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សេចក្តីេសខេប 

ការប ោះពាល់អាកាេធាតុសក្ើតសែើងជាក្បចំាសៅសខតតរតនគិរ ី ឡែលបណ្ដា លឲ្យមាន្លប ោះ
ពាល់ែល់េុខភាព។ គសក្មាងអសងគតអំពីការឡក្បក្បលួអាកាេធាតុ ក្តូវបានសធវើសែើងសៅ ឃំុក្តពំាង
សក្ចេ ភូមិបួន ឃំុក្តពំាងក្ក្ហម  ភូមិមួយ  និងភូមិក្ចប់ក្ពីង ក្នុងស្េុក្កូ្នមំុ ឃំុប ុង  ភូមិបានប ុង និង
ភូមិហ្វ ងំក្នុងស្េុក្វុនឺដេ ឃំុសេុើង ភូមិក្ាិោះ និងភូមិសចក្ត ឃំុឡាមិញ សៅភូមិកាមាម ំងស្េុក្បរឡក្វ សខតត
រតនគិរ។ី 

ការេិក្ាសនោះសធវើសែើងសោយសក្បើវធីិសាស្រេា Qualitative ឡែលមានការពិភាក្ាក្ក្មុជាមួយ
ក្បជាជនចំនួន ៩៣នាក់្ និងេមាា េន៍េីុជសក្ៅជាមួយអនក្មានឥទធិពលចំនួន ២២នាក់្។ ការ
េមាា េន៍សនោះសធវើសែើងសោយសក្បើ Semi-structure questionnaire ។ 

លទ្ធផល 

ស្េុក្ទំាង ៣ ជួបក្បទោះសក្ោោះធមមជាតិជាសរៀងរល់ឆ្ន ំែូចជា ទឹក្ជំនន់សោយសារសភាៀងធាា ក់្
ខ្ា ំងសៅចសនាា ោះឆ្ន ំ ២០១៧ មានរយៈសពលក្បឡហលក្នាោះឡខ និងឆ្ន ំ ២០១៨ មានរយៈសពលក្បឡហល
៥ដងង។ សក្ោោះរងំេងតួជាប់ៗោន ក្នុងអំែុងឆ្ន ំ ២០១៧ ២០១៨ និង ២០១៩ សោយសារអត់មានសភាៀង 
ខយល់ពយុោះ និងរនទោះបាញ់សក្ើតមានសៅេឹងឡតរល់ឆ្ន ំសពលមានសភាៀងធាា ក់្សៅរល់រែូវវេា។ 

សក្ោោះធមមជាតិប ោះពាល់ែល់ជីវភាពរេ់សៅែូចជា ប ោះពាល់សេែាកិ្ចចក្គសួារ ខូច្ទោះេឡមបង 
ែំនំា របួេឬសាា ប់េតវចិញ្ច ឹម ប ោះពាល់េុខភាពសធវើឲ្យមានជំងឺស្េងៗែូចជា រក្រេូ ក្គនុឈាម 
ពិបាក្ក្នុងការសធវើែំសណើ រសៅទទួលសេវាសោយសារមានការលិចទឹក្ ខវោះទីទួលេុវតាិភាព ខវោះទឹក្
សាា ត ខវោះបងគន់អនាម័យ។ 

សាា នភាពអនាម័យក្នុងភូមិក្បជាជនក្បឡហល ៣០% មិនមានបងគន់អនាម័យសក្បើក្បាេ់ សៅ
ជុោះពាេវាលពាេកាល។ ភូមិមិនមានអនាម័យែូចជាមានការសចាលេំរមស្តេផ្ដា េ មានភក់្ក្ជំា 
និងមានេតវចិញ្ច ឹមសែើរពាេវាលពាេកាល។ 

សាា នភាពចំសនោះែឹង និងឥរយិាបងពីជំងឺក្គនុឈាម ក្បជាជនមានចំសនោះែឹងអំពីមូលសហតុ 
វធិានការការពារ មសធោបាយសធវើឲ្យក្បសេើរ និងវធីិឡងទំាអនក្ជំងឺ។ ក្បជាជនមានការបារមាពីការចមាង
ជំងឺសនោះសោយោត់ភ័យពីការបាត់បង់ងវកិា ការឈឺ ឬសាា ប់បណ្ដត លមក្ពីក្គនុឈាម ក៏្ប ុឡនតការ    
អនុវតតសៅមានកំ្រតិសៅសែើយ ែូចជាក្គួសារមួយចំនួនមិនសែក្ក្នុងមុង ការសធវើអនាម័យ្ទោះេឡមបង
និងបរសិាា នសៅមានកំ្រតិទាប ែូចជាសៅមានេំបក្កំ្ប ុង េំបក្ក្ង់ឡាន និងវតាុឡែលអាចែក់្ទឹក្
បានសៅបរសិវណជំុវញិ្ទោះ មានជក្មក្មូេសោយសារមិនបានលាងពាង និងោក់្អាឡបតជាសែើម។ 
សលើេពីសនោះមានការអប់រេុំខភាព ឡែលសធវើសោយ សមឃំុ សមភូមិ និងក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិ។   
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ជាមួយោន សនោះឡែរជំងឺរក្ក៏្ជាបញ្ហា េុខភាពចំបងសក្ើតមាន ជាពិសេេសៅសពលមានសក្ោោះ
មហនតរយ។ ក្បជាជនមានការយល់ែឹងសក្ចើនពីមូលសហតុជំងឺរក្ វធិានការការពារ និងមសធោបាយ
សធវើឲ្យក្បសេើរ សោយក្តូវសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យ ្ឹក្ទឹក្សាា តោំពុោះ    និងអនាម័យចំនីអាហ្រជា  
សែើម។ ក្បជាជនមានការបារមាពីការ្ាងជំងឺរក្ែល់ក្គួសារោត់ សោយជំងឺសនោះសធវើឲ្យបាត់បង់ងវកិា 
ខ្តសពលសវលាជាសែើម។ ក៏្ប ុឡនតការអនុវតតរបេ់ពួក្ោត់សៅមានកំ្រតិែូចជា ខវោះការលាងដែ ខវោះអនា
ម័យចំនីអាហ្រ មិនបាន្ឹក្ទឹក្សាា តោំពុោះ និងការបសនាទ របង់ពាេវាលពាេកាល។ ក្នាងមក្មាន
ការអប់រេុំខភាពពីជំងឺរក្ឡែលសធវើសែើងសោយសមភូមិ ក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិ និងអនក្េម័ក្គចិតតភូមិ
ជាសែើម។ 

េន្និដ្ឋា ន្ 

សាា នភាពអនាម័យសៅេហគមន៍ទាក់្ទងនឹងជំងឺក្គនុឈាម ជំងឺរក្ សៅមានកំ្រតិសទាោះបីជា
ក្បជាជនមានការយល់ែឹងសក្ចើនអំពីមូលសហតុ វធិានការការពារ និងមសធោបាយសធវើឲ្យក្បសេើរ។ 
បញ្ហា ចំបងធំៗ ែូចជា បរសិាា នជំុវញិ្ទោះមានជក្មក្មូេ (ភក់្ក្ជំា ក្ង់ឡាន េំបក្កំ្ប ុង) ក្បជាជន
មិនទមាា ប់សែក្ក្នុងមុង។ ទាក់្ទងនឹងជំងឺរក្ែូចជា ខវោះទឹក្សាា ត ខវោះមសធោបាយលាងដែ ការបសនាទ រ
បង់ពាេវាលពាេកាល និងមិនមានការសលើក្ទឹក្ចិតត  ក្នុងការអនុវតតវធិានការណ៍អនា_   ម័យ។ 
បញ្ហា េុខភាពទំាងសនោះសក្ើតមានសក្ចើនសៅសពលមានសក្ោោះមហនតរយ។ សលើេពីសនោះសទៀតសធវើឲ្យមាន
ការប ោះពាល់សលើការទទួលសេវា។ 
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I . សេចក្តីសផតើម 
ការពក្ងឹងក្ពឹតតិការណ៍អាកាេធាតុ តក្មូវឲ្យមានការពិចារណ្ដបឡនាមសលើឡ្នការឡែល

ទាក់្ទងនឹងជំងឺ ការសក្តៀមសរៀបចំបនាទ ន់ ឡ្នការស្ាើយតបេក្មាប់េុខភាពសាធារណៈ និងការ
ក្គប់ក្គងសក្ោោះមហនតរយ ។ ការបង្ហា ញនូវការស្ាើយតបក្បក្បសោយក្បេិទធភាព ទាមទារឲ្យមាន
ការឡក្លំអសក្ចើនសលើក្បព័នធ្ តល់សេវាេុខភាពឡែលមានស្សាប់។ សក្កាមលទធ្ លសនោះ ក្មមវធីិក្តួត
ពិនិតយលទធ្លេុខភាពនឹងក្តូវបានពក្ងឹង សហើយការសរៀបចំ និងការក្គប់ក្គងបនាទ ន់នឹងក្តូវបានសធវើ
ឲ្យក្បសេើរសែើង។ សលើេពីសនោះសទៀត ការសធវើអនតរគមន៍ក៏្មានការចូលរមួដនសហោា រចនាេមព័នធេុខ
ភាពឡែលមានស្សាប់ ជាពិសេេសៅក្នុងេហគមន៍ោច់ស្េយាល ឬង្ហយរងសក្ោោះ។  

ការេក្មបេក្មួលោន សៅក្ក្មិតសាា ប័ន គឺចំាបាច់សែើមបីធានាថ្ន វេ័ិយេុខ្ភិបាលទទួល
បានការរមួបញ្ចូ លោន ជាអតិបរមា និងសលើក្ក្មពេ់អតាក្បសយាជន៍េុខភាពក្នុងវេ័ិយេុខ្ភិបាល
ែូចជា ការក្គប់ក្គងសក្ោោះមហនតរយ ថ្នមពល ក្េិក្មម លំសៅោា ន និងទឹក្។ ក្នុងបរបិទសនោះ ក្ក្េួង
េុខ្ភិបាលនឹងក្តវូបានោំក្ទ ក្នុងការបញ្ចូ ល្លប ោះពាល់អាកាេធាតុ សៅក្នុងឡ្នការសោល
នសយាបាយ និងក្មមវធីិេុខភាពជាតិ ។ 

គួរក្ត់េមាគ ល់ថ្ន សយាងត្តមឡ្នការសេនើេំុឡែលបានអនុម័ត េក្មមភាពគសក្មាងនឹងសផ្ដត ត
ជាពិសេេសលើសខតតរតនគីរ ី ឡែលការង្ហរពីមុនក្តវូបានអនុវតតរចួសហើយទាក់្ទងនឹងភាពង្ហយរង
សក្ោោះនិងការស្សាវក្ជាវបនាុំ និងការកំ្ណត់អតតេញ្ហា ណេនទេេន៍ដន្លប ោះពាល់េក្មាប់ការឡក្ប
ក្បួលអាកាេធាតុ្ងឡែរ  ជាការង្ហរពាក់្ព័នធទាក់្ទងនឹងអនាម័យទឹក្ និងអនាម័យទូសៅ។ សខតត
សនោះមានលក្ខណៈពិសេេ និងគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ សក្ពាោះជាសខតតឡែលមានក្ក្ុមក្បជាជនជនជាតិ
ភាគតិចរេ់សៅសក្ចើន ឡែលនឹងក្តូវយក្មក្ពិចារណ្ដសៅសពលរចនាេក្មមភាពគសក្មាង។  

II . សោលបំណខ 

ក្ សោលបំណខទ្ូសៅ 
សែើមបីបសងកើតេំភារៈផ្ដា េ់បតូរឥរយិាបងដនយុទធនាការ ការឡក្បក្បួលអាកាេធាតុ ឡែលក្តូវនឹង

សាា នភាពជាក់្ឡេតងសៅក្នុងេហគមន៍ ។ 

ខ សោលបំណខសដ្ឋយឡែក្ 
សោលបំណងដនការអសងកត ទីមួយ កំ្ណត់ ចំសណោះែឹង អាក្បបកិ្រយិា និងការអនុវតតរបេ់ពួក្

សគក្នុងការេក្មបខាួនសៅនឹងការផ្ដា េ់បតូរអាកាេធាតុសៅក្នុងេហគមន៍របេ់ពួក្សគ។ ទីពីរ រក្     
សអាយសឃើញនូវគមាា តរវាងអនតរគមន៍ និងការអនុវតតជាក់្ឡេតងសៅក្នុងេហគមន៍។  

III. ក្ក្ុមសោលសៅ 

- ក្បជាជនទូសៅ ឡែលមានអាយុចាប់ពី ១៨សែើងសៅ 
- សមឃំុ សមភូមិ ក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិ ឬអនក្មានឥទធិពលក្នុងភូមិ ។ 
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IV. វិធីសាស្រេត 

វធីិសាស្រេតេក្មាប់ការេិក្ាសនោះគឺ ការពិភាក្ាជាក្ក្មុជាមួយក្បជាជនទូសៅ និងការេំភាេន៏
េីុជំសៅជាមួយជនបសង្ហគ ល ឫមនុេេឡែលមានឥទធិពលសៅក្នុងតំបន់ រមួទំាងការេសងកតសៅសលើសាា ន
ភាពរេ់សៅជាក់្ឡេតងរបេ់ក្បជាជនក្នុងភូមិ។   

ការេិក្ាសនោះសធវើសទបើងសៅឡខមិនា ឆ្ន ំ២០២០ សៅស្េុក្ចំនួនបីក្នុងសខតតរតនៈគិររីមួមានៈ ស្េុក្
កូ្នមំុ ស្េុក្បរឡក្វ និងស្េុក្វុនឺដេ សោយក្នុងស្េុក្កូ្នមំុ  សក្ជើេសរ ើេយក្ពីរឃំុ គឺឃំុក្តពំាងសក្ចេ 
និងឃំុក្តពំាងក្ក្ហម  ស្េកុ្បរឡក្វ សក្ជើេសរ ើេយក្ពីរឃំុ គឺឃំុសេុើង និង ឃំុឡាមិញ សហើយស្េកុ្វុនឺ
ដេ សក្ជើេសរ ើេយក្មួយឃំុគឺ ឃំុប ុង ។ សៅឃំុក្តពំាងសក្ចេ សក្ជើេសរ ើេយក្មូយភូមិគឺ ភូមិបួន ឃំុ
ក្តពំាងក្ក្ហម សក្ជើេសរ ើេយក្ពីរភូមិគឺ  ភូមិមួយ  និងភូមិក្ចប់ក្ពីង។ សៅឃំុសេុើង  សក្ជើេសរ ើេយក្
ពីរភូមិគឺ ភូមិក្ាិោះ និងភូមិសចក្ត និង ឃំុឡាមិញ  សក្ជើេសរ ើេយក្ភូមិមួយភូមិគឺ ភូមិកាមាម ំង។ ចំឡណក្
ឯឃំុប ុងវញិ  សក្ជើេសរ ើេយក្ពីរភូមិគឺ  ភូមិបានប ុង និងភូមិហ្វ ំង។ សខតតរតនគិរ ីគឺជាសខតតឡែលមាន
ជនជាតិសែើមភាគតិចរេ់សៅសក្ចើន។ 

សៅក្នុងភូមិឡែលបានសក្ជើេសរ ើេ ក្ក្ុមការង្ហរបានសធវើការជាមួយក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិ សែើមប ី
សក្ជើេសរ ើេក្បជាជន និងក្ក្ុមជនបសង្ហគ ល។ សយើងបានសធវើការពិភាក្ាជាក្ក្មុបានចំនួន៨ក្ក្មុ ឡែល
មានអនក្ចូលរមួចំនួន៩៣នាក់្ សោយសក្បើក្បាេ់ Questionnaire Guide និងការងតេសមាង។ ក្នុងមួយ
ក្ក្មុៗមានក្បជាជនចូលរមួពី ៨ សៅ ១៥ នាក់្ (លាយចក្មុោះោន មានស្េី និងក្បេុ)។   

េមាា េន៍េីុជសក្ៅជាមួយអនក្មានឥទធិពលែូចជា សមឃំុ សមភូមិ និងក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិ
ចំនួន២២នាក់្ សោយសក្បើ Semi-structure questionnaire និងងតេសមាង។  

ក្ក្មុការង្ហរបានសធវើការេសងគតបានចំនួន៤១ខនង្ទោះ សោយសក្បើក្បាេ់បញ្ជ ីេំនួរ។ 

ក្ក្មុការង្ហរបានបសងកើត Questionnaire Guide េក្មាប់ការពិភាក្ាក្ក្ុម Semi-structure 
questionnaire  េក្មាប់ការពិភាក្ាេីុជំសៅ និងបញ្ជ ីេំនួរ Check-list េក្មាប់ការេសងកត។ ការ
បសងកើតបញ្ជ ីេំនួរសនោះគឺសផ្ដត តសលើសោលបំណងដនការេិក្ា ឡែលបានសធវើសតេតបញ្ជ ីេំនួរជាមួយក្ក្ុម
សោលសៅ។  

ក្ក្មុក្បមូលទិននន័យមានចំនួន៩នាក់្ បានទទួលការបណតុ ោះបណ្ដត លអំពីរសបៀបក្បមូលទិននន័យ
សោយសក្បើក្បាេ់វធីិសាស្រេត ការេសងកត ការពិភាក្ាជាក្ក្ុមជាមួយក្បជាជនទូសៅ និងេមាា េន៍េីុ
ជសក្ៅជាមួយអនក្មានឥទធិពលសៅក្នុងេហគមន៏ ក្ពមទំាងរសបៀបសក្បើ Questionnaire Guide និង 
Semi-structure questionnaire។ ការបណតុ ោះបណ្ដត លសនោះក្នុងសោលបំណង សែើមបីឱ្យោត់មានេមតា
ភាពក្នុងការក្បមូលទិននន័យក្បក្បសោយគុណភាព។ 
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ក្ក្មុក្បមូលព័ត៌មានក្តូវបានឡបងឡចក្ជា៣ក្ក្មុ ឡែលក្ក្ុមនីមួយៗមានោន ចំនួន៣នាក់្ 
សោយសធវើការពិភាក្ាជាក្ក្មុជាមួយក្បជាជនទូសៅបានចំនួន៩៣នាក់្ និងេមាា េន៍េីុជសក្ៅ
ជាមួយអនក្មានឥទធិពលេំខ្ន់ៗ សៅក្នុងេហគមន៍បានចំនួន២២នាក់្។  

ទិននន័យក្តូវបានចមាងសចញពីឧបក្រណ៍ងតេសមាង និងសធវើការវភិាគសោយក្បមូល្តុំគំនិតរមួ
និងេសងខបលទធ្ ល។ 

ត្តរង១៖ ចំនួនស្េកុ្ ឃំុ ភូមិ ខនង្ទោះ និងក្បជាជនឡែលបានេំភាេន៏ 
ស្េកុ្ ឃំុ ភូមិ ចំនួនខនង

្ទោះ 
ចំនួនក្ក្មុ
ពិភាក្ា 

ចំនួនក្បជាជនចូល
រមួពិភាក្ាក្ក្មុ 

ចំនួនអនក្េមាា េន៍
េីុជសក្ៅ 

ស្េកុ្កូ្នម ុំ ឃុំក្តពាំងសក្ចេ ភូមិបួន ៤ ១ ១០ ៣ 
ឃុំក្តពាំង
ក្ក្ហម 

ភូមិមួយ ២ ១ ១៣ ២ 
ភូមិក្ចបក្ពីង ៦ ១ ១៥ ៣ 

ស្េកុ្វុនឺដេ ឃុំប ុង ភូមិហ្វ ងំ ២ ១ ១០ ២ 
ភូមិបានប ុង ៤ ១ ៩ ៣ 

ស្េកុ្បរឡក្វ ឃុំសេុើង ភូមិក្ាិោះ ៦ ១ ១០ ៣ 
ភូមិសចក្ត ៥ ១ ១២ ៣ 

ឃុំឡាមិញ ភូមិកាមាម ំង ១២ ១ ១៤ ៣ 
 េរបុ ៤១ ៨ ៩៣ ២២ 

V. លទ្ធផល 

    ១. េភាពបរសិាា ន្ក្នខុភូមិ  
ការេសងកតផ្ដទ ល់សផ្ដត តសលើអនាម័យក្នុងភូមិរមួមានៈ ការសក្បើក្បាេ់បងគន់ ការសក្បើក្បាេ់ក្បភព

ទឹក្ អនាម័យក្នុងភូមិ និងការអប់រេុំខភាព។  
ក្នុងចំសណ្ដម២៩ខនង្ទោះ សេមើនឹង ៧១ភាគរយ មានបងគន់ចាក់្ទឹក្សក្បើក្បាេ់ និង១២ខនង្ទោះ

សទៀត សេមើនឹង២៩ភាគរយ មិនមានបងគន់សក្បើក្បាេ់សទ សោយពួក្ោត់ជុោះពាេវាលពាេកាលសៅដក្ព
ខ្ងសក្កាយ្ទោះរបេ់ពួក្ោត់ (េូមសមើលត្តរង២)។  

ចំឡណក្ក្បភពទឹក្ឡែលយក្មក្សក្បើក្បាេ់គឺ ពួក្ោត់ភាគសក្ចើនយក្មក្ពីអណតូ ងលូ ឡែល
មានចំនួន ១៨ ខនង្ទោះ សេមើនឹង៤៣ ភាគរយ បនាទ ប់មក្យក្ពីទឹក្សភាៀងចំនួន ១២ខនង្ទោះ សេមើនឹង៣០ 
ភាគរយ មក្ពីស្េោះចំនួន ៤ ខនង្ទោះសេមើនឹង១០ ភាគរយ  និងយក្ពីអណតូ ងេនប់៣ខនង្ទោះ សេមើនឹង៧ 
ភាគរយ និងទសនា ៤ខនង សេមើនឹង១០ ភាគរយ (េូមសមើលត្តរង៣) ។  

ចំសពាោះសាា នភាពអនាម័យវញិសឃើញថ្ន ្ទោះភាគសក្ចើនមានភក់្ក្ជំា និងកាក្េំណល់សៅជំុ
វញិ្ទោះ និងមានេតវចិញ្ច ឹមសែើរពាេវាលពាេកាល (េូមសមើលត្តរង៤) ។  

សោយឡទបក្ការ្េពវ្ាយសារអប់រសំ្េងៗសៅត្តម្ទោះទាក់្ទងនឹងសក្ោោះធមមជាតិ ឬសារ
អប់រេំតីពី បញ្ហា េុខភាពពីជំងឺរក្ និងក្គនុឈាម ជាពិសេេពិនិតយសមើលសលើការ្េពវ្ាយេមាា រៈ
អប់រេុំខភាព សឃើញថ្នមិនមានការបិទតំ្តងទាល់ឡតសសាោះនូវេមាា រៈអប់រេុំខភាពែូចជា របូភាព
ផ្ដទ ំងធំ បោ និងផ្ដទ ំងបា ណូច  ជាសែើម ។  
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ត្តរង២៖ សាា នភាពបងគន់ 
ស្េកុ្ ឃំុ ភូមិ ចំនួនខនង្ទោះ បងគន់ចាក់្ទឹក្ ជុោះពាេវាលពាេកាល 

    ចំនួន % ចំនួន % 
ស្េកុ្កូ្នម ុំ ឃុំក្តពាំងសក្ចេ ភូមិបួន ៤ ៣ ៧ ១ ២ 

ឃុំក្តពាំងក្ក្ហម ភូមិមួយ ២ ២      ៦ ០ ០ 
ភូមិក្ចបក្ពីង ៦ ៣ ៧ ៣ ៧ 

ស្េកុ្វុនឺដេ ឃុំប ុង ភូមិហ្វ ងំ ២ ១ ២ ១ ២ 
ភូមិបានប ុង ៤ ៣ ៧ ១ ២ 

ស្េកុ្បរឡក្វ ឃុំសេុើង ភូមិក្ាិោះ ៦ ៦ ១៥ ០ ០ 
ភូមិសចក្ត ៥ ៣ ៧ ២ ៦ 

ឃុំឡាមិញ ភូមិកាមាម ំង ១២ ៨ ២០ ៤ ១០ 
 េរបុ ៤១ ២៩ ៧១ ១២ ២៩ 

 
ត្តរង៣៖ ក្បភពទឹក្សក្បើក្បាេ់ 
ស្េកុ្ ឃំុ ភូមិ អណតូ ងេនប់ អណតូ ងលូ ទសនា ស្េោះ ទឹក្សភាៀង 

   ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % 

ស្េកុ្
កូ្នម ុំ 

ឃុំក្តពាំងសក្ចេ ភូមិបួន ០ ០ ៣ ៧ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
ឃុំក្តពាំងក្ក្ហម ភូមិមួយ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ២ ៥ ០ ០ 

ភូមិក្ចបក្ពីង ០ ០ ៤ ១០ ០ ០ ២ ៥ ០ ០ 
ស្េកុ្
វុនឺដេ 

ឃុំប ុង ភូមិហ្វ ងំ ០ ០ ១ ២ ២ ៥ ០ ០ ០ ០ 
ភូមិបានប ុង ១ ២ ១ ២ ២ ៥ ០ ០ ០ ០ 

ស្េកុ្
បរឡក្វ 

ឃុំសេុើង ភូមិក្ាិោះ ០ ០ ៦ ១៥ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
ភូមិសចក្ត ២ ៥ ៣ ៧ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

ឃុំឡាមិញ ភូមិកាមាម ំង ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ១២ ៣០ 
េរបុ ៣ ៧ ១៨ ៤៣ ៤ ១០ ៤ ១០ ១២ ៣០ 

 
ត្តរង៤៖ សាា នភាពអនាម័យ 

ស្េកុ្ ឃំុ ភូមិ ចំនួនខនង្ទោះ មានភក់្ក្ជំា 
កាក្េំណល់ 

ដក្ពេ ុបក្ទបុ េតវចិញ្ច ឹមសែើរពាេ
វាលពាេកាល 

ស្េកុ្កូ្នម ុំ ឃុំក្តពាំង
សក្ចេ 

ភូមិបួន ២ X - - 

២ - - - 
ឃុំក្តពាំង
ក្ក្ហម 

ភូមិមួយ ២ - - X 

ភូមិក្ចបក្ពីង ៤ X - - 

២ X - X 

ស្េកុ្វុនឺដេ ឃុំប ុង ភូមិហ្វ ំង ១ - - X 
១ - - - 

ភូមិបានប ុង ៤ - - - 
ស្េកុ្បរឡក្វ ឃុំសេុើង ភូមិក្ាិោះ ៦ X - - 

ភូមិសចក្ត ៥ X - - 
ឃុំឡាមិញ ភូមិកាមាម ំង ១២ X - - 

េរបុ ៤១    
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២- ការឡក្បក្បួលអាកាេធាតុឡែលធាា ប់សក្ើតមាន្សៅសខតតរតន្គិរ ី

ក- ទកឹជំនន់ : 
 សខតតរតនៈគិរកី្បឈមនឹងសាា នភាពឡក្បក្បួលអាកាេធាតុជាសរៀងរល់ឆ្ន ំសៅត្តមរែូវកាល
រមួមានៈ ទឹក្ជំនន់ សក្ោោះរងំេងួត ខយល់ពយុោះ និងរនទោះបាញ់។ 

សាា នភាពដនទឹក្ជំនន់គឺបណ្ដត លមក្ពី ជំនន់ទឹក្សភាៀង ែូចជាមីង សេក្ ហួន អាយុក្បឡហល
៣៧ឆ្ន ំ ជាក្បជាជនមាម ក់្ក្នុងចំសណ្ដមក្បជាជនឡែលបានេំភាេន៏ជាក្ក្ុមបានក្បាប់ថ្ន “ ស្េុក្ខ្ុ ំ
ធាា ប់ជួបសក្ោោះទឹក្ជំនន់ សោយសារមានសភាៀងធាា ក់្ខ្ា ំង” ។ សាា នភាពដនទឹក្ជំនន់ មិនមានែូចោន សៅ
ត្តមស្េុក្និមួយៗសទ ែូចជាស្េុក្វុនឺដេ សក្ើតមានកាលពីឆ្ន ំ ២០១៧ មានរយៈសពលក្បឡហលក្នាោះ
ឡខ និងឆ្ន ំ ២០១៨  មានរយៈសពលក្បឡហល៥ដងង។ ទឹក្ជំនន់ឡែលសក្ើតមានជាជំនន់ទឹក្សភាៀង ឡែល
មានរយៈសពលខាី សហើយភាគសក្ចើនសក្ើតមានសៅរែូវវេាពីឡខក្ក្កោ ែល់ឡខតុលា។  

 ទឹក្ជំនន់បានប ោះពាល់ែល់សេែាកិ្ចច  េុវតាិភាព េុខភាព និងការទទួលសេវា។ ការប ោះពាល់
ែល់សេែាកិ្ចចរមួមានៈ  ខូចខ្ត្លែំណំ្ដ  ង្ហប់េតវចិញ្ច ឹមមានៈ មាន់ ទា ក្ជកូ្ សោ ក្ក្បីជាសែើម និង
ខូចខ្តឡស្េចំការ ខូចខ្ត្ាូវងនល់ ខូចខ្តសាព នសឈើតូចៗ។ ប ោះពាល់ែល់េុវតាិភាពរមួមានៈ  ោម ន
ជក្មក្ លិច្ទោះ ខវោះទីទួលេុវតាិភាព ខវោះអាហ្រ ខវោះទឹក្សាា តេក្មាប់្ឹក្ និងសក្បើក្បាេ និងខវោះបងគន់   
អនាម័យ មានេតវពេ់សែើងសលើ្ទោះ និងពិបាក្រក្សេបៀងសោយសារមិនបានបក្មុងទុក្។ ប ោះពាល់
ែល់េុខភាពរមួមានៈ ឈឺរក្រេូ  ក្គុនសដា   ក្គុនឈាម  ផ្ដា សាយ  មានជំងឺទឹក្េីុសជើង និងជំងឺសេើ
ឡេបក្ ។ សលើេពីសនោះសទៀមានបញ្ហា មួយឡែលេំខ្ន់គឺ ការសៅទទួលសេវាក្តវួប ោះពាល់ សោយសារ
្ាូវលិចទឹក្ មិនអាចសៅមណឌ លេុខភាពបាន។ 

ត្តរង៥: សាា នភាពទឹក្ជំនន់ និង្លប ោះពាល់ 
ឈ ម្ ោះ
ស្រកុ 

ស្ថា នភាព ផលវបិាក 

កូនម ុំ ជំនន់ទឹក្សភាៀង  
 
 
 
 

ប ោះពាល់សេែាកិ្ចចៈ   
- ពាល់ែល់ការចិញ្ច ឹមេតវ: ង្ហប់មាន់ទា ក្ជូក្ សោក្ក្បីឈឺ 
- ែំណំ្ដក្េិក្មមង្ហប់ ខូតខ្ត្លែំណំ្ដ និងឡស្េចំការ   
- ខូចខ្ត្ាូវងនល់ សាព នសឈើតូចៗ 

ប ោះពាល់េុវតាិភាពៈ   
- ពិបាក្រក្ទឹក្សាា តហូប និងសក្បើក្បាេ់ 
- មានេតវពេ់សែើងសលើ្ទោះ 
- ោម នជក្មក្ លិច្ទោះ ខវោះទីទួលេុវតាិភាព ខវោះអាហ្រ ខវោះទឹក្សាា ត

េក្មាប់្ឹក្និងសក្បើក្បាេ និងខវោះបងគន់អនាម័យ 
- ពិបាក្រក្សេបៀងសោយសារមិនបានបក្មុងទុក្   

ប ោះពាល់ែល់េុខភាពៈ 
- ឈឺរក្រូេ ផ្ដា សាយ  ក្គុនសដត   ក្គុនឈាម មានជំងឺសេើឡេបក្  

ប ោះពាល់ែល់ការសៅទទួលសេវាៈ 
- ពិបាក្សៅមណឌ លេុខភាពសោយសារលិចទឹក្     

វ ៉ឺនសរ សភាៀងធាា ក់្រយៈសពល៥ដងង 
និងធាា ប់មានរហូតែល់
ក្នាោះឡខ  
 
 
 

បរកកវ ជំនន់ទឹក្សភាៀង  
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ខ. គ្រោះរំងស្ងួត 

ចំសពាោះសក្ោោះរងំេងួត ស្េុក្ទំាងបីធាា ប់ជួបក្បទោះសក្ោោះរងំេងួតជាប់ៗោន  ក្នុងអំែុងសពលពីរ
សៅបីឆ្ន ំសនោះសោយសារមិនមានសភាៀងធាា ក់្ ែូចក្បសាេន៍របេ់សលាក្សមឃំុវុនឺដេ ឡែលមានអាយុ
ក្បឡហល៦០ឆ្ន ំបាា យបានក្បាប់ថ្ន “ឆ្ន ំ ២០១៧ ២០១៨ និង ២០១៩  អត់មានសភាៀង សដត ខ្ា ំង ស្េកុ្
វុនឺដេខ្ុ ំសនោះ រងំេងួតសោយសារមិនមានសភាៀង” ។  សពលរងំេងួតមតងៗមានរយៈសពល១ឡខ សៅ២ឡខ
សហើយភាគសក្ចើនសក្ើតមានសទបើងសៅក្នុងឡខតុលា ែល់ឡខសមសា។  

សក្ោោះរងំេងួតបានប ោះពាល់ែល់សេែាកិ្ចច បរសិាា ន និងេុខភាព។ ការប ោះពាល់ែល់សេែា
កិ្ចចរមួមានៈ ជីវតិេតវ ខវោះចំណីអាហ្រ សោ ក្ក្បី ពំុេូវមានសមម  ខវោះទឹក្សាា តសក្បើក្បាេ់ និងសស្សាច
ែំណំ្ដ េតវចិញ្ច ឹមង្ហប់សក្ចើន ខវោះសេបៀងសោយសធវើឡស្េបាន្លតិច ែូចក្បសាេន៏របេ់សលាក្សមភូមិ
ក្ាឹោះ សៅស្េុក្បរឡក្វឡែលមានអាយុក្បឡហល៥០ឆ្ន ំបានក្បាប់ថ្ន“ ស្េុក្ខ្ុ ំរងំេាួតសោយសារសដត ខ្ា ំង 
អត់សភាៀងចាប់តំ្តងពីឡខតុលាមក្ ឆ្ន ំសៅក៏្រងំេងួតយូរឡែរ ខវោះទឹក្សក្បើក្បាេ់ រងីរងំអេ់ មតងៗពី
ក្បំាពីរ សៅក្បំាបីឡខក្នុង១ឆ្ន ំៗ” ។   

ប ោះពាល់ែល់បរសិាា នរមួមានៈ សភាើងស្ោះដក្ព ទឹក្អណតូ ង ទឹក្អូរ រងីេងួត។ មិនឡតប ុសណ្ដណ ោះ
សក្ោោះរងំេងួតបានប ោះពាល់ែល់បញ្ហា េុខភាពែូចជា រក្ ចុក្សពាោះ សដា ខាួន ក្ាក្ផ្ដា សាយ រមាេ់
ឡេបក្ ក្គនុឈាម និងរលាក្្ាូវែសងាើម ។ 
 
ត្តរង៦: សក្ោោះរងំេងួត និង្លវបិាក្ 

ឈ ម្ ោះស្រកុ ស្ថា នភាព ផលវបិាក 
កូនម ុំ - អាកាលធាតុរងំេងួត 

និងសដត ខ្ា ំង ហប់ោម ន
ខយល់ មានរយៈ២ សៅ 
៣ឆ្ន ំជាប់ោន នារែូវ 
ក្បាំង ជាពិសេេក្នុងឆ្ន ំ
សនោះ។ 

 

ប ោះពាល់សេែាកិ្ចចៈ   
- ជីវតិេតវខវោះចំណីអាហ្រ     

សោ ក្ក្បី ពំុេូវមានសមម   
- ខវោះទឹក្សាា តសក្បើក្បាេ់ និងសស្សាចែំណំ្ដ  
- េតវចិញ្ច ឹមង្ហប់សក្ចើន 
- ខវោះសេបៀងសធវើឡស្េបាន្លតិច 

ប ោះពាល់ែល់បរសិាា នៈ  
- សភាើងស្ោះដក្ព  
- ទឹក្អណតូ ង ទឹក្អូរ រងីេងួត 
-  អាកាេធាតុសដា ខ្ា ំងហួតឡហង ហប់ោម នខយល់ 

ប ោះពាល់ែល់េុខភាពៈ  
- សដត ខាួន ឈឺក្ាល ក្ាក្  
- ផ្ដត សាយ សហៀរេំសបារ រក្រូេ  
- សក្ើតក្មរមាេ់ និងរលាក្្ាូវែសងាើម  

 

វ ៉ឺនសរ - រងំេងួតមានរល់ឆ្ន ំ៣ 
ឆ្ន ំជាប់ៗោន  

 
 

បរកកវ - អត់មានសភាៀងត្តំងពីឡខ
តុលាមក្ទល់ឡខសនោះ 
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គ. ខយល់ពយយោះ 

 រឯីបញ្ហា ខយល់ពយុោះវញិ ស្េុក្ទំាងបីធាា ប់ជួបក្បទោះខយល់ពយុោះ ខយល់គួច និងខយល់ក្ន្រ្នាា ក់្។ ក្នុង
កំ្ទបុងសពលបចចុបបននបានសធវើសអាយប ោះពាល់ែល់សេែាកិ្ចច និងេុវតាិភាព។  

ប ោះពាល់សេែាកិ្ចចរមួមានៈ  ខូចែំណំ្ដ បាក់្ឡមក្សាវ យចនទី រលំសក្ចើនសែើមនំាឲ្យបាត់បង់ក្បាក់្
ចំណូល អាក់្ខ្នមិនបានសៅរក្េីុ និងសធវើឡស្េចំការ។ ប ោះពាល់េុវតាិភាពរមួមានៈ  ប ោះពាល់ែល់្ទោះ
េឡមបង រលំ្ទោះ ខូច្ទោះ មនុេេសាា ប់ និងក្តួវរត់សចញពី្ទោះសៅទីវាលសោយខ្ា ចបាក់្ ឬរលំ្ទោះេងកត់
សលើ ។ ត្តមការរយការណ៍របេ់សលាក្សមឃំុវុនឺដេ ឡែលមានអាយុក្បឡហល៥២ឆ្ន ំ បានក្បាប់ថ្ន 
“ខយល់ក្ន្រ្នាត ក់្បានសធវើឲ្យសបុើង្ទោះមួយខនង និងបានេមាា ប់មនុេេមាន ក់្” ។ ចំឡណក្ឯ ពូ វ  ន សារទិធ 
ឡែលមានអាយុក្បឡហល ៤១ឆ្ន ំ ឡែលជាក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិបានក្បាប់ថ្ន “ ខយល់ពយុោះ ខយល់គួច 
សក្ើតមានេឹងឡតរល់ឆ្ន ំសៅចំការ និងត្តមវាលឡស្េ”  ។ 
 
ត្តរង៧:  ខយល់ពយុោះ និង្លវបិាក្ 
 

សឈាម ោះស្េកុ្ សាា នភាព ្លវបិាក្ 

កូនម ុំ - ខយល់ពយុោះ  
- ខយល់ក្ន្រ្នាត ក់្  
- ខយល់កួ្ច 

ប ោះពាល់សេែាកិ្ចចៈ   
- ខូចែំណំ្ដ  
- បាក់្ឡមក្សាវ យចនទីរលំសក្ចើនសែើមនាំឲ្យបាត់បង់

ក្បាក់្ចំណូល ។ 
- អាក់្ខ្នមិនបានសៅរក្េុី និងសធវើឡស្េចំការ។  

ប ោះពាល់ែល់េុវតាិភាពៈ   
- ប ោះពាល់ែល់្ទោះេឡមបង រលំ្ទោះ 
- បាក់្សែើមសឈើ 
- មានមនុេេសាា ប់មាន ក់្ ខូច្ទោះ ។ 
- រត់សចញពី្ទោះសៅទីវាលសោយខ្ា ចបាក់្ ឬរលំ

្ទោះេងកត់សលើ ។ 
 

វ ៉ឺនសរ - ខយល់ពយុោះ កួ្ច្ទោះសែើម
សឈើ ។  
 

បរកកវ - ខយល់ធមមត្តឡតខ្ា ំង
ចំនួនបីបួនែងឡែរ ។ 

 
ឃ. រនទោះបាញ ់

ស្េុក្ទំាងបីធាា ប់មានរនទោះបាញ់េឹងឡតរល់ឆ្ន ំ ញឹក្ញាប់សៅរល់រែូវវេា សៅសពលមាន
សភាៀងធាា ក់្ និងភាគសក្ចើនបានបាញ់សៅដក្ព សៅចំការ និងវាលឡស្េ។ ត្តមក្បសាេន៏ សលាក្សមភូមិ 
និងក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិបានក្បាប់ថ្ន “ រនទោះបានបាញ់សៅសពលមានសភាៀងធាា ក់្ និងភាគសក្ចើន
បានបាញ់សៅដក្ព សៅចំការ ជាពិសេេត្តមវាលឡស្េ ” ។  រនទោះបាញ់បានសធវើសអាយប ោះពាល់ែល់សេែា
កិ្ចច និងេុវតាិភាព។   សធវើសអាយប ោះពាល់ែល់សេែាកិ្ចចរមួមានៈ  ង្ហប់សោ ក្ក្បី និងប ោះពាល់សែើមសឈើ 
និងសធវើសអាយប ោះពាល់េុវតាិភាពរមួមានៈ  សធវើក្បជាជនមានអារមមណ៍ថ្ន ភ័យខ្ា ច បាក់្្ទោះេឡមបង 
និង ប ោះបសង្ហគ លឡខេសភាើង។ 
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ត្តរង៨:  រនទោះបាញ់ និង្លវបិាក្ 

សឈាម ោះស្េកុ្ សាា នភាព ្លវបិាក្ 

កូនម ុំ - រនទោះមានញឹក្ញាប់សពលមាន
សភាៀងធាា ក់្ ។ 

ប ោះពាល់សេែាកិ្ចចៈ   
- ង្ហប់សោ ក្ក្បី  
- ប ោះពាល់សែើមសឈើ  
ប ោះពាល់េុវតាិភាពៈ  
- សធវើក្បជាជនមានអារមមណ៍ថ្នភ័យខ្ា ច  
- បាក់្្ទោះេឡមបង 
- ប ោះបសង្ហគ លឡខេសភាើង  

វ ៉ឺនសរ - ធាា ប់មានសពលឡខវេាភាគសក្ចើន
សៅឡស្េចំការ ។ 

បរកកវ - មានឡតមតងសទ ។ 

 
សក្ោោះធមមជាតិែូចជា ទឹក្ជំនន់ សក្ោោះរងំេងួត ខយល់ពយុោះ និងរនទោះបាញ់ បានសក្ើតមានជាសរៀង

រល់ឆ្ន ំ ភាគសក្ចើនសៅរែូវវេាពីឡខឧេភា ែល់ឡខតុលា ចំសពាោះទឹក្ជំនន់ ខយល់ពយុោះ និងរនទោះបាញ់ 
និងសក្ោោះរងំេងួតចាប់ស្តើមពីឡខតុលា ែល់ឡខសមសា។ សក្ោោះទឹក្ជំនន់ គឺបណ្ដត លមក្ពីជំនន់ទឹក្
សភាៀង ឡែលសក្ើតមានរយៈសពលខាី ក្បឡហលពីរេបាត ហ៍ ឡែលបានប ោះពាល់ែល់ែល់បញ្ហា សេែាកិ្ចច   
េុវតាិភាព បរសិាា ន និងេុខភាព។  

៣. បញ្ហា េខុភាពឡែលសក្ើតមាន្សៅសពលមាន្ការឡក្បក្បួលអាកាេធាតុ  
បញ្ហា េុខភាពឡែលសក្ើតមានញឹក្ញាប់ជាងសគ សៅសពលមានការឡក្បក្បួលអាកាេធាតុ សៅ

ក្នុងស្េុក្ទំាងបីមានៈ ជំងឺរក្ និងជំងឺក្គុនឈាម ។ 
 

ក្. ចំសណោះែឹង និងឥរយិាបងរបេ់េហគមន៍អំពីជំងឺរក្ 
ក្.១ ចំសណោះែឹងពីមូលសហតុដនជំងឺរក្ : 

ក្បជាជនយល់ថ្ន មូលសហតុដនជំងឺរក្គឺ ខវោះអនាម័យចំណីអាហ្រ ខវោះអនាម័យទឹក្ ការ
លាងដែ និងការមិនមានបងគន់អនាម័យសក្បើក្បាេ់។  

ចំសពាោះការខវោះអនាម័យចំណីអាហ្រមានន័យថ្ន ចំណីអាហ្រមិនបានក្គប មានរយុសរម ការ
ហូបបឡនាសៅ សាច់សៅ ហូបបឡនាមានជាតិគិមី និងហូបអាហ្រសៅចមាិនមិនបានលា  “ ខវោះអនាម័យ
ក្នុងការហូបចុក្ មានរយុទំុមាូបអាហ្រ រយុសរមលាមក្រចួសៅសរមចំណីអាហ្រ ជាមូលសហតុដនរក្
រេូ”  សនោះជាក្បសាេន៍របេ់អនក្េម័ក្គចិតតេុខភាពភូមិ អាយុក្បឡហល៣៧ឆ្ន ំ    សភទស្េីបានក្បាប់។ 

រឯីមូលសហតុមួយសទៀតគឺ ការមិនបានលាងដែជាមួយសាប ូសអាយបានបានក្តឹមក្តូវមុនសពល
ហូបអាហ្រ និងសក្កាយសពលសចញពីបងគន់ “មិនបានលាងដែមុនហូបអាហ្រសទ សោយមក្ពីចំការ
ក្បញាប់សពក្ ឃ្លា នខ្ា ំងក៏្ហូបសៅ ណ្ដមួយពិបាក្រក្ទឹក្លាង្ង”  មីងេំ យ ុន អាយុក្បឡហល៤៨
ឆ្ន ំជាក្បជាជនមាម ក់្បានមានក្បសាេន៏ក្បាប់ក្ក្មុការង្ហរ។ 

ការ្ឹក្ទឹក្សៅមិនបានោំពុោះែូចជាៈ ហូបទឹក្សភាៀងអត់ោំ ហូបទឹក្ស្េោះ ទឹក្អូរ ក៏្ជាមូល
សហតុដនជំងឺរក្ឡែរ “មិនបានោំទឹក្ហួបសទ សក្ពាោះមិនចូលចិតតោំ ហូបទឹក្សៅង្ហយស្េួលជាង ”  ពូ
ជា េុ្ល អាយុក្បឡហល៤០ឆ្ន ំ ជាក្បជាជនមាម ក់្បានក្បាប់។  
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សលើេពីសនោះសទៀត ការោម នបងគន់អនាម័យសក្បើក្បាេ់ក្តឹមក្តូវ   សហើយសៅបសនាទ របង់ពាេវាល
ពាេកាល   ក៏្ជាមូលសហតុដនជំងឺរក្ឡែរ  “ខ្ុ ំមិនមានបងគន់សទ ោម នលុយសធវើសទ ”  សនោះជាក្បសាេន៏
របេ់មីង ឈួន េំ អាយុក្បឡហល ៣២ឆ្ន ំ ជាក្បជាជនមាម ក់្បានក្បាប់។ សក្ដពីចំណុចឡែលបាន
សរៀបរប់ខ្ងសលើ ការខវោះអនាម័យ្ទោះេឡមបង និងខាួនក្បាណ  ក៏្ជាមូលសហតុដនជំងឺរក្ឡែរ ។ 

 
ត្តរង៩:  មូលសហតុដនជំងឺរក្ 
ប្បឈេទសនបញ្ហា  មូលឈេត  
ចុំណីអាហារ - ចំណីអាហ្រោម នអនាម័យ ែូចជា មិនក្គបមាូប ហូបមាូបរុយសរម ហូបបឡនាសៅសាច់សៅ 

ហូបបឡនាមានជាតិគិមី  ហូបអាហ្រសៅចមាិនមិនបានលា  

ការលាងសៃ - មិនបានលាងដែជាមួយសាប ូបានក្តឹមក្តូវ មុនហូបអាហ្រ និងសក្កាយសពលសចញពីបងគន់  

ទឹក - ្ឹក្ទឹក្សៅមិនបានោំពុោះ ហូបទឹក្សភាៀងអត់ោំ ហូបទឹក្ស្េោះ ទឹក្អូរ  

បងគន់ - បសនាទ របង់ពាេវាលពាេកាល ោម នបងគន់អនាម័យ  

 
ក្.២ វធិានការការពារជំងឺរក្ : 

សែើមបីការពារជំងឺរក្ ក្បជាជនកំ្នត់វធិានការមួយចំនួនែូចជាៈ អនាម័យចំណីអាហ្រ លាង
េំអាតដែ ការោំទឹក្ពុោះ/ ហូបទឹក្សាា ត និងការសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យ។  

ចំសពាោះអនាម័យចំណីអាហ្ររមួមានៈ ក្តវូហូបអាហ្រមានអនាម័យ ក្តូវហូបមាូបអាហ្រ
ឡែលបានក្គបក្តឹមក្តវូ ការពារមិនឲ្យរយុសរម ហូបបឡនាោម នជាតិគិមី លាងបឡនាឲ្យសាា ត ក្តំ្តបឡនា
ជាមួយទឹក្អំបិល ហូបបឡនា្ាិន និងកំុ្ហូបសាច់សៅ។   

វធិានការមួយសទៀតគឺក្តូវលាងដែជាមួយសាប ូមុន និងសក្កាយសពលហូបបាយ និងសក្កាយ
សពលសចញពីបងគន់។  “  មុនសពលបាយ លាងដែឲ្យសាា ត សពលសចញពីបងគន់ ក៏្ក្តូវលាងដែឡែរ” សនោះ
ជាក្បសាេន៏របេ់ ពូ េំ សារនិ អាយុក្បឡហល៣៩ឆ្ន ំ ជាក្បជាជនមាម ក់្បានក្បាប់។ 

ការ្ឹក្ទឹក្ោំពុោះ ទឹក្សាា ត ទឹក្ចសក្មាោះ ទឹក្េុទធ ក៏្ជាវធិានការការពារជំងឺរក្ឡែរ មីង សេឿន 
សាន ជាក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិមាម ក់្បានក្បាប់ចា “  សែើមបីការពារកំុ្ឲ្យមានជំងឺរក្ សយើងក្តូវ្ឹក្
ទឹក្ោំពុោះ ទឹក្សាា ត និងទឹក្ចសក្មាោះ” ។ 

មោ ងសទៀតវធិានការបឡនាមមួយស្េងសទៀតគឺ  ការចូលរមួការក្បជំុ  “ ក្តូវអូេទាញក្បជាជន 
ឲ្យចូលរមួសាា ប់ការក្បជំុឡណនំារបេ់សាា ប័នរែា ឬអងគការស្េងៗ    ្េពវ្ាយក្បាប់ោត់ឲ្យែឹងថ្ន  
បងគន់អនាម័យេំខ្ន់ណ្ដេ់ សពលមានអងគការចុោះមក្សធវើអណាូ ង ចង់ឲ្យក្បជាជនចូលរមួនិងសធវើឲ្យ
បានក្គប់ៗោន ”  ពូ ែន េុខ អាយុក្បឡហល៣៥ឆ្ន ំ ជាអនក្ក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិបានក្បាប់បឡនាម ។ 

  
ត្តរង១០:  វធិានការការពារជំងឺរក្ 
ប្បឈេទសន
បញ្ហា  

វធិានការការពារ 
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អនាម័យ
ចុំណីអាហារ 

- ក្តូវហូបអាហ្រមានអនាម័យ  
- ហូបបឡនា្ាិន កំុ្ហូបសាច់សៅ ហូបបឡនាោម នជាតិគិមី 
- ក្តូវហូបមាូបអាហ្រឡែលមានគក្មបក្គបក្តឹមក្តូវ ការពារមិនឲ្យរុយសរម 
- លាងបឡនាឲ្យសាា ត ក្ត្តំបឡនាជាមួយទឹក្អំបិល ។ 

ការលាងសៃ - ក្តូវលាងដែជាមួយសាប ូ មុន និងសក្កាយសពលហូបបាយ និងសក្កាយសពលសចញពីបងគន់  

ការដុំទឹកព ោះ/ 
េូបទឹកស្ថា ត 

- ្ឹក្ទឹក្សាា ត ្ឹក្ទឹក្ោំពុោះ ទឹក្ចសក្មាោះ ទឹក្េុទធ  

ការឈប្បើប្បារ់
បងគន់អនាម័
យ 

- ្េពវ្ាយក្បាប់ោត់ឲ្យែឹងថ្នបងគន់អនាម័យេំខ្ន់ណ្ដេ់  

 
ក្.៣ មសធោបាយសធវើឲ្យក្បសេើរសៅសពលសពលមានជំងឺរក្ 

សៅសពលមានជំងឺរក្ក្បជាជនយល់ថ្នក្តូវៈ 
• ហូបសាា ត ហូបមានអនាម័យ 
• លាងដែ 
• ្ឹក្ទឹក្ោំពុោះ ្ឹក្ទឹក្្ាិន 
• សក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យ 
• ពោបាលខាួនឯង   
• សជៀេវាងប ោះពាល់អនក្ឈឺ 
• ឡេវងរក្សេវាឡងទំាេុខភាព យា ងសលឿនបំ្ុត 

សពលរក្ភាា មក្តូវសៅមណឌ លេុខភាពភាា មកំុ្ទុក្យូរ សបើសៅឆ្ង យពីមណឌ លេុខភាព ក្តវូ
្ឹក្ទឹក្ែូងេិន  សចៀេវាងប ោះពាល់ផ្ដទ ល់ជិតេនិទធ ឬឱ្បអនក្ជំងឺ។ ចំសពាោះមសធោបាយសធវើឲ្យបាន
ក្បសេើរវញិ ពូ សយាគ យីន អាយុក្បឡហល ៤៥ឆ្ន ំ ជាសមភូមិបានក្បាប់ថ្ន “ ក្តូវសធវើការការអប់រ ំ
្េពវ្ាយអំពីជំងឺរក្ និងវធីិសោោះស្សាយស្េងៗក្តវូសៅមណឌ លេុខភាពសពលឈឺ ្េពវ្ាយសអា
យោត់យល់ពីអនាម័យទូសៅ អប់រកូំ្នសៅឲ្យរេ់សៅសាា ត”  ។ ោត់បានបឡនាមសទៀតថ្ន “ សែើមបបីង្ហក រ
ជំងឺរក្បានក្បសេើរសែើងវញិ  គួរឡតមានអនាម័យ្ទោះេឡមបង បរសិាា នជំុវញិ្ទោះ សបាេេមាា តេំរម 
ែុេលាងេមាា តចានឆ្ន ំងសាា បក្ពា និងសៅមណឌ លេុខភាពសៅសពលឈឺ” ។  

 
ត្តរង១១:  មសធោបាយសធវើឲ្យក្បសេើរ 
ប្បឈេទសនបញ្ហា  មឈយោបាយឈយវើឲ្យប្បឈរើរ 
អនាម័យចុំណីអាហារ - ហូបសាា ត ហូបអាហ្រ្ាិន ក្គបចំណីអាហ្រឲ្យបានក្តឹមក្តូវ កំុ្ឲ្យរុយសរម  
ការលាងសៃ - លាងដែជាមួយសាប ូ  
ការដុំទឹកព ោះ/េូបទឹក
ស្ថា ត 

- ក្តូវ្ឹក្ទឹក្ោំពុោះ ្ឹក្ទឹក្្ាិន  
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ការឈប្បើប្បារ់បងគន់អ
នាម័យ 

- សក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យ ក្តូវមានបងគន់ផ្ដទ ល់ខាួន  

ពោបាលខ្ញួនឯង - ្ឹក្ទឹក្ែូងេិន   
- សចៀេវាងប ោះពាល់ផ្ដទ ល់ជិតេនិទធ ឬឱ្បអនក្ជំងឺ 

ករវងរកឈរវាកែទុំ
រ ខ្ភាព 

- រក្ភាា មក្តូវសៅមណឌ លេុខភាពភាា មកំុ្ទុក្យូរ 

 
ខ.ចំសណោះែឹង និងឥរយិាបងរបេ់េហគមន៍អំពីជំងឺក្គនុឈាម 
ខ.១ មូលសហតុដនជំងឺក្គនុឈាម : 

ក្បជាជនយល់ថ្នក្ត្តត បសងកើតសអាយមានជំងឺក្គនុឈាមមានៈ ក្ត្តត មនុេេ និងក្ត្តត បរសិាា ន។ 
ចំសពាោះក្ត្តត មនុេេគឺៈ សោយសារមូេខ្ា ខំ្  សោយសែក្មិនចងមុង មិនសេាៀក្ពាក់្សខ្អាវឡវងៗ ែូច
ជាពូ េុខ ្ល ជាក្បជាជនមាន ក់្អាយុក្បឡហល៣៥ឆ្ន ំបានក្បាប់ថ្ន  “ សែក្មិនចងមុង សៅសធវើចំការ
ក្នុងដក្ពមិនសេាៀក្ពាក់្សខ្អាវឡវងៗ អាចសក្ើតក្គនុឈាមសហើយ” ។ មូលសហតុបនាទ ប់មក្សទៀត គឺក្ត្តត
បរសិាា នៈ សោយសារមានជក្មក្មូេ មានេំបក្កំ្ប ុង េំបក្ក្ង់ឡានឡែលមានែក់្ទឹក្ ែក់្ទឹក្សៅ
បរសិវណ្ទោះ  ្ទោះមានេំរម និងភក់្ក្ជំា មិនលាងេមាា តពាងទឹក្ មិនក្គបពាងទឹក្ ែូចជាក្បសាេន៏
សលាក្អ ុ៊ុំ យា ន សយាគ អាយុក្បឡហល៥៥ឆ្ន ំ ជាសមឃំុមាន ក់្បានក្បាប់ថ្ន  “ ្ទោះមានេំបក្កំ្ប ុងែក់្ទឹក្  
មិនឧេាហ៏លាងពាង ្ ទោះសនាោះង្ហយសក្ើតក្គុនឈាមសហើយ” ។ ឡតភាគតិចដនពួក្ោត់ទំាងអេ់ឡែល
បានេំភាេន៍បានក្បាប់ក្ក្ុមការង្ហរថ្ន “ការចមាងជំងឺក្គនុឈាម គឺបណ្ដត លមក្ពីមិនបានោក់្អា
ឡបតក្នុងពាងទឹក្” ។ 

 
ត្តរង១២:  ក្ត្តត ឡែលបណ្ដត លសអាយសក្ើតជំងឺក្គនុឈាម  

ប្បឈេទសនបញ្ហា  មូលឈេត  
កត្តា មន រស  - មូេខ្ា ខ្ំ 

- មិនសែក្ក្នុងមុង  
- មិនសេាៀក្ពាក់្សខ្អាវឡវងៗ  

កត្តា បរសិ្ថា ន - មានជក្មក្មួេ 
- មានេំបក្កំ្ប ុង េំបក្ក្ង់ឡានឡែលមានែក់្ទឹក្  
- មានែក់្ទឹក្សៅបរសិវណ្ទោះ មានភក់្ក្ជាំ  
- មានេំរម  
- មានដក្ពសៅជំុវញិ្ទោះ 

ការលាងរុំអាតពាងទឹក  
 

- មិនលាងេមាា តពាងទឹក្  
- មិនក្គបពាងទឹក្  

ការដក់អាកបត - មិនោក់្អាឡបតក្នុងពាងទឹក្  

 
ខ.២ វធិានការការពារជំងឺក្គនុឈាម : 
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ពួក្ោត់ភាគសក្ចើនែឹងពីចំណុចេំខ្ន់ៗដនវធិានការការពារជំងឺក្គុនឈាមែូចជាៈ ការពារ
មូេខ្ា ខំ្ េំអាតបរសិាា ន ោក់្អាឡប ត និងការឡេវងរក្សេវាពោបាលបនាទ ន់សែើមបពីោបាល។ 
ចំសពាោះការ ការពារមិនសអាយមូេខ្ា ខំ្រមួមានៈ ក្តូវសែក្ក្នុងមុង ឬមុងក្ជលក់្ថ្នន ំ ក្គប់សពលទំាង
សពលដងង និងសពលយប់ សេាៀក្ពាក់្សខ្អាវឡវងៗ និងក្តូវែុតភនក់្សភាើងសែើមបីការពារកំុ្ឲ្យមូេមក្ជិត 
ែូចក្បសាេន៍មីង ជា នាង អាយុក្បឡហល៣៥ឆ្ន ំ ជាក្ក្ុមក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិមាន ក់្បានក្បាប់ថ្ន      “ 
ក្តូវសែក្ក្នុងមុងទំាងដងងទំាងយប់ សទាោះសៅ្ទោះ ឬសៅដក្ព” ។   

វធិានការបនតសទៀតគឺ ការេំអាតបរសិាា នរមួមានៈ បំបាត់ជក្មក្មូេ សោយលុបបំបាត់អវី
ឡែលអាចែក់្ទឹក្បានែូចជា េំបក្ែូង េំបក្កំ្ប ុង េមាា តជំុវញិ្ទោះកំុ្ឲ្យមានភក់្ កាប់ឆ្ក រដក្ពជំុវញិ
្ទោះ មិនពយួរសខ្អាវ បត់សខ្អាវ ភួយ ក្សនទលទុក្ក្តឹមក្តូវ សែើមបកំុី្ឲ្យមូេក្ជក្សៅទីសនាោះបាន សបើក្
បងាួចឲ្យមានពនាឺ  និងខយល់សចញចូលបាន។ វធិានការមួយស្េងសទៀតគឺ ការោក់្អាឡបតក្នុងអាង 
ឬពាង ឧទាហរណ៍ ត្តមក្បសាេន៍ពូ ឡវ  ន សែត អាយុក្បឡហល ៤៨ឆ្ន ំ ជាសមភូមិមាន ក់្    បានក្បាប់ថ្ន 
“ក្តូវលាងេមាា តពាងរល់េបាត ហ៍ និងបំបាត់ការែក់្ទឹក្ែូចជា េំបក្ែូង េំបក្កំ្ប ុង យក្ក្ប់ឫ
ែុតសចាលសអាយអេ់” ។  ភាគតិចដនពួក្ោត់បានក្បាប់ថ្ន ក្តូវក្បញាប់នំាកូ្នសៅមណឌ លេុខភាព
សៅសពលពួក្សគឈឺសែើមបសីពទយអាចជួយបានទាន់សពលសវលា ។ 

ត្តរង១៣:  វធិានការការពារជំងឺក្គនុឈាម  
ប្បឈេទសនបញ្ហា  វធិានការការពារ 

ការពារមូរខ្លា ខ្លុំ - ក្តូវសែក្ក្នុងមុង ឬមុងក្ជលក់្ថ្នន ំ ក្គប់សពលសវលាទាំងសពលដងង និងសពលយប់  
- សពលសៅសធវើចំការក្តូវែុតភនក់្សភាើងសែើមបីការពារកំុ្ឲ្យមូេមក្ជិត  

 

រុំអាតបរសិ្ថា ន - បំបាត់ជក្មក្មូេសោយលុបបំបាត់អវីឡែលអាចែក់្ទឹក្បានែូចជា៖  
េំបក្ែូង េំបក្កំ្ប ុង កាប់ឆ្ក រដក្ពជំុវញិ្ទោះ 

- មិនពយួរសខ្អាវ បត់សខ្អាវ ភួយ ក្សនទលទុក្ក្តឹមក្តូវ សែើមបីកំុ្ឲ្យមូេក្ជក្ 
សៅទីសនាោះបាន  

- សបើក្បងាួចឲ្យមានពនាឺ និងខយល់សចញចូល  

ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងអាង 
ឬពាង  

- ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងអាង ឬពាង  
- លាងេមាា តពាង  

ឡេវងរក្សេវាបនាទ ន់ - ក្បញាប់សៅមណឌ លេុខភាពសៅសពលឈឺ សែើមបីសពទយអាចជួយបាន 
ទាន់សពលសវលា 

 
 
ខ.៣ មសធោបាយសធវើឲ្យក្បសេើរចំសពាោះជំងឺក្គនុឈាម : 

ពួក្ោត់ភាគសក្ចើនបានក្បាប់ថ្ន មសធោបាយសធវើឲ្យក្បសេើរចំសពាោះជំងឺក្គុនឈាមគឺ ការពារកំុ្
សអាយមូេខ្ា ខំ្ េំអាតបរសិាា ន ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងពាងទឹក្ លាងេំអាតពាង ឫអាង និងឡេវងរក្
សេវាពោបាល។  
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ការការពារកំុ្សអាយមូេខ្ា ខំ្រមួមានៈ ក្តវូសែក្ក្នុងមុងទំាងដងងទំាងយប់  ចងមុងសពលសែក្   
ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ សក្បើក្បាេ់មុងក្ជលក់្ថ្នន ំ  និងបត់ទុក្ោក់្ឲ្យបានក្តឹមក្តវូ ។ ការេំអាតបរសិាា នរមួ
មានៈ េមាា ត្ទោះេឡមបង េមាា តកំុ្ឲ្យមានដក្ព លុបភក់្ ែុតេំរមសចាល លុបបំបាត់វតាុឡែលអាចែក់្
ទឹក្បាន។  

មសធោបាយស្េងសទៀតគឺ ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងពាងទឹក្ ឫអាង។ មសធោបាយសធវើឲ្យក្បសេើរ
ចំសពាោះជំងឺក្គនុឈាមមួយស្េងសទៀតគឺ ការឡេវងរក្សេវាបនាទ ន់ក្នុងការពោបាលជំងឺក្គនុឈាម ែូច
ជាក្បសាេន៏របេ់មីង សៅ ស ឿន អាយុក្បឡហល៤០ឆ្ន ំ ជាក្ក្ុមក្ទក្ទង់េុខភាពមាន ក់្បានក្បាប់ថ្ន “ 
សពលមានអនក្ឈឺខ្ុ ំបានជំរញុសអាយសៅមណឌ លេុខភាព ឬមនទីរសពទយភាា មៗ និងអប់រ ំ្ េពវ្ាយអំពី
ជំងឺសនោះ និងវធីិសោោះស្សាយស្េងៗ” ។ 
 
ត្តរង១៤: មសធោបាយសធវើឲ្យក្បសេើរចំសពាោះជំងឺក្គនុឈាម  

ប្បឈេទសនបញ្ហា  មឈយោបាយឈយវើឲ្យប្បឈរើរ 
ការពារមូរខ្លា ខ្លុំ - សែក្ក្នុងមុងទំាងដងងទំាងយប់ ចងមុងសពលសែក្ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ សក្បើក្បាេ់

មុងក្ជលក់្ថ្នន ំ និងបត់ទុក្ោក់្ឲ្យបានក្តឹម  
រុំអាតបរសិ្ថា ន - ក្តូវេមាា ត្ទោះេឡមបង េមាា តកំុ្ឲ្យមានដក្ព លុបភក់្ ែុតេំរម លុបបំបាត់

វតាុឡែលអាចែក់្ទឹក្បាន  
ដក់ថ្ន ុំអាកបតកន ងអាង
ឬពាង  

- ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងពាងទឹក្ ឬពាង 

លាងរម្អា តពាងទឹក - លាងេមាា តពាង  

ករវងរកឈរវាបនាា ន់ - សៅមណឌ លេុខភាព ឬមនទីរសពទយភាា ម 

 
៤- ក្ត្តត ឡែលរារាខំ ន្ិខជំរញុពួក្ោត់ក្នខុការអន្ុវតត :  
៤.១ ការលាខដែជាមួយសាប ូ ន្ិខទ្ឹក្សាា ត  
៤.១.១ ក្ត្តត ររងំ : 

ក្ត្តត ឡែលររងំក្បជាជនពីការលាងដែជាមួយសាប ូ និងទឹក្សាា តរមួមានៈ  ខវោះងវកិាទិញសាប ូ  
ក្កី្ក្ក្ ខវោះទឹក្សាា ត មិនទមាា ប់លាងដែនឹងសាប ូ មិនទមាា ប់លាងដែមុនហូបអាហ្រ មិនយល់ពី្ល
ក្បយាជន៍ដនការលាងដែ (អត់សជឿថ្នលាងដែអាចការពាររក្បាន) សៅចំការមិនបានយក្សាប ូសៅ
ត្តម ចំាក្បឡាក់្សក្ចើនចំាលាងមាង និងមិនទាន់យល់ែឹង ែូចក្បសាេន៏មីង សៅ ចាន់ថ្ន អាយុ
ក្បឡហល ៣៧ឆ្ន ំ ជាក្បជាជនមាន ក់្បានក្បាប់ថ្ន ‘ ចាេ់ៗអត់សជឿថ្នលាងដែអាចការពាររក្បានសទ 
សពលសៅចំការមិនបានយក្សាប ូសៅត្តមសទ ចំាក្បឡាក់្សក្ចើនចំាលាងមាង រវល់ការង្ហរសពក្សភាច”  ។ 
សហើយ អ ុ៊ុំ សម ជិន អាយុក្បឡហល ៤៨ឆ្ន ំ ជាសមឃំុ  បានក្បាប់ថ្ន “ក្បជាជនមិនបានយល់ែឹងពីការ
លាងដែ និងការយល់ែឹងរបេ់ពួក្ោត់សៅមានក្ក្មឹតទាបសៅសទបើយ”។  

៤.១.២ ក្ត្តត ជំរញុ : 
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ក្ត្តត ឡែលជំរញុក្បជាជនឲ្យលាងដែជាមួយសាប ូ និងទឹក្សាា តគឺៈ មានការ្េពវ្ ាយពី
ក្បធានភូមិសៅសពលមានការក្បជំុសៅក្នុងភូមិ និងមានការឡណនំាពីអាជ្ាធរភូមិ ឃំុ និងការចូលរមួ
ក្បជំុជាមួយអងគការស្េងៗសៅក្នុងភូមិ ។ សោយឡែក្សមភូមិបានក្បាប់ថ្ន គួរឡតឡណនំាបឡនាមត្តម្ទោះ 
សែើមបីឡក្ទមាា ប់ចាេ់របេ់ក្បជាជន អប់រ ំ្ េពវ្ ាយឲ្យក្បជាជនយល់ពីការលាងដែ អាចការពារជំងឺ
រក្ និងជំងឺែដទសទៀតបានសក្ចើនយា ង។   

ក្ត្តត ជំរញុមួយស្េងសទៀតគឺ ឳពុក្មាា យក្តូវលាងដែឲ្យកូ្នៗ និងបសក្ងៀនកូ្នៗឲ្យមានទំ
លាប់លាងដែជាមួយសាប ូ ។ ក្ត្តត ជំរញុបឡនាមមួយស្េងសទៀតគឺ ការ្េពវ្ ាយត្តមត្តមវទិយុ និង
ទូរទេេន៍ ែូចក្បសាេន៍ ពូ សេក្ សយឿន អាយុក្បឡហល៣៦ឆ្ន ំ  ជាក្ក្ុមក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិមាន ក់្
បានក្បាប់ថ្ន “ គួរមានការឡណនំាត្តមវទិយុ  ទូរទេេន៍  ពីការលាងដែជាមួយសាប ូមុនសពលញំុា
អាហ្រ និងសក្កាយសពលសចញពីបងគន់” ។  

សហើយសៅសពលសធវើការ្េពវ្ ាយ គួរសក្ជើេសរ ើេយក្សារឡែលបានសផ្ដត តសលើការជំរញុក្បជា
ជនឲ្យគិតពីអនាម័យ ខ្ា ចឈឺ ខ្ា ចរក្រេូ ខ្ា ច្ាងសរគ ខ្ា ចបាត់បង់ជីវតិ ខ្ា ចខ្តសពល ខ្ា ចអត់
លុយសៅសពទយ លាងដែអាចការពាររក្បាន សបើមិនលាងដែអាចមានជំងឺជាសែើម ។ 

 
ត្តរង១៤:ក្ត្តត ររងំ និងក្ត្តត ជំរុញ ការលាងដែជាមួយសាប ូ និងទឹក្សាា ត 
ការអន វតា          កត្តា រារាុំង (អនកមិនបានអន វតា) កត្តា ជុំរ ញ (អនកបានអន វតា) 
ការលាង
សៃជាមួយ
ស្ថប ូ និង
ទឹកស្ថា ត 
 

- ខវោះងវកិាទិញសាប ូ  ក្កី្ក្ក្ 
- ខវោះទឹក្សាា ត   
- មិនទមាា ប់លាងដែនឹងសាប ូ 
- មិនទមាា ប់លាងដែមុនហួបអាហ្រ 
- មិនយល់ពី្លក្បយាជន៏ដនការលាងដែ 

(អត់សជឿថ្នលាងដែអាចការពាររក្បាន)  
- សៅចំការមិនបានយក្សាប ូសៅត្តម ចំា

ក្បឡាក់្សក្ចើនចាំលាងមាង 
- មិនទាន់យល់ែឹង  

- ការ្េពវ្ាយពីក្បធានភូមិសៅសពល
មានក្បជំុភូមិ  

- មានការឡណនាំពីអាជ្ាធរភូមិ ឃុំ និង
ចូលរួមក្បជំុជាមួយអងគការ 

- ការអប់រតំ្តម្ទោះ 
- ការ្េពវ្ាយត្តមវទិយុ និងទូរទេេន៏ 

  

 
៤.២ ការសក្បើក្ាេប់ខគន្់អនាម័យ  
៤.២.១ ក្ត្តត ររងំ :  

ក្ត្តត ឡែលររងំក្បជាជនពីការសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យមាន ខវោះលទធភាពសធវើបងគន់ ែូចជាត្តម
ក្បសាេន៍របេ់ពូ យា ន់ យ ង អាយុក្បឡហល៤៣ឆ្ន ំ ជាក្បជាជនមាន ក់្ក្បាប់ថ្ន “ បងគន់មួយតដមា
ហ្េិបមឺុនសៅមួយលានសរៀល អត់លុយសធវើសទ ដងាណ្ដេ់“  និង សលាក្ សាន សាញ់ អាយុក្បឡហល
៤២ឆ្ន ំ ជាសមភូមិបានក្បាប់ឡែរថ្ន  “ ោម នលុយសធវើបងគន់សទ ក្បជាជនក្ក្ណ្ដេ់” ។ មោ ងវញិសទៀត 
ទមាា ប់បត់សជើងពាេវាលពាេកាល ទមាា ប់បត់សជើងក្នុងដក្ព ចំការឡក្បរ្ទោះ ជាទំលាប់ធមមត្តរបេ់ពួក្
ោត់ ក៏្ជាក្ត្តត ររងំមួយឡែរ ត្តមេំែីរបេ់សលាក្ ជា ម ូ អាយុ ៤៥ឆ្ន ំ ជាក្បជាជនមាន ក់្ក្បាប់ថ្ន     “ 
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ទមាា ប់ជុោះត្តមដក្ពស្េួល” ។ ការមិនមានទឹក្សក្បើក្បាេ់ក្គប់ក្ោន់  ក៏្ជាក្ត្តត ររងំមួយឡែរ ែូចជា  
ត្តមក្បសាេន៏របេ់សលាក្ សេក្ សាន់ អាយុក្បឡហល៤៥ឆ្ន ំជាសមភូមិបានក្បាប់ថ្ន “ខ្ា ចអេ់ទឹក្
សក្ចើនសពក្សពលសក្បើបងគន់មិនេួវមានទឹក្្ង” ។ 

៤.២.២ ក្ត្តត ជំរញុ : 
ក្ត្តត ឡែលជំរញុក្បជាជនឲ្យសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យមានែូចជាៈ េុវតាិភាព អនាម័យ និង

ការអប់រ ំ។ ចំសពាោះបញ្ហា េុវតាិភាពរមួមានៈ  ខ្ា ចសគចាប់រសំលាភ  ខ្ា ចពេ់ចឹក្  សក្បើក្បាេ់បងគន់ស្េួល
សពលយប់ក្ពលប់ បត់សជើងោក់្ចំការសគៗពិន័យខ្ម េ់សគ ពិបាក្ចូលដក្ពសពលមានសភាៀង។  

ក្ត្តត ជំរញុបឡនាមមួយសទៀតគឺ អនាម័យលារមួមានៈ  សក្បើក្បាេ់បងគន់មិន្ាងជំងឺ សក្បើក្បាេ់
បងគន់ជាទមាា ប់សាា តបត់សជើងសៅហ្លវាល្ាងសៅេតវ ខ្ា ច្ាងសរគ ចង់ឲ្យបរសិាា នសាា ត និងកំុ្ឲ្យ
មានរយុសរមលាមក្ សហើយមក្សរមចំណីអាហ្រ ែូច មីង េំ សយឿន អាយុ៣៤ ឆ្ន ំ ជាក្ក្មុក្ទក្ទង់
េុខភាពភូមិមាន ក់្បានក្បាប់ថ្ន  “ គួរមានការសលើក្ទឹក្ចិតតែល់េហគមន៍អំពី ទមាា ប់សក្បើក្បាេ់បងគន់
មានអនាម័យលា ” ។  

ក្ត្តត ជំរញុបឡនាមសទៀតគឺ គួរឡតចុោះឡណនំាអប់រកំ្បជាជន ឡេវងរក្ជំនួយេំុជំនួយពីអងគការស្េ
ងៗ សែើមបីសាងេង់បងគន់ គួរមានការឡណនំាឲ្យសក្បើបងគន់កំុ្ឲ្យមានការសអៀនខ្ម េ់អនក្ជិតខ្ង និងគួរ
មានការសលើក្ទឹក្ចិតតែល់េហគមន៍អំពីទមាា ប់សក្បើក្បាេ់បងគន់មានអនាម័យ  ។ 
 
ត្តរង១៥: ក្ត្តត ររងំ និងក្ត្តត ជំរុញ ការសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យ 

ការអន វតា កត្តា រារាុំង (អនកមិនបានអន វតា) កត្តា ជុំរ ញ (អនកបានអន វតា) 
ឈប្បើប្បារ់
បងគន់ 
អនាម័យ 

- ោម នលទធភាពសធវើបងគន់  
- ទមាា ប់បត់សជើងក្នុងដក្ពចំការ

ឡក្បរ្ទោះស្សាប់ មិនទមាា ប់សក្បើ
បងគន់ 

- ខវោះទឹក្សក្បើក្បាេ់ 
- អត់យល់ពីអតាន័យដនការសក្បើ

ក្បាេ់បងគន់ ។  

េុវតាិភាពៈ 
- ខ្ា ចសគចាប់រសំលាភ  ខ្ា ចពេ់ចឹក្    
- សក្បើក្បាេ់បងគន់ស្េួលសពលយប់ក្ពលប់   
- បត់សជើងោក់្ចំការសគៗពិន័យខ្ម េ់សគ 
- ពិបាក្ចូលដក្ពសពលមានសភាៀង     

អនាម័យលា 
- សក្បើក្បាេ់បងគន់មិន្ាងជំងឺ  
- សក្បើក្បាេ់បងគន់ជាទមាា ប់សាា ត 
- បត់សជើងសៅហ្លវាល្ាងសៅេតវ  
- ខ្ា ច្ាងសរគ  
- ចង់ឲ្យបរសិាា នសាា ត  
- កំុ្ឲ្យមានរុយសរមលាមក្ សហើយមក្

សរមចំណីអាហ្រ  
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មានការអប់រៈំ 

- គួរឡតចុោះឡណនាំអប់រកំ្បជាជន 
- គួរមានការឡណនាំឲ្យសក្បើបងគន់កំុ្ឲ្យមាន

ការសអៀនខ្ម េ់អនក្ជិតខ្ង និងគួរមាន
ការសលើក្ទឹក្ចិតតែល់េហគមន៍អំពី
ទមាា ប់សក្បើក្បាេ់បងគន់មានអនាម័យ  ។ 

ការោំក្ទពីដែគូ 
- ឡេវងរក្ជំនួយេំុជំនួយពីអងគការ     

ស្េងៗ សែើមបីសាងេង់បងគន់ 
 

 
៤.៣ ការសក្បើក្ាេទ់្ឹក្សាា តេក្មាប់ហូប  
៤.៣.១ ក្ត្តត ររងំ : 

ក្ត្តត ររងំការសក្បើក្បាេ់ទឹក្សាា តេក្មាប់ហូបរមួមានៈ ទមាា ប់  រេជាតិទឹក្ ខវោះក្បភពទឹក្សាា ត 
មិនមានការយល់ែឹង និងខវោះខ្តងវកិា។  

ចំសពាោះទមាា ប់មានែូចជា ទំសនៀមទមាា ប់ហូបទឹក្សៅតំ្តងពីបុរណ ខជិល ធាា ប់សៅែងទឹក្អណតូ ង
ហូបតំ្តងពីបុរណមក្ ្ឹក្ទឹក្សៅតំ្តងពីែូនត្តមក្ និងមិនទមាា ប់ហូបទឹក្ោំពុោះសក្ពាោះអត់ឆ្ង ញ់  
សលាក្ សាន់ សេន អាយុក្បឡហល ៤៥ឆ្ន ំ ជាសមភូមិបានក្បាប់ថ្ន “ធាា ប់ែងទឹក្អណតូ ងហូបតំ្តងពី
បុរណមក្  ្ឹក្ទឹក្អណតូ ងសៅវាក្តជាក់្ឆ្ង ញ់ស្េួលសលប  សបើទឹក្សដត អត់ស្េួលសលបសទ” ។  

មោ ងសទៀតការមិនមានក្បពនធ័ទឹក្សាា តសក្បើក្បាេ់ ោម នអណតូ ងេនប់  អត់មានទឹក្ចសក្មាោះ ក៏្ជា
ក្ត្តត ររងំឡែរ ែូចជាត្តមក្បសាេន៏របេ់មីង សជេ សាសមឿន អាយុ៤៧ឆ្ន ំជាក្បជាជនមាន ក់្បាន
ក្បាប់ថ្ន “ មិនមានក្បពនធ័ទឹក្សាា តសក្បើក្បាេ់សទសៅស្េុក្ខ្ុ ំ”  ។ ក្ត្តត ររងំែ៏េំខ្ន់មូយសទៀតគឺ ការ
ខវោះខ្តងវកិា និងការមិនយល់ែឹង។ 

៤.៣.២ ក្ត្តត ជំរញុ : 
ក្ត្តត ជំរញុសអាយមានការសក្បើក្បាេ់ទឹក្សាា តេក្មាប់ហូបរមួមានៈ ការ្េពវ្ាយ ការអប់រពីំ

មណឌ លេុខភាព ចង់បានេុខភាពក្គួសារ និងការសធវើជាគំរលួា។  
ចំសពាោះការ្េពវ្ាយរមួមានៈ គួរមានការ្េពវ្ ាយឲ្យហូបទឹក្សាា តសែើមបកីារពារជំងឺ និង 

គួរមានការអប់របំង្ហា ញពីជំងឺ ឡែលបណ្ដា លមក្ពីហូបទឹក្មិនសាា ត និងពោយាមឡក្ទំលាប់ពីបុរណ
របេ់ពួក្ោត់ ឡែលចូលចិតតហូបទឹក្សៅ។ រឯីក្ត្តត ជំរញុមួយសទៀតគឺ ចង់បានក្គសួារមានេុខភាព
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លាែូចជាៈ ្ឹក្ទឹក្្ាិនសធវើឲ្យមានេុខភាពលា បារមាពីេុខភាពខាួនឯងក៏្ែូចជាក្គួសារ ខ្ា ចមានជំងឺ  
ខ្ា ច្ាងសរគ  ចង់មានេុខភាពលា។   

ក្ត្តត ជំរញុែ៏ពិសេេមួយសទៀតគឺការសធវើគំរលូាឡែលរមួមានៈ ោំទឹក្ពុោះេក្មាប់្ឹក្ សគសក្បើទឹក្
សាា តក្គប់ោន  សក្បើក្បាេ់ទឹក្បរេុិទធ ទឹក្ធុងចសក្មាោះ ពោយាមឡក្ទមាា ប់បុរណ សក្កាក្ពីក្ពលឹមោំទឹក្
ទុក្មុនសធវើអវីៗទំាងអេ់ សក្ពាោះទឹក្េំខ្ន់” និងការ្ឹក្ទឹក្្ាិនសក្ជៀេ្ុតពីជំងឺស្េងៗ មីង េំ សយឿន 
អាយុក្បឡហល៣៤ឆ្ន ំ ជាក្ក្ុមក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិមាន ក់្បានក្បាប់ថ្នៈ    “ ្ឹក្ទឹក្្ាិនសជៀេ្ុតពីជំងឺ
ស្េងៗ  សក្កាក្ពីក្ពលឹមោំទឹក្ទុក្មុនសធវើអវីៗទំាងអេ់ សក្ពាោះទឹក្េំខ្ន់” ។ 

 
ត្តរង១៦: ក្ត្តត ររងំ និងក្ត្តត ជំរុញ ការសក្បើក្បាេ់ទឹក្សាា តេក្មាប់ហូប  

ការអន វតា កត្តា រារាុំង (អនកមិនបានអន វតា) កត្តា ជុំរ ញ (អនកបានអន វតា) 
ការឈប្បើ
ប្បារ់ទឹក
ស្ថា ត
រប្ម្អប់
េូប 
 

ទមាា ប់ៈ 
- ទំសនៀមទមាា ប់ហូបទឹក្សៅត្តំងពីបុរណ 
- ខជិល ធាា ប់សៅែងទឹក្អណតូ ងហូបតំ្តងពី

បុរណមក្   
- ្ឹក្ទឹក្សៅតំ្តងពីែូនត្តមក្  
- មិនទមាា ប់ហូបទឹក្ោំពុោះអត់ឆ្ង ញ់ 

រេជាតិទឹក្ៈ 
- ទឹក្ពុោះភាា វៗ ទឹក្ោំពុោះសៅសដត ្ឹក្មិន

ទាន់ចិតត (សពលសស្េក្ទឹក្ខ្ា ំង) 
- ្ឹក្ទឹក្អណតូ ងសៅវាក្តជាក់្ឆ្ង ញ 

ខវោះក្បភពទឹក្សាា តៈ  
- មិនមានក្បពនធ័ទឹក្សាា តសក្បើក្បាេ់ 
- ោម នអណតូ ងេនប់  អត់មានទឹក្ចសក្មាោះ 

មិនមានការយល់ែឹង  និងខវោះងវកិា 
- ខវោះការយល់ែឹង 
- ខវោះខ្តងវកិា  

ការ្េពវ្ាយ អប់រពីំមណឌ លេុខភាព 
- គួរមានការ្េពវ្ាយឲ្យហូបទឹក្សាា ត

សែើមបីការពារជំងឺ 
- គួរមានការអប់របំង្ហា ញពីជំងឺឡែល

បណ្ដា លមក្ពីហូបទឹក្មិនសាា ត 
- ពោយាមឡក្ទមាា ប់បុរណ  

បំណងចង់បានេុខភាពក្គសួារ 
- ្ឹក្ទឹក្្ាិនសធវើឲ្យមានេុខភាពលា    
- បារមាពីេុខភាពខ្ា ចមានជំងឺ  ខ្ា ច

្ាងសរគ  ក្ាួត   
- ចង់មានេុខភាពលា   

សធវើគំរលូា 
- ោំទឹក្ពុោះេក្មាប់្ឹក្  
- សគសក្បើទឹក្សាា តក្គប់ោន  
- សក្បើក្បាេ់ទឹក្បរេិុទធ ទឹក្ធុងចសក្មាោះ  
- ពោយាមឡក្ទមាា ប់បុរណ 
- សក្កាក្ពីក្ពលឹមោំទឹក្ទុក្មុនសធវើអវីៗ

ទាំងអេ ់សក្ពាោះទឹក្េំខ្ន់ 
- ្ឹក្ទឹក្្ាិនសចៀេ្ុតពីជំងឺស្េងៗ   
 

 
៤.៤ ការអន្ុវតតអនាម័យលសំៅដ្ឋា ន្  
៤.៤.១ ក្ត្តត ររងំ : 

ក្ត្តត ឡែលររងំក្បជាជនក្នុងការសធវើអនាម័យលំសៅោា នមក្ពីៈ រវល់ធាង យពី្ទោះ ការសធវើត្តមោន  
ខវោះជំសនឿសលើអនាម័យ “ មិនសជឿ ” និងរវល់សពក្ មិនមានសពល។ ការរវល់ធាង យពី្ទោះ និងរវល់សពក្ មិន
មានសពល មានែូចជាៈ មិនមានសពលសធវើទាល់ឡតសសាោះ ទុក្្ទោះសចាលមិនបានេមាា ត និងរវល់ខ្ា ំង



23 
 

សពក្ ហត់សពក្ មិនបានេំអាត្ទោះសទ មីងនួន  សាត អាយុក្បឡហល៣៧ឆ្ន ំ  ជាក្ក្ុមក្ទក្ទង់េុខភាព
ភូមិមាម ក់្ បានក្បាប់ថ្ន “ សោយសាររវល់ការង្ហរសពក្ សៅដក្ពសក្ចើនជាងសៅ្ទោះ មិនមានសពលសធវើសទ” ។ 

ចំឡណក្ឯការត្តមោន រមួមាន៖ សមើលបំណំ្ដោន  ខជិល នំាោន សបាោះេំរមសចាលពាេវាលពាេ
កាល និងការមិនេមាា តទំាងអេ់ោន ។  

ក្ត្តត ររងំមួយេំខ្ន់គឺការខវោះជំសនឿសលើអនាម័យ “ មិនសជឿ ” បានន័យថ្នពួក្ោត់ោម នជំសនឿ
សលើអនាម័យសទ ពួក្ោត់ ខវោះការយល់ែឹង។ 
 
៤.៤.២ ក្ត្តត ជំរញុ: 

ក្ត្តត ជំរញុឲ្យក្បជាជនសធវើអនាម័យលំសៅោា នរមួមានៈ ចង់សាា ត ចង់បានេុខភាពលា ចង់សអាយ
សគេរសេើរ (Role Model) ចង់មានការអប់រពីំសមភូមិ និងក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិ។ 

ចំសពាោះការចង់សាា ត និងការចង់បានេុខភាពលាគឺៈ ចង់ឲ្យសាា តលំសៅសាា ន  ឧេាហ៍សបាេ
េមាា ត្ទោះេឡមបង សទើបមានេុខភាពលា  កំុ្ឲ្យមានសមសរគ រយុ មូេ សឃើញ្ទោះសគសាា ត សយើងចង់សធវើ
ជាគំរតូ្តមសគ មិនចង់ឲ្យមានជំងឺ សចោះអនាម័យបរសិាា ន្ទោះ េមាា ត្ទោះ សែើមបកំុី្ឲ្យមានជក្មក្មូេ 
ការពារក្គសួារ កាត់បនាយជំងឺក្គនុចាញ់ ក្គុនឈាម អាេននសរគ ។  

រឯីការចង់សអាយសគេរសេើរ (Role Model) វញិមានែូចជាៈ ចង់ឲ្យសគេរសេើរសលើក្ទឹក្ចិតត និងកំុ្
ង្ហក្ៗសៅសពទយ អេ់លុយឡែលបានេនេំ ។  

ក្ត្តត ជំរញុែ៏េំខ្ន់មួយសទៀតគឺៈ មានការអប់រពីំសមភូមិ   និងក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិ ឡែលមាន 
ការ្េពវ្ាយពីសមភូមិ សមឃំុ ពីការសធវើអនាម័យលំសៅោា ន  ការចុោះអប់រតំ្តម្ទោះ ពីការរេ់សៅសាា ត
ឡែលជាក្ត្តត មិនបងកឲ្យមានជំងឺ និងការក្បជំុ្េពវ្ាយពីសមភូមិឲ្យជីក្រសដា ោក់្េំរមក្បមូលែុត
សចាល  អ ុ៊ុំ សអៀង សារនិ អាយុក្បឡហល៥៥ឆ្ន ំ ជាសមភូមិបានក្បាប់ថ្ន “ គួរឡតចុោះអប់រតំ្តម្ទោះពីការរេ់
សៅសាា ត ឡែលជាក្ត្តត មិនបងកឲ្យមានជំងឺ និងមានសមសរគ្ាង”។   

ត្តរង១៧: ក្ត្តត ររងំ និងក្ត្តត ជំរុញ អនាម័យលំសៅោា ន 

ការអន វតា កត្តា រារាុំង (អនកមិនបានអន វតា) កត្តា ជុំរ ញ (អនកបានអន វតា) 
អនាម័យ 
លុំឈៅដា ន 
 

រវល់ធាង យពី្ទោះ 
- មិនមានសពលសធវើ  
- ទុក្្ទោះសចាលមិនបានេមាា ត  

ត្តមោន  
- សមើលបំណំ្ដោន  ខជិល  
- នាំោន សបាោះេំរមសចាលពាេវាល

ពាេកាល  
- មិនេមាា តទាំងអេ់ោន  

ចង់សាា តចង់បានេុខភាពលា   
- ចង់ឲ្យសាា តលំសៅសាា ន   
- ឧេាហ៍សបាតេមាា ត្ទោះេឡមបង សទើបមាន

េុខភាពលា   
- កំុ្ឲ្យមានសមសរគ រុយ មូេ 
- សឃើញ្ទោះសគសាា ត សយើងចង់សធវើជាគំរូត្តមសគ 
- មិនចង់ឲ្យមានជំងឺ  
- សចោះអនាម័យបរសិាា ន្ទោះ  េមាា ត្ទោះ សែើមបី

កំុ្ឲ្យមានជក្មក្មូេ ការពារក្គួសារ កាត់
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ខវោះជំសនឿសលើអនាម័យ “ មិនសជឿ ” 
- ោម នជំសនឿសលើអនាម័យ  
- ខវោះការយល់ែឹង  

រវល់សពក្ មិនមានសពល 
- រវល់ខ្ា ំងសពក្ ហត់សពក្ 
 

បនាយជំងឺក្គុនចាញ់ ក្គុនឈាម អាេនន
សរគ ។   

ចង់សអាយសគេរសេើរ (Role Model) 
- ចង់ឲ្យសគេរសេើរសលើក្ទឹក្ចិតត  
- កំុ្ង្ហក្ៗសៅសពទយ អេ់លុយេនេំ   

មានការអប់រពីំសមភូមិ និងក្ក្មុក្ទក្ទង់ 
- ទទួលការ្េពវ្ាយពីសមភូមិ សមឃុំ ពីការ

សធវើអនាម័យលំសៅោា ន   
- ចុោះអប់រតំ្តម្ទោះ ពីការរេ់សៅសាា តឡែលជា

ក្ត្តត មិនបងកឲ្យមានជំងឺ  
- ក្បជំុ្េពវ្ាយពីសមភូមិឲ្យជីក្រសដា ោក់្

េំរមក្បមូលែុតសចាល   
 

 
៤.៥ ទ្មាា ប់សែក្ក្នខុមុខសែើមបកីារពារជំខឺក្គុន្ចាញ ់ជំខឺក្គុន្ឈាម  
៤.៥.១ ក្ត្តត ររងំ : 

ក្ត្តត ឡែលររងំទមាា ប់សែក្ក្នុងមុងសែើមបីការពារជំងឺក្គនុចាញ់ ជំងឺក្គុនឈាម មានែូចជាៈ 
ោម នផ្ដេុក្ភាព ការសក្បើមសធោយបាយស្េងៗ និងការស្េវងឹស្សា។ 

ក្ត្តត ោម នផ្ដេុខភាពរមួមានៈ មិនមានទមាា ប់សែក្ក្នុងមុង  សែក្ក្នុងមុងសដត េាុោះ  មិនមានមុង
ង្ហយស្េួលសែក្ ស្េែោះមុខមាត់សក្ពាោះក្តូវការខយល់ឲ្យរសហើយ មីង ែីន ទោឃិន អាយុក្បឡហល៣០
ឆ្ន ំ ជាក្បជាជនមាន ក់្បានក្បាប់ថ្ន “សែក្ក្នុងមុងសដត េាុ ោះ អត់មុងស្េួលសែក្ជាង”។ 

ក្ត្តត ររងំមួយសទៀតគឺ ការសក្បើមសធោយបាយស្េងៗមានែូចជាៈ អាងែុតភនក់្សភាើងសពលយប់
េក្មាប់ សែញមូេ។ ការស្េវងឹស្សា  ែូចជាសពលស្េវងឹសភាចសែក្ក្នុងមុង សលាក្បាន ងន អាយុ៥០
ឆ្ន ំ ជាសមឃំុមាន ក់្បានក្បាប់ថ្ន  “ អនក្ខាោះស្េវងឹស្សាមិនបានសែក្ក្នុងមុងសទ” ។ 
 
៤.៥.២ ក្ត្តត ជំរញុ 

ក្ត្តត ជំរញុទមាា ប់សែក្ក្នុងមុងសែើមបីការពារជំងឺក្គនុចាញ់ ជំងឺក្គនុឈាម មានែូចជាៈ  ទមាា ប់
សែក្ក្នុងមុងជាក្បចំា ចង់បានេុខភាពលា មានការអប់រពីំសមភូមិ និងក្ក្ុមក្ទក្ទង់។  

ក្ត្តត ជំរញុទមាា ប់សែក្ក្នុងមុងជាក្បចំាគឺៈ ខ្ា ចមូេខំ្  សែើមបីការពារមូេខំ្ ឡែលជាក្ត្តត
ចមាងជំងឺក្គនុចាញ់  ក្គនុឈាម  ធាា ប់សែក្ោក់្មុងសបើអត់ោក់្មុងនំាសអាយពិបាក្សែក្ មោ ងសទៀត 
មូេយំ រខំ្នែល់ការសែក្ មីង ខុន េំនាង អាយុ៣២ឆ្ន ំ  ជាក្បជាជនមាន ក់្ បានក្បាប់ថ្ន    “ ធាា ប់
សែក្ោក់្មុង អត់មុងពិបាក្សែក្” ។ 

ក្ត្តត ជំរញុមួយសទៀតគឺៈ ចង់បានេុខភាពលា ឡែលថ្នសបើមិនទមាា ប់សែក្ោក់្មុងសទ សពលឈឺគឺ 
ពិបាក្សៅសពទយអេ់ងវកិា  និងខ្ា ចសាា ប់សបើសៅសពទយមិនទាន់។  

សហើយក្ត្តត ជំរញុឡែលេំខ្ន់មួយស្េងសទៀតគឺ មានការអប់រពីំសមភូមិ និងក្ក្ុមក្ទក្ទង់ឡែលៈ 
អប់រឲំ្យយល់ពីការសក្បើក្បាេ់មុង  សែក្ោក់្មុងមិនរខំ្នពីេសមាងមូេ មានការ្េពវ្ាយឲ្យសែក្
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ក្នុងមុង សហើយមណឌ លេុខភាពក៏្បានអប់រឲំ្យសែក្ោក់្មុងក្គប់ក្ក្មុក្គួសារ និងសេាៀក្ពាក់្សខ្អាវជិ
តៗឡវងៗសែើមបីការពារមូេខំ្។ ការអប់រសំអាយមានទមាា ប់លាសែក្ោក់្មុងមានសារៈេំខ្ន់ណ្ដេ់  
ពូ ែូង េុភិន អាយុក្បឡហល ៥៩ឆ្ន ំ ជាសមភូមិបានក្បាប់ថ្ន “ មណឌ លេុខភាពបានអប់រឲំ្យសែក្ោក់្
មុងក្គប់ក្គួសារ និងសេាៀក្ពាក់្សខ្អាវជិតៗឡវងការពារមូេខំ្" ។ សហើយមីង ទាយ េុខ អាយុ
ក្បឡហល ៣៣ឆ្ន ំ ជាក្ក្ុមក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិក៏្បានក្បាប់ឡែរថ្ន “ មានក្ក្មុក្គូសពទយចុោះអប់រឲំ្យសែក្
ក្នុងមុង”។ 

ត្តរង១៨: ទមាា ប់សែក្ក្នុងមុងសែើមបកីារពារជំងឺក្គនុចាញ់ ជំងឺក្គនុឈាម 

ការអន វតា កត្តា រារាុំង (អនកមិនបានអន វតា) កត្តា ជុំរ ញ (អនកបានអន វតា) 
ទម្អា ប់ឈៃក
កន ងម ងឈៃើមបី
ការពារជុំង៉ឺ
ប្រនុចាញ់ 
ជុំង៉ឺប្រនុ
្ម 

 

ោម នផ្ដេុក្ភាព 
- មិនទមាា ប់សែក្ក្នុងមុង  
- សែក្ក្នុងមុងសដត េាុោះ  
- មិនមានមុងង្ហយស្េួលសែក្

ស្េែោះមុខមាត់   
- ក្តូវការខយល់ឲ្យរសហើយ  

សក្បើមសធោបាយស្េងៗ 
- អាងែុតភនក់្សភាើងសពលយប់ 

ស្េវងឹស្សា 
- ស្េវងឹសភាចសែក្ក្នុងមុង   
 

ទមាា ប់សែក្ក្នុងមុង 
- ខ្ា ចមូេខំ្  សែើមបីការពារមូេខ្ ំឡែលជា

ក្ត្តត ចមាងជំងឺក្គុនចាញ់  ក្គុនឈាម   
- ធាា ប់សែក្ោក់្មុងអត់មុងពិបាក្សែក្ 
- មូេយំ រខំ្នែល់ការសែក្   
- មានការ្េពវ្ាយឲ្យសែក្ក្នុងមុង  

 
ចង់បានេុខភាពលា 

- ពិបាក្សៅសពទយអេ់ងវកិា   
- ខ្ា ចសាា ប់សបើសៅសពទយមិនទាន់  

មានការអប់រ ំ
- អប់រឲំ្យយល់ពីការសក្បើក្បាេ់មុង  សែក្ោក់្

មុងមិនរខំ្នពីេសមាងមូេ   
- មណឌ លេុខភាពបានអប់រឲំ្យសែក្ោក់្មុង

ក្គប់ក្គួសារ និងសេាៀក្ពាក់្សខ្អាវជិតៗ
ឡវងការពារមូេខំ្ ។ 

 
៥- េក្មមភាពឡែលក្បជាជន្ក្តូវសធវើ សែើមបសីធវើឲ្យក្បសេើរសែើខន្ូវអនាម័យខាួន្ក្ាណ លសំៅដ្ឋា ន្ 
បខគន្់សែើមបកីារពារក្ក្ុមក្គួសារពីជំខឺរាក្ ឬជំខឺក្គុន្ឈាម   

ក្បជាជនបានសលើក្សែើងថ្ន សែើមបីការពារក្ក្មុក្គសួារពីជំងឺរក្   ឬជំងឺក្គនុឈាម    ក្បជា
ជនក្តូវសធវើេក្មមភាពមួយចំនួនែូចជាៈ   អនាម័យខាួនក្បាណ អនាម័យបរសិាា ន  មានបងគន់សក្បើ
ក្បាេ់ក្តឹមក្តូវ និងមានទឹក្សាា តសក្បើក្បាេ់ក្គប់ក្ោន់ ជាពិសេេទឹក្សាា តេក្មាប់ហូប ការពារកំុ្
សអាយមូេខំ្ និងបំបាត់ជក្មក្មូេ។  

ចំសពាោះអនាម័យខាួនក្បាណ ក្តូវេមាា តខាួនក្បាណ លាងដែមុនបរសិភាគ ឬសពលសចញពីបងគន់ 
លាងដែញឹក្ញាប់ជាមួយនឹងសាប ូ។  

រឯីអនាម័យបរសិាា នវញិ េមាា តបរសិាា ន េមាា តបរសិាា នជំុវញិ្ទោះ ែុតេំរមសចាល ក្ប់
េំបក្ក្ងឡាន ឬវតាុែក់្ទឹក្ ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងពាងទឹក្។   
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ចំសពាោះបញ្ហា បងគន់ក្តវូមានបងគន់អនាម័យសក្បើក្បាេ់ឲ្យបានក្គប់ោនា្  និងជំរញុសអាយពួក្ោត់
មានបងគន់សក្បើក្បាេ់ទំាងអេ់ោន ។  

ចំសពាោះបញ្ហា ទឹក្វញិ គួរហូបទឹក្សាា ត ជាពិសេេ ទឹក្្ាិន (ទឹក្ោំពុោះ)។   េក្មមភាពមួយ
សទៀតឡែរ គឺការការពារមូេខំ្ និងបំបាត់ជក្មក្មូេឡែលក្តូវសគងក្នុងមុង ែុតភនក់្សភាើងការពារមូេ
ខំ្ជាក្បចំា និង ក្ប់េំបក្ក្ង់ទាន លុប្ាុក្ ោក់្អាឡប ត ជាសែើម។ 
 
ត្តរង២០: េក្មមភាពឡែលក្បជាជនក្តវូសធវើ សែើមបកីារពារពីជំងឺរក្ ឬជំងឺក្គនុឈាម 

េក្មមភាពឡែលក្តវូសធវើ សែើមបកីារពារពីជំងឺរក្ ឬជំងឺក្គនុឈាម 
អនាម័យខាួនក្បាណ េមាា តខាួនក្បាណ លាងដែមុនបរសិភាគ ឬសពលសចញពីបងគន់ លាងដែញឹក្ញាប់នឹង

សាប ូ  
អនាម័យបរសិាា ន េមាា តបរសិាា ន េមាា តបរសិាា នជំុវញិ្ទោះ ែុតេំរមសចាល ក្ប់េំបក្ក្ងឡាន ឬវតាុ

ែក់្ទឹក្ ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងពាងទឹក្  
បងគន់ សក្បើបងគន់អនាម័យឲ្យបានក្គប់ោន   
ទឹក្សាា ត ហូបទឹក្្ាិន (ទឹក្ោំពុោះ)  ទឹក្សាា ត 
ការពារមូេខំ្ សគងក្នុងមុង ែុតភនក់្សភាើងការពារមូេខំ្  
បំបាត់ជក្មក្មូេ ក្ប់េំបក្ក្ង់ទាន លុប្ាុក្ ោក់្អាឡបត 

 
៦- េក្មមភាពមូយចំន្ួន្ឡែលសមភូមិ ឬសមក្ស្រនាា ញក្តូវសធវើ សែើមបសីធវើឲ្យក្បសេើរសែើខន្ូវ    អនាម័យ
ខាួន្ក្ាណ លសំៅដ្ឋា ន្ បខគន្់អនាម័យ ន្ិខសែើមបកីារពារពីជំខឺរាក្ ឬជំខឺក្គុន្ឈាម ក្នខុេហគមន្៍
របេោ់ត់ 

សែើមបីសធវើឲ្យក្បសេើរសែើងនូវអនាម័យខាួនក្បាណ លំសៅោា ន បងគន់អនាម័យ សមភូមិ សមឃំុ ក្តូវ
ជំរញុក្បជាជនសអាយៈ មានអនាម័យ លាងេំអាតដែ បរសិាា នភូមិសាា ត និងមានទឹក្សាា តេក្មាប់
ហូប និងសក្បើក្បាេ់។ ក្តូវ្េពវ្ ាយ និងឡណនំាក្បជាជនឲ្យេមាា តខាួន  ក្តូវលាងេំអាតដែ មុន និង
សក្កាយពីហូបអាហ្រ និងសក្កាយសពលសចញពីបងគន់ ្ េពវ្ាយអំពីអនាម័យែល់អនក្ភូមិ  ជំរញុក្បជា
ជនឲ្យសចោះេមាា ត្ទោះ ក្បមូលេំរមែុតសចាលកំុ្ឲ្យមានភក់្ក្ជំា មានរសដា ោក់្េំរម ្េពវ្ ាយឲ្យ
ក្បជាជនែឹងពីបញ្ហា សក្ោោះថ្នន ក់្  និងជំរញុសអាយក្បជាជនសក្បើក្បាេ់ទឹក្សាា ត។  
 
៧. េក្មមភាពរបេថ់្នន ក្់ែឹក្នាេំហគមន្៍ សែើមបសីធវើឲ្យក្បសេើរសែើខ ន្ូវការអន្ុវតតរបេក់្បជាជន្
ក្នខុេហគមន្៍ ចំសពាោះអនាម័យខាួន្ក្ាណ លសំៅដ្ឋា ន្ បខគន្់ ន្ិខសែើមបកីារពារក្ក្ុមក្គួសារពីជំខឺ
រាក្ ឬ ជំខឺក្គុន្ឈាម  
 

េក្មមភាពរបេ់ថ្នន ក់្ែឹក្នំាេហគមន៍ សែើមបីសធវើឲ្យក្បសេើរសែើង នូវការអនុវតតរបេ់ក្បជាជន
ក្នុងេហគមន៍ ចំសពាោះអនាម័យខាួនក្បាណ លំសៅោា ន បងគន់ មានៈ មនាម័យខាូនក្បាណ    អនាម័យ
្ទោះេំឡបង បរសិាា នសាា ត មានបងគន់សក្បើក្បាេ់ក្តឹមក្តូវ និងការជំរញុការមានទឹក្សាា តសក្បើក្បាេ់។  
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េក្មមភាពរបេ់សមឃំុមានែូចជា ជំរញុការសធវើអនាម័យខាួនក្បាណ និង្ទោះេឡមបង ការសក្បើ
ក្បាេ់ទឹក្សាា ត និងការសក្បើក្បាេ់បងគន់ ជំរញុការសធវើអនាម័យបរសិាា នៈ លុបងាុក្ កាប់ដក្ព ជំរញុការ
សក្បើក្បាេ់សេវា និងសជៀេវាងការសក្បើក្បាេ់ថ្នន ំ។ 

 
េក្មមភាពរបេ់សមភូមិមានែូចជាៈ ការអប់រ ំ និងការែឹក្នំាសអាយសធវើអនាម័យ។ ចំសពាោះការ

អប់រមំានែូចជាៈ ក្បជំុ្េពវ្ាយែល់េហគមន៍ពីបញ្ហា េុខភាព អនាម័យ និងជំរញុឲ្យសធវើបងគន់  
អប់រឲំ្យេមាា តលំសៅោា នជាក្បចំា ក្បមូលេំបក្កំ្ប ុង និងក្ង់ឡានែុតសចាល  ក្តូវក្គបអាហ្រឡែល
ចមាិនរចួឲ្យបានលា ្ឹក្សាា ត មិនក្តូវ្ឹក្ទឹក្សៅ អនុវតតន៍ការរេ់សៅសាា ត ហូបសាា ត ចមាិនបាន្ាិន
លា។ ចំឡណក្ឯការែឹក្នំាសធវើអនាម័យមានែូចជាៈ សចៀេវាងសក្បើថ្នន ំខាួនឯងស្ាេផ្ដា េ សែក្ក្នុងមុង
ទំាងយប់ទំាងដងង និងសពលចូលដក្ពការពារមិនឲ្យេតវមូេខំ្ ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងពាងទឹក្ ក្តូវលាង
ដែជាមួយសាប ូសក្កាយសពលសចញពីបងគន់មុន និងសក្កាយញំុាអាហ្រ ។ 

    េក្មមភាពរបេ់ក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិមានែូចជាៈ ការចុោះអប់រតំ្តម្ទោះមានែូចជាៈ ្េពវ 
្ាយែល់េហគមន៍ជាសរឿយៗ ឲ្យោត់សចោះអនាម័យខាួនក្បាណ ឧេាហ៍សែើរសមើល្ទោះោត់     និង
ជូយឡណនំាបឡនាមឲ្យេមាា ត ឧេាហ៍សៅោត់ចូលរមួរល់សពលមានការ្េពវ្ាយ ឡណនំា
ទាក់្ទងនឹងបញ្ហា េុខភាព ឬការ្េពវ្ាយនានាក្នុងភូមិ។  ចំឡណក្ការែឹក្នំាសធវើអនាម័យមានែូច
ជាៈ ក្តូវសបាេេមាា ត្ទោះ សធវើបងគន់អនាម័យ ្ឹក្ទឹក្្ាិន លាងដែជាមួយសាប ូ និងសែក្ក្នុងមុង។  
 
ត្តរង២៦: េក្មមភាពរបេ់ថ្នន ក់្ែឹក្នំាេហគមន៍សែើមបកីារពារក្ក្មុក្គសួារពីជំងឺរក្ ឬ  ជំងឺក្គនុឈាម 

េក្មមភាពរបេ់ថ្នន ក់្ែឹក្នំាេហគមន៍សែើមបកីារពារក្ក្មុក្គសួារពីជំងឺរក្ ឬ  ជំងឺក្គនុឈាម 
សមឃំុ - ជំរុញការសធវើអនាម័យខាួនក្បាណ ្ទោះេឡមបង ការសក្បើក្បាេ់ទឹក្សាា ត និង 

ការសក្បើក្បាេ់បងគន់ 

- ជំរុញការសធវើអនាម័យបរសិាា នៈ លុបងាុក្ កាប់ដក្ព  
- ជំរុញការសក្បើក្បាេ់សេវា 
- សជៀេវាងការសក្បើក្បាេ់ថ្នន ំ 

សមភូមិ ការអប់រ ំ
- ក្បជំុ្េពវ្ាយែល់េហគមន៍ពីបញ្ហា េុខភាព អនាម័យ និងជំរុញឲ្យសធវើបងគន់  
- អប់រឲំ្យេមាា តលំសៅោា នជាក្បចាំ ក្បមូលេំបក្កំ្ប ុង និងក្ង់ឡានែុតសចាល   
- ក្តូវក្គបអាហ្រឡែលចមាិនរួចឲ្យបានលា ្ឹក្សាា ត មិនក្តូវ្ឹក្ទឹក្សៅ 
- អនុវតតន៍ការរេ់សៅសាា ត ហូបសាា ត ចមាិនបាន្ាិនលា    

ែឹក្នំាសធវើអនាម័យ  
- សចៀេវាងសក្បើថ្នន ំខាួនឯងស្ាេផ្ដា េ   
- សែក្ក្នុងមុងទំាងយប់ទំាងដងង និងសពលចូលដក្ពការពារមិនឲ្យេតវមូេខំ្ 

ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងពាងទឹក្ ក្តូវលាងដែជាមួយសាប ូសក្កាយសពលសចញពីបងគន់មុន 
និងសក្កាយញុាំអាហ្រ ។  
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ក្ក្មុក្ទក្ទង់ 
េុខភាពភូមិ 

ការចុោះអប់រតំ្តម្ទោះ 
- ្េពវ្ាយែល់េហគមន៍ជាសរឿយៗ ឲ្យោត់សចោះអនាម័យខាួនក្បាណ 
- ឧេាហ៍សែើរសមើល្ទោះោត់ និងជួយឡណនាំបឡនាមឲ្យេមាា ត  
- ឧេាហ៍សៅោត់ចូលរួម រល់សពលមានការ្េពវ្ាយឡណនាំទាក់្ទងនឹងបញ្ហា  
- េុខភាព ឬការ្េពវ្ាយនានាក្នុងភូមិ   

ែឹក្នំាសធវើអនាម័យ   
- ក្តូវសបាេេមាា ត្ទោះ  
- សធវើបងគន់អនាម័យ  
- ្ឹក្ទឹក្្ាិន  
- លាងដែជាមួយសាប ូ  
- សែក្ក្នុងមុង  

  

 
 
៨.សាា ន្ភាពភូមិនាសពលបចចុបបន្នក្នខុការស្ាើយតបន្ឹខបញ្ហា េខុភាពទាក្់ទ្ខន្ឹខការឡក្បក្បួល 
    អាកាេធាតុ  

សាា នភាពភូមិនាសពលបចចុបបនន ក្នុងការស្ាើយតបនឹងបញ្ហា េុខភាពទាក់្ទងនឹងការឡក្បក្បួល
អាកាេធាតុរមួមានៈ បរសិាា នក្នុងភូមិ ទឹក្សាា ត អនាម័យ្ទោះេំឡបង អនាម័យខាួនក្បាណ ការលាង
ដែ បងគន់អនាម័យ បញ្ហា េុខភាព។  

ចំសពាោះបរសិាា នក្នុងភូមិសឃើញថ្នៈ សៅមានេំរម សក្ពាោះក្បជាជនមិនបានេមាា ត មានសែើម
សឈើង្ហប់សក្ចើន ឡណនំាឲ្យោំសែើមសឈើឲ្យបានសក្ចើន និងជីក្ស្េោះការពារសក្ោោះរងំេងួត ។ 

រឯីការសក្បើក្បាេ់ទឹក្សាា តវញិ គឺសៅខវោះទឹក្សាា តសក្បើក្បាេ់ អនក្ខាោះសែើរេំុទឹក្សគត្តម្ទោះឡែល
សគមានអណាូ ង អនក្ខាោះែឹក្ទឹក្ពីទសនា សហើយក៏្មានអនក្ខាោះហូបទឹក្្ាិន មិនហូបទឹក្សៅឡែរ ក្បជាជន   
ចង់ឲ្យមានជំនួយជាអណាូ ងែល់ពួក្កាត់។ 

មោ ងវញិសទៀតបញ្ហា អនាម័យ្ទោះេំឡបង អនាម័យខាួនក្បាណ ការលាងដែ បងគន់អនាម័យ 
សយើងសឃើញថ្នៈ សៅមានេំរមសក្ពាោះក្បជាជនមិនបានេមាា តទាល់ឡត ២ ឬ ៣ ដងង សទើបេមាា តមតង 
សហើយក៍្មានអនក្ខាោះបានេមាា ត្ទោះ ែុតេំរមបានក្តឹមក្តវូឡែរ។ ក្បជាជនភាគសក្ចើនមិនមាន             
អនាម័យខាួនក្បាណសទ មានទមាា ប់លាងដែមុនហូបអាហ្រចំសពាោះក្បជាជនខាោះ។ ចំសពាោះការសក្បើ
ក្បាេ់បងគន់អនាម័យវញិសឃើញថ្ន បានលាក្បសេើរជាងមុន សោយក្បជាជនមួយចំនួនមានបងគន់សក្បើ
ក្បាេ់ក្តឹមក្តូវ។ 

សាា នភាពភូមិឡែលបានសឃើញចុងសក្កាយគឺ បញ្ហា េុខភាពឡែលរមួមានៈ មានជំងឺក្ាក្ ផ្ដត
សាយ ក្គនុសដត  ជំងឺរលាក្្ាូវែសងាើម និងរក្ ឧេាហ៍ឈឺក្ាល សោយសារអាកាេធាតុឡក្បក្បួលពី
ក្តជាក់្សៅសដត  មានជំងឺក្គនុចាញ់ រសបង ក្បកាច់ែួល  អាកាេធាតុសដា ខ្ា ំង សក្មងឈឺសក្ចើន បចចុបបនន
ជំងឺរក្ក៏្សៅជាញ្ហា ែឡែល សហើយក៎្មានក្បជាជនខាោះក្បុងក្បយ័តនចំសពាោះបញ្ហា េុខភាពឡែរ។ 
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ត្តរង២៧: សាា នភាពភូមិនាសពលបចចុបបនន ក្នុងការស្ាើយតបនឹងបញ្ហា េុខភាពទាក់្ទងនឹងការឡក្បក្បួល
អាកាេធាតុ 

សាា នភាពភូមិនាសពលបចចុបបនន ក្នុងការស្ាើយតបនឹងបញ្ហា េុខភាពទាក់្ទង 
នឹងការឡក្បក្បលួអាកាេធាតុ 

បរសិាា នក្នុងភូមិ       -      មានេំរមសក្ពាោះក្បជាជនមិនបានេមាា ត  
- មានសែើមសឈើង្ហប់សក្ចើន ឡណនាំឲ្យោំសែើមសឈើឲ្យបានសក្ចើន និងជីក្ស្េោះ

ការពារសក្ោោះរងំេងួត ។ 
ទឹក្សាា ត - ខវោះទឹក្សាា តសក្បើក្បាេ់  

- អនក្ខាោះសែើរេំុទឹក្សគត្តម្ទោះឡែលសគមានអណាូ ង អនក្ខាោះែឹក្ទឹក្ពីទសនា 
- មានអនក្ខាោះហូបទឹក្្ាិន មិនហូបទឹក្សៅ   
- ចង់ឲ្យមានជំនួយជាអណាូ ង 

អនាម័យ្ទោះេំឡបង - មានេំរមសក្ពាោះក្បជាជនមិនបានេមាា ត ឡត ២ ឬ ៣ ដងង េមាា តមតង។ 
អនក្ខាោះបានេមាា ត្ទោះ ែុតេំរមក្តឹមក្តូវ    

អនាម័យខាួនក្បាណ 
ការលាងដែ 

- មិនមានអនាម័យខាួនក្បាណសទ 
មានទមាា ប់លាងដែមុនហូបអាហ្រ ចំសពាោះក្បជាជនខាោះ 

បងគន់អនាម័យ - លាក្បសេើរជាងមុន សោយក្បជាជនមួយចំនួនមានបងគន់សក្បើ  
បញ្ហា េុខភាព - មានជំងឺក្ាក្ ផ្ដត សាយ ក្គុនសដត  ជំងឺរលាក្្ាូវែសងាើម និងរក្ 

- ឧេាហ៍ឈឺក្ាល សោយសារអាកាេធាតុឡក្បក្បួលពីក្តជាក់្សៅសដត   
- មានជំងឺក្គុនចាញ់ រសបង  
- ក្បកាច់ែួល  អាកាេធាតុសដា ខ្ា ំង សក្មងឈឺសក្ចើន 
- បចចុបបននជំងឺរក្ក៍្សៅជាបញ្ហា ែឡែល 
- ក្បជាជនខាោះក្បុងក្បយ័តនចំសពាោះបញ្ហា េុខភាពឡែរ 

 

VI. ការេន្និដ្ឋា ន្ 

ស្េុក្ទំាងបីធាា ប់មានសក្ោោះធមមជាតិជាបនតបនាទ ប់ែូចជា ទឹក្ជំនន់ រងំេងួត ខយល់ពយុោះ និងរនទោះ
បាញ់។ ទឹក្ជំនន់បណ្ដា លមក្ពី សភាៀងហូរជន់សៅសពលមានសភាៀងធាា ក់្ខ្ា ំងៗ។ ការរងំេងួតចាប់ពីឡខ
តុលាមក្បណ្ដា លមក្ពីមិនមានសភាៀងធាា ក់្ និងោម នក្បភពទឹក្។ ខយល់ពយុោះ និងរនទោះបាញ់សក្ើតមាន
សៅរែូវវេាសពលមានសភាៀងធាា ក់្។ សក្ោោះធមមជាតិទំាងសនោះ ប ោះពាល់ែល់ក្បជាជនសលើបញ្ហា មួយ
ចំនួនែូចជា ក្ត្តត សេែាកិ្ចច សធវើឲ្យក្បជាជនអាក់្ខ្នមិនបានសៅក្បក្បការង្ហរចិញ្ច ឹមជីវតិ មិនបានសធវើ
ឡស្េចំការ ខូចខ្តឡស្េចំការ េតវចិញ្ច ឹមង្ហប់ ខូចខ្ត្ទោះេឡមបង។ ក្បឈមនឹងបញ្ហា េុខភាពជា
សក្ចើនែូចជាជំងឺ រក្រេូ ក្គនុសដា  ក្គនុឈាម និងជំងឺសេើឡេបក្។ ក្បជាជនពិបាក្ក្នុងការសធវើែំសនើរសៅ
ទទួលសេវាេុខភាពសោយសារខូចខ្ត្ាូវ សាព ន ពិបាក្រក្ទីទួលេុវតាិភាព។ 

ក្បជាជនក្នុងតំបន់ភាគសក្ចើនសក្បើក្បាេ់បងគន់ចាក់្ទឹក្ សោយឡែក្ក្បឡហល ៣០%សៅបសនាទ រ
បង់ពាេវាលពាេកាលសៅសទបើយ។ 
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ភាគសក្ចើនដនពួក្ោត់បានែឹងពីមូលសហតុ ឡែលបណ្ដា លឲ្យសក្ើតមានជំងឺរក្មានែូចជា:  
ចំណីអាហ្រមិនមានអនាម័យ ្ឹក្ទឹក្សៅ មិនបានលាងដែជាមួយសាប ូមុនសពលបរសិភាគអាហ្រ
និងសក្កាយសពលសចញពីបងគន់ បសនាទ របង់ពាេវាលពាេកាល និងោម នបងគន់សក្បើក្បាេ់។  

សហើយក្គប់ក្ក្ុមទំាងអេ់បានែឹងពីវធីិការពារជំងឺរក្ែូចជាៈ ក្តូវហូបអាហ្រមានអនាម័យ 
ក្តូវហូបមាូបអាហ្រឡែលបានក្គបក្តឹមក្តូវ ការពារមិនឲ្យរយុសរម  ក្តូវលាងដែជាមួយសាប ូមុន និង
សក្កាយសពលហូបបាយ និងសក្កាយសពលសចញពីបងគន់ ្ឹក្ទឹក្សាា ត និង្ឹក្ទឹក្ោំពុោះ។  

សទាោះបីជាពួក្ោត់បានែឹងពីមូលសហតុ និងវធីិការពាជំងឺរក្យា ងណ្ដក៍្សោយ សយើងសឃើញ
ថ្នមានក្ត្តត ររងំជាសក្ចើនក្នុងការអនុវតតវធិានការការពារទំាងសនាោះែូចជាៈ ក្ត្តត ររងំ ការលាងដែជា 
មួយសាប ូ និងទឹក្សាា ត សោយថ្នមក្ពី ខវោះទឹក្ មិនទមាា ប់លាងដែមុនហូបអាហ្រ មិនទមាា ប់លាងដែ
នឹងសាប ូ និងភាគសក្ចើនមក្ពីខជិល និងក្ត្តត ររងំការសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យ គឺមក្ពីមិនទមាា ប់សក្បើ
បងគន់ខ្ា ចអេ់ទឹក្សក្ចើនសពក្ សោយសារតំបន់របេ់ពួក្កាត់រេ់សៅមិនមានទឹក្សក្បើក្បាេ់ក្គប់ក្ោន់
ត្តមតក្មូវការ ោម នលទធភាពសធវើបងគន់ និងទមាា ប់បត់សជើងក្នុងដក្ពចំការឡក្បរ្ទោះស្សាប់។  ក្ត្តត ររងំ
មួយសទៀតគឺ ការសក្បើក្បាេ់ទឹក្សាា តេក្មាប់ហូប គឺទមាា ប់ហូបទឹក្សៅតំ្តងពីបុរណ   ្ឹក្ទឹក្អណតូ ង
សៅក្តជាក់្ឆ្ង ញ់ មិនទមាា ប់ហូបទឹក្ោំពុោះអត់ឆ្ង ញ់ ភាា វៗ និង ្ឹក្ទឹក្សដត មិនទាន់ចិតត។  

ចំឡណក្ក្ត្តត ជំរញុឲ្យោត់អនុវតតន៍គឺ សារ្េពវ្ ាយ ក្តូវសផ្ដត តសលើសារេំខ្ន់ដនការអនុវតត
អនាម័យគឺជួយកាត់បនាយចំនួនែងដនការមានជំងឺ ការរក្រេូ ការចំណ្ដយសៅសលើការមានជំងឺ ការ
បាត់បង់ជីវតិ និងជួយឲ្យោត់ចំសណញសពលសវលា ។ 
 ចំសពាោះជំងឺក្គនុឈាមវញិពួក្ោត់ភាគសក្ចើនបានែឹងពីមូលសហតុញឹក្ញាប់ជាងសគ ឡែល
បណ្ដា លឲ្យសក្ើតជំងឺក្គុនឈាមគឺ  សោយសារមូេខ្ា ខំ្  សោយសារសែក្មិនចងមុង មិនសេាៀក្ពាក់្
សខ្អាវឡវងៗ មិនលាងេមាា តពាងទឹក្ និងមិនក្គបពាងទឹក្ មិនបានេំអាតបរសិាា នសៅជំុវញិ្ទោះែូច
ជា មិនោក់្អាឡបតក្នុងពាងទឹក្។ 

សហើយពូក្ោត់ភាគសក្ចើនក៏្បានែឹងពីចំណុចេំខ្ន់ៗដនវធិានការការពារជំងឺក្គនុឈាមឡែរ
ែូចជា ការពារមិនសអាយមូេខ្ា ខំ្ ក្តូវសែក្ក្នុងមុង ឬមុងក្ជលក់្ថ្នន ំ ក្គប់សពលទំាងសពលដងង និង
សពលយប់ ក្តូវេំអាតបរសិាា នែូចជា ោក់្អាឡបតក្នុងពាង ឫអាង បំបាត់ជក្មក្មូេ សោយលុប
បំបាត់អវីឡែលអាចែក់្ទឹក្បាន និងកាប់ឆ្ក រដក្ពជំុវញិ្ទោះជាសែើម។   

មិនឡតប ុសណ្ដណ ោះពួក្ោត់ភាគសក្ចើនបានែឹងថ្ន មសធោបាយសធវើឲ្យក្បសេើរចំសពាោះជំងឺក្គុនឈាម 
ក្តូវសែក្ក្នុងមុងទំាងដងងទំាងយប់  ចងមុងសពលសែក្ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ សក្បើក្បាេ់មុងក្ជលក់្ថ្នន ំ ក្តូវ
េមាា ត្ទោះេឡមបង លុបបំបាត់វតាុឡែលអាចែក់្ទឹក្បាន ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងពាងទឹក្ សពលឈឺក្តូវសៅ
មណឌ លេុខភាព ឬមនទីរសពទយភាា ម។ 

ឡតក្បឡហលពាក់្ក្ណ្ដត លដនពូក្ោត់បានក្បាប់ពីក្ត្តត ររងំក្នុងវធិានការអនុវតតការការពារ
ជំងឺក្គនុឈាមសនោះែូចជាៈ មិនមានទមាា ប់សែក្ក្នុងមុង ខជិល  អត់លុយទិញមុង មានការរខំ្នក្នុងការ
សក្បើក្បាេ់មុងក្ជលក់្ថ្នន ំែូចជា រមាេ់ សដា េាុោះសាា ប់ អាងែុតភនក់្សភាើងសពលយប់េក្មាប់សែញមូេ 
និងខវោះការយល់ែឹងពីការការពារជំងឺក្គុនចាញ់ និងជំងឺក្គនុឈាម ។ ក្ត្តត ររងំមួយសទៀតគឺការមិន
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សធវើអនាម័យលំសៅោា នែូចជា មិនេមាា តបរសិាា នជំុវញិ្ទោះ សបាោះេំរមសចាលពាេវាលពាេកាល 
ទុក្វតាុឡែលអាចែក់្ទឹក្បានសៅបរសិវណលំសៅោា ន និងមិនោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងពាងទឹក្ជាសែើម 
សោយពួក្ោត់សេទើរឡតទំាងអេ់ស្ាើយថ្ន មក្ពី ខជិល សមើលបំណំ្ដោន  រវល់ខ្ា ំងសពក្ ក្បជាជនភាគ
សក្ចើនោម នជំសនឿសលើអនាម័យ    ពួគោត់សៅដក្ព ឫសៅឡស្េចំការសក្ចើនជាងសៅ្ទោះ និងមិនមានសពល
សវលាសធវើជាសែើម ។ 

មោ ងសទៀតក្ត្តត ជំរញុឲ្យោត់អនុវតតន៍វធិានការបង្ហក រជំងឺក្គុនចាញ់  ក្គនុឈាម  គឺក្តវូ
្េពវ្ាយឲ្យោត់យល់ពីសារេំខ្ន់ និង្លវបិាក្ដនការសក្ើតជំងឺក្គុនចាញ់  ក្គនុឈាម និងក្ត្តត
ស្េងៗសទៀតែូចជា៖ ការពារមូេខំ្ ឡែលជាក្ត្តត ចមាងជំងឺក្គនុចាញ់  ក្គុនឈាម  ធាា ប់សែក្ោក់្មុង
អត់មុងពិបាក្សែក្ មូេយំ រខំ្នែល់ការសែក្  មានការ្េពវ្ាយឲ្យសែក្ក្នុងមុង ពិបាក្សៅសពទយ
អេ់ងវកិា  ខ្ា ចសាា ប់សបើសៅសពទយមិនទាន់ និងអប់រឲំ្យយល់ពីការសក្បើក្បាេ់មុង  សែក្ោក់្មុងមិន
រខំ្នពីេសមាងមូេ។  
 

VII. អន្ុសាេន្ ៏

៧.១ ក្បជាជន្ 
ក្ សក្ោោះធមមជាតិ 

- ក្តូវសក្តៀមទឹក្សាា តេក្មាប់្ឹក្ និងសក្បើក្បាេ់សៅសពលមានសក្ោោះទឹក្ជំនន់ និងសក្ោោះរងំ
េងួត និងក្តូវអនុវតតការហូបសាា ត ្ឹក្សាា ត និងរេ់សៅសាា តក្នុងអំែុងសពលមានទឹក្ជំនន់ 
និងសក្ោោះរងំេងួត។ 

- រក្ទីទួលេុវតាិភាព 
- ក្តូវក្បងុក្បយ័តនសៅសពលមានខយល់ពយុោះ ខយល់គួច ខយល់ក្ន្រ្នាា ក់្ សោយឡេវងរក្ក្ឡនាងេុវតាិ

ភាព និងក្បុងក្បយ័តនខ្ា ចមានការបាក់្្ទោះ បាក់្សែើមសឈើ និងបសង្ហគ លឡខេសភាើង។  
- គួរមានក្បោប់ការពាររនទោះសៅត្តម្ទោះនីមួយៗ និងមានការក្បុងក្បយតន័សៅសពលសៅឡស្េ 

ចំការ ក្តូវសក្តៀមរសដត េក្មាប់ក្ជក្ពួនសៅសពលមានរនទោះ និងក្តវូក្បញាប់ក្តលប់សៅ្ទោះវញិ
សៅសពលមុនសភាៀងធាា ក់្។ 

- ក្តូវចូលរមួសាត ប់ការអប់រ ំ្ េពវ្ ាយសៅសពលមានការក្បជំុសៅក្នុងភូមិឫសៅសពលក្ក្មុ
ក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិសធវើការអប់រសំៅត្តម្ទោះ ឫជាក្ក្ុម ពីវធិានការការពារសៅសពលមានសក្ោោះ
ធមមជាតិ។   

 
ខ ជំខឺរាក្ 

- អនុវតតអនាម័យចំនីអាហ្រ ហូបអាហ្រ្ាិន ក្គបឲ្យបានក្តឹមក្តូវកំុ្ឲ្យរយុសរម ។ 
- ក្តូវផ្ដា េ់បតូរទមាា ប់ពីមុនមិនលាងដែ សោយយល់ថ្ន ក្បញាប់ ឃ្លា នខ្ា ំង និងខជិល មក្លាង

ដែជាមួយសាប ូ មុន និងសក្កាយសពលហូបអាហ្រ និងសក្កាយសពលសចញពីបងគន់ ។ 
- ក្តូវផ្ដា េ់បតូរទមាា ប់ពីការ្ឹក្ទឹក្សៅឡែលយល់ថ្នឆ្្ញ់ក្តជាក់្មក្្ឹក្ទឹក្ោំពុោះវញិ។ 
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- ក្តូវផ្ដា េ់បតូរទមាា ប់បសនាទ របង់ពាេវាលពាេកាល មក្សក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យវញិ។ 
- ក្តូវរក្ាអនាម័យសអាយបានខ្ជ ប់ខជួន ែូចជាអនាម័យខាួនក្បាណ និងអនាម័យបរសិាា ន។ 

- ក្តូវចូលរមួសាត ប់ការអប់រ ំ្ េពវ្ ាយសៅសពលមានការក្បជំុសៅក្នុងភូមិ ឫសៅសពលឡែលក្ក្ុម
ក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិសធវើការអប់រសំៅត្តម្ទោះ ឫជាក្ក្ុមពីវធិានការការពារជំងឺរក្។   
    

គ ជំខឺក្គុន្ឈាម 
- ក្តូវផ្ដា េ់បតូរទមាា ប់ឡែលពីមុនសែក្មិនចងមុង មក្សែក្ក្នុងមុង ឬមុងក្ជលក់្ថ្នន ំ ក្គប់សពល

សវលាទំាងសពលដងង និងសពលយប់ និងសេាៀក្ពាក់្សអាយបានជិតខាួនសៅរែូវសភាៀង។ 
- ក្តូវលុបបំបាត់ជក្មក្មូេ សោយលុបបំបាត់អវីឡែលអាចែក់្ទឹក្បាន ែូចជា េំបក្ែូង 

េំបក្កំ្ប ុងជាសែើម ។ 
- ក្តូវេមាា តជំុវញិបរសិវណ្ទោះកំុ្ឲ្យមានភក់្ក្ជំា និងកាប់ឆ្ក រដក្ពជំុវញិ្ទោះ។ 
- ក្តូវសរៀបចំេសមាៀក្បំពាក់្ ភួយមុង ក្សនទលទុក្ោក់្ក្តឹមក្តូវ សែើមបីកំុ្ឲ្យមូេក្ជក្សៅទីសនាោះ

បាន សបើក្ទាវ បងាួចឲ្យមានពនាឺ និងខយល់សចញចូលបាន ។ 
- ក្តូវោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងអាង ឬពាង និងក្តូវឧេាហ៏លាងេមាា តពាង ។ 
- ក្តូវចូលរមួសាត ប់ការអប់រ ំ្ េពវ្ ាយសៅសពលមានការក្បជំុសៅក្នុងភូមិ ឫសៅសពលឡែលក្ក្ុម

ក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិសធវើការអប់រសំៅត្តម្ទោះ ឫជាក្ក្ុមពីវធិានការការពារជំងឺក្គនុឈាម។   
 

៧.២ ថ្នន ក្់ែឹក្នាេំហគមន្៏ 
ក្ សក្ោោះធមមជាតិ 

- ក្តូវឡេវងរក្ទីទួលេុវតាិភាពេក្មាប់ការជសមាៀេក្បជាជនឡែលរងសក្ោោះសៅសពលមានសក្ោោះ
ទឹក្ជំនន់។ 

- ចុោះអប់រតំ្តម្ទោះ ែឹក្នំាក្បជាជនក្នុងការសធវើអនាម័យបរសិាា ន ្ទោះេឡមបង ការសាងេង់បងគន់  
ការឡេវក្រក្ក្បភពទឹក្ 

- ជំរញុការចង់ឲ្យសគេរសេើរ Role model ជាគំរលូា សែើមបីសអាយក្បជាជនយក្គំរតូ្តម 
- ក្តូវសក្តៀម្តល់ទឹក្សាា តេក្មាប់្ឹក្ និងសក្បើក្បាេ់ និងសេបៀងអាហ្រេក្មាប់្គត់្គង់ក្បជា

ជនឡែលមិនមានលទធភាព និងក្កី្ក្ក្។ 
- ក្តូវសក្តៀមវធិានការណ៍ជួយេសន្រ្ង្ហគ ោះ និងសោោះស្សាយបញ្ហា  សោយេហការជាមួយដែគូអភិ 

វ ឈន៏ស្េងៗសៅេហគមន៏ សៅសពលក្បជាជនជួប្លវបិាក្ ឡែលបណ្ដត លមក្ពីសក្ោោះ   
ធមមជាតិទំាងសនោះ។ 

- ជំរញុការអប់រ ំ្េពវ្ ាយសៅក្បជាជនពីការឡងទំាេុខភាព និងវធិានការការពារជំងឺមួយ
ចំនួនឡែលឡតងជួបក្បទោះសៅសពលមានសក្ោោះធមមជាតិ ែូចជា រក្រេូ  ក្គនុឈាម ក្គុនចាញ់ 
និងក្គនុសដា ។ 

ខ ជំខឺរាក្ ន្ិខជំខឺក្គុន្ឈាម 
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- សលើក្កំ្ពេ់ចំសណោះែឹង និងការក្បក្ពឹតតរបេ់េហគន៏អំពីសារៈេំខ្ន់ដនវធិានការបង្ហក ជំងឺ
រក្ និងក្គនុឈាម។ ការបង្ហក ជំងឺរក្មានែូចជាៈ ការហូបអាហ្រសអាយមានអនាម័យ  ក្គប
ឲ្យបានក្តឹមក្តូវកំុ្ឲ្យរយុសរម ការលាងដែជាមួយសាប ូ មុន និងសក្កាយសពលហូបអាហ្រ និង
សក្កាយសពលសចញពីបងគន់ ការ្ឹក្ទឹក្ោំពុោះ និងការសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យ។  
ចំសពាោះជំងឺក្គនុឈាមមានែូចជាៈ ក្តូវសែក្ក្នុងមុង ឬមុងក្ជលក់្ថ្នន ំ ក្គប់សពលទំាងសពលដងង 
និងសពលយប់ ក្តូវេំអាតបរសិាា នែូចជាៈ ោក់្អាឡបតក្នុងពាង ឫអាង បំបាត់ជក្មក្មូេ 
សោយលុបបំបាត់អវីឡែលអាចែក់្ទឹក្បាន និងកាប់ឆ្ក រដក្ពជំុវញិ្ទោះជាសែើម។ 

- សលើក្កំ្ពេ់ និងជំរញុការ្េពវ្ាយែល់េហគមន៍ពីវធិានការបង្ហក ជំងឺរក្ និងក្គុនឈាម
ត្តមរយៈ 

o ការចុោះអប់រតំ្តម្ទោះ ឬជាក្ក្មុសៅត្តមេហគមន៍ សោយក្ក្ុមក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិ។ 
o ការបិតតំ្តងេមាា រៈអប់រេុំខភាព ែូចជា របូភាពផ្ដទ ំងធំ បោ និង ផ្ដទ ំងបា ណូ។   

- ជំរញុសអាយមានការសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យសអាយបានក្គប់ោន  និង្េពវ្ាយពី្លប ោះ
ពាល់ដនការមិនសក្បើក្បាេ់បងគន់។ 

- ក្តូវសធវើការឡណនំាអប់រកំ្បជាជនឲ្យយល់ពី្លក្បសយាជន៍ដនការសធវើអនាម័យខាួនក្បាណ  
្ទោះេឡមបង ការលាងេមាា តដែមុន និងសក្កាយសពលហូបអាហ្រ និងសក្កាយសពលសចញពី 
បងគន់។ 

- ជំរញុការសក្បើក្បាេ់សេវាេុខភាពសាធារណៈ ជាពិសេេមណឌ លេុខភាព សបើសដត ខាួន
សលើេពីពីរឡងងក្តូវក្បញាប់សៅមណឌ លេុខភាព ឬមនទីរសពទយឡែលសៅជិត សែើមបជួីយេសក្ង្ហោះ
បានទាន់សពលសវលា។ 

- ក្តូវជំរញុសអាយមានកាក្បជំុ្េពវ្ ាយែល់េហគមន៍ពីបញ្ហា េុខភាព និងអនាម័យ ែូចជា 
បំបាត់ជក្មក្មូេ សោយលុបបំបាត់អវីឡែលអាចែក់្ទឹក្បាន  េមាា តជំុវញិ្ទោះកំុ្ឲ្យមានភក់្ 
កាប់ឆ្ក រដក្ពជំុវញិ្ទោះ និងោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងអាង ឬ លាងេមាា តពាងជាសែើម ។ 

៧.៣ ថ្នន ក្់មន្ាីរ 
ក្ សក្ោោះធមមជាតិ 

- ក្តូវមានឡ្នការជួយេសន្រ្ង្ហក ោះ និងពោបាលក្បជាជនឡែលប ោះពាល់បញ្ហា េុខភាព សៅសពល
ជួបសក្ោោះធមមជាតិ ែូចជាជំងឺរក្រេូ  ក្គនុឈាម ក្គនុចាញ់ និងក្គនុសដា  សោយសធវើការអប់រ ំ
្េពវ្ាយសអាយក្បជាជនសៅរក្សេវាពោបាលសៅមណឌ លេុខភាពឡែលសៅជិតបំ្ុត។ 

- ក្តូវសធវើការអប់រ ំ្េពវ្ាយត្តមរយៈបុគគលិក្េុខ្ភិបាល និងក្ក្មុក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិសៅ
ក្បជាជនពីការឡងទំាេុខភាព និងវធិានការការពារជំងឺមួយចំនួនឡែលឡតងជួបក្បទោះសៅ
សពលមានសក្ោោះធមមជាតិ។  

- ក្តូវសក្តៀម្តល់ថ្នន ំក្ារ មីនេក្មាប់សធវើទឹក្សាា តេក្មាប់្ឹក្សៅសពលមានជំនន់ទឹក្សភាៀង 
- ក្តូវេហការជាមួយដែគូអភិវ ឈន៏ស្េងៗសៅេហគមន៏ ជួយសោោះស្សាយ្លវបិាក្ឡែល 

បណ្ដត លមក្ពីសក្ោោះធមមជាតិទំាងសនោះ។ 
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ខ ជំខឺរាក្ ន្ិខ ជំខឺក្គុន្ឈាម 

- ក្តូវមានឡ្នការក្បតិបតតិក្បចំាឆ្ន ំពីវធិានការកាត់បនាយអក្ត្តឈឺ និងសាា ប់របេ់ជំងឺរក្ និង
ក្គនុឈាម។ 

- ក្តូវជំរញុការអប់រ ំ ្េពវ្ ាយត្តមរយៈបុគគលិក្េុខ្ភិបាល និងក្ក្ុមក្ទក្ទង់េុខភាពភូមិ
សៅក្បជាជនពីការឡងទំាេុខភាព និងវធិានការការពារជំងឺ។  

- ក្តូវជំរញុក្បជាជនសអាយមានការសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យសអាយបានក្គប់ោន និង្េពវ្ាយ
ពី្លប ោះពាល់ដនការមិនសក្បើក្បាេ់បងគន់។ 

- ក្តូវេហការជាមួយដែគូអភិវ ឈន៏ស្េងៗ ក្នុងការជំរញុការសធវើបងគន់អនាម័យ។ 
- សលើក្កំ្ពេ់ចំសណោះែឹង និងការក្បក្ពឹតតរបេ់េហគន៏អំពីសារៈេំខ្ន់ដនវធិានការបង្ហក ជំងឺ

ក្គនុឈាមែូចជាៈ សែក្ក្នុងមុង ឬមុងក្ជលក់្ថ្នន ំ ក្គប់សពលសវលាទំាងសពលដងង និងសពលយប់ 
លុបបំបាត់ជំរក្មូេ អវីឡែលអាចែក់្ទឹក្ ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងអាង ឬពាង លាងេមាា តពាង។ 

- សលើក្កំ្ពេ់ការយល់ែឹងពីសរគេញ្ហា ជំងឺក្គុនឈាម ជំរញុការអនុវតត សបើសដត ខាួនសលើេពីពីរ
ឡងងក្តូវក្បញាប់សៅមណឌ លេុខភាព ឬមនទីរសពទយឡែលសៅជិត សែើមបជួីយេសក្ង្ហោះបានទាន់
សពលសវលា។ 

 

៧.៤ ថ្នន ក្់ជាតិ  

ក្. សក្ោោះធមមជាត ិ
- ក្តូវមានឡ្នការថ្នន ក់្ជាតិជួយេសន្រ្ង្ហក ោះ និងពោបាលក្បជាជនឡែលប ោះពាល់ែល់បញ្ហា េុខ

ភាពសៅសពលជួបសក្ោោះធមមជាតិ។ 
- ្តល់សេវាពោបាល និងការពារ សៅសពលមាន្លប ោះពាល់ែល់បញ្ហា េុខភាព សៅសពលជួប

សក្ោោះធមមជាតិសោយសារការឡក្បក្បួលអាកាេធាតុ។  
- ក្តូវសក្តៀមេមាា រៈបរកិាខ  ថ្នន ំសពទយេក្មាប់្គត់្គង់សៅសពលមានសក្ោោះធមមជាតិ 
- ជំរញុការអប់រ ំ្េពវ្ ាយត្តមរយៈយុទធនាការ្េពវ្ ាយថ្នន ក់្ជាតិ ឫត្តមរយៈបណ្ដត ញ

េងគមពីវធិានការការពារជំងឺមួយចំនួនឡែលឡតងឡតសក្ើតមានក្នុងកំ្ទបុងសពលជួបសក្ោោះ     
ធមមជាតិ ែូចជាជំងឺរក្រេូ  ក្គនុឈាម និងក្គនុចាញ់ជាសែើម។ 

- ក្តូវេហការជាមួយដែគូអភិវ ឈន៏ស្េងៗ ជួយសោោះស្សាយ្លវបិាក្ឡែលបណ្ដត លមក្ពី
សក្ោោះធមមជាតិទំាងសនោះ។ 

 
ខ. ជំខឺរាក្ ន្ិខ ក្គុន្ឈាម 

- ក្តូវមានឡ្នការក្បតិបតតិក្បចំាឆ្ន ំពីវធិានការកាត់បនាយអក្ត្តឈឺ និងសាា ប់របេ់ជំងឺរក្ និង
ក្គនុឈាម។ 
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- សលើក្កំ្ពេ់ និងជំរញុការ្េពវ្ាយ ត្តមរយៈយុទធនាការថ្នន ក់្ជាតិ ឫត្តមរយៈបណ្ដត ញ 
េងគម  សោយសារសផ្ដត តជាពិសេេសលើការលាងដែជាមួយសាប ូ ការ្ឹក្សាា ត ទឹក្ោំពុោះ និង
ជំរញុការសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យ។ 

- ក្តូវជំរញុត្តមរយៈយុទធនាការថ្នន ក់្ជាតិេតីពី ការជំរញុសអាយមានការសក្បើក្បាេ់បងគន់អនា-     
ម័យសអាយបានក្គប់ោនន  និង្េពវ្ ាយពី្លប ោះពាល់ឡនការមិនសក្បើក្បាេ់បងគន់។ 

- សលើក្កំ្ពេ់ចំសណោះែឹង និងការក្បក្ពឹតតរបេ់េហគន៏អំពីសារៈេំខ្ន់ដនវធិានការបង្ហក ជំងឺ
ក្គនុឈាមែូចជាៈ សែក្ក្នុងមុង ឬមុងក្ជលក់្ថ្នន ំ ក្គប់សពលសវលាទំាងសពលដងង និងសពលយប់ 
លុបបំបាត់អវីឡែលអាចែក់្ទឹក្ ោក់្ថ្នន ំអាឡបតក្នុងអាង ឬពាង លាងេមាា តពាង។ 

- សលើក្កំ្ពេ់ និងជំរញុការ្េពវ្ាយែល់េហគមន៍ពីវធិានការបង្ហក ជំងឺក្គនុឈាម ត្តម      
រយៈការ្េពវ្ ាយត្តមរយៈបណ្ដត ញេងគម  សោយសារសផ្ដត តជាពិសេេសលើការលាងដែ
ជាមួយសាប ូ ការ្ឹក្ទឹក្ោំពុោះ និងជំរញុការសក្បើក្បាេ់បងគន់អនាម័យ។ 

- សលើក្កំ្ពេ់ការយល់ែឹងពីសរគេញ្ហា ជំងឺក្គុនឈាម ជំរញុការអនុវតត សបើសដត ខាួនសលើេពី២  
ឡងងក្តូវក្បញាប់សៅមណឌ លេុខភាព ឬមនទីរសពទយឡែលសៅជិត សែើមបជួីយេសក្ង្ហោះបានទាន់
សពលសវលា។ 

- ក្តូវេហការជាមួយដែគូអភិវ ឈន៏ស្េងៗ ក្នុងការកាត់បនាយអក្ត្តឈឺ និងអក្ត្តសាា ប់របេ់
ជំងឺ។ 

 

 

 

 

 

ឧបេមព័ន្ធ 

១. ឯក្សាររបូភាព 
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របូភាពៈ ការពិភាក្ាក្ក្ុម និងការពិភាក្ាេីុជំសៅ 

 

  
របូភាពៈ អណតូ ងលូ និងអណតូ ងេនប់ 
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            របូភាពៈ ក្ឡនាងេតុក្ទឹក្ និងសាា នភាពអនាម័យសៅក្នុងភូមិ 
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      របូភាពៈ បងគន់អនាម៌យ និងសាា នភាពអនាម័យសៅក្នុងភូមិ 

 
 

 
 
 
 
 
២. បញ្ជ ីេំនួរ 

 
 

 
រាជរដ្ឋា ភិាលក្មពុជា 
ក្ក្េខួេខុាភិាល 

 
មជឈមណឌ លជាតិសលើក្ក្ំពេេ់ខុភាព 

 
 

ការចុោះអសខេតអំពី 
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ផលប ោះពាលដ់ន្ការឡក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
 
 

សេចក្តីសផតើម 
ជម្រាបសួរ លោក លោកម្រសី..... ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ ល ម្ ោះ..... មកព.ី......................................... នៃ

........................................... ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ សូមការអៃញញាត ៃិង សាា ស លោកអនក អុំពីការប្ម្របម្របួល
អាកាសធាតញលៅកនញងលខតតរតៃគីរ ី លៃោះ។ ការល្វើសាា សៃល៍ៃោះ កនញងលោលបុំណងចងដ់ងឹពីបញ្ហា ប្ម្របម្របួល
អាកាសធាតញ ៃិងបញ្ហា សញខភាពប្ដលលកើតាៃកនញងអុំឡញងលពលលនាោះ ៃិងសុំណូមពររបស់លោកអនក ប្ដល
រស់លៅកនញងលខតតលៃោះ។ ការសាា សៃល៍ៃោះ ល ើងខ្ញ ុំសៃារកាការសាា តជូ់ៃ ៃិងមៃិ កលៅផ្សពវផ្ា ខញស
ពីលោលបុំណងខាងលលើលៃោះលឡើ ។ ការសាា សៃរ៍បស់ខ្ញ ុំបាទ លម្របើរ ៈលពលម្របប្ែល៦០នាទី លតើលោក
អនក អៃញញ្ហា តផ្ដល់បទសាា សៃដ៍ល់ម្រកុមល ើងខ្ញ ុំបាៃប្ដរឬលទ? 

- លបើចលមលើ  ចាស៎/បាទ   ចាបល់ផ្ដើមការសាា សៃល៍ោ លម្របើបញ្ជ ីសុំណួរ។ 

- លបើចលមលើ  លទ         ម្រតូវបញ្ចបក់ារសាា សៃ ៍ៃិងម្រតូវប្សវងរកអតិថិជៃថមីលទៀត។ 

 

បញ្ជេីណួំរ ការចុោះអសខេតអំពី 
ផលប ោះពាលដ់ន្ការឡក្បក្បួលអាកាេធាតុ 

ឡផនក្ទ្ី១ - ការេសខេតផ្ទា ល ់
1. ការសង្កេតង្ោយផ្ទា ល់-ស្ថា នភាពផ្ាះអ្នកស្សុក (ភូមិ.................ឃ ុំ.............. ស្សកុ
..............)៖ ថតរូបភាព (បកគន់ ស្បភពទឹក ស្ថា នភាពអ្នាម័យ កន្នែកលាកដៃ បរសិ្ថា នជ ុំវញិ
ផ្ាះ សម្ភា រៈសត កទឹក) 

2. គូសន្ផ្នទីភូមិ-(ន្ផ្នទីម្ភនស្ស្ថប់) 
a. ចុំនួនខ្នកផ្ាះ....................  
b. ស្បង្ភទបកគន់៖  

i. (១)បកគន់ចាក់ទឹក.............. 
ii. (២)បកគន់ចាក់ង្ផ្ះ............. 
iii. (៣)បង្នាា របក់ពាសវាលពាសកាល............ 
iv. (៣).................. 
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c.  ស្បភពទឹក៖ 
i. ការផ្គត់ផ្គក់ទឹកស្ថា ត (ឯកជន-រៃឋ-អ្កគការ) 
ii. ស្សះទឹក 
iii. សាឹក 
iv. បឹក 
v. អូ្រ 
vi. ស្បង្ភទអ្ណ្តូ ក 

1. លូ 
2. សនប់ 
3. ៃី 
4. ............ 

d. ស្ថា នភាពអ្នាម័យ 
i. ភក់ស្រុំង្ៅង្ស្កាមផ្ាះ/ផ្ាះបាយ ឬ ជិតកន្នែកចុំអិ្នអាហារ ឬភក់ស្រុំន្កែរផ្ែូវ 
ii. ដស្ពស  បស្ទុបជ ុំវញិផ្ាះ 
iii. សតវចិញ្ច ឹមង្ៃីរពាសវាលពាសកាល 
iv. ការង្ចាលកាកសុំណ្ល ់
v. ង្ផ្េកៗ........................... 

ឡផនក្ទ្ី២—ការពិភាក្ាក្ក្ុម (១សមា ខ) 
១-ង្តីង្ៅកន ក ភូមិ ឃ ុំ ស្សុក របស់ង្លាកអ្នកធ្លែ ប់ម្ភនការន្ស្បស្បួលអាកាសធ្លត  
(បញ្ហា អាកាសធ្លត )អ្វីខ្ែះ? 
 ល.រ បញ្ហា នានា សួរសុំណួ្រង្ៃញ—ៃុំង្ណី្រការដនបញ្ហា នីមួយៗ ង្កីតញឹកញាប់ប  នណា? 
១ ទឹកជុំនន់  

 
 
 
 

២ ង្ស្រះរ ុំក
សងួត 
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៣ ខ្យល់ពយ ះ 

 
 
 
 

 
 
 

៤ រនាះបាញ់ 
 
 
 
 

 
 
 

៥ ង្ផ្េកៗ 
 
 
 
 
 

 

២-ង្ៅង្ពលម្ភនការន្ស្បស្បលួអាកាសធ្លត  ង្តីបញ្ហា ស ខ្ភាពអ្វីខ្ែះន្ៃលង្កីតម្ភនង្ៅភូមិ ឃ ុំ  
ស្សកុរបស់អ្នក 
ល.រ  មូលង្េត  វធិ្លនការការពារ មង្យោបាយង្យវីឳ្យស្បង្សីរ 
១ ជុំកឺរក  

 
 
 
 
 

  
 
 
 

២ ជុំកឺស្គុនឈាម  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

៣ ជុំកឺស្គុនចាញ់    
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៤ ការលក់ទឹក  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

៥ របួស (ៃួល
...) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

៣-ង្តីកត្តត អ្វីខ្ែះន្ៃលររ ុំក 
• ការលាកដៃរមួយស្ថប ូ និកទឹកស្ថា ត 

 
 
 

• ង្ស្បីស្បាស់បកគន់អ្នាម័យ 
 
 
 

• ការង្ស្បីស្បាស់ទឹកស្ថា តសស្ម្ភប់េូប  
 
 
 

• អ្នាម័យលុំង្ៅោឋ ន  
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• ការការពារជុំកឺស្គុនចាញ់ ជុំកឺស្គុនឈាម (ទម្ភែ ប់ង្ៃកកន កម ក)  
 
 
 
៤-ង្តីង្លាកអ្នកស្តវូង្យវីអ្វី ង្ៃីមែងី្យវីឲ្យស្បង្សីរង្ កីនូវអ្នាម័យខ្ែួនស្បាណ្ លុំង្ៅោឋ ន បកគន់ ង្ៃីមែកីារ
ពារស្កុមស្គសួ្ថរពី ជុំកឺរក ឬជុំកឺស្គុនឈាម? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៥-ង្តីង្មភូមិ ឬង្មកន្រ្នាា ញរបស់អ្នក ស្តវូង្យវីអ្វី ង្ៃីមែងី្យវីឲ្យស្បង្សីរង្ កីនូវអ្នាម័យខ្ែួនស្បាណ្ លុំង្ៅ
ោឋ ន បកគន់ ង្ៃីមែកីារពារស្បរជនពី ជុំកឺរក ឬជុំកឺស្គុនឈាម? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦-ង្តីម្ភនកត្តត អ្វីខ្ែះន្ៃលង្យវីឲ្យអ្នកអាចការពារពីជុំកឺរក ឬជុំកឺស្គុនឈាម? 
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ឡផនក្ទ្ី៣—ការេមាា េន្៍េុជីសក្ៅចំសពាោះជន្បសគគ ល (ង្មភូមិ ស្កុម
ស្ទស្ទក់ស ខ្ភាពភូមិ ង្មក លសមព័នធ អ្នកម្ភនឥទធិពលកន កភូមិ) 
១-ង្តីម្ភនផ្លប ះពាល់ដនការន្ស្បស្បួលអាកាសធ្លត អ្វីខ្ែះ? (ភូមិឬ ឃ ុំឬ ស្សកុង្លាកអ្នក)(៣ឆ្ន ុំ) 
ល.រ ផ្លប ះពាល់ន្ៃលធ្លែ ប់ង្កីត

ម្ភន 
សុំណួ្រង្ៃញ 

១ ទឹកជុំនន់  
 
 
 
 

២ ង្ស្រះរ ុំកសងួត  
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៣ ខ្យល់ពយ ះ  
 
 
 
 

៤ រនាះបាញ់  
 
 
 
 

៥ ង្ផ្េកៗ  
 
 
 
 
 

២-ង្តីម្ភនជុំកឺ ឬបញ្ហា ស ខ្ភាពអ្វីខ្ែះន្ៃលង្កីតម្ភនង្ កី ង្ៅង្ពលម្ភនការន្ស្បស្បួលអាកាសធ្លត ? 
 ល.រ  មូលង្េត  វធិ្លនការការពារ មង្យោបាយង្យវីឳ្យស្បង្សីរ 
១ ជុំកឺរក    

 
 
 
 
 

២ ជុំកឺស្គុនឈាម    
 
 
 
 
 

៣ ជុំកឺស្គុនចាញ់    
 
 
 



46 
 

 
 

៤ ការលក់ទឹក    
 
 
 
 
 

៥ របួស (ៃួល...)    
 
 
 
 

៦ ង្ផ្េកៗ    
 
 
 
 
 

៣-ង្តីកត្តត អ្វីខ្ែះន្ៃលររ ុំក 
• ការលាកដៃរមួយស្ថប ូ និកទឹកស្ថា ត 

 
 
 

• ង្ស្បីស្បាស់បកគន់អ្នាម័យ 
 
 
 

• ការង្ស្បីស្បាស់ទឹកស្ថា តសស្ម្ភប់េូប  
 
 
 

• អ្នាម័យលុំង្ៅោឋ ន  
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• ការការពារជុំកឺស្គុនចាញ់ ជុំកឺស្គុនឈាម (ទម្ភែ ប់ង្ៃកកន កម ក)  
 
 
 
៤-ង្តីង្លាកអ្នកស្តវូង្យវីអ្វី ង្ៃីមែងី្យវីឲ្យស្បង្សីរង្ កីនូវអ្នាម័យខ្ែួនស្បាណ្ លុំង្ៅោឋ ន បកគន់ ង្ៃីមែកីារ
ពារស្កុមស្គសួ្ថរពី ជុំកឺរក ឬជុំកឺស្គុនឈាម? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៥-ង្តីង្មភូមិ ឬង្មកន្រ្នាា ញរបស់អ្នក ស្តវូង្យវីអ្វី ង្ៃីមែងី្យវីឲ្យស្បង្សីរង្ កីនូវអ្នាម័យខ្ែួនស្បាណ្ លុំង្ៅ
ោឋ ន បកគន់ ង្ៃីមែកីារពារស្បរជនពី ជុំកឺរក ឬជុំកឺស្គុនឈាម? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦-ង្តីម្ភនកត្តត អ្វីខ្ែះន្ៃលង្យវីឲ្យអ្នកអាចការពារពីជុំកឺរក ឬជុំកឺស្គុនឈាម? 
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៧-ង្តីអ្នកយល់ង្ឃញីៃូចង្មតចអ្ុំពីស្ថា នភាពភូមិរបស់អ្នកនាង្ពលបចច បែននកន កការង្ ែ្ីយតបនឹកបញ្ហា
ស ខ្ភាពទាក់ទកនឹកការន្ស្បស្បលួអាកាសធ្លត ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
ង្តីស្ថា នភាពភូមិអ្នកម្ភនអ្វីរកីចង្ស្មីន ឬន្ស្បស្បលួង្ទ? ង្បីង្ទ ង្េត អ្វី? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ង្តីអ្នកគិតថាអាចង្យវីអ្វីខ្ែះ ង្ៃីមែឲី្យស្ថា នភាពភូមិម្ភនការរកីចង្ស្មីន? 

 
 


