
ការគាំទ្រកុមារពិការនៅក្នុងការថែទាំក្នុងទ្រួសារ
នេចក្តីថែនាំេទមាប់កិច្ចពិភាកសាអំពតី វីនេអូ និងករែតីេិកសា

នៅក្នុង វីនេអូននះ លតីសា ពិភាកសាអំពតី “ការនរីេនអើងមុខងារ” នោយនរៀប
រាប់អំពតីចំែុចននះថាជាការនរីេនអើង នោយអនចតនា ថេលនកើតន�ើងនៅ
នពលថេលអង្គការមិនបានចាត់ វិធានការផ្ទៃក្នុងនេើម្តីន្វើឱ្យកម្ម វិ្តីរបេ់ពួកន្ 
មានលក្ខែៈទបកបនោយបរិយាប័ន្ និង បង្កលក្ខែៈឱ្យជនពិការអាច្រ្រួល
បាននេវា។

នេចក្តីេនង្ខបអំពតី វីនេអូ

ចំែុចពិភាកសា៖ 

កុមារទ្ប់រូបមានេិ្រ្ិនេ្មើគ្ាក្នុងការរីករាយនឹងជតី វិតក្នុងទ្រួសារ 
និងេហ្មន៍។  ប៉ុថន្ នៅក្នុងបរិប្រជានទចើន កុមារពិការបន្ទតរូវបានបំថបក 
និង បាត់បង់ការថែទាំក្នុងទ្រួសារ នេើម្តី្រ្រួលបាននេវាថេលមាន្្ល់ជូន ថត 
នៅក្នុងមែ្ឌ លថែទាំកុមារ។ នេើម្តីន្វើឱ្យនិន្ាការននះមានភាពបញ្រ្្ច េមកវិញ 
និងនលើកកម្ពេ់េិ្រ្ិ និងឧត្មទបនយាជន៍របេ់កុមារពិការ នយើងទតរូវអភិទកម 
ែ្មតីនេើម្តីន្វើឱ្យការថែទាំតាម េហ្មន៍ និងតាមទ្រួសារមានលក្ខែៈទបកបនោយប
រិយាប័ន្េទមាប់កុមារពិការ។ ចំែុចននះទាមទារឱ្យមានការអភិវឌ្ឍនេវាថេល 
កុមារនៅក្នុងេហ្មន៍អាចមានល្រ្ភាព្រ្រួលបាន និង ្្ល់កិច្ចគាំទ្រឯ
កន្រេេទមាប់អ្កថែទាំកុមារ។  នៅក្នុង វីនេអូថេលទតរូវបានថបងថចកជា
ពតីរវ្្គននះ អ្កនឹងស្ាប់លឺនូវមតិនយាបល់របេ់ េ៊ន ទេតីនតី និង លតីសា 
យា៉ន់ឃឺ ថេលជាអ្ក  អនុវត្ការងារផ្ទៃ ល់នៅក្នុង្នទមាង ABLE 
របេ់អង្គការកុមារក្នុងទ្រួសារ ខែៈនពលថេលពួកន្ថចករំថលកប្រពិនសា្ន៍ 

របេ់ពួកន្ អំពតីការន្វើឱ្យការថែទាំកុមារតាមទ្រួសារក្នុងទបន្រេកម្ពនុជា ទបកប 
នោយបរិយាប័ន្េទមាប់កុមារពិការ។

នៅក្នុង វីនេអូវ្្គ្រតី១ ទេតីនតី និង លតីសា ពិភាកសាអំពតីចំែុចនរៀនេូទតេំខាន់ៗរបេ់
ពួកន្ ទាក់្រងនឹងការ  គាំទ្រអ្កថែទាំកុមារ រួមទាំងសារៈេំខាន់ផនការទ្ប់ទ្ង
វិបត្ិតានតឹង (នញ្េ្េ) និង ការរំពឹង្រុក ការអភិវឌ្ឍ ្រំនាក់្រំនង្ួរឱ្យនជឿ្រុកចិត្ 
និង ការអនុវត្អភិទកមទ្រួសារទាំងមូលនេើម្តី្្ល់ការគាំទ្រ។ 

នៅក្នុង វីនេអូវ្្គ្រតី២ ពួកន្និយាយអំពតីប្រពិនសា្ន៍ និងការនរៀនេូទតរបេ់ពួកន្ 
ជុំ វិញការនទជើេនរីេទ្រួសារ្ម៌នេើម្តីថែទាំកុមារពិការ រួមទាំងទបនភ្រទ្រួសារថេល 
ទតរូវកំែត់នគាលនៅ និង រនបៀបនទបើទបាេ់   ជន្ំរូនេើម្តីនោះទសាយបរ្ហា ការ 
មាក់ងាយនៅក្នុងេហ្មន៍។ 

នៅក្នុងបរិប្ររបេ់អ្ក៖ 
នតើអង្គការរបេ់អ្កបានអនុវត្ការងារជទមនុញឱ្យមានបរិយាប័ន្យា៉ងេូចនម្ច 
និង នតើមាន្រិេ្ឋភាពណាខ្ះផននេវា និងកម្មវិ្តីរបេ់អ្ក ថេលមិនទាន់បង្ក
លក្ខែៈឱ្យកុមារពិការអាច្រ្រួលបាន ថេរឬន្រ?

នតើមានអវតីបថនថែមន្រៀតថេលអាចន្វើបាន នេើម្តីឱ្យកម្មវិ្តីរបេ់អ្កកាន់ថតមាន 
បរិយាប័ន្ និងបងា្ក រមិនឱ្យមានការនរីេនអើងមុខងារ?

នតើអ្កអាចទតរូវការនេវា ឬ កិច្ចគាំទ្រឯកន្រេអវតីខ្ះ នេើម្តីអភិវឌ្ឍ ឬ 
បំនពញបថនថែមនៅនលើទបតិបត្ិការ បច្ចនុប្ន្របេ់អ្ក?

នតើមានឧបេ័្្គអវតីខ្ះ (្នធាន េមតថែភាព ជំនាញឯកន្រេ។ល។) 
ថេលអ្កអាចទតរូវជំនះ នេើម្តីឱ្យ ក្ាយជាអង្គការមួយទបកបនោយបរិយាប័ន្? 
នតើអវតីខ្ះជាជំហានបនាទៃ ប់ថេលអ្កអាចអនុវត្បានជាក់ថេ្ង នេើម្តីជទមនុញ 
រនបៀបវារៈននះឱ្យនៅមុខ? 

ការនរីេនអើងមុខងារ 

Better Care Networkកម្រងសិក្ខា ក្្រសិកសា - ក្រ្ពុជា



នៅក្នុង វីនេអូននះ ទេតីនតី ពិភាកសាអំពតីបុពវនហតុវប្្ម៌មួយចំនួនថេលនាំឱ្យមាន
ការនរីេនអើង និងការមាក់ងាយ ជុំ វិញពិការភាព និង និយាយអំពតីរនបៀបថេលអវតី
ទាំងអេ់ននះន្វើឱ្យមានភាពសាទៃ ក់នេទៃើរនៅក្នុងទ្រួសារ ក្នុងការថែទាំកុមារពិការ។ 
ទេតីនតី បានបន្លាតទតោងអំពតីរនបៀបថេលជន្ំរូ បាននេើរតួនា្រតីេំខាន់ 
នៅក្នុងការថេល CIF អាចកាត់បនថែយការមាក់ងាយ និង បនង្កើនចំនួនទ្រួសារ 
ថេលមានឆនទៃៈក្នុងការ្្ល់ការថែទាំក្នុងលក្ខែៈជាទ្រួសារ្ម៌េល់កុមារថេល
មាននេចក្តីទតរូវការពិនេេ។ 

នេត ្ឺជាកុមារាម្ាក់អាយុ៥ឆ្្ំ នៅនពលថេលគាត់ចូលក្នុងកម្ម វិ្តីថែទាំនោយ 
ញាតិរបេ់ CIF នលើកេំបូង។ ម្ាយរបេ់នេត ្ឺជាញ្េ្តីនមមា៉យ នហើយ 
គាត់បាន្រុកនេតឱ្យម្ាយមតីងជាអ្កថែទាំ។ នេតមានជំងឺពិការចលករខួរកបាល 
(Cerebral Palsy) នោយសារថតនេតមានជំងឺ និងកញ្ន្ាក់ខ្ាំង 
កាលថេលនេតនៅជាទារក។ នេតមានការអភិវឌ្ឍយឺតយា៉វខាងថ្្កខួរកបាល 
ការទបាទេ័យទាក់្រង និងរាងកាយ ទពមទាំងខវះអាហារូបតថែម្ភ។ នបើនទាះបតីមានកិច្ច
ខិតខំទបឹងថទបងខ្ាំងក្ាក្នុងការ្្ល់ទបឹកសា និង ្្ល់កិច្ចគាំទ្រទ្ប់ទជនុងនទជាយ ជូន
េល់សាខាញាតិរបេ់នេតយា៉ងណាក៏នោយ ក៏ម្ាយមតីងរបេ់នេតនៅថតមិនអាច
្្ល់ការថែទាំឱ្យបានទ្ប់ទគាន់ និង បាននេ្ើេុំឱ្យយកនេតនៅ្រុកោក ់
ជាមួយទ្រួសារ្ម៌មួយ។ បុ្្គលិករបេ់ CIF បានអនុវត្េំនែើរការន្វើការងារ 
ជាមួយអាជាញា ្រ និងទ្រួសារនេើម្តី្រុកោក់នេតនៅក្នុងទ្រួសារ្ម៌មួយ។ 
បុ្្គលិកេង្គមកិច្ចរបេ់ CIF បាន្្ល់ទបឹកសាជានទចើនមុននពកន្វើការ្រុកោក់
នេតជាមួយទ្រួសារ្ម៌ នេើម្តីធានាថាពួកន្បានេឹងទាំងទេនុង អំពតីនេចក្តីទតរូវ
ការកិច្ចគាំទ្ររបេ់នេត តទមរូវការថ្្កអាហារូបតថែម្ភ និង្រិេ្ឋភាពថ្្កអភិវឌ្ឍ។ 
ន្បានន្វើការងារជាមួយទ្រួសារននះ នេើម្តីកំែត់រកអំពតីរនបៀបថេលការថែទាំនេត 
អាចបង្កឱ្យមាន្លប៉ះពាល់នៅនលើការ       ចូលរួមរបេ់ពួកន្នៅក្នុងជតី វិត 
េហ្មន៍ និង នតើមានកិច្ចគាំទ្រអវតីខ្ះថេលន្អាចទតរូវការ នេើម្តីធានាថា 
ការថែទាំ នេតនៅថតបន្។ នៅនពលថេលន្ន្វើការ្រុកោក់នេត នព្រ្យពយាបាល 
នោយចលនា របេ់ CIF បានចាប់ន្្ើម្្ល់ការពយាបាលនោយចលនានៅឯ
្ទៃះជាមួយនេត នោយបង្កលក្ខែៈឱ្យមានការចូលរួមពតីអ្កថែទាំរបេ់នេត និង 
បនច្ចកន្រេន្វើជា្ំរូ ថេលពួកន្អាចនទបើទបាេ់បាន នេើម្តីន្វើការងារជាមួយនេត 
ជានរៀងរាល់ផែងៃ។ ពួកន្បាននលើក្រឹកចិត្ទ្រួសារឱ្យបង្កលក្ខែៈឱ្យនេតអាចចូល 

រួមនៅក្នុងជតី វិតទ្រួសារទបចាំផែងៃ និង នរៀបចំនូវ្ំរូមួយនេើម្តីឱ្យេកម្មភាពននះអាច 
ទបទពឹត្នៅបាន។ នេតបាននឆ្ើយតបយា៉ងឆ្ប់រហ័េនៅនឹងភាពកក់ន្្ និង 
ក្តីទេឡាញ់ថេលគាត់្រ្រួលបានពតីទ្រួសារ្ម៌ នហើយអាកប្កិ រិយានចះនលងនេើច 
និងខ្ិខ្ក់របេ់គាត់ក៏ចាប់ន្្ើមនកើតនចញមកថេរ។ កមំ្ាង និងការទ្ប់ទ្ងនៅនលើ 
ការនទបើទបាេ់នជើងរបេ់គាត់ក៏មានភាព  រីកចនទមើនខំ្ាង្ងថេរ នោយ CIF 
បានគាំទ្រគាត់ឱ្យ្រ្រួលបានឧបករែ៍រែបនជើង នេើម្តីការពារេន្ាក់របេ់គាត់ 
និងន្វើឱ្យឥរិយាបែរាងកាយរបេ់គាត់មានភាពទបនេើរន�ើង។ បុ្្គលិកបាន  
អមេំនែើរនេតនិង ឪពុកម្ាយ្ម៌របេ់គាត់នៅមនទៃតីរនព្រ្យនេើម្តីអបឧបករែ ៍
រែបថេលន្វើន�ើងនោយអង្គការមួយន្រៀតថេលមានជំនាញឯកន្រេខាង 
ថ្្កឧបករែ៍េិប្និម្មិត និងរែប។ ទកនុមការងារ ABLE បានន្វើឧបករែ៍ 
រែបជំនួយការន្វើេំនែើរមួយពតីបំពង់្រុនយាជូនគាត់ និង បងាហា ញទ្រួសារ្ម៌ 
របេ់គាត់អំពតីរនបៀបជួយេល់គាត់ ក្នុងការនទបើទបាេ់ឧបករែ៍ននះទបកបនោយ 
េុវតថែិភាព។ នេតទសាប់ថតអាចនេើរបានយា៉ងឆ្ប់រហ័េនោយខ្រួនឯង និង 
បាន្រ្រួលការ្រះផេអបអរសា្ររពតីទ្រួសារ និងអ្កជិតខាងរបេ់គាត់។ ល្រ្ភាព 
ក្នុងការបំលាេ់្រតីនានពលែ្មតីៗននះ បានបង្កលក្ខែៈឱ្យនេតអាចចូលរួមន្វើ 
េកម្មភាពជានទចើននៅក្នុងេហ្មន៍ជាមួយទ្រួសាររបេ់គាត់។ 
ទកនុមការងារ ABLE ក៏កំពុងន្វើការងារជាមួយនេត និងទ្រួសាររបេ់នេត 
អំពតីយុ្រ្សាញ្េ្ក្នុងការ ថកលម្អេមតថែភាពខាងថ្្កភាសា និងបំែិន     
ចលកររបេ់នេត្ងថេរ។ នេវាពយាបាលេមតថែភាពខាងថ្្កនិយាយេ្តី 
នៅមិនទាន់មានក្នុងទបន្រេកម្ពនុជានៅន�ើយ េូនច្ះ អ្កអនុវត្ការងាររបេ់ 
ABLE បាន្រ្រួល ការបែ្នុ ះបណ្ាល និង កំពុងកសាងេមតថែភាព  
របេ់ពួកន្នេើម្តីបញ្ចរូលនេវាននះនៅក្នុងកិច្ចគាំទ្រថេលពួកន្្្ល់ជូន 

នៅក្នុងបរិប្ររបេ់អ្ក៖ 
នតើមានជំននឿ និងការយល់ខុេអវតីខ្ះ ជុំ វិញបរ្ហា ពិការភាពថេលនាំឱ្យមាន
ការមាក់ងាយ និងការនរីេនអើង? 

នតើបច្ចនុប្ន្ ការមាក់ងាយ និងការនរីេនអើងបង្កឱ្យមាន្លប៉ះពាល់ 
េូចនម្ចខ្ះនៅនលើល្រ្ភាពរបេ់អ្កក្នុងការន្វើឱ្យនេវារបេ់អ្កទបកប 
នោយបរិយាប័ន្?

នតើអ្កអាចនទបើទបាេ់យុ្រ្សាញ្េ្អវតីខ្ះ នេើម្តីកាត់បនថែយការមាក់ងាយ និង
នតើយុ្រ្សាញ្េ្ទាំងននះអាចទតរូវបានោក់បញ្ចរូលនៅក្នុងកម្ម វិ្តីរបេ់អ្ក 
នោយរនបៀបណា? 

ចំែុចពិភាកសា៖

ករែតីេិកសា

ការនោះទសាយបរ្ហា ការមាក់ងាយ និងការនរីេនអើង 
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ទ្រួសារ។ បុ្្គលិករបេ់ ABLE ចុះេួរេុខ្រុក្ខទ្រួសាររបេ់នេតជា 
ន្រៀងទាត់ និង ចំណាយនពលនវលាជាមួយពួកន្ ទតរួតពិនិត្យកទមិតផន 
វិបត្ិតានតឹង (នញ្េ្េ) របេ់ពួកន្ និងធានាថាពួកន្្រ្រួលបានកិច្ចគាំទ្រល្អ 
ទបនេើរ ខែៈនពលថេលពួកន្បន្ថែទំានេត។ សាលានរៀនក្នុងមូលោ្ឋ ន មិនទាន់ 
បានបំពាក់ឧបករែ៍នេើម្តី្្ល់ការអប់រំទបកបនោយបរិយាប័ន្ ឬ  

ការអប់រំថបបរួមបញ្ចរូលគ្ា នេើម្តី្្ល់ជូនឱ្យទេបតាមនេចក្តីទតរូវការរបេ់ 
កុមារ េូចជានេតន�ើយ។ េូនច្ះ អាទេ័យនោយឥ�រូវននះនេតមានអាយុ៥ឆំ្្ 
និង កំពុងជិតេល់អាយុចូលនរៀន បុ្្គលិករបេ់ ABLE នឹងន្វើការងារ 
ជាមួយសាលានរៀន និងគាំទ្រនេតឱ្យ្រ្រួលបានការអប់រំក្នុងបរិយាកាេមួយថេល
េមទេបនៅនឹងនេចក្តីទតរូវការរបេ់គាត់។
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