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សហគមន៍ធ្វើការធរៀបចំធ�ើម្ បី 
សខុភាពសស្បី

ធៅធពលថ�លមនុ្ត្សគិ្ អពំរីការថ្លម្អ្ុតខភាពស្ត្រីជាធរឿយៗពួ្ ធគគិ្ អពំរីការពយាបាលបញ្ហា ្ុតខភាពថ�លស្ត្រីមានា ្់ៗ 

ជបួកបទះធហើយធនះគជឺាការគិ្�ម៏ានសារៈ្ំតខាន។់ប៉ុថនក្ារថ្លម្អ្ុតខភាពស្ត្រី្ម៏ាននព័យ�តូចគ្នា នឹងការធ្វើការជាមយួអន្ា �មទ

ធ�ើម្រីបធងកើ្ ការផ្លា ្់តប្តូរថ�លមានឥទ្ធពិលធៅធលើ្ុតខភាពរប្់តធ្្មងក្តរីនងិស្្តរីកគបរ់តូបធៅ ន្ាុង្តហគមនែ៍ងថ�រ។ជាធរឿយៗ

�ំធណើ រការមនការធរៀបច្ំតហគមនទ៍ាមទារនតូវជហំានជាធកចើនធហើយ្នាុងជហំាននរីមយួៗមានមនុ្ត្សចតូលរមួពា្ព់ព័ន្ធជាធកចើន។

ក្រុមមយួថ�លធ្វើការរមួគ្នា ធ�ើម្រីថ្លម្អ្ុតខភាពស្ត្រីអាចនងឹចាបំាចក់្រូវបធងកើ្ ្តម្ព័ន្ធភាពនងិធ្វើការជាមយួអន្ា �មទជាធកចើនធទៀ្

ធ�ើម្រីធ្វើឲ្យការផ្លា ្់តប្តូរពិ្កបា្�ធ ើ្្ ធ�ើងបាន។ធៅធពលថ�ល្តហគមនធ៍ វ្ើការធោះកសាយបញ្ហា ថ�លបះ៉ពាល់�ល់្ុតខភាព

ស្ត្រីធនាះ្តមាជិ្ កគបរ់តូប្នាុង្តហគមនអ៍ាចទទលួបានែលកបធោជនទ៍ាងំអ្់តគ្នា ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



18	 សហគមន៍ដ្វើការដរៀបចំដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ

សស្បីធ្វើការធរៀបចកំករុមធ�ើម្ បីទទលួបានការថែទា ំ
សខុភាពល្អកបធសើរ
ធៅ្នាុងជពំត្ូ ធនះធយើងកបាបអ់ន្ា ពរីធរឿងមយួរប្់តស្ត្រីមយួក្រុមធៅ្នាុងកបធទ្តធបរ៉តូថ�លបានធរៀបចំក្រុមធ�ើម្រីទទលួបានធ្តវា

្ុតខភាពល្អកបធ្តើរ្តកមាបស់្ត្រីធៅ្នាុង្តហគមនរ៍ប្់តពួ្ ធគ។ធៅធពលថ�លពួ្ ធគបានចាបធ់ែ្ើមធរៀបចំក្រុមមានកគរួសារ

ជាធកចើនធៅទរីក្រុងវ រីលកា្ត(Vilcas)បាននាគំ្នា បមាលា ្់តទរីលំធៅម្កានទ់រីធនះពរ្ី ំបនជ់នបទតាមកបជុភំនាអំានធ់�្ត(Andes)។

ជធមាលា ះកបោបអ់ាវុ្ ធៅ្នាុង្ំបនធ់នះបានបែំលាចិបផំ្លា ញែ្ះ្តថម្ងនងិ�ណំាំនងិបានបង្ឲំ្យកបជាជនចា្ធចញពរីភតូមិរប្់ត

ពួ្ធគ។ភាគធកចើនមនជនធភៀ្តខលាួនទាងំធនះម្ពរី្តហគមនជ៍នជា្ិធ�ើមភាគ្ចិខចិឆ្វ (Quechua)ធហើយពួ្ ធគមានជរីវភាព

ក រ្ីក្ណា្់ត។មណ្ឌ ល្ុតខភាព្តហគមនធ៍ៅ្នាុងទរីក្រុងវ រីលកា្ត្ម៏ាន្តភាពខ្ស្ធ់ខសាយខវះខា្ជាខាលា ងំែងថ�រប៉ុថន្

គលិានុបោឋា ្-យកិានងិធវជ្ជបណ្ឌិ ្ធៅទរីធនាះបានខិ្ខបំំធពញការងារអ្់តពរី្តម្្ថភាពរប្់តពួ្ គ្្។់ធៅធពលថ�លស្ត្រី

វ ព័យធ្្មងមានា ្់បានសាលា បធ់កកាយ្តកមាល ត្ូន�លំ៏បា្ឆ្មបនិងមិ្ ភ្្្ិមានា ្ប់ាន្តធកមចចិ្្ធ្វើ្ត្ម្មភាពធ�ើម្រីបងាក រការពារស្ត្រី

�មទធទៀ្ធៅ្នាុង្តហគមនព៍រីការសាលា បថ់�លអាចបងាក របានធោយសារថ្្ងវះការថែទា។ំ

មនិក្រូវឲ្យធកើ្ ធ�ើងមង្ធទៀ្ធ�ើយ!   
មរណភាពមយួ បានកាលា យជាការអពំាវនាវ ឲ្យមានការផ្លា សប់្រូ
�តូចគ្នា នងឹធ្្មងក្តរីភាគធកចើនធៅ្នាុង្តហគមនថ៍�លនាង្ធំា្ថ់�រ្តតូនរីោ៉មនិបានចតូលធរៀនធ�ើយ។បងប្អតូនកបរុ្តរប្់តនាង

បានចតូលធរៀនរយៈធពលប៉នុា្ម នឆ្នា ំធហើយពួ្ ធគបានធរៀនធចះនិោយអាននងិ្តរធ្តរភាសាធអ្ត្បញ៉។ធៅែះ្រប្់តនាង

្តមាជិ្ កគរួសារកគបរ់តូប្ុតទ្ធថ្នោិយភាសាខិចឆ្វ ថ�លជាភាសា្ ំធណើ ្

រប្់តពួ្ ធគ។ធៅធពល្តតូនរីោ៉្ធំា្ច់ធកមើនវ ព័យនាងធចះ្្បញនងិចម្អនិ

អាហារធចះោ្ំតលានងិកបមតូលែល�ំ�តូងបារាងំធចះចញឹ្ិមថែទា្ំត្វនិង

ធកចៀងចធកមៀងជាភាសាខិចឆ្វ ។

ធៅអាយុ១៦ឆ្នា ំនាង្តតូនរីោ៉បានធរៀបការជាមយួបុរ្តមានា ្ធ់ ្្ម ះ

ចតូធ្តព។ ត្ូនក្តរី២នា្រ់ប្់តនាង្តកមាលធៅែ្ះធោយមានជនំយួពរីឆ្មប

មានា ្។់ធៅអាយុ១៩ឆ្នា ំ្តតូនរីោ៉មានមែធ្ពាះ ត្ូនទរី៣បាន៧ថខធពលធនាះ

ពួ្ ធោធាបានបង្ឲំ្យនាងនងិកគរួសារចា្ធចញពរីភតូមធិៅកានក់្រុងវ រីលកា្ត

កបធទ្តធបរ៉តូ។ពួ្ ទាហានបានបផំ្លា ញចមាក ររប្់តពួ្ ធគនងិបាន្តមាលា បប់ង

ប្អតូនកបរុ្តមានា ្រ់ប្់ត្តតូនរីោ៉។

ធៅទរីក្រុងវ រីលកា្ត្តតូនរីោ៉្ប៏ានជបួឆ្មបមានា ្ធ់ ្្ម ះលតូ្តថ�លបានយល់កពមជយួ��នាង្តកមាល ត្ូនទរីបរីរប្់តនាង។

ចតូធ្តពធចញធៅធ្វើការឆ្ងា យធៅធពលថ�ល្តតូនរីោ៉ចាបធ់ែ្ើមឈធឺពាះ្តកមាល។អន្ា ក្តរីលតូ្តបានម៉ា្តសាឲ្យ្តតូនរីោ៉នងិ

នោិយលួងនាងធ�ើម្រី្តកមរួលការ្តកមាល។ប៉ុថនរ្យៈធពលធកចើនធម៉ាងធកកាយម្អន្ា ក្តរីលតូ្ត�ឹងថាមានអវរីមយួខុ្តឆ្គងបាន

ធ ើ្្ ធ�ើង។្តតូនរីោ៉អ្់ត្មាលា ងំខាលា ងំណា្់តធហើយ ត្ូនរប្់តនាងមនិ្ធកមើ្ ធ�ើយ។អន្ា ក្តរីលតូ្តយល់ថាគ្្ច់ាបំាចក់្រូវថ្ធ្វើ

�ធំណើ រធៅកានម់ណ្ឌ ល្ុតខភាពធ�ើម្រីជយួ��្តធសងា្គ ះជរីវ ិ្ រប្់ត្តតូនរីោ៉។
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្តតូនរីោ៉មនិធាលា បធ់ៅមណ្ឌ ល្ុតខភាពធទ។ធៅទរីធនាះគ្្ម ននរណាមានា ្ធ់ចះនិោយភាសាខិចឆ្វ ធ�ើយធហើយនាង្ ម៏និធចះ

ភាសាធអ្ត្បញ៉ថ�រ។ចំថណ្អន្ា ក្តរីលតូ្តវញិគ្្់្ ម៏និចតូលចិ្្ធៅមណ្ឌ ល្ុតខភាពធនាះថ�រពរីធកពាះជាធរឿយៗធវជ្ជបណ្ឌិ ្

នងិគលិានុបោឋា ្-យកិាធៅទរីធនាះមនិធអើធពើចំធពាះគ្្់ឬរះិគនគ់្្ធ់ៅធពលថ�លគ្្ន់ាសំ្ត្រីឈធឺពាះ្តកមាលថ�លក្រូវការ

ជនំយួធៅជបួពួ្ ធគ។

ធៅធពលថ�លអន្ា ក្តរីលតូ្តនងិ្តតូនរីោ៉ធ្វើ�ធំណើ រម្�ល់គលារីនិ្ ្ុតខភាពធនាះបានបទិទាវ រធៅធហើយ។ធកកាយធបើ្ ទាវ រ

ធ�ើងវញិពួ្ ធគក្រូវរងច់ាគិំលានុបោឋា ្-យកិាម្ពនិិ្ ្យ្តតូនរីោ៉អ្់តរយៈធពលោ៉ងយតូរ។គលិានុបោឋា ្-យកិារតូបធនាះបាន

ធចាទកបកាន់អន្ា ក្តរីលតូ្តថាគ្្យ់ឺ្ ោ៉វ្នាុងការនានំាង្តតូនរីោ៉ម្ទទលួការជយួ��្តធសងា្គ ះ។អន្ា ក្តរីលតូ្តមនិបាននិោយ

អវរីទាងំអ្់តពរីធកពាះគ្្ម់និចងធ់្វើឲ្យគលិានុបោឋា ្-យកិាធនាះអនចិ់្្ចំធពាះរតូបគ្្ធ់�ើយ។គ្្ប់ាន្ួតរធោយការធគ្រពថា

ធ ើ្គ្្់អាចធៅជាមយួ្តតូនរីោ៉ធ�ើម្រីកបាបន់ាងពរីអវរីថ�ល្ំពុងធ ើ្្ 

ធ�ើងនិងជយួ��ឲ្យនាងបាន ត្ូរចិ្្ថ�រឬធទ?ប៉ុថនគ្លិានុបោឋា ្-យកិា

បានធឆលាើយ្បថាមនិអាចធទនងិបានរលឹំ្គ្្អ់ពំរីធគ្លការណ៍

រប្់តមណ្ឌ ល្ុតខភាពថ�លមនិអនុញ្ញា ្ឲ្យស្ត្រីមានអន្ា ្ �ំរធ�ើយ។

នាង្តតូនរីោ៉មានការ្្្់តលាុ្នងិមនិយល់ថាធ ើ្្ ពុំងមាន

ធរឿងអវរីធ ើ្្ ធ�ើងធនាះធទ។ធៅ្នាុងបនប្ក់្ជា្ម់ានអពំតូលភលាឺបុរ្ត

មានា ្់ថ�លនិោយភាសាធអ្ត្៉បញបាន្តកមាល ត្ូនកបរុ្តមានា ្់

ឲ្យនាង។្តតូនរីោ៉មនិបានធ�ើញមខុ ត្ូនរប្់តនាងធទធហើយ្ ៏

គ្្ម ននរណាមានា ្ក់បាបន់ាងថា ត្ូននាងបានសាលា បធ់ហើយថ�រ។ធកកាយម្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្បានម្បនប្រ់ងច់ាំនងិ្ួតររ្សាវ មរីរប្់ត

្តតូនរីោ៉។អន្ា ក្តរីលតូ្តបានពយាោមពន្យល់កបាបថ់ាប្រីរប្់ត្តតូនរីោ៉ធ្វើការធៅឆ្ងា យនិងថាគ្្ជ់ាឆ្មបរប្់ត្តតូនរីោ៉ប៉ុថន្

ធវជ្ជបណ្ឌិ ្រតូបធនាះមនិបានយ្ចិ្ ទុ្្ោ្ច់ំធពាះគ្្ធ់ទរហត្ូ �ល់មានគលិានុបោឋា ្-យកិាមានា ្ព់ន្យល់ថាគ្្ជ់ានរណា។

បន្ាបម់្ធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្្ក៏បាបអ់ន្ា ក្តរីលតូ្តថាទារ្បានសាលា បធ់ៅធហើយនងិថា្តតូនរីោ៉បានបា្ប់ង់្ មជាធកចើន។

ធលា្នោិយថាមណ្ឌ ល្ុតខភាពគ្្ម ន្ម្តកមាបប់ញ្តូលឲ្យនាងធទធហើយ្គ៏្្ម នមធ្យាបាយធ វ្ើ�ធំណើ រ្តកមាប�់ឹ្ នាង

ធៅកានម់ន្រីរធពទ្យបថង្្អ ថ�លក្រូវចណំាយធពលធ្វើ�ធំណើ រ៤ធម៉ាងធនាះថ�រ។ខណៈថ�លអន្ា ក្តរីលតូ្ត្ពុំងកបាបថ់ាគ្្ន់ងឹ

ថ្តវងរ្មធ្យាបាយធ វ្ើ�ំធណើ រ្តកមាប�់ឹ្ ្តតូនរីោ៉ធៅកានម់ន្រីរធពទ្យកសាបថ់្មានគលិានុបោឋា ្-យកិាមានា ្ម់្កបាបថ់ា្តតូនរីោ៉

បានលាចា្ធលា្ធនះធៅធហើយ។

អន្ា ក្តរីលតូ្តមានអារម្មណ៍ធក្ៀមក្ចំិ្ ជ្ាខាលា ងំប៉ុថន្្ ៏

ខងឹខាលា ងំែងថ�រ។គ្្ប់ាន�ងឹថាធបរ៉តូមនិថមនជាកបធទ្តក្ខ្ស្់

ធនាះធទប៉ុថនធ្ហ្ុអវរ្ី ម៏ានកគរួសារក្រីក្ជាធកចើនធៅថ្ទទលួបាន

ការថែទា្ុំតខភាពនងិធ្តវាធែ្សងៗ្ិច្ចួ។គ្្់បាន�ឹងថា

មរណភាពរប្់ត្តតូនរីោ៉អាចទបស់ាក ្ប់ានធហើយកបថហលជា

អាចបងាក រមរណភាពរប្់ត ត្ូននាងែងថ�រ។អន្ា ក្តរីលតូ្ត

បានធ�ើរធចញពរីមណ្ឌ ល្ុតខភាពទាងំគិ្បធណ្ើ រអពំរីអវរីថ�ល

គ្្ក់បាថានា ចង់ធ្វើឲ្យមានការផ្លា ្់តប្តូរធ�ើម្រីបងាក រ្ ុឲំ្យធរឿងរ៉ាវ

ថ�លធ្ើ្ ធ�ើងចំធពាះ្តតូនរីោ៉ធ្ើ្ ធ�ើងជាែ្មរីម្ងធទៀ្ចំធពាះស្ត្រី

�មទ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



20	 សហគមន៍ដ្វើការដរៀបចំដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ

ការធរៀនសកូ្ពបីគ្នា ធៅវញិធៅមក
ធៅធពលអន្ា ក្តរីលតូ្តក្�បព់រីមណ្ឌ ល្ុតខភាពជាមយួនឹង�ណឹំង�ធ៏ក្ៀមក្ំធនាះអន្ា ក្តរី ត្ូម៉ាសា្ពុំង្ត្ថិ្ធៅជាមយួ

មិ្ ភ្្្ិរប្់តគ្្ធ់ ្្ម ះធ៉៉ឡា។ធ៉៉ឡាបានធរៀនចបថ់ានា ្វ់ទិយាលព័យធៅ្នាុងទរីក្រុងវ រីលកា្តធហើយ្ប៏ានចតូលរមួ្នាុង្ម្មវ ិ្ រី

ភាពជាអន្ា �ឹ្ នាសំ្ត្រីវ ព័យធ ្្មងែងថ�រ។បច្ុប្ននាគ្្់នងិ ត្ូម៉ាសា្ពុំងបណុ្ះបណ្ាល�ល់អន្ា ធលើ្្ម្់្ត្ុតខភាព្តហគមន៍

ធៅ្នាុងគធកមាងមយួថ�លកគបក់គងធោយអង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាល។ធកកាយពរីស្ាបឮ់ធរឿងរ៉ាវរប្់តអន្ា ក្តរីលតូ្តរចួម្ធ៉៉ឡា

បាននិោយថាគ្្គ់ិ្ ថាការសាលា បរ់ប្់ត្តតូនរីោ៉គជឺាលទ្ធែលមនបញ្ហា �៏្ ំមយួ។ ត្ូម៉ាសាបានធ្តនាើឲ្យមានការពភិា្សាអពំរីធរឿង

ធនះពរីរបរីមែងាបថន្ថមធទៀ្ធកកាយចបបុ់ណ្យ្តព្តតូនរីោ៉នងិ ត្ូននាង។

ខ ្ញុំគរួតែនា ុំសនីូយ៉ា  ទៅ មណ្ឌ ល 

សញខភាព    ឲ្យបានឆាបជ់ាងទនះ ប៉ាញតនតែ 

ខ ្ញុំគែិថា វានឹងមិន ល្អសម្រាប ់នាងទេ 

ពីទម្រះនាងអាចនឹង ម្ែរូវ េញកទោល 

ឲ្យ ទៅរានា កឯ់ង។  ខ ្ញុំ ខ្លា ចទៅ មណ្ឌ ល   

សញខភាពទនាះណាស។់ ទៅេទីនាះ 

គ្មា ននរណាស្តែ បខ់ ្ញុំទេ។

ទេ វាជាកុំហញសពកួទគតែល មិន 

បាន ពយាបាលអនាកជុំងមឺ្គបរ់បូ ឲ្យ  

ទសមើភាពគ្នា ។ ម្គបគ់្នា សញេ ្ធតែ រាន 

សិេ ្ធ ិែចូគ្នា កនាញងការេេលួ បានការ 

តែទា ុំពយាបាលសមសសប។ 

វាមិន តមន ជា 

កុំហញស របស ់

បងសស ីទេ ។

លតូ្ត ត្ូម៉ាសានងិធ៉៉ឡាបាន�ងឹថារោឋា ភបិាលចងឲ់្យស្ត្រីធៅ្តកមាល ត្ូនធៅមណ្ឌ ល្ុតខភាព។ពួ្ ធគ្ប៏ានធជឿជា្់

ែងថ�រថាគលិានុបោឋា ្-យកិានងិធវជ្ជបណ្ឌិ ្ធៅមណ្ឌ ល្ុតខភាពមានទនំលួខុ្តក្រូវ្នាុងការពយាបាលស្ត្រីកគបរ់តូបធោយ

ធ្ត្មើភាពនងិធោយការធគ្រពធទាះបរីជាពួ្ ធគមានជរីវភាពក្រីក្និងជាជនជា្ិធ�ើមភាគ្ិច្ធ៏ោយ។ធហើយពួ្ ធគបាន�ងឹថា

ស្ត្រីជនជា្ិធ�ើមភាគ្ិចថ�ល្ពុំងរ្់តធៅ្នាុងភាពក រ្ីក្ជាធរឿយៗមានលទ្ធភាពទទលួបាន្នធាននងិ្ិតទ្ធមិនុ្ត្សមតូលោឋា ន

្ចិ្ចួបែុំ្។ពួ្ ធគជាធកចើនធនឿយហ្ជ់ាមយួនឹងទុ្្ធវទនានងិបានធក្ៀមខលាួនធ្វើ្ត្ម្មភាពជាធក្តច។ធ៉៉ឡាបាន�ងឹថា

ជហំាន�្ំ៏តខានម់យួធឆ្្ះធៅកានក់ារធ វ្ើ្ត្ម្មភាពគកឺារថ្តវងយល់ពរីបញ្ហា ឲ្យបានធពញធលញ។
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ធ�ើម្រីថ្តវងយល់អពំរីបទពិធសា្នរ៍ប្់តស្ត្រីធៅមណ្ឌ ល្ុតខភាពពួ្ ធគបាន្តធកមចចិ្ន្ោិយជាមយួស្ត្រី�មទធទៀ្ធៅ

្នាុង្តហគមន។៍្នាុងរយៈធពលប៉នុា្ម ន្តប្ាហ៍បន្ាប់ពួ្ ធគបានចុះ្ួតរ្ុតខទុ្្មិ្ ភ្្្ិនងិអន្ា ជិ្ ខាងធៅ្នាុងែះ្រប្់តពួ្ ធគ

នងិបានស្ាបធ់រឿងរ៉ាវរប្់តពួ្ ធគ។

ម្គរូទពេ្យសញេ ្ធតែជាបញរសមកពីេមី្ករុង។ 

ពកួទគនិយយតែភាស្ទអស្ប៉ាញ 

ប៉ាញទណាណ ះ ទហើយទម្រេ ីរក្យអសញរសទ្សេងៗ 

តែលទ្វើឲ្យទយើង រានអារមមាណ៍ថា  

ែចូទាបនិងល្ងងទ់ ល្ា ។ 

ខ ្ញុំរានផ្ទៃទរះទៅអាយញ 

១៣ឆានា ុំ។ ម្គរូទពេ្យបាន 

ចម្អក ឲ្យខ ្ញុំ រាន អារមមាណ៍ 

ខ្មា សទអៀន និងមិន 

រាកទ់ាកច់ុំទរះខ ្ញុំទេ។ 

ពកួទគ តែងតែឲ្យ ទយើង 

រងោ់ ុំ យ៉ា ងយរូ។ ទហើយ 

ពកួទគ នឹងខងឹសម្បរ 

ម្រេសិន ទបើអនាកសរួថាទែើ 

អនាក ម្ែរូវរងោ់ ុំជបួម្គរូទពេ្យ

យរូប៉ាញណាណ ទេៀែ។ 

ពីមញន សរាភា រមូលដ្ឋា នធ្លា បត់ែមិន 

គែិផែលា។ ឥឡូវ ម្រេសិនទបើអនាកម្ែរូវោកថ់ានា ុំ 

ទនាះអនាកម្ែរូវទៅេញិសឺរា ុំញ ងទៅ 

ឱសែស្ថា នជាមញនសិន។

ពកួទគ មិនទគ្រព ម្រេផពណី របស ់

ទយើងទេ។ ខ ្ញុំមិនយលទ់ស្ះថាទែើ 

សសតែ ីសម្រាលកនូទដ្យទែកផ្្ង រ

យ៉ា ងែចូទមតែចទៅ។ 

គលិានញបដ្ឋា ក-យិកា 

ម្ រាប ់ សសតែ ីវយ័ទកមងែចូ ខ ្ញុំ 

ថា  ទយើងទៅ ទកមងទពក 

ទហើយមិន ម្ែរូវស ួរ ពីទរឿង 

ពនយារ កុំទណើ ែទេ។

ស្ត្រីបាននោិយកបាបព់រីបញ្ហា ជាធកចើនថ�លបងកការលំបា្�ល់ពួ្ ធគ្នាុងការទទលួបានការថែទាធំៅមណ្ឌ ល្ុតខភាព។

្តតូនរីោ៉មនិថមនជាស្ត្រីទរីមយួថ�លបានសាលា បធ់ោយសារខវះ្មបញ្តូលឬ្តមាភា រធវជ្ជសាស្ត�្មទធទៀ្ធនាះធទ។ធហើយលតូ្ត

្ម៏និថមនជាស្ត្រីទរីមយួថ�លធគចមនិចងធ់ៅមណ្ឌ ល្ុតខភាពធោយសារថ្មានអារម្មណ៍ថាគលិានុបោឋា ្-យកិានិងធវជ្ជបណ្ឌិ ្

ខវះការធគ្រពធនាះថ�រ។

ត្ូម៉ាសានងិធ៉៉ឡាបាន�ងឹថាធ�ើម្រីឲ្យមានការផ្លា ្់តប្តូរពួ្ ធគចាបំាចក់ រ្ូវកបថមកបមតូលមនុ្ត្សថ�លជួបបញ្ហា ក្តធ�ៀង

គ្នា ធនះនងិអន្ា ថ�លនឹងទទលួបានែលកបធោជនធ៍កចើនបែុំ្ពរីការថ្តវងរ្�ធំណាះកសាយ។ស្ត្រីជាអន្ា មានជរីវភាព ត្ូរធារមនិ

ពងឹថែ្្អ ធលើមណ្ឌ ល្ុតខភាពថ�លកគបក់គងធោយរ�ឋាធនាះធទ។ពួ្ ធគធៅគលារីនិ្ ឯ្ជន។�តូធចនាះស្ត្រីថ�លនឹងទទលួបាន

ែលកបធោជន៍ធកចើនបែុំ្ពរីការថ្លម្អធ្តវា្ុតខភាពថ�លែល់្ធោយមណ្ឌ ល្ុតខភាពគជឺាស្្តរីជនជា្ិធ�ើមភាគ្ចិក រ្ីក្

កគបអ់ាយុទាងំអ្់ត។ពួ្ ធគបាន្តធកមចចិ្្ធរៀបចំ្ ចិ្កបជុមំយួនងិបានអធញ្ជ ើញយុវជននងិស្ត្រីម្ថច្រថំល្ពព្័ ម៌ាន

នងិពិភា្សាគ្នា ពរីការផ្លា ្់តប្តូរថ�លនឹងជយួ��ឲ្យពួ្ ធគទទលួបានធ្តវាថែទា្ុំតខភាពកានថ់្កបធ្តើរ។
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22	 សហគមន៍ដ្វើការដរៀបចំដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ

បង ក្ើតក្រុមង�ើម្បីង្វើការជាមួយគ្នា
អន្ា ក្តរីធ៉៉ឡាបានចាបធ់ែ្ើម្ិច្កបជុធំោយការថណនាខំលាួនឯងរចួធ្តនាើឲ្យស្ត្រី�មទថណនាខំលាួនជាបន្បន្ាបែ់ងថ�រ។�បំតូង

ស្ត្រីភាគធកចើនមានអារម្មណ៍ខា្ម ្តធអៀននងិមនិចងនិ់ោយធៅចំធពាះមខុក្រុមទាងំមតូលធនាះធទ�តូធចនាះធ៉៉ឡា្ប៏ានធ្តនាើឲ្យ

ស្ត្រីមានា ្់ៗ ថបរមខុធៅកានអ់ន្ា អង្គុយជាបខ់លាួនរចួនិោយកបាបអ់ពំរីធរឿងរ៉ាវទា្ទ់ងបទពិធសា្នម៍នការ្តកមាល ត្ូនមនិថាជា

បទពធិសា្នផ្៍្ល់ខលាួនឬជាបទពិធសា្នរ៍ប្់តមិ្ ភ្្្ិឬនរណាមានា ្ធ់ៅ្នាុងកគរួសាររប្់តខលាួនធនាះធទ។បន្ាបម់្អន្ា ក្តរីលតូ្ត

បាននោិយកបាបក់្រុមអំពរីធរឿងរ៉ាវថ�លធ ើ្្ ធ�ើងចំធពាះនាង្តតូនរីោ៉។

អន្ា ក្តរី ត្ូម៉ាសាបានធ្តនាើស្ត្រីមយួចនំនួថ�លគ្្់នងិធ៉៉ឡាបាននិោយជាមយួពរីមនុម្ឲ្យធ�ើងនោិយអពំរីការ

លំបា្ថ�លពួ្ ធគបានជបួកបទះធៅធពលធៅទទលួការពយាបាលធៅមណ្ឌ ល្ុតខភាព។ស្ត្រី�មទធទៀ្្ប៏ានចតូលរមួ្នាុងការ

ថច្រថំល្ធរឿងរ៉ាវនងិធោបល់ផ្្ល់ខលាួនរប្់តពួ្ ធគែងថ�រ។

ខ ្ញុំចលូចែិតែជយួ 

បងរេ្អូនសស ី របស ់ខ ្ញុំ 

ឲ្យ សម្រា លក ូន។

ខ ្ញុំបានធ្លា កឈ់ាមយ៉ា ងយរូទម្កាយសម្រាល 

កនូម្រេរុសខ ្ញុំរចួ ទហើយជែីនូមួយខ ្ញុំបានស្លា ប់

ទដ្យស្រការធ្លា កឈ់ាមទម្កាយ សម្រាល 

កនូេពីីររបសន់ាង។ ទពលទនះខ ្ញុំពិែជាភយ័ 

ខ្លា ច ខ្លា ុំងណាស ់ប៉ាញតនតែខ ្ញុំមិនែងឹថាទែើ 

មណ្ឌ ល សញខភាពអាចជយួខ ្ញុំបានតែរឬ 

យ៉ា ងណាទនាះទេ។

ខ ្ញុំរានកនូ ៣នាក ់ទហើយ 

ពកួទគទា ុំងអសស់ញេ ្ធតែ 

សម្រាលទៅ្ទៃះទដ្យ 

គ្មា នបញ្ហា អវីទេ។

ស្ត្រីទាងំធនាះបាន្តធកមចចិ្ថ្ាពួ្ ធគចងប់ធងកើ្ ក្រុមមយួធ�ើម្រីធ្វើការជាមយួគ្នា ន្ាុងធគ្លបណំងថ្លម្អធ្តវាថែទាំ

្តកមាប់ស្ត្រីធៅមណ្ឌ ល្ុតខភាព។ពួ្ ធគបានជថជ្អពំរីរយៈធពលថ�លពួ្ ធគអាចែល់្�ល់ក្រុមធហើយបានឯ្ភាពគ្នា ថច្រថំល្

ការធមើលថែ ត្ូននងិការចម្អនិអាហារធ�ើម្រីបងកល្្ណៈងាយក្តរួលឲ្យស្ត្រីទាងំអ្់តអាចចតូលរមួបាន។ធ៉៉ឡាបានធ្តនាើបធងកើ្ 

�ធំណើ រការមយួ្តកមាប់្ ចិក្បជុរំប្់តពួ្ធគថ�លនឹងជួយ��ធានាថាស្ត្រីកគបរ់តូបមាន្ំតធ�ងធ្ត្មើគ្នា នងិមាន្នួាទរីមយួ។

ជាឧទាហរណ៍ពួ្ ធគបានឯ្ភាពគ្នា ថាពួ្ ធគនងឹប្តូរធវណគ្នា �ឹ្ នាំ្ ចិព្ភិា្សា។ពួ្ ធគបាន្តធកមចចិ្្ោ្ធ់ ្្ម ះក្រុមរប្់ត

ពួ្ ធគថា“្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្ត”នងិបានអធញ្ជ ើញស្ត្រីជាធកចើនធទៀ្ពរី្តហគមនម៍្ចតូលរមួ្ច្ិកបជុបំន្ាប។់
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ខណៈថ�ល្ពុំងធ�ើរក្�បធ់ៅែ្ះអន្ា ក្តរីលតូ្តបាននិោយធៅកានអ់ន្ា ក្តរីធ៉៉ឡាថា“្ិច្កបជុធំនាះ�ំធណើ រការធៅបាន

ល្អណា្់ត។កគបគ់្នា ្ុតទ្ធថ្មានឱកា្តនោិយធហើយធយើង្តធកមចបានលទ្ធែលជាធកចើន”។ធ៉៉ឡាបានពន្យល់ថា្ចិ្កបជុំ

�ធំណើ រការល្អបែុំ្កប្ិតនធបើមានការធរៀបចំថែនការបានល្អ៖

• បធងកើ្ រធបៀបវារៈជាមនុ។

• ពនិិ្ ្យធមើលរធបៀបវារៈជាមយួក្រុមនងិថ្ថកបធបើចាបំាច។់

• ធកជើ្តធរ ើ្តបគុ្គល�ឹ្ នាំ្ ច្ិកបជុំនងិអន្ា រលឹំ្ធពលធវលា។

• កពមធកពៀងគ្នា អពំរីធគ្លការណ៍្តកមាប់្ ចិ្កបជុំ(្តតូមធមើលទំពព័រ84)។

• វាយ្មមល្ា ចិ្កបជុធំកកាយធពលកបជុចំប។់

្តកមាបគ់និំ្បថន្ថមអពំរីរធបៀបធរៀបចំ្ ចិ្កបជុធំោយធជាគជព័យ្តតូមធមើលឧប្តម្ព័ន្ធខ:្ិច្កបជុលំ្អពរីធពលចាបធ់ែ្ើមរហត្ូ

�ល់ចប់ទពំព័រ305�ល់316។

ការពភិាកសាជយួឲ្យយល�់ងឹកានថ់្សុបីជធករៅ
ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តបានធ្វើការធរៀបចំ្ ច្ិកបជុទំរីពរីររប្់តខលាួនប៉នុា្ម ន្តប្ាហ៍ធកកាយការបធងកើ្ ក្រុម។អន្ា ក្តរីលតូ្ត

បាន�ឹ្ នាំ្ ចិ្កបជុធំនះនងិបានធ្តនាើឲ្យ្តមាជិ្ កគបរ់តូបថណនាខំលាួនជាែ្មរីមង្ធទៀ្ពរីធកពាះមានស្ត្រីជា្តមាជិ្ ែ្មរីជាធកចើននា្ប់ាន

ចតូលរមួកបជុែំងថ�រ។បន្ាបម់្គ្្់្ ប៏ានធ្តនាើឲ្យអន្ា ្ត្មព័កគចិ្ ្ធ្វើការ្តធងប្អពំរីការពិភា្សាកាលពរីកបជុធំលើ្�ំបតូងធហើយគ្្់

បានអធញ្ជ ើញ្តមាជិ្ ែ្មរីធ្វើការថច្រថំល្នតូវបទពធិសា្នធ៍ៅធពលពួ្ ធគធៅទទលួការពយាបាលថែទាធំៅមណ្ឌ ល្ុតខភាព

កប្ិតនធបើពួ្ ធគមានអវរីថបល្ា ចងប់ថន្ថម។ស្ត្រីទាងំធនាះមានភាពភាញា ្ធ់ែ្អើលនឹងទហំមំនភាពលំបា្ថ�លពួ្ ធគបានជបួកបទះធៅ

មណ្ឌ ល្ុតខភាពធនាះ។ពួ្ធគមានការធងឿងឆងាល់ថាធ្ើពួ្ ធគអាចធោះកសាយបញ្ហា ខុ្តៗគ្នា ជាធកចើនធនះធោយរធបៀបណា!

អន្ា ក្តរីធ៉៉ឡាបានថណនាឲំ្យធកបើកបា្់ត្ម្មវ ិ្ រីមយួធ�ើម្រីថញ្កបធភទបញ្ហា ថ�លក្តធ�ៀងគ្នា ជាក រ្ុម។គ្្ប់ាន្តរធ្តរ

បញ្ហា នរីមយួៗធៅធលើបព័ណ្ណ មយួរចួបិទវាធៅធលើជញ្្ជ ងំ។បន្ាបម់្គ្្ប់ាន្ួតរថាធ្ើមានបញ្ហា ធែ្សងធទៀ្ថ�លក្តធ�ៀងគ្នា 

ខាលា ងំនងឹបញ្ហា ធនះឬធទនងិធហ្ុអវរី?ការធមើលធ�ើញរធបៀបថ�លបញ្ហា ទាងំធនាះអាចមានទំនា្ទំ់នងជាមយួគ្នា បានជួយ��ស្្តរី្នាុង

ការគិ្ធៅ�ល់បទពិធសា្នរ៍ប្់តពួ្ ធគថ�លបានជួបធៅធពលធៅទទលួការពយាបាលថែទាធំៅមណ្ឌ ល្ុតខភាព។បន្ាបម់្

ការធផ្្្ការយ្ចិ្ ទុ្្ោ្ធ់ៅធលើលំនាថំ�លពួ្ ធគបានអធងក្ ធ�ើញបានជយួ��ឲ្យពួ្ ធគយល់�ឹងកានថ់្្ុតរីជធករៅអពំរីបញ្ហា 

ទាងំធនាះ។

មណ្ឌ លសខុភាព 
គ្មា នផាសកុភាព

ខវ្ះថ្នា ពំពទ្យព�ើម ប្ី 
បពា្ឈបក់ារធ្លា កឈ់ាម

គ្មា នពេជ្ជបណ្ឌឌិ តជាសស្រ បី

គ្មា នឈាមសម្រាប ់
សព្គ្រ វះបន្ទា ន ់

គ្មា នពេជ្ជបណ្ឌឌិ តម្្រចាកំារ 
ពៅពពលយប ់ឬថ្ងៃអាទឌិត្យ

ម្តរូេ ចណំាយ ពលើ ការ 
ព្្ើ�ំពណើ រ

គ្មា នរ្យន្រសព្គ្រ វះបគុ រលឌិកមឌិនយល ់�ឹង 

ពបីម្្រថពណបី

បគុ រលឌិកមឌិនពចវះនឌិយាយ
ភាសារបសព់យើង

មឌិនអនញុ្ញា ត ឲ្យរាន 

អនាកក�ំរជំង ឺ

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



24	 សហគមន៍ដ្វើការដរៀបចំដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ

្ំណត់បញ្ហា ដ�លកតរូវង ត្ោ តការយ្ចិតតោទុ្ដា្់
ធៅធពលពួ្ ធគអនុវ្្្ត្ម្មភាពធនាះចប់ពួ្ ធគ្ំត�ងឹធមើលការងាររប្់តពួ្ ធគនងិបាន្្្់តមា្គ ល់ថាបញ្ហា ជាធកចើនគឺជាប់

ទា្ទ់ងនងឹស្ត្រីគ្្ម នអារម្មណ៍ថាពបិា្្នាុងការថ្តវងរ្ធ្តវាថែទាធំៅមណ្ឌ ល្ុតខភាពធោយសារថ្ឥរោិបទមនិធគ្រពចំធពាះ

ស្ត្រីជនជា្ិធ�ើមភាគ្ិច។បញ្ហា ជាធកចើនធែ្សងធទៀ្គពឺា្ព់ព័ន្ធនងឹ្ងវះ្តមាភា រធវជ្ជសាស្តម្តូលោឋា ន។កគបគ់្នា បានឯ្ភាពគ្នា ថា

បញ្ហា ទាងំធនះគជឺាអវរីថ�លពួ្ ធគចងធ់ផ្្្ការយ្ចិ្ ទុ្្ោ្់នងិ្ិត្សាថ្តវងយល់បថន្ថម។

ធកកាយពរីបញ្បក់ារពិភា្សាអន្ា ក្តរី ត្ូម៉ាសាបាន្ួតរធៅស្ត្រីពរីអារម្មណ៍រប្់តពួ្ ធគចំធពាះការកបជុ។ំស្ត្រីទាងំអ្់តបាន

នោិយថាពួ្ ធគរ រ្ី រាយនឹង្ត្ម្មភាពនិងការពិភា្សា្នាុងអ�ុំង្ចិ្កបជុ។ំពួ្ ធគមានអារម្មណ៍ថាវាបានជយួ��ឲ្យពួ្ ធគ

យល់�ងឹថាបទពធិសា្នផ្៍្ល់ខលាួនរប្់តស្ត្រីជាធកចើននា្គឺ់ជាថែន្ា មយួមនបញ្ហា ្ំៗ ។វា្ប៏ានជយួ��ឲ្យពួ្ ធគបាន�ងឹែងថ�រថា

ការជំរុញឲ្យមណ្ឌ ល្ុតខភាពមានភាពរ្ួតរាយសាវ គមនរ៍ា្ទ់ា្់នងិផ្្ុត្ភាព្តកមាបស់្ត្រីកគបរ់តូបគជឺាធរឿង្ំតខាន។់

បន្ាបម់្ក្រុមចាបំាចក់្រូវធ្វើធ្តច្្រី្តធកមចចិ្ថ្ាធ ើ្ពួ្ ធគអាចធ្វើអវរីបានខលាះធ�ើម្រីបធងកើ្ ឲ្យមានការផ្លា ្់តប្តូរធោយធ្វើការ

រមួគ្នា ជាមយួអន្ា �មទធៅ្នាុង្តហគមន។៍អន្ា ក្តរីធ៉៉ឡាបាន�ងឹថាការណ៍ធនះនឹងក រ្ូវការធពលធវលាការក្ះិរះិពិចារណា

នងិការពិភា្សាធកចើន។�តូធចនាះស្ត្រីទាងំធនាះបាន្តធកមចចិ្្កបថមកបមតូលគំនិ្បថន្ថមធទៀ្តាមរយៈការជថជ្ជាមយួបុគ្គលិ្

្ុតខាភបិាល្តមាជិ្ កគរួសារធម�ឹ្នា្ំតហគមន៍កគរូបធកងៀននងិអន្ា ថ�លបានចតូលរមួ ន្ាុងក រ្ុម្តហគមនធ៍ែ្សងធទៀ្។

ពកួទគឲ្យសសតែ ី ីសម្រាល  

កនូ ទដ្យ ទែក ផ្្ង រ។ 

សសតែ  ី ជាទម្ច ីននិយយថា 

ទនះជាបញ្ហា មួយ។

ទយើងអាចបតនថាមថា “ម្ែរូវតែ ទែក 

ផ្្ង រ”។ ទែើបញ្ហា ទនះសសទែៀងនឹង 

បញ្ហា ែផេទេៀែតែលទ្វើឲ្យសសតែ ី 

រានអារមមាណ៍ពិបាកទៅមណ្ឌ ល 

សញខភាពតែរឬទេ? 

ោស! ទហើយវាកស៏សទែៀងទៅនឹង បញ្ហា  

តែលបញគ្គលិកមិនស្្គ ល ់ឬទគ្រព 

ម្រេផពណីទយើង្ងតែរ។ ទយើង ភាគ  ទម្ច ីន

    និយយថា ទយើងចលូចែិតែសម្រាល  កនូ 

ទដ្ យអង្គញយម្ចទោងែចូរាតែ យរបស ់

ទយើង្ លាាបស់ម្រាលពកួទយើង។

ចញះបញ្ហា តែលទកមង 

សស ី រានផ្ទៃទរះរាន 

អារមមាណ៍  ខ្មា សទអៀន    

កនាញង ក ារេេលួ 

ទសវាតែទា ុំ? 
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អនាកចសើទូស នយិាយជាមីយ ដោក 

ម៉ា រ ើអូ ា�ទជាគោិនុបដ្ឋា ក មនា ក់ ដ វ្ើការ  

ដៅ អង្គការអនរ្ជាតមិយី ា�ទ មន 

ដបសកកម្មជយី រដ្ឋា ភិទទដប៉ារបូដងកើត 

កម្មវ ិ្ ើជរំញុ ឲ្យ សស្ើដៅតាម្ើកានលែង ដ្សេងៗ 

�ូចជា្ើចកកងវ ើទកាស ទន ្ ្ទី ដសវា 

សចមទកូនចបកប ដដ្យ សុវត្ភិាព។

រា៉ា រអី ូទលាកបានទ្វើឲ្យ គលានិីកសញខភាព   

រានភាព រសួរាយ រាកទ់ាក ់និងរាន 

សញវែថាភិាព កនាញងការសម្រាលកនូ។  

ទែើទលាក ទ្វើ ការងារ ទនះ ទដ្យ 

រទបៀបណា? 

បាេ! វាជាែុំទណើ រការ យរូ 

អតងវងមួយ ទហើយខ ្ញុំមិនបាន ទ្វើ 

ការងារទនះតែរានា កឯ់ងទនាះទេ។ 

ទយើងបានម្រេមូល្តែញ ុំសសតែ ី ជនជាែ ិ

ទែើម ភាគែចិ អនាក្សេពវ្ សាយ 

សញខភាព កនាញងមូលដ្ឋា ន និង 

គលិានញបដ្ឋា ក-យិកា និង 

ទវជ ្ជបណ្ឌិ ែ ពីមណ្ឌ លសញខភាព 

ទែើម្ ីតចករ ុំតលកគុំនិែអុំពីវ ិ្  ី

ទ្វើ ឲ្យ គលានិីកសញខភាពរាន ភាព 

រសួរាយ រាកទ់ាកច់ុំទរះសសតែ ី ី 

ជនជាែ ិទែើមភាគែចិ។ វាែុំទណើ រ 

ការ ទៅបានល្អ! បច្ញប្ននា រាន 

សសតែ ី កានត់ែទម្ច ី ន  នបានមកេេលួ 

ទសវាពិនិែ្យផ្ទៃទរះ។

ដក្មងចសើមនា កដ់ ្្ម ោះ ដយដសនើ ជាសិសសេវ ិ្ យាទយ័ 

កពុំង នយិាយជាមីយដោកឃវើស ជាចគរូបដចងៀន 

មុខវជិាជា ចបវត្វិ ិ្ យា។ គាតទ់នជយីឲ្យចកកមយទ�់ងឹថា 

ពកីដគមនសិ្ ្ជិាមូទដ្ឋា នមីយកនាុងការ្្ទីទន

ដសវាានកសុំខភាព។ 

ខ ្ញុំរកីរាយនឹងជតជក។ រែឋ្ា មមានញញ្ញម្រេទេសទប៉ារតូចងថា មនញសសេ 

ម្គប ់របូរានសិេ ្ធេិេលួបានការតែទា ុំសញខភាព។ ទយើងអាច 

ពិភាកសា គ្នា ថាទែើឧបសគ្គតែលពកួទគជបួម្រេេះគជឺា ការ 

រ ុំទលាភ ទលើសិេ ្ធទិដ្យរទបៀបណា។ ពកួទគនឹងអាច បទងកើែ  

េឡហាីករណ៍ ែខ៏្លា ុំងកាលា មួយទែើម្សីទម្មចបាននវូការ តកលម្អ 

ទសវាតែទា ុំសញខភាពសម្រាបស់សតែ ី ីទៅកនាញងសហគមន៍

ឲ្យកានត់ែ ម្រេទសើរទឡើង។ 

ទលាក ឃវីស ទែើទលាកអាច 

ជតជកជាមួយម្ករុមទយើងខ ្ញុំ 

អុំពីសិេ ្ធមិនញសសេសម្រាបស់សតែ ី 

និង ទកមងសស ី តែរឬទេ?

ការកបដមកបមូលព័ត៌មានបដនថែម
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ការធ្វើថែនការសកម្មភាព
ក្រុមបានបន្ជបួកបជុជំាកបចាំនងិពិភា្សាពរីទ្ត្សនៈធែ្សង។ធៅទរីបញ្ប់ពួ្ ធគបានឯ្ភាពគ្នា ធផ្្្្ំតខានធ់ៅធលើការថ្លម្អ
ការថែទាំ្តកមាបស់្្តរីមានមែ្ធពាះទាងំអ្់តនងិធៅធលើការថែទាកំប្បធោយការធគ្រព្តកមាបស់្ត្រីជនជា្ិធ�ើមភាគ្ិច។ពួ្ ធគ
មានអារម្មណ៍រចួរាល់្នាុងការ្តធកមចចិ្ថ្ាធ ើ្ការផ្លា ្់តប្តូរអវរីខលាះថ�លពួ្ ធគនងឹ្្៊តតូម្ិធ�ើម្រី្តធកមចឲ្យបាននងិ្ត្ម្មភាពអវរីខលាះ
ថ�លពួ្ នងឹក្រូវអនុវ្។្ពួ្ ធគធក្ៀមខលាួនរចួរាល់្នាុងការធ្វើថែនការ្ត្ម្មភាពមយួ។

ធកជើ្តធរ ើ្ត្ត្ម្មភាពអវរីខលាះថ�លក្រូវអនុវ្។្ស្ត្រីទាងំធនាះបានបធងកើ្ បញ្ជ រីមយួបងាហា ញពរីគនំិ្ រប្់តពួ្ ធគទាងំអ្់តធ�ើម្រីថ្លម្អ
ធ្តវាថែទា្ុំតខភាពស្ត្រីធៅ្នាុង្តហគមន។៍បន្ាបម់្ពួ្ ធគបានពិចារណាថាធ ើ្្ត្ម្មភាពនរីមយួៗមានភាពល្អកបធ្តើរ្កមិ្
ណា្នាុងការធ្វើឲ្យមណ្ឌ ល្ុតខភាពមានភាពសាវ គមនរ៍ា្ទ់ា្់នងិផ្្ុត្ភាព្តកមាបស់្ត្រីមានមែធ្ពាះកគបរ់តូបនងិមានការធគ្រព
ចំធពាះស្ត្រីជនជា្ិធ�ើមភាគ្ិច។ពួ្ ធគបានពភិា្សាគ្នា ថាធ ើ្្ត្ម្មភាពណាខលាះថ�លងាយក្តរួលអនុវ្្បែុំ្ធោយធកបើកបា្់ត
្នធានថ�លពួ្ ធគមាន។ធហើយពួ្ ធគបានែលាងឹថែលាងថាធ ើ្្ត្ម្មភាពណាខលាះថ�លនឹងថ្លម្អធ្តវាថែទា្ុំតខភាព្តកមាបស់្ត្រី
ភាគធកចើនធៅ្នាុង្តហគមន៍នងិ្តកមាបស់្ត្រីងាយរងធកគ្ះបែុំ្។

ការបធងកើ្ បាននតូវគនិំ្នងិធោបល់ោ៉ងធកចើន្អ៏ាចកាលា យជាបញ្ហា កបឈម្នាុងការធ វ្ើធ្តច្្រី្តធកមចចិ្្ែងថ�រ។
ធទាះបរីជាអន្ា បាន្សាងភាពធជឿជា្់្ នាុងក្រុមធហើយ្ធ៏ោយ្ធ៏ៅថ្អាចមានការថខវងគនិំ្គ្នា ែងថ�រ។្ត្ម្មភាព�តូចជា
ការធបាះធឆ្នា ្ជាមយួនឹង្តញ្ញា ចុច(ទពំព័រ225)អាចជយួ��ឲ្យបធងកើ្ បាននតូវការឯ្ភាពគ្នា ជាឯ្ច្ព័ន។្

្ណំ្ធ់គ្លធៅរយៈធពលខលារីនងិថវង។បន្ាបម់្ក្រុម្ប៏ានគិ្ គតូរអពំរីអវរីថ�លពួ្ ធគអាច្តធកមចបាន្នាុងរយៈធពល្ចិ្ចួ
(ធគ្លធៅរយៈធពលខលារី)នងិអវរីថ�លអាចនងឹ្តធកមច្នាុងរយៈធពលជាធកចើនឆ្នា ំ(ធគ្លធៅរយៈធពលថវង)។ធកកាយម្ធទៀ្
ពួ្ ធគបានក្តធមើក្តមមពរីកបធភទមនការថែទាថំ�លស្ត្រីនងឹទទលួបានកប្ិតនធបើពួ្ ធគទទលួធជាគជព័យជាមយួនឹងធគ្លធៅ
នរីមយួៗឬលទ្ធែលធជាគជព័យអវរីខលាះថ�លនឹងធ ើ្្ មានធ�ើង។

ពគ្លពៅ ពតើពជាគជយ័នងឹរានលក្ខណៈ�ូចពម្រច?

ពគ្លពៅរយៈពពលខ លាបី ៖

បគុ រលឌិកមណ្ឌ លសខុភាពយល�ឹ់ង នឌិងពគ្រព 

េប្្ម ៌នឌិងម្្រថពណបី ជនជាតឌិព�ើមភាគតឌិច

សស្រ បីជនជាតឌិព�ើមភាគតឌិចសម្រាលកនូពៅមណ្ឌ លសខុភាព 

ពបីពម្ពាវះ ៖

- បគុ រលឌិកនឌិយាយភាសារបសព់យើង

- ពយើងអាចពសលាៀកពាកស់ពមលាៀកបំពាករ់បសព់យើង

- ពយើងអាចអងរុយម្ចពោងពពលសម្រាលកនូ

- ពយើងអាចន្អំនាកក�ំរចលូ

ពគ្លពៅរយៈពពលវេង ៖

ពសវាសខុាភឌិបាលបំពពញនេូតម្មរូេការរបស់  សស្រ បី 

ម្គបរូ់ប នឌិងគ្មំ្ទសឌិទ ្ឌិក នាងុការទទលួបានការវ្ទា ំ

សខុភាពរបសពួ់កពគ

ផទាវះរាតភុាពគ្មា នពម្គ្វះថ្នា កម់្តរូេបានសាងសង ់នឌិង 

វ្ទា   ំពោយ សហគមនន៍ឌិងមណ្ឌ លសខុភាព នឌិង 

ផ្រល ់ពសវា�ល ់សស្រ បី រានថផទាពពាវះពោយ ឥតគឌិតថ្លា

រានមព្យោបាយព្្ើ�ំពណើ រសព្គ្រ វះបន្ទា ន ់ក នាងុ  

                               មូលោឋា ន

 ពសវាសខុភាពពពញពលញម្តរូេបានផ្រលជ់នូសស្រ បី ម្គបេ់យ័ 

ទាងំអស់

ពរាោ ងព្្ើការរបសគ់លាបីនឌិកបំពពញតាមតម្មរូេការរបស់ សហគមន ៍

ពយើង

រានបគុ រលឌិកវ�លទទលួបានការបណ្រុ វះបណា្រ លម្ត ឹ មម្តរូេ 

រានឈាម នឌិងសរាភា រពពទ្យម្គបម់្គ្នព់ៅម្គបព់ពលពេលា 

ទាងំអស់

ផទាវះរាតភុាពគ្មា នពម្គ្វះថ្នា កម់្តរូេបានសាងសងព់�ើង
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ធ្វើថែនការលម្អិ្ ធ�ើម្រី្តធកមចធគ្លធៅនរីមយួ។ការមានធគ្លធៅច្ប្់តលា្់តបានជយួ��ពួ្ ធគ្នាុងការធ្វើធ្តច្្រី្តធកមចចិ្្
អពំរីយុទ្ធសាស្្តថ�លពួ្ ធគនងឹក្រូវអនុវ្្្ នាុងការងារធរៀបចចំា្ថ់ចងរប្់តពួ្ ធគ។យុទ្ធសាស្តគ្ជឺាជហំានជាបន្បន្ាប់ថ�លក្រូវ
បានធរៀបចំធ�ើយធោយយ្ចិ្ ទុ្្ោ្ធ់�ើម្រី្តធកមចនតូវធគ្លធៅចុងធកកាយមយួ។ឧទាហរណ៍កប្ិតនធបើអន្ា ធកគ្ងនងឹចម្អនិ
អាហារ្តកមាបព់ិ្ រីអាពាហ៍ពពិាហ៍�៏្ ំមយួធនាះអន្ា នងឹក្រូវធរៀបចំថែនការធកចើនរមួទាងំគិ្អពំរីនរណាខលាះថ�លអាចជយួ��អន្ា បាន
អាហារអវរីខលាះថ�លនឹងក្រូវចម្អនិនងិអាចរ្បាននងិ្ច្ិការអវរីខលាះថ�លអន្ា ចា្ឲ់្យអន្ា ធែ្សងធ្វើ។កប្ិតនធបើមានយុទ្ធសាស្្តល្អអន្ា
អាច្តធកមចធគ្លធៅ ន្ាុងការចម្អនិអាហារ�ឈ៏ងាុយឆ្ងា ញ់កគបក់គ្ន្់តកមាបធ់ភញាៀវកគបរ់តូបទានធ់ពលធវលា។

ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្ត្ប៏ានពភិា្សាគ្នា អពំរីឧប្តគ្គថ�លពួ្ ធគនងឹជបួកបទះធៅ្នាុងការធ្វើការធឆ្្ះធៅ្តធកមច
ធគ្លធៅនរីមយួៗែងថ�រ។ពួ្ ធគបានពភិា្សាអពំរ្ី នធានមនុ្ត្សនងិ្នធាន្តមាភា រថ�លពួ្ ធគនងឹក រ្ូវការនិងជនំាញនងិ
ចំធណះ�ងឹថ�លនឹងជយួ��ពួ្ ធគ្នាុងការ្តធកមចធគ្លធៅ។

 បន្ាបម់្ពួ្ ធគបានធរៀបចំថែនការលម្អិ្ មយួធោយធ្វើបញ្ជ រី្ច្ិការនងិកាលបរធិចទ្ក្រូវបញ្បឲ់្យរចួរាល់ធហើយ
ពួ្ ធគបានថបងថច្ការទទលួខុ្តក្រូវធ�ើម្រីឲ្យស្ត្រីកគបរ់តូប្នាុងក្រុមមាន្នួាទរីមានា ្ម់យួ។ពួ្ ធគបានឯ្ភាពគ្នា ពិនិ្ ្យធមើល

វឌ ្ឍនភាពការងារធៅធរៀងរាល់្ច្ិកបជំុរប្់តក្រុមធ�ើម្រី�ងឹថាធ ើ្ថែនការធនាះ្ំពុង�ធំណើ រការធៅល្្អ នាុង្កមិ្ ណា។

ពតើពយើងនងឹម្តរូេព្្ើអ្បី  នឌិងកនាងុពគ្លបំណងអ្បី ? 

ពតើជំោនអ្បីខ លាវះវ�លពយើងនងឹម្តរូេអនេុត្រ?

ពតើពយើងនងឹម្តរូេព្្ើកឌិច ្ចការទាងំពនវះពៅពពលណា? 

ពតើ្ នធ្នអ្បីខ លាវះវ�លពយើងនងឹម្តរូេការចាបំាចព់�ើម្បី 

អាចព្្ើកឌិច ្ចការទាងំពនវះ? 

ពតើពយើងនងឹព្្ើកឌិច ្ចការទាងំពនវះជាមួយនរណា? 

ពតើនរណាជាអនាកទទលួខសុម្តរូេក នាងុការធ្ន្ថ្ វផនការម្តរូេបាន

អនេុត្រយាោងពឌិតម្ រាក�?

ពតើពយើងនងឹរពឹំងចងព់�ើញអ្បី  ម្្រសឌិនពបើជំោនពនវះទទលួពជាគជយ័? ពតើ
ពយើងនងឹ�ឹងថ្វផនការពនវះកពំងុ�ំពណើ រការវ�រឬអតព់ោយរពបៀបណា?

សម្រាបជ់ុំោន នីមួយៗ 

ត្នការ មួយ គរួ ទ្លាើយ 

នវូ សុំណួរនីមួយៗ 

ខ្ងទម្កាម ។

ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តបាន្តធកមចចិ្ថ្ាជហំាន�បំតូងរប្់តពួ្ ធគគកឺារជបួជាមយួនឹងធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ា
ថ�លជាកបធានមណ្ឌ ល្ុតខភាព។ពួ្ ធគធកគ្ងនងឹែល់្ពព្័ ម៌ានថ�លពួ្ ធគបានកបមតូលនងិធ្តនាើឲ្យមានការផ្លា ្់តប្តូរធៅមណ្ឌ ល
្ុតខភាពធ�ើម្រី្តធកមចនតូវធគ្លធៅរយៈធពលខលារីរប្់តពួ្ ធគថ�លចងឲ់្យបុគ្គលិ្្ុតខាភបិាលយល់�ងឹនងិធគ្រពកបមពណរី 
រប្់តពួ្ ធគ។ពួ្ ធគបានរពំងឹថាកប្ិតនធបើពួ្ធគធៅជាក រ្ុមនងិបានធក្ៀមខលាួនល្អជាមយួនឹងសារច្ប្់តលា្់តមយួធនាះ
ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ានងឹយល់ធហើយទទលួយ្្ំតធណើ រប្់តពួ្ ធគ។

ក្រុមបាន្តធកមចចិ្្ធកជើ្តធរ ើ្តគណៈ្មា្ម ្ិការ ត្ូចមយួថ�លមាន្តមាជិ្ ជាស្្តរី៥រតូបធ�ើម្រីធរៀបចំថែនការកបជុ។ំពួ្ ធគ
បានធ្តនាើឲ្យអន្ា ក្តរីធ៉៉ឡាធ�ើរ្ួនាទរីជាអន្ា ្តកមប្តកមរួលគណៈ្មា្ម ្ិការធហើយអន្ា ក្តរី ត្ូម៉ាសាបាន្ត្មព័កគចិ្ ជ្យួ��ធ្វើបទ
បងាហា ញអពំរី្ំតធណើ រប្់តក្រុម។ពួ្ ធគបានធ្តនាើឲ្យយុវ្រីធយធ្តនរីជាអន្ា នោិយអពំរ្ី កមរូវការធ្តវា្ុតខភាពយុវវ ព័យធហើយធ្តនាើឲ្យ
អន្ា ក្តរីអាលរីសាថ�លជាស្ត្រីមានមែធ្ពាះ ត្ូនទរីបរីជាអន្ា នោិយអពំរីបញ្ហា ថ�លស្ត្រីបានជបួកបទះធៅធពលម្ទទលួធ្តវាពិនិ្ ្យ
មែធ្ពាះនងិ្តធសងា្គ ះបន្ានធ់ៅមណ្ឌ ល្ុតខភាព។
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28	 សហគមន៍ដ្វើការដរៀបចំដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ

សកម្មភាព�បំងូ ៖ ជបួជាមយួបគុ្គលកិគលាបីនកិ
អន្ា ក្តរីលតូ្តបាន�ងឹថាធលា្ម៉ារ រីអតូមានទនំា្ទ់នំងល្អជាមយួធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ា�តូធចនាះគ្្ប់ានសា្្ួតរធលា្ម៉ារ រីអតូ

ថាធ ើ្ធលា្អាចជយួ��ធរៀបចំ្ ច្ិកបជុធំនាះបានថ�រឬធទ។ធលា្បានយល់កពមធហើយ២្តប្ាហ៍ធកកាយម្គណៈ្មា្ម ្ិការថ�ល

្ំណាងឲ្យក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តបានជបួជាមយួធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ាធៅការោិលព័យរប្់តគ្្់្ នាុងមណ្ឌ ល

្ុតខភាព។ធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ា្ប៏ានអធញ្ជ ើញគិលានុបោឋា យកិាមានា ្ធ់ ្្ម ះែលាតូធរម្ចតូលរមួកបជុែំងថ�រ។អន្ា ក្តរីធ៉៉ឡា

បានចាបធ់ែ្ើមការបងាហា ញរប្់តពួ្ ធគធោយធ្តនាើឲ្យអន្ា ក្តរីលតូ្តនោិយធរឿងរ៉ាវ

រប្់តគ្្ខ់លារៗី ទា្ទ់ងនឹងការពយាោមជយួ��្តធសងា្គ ះជរីវ ិ្ នាង្តតូនរីោ៉។បន្ាបម់្

អន្ា ក្តរីធ៉៉ឡាបានពន្យល់ពរីមតូលធហ្ុមនការបធងកើ្ ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្ត។

អាលរីសានងិធយធ្តនរី្ុតទ្ធថ្បាននោិយតាមការធកគ្ងទុ្រចួ ត្ូម៉ាសាបានអាន

ឮៗនតូវ្ំតធណើ រប្់តក្រុមថ�លធ្តនាើ្ំុតថ្លម្អធ្តវាថែទា្ុំតខភាព។

សសតែ ីតែលឈឺទរះសម្រាលកនូគរួម្ែរូវ 

បាន អនញញ្្ញ ែឲ្យទសលាៀករកស់ទមលាៀក 

បុំរក ់ ម្រេផពណីរបសទ់យើង និង រាន  អនាក 

កុំែររានា កត់ែលទចះនិយយ ភាស្  ខចិឆាវ  

ទៅជែិខ លានួជានិច។្  ទយើង  គរួ េេលួ បានការ 

អនញញ្្ញ ែ ឲ្យ ទែើរ និង អង្គញយ   ម្ចទោង 

តាមការទម្ជ ី ស ទរសី របសទ់យើង។

ធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ានងិគិលានុបោឋា យកិាែលាតូធរធ្ត្ើរថ្បា្ប់ងក់ារអ្់្ ្្ម ខ់ណៈធពលថ�លស្ត្រីទាងំធនាះ្ពុំងនិោយ។

ធៅធពលអន្ា ក្តរី ត្ូម៉ាសានោិយចប់ធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ាបាននិោយថាធលា្មានការធសា្ស្ាយថ�លពួ្ ធគមនិ

្តប្បយចិ្ ជ្ាមយួនឹងធ្តវាថ�លែល់្ធោយមណ្ឌ ល្ុតខភាពប៉ុថនគ្្្ម់និមានធពលពភិា្សាអពំរ្ី ងវល់ទាងំអ្់តរប្់តពួ្ ធគ

ធនាះធទ។គិលានុបោឋា យកិាែលាតូធរបាននិោយថាបញ្ហា ពិ្ កបា្�គឺម្ពរីស្ត្រីទាងំធនាះមនិធគ្រពតាមធគ្លការណ៍ធហើយគ្្់

បានរះិគនអ់ន្ា ក្តរីលតូ្តនងិឆ្មប�មទធទៀ្ថ�លនាសំ្ត្រីមានមែធ្ពាះម្ទទលួធ្តវាថែទាធំៅមណ្ឌ ល្ុតខភាពយឺ្ ោ៉វ។

អន្ា ក្តរីធ៉៉ឡាធកកា្ឈរធ�ើងរចួនិោយថាធគ្លការណ៍រប្់តមណ្ឌ ល្ុតខភាពបានប�ធិ្ត្មនិែល់្្ិតទ្ធទិទលួការ

ថែទា្ុំតខភាព�ល់ស្ត្រីធទ។ធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ាបានធឆលាើយ្បវញិទាងំ្ំហងឹថាបញ្ហា ពិ្ កបា្�គឺមនិថមនម្ពរីធគ្លការណ៍

រប្់តមណ្ឌ ល្ុតខភាពធទ។ធលា្បានកបាបព់ួ្ ធគថាធបើគ្្ម ន្តមាភា រនិងការគ្កំទពរី្ំតណា្រ់ោឋា ភបិាលធទធនាះគ្្ពិ់បា្នងឹ

�ធំណើ រការមណ្ឌ ល្ុតខភាពកគបធ់ពលធវលាណា្់ត។បន្ាបម់្គ្្់្ ប៏ទិ្ច្ិកបជុធំនាះថ្ម្ង។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការវាយ្មមលាសកម្មភាព
ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តមានអារម្មណ៍ថា្ត្ម្មភាពទរីមយួរប្់តពួ្ ធគទទលួបរាជព័យ។ពួ្ ធគធ្វើការងារបានោ៉ងល្អ
្នាុងការកបថមកបមតូលពព្័ ម៌ាននងិថ្តវងយល់ពរីបញ្ហា ថ�លស្ត្រីជនជា្ិធ�ើមភាគ្ចិជបួកបទះ។ពួ្ ធគមានអារម្មណ៍ថាពួ្ ធគមាន
្រណរី មយួ�រ៏ងឹមាំប៉ុថន្្ ចិ្កបជុធំនាះបានបទិបញ្បភ់ាលា មៗធហើយពួ្ ធគធមើលមនិធ�ើញែលាតូវធ�ើរធៅមខុធទៀ្ធទ។ធៅ្នាុង្ច្ិកបជំុ
បន្ាបរ់ប្់តពួ្ ធគអន្ា ក្តរី ត្ូម៉ាសាបានធលើ្ទឹ្ ចិ្ ឲ្្យក្រុមធ្វើការវាយ្មមលា្ត្ម្មភាពរប្់តពួ្ ធគតាមវ ិ្ រី�តូចគ្នា នឹងពួ្ ធគគិ្ 
អពំរីជរីវ ិ្ ផ្្ល់ខលាួនរប្់តពួ្ ធគនងិរធបៀបថ�លការផ្លា ្់តប្តូរបានធ ើ្្ ធ�ើង។

ទៅទពលរានជទរាលា ះកនាញងម្គរួស្រខ ្ញុំ ខ ្ញុំពយាយមទផ្តែ ែ 

សុំខ្នទ់លើអវីតែលទយើងរានែចូគ្នា ។ ទៅឯ កចិម្្រេជញុំ 

ទនាះ ខ ្ញុំទមើលទឃើញថា ទយើងមិនតមនជាភាគតីែរាខា ង 

តែល អនច់ែិតែនឹងកងវះ្នធ្ន្តែលទ់សវា តែទា ុំ សញខភាព 

ទនាះទេ។ ទលាកទវជ្ជបណ្ឌិ ែ ម៉ារូា៉ា  កមិ៏ន សប្បយ ចែិតែតែរ! 

ទយើងអាចសហការគ្នា ជាមួយបញគ្គលិកមណ្ឌ លសញខភាព

ទ្វើការទាមទារឲ្យរដ្ឋា ភបិាលគ្ុំម្េសិេ ្ធរិបសស់ហគមន៍

ទយើងកនាញងការេេលួបានការតែទា ុំសញខភាព។

១.  �ំពណើ រការ ៖ ពតើពយើងព្្ើការជាមួយគ្នា ជាម្ រ្ុមតាមេិ្ បីណា? 

២. ពគ្លពៅ ៖ ពតើពយើងចងស់ពម្មចអ្បីខ លាវះ? ពតើនរណាវ�លពយើងរានឥទ ្ឌិពលពៅពលើ?

៣. លទផ្ល ៖ ពតើការផាលា ស់្រ្រូ រអ្បីខ លាវះវ�លពយើងសពម្មចបាន? 

៤.  ពតើពយើង�ឹងថ្ ការផាលា ស់្រ្រូ របានពកើតព�ើងពោយរពបៀបណា? 

៥.  ពតើអ្បីខ លាវះមឌិន�ំពណើ រការ? ពតើរានឧបសគរអ្បីខ លាវះ? ពតើពយើងអាចជួយ 

ជមនាវះឧបសគរទាងំពនវះពោយរពបៀបណា? 

៦.  ពតើពយើងអាចព្្ើអ្បីបានខ លាវះព�ើម ប្ីកានត់តទទលួពជាគជយ័ពៅពពលពម្កាយ?

ថកសកមរួលថែនការ
ធកកាយការវាយ្មមល្ា ចិ្កបជុជំាមយួធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ានងិគលិានុបោឋា យកិាែលាតូធររចួម្ក្រុមបាន�ឹងថាកបថហលជាវា
មនិថមនជាការបរាជព័យទាងំក្តរុងធនាះធទ។ពួ្ធគបាន្តធកមចចិ្្ថ្្តកមរួល្ំតធណើ រប្់តពួ្ធគធ�ើម្រីបញ្តូលគំនិ្រប្់តធលា្
ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ានងិធ�ើម្រីធផ្្្្ំតខានប់ថន្ថមធលើ្ិតទ្ធទិទលួបានការថែទា្ុំតខភាព។ការពិភា្សាពរីគនំិ្ ធនះបានជយួ��ពួ្ ធគ
្នាុងការធ្វើធ្តច្្រី្តធកមចចិ្្ធលើជហំានបន្ាបរ់ប្់តពួ្ ធគគឺ៖បញុ្ះបញ្តូលធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ាឲ្យទទលួសា្គ ល់ថាការ
ផ្លា ្់តប្តូរថ�លពួ្ ធគបានធ្តនាើធ�ើង្នឹ៏ងជយួ��ឲ្យគ្្ប់ំធពញកា្ពវ្ ច្ិរប្់តមណ្ឌ ល្ុតខភាពចំធពាះ្តហគមន៍ែងថ�រ។ក្រុម
្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តបែុំ្តគនំិ្ អពំរីបញ្ហា កបឈមថ�លពួ្ ធគនងឹជបួកបទះ្នាុងការធ្វើការងារធនះនងិបាន្តធកមចចិ្ថ្ា
ពួ្ ធគនងឹក្រូវការ្តម្ព័ន្ធមិ្ ្បថន្ថមធទៀ្ថ�លអាចជយួ��បញុ្ះបញ្តូលធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ាឲ្យជបួកបជុំជាមយួពួ្ ធគមង្ធទៀ្។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



30	 សហគមន៍ដ្វើការដរៀបចំដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ

ការធ្វើការជាមយួសម្ព័ន្ធមិ្ ធ្�ើម្ បីទាកទ់ាញ 
ការចលូរមួពបីសហគមន៍ 
ប៉នុា្ម ន្តប្ាហ៍ធកកាយម្ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តបានថច្រថំល្គនំិ្ រប្់តពួ្ ធគជាមយួនឹង្តម្ព័ន្ធមិ្ ្ថ�លធាលា បប់ាន

ជយួ��ពួ្ ធគ្នលាងម្។

ទែើអនាកអាចនិយយជាមួយទលាក 

ទវជ ្ជបណ្ឌិ ែ ម៉ារូា៉ា  និងតសវងយល ់បតនថាម 

អុំពីបញ្ហា របសគ់្ែក់នាញង នាមជា 

ម្រេធ្នមណ្ឌ លសញខភាពតែរឬទេ? 

បាេ! ខ ្ញុំអាចតសវងរកពែ័រ៌ាន 

បតនថាម អុំពីច្បបស់តែីពីសិេ ្ធេិេលួ 

បាន សញខភាព ល្អ របសម់្រេទេសទប៉ារ ូ

និង  អុំពី ការ ្ តែលមូ់លនិ្រិបស ់

រដ្ឋា ភបិាល ទៅឲ្យមណ្ឌ លសញខភាព 

សហគមន ៍និងកមមាវ ិ្ សីញខភាពសសតែ ី។

ទលាកទវជ្ជបណ្ឌិ ែ ម៉ារូា៉ា  និយយ 

ថា រដ្ឋា ភបិាលមិនបានបុំទពញ 

កាែពវកចិរ្បសខ់ លានួ កនាញង ការ  

រកសាែុំទណើ រការ  មណ្ឌ ល 

សញខភាព  ទនាះទេ។ 

ខ ្ញុំស្្គ លអ់ភបិាល 

ម្ករុង។ ទៅទពល 

តែល គ្ែប់ាន 

ែងឹពីម្ករុមរបសរ់េ្អូន 

គ្ែម់្រេតហលជា  

គ្ ុំម្េ រេ្អូ ន។ ជលីូយ៉ា ូបងគជឺាម្រេធ្ន អង្គការ 

កសិករ។ ម្គរួស្រកសិករ ទា ុំងអស ់

នឹងេេលួបានអែថាម្រេទយជន ៍

ម្រេសិន ទបើពកួទគចលូរមួជាមួ

យទយើងកនាញងការទាមទារឲ្យរាន 

ការតកលម្អទសវាតែទា ុំសញខភាព 

សសតែ ី  ទៅមណ្ឌ លសញខភាព។ 

ទយើងគែិថា ទលាកគរួតែពិោរណា

ទលើសុំទណើ របសម់្ករុមសុំទឡង សសតែ ី 

ម្ករុងវលីកាស។ ទនះគជឺាមូលទហែញ ...

ពកួទគបារមភាអុំពីសសតែ ី និយយសតែីជា ស្ធ្រណៈ 

ប៉ាញតនតែពកួទគកច៏ងប់ានការតែទា ុំសញខភាព

ល្អ ម្រេទសើរសម្រាបព់កួទគ្ងតែរ។ បងនឹង 

និយយជាមួយពកួទគអុំពីទរឿងទនះ។ 

មនិាមនមនុសសេចគប់គានា ា�ទ 

អនាក ដសនាើ  សំុ ជនំយីសុ្ា្តនងឹ 

កាលែ យ  ជា  សម្ន័្ មតិ្ របស់ អនាក 

ដោោះ ដ្។ ដនោះគា្ម ន បញ្ហា   ដោ្  ដ្ 

ដចរោះអនាកមនិ ោទំច់ ចតរូវការ ចគប់ 

គានា ជាសម្ន័ម្តិដ្ោោះដ្។ ចូរ ខតិខំ 

បដងកើនចនំនី មនុសសេ ា�ទ នងឹ គាចំ្ 

អនាក បន្ចិមង្។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការងរៀបចំ្ិច្ចសន្ទនាសហគមន៍
ធោយមានជនំយួពរី្តម្ព័ន្ធមិ្ រ្ប្់តខលានួក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តបានចាបធ់ែ្ើម្ចិ្្តនន្ា្តហគមនម៍យួអពំរី្ុតខភាពស្ត្រី

នងិមណ្ឌ ល្ុតខភាពក រ្ុងវ រីលកា្ត។ពួ្ធគបានអធញ្ជ ើញបគុ្គលិ្្ុតខាភបិាលឆ្មបអន្ា ែ្សពវែសាយ្ុតខភាពនិងធម�ឹ្នា្ំតហគមន៍

ពរីទរីក្រុងវ រីលកា្តនងិភតូមថិ្្រខាងម្ចតូលរមួ្ច្ិកបជុ។ំ

អភបិាលក រ្ុងបាននិោយថាធគ្លបណំងមន្ិច្កបជុំគឺមនិថមនធ�ើម្រី្ត្រីបធន្ា្តអន្ា ណាមានា ្ធ់ោយសារធ ើ្្ មាន

បញ្ហា ធនាះធទប៉ុថនគ្ឺធ�ើម្រីថ្តវងរ្វ ិ្ រីថ�លអាចឲ្យមណ្ឌ ល្ុតខភាពបំធពញនតូវ្កមរូវការរប្់តមនុ្ត្សកគបរ់តូបរមួទាងំបុគ្គលិ្

្ុតខាភបិាលែងឲ្យកានថ់្កបធ្តើរធ�ើង។ធទាះបរីជាអភបិាលក្រុងខិ្ខបំកងរួបបកងរួមកគបគ់្នា ្ធ៏ោយ្ធ៏ៅមានមនុ្ត្សមយួចនំនួ

មនិឯ្ភាពគ្នា ែងថ�រ។ធោយសារថ្បទពិធសា្នព៍រីអ្រ្ី កាលមនុ្ត្សមយួចនំនួមនិធជឿជា្ធ់លើធលា្អភបិាលក រ្ុង

ឬធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ាធទ។មនុ្ត្សមយួចនំនួធទៀ្មនិធាលា បឮ់ស្ត្រីនោិយបធញ្ញម្ិធោបល់ធនាះធទ។អន្ា ខលាះមនិចងឲ់្យស្ត្រី

ជាពធិ្ត្តក្តរីវ្ ព័យធ្្មងទទលួបាននតូវជធកមើ្តោ៉ងធកចើនទា្ទ់ងនងឹការមានមែធ្ពាះធនាះធទ។ធទាះជាោ៉ងធនះ្្រីពួ្ ធគឯ្ភាព

គ្នា ថាការជយួ��្តធសងា្គ ះជរីវ ិ្ ស្ត្រីមានមែធ្ពាះគួរថ្ជាចណុំចអាទភិាពមយួ។អភបិាលក្រុងបាន្តនយាថានឹងធកបើកបា្់តែវកិាក្រុង

បថន្ថមធទៀ្ធ�ើម្រីថ្លម្អធ្តវាឲ្យកបធ្តើរធ�ើង។អង្គការ្្ិត្របាននោិយថាអន្ា ្ត្មព័កគចិ្ ព្រីភតូមថិ្្រខាងបានធក្ៀមខលាួនរចួ

ជាធក្តច្នាុងការជយួ��បធងកើ្ និងរ្សា�ធំណើ រការគធកមាង។កគរូបធកងៀន្ត្មព័កគចិ្ ជ្យួ��បធងកើ្ ្តមាភា រអបរ់្ុំតខភាព។មសន្រីមានា ្ព់រី

មតូលោឋា នធោធាថ្្រធនាះបាន្តនយាជយួ��ែ្ល់មធ្យាបាយធ វ្ើ�ធំណើ រ្តធសងា្គ ះបន្ាន់នងិបធងកើ្ ការែ្្គ ែ់្គង់្ មថ�លមាន

្ុតវ្្ថភិាព។

ខ ្ញុំបានគែិអុំពីកងវលរ់បសអ់នាកទា ុំងអសគ់្នា  ទហើយខ ្ញុំ 

អាចទមើល ទឃើញមូលទហែញតែលសសតែ រី មិនចងម់ក 

មណ្ឌ លសញខភាព។ ខ ្ញុំចងទ់្វើឲ្យម្រេជាជនរានអារមមាណ៍

កកទ់ ត្ែ ទៅេទីនះ ពីទម្រះមណ្ឌ លសញខភាពជាកមមាសិេ ្ធ ិ

របសស់ហគមន។៍ សមូទយើងទា ុំងអសគ់្នា រមួគ្នា តសវង 

រកវ ិ្ ណីាមួយតែលទយើងអាចទ្វើការជាមួយគ្នា បាន។

ទលាកទវជ្ជបណ្ឌិ ែ ម៉ារូា៉ា  ពកួទយើងខ ្ញុំចងប់ានអវីែចូតែល 

ទលាកចងប់ាន្ងតែរ ទនាះគទឺលើកកម្ពសស់ញខភាព 

សហគមន ៍របសទ់យើង។ ទលាករានឱកាសបទងកើែ ការ 

ផ្លា សរ់េតែូរែ ៏្ ុំមួយ។ ទែើទយើងខ ្ញុំអាចគ្ុំម្េទលាក និងទ្វើការ 

ជាមួយ ទលាកទែើម្ឈីានទៅសទម្មចទគ្លទៅរមួទនះ 

តាមវ ិ្ ណីា? 

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



32	 សហគមន៍ដ្វើការដរៀបចំដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ

ការធរៀបចធំ�ើម្ បីការផ្លា សប់្រូយរូអថងវង
ធៅ្នាុងប៉នុា្ម ន្តប្ាហ៍និងថខបន្ាប់ធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ាបានធលើ្្ម្់្តសា្ម រ្រីមនការ្តនន្ា្នាុងចំធណាមធវជ្ជបណ្ឌិ ្នងិ

គលិានុបោឋា ្-យកិាធៅមណ្ឌ ល្ុតខភាព។ពួ្ ធគថ្ងថ្កបឆ្ងំនងឹការផ្លា ្់តប្តូររហត្ូ �ល់ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្ត

បានជយួ��ឲ្យពួ្ ធគគិ្ អពំរី្ុតខភាពថាជា្ិតទ្ធមិយួរប្់តមនុ្ត្ស។ការណ៍ធនះបានជំរញុឲ្យបគុ្គលិ្្ុតខាភបិាលពចិារណា

ធ�ើងវញិអពំរីការធបជ្ាញា ចិ្ ខ្ាងវជិា្ជ ជរីវៈរប្់តពួ្ ធគចំធពាះការថែទា្ុំតខភាពនិងការ្តធសងា្គ ះជរីវ ិ្ ។ពួ្ ធគបានឯ្ភាពថាការងារ

រប្់តពួ្ ធគនងឹកបធ្តើរធ�ើងកប្ិតនធបើពួ្ធគយល់�ឹងកានថ់្កបធ្តើរអពំរីទ្ត្សនៈរប្់តស្ត្រីជនជា្ិខចិឆ្វ ។គលិានុបោឋា យកិា

ែលាតូធរបានធ្តនាើឲ្យធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ាអធញ្ជ ើញក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តម្មណ្ឌ ល្ុតខភាពធ�ើម្រីពភិា្សាពរី្ំតធណើ 

ផ្លា ្់តប្តូររប្់តពួ្ ធគជាមយួបគុ្គលិ្ទាងំអ្់ត។

តាមរយៈការបន្្ច្ិ្តន្នាក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តនងិបគុ្គលិ្្ុតខាភបិាលទទលួបានការធជឿទុ្ចិ្ គ្្នា ធៅវញិ

ធៅម្កានថ់្ធកចើនធ�ើងបន្ចិម្ង។ពួ្ ធគបានឯ្ភាពគ្នា ធលើធគ្លធៅរមួនងិបានធ្វើការផ្លា ្់តប្តូរ ត្ូចៗថ�លចណំាយអ្់ត

្ចិមនុធគ�តូចជាការ្ណំ្ធ់ម៉ាងកប្ិប្្កិារគលារីនិ្ ជាធវណៗធ�ើម្រីបំធពញ្កមរូវការ្តហគមន។៍ពួ្ ធគបានជលួគលិានុបោឋា ្-

យកិានងិជនំយួការថ�លធចះនិោយពរីរភាសានងិបានធានាថាថ្ងថ្មានកគរូធពទ្យកបចាកំារថ�លអាចប្ថកបភាសាខចិឆ្វ 

នងិធអ្ត្បញ៉ជានចិ។្ពួ្ ធគ្ប៏ានធ្វើការជាមយួបគុ្គលិ្ធ�ើម្រីជយួ��ពួ្ ធគធរៀនពរីរធបៀបធ្វើឲ្យកបជាជនវ ព័យធ្្មងមានអារម្មណ៍ថា

ទទលួបានការសាវ គមន៍នងិការគ្កំទធកចើនជាងមុនែងថ�រ។

ទបីសកមាល្ូនដ�លមានភាពរួសរាយរា្់ទា្់ និ្សុវតថែិភាព
ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តនងិក្រុមអន្ា ្ត្មព័កគចិ្ ្្តហគមនប៍ានគតូររតូបបន្ប់

្តកមាលធៅមណ្ឌ ល្ុតខភាពព្យួរវាងំននបិទបាងំឯ្ជនភាពនងិធ្វើធៅអរី

្តកមាលធ�ើម្រីឲ្យស្្តរីអាច្តកមាល ត្ូនតាមវ ិ្ រីអង្គុយកចធហាងជាល្ណ្ៈ

កបមពណរី រប្់តពួ្ ធគ។ធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ាបានផ្លា ្់តប្តូរបទបញ្្ជ មែ្្ នាុង

ធ�ើម្រីអនុញ្ញា ្ឲ្យស្ត្រីអាចធ្តលាៀ្ពា្្់តធមលាៀ្បពំា្រ់ប្់តពួ្ ធគនងិអាច

ធកជើ្តធរ ើ្តមហាតូបអាហារនងិធភ្តជ្ជៈរប្់តពួ្ ធគទទលួទាន។ពួ្ ធគ្ ៏អាច

មានអន្ា ្�ំរធៅធពល្តកមាលរមួបញ្តូលទាងំម�គតូនងិឆ្មបបុរាណរប្់ត

ពួ្ ធគែងថ�រ។គិលានុបោឋា យកិាែលាតូធរបានធរៀបចកំារបណុ្ះបណ្ាល

្តកមាប់ធវជ្ជបណ្ឌិ ្និងគលិានុបោឋា ្-យកិាធ�ើម្រីជយួ��ពួ្ ធគឲ្យងាយក្តរួល

្តកមបខលាួនជាមយួនងឹការផ្លា ្់តប្តូរទាងំធនះ។

មនិយតូរប៉នុា្ម នធលា្ធវជ្ជបណ្ឌិ ្ម៉តូរ៉ាបានអធញ្ជ ើញអន្ា ក្តរីលតូ្ត

នងិឆ្មបបុរាណ�មទធទៀ្ម្្តកមាលទារ្ធៅមណ្ឌ ល្ុតខភាព។

គ្្ច់ា្ទុ់្ចណំា្ក់ារធនះជាវ ិ្ រីមយួជយួ��ឲ្យធវជ្ជបណ្ឌិ ្នងិគលិានុបោឋា ្-យកិាធរៀន្តតូក្បថន្ថមអពំរីកបមពណរី រប្់ត្តហគមន៍

ថ�លជយួ��ឲ្យស្ត្រី្តកមាល ត្ូនកប្បធោយ្ុតខភាពល្អ។គ្្់្ ប៏ាន�ងឹែងថ�រថាចណំា្ក់ារធនះនឹងធលើ្ទឹ្ ចិ្ ឆ្្មប

ធវជ្ជបណ្ឌិ ្នងិគលិានុបោឋា ្-យកិាធ្វើការជាមយួគ្នា ធៅធពល្តធសងា្គ ះបន្ាន់កពមទាងំែល់្ឲ្យឆ្មបនតូវឱកា្តធរៀន្តតូក្ជនំាញែ្មរៗី
ធ�ើម្រីជយួ��ឲ្យការ្តកមាលកានថ់្មាន្ុតវ្្ថភិាព។
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គណៈ្មាមា ្ិការសុខភាពសហគមន៍
ធកកាយបញ្ប់្ ចិ្កបជុ្ំតហគមន៍្ ំធនាះក រ្ុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តបានជយួ��បធងកើ្ គណៈ្មា្ម ្ិការ្ុតខភាព្តហគមន៍
ថ�លមាន្តមា្តភាពជា្តមាជិ្ ្តហគមនច៍ា្់តនងិធ ្្មងបគុ្គលិ្្ុតខាភបិាលនងិអន្ា �ឹ្ នាំ្ នាុងមតូលោឋា ន។គណៈ្ មា្ម ្ិការ
្ុតខភាពបានជយួ��ធ្វើការជាមយួមណ្ឌ ល្ុតខភាពធ�ើម្រីធរៀបចំថែនការ្តធសងា្គ ះបន្ាន្់តហគមន៍នងិបាន្តង់“ែ្ះមា្ុភាព
គ្្ម នធកគ្ះថានា ្”់មយួធ�ើម្រីឲ្យស្ត្រីម្ពរីឆ្ងា យអាចសានា ្ធ់ៅទរីធនាះជាមយួកគរួសារពួ្ ធគ្នាុងអ�ុំងប៉នុា្ម ន្តប្ាហ៍ចុងធកកាយ
មនមែធ្ពាះ។

ធោយមានការជួយ��ធកជាមថកជងពរីអង្គការអន្រជា្ិ
CAREគណៈ្មា្ម ្ិការបានបញុ្ះបញ្តូលរោឋា ភបិាល
ឲ្យបញ្ជតូ នធវជ្ជបណ្ឌិ ្បថន្ថមធ�ើម្រីមណ្ឌ ល្ុតខភាពអាច
ធបើ្ �ធំណើ រការ២៤ធម៉ាង ន្ាុងមយួមែងានិងធ�ើម្រីធានាថា
ពួ្ ធគមាន្តមាភា រធពទ្យនងិ្ម្តកមាបធ់កបើកបា្់ត្នាុង
ធពល្តធសងា្គ ះបន្ាន។់

សុខភាពសកមាប់ទា ំ្ អស់គ្នា
ខណៈថ�លទនំា្ទ់នំងរវាងស្ត្រីធៅ្នាុង្តហគមន៍នងិបគុ្គលិ្្ុតខាភបិាលកានថ់្ល្អកបធ្តើរស្ត្រីបាននា្ំតមាជិ្ កគរួសារពួ្ ធគ
ទាងំអ្់តម្ទទលួធ្តវាថែទា្ុំតខភាព។ស្ត្រីកានថ់្ធកចើនបានម្មណ្ឌ ល្ុតខភាពជាមយួម�គតូរប្់តពួ្ធគធ�ើម្រីទទួលធ្តវា
ពនិិ្ ្យមែធ្ពាះនងិ្តកមាលធហើយ្ប៏ាននាំ្ តូនៗម្ទទួលធ្តវាថានា បំងាក រែងថ�រ។ធៅធពលថ�លបុរ្តកានថ់្ចតូលរមួពា្ព់ព័ន្ធ
ជាមយួនឹងការថែទាមំែធ្ពាះពួ្ ធគ្ប៏ានយល់�ងឹអពំរី្ុតខភាពផ្្ល់ខលាួនរប្់តពួ្ ធគែងថ�រ។បុរ្តមានអារម្មណ៍ថាខលាួនក្រូវបាន
ទទលួសាវ គមនធ៍ៅមណ្ឌ ល្ុតខភាពនងិបានចាបធ់ែ្ើមម្ទទលួធ្តវា្ុតខភាពតាម្កមរូវការផ្្ល់ខលាួនរប្់តពួ្ ធគែងថ�រ។
ខណៈថ�ល្ិតទ្ធសិ្្តរីវប្្ម៌នងិធ្តច្្រីមែលាែនាតូរក រ្ូវបានធគ្រពស្ត្រីកានថ់្ធកចើនបានធកជើ្តធរ ើ្តយ្ការ្តកមាល ត្ូនធៅមណ្ឌ ល
្ុតខភាព។រយៈកាលធកកាយម្តាមរយៈការធផ្្្ការយ្ចិ្ ទុ្្ោ្ធ់ៅធលើ្ិតទ្ធរិប្់តមនុ្ត្សកគបរ់តូប្នាុងការទទួលបាន
ការថែទា្ុំតខភាព្ុតខភាពរប្់តស្ត្រីមានមែធ្ពាះនិងទារ្ធៅ្នាុងទរីក រ្ុងវ រីលកា្តបានល្អកបធ្តើរធ�ើងធកចើនធហើយវា្ជ៏ាការ
ល្អកបធ្តើរ្តកមាបស់្ត្រីនងិបុរ្តកគបវ់ ព័យែងថ�រ។

សំងេ្សសតោបី និ្ភាពជាអនា្�ឹ្នា ំ
្តហគមនទ៍រីក្រុងវ រីលកា្តបានធបាះធឆ្នា ្ធលើែវកិាក្រុងធ�ើម្រីទទលួបានការធានាថាចនំនួទឹ្កបា្ជ់ា្ល់ា្ម់យួក្រូវបានែល់្
្តកមាប់គ្កំទ្ម្មវ ិ្ រី្ុតខភាពស្ត្រីជាធរៀងរាល់ឆ្នា ។ំរ�ឋាបាលក្រុង្ប៏ានបធងកើ្ ្ំថណងជាអចិមសនយ្ម៍យួថ�លធ ើ្្ ធចញពរីការ
ធបាះធឆ្នា ្្តកមាបែ់ល់្ជតូនស្ត្រីមយួរតូបធ�ើម្រីក្រ្ួ ពនិិ្ ្យ្ចិក្ារ្ុតខភាពរប្់តស្ត្រី។ការណ៍ធនះមាននព័យថាស្ត្រីពរីទរីក្រុងវ រីលកា្ត
ផ្លា ្់តប្តូរធវណគ្នា កាន់្ ំថណង�ឹ្ នាំនងិមាន្ំតធ�ងមយួ្នាុងការធ្វើធ្តច្្រី្តធកមចចិ្្អពំរី្ុតខភាពស្ត្រីនងិការអភវិឌ ្ឍរប្់ត
្តហគមនព៍ួ្ ធគ។

បញ្ហា កបឈមបដនថែម
ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តបាន្តធកមចនតូវ្តមទិ្ធែលជាធកចើនប៉ុថន្្ធ៏ៅមានបញ្ហា កបឈមជាធកចើនែងថ�រ។ភាពក្រីក្
នងិការជធមលាៀ្តធចញពរីែះ្្តថម្ងធៅថ្ជាឧប្តគ្គចំធពាះការថែទា្ុំតខភាពស្ត្រី។ធទាះបរីជាស្ត្រីបានទទលួការធគ្រព្ធ៏ោយ
មនុ្ត្សមយួចនំនួធៅថ្គិ្ ថាស្ត្រីគួរធផ្្្ការយ្ចិ្ ទុ្្ោ្ធ់លើការចិញឹ្ម ត្ូនវញិល្អជាង។ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្ត
បាន�ងឹថាបញ្ហា កបឈម្ពុំងធ ើ្្ មានទាងំធនះនឹងទាមទារនតូវការធរៀបចចំា្ថ់ចងការងារធោះកសាយជាបន្ធៅមខុធទៀ្។
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ការធរៀបចសំហគមនគ៍ជឺា�ធំណើ រការមយួ
�តូចថ�លបទពធិសា្នរ៍ប្់តស្ត្រី ន្ាុងទរីក្រុងវ រីលកា្តបានបងាហា ញការធរៀបច្ំតហគមនគឺ៍ជា�ធំណើ រការជាបន្បន្ាបម់យួថ�លទាម
ទារឲ្យមានធ្តច្្រីកាលា ហានការលះបងធ់ពលធវលានងិការអ្់្ ្្ម ។់រាល់ជំហានថ�លធបាះធៅមខុនាមំ្នតូវធមធរៀនជាបទពិធសា្
នែ៍្មរៗី នងិបញ្ហា កបឈមែ្មរៗី ថ�លក្រូវធោះកសាយ។ពួ្ ធគអាចនងឹក្រូវធកបើរយៈធពលយតូរធ�ើម្រីបញុ្ះបញ្តូលឲ្យធគទទួលគំនិ្នងិ
បនសា៊ខំលាួនធៅនងឹការផ្លា ្់តប្តូរថ�លធ ើ្្ ធ�ើង។ខណៈថ�លមនុ្ត្សកានថ់្ធកចើនចតូលរមួ ន្ាុង�ធំណើ រការមនការផ្លា ្់តប្តូរធនាះជធមាលា ះ្៏
នងឹអាចធ ើ្្ ធ�ើងធកចើនែងថ�រ។ប៉ុថន្ការបញ្តូលឲ្យមនុ្ត្សកានថ់្ធកចើនម្ចតូលរមួ្ប៏ធងកើ្ នតូវឱកា្តកានថ់្ធកចើនធ�ើម្រីទទួល
បាននតូវគនិំ្ែ្មរៗី ្តម្ព័ន្ធភាពែ្មរៗី នងិជនំាញែ្មរៗី ថ�លនឹងក្រូវធរៀន្តតូក្នងិថច្រថំល្ែងថ�រ។

ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តបានឆលាងកា្ជំ់ហាននងិ�ណំា្ក់ាលជាធកចើន្នាុង�ធំណើ រការធរៀបចំរប្់តពួ្ ធគ។
ពួ្ ធគបានធ វ្ើ្ត្ម្មភាពធហើយបន្ាបម់្បានក្ះិរះិពិចារណាធ�ើងវញិោ៉ងយ្ចិ្ ទុ្្ោ្ធ់លើ្ត្ម្មភាពធនាះមនុនឹងអនុវ្្
ជហំានបន្ាប។់ពួ្ ធគបានអនុវ្�ំ្ធណើ រការធនះជាធកចើន�ងធហើយជាមយួនឹងជហំាននរីមយួៗទាងំធនាះពួ្ ធគកានថ់្យល់�ងឹ
បាន្ុតរីជធករៅអពំរីបញ្ហា ថ�លពួ្ធគចងធ់ោះកសាយឧប្តគ្គថ�លពួ្ ធគជបួកបទះ�ធំណាះកសាយថ�លអាចធៅរចួនងិមនុ្ត្ស
�មទធទៀ្ថ�លពួ្ ធគក រ្ូវការឲ្យចតូលរមួ។

ទាងំធនះគជឺាជហំានថ�លពួ្ ធគបានអនុវ្្៖

ចាបធ់ែ្ើមពរីបទពិធសា្ន៍
ទយើងបានោបទ់្តែើមពីបេពិទស្្នជ៍វីែិផ្ទៃ លខ់ លានួរបសទ់យើងជាមួយ 

នឹងការរានផ្ទៃទរះ និងការសម្រាលកនូ។ ទយើងបានែងឹទរឿងរា៉ា វ 

តែល បានទកើែទឡើងចុំទរះនាងសនីូយ៉ា  និងអនាកសស ីលសូ ។ ទយើង 

បាន ទសនើឲ្យសសតែ ីែផេទេៀែទៅកនាញងសហគមនទ៍្វើការតចករ ុំតលក 

នវូបេពិទស្្ នរ៍បស ់ពកួទគ។

ទយើងបានែងឹថា សសតែ ីរានា ក់ៗ ម្រេតហលជាមិនអាច ទ្វើឲ្យ 

រាន ការផ្លា សរ់េតែូរបានទេ ប៉ាញតនតែទបើសសតែ ីរមួគ្នា ជាម្ករុម 

ទនាះទយើងអាច នឹងរានអុំណាចខ្លា ុំងលមមនឹងអាច 

ទ្វើឲ្យអវីៗ ផ្លា សរ់េតែូរបាន។ 

បនាទៃ បម់ក ទយើងបានម្រេតមម្រេមូល ពែ័រ៌ាន 

បតនថាម។ ទយើងបានបទងកើែសម្ពន័្ធមិែតែតែល បាន 

ជយួទយើងឲ្យកានត់ែយលែ់ងឹបតនថាមអុំពី សិេ ្ធ ិ

របស ់ទយើងកនាញងការេេលួបានការតែទា ុំសញខភាព។ 

ទយើងបានែងឹថា រានសសតែ ីជាទម្ច ីន ជាពិទសសសសតែ ី ជនជាែ ិទែើម 

ភាគែចិម្ក ីម្ក បានជបួម្រេេះការលុំបាកកនាញងការេេលួទសវា 

តែទា ុំសញខភាពសសទែៀងគ្នា ។ ការពិនិែ្យទមើលចុំណញ ចសសទែៀង

គ្នា ទា ុំងទនះ បានជយួឲ្យទយើងយលែ់ងឹថាទែើបញ្ហា ទ្សេងៗគ្នា ទា ុំង

ទនាះ ករ៏ាន េុំនាកេ់ុំនងជាមួយគ្នា ទដ្យរទបៀបណា្ងតែរ។ 

�្ក្តង់នងិវភិាគបទពិធសា្ន៍

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ធរៀបចំថែនការ្ត្ម្មភាព

ធ្វើ្ត្ម្មភាព

វាយ្មមលា្ត្ម្មភាពនងិក្ះិរះិពិចារណាអពំរីបទពិធសា្ន៍

ទយើងបានសទម្មចចែិតែថាទែើកចិក្ារ អវីខ លាះតែល ទយើង ចងទ់ផ្តែ ែ

សុំខ្នទ់ៅកនាញងការងារទរៀបចុំរបសទ់យើង។ ទយើងបាន គែិគរូ អុំពី 

ទគ្លទៅរយៈទពលខ លា ីនិងតវងតែល ទយើងចង ់សទម្មច ឲ្យបាន និង

បានពិភាកសាពីយញេ ្ធស្សសតែសម្រាបទ់ម្រេ ីម្ រាស់្ ងតែរ។ 

ទយើងបានវាយែផមលាបេពិទស្្នរ៍បសទ់យើងជាមួយនឹង 

កចិម្្រេជញុំេមួីយរបសទ់យើង និងបានទម្រេ ីម្ រាសក់ារវាយែផមលា

ទនាះទែើម្តីកសម្មរួលយញេ ្ធស្សសតែ និងទគ្លទៅរបសទ់យើង។ 

ទយើងទរៀនសមូ្ែ អភវិឌ ្ឍ និងរកីចទម្ម ីនជាមួយនឹង 

សកមមាភាពនីមួយៗតែលទយើងបានអនញវែតែ។

១. ចាបព់ផ្រើម ពបី  

បទពឌិពសា្ន ៍

២. �កសសង ់នឌិងេភិាគ 

បទពឌិពសា្ន ៍

៣. ពរៀបចតំផនការ 

សកមមាភាព 

៥. វាយតថមលា 

សកមមាភាព 

នឌិង  ម្ត ឌិវះរវិះ  

ពឌិចារណា អំពបី 

បទពឌិពសា្ន ៍

៤.  ព្្ើ 

សកមមាភាព

រាលស់កមមាភាពតែលទយើងបានអនញវែតែ 

គជឺាបេពិទស្្នែ៍មាីមួយ ទហើយ 

រាលទ់ពល  តែលទយើងបានវាយែផមលា និង 

ម្ែ ិះរះិពិោរណាទលើសកមមាភាពមួយ 

ការរកីចទម្ម ីនកប៏នតែទកើែទឡើង។ 

ទយើងបានទ្វើ សកមមាភាព  

ែុំបូងរបសទ់យើង ទដ្យ ទយើង 

បាន ទៅជបួ ជាមួយ បញគ្គលិក 

មណ្ឌ លសញខភាព។

ការដរៀបចំមនុសសេជាដចចើនដៅកនាុង 

សហគមន៍ របសព់កីដគទនឆលែងកាត ់

�ណំាកក់ាទ ជាដចចើន�ូច ទន  

បង្ហា ញ   ខាងដទើ។ ដដ្យដហតុ ថា 

ជហំាន   កងំដនោះ ចតរូវទន អនុវត្ 

ម្ង ដហើយ  មង្ ដ ៀ្ត អនាក ដរៀបច ំ

សហគមនមី៍យចនំនី ទន ដៅ 

�ដំណើ រការដនោះថាជា ាខសេវណ័្ឌ មីយ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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សកម្មភាពធ�ើម្ បីជរំញុការធរៀបចំ 
ធៅរាល់ជំហានថ�លនឹងក្រូវអនុវ្្្ត្ម្មភាព្នាុងធ្តៀវធៅធនះអាចជយួ��អន្ា អភវិឌ ្ឍខលាួនធៅមខុខណៈថ�លអន្ា ្ពុំងធរៀបចំ

្ចិក្ារធៅ្នាុង្តហគមនរ៍ប្់តអន្ា ។្នាុងការធកជើ្តធរ ើ្ត្ត្ម្មភាពម្ធកបើកបា្់តគឺអាក្តព័យធៅធលើធគ្លធៅថ�លអន្ា 

ចងប់ាន។

ចាបធ់ែ្ើមពរីបទពិធសា្ន។៍ឧទាហរណ៍្ត្ម្មភាពអាចរមួមាន�តូចខាងធកកាម៖

• ចាបធ់ែ្ើមការ្តនន្ាអំពរីបញ្ហា ។

្តតូមធមើល៖ធកបើកបា្់តរតូបគនំតូរធ�ើម្រីពភិា្សាពរីអ្្ថកបធោជនម៍នការធរៀបចំថែនការកគរួសារ(ទពំព័រ180)នងិធ�ើរពា្់

ថ្ត្្ធជើងរប្់តនាង(ទពំព័រ254)។

• ជយួ��មនុ្ត្សឲ្យមានអារម្មណ៍កានថ់្ងាយក្តរួល្នាុងការនោិយអពំរីកបធានបទថ�លពបិា្្នាុងការពិភា្សា។

្តតូមធមើល៖អាវធអៀមមានរតូបកបោបប់នព្តូជ(ទពំព័រ78),ថល្ង្សំាន្្ិតច្ុតរីប៊រីងធហា្គ (ទពំព័រ86),ធ ើ្ក្ងណ់ាខលាះថ�ល

ជាចណុំច្តធកមើប(ទពំព័រ89),ថល្ង្ំសាន្ធកសាមអនាមព័យ(ទពំព័រ131),និងថល្ងនទិានធរឿង៖ធរឿងនទិានកគរួសារ២

(ទពំព័រ182)។

• លា្ក្ោងអវរីថ�លមនុ្ត្សបាន�ងឹរចួម្ធហើយ។

្តតូមធមើល៖ធរឿង្តមាងា ្់(ទពំព័រ109),អណំាចខាលា ងំនងិអណំាច្ចិ(ទពំព័រ154),ថល្ងជញ្្ជ ងំថែនការកគរួសារ

(ទពំព័រ197),នងិថល្ងទ្ត្សនទ៍ាយជាមយួនឹងការ្ំតថ�ងធរឿង្ំថបលាងខលារី៖វាជាធពល្តធសងា្គ ះបន្ាន!់(ទពំព័រ241)។

• ជយួ��មនុ្ត្សកបមតូលពព្័ ម៌ានបថន្ថមនិងថច្រថំល្ចំធណះ�ងឹ។

្តតូមធមើល៖ការកបថមកបមតូលកទព្យ្តម្្្ិធ�ើម្រីថ្តវងរ្្នធាន្តកមាបក់ារបងាក រជំងកឺាមធរាគ្នាុង្តហគមន៍

(ទពំព័រ135),ការធ្៊តើបអធងក្ ជាក្រុមអពំរ្ី នួាទរីនងិភារ្ិច្រប្់តអាជាញា ្រ្នាុងមតូលោឋា ន(ទពំព័រ172),ថែនទរីធឆ្្ះធៅកាន់

មា្ុភាពគ្្ម នធកគ្ះថានា ្់(ទពំព័រ218),នងិថ្វចញឹ្ិមក្រីអំពរីបទពធិសា្នធ៍ពល្តកមាល ត្ូន(ទពំព័រ234)។
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�្ក្តង់នងិវភិាគបទពិធសា្ន។៍ឧទាហរណ៍្ត្ម្មភាពអាចជយួ��ក្រុមរមួមាន�តូចខាងធកកាម៖

• ថ្តវងយល់ពរីទនំា្ទ់នំងរវាងបទពិធសា្នធ៍ែ្សងៗនងិបញ្ហា ធែ្សង។

្តតូមធមើល៖្ុល្យភាពមនបន្ុ្(ទពំព័រ54),ថល្ង្សំាន្�តូមរីណតូ (ទពំព័រ56),ធ្ើអវរីធៅជាការរមួធភទ្តកមាបប់ុរ្ត?

ធ ើ្អវរីធៅជាការរមួធភទ្តកមាបន់ារ រី?(ទពំព័រ94),និងធរឿងធល្ាននោិយអពំរីជងំកឺាមធរាគ(ទពំព័រ123)។

• ពនិិ្ ្យធមើលកានថ់្យ្ចិ្ ទុ្្ោ្ធ់លើមតូលធហ្ុឫ្តគល់មនបញ្ហា ធៅ្នាុង្តហគមន។៍

្តតូមធមើល៖ធ�ើមធឈើបញ្ហា ពិភា្សាពរីឧប្តគ្គមនការធរៀបចំថែនការកគរួសារ(ទពំព័រ202),បធងកើ្ ថខ្សចងាវ ្ម់តូលធហ្ុ

(ទពំព័រ223),្ំតថ�ង្ពួរីមតូលធហ្ុថ�លស្ត្រីមានមែធ្ពាះមនិបានទទលួធ្តវាថែទាំ(ទពំព័រ229)។

• ធមើលបញ្ហា តាមវ ិ្ រីែ្មរៗី ឬបធងកើ្ វ ិ្ រីែ្មរៗី ្តកមាបធ់មើលបញ្ហា ។

្តតូមធមើល៖កបអបធ់យនឌព័រ(ទពំព័រ44),ផ្លា ្់តប្តូរធគ្លការណ៍(ទពំព័រ65),ពិភពែសាយពាណិជ្្ជ ម្មធោយយ្ស្ត្រី្ិតច្ុតរី

នងិបុរ្តសាច�ំុ់ជាឧប្រណ៍ែ្សពវែសាយ(ទពំព័រ68),និងការធរៀបចឲំ្យមាន្ុល្យភាពអណំាច(ទពំព័រ156)។

• ថ្តវងយល់ពរីទ្ត្សនៈធែ្សងគ្នា ។

្តតូមធមើល៖ថ្វចញឹ្ិមក្រីជយួ��ឲ្យយុវជននិងមនុ្ត្ស្ំនិោយអពំរីការពនយារ្ំធណើ ្(ទពំព័រ186),ទ្ត្សនៈជាធកចើន!

(ទពំព័រ259),និងការកបកានយ់្ជហំរមយួ(ទពំព័រ261)។

• ក្តមមពរីការផ្លា ្់តប្តូរ។

្តតូមធមើល៖ចុះធបើគ្្ម នកបអបធ់យនឌព័រវញិ?(ទពំព័រ46),វ ិ្ រីរប្់តធយើង(ទពំព័រ51),ផ្លា ្់តប្តូរធរឿងរ៉ាវផ្លា ្់តប្តូរជរីវ ិ្ 

(ទពំព័រ96),ការ្ំតថ�ងធរឿង“បញ្បធ់ៅធោយភាពរ រ្ី រាយ”ធ�ើម្រីគិ្ អពំរីការផ្លា ្់តប្តូរ(ទពំព័រ153),ឆលាងកា្ទ់ធនលាធឆ្្ះធៅ

កាន់្ុតខភាព(ទពំព័រ188),និងក្តមមពរីធ្តវា្ុតខភាពថ�លធយើងចងប់ាន(ទពំព័រ278)។

ធរៀបចំថែនការ្ត្ម្មភាព។ឧទាហរណ៍្ត្ម្មភាពអាចរមួមាន�តូចខាងធកកាម៖

• គិ្ អពំរីអន្ា ថ�លពួ្ ធគចាបំាចក់ រ្ូវបញុ្ះបញ្តូលឬធ្វើការជាមយួធ�ើម្រ្ី សាងការគ្កំទ។

្តតូមធមើល៖្ំតថ�ង្កួារពិភា្សាជាក្រុមអពំរីថែនការកគរួសារ(ទពំព័រ206),បធងកើ្ ថែនទរីអណំាច(ទពំព័រ284),និងបធងកើ្ 

ថែនទរីគនិំ្(ទពំព័រ288)។

• ធ្វើថែនការ។

្តតូមធមើល៖ធ្វើថែនការ្ត្ម្មភាពមយួ(ទពំព័រ26),ការ្តធកមច្្រី្ុតបនិរប្់តអន្ា (ទពំព័រ67),្ំតថ�ង្ួជាអន្ា ធៅជិ្

្ថនលាងធ ើ្្ ធហ្ុ(ទពំព័រ160),ថល្ងធបាះថខ្សបែុំ្តគនិំ្រ្�ធំណាះកសាយ(ទពំព័រ205),ការធបាះធឆ្នា ្ជាមយួនឹង

្តញ្ញា ចុចៗ(ទពំព័រ225),ធកជើ្តធរ ើ្តរវាងបញ្ហា ឬយុទ្ធសាស្តខុ្្តៗគ្នា នងិការបធងកើ្ សារ្្៊តតូម្ិថ�លមានកប្ិតទ្ធភាព

(ទពំព័រ290)។

• ធរៀននងិអនុវ្ជ្នំាញែ្មរៗី ថ�លចាបំាចធ់�ើម្រីអនុវ្្្ត្ម្មភាព។

្តតូមធមើល៖អនុវ្ក្ារ្តនន្ាអពំរីបញ្ហា ែលាតូវធភទជាមយួម�គតូ(ទពំព័រ100),ថល្ងទ្ត្សនទ៍ាយជាមយួនងឹការ្ំតថ�ងធរឿង

្ំថបលាងខលារី៖វាជាធពល្តធសងា្គ ះបន្ាន!់(ទពំព័រ241),នោិយថាធទចំធពាះការ្ត្រីបធន្ា្តនងិការបន្ះុបងា្អ ប់(ទពំព័រ262),

នងិ្ំតថ�ងធរឿងធល្ានធ�ើងវញិ៖ការ្តធសងា្គ ះជរីវ ិ្ ធកកាយធពលរលំតូ្(ទពំព័រ265)។

វាយ្មមលា្ត្ម្មភាពនងិឆលាុះបញ្្ងំ្ត្ម្មភាព។

្តតូមធមើល៖ធហ្គមធបាះម្ត្(ទពំព័រ149),និងធហ្គម្្បលធបះ�តូងម�(ទពំព័រ236)។
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ការអនវុ្្សកម្មភាពធ�ើម្ បីសខុភាពសស្បី  
គជឺាការថកលម្អជបីវិ្  មនសុ្សកគបរ់បូ
ស្ត្រីធៅ្នាុងក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តក្រូវបានផ្លា ្់តប្តូរធោយសារបទពធិសា្នរ៍មួរប្់តពួ្ ធគ។ការធ្វើ្ត្ម្មភាពរមួគ្នា បាន

ជយួ��ពួ្ ធគ្ នាុងការថ្តវងរ្្ំតធ�ងរប្់តពួ្ ធគធៅ្នាុងថែន្ា ធែ្សងៗមនជរីវ ិ្ រប្់តពួ្ ធគ។ពួ្ ធគបានចាបធ់ែ្ើមមានអារម្មណ៍ខុ្តថបល្ា 

ចធំពាះខលានួឯងនងិ្តម្្ថភាពរប្់តខលានួ។ធៅធពលខលាះមនិថមនជាការងាយក្តរួល្តកមាបព់ួ្ ធគបញុ្ះបញ្តូលឪពុ្ឬសាវ មរីពួ្ ធគ

ឲ្យធជឿជា្ថ់ាការផ្លា ្់តប្តូរគឺធ�ើម្រីភាពល្អកបធ្តើរធនាះធទ។ប៉ថុន្ទនំា្ទ់នំងរប្់តពួ្ ធគធៅឯែះ្្ប៏ានចាបធ់ែ្ើមផ្លា ្់តប្តូរបន្ចិមង្ៗ

ខណៈថ�លសាវ មរីនងិ្តមាជិ្ កគរួសារពួ្ធគធមើលធ�ើញពួ្ ធគកបកានយ់្ភាពជាអន្ា �ឹ្នា។ំពួ្ ធគមានអារម្មណ៍ថាខលានួបាន

ទទលួការែល់្្មមលានងិភាពធជឿជា្់ធហើយ្ប៏ានចាបធ់ែ្ើមធ�ើរ្នួាទរី�រ៏ងឹមាមំយួ្នាុងការធ្វើធ្តច្្រី្តធកមចចិ្ធ្ៅឯែះ្នងិធៅ្ នាុង

ជរីវ ិ្ រប្់តពួ្ ធគ។

ធោយធហ្ុថាពួ្ ធគបានធផ្្្ការយ្ចិ្ ទុ្្ោ្ធ់ៅធលើ�ធំណើ រការរប្់តក្រុមពួ្ ធគ្តមាជិ្ ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុង

វ រីលកា្ត្ទ៏ទលួបានគនិំ្ែ្មរៗី ទា្ទ់ងនឹងអណំាច។ពួ្ ធគសំ៊ានងឹការកបឈមមខុជាមយួអាជាញា ្រនងិការធ្វើឲ្យកបា្�ថា

កគបគ់្នា មាន្ំតធ�ងមយួធ្ត្មើគ្នា ។ស្ត្រីថ�លមនិធចះអានឬ្តរធ្តរឬមនិធចះភាសាធអ្ត្បញ៉្ុតទ្ធថ្មានអារម្មណ៍ថាគនំិ្ 

រប្់តពួ្ ធគមាន្មមលា�តូចគ្នា នងឹគនិំ្រប្់តអន្ា �មទែងថ�រ។ធកកាយម្មានយុវជនកានថ់្ធកចើនធ�ើងបានចតូលរមួ្នាុង្ច្ិខិ្ ខំ

កបងឹថកបងធលើ្្ម្់្ត្ុតខភាព្តហគមនថ៍�លបានពកងងឹ្នួាទរីរប្់តពួ្ ធគ្នាុងនាមជាអន្ា �ឹ្ នា្ំតហគមនជ៍ាទតូធៅ។

ធមធរៀន្ំតខាន់ៗ មយួចនំនួថ�លស្ត្រីទាងំធនាះបានធរៀន្តតូក្ធៅ្នាុង�ធំណើ រការធរៀបចំក្រុម្នាុង្តហគមនរ៍ប្់តពួ្ ធគមាន៖

• ែល់្្មមលា�ល់មនុ្ត្សជា្នធានថ�ល្ំតខានប់ែុំ្។ថ្តវងរ្ពួ្ ធគមនិថមនឲ្យពួ្ ធគថ្តវងរ្អន្ា ធនាះធទ!ជថជ្ជាមយួ

ស្ត្រីធៅឯែះ្និងធៅតាមទរ្ី ថនលាងថ�លពួ្ ធគថ្ងថ្ជបួជំុគ្នា �តូចជាែសារសា្ថ នរីយរែយន្ក្រុងសាលាធរៀនទរ្ី ថនលាងធ្វើការ

នងិកបភពទឹ្។ធគ្រពគនិំ្កបមពណរី នងិការ្តធកមចចិ្្រប្់តគ្នា ធៅវញិធៅម្។

• ជយួ��ស្ត្រីឲ្យធចះជយួ��ខលាួនឯង។ស្ាប់្ ្រ្ី ងវល់្កមរូវការនិងទ្ត្សនៈរប្់តស្ត្រីនងិជយួ��ពួ្ ធគថ្តវងរ្�ំធណាះកសាយផ្្ល់

ខលាួនរប្់តពួ្ ធគ។ធរៀបចំថែនការជាមយួគ្នា នងិមនិថមន្តកមាបគ់្នា ធោយមនិយ្គនិំ្ណាមយួកគបធលើគនិំ្�មទធទៀ្

ធនាះធ�ើយ។

• ថច្រថំល្ចំធណះ�ងឹ។ធរៀន្តតូក្ពរីមនុ្ត្សថ�លអន្ា បានជយួ��និងថច្រថំល្ចំធណះ�ងឹថ�លអន្ា មាន។ជយួ��អន្ា �មទ

ថ្តវងរ្ពព្័ ម៌ានថ�លពួ្ ធគក្រូវការធ�ើម្រីធោះកសាយបញ្ហា ផ្្ល់ខលាួនរប្់តពួ្ ធគ។

• ោ្ក់្រុមជាធកចើនបញ្តូលគ្នា ។ថ្តវងរ្ការគ្កំទពរី្តម្ព័ន្ធមិ្ ្ថ�លរមួមានទាងំបុរ្តយុវវ ព័យទាងំពរីរធភទធម�ឹ្ នាំ

្តហគមន៍អង្គការមនិថមនរោឋា ភបិាល(NGOs)នងិទរីភានា ្ង់ាររោឋា ភបិាល។ធរៀបចំធ�ើម្រីបងាហា ញពួ្ ធគថាជរីវ ិ្ មនុ្ត្ស

កគបរ់តូបអាចល្អកបធ្តើរធ�ើងតាមរយៈការធ វ្ើការជាមយួគ្នា ធឆ្្ះធៅ្តធកមចធគ្លធៅរមួ។
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គនំិ្ ្ចូៗអាចនាឲំ្យមានការផ្លា សប់្រូ្ំៗ
ការផ្លា ្់តប្តូរថ�លបានចាបធ់ែ្ើមជាមយួនឹង្តហគមនម៍យួ្អ៏ាចែ្សពវែសាយនងិជរំញុទឹ្ ចិ្ �្ល់្តហគមន�៍មទថ�លធៅ

ឆ្ងា យែងថ�រ។ធៅធពលខលាះការខិ្ ខំកបងឹថកបងរប្់តក្រុម ត្ូចមយួបាន្លំតូ្លា្់តថកបកាលា យជាចលនាមយួថ�លនាឲំ្យមាន

ការផ្លា ្់តប្តូរ្ ំៗ ធៅ្នាុងសា្លធលា្។

ក្្ួតង្ុតខាភបិាលមនកបធទ្តធបរ៉តូអនុមព្័ កបមពណរី រប្់តស្ត្រីជនជា្ខិចិឆ្វ ។ក្រុម្ំតធ�ងស្ត្រីក្រុងវ រីលកា្តមនិថមនជាក្រុម

ថ្មយួគ្ធ់ៅ្នាុងកបធទ្តធបរ៉តូថ�ល្្៊តតូម្ិធ�ើម្រីទទលួបានធ្តវាពិនិ្ ្យមែធ្ពាះនងិ្តកមាល ត្ូនកប្បធោយ្ុតវ្្ថភិាព

ថ�លធគ្រពវប្្ម៌នងិកបមពណរី រប្់តកបជាជនខិចឆ្វ ធនាះធទ។អង្គការ�មទធទៀ្និងបគុ្គលិ្្ុតខាភបិាល្ប៏ានចាបធ់ែ្ើម

ធមើលធ�ើញថាជរីវ ិ្ ស្ត្រីអាចនងឹក រ្ូវបានជួយ��្តធសងា្គ ះតាមរយៈការធ វ្ើឲ្យធ្តវា្ុតខាភបិាលមានភាពងាយក្តរួលនងិសាវ គមន៍

្តកមាបស់្ត្រីទាងំអ្់តនងិតាមរយៈការកចបាចប់ញ្តូលជំនាញធវជ្ជសាស្្តជាមយួនឹងកបមពណរី រប្់តស្ត្រីែងថ�រ។ចាបត់ាងំពរី

ឆ្នា ២ំ០០៥ម្ស្ត្រីធៅ្នាុងថែន្ា ខលាះមនកបធទ្តធបរ៉តូអាចធកជើ្តធរ ើ្តយ្ការ្តកមាល ត្ូនធៅមណ្ឌ ល្ុតខភាពតាមរធបៀបកបមពណរី ។

ក្្ួតង្ុតខាភបិាលែ្្គ ែ់្គង់្ ធនា្ថ រ្តកមាល ត្ូននងិ្កមរូវឲ្យបគុ្គលិ្ធពទ្យទទលួការបណុ្ះបណ្ាលអពំរីការែល់្ធ្តវាថ�លធគឲ្យ

ធ ្្ម ះថា“ធ្តវា្តកមាល ត្ូនធោយអង្គុយកចធហាង។មានែះ្មា្ុភាពគ្្ម នធកគ្ះថានា ្ធ់ៅ ន្ាុង្តហគមនធ៍កចើងជាង៥០០្ថនលាង។

បច្ុប្ននាមានស្ត្រីជនជា្ខិចិឆ្វ តាមជនបទកានថ់្ធកចើនធ�ើងបានម្មណ្ឌ ល្ុតខភាពធ�ើម្រីទទលួធ្តវា្ុតខភាពធហើយមាន

ស្ត្រីកានថ់្្ ចិ្ចួថ�លបានសាលា បធ់ោយសារមតូលធហ្ុពា្ព់ព័ន្ធនងឹការ្តកមាល ត្ូន។

មាតុភាពគ្មា នងកគ្ោះថ្នា ្់គឺជាសិទ្ិមនុស្សមួយ
្ត្ម្មជនធៅតាមមតូលោឋា នរមួជាមយួបគុ្គលិ្្ុតខាភបិាលអន្ា �ឹ្ នានំធោបាយនងិអង្គការធកៅរោឋា ភបិាលបាន្្៊តតូម្ិធ�ើម្រី

ទាមទារឲ្យក្រុមកបឹ្ សា្ិតទ្ធមិនុ្ត្សមនអង្គការ្តហកបជាជា្ិធចញនតូវធ្តច្្រី្តធកមចមយួ្ត្រីពរីមា្ុភាពគ្្ម នធកគ្ះថានា ្។់ធរឿងរ៉ាវពរី

្តហគមនន៍ានា�តូចជា្តហគមន៍្ នាុងក្រុងវ រីលកា្តបានបញុ្ះបញ្តូលឲ្យមនុ្ត្សធជឿថាមរណភាពថ�លអាចទបស់ាក ្ប់ានរប្់ត

ស្ត្រីមានមែធ្ពាះមនិថមនកគ្នថ់្ជាធសា្នា�្ម្មមយួប៉ុធណា្ណ ះធទប៉ុថន្ថែមទាងំជាការរធំលាភធលើ្ិតទ្ធមិនុ្ត្សរប្់តនាងែងថ�រ។
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