
ការបង្កា រ និងការឆ្លើយតបចំឆោះការឆោះបង់កុមារឆោលឆៅមន្ទីរឆេទ្យ
ឆេចក្ទីណែនាំេម្មាប់កិច្ចេិភាកសាអំេទី វីឆេអូ និងករែទីេិកសា

ក្នុងវីឆេអូឆនះ ឆោក េុខជា ោនផ្សារភាជា ប់បញ្ហា ការឆោះបង់កុមារឆោលជាមួយ
និយាម និងជំឆនឿតាមណបបវប្បធម៌ ទាំងទាក់ទងជាមួយការយល់េឹងអំេទីបុេ្វឆេតុ
ននការឆោះបង់កូន និង វិធទីម្បកបឆោយម្បេិទ្ធភាេ ឆេើម្បទីបងកាឱ្យមានការចូលរួម  
និងការម្ោម្េរ័យទាក់ទងជាមួយម្្រួសារ ឆេើម្បទីគាំម្ទេល់ការបម្ងរួបបម្ងរួមកុមារ 
ជាមួយម្្រួសារវិញ។ ឆោកទទួលសាគា ល់អំេទីភាេោំោច់ននចំែុចឆនះចំឆោះ
ឆជា្ជរ័យ ឆោយឆេតុថា ឥរិយាបថ និងអាកប្បកិ រិយារបេ់ឪេុកមាដា យ 
ឆ្លើយតបចំឆោះសាថា នភាេរបេ់ខលរួន ្ឺរងឥទ្ធិេលយា៉ាងខ្ល ំងេទីជំឆនឿ និងនិយាម  
ណបបវប្បធម៌។ ទាក់ទងជាមួយចំែុចឆនះ ឆោក េុខជា ឆលើកឆ�ើងអំេទីភាេ 
ោំោច់ឱ្យអ្កេងគាមកិច្ច ម្តរូវម្ោម្េរ័យទាក់ទងជាមួយម្្រួសារ ឆធ្វើយា៉ាងណាឆេើម្បទី
បំោត់ឧបេ្គាណផ្្កវប្បធម៌ និងណផ្្កេងគាមជាេកាដា នុេលនានា េូចជាឋានានុម្កម 
ការមាក់ង្យ និងការឆរីេឆអើង ឆេើម្បទីឱ្យេួកឆ្អាចេម្ងឹងឱ្យមានទំនាក់ទំនង
ឆោយឆបើកចំេ និងទុកចិត្គ្ាជាមួយម្្រួសារ។ ក្នុងបរិបទឆនះ ឆោក េុខជា 
និយាយថា ក្នុងការង្រឆនះឆយើងម្តរូវ “ឆធ្វើការជាមួយម្្រួសារ ឆម្បៀបេូចជាឆយើងជា
េមាជិកក្នុងម្្រួសារឆនាះណេរ”។ 

ឆេចក្ទីេឆងខេបអំេទី វីឆេអូ 

ម្បធានបទេិភាកសា៖

មន្ទីរឆេទ្យ និងមែ្ឌ លេុខភាេ ្ឺជាទទីតាំង្នលឹះណេលមានករែទីការឆោះបង់កុ
មារឆោលឆម្ចើន ជាេិឆេេចំឆោះកុមារឆកើតមកមានេិការភាេ មានជំងឺេទីកំឆែើត 
ឬក្នុងករែទីមាននផ្្ឆោះមិនោនឆម្គាងទុក។ ជាឆរឿយៗ បញ្ហា ឆោះបង់កុមារ ឆកើ
តមានឆោយមានកត្ាជាេមាពា ធជាឆម្ចើនណេលម្្រួសារម្តរូវជួបម្បទះបូករួមជាមួយ 
ភាេរន្ធត់ និងកង្វះេរ័ត៌មានេដាទីេទីេិការភាេ ឬជំងឺេទីកំឆែើត និង/ឬការមាក់ង្យ 
ណេលជាលទ្ធផ្លឆធ្វើឱ្យម្្រួសារមានអារម្មែ៍ថា មិនអាចទទួលយកោន និងមិន 
អាចផ្ដាល់ការណថទាំេល់កុមារោន។ 

ក្នុងវីឆេអូណេលណចកជាេទីរណផ្្កឆនះ ឆោក េន េុខជា ឆធ្វើការេិភាកសាអំេទីកម្ម វិធទី
េងគាមកិច្ចក្នុង វិេរ័យឆវជជាសាសេ្ េំឆែើរការឆោយមន្ទីរឆេទ្យកុមារអងគារក្នុងម្បឆទេ
កមពានុជា ណេលមានបំែងបង្កា រ និងឆ្លើយតបចំឆោះការឆោះបង់ឆោលកុមារ ក្នុង
ឆគាលឆៅឆេើម្បទីេម្ងឹងម្្រួសារឱ្យអាចផ្ដាល់ការណថទាំម្្ប់ម្គាន់េម្មាប់កុមារ។

ក្នុងណផ្្កទទីមួយ ឆោក េុខជា ណចករំណលកទេ្សនៈមួយចំនួន ណផ្អែកឆលើ 
ឆមឆរៀនទទួលោនេំខ្ន់ៗរបេ់នាយកោឋា នេងគាមកិច្ច ជុំ វិញមូលឆេតុណេលនាំឱ្យ
មានការឆោះបង់កុមារ រឆបៀបឆេើម្បទីឆធ្វើការជាមួយម្្រួសារក្នុងការ កំែត់បញ្ហា  
និងឆោះម្សាយបញ្ហា ឫេ្ល់ រឆបៀបឆេើម្បទីបងកាការចូលរួម និងម្ោម្េរ័យទាក់ទង 
ជាមួយម្្រួសារ និងរឆបៀបឆេើម្បទីកំែត់រកេូចនាករហានិភរ័យណេលអាចនាំឆៅេល់
ការឆោះបង់កុមារឆោល។ 

ក្នុងណផ្្កទទីេទីរ ឆោក េុខជា ណចករំណលកទេ្សនៈមួយចំនួនេដាទីេទីរឆបៀបតាមោនរក
ម្្រួសារ េម្មាប់ករែទីណេលកុមារម្តរូវោនឆោះបង់ឆោលរួចឆេើយ និងវិធទីឆេើម្បទី 
កំែត់រកម្បភេេរ័ត៌មានជាតម្មនុយ និងម្បភេេរ័ត៌មាន្នលឹះេំខ្ន់ៗ។ 

ក្នុងបរិបទរបេ់អ្ក៖ 
ឆតើទំនាក់ទំនងលអែរវាងអ្កេងគាមកិច្ច ជាមួយអតិថិជន 
ម្តរូវមានលកខេែៈណបបណាខលះ ឆេើយឆតើអ្កេងគាមកិច្ចោំោច់ម្តរូវមានទំនាក ់
ទំនងជាមួយអតិថិជនរបេ់ខលរួនឆោយរឆបៀបណា ឆេើម្បទីជំរុញឱ្យមានទំនាក ់
ទំនងេ៏ រឹងមាំ? ឆតើមានឧបេ្គាណផ្្កវប្បធម៌ និងណផ្្កេងគាមណាមួយ 
(េូចជាការខ្ល ចោក់មុខ ឬការមិនទុកចិត្ឆលើអ្កម្បកបវិជាជា ជទីវៈ) 
ណេលឆគាលវិធទីឆនះជួយជម្ះ ឬឆទ?

ឆតើជំឆនឿ និងនិយាមវប្បធម៌អ្វទីខលះ ណេលប៉ាះោល់ចំឆោះបញ្ហា ណេលអងគាការ 
របេ់អ្កកំេុងេយាយាមឆោះម្សាយ?

ឆតើកម្ម វិធទី ឬយុទ្ធនាការរបេ់អ្ក េយាយាមឆ្លើយតបជាមួយជំឆនឿ 
និងនិយាមវប្បធម៌ទាំងអេ់ឆនះ តាមវិធទីណាខលះ ឆេើម្បទីជះឥទ្ធិេលឱ្យមានការ
ផ្ល េ់ប្រូរអាកប្បកិ រិយាក្នុងការឆ្លើយតប ឬអន្រា្មន៍របេ់អ្ក?

ឆតើអងគាការរបេ់អ្កអាចឆម្បើម្ោេ់និយាមណផ្្កវប្បធម៌ និង្ុែតនមលណាខលះ 
ឆេើម្បទីឆលើកកមពាេ់ការចិញ្ចឹមបទីោច់កូនជាវិជជាមាន អាកប្បកិ រិយាជាវិជជាមាន 
ឬការអនុវត្ណេលមានលកខេែៈ្ួរជាទទីចង់ោន?

និយាមនិងជំឆនឿតាមណបបវប្បធម៌

Better Care Networkកម្រងសិក្ខា ក្្រសិកសា - ក្រ្ពុជា



ឪេុក៖ ខ្នុំរំឆភើបណាេ់ ឆេលខ្នុំេឹងថាម្បេន្ធរបេ់ខ្នុំមាននផ្្ឆោះ។ 
ឆេល្ភ៌ោនម្ោំណខ ឆយើងោនឆៅ្លនុះឆអកូ ឆេើយឆវជជាបែ្ឌ ិតោនម្ោប់ថា 
កូនរបេ់ឆយើងមានេុខភាេលអែ អ្វទីៗឆមើលឆៅហាក់េូចម្បម្កតទី។ េល់ឆេល 
ម្បេន្ធរបេ់ខ្នុំឆៅ្លងទឆនល ឆេលឆនាះខ្នុំឆៅកណនលងឆធ្វើការ។ ខ្នុំោនទទួល 
ទូរេេ្េទីមាដា យឆក្មករបេ់ខ្នុំម្ោប់ថា កូនម្េទីរបេ់ខ្នុំឆកើតឆេើយ ប៉ាុណន្នាងណ្បមាត់។ 
ខ្នុំមានអារម្មែ៍តានតឹងភាល មៗ និងមិនអាចទទួលយកោន។ ខ្នុំឆៅមន្ទីរឆេទ្យភាល ម 
ឆេើយោននិយាយជាមួយម្បេន្ធខ្នុំ។ ខ្នុំោននិយាយថា ខ្នុំមិនេឹងថាឆតើ ឆយើងនឹង 
ណថទាំទារកឆនះ និងរកសានាងឱ្យមានជទីវិតឆោយរឆបៀបណាឆទ។ 

មាដា យ៖ ខ្នុំណេនេបបាយចិត្ជាខ្ល ំង ឆេលខ្នុំេឹងថា ខ្នុំនឹងមានកូន ប៉ាុណន្ឆេល 
កូនរបេ់ខ្នុំឆកើតមកមានណ្បមាត់ ខ្នុំហាក់ោត់បង់អ្វទីៗទាំងអេ់។ ខ្នុំរន្ធត់ជាខ្ល ំង 
ខ្នុំេុំអាចនិយាយរកនរណាឆចញឆទ ខ្នុំមិនេឹងជាម្តរូវណថទាំកូនឆនះយា៉ាងេូចឆមដាច 
ឆេើយខ្នុំោរម្ភណម្កងណតនាងមិន  រេ់។ ខ្នុំោនេយាយាមបញ្ចនុកនាងរយៈឆេល 
ប៉ាុនា្ម ននថងៃេំបូង ប៉ាុណន្ទឹកឆោះេូរឆចញេទីមាត់របេ់នាង ឆេើយនាងឆចះណតឈលក់ 
ខ្នុំមានអារម្មែ៍ថា ខ្នុំមិនអាចទទួលយកោនឆទ។ អ្កជិតខ្ងម្ាក់ោនម្ោប់  
ខ្នុំថា មន្ទីរឆេទ្យកុមារអងគារអាចវះកាត់កុមារណេលមានមាត់ណ្ប ឆេើយេល់ឆេល

ឆនាះនឹងណលងអទីឆេើយ ប៉ាុណន្ខ្នុំមិនេូវឆជឿឆ្ឆនាះឆទ។ េួកឆយើងោននាំកូនមក
មន្ទីរឆេទ្យកុមារអងគារ ឆ្និយាយថា ឆ្អាចវះកាត់ោនឆេលកូនអាយុ ៧ ណខ 

ក្នុងបរិបទរបេ់អ្ក៖
ឆតើមានកត្ាអំឆណាយផ្លអ្វទីខលះក្នុងអងគាភាេរបេ់អ្ក ណេលគាំម្ទបុ្គាលិក 
និងអ្កេងគាមកិច្ច ឱ្យអាចវិនិឆយា្ឆលើការតាមរកម្្រួសារ ការេម្ងឹង  
ម្្រួសារ និងការបម្ងរួបបម្ងរួមកុមារជាមួយម្្រួសារវិញ ឆេើម្បទីធានាឱ្យោនថា 
មានកិច្ចខិតខំតាមម្្ប់មឆធយាោយឆេើម្បទីបម្ងរួបបម្ងរួមកុមារជាមួយម្្រួសារ 
កំឆែើត ឬរកសាកុមារជាមួយម្្រួសារកំឆែើតរបេ់ខលរួន?

ឆតើឧបេ្គារារាំង (ណផ្្ករចនាេមពារ័ន្ធ ធនធាន កម្មវិធទី 
ចំឆែះេឹងបឆច្ចកឆទេ) អ្វទីខលះ ណេលោក់ណេនកំែត់ឆលើេមតថាភាេ 
របេ់បុ្គាលិក ក្នុងការវិនិឆយា្ឱ្យោនឆម្ចើនឆលើការង្រណថរកសាម្្រួសារ 
និងការបម្ងរួបបម្ងរួមម្្រួសារ?

ឆតើោំោច់ម្តរូវផ្ល េ់ប្រូរ អភិវឌ្ឍ ឬេម្ងទីកអ្វទីខលះ ឆេើម្បទីធានាឱ្យោនថា  
ការណថទាំជំនួេម្តរូវោនយកមកឆម្បើម្ោេ់ណតឆៅឆេលោំោច់ និងជាឧត្ម 
ម្បឆយាជន៍របេ់កុមារប៉ាុឆណាណ ះ ឆេើយការបំណបកុមារឆចញេទីម្្រួសារ ្ ឺ
េម្មាប់រយៈឆេលខលទីបំផ្ុតតាមណេលអាចឆធ្វើោន?

ម្បធានបទេិភាកសា៖ 

ករែទីេិកសា

ការតាមរកម្្រួសារ

ឆេើយឆ្ថាចបាេ់ជាគា្ម នបញ្ហា ឆទ។ េួកឆយើង្ិតថា ឆ្ម្គាន់ណតនិយាយឆេើម្បទី 
លួងឆោមឆយើងប៉ាុឆណាណ ះ ឆេើយេួកឆយើងមិនឆជឿឆ្ឆទ។ ឆយើងោនេឆម្មចចិត្ថា 
ជាការលអែ្ួរណតទុកកូនរបេ់ឆយើងឆៅមន្ទីរឆេទ្យ។ 

ឪេុក៖ បន្ាប់មក អ្កេងគាមកិច្ចម្ាក់ឆៅមន្ទីរឆេទ្យកុមារអងគារោនទំនាក់ទំនងមកេួក
ឆយើង។ ឆ្ោនោប់ឆផ្ដាើមម្បឹកសាឆយាបល់ជាមួយឆយើង ជួយឆយើងឱ្យយល់អំេទីបញ្ហា   
និងឆធ្វើយា៉ាងណាឆេើម្បទីឆោះម្សាយបញ្ហា ឆនាះ ឆោយោនេន្យល់អំេទីការគាំម្ទណេល 
េួកឆ្អាចផ្ដាល់ឱ្យ និងោនជួយឆយើងឱ្យអាចជម្ះឆលើអារម្មែ៍ម្ចបូកម្ចបល់ និង 
កដាទីរន្ធត់ឆៅក្នុងចិត្របេ់េួកឆយើង។ េួកឆ្ោនម្ោប់ឆយើងឱ្យម្តលប់ឆៅឆមើលកូនរបេ់
ឆយើងឆៅមន្ទីរឆេទ្យ ឆេើយេួកឆ្ឆចញនថលេម្មាប់ការឆធ្វើេំឆែើរឱ្យឆយើង។ 

មាដា យ៖ ឆេលឆយើងឆៅេល់មន្ទីរឆេទ្យ អ្កេងគាមកិច្ចោនចំណាយឆេលជាឆម្ចើនឆៅ
ជាមួយឆយើង។ ឆ្ោនេន្យល់អំេទីកាគាំម្ទទាំងអេ់ណេលឆ្អាចផ្ដាល់ឱ្យឆយើងោន 
រួមទាំងការវះកាត់ និងនថលឆធ្វើេំឆែើរេម្មាប់ឱ្យកូនរបេ់ឆយើងណាត់ជួបជាមួយឆេទ្យ 
ម្េមទាំងការគាំម្ទក្នុងការម្បឹកសាឆយាបល់េម្មាប់េួកឆយើង។ ឆ្ោនបង្ហា ញរូបថត 
កុមារេនទឆទៀតឆេើម្បទីឱ្យឆយើងឆមើលឆ�ើញថា បញ្ហា ឆនះមិនធងៃន់ធងៃរេូចេួកឆយើង្ិតឆទ។ 
េួកឆ្ោនផ្ដាល់េំបូនា្ម ន និងឆ្លើយម្្ប់េំែួររបេ់ឆយើងទាំងអេ់។ េួកឆ្ោនផ្ដាល់
េបេិឆេេឆេើម្បទីបញ្ចនុកកូនរបេ់ឆយើង និងោនេន្យល់អំេទីរឆបៀបឆម្បើេបឆនាះ។ ឆយើង

ក្នុងណផ្្កទទីេទីរននវីឆេអូឆនះ ឆោក េុខជា េន្យល់អំេទីជំហាន និងទំេំការង្រ 
ណេលអ្កេងគាមកិច្ច ោំោច់ម្តរូវឆធ្វើឆេើម្បទីតាមរកម្្រួសារ និងធានាឱ្យោនថាកុមារ 
ម្តរូវោនបញជារូនឆៅទទួលការណថទាំជំនួេរយៈឆេលណវងណតក្នុងករែទីណេលោំោច ់
ខ្នមិនោនប៉ាុឆណាណ ះ។ ឆោកបញ្ជា ក់ថា ឆជា្ជរ័យភា្ឆម្ចើន្ឺោនមកេទី 
ការឆបដាជ្ាចិត្ និងជំឆនឿឆជឿជាក់របេ់អ្កេងគាមកិច្ច ឆោយឆេតុថា ជាទូឆៅណតងណត 
មានតម្មនុយណេលអាចរកឆ�ើញ និងអាចតាមោនរកបន្ឆទៀតោន។ ថ្វទីឆបើឆនះ 
ជាការេិតណមនកដាទី ប៉ាុណន្ការតាមោនរកតម្មនុយទាំងឆនាះ ្ឺម្តរូវអាម្េរ័យឆលើបរិសាថា ន  
អំឆណាយផ្លណេលមានក្នុងអងគាភាេ និងអាទិភាេណេលម្តរូវោនឆផ្ដា តឆលើការ 
វិនិឆយា្ក្នុងការតាមរកម្្រួសារ និងការបម្ងរួបបម្ងរួមកុមារជាមួយម្្រួសារវិញ។ ក្នុង
ករែទីរបេ់មន្ទីរឆេទ្យកុមារអងគារ ការង្រឆនះ  ្ឺតម្មរូវឱ្យមាននាយកោឋា នេងគាមកិច្ច
ឆៅក្នុងមន្ទីរឆេទ្យ និងផ្ដាល់ធនធានេល់បុ្គាលិក ឆេើម្បទីឆធ្វើការតាមរកម្្រួសារឆៅក្នុង
មន្ទីរឆេទ្យ និងក្នុងេេ្មន៍ ក៏េូចជាអនុវត្ណផ្នការេម្ងឹងម្្រួសារផ្ងណេរ។

Better Care Networkកម្រងសិក្ខា ក្្រសិកសា - ក្រ្ពុជា



ឆៅណតមិនេូវទាន់ម្ោកេក្នុងចិត្ ប៉ាុណន្េួកឆយើងោនេឆម្មចចិត្យកកូនមកផ្្ះវិញ។ 
េួកឆ្ោនឆលើកទឹកចិត្ឆយើង និងឆធ្វើឱ្យឆយើងឆជឿថា ឆយើងអាចឆធ្វើោន។ 

ឪេុក៖ េល់ម្្ប់ ៧ ណខ ឆយើងនាំកូនរបេ់ឆយើងម្តលប់ឆៅទទួលការវះកាត់
ឆលើកទទីមួយក្នុងចំឆណាមការវះកាត់ទាំងបទីឆលើក។ អ្កេងគាមកិច្ច និងឆវជជាបែ្ឌ ិ
តោនេន្យល់ម្ោប់ឆយើងយា៉ាងលមអែិត អំេទីអ្វទីណេលនឹងឆកើតមាន ឆេើយអ្វទីណេល 
ឆយើងអាចរំេឹងថានឹងឆមើលឆ�ើញ។ ការវះកាត់ឆនាះ ោនផ្លលអែណាេ់ ឆយើង 
អាចឆមើលឆ�ើញថា កូនរបេ់ឆយើងមានេភាេខុេណបលកេទីមុនឆម្ចើន។ 

េល់ឆេលឆនះ ឆទើបឆយើងឆមើលឆ�ើញថា ឆយើងអាចឆជឿអ្កេងគាមកិច្ចោនទាំងម្េនុង 
ឆម្ោះម្្ប់យា៉ាងណេលឆ្ម្ោប់ឆយើង ្ឺជាការេិតណមន។ អ្វទីណេលេួកគាត់ម្ោប់ ្ឺេុ ំ
ណមនម្គាន់ណតជាការនិយាយឆោលឆនាះឆទ។ 

មាដា យ៖ បន្ាប់េទីការវះកាត់ឆលើកទទីមួយឆេើយ ខ្នុំឆមើលឆ�ើញថា 
អ្វទីៗនឹងោនម្បឆេើរឆ�ើង ឆេើយខ្នុំទុកកដាទីោរម្ភទាំងអេ់ឆោល ឆេើយជាឆលើកេំបូង 
ណេលខ្នុំអាចម្េោញ់កូនរបេ់ខ្នុំអេ់េទីេួងចិត្។ 
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