្ម តា ជា  អង្គ កា ររបស់ ្ត  ី។

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមរបស់ PAHO ក្ន ុង  ទសអា មរិកឡា ទីន 

ចំនួនដប់ បា នបង្ក ើតទី  ឹក  ស  បស  ួលថា  ក់សហគមន៍ 

ដលបា នអនុវត្ត ធា តុសំខា ន់ភា គ  ើននគំរូខា ងលើ១១២។

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមក្ន ុងសហគមន៍ដទទៀតគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមក្ន ុងសហគមន៍ដទទៀត

 ថា  ក់សហគមន៍រា ប់បញ្ច ូលនូវកា របំប៉នជនស្ម ័  ចិត្ត  ក្ន ុង

សហគមន៍ដើម ីផ្ត ល់កា រគា ំ  ជា មូលដា  ន និងសវា បញ្ជ ូន

ជនរង   ះ  កា ន់ផ្ន កដលពា ក់ព័ន្ធ  និងជួនកា លដើម ី

ធ្វ ើជា អ្ន កតសូ៊មតិ  យ  ្ត ដីលឆ្ល ងកា ត់អំពើហិង   ឆា ងំនឹង

ភទ។ យុទ្ធ នា កា រអប់រសា ធា រណៈ និងសិកា្ខ  សា លា ប    ប

ស   ប់អ្ន កដឹកនា ំសហគមន៍ក្ន ុងផ្ន កសុខា ភិបា លកម្ម វិធី   

សា លា រៀន និងកម្ម វិធីស   ប់យុវជនដលមា នបញ្ច លូ  ធា ន

បទអំពើហិង   ឆា ំងភទឌ័រក្ន ុងកម្ម វិធីអប់រជំនា ញជីវិត។
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ

៥ .  កំណត់សមា្គ  ល់

ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល



កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 55

ណត់សមា្គ  ល់ទា ំងនះ  ូវបា នផ្ត ល់  យដើម ីជួយដល់

អ្ន កស  បស  ួល  ក្ន ុងដំណើរកា របញ្ច ូលប   ភា ព

ក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុង  ធា នបទសុខា ភិបា លជា ក់ស្ត ង។ 

អ្ន កស  បស  លួ  វូបា នផ្ត ល់ជា អនុសា សន៍  យ  ង  

លើផ្ន កទី៥ នមូ៉ឌុលសំខា ន់  ក្ន ុងសៀវ  មរៀននះ ក្ន ុង

កា រ  ះ   យប   ភា ពក កី  និងយនឌ័រតា មលំដា ប់។ ផ្ន ក

នះ មា នកំណត់សមា្គ  ល់បន្ថ មពា ក់ព័ន្ធ  នឹងសិកា្ខ  កា ម 

តួនា ទីរបស់អ្ន កស  បស  លួ និងវិធីសា  ្ត សំខា ន់ៗស   ប់

៉ ងសិក    និងស   ប់វា យតម្ល ។

លទ្ធ ផលសិក  រពឹងទុកលទ្ធ ផលសិក  រពឹងទុក

 ពលបញ្ច ប់មូ៉ឌុលនះ សិកា្ខ  កា មនឹងអា ចៈ

១.     មា នចំណះដឹងលើអំពើហិង   ឆា ំងភទ រួមទា ំង

និយមន័យទំហំ វិសា លភា ព និងហតុកា រណ៍កើត

ឡើងចំ  ះសុខភា ព

២.    មា នចំណះដឹងលើទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក កី  យនឌ័រ 

និង GBV

៣.   ពន ល់ពីរបៀបដលវា មា នសា រៈសំខា ន់ ក្ន ុងកា រលើក

ឡើងពី GBV ពីភា ពសា កសិទ្ធ ិ សមធម៌ និងទស ន

វិស័យសិទ្ធ ិមនុស

៤.   ប   ក់ពីរបៀបដលអ្ន កស  បស  ួល និង  ព័ន្ធ 

សុខា ភិបា លអា ចកា រពា រ និងលើកឡើងពីGBV ជា 

ពិសសកា រពា ររ  ្ត ីដលមា នចំណូលតិច និង  ្ត ី

ដលមកពីក ុមបា ត់ឱកា ស និងក ុមងា យរង   ះ

៥.   មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍ 

ធនធា ន និងឯកសា រ  ងដលមា ន ដើម ីជួយដល់

ម  ្ត ីសុខា ភិបា លក្ន ុងកា រ  ះ   យ GBV

សំណូមពរស   ប់វគ្គ សិកា្ខ  សា លា ស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងសំណូមពរស   ប់វគ្គ សិកា្ខ  សា លា ស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹង

ភទ ភា ពក ីក  និងសុខភា ពភទ ភា ពក ីក  និងសុខភា ព

វគ្គ  ១:កា រយល់ដឹងពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទវគ្គ  ១:កា រយល់ដឹងពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

លំហា ត់ទី ១: កា រកំណត់ពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទលំហា ត់ទី ១: កា រកំណត់ពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ១១៣

មុននឹងចា ប់ផ្ត ើមបិទ  ភទអំពើហិង   ឆា ំងដល  ូវបា ន

ដក  ង់ចញពីសា រពត៌មា នទសនា វដ្ត ី និង  ភពផ ងៗ

ទៀត  លើជ   ំង។

ចកសិកា្ខ  កា មជា ក ុមតូចៗ ហើយ  យពួកគលើកឡើងពី

 ភទអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទពីសា រពត៌មា ន ឬពីក ដា ស

ផា  ំងធំ។  យក ុមឡើងបងា  ញពីកា រងា ររបស់គ  មទា ំង

កំណត់ពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ។

ឥឡូវនះ ចូរចកចា យនិយមន័យនអំពើហិង   ឆា ំងភទ

របស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឬមជ មណ ល  ួតពិនិត ជំងឺ។ 

ផ្ទ ៀងផា  ត់មើលបើសិនជា និយមន័យរបស់ក ុមមា នៈ

 • កា រប៉ះពា ល់ ឬឈឺចា ប់ដល់រា ងកា យ

 • កា រប៉ះពា ល់ដល់ ឬឈឺចា ប់ផ្ល ូវភទ

 • កា រប៉ះពា ល់ដល់ ឬឈឺចា ប់ផ្ល ូវចិត្ត 

 •  កា រគំរា មកំហង អា ចឈា នដល់កា រធ្វ ើ  យមា ន 

កា រប៉ះពា ល់ដល់ ឬឈឺចា ប់ដល់រា ងកា យ ផ្ល ូវភទ 

និងផ្ល ូវចិត្ត 

 • កា របង្ខ ិតបង្ខ ំ

 • កា របំបិទសិទ្ធ ិសរីភា ព

 • កា រ   តឹ្ត ក្ន ងុជីវិតសា ធា រណៈ ក៏ដូចជា ជិវិតឯកជន

 • អំពើហិង  ដលបង្ក រឡើង  យរដ្ឋ 

ពិភា ក  ជា មួយក ុម បើសិនជា គចង់បន្ថ មទ  ង់នអំពើ

ហិង  ផ ងទៀត  ក្ន ុងបញ្ជ ីរបស់គ។

 យសិកា្ខ  កា មដើរមើល ហើយអា ន  ភទ GBV ដលបិទ

 លើជ   ំង ហើយពិភា ក  ពីនិយមន័យរបស់អង្គ កា រសហ

 ជា ជា តិដលបា នបងា  ញ។ សួរសិកា្ខ  កា មបើសិនជា គចង់

ដូរនិយមន័យរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ? បើសិនជា ចង់ដូរ 

តើដូរយា៉ ងដូចម្ត ច?

លំហា ត់ទី ២: ភា ពមិនពិត   កដអំពីអំពើហឹង  លំហា ត់ទី ២: ភា ពមិនពិត   កដអំពីអំពើហឹង  ១១៤

ចកកំរងសំណួរ (ឯកសា រជំនួយសកម្ម ភា ព ប  ៀនទី១) 

“ភា ពមិនពិត   កដ និងតថភា ពអំពីកា ររ  ភបំពា នលើ

 ្ត ី    ”។  យសិកា្ខ  កា មបំពញជា បុគ្គ ល ឬជា គូរ។ ១០ នា ទី

ក  យមក  តួពិនិត ចំលើយ  មឹ  វូជា មួយពួកគ។ ពិភា ក  

ចំលើយជា មួយពួកគ។

៥ .  កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

កំកំ
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ធ្វ ើព ះុគំនិតអំពីមូលហតុដលមនុស  ើអំពើហិង  ។ សង្ខ ប

លទ្ធ ផលពិភា ក  តា មនិយមន័យដូចខា ងក  ម:

អំពើហិង  ជា កា រព  យា ម  ប់  ង ឬ  បសង្ក ត់លើមនុស

មា  ក់ទៀត។ ចកចា យរង្វ ង់  ប់  ង និងអំណា ច(រូប២) 

ហើយពិភា ក  អំពីទ  ង់ផ ងៗនអំពើហិង    ឆា ំងនឹង

ភទ។

វគ្គ  ២: កា រស្វ ងរកមូលហតុពា ក់ព័ន្ធ វគ្គ  ២: កា រស្វ ងរកមូលហតុពា ក់ព័ន្ធ 

 ក្ន ុង ៉ ងនះ កា រសិក  ករណី  ូវបា ន  ើ   ស់ដើម ី

បងា  ញពីគំរូជីវៈចំរុះរបស់ Lori Heise ដលនិយា យអំពីកតា  

ធ្វ ើ  យមា ន GBV ។

ចកជូនសិកា្ខ  កា មនូវ        “រឿងរបស់ Miriam១១៥” (ឯកសា រ

ជំនួយសកម្ម ភា ពប  ៀនទី២)។ ពិនិត កា រសិក  ករណី  

តា មជំហា ន ហើយ  យសិកា្ខ  កា មកំណត់កតា  ដលធ្វ ើ  យ

Miriam ជួប  ទះនូវGBV។ បនា  ប់មកចកចា យនូវគំរូរបស់ 

Heise (រូប ៣)  មទា ំងធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់នូវកតា  ដលកំណត់

 យសិកា្ខ  កា ម  តា មក  ិតនប   ។

វគ្គ ៣: ក  ិតនប    និងហតុកា រណ៍ដលកើតឡើងចំ  ះវគ្គ ៣: ក  ិតនប    និងហតុកា រណ៍ដលកើតឡើងចំ  ះ

សុខភា ពសុខភា ព

នះជា ផ្ន កធា តុចូល  យផ្អ កលើផ្ន កទី១ និងទី២នមូ៉ឌុល

នះ ជា ពិសសផ្ន កនះមា ន ចំណងជើងថា  “ក  ិតនប   ” 

និង “ហតុកា រណ៍ ដលកើតឡើងចំ  ះសុខភា ពនអំពើ

ហិង   ឆា ំងនឹងភ”។ ស  បស  ួល ៉ ងព ុះគំនិត  យ

 យសិកា្ខ  កា មលើកឡើងពីគំនិតរបស់គអំពីក  ិត និង

ហតុកា រណ៍នGBV។ កត់   នូវចំលើយរបស់គលើក ដា ស

ផា  ំងតូច ឬធំ។

ឯកសា រជំនួយសកម្ម ភា ពប  ៀនទី១ ភា ពមិនពិត   កដ និងតថភា ព អំពីកា ររ  ភបំពា នលើ  ្ត ីឯកសា រជំនួយសកម្ម ភា ពប  ៀនទី១ ភា ពមិនពិត   កដ និងតថភា ព អំពីកា ររ  ភបំពា នលើ  ្ត ី

ចូរអា នសចក្ត ីថ្ល ងខា ងក  ម  ហើយដា ក់ A, B, C, D ឬE   តា មក  ិតពញចិត្ត ខា ងក  ម:

A/ យល់  បខា  ំង           B/ យល់  ប         C/ មិនបា នស   ចចិត្ត          D/ មិនយល់  ប       E/ មិនយល់  បខា  ំង

 1.  ្ត ីដលទទួលរងកា របំពា នអា ច   ន់តចា កចញពីដគូបស់គបើសិនជា គចង់ចា កចញ។

 2.  ្ត ីមួយចំនួនសមនឹងទទួលរងអំពើហឹង  ដូចសព្វ ដង។

 3. ភា ពក ីក បណា្ដ  ល  យមា នអំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ។

 4.  ឿង  វឹងបណា្ដ  ល  យមា នអំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ។

 5. ដរា បណា កុមា រមិនទា ន់បា នទទួលកា របំពា ន ពួកគមិនមា នផលប៉ះពា ល់  យឃើញអំពើហឹង    ផ្ទ ះ។

 6. អំពើហិង  ជា ប    ូសា រផា  ល់។

 7. សហគមន៍មិនមា នសិទ្ធ ិ  ៀត   កក្ន ុងអំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ។

 8.  បើសិនជា នរណា មា  ក់   ឹត្ត អំពើមិនគប ី  ក្ន ុងពលណា ត់ជួបដគូ អ្ន ក  ះនឹងឈប់   ឹត្ត  ពលរៀបកា រ

ហើយ។

 9. កា រវា យតប់  យហឹង  អា ច  “បញ្ច ប់ប   ” ហើយវា នឹងមិនអា ចកើតឡើងម្ត ងទៀតទ។

 10.  ពលដលបុរសរ  ភបំពា នមកលើ  ្ត ី គនឹងព  យា ម  ប់  ងលើនា ង។

 11.   ពលដលបុរស និង  ្ត ីមា នអំណា ចស្ម ើគា   ក្ន ុងអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ វា ជា បច្ច ័យមួយបណា្ដ  ល  យមា នកា រ

វា យតប់  យហិង  ។

 12. បើសិនជា នរណា មា  ក់  ើពា ក សំដី   គ   ត ឬបំភិតបំភ័យអ្ន កផ ងទៀត នះជា ទង្វ ើ រ  ភ បំពា ន។

 13. សា លា រៀនគួរតមា នតួនា ទីមួយក្ន ុងកា របង្ក ើនចំណះដឹងលើផលប៉ះពា ល់នអំពើហឹង   និងរបៀបទប់សា្ក  ត់វា ។

 ភព:  ភព: Wolfe និងក ុម   វ   វ។ ឯកសា រទំនា ក់ទំនងយុវជន:វិធីសា  ្ត ស   ប់ជនពញវ័យ ដើម ីកា រពា រកា ររលា ភបំពា នលើ  ្ត ី និងកា រលើកកំពស់ទំ
នា ក់ទំនង  កប  យសុខភា ពល្អ ។  Sage, Thousand Oaks, London and New Delhi, 1996



កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល
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វគ្គ  ៤: កា រឆ្ល ើយតបរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លវគ្គ  ៤: កា រឆ្ល ើយតបរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល

 ក្ន ុង ៉ ងនះ កា រសំដងតួនឹង  ូវបា នអនុវត្ត  ដើម ីធ្វ ើ

 យសិកា្ខ  កា មយល់ដឹងពីកា រសួរ  ្ត ីអំពីអំពើហឹង   និង

របៀបផ្ត ល់កា រគា ំ  ។

ចកសិកា្ខ  កា មជា  ៣ក ុម។ ក ុមនីមួយៗ  ូវ ចកជា  A និងB។ 

ក ុម 1A 2A និង3A  ូវបា នផ្ត ល់សា  នភា ពជា ក់លា ក់៣ 

ស   ប់សំដងតួ: ឧទា ហរណ៍ជនរង   ះ  យសា រកា រចា ប់ 

រ  ភជា  ្ត ីវ័យក្ម ងមា  ក់  ូវប៉ូលីសនា ំមកមណ លសុខភា ព 

ឯកសា រជំនួយសកម្ម ភា ពប  ៀនទី២ រឿងរបស់ Miriamឯកសា រជំនួយសកម្ម ភា ពប  ៀនទី២ រឿងរបស់ Miriam

Miriam មា នអា យុ ៣៦ឆា  ំ ហើយមា នកូន ៦នា ក់។ នា ងរីកធំធា ត់  ក្ន ុងភូមិមួយ ដលមា នចមា  យ៤០០គីឡូម  ពី

រា ជធា នីន  ទសរបស់នា ង។ នា ងឈប់រៀន  ថា  ក់ទី ២។ ឪពុកមា  យរបស់នា ងក ីក  ហើយសា លា រៀនស្ថ ិត  

ចមា  យ ៣គីឡូម  ពីភូមិរបស់នា ង។ ឪពុករបស់នា ងយល់ថា  កា រអប់រកូន  ី  ៀបបា ន  នឹង   ចដំណា ំ  យអ្ន ក

ជិតខា ង។ 

 ពលដលនា ងមា នអា យុ ១២ឆា  ំ នា ង  ូវបា នកា ត់សន្ទ ះ  ហ្ម ចា រីហ ៍ ដលជា  ពណីជនជា តិនា ង។  ពល

នា ងមា នអា យុ ១៦ឆា  ំ នា ងរៀបកា រជា មួយបុរសមា  ក់ដលមា នអា យុបងនា ងបីដង។  ឪពុករបស់នា ងបា នទទួលបណា្ដ  កា រ

 ើន។  ឆា  ំបនា  ប់ នា ងបង្ក ើតបា នកូន  ុសមួយ។ កូនរបស់នា ងសា  ប់ក្ន ុងផ្ទ ។ មណ លសុខភា ពសិ្ថ ត  ចមា  យ 

១០គីឡូម   ហើយនា ងមិនបា នឆ្ល ងទន្ល  ទី  ះឡើយ។ Miriamមា នជំនឿថា  កូនកើតមកសា  ប់  យសា រតមា ន

កា រវា យដំ និងទា ត់ធា ក់ជា ញឹកញា ប់ពីប្ត ីនា ង  ពលមា នផ្ទ  ះ។ ផ្ទ ុយ  វិញ នា ងទទួលកា រស្ត ីប   សថា  នា ងមិន

បា នធ្វ ើ  យទា រកមា នសុខភា ពល្អ ។

ប្ត ីរបស់ Miriam គិតថា  នះជា សិទ្ធ ិរបស់គា ត់ក្ន ុងកា ររួមភទជា មួយនា ង និងបង្ខ ិតបង្ខ ំនា ងជា  ចា ំ។ Miriam មិនចង់

មា នកូនម្ត ងហើយម្ត ងទៀតទ បុ៉ន្ត នា ងមា នជ  ើសតិចតួចលើប   នះ។ នា ងមិនមា នពល  ក្ល ីនិកទ ហើយ  

ពលនា ង  ម្ត ងមា្ក  ល  ពលកូនឈឺ នា ងមា នកា ររា រកចិត្ត នឹងពិ   ះ  បល់ជា មួយ  ូពទ អំពីកា រពន  រកំណើត។

ជីវិតរបស់នា ង  ជា មួយប្ត ី  រពញ   យអំពើហឹង  ។ Miriam ព  យា មធ្វ ើ  យរូបកា យ និង  លឹង  ជា មួយ

គា  តា មរយៈកា រព  ះ  ើនលើក  ើនសា រ និងកា រចិញ្ច ឹមកូន។ នា ង  ូវធ្វ ើចំកា រ  លើដី តូចមួយដើម ីចិញ្ច ឹមកូន 

ពី   ះប្ត ីរបស់នា ងមិនបា ន  យ   ក់  ប់   ន់ទ។ នា ងបា ន  ជួបអា ចា រ ជើង វត្ត  យជួយនា ងជា  ើនដង។ 

អា ចា រ តងតផ្ត ល់ដំបូនា  ន  យ   ះនឹង  ះ  មទា ំងជួយ  សិទ្ធ ី  យនា ង។

មា នថ្ង មួយ ប្ត ីនា ង  ទនា ងថា បា នបណ្ដ ើរបុរសមា  ក់  ក្ន ុងភូមិ។ ប្ត ីនា ងនិយា យថា  គា ត់បា នឃើញនា ងជជកលង 

និងសើចសប  យជា មួយបុរស  ះ។  ពលនា ងឆ្ល ើយតបវិញ ប្ត ីនា ងវា យនា ងនឹងអង្ក ត់អុស  ង់ជង្គ ង់ជា  ើនដង

ហើយនិយា យថា  “  ីពស  ! អញនឹងវា យបំបា ក់ជើងនា ងឯង”។ Miriam ទទួលរងរបួសយ៉ា ងដំណំ ហើយគិតថា ឆ្អ ឹង

របស់នា ងបា ក់ហើយ។ នា ងមិនអា ចដើរចញពីផ្ទ ះអស់ជា  ើនសបា  ហ៍។ នា ងមិនមា ន   ក់សមា ្រ ប់ជួលមធ  បា យធ្វ ើ

ដំណើរ  មណ លសុខភា ពទ។ កា រដលមិនអា ច  ផ  ររកសីុនា ងគា  នចំណូលនឹងអត់បា យជា មិនខា ន។

Miriam មា នភ័យខា  ចនឹងអំពើហឹង  យា៉ ងខា  ំង។ នា ង  ប់   ន់ហើយ។  ពលនា ងដើរបា ន នា ងយកកូនដល

ក្ម ងជា ងគទា ំងពីរ ហើយចញពីភូមិ។ ឥឡូវនះ នា ងរស់  ក្ន ុងភូមិចំឡកមួយជា ជនភៀសខ្ល ួន  ក្ន ុង  ទស  យ

រស់   កប  យភ័យខា  ចប្ត ីរកឃើញ   ហើយយក   ផ្ទ ះវិញ។

 ភព:  ភព: Ravindran TKS (ed) កា រក    ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល: យនឌ័រ និងសិទ្ធ ិក្ន ុងសុខភា ពបន្ត ពូជ។ទីក ុងGeneva, អង្គ កា រ សុខភា ពពិភព  ក 
ឆា  ំ ២០០៣។
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 ្ត ីមា  ក់ស្វ ងរកកា រថទា ំផ្ទ  ះមុនពលឆ្ល ងទន្ល  ដលមា ន

 វត្ត ិទទួលរងអំពើហិង   យសា រប្ត ី និង ្ត  ីមា  ក់កំពុងនា ំ

កុមា រីអា យុ ១០ឆា  ំមា  ក់ដលទទួលរងកា រឈឺចា ប់ផ្ល ូវភទ។

ចកចា យដល់ក ុម 1B 2B និង 3B នូវផ្ន កនមូ៉ឌុលនះស្ត ី

ពីកា រឆ្ល ើយតបរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល ដលរៀបរា ប់

អំពីរបៀបសួរអំពីអំពើហិង   និងរបៀបផ្ត ល់កា រគា ំ  ។ សមា ជិក

ក ុម1B ជា អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លដលជនរង   ះ  យ

កា រចា ប់រ  ភ 1A មកជួប។ អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល

 ូវសួរពី  វត្ត ិផ្ត ល់កា រថទា ំ និងគា ំ  ដល់ជនរង   ះ។ 

សមា ជិកក ុម2B ជា អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល ដល  ្ត ីមា ន

ផ្ទ  ះ និងមា ន  វត្ត ិប្ត ីធ្វ ើបា ប 2A មកជួបបន្ត ធ្វ ើដូចគា   ។

បនា  ប់ពីកា រសំដងតួនីមួយៗ សួរអ្ន កដលបា នចូលរួម  ក្ន ុង

កា រសំដងតួ បនា  ប់មកពិភា ក  ជា ក ុមធំលើកា រ  ឈមពា ក់

ព័ន្ធ នឹងកា រថទា ំ  ្ត ីដលជួប  ទះនឹង GBV និងមធ  បា យ 

ដលគអា ចជំនះបា ននូវរា ល់កា រ  ឈមទា ំងនះ។

៉ ងទី ៥: កា រឆ្ល ើយតបវិស័យសុខា ភិបា ល និងកា រឆ្ល ើយតប

ពីវិស័យផ ងទៀត ដើម ីលើកឡើងពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹង

ភទផ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ ងៗទៀត អា ចចកចា យដល់សិកា្ខ  កា ម 

ដើម ីអា នឯកសា រមុន ហើយពួកគអា ច  ូវបា ន  យរៀប

ចំបទបងា  ញ  យផ្អ ក  លើអ្វ ីដលគបា នអា ន និង

ឯកសា រ  ងតា មវបសា យ/បណា  ល័យពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រឆ្ល ើយ

តបវិស័យសុខា ភិបា ល ។

កា រធ្វ ើទស នៈកិច្ច គ   ងក សួងរបស់រដា  ភិបា ល ឬមណ ល

សុខភា ព  ូវបា នរៀបចំ ហើយសិកា្ខ  កា ម  ូវបា ន  យ  ៀម

រៀបចំរបា យកា រណ៍ករណីស្ត ីពីកា រអន្ត រា គមន៍ពីទស នវិស័យ

សំខា ន់មួយ។



ឧបករណ៍  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 59

៦. ឧបករណ៍  ភពឯកសា រ 
និងឯកសា រ  ង

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីពីអំពើហឹង   ឆា ំងនឹងភទ
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ឧបករណ៍ និងធនធា នបន្ថ មឧបករណ៍ និងធនធា នបន្ថ ម

ឧបករណ៍ដល  ូវ  ើ   ស់  ក្ន ុងមូ៉ឌុលនះឧបករណ៍ដល  ូវ  ើ   ស់  ក្ន ុងមូ៉ឌុលនះ

៦. ឧបករណ៍  ភពឯកសា រ  និងឯកសា រ  ង

ឧបករណ៍  តួពិនិត អំពើហិង   ឆា ងំនឹងភទឧបករណ៍  តួពិនិត អំពើហិង   ឆា ងំនឹងភទ

ចូរអា នសចក្ត ីថ្ល ងខា ងក  ម  ហើយដា ក់ A, B, C, D ឬE   តា មក  ិតពញចិត្ត ខា ងក  ម:

A/ យល់  បខា  ំង           B/ យល់  ប         C/ មិនបា នស   ចចិត្ត          D/ មិនយល់  ប       E/ មិនយល់  បខា  ំង

 1.  ្ត ីដលទទួលរងកា របំពា នអា ច   ន់តចា កចញពីដគូបស់គបើសិនជា គចង់ចា កចញ។

 2.  ្ត ីមួយចំនួនសមនឹងទទួលរងអំពើហឹង  ដូចសព្វ ដង។

 3. ភា ពក ីក បណា្ដ  ល  យមា នអំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ។

 4.  ឿង  វឹងបណា្ដ  ល  យមា នអំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ។

 5. ដរា បណា កុមា រមិនទា ន់បា នទទួលកា របំពា ន ពួកគមិនមា នផលប៉ះពា ល់  យឃើញអំពើហឹង    ផ្ទ ះ។

 6. អំពើហិង  ជា ប    ូសា រផា  ល់។

 7. សហគមន៍មិនមា នសិទ្ធ ិ  ៀត   កក្ន ុងអំពើហឹង  ក្ន ុង  ូសា រ។

 8.  បើសិនជា នរណា មា  ក់   ឹត្ត អំពើមិនគប ី  ក្ន ុងពលណា ត់ជួបដគូ អ្ន ក  ះនឹងឈប់   ឹត្ត  ពលរៀបកា រ

ហើយ។

 9. កា រវា យតប់  យហឹង  អា ច  “បញ្ច ប់ប   ” ហើយវា នឹងមិនអា ចកើតឡើងម្ត ងទៀតទ។

 10.  ពលដលបុរសរ  ភបំពា នមកលើ  ្ត ី គនឹងព  យា ម  ប់  ងលើនា ង។

 11.   ពលដលបុរស និង  ្ត ីមា នអំណា ចស្ម ើគា   ក្ន ុងអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ វា ជា បច្ច ័យមួយបណា្ដ  ល  យមា នកា រ

វា យតប់  យហិង  ។

 12. បើសិនជា នរណា មា  ក់  ើពា ក សំដី   គ   ត ឬបំភិតបំភ័យអ្ន កផ ងទៀត នះជា ទង្វ ើ រ  ភ បំពា ន។

 13. សា លា រៀនគួរតមា នតួនា ទីមួយក្ន ុងកា របង្ក ើនចំណះដឹងលើផលប៉ះពា ល់នអំពើហឹង   និងរបៀបទប់សា្ក  ត់វា ។

 ភព:  ភព: IPPF Western Hemisphere’s website: www.ippf.org )និង B: Feldhaus et alសុក ឹតភពនសំណួរសង្ខ ប ៣ ស   ប់រក  យឃើញដគូ  ើ

អំពើហឹង  ក្ន ុងនា យកដា  នស ្គ   ះបនា  ន់។ ទនា នុប វត្ត ិរបស់សមា គមន៍វជ្ជ សា  ្ត អា មរិកា ំង 277(17): 1357-1361, 1997.

ឧបករណ៍  តួពិនិត អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទឧបករណ៍  តួពិនិត អំពើហឹង   ឆា ងំនឹងភទ

A.កា រសួរ  យចំ

 • មុនពលយើងពិភា ក  អំពី  ើសពន  កំណើត យកល្អ អ្ន កគួរតដឹងបន្ថ មអំពីទំនា ក់ទំនងរបស់ អ្ន កជា មួយដគូ។

 •   យសា រតអំពើហឹង  ជា រឿងធម្ម តា  ក្ន ងុជីវិតរបស់  ្ត  ីយើងចា ប់ផ្ត ើមសួរមុខស   ទា ងំអស់អំពីរ  ភបំពា ន។

 •  ខ្ញ ុំមិនដឹងទ  សិនបើនះជា ប   ស   ប់អ្ន ក បុ៉ន្ត  ្ត ីភា គ  ើនដលខ្ញ ុំចា ត់ថា ជា មុខស   កំពុង  ះ   យ

ភា ពតា មតឹង  ផ្ទ ះ។ អ្ន កមួយចំនួនទៀតខា  ចពក ឬមិនហា៊ ននិយា យរឿង  ះផា  ល់ ខ្ញ ុំក៏ចា ប់ផ្ត ើមសួរពីរឿង

 ះតា មលំដា ប់លំ  យ។



ឧបករណ៍  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 61

កា រអភិវឌ ផនកា រ  កប  យសុវត្ថ ភិា ពកា រអភិវឌ ផនកា រ  កប  យសុវត្ថ ភិា ព

√  រកអ្ន កជិតខា ងមា  ក់ ឬ  ើននា ក់ដលអ្ន កអា ច   ប់បា នអំពីអំពើហិង   ហើយរកគ  យជួយបើសិនជា គដឹងថា មា ន

កា ររខា នដល់ផ្ទ ះគ។

√  បើសិនជា កា រ   ះគា  មិនអា ចជៀសបា ន ព  យា ម   ះ  ក្ន ុងបន្ទ ប់ ឬ  កន្ល ងណា ដលអា ចចញ  យងា យ

 ួល។

√   យឆា  យពីបន្ទ ប់ដលមា នឧបករណ៍អា ច  ើជា អា វុធ។

√ ហា ត់ពីរបៀបចា កចញពីផ្ទ ះ  យសុវត្ថ ិភា ព។ រកមើលទា  រ បង្អ ួច ឬជណ្ដ ើរណា ដលងា យ  ួល។

√  រៀបចំឥវ៉ា ន់ជា   ច ដលមា នកូន   លុយ ឯកសា រសំខា ន់ៗ និងសំលៀកបំពា ក់។ ទុក  ផ្ទ ះរបស់សា ច់ញា តិ 

ឬផ្ទ ះរបស់មិត្ត ភក្ត ិក្ន ុងករណីដលអ្ន ក  ូវកា រចា កចញពីផ្ទ ះបនា  ន់។

√  រៀបចំពា ក សមា  ត់ ដើម ី  ើជា មួយកូន  ួសា រ មិត្ត ភក្ត ិ និងអ្ន កជិតខា ងក្ន ុងកា រណីដលអ្ន ក  ូវកា រជំនួយបនា  ន់ 

ឬ  ូវកា រ  យជួយ  បូ៉លីស។

√  ស   ចចិត្ត ថា នឹង  ទីណា  ពលដលអ្ន ក  ូវចញពីផ្ទ ះ ហើយរៀបគ   ង  ទី  ះ (សូម ីតអ្ន កមិនទា ន់គិត

ថា អ្ន កនឹង  )។

√   ើសុភា វគតិ និងកា រវិនិច្ឆ ័យរបស់អ្ន ក។ បើសិនជា សា  នភា ពមា ន   ះថា  ក់ ផ្ត ល់នូវអ្វ ីដលអ្ន កបំពា នចង់បា ន ដើម ី

បំពញបំណងគ។ ចូរចា ំថា  អ្ន កមា នសិទ្ធ ិក្ន ុងកា រកា រពា រខ្ល ួន និងកូនរបស់អ្ន ក។

√  ូវចងចា ំថា  អ្ន កមិនមនស   ប់គវា យដំ ឬគំរា មកំហង។

 ភព:  ភព: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M.បញ្ច ប់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី។របា យកា រណ៍  ជា ជន, Volume XXVI, No. 4, December 1999.

B.កា រសួរ  យ   ល

 •   គស   របស់អ្ន កអា ចពា ក់ព័ន្ធ នឹងភា ពតា នតឹង (stress)។ តើអ្ន ក និងដគូបស់អ្ន ក   ះគា   ើនទ? តើអ្ន ក

មា នកា រឈឺចា ប់ដរឬទ?

 •  តើប្ត ីរបស់អ្ន កមា នប   នឹង  ឿ  វឹង ថា  ំញៀន ឬល ងដរឬទ។ តើប   នះប៉ះពា ល់ដល់ឥរិយា បថរបស់គា ត់

ចំពះអ្ន ក និងកូនដូចម្ត ច?

 •   ពលដឹងថា វិធីពន  កំណើតមួយណា ដលល្អ ស   ប់អ្ន ក វា ជា កតា  សំខា ន់ស   ប់អ្ន ក  យមិនចា បំា ច់គិតថា  

ពលណា អា ចរួមភទបា ន ហើយពលណា មិនអា ច។ តើជា ទូ  អ្ន កអា ច  ប់  ងបា ន  ពលរួមភទដរឬទ? 

តើ  ពលណា ខ្ល ះ ដលដគូបស់អ្ន កបង្ខ ំអ្ន ក  យ ឥត  ៀងទុក?

 •  តើធា  ប់មា នពលដលដគូបស់អ្ន កចង់រួមភទ ហើយអ្ន កមិនចង់ដរឬទ? តើមា នអ្វ ីកើតឡើង  ក្ន ុងសា  នភា ព

 ះ?

 ភព:  ភព: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M.បញ្ច ប់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី។របា យកា រណ៍  ជា ជន, Volume XXVI, No. 4, December 1999.
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ឧបករណ៍វា យតម្ល ក  តិ   ះថា  ក់ឧបករណ៍វា យតម្ល ក  តិ   ះថា  ក់

ផ្ត ល់  យ 

Jacquely C.Campbell

PhD., RN, FAAN

សហកា រីជា ទី  លា ញ់

នះជា ឧបករណ៍វា យតម្ល ក  ិត   ះថា  ក់មួយច  ប់ដលអ្ន កអា ចថតចម្ល ងតា មចំនួនចង់បា ន ស   ប់  ើ   ស់ជា មួយ

 ្ត ីទទួលរងនូវកា រឈឺចា ប់។ ដើម ីជា ថ្ន ូរ ខ្ញ ុំមា នសចក្ត ីរីករា យក្ន ុងពលដលអ្ន កចករលកលទ្ធ ផល   វ   វ (ជា 

សចក្ត ី   ង ឬចុះកា លបរិច្ឆ ទ  ឹម  ូវ) ដលបា ន  ើ   ស់ឧបករណ៍ ឬ  ្ត ីមួយចំនួនដលឧបករណ៍នះ  ូវបា ន  ើ

  ស់ជា មួយ  យមា នកា របរិយា យពី  ជា សា  ្ត   ភទនកា រឈឺចា ប់ និងរបៀប  មូលទិន្ន ន័យ។ ចូរផ្ញ ើពត៌មា ន

នះ  ឆា  ំក  យ។ ខ្ញ ុំក៏មា នសចក្ត ីរីករា យផងដរនូវមតិកលម្អ  (វិជ្ជ មា ន និងអវិជ្ជ មា ន) និងសំណូមពរស   ប់កលម្អ 

ពី  ្ត ីដលទទួលរងនូវកា រឈឺចា ប់ផា  ល់ពីអ្ន កតសូ៊មតិ និងពីម ្ត  ីជំនា ញដលបា ន  ើ   ស់ឧបករណ៍នះ។ ជា ទីបញ្ច ប់

ខ្ញ ុំសូម  យអ្ន កមតា  ទា ក់ទងខ្ញ ុំមុនពលធ្វ ើកា រក   ឧបករណ៍នះ។

សូមទទួលនូវកា ររា ប់អា នដ៏   ះអំពីខ្ញ ុំ។

Jacquelyn C. Campbell,

Ph.D., RN, FAAN

Anna D. Wolf

Endowed Professor

 ឹទ្ធ បុរសរងទទួលបន្ទ ុក 

កិច្ច កា រ   វ   វ និងកម្ម វិធីអប់រថា  ក់បណ ិត,

jcampbel@son.jhmi.edu

(410) 955-2778 . Fax: (410) 614-8285

កតា  ហា និភ័យជា  ើនមា នកា រទា ក់ទងនឹងឃា តកម្ម នអ្ន កបង្ក  យមា នកា រឈឺចា ប់ និង  ្ត ីទទួលរងនូវកា រឈឺចា ប់  

ក្ន ុងកា រ   វ   វដលបា នធ្វ ើឡើងបនា  ប់ពីមា នឃា តកម្ម កើតឡើង។ យើងមិនអា ចសា  នបា នថា  នឹងមា នអ្វ ីកើតឡើង

ក្ន ុងករណីរបស់អ្ន ក បុ៉ន្ត យើងសូម  យអ្ន កមា នកា រ  ុង  យ័ត្ន ចំ  ះកា រ   ះថា  ក់ឃា តកម្ម ក្ន ុងសា  នភា ពដលមា នកា រ

ឈឺចា ប់ធ្ង ន់ធ្ង ូរ  និងស   ប់អ្ន កដើម ីដឹងពីចំនួនកតា  ហា និភ័យអា ចកើតមា នចំ  ះសា  នភា ពរបស់អ្ន ក។ 

 យ  ើ   ស់  តិទិន កត់សមា្គ  ល់នូវកា លបរិច្ឆ ទក្ន ុងអំឡុងឆា  ំកន្ល ង    ពលដលអ្ន ក  ូវបា នប្ត ី ឬដគូវា យដំ។ 

ចូរសរសរ  ង់ថ្ង  ះ ថា តើកា រឈឺចា ប់វា អា ក ក់កំរិតណា  តា មក  ឹតខា ងក  មៈ

១. ទះ   នមិនមា នរបួសសា  ម និង/ឬ ឈឺចា ប់រយៈពលវង។

២. ចា ក់ ទា ត់ វា យ  យហើម កា ប់ និង/ឬឈឺចា ប់រហូត។

៣. “វា យដំខា  ំង” ជា ំខា  ំង រលា ក បា ក់ឆ្អ ឹង។
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៤. គំរា ម  ើអា វុធ របួសក  ល   ំក្ន ុង របួសជា អចិ  ្ត ៃយ៍។

៥.  ើ   ស់អា វុធ របួសសា  ម  យអា វុធ។

(បើសិនជា មា នកា របរិយា  ើនដលអា ចមា ន  ើលខ  ើនទៀត)

ឆ្ល ើយ បា ទ/ចា ៎ស ឬ ទ នូវសំណួរខា ងក  ម។ (“គា ត់”សំ   លើសា  មី ដគូអតីត សា  មីអតីត ដគូបស់អ្ន ក ឬអ្ន ក

ដលធ្វ ើ  យអ្ន កឈឺចា ប់)។

_____ ១ តើអំពើហិង  លើរា ងកា យកើនឡើងជា ញឹកញា ប់ដរឬទក្ន ុងរយៈពលមួយឆា  ំកន្ល ង  ?

_____ ២  តើអំពើហិង  លើរា ងកា យកើនឡើងធ្ង ន់ធ្ង រូខា  ងំដរឬទក្ន ងុរយៈពលមួយឆា  កំន្ល ង   និង/ ឬមា នកា រ  ើ   ស់

 ឬគំរា ម  ើ   ស់អា វុធដរឬទ?

_____ ៣ តើគា ត់ធា  ប់  បា ច់កអ្ន កដរឬទ?

_____ ៤  តើ  ក្ន ុងផ្ទ ះមា នអា វុធដរឬទ?

_____ ៥  តើគា ត់ធា  ប់បង្ខ ំអ្ន ករួមភទ  ពលដលអ្ន កមិនចង់ដរឬទ?

_____៦   តើគា ត់  ើ  ឿងញៀនដរឬទ? ថា  ំញៀនទីនះមា នន័យថា  «ថា  ំស  ើប» ឬអំហ្វ តា មីន ថា  ំ ពង្វ ក់សា  រតី 

ថា  ំម   កូកា អីុន “កូកា អីុន” ថា  ំដលលក់លួចលា ក់ផ ងៗទៀត

_____ ៧  តើគា ត់គំរា មសមា  ប់អ្ន ក ឬអ្ន កជឿជា ក់ថា គា ត់មា នសមត្ថ ភា ពសមា  ប់អ្ន កដរឬទ?

_____ ៨ តើគា ត់  វឹងជា រៀងរា ល់ថ្ង  ឬស្ទ ើតរា ល់ថ្ង ដរឬទ? (បរិមា ណជា តិអា ល់កុល)

_____ ៩  តើគា ត់  ួត   សកម្ម ភា ព  ចា ំថ្ង ស្ទ ើតទា ំង  ុងដរឬទ? ឧទា ហរណ៍: តើគា ត់   ប់អ្ន កអំពីមនុស ដល

អ្ន កអា ចរា ប់អា នបា ន អ្ន កអា ចយកលុយ  ផ  រចំនួនបុ៉នា  ន ឬ  ពលណា ដលអ្ន កអា ចជិះរថយន្ត បា ន? 

(បើសិនជា គា ត់ព  យា ម បុ៉ន្ត អ្ន កមិន  យគា ត់  ប់  ងបា ន រ៉ា យរ៉ា ប់  ទីនះ_____)

_____ ១០  តើអ្ន កធា  ប់  ូវបា នគា ត់វា យ  ពលដលអ្ន កមា នផ្ទ  ះដរឬទ? (បើសិនជា គា ត់មិនធា  ប់វា យអ្ន ក  

ពលដលអ្ន កមា នផ្ទ  ះទ រ៉ា យរ៉ា ប់  ទីនះ_____)

_____ ១១  តើគា ត់  ច័ណ អ្ន កហួសហតុដរឬទ? (ឧទា ហរណ៍ តើគា ត់មា ននិយា យថា  “បើសិនជា ខ្ញ ុំ មិនបា នអ្ន ក 

គា  ននរណា អា ចបា នអ្ន កដរ”)

_____ ១២ តើអ្ន កធា  ប់បា នគំរា ម ឬព  យា មធ្វ ើអត្ត ឃា ដដរឬទ?

_____ ១៣ តើគា ត់ធា  ប់បា នគំរា ម ឬព  យា មធ្វ ើអត្ត ឃា ដដរឬទ?

_____ ១៤ តើគា ត់  ើអំពើហឹង  ចំ  ះកូនរបស់អ្ន កដរឬទ?

_____ ១៥ តើគា ត់មា នហឹង   ក  ផ្ទ ះដរឬទ?

ចម្ល ើយ  “ចា ៎ស” សរុប: _____

សូមអរគុណ។ ចូរពិភា ក  ជា មួយ  ូពទ  អ្ន កតសូ៊មតិ ទី  ឹក  របស់អ្ន ក អំពីថា តើកា រវា យតម្ល ក  ឹត   ះថា  ក់ មា នន័យ

ដូចម្ត ចចំ  ះសា  នភា ពរបស់អ្ន ក។

 ភព:  ភព: គហទំព័ររបស់មជ មណ លជា តិ   វ   វកា រកា រពា រអំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទនមជ មណ លស   ប់  ួតពិនិត  និងកា រពា រជំងឺរបស់

សហរដ្ឋ អា មរិក។ http://www.musc.edu/vawprevention/. ចូល   “Research,” បនា  ប់មកចូល   “Tools and Instruments,” រួចហើយ   

“Danger Assessment Tool.”
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

តើ  ្ត និីយា យ   ប់អំពីអំពើហឹង  ដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លដូចម្ត ចខ្ល ះ?តើ  ្ត និីយា យ   ប់អំពីអំពើហឹង  ដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លដូចម្ត ចខ្ល ះ?

កា រសិក  មួយពី Wisconsin  សហរដ្ឋ អា មរិច  លើ  ្ត ីចំនួន ១១៥នា ក់ ដលទទួលរងនូវកា រឈឺចា ប់  យដគូ

បុរសរបស់គបា នផ្ត ល់នូវលទ្ធ ផលមួយចំនួន។ តា មចម្ល ើយរបស់  ្ត ីទា ំង  ះ ឥរិយា បថគា ំ  មា នដូចខា ងក  មៈ

កា រគា ំ  ផ្ន កវជ្ជ សា  ្ត កា រគា ំ  ផ្ន កវជ្ជ សា  ្ត 

 • ដឹងពី  វត្ត ិ  យបា នពញលញ

 • កា រវា យតម្ល ពីអំពើហឹង  ពលបច្ច ុប ន្ន  និងអតីតកា ល  យបា នលំអិត

 • កា រពិនិត រា ងកា យ  យថ្ន មៗ

 • កា រព  បា លរបួសទា ំងអស់។

កា រគា ំ  ផ្ន កអា រម្ម ណ៍កា រគា ំ  ផ្ន កអា រម្ម ណ៍

 • កា ររក  កា រសមា  ត់

 •  យដគូចញពីបន្ទ ប់

 • សា  ប់  យយកចិត្ត ទុកដា ក់

 •  ធា នា ថា   ្ត ីដលទទួលរងអំពើហិង  មិនមនជា កំហុងរបស់នា ង  មទា ំងជួយស  ួលអា រម្ម ណ៍របស់នា ងកំុ

 យមា នកា រអៀនខា  ស់ ខឹង ខា  ច និងទទួលរងសមា  ធ

កា រគា ំ  ជា ក់ស្ត ងកា រគា ំ  ជា ក់ស្ត ង

 •   ប់ជនរង   ះថា  អំពើរ  ភបំពា នរបស់សា  មីខុសច  ប់

 •  ផ្ត ល់ពត៌មា ន និងលខទូរស័ព្ទ ដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ មូលដា  ន ដូចជា អា ណា ព  បា ល ក ុមគា ំ   និងអ្ន កផ្ត ល់សវា 

ផ្ន កច  ប់

 • សួរនា ំអំពីសុវត្ថ ិភា ពរបស់កូន

 • ជួយជនរង   ះចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើផនកា រសុវត្ថ ិភា ព

 ភព:  ភព: Hamberger LK, Ambuel B, Marbella A, et al. អន្ត រា គមន៍របស់  ូពទ ស   ប់  ្ត ីដលទទួលរងកា របំពា ន:ទស នទា នរបស់  ្ត ី។ 

Archives of Family Medicine 1998; 7:575-582.

សចក្ត ណីនា សំ   ប់ធ្វ ើបទសមា  សន៍ជា មួយ  ្ត ទីទួលរងអំពើហឹង  ពីដគូ  ក្ន ងុសហគមន៍សចក្ត ណីនា សំ   ប់ធ្វ ើបទសមា  សន៍ជា មួយ  ្ត ទីទួលរងអំពើហឹង  ពីដគូ  ក្ន ងុសហគមន៍

កា រចា ប់ផ្ត ើមនកា រសិក  :កា រចា ប់ផ្ត ើមនកា រសិក  :

 ពលចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើកា រសិក   សហគមន៍ 

 កា រសំខា ន់  ូវៈ

 • ស្ល ៀកពា ក់សមរម

 • ធ្វ ើទឹកមុខ  ស់  ះ

 • មា នសុទិដ្ឋ និយម

 •   ូវប   ក់ថា ពត៌មា នដល  មូលបា ននឹង  ូវរក  

កា រសមា  ត់

 • ឆ្ល ើយសំណួរ  យ   ះ  ង់

ចា ត់ទុកកា រសិក  ជា  “កា រអង្ក តលើសុខភា ព  ្ត ីនិងបទពិ-

 ធជីវិត”។ ចូរកុំនិយា យពីអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ  ពល

ជួបដំបូង។

២. កា រធ្វ ើបទសមា  សន៍២. កា រធ្វ ើបទសមា  សន៍

 • សមា  សតមុខស   ទ

 • ចូរអព  ក ឹត

 • សូមកំុទទួចចម្ល ើយ

 •  ើភា ពវឆា  តចំ  ះមុខស   ដលមា នកា ររា រក

 • ចូរកុំវិនិច្ឆ ័យ  ្ត ី



ឧបករណ៍  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 65

 ភព:  ភព: សិកា្ខ  សា លា ស   ប់ម  ្ត ីមូលដា  ន។ កា រសិក  របស់ WHO Multi-Country ពីសុខភា ពរបស់  ្ត ី និងអំពើហិង  ។ នា យកដា  នយនឌ័រ 

និងសុខភា ព  ្ត ី  ទីក ុង Geneva, WHO 

 • កំុ  ញា ប់សមា  សពក

 • កំុបងា  ញកំរងសំណួរដល់អ្ន កណា ឡើយ

៣. ខ្ល ឹមសា រនសចក្ត ីអនុ   ត៣. ខ្ល ឹមសា រនសចក្ត ីអនុ   ត

 • កា រសមា  ត់នកា រសិក  

 •  លបំណងទូ  នកា រសិក  

 •  ធា នបទមួយចំនួនអា ចពិបា កក្ន ុង កា រពិភា ក  

 •  អ្ន កផ្ត ល់បទសមា  សន៍អា ចរលងសំណួរ ឬឈប់ផ្ត ល់

ចម្ល ើយ  ង់កន្ល ងណា មួយ

 • ហត្ថ លខា របស់ធ្វ ើបទសមា  សន៍

៤. កា រសួរសំណួរ៤. កា រសួរសំណួរ

 • អា នសំណួរដលបា នសរសរ

 • មិនសំណូមពរចម្ល ើយនូវសំណួរផ ងទៀត

 • អា នសំណួរតា មលខរៀង

 • កំុរលងសំណួរ

 • ធ្វ ើតា មកា រណនា ំពីរបៀបអា នសំណួរ

 • កំុប   ក់ជ  ើសចម្ល ើយ  សំណួរផ ងទៀត

៥. កា រ  ះ   យកា រអា ក់ខា ន៥. កា រ  ះ   យកា រអា ក់ខា ន

 • រិះរកមធ  បា យដើម ី  យមា នឯកជនភា ព

 •  ណា ត់ពលជួបម្ត ងទៀតនូវចំណុចដលមិនបា ន

សមា  សន៍

 • សួរសំណួរផ ងៗ

៦. សុវត្ថ ិភា ព និងប   សីលធម៌៦. សុវត្ថ ិភា ព និងប   សីលធម៌

 • ភា ពរ  ចន  ធា នបទ   វ   វ

 •  កា រអនុ   ត  ្ត ីពា ក់ព័ន្ធ  (សា  មីរបស់នា ង 

និងអ្ន កផ ងទៀត) និងអ្ន កស្ម ័  ចិត្ត 

 • កា រសមា  ត់

 • សុវត្ថ ិភា ពរបស់អ្ន កផ្ត ល់បទសមា  សន៍

 •  រពកា រស   ចចិត្ត របស់  ្ត ី

៧. កា រគា ំ   ្ត ីដលផ្ត ល់បទសមា  សពីអំពើហិង  ៧. កា រគា ំ   ្ត ីដលផ្ត ល់បទសមា  សពីអំពើហិង  

 •  តួនា ទីរបស់អ្ន កជា អ្ន កធ្វ ើបទសមា  សន៍  ូវកត់   

ចម្ល ើយរបស់  ្ត ីមិនមនផ្ត ល់  ឹក    ឬដំបូនា  ន។ 

 ពល  ្ត ីបញ្ច ញកា រឈឺចា ប់

 •  ចូរនិយា យលង  យមា នទន់ភ្ល ន់ និងបទបន

 •   ូវអត់ធ្ម ត់ និង  គត់  គំ  ូវផ្ត ល់  បល់របៀប

អា ណិតដូចជា   “ខ្ញ ុំដឹងថា វា លំបា កខា  ំងណា ស់”

 • ឈប់សំរា កសិន ឬចា ំសមា  សន៍ពលក  យបន្ត ទៀត

៨. កា រគា ំ   ្ត ីដលផ្ត ល់ចម្ល ើយលើអំពើហឹង  ៨. កា រគា ំ   ្ត ីដលផ្ត ល់ចម្ល ើយលើអំពើហឹង  

    ស   ប់តក្ន ុងករណីផា  កធ្វ ើបទសមា  សន៍

 • បើសិនជា សភា ពរបស់  ្ត ីមិនចង់បន្ត 

 • បើសិនជា អ្ន កគិតថា កា របន្ត អា ចខា ត   ជន៍

៩. កា រគា ំ   និងសុវត្ថ ិភា ពស   ប់អ្ន កសមា  សន៍៩. កា រគា ំ   និងសុវត្ថ ិភា ពស   ប់អ្ន កសមា  សន៍

 • រា យកា រណ៌ដល់  ធា ន

 • និយា យជា មួយ  ធា ន ឬសមា ជិកក ុម

 • សួរសំុ  បល់  ឹក  

 •   ូវមា នកា រ  ុង  យ័ត្ន ដើម ីធា នា សុវត្ថ ិភា ព 

ឧទា ហរណ៍ កា រសមា  សន៍  ូវធ្វ ើ  ពលរសៀល 

 ូវច  ស់ថា មិន  ូវ  តឯង។

 លកា រណ៍នកា រថទា ជំនរង   ះ  យសា រអំពើហិង  ក្ន ងុ  សួា រ លកា រណ៍នកា រថទា ជំនរង   ះ  យសា រអំពើហិង  ក្ន ងុ  សួា រ

√   អំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រជា ប   ធ្ង ន់ធ្ង ូរ ដលប៉ះពា ល់សុខភា ពរា ងកា យ ផ្ល ូវចិត្ត  និងផ្ល ូវភទរបស់អ្ន កដលរស់   ួសា រ

ដលមា នអំពើហិង   ហើយអា ចធ្វ ើ  យមា នកា របា ត់បង់ជីវិត។

√ អំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រជា បទឧក ឹដ្ឋ មួយ ដូច្ន ះគួរតមា នកា រលើកឡើង  យទា ន់ពលវលា  និងមា ន  សិទ្ធ ភា ព។

√ អំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រជា កា រទទួលខុស  ូវរបស់សង្គ ម  មទា ំងជា ប   សុខភា ពសា ធា រណៈ និងសិទ្ធ ិមនុស ។

√ អំពើហិង  កើតឡើង  យអ្ន ក   ឹត្ត បទឧក ឹដ្ឋ មិនមនជនរង   ះទ។

√ អំពើហិង  គឺជា ឥរិតា បថរៀនតា ម បុ៉ន្ត អា ចជា ឥរិយា បថមិនរៀនតា មទ។
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 លកា រណ៍ណនា ទំា ងំ ១០ ស   ប់ក មសីលធម៌ និងសុវត្ថ ភិា ពនកា រធ្វ ើសមា  សន៍ លកា រណ៍ណនា ទំា ងំ ១០ ស   ប់ក មសីលធម៌ និងសុវត្ថ ភិា ពនកា រធ្វ ើសមា  សន៍

ជា មួយ  ្ត ដីល  វូបា នគជួញដូរជា មួយ  ្ត ដីល  វូបា នគជួញដូរ

1. កំុធ្វ ើ  យមា នកា រឈឺចា ប់1. កំុធ្វ ើ  យមា នកា រឈឺចា ប់

  ចា ត់ទុក  ្ត ី និងសា  នភា ពថា មា នកា រឈឺចា ប់ខា  ំងមួយអន្ល ើសិនរហូតដល់ពលដលមា នភស្ត ុតា ង មកប   ក់ច  ស់

ថា មិនមា នកា រឈឺចា ប់។ កំុទា ន់អា លធ្វ ើបទសមា  សន៍   ះអា ចធ្វ ើ  យសា  នភា ព របស់  ្ត ីកា ន់តអា ក ក់  ក្ន ុង

រយៈពលខ្ល ី ឬវង។

2.  ូវដឹងពី  ធា នបទរបស់អ្ន ក និងវា យតម្ល ហា និភ័យ2.  ូវដឹងពី  ធា នបទរបស់អ្ន ក និងវា យតម្ល ហា និភ័យ

 សិក  ពីហា និភ័យដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រជួញដូរ និងករណីនីមួយៗរបស់  ្ត ីមុននឹងធ្វ ើបទសមា  សន៍។

3. រៀបចំពត៌មា ន។ មិន  ូវសន  ណា ដលអ្ន កមិនអា ចធ្វ ើបា ន3. រៀបចំពត៌មា ន។ មិន  ូវសន  ណា ដលអ្ន កមិនអា ចធ្វ ើបា ន

   ៀមខ្ល ួនដើម ីផ្ត ល់ពត៌មា នជា ភា សា កំណើតរបស់  ្ត ី និងភា សា តំបន់ (បើសិនជា ភា សា ខុសគា  ) អំពីកា រគា ំ  ផ្ល ូវ

ច  ប់ សុខភា ព ជំរក សង្គ ម និងសវា សុវត្ថ ិភា ព  មទា ំងជួយរៀបចំបើសិនមា នកា រស្ន ើសំុ។

4.  ើសរីស និងរៀបចំអ្ន កបក    និងសហកា រី  យបា ន  ប់   ន់4.  ើសរីស និងរៀបចំអ្ន កបក    និងសហកា រី  យបា ន  ប់   ន់

  ថ្ល ឹងថ្ល ងពីហា និភ័យ និងផល   ជន៍នកា រ  ើសរីសអ្ន កបក    សហកា រី និងបុគ្គ លិកផ ងទៀត  មទា ំង

រៀបចំវិធីដើម ី  ួតពិនិត  និងបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល។

5. ធា នា អនា មិកភា ព និងកា រសមា  ត់5. ធា នា អនា មិកភា ព និងកា រសមា  ត់

  កា រពា រអត្ត ស   ណ និងកា រសមា  ត់របស់អ្ន កផ្ត ល់ចម្ល ើយក្ន ុងដំណើរកា រធ្វ ើបទសមា  សន៍គឺចា ប់ពីចា ប់ផ្ត ើមទា ក់ទង

នា ងរហូតដល់ពលដលពត៌មា នលំអិតរបស់នា ង  ូវបា ន  ះពុម្ព ផ  យ។

6. បងា  ញលិខិតអនុ   ត6. បងា  ញលិខិតអនុ   ត

   ូវជឿជា ក់ថា មុខស   មា  ក់ៗបា នយល់ច  ស់លា ស់អំពីអត្ថ ន័យ និង  លបំណងនកា រសមា  សន៍កា រ  ើ  ើ   ស់

ពត៌មា នសិទ្ធ ិរបស់នា ងក្ន ុងកា រមិនឆ្ល ើយសំណួរ និងឈប់ផ្ត ល់បទសមា  សន៍  ប់ពល ហើយនា ងមា នសិទ្ធ ិដា ក់កំហិត

ពីកា រ  ើ   ស់ពត៌មា ន។

7. សា  ប់ និង  រពកា រវា យតម្ល នីមួយៗនសា  នភា ព និងហា និភ័យចំ  ះសុវត្ថ ិភា ពនា ង7. សា  ប់ និង  រពកា រវា យតម្ល នីមួយៗនសា  នភា ព និងហា និភ័យចំ  ះសុវត្ថ ិភា ពនា ង

   ូវចងចា ំថា   ្ត ីមា  ក់ៗមា នកា របា រម្ភ ខុសៗគា   និងរបៀបដលនា ងមើលឃើញថា  កា របា រម្ភ របស់នា ងអា ចខុសពី

របៀបដលអ្ន កផ ងទៀតវា យតម្ល ។

√ គា  នធ្វ ីអា ចកំណត់អំពើហិង   ូសា របា នទ។

√ មនុស ទា ំងអស់មា នសិទ្ធ ិរស់  ក្ន ុងសា  នភា ពដលគអា ចចូលរួមអភិវឌ  និងមា នកា រ  រពសិទ្ធ ិ។

√  មនុស  ប់រូបមិនគិតពីភទ អា យុ សា សនា កំរិតជីវភា ព ស   តិ និងជំនឿន  បា យ  ូវបា ន យកចិត្ត ទុកដា ក់

 ពលដលគស្វ ងរកសវា អំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រ។

√  មនុស  ប់រូបដលទទួលរងនូវអំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រមា នសិទ្ធ ិទទួលបា នសវា  និងធនធា នដលធា នា នូវសុវត្ថ ិភា ព

ផា  ល់ខ្ល ួន និងកា ររក  កា រសមា  ត់។

√  រា ល់កា រអន្ត រា គមន៍ទា ំងអស់  ូវបា នធ្វ ើឡើងក្ន ុងលក្ខ ណៈ  រពសិទ្ធ ិមនុស  និងបង្ក រលក្ខ ណៈ  យគធ្វ ើសចក្ត ី

ស   ចចិត្ត  យខ្ល ួនឯង។

 ភព:  ភព: Velzeboer, Marijke. អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ: កា រឆ្ល ើយតបផ្ន កសុខា ភិបា ល។  Washington, DC,អង្គ កា រ សុខភា ព Pan American 

, 2003.



ឧបករណ៍  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 67

សចក្ត ី  កា សរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្ត ពីីកា រលុបបំបា ត់អំពើហិង   ឆា ងំនឹង  ្ត ភីទសចក្ត ី  កា សរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្ត ពីីកា រលុបបំបា ត់អំពើហិង   ឆា ងំនឹង  ្ត ភីទ

សចក្ត សី   ចសម័យ  ជំុពញអង្គ លខ៤៨/១០៤ថ្ង ទី២០ខធ្ន ឆូា  ១ំ៩៩៣សចក្ត សី   ចសម័យ  ជំុពញអង្គ លខ៤៨/១០៤ថ្ង ទី២០ខធ្ន ឆូា  ១ំ៩៩៣

សម័យ  ជំុពញអង្គ សម័យ  ជំុពញអង្គ 

 យទទួលសា្គ  ល់ថា  យទទួលសា្គ  ល់ថា ត  ូវកា របនា  ន់លើកិច្ច អនុវត្ត ជា សា កលចំ  ះសិទ្ធ ិនិង  លកា រណ៍របស់  ្ត ី  យផ្អ កលើសមភា ព

សុវត្ថ ិភា ពសរីភា ពបូរណភា ពនិងសក្ត ីថ្ល ថ្ន ូររបស់មនុស

 យកត់សមា្គ  ល់ឃើញថា   យកត់សមា្គ  ល់ឃើញថា  សិទ្ធ ិ និង  លកា រណ៍ទា ំង  ះ  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងឯកសា រអន្ត រជា តិដូចជា សចក្ត ី

 កា សជា សា កលនសិទ្ធ ិមនុស iកតិកា ស   អន្ត រជា តិស្ត ីពីសិទ្ធ ិសីុវិលនិងន  បា យii កតិកា ស   អន្ត រជា តិស្ត ីពីសិទ្ធ ិ

សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម និងវប ធម៌អនុស   ស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើង  ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទiii និងអនុស    ឆា ំង

នឹងកា រធ្វ ើទា រុណ កម្ម   និងអំពើ   ផ អមនុស ធម៌  កទា ប  ឬកា រដា ក់ទណ កម្ម ផ ងៗទៀតiv

 យទទួលសា្គ  ល់ថា   យទទួលសា្គ  ល់ថា  កា រអនុវត្ត អនុស   ស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើង  ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ  កប  យ  សិទ្ធ 

ភា ពអា ចចូលរួមវិភា គទា នលុបបំបា ត់អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទហើយសចក្ត ី  កា សស្ត ីពីកា របំបា ត់អំពើហិង   ឆា ំង

នឹង  ្ត ីភទដលបា នដា ក់ចូល  ក្ន ុងសចក្ត ីស   ចបច្ច ុប ន្ន នឹងព  ឹង  និងបំពញបន្ថ មដល់ដំណើរកា រអនុវត្ត 

 យមា នកង្វ ល់ថា   យមា នកង្វ ល់ថា  អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទជា ឧបសគ្គ ក្ន ុងកា រស   ចបា ននូវសមភា ពអភិវឌ ន៍ និងសន្ត ិភា ពដូច

ដលបា នទទួលសា្គ  ល់  យយុទ្ធ សា  ្ត  អនា គតក ុង Nairobi ស   ប់ឧត្ត មភា ពរបស់  ្ត vី ដលមា នវិធា នកា រ  យុទ្ធ 

 ឆា ំងនឹងអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ និងអនុវត្ត អនុស   ស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើង  ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ

 យបា នពញលញ

 យប   ក់ថា  យប   ក់ថា  អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទធ្វ ើ  យមា នកា ររ  ភច  ប់ និងសរីភា ពមូលដា  នរបស់  ្ត ី និងរា រា ំង ឬ

បំបិទមិន  យ  ្ត ីទទួលបា នសិទ្ធ ិសរីភា ព  មទា ំងមា នកង្វ ល់អំពីកា រខកខា នមិនបា នកា រពា រ និងលើកកំពស់សិទ្ធ ិ និង

សរីភា ព  ក្ន ុងករណីនអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ

 យទទួលសា្គ  ល់ថា   យទទួលសា្គ  ល់ថា  អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទគឺជា ស   នទំនា ក់ទំនងអំណា ចមិនស្ម ើភា ពរវា ងបុរស និង  ្ត ី

ដលនា ំ  យមា នកា រយក  ៀប និងរីសអើងចំ  ះ  ្ត ី  យភា គីបុរស  មទា ំងនា ំ  យមា នកា រទប់សា្ក  ត់ឧត្ត មភា ព

8. កំុធ្វ ើ  យ  ្ត ីឈឺចា ប់ឡើវិញ8. កំុធ្វ ើ  យ  ្ត ីឈឺចា ប់ឡើវិញ

  កំុសួរសំណួរដលធ្វ ើ  យមា នកា របំផ្ល ើសចម្ល ើយ។  ូវ  ៀមឆ្ល ើយតប  នឹងឥរិយា បថឈឺចា ប់របស់នា ង និងលើក

ឡើងពីចំណុចខា  ំងរបស់នា ង។

9.  ៀមស   ប់អន្ត រា គមន៍បនា  ន់9.  ៀមស   ប់អន្ត រា គមន៍បនា  ន់

  ៀមឆ្ល ើយតប បើសិនជា  ្ត ីនិយា យថា  នា ងជិតមា ន   ះថា  ក់។

10. ធ្វ ើ  យពត៌មា នដល  មូលបា ន  ើ   ស់ក្ន ុងផ្ល ូវ  ូវ10. ធ្វ ើ  យពត៌មា នដល  មូលបា ន  ើ   ស់ក្ន ុងផ្ល ូវ  ូវ

   ើ   ស់ពត៌មា នក្ន ុង  លបំណងផ្ត ល់ផល   ជន៍ដល់  ្ត ី ឬជ  ុញ  យមា នកា រអភិវឌ  លន  បា យ 

និងកា រអន្ត រា គមន៍ល្អ ចំ  ះ  ្ត ីដល  ូវជួញដូរ។

 ភព:  ភព: Zimmerman, C. and Watts, C. សីលធម៌ និងអនុសា សន៍សុវត្ថ ិភា ពស   ប់សមា  ស  ្ត ីដល  ូវបា នគជួញដូរ។ ក ុង Geneva, 

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, 2003.
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

របស់  ្ត ី ហើយអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទគឺជា យន្ត កា រសង្គ មដ៏សំខា ន់មួយ  យ  ្ត ីភទ  ូវបា នបង្ខ ំ  យកា ន់

ដំណងទា បធៀបនឹងបុរស

 យមា នកង្វ ល់ថា  យមា នកង្វ ល់ថា   ្ត ី  ក្ន ុងក ុមមួយចំនួនដូចជា  ្ត ីជនជា តិភា គតិច  ្ត ីជនជា តិដើម  ្ត ីភៀសខ្ល ួន  ្ត ីអ    វសន្ត 

 ្ត ីដលរស់ក្ន ុងសហគមន៍ជនបទ ឬដា ច់  យា ល  ្ត ីទុគ៌ត  ្ត ី  ក្ន ុងសា  ប័ន ឬមន្ទ ីរឃុំឃា ំងកុមា រី  ្ត ីពិកា រ  ្ត ីវ័យ

ចំណា ស់  ្ត ីស្ថ ិត  ក្ន ុងតំបន់ដលមា នជំ  ះ  ដា ប់អា វុធ ជា ពិសស  ្ត ីងា យរង   ះ  យសា រអំពើហិង  

 យនឹកឃើញថា   យនឹកឃើញថា  កា ររួមបញ្ច ូល  ក្ន ុងកថា ខ័ណ ទី២៣នឧបសម្ព ័ន្ធ សចក្ត ីស   ចរបស់ក ុម  ឹក  សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម

លខ១៩៩០/១៥ចុះថ្ង ទី២៤ខឧសភា ឆា  ំ១៩៩០ ដលទទួលសា្គ  ល់ថា អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ  ក្ន ុង  ូសា រ និង

សង្គ មបា នរា លដា ល និង  ួត   បចូល  ក្ន ុងបនា  ត់   ក់ចំណូលវណ្ណ ៈ និងវប ធម៌ដលត  ូវ  យមា នវិធា នកា រជា 

បនា  ន់និងមា ន  សិទ្ធ ភា ពដើម ីលុបបំបា ត់  យអស់។

 យនឹកឃើញផងដរថា   យនឹកឃើញផងដរថា  សចក្ត ីស   ចរបស់ក ុម  ឹក  សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ មលខ១៩៩១/១៨ចុះថ្ង ទី៣០ខឧសភា 

ឆា  ំ១៩៩១ ដលក ុម  ឹក  បា ន  យមា នកា រអភិវឌ ក បខ័ណ កា រងា រស   ប់ជា ឧបករណ៌អន្ត រជា តិដលអា ចលើកឡើង

ពីប   អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ  យបា នច  ស់លា ស់។

 យសា  គមន៍  យសា  គមន៍ នូវតួនា ទីមួយដលចលនា របស់  ្ត ីកំពុងមា នតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ុងកា របង្ក ើនកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ចំ  ះ 

សភា ពភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ និងទំហំនប   អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ

 យ  កា សអា សន្ន ថា   យ  កា សអា សន្ន ថា  កា លា នុវត្ត ន៍ភា ពរបស់  ្ត ីដើម ីស   ចបា ននូវសមភា ពផ្ល ូវច  ប់សង្គ មន  បា យ និងសដ្ឋ កិច្ច 

 ក្ន ុងសង្គ មមា នកំណត់ច   ះ   ង  យសា រអំពើហិង  ដល  តបន្ត កើតមា ន

 យជឿជា ក់ថា   យជឿជា ក់ថា  សចក្ត ីថ្ល ងខា ងលើជា ត  ូវកា រស   ប់កំណត់និយមន័យច  ស់លា ស់អំពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី

ភទសចក្ត ីថ្ល ងច  ស់លា ស់អំពីសិទ្ធ ិដល  ូវ  ើ   ស់ដើម ីធា នា នូវកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី

ភទដលជា កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងរបស់រដ្ឋ  យ  រព  តា មកា រទទួលខុស  ូវរបស់ខ្ល ួន និងកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងរបស់

សហគមន៍អន្ត រជា តិដើម ីលុបបំបា ត់អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ

សូម  កា សជា ឱឡា រឹកនូវសចក្ត ី  កា សស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ និងសូមជ  ុញ  យមា នកិច្ច ខិតខំ  ឹង

  ងដើម ី  យមា នកា រដឹងលឺជា សា កល:

មា   ១មា   ១

ស   ប់ជា  លបំណងនសចក្ត ី  កា សនះពា ក  «អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ» សំ   លើអំពើហិង   ឆា ំង

នឹងភទដលបណា្ដ  ល  យ ឬទំនងជា នឹងបណា្ដ  ល  យមា នកា រឈឺចា ប់ដល់រា ងកា យផ្ល ូវភទ និងផ្ល ូវចិត្ត ដល់  ្ត ីរួម

ទា ំងកា រគំរា មកំហង  យអំពើទា ំងនះដូចជា កា របង្ខ ិតបង្ខ ំ  ឬកា របំពា នសរីភា ពទា ំងក្ន ុងជីវិតសា ធា រណៈ  ឬឯកជន។

មា   ២មា   ២

អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ  ូវមា នកា រយល់ដឹងក្ន ុងរង្វ ង់បុ៉ន្ត មិនមា នដនកំណត់ខា ងក  មៈ

(ក)  អំពើហិង  លើរា ងកា យផ្ល ូវភទ និងផ្ល ូវចិត្ត ដលកើតឡើង  ក្ន ុង  ួសា ររួមមា នកា រវា យដំកា ររ  ភផ្ល ូវភទលើ

កុមា រី  ក្ន ុងផ្ទ ះអំពើហិង  ពា ក់ព័ន្ធ នឹងបណា្ដ  កា រ កា ររ  ភក  យជីវិតអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ កា រធ្វ ើ  យខូចខា ត

អា វៈយវៈភទ  ្ត ី និងកា រអនុវត្ត ជា  ពណីដលធ្វ ើ  យមា នកា រឈឺចា ប់ដល់  ្ត ីអំពើហិង  មិនមនដគូអា ពា ហ៍



ឧបករណ៍  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 69

ពិពា ហ៍និងអំពើហឹង  ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម 

(ខ)  អំពើហិង  លើរា ងកា យផ្ល ូវភទ និងផ្ល ូវចិត្ត ដលកើតឡើង  ក្ន ុងសហគមន៍ទូ  រួមមា នកា រចា ប់រ  ភកា ររ  ភ

បំពា នផ្ល ូវភទកា រយា យីផ្ល ូវភទ និងកា រគំរា មកំហង  កន្ល ងធ្វ ើកា រក្ន ុង  ឹះសា  នអប់រ និង  កន្ល ងផ ងទៀតកា រ

ជួញដូរ  ្ត ី  និងបង្ខ ំ  យធ្វ ើជា ពស  ចា រ

(គ)  អំពើហិង  លើរា ងកា យផ្ល ូវភទ  និងផ្ល ូវចិត្ត ដលធ្វ ើឡើង  យរដ្ឋ   ប់ទីកន្ល ង

មា   ៣មា   ៣

 ្ត ីមា នសិទ្ធ ិទទួលបា ននូវភា ពសប  យរីករា យ និងកា រកា រពា រពីសិទ្ធ ិមនុស ស្ម ើគា   មទា ំងទទួលបា ននូវសរីភា ពជា 

មូលដា  ន  ក្ន ុងន  បា យសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មវប ធម៌សីុវិល  និងវិស័យផ ងៗទៀត។  សិទ្ធ ិទា ំង  ះមា នៈ

(ក)  សិទ្ធ ិក្ន ុងកា ររស់  vi

(ខ)  សិទ្ធ ិក្ន ុងកា រទទួលបា នសមភា ពvii

(គ)  សិទ្ធ ិក្ន ុងកា រទទួលបា នសរីភា ពនិងសុវត្ថ ិភា ពviii

(ឃ)  សិទ្ធ ិក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រកា រពា រផ្ល ូវច  ប់ស្ម ើគា 

(ង)  សិទ្ធ ិក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រមិនរីសអើង  ប់រូបភា ព

(ច)  សិទ្ធ ិក្ន ុងកា រទទួលបា នស្ត ង់ដា ខ្ព ស់នសុខភា ពរា ងកា យ និងផ្ល ូវចិត្ត ix

(ឆ)  សិទ្ធ ិក្ន ុងកា រទទួលបា នលក្ខ ខណ យុត្ត ិធម៌និងអនុ   ះក្ន ុងកា រងា រx

(ជ)  សិទ្ធ ិក្ន ុងកា រមិនទទួលបា ននូវកា រធ្វ ើទា រុណ កម្ម ឬអំពើ   អមនុស ធម៌  កទា បឬកា រដា ក់ទណ កម្ម 

មា   ៤មា   ៤

រដ្ឋ គួរតផ្ត នា   សរា ល់អំពើហិង   ឆា ងំនឹង  ្ត ភីទ និងមិនគួរគា ំ  កា រអនុវត្ត ជា លក្ខ ណៈ  ពណីវប ធម៌ និងសា សនា 

ដើម ីជៀសវា ងបា ត់ភា រកិច្ច របស់ខ្ល ួនក្ន ុងកា រលុបបំបា ត់អំពើហិង  ។ រដ្ឋ គួរចា ត់វិធា នកា រសម  ប  យគា  នកា រពន  រ

លុបបំបា ត់អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទហើយទីបញ្ច ប់រដ្ឋ គួរៈ

(ក)   ពិចា រណា ចំណុចណា មួយដលមិនបា នអនុវត្ត  ផ្ត ល់សចា  ប័ន  លើអនុវស   ស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់

រីសអើង  ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ  ឬ  ះបង់  លនូវជំហរបំរុងអនុវត្ត អនុស   នះ។

(ខ)  ទប់សា្ក  ត់មិន  យមា នកា រចូលរួមក្ន ុងអំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ។

(គ)   ព  យា មទប់សា  ត់ សុើបអង្ក ត និងដា ក់ទណ កម្ម អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ  ប  តា មច  ប់របស់

 ទស។

(ឃ)  បង្ក ើតយន្ត កា រទណ កម្ម ផ្ន ករដ្ឋ បា ល ពលកម្ម  រដ្ឋ បវណី និងឧក ឹដ្ឋ  បតា មច  ប់របស់រដ្ឋ  ដើម ីដា ក់ទណ កម្ម  

និងកត  ង់អំពើខុសឆ្គ ងដលបង្ក កា រលំបា កដល់  ្ត ីដលទទួលរងនូវអំពើហិង  ។  ្ត ីដលទទួលរងនូវអំពើ

ហិង  គួរត  ូវបា នផ្ត ល់នូវឱកា សក្ន ុងកា រ  ើ   ស់យន្ត កា រយុត្ត ិធម៌ និងផ្ត ល់យុត្ត ិធម៌ និងកា រស   លទុក្ខ  

 យ  ព័ន្ធ ច  ប់ជា តិចំ  ះកា រឈឺចា ប់ដលគទទួល។ រដ្ឋ ក៏គួរត ផ្ត ល់ពត៌មា នដល់  ្ត ីទា ំង  ះនូវសិទ្ធ ិរបស់

ខ្ល ួនក្ន ុងកា រស្វ ងរកដំ  ះ   យតា មរយៈយន្ត កា រទា ំង  ះ។

(ង)   ពិចា រណា អំពីលទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រអភិវឌ ផនកា រសកម្ម ភា ពជា តិ ស   ប់ជំរុញ  យមា នកា រកា រពា រ  ្ត ីពីអំពើ

ហិង   ប់រូបភា ព ឬបញ្ច ូលលក្ខ ន្ត ិកៈពី  លបំណង  ះ  ក្ន ុងផនកា រដលមា ន   ប់  យពិចា រណា តា ម

ដលអា ចធ្វ ើបា ន ដូចជា កិច្ច សហ  តិបតិ្ត កា រដលអា ចផ្ត ល់  យអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹង

ប   អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ។
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ម៉ូឌុលស្ត ីពីអំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

(ច)   បង្ក ើតវិធីសា  ្ត ទប់សា្ក  ត់ និងវិធា នកា រផ្ល ូវច  ប់ ន  បា យ រដ្ឋ បា ល និងវប ធម៌ដលអា ចកា រពា រ  ្ត ីពីអំពើ

ហិង   ប់រូបភា ព និងធា នា ថា កា រធ្វ ើ  ្ត ីកា  យជា ជនរង   ះឡើងវិញមិនអា ចកើតមា នទ  យសា រច  ប់

មិនមា នកា ររីសអើងយនឌ័រ  កា រជំរុញកា រអនុវត្ត   ឬអន្ត រា គមន៍ផ ងៗ

(ឆ)   អនុវត្ត កា រងា រដើម ីធា នា ថា  តា មទំហំធនធា នដលមា ន និង  ូវកា រចា ំបា ច់ក្ន ុងក បខ័ណ សហ  តិបតិ្ត កា រ

អន្ត រជា តិ  ្ត ីដលទទួលរងនូវអំពើហិង   និងកូនមា នជំនួយពិសស ដូចជា កា រធ្វ ើនីតិសម ទា  កា រថទា ំ 

និងថរក  កុមា រ កា រព  បា ល កា រផ្ត ល់  ឹក  សវា សុខា ភិបា ល និងសង្គ ម សមា  ររូបវ័ន និងកម្ម វិធី ក៏ដូចជា 

រចនា សម្ព ័ន្ធ  ឬទង់ផ ងទៀត  មទា ំងចា ត់វិធា នកា រសម  បដើម ីលើកកំពស់សុវត្ថ ិភា ព និងនីតិសម ទា 

ផ្ល ូវកា យ  និងផ្ល ូវចិត្ត ។

(ជ)  ដា ក់បញ្ច ូលថវិកា    និងធនធា នរបស់រដ្ឋ ស   ប់សកម្ម ភា ពលុបបំបា ត់អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ។

(ឈ)  ចា ត់វិធា នកា រដើម ីធា នា ថា ម ្ត  ីអនុវត្ត ច  ប់ និងម  ្ត ីរា ជកា រមា នតួនា ទីអនុវត្ត គា លន  បា យ ដើម ីទប់សា្ក  ត់ 

សុើបអង្ក ត ដា ក់ទណ កម្ម អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទបា នទទួលកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ដើម ី  យគមា ន

ចំណះដឹងឆ្ល ើយតបនឹងត  ូវកា ររបស់  ្ត ី។

(ញ)  អនុមតិវិធា នកា រសម  ប ជា ពិសសវិស័យអប់រដើម ីក   ឥរិយា បថសង្គ ម និងវប ធម៌របស់បុរស និង  ្ត ី 

 មទា ំងដើម ីលុបបំបា ត់កា រ  កា ន់ពូជសា សន៍ កា រអនុវត្ត តា មបប  ពណី និងកា រអនុវត្ត ផ ងៗទៀតផ្អ ក

លើគំនិតនភា ពទន់ខ  យ   ឬខា  ំងតា មភទ   និងតួនា ទីដលមា នផ្ន ត់គំនិតស   ប់បុរស  និង  ្ត ី។ 

(ដ)   ជំរុញ  យមា នកា រ   វ   វ  មូលទិន្ន ន័យ ចងក ងស្ថ ិតិ ជា ពិសសសពា ក់ព័ន្ធ នឹងអំពើហិង  ក្ន ុង  ូសា រ

ស   ដលអា ចកើតមា នអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទតា មរូបភា ពផ ងៗ និងជំរុញ  យមា នកា រ   វ   វ

លើមូលហតុ សភា ព ភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ និង  ឹត្ត ិកា រណ៍នអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ី  មទា ំង   វ   វលើ

 សិទ្ធ ភា ពនវិធា នកា រដលបា នអនុវត្ត ដើម ីទប់សា្ក  ត់អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ។ ស្ថ ិតិ និងរបកគំហើញ

នកា រ     វទា ំង  ះនឹង  ូវផ ព្វ ផ  យជា សា ធា រណៈ។

(ឋ)   អនុមតិវិធា នកា រលុបបំបា ត់អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ  ដលជា អ្ន កងា យរង   ះពីអំពើហិង  ។

(ឌ)    ពលផ្ញ ើរបា យកា រណ៍តា មត  ូវកា ររបស់អង្គ ភា ពទទួលបន្ទ ុកសិទ្ធ ិមនុស របស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ  ូវ

មា នបញ្ច ូលពត៌មា នពា ក់ព័ន្ធ នឹងអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ និងវិធា នកា រដលបា នអនុវត្ត សចក្ត ី  កា ស

បច្ច ុប ន្ន ។

(ឍ)  ជំរុញ  យមា នកា រអភិវឌ សចក្ត ីណនា ំសម  ប ដើម ីជួយដល់កា រអនុវត្ត  លកា រណ៍ដលបា នកំណត់  

ក្ន ុងសចក្ត ី  កា សបច្ច ុប ន្ន 

(ណ)  ទទួលសា្គ  ល់តួនា ទីសំខា ន់នចលនា របស់  ្ត ី និងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា លជា សា កលក្ន ុងកា របង្ក ើនចំណះដឹង 

និងកា ត់បន្ថ យប   អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ។

(ត)   ស  បស  ួល និងលើកកំពស់កា រងា រនចលនា របស់  ្ត ី និងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល និងធ្វ ើកិច្ច សហ  តិ

បតិ្ត កា រជា មួយពួកគ  ក  ិតថា  ក់មូលដា  នថា  ក់ជា តិ   និងថា  ក់តំបន់។

(ថ)   ជំរុញ  យអង្គ កា រអន្ត ររដា  ភិបា លតំបន់ដលគជា សមា ជិក  យបញ្ច ូលកា រលុបបំបា ត់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង

 ្ត ីភទ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសម  បរបស់គ។

មា    ៥មា    ៥

អង្គ ភា ព និងទីភា  ក់ងា ពិសសរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិគួរតរួមវិភា គទា នទទួលសា្គ  ល់ និងធា នា នូវសិទ្ធ ិ និង  ល

កា រណ៍ដលបា នកំណត់  ក្ន ុងសចក្ត ី  កា សបច្ច ុប ន្ន តា មផ្ន កទទួលខុស  ូវរបស់ខ្ល ួន   ហើយទីបញ្ច ប់គួៈ



ឧបករណ៍  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 71

(ក)   ជំរុញ  យមា នកិច្ច សហ  តិបតិ្ត កា រអន្ត រជា តិ និងតំបន់ក្ន ុង  លបំណងកំណត់យុទ្ធ សា  ្ត តំបន់ស   ប់

 យុទ្ធ  ឆា ំងនឹងអពើហិង   ផា  ស់ប្ត ូរបទពិ  ធន៍ ផ្ត ល់ថវិកា ស   ប់កម្ម វិធីទា ំងឡា យណា ដលលុបបំបា ត់

អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ។

(ខ)   ជំរុញ  យមា នកា រ  ជំុសិកា្ខ  សា លា ដលមា ន  លបំណងបង្ក ើនចំណះដឹងក្ន ុងចំ  មម  ្ត ី ទទួលបន្ទ ុក

កា រលុបបំបា ត់អំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ

(គ)   ជំរុញ  យមា នកា រស  បស  ួល និងកា រផា  ស់ប្ត ូរ  ក្ន ុង  ព័ន្ធ អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិរវា ងអង្គ ភា ពសន្ធ ិស   

សិទ្ធ ិមនុស    ដើម ីលើកឡើងនូវអំពើហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ  យមា ន  សិទ្ធ ភា ព។

(ឃ)  បញ្ច ូលនិន្ន កា រ និងប   សង្គ ម  ក្ន ុងកា រវិភា គដលរៀបចំ  យអង្គ កា រ និងសា  ប័នរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ 

ដូចជា របា យកា រណ៍តា មដំណា ក់កា លស្ត ីពីសា  នភា ពសង្គ មរបស់ពិភព  ក កា រពិនិត ពីនិន្ន កា រនអំពើហិង  

 ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ។

(ង)   ជំរុញ  យមា នកា រស  បស  ួលរវា ងអង្គ កា រ និងសា  ប័នរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ដើម ីបញ្ច ូលប   អំពើ

ហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ  ក្ន ុងកម្ម វិធី   ជា ពិសសស   ប់ក ុម  ្ត ីដលងា យទទួលរងអំពើហិង  ។

(ច)   ជំរុញ  យមា នកា រផ ព្វ ផ  យសចក្ត ីណនា ំ ឬឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ នឹងអំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ  យពិចា រ

ណា  លើវិធា កា រនា នា    ង  លើសចក្ត ី  កា សបច្ច ុប ន្ន 

(ឆ)   ពិចា រណា លើប   លុបបំបា ត់អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ លើកា របំពញអា ណត្ត ិរបស់ខ្ល ួន  យ  រពតា ម

កា រអនុវត្ត ឯកសា រសិទ្ធ ិមនុស

(ជ)  សហកា រជា មួយអង្គ កា រក  រដា  ភិបា លក្ន ុងកា រលើកឡើងពីប   អំពើហឹង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ។

មា    ៦មា    ៦

 ក្ន ុងសចក្ត ី  កា សបច្ច ុប ន្ន  មិនមា នអ្វ ីដប៉ះពា ល់ដល់លក្ខ ន្ត ិកៈដលផ្ត ល់ផល  ើនពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រលុបបំបា ត់អំពើ

ហិង   ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ ជា ងច  ប់របស់  ទសមួយ ឬអនុស   អន្ត រជា តិ សន្ធ ិស    ឬឯកសា រច  ប់ផ ងទៀតដល

កំពុងអនុវត្ត ក្ន ុង  ទស។

i សចក្ត ីស   ចលខ 217 A (III).

ii សចក្ត ីស   ចលខ 2200 A (XXI), ឧបសម្ព ័ន្ធ 

iii សចក្ត ីស   ចលខ 34/180, ឧបសម្ព ័ន្ធ 

iv សចក្ត ីស   ចលខ 39/46, ឧបសម្ព ័ន្ធ 

v របា យកា រណ៍សន្ន ិសីទីពិភព  ក ដើម ីពិនិត ឡើងវិញ និងវា យតម្ល ពីកា ររីកច  ើនទសវត អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស   ប់  ្ត ី : សមភា ព 
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