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iអារម្ភកថា

. អសំពើេិងសាសៅសលើសេ្ដីនិងកុមារ.គឺជាក្ដីកង្ល់ថ្នាកេុខភាពរាធារណៈែធ៏្ងនធ់្ងរនិងជាការ.

រសំោភ.េិទ្ធិមនុេ្សថែលបង្កឲ្យមាន្លបោ៉ះពាល់ែល់ជដីវតិមនុេ្សជាពិសេេសេ្ដីនិងកុមារ។.អសំពើ.

េិងសា.សៅសលើសេ្ដីនិងកុមារបង្កការរខំានែល់ែំសណើ រការកបយុទ្ធកបឆាងំសលើសមសរាគសអែេ៍/ជំងសឺអែេ៍

និងការថកលមអែេុខភាពបន្ពូជនិងេុខភាពកុមារ។.រ្ានភាពសនោះ.ទាមទារឲ្យមានការស្លែើយតបែក៏គប.់

កជរុងសកជាយពដីវេ័ិយេុខាភបិាល។.សោលការណ៍ថណន្សំនោះសរៀបចំស�ើងសែើម្បដីោកំទែល់អនាក្្ល់.

សេវា.ថ្ទាេុំខភាពេំសៅបង្្ក រនិងការស្លែើយតបរបេ់កបពន័្ធេុខាភបិាលសៅនឹងអំសពើេិងសាសលើ.

សេ្ដីនិងកុមារ។

. ការសរៀបចំសេចក្ដីថណន្ថំានា កជ់ាតិកនាុងវេ័ិយេុខាភបិាលេកមាបក់គបក់គងអសំពើេិងសាសៅសលើ

សេ្ដីនិងកុមារកតរូវបានអនុវត្កេបសៅតាមថ្នការយុទ្ធរាសេរ្បេ់កកេួងេុខាភបិាលឆានា .ំ២០០៨-

២០១៥.យុទ្ធរាសេជ្ាតិេកមាបេុ់ខភាពបន្ពូជនិង្លែូវសភទឆានា ២ំ០១៣-២០១៥.គំនិត្្ួចស្្ើម.

េកមាប.់ពសនលែឿនការកាតប់ន្យអកតារាលែ បរ់បេ់មាតានិងទារកសទើបសកើតរបេ់កកេួងេុខាភបិាល្ ្

ន្២ំ០១០-២០១៥.ថ្នការេកម្ភាពជាតិេកមាបទ់បរ់ា្ក តអ់ំសពើេិងសាសលើសេ្ដីឆានា .ំ២០១៤-

២០១៨។.សោលការណ៍ថណន្ទំាងំសនោះ.កក៏តរូវបានអនុសោមកេបតាមការអនុវត្លអែបំ្ុតសៅកនាុងេ

េគមនអ៍ន្រជាតិែូចជាសោលការណ៍ថណន្េំ្ដីពដីសវជ្ជរាសេ្.និងសោលនសោបាយ.េកមាបស់្លែើយតប

សៅនឹងអសំពើេិងសារបេ់នែគូេនាិទ្ធរានា ល.និងអសំពើេិងសាខាង្លែូវសភទសលើសេ្ដី. របេ់អង្គការេុខភាព.

ពភិពសោក.នងិការកគបក់គងសវជ្ជរាសេស្ៅសលើកុមារនងិមនុេ្សសពញវយ័ថែលធាលែ បទ់ទួលរងអំសពើ.

េងិសា្លែូវសភទ.របេ់អង្គការ.USAID.។

. សោលការណ៍ថណន្សំនោះ្ល់្នូវបទោឋា នេកមាបក់ារ្្ល់សេវា.និងទកមងក់ារសវជ្ជរាសេ.្

ថែលមានគុណភាពខ្េ់.និងកគបក់ជរុងសកជាយេកមាបស់េ្ដី.និងកុមារថែលធាលែ បរ់ងសកោោះសោយអំសពើ.

េិងសា.និងសលើកទឹកចិត្ែល់អនាក្្ល់សេវាោកំទសែើម្បដីកំណត.់និងសកៀងគររកធនធានឲ្យឆាបរ់េ័េ.

េកមាបស់េ្ដី.និងកុមាររងសកោោះសៅមណ្ឌ ល្្ល់សេវាថ្ទាេុំខភាព។.សោលការណ៍ថណន្ទំាងំសនោះ.

្្ល់.នូវការកគបក់គងសវជ្ជរាសេ.្ការោកំទែំបូង.និងការបញ្ជូ នសៅទទួលសេវាកម្ការពារថ្នាកេង្គម.

និងជំនួយថ្នាកចបាបេំ់ខាន់ៗ ។.ជាលទ្ធ្ល.ការកគបក់គងកគបក់ជរុងសកជាយកនាុងកបពន័្ធេុខាភបិាលសលើ.

អំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី. និងកុមារតកមរូវឲ្យមានការេេការជិតេនាិទ្ធជាមយួនឹងវេ័ិយស្្សងៗ.

និងភានា កង់្រពាកព់ន័្ធេំខាន់ៗ .កពមទាងំកបពន័្ធមយួសែើម្បដីកតរួតពិនិត្យការកគបក់គងគុណភាព។

អារម្ភកថា



ii អារម្ភកថា

. សោលការណ៍ថណន្េំ្ដីពដីការកគបក់គង.គឺជាឧបករណថែលមានតនមលែេកមាបក់បធានថ្នាក.

េុខាភបិាល.នងិអនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពកនាុងមណ្ឌ លេុខភាព.នងិមនទាដីរសពទ្យបថងអែក។.សោលការណ៍.

ថណន្ទំាងំសនោះសែើរតួជាឧបករណ៍មយួកនាុងការថណន្បំុគ្គលិកេុខាភបិាលនូវចំណុចជាសកចើនរមួមាន

េុខភាពបន្ពូជ.និងេុខភាពកុមារ.សែើម្បដីបង្្ក រនិងការស្លែើយតបរបេ់កបពន័្ធេុខាភបិាលសៅនឹងអំសពើ

េិងសាសលើសេ្ដីនិងកុមារ។

. . . . . . . .ភនាសំពញ,.ន្្ងទដី..........ថខ............ឆានា ២ំ០១៤

        រដ្ឋមន្រ្តីកកសងួសខុាភិបាល



iiiសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

. សោលការណ៍ថណន្ថំានា កជ់ាតិេកមាបក់បពន័្ធេុខាភបិាលេ្ដីពដីការកគបក់គងអសំពើេិងសាសលើសេ្ដី.និង.

កុមារមនិអាចចងកកងបញ្ចបស់ទ.កបេិនសបើមនិមានការោកំទពដីភានា កង់្រជាសកចើនថែលសធ្ើការសលើអសំពើេិងសាសលើ..

សេ្ដី.និងកុមារ។កកេួងេុខាភបិាលេូមថ្លែងអំណរគុណចសំពាោះកិច្ចខិតខំកបឹងថកបង.្នទាៈ.និងការសប្ជាញា ចិត្ែ.៏

ខាលែ ងំកាលែ .របេ់តំណ្ងមកពដីរោឋា ភបិាល.និងអង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាលថែលបានចូលរមួចថំណកកនាុងការសរៀបចំ

សោលការណ៍ថណន្នំ្ន្។

កកេួងេុខាភបិាលេូមថ្លែងអំណរគុណោ៉ងកជាលសករៅចសំពាោះមូលនិធិអង្គការេេកបជាជាតិ.

េកមាប.់កបជាជនេកមាបក់ារោកំទថ ន្ាកេិរញញា វត្ុនិងបសច្ចកសទេ.កពមទាងំកកេួងការរបរសទេ.និងពាណិជ្ជកម្.

ននកបសទេអសូរ្ាលដី.(DFAT)..ថែលបានោកំទកនាុងការសបាោះពុម្សេៀវសៅសនោះស�ើង។

. កកេួងេុខាភបិាលកេូ៏មថ្លែងអំណរគុណ.និងសកាតេរសេើរោ៉ងកជាលសករៅ្ងថែរចសំពាោះការោកំទ

ពដីអង្គការេុខភាពពិភពសោកអង្គការយូនដីសេេ្និងនែគូអភវិឌ្ឍនទ៍ាងំអេ់េកមាបក់ារោកំទថ ន្ាកបសច្ចកសទេ.

កពម.ទាងំការថណន្កំគបែ់ំសណើ រការននការសរៀបចំសែើម្បដីបសង្កើតសោលការណ៍ថណន្នំ្ន្។..

. កកេួងេុខាភបិាលកេូ៏មថ្លែងអំណរគុណែល់ន្យកោឋា នការពារេុខភាព្ងថែរចំសពាោះការេកមប

េកមរួលែល់កិច្ចខិតខំកបឹងថកបងកនាុងការបសង្កើតសោលការណ៍ថណន្ទំាងំសនោះ.និងេូមអរគុណចំសពាោះមនទាដីរ.

េុខាភបិាល.កពមទាងំបុគ្គលិកេុខាភបិាលទាងំអេ់ថែលបាន្្ល់ការថណន្ថំ្នាកបសច្ចកសទេ.និងទិននានយ័

សៅកនាុងសេចក្ដីពកង្ង្ងថែរ។.

. ជាចុងសកកាយ.េូមថ្លែងអំណរគុណចំសពាោះទដីកបឹកសាថែលបានពកង្ងនិងថកេកមរួលសោលការណ៍.

ថណន្សំោយ.ថ្អែកសលើមតិសោបល់របេ់ភានា កង់្រពាកព់ន័្ធន្ន្។..

សសចក្តីថ្លែងអំណរគុណ





vពាក្យកាត់

AIDS ជំងឺសអែេ៍

CCWC គណៈកម្ាធិការទទួលបនទាុកកិច្ចការន្រ ដីនិងកុមារ

DNA ឌដី.អិន.សអ.(អាេុដីតសែអ៊ុកេុដីរ ដីបូនុយសកលែអុិច)

DoWA មនទាដីរកិច្ចការន្រ ដីសខត្

DoH មនទាដីរេុខាភបិាលសខត្

EC ការការពារកំសណើ តបន្ទា ន់

GBV អំសពើេិងសាថ្អែកសលើសយនឌរ័.

FP ជនបសង្្គ ល

MDG សោលសៅអភវិឌ្ឍនេ៍េេ្សវត្ស

MoH កកេួងេុខាភបិាល

MoI កកេួងមហាន្ទា

MoWA កកេួងកិច្ចការន្រ ដី
MoSVY កកេួងេង្គមកិច្ច.អតដីតយុទ្ធជន.និងយុវនដីតិេម្បទា.

MoU អនុេ្សរណៈននការសោគយល់ោនា

OVC កុមារកំកពា.និងកុមារង្យរងសកោោះ.

NGO អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាល

PEP វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍

PLHIV អនាក្ទាុកសមសរាគសអែេ៍

PMTCT ការបង្្ក រការ្លែងសមសរាគសអែេ៍ពដីម្ាយសៅកូន

RH េុខភាពបន្ពូជ.

RTI ការ្លែងជំងឺតាម្លែូវបន្ពូជ

STI ជំងឺកាមសរាគ

UN អង្គការេេកបជាជាតិ
UNFPA មូលនិធិអង្គការេេកបជាជាតិេកមាបក់បជាជន

UNICEF មូលនិធិអង្គការេេកបជាជាតិេកមាបកុ់មារ

USAID ទដីភានា កង់្រេេរែឋាអាសមរកិេកមាបក់ារអភវិឌ្ឍនអ៍ន្រជាតិ

VAC អំសពើេិងសាសៅសលើកុមារ.

VAW អំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី

ពាក្យកាត់



vi ពាក្យកាត់

VAW/C អសំពើេិងសាសៅសលើសេ្ដីនិងកុមារ.

WHO អង្គការេុខភាពពិភពសោក.



viiសទ្ទា នុក្រម

ការរសំោភបំពាន៖.ការសកបើកបាេ់អណំ្ចមនិេមរម្យថែលមានចារ ដីណ្មានា កស់កបើសែើម្បដីទទួលបានការកគបក់គង.

ឬបានអត្កបសោជនព៍ដីការរសំោភបំពាន.សេើយបង្កសកោោះថានា កែ់ល់រាងកាយ.្លែូវចិត្.សភទ.សេែឋាកិច្ចឬបង្កឱ្យមាន

ការភយ័ខាលែ ច។.ការរសំោភបំពានរារាងំមនុេ្សមានា ក់ៗ មនិឲ្យេសកមចចិត្សោយសេរ ដី.និងបង្ំពួកសគឲ្យកបកពឹត្.

្ទាុយពដី្នទាៈរបេ់ពួកសគ។

ការបង្ិតបង្ំ៖.ការបង្ំ.ឬពយាោមបង្ំបុគ្គលមានា កស់្្សងសទៀតកនាុងអាកប្បកិរោិ្ទាុយនឹង្នទាៈរបេ់បុគ្គលមានា ក់

សន្ោះសោយគំរាមកថំេង.ជំរុញសោយពាក្យេម្ដី.បញ្្ជ .បសញ្ឆោ ត.ការសធ្ើតាមរាេន្.ទសំនៀមទោំបជ់នជាតិឬ.

អំណ្ចសេែឋាកិច្ច។

ការយល់កពម៖.សធ្ើការសកជើេសរ ើេសោយ្្ល់ែំណឹងសោយសេរ ដី.និងសោយេ្័កគចិត្កនាុងការសធ្ើអ្ដីមយួ។.សគ.

មនិចាតទុ់កថាមានការយល់កពមសទ.សៅសពលថែលមានការយល់កពមសន្ោះសកើតស�ើងសោយការគំរាមកំថេង.

បង្ិតបង្ំ.ឬទកមងណ់្មយួននការបង្ិតបង្ំ.ការចាបជ់ំរតិ.ការបនលែំ.ការបសញ្ឆោ ត.ឬការថ្លែងសបាកកបាេ់។

កុមារ៖.បុគ្គលណ្ថែលមានអាយុសកកាម.១៨.ឆានា ។ំ.

អំសពដីេិងសាកនាុងកគរួរារ៖.អសំពើេិងសាកនាុងកគរួរារថែលបានកំណតស់ោយចបាបន់នកពោះរាជាណ្ចកកកម្ុជា.រមួមាន

អំសពើេិងសាសៅសលើប្ដីឬកបពន្ធ.កូនកនាុងបនទាុក.ឬបុគ្គលថែលរេ់សៅសកកាមែំបូល្ទាោះថតមយួ.និងអនាកថែលសៅ.

កនាុងបនទាុកកគរួរារ។

អំសពើេិងសាសៅសលើនែគូសេនាហា៖.េំសៅសលើអាកប្បកិរោិរបេ់នែគូសេនាហា.ឬអតដីតនែគូសេនាហាថែលបង្កឲ្យ.

សកោោះថានា កែ់ល់រាងកាយ.្លែូវសភទ.ឬ្លែូវចិត្. ែូចជា.ការរសំោភសលើរាងកាយ.ការបង្ិតបង្ំខាង្លែូវសភទ.

និងការរសំោភបំពានខាង្លែូវចិត្.ថ្នាកសេែឋាកិច្ចនិងអាកប្បកិរោិថែលកតរួតកតាអនាកែនទ។

ការោកំទែំបូង៖.ការោកំទែំបូងសនោះេំសៅសលើកកមតិអប្បបរមាននការោកំទ.(ការោកំទែំបូង).និងភាពកតឹមកតរូវ

ននបទពិសរាធនព៍ួកសគថែលគួរថតទទួលសោយសេ្ដីទាងំអេ់ថែលកបាបអ់ំពដីអំសពើេិងសា.ឲ្យអនាកថ្ទាេុំខភាព.

បានែឹង។

អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាព៖.េំសៅសលើគិោនុបោឋា ក-យិកា.្្ប.សវជ្ជបណ្ឌិ ត.ឬបុគ្គលស្្សងសទៀតថែលសធ្ើការសៅ

កនាុងមនទាដីរសពទ្យ.គលែដីនិក.ឬគលែដីនិកថ្ទាេុំខភាពបឋម.ឬកថនលែង្្ល់សេវាកម្ថ្ទាេុំខភាពស្្សងសទៀត។

ចារ ដី៖.បុគ្គល.កករុម.ឬរ្ាបន័ថែលបង្កភាពឈចឺាប.់និងសកបើអំសពើេិងសាសោយបង្ិតបង្ំ.ឬរសំោភបំពានកនាុងករណដី

ស្្សងៗសៅសលើបុគ្គល.ឬកករុមមនុេ្សសោយផ្ទា ល់.ឬមនិផ្ទា ល់។.

សទ្ទា ្ុរកកម



viii សទ្ទា នុក្រម

អំសពដីេិងសាសលើ្លែូវសភទ៖.ជាេកម្ភាពទាកទ់ងនឹង្លែូវសភទ.ការប៉ុនបង៉សធ្ើេកម្ភាពទាកទ់ងនឹង្លែូវសភទ.ពាក្យ

េំែដីឬកាយវកិារថែលអនាកែនទមនិចងប់ាន.ឬេកម្ភាពជួញែូរ.ឬអំសពើសបៀតសបៀនសករ ្ខ្៏ាេ់និងកបទូេ្សសករ ្.៏

ចំសពាោះនរណ្មានា កស់ោយបង្ិតបង្ំ. សទាោះទំន្កទ់ំនងរបេ់ពួកសគជាមយួនឹងជនរងសកោោះជាអ្ដីកស៏ោយ.

សៅទដីកថនលែងណ្កស៏ោយ.ែូចជាសៅ្ទាោះ.ឬកថនលែងសធ្ើការជាសែើម។

ការរសំោភសេពេន្វៈ៖.ជាកបសភទមយួសទៀតននអំសពើេិងសាសលើ្លែូវសភទ.ថែលថតងរមួមានការសកបើកបាេ់កមាលែ ងំ

កាយ.ឬការបង្ំសែើម្បដីទទួលបាន.ឬបញ្ចូ លអង្គជាតិឬឧបករណ៏្លែូវសភទ។.វាមានែូចជាការរសំោភសេពេន្វៈ.

ថែលកតរូវបានកំណតថ់ា.ជាការបង្ំថ ន្ាករាងកាយ.ឬការេ៊កលិង្គចូលសោនដី.ឬរន្ធគូទ.ឬថ្នាកស្្សងសទៀតនន.

រាងកាយសោយបង្ំ។

ជនរងសកោោះ៖.បុគ្គលថែលកតរូវបានសគបំពានសលើ្លែូវកាយ.្លែូវសភទ.្លែូវចិត្និង/ឬសេែឋាកិច្ច។

អសំពើេិងសាសលើសេ្ដី៖.េកម្ភាពអំសពើេិងសាទាកទ់ងនឹងសយនឌរ័បណ្្លឲ្យ.ឬអាចបណ្្លឲ្យមានសកោោះថានា ក.់

ែល់រាងកាយ.្លែូវសភទ.ឬ្លែូវចិត្ឬសេែឋាកិច្ច.ឬការឈចឺាបច់ំសពាោះសេ្ដី.ែូចជាការគំរាមកំថេង.ការបង្ិតបង្ំ.ឬការ

ែកេូតសេរ ដីភាពសោយបំពានទាងំសៅទដីរាធារណៈ.ឬកនាុងជដីវតិឯកជន។

អសំពើេិងសាសលើកុមារ៖.េំសៅសលើការសកបើកមាលែ ងំ.ឬអណំ្ច.ការគំរាមកថំេង.ឬេកម្ភាពស្្សងៗសោយសចតន្.

សលើកុមារ.ថែលកបកពតឹ្សោយបុគ្គល.ឬកករុមមនុេ្សថែលបង្កឲ្យសកោោះថានា កខ់ាលែ ងំឬជាកថ់េ្ងចំសពាោះេុខភាព.

ការរេ់រាន.ការលូតោេ់.ឬសេចក្ដីន្លែ្នាូររបេ់កុមារ។.សនោះរមួមានកគបទ់កមងន់នការកបកពឹត្មនិកតឹមកតរូវសលើ្លែូវ

កាយ.្លែូវចិត្.និង/ឬសេែឋាកិច្ចការសបៀតសបៀនសករ ្ខ្៏ាេ់និងកបទូេ្សសករ ្.៏ការមនិយកចិត្ទុកោក.់និងការសកង.

កបវញ័្ច .ស្្សងៗថែលសកើតស�ើងកនាុងបរបិទននទំន្កទ់ំនងកនាុងការទទួលខុេកតរូវ.ការសជឿទុកចិត្.ឬអំណ្ច។.



1១- សេចក្ដីស្្ើម

១.១.សេតុអ្ដីកតរូវមានសោលការណ៍.ថណន្ថំានា កជ់ាតិេ.កមាប.់កបពន័្ធេុខាភបិាលេ្ដីពដីការកគប.់

កគង.អំ.សពដីេិងសាសលដីសេ្ដីនិងកុមារ?

មណ្ឌ លថ្ទាេុំខភាព.និងអនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពជាកថនលែងែំបូង.ឬកថនលែងថតមយួសករៅពដី្ទាោះថែល.

សេ្ដី.និងកុមារថែលធាលែ បទ់ទួលរងការរសំោភបំពាន.ឬអំសពើេិងសាអាចទាកទ់ងបាន។.អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាព

មានតួន្ទដីោ៉ងេំខានស់ែើម្បដ្ី ្ល់ពត័ម៌ាន.និងសលើកកម្េ់ការយល់ែឹងេង្គមេ្ដីពដីអំសពើេិងសាចំសពាោះសេ្ដី.និង.

កុមារ.ថែលជាបញ្ហា េុខភាពរាធារណៈកបឹកសាសោបល់.និងបញ្ជូ នជនរងសកោោះ.និងកគរួរាររបេ់ពួកសគបន្សៅ

រកការពយាបាលបថនម្។.អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពថែលមនិការយល់ែឹងចបាេ់ោេ់.ឬមនិបានសកតៀមខលែួនរចួ

រាល់អាចសធ្ើឲ្យជនរងសកោោះកានថ់តមានហានិភយ័ននអសំពើេិងសាឬអាច្ល់្ការថ្ទាមំនិកតឹមកតរូវ។.ការ.មនិ.

សោោះករាយបញ្ហា អសំពើេិងសាសលើសេ្ដី.និងកុមារគឺជាការមនិសោោះករាយបញ្ហា ែេំ៏ខានន់នេុខភាព្លែូវសភទ.និង.

េុខភាពបន្ពូជ។

. សោលការណ៍ថណន្ថំានា កជ់ាតិេកមាបក់បពន័្ធេុខាភបិាលេ្ដីពដីការកគបក់គងអសំពើេិងសាសលើសេ្ដី.និង.

កុមារ.នឹងជួយ��ោកំទអនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពកនាុងការ្ល់្សេវាថ្ទាែំក៏គបក់ជរុងសកជាយ.និងមានគុណភាព.

ខ្េ់.ែល់ជនរងសកោោះជាសេ្ដីនិងកុមារ.កពមទាងំេេគមនទ៍ាងំមូល។.សោលការណ៍ថណន្សំនោះជួយ��ឲ្យអនាក្្ល់

សេវាថ ន្ាកសវជ្ជរាសេនូ្វនដីតិវធិដីកនាុងការកគបក់គងជនរងសកោោះពដីអសំពើេិងសា.និងបញ្ជូ នបន្ជនរងសកោោះសៅសេវា.

េមរម្យស្្សងសទៀតសៅកគបក់កមតិនិងធនធានេេគមន។៍.សែើម្បដីោកំទការអនុវត្សោលការណ៍ថណន្ថំានា ក.់

ជាតិទាងំសនោះ.សយើងនឹងមានេមា្ភ របណុ្ោះបណ្្លបថន្មនឹងបរោិយោ៉ងលអែិតលអែនអ់ំពដីចំសណោះែឹង.និងជំន្ញ

ចាបំាចក់នាុងការអនុវត្សោលការណ៍ថណន្សំនោះ។..

១.២..សោលបណំង.នន.សោលការណ៍.ថណន្ថំានា កជ់ាតិេ.កមាប.់កបពន័្ធេុខាភបិាលេ្ដីពដីការ.កគប.់

កគងអំ.សពដីេិងសាសលដីសេ្ដី.និងកុមារ

 សោលការណ៍ថណន្សំនោះមានសោលបំណងធាន្ថាសេ្ដីនិងកុមារថែលធាលែ បទ់ទួលរងអសំពើេិងសា.ឬការ.

រសំោភ.បំពានទទួលបានការស្លែើយតបសពញសលញ.មានកបេិទ្ធភាព.និងកគបក់ជរុងសកជាយពដីកបពន័្ធេុខាភបិាល.

និងបញ្ជូ នបន្សៅទទួលសេវាថ្ទាេុំខភាពេមរម្យ.រមួទាងំធនធានរបេ់េេគមន៍្ ងថែរ។.សោលបំណង.

គឺ៖

១-សសចក្តីស្្ើម
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១.. ថណន្អំំពដីការស្លែើយតបរបេ់កបពន័្ធេុខាភបិាលសៅនឹងអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី.និងកុមារ.ែូចជា.

ការ្ល់្ការោកំទែំបូង.ការទទួលបានការយល់កពមសោយការជូនែំណឹងេ្ដីពដីទកមងស់វជ្ជរាសេ.្

និងការសធ្ើសកាេល្យវចិយ័ថែលបានសកជើេសរ ើេ.ការរកសាឯកជនភាពនិងការេមា្ង ត.់ការកគបក់គង.

របេួ.និងការពយាបាល.និងបញ្ជូ នអនាកជំងឺសែើម្បដីទទួលការថ្ទាបំថន្ម.និងសេវាកម្ស្្សងសទៀត.

ថែលមនិមានលក្ណៈសវជ្ជរាសេ្។

២.. ធាន្នូវការកគបក់គងថែលមានលក្ណៈេង្ោ់រេកមាបស់េ្ដី.និងកុមារថែលទទួលរងសោយ.

អំសពើេិងសា.ែូចជាការការកបមូល.ការរកសាភេ្ុតាង.និងការសធ្ើសកាេល្យវចិយ័.(សោយមានការ.

យល់កពមពដីជនរងសកោោះ).សកកាមកិច្ចេេការពេុវេ័ិយជាមយួនែគូេំខាន់ៗ ។

៣.. ពកងងឹចំណងទាកទ់ងរវាងកថនលែងពយាបាលេុខភាព.និងេេគមនស៍ែើម្បដីបសង្កើនការសកបើកបាេ់.

សេវាថែលមានកបេិទ្ធភាព.និងទានស់ពលសវោសែើម្បដីោកំទសពលមានអសំពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី.

និងកុមារ។

៤.. ករាងេមត្ភាព.និងបណុ្ោះបណ្្លអនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពសែើម្បដីឲ្យពួកសគអាចចូលរមួ.

បង្្ក រអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី.និងកុមារ.និង្្ល់សេវាស្លែើយតបែម៏ានកបេិទ្ធភាពស្្សងៗសទៀត។

៥.. បសង្កើនការយល់ែឹងកនាុងចំសណ្មអនាក្្ល់សេវាថ្ទាេុំខភាពអំពដីអំសពើេិងសាសលើសេ្ដីឲ្យកានថ់ត.

យល់ចបាេ់អំពដីតកមរូវការននការស្លែើយតបថ្នាកេុខាភបិាលែក៏តឹមកតរូវ។.

៦.. ថណន្អំំពដីទកមងក់ារេកមាបក់ារធាន្គុណភាពេកមាបស់េវាកគបក់ជរុងសកជាយថែលទាកទ់ងនឹង

អំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដីនិងកុមារ។

១.៣.រចន្េម្ន័.្ធនន.សោលការណ៍.ថណន្ំ

•. សោលការណ៍ថណន្ថំានា កជ់ាតិេកមាបក់បពន័្ធេុខាភបិាលេ្ដីពដីការកគបក់គងអំសពើេិងសាសលើសេ្ដី.

និងកុមារមានែូចជា៖

•	 សេចក្ដីស្្ើម.សោលបំណង.និងទិែឋាភាពទូសៅននរ្ានភាពអំសពើេិងសាសលើសេ្ដី.និងកុមារ

•	 បទោឋា នអប្បបរមា.និងសោលការណ៍ថណន្ថំានា កជ់ាតិេកមាបក់បពន័្ធេុខាភបិាលេ្ដីពដីការកគប.់

កគង.អំសពើេិងសាសលើសេ្ដីនិងកុមារ។.

•	 បទោឋា នអប្បបរមា.និងសោលការណ៍ថណន្ថំានា កជ់ាតិេកមាបក់បពន័្ធេុខាភបិាលេ្ដីពដីការកគប.់

កគងអំសពើេិងសាសលើកុមារ

•	 ទកមងក់ារធាន្គុណភាព
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១.៤.សតដីអំ.សពដីេិងសាសៅសលដីសេ្ដី.និងកុមារជាអ្ដី?

 សោលការណ៍ថណន្ទំាងំសនោះសផ្្តសលើអំសពើេិងសាពដីនែគូេនាិទ្ធរានា ល.និងអំសពើេិងសាខាង្លែូវសភទសលើ.សេ្ដី..

និងអសំពើេិងសាសលើកុមារែូចបានកំណតក់នាុងេន្ទា នុកកមខាងសលើ។

១.៤.១.េ្ិតិ្្ដីៗេ្ដីពដីអំ.សពដីេិងសាសៅសលដី.សេ្ដីនិងកុមារកនាុង.កប.សទេកម្ុជា

. ទិននានយ័កតរូវបានកំណតស់ៅសលើសកបវ៉ា�ង.់និងអកតាសកើតមានអំសពើេងិសាសៅសលើសេ្ដីកនាុងកបសទេ.

កម្ុជា។.ការេិកសា្្ដីៗមយួចំនួន.បានបង្ហា ញថា៖

•	 សោងតាមលទ្ធ្លននការករាវកជាវេ្ដីពដីកបជារាសេន្ិងេុខភាព.ឆានា .ំ២០០៥.សេ្ដីថែលធាលែ ប.់

សរៀបការចំនួន.២២.៣%បាននិោយថា.ពួកសគធាលែ បទ់ទួលរងអសំពើេិងសា្លែូវចិត្.រាងកាយ.និង/

ឬ្លែូវសភទពដីប្ដីរបេ់ពួកសគ។1

•	 ការេិកសាមយួបានសធ្ើស�ើងសោយដៃគូសម្រាប់ការបង្ម្របានរកស�ើញថា.បុរេធាលែ បម់ាននែគូ.

ពដីមុន.១.ន្កក់នាុងចសំណ្ម.៣.ន្ក.់(៣៦.%).បាននិោយថា.បានកបកពឹត្អំសពើេិងសាសលើរាងកាយ.

និង/ឬ្លែូវសភទសៅសលើនែគូេនាិទ្ធរានា លមានា កក់នាុងឆាកជដីវតិរបេ់ន្ង.សេើយ.៨%.ននបុរេទាងំអេ់

បាននិោយថាពួកសគធាលែ បក់បកពតឹ្ការសបៀតសបៀនសករ ្ិ៍ខ្ាេ់.និងកបទូេ្សសករ ្ិ៍សៅសលើសេ្ដី.ឬកុមារ ដី.

ថែលមនិថមននែគូរបេ់ពួកសគ។.ចំនួន.៥.%ននបុរេទាងំអេ់បាននិោយថា.ពួកសគធាលែ បចូ់លរមួ

កនាុងការរសំោភសកចើនន្ក។់2

•	 កនាុងការេិកសាែថែលសនោះ.មានសេ្ដី.៤៣៦.ន្កប់ានទទួលេមា្ភ េ។.សេ្ដីធាលែ បម់ាននែគូពដីមុន.១.

ន្កក់នាុងចសំណ្ម.១០.ន្ក.់បាននិោយថា.កនាុងជដីវតិរបេ់ពួកសគ.ពួកសគធាលែ បទ់ទួលរងអំសពើេិងសា

ពដីនែគូរមួសភទ.ឬការចាបរ់សំោភកនាុងឆាកជដីវតិរបេ់ពួកសគ។3

•	 ការេិកសាមយួបានសធ្ើស�ើងសោយ.CARE.បានរកស�ើញថា.៥៤%ននបុគ្គលិកសេ្ដី.្ ្សព្្សាយ.

ករាសបៀរ.បាននិោយអំពដីការសបៀតសបៀនសករ ្ខ្៏ាេ់និងកបទូេ្សសករ ្.៏និងការបំពាន.សលើរាងកាយ។4

•	 ការេិកសាមយួបានសធ្ើស�ើងសោយ.អង្គការពលកម្អន្រជាតិ.បានរកស�ើញថា.កម្ករសរាងចកក.

កាតស់ែរ.១.ន្កក់នាុងចសំណ្ម.៥.ន្កប់ាននិោយអំពដី.ការសបៀតសបៀនសករ ្ខ្៏ាេ់និងកបទូេ្សសករ ្.៏

1 (វទិយារ្ានេ្ិតិជាតិឆានា .ំ២០០៥)
2. (Fulu,.et.al..2013,.11)
3. (Fulu,.et.al..2013)
4. (CARE.2005)
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ឬការចំអនស់បៀតសបៀន្លែូវសភទ.ថែលបង្កនូវការគំរាមកំថេងចំសពាោះបរោិកាេការង្រ។5

•	 ការេិកសាមយួបានសធ្ើស�ើងសោយ.អង្គការ.AusAID.បានរកស�ើញថា.សេ្ដីពិការ២៤.៤%ធាលែ ប.់

ទទួលរង.អំសពើេិងសាសលើ្លែូវសភទកនាុងឆាកជដីវតិរបេ់ពួកសគ។6

•	 ការអសង្កតសលើអសំពើេងិសាសៅសលើកុមារកមុ្ជាបង្ហា ញថា.កុមារានិងកុមារ ដី.៦.ន្កក់នាុងចសំណ្ម.១០.ន្ក.់

ធាលែ បទ់ទួលរងអសំពើេិងសាោ៉ងតិចមយួទកមងក់ាលពដីសៅតូច។.អសំពើេិងសាសលើរាងកាយសកចើនសកើត

មានជាទកមងន់នការបំពាន.សេើយភាគសកចើន.មានការរាយការណ៍.ោ៉ងតិចចំនួនមយួែង។7

•	 ការរមួសភទសោយបង្ំសលើកទដី១.សៅវយ័កុមារសកើតមាន១ភាគ៤សលើសេ្ដី.និងបុរេ១ភាគ១០.

សលើបុរេ។8

•	 សេ្ដីនិងកុមារភាគសកចើនធាលែ បទ់ទួលរងអសំពើេិងសា.នឹងមនិកបាបអ់នាកែនទឲ្យែឹងសទ.សេើយមាន.

មនុេ្សតិចតួច.ថែលថេ្ងរកជំនួយបន្ទា បព់ដីមានការរសំោភបំពានសលើ្លែូវសភទ.ឬអំសពើេិងសា.

សលើរាងកាយរចួ។9

១.៤.២.្លវបិាកថ ន្ាកេុខភាពរបេ់សេ្ដីនិងកុមាររងសកោោះ

. អសំពើេិងសាសៅសលើនែគូេនាិទ្ធរានា ល.និងអំសពើេិងសា្លែូវសភទសៅសលើសេ្ដីបង្កឲ្យមាន្លវបិាកសលើ្លែូវកាយ.

្លែូវចិត្.និង្លែូវសភទចំសពាោះជនរងសកោោះឲ្យមានបញ្ហា េុខភាពបន្ពូជ.សេើយចំសពាោះកុមារវញិបណ្្លឲ្យមានការ

ចំណ្យខ្េ់ខាងថ្នាកេង្គម.និងសេែឋាកិច្ច។.

•	 អំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី.និងកុមារអាចន្មំកនូវលទ្ធ្លអាកកកែូ់ចជា.ឃាតកម្.ឬអត្ឃាត។

•	 វាអាចបណ្្លឲ្យរបេួ.សេើយសេ្ដី.៤២%.ថែលធាលែ បទ់ទួលរងអំសពើេិងសាពដីនែគូេនាិទ្ធរានា លបាននិ

ោយថា.របេួគឺបណ្្លមកពដី្លវបិាកននអំសពើេិងសា។.

•	 អំសពើេិងសាពដីនែគូេនាិទ្ធរានា ល.និងអំសពើេិងសាខាង្លែូវសភទសៅសលើសេ្ដីនិងកុមារ ដី.អាចបណ្្លឲ្យ.

មានន្ទាសពាោះសោយនចែន្យ.មានការរលូំតកូន.សរាគសេ្ដី.ជំងឺកាមសរាគ.និងជំងឺសអែេ៍។.

•	 អសំពើេិងសាសៅសលើនែគូេនាិទ្ធរានា ល.សៅសពលមានន្ទាសពាោះអាចបសង្កើនអកតារលូតកូន.កូនរាលែ បក់នាុង.

ន្ទា.ការេកមាលកូនមុនសពលកំណត.់និងទារកខ្ោះទម្ងន។់..

5 (ILO.2012)
6. (Astbury.and.Walji.2013)
7. .(MoWA,.et.al..2014)
8 .(MoWA,.et.al..2014)
9 .(MoWA,.et.al..2014)
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•	 ទកមងន់នអំសពើេិងសាទាងំសនោះអាចន្ឲំ្យបាកទឹ់កចិត្.មានជំងឺបាកេ់បាតពិបាកសគង.បញ្ហា បរសិភាគ.

ឈចឺាប់្ លែូវចិត្.និងការប៉ុនបង៉សធ្ើអត្ឃាត។.

•	 អសំពើេិងសាសលើរាងកាយ.និង្លែូវសភទន្ឲំ្យកុមារមានការចុោះសខសាយេុខុមាលភាពេង្គម.្លែូវចិត្.

និង ល្ែូវបញ្ញា រ្ារតដី10.និងបសង្កើនឥរោិប្ថែលមានហានិភយ័ចំសពាោះេុខភាព.ែូចជាការសេព.

សកគឿងសញៀន.ការឆាបច់ាបស់្្ើមរមួសភទ.និងការជកប់ារ ដីថែលបណ្្លឲ្យមានជំងឺ.ង្យរងរបេួ.

និងមានបញ្ហា េង្គម1112

១.៥.ចបាប.់និងសោលនសោបាយកនាុងការសោោះករាយអំសពដីេិងសាសលដីសេ្ដីនិងកុមារសៅកម្ុជា

. រាជរោឋា ភបិាលកម្ុជាបានសបាោះជំហានោ៉ងធំ.សែើម្បដីបសង្កើតសោលនសោបាយជាតិនិងកកបខណ័្ឌ .

គតិយុត្ិ.កនាុងការសោោះករាយអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដីនិងកុមារ។.ខាងសកកាមសនោះ.គឺជាសេចក្ដីេសង្បអំពដីចបាប.់

និងសោលនសោបាយ។.

អនុេញ្ញា េ្ដីពដីការលុបបំបាតរ់ាល់ទកមងន់នការសរ ើេសអដីងកបឆាងំនឹងសេ្ដី(CEDAW)៖.កបសទេកម្ុជាបានសធ្ើ.

េចា្ច បន័សលើអនុេញ្ញា េ្ដីពដីការលុបបំបាតរ់ាល់ទកមងន់នការសរ ើេសអើងកបឆាងំនឹងសេ្ដី.កាលពដីឆានា .ំ១៩៩២.និង.

ពិធដីរារបថន្មកនាុងឆានា ២ំ០១០។.កនាុងន្មជាេត្សលខដីននអនុេញ្ញា សនោះនិងកេបតាមរ្ារតដីននកកបខណ្ឌ .

េកម្ភាព.ទដីកករុងសបក៉ាងំកបសទេកម្ុជាបានបង្ហា ញ្នទាៈោ៉ងសមាោះមុតកនាុងការអនុមត័ចបាប.់និងសោល.

នសោបាយថែលអាចសោោះករាយ.និងការស្លែើយតបរបេ់កបពន័្ធេុខាភបិាលនឹងអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី។.

អនុេញ្ញា េ្ដីពដីេិទ្ធកុិមារ.(CRC)៖.កាលពដីឆានា .ំ១៩៩២.កបសទេកម្ុជាបានសធ្ើេចា្ច បន័សលើអនុេញ្ញា េ្ដីពដីេិទ្ធិ.

កុមារ.និងពិធដីរារបថន្មថែលថចងពដីេិទ្ធមិនុេ្សជាមូលោឋា នថា.កុមារានិងកុមារ ដីទាងំអេ់មានេិទ្ធិទទួលបាន

ការការពារពដីរាល់ទកមងន់នអំសពើេិងសាសលើ្លែូវកាយ.្លែូវចិត្.ការរងរបេួ.ឬការរសំោភបំពាន.ការសធ្េកបថេេ.

ឬការមនិយកចិត្ទុកោក.់ការសធ្ើបាប.ឬការសកងកបវញ័្ច .រមួទាងំ.ការសបៀតសបៀនសករ ្ខ្៏ាេ់និងកបទូេ្សសករ ្៏្ ងថែរ.

(មាកតា.១៩)។

រែឋាធម្នុញញា .(១៩៩៣).ការពារេិទ្ធិកបជាពលរែឋាកម្ុជា.សេរ ដីភាព.និងេន្ិេុខផ្ទា ល់ខលែួន.(មាកតា.៣២).

សេើយធាន្ថា.នឹងមនិមានការរសំោភបំពានសលើរាងកាយចំសពាោះបុគ្គលណ្មានា កស់�ើយ.(មាកតា.៣៨)។...

10 (Perry.2001)
11 (V.J.Feleti.1998)
12 (CDC,.2006)
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ចបាបេ់្ដីពដីការទបរ់ា្ក តអ់ំសពដីេិងសាកនាុងកគរួរារ.និងការការពារជនរងសកោោះ.(២០០៥)(ចបាបេ់្ដីពដីអំសពដីេិងសា.

កនាុងកគរួរារ).បសង្កើតការទទួលខុេកតរូវរបេ់អាជាញា ធរកនាុងមូលោឋា នកនាុងការអន្រាគមនចំ៍សពាោះករណដី អសំពើេិងសា.

កនាុងកគរួរារ.និង្្ល់បទបញញាត្ិការពារថែលសចញសោយតុោការសែើម្បដីការពារជនរងសកោោះពដីអំសពើេិងសាន្ន្។...

ចបាបេ្់ដីពដីការបសង្្ក បការជួញែូរមនុេ្ស.និងការសកងកបវញ័្ច ្លែូវសភទ.(២០០៨). .បសង្កើតចបាបក់បឆាងំនឹងការចាប់

ជំរតិមនុេ្សេកមាបព់លកម្.ឬការសកងកបវញ័្ច ្លែូវសភទ.និងមាកតា.៣១.េ្ដីពដីការកគបក់គងបនសពេយាចារខុេ.

ចបាប។់.មាកតា.៣៤-៣៦.ការរមួសភទជាមយួអនដីតិជនសកកាមអាយុ.១៥.ឆានា គឺំខុេចបាប.់សេើយការរមួសភទ.

ឬការបោ៉ះពាល់អនដីតិជនសលើេពដីអាយុ១៥.ឆានា សំោយេនយា្្ល់នូវវត្ុមានតនមលែ.ឬអូេទាញកុមារឲ្យកបកពតឹ្អសំពើ

សពេយាចារកតរូវជាបព់ន្ធន្ោរ។..

កកមកពេទ្ណ្ឌ .ថចងអំពដីេកម្ភាពអំសពើេិងសាកនាុងកគរួរារថា.ជាបទសល្ើេថែលអាចកតរូវបានោកស់ទាេឲ្យជាប.់

ពន្ធន្ោរ.សៅតាមបទសល្ើេស្្សងៗោនា សៅកនាុងកកម.ែូចជាអំសពើេិងសាសោយសចតន្សៅសលើេេពទ័្ធ.ឬសៅ.

សលើកុមារសោយសចតន្។13.កកមកពេទ្ណ្ឌ ថចងថាអាយុកេបចបាបក់នាុងការរមួសភទគឺអាយុ.១៥.ឆានា ។ំ14.កកម.

កពេទ្ណ្ឌ .កម៏ានការោកទ់ណ្ឌ កម្ឲ្យជាបព់ន្ធន្ោរចំសពាោះការចាបរ់សំោភ្ងថែរ។15

កកមរែឋាប្បសវណដី .(២០០៧).ថចងថាេមាជិកកនាុងកគរួរារកតរូវសោរពេិទ្ធិ.និងសេរ ដីភាពោនា .និងហាមកបកពឹត្អំសពើ.

េិងសាកនាុងកគរួរារ។16.មាកតា.១០៤៥.ននកកមរែឋាប្បសវណដី អនុញ្ញា តឲ្យោកទ់ណ្ឌ កម្សៅសលើកុមារសោយអាណ្.

ពយាបាលកនាុងករណដី ចាបំាច។់.កកមរែឋាប្បសវណដី អនុញ្ញា តឲ្យតុោការបញ្្ជ ឲ្យមានការែកេូត.ឬព្ួយរអំណ្ច.

របេ់.អាណ្ពយាបាលថែលរសំោភបំពានេិទ្ធទិាងំសន្ោះ.បន្ទា បព់ដីមានពាក្យប្ឹងពដីរាចញ់ាតិរបេ់កុមារសៅ.

អាជាញា ធរ.សៅែល់បនួកកមតិែូចជា.សម�ំុ.ឬេង្្ក ត.់កបធានរ្ាបន័កិច្ចការកុមាររាធារណៈ.ឬកពោះរាជអាជាញា .

រាធារណៈ។17

េិ្តសកកាមមាកតា.១៧២.ននចបាបក់ារង្រននកពោះរាជាណ្ចកកកម្ុជា18.(១៩៩៧)និងកកមកពេ្ទណ្ឌ .(២០១០).

ការសបៀតសបៀន្លែូវសភទ.និងអាកប្បកិរោិសបៀតសបៀនសករ ្ិ៍ខ្ាេ់សៅកថនលែងសធ្ើការកតរូវបានហាមឃាត។់.

13 កកមកពេ្ទណ្ឌ .មាកតា.២២២
14 កកមកពេ្ទណ្ឌ .មាកតា.239
15 កកមកពេ្ទណ្ឌ .មាកតា.239
16 កកមរែឋាប្បសវណដី .មាកតា.៩៤៣
17 កកមរែឋាប្បសវណដី .មាកតា.១០៤៨។
18 មាកតា.១៧២.៖.បុគ្គលិក.និងអនាកកគបក់គងកគឹោះរ្ានអាជដីវកម្ថែលមានកុមារសធ្ើការង្រ.ឬបុគ្គលិកហាតក់ារអាយុតិចជាងែបក់បាបំដី

ឆានា .ំឬមានសេ្ដីសធ្ើការង្រ.កតរូវេសង្កតសមើលអាកប្បកិរោិពួកសគ.និងរកសាេុភាវធមរ៌បេ់ពួកសគសៅចំសពាោះមុខរាធារណៈ។.កគបទ់កម
ងន់នការរសំោភបំពាន្លែូវសភទ.(ការសបៀតសបៀន).គឺកតរូវបានហាមឃាតជ់ាោចខ់ាត។
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សោលនសោបាយភូម.ិ �ុំ. េុវត្ិភាព. (២០១០). សចញសោយកកេួងមហាន្ទាេ្ដីពដីការរសំោភបំពាន.

អំសពើេិងសាកនាុងកគរួរារ.និងការកបឆាងំការជួញែូរមនុេ្សថែលជាវេ័ិយអាទិភាពេកមាបក់ករុមកបឹកសា�ំុ/េង្្ក ត.់.

រាជធានដី/សខត្សែើម្បដីសោោះករាយ។.សោលនសោបាយសនោះជំរុញឲ្យមានការេេការរវាងអាជាញា ធរកនាុងមូលោឋា ន.

និងវេ័ិយ.ទាងំអេ់ែូចជាគណបក្សនសោបាយ.អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាល.វេ័ិយឯកជន.និងកបជាពលរែឋាកនាុង

ការករាងកមាលែ ងំ.េកម្ភាព.និងវធិានការសែើម្បដីអនុវត្សោលនសោបាយ។

កបកាេេ្ដីពដីការថ្ទាជំំនួេ.បញ្្ជ ឲ្យគណៈកម្ាធិការទទួលបនទាុកកិច្ចការន្រ ដីនិងកុមារ.សៅេួរេុខទុក្ែល់្ទាោះ

កុមារថែលជាជនរងសកោោះ.ឬង្យរងសកោោះសោយអំសពើេិងសា.ការរសំោភបំពានរាងកាយឬ្លែូវសភទ.ឬការសកង.

កបវញ័្ច ពដី.េមាជិកកគរួរាររបេ់កុមារ។.គណៈកម្ាធិការទទួលបនទាុកកិច្ចការន្រ ដីនិងកុមារ.កតរូវេមា្ភ េសែើម្បដីវាយ

តនមលែរ្ានភាពហានិភយ័.និងសកោោះថានា កខ់ាលែ ងំចំសពាោះេុវត្ិភាពកុមារ.សែើម្បដីយកមនុេ្សសពញវយ័.ឬកុមារថែល.

េ្ិតកនាុង.សកោោះថានា កស់ន្ោះសចញពដី្ទាោះ.សោយេេការជាមយួអាជាញា ធរកនាុងមូលោឋា ន។19

19. កបកាេ.េ្ដីពដីនដីតិវធិដីថ្ទាសំ្្សងៗ.មាកតា១៤-១៥.។
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. ការកគបក់គងមានលក្ណៈទូលំទូោយកនាុងកបពន័្ធេុខាភបិាលេកមាបជ់នរងសកោោះសោយរារអសំពើ.

េិងសា.មានកកមតិខុេៗោនា .និងកតរូវការបទោឋា នអប្បបរមាេកមាបក់ារសកជើេសរ ើេបុគ្គលិក.ការកំណតទ់ដីកថនលែង.

ននពយាបាល.េមា្ភ រ.ឧបករណ៍.ថានា សំពទ្យ.េមា្ភ រសវជ្ជរាសេ្.និងេមា្ភ ររែឋាបាល។..

២.១.សោលការណ៍.ថណន្ំ

. សោលការណ៍ថណន្ថំានា កជ់ាតិេកមាបក់បពន័្ធេុខាភបិាលេ្ដីពដីការកគបក់គងអសំពើេិងសាសលើសេ្ដី.គឺថ្អែក.

សលើសោលការណ៍ែូចខាងសកកាម៖

ធាន្េុវត្ភិាព៖.វធិានការទាងំអេ់ថែលបានសធ្ើស�ើងេកមាបជ់ួយ��សេ្ដីរងសកោោះកតរូវសផ្្តសលើការរ្ារស�ើងវញិ.

និងការរកសាេុវត្ិភាព.េុខភាព.និងមនិបង្កឲ្យជនរងសកោោះេ្ិតសៅកនាុងហានិភយ័ននអំសពើេិងសាកានថ់តខាលែ ងំ។..

ការ.សោរពេិទ្ធ.ិនិង.សេចក្ដីន្លែ្នាូរេ.កមាបជ់នរង.សកោោះ៖.កតរូវរ្ាប.់និងសោរពគំនិតសោបល់របេ់ជនរងសកោោះ។.

កតរូវសោរព.និងមនិកតរូវ. “េ្ដីបសន្ទា េជនរងសកោោះ”.ស�ើយ.។.សេ្ដីរងសកោោះសោយរារអំសពើេិងសាណ្មយួឬការ.

រសំោភបំពានសោយនែគូេនាិទ្ធរានា ល.ឬការរសំោភសេពេន្វៈគួរទទួលបានការោកំទភាលែ មៗ។.

ភាពឯកជន.និងការេមា្ង ត៖់.កតរូវសោរពភាពឯកជន.និងការេមា្ង តរ់បេ់ជនរងសកោោះ.និងកគរួរាររបេ់ពួកសគ.

កគបស់ពលសវោ។.សេវាថ្ទាេុំខភាពកតរូវ្ល់្កនាុងបនទាបោ់ចស់ោយថ�ក.ង្យកេរួលសចញចូល.នងិេ្ងបរ់ា្ង ត។់..

ពតម៌ានអំពដីជនរងសកោោះកតរូវកបមូលទុកសកបើកបាេ់.និងរកសាជាការេមា្ង ត។់.សៅកនាុងមណ្ឌ លពយាបាលេុខភាព.

តូចៗ.ឬមណ្ឌ លថែលទដីកថនលែងមានកំរតិ.អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាព.កតរូវបសង្កើតកថនលែងោចស់ោយថ�កសែើម្បដី.

ធាន្ភាពឯកជន.និងរកសាការេមា្ង ត។់.

. ហាមថចករថំលកពតម៌ាន.ឬពិភាកសាអំពដីអត្េញ្ញា ណរបេ់សេ្ដីរងសកោោះសោយអំសពើេិងសា.សៅកនាុងការ.

កបជំុខាងកនាុង.ឬខាងសករៅកថនលែងពយាបាលេុខភាពសោយោ្នការអនុញ្ញា តពដីជនរងសកោោះ។.សនោះមាននយ័ថា.

ថចក.រថំលកថតពតម៌ានចាបំាចថ់ែលបានយល់កពមពដីជនរងសកោោះ.ជាមយួអនាកថែលបានចូលរមួកនាុងការ្្ល់.

ជំនួយសវជ្ជរាសេ្ប៉ុសណ្ណ ោះ។

. រាល់ការពិភាកសាអំពដីបញ្ហា េុខភាព.មនិកតរូវបង្ហា ញអត្េញ្ញា ណរបេ់បុគ្គលស�ើយ។.ការបសញ្ចញ.

ពតម៌ានេុខភាពអាចសធ្ើបាន.កបេិនសបើមានការយល់កពមពដីជនរងសកោោះ.េកមាបអ់នាកពាកព់ន័្ធែូចជា៖.

•	 អនាក្្ល់ការពយាបាលស្្សងថែលចូលរមួកនាុងការថ្ទាជំនរងសកោោះ

២-ការស្លែើយតបរបសក់បព័្រ្ធសខុាភិបាលសៅ្រឹងអំសពើហងិសាសលើនស្តី
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•	 បុគ្គលទទួលបនទាុកសៅតុោការ.ឬប៉ូលិេសោយមានការយល់កពមពដីជនរងសកោោះ.និង

•	 មនុេ្សស្្សងសទៀតថែលបានសេនាើេំុសោយជនរងសកោោះ។

ការមិន.ររើស.រេីង៖.ជនរងសកោោះទាងំអេ់មានេិទ្ធិសេ្ើោនា .និងទទលួបានការពយាបាលែូចោនា .និងមានេិទ្ធិសេ្ើោនា

កនាុងទទួលសេវាថ្ទាេុំខភាព។.មនិកតរូវមានការសរ ើេសអើង.ឬ្្ល់ការពយាបាលខុេពដីអនាកែនទេកមាបជ់ន.

រងសកោោះ.សោយរារថតសយនឌរ័.ជាតិពនទា.រាេន្.ឋានៈកនាុងេង្គម.ពិការភាព.ឬកត្ាស្្សងៗស�ើយ។.

ការយល់ព្រម៖.កតរូវទទួលបានការយល់កពមេកមាបទ់កមងក់ារ.និងសេវាថ្ទាេុំខភាពជាកោ់ក។់.កតរូវពន្យល់.

ពដីជសកមើេន្ន្េកមាបក់ារយល់កពមសៅជនរងសកោោះ.និងកតរូវសោរពការេសកមចចិត្របេ់ជនរងសកោោះចំសពាោះ

ការយល់កពមសលើចំណុច.ក.ខ.ឬ.គ.។..

ក).. មានថតការពិនិត្យ.និងការពយាបាលរាងកាយប៉ុសណ្ណ ោះ

ខ).. ការពិនិត្យរាងកាយ.ការពយាបាល.និងការសធ្ើសកាេល្យវចិយ័។

គ).. ការពិនិត្យរាងកាយ.ការពយាបាល.និងសធ្ើសកាេល្យវចិយ័.ការសេ៊ើបអសង្កតរបេ់នគបាលនិងការ.

អនុវត្ចបាប។់

២.២.េមាេរណកម.្សេវាថ្ទាេុំខភាព.សេ្ដីរង.សកោោះកនាុង.សេវាថ្ទាេុំខភាព.ថែលមាន.ករាប.់

២.២.១.សេោឋា រចន្េម្ន័្ធេុខាភបិាលជាតិ

. កកេួងេុខាភបិាល.ទទួលខុេកតរូវចំសពាោះសោលនសោបាយ.និងការសរៀបចំថ្នការេុខភាព.កពម.

ទាងំជួយ��េកមបេកមរួលពដីពេុវេ័ិយ.និងជំនួយខាងសករៅ។..

 មនទាដីរេុខាភបិាល.សខត.្មានភារកិច្ចភា្ជ បទ់ំន្កទ់ំនងរវាងកកេួងេុខាភបិាលសៅកេរុកកបតិបត្ិការតាម

រយៈការអនុវត្សោលនសោបាយសៅកនាុងថ្នការេុខាភបិាលកបចាឆំានា ។ំ.

 កេរុក.កបតិបត្ិ.កតរូវបានសរៀបចំឲ្យកគបក់គងសៅតាមចំនួនកបជាជន.ពដី.១០០.០០០.សៅ.២០០.០០០.

ន្ក.់និងមានមនទាដីរសពទ្យបថងអែក.និងមណ្ឌ លេុខភាព.សៅសកកាមចំណុោះ។.កេរុកកបតិបត្ិមានតួន្ទដីោ៉ងេំខាន់

កនាុងកបពន័្ធពយាបាលជូនកបជាជននិងថបងថចកេកមាបក់ារ្្ល់សេវាថ្ទាេុំខភាព។.

 មណ្ឌ លេុខភាព.កតរូវបានកំណតទ់ដីតាងំសែើម្បដីបសកមើសេវាជូនែល់តំបនថ់ែលមានកបជាជនពដី.៨.០០០.

សៅ.១២.០០០.ន្ក។់.សេវាកម្ទាងំសនោះរមួមានការពិសកោោះជំងឺ.និងការសធ្ើសរាគវនិិចឆោយ័បឋម.ការេសសង្្គ ោះបឋម.

ការថ្ទាជំំងឺរុានំរ.៉ការថ្ទាេុំខភាពមាតានិងទារក.(រមួទាងំការេកមាលកូនធម្តា).សេវាពនយារកសំណើ ត.

ការចាកថ់ានា បំង្្ក រសរាគ.ការអបរ់េុំខភាព.និងការបញ្ជូ នសៅមនទាដីរសពទ្យបថងអែក។..
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. មនទាដីរ.សពទ្យប.ថងអែក.មានសៅកកមតិថានា កជ់ាតិ.ថានា កស់ខត្.និងថានា កក់េរុកកបតិបត្ិ។.មនទាដីរសពទ្យបថងអែកមាន.

ភារកិច្ចោកំទែល់ការថ្ទាបំឋម.សេើយមានធនធាននិងអនាកជំន្ញេកមាបជ់ួយ��ែល់មណ្ឌ លេុខភាពន្ន្។..

មានកញ្ចបេ់កម្ភាពបថន្ម.៣.កកមតិថ្មសទៀតសៅមនទាដីរសពទ្យបថងអែកគឺកកមតិ.១.កកមតិ.២.និងកកមតិ.៣.

(CPA1, CPA2.និងCPA3)។.CPA 1.មនិមានេមត្ភាពវោះកាតធ់ំសទ.ប៉ុថន្មានសេវាថ ន្ាកេម្ភពបឋម។.CPA2 

មានេមត្ភាពថ្ទាេំសសង្្គ ោះបន្ទា ន.់និងអាចវោះកាតធ់ំបាន។.CPA3.មានេមត្ភាព្្ល់សេវា.CPA 1.និង.

CPA 2 និងមានសេវាឯកសទេបថនម្សទៀតែូចជា.ការបញ្ចូ ល្ម.ការពយាបាលកតសចៀក.កចមោុះ.និងបំពងក់.

និងសេវាថ្ទាេុំខភាពស្្សងៗសទៀត។..

២.២.២.ក.ថនលែង.ថ្ទាេុំខភាពេំខាន់ៗ េកមាបស់េ្ដីរង.សកោោះសោយរារអំ.សពដីេិងសាមាន៖

. កថនលែងថ្ទាេុំខភាពេំខាន់ៗ របេ់កបពន័្ធេុខាភបិាលេកមាបស់េ្ដីរងសកោោះគឺ៖

•	 ថ្នាកេសសង្្គ ោះបន្ទា ន់

•	 សេវាថ្នការកគរួរារ

•	 សេវាថ្ទាជំំងឺ្លែងតាម្លែូវបន្ពូជ

•	 សេវាពិនិត្យន ទ្ាសពាោះ

•	 សេវាថ្ទាទំារកសទើបសកើត

•	 សេវាថ្ទាេុំខភាពសកកាយសពលេកមាល

•	 សេវាេម្ភពេសសង្្គ ោះបន្ទា ន.់និងការថ្ទាទំារក

•	 សេវាកម្ចាកថ់ានា បំង្្ក រែល់កុមារ

•	 សេវាកម្រលូំតកូនសោយេុវត្ិភាព

•	 សេវាកបឹកសាសោបល់.សោយេមា្ង ត.់និងេ្័កគចិត្

•	 ការបង្្ក រជំងឺ្លែងពដីម្ាយសៅកូន.

. ការពនិិត្យទាងំកេរុងសលើជនរងសកោោះសោយអំសពើេងិសា.មនិកតរូវបានថណន្ឲំ្យសធ្ើសទ.ប៉ុថនអ្នាក្្ល់ការ.

ថ្ទា.ំេុខភាពគួរពិភាកសាអំពដីកបធានបទសនោះជាមយួសេ្ដី.ឬកុមារថែលេង្សយ័ថាបានរងរបេួសោយអំសពើ.

េងិសា។.
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២.៣.បទោឋា នអប្បបរមាេ.កមាបក់គប.់កគង.សេ្ដីរង.សកោោះសោយអំ.សពដីេិងសា

២.៣.១.កញ្ចបស់េវាថ្ទាេុំខភាពអប្បបរមា

. កញ្ចបអ់ប្បបរមាេកមាបស់េវាថ្ទាេុំខភាពសៅកថនលែងពយាបាលគួរ្្ល់មាន៖

•	 កថនលែងទទួលសភញាៀវ.និងការោកំទែំបូង

•	 ធាន្ការេមា្ង ត.់និងទទួលបានការយល់កពមសោយមានការជូនែំណឹងជាមុនេ្ដីពដីទកមងក់ារ.

ពយាបាល.និងវធិដីសធ្ើសកាេល្យវចិយ័ថែលបានសកជើេសរ ើេ។.

•	 ការកគបក់គងគលែដីនិក.(កតក់តាកបវត្ិជំង.ឺការពិនិត្យរាងកាយ).ការពយាបាលរបេួទាងំអេ់សៅកថនលែង.

្្ល់សេវាេុខភាពថែលមានេមត្ភាពពយាបាល។.

•	 ការ្ល់្.ឬការបញ្ជូ នបន្សៅរកសេវាបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍......

(.PEP.កនាុងរយៈសពល.៧២.សម៉ាង).(កនាុងករណដី មានអំសពើេិងសា្លែូវសភទ)

•	 ការ្្ល់ឬការបញ្ជូ នបន្េកមាបក់ារពយាបាល.និងការពារការ្លែងសមសរាគសពលបោ៉ះពាល់្លែូវសភទ.

(កនាុង.ករណដី មានអសំពើេិងសា្លែូវសភទ)

•	 ការ្្ល់.ឬការបញ្ជូ នបន្េកមាបក់ារការពារកំសណើ តបន្ទា ន.់(កនាុងករណដី មានអំសពើេិងសា្លែូវសភទ)

•	 ការ្ល់្.ឬការបញ្ជូ នបន្េកមាបក់ារសធ្ើសកាេល្យវចិយ័ភាលែ មៗ.(អាកេ័យសលើការយល់កពមពដីជន.

រងសកោោះ)

•	 ការបញ្ជូ នជនរងសកោោះសៅកថនលែងពយាបាលេុខភាពកកមតិខ្េ់.េកមាបក់ារថ្ទាថំ្នាកសវជ្ជរាសេ.្

បថន្ម.និង

•	 ការបញ្ជូ នសៅសេវាស្្សងេកមាបអ់ំសពើេិងសាសលើសេ្ដីនិងកុមារ.ែូចជាការោកំទថ្នាកចិត្រាសេ.្

េង្គម.មណ្ឌ លរានា កស់ៅថែលមានេុវត្ិភាព.ជំនួយថ្នាកចបាប.់ការថ្ទាសំកកាយសពលរងសកោោះ.

ឬការរ្ារនដីតិេម្បទា.ការសធ្ើេមាេរណកម្.និងសេវាកម្ស្្សងៗសទៀត។
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២.៣.៣.១.េមត្ភាព.ស្លែដីយតប.សៅតាមក.ថនលែងពយាបាល

េមត្ភាពពយាបាល មណ្ឌ ល.

េុខភាព

មនទាដីរសពទ្យ.

បថងអែក.

CPA1

មនទាដីរសពទ្យ.

បថងអែក.

CPA2

មនទាដីរសពទ្យ.

បថងអែក.ជាតិ.និង.

សខត.្CPA3

ទទួល.និងថបងថចកការថ្ទាេំមកេប √ √ √ √

្្ល់ការោកំទែំបូងថែលធាន្នូវការេមា្ង ត់ √ √ √ √

េួរកបវត្ិជំងឺ.ទទួលបានការយល់កពម.និងសធ្ើការពិនិត្យ. √ √ √

កគបក់គងនិងពយាបាលរបេួករាល √ √ √ √

កគបក់គងនិងពយាបាលរបេួធ្ងន់ៗ √ √

្្ល់វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលបោ៉ះពាល់(PEP) √

្្ល់ការការពារកំសណើ តបន្ទា ន់ √ √ √ √

្្ល់ថានា បំង្្ក រជំងឺសតតាណូេ. √ √ √ √

ពយាបាលជំងឺកាមសរាគ √ √ √ √

រសវាកម្មម្្នែកចិត្តសាសស្តសង្គម

បសង្កើតទំន្កទ់ំនងអន្របុគ្គលោ៉ងលអែជាមយួជនរងសកោោះ √ √ √ √

ភា្ជ បជ់នរងសកោោះជាមយួសេវាថ្ទាេុំខភាពននអំសពើេិងសា

សៅសលើសេ្ដីស្្សងសទៀត

√ √ √ √

តាមោន √ √ √ √

រសវាកម្មម្កាសលម្យវិច័យ

កបមូល.និងចងកកងជាឯករារនូវលទ្្ធ លននការពិនិត្យសធ្ើ

សកាេល្យវចិយ័

√ √ √

ចងកកងជាឯករារនូវលទ្ធ្លទាកទ់ងនឹងកបវតិ្សកាេល្យ

វចិយ័.និងការពិនិត្យរាងកាយ

√ √ √

បសំពញថបបបទសវជ្ជរាសេ្សកាេល្យវចិយ័ √

ការបញ្ជូន.និងការទាក់ទង

បញ្ជូ នជនរងសកោោះធ្ងនធ់្ងរសៅកថនលែងពយាបាលកកមតិខ្េ់ √ √ √ √

អបរ់.ំ តកមងទិ់េ. និង្្ល់ពត័ម៌ានអំពដីសេវាថ្ទាេុំខភាព

ននអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី

√ √ √ √
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២.៣.២.េមា្ភ រ.សវជ្ជរាសេ្.និងរែឋាបាលអប្បរមាតាមក.កមតិេមត្ភាពរបេ់អនាក្្ល់ការ.ថ្ទាំ

មណ្ឌ លេុខភាព. មនទាដីរ.សពទ្យប.ថងអែក

េមា្ភ រ.សវជ្ជរាសេ្.និងថានា សំពទ្យ

-.េមា្ភ រ.និងឧបករណ៍េកមាបប់ង្្ក រ.និងកគបក់គង.

ការ្លែងជំងឺ

-.សចេបានេមាលែ បស់មសរាគរចួ.និងកញ្ចបរ់ុរំបេួ

-.េមា្ភ រអន្មយ័

-.កញ្ចបស់តេពិ្និត្យន្ទាសពាោះ

-.កញ្ចបស់តេរ្កជំងឺរ្ាយ

-.សេរ ៉ូមបង្្ក រជំងឺ.សតតាណូេ

-.ថានា បំំបាតក់ារឈចឺាប់

-.ថានា េឹ្ំកេកមាបស់ែររបេួ

-.ថានា អំងទ់ដីប៊ដីយ៉ូទដីក

-.ការការពារកំសណើ តបន្ទា ន់

-.ការពយាបាលជំងឺកាមសរាគ

េមា្ភ របថន្មសលើមណ្ឌ លេុខភាព៖

-.្្ល់វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមនឹងជំងសឺៅមនទាដីរសពទ្យបថងអែក.

(CPA3)

កញ្ចបព់ិនិត្យសកាេល្យវចិយ័មានែូចជា៖

-.េឺរុាងំចាកថ់ានា ំ

-.ឧបករណ៍សបើកមាតេ់្ូបន

-.ែបទសទថែលបានេមាលែ បស់មសរាគរចួ

-.េមា្ភ រសកៀរទឹករអំិលមាតេ់្ូបន

-.្ងក់កោេេកមាបោ់កក់កណ្ត់

-.ម៉ាេុដីន្តឌដីជដី្ល.(សបើមាន)

-.សកបងរអិំល

-.កកណ្ត.់កកោេអន្មយ័.ឬេមា្ភ រជំនួយបថន្មស្្សងសទៀត

េមា្ភ ររែឋាបាល

ថបបបទយល់កពម

ថបបបទពយាបាលសេ្ដីនិងកុមាររងសកោោះសោយអំសពើ.

េិងសា

ឯករារនិងពត័ម៌ានបញ្ជូ នជនរងសកោោះ.

ថបបបទយល់កពម

ថបបបទពយាបាលសេ្ដីនិងកុមាររងសកោោះសោយរារអំសពើេិងសា

ឯករារនិងពត័ម៌ានបញ្ជូ នជនរងសកោោះ

ថបបបទសវជ្ជរាសេ្សកាេល្យវចិយ័

២.៣.៣.ការបណ្ដុះបណ្ម្លេបម្បបររាស.ពរាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល

កថនលែងពយាបាលេុខភាពទាងំអេ់កតរូវ្្ល់ការបណុ្ោះបណ្្លជំន្ញជាអប្បបរមាេ្ដីពដី៖

•	 ចបាបថ់ែលពាកព់ន័្ធនឹងអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី

•	 ថាមវន្ននអសំពើេិងសាសៅសលើនែគូេនាិទ្ធរានា ល.អំសពើេិងសាសលើ្លែូវសភទ.និងការរសំោភបំពាន.

•	 េញ្ញា .និងសរាគេញ្ញា ននអសំពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី.

•	 ទាកទ់ងជនរងសកោោះ.សេើយ្្ល់ការោកំទែំបូង
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•	 ការសកបើកបាេ់ពិធដីរារពយាបាលែូចជាការ្្ល់វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែង.

សមសរាគ.សអែេ៍ការបង្្ក រកំសណើ តសកកាយសពលរមួសភទ.និងសេវាថ្ទាេុំខភាពស្្សងសទៀតតាមការ

ចាបំាច.់

•	 ការយល់ែឹង.និងការសធ្ើសកាេល្យវចិយ័.(សៅកកមតិមនទាដីរសពទ្យបថងអែក)

•	 ចសំណោះែឹង.និងការបញ្ជូ នសៅធនធានេេគមន៍

•	 សកបើវធិដីរាសេ្សេ្ដីមជ្ឈមណ្ឌ ល.និង

•	 កបធានបទស្្សងៗថែលេមកេប។

២.៤.សោលការណ៍.ថណន្េំ្ដីពដីការកគប.់កគង.សេ្ដីរង.
សកោោះ.សោយរារអំ.សពដីេិងសាកនាុង.កបពន័្ធេុខាភបិាល

២.៤.១.ការកំណតអ់.ំសពដីេិងសាសៅសលដី.សេ្ដី

សេ្ដីរងសកោោះថតងថតថេ្ងរកការពយាបាលេុខភាពទាកទ់ង.

នឹងរ្ានភាពេតិអារម្ណ៍.រាងកាយ.រមួទាងំការពយាបាល.

របេួ។.ប៉ថុន្ពួកសគថតងថតមនិកបាបអ់នាកជំន្ញថ្ទាេុំខភាព

អំពដីអំសពើេិងសាសោយរារខាលែ ចកតរូវបានសគវាយតនមលែ.ឬខាលែ ច.

នែគូរបេ់ពួកសគ។.វាមិន.មមនជាការចាបំាចក់នាុងការថណន្ឲំ្យ.

សេ្ដីទាងំអេ់.ទទួលការថ្ទាេុំខភាពអំពដីអំសពើេិងសាសទប៉ុថន្

អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពកតរូវបានសលើកទឹកចិត្សធ្ើែូសចានា ោះ.

កបេិនសបើពួកសគេង្សយ័ថាមានរបេួ.ឬរ្ានភាពណ្ថែល

អាចទាកទ់ងនឹងអំសពើេិងសាសែើម្បដីសលើកកបធានបទមកនិោយ

ជាមយួសេ្ដី។.សេ្ដីអាចទទួលរងអំសពើេិងសាពដីនែគូេនាិទ្ធរានា ល.

ឬអំសពើេិងសាសលើ្លែូវសភទ។.

បុរេនិងអំសពើេងិសាសលើ្លែូវសភទ

បុរេកអ៏ាចជាជនរងសកោោះននអំសពើេិងសាពដីនែគូ.និងការរសំោភសេពេន្វៈ្ងថែរ។.ប៉ុថន្.ជាទូសៅសេ្ដីទទួលរងអសំពើ.

េិងសាសលើ្លែូវសភទ.អំសពើេិងសាសលើរាងកាយធ្ងនធ់្ងរ.និងអាកប្បកិរោិកតរួតកតាពដីនែគូបុរេ.សកចើនជាងសេ្ដីសធ្ើោកប់ុរេ។.

សទាោះបដីជា.សោលការណ៍ថណន្ទំាងំសនោះបសង្កើតស�ើងសែើម្បដីសផ្្តសលើអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដីនិងកុមារកស៏ោយ.ការថណន្ំ

ជាសកចើនកព៏ាកព់ន័្ធនឹងអំសពើេិងសាខាង្លែូវសភទសលើបុរេ្ងថែរ។.

កបេិន.សបដីអនាកេង្សយ័ថាមាន.សេ្ដីទទួលរង.សកោោះ.

សោយរារអ.ំ សពដីេងិសាពដី.នែគូ.ឬការចាបរ់សំោភ.េូម.

េួរេំណួរ៖.

“សរាគេញ្ញា របេ់អនាកអាចពាកព់ន័្ធនឹងភាពតានតឹង។.

សតើអនាកនិងប្ដីរបេ់អនាក.(នែគូ)ថតងវាយោនា ថមនសទ?.សតើ
អនាកធាលែ បឈ់ចឺាបស់ោយរារការវាយតបស់ទ?”

“សៅសពលខញាុ ំស�ើញរបេួរបេ់អនាក.ខញាុគិំតថា.វាសកើត.

សោយរារមាននរណ្មានា កវ់ាយ។.សតើវាបានសកើត.

ស�ើងសលើអនាកថមនសទ?”

“អនាកែឹងសទ. េព្ន្្ងសនោះវាជាសរឿងធម្តាេកមាប.់

មនុេ្ស.មានា កថ់ែលរងសកោោះខាង្លែូវចិត្.្លែូវកាយ.ឬ្លែូវ.

សភទសៅកនាុងជដីវតិរបេ់ពួកសគ.សេើយវាអាចបោ៉ះពាល់.

ែល់េុខភាពរបេ់ពួកសគសៅឆានា សំកកាយៗសទៀត។.

សតើវាធាលែ បស់កើតស�ើងចំសពាោះអនាកសទ?”

“សតើអនាកធាលែ បក់តរូវបានសគបង្ឲំ្យរមួសភទថែលអនាកមនិ.

ចងថ់មនសទ?”



15២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហងិសា   ឆលើ សស្រី 

អនាកអាចេង្សយ័ថា.សេ្ដីមានា កទ់ទួលរងអំ.សពដីេងិសា.កបេិន.សបដីោតម់ានលក្ណៈែូចខាង.សកកាម៖

•	 របេួែថែលៗ.និងមនិអាចពន្យល់មូលសេតុកតឹមកតរូវ

•	 ការពនយារសពលសៅចសន្លែ ោះសពលមានរបេួ.និងការថេ្ងរកការពយាបាល.

•	 ការតអែូញថតអែរថែលមនិចបាេ់ោេ់សេើយមនិមានរាលែ ករានា មជាកថ់េ្ង

•	 ការឈចឺាប.់ឬរ្ានភាពរំ៉ានរថ៉ែលមនិអាចពន្យល់បាន.(ឈកឺតោក.ឬបញ្ហា ្លែូវសភទ.

បញ្ហា កកពោះនិងសពាោះសវៀន.ការរោកសបាលែ កសន្ម.ឬតកមងសន្ម.ឬឈកឺបាល)

•	 ជំងឺកាមសរាគថែលអាចសកើតស�ើងែថែលៗ

•	 ការមានន្ទាសពាោះថែលមនិចងប់ាន

•	 បញ្ហា េុខភាព្លែូវចិត្ថែលកំពុងសកើតមាន.ែូចជាការតានតឹងអារម្ណ៍.ការបាកទ់ឹកចិត្.ឬ.

ការពិបាកចិត្

•	 អាកប្បកិរោិថែលសកោោះថានា ក.់ែូចជាការសកបើកបាេ់សកគឿងកេវងឹ.ឬសកគឿងសញៀន

•	 នែគូបុរេថែលយកចិត្ទុកោក.់កគបក់គងេួេសេតុសពក.ឬមនិមានបំណងចាកសចញពដីសេ្ដីកនាុង

សពលណ្តជ់ួបពយាបាល។

២.៤.២.ការទទួលយកជនរងសកោោះ

. សៅសពលសេ្ដីបង្ហា ញពដីអសំពើេិងសា.អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពកតរូវ្្ល់សេវាសោយមានសេចក្ដី
អាណិតអាេូរោកំទនិងបង្ហា ញពដីការកពរួយបារម្ភអំពដីេុខុមាលភាព.និងេុវត្ិភាពរបេ់ជនរងសកោោះ។..

េូម.កបញាបប់ញ្ជូ នអនាកជំង.ឺថែលេ្ិតកនាុងរ្ានភាព.សកោោះថានា ក.់ឬេ្ិតកនាុងការគំរាមកំ.ថេងែល់អាយុ.

ជដីវតិ.សៅរកការពយាបាលបន្ទា នភ់ាលែ មៗ។

•	 ហាមសលើកបញ្ហា អំសពើេិងសាពដីនែគូេនាិទ្ធរានា ល.លុោះកតាថតសេ្ដីសៅថតមានា កឯ់ង។.

•	 កតរូវពយាោមបសង្កើតភាពេនាិទ្ធរានា លជាមយួសេ្ដីមុនសពលេួរេំណួរថែលមានលក្ណៈរសេើប។

•	 ហាមោកេ់ម្ាធសេ្ដីឲ្យបង្ហា ញអំសពើេិងសាពដីនែគូេនាិទ្ធរានា ល.ឬអសំពើេិងសាសលើ្លែូវសភទ។.

•	 កបេិនសបើសេ្ដីមនិនិោយ.ប៉ថុន្អនាកេង្សយ័ថាមានអសំពើេិងសា.េូមកបាបោ់តអ់ំពដីសេវាកម្.និង.

្ល់្ពតម៌ាន.េ្ដីពដី្លបោ៉ះពាល់សលើេុខភាពនិងកូន។



16 ២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហិងសា   ឆលើ សស្រី 

២.៤.៣.ការោកំទែំបូងេ.កមាប.់នែគូេនាិទ្ធរានា ល.និងអំ.សពដីេិងសាសៅសលដីសេ្ដី

២.៤.៣.១.ការពិចារណ្ទូសៅ

•	 អនាក្ល់្ការថ្ទាេុំខភាពគួរមានេមត្ភាព្ល់្នូវការោកំទែំបូងជាមូលោឋា នចំសពាោះសេ្ដី.

រងសកោោះ

•	 ការោកំទែំបូង.្្ល់ការថ្ទា.ំនិងការស្លែើយតបជាកថ់េ្ងចំសពាោះតកមរូវការរបេ់ជនរងសកោោះ

•	 សេ្ដីរងសកោោះសោយរារអំសពើេិងសាខលែោះរងការឈចឺាប់្ លែូវចិត្ភាលែ មៗ.ឯអនាកស្្សងសទៀតឈចឺាបស់ៅ.

សពលសកកាយ

•	 កតរូវសោរពភាពឯកជន.និងការេមា្ង តរ់បេ់ជនរងសកោោះ។.

២.៤.៣.២.ការ្្ដល់ការគាពំទៃំបូង.20

. ការោកំទែំបូងគឺពាកព់ន័្ធនឹងភារកិច្ចចំនួន.៥៖.រ្ាប.់រាក

េួរអំពដីតកមរូវការនិងកង្ល់បង្ហា ញការយល់ចិត្.បសង្កើនេុវត្ិភាព.

និងោកំទ។.សនោះគឺជាការថ្ទាេំំខានប់ំ្ ុតថែលអនាកអាច្ល់្ឲ្យ។.

សនោះជាកិច្ចការេំខាន.់បំ្ុត.សទាោះបដីជាអនាកអាចសធ្ើបានថតប៉ុណណឹ ងក៏

សោយ។.ការោកំទែំបូងជួយ��ែល់អនាកថែលបាន្លែងកាតក់ារលំបាក.

ភាពសកកៀមកកឬំភាពតបក់បមល់ជាសកចើនកបសភទ.រមួទាងំសេ្ដីរងសកោោះ.

្ងថែរ។.េូមចងចាថំា.អនាកោ្នភារកិច្ចកនាុង.ការសោោះករាយបញ្ហា ជន.

រងសកោោះសទ.ជនរងសកោោះមានេិទ្ធិេសកមចចិត្សោយខលែួនឯង.សេើយ.

កតរូវសោរពភាព.ឯកជន.និងការេមា្ង តក់គបស់ពលសវោ។

20 ពកង្ងសេៀវសៅថណន្សំវជ្ជរាសេ្របេ់អង្គការេុខភាពពិភពសោកេ្ដីការថ្ទាសំេ្ដីរងសកោោះសោយអសំពើេិងសាពដីនែគូសេនាហា.និងអំសពើេិងសា្លែូវសភទ

ជំហានេំខាន់ៗ កនាុងការទទួលយកជនរងសកោោះ

•	 ថណន្អំំពដីខលែួនអនាកសៅជនរងសកោោះ.(កបេិនសបើអនាកជាអនាក្្ដី)

•	 កតរូវកបាកែថា.បច្ចុប្បននាជនរងសកោោះេ្ិតសៅកថនលែងមានេុវត្ិភាព

•	 បញ្ជូ នជនរងសកោោះសៅបនទាបោ់ចស់ោយថ�កពដីអនាកជំងឺែនទ

•	 រាកេួរជនរងសកោោះ.កបេិនសបើោតច់ងឲ់្យមានអនាកោកំទជាកោ់កណ់្មានា កស់ៅជាមយួ

•	 ពន្យល់ពដីជំហានននវធិានការថែលអនាកនឹងអនុវត្

េនែកមិនចាំបាច់៖

•	 សោោះករាយបញ្ហា របេ់ោត់

•	 បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លឲ្យសចញពដីទំន្កទ់ំនងេិងសា

•	 បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លឲ្យសៅរក.ប៉ូលិេ.ឬតុោការ

•	 េួរពត៌មានជាក់ោក់ថែលជួយ��ឲ្យោត់

បានធូរសេ្បើយ.

•	 បង្ំឲ្យសរៀបរាប់ពដីអារម្ណ៍និងកបតិកម្.

ចំសពាោះកពឹត្ិការណ៍



17២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហងិសា   ឆលើ សស្រី 

សា្ម្ប់ រ្ាបោ់តស់ោយយកចិត្ទុកោក.់និងោ្នការវនិិចឆោយ័

រាកេួរអំពដីតកមរូវការ.និងការបារម្ភស្្សងៗ វាយតនមលែ. និងស្លែើយតបនឹងតកមរូវការ. និងការបារម្ភចំសពាោះ្លែូវចិត្្លែូវ

កាយ.្លែូវេង្គម.និងការអនុវត្ស្្សងៗ*.

បញ្្ជ កថ់ាពិត.(សជឿជាក)់ បង្ហា ញថា.អនាកសជឿជាកោ់ត។់.កបាបោ់តថ់ាោតម់និមានកំេុេ។

បសង្កើនេុវត្ិភាព ពិភាកសាអំពដីថ្នការរបេ់ោត់សែើម្បដីការពារោត់ពដីសកោោះថានា ក់ស្្ស

ងៗ.កបេិនសបើមានអំសពើេិងសាសកើតស�ើងម្ងសទៀត។.

ការោកំទ. ោកំទសោយជួយ��្្ល់ពត័ម៌ាន. សេវាកម្. និងការោកំទថ្នាកេង្គម.

សៅោត់

    *ចងចាថំា.អនាកមនិមានភារកិច្ចកនាុងការសោោះករាយបញ្ហា របេ់ោតស់ទ

២.៤.៤.ការ.ថ្ទាបំ.ថន្មេ.កមាបជ់នរង.សកោោះសោយអំ.សពដីេិងសាពដី.នែគូ

 សករៅពដីជំនួយែំបូង.ជនរងសកោោះថែលថែលរាយការណ៍អំពដីេិងសាពដីនែគូេនាិទ្ធរានា លកតរូវទទួលបានការ

ថ្ទាែូំចខាងសកកាម៖

២.៤.៤.១.ការពិនិត្យរាងកាយ.ការពយាបាលរបេួ.នងិ.សធ្ដីឯករារ

. ការថ្ទាថំ្នាកសវជ្ជរាសេប្ន្ទា នគ់ួរ្្ល់ឲ្យជនរងសកោោះសោយថ្អែកតាមរបេួ។.អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខ

ភាពគួរអនុវត្តាមបទោឋា នេកមាបក់ារពយាបាលរបេួរាងកាយ។.របេួស្្សងៗកតរូវកតក់តាទុកកនាុងឯករារអនាក.

ជំងឺនិងរកសាទុក។.កបេិនសបើរបេួធ្ងនធ់្ងរ.គួរបញ្ជូ នសេ្ដីរងសកោោះសៅកថនលែងពយាបាលេុខភាពកកមតិខ្េ់ភាលែ មៗ។.
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២.៤.៤.២.ពត័ម៌ានេ្ដីពដីអ.ំសពដីេងិសាពដី.នែគូេនាិទ្ធរានា ល.រមួទាងំ្លបោ៉ះពាល.់សៅសលដីសេ្ដី.

 ធនធានេមា្ភ រគួរមានែូចជាផ្ទា ងំកកោេ.ឬកូនសេៀវសៅពតម៌ានបរោិយអំពដី្លបោ៉ះពាល់របេ់អំសពើ

េិងសាពដីនែគូេនាិទរានា ល។.ការកបរុងកបយត័នាចម្បង.គឺជាេុវត្ិភាពរបេ់ជនរងសកោោះថែលគួរពិចារណ្សពល.

ថែល.បញ្ជូ នពតម៌ានស្្សងៗសចញពដីកថនលែងពយាបាលេុខភាព.សកពាោះករណដី សនោះសធ្ើឲ្យោតក់បឈមមខុនឹងហានិភយ័.

ខ្េ់ពដីអសំពើេិងសារបេ់នែគូ.(ឧទាេរណ៍.កបេិនសបើនែគូេង្សយ័ចំសពាោះសេ្ដីថែលបាននិោយកបាបអ់ំពដីអសំពើ.

េិងសា)។

រូបភាព.១៖បណ្្ញ.ថ្ទាជំនរង.សកោោះសោយរារអំ.សពដីេិងសាពដី.នែគូេនាិទ្ធរានា ល

ែកកេង់ពដីពកង្ងសេៀវសៅថណន្ំសវជ្ជរាសេ្េ្ដីពដីការថ្ទាំសេ្ដីរងសកោោះសោយអំសពើេិងសាពដីនែគូេនាិទ្ធរានា ល.

និង.អំសពើេងិសា្លែូវសភទ

ោ្ន

មានច៎ាេ

ថ្ទាបំន្ទា ន់
-ការពិនិត្យេុខភាព

-ថ្នការកគរួរារនិងការការពារការ.

មានន្ទាសពាោះ.(សបើចាបំាច)់

អំសពើ.េិងសាកតរូវបានកំនត់

ទទួល.រា្គ ល់.អំសពើ.េិងសា

ការោកំទែំបូង
-រ្ាប់

-រាកេួរ

-បញ្្ជ កថ់ាពិត

-ថ្នការេុវត្ិភាព

-.ោកំទ

ការបញ្ជូ ន
-បញ្ជូ នសៅសេវាោកំទ.

(មានការអនុញ្ញា ត)

-បញ្ជូ នសៅរកជំនួយថ្នាកចបាប.់

(សបើជនរងសកោោះចងប់ាន)

-កបាបព់ដីសេវា

-ពត័ម៌ានេ្ដីពដី្លបោ៉ះពាល់ននអំសពើ

េិងសាសៅសលើេុខភាពនិងកុមារ

-េំុពិនិត្យតាមោន

ការវាយត.នមលែេុវត្ភិាព.និង.ថ្នការ.

•	 សតើអំសពើេិងសាសលើរាងកាយសកើតស�ើងសកចើនជាង.

ពដីមុន.ឬកានថ់តធ្ងនធ់្ងរស�ើងកនាុងរយៈសពល.៦.ថខ.

ចុងសកកាយ?.

•	 សតើោតស់កបើកបាេ់អាវុធ.ឬគំរាមអនាកសោយសកបើ.

អាវុធថែរឬសទ?

•	 សតើោតព់យាោមកចបាចក់អនាកថែរឬសទ?

•	 សតើអនាកសជឿថា.ោតនឹ់ងេមាលែ បអ់នាកថែរឬសទ?

•	 សតើោតធ់ាលែ បវ់ាយអនាក.សៅសពលអនាកមានន្ទាសពាោះ.

ថែរឬសទ?

•	 សតើោតក់បចណ័្ឌ អនាកសោយសកបើអំសពើេិងសា.និងជា.

កបចាថំែរឬសទ?

កបេិនសបើសេ្ដីស្លែើយថា. ថមន. ោ៉ងតិចណ្េ់. ៣.

េំណួរកនាុងចសំណ្មេំណួរទាងំសនោះ. ោតអ់ាចមនិ.

មានេុវត្ភិាពកនាុងការកត�បស់ៅ្ទាោះវញិសទ។. ោត់

គរួថតកតរូវបានបញ្ជូ នសៅកថនលែងមានេុវត្ភិាព.ែូចជា.

្ទាោះរបេ់មតិ្ភក័្.ិឬមណ្ឌ លរានា កស់ៅមាន.េុវត្ភិាព



19២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហងិសា   ឆលើ សស្រី 

២.២.៤.៣.ថ្នការកគរួរារ.និងការបង្្ក រការមាន.ន្ទា.សពាោះ

 ជនរងសកោោះភាគសកចើនមាននែគូេនាិទ្ធរានា លមនិបានបំសពញតកមរូវការននការការពារកំសណើ តសទ។.

ជាសរឿយៗ.ពួកសគមាននែគូេនាិទ្ធរានា ល.សេើយគេឺ្ិតសកកាមហានិភយ័ននការមានន្ទាសពាោះសោយនចែន្យ.

សោយមនិបានសកោងទុក.ឬថែលខុេសពលសវោ។សេតុសនោះ.មណ្ឌ លេុខភាពគួរថតអនុវត្ែូចខាងសកកាម៖

•	 ថេង្យល់អំពដីរ្ានភាពននការសរៀបចំថ្នការកគរួរារសពលបច្ចុប្បននា.រមួមានមសធយាបាយពនយារ.

កំសណើ ត.បច្ចុប្បននាថែលបានសកបើកបាេ់.

និងថាសតើជនរងសកោោះកតរូវការឬអត។់

•	 ្្ល់កបឹកសាអំពដីថ្នការកគរួរារ. និង.

មសធយាបាយពនយារកំសណើ ត។.បញ្ជូ នសៅ.

មនទាដីរសពទ្យ.កបេិនសបើ.កថនលែងពយាបាល.

េុខភាព.មនិអាច្្ល់វធិដីរាសេស្រៀបចំ

ថ្នការកគរួរារថែលបានសកជើេសរ ើេ។

២.២.៤.៤.បញ្ជូន.រៅធនធានសហគមន៍

 អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពអាចជាជនទនំ្ក់

ទំនងែេំ៏ខានក់នាុងការបញ្ជូ នជនរងសកោោះសោយរារ

អសំពើេិងសាពដីនែគូសៅរកជំនួយថ ន្ាកចបាប.់នគរបាល.

ឬធនធានេេគមន។៍..ចំណុចេំខានគឺ់សែើម្បដីធាន្

េុវត្ិភាពរបេ់ោតន់ិងរបេ់កូនោត។់..គួរថតបញ្ជូ ន.

សៅមនទាដីរសពទ្យ.ប៉ុថន្កតរូវសោរពេិទ្ធិជនរងសកោោះកបេិន

សបើសគមនិទទួល។.

េូមសមើលចំណុច.២.៨.ខាងសកកាមេកមាបឯ់ករារ.

េ្ដីពដី.ការបញ្ជូ នជនរងសកោោះសៅមនទាដីសពទ្យ។..

ការ.យល់.កពម៖.ពិនិត្យ...កបវត្ិ.ជំងឺ.ការ.ពិនិត្យ.ពដី.កបាល.ែល់.ចុង.សជើង..........

. .....រមួមាន.ការ.ពិនិត្យ.កបោប.់.បន្.ពូជ.និង.រន្ធគូទ

ការ.គាពំទ.ៃំបូង

-រ្ាប.់េួរ..បញ្្ជ ក.់ធាន្..ោកំទ

របេួថែលកតរូវ..

ថ្ទាបំន្ទា ន់

ចូលមនទាដីរសពទ្យ

ពយាបាល

ពយាបាល.ឬបញ្ជូ ន

្្ល់វធិដីបង្្ក រសកកាយ.

សពលកបឈមនឹងការ.

្លែង.សមសរាគសអែេ៍

្្ល់ការការពារ.

កសំណើ តបន្ទា ន់

ការ.គាពំទ.ៃំបូង

-រ្ាប.់េួរ.បញ្្ជ ក.់ធាន្.ោកំទ

តាមដាន.ម្នការ.

បញ្ជូន.រៅ.ធនធាន.សហគមន៍

ការ.រសំោភកនាុង.រយៈសពល....
៥.ន្្ង..កតរូវការ.ការ.ពយាបាល

្្ល់ការពយាបាលជំងឺកាមសរាគ

៧២.សម៉ាងសកកាយការរសំោភ

 រ្ានភាពជំងឺ.កតរូវ.ពយាបាល

រូបភាព.២.បណ្្ញេកមាបក់ារ.ថ្ទាសំលដីកែំបូង.

បន្ម្ប់្រីររំោភ.រលី្្ជូវ.រភទ.ែងកេងព់ដីពកង្ង

សេៀវសៅថណន្សំវជ្ជរាសេ្េ្ដីពដីការថ្ទាសំេ្ដី
រងសកោោះសោយរារអំសពើេងិសាពដីនែគូសេនាហា.

និងអំសពើេងិសាសលើ្លែូវសភទ.។
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២.៤.៥.ការ.ថ្ទាបំ.ថន្មេ.កមាបជ់នរង.សកោោះ.សពញ.វយ័.សោយរារការចាបរ់សំោភឬអំ.សពដី.េិងសា.សលើ្លែូវសភទ

 បថនម្សលើការោកំទែំបូង.ជនរងសកោោះសោយរារការចាបរ់សំោភ.ឬអសំពើេិងសាសលើ្លែូវសភទគួរថតទទួល

បាននូវសេវាែូចខាងសកកាម៖

•	 ពតម៌ានអំពដីការពិនិត្យេុខភាព.ការពិនិត្យសកាេល្យវចិយ័.និងការរាយការណ៍សៅនគរបាល

•	 ទទួលបានការយល់កពមជាមុនពដីជនរងសកោោះ.បន្ទា បម់កសទើបេួរកបវត្ិជំងឺ

•	 សធ្ើការពិនិត្យរាងកាយសអាយបានកតឹមកតរូវ.និងកគបក់ជរុងសកជាយ

•	 ពយាបាលរាល់របេួសលើរាងកាយ

•	 ្្ល់កបឹកសាអំពដីហានភិយ័ននជំងឺកាមសរាគ.និងសមសរាគសអែេ៍.និង្្ល់ការសធ្ើសតេ្.និងពយាបាល.

បង្្ក រ.រមួមាន.ការការពារកសំណើ តបន្ទា ន.់ការពយាបាល.(ការ្លែងជំងឺ).ជំងឺកាមសរាគ.និងវធិដីបង្្ក រ.

សកកាយ.សពលកបឈមនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍

•	 ការបញ្ជូ នសៅទទួលសេវាន្ន្

•	 ្្ល់ឯករារ.និងពត័ម៌ាន.

២.៤.៥.១.ការយល់កពម.សោយមានការ្្ល់ពត័ម៌ានជាមុន21

. មុនសពលសធ្ើការពិនិត្យេុខភាពទាងំមូលរបេ់ជនរងសកោោះ.ជាការេំខានថ់ែលទទួលបានការយល់.

កពមសោយការជូនែំណឹងជាមុន។.តាមការអនុវត្ជាកថ់េ្ង.ការទទួលបានការយល់កពមសោយមានការ.ជូន.

ែំណឹង.សពញសលញគឺជាការពន្យល់រាល់ទិែឋាភាពននការថ្ទាជំនរងសកោោះ។.អនាកជំងឺកតរូវយល់អំពដីជសកមើេសបើក.

ទូោយេកមាបខ់លែួនោត.់សេើយោតក់តរូវទទួលពត័ម៌ានកគបក់ោនស់ែើម្បដីេសកមចចិត្សលើការពយាបាល។.អនាកថ្ទាំ

េុខភាពកតរូវជូនែំណឹងែល់ជនរងសកោោះសោយរារការចាបរ់សំោភ.ឬសោយរារអំសពើេិងសា.ថាោតអ់ាច.

បែិសេធថ ន្ាកណ្មយួននការពិនិត្យ.ឬការពយាបាលបាន។.

កនាុងែំសណើ រការននការយល់កពម.អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពកតរូវ៖

•	 ្ល់្ពតម៌ានេ្ដីពដី្លវបិាកននការពយាបាលថែលទាកទ់ងនឹងការចាបរ់សំោភឬអំសពើេិងសាសលើ្លែូវ

សភទរមួមានការកបឈមមុខនឹងការ្លែងននជំងឺកាមសរាគ.សមសរាគសអែេ៍.និងការមានន្ទាសពាោះ

•	 ្្ល់ពតម៌ានេ្ដីពដីលទ្ធភាពននការការពារកំសណើ តបន្ទា ន.់និងការសធ្ើសតេ្្មរកសមសរាគសអែេ៍

•	 ពន្យល់ជនរងសកោោះពដីតួន្ទដីកនាុងការពយាបាលរបេ់អនាក្ល់្ការថ្ទាេុំខភាព.និងរារេំខានន់ន

ការចងកកងឯករារអំពដីការពិនិត្យេុខភាពេកមាបក់ំណតក់តារបេ់ជនរងសកោោះ.

21 ឧបេម្ន្ធ.១៖.ថបបបទយល់កពម



21២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហងិសា   ឆលើ សស្រី 

•	 ពន្យល់ពដីទកមងក់ារេកមាបក់ារកបមូលភេ្ុតាងសកាេល្យវចិយ័.សេើយភេ្ុតាងថែលបាន.

កបមូល.អាចកតរូវបានសកបើកបាេ់សែើម្បដ្ី ្ល់ភេ្ុតាងសៅកនាុងតុោការ.

•	 ពន្យល់ឲ្យបានកគបក់ោនអ់ំពដីទិែឋាភាពននការពយាបាលសកកាយមានអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី

•	 ្លវបិាកស្្សងៗននអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដីនឹងកតរូវបានពន្យល់សោយប៉ូលដីេ.ជនបសង្្គ លនន.

គណៈកម្ាធិការទទួលបនទាុកកិច្ចការន្រ ដីនិងកុមារ.ប៉ូលដីេយុត្ិធមរ៌បេ់កកេួងកិច្ចការន្រ ដីនិង.

កបពន័្ធចបាប.់

. កបេិនសបើការចាបរ់សំោភ.ឬអំសពើេិងសាសលើ្លែូវសភទកតរូវបានកបកពតឹ្សលើជនរងសកោោះ.វធិដីលអែបំ្ុតគឺកតរូវប

ញ្ជូ នសៅមនទាដីរសពទ្យបថងអែកភាលែ មៗសែើម្បដីពយាបាលឲ្យបានកគបក់ជរុងសកជាយនិងថ្ទាបំង្្ក រ.សទាោះបដីអនាកជំងឺមនិកពមទ

ទួលយកការពិនិត្យតាមលក្ណៈសវជ្ជរាសេស្កាេល្យវចិយ័កស៏ោយ។.សទាោះជាោ៉ងណ្.អនាកជំងឺសពញវយ័.

មានេិទ្ធបិែិសេធ។.

កតរូវសោរពការេសកមចចិត្របេ់ជនរងសកោោះ.សទាោះជសកមើេគឺជាចំណុច.ក.ខ.ឬ.គ.៖.

ក.កមតិ.ននការយល់កពម. 

(ការ.ថ្ទា)ំ

ទដីតាងំ.នន.សេវាថ្ទាេុំខភាព

ក)..មានថតការពិនិត្យរាងកាយ.
ប៉ុសណ្ណ ោះ.(រមួមាន.ការពិនិត្យ.
េុខភាព.និងការពិនិត្យអាង.
កតោក)

-មនទាដីរសពទ្យបថងអែកថែលមាន..CPA.1,.CPA.2.ឬ.CPA.3
-មណ្ឌ លេុខភាពអាច្្ល់ការពយាបាលេកមាបរ់បេួករាល.ការពយាបាល.
បង្្ក រមយួចំនួន.សេើយបញ្ជូ នសៅសេវាថ្ទាេុំខភាពតាមេេគមនថ៍ត.
ប៉ុសណ្ណ ោះ.

ខ)..ការពិនិត្យរាងកាយ.
រមួមាន.ការកបមូលភេ្ុតាង.
(ការពិនិត្យសវជ្ជរាសេ្.
សកាេល្យវចិយ័).

មនទាដីរសពទ្យបថងអែក
បញ្ជូ ន.សៅមនទាដីរ.សពទ្យប.ថងអែកមយួ.ថែលមាន្្ល់ការពិនិត្យ.សកាេល្យវចិយ័.
ភាលែ មៗ..
(កបេិនសបើកតរូវការរកសាលំនឹងរបេួ)

គ)..ការពិនតិ្យរាងកាយ.រមួមាន.
ការកបមលូ.ភេ្ុតាង.(ការពិនតិ្យ.
សវជ្ជរាសេ្.សកាេល្យ.វចិយ័).
និងការ.កបគល់.ភេ្ុតាង.សៅ.
នគរបាល

មនទាដីរសពទ្យបថងអែក
បញ្ជូ ន.សៅមនទាដីរ.សពទ្យប.ថងអែកមយួ.ថែលមាន្្ល់ការពិនិត្យ.សកាេល្យវចិយ័.
ភាលែ មៗ.និង.បញ្ជូ ន.សៅនគរបាល
(កបេិនសបើកតរូវការរកសាលំនឹងរបេួ)

ការពិនិត្យ.សវជ្ជរាសេ្.សកាេល្យវចិយ័កតរូវ.សធ្ដី.សៅមនទាដីរ.សពទ្យប.ថងអែកឱ្យរចួរាល.់សោយ.សេតុថាមនទាដីរ.សពទ្យ.
 

ប.ថងអែក.មានេិទ្ធិសចញលិខិតបញ្្ជ កក់ារ.សធ្ដីសកាេល្យវចិយ័.សវជ្ជរាសេ្។



22 ២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហិងសា   ឆលើ សស្រី 

២.៤.៥.២.ការយក.កបវត្ជិនរង.សកោោះ

២.៤.៥.២.១.ពតម៌ានទូសៅ

•	 ស្្ោះ.អាេ័យោឋា ន.កថនលែងរានា កស់ៅ.សលខទូរេ័ពទា.សភទ.

ន្្ងថខឆានា កំសំណើ ត.(ឬអាយុ)

•	 េុខភាពទូសៅ

o េូមកបាបខ់ញាុ ំអំពដីេុខភាពទូសៅរបេ់អនាក?

o សតើ្្ដីៗសនោះអនាកធាលែ បម់កជួបសវជ្ជបណ្ឌិ ត.

ឬគិោនុបោឋា យិកាឬសទ?

o សតើអនាកធាលែ បស់ធ្ើសរាគវនិិចឆោយជំងឺណ្មយួសទ?

o សតើអនាកធាលែ បវ់ោះកាតព់ដីមុនសទ?

o សតើអនាកមានជំងឺ្ លែងអ្ដីថែរសទ?

o សតើអនាកមានអាថលកេ្ុសដី/កបតិកម្ថែរសទ?

o សតើេព្ន ្្ងអនាកពិរាថានា អំ្ដីថែរសទ?

. ជនរងសកោោះអាចសេនាើ.ឬមនិសេនាើឲ្យមានរាចញ់ាតិសៅថក្បរសៅសពលេួរកបវត្ិ.និងពិនិត្យ។.កតរូវសោរពរា

ល់ការេសកមចចតិទ្ាងំអេ់របេ់ជនរងសកោោះ។រាល់វត្មានបគុ្គលិកណ្មានា កក់តរូវថតមានការយល់កពមពដីជនរងគ ្

សរាោះ។.

២.៤.៥.២.២.ការបរោិយអំពដី.សេតុការណ៍

 ជាការេំខានណ់្េ់ថែលអនាក្ល់្ការថ្ទាេុំខភាពយល់ពដីពតម៌ានលមអែតិអំពដីអ្ដីថែលបានសកើតស�ើង

សែើម្បដី.ពិនិត្យរករបេួថែលអាចមាន៖.

•	 បរោិយអំពដីអ្ដីថែលបានសកើតស�ើង.សេើយកតក់តា.

កាលបរសិចឆោទ.សពលសវោ.និងទដីកថនលែង។

•	 ទទួលពតម៌ានអំពដីចារ ដី.(កបរុេ.កេដី.អាយុ.ទដី.កថនលែង)?

•	 សតើការបំពានសកើតស�ើងសៅសពលណ្?

•	 សតើមានការេ៊កបញ្ចូ លថែរសទ.(មាត.់សោនដី.ឬរន្ធគូទ)

•	 សតើអនាកបំពានបានបង្ំខាងរាងកាយ.ឬ្លែូវចិត្ឬសទ?.

•	 សតើអនាកបំពានបានសកបើវត្ុអ្ដីថែរសទ?.សតើមានអនាកបំពាន

ប៉ុន្្នន្កស់ៅទដីសន្ោះ?

ហាមបង្ំសេ្ដីឲ្យនិោយអំពដីការរសំោភ.

កបេិនសបើោតម់និចងនិ់ោយ។.រាល់

ករណដី ទាងំអេ់កតរូវកំណតេំ់ណួរចាំ

បាចេ់កមាបក់ារថ្ទាេុំខភាព។.ប៉ថុន្.

កបេិនសបើសេ្ដីចងនិ់ោយអំពដីអ្ដីថែល

បានសកើតស�ើង. េូមរ្ាបស់ោយក្ដី.

អាណិតអាេូរ.សេើយអនុញ្ញា តឲ្យោត.់

នោិយ។

ពន្យល់ថា.ការេិកសាអំពដីអ្ដីថែលបានសកើតស�ើង.

នឹងជួយ��អនាកឲ្យ្ល់្ការពយាបាលែល៏អែបំ្ ុត។.

ធាន្ជូនជនរងសកោោះថាអនាកនឹងរកសាការេមា្ង ត.់

នូវអ្ដីថែលោតប់ាននិោយ.លុោះកតាថតោតច់ង់

ឲ្យប៉ូលដីេពិនិត្យេំណំុសរឿងរបេ់ោត។់

សជៀេវាងការេ្ដីបសន្ទា េជនរងសកោោះសោយ.

េំណួរ.“សតើអនាកសធ្ើអ្ដីសៅទដីសន្ោះមានា កឯ់ង.ឬសេតុ.

អ្ដីបានជាអនាក…?”
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•	 សតើវាជាការបំពានថតម្ង.ឬបន្មានសៅប៉ុន្្នសម៉ាងសកកាយ.ឬប៉ុន្្នន្្ងសកកាយសទៀត?

•	 សតើជនរងសកោោះបានបាតប់ងរ្់ារតដីថែរឬសទ.សេើយសតើោតរ់ា្គ ល់អនាកបំពានថែរសទ?

•	 សតើជនរងសកោោះសធ្ើអ្ដីបន្ទា បព់ដីសេតុការណ៍បានសកើតស�ើង?.េួរថាសតើជនរងសកោោះបានងូតទឹក.

បតស់ជើងតូច.កអែួត.។ល។.ចាបត់ាងំពដីជួបសេតុការណ៍មកថែរឬសទ។.វាអាចបោ៉ះពាល់ែល់ការ.

កបមូល.ភេ្ុតាងសកាេល្យវចិយ័។

២.៤.៥.២.៣.កបវត្ិសរាគ.សេ្ដី

•	 កតក់តាកាលបរសិចឆោទននន ្្ងែំបូងននការមករែូវចុងសកកាយបងអែេ់។

•	 េួរកបវត្ិរមួសភទកាលពដីសពលកនលែងមក.និងថាសតើពួកសគបានកពមសកពៀងោនា ថែរសទ។.េួរថាសតើជន.

រងសកោោះធាលែ បម់ាននែគូរមួសភទថែរសទ។.

•	 េួរអំពដីសពលថែលជនរងសកោោះបានរមួសភទចុងសកកាយ.មុនសពលសេតុការណ៍សកើតស�ើង។

•	 េួរជនរងសកោោះថាសតើធាលែ បម់ានជំងឺកាមសរាគកាលពដីមុន.និងបានពយាបាលថែរសទ។

•	 េួរជនរងសកោោះថាសតើធាលែ បស់ធ្ើសតេ្រកសមសរាគសអែេ៍ថែរសទ.សេើយរ្ានភាពសមសរាគសអែេ៍.ោ៉ង.

ណ្ថែរ។

•	 េួរជនរងសកោោះថាសតើធាលែ បម់ានន្ទាសពាោះថែរសទ។.កបេិនសបើមាន.សតើមានលទ្ធ្លអ្ដី។

•	 េួរជនរងសកោោះថាសតើធាលែ បព់នយារកំសណើ តថែរសទ។.កបេិនសបើមាន.េួរថាសតើពួកោតស់កបើកបាេ់.

មសធយាបាយពនយារកំសណើ តកបសភទអ្ដី.សកបើកបាេ់តាងំពដីសពលណ្.និងបានសកបើសទៀងទាតថ់ែរសទ។

២.៤.៥.៣.ការពិនិត្យរាងកាយ

២.៤.៥.៣.១.ការពិចារណ្ទូសៅេ.កមាបក់ារពិនិត្យរាងកាយ

•	 សបើមានថតការយល់កពមេកមាបថ់តការពិនិត្យរាង

កាយ.និងមនិេកមាបក់ារកបមូលភេ្ុតាងសកាេល្យ

វចិយ័.កិច្ចការខលែោះនឹងមនិចាបំាចស់ធ្ើសទ។.

•	 សៅជំហានននការពិនតិ្យនដីមយួៗ.េូមពន្យល់អពំដី.

អ្ដីថែលនឹងសកើតស�ើង.និងេួរថាសតើោតម់ានេំណួរថែរសទ។.កគរូសពទ្យកតរូវពិនិត្យជន.

រងសកោោះតាមលំោបលំ់សោយ។

•	 កតរូវកបាបជ់នរងសកោោះថាកនាុងអំ�ុងសពលពិនិត្យេុខភាព.ោតអ់ាចេំុអនាក្្ល់សេវាឲ្យឈបប់ាន។

•	 ការពិនិត្យកតរូវសធ្ើស�ើងចាបព់ដីកបាលែល់ចុងសជើង.សោយសផ្្តជាពិសេេសលើមុខ.អវយវៈខាងសលើ.

មុនសពលចាបស់្្ើមជំហានននការពិនិត្យនដីមយួៗ.

េូមពន្យល់អំពដីអ្ដីថែលអនាកកំពុងសធ្ើ.និងអ្ដីថែល.

នឹង.សកើតស�ើង។
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ក.េុែន.់សៅលែ .និងសោនដី។

•	 ជនរងសកោោះកតរូវទទួលបានការពយាបាលរបេួរាងកាយ។

•	 ជនរងសកោោះកតរូវទទួលបាននូវការការពារកំសណើ តបន្ទា ន.់សបើោតេ់្ិតកនាុងអាយុថែលអាចបង្ក.

កំសណើ តបាន។

•	 ជនរងសកោោះកតរូវទទួលវធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍.សបើេិ្តកនាុង.

សពលកបឈមនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍។.ជនរងសកោោះថែលេ្ិតកនាុងសពលកបឈមនឹងការ្លែង.

សមសរាគ.សអែេ៍កតរូវបានអនុវត្តាមថ្នាក.២.៧.៣.។

ការពចិារណ្ប.ថន្ម.កបេិន.សបដីភេ្ុតាង.កតរូវបាន.កបមូលេ.កមាបក់ារ.សធ្ដី.សកាេល្យវចិយ័.

•	 េំណ្កថែលកតរូវបានកបមូលេកមាបក់ារសធ្ើសកាេល្យវចិយ័កតរូវោកក់នាុង្ងក់កោេ។.កបេិន

សបើជនរងសកោោះកតរូវសោោះេំសលៀកបំពាកស់ចញ.ោតអ់ាចសធ្ើែូចសនោះបានសលើកកោេមយួផ្ទា ងំធំ.

សែើម្បដី.កបមូលកំសទចកំទដីែូចជារុក្ជាត.ិេត្លអែិត.ធូលដីែដី.មកួេកថ់ែលមានពត័ម៌ានទាកទ់ងនឹងការ

បំពាន.ឬអសំពើេិងសា។..

•	 ការពិនិត្យកតរូវបានសធ្ើស�ើងបានោ៉ងលអែបំ្ុតសៅសកកាមពនលែឺធម្ជាតិ។.ប៉ុថន្មានអំពូលសភលែើង.

ពិសេេ.ថែលអាចសមើលស�ើញរបេួកានថ់តចបាេ់.ែូចជាអំពូលសេ្កនពណ៌រ្ាយ.ឬអំពូលរ្ាយ.

អ៊ុលកតា។

•	 ទនទាឹមសនោះ.កតរូវ្្ិតយកថ ន្ាកខាងសលើននថេ្បក.ទឹកមាត.់ទឹករអំិល.ថ្នាកខាងសករៅនិងខាងកនាុងសោនដី.

និងរន្ធគូទ.សេើយកក៏តរូវយកេំណ្កទឹកសន្ម.និង្មតាមលំោបលំ់សោយ្ងថែរ។

•	 កបេិនសបើេំណ្កកតរូវបានកបមូល.(ទឹកសន្ម.ទឹកកាម.និងភេ្ុតាងែនទសទៀត).កតរូវទុកេំណ្ក.

ឲ្យបានកតឹមកតរូវ.និងមានេត្សលខា.និងបញ្ជូ នសៅកានម់នទាដីរពិសរាធនស៍ោយបុគ្គលិកថែលបាន.

បញ្្ជ កក់តឹមកតរូវសែើម្បដីរកសាភេ្ុតាង។.

•	 លទ្្ធ លទាងំអេ់កតរូវកតក់តាសលើថបបបទសវជ្ជរាសេ្សកាេល្យវចិយ័។.

២.៤.៥.៣.២.ការពិនិត្យពដីកបាលែល់ចុង.សជដីង

•	 កតក់តាលក្ណេម្បត្ិខាងសករៅទូសៅរបេ់ជនរងសកោោះ

•	 ពិនិត្យេញ្ញា ជដីវតិ

•	 ពិនិត្យអវយវៈខាងសលើសែើម្បដីរកេញ្ញា ននរបេួន្ន្

•	 ពិនិត្យសមើលមុខ.ថភនាក.កតសចៀក

•	 ពិនិត្យថេ្បកលោែក៍បាលសែើម្បដីរកសមើលរបេួ.ឬេញ្ញា ននការរោក។
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•	 ពិនិត្យកសែើម្បដីរកសមើលរានា មជា.ំនិងការបំពានថែលសកោោះថានា កែ់ល់ជដីវតិ.

•	 ពិនិត្យេុែន.់និងតួខលែួនសែើម្បដីរកសមើលរានា មខា.ំឬរបេួស្្សងៗ

•	 ពិនិត្យន្ទាសពាោះ.និងសែើមកទរូងរកសមើលរបេួខាងកនាុង.ឬការមានគភ៌

•	 ពិនិត្យអវយវៈខាងសកកាមឲ្យបានមត៉ច់ត់

•	 កបេិនសបើសធ្ើសកាេល្យវចិយ័.េូមកបមូលេំណ្កថែលអនាកបានពិនិត្យជនរងសកោោះែូចសរៀប.

រាបខ់ាងសលើ.

២.៤.៥.៣.៣.ការពិនិត្យ.កបោបប់ន្ពូជ.និងរន្ធគូទ

. ពន្យល់អំពដីទកមងក់ារសៅជនរងសកោោះ.សោយ្្ល់ពត័ម៌ានលមអែតិននជំហាននដីមយួៗ។

•	 ពិនិត្យកបោបប់ន្ពូជខាងសករៅ

•	 ពិនិត្យបបូរមាតស់ោនដី.និងអវយវៈស្្សងសទៀត

ប.ថន្មទ.កមងក់ារ.កបេិន.សបដីភេ្ុតាង.កតរូវបាន.កបមូលេ.កមាបក់ារ.សធ្ដីសកាេល្យវចិយ័.

•	 សកបើកបាេ់េមា្ភ រសកៀរទឹករអំិលមាត.់ទាងំអេ់.តាមលំោបខ់ាងសកកាម.ខាងសករៅសោនដី.ខាងកនាុង.

សោនដីថ្នាកសករៅកនាុងសោនដី.និងេមា្ភ រជូតរន្ធគូទ។.េមា្ភ រសកៀរទឹករអំិលស្្សងសទៀតគឺសកបើេកមាប.់

កថនលែងមានទឹករអិំល.កនាុងករណដី ថែលមានការរមួសភទតាមមាតនិ់ងសៅសលើថេ្បក.សៅសពលមាន.

រានា ម.កបឡាកេ់ង្សយ័ថាជាទឹកកាមសៅសលើថេ្បក។

•	 ពិនិត្យសោយសកបើកបាេ់ឧបករណ៍សបើកមាតេ់្ូបន.និងឌដីជដី្ល.(មនិកតរូវពិនិត្យសៅមុនសពលយក.

េំណ្ក.សទាោះកនាុងកាលៈសទេៈណ្កស៏ោយ)។.

•	 យកសរាមកបោបស់ភទ.និងថ្នាកននភេ្ុតាងរាងកាយណ្មយួថែលអាចសមើលស�ើញសៅកនាុង.

កបោបប់ន្ពូជ

•	 កតក់តារានា មរបេួសោយ្្ល់ទដីតាងំ.ទំេំ.កបសភទ.(រានា មជា.ំរបេួសោយរារការចាក.់របេួសោយ.

រារការមុត.ឬការរោតថ់េ្បក)

២.៤.៥.៤.ការអ.សង្កតកនាុងបនទាបពិ់.សរាធន.៍

. ការសធ្ើសតេ្កនាុងបនទាបពិ់សរាធនធ៍ម្តាទូសៅេកមាបជ់នរងសកោោះសោយរារការបំពាន្លែូវសភទអាចរមួ

មានការសធ្ើសតេ្.និង្្ល់សោបល់សោយរកសាការេមា្ង តស់ោយេ្័កគចិត្អំពដីសមសរាគសអែេ៍.ការពិសរាធន.៍

សមើលន្ទាសពាោះ.ការពិនិត្យ.និងការវភិាគទឹកសន្ម.និងជំងឺកាមសរាគ.ប៉ុថន្ការសធ្ើសតេ្បថន្មអាចសធ្ើបានអាកេ័យ

សលើគំនិតរបេ់កគរូសពទ្យ.និងទកមងក់ារេកមាបក់ថនលែងពយាបាលេុខភាព។



26 ២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហិងសា   ឆលើ សស្រី 

២.៤.៦.ការពយាបាលសេ្ដីរង.សកោោះសោយរារអំ.សពដីេិងសា

២.៤.៦.១.ការពិចារណ្ទូសៅ

. ជនរងសកោោះសោយរារអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដីកតរូវពយាបាលជាបន្ទា ន.់និងមនិកតរូវឲ្យពួកោតរ់ងច់ាសំទ។

២.៤.៦.២.របេួរាងកាយ

•	 បញ្ជូ នជនរងសកោោះថែលមានរ្ានភាពធ្ងនធ់្ងរសៅេសសង្្គ ោះបន្ទា ន់

•	 ពយាបាលជនរងសកោោះថែលមានរបេួរាងកាយតិចតួចអាកេ័យតាមពិធដីការលក្ណៈេង្ោ់រ

. ចសំពាោះជនរងសកោោះថែលមានរបេួរាងកាយធ្ងនធ់្ងរ.ថែលបណ្្លឲ្យមានការរោតថ់េ្បក.និង.

ថេ្បកថែលសចញខាលែ ញ់.កតរូវចាកថ់ានា សំតតាណូេតុកេូអុដីតចំនួន.០,៥.មដីលដីលដីកតអាកេ័យតាមកាលវភិាគសៅកនាុង

តារាងខាងសកកាម។

កកមតិថានា ថំែលកតរូវសកបើ កាលវភិាគសលបថានា ំ រយៈសពលននការរំុានឹងសមសរាគ

កាលវភិាគកកមតិថានា ថំែលកតរូវសកបើ កាលវភិាគននការចាក់ មនិមាន

កំរតិថានា បំង្្ក រជំងឺសតតាណូេ.

សលើកទដី១

ការចាកស់លើកែំបូង ចាបព់ដី.១.ឆានា .ំសៅ.៣.ឆានា ំ

កំរតិថានា បំង្្ក រជំងឺសតតាណូេ.

សលើកទដី២

មយួថខបន្ទា បព់ដីការចាកស់លើកែំបូង ៥.ឆានា ំ

កំរតិថានា បំង្្ក រជំងឺសតតាណូេ.

សលើកទដី៣

មយួថខបន្ទា បព់ដីការចាកស់លើកទដី២ ១០.ឆានា ំ

កំរតិថានា បំង្្ក រជំងឺសតតាណូេ.

សលើកទដី៤

មយួឆានា បំន្ទា បព់ដីការចាកស់លើកទដី៣ ២០.ឆានា .ំ

. ថានា បំង្្ក រការពារជំងឺសតតាណូេគួរ្ល់្ជូនជនរងសកោោះសោយអំសពើេិងសា្លែូវសភទទាងំអេ់.(កគបស់ភទ.

និងអាយុ).កបេិនសបើមានកថនលែងរបេួសកើតមានសលើថេ្បក.និង/ឬភានា េរអំិល។
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២.៤.៦.៣.ការពយាបាលបង្្ក រ

២.៤.៦.៣.១.សោលការណ៍.ថណន្េំ.កមាបក់ារការពារ.សម.សរាគ.សអែេ៍.

. វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍.គឺសែើម្បដីការពារសមសរាគសអែេ៍គួរចាបស់្្ើម

ភាលែ មកនាុងរយៈសពល.៧២.សម៉ាង.បន្ទា បព់ដីបោ៉ះពាល់សមសរាគសអែេ៍។.វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែង

សមសរាគសអែេ៍កតរូវបានថណន្េំកមាបស់េ្ដី.និងកុមារថែលកបឈមនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍។.និោយជា.មយួ.

សេ្ដី.ឬកុមារ.(ឪពុកម្ាយ/អាណ្ពយាបាល).ថាសតើវធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍.

េ័ក្ិ.េមនឹងរ្ានភាពរបេ់ពួកោតឬ់សទ។.អនាកគួរពិចារណ្អំពដីវធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែង

សមសរាគសអែេ៍.កបេិនសបើ៖

•	 ចារ ដីគឺជាអនាកថែលបាន្លែងសមសរាគសអែេ៍.ឬមនិរា្គ ល់រ្ានភាពេុខភាព

•	 សេ្ដីមនិបានែឹងអំពដីលទ្ធ្លសមសរាគសអែេ៍វជិ្ជមាន

•	 សេ្ដីថែលបានបោ៉ះពាល់្ម.ឬទឹកកាម

•	 សេ្ដីថែលធាលែ បប់ានរមួសភទតាមមាត.់ទ្ារមាេ.និង/ឬតាមរន្ធគូទ

. ការថណន្ពំដីវធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍គួរថ្អែកសលើការថណន្ពំដី.

សមសរាគ.សអែេ៍.និងការកគបក់គងសមសរាគសអែេ៍ជាតិបច្ចុប្បននា។.ចងចាថំា.កបេិនសបើចាបស់្្ើមសធ្ើការការពារ.

សមសរាគសអែេ៍កានថ់តយូរ.សន្ោះកបេិទ្ធភាពននទកមងក់ារកានថ់ត្យចុោះ។..

•	 វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍គួរចាបស់្្ើមអនុវត្កនាុងអំ�ុងសពល.

៧២.សម៉ាង។

•	 ការពសិកោោះមុន.និងសកកាយការសធ្ើសតេ្សមសរាគសអែេ៍គួរថតចាបស់្្ើមសធ្ើមុន.និងសកកាយការសធ្ើ.

សតេ្.រកសមសរាគសអែេ៍បានបញ្ចបជ់ាបន្បន្ទា ប។់..

•	 សបើលទ្្ធ លននការសធ្ើសតេប្ង្ហា ញថាអវជិ្ជមាន.េូម្្ល់វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ

្លែងសមសរាគសអែេ៍កនាុងរយៈសពល.២៨.ន្្ង.្្ល់ការកបឹកសាសោបល់អំពដីការសោរពតាមវធិដី.មុន.

សពលសកបើកបាេ់ថានា .ំេូមកបាបជ់នរងសកោោះអំពដីវធិដីការពាររសបៀបកាតប់ន្យការ្លែងសមសរាគសអែេ៍.

កបាប.់ជនរងសកោោះអំពដី្លបោ៉ះពាល់ចម្បង.រសបៀបសោោះករាយ.រមួទាងំការ្យចុោះនន្លបោ៉ះពាល់

តាមសពលសវោ។..

•	 កបេិនសបើលទ្ធ្លបង្ហា ញថាវជិ្ជមាន.ឈបប់ន្វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែង.

សមសរាគ.សអែេ៍.ថែលសនោះបង្ហា ញថា.សេ្ដីរងសកោោះថែលមាន្ទាុកសមសរាគសអែេ៍.សេើយកតរូវបញ្ជូ នសៅ.

ពយាបាលបន្ឲ្យេមកេប។



28 ២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហិងសា   ឆលើ សស្រី 

•	 កតរូវបានពិនិត្យសមើល. សអម៉ូគលែូប៊ដីន. អាឡានដីន.អាមដីណូ. កតងស់េ្ើរ៉ាេ. និងេ្ដីរ៉ាត. អាមដីណូ.

កតងស់េ្ើរ៉ាេ។

ការកបឈមមុខនឹងការ្លែងតាម្លែូវ.សភទ.

•	 PEP.គួរចាបស់្្ើមឱ្យបានឆាបប់ំ្ុតតាមថែលអាចសធ្ើសៅបាន.និងេិ្តកនាុងក�ូំងសពល.៧២.

សម៉ាង។

•	 កបេិនសបើ.មានការកបឈមមុខនឹងការ្លែងតាម្លែូវសភទ.មកពដីអនាកជំងឺថែលសគែឹងថា.មានសតេ្.VL.

undetectable.(ឧ.ធាលែ យសករាមអន្មយ័សពលរមួសភទជាមយួនែគូថែល្ទាុកសមសរាគសអែេ៍)..

ហានិភយ័.គឺមានកកមតិទាបខាលែ ងំណ្េ់.សេើយ.PEP.មនិកតរូវបានសលើកទឹកចិត្ឱ្យពយាបាលសទ.។

រូបមន្ពយាបាល.PEP.

•	 កតរូវសលបថានា ឱំ្យបានកតឹមកតរូវ.សទៀងទាត.់និងជាបោ់ប.់កគបរ់យៈសពល.២៨.ន្្ងសពញសលញ.គឺ.

មានរារៈេំខាន.់សែើម្បដីទទួលបានកបេិទ្ធភាពននការពយាបាល.។

•	 រូបមន្ពយាបាលជាជសកមើេគឺ.២.NRTI.+.ឱេ្កនាុងកករុម.PI.កនាុងកកមតិែូេេ្ងោ់.។.

TDF.៣០០.ម.កក.+.3TC.៣០០ម.កក..+.ATV./r.៣០០/១០០ម.កក..សលប១ែង/ន្្ង.x២៨ន្្ង.។

•	 ្អែងឹខនាងកករុមឱេ្.NRTI.នន.TDF.+.3TC.គឺមានភាពអតទ់ាកំលអែ.និងឱេ្កករុម.PI.គឺមាន.

កបេិទ្ធភាព.កនាុងករណដី មានការចមលែងភាពរំ៊ាជាមយួឱេ្កករុម.NNRTI.។

•	 កបេិនសបើ.មនិទានម់ានឱេ្ជួរទដី៣សទ.ឬមាន.contraindicated.របួមន្ថែលមានឱេ្កករុម.

NRTI.២មុខ.គឺអាចទទួលយកបាន.សបើកបភពចមលែងសមសរាគសអែេ៍កតរូវបានសគែឹង.ឬេង្សយ័ថា.

ធាលែ បប់រាជយ័ននការពយាបាលសោយឱេ្កបឆាងំសមសរាគសអែេ៍.។

•	 Efavirenz.ជារូបមន្ពយាបាល.PEP.ជួរទដី៣.សទាោះជាោ៉ងណ្.វាអាចមនិមានកបេិទ្ធភាព.ករណដី

ថែលមានការចមលែងវ ដីរុេសអែេ៍ថែលរំ៊ាជាមយួ.NNRTI.និងមាន្លបោ៉ះពាល់ែល់កបពន័្ធ.

េរនេកបរាទ.កណ្្ល.អាចបង្កការលំបាកែល់អនាកជំងឺណ្ថែលមានជំងឺ្បប់ារម្ភ.ទាកទ់ង

សៅនឹងការកបឈមមុខនឹងការ្លែង្្ដីននសមសរាគសអែេ៍.។

•	 ោ្ន.contraindications.សទ.កនាុងការ្្ល់.PEP.េកមាបស់េ្ដីមានន្ទាសពាោះឬ.សេ្ដីកំពុងបំសៅសោោះ.

កូន។



29២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហងិសា   ឆលើ សស្រី 

•	 មានកទឹេ្ដីហានិភយ័ននការរោកស្លែើម.(hepatic.flare).កនាុងចំសណ្មអនាកជំងឺរោកស្លែើមកបសភទ.B.

សៅសពលពយាបាលសោយឱេ្.TDF+.3TC.ថែលកតរូវបានសកជើេសរ ើេយកមកពយាបាល.PEP.

កតរូវ.បានបញ្ឈប.់ែូចថែលបានស�ើញអនាកជំងឺសអែេ៍ថែលទទួលការពយាបាលសោយឱេ្កបឆាងំ.

សមសរាគសអែេ៍.។.ការវាយតនមលែពដីរ្ានភាពជំងឺរោកស្លែើមកបសភទ.B.មនិកតរូវយកសកបើជាលក្ខណ្ឌ .

កនាុងការសកបើឱេ្.TDF+.3TC.េកមាបក់ារពយាបាល.PEP.សន្ោះសទ.ប៉ុថន្.អនាកជំងឺថែលែឹងថា.

មានការបង្កសរាគរោកស ល្ែើមកបសភទ.B.កតរូវសធ្ើការតាមោន.hepatic.flare.សកកាយពដីបញ្ឈបក់ារ.

ពយាបាល.សោយឱេ្បង្្ក រការចមលែងសមសរាគសអែេ៍.ថែលមានរូបមន្.TDF+3TC.ជាមូលោឋា ន.។

២.៤.៦.៣.២.ការ.ថណន្េំ.កមាបក់ារបង្្ក រការមាន.ន្ទា.សពាោះ

. សេ្ដី.ឬកុមារអាយុសកកាម.១៨.ឆានា .ំចាបស់្្ើមមានរែូវថែលកតរូវបានចាបរ់សំោភ.ទំនងជាអាចមានន្ទាសពាោះ។...

អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពគួរេួរថា.សតើអនាកជំងធឺាលែ បប់ានសកបើមសធយាបាយពនយារកសំណើ តថែលមានកបេិទ្ធភាព.

ឬសទ.ែូចជា.ថានា សំលប.ថានា ចំាក.់កងោកន់ែ.កងោកក់នាុងេ្ូបន.ឬវធិដីបញ្ឈបក់ំសណើ តរបេ់សេ្ដី។.សបើបានការពារសន្ោះ

ោតក់បថេលមនិមានន្ទាសពាោះសទ។..កបេិនសបើោតម់និបានសកបើកបាេ់ការកគបក់គងកសំណើ តឲ្យមានកបេិទ្ធភាព

សទ.ការការពារកសំណើ តបន្ទា នគ់ួរកតរូវបាន្ល់្សៅអនាកមនិទានម់ានន្ទាសពាោះ.និងសេ្ដីថែលេិ្តសៅវយ័អាចមាន.

ន្ទាសពាោះ។

•	 ការសធ្ើសតេ្រកសមើលការមានន្ទាសពាោះគួរសធ្ើស�ើងពដីែំបូង.និងមនិអាចយឺតោ៉វ.កកមតិថានា តំាមថែល

កតរូវសកបើតាមវធិដីការការពារកំសណើ តសោយការរសំោភ

•	 ការការពារកសំណើ តសកកាយសពលរមួសភទមានកបេិទ្ធភាពខ្េ់សៅសពលកតរូវបាន្្ល់កនាុងរយៈសពល.

១២០.សម៉ាង.(៥.ន ្្ង).បន្ទា បព់ដីការរសំោភសេពេន្វៈ។.

•	 ការសធ្ើសតេ្រកការមានន្ទាសពាោះមយួស្្សងសទៀតគួរសធ្ើស�ើង.៦.េប្ាេ៍.បន្ទា បព់ដីការចាបរ់សំោភ

សៅសពលណ្តជ់ួបសលើកសកកាយ.េួរថាសតើពួកសគមានសកបើកបាេ់មសធយាបាយការពារកសំណើ ត.

បន្ទា ន.់បន្ទា បព់ដីការចាបរ់សំោភថែរឬសទ។.



30 ២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហិងសា   ឆលើ សស្រី 

ក.កមតិនិងរបបថានា កំារពារកំ.សណដី តបន្ទា ន់

កបសភទថានា ំ កកមតិថានា ំ ស្្ោះថានា ថំែលសកបើ ចំនួនកោប់

ថានា ថំែលកតរូវ

សលបភាលែ ម

ចំនួនកោប.់

ថានា ថំែល.

កតរូវសលប១២.

សម៉ាងសកកាយ

Progestin-only.

dedicated.ECPs

1.5mg.

Levonorgestrel

Postinor1,

Postinor2

Unidosis

Escapel

Escapelle

Emkit.Plus

PozatoUni

NorLevo

1

2

1

0

Combined.Oral

Contraceptives

0.03mg.ethinyl.

estradiol.0.15mg.

Levonorgestrel

Microgynon 4 4

0.05mg.ethinyl.

estradiol.0.5mg.

Nogestrel

Eugynon 2 2

ចណំ្ំ៖..ជនរងសកោោះអាចសកជើេសរ ើេយកវធិដីណ្មយួកនាុងចំសណ្ម៣វធិដីខាងសលើ។..

២.៤.៦.៣.៣.ការការពារជំងឺកាម.រោគ

. សេ្ដីថែលរងការរសំោភសេពេន្វៈ.គួរទទួលបានថានា អំងទ់ដីប៊ដីយ៉ូទិក.និងពយាបាលជំងឺកាមសរាគ.–.

េិរមាន.់ជំងឺកបសមោះទឹកបាយ.កបសមោះថាលែ .និងជំងឺរ្ាយ។

•	 ្្ល់ការពយាបាលភាលែ មៗ

•	 មនិចាបំាចស់ធ្ើសតេ្ជំងឺកាមសរាគមុនសពលពយាបាលសទ

•	 ្្ល់ការពយាបាលបង្្ក រតាមរយៈថានា អំងទ់ដីប៊ដីយ៉ូទិកចំសពាោះជំងឺកាមសរាគ..



31២- ការ ឆ្លើយ តបរបស់បបពន័្ធ សុខាភបិាលឆៅ នឹង អំឆពើ ហងិសា   ឆលើ សស្រី 

ថានា សំកបដី.កបាេ់េ.កមាបក់ារពារជំងឺកាម.សរាគ22

. (េូមសមើលបច្ចុប្បននាភាពននសោលការណ៍ថណន្េ្ំដីពដីការកគបក់គងករណដី បង្កសរាគតាម្លែូវសភទនិង្លែូវបន្

ពូជរបេ់មជ្ឍមណ្ឌ លជាតិកបយុទ្ធនឹងជំងឺសអែេ៍.សេើថេ្បក.និងកាមសរាគ)

កមម្ិតថ្នម្ំ ការបម្ើបម្ម្ស់

ក..សា្វម្យ

Benzathine penicillin OR

Doxycycline

2.4 million units

100mg

ចាកត់ាមរាចែំុ់១ែងគត់

សលប2ែង/ន្្ង.រយៈសពល១៤ន្្ង.

(កនាុងករណដី មានកបតិកម្ជាមយួ.

Penicilin.ថតប៉ុសណ្ណ ោះ)

ខ..បម្ម៉ម្ុះទឹកបាយ/ឆម្នកម្យ

Cefixime OR

Ceftriaxone OR

400mg

250mg 

សលបថត១ែងគត់

ចាកត់ាមរាចែំុ់

គ..សិររាន់.(កា្លម្មីៃម្យា)/ Lymphogranuloma Venereum

Azithromycin OR

Doxycycline OR

Erythromycin

1g

100mg

500mg

សលបថត១ែង.រយោះសពល៣

េប្ាេ៍

សលប២ែងរយៈសពល២១ន្្ង

សលប៤ែងរយៈសពល២១ន្្ង

ឃ..បម្ម៉ម្ុះទឹកថ្លម្.(ទម្ីកូម៉ណូស)

Metronidazole OR

Tinidazole

2g

2g

សលបថត១ែងគត់

 

សលបថត១ែងគត់

22 សេចក្ដីសកពៀងចុងសកកាយននសោលការណ៍ថណន្េំ្ដីពដីការកគបក់គងករណដី បង្កសរាគតាម ល្ែូវសភទនិង្លែូវបន្ពូជ,មជ្ឍមណ្ឌ លជាតកិបយុទ្ធនឹងជំងឺសអែេ៍.

សេើថេ្បក.និងកាមសរាគ.ឆានា ២ំ០១៦
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២.៤.៧.ការថ្ទាតំាមោន.និងការបញ្ជូ ន

២.៤.៧.១.ការ.ថ្ទាតំាមោន

. អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពគួរសកបើកបាេ់សោលកាណ៍

ថណន្េំកមាបក់ារពយាបាលនដីមយួៗ.សែើម្បដី.សធ្ើថ្នការតាម.

ោន.បន្ទា បព់ដីការពិនិត្យ.និងការពយាបាល។.សពលសវោននការ

ទទួលការពយាបាលគួរកតរូវបានអនុវត្សៅតាមកាលវភិាគនន.

ការពយាបាល។

. ជនរងសកោោះគួរបញ្ជូ នសៅថ្នាកសវជ្ជរាសេន្ិងថ្នាក.

ចបាប.់បថន្មសោយថ្អែកសលើថ្នការពយាបាលជន.រងសកោោះ.

មានា ក់ៗ ។..ជនរងសកោោះគួរថតយល់ែឹងពដីសេវាន្ន្អាកេ័យសលើ

តកមរូវការរបេ់ជនរងសកោោះមានា ក។់..

២.៤.៧.២.ការបញ្ជូ នជនរង.សកោោះសៅរក.សេវាអន្រាគមន.៍ថ្នាកចបាប.់និងពេុវេ័ិយ

. ជាធម្តាវាមនិអាចសៅរចួសទ.ថែលអនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពអាចស្លែើយតបរាល់តកមរូវការរបេ់ជន.

រងសកោោះសន្ោះ។.ោតអ់ាចកតរូវការសពលសវោសែើម្បដីេសកមចចតិ។្.រាល់ការបញ្ជូ នសៅសេវាថ ន្ាកចបាប.់ឬេេគមន.៍

និងការោកំទទាងំអេ់គួរសធ្ើសោយេ្័កគចិត្.និងមានការយល់កពមពដីជនរងសកោោះសពញវយ័។.

២.៤.៧.៣.ការស្លែើយតបថ្នាកចបាប់

. គួរថតសោរពេិទ្ធិននការសេនាើេំុការអន្រាគមនថ៍្នាកចបាបរ់បេ់ជនរងសកោោះ។.កបេិនសបើជនរងសកោោះ.

សកជើេសរ ើេយកការរាយការណ៍បទសល្ើេ.និងថេ្ងរកការអន្រាគមនថ៍្នាកចបាប.់ជសកមើេេកមាបក់ាររាយ.

ការណ៍គឺ៖

•	 នគរបាល�ុ.ំ

•	 នគរបាលកបឆាងំការជួញែូរមនុេ្សថានា កក់េរុក

•	 កងរាជអាវុធេត្កេរុក

•	 សមភូម.ិសម�ំុ

•	 មសន្ដីនគរបាលយុត្ិធមន៌នកកេួងកិច្ចការន្រ ដី

•	 កពោះរាជអាជាញា តុោការសខត្

ពត័ម៌ានជំនួយេ.កមាបក់ារបញ្ជូ ន

កតរូវកបាកែថា.ការបញ្ជូ នបសំពញតាមសេចក្ដីកតរូវការ.

និងការបារម្ភែេំ៏ខានរ់បេ់ោត់

កបេិនសបើោតក់បាបថ់ាមានបញ្ហា ទាកទ់ងនឹងការ.

ជួយ��.ោតក់នាុងការពិចារណ្អំពដីវធិដីន្ន្.សែើម្បដី.សោោះ.

ករាយបញ្ហា ទាងំសន្ោះ

កបេិនសបើោតទ់ទួលយកការបញ្ជូ នសៅមនទាដីរសពទ្យ.

េូម្ល់្ភាពង្យកេរួលែល់ោត់

កបាបោ់តព់ដីទដីកថនលែងថែលកតរូវសៅ.អាេយោឋា ន.

មសធយាបាយថែលអាចសៅែល់ទដីសន្ោះ.និងនរណ្.

ថែលោតនឹ់ងជួប

សេនាើការណ្តជ់ួបឲ្យោត់
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២.៤.៧.៤.សេវា.និងការោកំទ.ស្្សង.សទៀតរបេ់េេគមនេ៍.កមាបស់េ្ដីរង.សកោោះសោយរារអំ.សពដីេងិសា

 អនាកជំន្ញបានរកស�ើញថាសេ្ដីនិងកុមាររងសកោោះកតរូវការធនធាន.និងការោកំទជាសកចើនថ្អែកសៅសលើ.

រ្ានភាពរបេ់ពួកសគ.និងកបសភទអំសពើេិងសាថែលបានជួបកបទោះ។.សេវាកម្ទាងំសនោះរមួមានសេវាសោោះករាយ

វបិត្ិ.ោកំទខាង្លែូវចិត្ថ្នាកេង្គម.និងការ្្ល់សោបល់បន្ទា បព់ដីបានទទួលការថ្ទាេុំខភាព.និងការរ្ារនដីតិ

េម្បទានិងេមាេរណកម្។.សេវាមយួចំនួនកតរូវបាន្្ល់សោយរោឋា ភបិាល.និងមយួចំនួនកតរូវបាន្្ល់សោយ

អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាល។.មណ្ឌ លថ្ទាេុំខភាពកតរូវកបមូលធនធានថែលមានសៅកនាុងសខត្.កេរុក.�ុំ.

ថែលពាកព់ន័្ធនឹងការបញ្ជូ ន។.វាជាការលអែបំ្ុតថែលមានការយល់កពមបញ្ជូ នសៅជា្លែូវការជាមយួនឹង.អនាក.

្្ល់សេវាថ្ទា.ំនិងជាមយួកបពន័្ធពដីរសបៀបថែលជនរងសកោោះទទួលសេវាថ្ទាេុំខភាព។.

ឧទាេរណ៍ខលែោះៗននសេវាកម្ទាងំសនោះមានែូចជា៖

ជនប.សង្្គ ល.ននគណៈកម្ការ�ំុេ.កមាបកិ់ច្ចការន្រ ដីនិងកុមារ៖.ជនបសង្្គ លេកមាបស់េ្ដី.និងកុមារមានតួន្ទដី.

ស្លែើយតប.និងបញ្ជូ នសេ្ដី.និងកុមាររងសកោោះសៅរោឋា ភបិាល.ឬធនធានេេគមន។៍..

ការោិល័យេង្គមកិច្ចអតដីតយុទ្ធជន.និងយុវនដីតិេម្បទាកេរុក៖.មសន្ដីេង្គមកិច្ច.អតដីតយុទ្ធជន.និងយុវនដីតិ.

េម្បទាកេរុក.អាចជួយ��បញ្ជូ នសេ្ដីសៅកនាុងេេគមនវ៍ញិ.កបេិនសបើោតធ់ាលែ បរ់េ់សៅកនាុងមណ្ឌ លរានា កស់ៅថែល

មានេុវត្ិភាព។..

ការោិល័យកិច្ចការន្រ ដី៖.បុគ្គលិកការោិល័យកិច្ចការន្រ ដីអាចជួយ��បញ្ជូ នសេ្ដីរងសកោោះសៅកានស់េវាស្្សង.ែូច

ជាប៉ូលិេយុត្ិធមេ៌កមាបក់ារោពំារកេបចបាបស់ៅមនទាដីរកិច្ចការន្រ ដី។..

មណ្ឌ លេុវត្ិភាព៖.អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាលមយួចំនួន្្ល់មណ្ឌ លរានា កស់ៅមានេុវត្ិភាពេកមាបស់េ្ដី.

និងកុមាររងសកោោះ។.មណ្ឌ លរានា កស់ៅភាគសកចើនគឺេិ្តសៅទដីកបជំុជន.សេើយជនរងសកោោះអាចរានា កស់ៅរយៈ.

សពលយូរបាន។.ជាទូសៅ.មណ្ឌ លរានា កស់ៅ្្ល់សេវាោកំទស្្សងសទៀត.ែូចជាការ្្ល់សោបល់.ពត័ម៌ានេ្ដីពដី.

ជំនួយថ្នាកចបាប.់ការោកំទ.និងការោពំារ.ការបណុ្ោះបណ្្លវជិា្ជ ជដីវៈ.និងេមាេរណកម្។.

ពតម៌ាន.កេបចបាប.់ការោកំទ.និងការោពំារ៖.ពត័ម៌ានកេបចបាប.់ការោកំទ.និងការោពំារកតរូវបាន្ល់្សោយ

ភានា កង់្រនគរបាលយុត្ិធមរ៌បេ់មនទាដីរកិច្ចការន្រ ដី. (ថានា កស់ខត្).និងអនាក្ល់្សេវាអង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាលមយួ

ចំនួន។.សនោះអាចជាទកមងន់នពត័ម៌ាន.តំណ្ង.ឬការោពំារ.និងការោកំទសៅសពលជនរងសកោោះេ្ិតកនាុងែំសណើ រ

ការថ ន្ាកចបាប។់
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ការពិសកោោះថ្នាកចិត្រាសេ្េង្គមនិងការោកំទ្លែូវអារម្ណ៍៖.ការពិសកោោះថ្នាកចិត្រាសេ្េង្គម.និងការោកំទ្លែូវ

អារម្ណ៍ជាសកចើនកតរូវបាន្្ល់។.អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាលមយួចំនួនមានជំន្ញកនាុងការពិសកោោះថ ន្ាក.

ចិត្រាសេេ្ង្គមជាសកចើនកបសភទ.ែូចជាការពិសកោោះជាបុគ្គល.ឬកករុម.និងជាសេវាស្្សងសទៀតថែលជាថ្នាកមយួ

ននសេវាកម្។..

ការព.កងឹងអំណ្ច.ថ្នាក.សេែឋាកិច្ច៖.ទាងំអង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាល.និងកកេួងរបេ់រោឋា ភបិាល.ែូចជាកកេួង.

ការង្រ.និងបណុ្ោះបណ្្លវជិា្ជ ជដីវៈ.និងកកេួងកិច្ចការន្រ ដ្ី ្ល់ការបណុ្ោះបណ្្លេកមាបស់េ្ដីរងសកោោះកនាុង.

សោលបំណងសលើកកម្េ់ការពកងឹងអំណ្ចថ្នាកសេែឋាកិច្ច។.សេវាមយួចំនួន្្ល់ជូនសៅកនាុងមណ្ឌ លរានា កស់ៅ.

របេ់អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាល.សេើយសេវាមយួចំនួនសទៀតគឺជាសេវាោចស់ោយថ�ក។..

េមាេរណកម្៖.សេ្ដី.និងកុមារថែលធាលែ បរ់េ់សៅកនាុងមណ្ឌ លរានា កស់ៅ.ឬមណ្ឌ លរានា កស់ៅមានេុវត្ិភាព.

អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាល.និងកកេួងេង្គមកិច្ច.អតដីតយុទ្ធជន.និងយុវនដីតិេម្បទា្្ល់សេវាកនាុងការជួយ��ជន.

រងសកោោះឲ្យរបួរមួជាមយួេេគមនរ៍បេ់ពួកសគវញិ.ឬជាមយួេេគមនស៍្្សងសទៀត។

២.៤.៨.ការចងកកងឯករារ

អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពកតរូវ៖

•	 បសំពញកកោេការង្រថែលចាបំាច.់ែូចជាថបបបទឯករារេ្ដីពដីអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដី.

•	 អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពកតរូវទទួលខុេកតរូវសលើការរកសាទុកថបបបទឯករារ.កំណតក់តា.

សវជ្ជរាសេ្.និងេំណ្កសកាេល្យវចិយ័.និង.

•	 អនាក្ល់្ការថ្ទាេុំខភាពគួរថតរកសាទុកឯករារនិងទុកកំណតក់តាសវជ្ជរាសេឲ្្យកតឹមកតរូវ.និង.

មានេុវត្ិភាព.េកមាបស់ោលបំណងេុវត្ិភាព.និងការសកបើកបាេ់សៅសពលអន្គត។.



35៣- ការឆ្លើយតបរបស់បបពន័្ធសុខាភបិាលឆៅនឹងអំឆពើហិងសាឆៅឆលើកុមារ

៣.១.សោលការណ.៍ថណន្ំ

ធាន្េុវត្ិភាព៖.រាល់វធិានការថែលកតរូវកបកានយ់កចំសពាោះកុមាររងសកោោះសោយរារអសំពើេិងសា.កតរូវសផ្្តសលើ.

ការសធ្ើឲ្យកបសេើរស�ើង.ឬថ្ទាេុំខភាព.និងេុវត្ិភាព.និងការមនិទុកឲ្យកុមារេ្ិតកនាុងហានិភយ័ខ្េ់ននអំសពើ.

េិងសា។.

ការ.សោរព.និង.សេចក្ដីន្លែ្នាូរចំ.សពាោះជនរង.សកោោះ៖.មតិ.ការគិត.គំនិតរបេ់កុមាររងសកោោះសោយរារអសំពើេិងសា.

គួរកតរូវ.បានរ្ាបនិ់ងទទួលបានការសោរពសោយមនិគិតពដីអាយុរបេ់ពួកសគ។.គួរសោរព.និងមនិ.“េ្ដីបសន្ទា េជន.

រងសកោោះ”សទ។.កុមារ.និងវយ័ជំទងម់ានេិទ្ធចូិលរមួកនាុងការេសកមចចិត្ថែលបោ៉ះពាល់ែល់ការរេ់សៅរបេ់ពួក

សគថ្អែកសលើកកមតិភាពចាេ់ទំុនិងអាយុរបេ់ពួកសគ។..

ភាពឯកជន.និងការរកសាការេមា្ង ត៖់.កតរូវសោរពភាពជាឯកជន.និងរកសាការេមា្ង តរ់បេ់ជនរងសកោោះ.និង.

កគរួរាររបេ់ពួកសគកគបស់ពលសវោ។.សេវាកម្គួរថត្ល់្សៅកនាុងបនទាបោ់ចស់ោយថ�កេមរម្យថែលង្យ.

កេរួលចូលសេើយសៅថក្បរបនទាបទឹ់ក។.ពតម៌ានអំពដីជនរងសកោោះគួរថតកតរូវបានកបមូលទុកសកបើកបាេ់.និងរកសាជា.

ការេមា្ង ត។់.

. សៅកនាុងកថនលែងពយាបាលេុខភាពតូចៗ.ឬកថនលែងថែលមានកំណត.់អនាក្ល់្ការថ្ទាេុំខភាព.កតរូវមាន

កថនលែងពិនិត្យសែើម្បដីធាន្បាននូវឯកជនភាព.និងរកសាការេមា្ង ត។់.អត្េញ្ញា ណរបេ់កុមាររងសកោោះមនិកតរូវ.

បង្ហា ញ.ឬពិភាកសាកនាុងកិច្ចកបជំុសៅកនាុង.ឬសៅសករៅអាោរសោយោ្នការអនុញ្ញា តពដីជនរងសកោោះសទ។.សនោះមាន.

នយ័ថា.ថចករថំលកថតពត័ម៌ានចាបំាចថ់ែលយល់កពមពដីជនរងសកោោះជាមយួនឹងអនាកថែលបានចូលរមួកនាុងការ.

្ល់្ជំនួយ.ថ្នាកសវជ្ជរាសេប្៉ុសណ្ណ ោះ។.រាល់ការពិភាកសាអំពដីបញ្ហា េុខភាព.មនិកតរូវបង្ហា ញអត្េញ្ញា ណរបេ់.

បុគ្គលស�ើយ។.ការបសញ្ចញពត័ម៌ានេុខភាពអាចកតរូវបានអនុញ្ញា តសោយមានការយល់កពមពដីជនរងសកោោះ.

ែូចជា៖.

•	 អនាក្្ល់ការពយាបាលស្្សងថែលបានចូលរមួកនាុងការថ្ទាជំនរងសកោោះ

•	 បុគ្គលថែលទទួលបនទាុកសៅមុខតុោការ.ឬមសន្ដីនគរបាល.កបេិនសបើជនរងសកោោះសេនាើ.

•	 មនុេ្សស្្សងសទៀតថែលបានសេនាើេំុសោយជនរងសកោោះ។

. កបេិនសបើការសធ្ើរបាយការណ៍ចាបំាចេ់កមាបេំ់ណំុសរឿងននអំសពើេិងសាសៅសលើកុមារេ្ិតសកកាមចបាប.់

កនាុងកេរុក.កតរូវជូនែំណឹងែល់កុមារ.និងអនាក្ល់្ការថ្ទាពំយាបាលភាលែ មៗ។.

៣-ការស ល្ែើយតបរបសក់បព័្រ្ធសខុាភិបាលសៅ្រឹងអំសពើហងិសាសៅសលើកមុារ
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មនិមានការ.សរ ើេសអើង៖.ជនរងសកោោះទាងំអេ់មានេិទ្ធសិេ្ើោនា .និងទទួលបានការពយាបាលែូចោនា .និងមានេិទ្ធិ

សេ្ើោនា កនាុងទទួលសេវាថ្ទាេុំខភាព។.មនិកតរូវមានការសរ ើេសអើង.ឬការពយាបាលខុេោនា េកមាបកុ់មាររងសកោោះ

សោយរារអសំពើេិងសាសោយអាកេ័យសលើ.សភទ.ពូជរាេន.៍រាេន្.ពិការភាព.ឋានៈ.ឬកត្ាស្្សងសទៀតស�ើយ។.

ការយល់កពម៖.កតរូវទទួលបានការយល់កពមេកមាបទ់កមងក់ារ.និងសេវាថ្ទាេុំខភាពជាកោ់ក។់.ជសកមើេ

ន្ន្េកមាបក់ារយល់កពមនឹងកតរូវពន្យល់សៅកានឪ់ពុកម្ាយ.ឬអាណ្ពយាបាលថែលមនិកបកពឹត្អំសពើរសំោភ

បំពាន.និងកុមាររងសកោោះសោយរារអសំពើេិងសាសោយអាកេ័យសលើអាយុ.និងកកមតិភាពចាេ់ទំុ.(េូមអានអំពដី.

ការយល់កពម.និងការពិនិត្យកបវត្ិជំងឺ)។.ការេសកមចចិត្របេ់ឪពុកម្ាយ.ឬអាណ្ពយាបាលថែលមនិកបកពឹត្.

អំសពើរសំោភ.បំពានសែើម្បដីយល់កពមចំសពាោះចំណុច.ក.ខ.ឬ.គ.នឹងកតរូវបានសោរព។..

�)មានថតការពិនិត្យ.និងការពយាបាលរាងកាយប៉ុសណ្ណ ោះ

ង).ការពិនិត្យរាងកាយ.ការពយាបាល.និងការពិនិត្យសកាេល្យវចិយ័។

ច).ការពនិតិ្យរាងកាយ.ការពយាបាល.និងការពិនតិ្យសកាេល្យវចិយ័.ការអសង្កតរបេ់ប៉លិូេ.នងិយុត្ធិមថ៌ ន្ាកចបាប.់

៣.២.េមាេរណកម្សេវាថ្ទាកុំមាររងសកោោះសោយអសំពដីេិងសាកនាុងសេវាថ្ទាេុំខភាព....
........ថែលមានករាប់

. ការកគបក់គងែក៏គបក់ជរុងសកជាយ.ចំសពាោះកុមាររងសកោោះសោយរារអសំពើេិងសាសៅកបពន័្ធេុខាភបិាល.

ស្្សងៗោនា .កតរូវមានេ្ងោ់រអប្បបរមាេកមាបត់កមរូវការបុគ្គលិកកថនលែងថ្ទាពំយាបាលេុខភាព.េមា្ភ រ.

ឧបករណ៍.ថានា សំពទ្យ.េមា្ភ រសវជ្ជរាសេ្.និងេមា្ភ ររែឋាបាល។

៣.២.១.សេោឋា រចន្េម្ន័្ធេុខាភបិាលជាតិ

. កកេួងេុខាភបិាល.ទទួលខុេកតរូវចសំពាោះសោលនសោបាយ.និងការសរៀបចំថ្នការេុខភាព.សទាោះបដី

ជាមានការជួយ��េកមរួលែល់ការេកមបេកមរួលពដីពេុវេ័ិយ.និងជំនួយពដីខាងសករៅកស៏ោយ។.មនទាដីរេុខាភបិាល

មានភារកិច្ចភា្ជ បទ់ំន្កទ់ំនងកកេួងេុខាភបិាលសៅនឹងកេរុកកបតិបត្ិតាមរយៈការអនុវត្សោលនសោបាយ

សៅកនាុងថ្នការននវេ័ិយេុខាភបិាលតាមថ្នការកបតិបត្ិកបចាឆំានា ។ំ.កេរុក.កបតិបត្ ិអាកេ័យសៅសលើចំនួន.

កបជាជន.សេើយកគបែណ្បក់បជាពលជនចំនួន.១០០.០០០.ែល់.២០០.០០០.ន្ក.់និងកបមូល្្ុ ំមនទាដីរសពទ្យ.

បថងអែក.និងបណ្្ញមណ្ឌ លេុខភាព។.កេរុកកបតិបត្ិមានតួន្ទដីេកមបេកមរួលនិងកគបក់គងរវាងមណ្ឌ ល.

េុខភាព.និងមនទាដីសពទ្យបថងអែកកនាុងការ្្ល់សេវាថ្ទាេុំខភាពរបេ់ពួកសគ។.មណ្ឌ លេុខភាព.កតរូវបានកំណត.់

ទដីតាងំ.សែើម្បដីបសកមើតំបនថ់ែលមានកបជាពលជនចំនួនពដី.៨.០០០.សៅ.១២.០០០.ន្ក។់.សេវាកម្ទាងំសនោះរមួ

មានការពិសកោោះជំងឺជំហានែំបូង.និងសរាគវនិិចឆោយបឋម.ការ្្ល់ជំនួយេសសង្្គ ោះបឋម.ការថ្ទាជំំងឺរុានំរ.៉

ការថ្ទាេុំខភាពមាតានិងទារក.(រមួទាងំការេកមាលកូនធម្តា).សេវាពនយារកសំណើ ត.ការចាកថ់ានា បំង្្ក រ.ការ.



37៣- ការឆ្លើយតបរបស់បបពន័្ធសុខាភបិាលឆៅនឹងអំឆពើហិងសាឆៅឆលើកុមារ

អបរ់េុំខភាព.និងការបញ្ជូ នសៅកានម់នទាដីរសពទ្យបថងអែក។.មនទាដីរសពទ្យ.កតរូវបានកំណតឲ់្យេ្ិតសៅកកមតិថានា កជ់ាតិ.

ថានា កស់ខត្.និងថានា កក់េរុកកបតិបត្ិ។.មនទាដីរសពទ្យបថងអែកកតរូវបានរពំឹងទុកថាជួយ��ោកំទែល់ការថ្ទាបំឋមសេើយមាន

ធនធាននិងអនាកជំន្ញថែលអាចជួយ��ែល់មណ្ឌ លេុខភាពន្ន្។.សៅមនទាដីរសពទ្យបថងអែកមានេំណំុ.េកម្ភាព.

បសង្គបច់ំនួន.៣.កំរតិ.CPA1,.CPA2.និង.CPA3.។.CPA.1.ននមនទាដីរសពទ្យបថងអែកមនិមានការវោះកាតខ់ានា តធំសទ.

ប៉ុថន្.មានសេវាថ ន្ាកេម្ភពមូលោឋា ន.CPA2.មានសេវាេសសង្្គ ោះបន្ទា ន.់និងការវោះកាតធ់.ំនិង.CPA3.មានសេវា.

CPA.1.និង.CPA.2.ទាងំអេ់.សេើយមានសេវាឯកសទេ.ែូចជាធន្ោរ្ម.សេវាពយាបាលកតសចៀក.កចមុោះ.

និងបំពងក់.និងសេវាថ្ទាេុំខភាពស្្សងៗសទៀត។.

៣.២.២.ក.ថនលែងេំខានេ់.កមាបកុ់មាររង.សកោោះសោយរារអំ.សពដីេិងសា

កថនលែងេំខានេ់កមាបកុ់មាររងសកោោះសៅកនាុងកបពន័្ធេុខាភបិាលមានែូចជា៖

•	 ថ្នាកេសសង្្គ ោះបន្ទា ន់

•	 សេវាថ្ទាមំុនសពលេកមាល.ការថ្ទាេុំខភាពសពលេកមាល.និងការថ្ទាេុំខភាពសកកាយ.

សពលេកមាល.

•	 សេវាេសសង្្គ ោះបន្ទា នថ់ ន្ាកេម្ភពនិងការថ្ទាទំារកសទើបនឹងសកើត

•	 សេវាកម្ចាកថ់ានា បំង្្ក រែល់កុមារ

•	 កម្វធិដីអាហារូបត្ម្ភកុមារ.

•	 ការរកសាការេមា្ង ត.់ការកបឹកសាសោបល់.និងការសធ្ើសតេ្សោយេ្័កគចិត្

•	 ការបង្្ក រការ្លែងជំងឺសមសរាគសអេែព៍ដីម្ាយសៅកូន

៣.៣.េ្ងោ់រអប្បបរមាេ.កមាបក់ារកគប.់កគងកុមាររង.សកោោះសោយរារអំ.សពដីេិងសា

៣.៣.១.កញ្ចប.់សេវាថ្ទាេុំខភាពអប្បបរមា

កញ្ចបស់េវាថ្ទាេុំខភាពអប្បបរមាថែលមានកថនលែងពយាបាលេុខភាពគួរ្្ល់នូវ៖

•	 កថនលែងទទួលសភញាៀវ.និងការោកំទែំបូង

•	 ធាន្រកសាការេមា្ង ត.់និងទទួលបានការយល់កពមសោយមានការ្្ល់ពត័ម៌ានជាមុនេកមាប.់

ទកមងក់ារពយាបាល.និងការសធ្ើសកាេល្យវចិយ័ថែលបានសកជើេសរ ើេ។

•	 ការកគបក់គងការពយាបាលភាលែ មៗ.(ការពិនិត្យកបវត្ិជំងឺ.ការពិនិត្យរាងកាយ).ការពយាបាលរបេួទាងំ.

អេ់.ថែលកថនលែងពយាបាលេុខភាពមានលទ្ធភាពពយាបាល



38 ៣- ការឆ្លើយតបរបស់បបពន័្ធសុខាភបិាលឆៅនឹងអំឆពើហងិសាឆៅឆលើកុមារ

•	 ការ្្ល់ឬការបញ្ជូ នភាលែ មៗេកមាបវ់ធិដីបង្្ក រ.សកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍.

(វធិដី.បង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍កនាុងរយៈសពល.៧២.សម៉ាង).(ករណដី .

អំសពើេិងសាសលើ្លែូវសភទ).

•	 ការ្្ល់.ឬការបញ្ជូ នភាលែ មៗេកមាបក់ារពិនិត្យ.និងការពយាបាលជំងឺកាមសរាគ.(ករណដី អំសពើេិងសា.

សលើ្លែូវសភទ)

•	 ការ្្ល់.ឬការបញ្ជូ នភាលែ មៗេកមាបក់ារការពារកំសណើ តបន្ទា ន.់(ករណដី អំសពើេិងសាសលើ្លែូវសភទ)

•	 ការ្្ល់.ឬការបញ្ជូ នភាលែ មៗេកមាបក់ារពិនិត្យសកាេល្យវចិយ័.(អាកេ័យសលើការយល់កពមពដី.

ជនរងសកោោះ.និងពដីឪពុកម្ាយ.ឬអាណ្ពយាបាលថែលមនិកបកពឹត្អំសពើរសំោភបំពាន).

•	 ការបញ្ជូ នជនរងសកោោះសៅកថនលែងពយាបាលេុខភាពកកមតិខ្េ់េកមាបក់ារពយាបាលបថន្ម.និង

•	 ការបញ្ជូ នសៅសេវាស្្សងៗថែលមានករាបេ់កមាបកុ់មាររងសកោោះ.ែូចជាការោកំទថ ន្ាកចិតរ្ាសេ្.

េង្គម.មណ្ឌ លរានា កស់ៅថែលមានេុវត្ិភាពជំនួយថ្នាកចបាប.់ការថ្ទាសំកកាយសពលរងសកោោះ.ឬ.

ការរ្ារនដីតិេម្បទាេមាេរណកម្.និងសេវាកម្ស្្សងៗសទៀត។

៣.៣.៣.១.ការ.ស្លែដីយតបអាចរកបាន.សៅក.កមតិ.ននអនាក្្ល់ការ.ថ្ទាេុំខភាពខុេៗោនា

ការឆ្ើយតប មណ្ឌល.

សុខភា្រ

មន្ទីរពម្ទម្យ.

បង្អម្ក.CPA1

មន្ទីរពម្ទម្យ.

បង្អម្ក.CPA2

មន្ទីរពម្ទម្យជាតិ.

និងខម្ត្ត.CPA3

ទទួលយក.និងសកជើេសរ ើេការថ្ទាេំមកេប √ √ √ √ 

្្ល់ការោកំទជួរមុខថែលធាន្នូវការរកសាការេមា្ង ត់ √ √ √ √

ពិនិត្យកបវត្ិជំងឺ.ទទួលបានការយល់កពម.និងសធ្ើការពិនិត្យសោ

យសកបើកបាេ់ថបបបទន្ន្
√ √ √

កគបក់គងរបេួករាល √ √ √ √

កគបក់គងរបេួធ្ងនធ់្ងរ √ √

ការ្្ល់វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែង

សមសរាគសអែេ៍
√

្្ល់ការការពារកំសណើ តបន្ទា ន់ √ √ √ √

្្ល់វ៉ាករំ់ាងសតតាណូេតុកេូអុដីត √ √ √ √

ពយាបាលជំងឺកាមសរាគ √ √ √ √

រសវាកម្មចិត្តសាសស្តសង្គម

បសង្កើតទំន្កទ់ំនងអន្របុគ្គលោ៉ងលអែជាមយួជនរងសកោោះ √ √ √ √
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ភា្ជ បជ់នរងសកោោះជាមយួសេវាថ្ទាេុំខភាពននអំសពើេិងសាសៅ

សលើកុមារស្្សងសទៀត
√ √ √ √

តាមោន √ √ √ √

រសវារកាសលម្យវិច័យ

កបមូល.និងចងកកងជាឯករារនូវលទ្្ធ លបានមកពដីការកតរួត.

ពិនិត្យសធ្ើសកាេល្យវចិយ័
√ √ √

ចងកកងជាឯករារនូវលទ្្ធ លទាកទ់ងនឹងកបវត្ិសកាេល្យ.

វចិយ័.និងការពិនិត្យរាងកាយ
√ √ √

បសំពញថបបបទសវជ្ជរាសេ្សកាេល្យវចិយ័ √ √ √

ការបញ្ជូន.និងចំណងទាក់ទង

បញ្ជូ នជនរងសកោោះធ្ងនធ់្ងរសៅកថនលែងពយាបាលេុខភា

ពកកមតិខ្េ់
√ √ √ √

អបររ់.ំតកមងទិ់េ.និង្្ល់ពត័ម៌ានអំពដីសេវាថ្ទាេុំខភាពននអំ

សពើេិងសាសៅសលើកុមារ
√ √ √ √

៣.៣.២.េមា្ភ រ.សវជ្ជរាសេ្.និងរែឋាបាលអប្បបរមាតាមក.កមតិេមត្ភាពរបេ់អនាក្្ល់ការ.ថ្ទាំ

មណ្ឌលសុខភា្រ. មន្ទីរពម្ទម្យបង្អម្ក

សរា្ភម្រវម្ជ្សាស្តម្.និងថ្នម្ំពម្ទម្យ

-េមា្ភ រ.និងបរក្ិារេកមាបក់ារបង្្ក រ.

និងការកគបក់គងការ្លែងជំងឺ

-សចេបានេមាលែ បស់មសរាគរចួ.និងថាេោកប់ងរ់ុ.ំ

-េមា្ភ រអន្មយ័

-កញ្ចបស់តេ្រកការមានន ទ្ាសពាោះ

-កញ្ចបស់តេ្រកជំងរ្ឺាយ

-សតតាណូេតុកេូអុដីត

-ថានា េំ្ឹក

-ថានា េំ្ឹកេកមាបស់ែររបេួ

-ថានា អំងទ់ដីប៊ដីយ៉ូទដីក

-ការការពារកសំណើ តបន្ទា ន់

-ការពយាបាលជំងឺកាមសរាគ

េមា្ភ របថន្មសៅមណ្ឌ លេុខភាព.

-វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍(PEP).(CPA.3)

េកមាបក់ារពិនិត្យសកាេល្យវចិយ័

កញ្ចបពិ់និត្យសកាេល្យវចិយ័រមួមាន៖

-េឺរុាងំចាកថ់ានា .ំ

-ឧបករណ៍សបើកមាតេ់្ូបន

-ែបទសទថែលបានេមាលែ បស់មសរាគរចួ

-េមា្ភ រសកៀរេមាអែ តេ្ូបន

-្ងក់កោេេកមាបោ់កក់កណ្ត់

-ម៉ាេុដីន្តឌដីជដី្ល.(សបើមាន)

-សកបងរអំិល

-កកណ្ត.់កកោេ់អន្មយ័.ឬេមា្ភ រជំនួយបថនម្ស្្សងសទៀត

-េមា្ភ រថែលសលងជាមយួកុមារ.រមួមានតុក្កតា.កបោបស់ក្ងសលង.កកោេ.

និងស្្នែផ្តព់ណ៌
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សរា្ភម្ររៃ្ឋបាល

ថបបបទយល់កពម

ថបបបទពយាបាលសេ្ដីនិងកុមាររងសកោោះសោយរារ

អំសពើេិងសា

ឯករារនិងពត័ម៌ានបញ្ជូ នជនរងសកោោះ.

ថបបបទយល់កពម

ថបបបទពយាបាលសេ្ដីនិងកុមាររងសកោោះ

ឯករារនិងពត័ម៌ានបញ្ជូ នជនរងសកោោះ

បំសពញថបបបទសវជ្ជរាសេ្សកាេល្យវចិយ័

៣.៣.៣..ការបណុ្ោះបណ្្លអប្បបរមាេកមាបប់ុគ្គលិកេុខាភបិាល

 កថនលែងពយាបាលេុខភាពគួរថត្ល់្កញ្ចបស់េវាថ្ទាេុំខភាពអប្បបរមាេកមាបកុ់មាររងសកោោះសោយ

រារអំសពើេិងសា.។.សែើម្បដ្ី ្ល់កញ្ចបស់េវាថ្ទាេុំខភាពអប្បបរមា.អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពគួរថតទទួលបាន

ការបណុ្ោះបណ្្លជំន្ញខាងសកកាម៖

•	 ចបាបថ់ែលពាកព់ន័្ធនឹងអសំពើេិងសាសៅសលើកុមារ

•	 ថាមវន្(Dynamic)ននអសំពើេិងសាសៅសលើកុមារ.និងបញ្ហា កបឈមជាមយួនឹងការបសញ្ចញពតម៌ាន

•	 េញ្ញា .និងសរាគេញ្ញា ននអសំពើេិងសា

•	 ការចូលរមួជាមយួជនរងសកោោះ.និងការ្្ល់ការោកំទែំបូង

•	 ការសកបើកបាេ់វធិដីពយាបាល.រមួមានការ្្ល់វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមនឹងការ្លែងសមសរាគ.

សអែេ៍.ការការពារកំសណើ តបន្ទា ននិ់ងសេវាថ្ទាេុំខភាពតាមការចាបំាច់

•	 ការយល់ែឹង.និងការពិនិត្យសកាេល្យវចិយ័.និងតកមរូវការឯករារថ្នាកចបាប.់(សៅកកមតិមនទាដីរ.

សពទ្យបថងអែក)

•	 ការយល់ែឹង.និងការបញ្ជូ នសៅធនធាន.

េេគមន.៍

•	 ការសកបើកបាេ់វធិដីរាសេ្កុមារសមកតដី.

•	 កបធានបទស្្សងៗថែលកតឹមកតរូវ។

៣.៤.សោលការណ៍.ថណន្េំ.កមាប.់កបពន័្ធេុខាភបិាលេ្ដីពដីការកគប.់កគងកុមាររង.សកោោះសោយរារអំ.សពដីេិងសា

៣.៤.១.ការកំណតអ់ត្េញ្ញា ណ.ននអ.ំសពដីេិងសាសៅសលដីកុមារ

. កុមាររងសកោោះ.ជួនកាលកតរូវបានកំណតអ់ត្េញ្ញា ណតាមរយៈការបង្ហា ញការេ្័កគចតិព្ដីកុមារ.

តាមរយៈរបាយការណ៍ពដីភាគដីទដីបដីថែលសធ្ើរាក្សដី.ឬេង្សយ័សលើការរសំោភបំពាន។.មនិមានចបាប.់

ថែលមានលក្ណៈជារាកល.េ្ដីពដីការរាយការណ៍អំពដីករណដី េិងសាសៅសលើកុមារស�ើយ.សទាោះជា.

ោ៉ងណ្.ចបាបន់នកពោះរាជាណ្ចកកកម្ុជាតកមរូវឲ្យរាយការណ៍អំពដីបទសល្ើេសៅអាជាញា ធរពាកព់ន័្ធ។

ការ.សធ្ដីបទេមា្ភ េជាមយួមនុេ្ស.សពញវយ័

កបេិនសបើអនាកេង្សយ័បុគ្គលថែលបានន្កុំមារសៅមនទាដីរពយាបាល

េុខភាព.គឺជាជនរសំោភបំពាន.មនិកតរូវអនុញ្ញា តឲ្យបុគ្គលសន្ោះ

ចូលរមួកនាុងការេមា្ភ េន.៍និងការពិនិត្យស�ើយ។
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•	 ករណដី ភាគសកចើន.ការអនុញ្ញា តឲ្យចូលេកមាកសៅមនទាដីរសពទ្យកតរូវបានថណន្េំកមាបស់ពលេមកេប.

សោយអាកេ័យសលើរ្ានភាពជនរងសកោោះ.សែើម្បដីសធ្ើការវាយតនមលែេុខភាពលមអែតិ.និងសរៀបចំកថនលែង.

សបើចាបំាច។់

•	 កុមាររងសកោោះគួរកតរូវបានវាយតនមលែកនាុងបនទាបោ់ចស់ោយថ�កពដីោនា សៅកនាុងបរោិកាេេ្ងបរ់ា្ង

តេ់នាិទ្ធរានា លជាមយួកុមារ។

•	 ការចូលរមួពដីេំណ្កប់ុគ្គលិកេង្គមកិច្ចននកកេួងេង្គមកិច្ច.អតដីតយុវជន.និងនដីតិេម្បទា.និងនគរ

បាលគឺមានរារៈេំខានណ់្េ់កនាុងសពលកុមារកំពុងេ្ិតសៅមណ្ឌ លរានា កស់ៅមានេុវត្ិភាព។..

. កុមាររងសកោោះខលែោះ.អាចមនិមានរបេួរាងកាយ.ឬេញ្ញា ននការបោ៉ះទង្គិច។..កុមារែនទសទៀតអាចមានសរា

គេញ្ញា ថ្នាកអារម្ណ៍.និងឥរោិប្ថែលបានកតេ់មា្គ ល់ែំបូងសោយកគរូបសកងៀន.រាចញ់ាតិ.ឬមាតាបិតា។..

កត្ាែេំ៏ខានប់ំ្ុតេកមាបក់ំណតក់ាររសំោភបំពានគឺអនាកកបាបែ់ំសណើ រសរឿងននឧបទទាវសេតុរបេ់កុមារ.

(ឬរាក្សដី)

អនាកអាចេង្សយ័កុមារ.ថែលធាលែ បទ់ទួលរងអំ.សពដីេងិសា.កបេិន.សបដីោតម់ានលក្ណៈែូចខាង.សកកាម៖

កបសភទននអំសពើេិងសា េញ្ញា សលើរាងកាយ េញ្ញា ថ្នាកឥរោិប្

េំ.រ្ីរហិងម្សារលីោងកាយ.រមួមានទកមងជ់ាសកចើន.ែូចជា.

ការក្ិច.ការកចាន.ការទាត.់ការបង្ំ.ការសធ្ើេកម្ភាព.

ពិនយ័សលើរាងកាយកុមារ.(ការង្រពិបាក.ការលុត 
ជង្គង.់“លំហាត”់).ការវាយសោយនែ.ឬសកបើវត្ុែូចជា.

សឈើកចត.់ឬរពំាត.់សធ្ើឲ្យរោក.ឬគំរាមកំថេងសោយ.

សកបើអាវុធ។..

- រានា មជា.ំមុត.រោក.ឬបាក់្ អែឹង.

ថែលមនិ.អាច.ពន្យល់បាន

- ការពយាបាលរបេួយឺតោ៉វ

- មនិចូល្ទាោះ

- ការពន្យល់ពដីរបេួមនិកតឹមកតរូវ

- ការកបរុងកបយត័នាចសំពាោះទំន្កទ់ំនង.

របេ់មនុេ្សសពញវយ័

េំ.រ្ីរហិងម្សារលី្្ជូវ.រភទ.មានចាបព់ដីការរសំោភ.ការបោ៉ះ 
សោយអសចតន្. ការពយាោមមានទំន្កទ់ំនង.

្លែូវសភទ.និងការរសំោភបំពានថែលមនិបោ៉ះពាល់.

្លែូវសភទ.រមួមានការគំរាមកថំេង.ការលួងសោម.និង

ការសកបើល្បចិសែើម្បដីមានទំន្កទ់ំនង ល្ែូវសភទ.ការ.

សបៀតសបៀនសករ ្ិ៍ខ្ាេ់.ការោយដីសោយពាក្យេំែដី។..

អំសពើេិងសាខាង្លែូវសភទសៅសលើកុមារកព៏ាកព់ន័្ធនឹង

ការបង្ំឲ្យចូលសៅកនាុងេកម្ភាពសកងកបវញ័្ច .ជា.

ពិសេេសពេយាចារ.និងការ្តរូបអាេអាភាេ្ង.

ថែរ។.ការបង្ិតបងំ្.ែូចជាកុមារទទួលអសំណ្យ.ឬ.

្លកបសោជនជ៍ាការសោោះែូរជាមយួនឹងេកម្ភាព

រមួសភទ។

- របេួសៅសលើកបោបប់ន្ពូជថែល

មនិអាចពន្យល់បាន.

- ការធាលែ កេ់តាមសោនដី.ឬតាមលិងហា

- ពិបាកសែើរ.ឬអង្គុយ

- ការឈចឺាបស់ពលបតស់ជើងតូច

- ការរោក្លែូវទឹកសន្ម

- ការតអែូញថតអែរពាកព់ន័្ធនឹងរន្ធគូទ.

ែូចជាឈចឺាប.់ការេូរ្ម

- ការមានទឹកកាម

- ការមានន្ទាសពាោះ.

- អាកប្បកិរោិវលិកត�បម់កែូច.

សែើមវញិ

- បញ្ហា សៅកនាុងរាោសរៀន

- ឥរោិបទរមួសភទមនិេមរម្យ

- ការេថម្ងអាកប្បកិរោិសចញ.

មកសករៅ.

- ការសកបើកបាេ់សកគឿងសញៀន

- ការប៉ុនបង៉េមាលែ បខ់លែួន

- ការគំរាមកថំេងតាមរយៈការបោ៉ះ.

ពាល់រាងកាយ

- ការបាកទឹ់កចិត្

- ការឲ្យតនមលែតិចតួចសលើខលែួនឯង.



42 ៣- ការឆ្លើយតបរបស់បបពន័្ធសុខាភបិាលឆៅនឹងអំឆពើហងិសាឆៅឆលើកុមារ

េំ.រ្ីរហិងម្សា.ឬការរសំោភបពំានសលើ្លែូវចិតជ្ាឥរោិបទ.

ណ្មយួថែលកតរូវបានសរៀបចសំែើម្បដីកគបក់គង.និង.

បសង្្ក ប.បុគ្គលមយួស្្សងសទៀតតាមរយៈការ.បំភយ័.

ការសធ្ើឲ្យអាបកិ់ត្ិយេ.ឬការបំពានសលើរាងកាយ។.

វាអាចរមួបញ្ចូ លអំសពើណ្មយួមកពដីការរសំោភ.

បំពានសោយពាក្យេម្ដី.និងការរោិះគនជ់ាកបចា.ំឬការ.

បំភតិបំភយ័.ការបញ្្ជ

- កកម - អាកប្បកិរោិលួងសោមខលែួនឯង.

ែូចជា.សលបទឹកមាត.់ការសោល.

សជើង.ឬការខាមំាត.់

- អាកប្បកិរោិសធ្ើឲ្យរបេួខលែួនឯង

ែូច.ជាការសធ្ើឲ្យមុតឬោចរ់ោត់

- អាកប្បកិរោិកបឆាងំេង្គម.និង.

បំ្ លែិចបំផ្លែ ញ.

- ការសេពសកគឿងសញៀន

- ការអភវិឌ្ឍនយ៍ឺតោ៉វ

ការមិនយកចិត្តទុកដាក់.គឺអេមត្ភាពកនាុងការ្្ល់.

តកមរូវការមូលោឋា នរបេ់កូន។.ការមនិយកចិត្ទុក.

ោក.់អាចជាសចតន្.ឬមកពដីការកងោ្ះធនធានកនាុងការ

ពយាបាលកុមារ។..

- ថតងថតឃាលែ ន

- សេលែៀកពាកម់និេមរម្យ

- អន្មយ័មនិលអែ

- ការមនិបំសពញតាមតកមរូវការ.

សវជ្ជរាសេ្.ឬអបរ់ ំ

- ការលូតោេ់រាងកាយ.

យឺតោ៉វ

- អេ់កមាលែ ងំ.ឬងងុយសគងជាកបចាំ

- េំុទាន. ឬលួចមហាូបអាហារ. ឬវត្ុ.

ស្្សងៗ.ែូចជាេសមលែៀកបំពាក់

- សគចរាោជាញឹកញាប់

- តកមរូវការខាលែ ងំនូវសេចក្ដីកេោញ់

- ការអភវិឌ្ឍនយ៍ឺតោ៉វ

៣.៤.២.ការទទួលកុមាររ.ង.សកោោះសោយរារអំ.សពដីេិងសា

 សៅសពលកុមារបង្ហា ញពដីការទទួលរងនូវអំសពើេិងសា.ពួកសគជាញឹកញាបម់ានការកពរួយបារម្ភកានថ់តខាលែ ងំ

អំពដីកបតិកម្តបរបេ់បុគ្គលថែលពួកសគកំពុងបង្ហា ញសកចើនជាងរបេួរាងកាយរបេ់ពួកសគ។.អនាក្្ល់ការថ្ទាំ

េុខភាពកតរូវ្្ល់សេវាថ្ទាេុំខភាពសោយសេចក្ដីសមត្ា.និងោកំទ.កពមទាងំបង្ហា ញការបារម្ភអំពដីេុខុមាល

ភាព.និងេុវត្ិភាពរបេ់កុមារ។.ការស្លែើយតបសលើកែំបូងចសំពាោះកុមារថែលបង្ហា ញការរសំោភបំពាន.ជាញឹក.

ញាប.់អាចមានភាពខុេោនា ខាលែ ងំ។.បញ្ជូ នអនាកជម្ងរឺបេួធ្ងនធ់្ងរែល់ជដីវតិ.ឬមានរ្ានភាពធ្ងនធ់្ងរស្្សងសទៀតសៅ.

ទទួលការពយាបាលជាបន្ទា ន។់.

៣.៤.៣.ការ្្ល់ការោកំទែំបូងែល់កុមារ

. ការោកំទែំបូងេកមាបកុ់មារពាកព់ន័្ធនឹងកិច្ចការធម្តាមយួចំនួន៖.រ្ាប.់សជឿជាក.់េួរេំណួរអំពដី.

តកមរូវការ.និងការកពរួយបារម្ភ.ពកងឹងេុវត្ិភាព.ធាន្រកសាការេមា្ង ត.់និងោកំទ23។.សនោះជាការថ្ទាេំំខាន.់

បំ្ ុតថែលអនាកអាច្្ល់។.សទាោះបដីសនោះជាអ្ដីថែលអនាកអាចសធ្ើ.អនាកបានជួយ��អនាកជំងោ៉ឺងសកចើន។.ការោកំទែំបូង.

ជួយ��.កបជាពលជនថែលធាលែ ប់្ លែងកាតទុ់ក្លំបាក.ភាពសកកៀមកក.ំឬតបក់បមល់.រមួមានកុមារថែលទទួលនូវអំសពើ

23 ែកកេងស់ោយ.UNICEF.ពដីសោលការណ៍ថណន្េំ្ដីពដីជំហានែំបូង.និងសោលការណ៍ថណន្រំបេ់អង្គការេុខភាពពិភពសោក



43៣- ការឆ្លើយតបរបស់បបពន័្ធសុខាភបិាលឆៅនឹងអំឆពើហិងសាឆៅឆលើកុមារ

េិងសា។.ចងចាថំាអនាកមនិថមនទទួលខុេកតរូវចំសពាោះការសោោះករាយបញ្ហា របេ់ជនរងសកោោះ.និងភាពឯកជន.

និងការរកសាការេមា្ង តរ់បេ់កុមារ.គួរកតរូវបានសោរពកគបស់ពល។..

សា្ម្ប់ រ្ាបកុ់មារឲ្យជិត.សោយមានក្ដីសមត្ា.និងមនិវនិិចឆោយ័.អនុញ្ញា តឲ្យកុមារេថមង្មតិរបេ់ពួកសគផ្ទា ល់សៅ

សពលសវោលអែេកមាបព់ួកសគ

ជឿជាក់ សធ្ើឲ្យកុមារសជឿទុកចិត្ថា.អនាកសជឿជាក.់និងយកចិត្ទុកោកព់ួកសគោ៉ងពិតកបាកែ។.កបាបកុ់មារថា.

ពួកសគនឹងមនិទទួលការេ្ដីបសន្ទា េសទ។.សលើកទឹកចិត្.និងោកំទសោយសកបើកបាេ់អំណោះអំណ្ងែូចជា៖.

“អនាក.កាលែ ហាន.ណ្េ់កនាុងការនិោយអំពដីសរឿងសនោះ”.“ខញាុ រំ ដីករាយណ្េ់ថែលអនាកកបាបខ់ញាុ ំអំពដីសរឿងសនោះ”.“ខញាុ ំ.

សរាក.រ្ាយ.ថែលសរឿងសនោះសកើតស�ើងចំសពាោះរូបអនាក”.“ខញាុ ំនឹងសធ្ើអ្ដីៗទាងំអេ់សែើម្បដីជួយ��អនាក”

សាកសួរេំ្រីតមម្ូវការ.

និងការពម្ួយបារម្ភផម្សម្ងៗ

វាយតនមលែ.និងស ល្ែើយតបចំសពាោះតកមរូវការ.និងការកពរួយបារម្ភ.អារម្ណ៍.រាងកាយ.េង្គម.និងការអនុវត្.

ស្្សងៗ*.

្រងម្ឹងសុវត្ថិភា្រ កបេិនសបើមានហានិភយ័ភាលែ មៗចំសពាោះេុវត្ិភាព.រាកេួរកុមារសតើពួកសគកតរូវការអ្ដីសែើម្បដីឲ្យពួកសគមាន.

អារម្ណ៍េុវត្ិភាព។.

ធានរកម្សាការសរា្ងម្ត់. សោរពេិទ្ធិរបេ់កុមារចំសពាោះការេមា្ង ត.់សេើយមនិកបាបអ់នាកែនទថែលមនិចាបំាចែឹ់ងសន្ោះសទ។.េនយា

ថតអ្ដីថែលអនាកអាចសធ្ើបានប៉ុសណ្ណ ោះ។.ឧទាេរណ៍.ហាមយល់កពមចសំពាោះការរកសាអា្ក៌ំបាងំថែលកុមារ.

បានកបាប។់.ករណដី ថបបសនោះ.ពន្យល់ថាអា្ក៌ំបាងំមយួចំនួនគួរកតរូវបានថចករថំលកសែើម្បដីទទួលបាន.

ជំនួយ.ឬសែើម្បដីរកសាឲ្យមនុេ្សរចួពដីការឈចឺាប។់.កបាបកុ់មារពដីពតម៌ានថែលកតរូវថចករថំលកសៅកាន.់

មនុេ្ស.ថែលចងជ់ួយ��និងការពារប៉សុណ្ណ ោះ។.

ការគាំទម្ សលើកទឹកចិត្កុមារឲ្យទទួលការោកំទពដីអនាកថែលអាចជួយ��បាន។.ោកំទកុមារសោយជួយ��ភា្ជ បព់ួកសគសៅ.

នឹងសេវាថ្ទាេុំខភាព.និងសេវាោកំទេង្គម។

៣.៤.៤.ការយល់កពម.និងការពិនិត្យ.កបវត្ិ

៣.៤.៤.១.ការពិចារណ្ទូសៅ

. គួរខំកបងឹថកបងសែើម្បដីកាតប់ន្យចំនួនសម៉ាងននការេមា្ភ េកុមារ។.កបេិនសបើមណ្ឌ ល្្ល់សេវា.

េុខភាព.មានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច.ពួកសគគួរថតមានវត្មានអំ�ុងសពលេមា្ភ េ។.

•	 ថណន្ខំលែួនអនាកសៅកានជ់នរងសកោោះ។

•	 េកមាបម់នុេ្សសពញវយ័.េួរពួកសគ.កបេិនសបើពួកសគចងស់ៅមានា កឯ់ង.ឬសៅជាមយួមនុេ្សថែល.

សជឿទុកចិត្។.េួរថាសតើកុមាររងសកោោះចងឲ់្យមានមនុេ្សោកំទជាកោ់កថ់ែរឬសទ។

•	 កំណតច់ំនួនមនុេ្សថែលបានអនុញ្ញា តឲ្យចូលកនាុងបនទាបអ់�ុំងសពលពិនិត្យ.កបេិនសបើមាន.

វត្មានអនាកែនទសៅ.ពន្យល់ពដីតួន្ទដីរបេ់ពួកសគ.សេើយេំុការអនុញ្ញា តពដីកុមាររងសកោោះ។



44 ៣- ការឆ្លើយតបរបស់បបពន័្ធសុខាភបិាលឆៅនឹងអំឆពើហងិសាឆៅឆលើកុមារ

•	 ពន្យល់ជាភារាថែលកុមាររងសកោោះអាចយល់ថា.ពួកសគេិ្តកនាុងកថនលែងថែលមានការកគបក់គង.

សពលសវោ.និងេមាេភាពននការពិនិត្យ។

•	 សលើកទឹកចិត្ជនរងសកោោះថា.លទ្្ធ លននការពិនិត្យនឹងកតរូវបានរកសាការេមា្ង ត.់(ឬសតើមានអ្ដីសកើត.

ស�ើងចំសពាោះលទ្ធ្លទាងំសនោះ)។

•	 ពន្យល់ថា.សតើនឹងមានអ្ដីសកើតស�ើងអំ�ុងសពលពិនិត្យននែំណ្កក់ាលនដីមយួៗ.សេតុអ្ដីបានជាមាន.

រារេំខាន.់សតើអ្ដីថែលវាគួរកបាបអ់នាក.និងរសបៀបថែលវាមានឥទ្ធិពលសលើការថ្ទាថំែលអនាកបាន.

្្ល់ឲ្យ។

•	 ជនរងសកោោះ/អាណ្ពយាបាល/មាតាបិតាចុោះេត្សលខាសលើថបបបទយល់កពម។

•	 បន្ទា បព់ដីថបបបទយល់កពមបានចុោះេត្សលខារចួ.េូមពិនិត្យភាលែ មៗតាមថែលអាចសធ្ើបាន។..

•	 ហាមបង្ំកុមារឲ្យសធ្ើអ្ដីថែល្ទាុយនឹង្នទាៈរបេ់ពួកសគ។

•	 រកសាអត្េញ្ញា ណខលែួនអនាកថែលជាអនាកជួយ��។

៣.៤.៤.២.ថបបបទយល់កពមេកមាបកុ់មារ

. ្ល់្អាទិភាពកនាុងការពិនិត្យ.

រាងកាយកុមារ.អនាកថ្ទាេុំខភាពកតរូវ

ពន្យល់សៅកុមារ.(និងមាតាបិតា.កុមារ).

អំពដីែំសណើ រការននការថ្ទា.ំ និងការ.

ពយាបាល.រមួមានការេមា្ភ េនិងពិនិត្យ.

ពយាបាល។.ការយល់កពម.េកមាប.់ថ្នាក.

នដីមយួៗននការថ្ទាេុំខភាព.និងការ

ពយាបាលគរួកតរូវបានទទលួកគបែ់ណំ្ក.់

កាល។.េកមាប.់កុមាររងសកោោះ.ថបបបទ.

យល់កពមកតរូវចុោះេត្សលខាសោយ.

មាតាបិតា.ឬអនាកថ្ទារំបេ់កុមារ.លុោះ.

កតាថតមាតា.បិតា.របេ់កុមារគឺជាជន.

រសំោភបំពានថែលបានេង្សយ័។.សបើ

មាតាបិតាគឺជាជនរសំោភបំពានថែល

មានការ.េង្សយ័.ថបបបទយល់កពម.

កតរូវ.ចុោះេត្សលខាសោយតំណ្ងមកពដី.

កថនលែងពយាបាលេុខភាព។

ការ.មណនំេំ្ីរការពបាពស័យទាក់ទងកុរារ.រម.ពតី.

ចណំ្យសពលសែើម្បដីថេ្ងយល់ពដីកុមារ.ករាងទំន្កទំ់នងជាមយួកុមារសោយ.

ពភិាកសាអពំដីសរឿងស្្សងៗ.សករៅពដីមលូសេតុមកជបួពកួសគ.(ឧ..រាោសរៀន.ទមាលែ ប.់

បងបអែូនបសង្កើត). េកមបយុទ្ធរាសេរ្បេ់អនាកឲ្យកេបនឹងអាយុ. (សលងជាមយួ.

កុមារតូចៗ.គូរគនូំរ.នងិនិោយជាមយួកុមារធជំាង.នងិមនុេ្សសពញវយ័)។.

នលតកមរូវខលែួនរបេ់អនាកឲ្យកតរូវនឹងកម្េ់កុមារ.(អង្គុយែូសចនាោះ.អនាកមនិខ្េ់ជាង.កុមារ.

សទសៅសពលនិោយជាមយួពកួសគ.អង្គុយចុោះ.សេើយសលងសៅសលើឥែឋាជាមយួកុមារ.

តូចៗ.អង្គុយសៅសលើឥែឋា.ឬអង្គុយសៅសលើសរៅអដីទាបជាមយួកុមារតូចៗ។ល។)

ជានចិ្ចកាល.ការនិោយេ្ដីអាចមនិមានកបេិទ្ធភាពចំសពាោះកុមារ.ថេ្ងរកវធិដី.

កបាកេ័យទាកទ់ងស្្សង.(ែូចជា.ការគូរគនូំរ.េមា្ភ រេិល្បៈ.ការសលង).ថេង្យល់

ពដីទកមងន់នការកបាកេ័យទាកទ់ងថែលមានកបេិទ្ធភាពបំ្ ុតជាមយួកុមារ។

កុមារខលែោះមានអារម្ណ៍កានថ់តមានផ្េុកភាពជាមយួអនាកថ្ទាថំែលមានវត្មាន

សៅកនាុងបនទាបរ់េូតែល់កុមារមានជសំនឿសលើអនាក។

វាជាសរឿងធម្តាេកមាបកុ់មារកនាុងការ្្ល់ពត័ម៌ានបន្ិចជាមុន.េិនសែើម្បដីឲ្យែឹង

ពដីកបតិកម្តបរបេ់មនុេ្សសពញវយ័.និង្្ល់ពត័ម៌ានលមអែតិកានថ់តសកចើនសៅ.

ថែល.សពលពួកសគមានអារម្ណ៍េុវត្ិភាពថតងថតសៅកនាុងមណ្ឌ លជនរងសកោោះ.

សេើយឲ្យកុមារេថម្ងមតិរបេ់ពួកសគផ្ទា ល់ហាមបង្ំ/កបញាបជំ់រុញកុមារឲ្យ.

និោយ។

កតរូវ្្ល់ពត័ម៌ានចាបំាចេ់មកេបតាមអាយុ.នងិសជៀេវាងការោកព់ត័ម៌ានពដី.

កុមារ។.



45៣- ការឆ្លើយតបរបស់បបពន័្ធសុខាភបិាលឆៅនឹងអំឆពើហិងសាឆៅឆលើកុមារ

 ទិែឋាភាពែេំ៏ខានប់ំ្ុតសៅកនាុងការយល់កពមគឺថា.សទាោះបដីជាកុមារមនិអាច្្ល់ការយល់កពមចំសពាោះការ

ពិនិត្យ.និងសេវាថ្ទាេុំខភាពកស៏ោយ.កព៏ួកសគមនិកតរូវជំរុញ.ឬបង្ំឲ្យទទួលយកការពិនិត្យ.ឬពយាបាលស�ើយ.

សលើកថលងថតវាចាបំាចក់នាុងការេសសង្្គ ោះជដីវតិរបេ់កុមារថតប៉ុសណ្ណ ោះ។..

•	 កុមារមានអាយុ.១៦.ឆានា .ំឬអាយុសកចើនជាងសនោះ.ជាទូសៅគឺមានភាពចាេ់ទំុកគបក់ោនល់្មកនាុងការ.

្្ល់.គំនិតេំខាន់ៗ កនាុងការេសកមចចិត្។

•	 កុមារថែលមានអាយុចសន្លែ ោះពដី.១៤.ឆានា .ំនិង.១៦.ឆានា អំាចចាតទុ់កថាមានលក្ណៈចាេ់ទំុ.កគបក់ោន.់

កនាុងការចូលរមួចថំណកតាមរយៈការថចករថំលកទេ្សនៈរបេ់ពកួសគទាកទ់ងនឹងការេសកមចចិត។្

•	 កុមារថែលមានអាយុចសន្លែ ោះពដី.៨.ឆានា .ំនិង.១៤.ឆានា .ំអាចចូលរមួកនាុងែំសណើ រការននការសធ្ើការេសកមច.

ចិត្ោ៉ងេំខាន.់ប៉ុថន្ភាពចាេ់ទំុកតរូវថតវាយតនមលែសលើលក្ណៈមូលោឋា នរបេ់បុគ្គល។

•	 កុមារថែលមានអាយុតិចជាង.៨.ឆានា មំានេិទ្ធកិនាុងការ្្ល់គំនិតរបេ់ពួកសគ.និងរ្ាប។់.ពួកសគ.

អាចចូលរមួកនាុងកកមតិជាកោ់ក.់ប៉ុថន្កតរូវបានថណន្ឲំ្យកបរុងកបយត័នាចំសពាោះបនទាុកពួកសគសោយ.

្្ល់.ឲ្យពួកសគនូវអារម្ណ៍កនាុងការទទួលខុេកតរូវចំសពាោះការេសកមចចិត្។..

•	 ការេសកមចចិត្របេ់កុមារកតរូវថតទទួលការសោរព.និងអាកេ័យសៅតាមករណដី នដីមយួៗកេបតាម

អាយុ.កកមតិននភាពចាេ់ទំុ.និងែំណ្កក់ាលអភវិឌ្ឍន.៍និងកត្ាវប្បធម.៌កបនពណដី .និងបរោិកាេ.

របេ់ពួកសគ.សេើយឧត្មកបសោជនរ៍បេ់កុមារ.គឺជាមូលោឋា នែេំ៏ខានប់ំ្ុតកនាុងរាល់ការេសកមច.

ចិត្ទាងំអេ់។.

ការយល់កពមពាកព់ន័្ធនឹងកុមារ.និងមនុេ្សសពញវយ័សកើតស�ើងមានបដីកំរតិ៖.

ក..ការយល់កពមេកមាបក់ារកគបក់គងសវជ្ជរាសេ្ថតប៉ុសណ្ណ ោះ.

ខ..ការយល់កពមេកមាបក់ារកគបក់គងសវជ្ជរាសេ្.និងការកគបក់គងសកាេល្យវចិយ័

គ..ការយល់កពមេកមាបក់ារកគបក់គងសវជ្ជរាសេ្.ការកគបក់គងសកាេល្យវចិយ័.

និងការបញ្ជូ នសៅប៉ូលិេ។.

៣.៤.៤.៣.ការពិនិត្យកបវត្ជំិងឺេកមាបកុ់មារ.

. ការពិនិត្យកបវត្ិជំងឺ.គឺមនិែូចនឹងការេមា្ភ េកុមារអំពដីការសចាទកបកានស់ៅសលើការរសំោភបំពានសទ។

ការពិនិត្យកបវត្ិជំងឺគឺសែើម្បដីកបមូលពត័ម៌ានេកមាបក់ារពយាបាលសវជ្ជរាសេ.្និងសែើម្បដីកបមូលការពិនិត្យ.

សកាេល្យវចិយ័។.លអែបំ្ុត.កបវត្ិជំងឺគួរថតទទួលបានពដីអនាកថ្ទា.ំឬនរណ្មានា កថ់ែលរា្គ ល់កុមារចបាេ់.

ជាជាងទទួលបានពដីកុមារផ្ទា ល់.ប៉ុថនក្ារសធ្ើថបបសនោះកបថេលជាសធ្ើសៅមនិរចួ។.កុមារថែលមានអាយុសកចើន.

ជាពិសេេ.មនុេ្សសពញវយ័ជាញឹកញាបម់ានការខ្ាេ់សអៀន.ឬសអៀន.សៅសពលរាកេួរឲ្យនិោយអំពដីបញ្ហា .
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ននលក្ណៈរមួសភទ។..យកលអែគួរេួរថា.សតើកុមារចងឲ់្យមានមនុេ្សធំ.ឬមាតាបិតាសៅជាមយួឬសទ។.មនុេ្ស.

សពញវយ័.ចូលចិត្និោយសោយសេរ ដីសៅសពលសៅមានា កឯ់ង។

. សៅសពលកបមូលពតម៌ានពដីកុមារ.េូមចាបស់្្ើមជាមយួនឹងេំណួរទូសៅថែលមនិមានការគំរាមកំថេង

េិន.បន្ទា បម់កអាចបន្សៅបញ្ហា ថែលអាចបង្កភាពតានតឹង។.

•	 “សតើអនាកសរៀនថានា កទ់ដីប៉ុន្្ន?”

•	 “សតើអនាកមានបងបអែូនកេដីកបរុេប៉ុន្្នន្ក?់”

. សបើអាច.គួរថតបំសពញការពិនិត្យកបវត្ិជំងឺលមអែតិខាងសកកាម។.ប៉ុថន្.េំណួរអប្បបរមាថែលបានទទួល.

គួរថត.ជាេំណួរសៅកនាុង.កបវត្េុិខភាពេំខានេ់.កមាបកុ់មារ

៣.៤.៤.៣.១.ពតម៌ានទូសៅ

•	 ស្្ោះ.អាេ័យោឋា ន.កថនលែងរានា កស់ៅ.

សលខទូរេ័ពទា.សភទ.ន្្ងថខឆានា កំសំណើ ត.

(ឬអាយុ)

•	 េុខភាពទូសៅ

o េូមកបាបខ់ញាុ ំអំពដីេុខភាពទូសៅ.

របេ់អនាកបានសទ?

o សតើ្្ដីៗសនោះអនាកថែលធាលែ បម់កជួប.

នឹងសវជ្ជបណ្ឌិ ត.ឬគិោនុបោឋា ក-

យិកាឬសទ?

o សតើអនាកធាលែ បស់ធ្ើសរាគវនិិចឆោយ័ជំងឺ

ណ្មយួសទ?

o សតើអនាកធាលែ បវ់ោះកាតឬ់សទ?

o សតើអនាកមាន្លែងជំងឺអ្ដីសទ?

o សតើមានអាថលកេ្ុសដី/

កបតិកម្អ្ដីសទ?

o សតើអនាក្្ដីៗមានពិរារថានា ថំែរឬសទ?

ពបវត្តិសុខភា្រសំខាន់ស.ពរាប់កុរារ

ពត័ម៌ានខាងសកកាមសនោះមានរារេំខានេ់កមាបក់បវត្ិេុខភាព៖

•	 សតើសរឿងសនោះសកើតស�ើងសៅសពលណ្?.សតើអនាកចាថំា.សលើក.

ែំបូង.សកើតស�ើងសៅសពលណ្?.កុមារតូចៗមនិចងចាសំពល.

សវោ.ជាកោ់កស់ទ

•	 សតើមានការគំរាមកថំេងចសំពាោះអនាកឬ?

•	 សតើសគបោ៉ះឬសធ្ើឲ្យខលែួនរបេ់អនាកឈកឺតងក់ថនលែងណ្?

•	 សតើអនាកមានការឈចឺាបស់ៅគូទ.ឬកថនលែងកបោបប់ន្ពូជរបេ់.

អនាកឬ?

•	 សតើមាន្មកបឡាកស់ខាកនាុង.ឬបង្គនស់ទ?

•	 សតើមានការលំបាក.ឬឈចឺាបម់និអាចបសន្ទា របងឬ់ឈចឺាប.់

សពលបសន្ទា របងឬ់សទ?

•	 រយៈសពលមករែូវែំបូងនិងកាលបរសិចឆោទននរយៈសពលមករែូវ.

ចុងសកកាយ(េកមាបន់្រ ដី)?

•	 ពត័ម៌ានលមអែតិននេកម្ភាពរមួសភទពដីមុន.(ពន្យល់ពដីមូល.

សេតុ.ថែលអនាកចាបំាចក់តរូវេួរអំពដីសរឿងសនោះ)

•	 កបវត្ិននការោងេមាអែ ត. ឬងូតទឹកតាងំពដីការរសំោភបំពាន.

(កបេិនសបើបានរមួសភទ)
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៣.៤.៤.៣.២.ការបរោិយអំពដី.សេតុការណ៍

. ជាការេំខានថ់ែលអនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពែឹងពដីពត័ម៌ានលមអែតិអំពដីអ្ដីថែលបានសកើតស�ើងសែើម្បដី.

ពិនិត្យរករបេួថែលអាចមាន៖.

•	 បរោិយអំពដីអ្ដីថែលបានសកើតស�ើង.សេើយកតក់តាកាលបរសិចឆោទ.សពលសវោ.និងទដីកថនលែង។

•	 េួរពតម៌ានអំពដីចារ ដី.(កបរុេ.កេដី.អាយុ.ទដីកថនលែង)។

•	 សតើការបំពានសកើតស�ើងសៅសពលណ្?

•	 សតើមានការេ៊កបញ្ចូ លថែរសទ.(មាតទ្់ារមាេឬរន្ធគូទ?)

•	 សតើអនាកបំពានបានបង្ំខាងរាងកាយ.ឬ្លែូវចិត្ឬសទ?.

•	 សតើអនាកបំពានបានសកបើវត្ុអ្ដីសទ?.សតើមានអនាកបំពានប៉ុន្្នន្កស់ៅទដីសន្ោះ?

•	 សតើវាជាការបំពានថតម្ង.ឬបន្មានសៅប៉ុន្្នសម៉ាងសកកាយ.ឬប៉ុន្្នន្្ងសកកាយសទៀត?

•	 សតើកុមារបានបាតប់ងរ្់ារតដីថែរឬសទ.សេើយសតើជនរងសកោោះរា្គ ល់អនាកបំពានថែរឬសទ?

•	 សតើកុមារសធ្ើអ្ដីបន្ទា បព់ដីសេតុការណ៍បានសកើតស�ើង?.េួរថាសតើកុមារបានងូតទឹក.សន្ម.កអែួត។ល។.

ចាបត់ាងំពដីមានសេតុការណ៍ថែរឬសទ។.វាអាចបោ៉ះពាល់ែល់ការកបមូលភេ្ុតាងសកាេល្យវចិយ័។

៣.៤.៤.៣.២.កបវត្ិសរាគសេ្ដី.(កុមារសកកាយសពលចាបស់្្ើមសពញវយ័).

•	 កតក់តាកាលបរសិចឆោទែំបូងននការមករែូវចុងសកកាយបងអែេ់។

•	 េួរអំពដីកបវត្ិរមួសភទកាលពដីសពលកនលែងមក.និងថាសតើពួកសគបានកពមសកពៀងោនា ថែរឬសទ។.សធ្ើការ.

ថេ្ង.យល់ថាសតើជនរងសកោោះធាលែ បម់ាននែគូេនាិទ្ធរានា លថែរឬសទ។.

•	 េួរពដីសពលថែលជនរងសកោោះបានរមួសភទចុងសកកាយ.និងមុនសពលសេតុការណ៍សកើតស�ើង។

•	 េួរជនរងសកោោះថាសតើធាលែ បម់ានជំងឺកាមសរាគកាលពដីមុន.និងបានពយាបាលថែរឬសទ។

•	 េួរជនរងសកោោះថាសតើធាលែ បស់ធ្ើសតេ្រកសមសរាគសអែេ៍.និងរ្ានភាពសមសរាគសអែេ៍ថែរឬសទ។

•	 េួរជនរងសកោោះថាសតើធាលែ បម់ានន្ទាសពាោះថែរសទ។.សបើមាន.សតើមានលទ្ធ្លអ្ដី។

•	 េួរកបេិនសបើកុមារសកបើកបាេ់ការការពារកំសណើ តឬសទ។.កបេិនសបើែូសចនាោះ.ពួកសគបានសកបើកបាេ់វា

ចាបត់ាងំពដីសពលណ្.និងថាសតើ.ពួកសគបានសកបើកបាេ់វាជាបោ់បថ់ែរឬសទ។
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៣.៤.៥.ការពិនិត្យរាងកាយ

៣.៤.៥.១.ការពិនិត្យកុមារពដីកបាលែល់ចុង.សជដីង

. ការពិនិត្យរាងកាយកុមារអាចសធ្ើស�ើងសោងតាមសេចក្ដីេសង្បននទកមងក់ារេកមាបម់នុេ្សសពញវយ័

កនាុងចំណុច.៣.៦.២.(ការពិនិត្យពដីកបាលែល់ចុងសជើង)។.

•	 េូមកតក់តាអាការៈទូសៅរបេ់កុមារ

•	 ពិនិត្យេញ្ញា ជដីវតិ

•	 កតក់តាកម្េ់.និងទម្ងន.់

•	 ពិនិត្យអវយវៈខាងសលើសៅកថនលែងថែលរបេួ

•	 ពិនិត្យមុខ.ថភនាក.និងកតសចៀក

•	 សៅកនាុងមាត.់បំពងក់ពិនិត្យសមើលកកអូមមាត.់ឬថ្នាកខាងសកកាយននបំពងក់.សេើយសមើលថា.

មានការរថេកសៅភានា េរអំិលឬសទ។

•	 ចូរពិនិត្យរានា មរបេួសៅថេ្បកលោែក៍បាល.និងេញ្ញា រោកស្្សងៗ

•	 ពិនិត្យរករានា មជាសំៅសលើកញ្ច ឹង.ក.និងរាលែ ករានា មននការរសំោភសេពេន្វៈថែលគំរាមកថំេង.

ែល់ជដីវតិ.

•	 ពិនិត្យរានា មខាសំលើេុែន.់និងតួខលែួន.ឬកថនលែងរបេួស្្សងៗ

•	 ចូរកតក់តាការអភវិឌ្ឍ្លែូវសភទរបេ់កុមារ.និងពិនិត្យសមើលកថនលែងរបេួសលើេុែន។់

•	 សធ្ើការពិនិត្យរបេួខាងកនាុង/ការមានន្ទាសពាោះសលើថ្នាកសពាោះ.និងកទរូង

•	 ពិនិត្យអវយវៈខាងសកកាមឲ្យបានមត៉ច់ត់

•	 កបេិនសបើការសធ្ើសកាេល្យវចិយ័ថ្នាកសវជ្ជរាសេ្កបមូលបានគំរូបង្ហា ញែូចថែលអនាកពិនិត្យសលើជន

រងសកោោះ.ថែលបានពិពណ៌ន្ខាងសលើ.

៣.៤.៥.២.ការពិនិត្យ.កបោបប់ន្ពូជ-រន្ធគូទរបេ់.សក្ង.កេដី.(កបេិន.សបដីមានការរសំោភ.សេពេន្វៈ.ឬការចាប.់..

. ....រសំោភ)

. ចងចាថំា.កនាុងករណដី ភាគសកចើន.ការពិនិត្យសោយឧបករណ៍សបើកមាតេ់្ូបន.កម៏និអាចសមើលស�ើញថែរ។..

វាបង្ហា ញឲ្យស�ើញថតសពលណ្ថែលមានការេូរ្មសៅខាងកនាុងសចញពដីរបេួទ្ារមាេសោយរារការេ៊ក.

បញ្ចូ ល។.ពន្យល់ពដីទកមងក់ារែល់កុមារ.្្ល់ពត័ម៌ានលមអែតិអំពដីជំហាននដីមយួៗ។.

•	 ពិនិត្យកបោបប់ន្ពូជខាងសករៅ

•	 ពិនិត្យបបូរមាតស់ោនដី.និងរចន្េម្ន្ធពាកព់ន័្ធស្្សងសទៀត
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•	 កនាុងករណដី សនោះ.កបេិនសបើអាចសធ្ើបាន.ការសកបើឧបករណ៍សបើកមាតេ់្ូបន.កតរូវសកបើជាមយួថានា េំនលែប់

•	 ពិនិត្យរន្ធគូទសែើម្បដីរកសមើលរានា មជា.ំរានា មោចរ់ថេក.ឬការេូរ្ម។.ជួយ��កុមារឲ្យសគងផ្្ង រ.

ឬសគងស អ្ែៀងម្ាង

•	 េកមាបស់ក្ងកេដីតូចៗ.ឧបករណ៍សបើកមាតេ់្ូបនេកមាបកុ់មារកតរូវបានថណន្ឱំ្យសកបើ។

. សបើអាចសធ្ើបាន.ហាមសធ្ើការពិនិត្យមាតេ់្ូបនសោសកបើឧបករណ៍សលើកុមារ ដីថែលមនិទានស់ពញវយ័។.វា.

អាចឈចឺាបខ់ាលែ ងំ.និងបណ្្លឲ្យមានរបេួ។

៣.៤.៥.៣.ការពិនិត្យ.កបោបប់ន្ពូជនិងរន្ធគូទបេ់.សក្ង.កបរុេ.(សបដីមានការរសំោភ.សេពេន្វៈ.ឬការចាប.់..

. ....រសំោភ)

•	 ពិនិត្យសមើលរបេួសលើថេ្បកថែលបោ៉ះជាមយួនឹងថេ្បកចុងលិង្គ

•	 ពិនិត្យសមើលទឹករអំិលសៅមាតប់ំពងប់ងហាួរសន្ម.(ចុងលិង្គ)

•	 េកមាបកុ់មារថែលមានអាយុសកចើន.េូមទាញថេ្បកននចុងលិង្គសៅសកកាយ្នាមៗសែើម្បដីពិនិត្យ.

លិង្គ។.ហាមសកបើកមាលែ ងំខាលែ ងំ.សោយរារការសធ្ើថបបសនោះអាចបណ្្លឲ្យរបេួ.ជាពិសេេេកមាប.់

សកង្កបរុេ.

•	 ពិនិត្យរន្ធគូទ៖.រកសមើលរានា មជា.ំរានា មោចរ់ថេក.ឬការេូរ្ម។.ជួយ��សក្ងកបរុេឲ្យសគងផ្្ង រ.

ឬសគងស អ្ែៀងម្ាង.មនិកតរូវឲ្យសក្ងកបរុេលតជ់ង្គងស់ទ.សកពាោះសនោះជាឥរោិបទបំពានសលើកុមារ

•	 ពិចារណ្អំពដីការពិនិត្យរន្ធគូទសោយសកបើកបាេ់កបពន័្ធឌដីជដី្ល.សបើជាការចាបំាចត់ាមលក្ណៈ.

សវជ្ជរាសេ.្សកពាោះថាការពិនិត្យថែលមានការចាកទ់មលែុោះ.អាចនឹងបង្កឲ្យមានរាលែ ករានា មែូចជាការ.

រសំោភបំពានថែរ។

៣.៤.៦.ការពិនិត្យរបេ់មនទាដីរពិសរាធន៍

. ការពិនិត្យរបេ់មនទាដីរពិសរាធនស៍ធ្ើស�ើងសែើម្បដីជួយ��សោោះករាយបញ្ហា ថ្នាកសវជ្ជរាសេថ្ែលបណ្្លមក

ពដីអសំពើេិងសា.និងសែើម្បដីកបមូលភេ្ុតាង។.ភេ្ុតាងននការសធ្ើសកាេល្យវចិយ័អាចសកបើកបាេ់េកមាបស់វជ្ជរាសេ.្

និងថ ន្ាកចបាប។់

៣.៤.៦.១.ការពិនិត្យរបេ់មនទាដីរពិ.សរាធនេ៍.កមាបក់ារកគប.់កគងគលែដីនិក.សវជ្ជរាសេ្ជនរង.សកោោះ

•	 ទឹក.សន្ម

o ការវភិាគទឹកសន្ម-ការ្ត្លែុោះតាមមដីកករូទេ្សន៍

o ការសធ្ើសតេ្រកការមានន ទ្ាសពាោះ



50 ៣- ការឆ្លើយតបរបស់បបពន័្ធសុខាភបិាលឆៅនឹងអំឆពើហងិសាឆៅឆលើកុមារ

•	 ្ម

o ការសធ្ើសតេ្រកសមសរាគសអែេ៍

o កកមតិ.សអម៉ូគលែូប៊ដីន

o ការសធ្ើសតេ្មុខង្រស្លែើម

o ពិនិត្យរកសមសរាគរ្ាយ.(VDRL)

៣.៤.៦.២.ការពិនិត្យរបេ់មនទាដីរពិ.សរាធនេ៍.កមាបក់ារ.សធ្ដី.សកាេល្យវចិយ័.ថ្នាក.សវជ្ជរាសេ្

•	 ការវភិាគទឹកសន្មេកមាបស់មើលសកាេិកាសអពដីសតល៉្ូយម

•	 ការតបាល់យកេំណ្កទឹកកាមសៅសលើទ្ារមាេសែើម្បដីសធ្ើជាភេ្ុតាង

៣.៤.៧.ការពយាបាល

៣.៤.៧.១.ការពយាបាលរបេួរាងកាយ

•	 រាល់កុមាររងសកោោះគួរកតរូវបានពយាបាលជាបន្ទា ន.់និងមនិកតរូវរងច់ាំ

•	 បញ្ជូ នអនាកថែលមានរ្ានភាពធ្ងនធ់្ងរសៅរកការពយាបាលជាបន្ទា ន់

•	 ពយាបាលរបេួថែលមនិេូវធ្ងនធ់្ងរ.សោងតាមពិធដីរារបទោឋា ន

. របេួរាងកាយខលែោះបណ្្លឲ្យថេ្បក.និងភានា េរអំិលរថេក.េូមចាកវ៉់ាករំ់ាងការពារជំងឺសតតាណូេ.

០.៥.ម.ល.សោងតាមកាលវភិាគកនាុងតារាងខាងសកកាម។

កាលវភិាគកកមតិថានា ថំែលកតរូវសកបើ កាលវភិាគននការចាក់ រយៈសពលននការរំ៊ានឹងសមសរាគ

កំរតិវ៉ាករំ់ាងសតតាណូេសលើកទដី១ ការចាកស់លើកែំបូង មនិមាន

កំរតិវ៉ាករំ់ាងសតតាណូេសលើកទដី២ មយួថខបន្ទា បព់ដីការចាកស់លើកែំបូង ចាបព់ដី.១.ឆានា .ំសៅ.៣.ឆានា ំ

កំរតិវ៉ាករំ់ាងសតតាណូេសលើកទដី៣ មយួថខបន្ទា បព់ដីការចាកស់លើកទដី២ ៥.ឆានា ំ

កំរតិវ៉ាករំ់ាងសតតាណូេសលើកទដី៤ មយួឆានា បំន្ទា បព់ដីការចាកស់លើកទដី៣ ១០.ឆានា ំ

កំរតិវ៉ាករំ់ាងសតតាណូេសលើកទដី៥ មយួឆានា បំន្ទា បព់ដីការចាកស់លើកទដី៤ ២០.ឆានា .ំ

. ការពារជំងសឺតតាណូេគួរ្្ល់ជូនជនរងសកោោះសោយអំពដីេិងសា្លែូវសភទ.(កគបស់ភទ.និងអាយុ).កបេិន.

សបើមានរបេួសកើតមានសលើថេ្បក.និង/ឬភានា េរអំិល។
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៣.៣.៧.២.ការពយាបាលេុខភាព.សោយការបង្្ក រ

. អាកេ័យសលើអាយុ.បទពិសរាធនរ៍បេ់កុមារ ដី. សេើយកបេិនសបើន្ងជាជនរងសកោោះកំពុងមានរែូវ.កតរូវ.

្្ល់ការពយាបាលបង្្ក ររបេួ.សមសរាគសអែេ៍.ជំងឺកាមសរាគ.និងការបង្្ក រការមានន្ទាសពាោះ។.

៣.៣.៧.២.១.សោលការណ៍.ថណន្េំ.កមាបក់ារបង្្ក រ.សម.សរាគ.សអែេ៍

. វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍.គឺសែើម្បដីបង្្ក រសមសរាគសអែេ៍គួរថតចាបស់្្ើម

ភាលែ មរេូតែល់.៧២.សម៉ាង.បន្ទា បព់ដីបានបោ៉ះពាល់សមសរាគសអែេ៍។..វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែង

សមសរាគសអែេ៍បានថណន្ឲំ្យសេ្ដីនិងកុមារថែលកបឈមនឹងហានិភយ័ននការ្លែងសមសរាគសអែេ៍។.នោិយ.

ជាមយួនឹងសេ្ដី.ឬកុមារ.(ឪពុកម្ាយ/អាណ្ពយាបាល).ថាសតើវធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគ.

សអែេ៍រាកេមនឹងរ្ានភាពពួកោតឬ់សទ។.អនាកគួរពិចារណ្អំពដីវធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ.

្លែងសមសរាគសអែេ៍.កបេិនសបើ៖

•	 ចារ ដីគឺជាអនាកថែលបាន្លែងសមសរាគសអែេ៍.ឬមនិែឹងពដីរ្ានភាព្ទាុកសមសរាគសអែេ៍

•	 កុមារមនិបានែឹងអំពដីលទ្្ធ លសមសរាគសអែេ៍វជិ្ជមាន

•	 កុមារថែលបានបោ៉ះពាល់្ម.ឬទឹកកាម

•	 កុមារថែលធាលែ បប់ានរមួសភទតាមមាត.់ទ្ារមាេ.និង/ឬតាមរន្ធគូទ

. សោលការណ៍ថណន្េំកមាបវ់ធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍គួរថ្អែកសលើ

សោលការណ៍ថណន្េ្ំដីពដីការកគបក់គងសមសរាគសអែេ៍.និងជំងឺសអែេ៍ថានា កជ់ាតិបច្ចុប្បននា។.កុមារអាចសកបើថានា .ំ

ែូចៗោនា .ប៉ុថន្កតរូវសមើលតាមទម្ងន.់និង/ឬន្ទារបេួ។.ចងចាថំា.កបេិនសបើពនយារសពលននចាបស់្្ើមសធ្ើការការពារ

សមសរាគសអែេ៍កានថ់តយូរ.សន្ោះកបេិទ្ធភាពនននដីតិវធិដីកានថ់ត្យចុោះ។.

•	 វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍គួរចាបស់្្ើមអនុវត្កនាុងអំ�ុងសពល.

៧២.សម៉ាង។

•	 ការពសិកោោះអំពដីសមសរាគសអែេ៍មុន.និងសកកាយការសធ្ើសតេគ្ួរចាបស់្្ើមសធ្ើមុន.និងសកកាយការសធ្ើ.

សតេ្.រកសមសរាគសអែេ៍បានបញ្ចបជ់ាបន្បន្ទា ប។់.

•	 សបើលទ្្ធ លននការសធ្ើសតេប្ង្ហា ញថាអវជិ្ជមាន.េូម្្ល់វធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ

្លែងសមសរាគសអែេ៍កនាុងរយៈសពល.២៨.ន្្ង.្ល់្ការកបឹកសាសោបល់អំពដីការសលបថានា សំទៀងទាតនិ់ង

ជាបោ់ប.់មុនសពលសកបើកបាេ់ថានា ។ំ.េូមកបាបជ់នរងសកោោះថាវធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខ.

នឹង.ការ្លែងសមសរាគសអែេ៍គកឺោនថ់តកាតប់ន្យនូវការបំថរបំរលួសមសរាគសអែេ៍.កបាបជ់នរង.សកោោះ.

អំពដី្លរខំានចម្បងននថានា .ំរសបៀបសោោះករាយ.រមួទាងំការ្យចុោះនន្លរខំាននឹងបាតស់ៅវញិសៅ
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សពលណ្មយួ.

•	 កបេិនសបើលទ្្ធ លបង្ហា ញថាវជិ្ជមាន.បញ្ឍបវ់ធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគ

សអែេ៍.ថែលសនោះបង្ហា ញថាកុមាររងសកោោះមាន្ទាុកសមសរាគសអែេ៍មុនសពលរងនូវការរងសកោោះ.

សេើយ.កតរូវបញ្ជូ នសៅមនទាដីរសពទ្យបថងអែកថែលមានសេវាថ្ទានិំងពយាបាលសមសរាគសអែេ៍។

•	 ្មគួរកតរូវបានពិនិត្យសមើល.សអម៉ូគលែូប៊ដីន.អាឡានដីន.អាមដីណូកតងស់េ្ើរ៉ាេ(ALT).និងអារ្ាតាត.

អាមដីណូ.កតងស់េ្ើរ៉ាេ(AST)។

៣.៣.៧.២.២.សោលការណ៍ថណន្េំកមាបក់ារការពារការមានន្ទាសពាោះ

. សក្ងកេដីអាយុសកកាម.១៨.ឆានា .ំចាបស់្្ើមមានរែូវថែលកតរូវបានចាបរ់សំោភ.សកចើនបារម្ភថាោតនឹ់ងមាន.

ន្ទាសពាោះ។.អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពគួរេួរថា.សតើអនាកជំងធឺាលែ បប់ានសកបើកបាេ់មសធយាបាយពនយារកំសណើ តថែល

មានកបេិទ្ធភាពឬសទ.ែូចជា.ថានា សំលប.ថានា ចំាក.់កងោកន់ែ.កងោកក់នាុងេ្ូបន.ឬវធិដីបញ្ឈបក់ំសណើ តរបេ់សេ្ដី។..

កបេិនសបើែូសចនាោះ.ោតម់និអាចមានន្ទាសពាោះសទ។.កបេិនសបើោតម់និបានសកបើកបាេ់មសធយាបាយពនយារកំសណើ តឲ្យ

មានកបេិទ្ធភាព.សន្ោះការការពារកំសណើ តបន្ទា នគ់ួរ្្ល់សៅឲ្យអនាកមនិទានម់ានន្ទាសពាោះ.និងសេ្ដីថែលេ្ិតកនាុង.

វយ័អាចមានន្ទាសពាោះ។

•	 សោលការណ៍ននការសធ្ើសតេ្រកការមានន្ទាសពាោះគួរសធ្ើស�ើងែំបូងសគទនទាឹមនឹងសនោះគឺមនិគួរពនយារ

សពលនន្្ល់ការការពារកំសណើ តបន្ទា នស់ទ

•	 ការការពារកំសណើ តមានកបេិទ្ធភាពខ្េ់សៅសពលថែលសកបើកបាេ់កនាុងរយៈសពល.១២០.សម៉ាង.(៥.

ន្្ង).ននការរសំោភសេពេន្វៈ។

•	 ការសធ្ើសតេ្ការមានន ទ្ាសពាោះមយួស្្សងសទៀតគួរសធ្ើស�ើង.៦.េប្ាេ៍.បន្ទា បព់ដីការចាបរ់សំោភសែើម្បដី

តាមោនថា.សតើពួកសគបានសកបើកបាេ់ការការពារកំសណើ តសកកាយសពលចាបរ់សំោភថែរឬសទ។

របបនិងក.កមតិថានា សំ្្សងៗសទៀតេកមាបក់ារការពារកំសណើ តបន្ទា ន់

កោបថ់ានា .ំProgestinថតមយួមុខ Prostinor.2 ១.កោប.់១២.សម៉ាង.ពដីោនា .(េរុប.២.

កោប)់.ឬ.២.កោបក់នាុងសពលថតមយួ

កោបថ់ានា .ំProgestin.ថតមយួមុខ.(1.5mg.Levonorgestrel) Norlevo ១កោប.់(សលបថតម្ង)

ថានា កំោបថ់ែលមានអរ័ម៉ូនោយបញ្ចូ លោនា រមួជាមយួនឹង.

អរ័ម៉ូន.អឺសេ្រូថេនថែលមានកំរតិខ្េ់.(៥០.μg)

Euginon.l ២.កោប.់១២.សម៉ាង.ពដីោនា

(េរុប.៤.កោប)់

ថានា កំោបថ់ែលមានអរ័ម៉ូនោយបញ្ចូ លោនា រមួជាមយួនឹង.

អរ័ម៉ូន.អឺសេ្រូថេនថែលមានកំរតិទាប.(៣០.μg)

Nordette

Microginon

៤.កោប.់១២.សម៉ាង.ពដីោនា .

(េរុប.៨.កោប)់

ចំណ្ំ៖.ជនរងសកោោះអាចសកជើេសរ ើេយករសបៀបណ្មយួកនាុងចំសណ្ម៤វធិដីខាងសលើ។..
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៣.៣.៧.៣.៣.ការការពារជំងឺកាមសរាគ

. កុមារថែលរងការរសំោភសេពេន្វៈ.គួរទទួលបានថានា អំងទ់ដីប៊ដីយ៉ូទិក.និងពយាបាលជំងឺកាមសរាគ.

េិរមាន.់ជំងឺកបសមោ៉ះទឹកបាយ.កបសមោ៉ះថាលែ .និងជំងឺរ្ាយ។

•	 ្្ល់ការពយាបាលភាលែ មៗ

•	 មនិចាបំាចស់ធ្ើសតេ្ជំងឺកាមសរាគមុនសពលពយាបាល

•	 ្្ល់ការពយាបាលសោយការការពារតាមរយៈថានា អំងទ់ដីប៊ដីយ៉ូទិកចំសពាោះជំងឺកាមសរាគ។

ថានា ថំែល.សកបដី.កបាេ់េ.កមាបក់ារពារជំងឺកាម.សរាគ24.

(េូមសមើលបច្ចុប្បននាភាពននសោលការណ៍ថណន្េំ្ដីពដីការកគបក់គងករណដី បង្កសរាគតាម្លែូវសភទនិង្លែូវបន្ពូជ.

របេ់.មជ្ឍមណ្ឌ លជាតិកបយុទ្ធនឹងជំងឺសអែេ៍.សេើថេ្បក.និងកាមសរាគ)

កមម្ិតថ្នម្ំ ការបម្ើបម្ម្ស់

ក..សា្វម្យ

Benzathine penicillin ឬ

Erythromycin

50,000 units/kg 

ននទម្ងនរ់ាងកាយ

12.5mg/kg ននទម្ងនរ់ាងកាយ

ចាកត់ាមរាចែំុ់១ែងគត.់(>៤៥.គដី�ួ.

កកាម.កតរូវអនុវត្សៅតាមពិធដីរាររបេ់.

មនុេ្សជំទង)់

សលប៤ែង/ន្្ង.រយៈសពល១៤ន្្ង

ខ..បម្ម៉ម្ុះទឹកបាយ/ឆម្នកម្យ

Ceftriaxone 125mg ចាកត់ាមរាចែំុ់ថត១ែងគត(់>៤៥គដី�ួ
កកាម.កតរូវអនុវត្សៅតាមពិធដីរាររបេ់.

មនុេ្សជំទង)់

គ.សិររាន់.(កា្លម្មីៃម្យា)/ Lymphogranuloma Venereum

Erythromycin 12.5mg/kg ននទម្ងនរ់ាងកាយ សលប៤ែង/ន្្ង.រយៈសពល៧ន្្ង.

(អាយុពដី១២ឆានា សំ�ើងសៅ.កតរូវអនុវត្សៅ

តាមពិធដីរាររបេ់មនុេ្សជំទង)់

24 សោលការណ៍ថណន្េំ្ដីពដីការកគបក់គងករណដី បង្កសរាគតាម្លែូវសភទនិង្លែូវបន្ពូជ,មជ្ឍមណ្ឌ លជាតិកបយុទ្ធនឹងជំងសឺអែេ៍. សេើថេ្បក.និងកាមសរាគ.ឆានា .ំ

២០១០
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ឃ..បម្ម៉ម្ុះទឹកថ្លម្.(ទម្ីកូម៉ូណស)

Metronidazole 5mg/kg ននទម្ងនរ់ាងកាយ សលប៣ែង/ន្្ង.រយៈសពល៧ន្្ង.

(អាយុពដី១២ឆានា សំ�ើងសៅ.កតរូវអនុវត្សៅ

តាមពិធដីរាររបេ់មនុេ្សជំទង)់

៣.៤.៨.តាមោនការពយាបាល.និងការបញ្ជូ នសៅមនទាដីរសពទ្យបថងអែក

៣.៤.៨.១.តាមោនការពយាបាល

 បន្ទា បព់ដីពិនិត្យ.អនាក្្ល់សេវាសរាគវនិិចឆោយ័.និងការពយាបាលេុខភាពគួរ៖

•	 សធ្ើថ្នការតាមោនកុមាររងសកោោះអាកេ័យសលើការពយាបាលថែលកតរូវសធ្ើស�ើងតាមសពលកណំត។់..

•	 សធ្ើថ្នការបញ្ជូ នសៅមនទាដីរសពទ្យបថងអែក.និងតាមោនកុមារសែើម្បដីទទួលសេវាពដីប៉ូលិេ.និងថ្នាក.

ចបាប។់

•	 បញ្ជូ នកុមាររងសកោោះសៅសេវាកម្ស្្សងសទៀត។..

•	 តាមោនភេ្ុតាងសវជ្ជរាសេ្ថ្នាកចបាប.់និងសកាេល្យវចិយ័

៣.៤.៨.២.ការបញ្ជូ នជនរងសកោោះេកមាបក់ារជួយ��អន្រាគមនថ៍្នាកចបាប.់និងសេវាពេុវេ័ិយ

៣.៤.៨.២.១.ការស្លែើយតបថ ន្ាកចបាប់

 កុមាររងសកោោះគួរកតរូវបានរាយការណ៍សៅអាជាញា ធរកនាុងមូលោឋា ន(រកសាការេមា្ង ត)់។..ជសកមើេេកមាបក់ា

ររាយការណ៍បទសល្ើេមានែូចជា៖

•	 គណៈកម្ាធិការទទួលបនទាុកកិច្ចការន្រ ដីនិងកុមារ

•	 (នគរបាលប៉េុ្រែឋាបាល�ុំ.េង្្ក ត)់

•	 នគរបាលកបឆាងំការជួញែូរមនុេ្ស

•	 កងរាជអាវុធេត្

•	 កបធានភូម.ិសម�ំុសៅេង្្ក ត់

•	 មសន្ដីេង្គមកិច្ចននកកេួងេង្គមកិច្ច.អតដីតយុវជន.និងយុវនដីតិេម្បទា

•	 ភានា កង់្រនគរបាលយុត្ិធមន៌នកកេួងកិច្ចការន្រ ដី

•	 កពោះរាជអាជាញា អមរាោែំបូង.រាជធានដី.សខត្
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 កនាុងករណដី ធ្ងនធ់្ងរថែលេមាជិកកគរួរារ.ឬអនាកថ្ទាកុំមារគឺជាជនេង្សយ័រសំោភបំពានសលើកុមារ.សន្ោះ

គួរសជៀេវាងបញ្ជូ នកុមារកត�បស់ៅ្ទាោះវញិ។កនាុងករណដី ទាងំសនោះែំសណ្ោះករាយសោយថ្អែកសៅសលើកករុមកគរួរារ

គួរកតរូវបានគិតពិចារណ្ជាជំសរ ើេែំបូងនិងការថ្ទាលំំសៅោឋា នគួរកតរូវបានសជៀេវាង.សលើកថលងថតជាជសកមើេ

ចុងសកកាយបងអែេ់និងកនាុងរយៈសពលខលែដីថតប៉ុសណ្ណ ោះ។

៣.៣.៨.២.២.ការោកំទនិង.សេវាេេគមន.៍ស្្សង.សទៀតេ.កមាបកុ់មាររង.សកោោះ

. ជំន្ញបានរកស�ើញថាសេ្ដីនិងកុមាររងសកោោះកតរូវការធនធាន.និងការោកំទជាសកចើនថ្អែកសលើរ្ានភាព.

របេ់ពួកសគ.និងកបសភទននអសំពើេិងសាថែលបានជួបកបទោះ។.សេវាទាងំសនោះរមួមានសេវាសោោះករាយវបិត្ិ.ោកំទ.

ថ ន្ាកចិត្រាសេេ្ង្គម.និងកបកឹសាសោបល់.ពយាបាលេុខភាពសកកាយសចញពដីកថនលែងពយាបាល.រ្ារនដីតិេម្បទា.

និងេមាេរណកម្។..

. សេវាកម្ខលែោះកតរូវបាន្្ល់សោយរាជរោឋា ភបិាល.និងសេវាកម្ខលែោះសទៀត្្ល់សោយអង្គការមនិថមន.

រោឋា ភបិាល។.កថនលែងពយាបាលេុខភាពគួរកបមូលធនធានថែលមានសៅកនាុងរាជធានដី.សខត្.កេរុក.ខណ្ឌ .កករុង.�ុំ.

េង្្ក ត.់នូវធនធានពយាបាលថែលមាន។.ជាការលអែបំ្ុតកនាុងការមានកិច្ចកពមសកពៀងបញ្ជូ នជា្លែូវការជាមយួនឹង.

អនាក្្ល់សេវាថ្ទា.ំនិងកបពន័្ធអំពដីរសបៀបថែលជនរងសកោោះទទួលយកសេវាសន្ោះ។

ឧទាេរណ៍ននសេវាកម្ែូចជា៖

គណៈកម្ាធិការទទួលបនទាុកកិច្ចការន្រ ដីនិងកុមារ៖.ជនបសង្្គ លេកមាបស់េ្ដី.និងកុមារមានតនួ្ទដីស្លែើយតប.និង.

បញ្ជូ នសេ្ដី.និងកុមារថែលទទួលរងអំសពើេិងសាសៅអង្គភាពពាកព់ន័្ធ.ឬធនធានេេគមន។៍

កកេួងេង្គមកិច្ច.អតដីតយុទ្ធជន.និងយុវនដីតេិម្បទា៖.មសន្ដីេង្គមកិច្ចននកកេួងេង្គមកិច្ចអតដីតយុទ្ធជន.និង.

យុវនដីតិ.េម្បទាអាចជួយ��បញ្ជូ នកុមារសៅកថនលែងថ្ទាសំ្្សងសទៀត.និងបញ្ជូ នសៅរេ់សៅកនាុងេេគមនវ៍ញិ។.

មនទាដីរកិច្ចការន្រ ដី៖.មសន្ដីននមនទាដីរកិច្ចការន្រ ដីអាចជួយ��បញ្ជូ នកុមាររងសកោោះសោយរារអំសពើេិងសាសៅរកសេវា.

េសសង្្គ ោះ.មានែូចជានគរបាលយុត្ិធមេ៌កមាបក់ារោពំារកេបចបាបស់ៅមនទាដីរកិច្ចការន្រ ដីកបចាសំខត្។.

មណ្ឌ លរានា ក.់សៅមានេុវត្ិភាព៖.អង្គការេង្គមេុដីវលិមយួចំនួន្្ល់ទដីជកមកេុវត្ិភាពេកមាបស់េ្ដី.និងកុមារ.

រងសកោោះសោយរារអំសពើេិងសា។.មណ្ឌ លរានា កស់ៅភាគសកចើនេ្ិតសៅទដីកបជុំជន.សេើយជនរងសកោោះអាចបន្.

រានា កស់ៅរយៈសពលយូរបាន។.ជាទូសៅ.មណ្ឌ លរានា កស់ៅ្្ល់សេវាោកំទស្្សងសទៀតែូចជាការ្្ល់សោបល់.

ពត័ម៌ានកេបចបាប.់ការោកំទ.និងការោពំារ.ការបណុ្ោះបណ្្លវជិា្ជ ជដីវៈ.និងសេវាេមារណកម្។.
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ពតម៌ាន.កេបចបាប.់ការោកំទ.និងការោពំារ៖.ពតម៌ានកេបចបាប.់ការោកំទ.និងការោពំារ្្ល់សោយភានា កង់្រ.

នគរបាលយុត្ិធមរ៌បេ់កកេួងកិច្ចការន្រ ដី. (ថានា កស់ខត្).និងអនាក្្ល់សេវារបេ់អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាលស្្សង

សទៀត។.សនោះអាចជាទកមងន់នពត័ម៌ាន.តណំ្ង.ឬការោពំារ.និងការោកំទសៅសពលជនរងសកោោះេិ្តកនាុងែំសណើ រ

ការកេបចបាប។់

ការព.ិសកោោះសោបល់.ថ ន្ាកចិត្រាសេេ្ង្គម.និងការោកំទ្លែូវអារម្ណ៍៖.ការពិសកោោះថ ន្ាកចិត្រាសេេ្ង្គម.និង.

ការ.ោកំទ្លែូវអារម្ណ៍ជាសកចើនកតរូវបាន្ល់្។.អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាលមយួចំនួនមានជនំ្ញកនាុងការពិសកោោះ.

ថ្នាក.ចិត្រាសេេ្ង្គមជាសកចើនកបសភទ.ែូចជាការពសិកោោះជាបុគ្គល.ឬកករុម.និងស្្សងសទៀតថែលជាថ្នាកមយួនន

សេវាកម្។

ការព.កងឹងអំណ្ច.ថ្នាក.សេែឋាកិច្ច៖.ទាងំអង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាល.និងកកេួងរបេ់រោឋា ភបិាល.ែូចជាកកេួង.

ការង្រ.និងបណុ្ោះបណ្្លវជិា្ជ ជដីវៈ.និងកកេួងកិច្ចការន្រ ដ្ី ្ល់ការបណុ្ោះបណ្្លេកមាបស់េ្ដីរងសកោោះ.កនាុង.

សោលបំណង.សលើកកម្េ់ការពកងងឹអំណ្ចថ ន្ាកសេែឋាកិច្ច។.សេវាខលែោះ្ល់្ជូនសៅមជ្ឈមណ្ឌ លរបេ់អង្គការ.

សេើយសេវាខលែោះសទៀតគឺជាសេវាោចស់ោយថ�ក។

េមាេរណកម្៖.សេ្ដីនិងកុមារថែលធាលែ បរ់េ់សៅកនាុងទដីជកមក.ឬមណ្ឌ លេុវត្ិភាព.កកេួងេង្គមកិច្ច.អតដីត.

យុទ្ធជន.និងយុវនដីតិេម្បទា្្ល់សេវាកម្កនាុងការជួយ��ជនរងសកោោះឲ្យរបួរមួជាមយួេេគមនស៍ែើម្បដីកត�បស់ៅ

្ទាោះរបេ់ពួកសគវញិ.ឬេេគមនស៍្្សងសទៀត។.

៣.៤.៩.ការចង.កកងឯករារ

អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពកតរូវធាន្ថា៖

•	 បសំពញកកោេការង្រថែលេំខាន.់ែូចជាថបបបទឯករារេ្ដីពដីអំសពើេិងសាសលើសេ្ដី.និងកុមារ

•	 អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពកតរូវទទួលខុេកតរូវសលើការរកសាទុកថបបបទឯករារ.កំណតក់តាសពទ្យ.

និងេំណ្កសកាេល្យវចិយ័

•	 អនាក្ល់្ការថ្ទាេុំខភាពគួរថតរកសាទុកកកោេឯករារ.និងទុកកំណតក់តាសពទ្យឲ្យបានកតឹម.

កតរូវ.និងមានេុវត្ិភាពេកមាបស់ោលបំណងេុវត្ិភាព.និងការសកបើកបាេ់សៅសពលអន្គត។
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៤.១.ទកមងក់ារននការធាន្គុណភាព

. ការធាន្គុណភាពសែើរតោ៉ួងេំខានក់នាុងសេវាកម្សវជ្ជរាសេច្ំសពាោះសេ្ដីនិងកុមាររងសកោោះ។.សោល.

បំណង.គសឺែើម្បដីធាន្ថាសេ្ដីនិងកុមាររងសកោោះទទួលការស្លែើយតបមានកបេិទ្ធភាព.និងកគបក់ជរុងសកជាយ។.ការ.

្ល់្.សេវាកតរួតពិនិត្យអំសពើេិងសាសលើសេ្ដីនិងកុមារជាបន្បន្ទា បគឺ់ជាការចាបំាច។់.ការកគបក់គងមណ្ឌ ល្ល់្.

សេវា.េុខភាពមានភារកិច្ចអនុវត្ទកមងក់ារធាន្គុណភាព។.

១).ពិនិត្យែំសណើ រការនិងឯករារជាកបចា៖ំ

. អនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពរមួមាន.សវជ្ជបណ្ឌិ ត.គោិនុបោឋា ក-យិកា.និង្្បថែល្្ល់ការថ្ទា.ំ

គួរថតពិនិត្យថបបបទយល់កពម.និងឯករាររបេ់សេ្ដីនិងកុមាររងសកោោះមានា ក់ៗ .សេើយេួរេំណួរែូចខាងសកកាម៖

•	 សតើអនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពបានសកបើកបាេ់ថបបបទថែលមានលក្ណៈេង្ោ់រថែរឬសទ?

•	 សតើអនាក្ល់្ការថ្ទាេុំខភាពបានបំសពញថបបបទរចួរាល់.និងកតឹមកតរូវថែរឬសទ?

•	 សតើអនាក្ល់្ការថ្ទាេុំខភាពបានសធ្ើសតេ្តាមេ្ងោ់រនដីមយួៗ.និងកតក់តាេំណ្កថែលបាន.

យកថែរឬសទ?

•	 សតើអនាក្ល់្ការថ្ទាេុំខភាពបានសធ្ើការពិនិត្យតាមេ្ងោ់រនដីមយួៗថែរឬសទ?

•	 សតើអនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពបានកគបក់គងការពយាបាលតាមេ្ងោ់រនដីមយួៗ.(រមួមាន.ការ.

ការពារកំសណើ តបន្ទា ន.់និងវធិដីបង្្ក រសកកាយសពលកបឈមមុខនឹងការ្លែងសមសរាគសអែេ៍ថែរឬសទ)?

•	 សតើអនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពបានពិសកោោះជំងឺតាមេ្ងោ់រនដីមយួៗថែរឬសទ?

•	 សតើអនាក្្ល់ការថ្ទាេុំខភាពបានសធ្ើការបញ្ជូ នបន្តាមេ្ងោ់រថែរឬសទ?

•	 សតើមានថបបបទយល់កពមថែលបានចុោះេត្សលខាសោយជនរងសកោោះ.(ឬអាណ្ពយាបាល).

សៅកនាុងឯករារពយាបាលថែរឬសទ?.សតើមានតកមរូវការស្្សងេកមាបេ់ត្សលខាសៅកនាុងឯករារ.

(ពដីអនាកថែលមានភេ្ុតាង.ឬកបមូលឯករារេកមាបក់ារវាយតនមលែ.ឬេកមាបប់ញ្ជូ នបន្សៅឲ្យ.

ប៉ូលិេ/តុោការថែរឬសទ?

•	 សតើភេ្ុតាងទទួល.បិទ.និងរកសាទុកសោយរសបៀបណ្?.

•	 សតើមានបណ្្ញកគបក់គងថែរឬសទ?

•	 សតើអនាកណ្ចងកកងឯករារអំពដីរបេួ.និងសតើចងកកងឯករារសនោះោ៉ងែូចសម្ច?

•	 សតើនរណ្កគបក់គងរបាយការណ៍សវជ្ជរាសេ្.និងមនទាដីរពិសរាធន?៍.

៤-ការធានាគុណភាព
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២)..កនាុងន្មជាកករុមការង្រននកថនលែងពយាបាលេុខភាពគួរថតពិភាកសាអំពដីចំណុចសខសាយ.និងសរៀបចំថ្នការ.

េកម្ភាពសែើម្បដីសោោះករាយ។

៣)..ជួបជាមយួនឹងអនាក្្ល់សេវាថ្ទាេុំខភាពសកកាយមានអំសពើេិងសាសៅសលើសេ្ដីនិងកុមារជាកបចា.ំែូចជា.

នគរបាលតុោការ.អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាលសែើម្បដីសោោះករាយបញ្ហា ន្ន្.និងកំណតច់សន្លែ ោះសពលនិង.

ធនធានសៅកនាុងការ្្ល់សេវាថ្ទាេុំខភាព។.សេនាើេំុពតម៌ានកត�បេ់្ដីពដីគុណភាពននសេវាថ្ទា.ំ

េុខភាព។

៤).. សធ្ើការវាយតនមលែននការសពញចិតជ្ាមយួជនរងសកោោះ.សោយេួរថាសតើពកួសគសពញចិតន្ងឹសេវាថ្ទាេុំខភាព.

ថែរឬសទ.និងសតើពួកសគចូលចិត្អ្ដី.ឬមនិចូលចិត្អ្ដី។
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ឧបសម្ព្រ្ធ១៖ថបបបទយលក់ពម

ស្្ោះកថនលែងពយាបាលេុខភាព៖__________________________________________________

ខញាុ ំ…………………………………………………………………..អនុញ្ញា តឲ្យកថនលែងពយាបាលេុខភាពថែលមាន.

ស្្ោះខាងសលើអនុវត្ែូចខាងសកកាម៖

រាន មិនរាន

សធ្ើការពិនិត្យេុខភាព.រមួមានការពិនិត្យអាងកតោក។

កបមូលភេ្ុតាង.ែូចជាេំណ្ករារធាតុរាវននរាងកាយ.ការកបមូលេំសលៀកបំពាក.់

ការេិតេក.់ការសកាេយកេំណ្ក.ឬការកាតក់កចកនែ.េំណ្ក្ម.និងរូប្ត។

្្ល់ភេ្ុតាង.និងពត័ម៌ានេុខភាពសៅឲ្យប៉ូលិេ.និងតុោការថ្នាកចបាបថ់ែលពាកព់ន័្ធនឹង

េំណំុសរឿងរបេ់ខញាុ ំ.ពត័ម៌ានសនោះនឹងកតរូវបានកំណតច់ំសពាោះលទ្ធ្លននការពិនិត្យសនោះ.និងកា

រថ្ទាថំែលពាកព់ន័្ធនឹងការតាមោនេុខភាពថែលបាន្ល់្ឲ្យ។

សបើេិនជាអនដីតិជនចុោះបញ្ជ ដីស្្ោះរបេ់អនដីតិជន._________________________________________

េត្សលខា៖_____________________________ កាលបរសិចឆោទ៖._________________________

រាក្សដី៖ _____________________________ កាលបរសិចឆោទ៖_____________________________
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ឧបសមពនធ ២៖ �បបប��ន�ក�រអំពីអំេពើហងិ�េ�េ�ើ្រស្តនីិងកមុរ 

ព័ត៌មានទូេទៅ  េឈម ះកែន្លងពយបលសុខភព៖ 

នម្រតកូល៖  
 

េលខចុះេឈម ះជនរងេ្រគះ៖ 
 

នមខ្លួន៖   េឈម ះមតបិិ� ���ពយបល (េបើមនកូន) 

ៃថងែខឆន កំំេណើ ត  
ៃថង     ែខ      ឆន  ំ

�ថ នភពេនលីវ៖  
េនលីវ� �   េរៀបករ ��   ែលងលះ � 

េភទ៖  ្របុស   �        ្រសី    � កែន្លង�ន កេ់ន៖ 

មុខរបរ៖   េលខទំនកទ់ំនង៖ 

�ក� ី(េបើមន) ពត័ម៌នទំនកទ់នំងេ��ង�៖  

ឧបទ្ទវេហតុ  
បរិយាយអំពឧីបទ្ទវេហតុរបស់ជនរងេ្រគាះ៖  
 
 
អំេពើហិងសោេលើរាងកាយ មាន មិនមាន បរិយាយអំព្ីរបេភទ និងទីតាំងេនៅេលើដងខ្លួន 
្របេភទ (ករ�យ ករខ ំករទញសក ់    
ករេ្របើ្របស់កររតឹតបតិ    
ករេ្របើ្របស់�វធុ    
ពកព់ន័ធនឹងេ្រ��ងេញ�ន/េ្រ��ង្រសវងឹ    
ការេ្រជៀតចូល មាន មិនមាន មិន្របាកដ បរិយាយ (មាត់ ទា�រមាស រន្ធគូទ 

្របេភទៃនវត្ថុ)  
លិងគ     
្រមមៃដ     
េ��ងេទៀត (បរយិយ)     

 មាន មិនមាន មិន្របាកដ ទីតាំង (មាតទ់ា�រមាស រន្ធគូទេផសង
េទៀត) 

ករេចញទឹកកម     
បនេ្របើ្របស់េ្រ�ម�នមយ័     

បនា�ប់ពឧីបទ្ទវេហតុ េតើជនរងេ្រគាះ មាន មិនមាន  មាន មិនមាន 
ក្អួត?   ខពុលមត?់   
បតេ់ជើងតូច?   ប្តូរសំេលៀកបំពក?់   
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ឧបសមពនធ ២៖ �បបប��ន�ក�រអំពីអំេពើហងិ�េ�េ�ើ្រស្តនីិងកមុរ 

ព័ត៌មានទូេទៅ  េឈម ះកែន្លងពយបលសុខភព៖ 

នម្រតកូល៖  
 

េលខចុះេឈម ះជនរងេ្រគះ៖ 
 

នមខ្លួន៖   េឈម ះមតបិិ� ���ពយបល (េបើមនកូន) 

ៃថងែខឆន កំំេណើ ត  
ៃថង     ែខ      ឆន  ំ

�ថ នភពេនលីវ៖  
េនលីវ� �   េរៀបករ ��   ែលងលះ � 

េភទ៖  ្របុស   �        ្រសី    � កែន្លង�ន កេ់ន៖ 

មុខរបរ៖   េលខទំនកទ់ំនង៖ 

�ក� ី(េបើមន) ពត័ម៌នទំនកទ់នំងេ��ង�៖  

ឧបទ្ទវេហតុ  
បរិយាយអំពឧីបទ្ទវេហតុរបស់ជនរងេ្រគាះ៖  
 
 
អំេពើហិងសោេលើរាងកាយ មាន មិនមាន បរិយាយអំព្ីរបេភទ និងទីតាំងេនៅេលើដងខ្លួន 
្របេភទ (ករ�យ ករខ ំករទញសក ់    
ករេ្របើ្របស់កររតឹតបតិ    
ករេ្របើ្របស់�វធុ    
ពកព់ន័ធនឹងេ្រ��ងេញ�ន/េ្រ��ង្រសវងឹ    
ការេ្រជៀតចូល មាន មិនមាន មិន្របាកដ បរិយាយ (មាត់ ទា�រមាស រន្ធគូទ 

្របេភទៃនវត្ថុ)  
លិងគ     
្រមមៃដ     
េ��ងេទៀត (បរយិយ)     

 មាន មិនមាន មិន្របាកដ ទីតាំង (មាតទ់ា�រមាស រន្ធគូទេផសង
េទៀត) 

ករេចញទឹកកម     
បនេ្របើ្របស់េ្រ�ម�នមយ័     

បនា�ប់ពឧីបទ្ទវេហតុ េតើជនរងេ្រគាះ មាន មិនមាន  មាន មិនមាន 
ក្អួត?   ខពុលមត?់   
បតេ់ជើងតូច?   ប្តូរសំេលៀកបំពក?់   

បតេ់ជើង
ដុសេធមញ
្របវត្តិេរាគ
ការេ្របើ្របា
ថន េំលប 
ថន ចំក ់ 
្របវត្តិមករ
រយៈេពល
ភស្តុ�ងៃ
្របវត្តិស្រម
 
 
្របវត្តិេវជ្ជ
្របវត្តិៃនកា
កររមួេភ
សប្ដ ហ៍ម
ប��សខុ
្របវត្តិៃនក

�ែលកហ

ករេលបថ

សា�នភាព
េត�ណូ
ជំងរឺ�ក
សា�នភាព
ការពិនិតយ
សភពខ

សភពផ្ល
 

ធំ? 
ញ? 
គ្រស្ត ី
បាស់មេធយោបាយ

រដូវ/ស្រមាលកនូ
លមករដូវចុងេ្រក
ៃនករមនៃផទេព
្រមលកូន 

សា្រស្ត 
ការរួមេភទែដលមា
ទែដលមនករយ
មុនេពលរេំ�ភបំ
ខភាពែដលមាន្រ
ករកតអ់វយវៈ្រប

ហ�ុ/ី្របតកិមម 

ថន បំចចុបបនន 

ពការចាកថ់ា�ំវា៉ក់សា
ស 
កេថ្លើម្របេភទ េប
ពេមេរាគេអដស៍/
យសុខភាព 

ខងេ្រក (សំេលៀ

ផ្លូវចិត្ត (ធមម� យ

យពនយោរកំេណើត 
 
 
ន 
កយបង្អស់ (ៃថង ែ
ពះមន �    មនិម

មានការយល់្រពម
យល់្រពមកនុងមយួ
បំពន 
្រសាប់ 
្រប�បប់ន្តពូជ្រស្តី

សាំង 

 
/ជងំេឺអដស៍ 

កបំពក ់សក ់ពិ

យំ រ�បរ់សល់ 

 
 

កង�កក់នុង
េ្រ�មអន

ខ ឆន )ំ 
មន �  

ម (្របសិនេបើសំ
យ 

ស្តី ្របេភទ 

បានចា
ំ 

 
ដឹង

ករភពែផនក�ង

ពបិកចិត្ត េផ�ង

 
 

សបូន  
មយ័  

ករម
ចំនួន

សំណាក្រតូវបានយ
កលបរេិចឆទ (ៃ

 
 

 

 

ចាកថ់ា�ំវា៉ក់

ងកយ ឬផ្លូវចតិ្ត)

ៗ) 

�ងស
េ្របើតបំ៉ុង

មនរដូវេនេពល
នសប្ត ហ៍ៃនករម

យកេទៅវិភាគ DN

ៃថង ែខ ឆន )ំ 

មិនបានចាក់ថា�វំា
ំ 

 

ម្អ ត ឬងូត
ង ឬ្រទនប?់

វធិីបញឈបក់ំេណ
េផ�ងេទៀត 

លេកើតេហតុករណ៍
មនៃផទេពះ

NA ) 
េឈម ះ៖ 

 
 

 

 

វាក៉់ មិនដឹង 
 
 

មនិដឹង 

 
 

ណើ ត  
 

ណ៍ មន  �  
 

មត ិ
 
 

 
 

សប្ត ហ៍
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ទមងន៖់ កមពស់៖ ដំ�កក់លេពញវយ័ (មុនេពញវយ័ េពញវយ័ ភពចស់ទុំ)៖ 
ចង្វ កជ់ីពចរ៖ សមព ធឈម៖ អ្រ�ដេង្ហើម៖ កេម្ដ ៖ 
លទ្ធផលពិនិតយ 
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មន �   មនិមន � 

ករពេិ្រគះែដលបនផ្ដល់៖ 
ករបញជូ ន 
ករ�ម�ន្រតូវករ 
 
កលបរេិចឆទែដល្រតូវសួរសុខទុកខ 

េឈម ះេវជជបណ្ឌិ ត៖ 
_______________________ 
 
មុខងរ៖  

កលបរេិចឆទ៖

___________________
_______________ 
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ឧបសម្ព្រ្ធ៣៖គ្ំរូសតាង
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ឧបសម្ព្រ្ធ៤ធ្រធា្រសហគម្៍រ

បម្ភម្ទធនធាន សម្វាកម្មបាន្្ដល់ ទីតាំង ្័រត៌រានទនំក់ទំនង

មណ្ឌ លរានា កស់ៅមានេុវត្ិភាព

មជ្ឈមណ្ឌ លសោោះករាយវបិត្ិ

ការោកំទ.ឬជំនួយថ្នាកេិរញញា វត្ុ

ជំនួយ.ឬពត័ម៌ានកេបចបាប់

ការោកំទថ្នាកចិត្រាសេ្េង្គម

ការថ្ទាេុំខភាព្លែូវចិត្

ការថ្ទាេុំខភាពបឋម

ការោកំទេកមាបរ់កកបាកច់ំណូល

ស្្សងសទៀត
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2.4.3 First Line Support for intimate partner and sexual violence against women

2.4.3.1 General Considerations

• All health care providers should be able to provide basic First Line Support to VAW survivors;

• First-line support provides practical care and responds to the survivors’ needs.

• VAW survivors undergo psychological distress, some immediately, while others may suffer in the short or 
long term;

• PEP should be initiated within 72 hours.

• HIV pre- and post-test counseling should be done before and after the HIV test is done, respectively.

• If test is negative give PEP for 28 days; provide adherence counseling for PEP before administering the 
drug; inform the survivor that PEP only reduces the changes of acquiring HIV; inform the survivor about 
potential side effects, how to deal with them, including that they will diminish with time.

• If the result is positive, discontinue the PEP, as this shows survivor had HIV prior to VAW incident and 
refer appropriately.







េបះពុមពេឡងវិញេ យ
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