
ការពង្រឹ្ង្រួសារ និ្ការបង្កា រការបំបបកកុមារពីង្រួសារ

សេចក្ីបែនាំេងមាប់កិច្ចពិភាកសាអំពី វីសេអូ

សៅក្នុ្វីសេអូសនះ សោក សសាភ័ែ្ឌ  ស�ើកស�ើ្អំពីសារៈេំខាន់ននការប្កាឱ្យមាន
ការចូ�រួមពីង្រួសារក្នុ្�ក្ខែៈមួយបេ�ជួយពសនលេចចំែុចខាលេ ំ្ េមត្ថភាព និ្
បណ្ដា ញរបេ់ពួកស្ឱ្យស�ចសចញមកយ៉ា្ជាក់ចបាេ់ ជំនួេឱ្យការស ដ្ា តការយក  
ចិត្ទុកដាក់បតសៅស�ើចំែុចខ្ះខាតរបេ់ពួកស្។ សោកពិភាកសាឱ្យស�ើញថា ការ
ស្្ើបបបសនះជួយបស្កាើតឱ្យមានការ ល្េ េ់ប្តូរការ្ិតយ៉ា្ខាលេ ំ្ ស�ើយជួយកសា្ 
ទំនុកចិត្របេ់ង្រួសារមកស�ើេមត្ថភាពរបេ់ខលេរួនក្នុ្ការរួមរេ់សៅជាមួយគ្្ និ្ 
ស្លេើយតបចំសោះសេចកដាីងតតូវការរបេ់កុមារ។

សេចក្ីេស្្ខបអំពី វីសេអូ

ចំែុចពិភាកសា៖

ក្នុ្ករែីជាសងចើន វាអាចសចៀេវា្ការបំបបកកុមារពីង្រួសារ និ្ការង្កសៅ
ការសងបើងរាេ់ការបែទាំជំនួេរាន តាមរយៈការផដា�់សេវាគ្ំងទបផ្កេ្្គម
និ្ សេវាគ្ំងទង្រួសារសៅតាមេ�្មន៍។ បញ្ហា ងបឈម និ្បរិបទជាសងចើន 
្ឺធានាយ៉ា្ណ្ឱ្យមានសេវាទាំ្សនះ ឱ្យងបជាជនអាចចូ�សៅសងបើងរាេ់សេវាទាំ្
សនះរាន ស�ើយស្្ើឱ្យសេវាទាំ្សនះ ស្លេើយតបនរឹ្តំរូវការេ�់ង្រួសារបេ�មាន 
ហានិភ័យខ្ពេ់ននការបំបបកកុមារពីង្រួសារ ជាពិសេេង្រួសារបេ�មានទីតាំ្សៅ 
តាមជនបទដាច់ងេយ�។ 

សេើម្ីឈានសៅស្លេើយតបចំសោះបញ្ហា ងបឈមទាំ្សនះ អ្្គការទំនុកចិត្កុមារកម្ពនុជា 
រានអនុវត្សាក�្្កម្ម វិ្ីបែរកសាង្រួសារបបបេព្ងជនុ្សងជាយក្នុ្តំបន់ជនបទននប្

រសទេកម្ពនុជា។ ក្នុ្វីសេអូសនះ  អ្កនរឹ្រានឮសោក ង្៉ាត សសាភ័ែ្ឌ  បចករំប�កអំ
ពីចំែុចេិកសាសរៀនេូងតេំខាន់ៗមួយចំនួន ទទួ�រានពីេំណ្ក់កា�អនុវត្ 
្សងមា្សាក�្្របេ់ខលេរួន។ សោក សសាភ័ែ្ឌ  ស�ើកស�ើ្អំពីផ�ប៉ាះោ�់នន 
ការសងជើេសរីេបុ្្គ�ិកេ្្គមកិច្ចជាអ្កក្នុ្មូ�ដាឋា ន មកស�ើងបេិទ្ធភាពននការ 
កំែត់ហានិភ័យ និ្ការវិភា្ ហានិភ័យ និ្ថាសតើចំែុចសនះប៉ាះោ�់យ៉ា្ណ្
ខលេះចំសោះនិរន្រភាពនន�ទ្ធផ�េងមាប់ង្រួសារ។ សោកក៏រានពិភាកសាអំពី 
សារៈេំខាន់ននការកសា្ទំនាក់ទំន្េ៏ រឹ្មាំជាមួយង្រួសារ និ្ថាសតើស�តុអ្ីរាន
ជាអ្្គការទំនុកចិត្កុមារសងបើសគ្�វិ្ីបផអែកស�ើចំែុចខាលេ ំ្សៅក្នុ្ការអនុវត្ការង្រ
េ្្គមកិច្ចរបេ់ខលេរួន។ 

ក្នុ្បរិបទរបេ់អ្ក៖ 
សតើអភិងកមនាសព�បច្ចនុប្ន្របេ់អ្្គការអ្ក ជួយរំស�ចចំែុច 
ខាលេ ំ្របេ់ង្រួសារ និ្េ�្មន៍ សេើម្ីពង្រឹ្កិច្ចការោរ និ្បែទាំកុមារ 
តាមវិ្ីណ្ខលេះ? សតើមានឱកាេអ្ីខលេះសៅក្នុ្ការង្រ ឬអ្្គការរបេ់អ្ក  
សេើម្ីបស្កាើនការសងបើងរាេ់សគ្�វិ្ីបផអែកស�ើភាពខាលេ ំ្សៅក្នុ្ការង្រ 
េ្្គមកិច្ច ស�ើយសតើអ្ក្ិតថា អភិងកមសនះមានះអត្ថងបសយជន៍យ៉ា្ណ្ 
ខលេះេងមាប់កុមារ និ្ង្រួសាររបេ់កុមារ?

សតើការពង្រឹ្េិទ្ធិអំណ្ចេ�់ង្តូសារ អាចជះឥទ្ធិព�ជាវិជ្ជមានយ៉ា្ណ្
ខលេះ ចំសោះការ្ិតរបេ់ពួកស្ ស�ើយសតើការ ល្េ េ់  ប្តូរផ្ត់្ំនិតទាំ្សនះ  
ជួយស�ើកកម្ពេ់�ទ្ធផ�ននកិច្ចការោរកុមារ និ្ជួយបង្កា រការបំបបកកុមារ
ពីង្រួសារសដាយរសបៀបណ្ខលេះ?

សតើអ្កស្្ើការជាមួយង្រួសារសដាយរសបៀបណ្ខលេះ សេើម្ីស្លេើយតប 
ហានិភ័យចំសោះកុមារ សដាយមិនប្កាឱ្យង្រួសារមានអារម្មែ៍ថា ខលេរួនងតតូវ 
រានស្វិនិច្័យ ឬេកេិទ្ធិអំណ្ចសចញពីខលេរួន? សតើមានបញ្ហា ងបឈមអ្ីខលេះ 
ចំសោះការរកសាឱ្យមានតុ�្យភាពងតរឹមងតតូវ ស�ើយសតើមានអ្ីខលេះបេ�អាចបក 
េងមរួ�រានសេើម្ីតងម្់ទិេបញ្ហា ងបឈមទាំ្សនះ ឱ្យង្កសៅរកភាព 
ងបសេើរស�ើ្? សតើការបកេងមរួ�ទាំ្សនាះ នរឹ្ប្កាឱ្យមានផ�ប៉ាះោ� ់
យ៉ា្ណ្ខលេះ សបើ្ិតសៅស�ើេំសែើរការ ជំនាញ និ្្នធាន?

ការពង្រឹ្េិទ្ធិអំណ្ចេ�់ង្រួសារ 
និ្ផ�ប៉ាះោ�់ងបកបសដាយនិរន្រភាព
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ក្នុ្បរិបទរបេ់អ្ក៖ 
សតើនរណ្ជាអ្កទទួ�ខុេងតតូវក្នុ្ការកំែត់ហានិភ័យសៅក្នុ្ង្រួសារ 
ស�ើយសតើេំសែើរការអ្ីបេ�ងតតូវរានយកមកសងបើងរាេ់? 
សតើេំសែើរការទាំ្អេ់សនះ ជួយេ�់ការកំែត់រកហានិភ័យសៅកងមិតសេើៗ 
ឬហានិភ័យសៅកងមិតបុព្ស�តុឫេ្�់? េូមពិចារណ្ស�ើចំែុចខា្ 
សងកាមសៅក្នុ្ការពិភាកសារបេ់អ្ក៖ 

• ការសា្គ �់ បរិបទេ�្មន៍ និ្ទំសនៀមទមាលេ ប់

• សព�សវោបេ�រានវិនិសយ្ក្នុ្ការកសា្ទំនាក់ទំន្ និ្ទំនុកចិត្

• កងមិតននការចូ�រួមរបេ់ង្រួសារក្នុ្ការកំែត់ហានិភ័យ

• ងបសភទសគ្�វិ្ី និ្ឧបករែ៍បេ�ងតតូវរានសងបើងរាេ់ សេើម្ីជួយេ�់
ការកំែត់អត្េញ្ញា ែហានិភ័យ និ្ការវិភា្

• �ក្ខែេម្ត្ិននហានិភ័យបេ�អ្កកំពុ្ស្លេើយតប 
(សតើហានិភ័យទាំ្សនាះ ្ឺជាសោ្េញ្ញា  ឬជាហានិភ័យបុព្ស�តុ?)

 
េូម្ិតអំពីករែីណ្មួយបេ�អ្កេរឹ្ចបាេ់ រួចពិចារណ្  
ថាសតើសគ្�វិ្ីសនះ មានផ�ប៉ាះោ�់អ្ីខលេះមកស�ើង្រួសារ? សតើអ្កសមើ� 
ស�ើញង្រួសារមានភាព្ន់ងទាំ និ្េមត្ថភាពកាន់បតសងចើនស�ើ្សេើម្ីទប់ទ�់
ជាមួយហានិភ័យសនះ ឬសទ?

សតើអ្្គការរបេ់អ្កអាចបក�មអែសគ្�វិ្ីរបេ់ខលេរួនយ៉ា្ណ្ខលេះសៅ
ក្នុ្ការកំែត់ហានិភ័យ និ្ការវិភា្? សតើមានជំហានបនាទា ប់ 
និ្ងតតូវការ្នធានអ្ីខលេះ សេើម្ីអនុវត្ន៏? 

សៅក្នុ្វីសេអូសនះ សោក សសាភ័ែ្ឌ  ស�ើកស�ើ្សដាយបញ្្ជ ក់ថា ការកំែត់ 
ហានិភ័យ ងតតូវរ្ឥទ្ធិព�ពីចំសែះេរឹ្េដាីពីបរិបទរបេ់េ�្មន៍ និ្េមត្ថភាព 
របេ់អ្កេ្្គមកិច្ចក្នុ្ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំន្ជាមួយង្រួសារ និ្រានទទួ� 
ការទុកចិត្ពីង្រួសារ។ សោកបញ្្ជ ក់អំពីសងគ្ះថ្ាក់ននការទាញសេចកដាីេន្ិដាឋា ន 
សេើៗបផអែកបតសៅស�ើហានិភ័យបេ�បេដា្សចញ និ្/ឬងតតូវរានកំែត់ស�ើញក្នុ្ 
េំសែើរការននការបញ្ជតូនករែី។ 

ចំែុចពិភាកសា៖

ការកំែត់អត្េញ្ញា ែហានិភ័យ

Better Care Networkកម្រងសិក្ខា ក្្រសិកសា - ក្រ្ពុជា



ដាវី បេ�ជាបុ្្គ�ិកេ្្គមកិច្ចតាមភូមិមួយរូបរបេ់អ្្គការទំនុកចិត្
កុមារកម្ពនុជា រានទទួ�ករែីបញ្ជតូនពីអ្្គការជាភា្ី ទីបី េងមាប់ 
កុមារជាប្បអែតូនបស្កាើតបីនាក់ សៅក្នុ្េ�្មន៍សគ្�សៅរបេ់នា្។ 
កុមារបេ�មានអាយុចាប់ពី ៥ េ�់ ៩ ឆ្្ំទាំ្សនាះ ងតតូវរានោយការែ៍ថា 
មានអាហារូបត្ថម្ភមិនង្ប់ងគ្ន់ សៅសរៀនមិនសទៀតទាត់ និ្ងបឈមហានិភ័យ 
សដាយសារបតពួកស្រេ់សៅក្នុ្�ំសៅដាឋា នគ្្ម នេន្ិេុខ។ 

ដាវី រានចុះសៅេួរេុខទុក្ខេ�់ង្រួសារ នា្រានបែនាំខលេរួនងរាប់ង្រួសារ 
សនាះថា នា្ជាអ្កេ្្គមកិច្ចមួយរូបរបេ់អ្្គការទំនុកចិត្កុមារកម្ពនុជា  
មកពីភូមិបក្រសនះ។ បនាទា ប់ពីកិច្ចេនទានាេំបូ្ ង្រួសារសនាះេរឹ្ថា ពួក 
គ្ត់សា្គ �់សាច់ញាតិមួយចំនួនរបេ់ ដាវី និ្សា្គ �់ង្រួសារសផសេ្សទៀតសៅ 
ក្នុ្ភូមិ បេ� ដាវី កំពុ្ជួយសងជាមបងជ្។ ចំែុចសនះ ស្្ើឱ្យពួកស្មាន 
អារម្មែ៍្ូរសេ្ើយ ស�ើយពួកស្រានអសញ្ជើញ ដាវី ឱ្យអ្្គនុយញា៉ាំទរឹកបតជាមួយ 
ពួកគ្ត់សៅក្នុ្ផទាះ។

ដាវី អាចេស្កាតសមើ�ផទាះសនាះ និ្សមើ�ស�ើញថា មានបតជញ្្ជ ំ្ពីរប៉ាុសណ្ណ ះ 
បេ�ងតតូវរានសា្េ្់ស�ើ្សដាយវត្ថនុធាតុសេើម មានេន្ិេុខង្ប់ងគ្ន់។ 
ចំបែកជញ្្ជ ំ្ពីរសទៀត ងតតូវរានបិទរាំ្សដាយការ៉ុ្ចាេ់ៗច្ភា្ជ ប់ជាមួយ 
បសង្្គ �ឫេសេី។ ដាវី រានសាកេួរឪពុកមាដា យអំពីង្រួសាររបេ់គ្ត់ ស�ើយ 
តាមរយៈកិច្ចេនទានាសនាះ ដាវី រានេរឹ្ថា ឪពុកមាដា យរបេ់សេ្ីជាមាដា យកុមារ 
សនាះ និ្ប្ងេី និ្ង្រួសាររបេ់ប្ងេីគ្ត់សៅផទាះជាប់រប្គ្្ជាមួយផទាះ 
របេ់កុមារ។ ដាវី ជាអ្ករេ់សៅក្នុ្តំបន់សនះតាំ្ពីតូច ស�ើយនា្េរឹ្ចបាេ់ថា 
�ំសៅដាឋា នបបបសនះ ្ឺជា�ំសៅដាឋា នជាទូសៅេងមាប់ង្រួសារងកីងក។ 
នា្ក៏េរឹ្បេរថា ឪពុកមាដា យស្្បក្រកូនៗក្នុ្ផទាះមានបនទាប់បតមួយ ស�ើយ  
សៅក្នុ្ភូមិទាំ្សនះ មិនបេ�មានសចារសនាះសទ ។ ង្តូសារក៏មានេន្ិេុខ  
បបន្ថមសទៀតសដាយសារមានសាច់ញាតិរេ់សៅជាប់រប្គ្្បេរ។ ដាវី 
ទាញសេចកដាីេន្ិដាឋា នថា ទីកបនលេ្សនះ មានកត្ាការោរង្ប់ងគ្ន់សេើម្ីង្ប់ង្្ 
ស�ើោ�់ហានិភ័យោក់ព័ន្ធជាមួយ�ំសៅដាឋា នគ្្ម នេន្ិេុខ ស�ើយទិេឋាភាពសនះ 
ពុំទាមទារឱ្យមានអន្ោ្មន៍សទ។ 

ករែីេិកសា៖

សងកាយពីរានចុះេួរេុខទុក្ខសងចើនេ្ ង្រួសារចាប់សផដាើមសបើកចំ�អំពីបញ្ហា ងបឈម 
របេ់ខលេរួនមួយចំនួន និ្រានពិភាកសាជាមួយ ដាវី អំពីអ្ីបេ�ពួកគ្ត់ច្់ស្្ើសេើម្ីសដាះេ្
ោយបញ្ហា ទាំ្សនះ។ បុព្ស�តុចម្្ននភាពតានតរឹ្ក្នុ្ង្រួសារ ្ឺបណ្ដា �  
មកពីការង្រមិនសទៀ្ទាត់បេ�មានន័យថា សព�ខលេះពួកគ្ត់ពុំមានចំែូ�ង្ប់ងគ្ន់ 
សេើម្ីទិញអាហារ ឬចំណ្យស�ើនែលេសៅសាោសរៀនេងមាប់ការអប់រំកូនៗរបេ់ខលេរួនសនាះ
សទ។ ភាពតានតរឹ្បផ្ក�ិរញញាវត្ថនុក្នុ្ង្រួសារ ក៏ប្កាឱ្យមានភាពតានតរឹ្រវា្ឪពុកមាដា យ 
ផ្បេរ។ 

មាដា យច្់ចាប់សផដាើម�ក់អីវាន់តិចតួចសៅមុខផទាះរបេ់ខលេរួន ប៉ាុបន្គ្ត់ងតតូវការសេើមទុន 
បន្ិចបន្រួចសេើម្ីទិញទំនិញយកមក�ក់។  ដាវី រានជួយង្រួសារឱ្យអភិវឌ្ឍបផនការ 
សេើម្ីបស្កាើតជាអាជីវកម្មតូចមួយ ស�ើយងេបសព�ជាមួយគ្្សនាះ ក៏រានបញ្ជតូនកុមារ
សៅវត្សៅក្នុ្ភូមិ សងោះសៅវត្សនាះមានផដា�់អាហារសដាយឥត្ិតនែលេេ�់ង្រួសារជួប
ការ�ំរាក។ នា្ក៏រានបញ្ជតូនង្រួសារសៅជួបេមាជិកងកនុមងបរឹកសា�ុំទទួ�បនទានុកសេ្ី 
និ្កុមារ សេើម្ីទទួ�រានអាហារូបករែ៍ក្នុ្ទរឹកងរាក់តិចតួចតាមរយៈ�ុំេងមាប់ការ 
អប់រំ សេើម្ីធានាឱ្យរានថា កុមារសៅបតបន្សៅសាោសរៀន។ 
អ្្គការទរឹកចិត្កុមារកម្ពនុជា រានផដា�់សេើមទុនតិចតួចេងមាប់មាដា យឱ្យចាប់សផដាើមអាជីវកម្ម  
របេ់ខលេរួន ជាស�តុស្្ើឱ្យគ្ត់អាចជួយបំសពញបបន្ថមស�ើងរាក់ចំែូ�របេ់ឪពុក។

ដាវី បន្សៅេួរេុខទុក្ខង្រួសារជាងបចាំ សេើម្ីពិនិត្យតាមដានស�ើេុខុមា�ភាព 
របេ់កុមារ ស�ើកទរឹកចិត្ឪពុកមាដា យ និ្ជួយពួកគ្ត់ឱ្យកំែត់សគ្�សៅ។ 
ែ្ីសបើបញ្ហា សៅបតបន្សកើតមានកដាី ប៉ាុបន្យូរៗ សៅ េមត្ថភាពរបេ់ង្រួសារក្នុ្ការទប់ទ�់ 
និ្ជម្ះស�ើបញ្ហា ទាំ្អេ់សនះតាមរយៈមស្យោរាយរបេ់ខលេរួន ទ្ា �់មានភាពសកើនស�ើ្ 
ជាស�តុស្្ើឱ្យអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យោក់ព័ន្ធនានាចំសោះកូនៗរបេ់ពួកស្។ 

ការង្រេ្្គមកិច្ចតាមភូមិ និ្ការពង្រឹ្ង្រួសារ
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