
178	

ជពំកូ ៧

ការចាបផ់្តើមនិយាយអំពីផ្នការគ រ្ួសារ....................................................................................................... 180

សកម្មភាព៖ផគបើរូបភាពផ�ើម្ីពភិាកសាអំពី្ លគបផយាជន៍ននផ្នការគ្រួសារ........................................... 180

សកម្មភាព៖ការសផមតង៖ផរឿងគ្រួសារពីរ....................................................................................... 182

សកម្មភាព៖អនុវតតនយិាយអំពកីារពនយារកំផ�ើ ត............................................................................. 184

តគមរូវការរបស់មនុស្សផពញវយ័ចំផោះការពនយារកំផ�ើ ត............................................................................ 185

សកម្មភាព៖ផកវគតីជយួ��យុវជននិងមនុស្សផពញវយ័និយាយអពំកីារពនយារកំផ�ើ ត................................... 186

សកម្មភាព៖ឆ្លងទផន្លផៅរកសុខភាព............................................................................................. 188

មផ្យាបាយបង្កា រការមានន្ទៃផោះ................................................................................................................ 190

មផ្យាបាយផ្្សងគ្នា សគមាប់តគមរូវការផ្្សងគ្នា ........................................................................................ 190

វ ិ្ ីរកីរាយកនាុងការផចករផំលកពត័ម៌ានអំពីផ្នការគ្រួសារ............................................................................ 196

សកម្មភាព៖ផល្ងកាត របនទៃះអពីំផ្នការគ្រួសារ............................................................................... 197

ផ្វើឲ្យផ្នការគ្រួសារអាចផៅរកបាន............................................................................................................200

ផរៀនសូគតអពីំបទពិផសា្ន៍របស់សសតី.....................................................................................................200

ពភិាកសាអពីំឧបស ្្គចំផោះផ្នការគ រ្ួសារ.............................................................................................201

សកម្មភាព៖ផ�ើមផ�ើបញ្ហា លពភិាកសាអំពីឧបស្្គចំផោះផ្នការគ្រួសារ...............................................202

ក�ំត់�ំផោះគសាយផ�ើម្ីផកលម្អលទ្ធភាពទទួលបាន...........................................................................204

សកម្មភាព៖�ំុអំផបាះសគមាប់រះិរក�ំផោះគសាយ...........................................................................205

ផ្្ល ស់បតូរឥរយិាបថអំពីផ្នការគ រ្ួសារ...........................................................................................................206

ផតើនរោខ្លះមានអំោចផ�ើម្ីបផងកាើតឥទ្ធពិល?.......................................................................................206

សកម្មភាព៖ការសផមតងអំពីគករុមវា្្មនិផ�លពភិាកសាពីគបធានបទផ្នការគ្រួសារ......................................206

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



	 	 179

លទ្ធភាពទទលួបានផសវាផ្នការគ្រួសារ្ឺជាច�ុំចសំខាន់ផ�ើម្ីផ វ្ើឲ្យសុខភាពសសតីកានផ់តគបផសើរផ�ើយវាជាសិទ្ធិរបស់

ពកួផ្ចផំោះបញ្ហា សុខភាព។សសតីរតឹផតមានសុខភាពល្អផៅផពលពកួផ្សផគមចចិតតផោយខ្លួនឯងផៅផពលោគតរូវរមួផេទ

នងិផពលោគតរូវមានកូន។ផ្នការគ្រួសារផោយការពនយារកំផ�ើ តអាចឲ្យសសតីផ ើ្វការសផគមចចិតតទាងំផោះបាន។

ផ្នការគ្រួសារមនិផមនផទើបផតមានផោះផទ។សសតីផតងផតផគបើវ ិ្ ីមនិរមួផេទនិងការបំផៅផោះផ�ើម្ីបង្កា រការមាន

ន្ទៃផោះ។សសតីខ្លះផគបើគបាស់ចំផ�ះ�ងឹអពីំរ�ូវគបចាផំខរបស់ពកួផ្និងផពលបងកាកំផ�ើ តផ�ើម្ីបង្កា រការមានន ទ្ៃផោះឬ

ជយួ��ពកួផ្ឲ្យមានន្ទៃផោះ។បច្ុប្ននាមានមផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តខុសផប្លកគ្នា ជាផគចើនរមួមានមផ្យាបាយរបាងំ�ូចជា

ផគសាមអោមយ័បុរសឬសសតីមផ្យាបាយផគបើជាតិអរ័ម៉នូ�ូចជាថ្នា ំគគ្ប់ពនយារកផំ�ើ តថ្នា ំចាក់ពនយារកផំ�ើ តនងិកងោក់ផគកាម

ផស្កនិងការពនយារកំផ�ើ តអចិនសនតយ។៍ការផគបើគបាស់មផ្យាបាយទាងំផោះផ្ផៅថ្ការពនយារកំផ�ើ ត។

ការការពារ សខុភាព សស្រី ដោយ 
ដ្រើ្រាស ់ដសវា ផែនការ ្្រួសារ

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



180	 ការការពារ សុខភាព សស្ើ ដោយ ដ្រើ្រាស់ ដសវា ផែនការ ្្រួសារ

ការចារដ់ែ្ើម នយិាយ អពំរី ផែនការ ្្រួសារ
មនុស្សផយើងផតងផតមានការខា្ម សផអៀនកនាុងការនិយាយអពីំផ្នការគ្រួសារផគោះថ្ការនិយាយអពីំផ្នការគ្រួសារ្ឺជា

ការនយិាយអពំីការរមួផេទ។ប៉ុផនតការផផ្ត តផលើអវីផ�លផ្នការគ្រួសារអាច្ តល់្ លគបផយាជន៍ចំផោះសុខភាពមាតានងិកុមារ

នងិ្ លគបផយាជន៍ចំផោះគ្រួសារទាងំមលូអាចជាវ ិ្ ីង្យគសរួលមយួផ�ើម្ីជាការចាបផ់្តើម។

កូន តចិ មាននយ័ថា ្្រ់គ្នា  មាន អាហារ 

ដ្ចើនជាង មុន។

ការរងច់ា ំមានកូន ែល្់ ឲ្យ យុវវយ័ មាន ដពលដវលា 

សកិសា ដរៀនសូ្ត។

ឳ ពុក ម្ាយ មាន ដពល ស្មាក និង ជយួ អររ់កូំនដៅ។

សស្ើ នងិ ដ�្ូ អាច រ ើករាយ នងឹ កា រមួដេទ ដោយ ពំុ 

ខ្លា ច មាន ដែទៃដពាះ។

ប្រើរូរភាពប�ើម្បីពិភាក្សាអំពបីផល្របោជន៍ននផផនការ្្រួសារសក្ម្មភាព

ការោ ំរកុ្ខជាតិ ទុកចដ ល្ា ះ ពើគ្នា  ជាការ ល្្អ រដសើរ ចំដពាះ �ើ នងិ ជយួ ឲ្យ វា ឆ្រ់ លូតលាស់ ធ។ំ វា ជា ដរឿង �ូចគ្នា  ែងផ�រ 

ចដំពាះ មាតា នងិ កុមារ។ ការ ទុកចដ ល្ា ះ កូន ជាការ ែល្់ សុខភាព ល្អ ចដំពាះ ្្រួសារ ទាងំមូល។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



	 ការចារ់ដែ្ើមនិនយអំពើផែនការ្្រួសារ	 181

បង្ហា ញគករុមអពីំរូបទាងំផនះផោយពំុចាបំាចក់ាតត់(អនាកអាចផកសគមរួលតាមសាថា នភាពជាកផ់សតងកនាុងតំបន)់។ចូរឲ្យគករុម

ពភិាកសាអពីំអវីផ�លសុខភាពឬ្លគបផយាជនន៍នផ្នការគ្រួសារផ�លរូបភាពតោំងឲ្យ។

ពភិាកសាពី្និំតរបស់គករុមផោយមានសំ�ួរ�ូចជា:

• ផតើការពនយារកំផ�ើ ត្តល់នូវភាពខុសផប្លកអវខី្លះចំផោះសសតីវយ័ផក្មងផ�លផៅសិកសា?ចំផោះសសតីផ�លមាន

ការង្រផ វ្ើនងិផមើលផថ ទ្ៃះនងិគ រ្ួសារ?

• ផតើផ្នការគ្រួសារ្តល់នូវភាពខុសផប្លកអវខី្លះចំផោះគ្រួសារមយួផ�លខិតខផំ�ើម្ឲី្យមានអាហារគ្បគ់គ្ន?់ឬ

រស់ផៅកផន្លងតូចចផង្អៀតនងិពំុមានលទ្ធភាពផ្្ល ស់បតូរទលំីផៅ?

• ផតើផ្នការគ្រួសារ្តល់នូវភាពខុសផប្លកអវខី្លះចំផោះការ្តល់ឲ្យមានលំផៅោឋា នសមរម្យទកឹសា្អ តអោមយ័នងិ

សាលាផរៀនសគមាបម់នុស្សគ្បគ់្នា ផៅកនាុងស�្មន?៍

សូមឲ្យអនាកចូលរមួ្ូររូបអពីំ្លគបផយាជនផ៍្្សងផទៀតននផ្នការគ រ្ួសារ។ចូរផលើកទកឹចិតតពកួផ្ឲ្យ្តិអំពីរផបៀប

ផ�លផ្នការគ្រួសារអាចផ្វើឲ្យមានភាពខុសផប្លកផៅកនាុងជវីតិរបស់សសតីគ្រួសារគ្ត់នងិស�្មនទ៍ាងំមលូ។

ការរួមរញ្ចូលរុរស
បុរសភា្ផគចើនចងប់ានន�្ូនងិកូនផ�លមានសុខភាពល្អប៉ុផនតបុរសខ្លះអាចនងឹមនិចង់និយាយអពីំផ្នការគ្រួសារផោយសារ

ពកួផ្មនិបាន�ងឹផគចើនអពីំវាឬពកួផ្អាចបានឮផរឿងអវជិ្ជមានផគចើន្ ងផ�រអពីំការពនយាកំផ�ើ ត។ការមានឱកាសកនាុងការ

នយិាយនងិផរៀនអពីំផ្នការគ្រួសារជយួ��ឲ្យបុរសផគ្រពការសផគមចចិតតរបស់

សសតីអពីំការមានកូននិងផលើកទកឹចិតតឲ្យពកួផ្ផចករផំលកការទទលួខុសគតរូវ

ជាមយួនឹងន�្ូរបស់ពកួផ្ចំផោះការផគបើគបាស់ការពនយារកំផ�ើ ត។វាក៏

អាចជយួ��ឲ្យបុរសនិយាយអពីំរផបៀបផ�លពកួផ្

នងិន�្ូរបស់ពកួផ្អាចកានផ់តរកីរាយនងឹការ

រមួផេទគបសិនផបើពកួផ្មនិគពរួយបារម្ភអំពីការ

មានន្ទៃផោះ។

សកម្មភាពបោទៃ ប់ផនះមានគករុម

ផលងផល្ងមយួផ�ើម្ីសផមតងផរឿងរ៉ាវននគ្រួសារ

២ផ្្សងគ្នា នងិរផបៀបផ�លពកួផ្រកីចផគមើន។

ផនះជាសកម្មភាពភាពសបបាយរកីរាយមយួ

ផ�លល្អផ�ើម្ីផ្វើឲ្យបុរសចូលរមួផៅកនាុង

ការពិភាកសា។

ប្រើរូរភាពប�ើម្បីពិភាក្សាអំពបីផល្របោជន៍ននផផនការ្្រួសារ(ត)

➊

➋

➌

សក្ម្មភាព

អរគណុពកួលោកល�ើយដែលបាន

ប្រាប់ខ ្ុុំពីគ្និីកដែនការប្គរួសារថ្។ីខ ្ុុំនឹង

ពិភាកសាជាមួយប្្រពន្ធខ ្ុុំអុំពីលរឿងលនះ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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្ូររូបផ�លមានរាងផស្មើគ្នា ចនំនួ២ផៅផលើ�ីផ�ល្លំ្មមសគមាបម់នុស្ស៤ោក�់រផៅខាងកនាុង។ចូរឲ្យគករុមផនះ
ចាតទុ់កថ្រូបទាងំផនះ្ជឺា្ទៃះរបស់បងប្អូនគបរុស២ោក។់

ចូរឲ្យអនាកស្ម័គ្ចតិតចាតទុ់កថ្ពកួផ្្ឺជា្ូសាវ មេីរយិាចនំនួពីរ្ូនងិ្តល់ផ ្្ម ះឲ្យពកួផ្។កនាុងផរឿងរបស់ផយើង
បតីគបពន្ធមយួ្ូ្ឺចូអាននិងរ ៉សូានងិមយួ្ូផទៀត្ឺេគី�រូនងិអាល់ម៉ា។ចូរឲ្យបតីគបពន្ធនីមយួៗផៅ�រផៅកនាុង“្ទៃះ”
ោមយួ។ចូរពន្យល់ថ្បងប្អូនគបរុសទាងំពីរបានផរៀបការផៅកនាុងនថងៃផតមយួ។ចូរផលងតសនតីនងិសំុឲ្យ្ូសាវ មេីរយិា
ទាងំផនះរាផំៅកនាុង ទ្ៃះរបស់ពកួផ្ផ�ើម្អីបអរសាទរ!

ឥឡូវផនះចូរគបាបផ់រឿងរបស់គ្រួសារនមីយួៗមានការរកីចផគមើនផោយមានអនាកស្ម័គ្ចតិតផ�ើរតួផ្វើជាកូន។

ឧទា�រ�៍:

បតីគបពន្ធនីមយួៗមានទារកមយួបោទៃ បព់ឆី្នា �ំបំងូននអាោ�៍ពោិ�៍ពកួផ្ផ�ើយទារកទាងំពីរជាគសី។(ចូរឲ្យ
អនាកស្ម័គ្ចតិត២ោក់ផៅសផមតងជាតទួារកផ�ើយ�រផៅខាងកនាុង្ទៃះ។អនាកអាចជូនតុកកាតាឬគបោបផ់ក្មងផលង
�ល់ទារកទាងំពីរ)

ចូអាននិងរ ៉សូាបាននយិាយអពីំការមានកូនផថមផទៀតនិងបានសផគមចចិតតថ្ពកួផ្ចងរ់ងច់ាសិំន។ពកួផ្
បានផៅ្្លនីកិផ�ើម្សួីរអពីំការពនយារកំផ�ើ ត។បុ្ ្គលិកសុខាេបិាលបានពន្យល់អពំមីផ្យាបាយផ្នការ
គ្រួសារផ្្សងៗគ្នា ផ�ល្តល់ជូនផៅ្្លនីកិនិងផឆ្លើយសំ�ួររបស់ចូអាននងិរ ៉សូាអំពីមផ្យាបាយផ្្សងផទៀត
�ូចជាការយល់�ងឹអពីំការបងកាកំផ�ើ ត។ចូអាននិងរ ៉សូាបានសផគមចចិតតថ្រ ៉សូានងឹទទលួការចាកថ់្នា ំ
ផរៀងរាល់៣ផខមតងផ�ើម្បីង្កា រការមានន ទ្ៃផោះ។រ ៉សូាបានផៅផ្វើការផគរៅផម៉ាងខ�ៈផពលផ�លមាត យោង
បានជយួ��ផមើលផថទារកផោះ។

អាល់ម៉ានងិេគី�រូបានសផគមចចិតតមនិផគបើគបាស់មផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តបោទៃ បព់ទីារកពួកផ្គបសូតមក។
ពកួផ្ផជឿថ្ការមានកូនជាគពះ�ឫទយ័របស់គពះផ�ើយេគី�រូសង្មឹថ្នងឹមានកូនគបរុសមយួកនាុងផពលឆ្ប់ៗ ។
ពកួផ្ទាងំពីរចងឲ់្យអាល់ម៉ាផមើលផថទារកផោះគ្បផ់ពលផវលា។�ូផចនាះោងមនិមានការង្រទទួលបានកនគម
ផទ។មយួឆ្នា ផំគកាយមកេគី�រូនងិអាល់ម៉ាមានទារកមយួផទៀតជាគសី។(ចូរឲ្យអនាកស្ម័គ្ចតិតមានា កផ់បាះជហំាន
ចូល្ទៃះអាល់ម៉ានងិេគី�រូជាទារកផលខ)

េគី�រូនងិអាល់ម៉ាមានកូនមយួផទៀតផៅឆ្នា ផំគកាយផ�ើយផលើកផនះជាផក្មងគបរុស។(ចូរឲ្យអនាកស្ម័គ្ចតិតមានា ក់
ផទៀតផបាះជហំានចូលផៅកនាុង្ទៃះរបស់អាល់ម៉ានងិេគី�រូជាទារកផលខ៣)

ការសផមតែង៖បរឿង្ រ្ួសារពបីរ

➊

➋

ចូអាន និងរ ៉សូា េើ្ �រូ នងិអាល់ម៉ា

➌

សក្ម្មភាព
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ផោយមានកូន៣ោកផ់គកាមអាយុ៣ឆ្នា រំចួផ�ើយអាល់ម៉ាមនិចងប់ានកូនផទៀតផទ។ប៉ុផនតោងមានការេយ័ខា្ល ច

កនាុងការពិភាកសាជាមយួេគី�រូ។ផៅឆ្នា ទីំ៥ននអាោ�៍ពោិ�៍របស់ពកួផ្ោងនងិេគី�រូមានកូនមយួផទៀត។

(ចូរឲ្យអនាកស្ម័គ្ចតិតមានា កផ់ទៀតផបាះជហំានចូលផៅកនាុង្ទៃះរបស់អាល់ម៉ានងិេគី�រូជាទារកផលខ៤)

ចូអាននងិរ ៉សូាសផគមចចិតតមានកូនមយួផទៀតផៅផពលកូន�បំងូពួកផ្មានអាយុ៣ឆ្នា ។ំ(ចូរឲ្យអនាកស្ម័គ្ចតិត

មានា កផ់ទៀតផបាះជហំានចូលផៅកនាុង ទ្ៃះរបស់ចូអាននិងរ ៉សូាជាទារកទ២ី)

ផៅឆ្នា ទីំ៦ននអាោ�៍ពោិ�៍របស់ពកួផ្េគី�រូនងិអាល់ម៉ាមានកូនមយួផទៀត។(ចូរឲ្យអនាកស្ម័គ្ចតិតមានា កផ់ទៀត

ផបាះជហំានចូលផៅកនាុង្ទៃះរបស់អាល់ម៉ានងិេគី�រូជាទារកផលខ៥)

ផៅខបួអាោ�៍ពោិ�៍ផលើកទ៦ីពកួផ្មាន្ផគមាងផរៀបចកំម្មវ ិ្ ជីបផ់លៀងជុគំ្នា ។(អនាកអាច្តល់ជូនគ្រួសារនី
មយួៗនូវនបំុង័មយួផ�ើមផ�ើយឲ្យពកួផ្ផចកគ្នា )

ផៅផពលការសផមតងផរឿងគតរូវបានបញ្ប់អនាកអាច�កឹោកំារពភិាកសាជាគករុមអពំី្ នំតិផយាបល់អពំកីារពនយារកំផ�ើ ត

ឬអពីំទ�ំគំ្រួសារនងិអវីផ�លជះឥទ្ធពិល�ល់ការសផគមចចិតតរបស់មនុស្ស។ខាងផគកាមផនះជាសំ�ួរផ�លអនាកអាចសួរ:

• ផ�តុអវីមនុស្សមយួចនំនួចងប់ានគ្រួសារ្ំផ�ើយមយួចនំនួផទៀតចងប់ានកូន១ឬ២ោកប់៉ុផោណ ះ?

• ផតើនរោជាអនាកសផគមចចិតតផៅផពលោនងិគតរូវមានកូនប៉ោុ្ម នោក?់ផតើការសផគមចចិតតផនះបះ៉ោល់�ល់

សសតីយ៉ាង�ូចផមតច?ផតើវាបះ៉ោល់�ល់បុរសយ៉ាង�ូចផមតច?

• ផតើមនុស្សមានអារម្ម�៍យ៉ាងោផៅផពលមានកូនគបរុសឬគសី?ផតើអាកប្កិរយិារបស់មនុស្សអពីំផេទបះ៉ោល់

ការសផគមចចិតតរបស់ពកួផ្អពីំការមានកូនយ៉ាង�ូចផមតច?

• ផតើទ�ំគំ្រួសារបះ៉ោល់�ល់សមតថាភាពរបស់គ្រួសារកនាុងការ្្គត់្ ្គងអ់ាហារឲ្យបានគ្បគ់គ្ន់នងិធាោថ្កូន

ទាងំអស់ចផគមើនវយ័្ំផឡើងគបកបផោយសុខភាពល្អយ៉ាង�ូចផមតច?

ជាការសននាោិឋា នអនាកអាចផសនាើសំុឲ្យគករុម្តល់ផយាបល់អពំរីផបៀបផ�លផ្នការគ្រួសារអាច្តល់លទ្ធភាពឲ្យសសតីនងិ

្ូសាវ មេីរយិាសផគមចចិតតផៅផពលោនងិគតរូវមានកូនប៉ោុ្ម នោក?់

ការសផមតែង:បរឿង្្រួសារពបីរ(ត)

➍

សក្ម្មភាព

➎

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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�បំងូចូរឲ្យគករុម្ិតអពីំមលូផ�តុផប្លកៗគ្នា ផ�លបុរសអាចមនិចងពិ់ភាកសាអពំកីារពនយារកផំ�ើ តឬអវីផ�លពកួផ្អាច

នងឹនយិាយអពំកីារមនិផគបើគបាស់ផ្នការគ្រួសារ។

បោទៃ បម់កចូរឲ្យសសតីពរីបី្ ូផរៀបចសំផមតងតួផ�លសសតីនយិាយអំពបំី�ងគបាថ្នា របស់ោងកនាុងការផគបើគបាស់ការពនយារ

កំផ�ើ តនងិពយាយាមបញុ្ះបញូ្លបុរសឲ្យស�ការគ្នា ។

បោទៃ បព់កីារសផមតងតនីួមយួៗចូរឲ្យសសតីផ�លអង្គុយផមើល្តិថ្ទំោស់មយួោផ�លមានគបផយាជនខ៍ា្ល ងំជាងផ្។

ផតើមានទោំស់ោផ្្សងផទៀតផ�លពកួផ្អាច្តិអពីំផ�ើម្បីញុ្ះបញូ្លបុរស?ខាងផគកាមផនះជាឧទា�រ�៍:

• ការរមួផេទកានផ់តគបផសើរផបើខ្ុមំនិបារម្ភផរឿងមានន ទ្ៃផោះ។

• ផបើផយើងរងច់ាមំានកូនមយួផទៀតខ្ុនំងឹមានលទ្ធភាពបរច្ិា្កានផ់តផគចើនចំផោះគ្រួសារ។

• ផបើខ្ុមំានន្ទៃផោះផពលផនះអនាកនងឹគតរូវ�បផ់រៀននងិផ្វើការផពញផម៉ាង។

• អនាកពំុគតរូវការកូនផគចើនផ�ើម្មីានផមាទនភាពផោះផទចូរ្ិតអពីំថ្ផតើអនាកមានផមាទនភាពយ៉ាងោផៅផពលកូន

របស់អនាកទទលួបានការ្្គត់្ ្គងល់្អគបផសើរផៅកនាុងផលាកផនះផោយសារផយើងមានលទ្ធភាពបញ្ជូ នពកួផ្ផៅ

សាលាផរៀន។

• មានកូនជាផរៀងរាល់ឆ្នា ំនងឹផ្វើឲ្យខ្ុចំាស់មនុអាយុ។ផតើវាមនិល្អផទឬសគមាបខ់្ុ ំផ�លផៅរងឹមាំនងិមាន

សុខភាពល្អ?

បុរសម្នា កម់្នកនូ

កានត់ែលប្រេីន

កានត់ែម្នលគលោរព!

ប៉ុដនតែកនូែរិេម្ននយ័ថា

ម្នអាហារកាន់ដែលប្រេីន

សប្ម្ប់កនូប្គបោ់នា ។

អនុវតតែនិោយអំពបីការពនយារក្ំប�ើត

➋

➌

➊

្ូសាវា មបីភរិោ្តចូវនិោយអំពបីវា
ពភិាកសាជាមយួន�្ូអពីំការផគបើគបាស់មផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តជាផរឿងង្យគសរួលគបសិនផបើសសតីអនុវតតផោយផគបើគបាស់

ការសផមតងត។ួការផ�លឲ្យសសតីផ�ើរតជួាបុរសផ ើ្វឲ្យសកម្មភាពផនះកានផ់តសបបាយរកីរាយ។

សក្ម្មភាព
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្ក្រុម្សបីតែផ្លា ស់រតែចូរ្ំនិតរុរសបៅបនប៉ាល់

សសតីផៅផនប៉ាល់បានបផងកាើតសមា្មគករុមសកម្មភាពជាកផន្លងផ�លពកួផ្ជបួជំុគ្នា ផ�ើម្ពីភិាកសាអពំសុីខភាពពកួផ្

នងិផសវងរក�ផំោះគសាយចំផោះបញ្ហា សមា្ម។ពកួផ្ជយួ��គ្នា ផកលម្អជំោញអាននងិសរផសរផ�ើយពកួផ្បានបផងកាើត

កម្មវ ិ្ សីន្សគំបាក់ផ�ើម្ឲី្យសសតីអាចទទលួបានគបាកក់ម្ីផៅផពលគ្រួសារពកួផ្គតរូវការគបាក់សគមាបច់ោំយផលើការពយា

បាលជំងឺនងិភាពអាសននាអន្ធគកផ្្សងៗ។បុរសបានគ្គំទគករុមទាងំផនះពីផគោះពកួផ្ផមើលផ�ើញថ្ជយួ���ល់សសតី្តល់

្លគបផយាជន�៍ល់គ្រួសារទាងំមលូ។

សសតីកច៏ាបផ់្តើមផរៀនអពីំផ្នការគ្រួសារផ�ើយមនិយូរមនិឆ្ប់បុរសមយួចនំនួកនិ៏យាយអពំី្ លគបផយាជនន៍នការ

ទុកចផោ្ល ះកូនជាមយួបុរស�នទផទៀតផៅកផន្លងជបួជំុគ្នា �ូចជាហាងកាផ�វពិ្ ីបុ�្យនិងសតុបរថយនតគករុង។ខ�ៈ

ោក្យសំ�អីពីំផគសាមអោមយ័នងិការទុកចផោ្ល ះកូនរកីសាយភាយវាកា្ល យជាផរឿង្ម្មតានងិអាចទទលួយកបាន

សគមាបស់សតីកនាុងការផរៀបចំផ្នការគ្រួសារជាមយួសាវ មពីកួផ្។

ពីមុនលយើងប្ែរូវសុុំការ

អនញុ្ញា ែពីសម្ជកិ

ប្គរួសារសមូ្ីលរឿង

ែរូេតារេែរូេជាការលក់

ម្នជ់ាលែើម។

ប៉ុដនតែឥឡូវលនះលយើងអារេល្វើការ

សលប្មរេរេែិតែអុំពីលរឿងដែលបះ៉ពាល់

ពកួលយើងនិងប្គរួសារលយើងែរូេជា

ប្ែរូវម្នកនូប៉ន្ុ្នន្ក់ល�ើយថា

លែើពកួលគប្ែរូវលៅសាោលរៀន

ដែរឬលេ។

ត្មរូវការររសម់នសុ្សដពញវយ័ចដំពាះការពនយារកដំ�ើ ត
មនុស្សផពញវយ័មានបញ្ហា គប�មផៅផពលចងប់ង្កា រការមានន្ទៃផោះផ�លមនិគសបតាមបំ�ង។សសតីវយ័ផក្មងផតងផតមាន

សមាពា ្កនាុងការរមួផេទឬមានកូនមនុផពលពកួផ្ផគតៀមខ្លួន។សសតីវយ័ផក្មងខ្លះផគតៀមខ្លួនរមួផេទប៉ុផនតមនិទានផ់គតៀមខ្លួនកា្ល យជា

មាតាផៅផឡើយ។មនុស្សផពញវយ័ផតងផតមនិអាចទទលួបានការពនយារកំផ�ើ តផៅផពលពកួផ្គតរូវការ។ផ�ើយវាជាផរឿងលំបាក

សគមាបស់សតីវយ័ផក្មងផ�លទទូចឲ្យន�្ូពកួផ្ផគបើគបាស់ផគសាមអោមយ័។

ឳពុកមាត យផតងផតមានការលំបាកកនាុងការនិយាយជាមយួកូនគសីពួកផ្អំពីការរមួផេទការមានន្ទៃផោះនងិការពនយារ

កំផ�ើ ត។ជផំនឿខាងសាសោឬវប្្មផ៌�លមនិយល់គសបឲ្យសសតីមនិទានផ់រៀបការមានន ទ្ៃផោះកជ៏ាផរឿងលំបាកសគមាបស់សតី
វយ័ផក្មងផរៀនសូគតអំពីវ ិ្ ីបង្កា រការមានន ទ្ៃផោះ។ប៉ុផនតការនយិាយជាមយួមនុស្សផពញវយ័ជាចំ�អពីំផ្នការគ្រួសារមនិផមន

ជគមរុញពកួផ្ឲ្យរមួផេទមនុផពលផគតៀមខ្លួនផោះផទ។ជំនសួមកវញិការសនទៃោទាងំផនះអាចជយួ��បផងកាើនទនុំកចិតតការផគ្រព

នងិការផយា្យល់គ្នា ផៅវញិផៅមក។ការយល់�ឹងអពីំផ្នការគ្រួសារ្តល់ឲ្យសសតីវយ័ផក្មងកានផ់តមានទនុំកចិតតផៅកនាុងទោំក់

ទនំងពកួផ្និងគ្បគ់្ងផលើជវីតិពកួផ្ផ្ទៃ ល់។សគមាប់្ និំតបផនថាមសូមផមើលជពូំកទ៤ី:ការរមួផេទនិងសុខភាព្្លូវផេទ។

សកម្មភាពផ�លផលើកទកឹចិតតការសនទៃោរវាងយុវជននងិមនុស្សផពញវយ័អាចោមំកនូវ�ផំោះគសាយកនាុងការជយួ��បង្កា រ

ការមានន្ទៃផោះមនុផពលនងិមនិគសបតាមបំ�ង។
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សកម្មភាពផកវគតីអាចជាវ ិ្ ីល្អមយួសគមាប់

យុវជននងិមនុស្សផពញវយ័សាត ប់

ពីកងវល់នងិមតិផយាបល់របស់គ្នា 

ផៅវញិផៅមក។អនាកអាចសគមប

សកម្មភាព,ផកវគតីអំពីបទពិផសា្ន៍

កំផ�ើ ត(ទពំរ័២៣៤)។ឧទា�រ�៍

ចូរចាបផ់្តើមផោយមានគករុម

សសតីផក្មងៗមយួគករុមចំរះុមានបុរស

នងិសសតីផក្មងៗមយួអង្គុយជាមយួគ្នា 

ផៅកនាុងរងវង់មយួជាមយួនឹងគករុម

មនុស្សផពញវយ័មយួអង្គុយកនាុងរងវង់ជំុវញិ

ពកួផ្។

ចូរឲ្យយុវជនផៅកនាុងរងវង់ឲ្យនិយាយអំពីផ�តុអវីបានជាការផៅរកការពនយារកំផ�ើ តមានសារៈសំខាន់សគមាប់សុខភាព

សសតីវយ័ផក្មងោផពលបច្ុប្ននានងិផពលអោ្ត។ចូរផលើកទកឹចិតតពកួផ្ផ�ើម្ីពភិាកសាពីបទពិផសា្ន៍ពកួផ្(ឬ

បទពផិសា្ន៍របស់យុវជនផ្្សងផទៀត)នងិការលំបាកោមយួផៅកនាុងការពយាយាមផ�ើម្ីទទលួបាននិងផគបើគបាស់

ផ្នការគ្រួសារ។

បោទៃ បម់កចូរឲ្យមនុស្សផពញវយ័និយាយអពីំអវីផ�លពកួផ្បានឮ។ចូរ្ តល់ឱកាស�ល់ពកួផ្ផ�ើម្ីសួរយុវជននងិឲ្យ

យុវជនផឆ្លើយតប។

មយួសនទៃះុផគកាយមកចូរឲ្យគករុមផ្្ល ស់បតូរទីកផន្លងផ�ើយឲ្យមនុស្សផពញវយ័នយិាយអពីំបទពផិសា្ន៍ពកួផ្និង

ការលំបាកោមយួផៅកនាុងការពយាយាមផ�ើម្ីផគបើគបាស់ផ្នការគ្រួសារ។

ចូរឲ្យយុវជននិយាយអំពីអវីផ�លពួកផ្បានឮនងិ្ តល់ឱកាស�ល់ពកួផ្មយួផ�ើម្ីសួរសំ�ួរផៅកាន់មនុស្ស

ផពញវយ័។

ជាការសននាោិឋា នចូរឲ្យសួរសំ�ួរផៅគករុមនីមយួៗផ�លនងឹជយួ��ឲ្យពកួផ្ឆ្លុះបញ្្ងំពីបទពិផសា្ន៍ផៅវញិផៅមក។

ផតើពកួផ្បានផរៀនអវខី្លះផ�លពួកផ្មនិបាន�ឹងពីមនុ?ផតើគករុមទាងំពីរមានអវខី្លះផ�ល�ូចគ្នា ?ផតើភាពខុសគ្នា រវាងការ

ផៅរកនិងការផគបើគបាស់ផ្នការគ្រួសារមានអវខី្លះ?

ផក្វ្តបីជួយយុវជននិងមនុស្សបពញវ័យនិោយអំពបីការពនយារក្ំប�ើតសក្ម្មភាព

➌

➎

➍

➊

➋
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ការបលើក្ក្ម្ពស់បសវាផ�លរាក្់ទាក្់យុវជន
ផ�ើម្ីផ្វើឲ្យផសវាសុខភាពកានផ់តជតិសនាិទ្ធនឹង

យុវជនអនាកអាចបផងកាើនភាព�ូចគ្នា ផ�លសសតី

នងិបុរសវយ័ផក្មងនឹងទទលួបានពត័ម៌ាន

អពីំការពនយាកំផ�ើ តសុខភាព្ ្លូវផេទនិង

ការការោរជំងឺកាមផរា្។ជាឧទា�រ�៍

អនាកអាច:

• ផ្វើឲ្យផសវាអាចរកបានផៅទកីផន្លង

ផ�លយុវជនផៅ�ូចជាសាលាផរៀន

ទី្ សារនិងមជ្ឈម�្ឌ លស�្មន។៍

• បគមរុងផម៉ាង“សគមាប់យុវជនប៉ុផោណ ះ”

ផៅកនាុង្ ្លនីកិផៅផពលរផសៀលផពល

លាងៃ ចឬចុងសបាត �៍។

• ចូរធាោចំផោះយុវជនថ្បុ្ ្គលិក

សុខាេបិាលនងឹ្ តល់ផសវា�ល់ពួកផ្

ផោយការផគ្រពផ�ើយនងិនឹងមនិ

ផចករផំលកពត័ម៌ានរបស់ពួកផ្

ជាមយួអនាក�នទផោះផទ។

• ប�តុ ះបោត លយុវជនឲ្យផ វ្ើជា

អនាក្តល់គបកឹសា�ល់យុវជន�ូចគ្នា ។

• ចូរឲ្យយុវជនតុបផតងទីកផន្លងផលងតសនតីអឡុំងផពលផម៉ាង“យុវជនផតប៉ុផោណ ះ”នងិផ្វើឲ្យទកីផន្លងផោះជារបស់ពកួផ្។

• ផ្វើផសវាកម្មនងិការពនយាកំផ�ើ តផោយឥត្តិនថ្លឬជាតនម្លទាបតាមផ�លអាចផ្វើផៅបាន។

ជរំញុឲ្យយុវជនចូលរមួនងិ�ឹកោំសកម្មភាពនិងគពតឹតកិារ�៍។ជាឧទា�រ�៍គករុមយុវជនមយួអាចផរៀបចំការរាំឬ

ការផរ ើសសំរាមផ�ើម្ីឲ្យយុវជនជបួជំុគ្នា ផៅកនាុងមយួសកម្មភាពសបបាយរកីរាយក៏ជាកផន្លងផ�លផសវាសុខភាពអាចនឹង

មាន្ ងផ�រ។យុវជនមាន្និំតល្ៗអ នងិកមា្ល ងំថ្មពលផគចើន។ពកួផ្អាចផលើកផឡើងនូវ្ និំត្ ួរឲ្យភ្ាកផ់្្អើលចំផោះមនុស្ស

ផពញវយ័ប៉ុផនតជាការពិតពកួផ្នឹងគតរូវផ្ងចាប់យុវជនជាផគចើនផទៀត។មាន្និំតជាផគចើនសគមាប់ផសវាជិតសនាិទ្ធនឹងយុវជន

ផៅកនាុងជំពូកទី៤:ការរមួផេទនិងសុខភាព្ ្លូវផេទនិងជំពូកទី៥:ការបង្កា រការឆ្លងជំងឺកាមផរា្។

សកម្មភាព�ូចខាងផគកាមផនះអាចជយួ��ជំរញុ�ល់ការពភិាកសារវាងយុវជននិងមនុស្សផពញវយ័អពីំតគមរូវការរបស់មនុស្ស

ផពញវយ័នងិឧបស្្គផ�លគតរូវ្ តិ្ូរ។បោទៃ បម់កចូរគសនមពីការផ្្ល ស់បតូរសគមាប់ផសវាសុខភាពផ�ើម្ីបំផពញតគមរូវការរបស់

យុវជនទាងំអស់។

យុវជន ទនំងជា នងឹ ដ្រើ ដសវា ណា ផ�ល ្តរូវ នងឹ ចណំារអ់ារម្មណ៍ នងិ ត្មរូវការ 

ររស់ ពកួដ្ សិ្តដៅ ទើតាងំ ផ�ល ពកួដ្ ចូលចតិ្ នងិ រដ្មើ កនាុង ដម៉ាង ផ�ល ពួកដ្ 

ទំដនរ ភា្ដ្ចើន។
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បផងកាើតទផន្លមយួផៅកនាុងការគសផមើលគសនមផៅចផោ្ល ះកោត លជាកផន្លងផ�លអនាកជបួជំុគ្នា ផោយផគបើគបាស់�ំុថ្មផខ្សពួរ

ឬគកោត់មយួ�ំុ។ចូរឲ្យយុវជនអង្គុយផៅផ ន្ាកមាខា ងននទផន្លនិងមនុស្សផពញវយ័ផៅអង្គុយផៅផ្នាកមាខា ងផទៀត។ចូរ

ឲ្យអនាករាល់គ្នា ្ តិអំពីផ�តុអវីបានជាមនុស្សវយ័ជំទង់គតរូវការផសវាសុខភាព្ ្លូវផេទនងិសុខភាពបនតពូជផពញផលញ

រមួបញូ្លទាងំការផៅរកផសវាបង្កា រការមានន្ទៃផោះនិងផសវាការរលូំតកូនផ�ើយនងិការគបតពិទ័្ធកនាុង្ ្លូវផេទនិង

ជផគមើសជវីតិគពមទាងំផ�តុអវីបានជាទផន្លផនះខ័�្ឌ ផចកមនុស្សផពញវយ័នងិយុវជន។

ចូរចង្អុលបង្ហា ញថ្ការទទលួបានផសវាសុខភាពអាចជយួ��សផសង្្គ ះជីវតិសសតីវយ័ផក្មងប៉ុផនតផពលខ្លះទទលួបានការផថទាំ

សុខភាពអាចមានការលំបាក�ូចផ�លឆ្លងកាត់ទផន្លខា្ល ងំមយួ។ផពលខ្លះមនុស្សផពញវយ័គតរូវផបាះផខ្សសផសង្្គ ះផ�ើម្ី

ជយួ��យុវជនឲ្យឆ្លងកាត់បាន។

ចូរឲ្យគករុម្ តិអពីំឧបស្្គឬផ�តុ្លផ�តុអវីបានជាយុវជនមនិអាចឬនឹងមនិអាចផៅកាន់ម�្ឌ លសុខភាពផ�ើម្ី

ទទលួបានផសវាសុខភាព្ ្លូវផេទ�ូចជាការពនយារកំផ�ើ តផគសាមអោមយ័ឬការផ្វើផតសតរកជំងឺកាមផរា្។ចំផោះ

ឧបស្្គនីមយួៗចូរសួរ“ប៉ុផនតផ�តុអវ?ី“ផ�ើម្ីផលើកទកឹចិតតឲ្យគករុមផនះ្ តិអពីំឧបស្្គជាផគចើនផទៀត។

ឆលាងទបនលាបៅរក្សុខភាព

➊

➋

លយើងម្នរាងកាយជាសសតែីប៉ុដនតែ

លយើងមិនរេង់ម្នផែទៃលពាះលេ។

លយើងប្ែរូវការរេងែ់ងឹពីវ ិ្ ីដថរកសា

ខ ្នួលយើងកនាុងន្មជាសសតែី។

លយើងរេង់ម្នលេ ្ធភាពនិយាយ

ជាមួយមនសុ្សចាស់ដែល

នឹងមិនវនិិរេ្យ័លយើង។លយើង

ប្ែរូវការពែ័ម៌្ននិងរេលម្ើយ

ប្ែង ់ៗ រេុំលពាះសុំណួរលយើង។

ម្នហានិភយ័

ជាលប្រេីនសពវផថងៃលនះ

ខ ្ុុំមិនែងឹថាប្ែរូវ

ប្រាប់អវីខះ្ែល់កនូខ ្ុុំ

លន្ះលេ។

ោ្ននរណាបានប្រាប់

លយើងពីវ ិ្ ីនិយាយអុំពីលរឿង

ទា ុំងលនះជាមួយយវុជន។ខ ្ុុំមិន

ទា ុំងែងឹថាវាសសបរេបាប់ឬអែ។់

គ្មានសេវា

បន្ទា បពី់ស ោ៉ ង

ស�ៀន

ត្រូវកា�កា�

អនញុ្ញា ្ពី

ឪពកុ ត៉ា យ

គ្មា នភាព
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ផៅផពលផ�លឧបស្្គទាងំអស់គតរូវបានសរផសរផៅផលើកាតចូរបផងកាើត២គករុមផ�ើយ្ តល់កាតោកក់ោត លផៅគករុម

នមីយួ។ផពលផនះគករុមទាងំផនះ្ ួរលាយបញូ្លគ្នា រវាងមនុស្សផពញវយ័នងិយុវជនផោយគបមលូ្ តុគំ្នា ផៅផ្នាកមាខា ង

ននទផន្លកនាុងកតីគសនមផនះ។

ចូរឲ្យគករុមមយួអានកាតឧបស្្គរបស់ខ្លួនមយួឲ្យខា្ល ងំៗផៅកាន់

គករុមផៅផ្នាកមាខា ងផទៀតននទផន្លផនះ។គករុមផ្្សងផទៀតគតរូវផសវងរក

�ផំោះគសាយឬ“ផខ្សសផសង្្គ ះ“។ផោះផពលពកួផ្មាន

�ផំោះគសាយល្អពកួផ្គតរូវគបាប់ផ�ើយគបសិនផបើ

គករុមផ្្សងផទៀតយល់គសបថ្វានងឹផោះគសាយ

បញ្ហា បានផពលផោះពួកផ្អាចផបាះគគ្ប់បាល់នន

អំផបាះមយួឆ្លងកាត់ទផន្លផៅគករុមផ្្សងផទៀត។គករុម

ផៅផ្នាកមាខា ងននទផន្លផ្្ល ស់បតូរផវនគ្នា អានពីឧបស ្្គ

នងិផសវងរក�ផំោះគសាយ។មនុស្សគ្បគ់្នា 

ផ�លបាននយិាយកាន់អំផបាះរបស់ពួកផ្។

ផៅផពលផ�លផល្ងផនះបញ្ប់អំផបាះនឹង

ឆ្លងទផន្លគតឡប់ចុះផឡើង�ូចជាសំោញ់ឬសាពា ន!

ខ�ៈគករុមទាងំផនះបង្ហា ញ�ផំោះគសាយអនាកអាចសរផសរវាផៅគកោសមយួផ្ទៃ ងំ្ ំផ�លមនុស្សគ្បគ់្នា អាច

ផមើលផ�ើញ។

ផៅផពល�ផំោះគសាយសគមាប់កាតឧបស្្គទាងំអស់គតរូវបានបង្ហា ញចូរផសនាើសំុ្ និំតថ្មីៗ ផទៀតសគមាប់

�ផំោះគសាយ។បោទៃ បម់កបានផទើប�ល់ទីបញ្ប។់ចូរឲ្យអនាករាល់គ្នា ឆ្លុះបញំ្្ងពីអតថានយ័ននសាពា នផ�លកពុំងគតរូវបាន

បផងកាើតផឡើងផនះ។

បោទៃ បម់កចូរឲ្យគករុមទាងំមូលពិភាកសាអំពីអវីផ�លគតរូវការផ�លយុវជនអាចផគបើគបាស់ផសវាទាងំអស់ផៅម�្ឌ ល

សុខភាព។ចូរពនិតិ្យផឡើងវញិនូ�ំផោះគសាយផ្្សងៗគ្នា នងិ្ តល់ផពលឲ្យគករុមពិភាកសាថ្�ផំោះគសាយមយួោ

ផ�លល្អបំ្ តុឬគតរូវការជាចាបំាច។់ចូរផលើកទកឹចិតតទាងំមនុស្សផពញវយ័នងិយុវជនឲ្យ្ តិអពីំវ ិ្ ីផ�លពកួផ្អាច

យកផៅផ្វើសកម្មភាពសគមាប់ការផ្្ល ស់បតូរ។

ឆលាងទបនលាបៅរក្សុខភាព(ត)

➌

➍

➎

➏

សក្ម្មភាព
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មដ្យារាយ រង្កា រ ការ មាន ផែទៃដពាះ
សសតីផ�លចង់ការោរកំុឲ្យមានន ទ្ៃផោះអាចផ្វើការសផគមចចិតតបានល្អគបផសើរអពីំការផគបើគបាស់ការពនយារកំផ�ើ តផៅផពលផ�ល

ពកួផ្អាចផគជើសផរ ើសពីម្ យាបាយជាផគចើន។ពកួផ្កគ៏តរូវការពត័ម៌ានគតឹមគតរូវនិងចបាស់លាស់អពីំរផបៀបផគបើគបាស់មផ្យាបាយ

នមីយួៗផ�ើយមផ្យាបាយនីមយួៗបង្កា រការមានន ទ្ៃផោះបានល្អកគមតិោគបសិនផបើផគបើគបាស់បានគតឹមគតរូវ។បុរសក៏កានផ់ត

គ្គំទផ្នការគ្រួសារផៅផពលពួក្ យល់�ឹងអំពីមផ្យាបាយផ្្សងៗគ្នា និងរផបៀបផគបើគបាស់ពកួវា។

ផ�ើម្ីផគបើមផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តឲ្យបានគតឹមគតរូវទាងំសសតីនងិបុរសគតរូវការយល់�ងឹអពីំរាងកាយពកួផ្និង

ច�ូំលចិតត្ ្លូវផេទពកួផ្។ជំហាន�បូំង្ឺគតរូវបានផរៀនអពីំរផបៀបផ�លគបោបផ់េទរបស់សសតីនងិបុរសផ វ្ើការរផបៀបផ�ល

ការបងកាកំផ�ើ តរបស់សសតីទាកទ់ងផៅនងឹ្ មរ�ូវគបចាផំខនងិផតើមានអវីផកើតផឡើងកនាុងអឡុំងផពលរមួផេទ។សគមាប់ពត័ម៌ាន

បផនថាមសូមផមើលជពូំកទី៤:ការរមួផេទនិងសុខភាព្ ្លូវផេទនិងជពូំកទ៤ីននផសៀវផៅទោីសសតីគ្្ម នផវជ្ជប�្ឌិ ត។

សសតីោផ�លចាបផ់្តើមមាន្ មរ�ូវគបចាផំខអាចផគបើគបាស់ការពនយាកំផ�ើ តបាន។សសតីផ្្សងគ្នា ចូលចិតតមផ្យាបាយ

ផ្្សងគ្នា សគមាប់ផ�តុ្លផ្្សងគ្នា ផៅផពលផ្្សងគ្នា ផៅកនាុងជីវតិពកួផ្។

ឧទា�រ�៍សសតីមានា ក់អាចចូលចិតតមផ្យាបាយមយួផៅផពលផ�លោង

ផៅផក្មងនិងមនុផពលផ�លោងមានកូន។មផ្យាបាយផ្្សងផទៀត

អឡុំងផពលផ�លោង”ទុកចផោ្ល ះ“កូនផ�លោងចង់មានផ�ើយ

នងិមផ្យាបាយមយួផ្្សងផទៀតផៅផពលផ�លោងបានសផគមចចិតត

មនិចង់មានកូនតផៅផទៀត។

ជាអកុសលសសតីជាផគចើនមានមនិអាចបង្កា រការមានន្ទៃផោះ

ផៅផពលផ�លពកួផ្ចង់ផោះផទផគោះថ្ពកួផ្មនិមានពត័ម៌ាន

គតឹមគតរូវអពីំផ្នការគ្រួសារឬពកួផ្មនិអាចទទលួបានផសវា

ផ�ល្ តល់នូវមផ្យាបាយននការពនយាកំផ�ើ ត។

មដ្យារាយ ដែ្សងគ្នា  ស្មារ់ ត្មរូវការ ដែ្សងគ្នា
មផ្យាបាយផ្នការគ្រួសារផ�លល្អបំ្ តុ្ឺជាមផ្យាបាយផ�លមានគបសិទ្ធភាពនិងជាមផ្យាបាយផ�លសសតីមានា ក់មាន

ផ្សុខភាពបំ្ តុកនាុងការផគបើគបាស់។ពត័ម៌ានផៅផលើ៤ទំពរ័បោទៃ ប់ផនះបង្ហា ញពីគបផេទផ្្សងៗគ្នា ននមផ្យាបាយផ�ើម្ីជយួ��សសតី

មានា ក់សផគមចចិតតថ្មយួោអាចនឹងល្អបំ្ុតសគមាប់ោង។

មផ្យាបាយពនយាកំផ�ើ តទាងំអស់កានផ់តមានគបសិទ្ធភិាពផៅផពលពកួវាគតរូវបានផគបើគបាស់គតមឹគតរូវគ្បផ់ពលផ�ល

សសតីចង់បង្កា រការមានន្ទៃផោះ។ផនះអាចមាននយ័ថ្ការផគបើគបាស់ផគសាមអោមយ័គតឹមគតរូវរាល់ផពលផ�លោងរមួផេទឬផតង

ផតផលបថ្នា ំផៅផពល�ូចគ្នា ជាផរៀងរាល់នថងៃ។បុ្ ្គលិកសុខាេបិាលផ�លមានបទពិផសា្ន៍អាចជយួ���ល់សសតីឲ្យសផគមចចិតតថ្

មផ្យាបាយមយួោផ�លគតរូវផគបើគបាស់។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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មប្យាបយបផ្សងគ្នា រង្កា រការមាននផទៃបោះក្នា រុងរបរៀរបផ្សងគ្នា
មផ្យាបាយរបាងំរារាងំទឹកកាមរបស់បុរសពីការ្នផៅ�ល់ពងជវីតិរបស់សសតី។មផ្យាបាយទាងំផនះ្ ឺគតរូវបានផគបើគបាស់

រាល់ផពលផ�លសសតីរមួផេទ។ពកួផ្មនិបានបងកាឲ្យមានការផ្្ល ស់បតូរោមយួផៅកនាុងការបងកាកំផ�ើ តរបស់សសតីឬ្ មរ�ូវ

គបចាផំខផោះផទ។

ផគសាមអោមយ័្ជឺាមផ្យាបាយផតមយួ្ត់ផ�លបង្កា រទាងំការមានន្ទៃផោះនិងការោរពីជងំឺកាមផរា្រមួទាងំផមផរា្

ផអ�ស៍។អនាកអាច្ ្សំផគសាមអោមយ័ជាមយួនឹងអរម៉ូនឬមផ្យាបាយមានគបសិទ្ធភិាពផ្្សងៗផទៀតននការពនយាកំផ�ើ ត។

មផ្យាបាយផគបើជាតិអរ័ម៉នូបញ្ឈប់អូផវរបស់សសតីជាបផោត ះអាសននាពីការបផញ្ញពងជវីតិ។ផៅផពលផ�លសសតី�ប់ផគបើគបាស់

មផ្យាបាយអរ័ម៉នូអូផវររបស់ោងនឹង្ លិតពងជីវតិមតងផទៀតផ�ើយោងអាចមានន ទ្ៃផោះបានលុះគតាផតោងចាបផ់្តើម

ផគបើគបាស់មផ្យាបាយផ្្សងផទៀត។មផ្យាបាយផគបើជាតិអរម៉ូនអាចជយួ���ល់ការធា្ល ក់្ មរ�ូវពំុផទៀងទាត់នងិការ�ចឺាប់

ផៅផពលធា្ល ក់្ មរ�ូវរបស់សសតី។ចូរពិភាកសាជាមយួបុ្្គលិកសុខាេបិាលផ�លមានបទពិផសា្ន៍អពីំរផបៀបផគបើគបាស់ឲ្យបាន

គតឹមគតរូវនិង្ លរខំានផ�លអាចផកើតមាន។

ល្អោស់ថ្នា ំចាក់ពនយារកំផ�ើ ត មានគបសិទ្ធភាព១,២ឬ៣ផខអាគស័យផលើគបផេទ

ថ្នា ផំលប
ពនយារកំផ�ើ ត

ល្អោស់ មានគបសិទ្ធភាពបំ្ តុផៅផពលផលប១គគ្ប់ជាផរៀងរាល់នថងៃផៅផពល
�ូចគ្នា មនិរលំងគគ្ប់ោមយួ។

មផ្យាបាយផ្នការគ រ្ួសារ ការោរពីការ
មានន្ទៃផោះ

ពត័ម៌ានសំខានផ់្្សងៗ

ល្អបំ្ តុកងោក់ផគកាមផស្ក មានគបសិទ្ធភាពពី៣ផៅ៥ឆ្នា ។ំគតរូវបញូ្លនងិ�កផចញផោយ
បុ្ ្គលិកសុខាេបិាលផ�លបានទទលួការ�វកឹ�វនឺ។

ផគសាមអោមយ័

សគមាប់បុរស

ផគសាមអោមយ័

សគមាប់សសតី

មផ្យាបាយផ្នការគ រ្ួសារ ពត័ម៌ានសំខានផ់្្សងៗ

មានគបសិទ្ធភាពបំ្ តុផៅផពលផគបើគបាស់ជាមយួសារធាតុសមា្ល ប់ផម

ជវីតិផ ្្ម លនងិទឹករអំលិ។មានផសទៃើរគ្ប់ទីកផន្លងផោយតនម្លទាប

ឬឥត្ិតនថ្ល។

មានគបសិទ្ធភាពបំ្ តុផៅផពលផគបើគបាស់ជាមយួសារធាតុសមា្ល ប់
ផមជវីតិផ ្្ម ល។គបសិទ្ធភាពផៅផពលផគបើគបាស់ទ�ំំគតឹមគតរូវ
ប៉ុផោណ ះ។តគមរូវឲ្យមានបុ្ ្គលិកសុខាេបិាលពនិតិ្យ។ការផគបើគបាស់
ជាគបចាំនងឹតគមរូវឲ្យផ្្ល ស់បតូរបោទៃ បព់ីរយៈផពលគបផ�ល៥ឆ្នា ។ំ

ល្អ

ល្អ

ល្អ�យា៉សហាវ ម,

្គមបមាតស់្ូន

ការោរពីការ
មានន ទ្ៃផោះ

ហាមផគបើគបាស់ជាមយួផគសាមអោមយ័បុរស

មប្យាបយរបងំ

មប្យាបយប្រើជាតិអ័រម៉ាូន
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កងោក់កនាុងស្ូន្ឺជាឧបករ�៍បា្ល សទៃិចតូចមយួផ�លបានបញូ្លផៅកនាុងស្ូនរបស់សសតី។កងោក់កនាុងស្ូនបង្កា រផមជវីតិ
ផ ្្ម លរបស់បុរសពីបងកាកំផ�ើ តជាមយួពងជីវតិរបស់សសតី។កងោក់កនាុងស្ូនអាចផៅនងឹកផន្លងបានរាបសិ់បឆ្នា ។ំផៅផពល
ផ�លវាគតរូវបាន�កផចញសសតីនងឹមានលទ្ធភាពមានន ទ្ៃផោះ។

ការពនយារកំផ�ើ តអចិនសនតយ៍្ឺជាការវះកាត់ផ�លផ្វើមនិឲ្យពងជីវតិរបស់សសតីបងកាកំផ�ើ តជាមយួផមជីវតិផ ្្ម លរបស់បុរស។
ការវះកាត់សគមាប់បុរសផ្ផៅថ្“ការវះចងបពំង់ផមជីវតិផ ្្ម ល”។ការវះកាត់សគមាប់សសតីផ្ផៅថ្“ការវះចងន�ស្ូន”។

មផ្យាបាយ្ ម្មជាតិ្ជឺាវ ិ្ ីននការផចៀសវាងការរមួផេទ(លិង្គោកចូ់លទាវ រមាស)ផៅផពលសសតីអាចបងកាកំផ�ើ ត។ការរមួផេទ

ផោយមនិបញូ្លលិង្គកនាុងទាវ រមាសផតងផតបង្កា រការមានន្ទៃផោះ។

ល្អបំ្ តុការវះចង់បពំង់
ផមជវីតិផ ្្ម ល
ការវះចងន�ស្ូន

មផ្យាបាយផ្នការគ រ្ួសារ ការោរពីការ
មានន្ទៃផោះ

ពត័ម៌ានសំខានផ់្្សងៗ

ល្អបំ្ តុ

កងោក់កនាុងស្ូន ល្អបំ្ តុ

មផ្យាបាយផ្នការគ រ្ួសារ ការោរពីការ
មានន ទ្ៃផោះ

ពត័ម៌ានសំខានផ់្្សងៗ

ការបំផៅផោះ
(រយៈផពល៦ផខ
�បំងូប៉ុផោណ ះ)

ផ�ើម្ីផគបើគបាស់វ ិ្ ីផនះសសតីគតរូវផតបំផៅផោះផតមយួមខុមនិ្ តល់
សូម្ផីតទឹកសគមាប់រយៈផពល៦ផខ�បំងូផ�ើយការធា្ល ក់្ មរ�ូវ
គបចាំផខមនិទានម់ានផៅផឡើយ។

ល្អោស់

ការយល់�ងឹអពីំ
ការបងកាកំផ�ើ ត

សសតីគតរូវ�ងឹថ្ផៅផពលោោងបងកាកំផ�ើ តផ�ើយោងមនិគតរូវរមួផេទផោយ
ោកប់ញូ្លលិង្គអឡុំងផពលផនះផទ។សសតីខ្លះផគបើផគសាមអោមយ័ឬ�យា៉សហាវ ម
(្គមបមាតស់្ូន)ផៅផពលបងកាកំផ�ើ តជំនសួឲ្យការបផញ្ៀសការរមួផេទ។

ល្អ

ការរមួផេទផោយ
មនិបញូ្លលិង្គ
កនាុងទាវ រមាស

ល្អបំ្ តុ ការបះ៉ោល់្ ្លូវផេទកគមនងឹចម្លងជំងឺកាមផរា្ោស់។ការរមួផេទតាម
មាត់មនិង្យចម្លងជំងឺកាមផរា្ផទ។ការរមួផេទតាមរន្ធ្ ូថង្យនងឹចម្លង
ផមផរា្ផអ�ស៍នងិជំងឺកាមផរា្�នទផទៀត។ចូរផគបើគបាស់ផគសាមអោមយ័
ជានចិ្ផៅផពលរមួផេទតាមរន្ធ្ ូថ។

មផ្យាបាយផ្នការគ រ្ួសារ ការោរពីការ
មានន្ទៃផោះ

ពត័ម៌ានសំខានផ់្្សងៗ

តចិបំ្ុតការ�កផចញ អាចជាការលំបាកកនាុងការផ្វើឲ្យមានគបសិទ្ធភិាព។សូម្ផីតបុរស�កផចញ
សារធាតុរាវមយួចនំនួផចញពីលិង្គអាចចូលកនាុងទាវ រមាសកនាុងផពលរមួផេទផ�ល
អាចបោត លឲ្យមានន្ទៃផោះបាន។

ក្ងដាក្់ក្នា រុងស្ចូន

ការពនយារក្ំប�ើតអចិន្តនតែយ៍

មប្យាបយ្ ម្មជាតិ

សសតីឬបុរសនឹងមនិអាចមានកូនបោទៃ បព់ីការវះកាត់ផនះប៉ុផនត
ការវះកាត់ផនះមនិបះ៉ោល់�ល់ច�ូំលចិតត្ ្លូវផេទការផគតកគតអាល
ឬសមតថាភាពកនាុងការរមួផេទរបស់បុរសឬសសតីផោះផទ។

មានគបសិទ្ធភាពពី៥ផៅ១២ឆ្នា ំអាគស័យផលើគបផេទ។គតរូវបញូ្ល
នងិ�កផចញផោយបុ្ ្គលិកសុខាេបិាលជោំញ។
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ខ ្ុុំរេង់ម្នការធ្្ក់

ឈាមរែវូប្្រចា ុំតខ

ែដែល។

អនាក អាច នងឹ ចូលចត្ិ: មដធយរាយ ររាងំ, កង ោក់ កនាុង ស្ូន
អនាក អាច នងឹ ដចៀសវាង: កង ោក់ ដ្កាម ផស្ក, ថានា  ំចាក ់
ពនយរកដំណើ ត

អនាក អាច នងឹ ចូលចតិ:្ កង ោក់ ដ្កាម ផស្ក, ថានា  ំចាក់ ពនយរ 
កដំណើ ត, កង ោក់ កនាុង ស្ូន
អនាក អាច នងឹ ដចៀសវាង: ថានា ដំលរ ពនយរកដំណើ ត, មដធយរាយ 
ធម្មជាតិ

ខ ្ុុំមិនរេង់ល្វើ

អវីែដែលៗជា

លរៀងរាលផ់ថងៃ។

ផនះជាឧទា�រ�៍ននសាថា នភាពនងិមផ្យាបាយផ�លអាចនងឹចូលចិតត:

ខ ្ុុំមិនរេង់ម្នកនូ

លេៀែលេ។

អនាក អាច នងឹ ចូលចតិ:្ ការ វះ ចងដ� ស្ូន, កង ោក់ ដ្កាមផស្ក, 
ថានា  ំចាក់ ពនយរកដំណើ ត, កង ោក់ កនាុង ស្ូន
អនាក អាច នងឹ ដចៀសវាង:  មដធយរាយ ធម្មជាត,ិ មដធយរាយ 
ររាងំ, ថានា ដំលរ ពនយរកដំណើ ត

ខ ្ុុំមិនរេង់ឲ្យឳពកុម្តែ យ

ខ ្ុុំែងឹថាខ ្ុុំកុំពងុលប្្រីការ

ពនយារកុំលណើ ែ។

អនាក អាច នងឹ ចូលចត្ិ: ថានា  ំចាក់ ពនយរកដំណើ ត, មដធយរាយ ររាងំ
អនាក អាច នងឹ ដចៀសវាង:  ថានា ដំលរ ពនយរកដំណើ ត, កង ោក់ 
ដ្កាម ផស្ក

ខ ្ុុំមិនរេង់ដាក់អវីមួយ

កនាុងទាវ រម្សឬស្ូន

របសខ់ ្ុុំ។

អនាក អាច នងឹ ចូលចតិ:្ មដធយរាយ ដ្រើ ជាតិ អរ័ម៉នូ, ដ្សាម  
អ្មយ័ រុរស, មដធយរាយ ធម្មជាតិ
អនាក អាច នងឹ ដចៀសវាង:  �យ ៉សហារា  ម(្ ្មរ មាតស់្ូន), 
ដ្សាមអ្មយ័ សស្ើ, កង ោក់ កនាុង ស្ូន

ខ ្ុុំរេង់រមួលភេលពលណា

កប៏ានលដាយោ្ន

ការរ ុំខាន។

អនាក អាច នងឹ ចូលចត្ិ: មដធយរាយ ដ្រើ ជាតិ អរ័ម៉នូ, កង ោក់ 

កនាុង ស្ូន

អនាក អាច នងឹ ដចៀសវាង:  មដធយរាយ ររាងំ, 

មដធយរាយធម្មជាតិ

អនាក អាច នងឹ ចូលចត្ិ: មដធយរាយ ររាងំ, ថានា ដំលរ 
ពនយរកដំណើ ត, មដធយរាយ ធម្មជាតិ
អនាក អាច នងឹ ដចៀសវាង:  កង ោក់ ដ្កាម ផស្ក, ថានា  ំចាក ់
ពនយរកដំណើ ត, កង ោក់ កនាុង ស្ូន, ការ វះ ចងដ� ស្ូន

អនាក អាច នងឹ ចូលចតិ:្ ដ្សាមអ្ម័យ រុរស ឬ សស្ើ
អនាក អាច នងឹ ដចៀសវាង: ដចៀសវាង ការ រូ ម ដេទ ដោយ មនិ ដ្រើ 

ដ្សាមអ្មយ័

ខ ្ុុំគែិថាផែគូរបសខ់ ្ុុំ

រមួលភេជាមួយអនាកែផេ

និងអារេរេមង្ជុំងឺ

កាមលរាគមកខ ្ុុំ។

ខ ្ុុំរេង់ម្នកនូ

អុំឡុងលពល១ឆ្នា ុំ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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មប្យាបយពនយារក្ំប�ើតរន្ទៃ ន់
សសតីអាចផគបើគបាស់មផ្យាបាយការពនយារកំផ�ើ តបោទៃ ន់(ផ្ផៅ្ ងផ�រថ្ផ្នការផប)ផ�ើម្ីបង្កា រការមានន្ទៃផោះផគកាយពី
ការរមួផេទផោយមនិផគបើគបាស់មផ្យាបាយពនយាកំផ�ើ តឬផគបើគបាស់មផ្យាបាយមនិបានគតឹមគតរូវ។ឧទា�រ�៍មផ្យាបាយ
ការពនយារកំផ�ើ តបោទៃ ន់អាចផ្វើបានគតរូវបានផគបើគបាស់គបសិនផបើកញ្ប់ផគសាមអោមយ័មានរន្ធតូចមយួឬរផ�កផ�លអាច
នងឹខូចផគសាមអោមយ័។ឬផគសាមអោមយ័បានោច់រលាត់កនាុងផពលរមួផេទ។ឬសសតីផេ្លចផលបថ្នា ំពនយារកផំ�ើ តរបស់ោង
អស់រយៈផពលផគចើនជាងមយួនថងៃ។

ផ្នការផប្ឺជាថ្នា ផំលបពនយារកំផ�ើ តសថាិតកនាុងគបផេទអរ័ម៉នូ�ូចគ្នា ផ�លមានកគមតិ�ូសខពាស់ផ�លគតរូវ
ផលបភា្ល មៗរយៈផពល�ល់៥នថងៃបោទៃ បព់ីការរមួផេទ។វាក៏អាចគតរូវបានផលបកនាុងចនំនួជាកល់ាក់ននគបផេទននថ្នា ផំលប
ពនយារកផំ�ើ តជាផទៀងទាត់មយួចនំនួគបសិនផបើផ្នការផប្ឺមនិអាចរកបាន។មផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តបោទៃ ន់ផ្្សងផទៀត្ឺ
ោក់កងកនាុងស្ូនផ�លគតរូវបានបញូ្លផោយបុ្ ្គលិកសុខាេបិាលទទលួការប�តុ ះបោត លយ៉ាងពិផសសកនាុងរយៈផពល៥នថងៃ
បោទៃ បព់ីការរមួផេទ។

សសតីទាងំអស់្ ួរផតយល់�ងឹអំពីមផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តបោទៃ ន់នងិអាចផគបើគបាស់វាគបសិនផបើពួកផ្គតរូវការ។សសតី
ជាផគចើនជាពិផសសយុវជនមានសមាពា ្ឬបងខាំឲ្យរមួផេទផោយគ្្ម នការការយល់គពមឬគបផេទននផ្នការោមយួ។
មផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តបោទៃ ន់ក៏អាចជយួ��សសតីបង្កា រការមានន្ទៃផោះបោទៃ បព់ីគតរូវបានចាបរ់ផំលាេផសពសនថាវៈ។ជាអកុសល
ពត័ម៌ានអពីំមផ្យាបាយការពនយារកំផ�ើ តបោទៃ ន់មនិមានផៅកផន្លងជាផគចើន។គបសិនផបើពត័ម៌ានអពីំមផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ ត
បោទៃ ន់មនិគតរូវបានផ្សា្គ ល់ផៅកនាុងស�្មន៍របស់អនាក,សូមពិផគគ្ះជាមយួនឹងបុ្ ្គលិកសុខាេបិាលគ្រូបផគងៀននិង
អនាក�កឹោំស�្មន៍ផ�លមានចោំបអ់ារម្ម�៍កនាុងការបង្កា រការមានន្ទៃផោះមនិសមតាមប�ំងជាពិផសសកនាុងចំផោម
យុវជន។

សគមាប់ពត័ម៌ានបផនថាមអពីំមផ្យាបាយពនយារកផំ�ើ តបោទៃ ន់សូមផមើលទពំរ័៣៣៥�ល់៣៣៦កនាុងកផន្លងផ�លគតរូវ
ទទលួពត័ម៌ានបផនថាមនិងជំពូកទី១៣:ផ្នការគ្រួសារកនាុងផសៀវផៅទោីគ្្ម នផវជ្ជប�្ឌិ ត។

អនាក អាច នងឹ ចូលចតិ:្ ដ្សាមអ្ម័យ សស្ើ, �យ ៉សហារា ម 
(្ ្មរ មាតស់្ូន), មដធយរាយ ដ្រើ ជាតិ អរ័ម៉នូ, 
កងោក់ កនាុង ស្ូន
អនាក អាច នងឹ ដចៀសវាង:  ដ្សាមអ្មយ័ រុរស, 
មដធយរាយ ធម្មជាតិ

អនាក អាច នងឹ ចូលចត្ិ: ដ្សាមអ្ម័យ រុរស ឬ សស្ើ, �យ ៉សហារា  ម(្ ្មរ 
មាតស់្ូន), កង ោក់ ដ្កាម ផស្ក, កង ោក់ កនាុង ស្ូន, ថានា ដំលរ(្គ្រ់ 
តូច)ពនយរកដំណើ ត, ថានា  ំចាក់ Progestin រុ៉ដណាណ ះ។
អនាក អាច នងឹ ដចៀសវាង:  ថានា ដំលរ រញូ្ល គ្នា , ថានា  ំចាក់ រហូត �ល់ ទារ ក 
មាន អាយុ៦ផខ, ឬ មាន ឈាមរ�ូវ ្រចាផំខ វញិ

ផែគូខ ្ុុំមិនរេង់ពាកព់ន័្ធនឹង

ការលប្្រីប្រាស់មល្យាបាយ

ពនយារកុំលណើ ែ។

ខ ្ុុំកុំពងុបុំលៅលដាះកនូ។ខ ្ុុំមិន

រេង់ម្នកនូមួយលេៀែលេកនាុង

រយៈលពលយ៉ាងែរិេ២ឆ្នា ុំ។

លយើងបានល្វើដែនការសកមភ្ាពមួយលែើម្ីល្វើឲ្យប្រាកែថាសសតែីទា ុំងអស់លៅកនាុង
ស�គមន៍និងបុគ្គលិកសខុាភបិាលដែលអារេពយាបាលលលើសសតែីបន្ទៃ បពី់ការរ ុំលោភលសពសន្ថវៈ

ែងឹពីរលបៀបលប្្រីថានា ុំលលបពនយារកុំលណើ ែជាលេៀងទាែល់ដាយសវុែ្ថភិាពសប្ម្ប់មល្យាបាយ

ពនយារកុំលណើ ែបន្ទៃ ន។់

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការពិតនិងជំបនឿអំពបីផផនការ្ រ្ួសារ
ជផំនឿោក្យចចាមអារ៉ាមឬពត័ម៌ានមនិពិតអពីំគបផេទមយួចនំនួននការពនយាកំផ�ើ តអាចផ្វើឲ្យមនុស្សេយ័ខា្ល ចជាខា្ល ងំកនាុងការ

សាកល្ងផបើផទាះបីជាពកួផ្ចង់កផ៏ោយ។មនុស្សគតរូវការពត័ម៌ានគតឹមគតរូវផ�ើម្ីពកួផ្អាចផគជើសផរ ើសយកមផ្យាបាយមយួ

នងិផគបើគបាស់វាជាមយួនឹងទនុំកចិតត។អនាកអាចផគបើឧទា�រ�៍�ូចផលើទពំរ័ផនះផ�ើម្ីបផងកាើតការសផមតងការផ�ើរតួឬផល្ង

កមសានតផ�លជយួ��មនុស្សផសវងរកការពិតពីោក្យចចាមអារ៉ាមផ�លពកួផ្បានឮ។

ជផំនឿ៖ មនុស្សមយួចនំនួនិយាយថ្ថ្នា ផំលបពនយារកំផ�ើ តផ្វើឲ្យសសតី�។ឺ

ការពិត៖ សសតីជាផគចើនមនិផ�លមានអារម្ម�៍�ឺផោយសារផតថ្នា ផំលបពនយាកំផ�ើ តផោះផទប៉ុផនតសសតីមយួចនំនួ�ឺ

កបាលឬមានអារម្ម�៍េយ័ខា្ល ចផៅផពលពកួផ្ចាបផ់្ដើមផលបថ្នា ំ�បំងូ។អារម្ម�៍ផនះជា្ម្មតានងឹបាត់

ផៅវញិបោទៃ បព់ីផលបថ្នា ំបាន២ផខ។សសតីអាចផ្្ល ស់បតូរផៅផគបើថ្នា ផំលបគបផេទផ្្សងផទៀតផ�លមនិបងកាឲ្យមាន

អារម្ម�៍ននជងំឺោមយួ។

ជផំនឿ៖ មនុស្សមយួចនំនួបាននិយាយថ្មផ្យាបាយផ្នការគ្រួសារផ្វើឲ្យសសតីមនិអាចឬមនិមានលទ្ធភាពអាចមាន

ន្ទៃផោះបានផៅនថងៃផគកាយបោទៃ បព់ីពួកផ្បញ្ឈប់ការផគបើគបាស់វា។

ការពិត៖ មផ្យាបាយផ្នការគ្រួសារផតមយួ្ត់ផ�លផ វ្ើឲ្យសសតីមនិអាចមានន្ទៃផោះជាអចិនសនតយ៍្ឺការវះកាត់“បិទ

បពំង”់ឬយកស្ូនផចញ។សសតីភា្ផគចើនអាចមានន្ទៃផោះបោទៃ បព់ីពកួផ្បញ្ឈប់ការផគបើការពនយារកំផ�ើ ត

គបផេទោមយួ។សសតីមយួចំនួនគបផ�លជាមនិអាចមានបងកាកំផ�ើ តរយៈផពលពរីបីផខបោទៃ បព់ីពកួផ្

បោ្ឈបក់ារផគបើមផ្យាបាយផគបើជាតិអរ័ម៉នូ។

ជផំនឿ៖ មនុស្សមយួចនំនួនិយាយថ្សសតីមនិអាចមានន្ទៃផោះអំឡុងផពលមានរ�ូវ។

ការពិត៖ សសតីអាចមានន្ទៃផោះផៅផពលោមយួអឡុំងផពលវ�តរ�ូវគបចាផំខពកួផ្ជាពិផសសគបសិនផបើរ�ូវរបស់ពកួផ្

មនិបានផកើតផឡើងជាផទៀងទាត់ផរៀងរាល់២៨នថងៃ។

ជផំនឿ៖ មនុស្សមយួចនំនួនិយាយថ្ការ�ុសលាងទាវ រមាសការងូតទកឹផរៅត ភា្ល មៗបោទៃ បព់ីការរមួផេទឬរមួផេទ

ផោយ�រអាចបង្កា រការមានន្ទៃផោះ។

ការពិត៖ វ ិ្ ីទាងំផនះមនិអាចបង្កា រការមានន ទ្ៃផោះបានផោះផទ។

ជផំនឿ៖ មនុស្សមយួចនំនួនិយាយថ្ជាការវះចង់បពំង់ផមជីវតិផ ្្ម លផ្វើឲ្យបុរសទនផ់ខសាយនងិមនិអាចផ្្គ បចិ់តត

ន�្ូរបស់គ្ត់បានផៅផពលពួកផ្រមួផេទ។

ការពិត៖ ការវះចង់បំពង់ផមជីវតិផ ្្ម លរារាងំបុរសពីការបផញ្ញផមជីវតិផ ្្ម លប៉ុផោណ ះ។វាមនិបះ៉ោល់អារម្ម�៍ឬ

សមតថាភាពរមួផេទរបស់គ្ត់ផឡើយ។
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សកម្មភាពមយួចនំនួ�ូចជាសិចសីុប៊ីងផហា្គ (ទពំរ័៨៦)អាចជយួ��ឲ្យមនុស្សមានអារម្ម�៍កានផ់តល្អកនាុងការនិយាយអពីំ

ផ្នការគ្រួសារជាគករុម។

ការរង្ហា ញមប្យាបយបផ្សងគ្នា 

វ ិ្ ីមយួកនាុងការផរៀនអំពីការពនយារកំផ�ើ ត្ឺការអផញ្ជ ើញ

បុ្ ្គលិកសុខាេបិាលផ�ើម្ីបង្ហា ញពីមផ្យាបាយផ្្សងៗគ្នា 

ផ�លមានផៅកនាុងស�្មន៍របស់អនាក។មនុស្ស

គ្បគ់្នា អាចផ្វើផមើលនងិវតថាុផ្្សងៗគ្នា នងិផចករផំលក

នូវអវីផ�លពកួផ្�ឹងអំពីវតថាុនមីយួៗនងិពីតួោទីរបស់

វា។បុ្ ្គលិកសុខាេបិាលអាចនិយាយអពីំរផបៀបផ�ល

មផ្យាបាយនីមយួៗផ វ្ើការបង្កា រការមានន ទ្ៃផោះនិងអាច

ផឆ្លើយសំ�ួរបាន។បុ្ ្គលិកសុខាេបិាលក៏អាចសួរគករុម

ឲ្យ្ តិអពីំគបផេទននផ្នការគ្រួសារមយួោអាចនឹងល្អ

បំ្ តុចំផោះសាថា នភាពពផិសសោមយួ។

សគមាប់ពត័ម៌ានផ�លអាចទុកចិតតអពីំមផ្យាបាយផ្នការគ្រួសារសូមផមើលទពំរ័៣៣៥ផៅ៣៣៦ផៅកផន្លងផ�លគតរូវ

ទទលួពត័ម៌ានបផនថាមនិងជំពូកទី១៣:ផ្នការកម្មគ្រួសារផៅកផន្លងផ�លគ្្ម នផវជ្ជប�្ឌិ ត។

វិ្ រី រ រីករាយ កនាងុការ ផចករផំែក ពត័ម៌ាន អពំរី ផែនការ ្្រួសារ
គករុមពិភាកសាអពីំមផ្យាបាយពនយាកំផ�ើ តអាចជយួ��ឲ្យមនុស្សគ្បរ់ូបបានយល់អពីំមផ្យាបាយមយួោផ�លអាចនងឹល្អបំ្ តុ

សគមាប់សសតីផៅតាមសាថា នភាពខុសគ្នា ។ជនួកាលគគ្នផ់តពភិាកសាគ្នា មផ្យាបាយផ្្សងគ្នា ផៅកនាុងគករុមផ�លរមួមានយុវជន

ចាស់ទំុឬមាត យផក្មកជយួ��យក�នាះផលើឧបស្្គ្ ម្មតាកនាុងការផគបើគបាស់ផ្នការគ្រួសារ។

ប្្រសិនលបើសសតែីម្នភាពប្រាកែថា

ន្ងមិនរេង់ម្នកនូលេៀែលែើន្ង

អារេលប្្រីកងដាក់កនាុងស្ូនបានដែរ

ឬលេ?វាម្នរយៈលពលយរូ។ឬ

ន្ងអារេេេលួការវះកាែ។់

ខ ្ុុំបានឮថាវាម្ន

ភាពងាយសសរួល

ជាងដែលឲ្យបុរស

េេលួការវះកាែ។់
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ការផរៀបចំ

ផល្ងកាត របនទៃះផៅផលើ២ទពំរ័បោទៃ ប់បង្ហា ញពីឧទា�រ�៍ននសំ�ួរអពីំការពិតននសុខភាពនិងសំ�ួរពភិាកសា។

ផៅផពលផ�លអនាកបផងកាើតសំ�ួរអពីំការពិតននសុខភាពផ្ទៃ ល់ចូរគបាក�ថ្រមួបញូ្លជផំនឿនិងការយល់គចឡំផ�លមាន

ជាទូផៅផៅកនាុងស�្មន៍របស់អនាក(សូមផមើលទពំរ័១៩៥សគមាប់ជា្ និំត)។

ការផលង

ផៅផពលគករុមឬអនាកផលងមក�ល់សំ�ួរពភិាកសាមយួ(សមា្គ ល់ផោយ“?”),ចូរឲ្យពកួផ្សំ�ូមពរផៅគករុមទាងំមលូ

នូវ�ផំោះគសាយ១ឬ២ចំផោះសាថា នភាពផៅផលើកាតផ�ើយបោទៃ បម់ក

ពន្យល់ពីមលូផ�តុផ�លពួកផ្្ តិថ្�ំផោះគសាយ

មយួអាចល្អជាង�ំផោះគសាយ�នទផទៀត។ចូរ

អផញ្ជ ើញអនាក�នទផៅកនាុងគករុមផ�ើម្ីផ្វើសំ�ូមពរ

្ងផ�រ។ផៅផពលពកួផ្មក�ល់សំ�ួរការពិតមយួ

(សមា្គ ល់ផោយ“✓”)ចូរឲ្យពកួផ្ផឆ្លើយផ�ើយសួរ

អនាក�នទផទៀតថ្ពកួផ្យល់គសបឬផទ។

បោទៃ បព់ីបានផលងផល្ងកាត របនទៃះចូរអផញ្ជ ើញ

អនាកផលងផ�ើម្ីនយិាយអពំីអវីផ�លពកួផ្

បានផរៀនពីសកម្មភាពផនះ។ចូរសួរថ្

ផតើមានសំ�ួរផ្្សងផទៀតផ�លទាកទ់ង

ផៅនងឹការពនយាកំផ�ើ តផ�លគករុមផនះ

នងឹចង់ពិភាកសាឬផរៀនសូគតបផនថាមផទៀត

អពីំផ�រឬផទ។ចូរផគបើគបាស់ការផឆ្លើយតប

របស់ពកួផ្ផ�ើម្ីផរៀបចំ្ ផគមាងសគមាប់

សកម្មភាពផ្្សងៗផទៀត។

ផល្ងកាតែ ររនទៃះ
ផល្ងកាត របនទៃះអាចជាវ ិ្ ីរកីរាយសគមាប់គករុមផ�ើម្ីពភិាកសាអពីំទាងំការពិតអពីំមផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តនិងផ�តុ្លផ�ល

សសតីផ្្សងគ្នា អាចនឹងចូលចិតតមផ្យាបាយផ្្សងគ្នា ។ការពិភាកសាផ�លផកើតផឡើងកនាុងផល្ងកាត របនទៃះផនះនឹងជយួ��គករុម:

• ផ្វើការសាកល្ងនូវអវីផ�លពួកផ្�ងឹអំពីមផ្យាបាយផ្នការគ្រួសារផ្្សងៗគ្នា ។

• ផសវងរកនូវមូលផ�តុផ�លសសតីអាចចូលចិតតមផ្យាបាយផ្្សងៗគ្នា ។

• អនុវតតការ្តល់�ំបូោ្ម ន�ល់សសតីអពីំជផគមើសននការពនយារកំផ�ើ ត។

• ផសវងរកឲ្យផ�ើញនូវអវីផ�លសសតីចង់ផរៀនបផនថាមផទៀត។

រេះុលបើ�្ូសល�ៀមិន

រេង់រងច់ា ុំរ�ូែែល់

ហាយ៉ាែល់រៀនរេប់

មុនលពលដែលពកួលគ

ម្នកនូមួយ?

អញឹ្ងបង្រ្ូនជែីនូមួយ

ខ ្ុុំបានលប្្រីដែនការប្គរួសារ

លដាយមិនបានប្រាប់្រតែនី្ង!

ហាយ៉ាែ់អារេលប្្រីថានា ុំចាក់ឬ

កងដាក់លប្កាមដស្កល�ើយ

ោ្នអនាកណានឹងែងឹលេ។

ផល្ងកាតែ ររនទៃះអំពបីផផនការ្្រួសារសក្ម្មភាព
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ផល្ងកាតែ ររនទៃះអំពបីផផនការ្្រួសារ(ត)សក្ម្មភាព

ចូរ រផនម្ ដនរល់ �ូចជា “ការ 

មាន  ដែទៃដពាះ ផ�ល មនិ ចងរ់ាន, 

ថយ ដ្កាយ៤កា”ំ  ឬ “និនយ 

ជាមយួ ដ�្ូ អពំើ ដ្សាម អ្មយ័, 

ដៅមុខ២កា”ំ

កា�វះចង
់បំពង់សមជីវិ្ 

ស ម្ោ លឆកយ់កនវូចណំ
ង់ឬ

េម្្ថភាព�ួមសេទ?

ត្រូវឬខេុ?

(ចដមលាើយ ្ត
មឹ្តរូវ : ខុស

)

សេតាីមិនអាច៉ នថ្ទាសោះបានសទ

សបើន្ង�ួមសេទអំឡងុសពល

៉ន�ដូវ។ត្រូវឬខេុ?

(ចដមលាើយ ្តមឹ្តរូវ : ខុស)

ស ើ្មស្យោបាយផ្នកា�តគរួសា�
មួយណាល្អត្រសេើ �ជាងសគក្ុងកា�

បង្កា �កា�៉ នថ្ទាសោះ?
កា�ដកសចញឬស្សាមអន្មយ័?(ចដមលាើយ ្តឹម្តរូវ: ដ្សាមអ្មយ័)

សំ�រួស្មារ់ផល្ងកាតែ ររនទៃះអំពបីផផនការ្្រួសារ
សំ�ួរការពិតអំពីសុខភាពអាចជយួ��គករុមបានផរៀនសូគតពីពត័ម៌ាន

មលូោឋា នអពីំមផ្យាបាយផ្្សងគ្នា សគមាប់បង្កា រការមានន្ទៃផោះ។

(ចផម្លើយគតរូវបានបង្ហា ញផៅទផីនះប៉ុផនតចូរកំុោក់ពួកវាផៅផលើកាត

របស់អនាក។ជនំសួមកវញិចូរសរផសរពកួវាផៅផលើសន្លកឹគកោស

ោចផ់ោយផឡកមយួផ�ើម្ីជយួ��អនាកកនាុងការចងចា។ំ)

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



	 មដធយរាយរយប រការមានដែទៃដពាះ	 199

ន្ងណាអូមីសត្រីថ្ាសំលបពនយោ�កសំណើ ្។បោុន តាគ លៃនីកិ

�បេ់ន្ងអេ់ថ្ា។ំបគុ ្គលិកេខុាេបិាលបានតរាប់

ន្ងថាចាបពី់សពលសនះ្ សៅគលៃីនីកនងឹ៉ នផ្

ស្សាមអន្មយ័សទសតោះអង្គកា�្ តាលជំ់នយួផដលគ្តំទ

គ លៃនីកិគ្មា នមស្យោបាយស្សេងនងឹ្ តាលជ់នូសទ។ន្ងណា

អូមីបានដងឹថាប�ុេផដលសៅក្ងុេមិូ�បេ់ន្ងមិន

ចលូចិ្ តាសត្រីស្សាមអន្មយ័សទ។ន្ងចង់ស្វើអវី មួយអំពី

បញ្ហា សនះបោផុន តាមិនដងឹថាត្រូវចាបស់្តាើមពីកផនលៃងណា។

ស្ើអ្កគិ្ ថាអវីដដលណាអូមីអាចស្វើបាន?សេ្អុវី ?

ឡាតានងិោោ សទើបផ្ស�ៀបកា�។មនុសពលពួកសគ

បានស�ៀបកា�ោោ បាន�ួមសេទជាមួយសេតាីខេុគ្្

ជាសតចីន។ឡាតាគិ្ ថាគ្្់សៅផ្៉នទនំ្កទ់នំង

្លៃវូសេទជាមួយសេតាី�កេុី ្ លៃវូសេទសៅសពលផដល

គ្្់សៅសតរៅជាមួយមិ្តាេកតាិគ្្។់ឡាតាបាន

ទទចូសលើកា�សត្រីតរាេ់ស្សាមអន្មយ័ជាមួយោោ 

សដើម្ីកា�ោ�ខ លៃនួន្ងពីជំងឺកាមសោគនងិកា�៉ ន

ថ្ទាសោះ។បោផុន តាឥឡូវន្ងចង់៉ នកនូជាមួយោោ។

ស្ើអ្កគិ្ ថាឡាតាគ�ួផ្ស្វើយោងណា

សៅសពលសនះផដលន្ងចងប់ានកនូ?សេ្អុវី ?

សំ�ួរពិភាកសាផរៀបរាប់អំពីសាថា នភាពជវីតិ

ពតិនិងផមើលផ�តុ្លមយួចំនួនផ�លសសតី

អាចផពញចតិតមផ្យាបាយននផ្នការគ រ្ួសារ

ផ្្សងគ្នា ។មនិមានចផម្លើយគតឹមគតរូវឬខុស

ផទសំ�ួរទាងំផនះ។ផគ្លប�ំង្ ឺផ�ើម្ី

ពភិាកសាគ្នា ពីសាថា នភាពជាគករុម។

ោ៉ �ីយោ ្េឡាញ់មិ្តាត្ររុេ�បេ់ន្ងស ម្ោ ះចក
ខាលៃ ងំណាេ់។ន្ងបានសៅជាមួយគ្្់អេ់ជាង
មួយឆំ្្សេើយសទើបផ្សពល្មាីៗ សនះន្ងបាន

េសតមចចិ្ តា�ួមសេទជាមួយគ្្់ជាសលើកដបូំង។ពួកសគបានសត្រីមស្យោបាយដកសចញ។សតកាយមក ោ៉ �ីយោបានពយោយមេួ�ចកពីមស្យោបាយពនយោកសំណើ ្ផដលពួកសគគ�ួផ្សត្រី
ន្សពលអន្គ្។បោផុន តាចកបានតរាប់ន្ងថាវា
ជាកា�ទទលួខេុត្រូវ�បេ់សេតាីក ្ុងកា�សត្រីតរាេ់កា�ពនយោ�កសំណើ ្មិនផមនប�ុេសន្ះសទ។ស្ើអ្កគិ្ ថា ោ៉ �ីយោគ�ួស្វើយោងណា?សេ្អុវី ?
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ដ្វើ ឲ្យ ផែនការ ្្រួសារ អាច ដៅរក រាន
ផតើស�្មន៍មយួផមើលផៅ�ូចអវីកនាុងការមានផ្នការគ្រួសារផពញផលញផ�លអាចផៅរកបាន?សសតីនងិបុរសទាងំអស់រមួទាងំ

យុវជននងឹង្យគសរួលផៅរកពត័ម៌ានផ�លអាចទុកចិតតបានអពីំគ្ប់គបផេទននមផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ ត។ផសវាផ្នការគ្រួសារ

នងឹមានតនម្លសមរម្យនងិអាចរកបានចំផោះសសតីទាងំអស់-ផរៀបការនិងមនិទាន់ផរៀបការ-អនាកផ�លចង់ផគបើផសវាកម្មទាងំផនះ។

ផសវាផ្នការគ្រួសារនឹងផ្វើឲ្យមានមផ្យាបាយផ្្សងៗគ្នា ផ�ើម្ីឲ្យសសតីអាចផគបើគបផេទននមផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តផ�លោង

ផពញចតិតនងិសកតសិមបំ្ តុចំផោះតគមរូវរបស់ោង។ជាចុងផគកាយទាងំពត័ម៌ាននិងផសវាកម្មនឹង្ នផៅ�ល់មនុស្សគ្បគ់្នា 

រមួទាងំយុវជនសសតីមនិទាន់ផរៀបការផ�ើយនងិអស់អនាកផ�លរស់ផៅឆ្ងៃ យពីម�្ឌ លសុខភាព។

ទពំរ័បោទៃ ប់ ត្ល់នូវ្ និំតមយួចំនួនអំពីរផបៀបផ�ើម្ីផរៀបចំសកម្មភាពផ�ើម្ីផ វ្ើឲ្យផ្នការគ្រួសារអាចផៅរកបានចផំោះសសតី

គ្បគ់្នា ផៅកនាុងស�្មន។៍

ដរៀនសូ្ ត អពំរី រទពដិសា្ន៍ ររស ់សស្រី
ផ�ើម្ីជយួ��ផ្វើឲ្យផ្នការគ រ្ួសារអាចផៅរកបានផៅកនាុងស�្មន៍របស់អនាកអនាកអាចចាបផ់្តើមផោយសួរសសតីអពីំបទផសា្ន៍របស់

ពកួផ្កនាុងការផគបើគបាស់ការពនយារកំផ�ើ ត។គបសិនផបើសសតីមយួចនំនួមានបទពិផសា្ន៍វជិ្ជមានវាអាចមានគបផយាជន៍សគមាប់

សសតីផ្្សងផទៀតផ�ើម្ីផរៀនសូគតអពីំវា។ការសាត បឮ់ពីសសតីផ�លមានការផពញចតិតនងឹមផ្យាបាយផ�លពកួផ្ផគបើអាចជយួ��កម្ាត់

ជផំនឿនិងការេយ័ខា្ល ចអពីំការពនយារកំផ�ើ ត។ផរឿងផនះអាចផលើកទកឹចិតត�ល់សសតី�នទផទៀតផ�ើម្ីផរៀនសូគតបផនថាមផទៀតនិង

ពចិារោថ្ផបើសិនផ្នការគ្រួសារសកតសិមនឹងសាថា នភាពរបស់ខ្លួនផ្ទៃ ល់។

ផរៀនសូគតអពីំការលំបាកផ�លសសតីនងិយុវជនមានជាការចូលផៅរកពត័ម៌ានផ្នការគ្រួសារនិងមផ្យាបាយ

ពនយារកផំ�ើ ត។អនាកអាចចាបផ់្តើមគបមលូពត័ម៌ានអពីំឧបស្្គផោយសួរអពីំគបផេទននមផ្យាបាយអវខី្លះផ�លមាននិងចោំយ

អស់ប៉ោុ្ម ន។ផតើមនុស្សទទលួបានពត័ម៌ានអពីំផ្នការគ្រួសារនិងផសវាផ្នការគ្រួសារផៅកផន្លងោ?

ម្នដែលសសាមអន្មយ័និងែយ៉ាហ្ហាវ មលន្ះលេ

អារេរកបានលៅគ្និីកប៉ុដនតែខ ្ុុំរេង់លប្្រីថានា ុំលលប

ពនយារកុំលណើ ែ!មនសុ្សកានត់ែលប្រេីននឹងលប្្រី

លសវាដែនការប្គរួសារប្្រសិនលបើពកួលគប្ែរូវបាន

ែតែលជ់នូនវូជលប្មីសកានត់ែលប្រេីន។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ខាងផគកាមផនះ្ ជឺាសំ�ួរមយួចនំនួផ�លអនាកអាចផគបើគបាស់ផ�ើម្ីផរៀន

ពបីទពិផសា្ន៍របស់សសត:ី

• ផតើការ្តល់ផសវាមផ្យាបាយពនយារកផំ�ើ តមានភាពង្យគសរួលផៅរកនងិ

ង្យគសរួលផគបើគបាស់ផ�រឬផទ?

• ផតើវាមានការលំបាកសគមាប់សសតីផ�លផរៀបការរចួផ�ើម្ីទទលួបានពត័ម៌ាន

នងិការ្្គត់្ ្គង់សគមាប់ការពនយារកំផ�ើ តផ�រឬផទ?ផ�តុអវ?ី

• ផតើវាមានការលំបាកសគមាប់យុវជនឬសសតីមនិទាន់ផរៀបការផ�ើម្ីទទលួបាន

ពត័ម៌ាននិងការ ្្គត់្ ្គង់សគមាប់ការពនយារកំផ�ើ តផ�រឬផទ?ផ�តុអវ?ី

• ផតើបុរសភា្ផគចើនមានអារម្ម�៍យ៉ាងោចំផោះផ្នការគ្រួសារ?
ពកួផ្មានឆនទៃៈកនាុងការផគបើការពនយារកំផ�ើ តផ�រឬផទ?គបសិនផបើមនិ�ូផចនាះ

ផ�តុអវ?ី

• ផតើរោឋា េបិាលផលើកកមពាស់ឬបង្្អ ក់ផ្នការគ រ្ួសារយ៉ាង�ូចផមតច?
ចូរមានភាពគបាក�កនាុងការនិយាយជាមយួមនុស្សផគចើនគបផេទផៅផពលផ�លទទលួពត័មានផនះ។

ពភិាកសា អពំរី ឧរស្្គ ចដំពាះ ផែនការ ្្រួសារ
បោទៃ បព់ីការផរៀនពីបទពិផសា្ន៍របស់សសតីវានឹងគបផ�លជាចបាស់ោស់ថ្មានមលូផ�តុជាផគចើនផ�លសសតីមនិអាចឬមនិ

ផគបើគបាស់ផ្នការគ រ្ួសារ!

សកម្មភាពផ�ើមផ�ើបញ្ហា ្ជឺាវ ិ្ ីល្អមយួផ�ើម្ីជយួ��គករុមពិភាកសាអពីំឧបស្្គចំផោះផ្នការគ្រួសារនិងផមើលឫស្ល់

មលូផ�តុផ�លរារាងំគចកចូលផពញផលញផៅរកការពនយារកំផ�ើ ត។ការគសាយបេំ្លឺឫស្ល់មលូផ�តុផនះនិងការផមើលផ�ើញ

ពីរផបៀបផ�លពកួវាគតរូវទាកទ់ងគ្នា នងឹផ្វើឲ្យវាកានផ់តង្យគសរួលផ�ើម្ីក�ំត់បញ្ហា ផ�លមានសារៈសំខាន់បំ្ តុកនាុងការ

ផោះគសាយនងិសកម្មភាពល្អបំ្ុតផ�លគតរូវអនុវតត។

លែើមល�ើបញ្ហា អារេប្ែរូវបានលប្្រីប្រាស់លៅកនាុងវ ិ្ ីប្គប់ប្្រលភេ។វាអារេជាផ្ទៃ ុំងរបូភាពមួយ

ដែលប្ែរូវបានលប្្រីមតែងល�ើយមតែងលេៀែលៅកនាុងករិេប្្្រជុុំនិងការពិភាកសាន្លពលលប្កាយ។វា

អារេជាល្វើែរូេជាឯកសារដែលមនសុ្សម្នា ក់ៗ បុំលពញសប្ម្ប់ខ ្នួលគផ្ទៃ ល។់ខ ្ុុំរេលូរេែិតែព្ួយរ

លែើមល�ើបញ្ហា ដែលបានបុំលពញររួេជាការងារសិល្ៈមួយលៅលលើជញ្ជា ុំងគ្និីកដែលសសតែី

បានបលងកើែរមួោនា ។មនសុ្សមួយរេុំននួបានបលងកើែលែើមល�ើផែគូដែលម្នសខុភាពល្អនាក

អារេលៅវាថាលែើមល�ើែុំលណាះសសាយ។លែើមល�ើទា ុំងលនះបងាហាញែុំលណាះសសាយរេុំលពាះ

បញ្ហា លៅកនាុងឫសនិងលេ ្ធែលល្លៅកនាុងស្ឹក។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការផរៀបច:ំ

្ូរផ�ើមផ�ើផៅផលើគកោស្ ំមយួគកោត់កាត រផខៀនឬ�ី។ចូរទុកឲ្យផមក

នងិឫសមានលកខា�ៈសាមញ្ញ នងិផៅទផទ។ផរៀបចំគកោសមយួចនំនួ(កន្លះ

សន្លកឹ្ ជឺាទ�ំំល្អ)ផ�ើម្ីសរផសរ្ និំតអពីំមលូផ�តុឬឧបស្្គនងិ្ លវបិាក

ននកងវះផ្នការគ្រួសារ។មនុស្សខ្លះផគបើគកោសស្អិតផោយសារផតវាមាន

ភាពង្យគសរួលកនាុងការផ្្ល ស់ទីចុះផឡើង។

ចូរសរផសរពីបញ្ហា សុខភាពកនាុងករ�ីផនះ“គ្្ម នគករុមគ្រួសារការផរៀបចំ

ផ្នការ”ផៅផលើផ�ើម។

ចូរផ�ោំអពីំផ�ើមផ�ើផនះនងិ្ និំតននមលូផ�តុឫស្ល់។គបសិនផបើគករុម្ឺពំុសូវសា្គ ល់្ និំតននមូលផ�តុឫស្ល់

អនាកអាចផគបើឧទា�រ�៍ននផ ្្ម នងិសារៈសំខាន់ននផបាចផ ្្ម �ល់ឫសផ�ើម្ីជគមះសួនចបារមយួ។

ចូរពភិាកសាអពីំមូលផ�តុឫស្ល់។ចូរឲ្យគករុមនិយាយអពំីមលូផ�តុឬឧបស្្គខុសៗគ្នា ផ�លពកួផ្បានរកផ�ើញ

ផ�តុអវីបានជាសសតីមនិអាចផគបើគបាស់ការពនយារកំផ�ើ តផ�ើម្ីបង្កា រការមានន្ទៃផោះផោយមនិសមតាមគបាថ្នា ។

(គបសិនផបើគករុមផនះមានការលំបាកជាមយួផរឿងផនះអនាកក៏អាចផរៀបចំផរឿងមយួផ�លបង្ហា ញពីមូលផ�តុឬឧបស្្គ

មយួចនំនួកនាុងការចូលផៅរកផ្នការគ្រួសារកនាុងស�្មន៍របស់អនាកផ្ទៃ ល់នងិចូរឲ្យគករុមឆ្លុះបញ្្ងំពីផរឿងផនះ)។ចូរ

សរផសរ្ និំតរបស់មនុស្សអំពីមូលផ�តុឬឧបស្្គផៅផលើគកោសផ�លអនាកអាចបិទផៅផលើឬផៅជុវំញិឫសជាមយួនឹង

សកាុតឬកផន្លងផៅផលើ�ីផៅជតិឫស។ចូរ្ តល់ឲ្យមនុស្សគ្បរ់ូបមានឱកាសផ�ើម្ីោកផ់ ្្ម ះអវីមយួផ�លបោត លឬោំ

ឲ្យមានការខវះខាតននការចូលផៅរកផ្នការគ រ្ួសារ។

ចូរគបមលូមលូផ�តុឫស្ល់។ចូរអានឲ្យឮខា្ល ងំនូវមលូផ�តុឬឧបស្្គខុសៗគ្នា ផ�លគករុមបាន្ តិពី។ចូរឲ្យគករុម

នយិាយអពីំ្ និំតនិងោក់អវីផ�លទាកទ់ងគ្នា ជាងផ្ផៅជាមយួគ្នា ផៅផលើឬសផ្្សងគ្នា ។ចូរសំឡងឹផមើលគករុមនន

ឧបស្្គផ�លអនាកអាចជយួ��គករុមឲ្យផមើលផ�ើញគបផេទផ្្សងគ្នា ននមលូផ�តុឬស្ល់។ចូរោក់សា្ល កឫសផោយផ ្្ម ះ

ននគបផេទទាងំផនះ។

វ ិ្ ីមយួផទៀតផ�ើម្ីផ វ្ើការផនះ្ឺគតរូវោក់សា្ល កឬសទុកជាមនុ។ខ�ៈមនុស្សោកផ់ ្្ម ះឧបស្្គផ្្សងគ្នា ចំផោះផ្នការ

គ្រួសារចូរោក់ពកួវាផៅផក្រឫសផ�លពកួវាទាកទ់ងគ្នា បំ្ តុ។(សូមផមើលទពំរ័២០៤សគមាប់គបផេទននមលូផ�តុ

ឫស្ល់ផ�លអនាកអាចផគបើបាន)។

➊

➋

➌

សក្ម្មភាព ប�ើមប�ើរញ្ហា ផ�លពិភាក្សាអំពបីឧរស្្គចំបោះផផនការ្្រួសារ

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



	 ដធរាើឲ្យផែនការ្្រួសារអាចដៅរករាន	 203

ចូរផមើល្ លវបិាក។អនាកអាចបនតសកម្មភាពនងិឲ្យគករុមោកផ់ ្្ម ះ្ លវបិាកផ្្សងៗគ្នា ននកងវះការចូលផៅរកផ្នការ

គ្រួសារសគមាប់សសតីគ្រួសាររបស់ពកួផ្និងស�្មន។៍ទាងំផនះអាចគតរូវបានសរផសរជាស្លឹករចួោក់ផៅផលើ

ផមកធាងននផ�ើមផ�ើ។អនាកអាចឲ្យពកួផ្ផរៀបចំផមកផោយោក់្ និំតផ�លទាកទ់ងផៅរមួគ្នា ។

➍

ប�ើមប�ើរញ្ហា ផ�លពិភាក្សាអំពបីឧរស្្គចំបោះផផនការ្្រួសារ(ត)សក្ម្មភាព
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មូលបេតុឫស្ល់ននក្ងវាះលទ្ធភាពទទួលបនបសវាផផនការ្្រួសារ
ការោក់ឧបស្្គឬផ�តុ្លផ្្សងៗគ្នា ជាមយួគ្នា ផៅតាមគបផេទ(ផោយផគបើផ�ើមផ�ើបញ្ហា ឬសកម្មភាពមយួចនំនួផ្្សងផទៀត)

អាចជយួ��គករុមចាបផ់ ត្ើម្ តិអំពីវ ិ្ ីផ�ើម្ីផកលម្អ្ ្លូវផៅរកផ្នការគ្រួសារ។

ឧបស ្្គនផយាបាយ៖គបសិនផបើរោឋា េបិាលមនិបានផលើកទកឹចិតតផ្នការគ្រួសារ

ការ្តល់ផសវាជា្ម្មតាគតរូវបានកំ�ត់និងមានមផ្យាបាយតចិតចួ។ផម�កឹោំ

ស�្មន៍ផ�លមនិផពញចតិដនងឹផ្នការគ រ្ួសារអាចផ្វើឲ្យលទ្ធភាពទទលួបាន

មានភាពលំបាក។

ឧបស្្គផស�ឋាកចិ៖្មផ្យាបាយពនយាកំផ�ើ តអាចនឹងចំោយអស់ផគចើន�សួពី

លទ្ធភាពរបស់សសតី។សសតីក៏អាចគតរូវបានបំបាកទ់កឹចិតតពីការផគបើគបាស់ផ្នការគ្រួសារ

គបសិនផបើស�្មន៍ចាតទុ់កថ្កុមារ-ជាពផិសសផក្មងគបរុស-មានតនម្លផស�ឋាកច្ិ

សគមាប់គករុមគ្រួសារ។

ឧបស ្្គសង្គម៖តោួទីផយនឌរ័តងឹរុងឹមាននយ័ថ្សសតីមនិអាចផ្វើការសផគមចអពីំសុខភាពរផ្ទៃ ល់ខ្លួនបានផទផ�ើយបុរស

អាចមានជំផនឿថ្ការផគបើគបាស់ការពនយាកំផ�ើ តផ្វើឲ្យពកួផ្មនិសមជាបុរស។យុវជនគបផ�លមនិអាចនយិាយជាមយួ

ឪពុកមាត យគ្រូបផគងៀននិងបុ្ ្គលិកសុខាេបិាលផ�តុ�ូផចនាះផ�ើយ្ ឺមនិទទលួបានពត័ម៌ានអពីំ្ ្លូវផេទសុខភាព្ ្លូវផេទនិង

ការបង្កា រការមានន្ទៃផោះ។

ឧបស្្គវប្្ម៌ឬសាសោ៖ការគបឆ្ងំយ៉ាងខា្ល ងំផោយគករុមសាសោអាចផ វ្ើឲ្យវាមានការលំបាកសគមាប់មនុស្សផ�ើម្ី

ទទលួបានពត័ម៌ានផ�លអាចទុកចិតតបាននិងការពនយារកំផ�ើ ត។បុ្ ្គលិកសុខាេបិាលអាចមនិយល់ឬមនិផគ្រពវប្្ម៌និង

គបនព�ី-ទផំនៀមទំលាប់ស�្មន៍អំពីផ្នការគ រ្ួសារ។

ឧបស ្្គបរសិាថា ន៖គបសិនផបើផសវាសុខភាពផៅឆ្ងៃ យឬពបិាកកនាុងការ្ នផៅ�ល់សសតីគបផ�លជាមនិមាន្ ្លូវជាផទៀងទាត់ឬ

អាចទុកចិតតផៅរកមផ្យាបាយផ្នការគ រ្ួសារ។ផៅកនាុងស�្មន៍ផ�លអគតាសា្ល ប់របស់ទារកខពាស់សសតីអាចមានអារម្ម�៍ថ្

ពកួផ្គតរូវការមានកូនផគចើនកនាុងកតីសង្មឹថ្យ៉ាងផហាចោស់ទារកមួយចនំនួនឹងរស់រានមានជីវតិ។

ឧបស្្គ្ ្លូវចតិត៖សសតីអាចខវះភាពផជឿជាក់ផលើខ្លួនឯងឬអារម្ម�៍ននការគ្បគ់្ងផលើការសផគមចចិតតផ�លបះ៉ោល់�ល់ជវីតិរបស់

ពកួផ្។សសតីអាចមនិផជឿទុកចិតតបុ្ ្គលិកសុខាេបិាលកនាុងការពយាបាលពកួផ្បានល្អនិងផគ្រពភាពឯកជនរបស់ពកួផ្។

ឧបស្្គខាងរាងកាយឬជីវសាសសត៖សសតីផ�លមានបញ្ហា សុខភាពឧទា�រ�៍សមាពា ្្ មខពាស់(ផលើស្ម)គបផ�ល

មនិអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានមផ្យាបាយផ�លល្អបំ្ុតសគមាប់ពកួផ្ផឡើយ។

ក�ំត់ ដដំោះ្សាយ ដដើម្ រី ផកែម្អ ែទ្ធភាព ទទែួរាន 
ផោយបានផមើលផលើមលូផ�តុឫស្ល់គករុមមយួអាចមាន�ំផោះគសាយឬសកម្មភាពផ�លអាចផកលម្អលទ្ធភាពទទលួបាន

ផសវាពនយារកំផ�ើ តសគមាប់សសតីទាងំអស់។ផ�ើម្ីផគជើសផរ ើសសកម្មភាពផ�លគតរូវផផ្ត តផលើការផរៀបចំវាអាចជយួ��កនាុងការ្តិអពីំ

សកម្មភាពផ�លអាចគតរូវបានអនុវតតកនាុងគកបខ�្ឌ សសតីផ្ទៃ ល់គករុមគ្រួសាររបស់ពកួផ្និងស�្មន៍ទាងំមលូ។
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ផ�ើម្ីផ�ោំពីសកម្មភាពផនះចូរគបាប់គករុមឲ្យផមើលសកម្មភាព“ផ�ើមផ�ើបញ្ហា ”(ទពំរ័202-203)ផ�ើម្ីផសវងរក

ឧបស្្គឬមលូផ�តុផ�លសសតីមនិផគបើគបាស់ផ្នការគ្រួសាររមួទាងំមលូផ�តុឫស្ល់របស់វា។ពន្យល់ថ្សកម្មភាព

ផនះនឹងជយួ��កនាុងការរះិរកនូវ�ផំោះគសាយោោផ�លអាចផ្វើផឡើងកនាុងកគមតិបុ្ ្គលគករុមគ្រួសារនិងកគមតិស�្មន៍

(ផោយផយាងផៅផលើផមកធាងននផ�ើមផ�ើបញ្ហា )។សគមាប់សកម្មភាពផនះ�ំបងូអនាកចាបំាច់យកស្លឹកផ�ើ“ឧបស ្្គ”

ផចញពីផ�ើមផ�ើផ�ើម្ីោក់ស្លឹក“�ផំោះគសាយ”ជនំសួ។

គបាប់ឲ្យគករុម�រជារងវង។់អនាកសគមបសគមរួល្ ួរ�រផៅផគរៅរងវង។់ផ�ើម្ីចាបផ់្តើមចូរឲ្យនរោមានា ក់កាន់ចុងនន

សរនសអំផបាះផ�ើយឲ្យគ្ត់គបាប់ពីឧបស្្គមយួននផ្នការគ្រួសារ។បោទៃ បម់កសួរនរោមានា កផ់ទៀតឲ្យ្ តិអពីំ

�ផំោះគសាយននឧបស ្្គមយួផោះ។

មនុស្សទមីយួកាន់ចុងននសរនសអំផបាះឲ្យជាប់រចួ�ុច�ំុ

អំផបាះផៅឲ្យមនុស្សមានា កផ់ទៀតផ�លមាន�ំផោះគសាយ។ឲ្យ

មានា ក់ផោះផរៀបរាប់ពី�ផំោះគសាយផ�លគ្ត្់ តិផ�ើញផ�ើយ

គបាបថ់្ផតើវាអាចផ វ្ើផឡើងកនាុងកគមតិបុ្ ្គលកគមតិគ្រួសារឬ

កគមតិស�្មន។៍សួរអនាក�នទផទៀតថ្ផតើមាន�ំផោះគសាយ

ផ�លអាចផ វ្ើផឡើងកនាុងកគមតិផ្្សង(បុ្ ្គលគ្រួសារស�្មន)៍

ផ�រឬផទ។មនុស្សទ២ីកាន់ផខ្សអំផបាះឲ្យជាប់រចួ�ុច�ំុអំផបាះ

ឲ្យអនាកបោទៃ ប់ផ�លនងឹគតរូវផចករផំលក្ និំតផយាបល់។

ផៅផពលអនាកចូលរមួផរៀបរាប់ពី�ំផោះគសាយចូរសរផសរវា

ផៅផលើគកោស(ផ�លអនាកអាចកាត់វាជារាងស្លឹកផ�ើគបសិនផបើចង)់។បតិវាផៅផលើផ�ើមផ�ើគតង់ផមកផ�លតោំង

ឲ្យសកម្មភាពកគមតិបុ្ ្គលកគ្រួសារឬស�្មន។៍

សួរអនាក�នទផទៀតឲ្យក�ំតរ់កឧបស ្្គននផ្នការគ្រួសារ។បោទៃ បម់កសួរអនាក�នទឲ្យ្ តល់�ផំោះគសាយផៅនងឹ

ឧបស្្គថ្មីផោះ។បនតសកម្មភាពផនះរ�ូតទាល់ផតគករុមបានបផងកាើតជាសំោញ់ននសរនសអំផបាះផ�ើយមនុស្សគ្បគ់្នា 

បាន្តល់ឧបស្្គឬ�ំផោះគសាយយ៉ាងតចិមយួ។

ផ�ើម្ីបញ្ប់ចូរផ្វើការឆ្លុះបញ្្ងំជាមយួគករុមអំពីសកម្មភាពោោផ�លអាចផ្វើផឡើងផៅគ្ប់កគមតិទាងំ៣នងិអពីំ

អតថានយ័ននសំោញ់ផ�លពួកផ្ផទើបបានបផងកាើត។ោក់សំោញ់ចុះផលើ�ីរចួជំុគ្នា ផៅពីផក្រ�ំផោះគសាយ(ស្លឹកផ�ើ)

ផលើផ�ើមផ�ើ។បោទៃ បម់កអនាកអាចផគបើគបាស់សកម្មភាព“ការផបាះផឆ្នា តផោយផគបើ�ំុ�ំុសកាុត”(ទពំរ័225)ផ�ើម្ី

ផគជើសផរ ើសថ្ផតើ្ ួរផ្វើការផៅផលើសកម្មភាពោមនុ,បោទៃ បម់កអនុវតតសកម្មភាព“ផ្វើផ្នការសកម្មភាព”ផៅទពំរ័

26។

�ុំអំបបះស្មារ់រិះរក្�ំបោះ្សាយ

➊

➋

➌

➎

➍

សក្ម្មភាព
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បផងកាើតបញ្ជ ីននឧបស្្គនផយាបាយចំផោះផ្នការគ្រួសារនងិបញ្ជ ីននឥរយិាបថនិងជំផនឿផ�លអាចមានឥទ្ធពិលវជិ្ជមាន

ឬអវជិ្ជមានផៅផលើលទ្ធភាពទទលួបានផ្នការគ្រួសាររបស់សសតី។ផគជើសផរ ើសឧបស្្គ៣ផៅ៥ពីបញ្ជ ីផនះផ�ើម្ី

ផគបើគបាស់កនាុងការសផមតងត។ួ

ផសនាើសំុអនាកចូលរមួ៣ផៅ៥ោក់ឲ្យសផមតងជាមនុស្សផ�លមានទស្សនៈគបឆ្ងំឬគសបផៅនងឹផ្នការគ្រួសារ។

ពន្យល់គបាប់តួសផមតងថ្តោួទីរបស់ពួកគ្ត្់ ឺមនិផមនផ វ្ើគតាប់តាមមនុស្សពិតោមានា ក់ផៅផគរៅផរឿងផទប៉ុផនតគតរូវ

សផមតងជាមនុស្សទូផៅផ�លសថាិតផៅកនាុងគករុមជាកល់ាក់មយួផ�លបានបង្ហា ញទស្សនៈផោះ។ឲ្យអនាកចូលរមួទាងំផនះ

អង្គុយផៅតុមយួឬ�រជាជរួរចួសមា្គ ល់មនុស្សមានា ក់ៗ ផោយផគបើសមា្ភ រៈសផមតងឬសញ្្ញ ោមយួ។

ផសនាើសំុមនុស្សពរីបីោក់ឲ្យផ�ើរតួជាអនាកកាផសតផ�លគ្ត់នឹងផ្វើការសមា្ភ សន៍គករុមវា ្្មនិអពីំផ្នការគ្រួសារ។ផគតៀម

សំ�ួរមយួចនំនួជាមយួអនាកកាផសតមនុនឹងចាបផ់្តើមការសផមតង។

ផ្លា សរ់្រូ ឥរយិារថ អពំរី ផែនការ ្្រួសារ
កនាុងករ�ីជាផគចើនផ្នការសកម្មភាពនងឹមានរមួបញូ្លនូវយុទ្ធសាសសតសគមាប់ផ្្ល ស់បតូរ្ និំតអវជិ្ជមានចំផោះផ្នការគ្រួសារ។

វាជាច�ុំចសំខាន់ខា្ល ងំោស់ផៅផពលផ�លមានឧបស ្្គនផយាបាយជផំនឿមនិពិតនិងមលូផ�តុវប្្ម៌ឬសាសោផ�លផ្វើ

ឲ្យផ្នការគ្រួសារមនិអាចផគបើបានចំផោះសសតីគ្បរូ់ប។

ជមនាះបលើជំបនឿមិនពិត
្និំតអវជិ្ជមានជាផគចើនអំពីផ្នការគ រ្ួសារ្ឺផចញមកពីជផំនឿមនិពិត។ការ្តល់ពត័ម៌ានសុគកតិអពីំមផ្យាបាយពនយារកផំ�ើ ត

ោោអាចជយួ��គបជាជនឲ្យផចាទសួរផៅផលើជផំនឿរបស់ខ្លួនផឡើងវញិផ�ើយពចិារោអពីំ្ លគបផយាជន៍ទាងំឡាយននផ្នការ

គ្រួសារ។ពត័ម៌ានផៅកនាុងជំពូកផនះអាចជយួ��បាន។

ដតើនរ ោខលាះ មានអោំច ដដើម្ រី រដងកាើត ឥទ្ធពិែ?
ឥរយិាបថនិងទស្សនៈនផយាបាយខុសគ្នា អាចរខំាន�ល់សិទ្ធិរបស់សសតីកនាុងការផរៀបចំគ្រួសាររបស់គ្ត់នងិបង្កា រការមានន្ទៃផោះ

មនិចងប់ាន។សកម្មភាពអពីំការសផមតងតួខាងផគកាមផនះអាចគតរូវបានផគបើគបាស់ផ�ើម្ីជាជនំយួកនាុងការផសវងរកថ្ផតើនរោ

ពតិជាមានអោំចកនាុងការបផងកាើតឥទ្ធពិលផលើជផគមើសរបស់សសតី។អនាកក៏អាចផគបើគបាស់សកម្មភាពផនះផ�ើម្ីជរំញុឲ្យមានការ

ជផជកផវកផញកការផលើកសំ�ួរអំពីឥរយិាបថខុសគ្នា អពីំផ្នការគ្រួសារនងិពិភាកសាពីរផបៀបជមនាះផលើឥរយិាបថអវជិ្ជមាន

ឲ្យមានគបសិទ្ធភិាពបំ្ តុ។

ការសផមតែងអំពបី្ក្រុមវា្្មិនផ�លពិភាក្សាពបី្រធានរទផផនការ្្រួសារ

➊

➋

➌

សក្ម្មភាព
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ឲ្យអនាកកាផសតចាបផ់ ត្ើមសកម្មភាពផនះផោយផ្្ល ស់ផវ�គ្នា សួរសំ�ួរផ�លបានផគតៀមទុក។

ត្ល់ឱកាសឲ្យទស្សនកិជនសួរសំ�ួរឬ្ តល់ផយាបល់ផៅកាន់គករុមវា្្មនិ។

បោទៃ បព់ីការសផមតងឲ្យតួសផមតងផោះសមា្ភ រឬសញ្្ញ តុបផតងខ្លួនផចញរចួចូលរមួកនាុងគករុមវញិ។គបាប់គករុមឲ្យផ្វើការ

ឆ្លុះបញ្្ងំផលើការសផមតង។ផនះជាសំ�ួរខ្លះៗផ�លអនាកអាចសួរផ�ើម្ី�កឹោំការពិភាកសា៖

• ផតើ្ និំតោខ្លះផ�លគ្គំទ�ល់ផ្នការគ រ្ួសារសគមាបផ់តសសតីមយួចនំនួ?ផតើសសតីោខ្លះផ�លមនិគតរូវបាន

រាបប់ញូ្ល?ផ�តុអវ?ី

• ផតើឥរយិាបថផបបោខ្លះផ�ល្ តល់តគមរូវការរបស់សសតីខពាស់បំ្ តុ?ផតើឥរយិាបថទាងំផនះបះ៉ោល់�ូចផមតចខ្លះ�ល់

លទ្ធភាពរបស់សសតីកនាុងការសផគមចចិតតផោយខ្លួនឯងអពីំការពនយារកំផ�ើ ត?

• ផតើផយើងអាចផឆ្លើយតបយ៉ាង�ូចផមតចខ្លះចំផោះផយាបល់ផ�លគបឆ្ងំនងឹផ្នការគ្រួសារ?

• ជាមយួនឹង្ និំតថ្មីៗ ទាងំផនះផតើផយើងអាចចាតវ់ធិានការយ៉ាង�ូចផមតចខ្លះផ�ើម្ីផ វ្ើឲ្យមានការផកផគប?

ការសផមតែងអំពបី្ក្រុមវា្្មិនផ�លពិភាក្សាពបី្រធានរទផផនការ្ រ្ួសារ(ត)

➎

➍

➏

សក្ម្មភាព

ល�ែអុវី រដាឋា ភបិាលគរួដែ

ែតែលប់្រាក់ឧបែ្ថម្ភែល់

គ្និីកដែនការប្គរួសារ

លៅកនាុងប្្រលេសលយើង?

លយើងខាែបង់លៅរាល់លពលដែល

បុគ្គលិកល្វើឲ្យការងារយឺែយាវ

លដាយសារន្ងម្នផែទៃលពាះ។

ោែ់�បស់ប្ម្កលពលលន្ះ

លយើងប្ែរូវរកមនសុ្សម្នា កម់ក

ជុំនសួដែលោែ់ប្ែរូវការ

លពលលវោ�វឹកហាែ់ការងារ។

ការអបរ់ ុំយវុជនអុំពីរេុំណូលរេែិតែ

ែ្ូវលភេនិងដែនការប្គរួសារល្វើ

ឲ្យពកួលគកានត់ែេេលួខសុប្ែរូវ។

ខ ្ុុំមិនរេង់ឲ្យសិស្ស�បល់រៀន

លដាយសារម្នផែទៃលពាះលេ។

ទារកគជឺាអុំលណាយ

ពីសា្ថ នសគួ!៌តាម

លយាបល់ខ ្ុុំរដាឋា ភបិាល

មិនគរួឧបែ្ថម្ភែល់

លសវាដែនការប្គរួសារ

លនះលឡើយ។
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រួមរញ្ចូលផផនការ្្រួសារបៅក្នា រុងវរ្្ម៌និងទំបនៀមទមាលា រ់ររស់ជនជាតិប�ើម

ស�្មន៍ជនជាតិផ�ើមអាចនឹងមនិផជឿជាក់ផលើផសវាផ្នការគ្រួសារផោយសារមានកម្មវ ិ្ ីខ្លះបានោក់សមាពា ្ផលើ

ពកួផ្និងសសតីគកីគកឲ្យផគបើគបាស់មផ្យាបាយជាកល់ាក់មយួឬការវះចងន�ស្ូន។ប៉ុផនតអនាក�កឹោំជនជាតិផ�ើមកពុំងផត

រះិរកវ ិ្ ីរមួបញូ្លផ្នការគ រ្ួសារផៅកនាុងផសវាផថទាំសុខភាពកនាុងស�្មន៍កនាុងរផបៀបមយួផ�លផលើកទកឹចិតត�ល់សសតីឲ្យ

ផគជើសផរ ើសមផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តផ�លគ្ត់ផពញចតិត។

ឧទា�រ�៍មយួ្ ឺ្ ្លនីកិផៅគបផទសផអកាវ ឌ័រផ ្្ម ះថ្JambiHuasiផ�លមាននយ័ថ្“្ទៃះសុខភាព”។បុ្ ្គលិក

សុខាេបិាលផៅកនាុង្ ្លនីកិផនះនយិាយភាសាខិចឆ្វ ផ�ើយពកួផ្យល់នងិផគ្រព�ល់ជផំនឿនិងពិ្ីសាសោរបស់

គបជាជន។្្លនីកិផនះមានបុ្ ្គលិកមានា ក់ជាគ្រូបុរា�គពមទាងំមានសួនោំរកុខាជាតិសគមាបផ់ វ្ើឱសថផទៀត្ង។ឱសថសាថា ន

មានលក់ទាងំឱសថបុរាននិងថ្នា ផំពទ្យទផំនើ។

្្លនីកិ“្ទៃះសុខភាព”រមួបញូ្លផ្នការគ្រួសារ

ផៅកនាុងផសវាសុខភាពរបស់ពកួផ្ផ�លមាន

្តល់ជូនសគមាប់សសតីកុមារនងិគករុមគ្រួសារ។

គបជាជនបានចាបផ់្តើមពនយារកំផ�ើ តកូនផ�ើម្ី

មលូផ�តុសុខភាពផ�ើយអគតាសា្ល ប់របស់សសតី

នងិកុមារបានធា្ល កចុ់ះយ៉ាងផគចើន។ផោយសារ

មានការផគ្រព�ល់ទំផនៀមទមា្ល ប់របស់

ពកួផ្សសតីកពុំងផគបើគបាស់ផសវាគបកបផោយ

ភាពផជឿជាក។់

ផសវាងរក្អនាក្�ឹក្ន្ំផ�លអាចប្វាើជាសម្ពន្ធមិតតែ
ផគបើគបាស់សកម្មភាព�ូចជា“្ូសផ្នទីអោំច”(ទពំរ័284)ផ�ើម្ីជយួ��ផសវងរកអនាកផ�លមានអោំចផ�លអាចោក់ឥទ្ធពិល

ផៅផលើឥរយិាបថនិងលទ្ធភាពទទួលបានផ្នការគ រ្ួសារ,នងិផ�ើម្ីបផងកាើតយុទ្ធសាសសតកនាុងការផកៀរ្រការគ្គំទនងិផ្វើការង្រ

ជាមយួសមពាន្ធមតិត។ទាងំផនះជាឧទា�រ�៍ខ្លះៗផ�លគករុមការង្របានផ្វើការង្រយ៉ាងផជា្ជយ័ជាមយួអនាក�កឹោំស�្មន៍ឬ

សាសោផ�ើម្ី្ តល់ជូនផសវាពនយារកំផ�ើ តកានផ់តទូលំទូលាយ។

ផ្វើការជាមយួអនាក�កឹោំសាសោ។មនុស្សខ្លះផគបើគបាស់គទឹសតីសាសោផ�ើម្ីនយិាយថ្ផ្នការគ្រួសារជាផរឿងខុសឆ្គង។

ប៉ុផនតសាសោជាផគចើនផៅទូទាងំពេិពផលាកគ្គំទការមានកូនឃ្្ល តពីគ្នា ជាពផិសសផោយសារផតវាការោរសុខភាពនិងជីវតិ

របស់មាត យនងិកូន។ផនះជាការពិតសគមាប់អនាកកានស់ាសោជាផគចើនរមួទាងំមសូ្លីមនិងកាតូលិក។

ជាញឹកញាប់អនាកអាចផកៀរ្រការគ្គំទ�ល់ផ្នការគ្រួសារតាមរយៈការផសនាើសំុ�ល់អនាក�កឹោំសាសោផ�លផជឿផលើ

្ុ�តនម្លននផ្នការគ្រួសារឲ្យនិយាយអពីំវាផៅកនាុងស�្មន។៍ផៅផពលផ�លគបជាជនបានសាត ប់�ឹងថ្ផ្នការគ្រួសារមនិ

ខុសឆ្គងនឹងសាសោរបស់គ្ត់ផទផោះពួកគ្ត់នឹង្ ូរចតិតជាខា្ល ងំ។ការផសវងរកវ ិ្ ីគសបជាមយួជផំនឿសាសោរបស់គបជាជន

ផ�ើម្ីឲ្យពកួផ្ផជឿជាក់ផលើផ្នការគ រ្ួសារ្ឺមានគបផយាជន៍ជាងពយាយាមឲ្យពកួផ្ផបាះបង់ឬផ្្ល ស់បតូរជំផនឿរបស់ខ្លួន។
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ការបគ្រព�ល់អនាក្�ឹក្ន្ំសេ្មន៍ន្ំឲ្យមានការពិភាក្សាបរើក្ចំេរអំពបីផផនការ្្រួសារ

្ផគមាងផ្នការនិងផសវាសុខភាពផៅគបផទសហាកា ោមានប�ំងផ វ្ើឲ្យផសវាផថទាំសុខភាពចម្ង្តល់ជូន

កានផ់តទូលំទូលាយផៅកនាុងគករុងោចគ់សយាលមយួផ�លមានផ ្្ម ះថ្ោវរងុផហា្គ (Navrongo)។ផ�ើម្ីផ វ្ើកចិក្ារផនះ

ពកួផ្ស�ការយ៉ាងជិតសនាិទជាមយួអង្គការសង្គមផបបបុរា�ជាផគចើននងិបានោំ្ លិានុបោឋា កពីម�្ឌ លសុខភាពផខតត

មករស់ផៅនងិផ វ្ើការជាមយួស�្មន។៍្ផគមាង�កឹោំផរៀបចំការពិភាកសាជា្ូៗរវាងបុរសវយ័ផក្មងបុរសចោំស់សសតី

វយ័ផក្មងសសតីចោំស់នងិអនាក�ឹកោំស�្មន៍ផ�លពកួផ្ជផជកគ្នា យ៉ាងផសា្ម ះគតង់អពីំបញ្ហា សុខភាពផ�លផកើតផឡើងជា

ញឹកញាប។់ផ្នការគ្រួសារជាគបធានបទមយួកនាុងចំផោមគបធានបទជាផគចើនផ�លពកួផ្ពិភាកសា។

ផៅផពលសួរថ្ផតើអវីផៅផ�លផ្វើឲ្យផ្នការ

គ្រួសារកានផ់តគបផយាជន៍សសតីផឆ្លើយថ្ពកួផ្

ចងប់ានភាពឯកជនបផនថាមផទៀតនិងចងប់ានជំនយួ

កនាុងការបញុ្ះបញូ្លបុរសឲ្យទទលួយកវា។បុរស

នយិាយអពំីភាពខពាងខ់ពាស់ននការមានកូនផគចើន,

ការបាតប់ង់ភាពជាអនាកគ្បគ់្ងផៅកនាុង្ ទៃះផៅផពល

គបពន្ធនឹងគបឹកសាជាមយួគ្ត់អំពីការពនយារកំផ�ើ ត,

ផ�ើយេយ័ខា្ល ចថ្សសតីផ�លផគបើគបាស់ផ្នការគ រ្ួសារនងិចាកផចញពីបតីរបស់ខ្លួន។

អនាក�កឹោំផរៀបចំបានផសវងយល់ថ្គបជាជននឹងកាន់ផតមានឆនទៃៈផគបើគបាស់ផ្នការគ្រួសារគបសិនផបើវាជយួ��

កាតប់នថាយការសា្ល ប់របស់កុមារផោយសារជំង។ឺផនះ្ ជឺាផគ្លផៅចម្ងរបស់្ ផគមាងផគសចផៅផ�ើយ។ផ�ើយ

ផៅផពលផ�ល្ លិានុបោឋា កពយាបាលជងំឺឲ្យបុរសពកួផ្ទទលួបានការផជឿទុកចិតតពីបុរសផ�ើយអាចពន្យល់ពីជផគមើស

ោោននការពនយារកំផ�ើ តគពមទាងំបេំ្លឺចមងៃល់របស់បុរស្ ងផ�រ។្ិលានុបោឋា កបានបផងកាើតភាពជិតសនាិទជាមយួ

គករុមគ្រួសារផ�ើយក៏ជួយ��អនតរា្មន៍្ ងផ�រផៅផពលផ�លបតីគបពន្ធមានជផមា្ល ះផលើការផគបើគបាស់ផ្នការគ្រួសារ។

្ផគមាងផៅគករុងោវរុងផហា្គ ពងឹផ ្្អកផៅផលើការចូលរមួរបស់ថ្នា ក�ឹ់កោំស�្មន៍�ូចជាគបធានេូមិមនុស្ស

ចាស់ផមគ្រួសារនិងគបធានគករុមស�្មន។៍ពកួផ្សាវ ្មន៍ឲ្យបុ្ ្គលិករបស់្ ផគមាងចូលរមួកនាុងពិ្ីសាសោរបស់ខ្លួន

ឬការជបួជំុជាសាធារ�ៈផ្្សងៗផ�លពភិាកសាផលើបញ្ហា រមួផៅកនាុងស�្មន។៍អនាក�ឹកោំផរៀបចំអាចពន្យល់�ល់បុរស

ផ�លគពរួយបារម្ភថ្មផ្យាបាយពនយារកំផ�ើ តទផំនើបអាចជយួ���ល់ការពនយារកំផ�ើ តផបបបុរា��ូចផមតចខ្លះ។ផ�ើយ

ថ្នា ក�់កឹោំស�្មន៍ជាផគចើនបានគបាបបុ់រសៗកំុឲ្យផ ្្ល ះគបផកកជាមយួគបពន្ធផ�លផគបើគបាស់ផ្នការគ្រួសារ។

្ផគមាងបានជយួ��សគមបសគមរួលស�្មន៍ឲ្យមានការពិភាកសាជាផគចើនផទៀតអពីំបញ្ហា សុខភាព។្ផគមាងកប៏ាន

ផសនាើសំុ�ល់ថ្នា ក�់កឹោំស�្មន៍្ ងផ�រឲ្យអផញ្ជ ើញសសតីចូលរមួកនាុងការគបជុំផ�លពមីនុមកមានផតបុរសជាអនាកចូលរមួ។

�បំងូសសតីមានភាពសាទៃ កផ់សទៃើរប៉ុផនត្ ផគមាងបានបផងកាើនការចូលរមួរបស់ពកួផ្តាមរយៈការអផញ្ជ ើញគករុមសសតី�ូចជា

សមា្មទី្សារនិងបោត ញនផយាបាយជាផ�ើម។ផបបផនះក៏ជយួ��ឲ្យសសតីបានចូលរមួកនាុងការពិភាកសាផ្្សងផទៀតផៅកនាុង

ស�្មន៍្ ងផ�រ។
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