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ការបង្កា រ មរណភាព ដោយសារ 
ការ រលំតូ គ្មា ន សវុត្ថិភាព

ត�ើតេ�អ្ុវី បានជាស្ត្រវីរលូំ�កនូ?

• មិនអាចតមើលថែទាំកនូម្នា កត់�ៀ�បាន

• ការម្នផ្ទៃតោះឬ្តម្ម្លកនូអាចនាំឲ្យតម្រះថ្នា ក់ខ្លា ងំ

• ករណវី រតំោភត្តព្តន្ថវៈ

• ចង់បន្រការ្ិតកសា

• រមា នផៃគូជវីវ�ិ

• ចាបំាច់ម្�រូវត្្ើការ

ស្ត្រីមួយចនំនួមិនទាន់

ត្រៀមខ ្នួត្វើជាម្្រ យ

តេតៅត�ើយ។

តៅជុវំ ថិែពថិភពត្កមនុស្សភាគតសចើនបំ្ �ុយល់សសបថ្សសតវីមថិនគួរណាសាលា ប់តដាយសារការមានម្ទៃតោះតនាះតទ។

ជាតរឿយៗបគុរលថិកសុខាភថិបាលបានសបទះត�ើែការលំបាកឬការអស់សង្មឹរបស់សសតវីតៅតពលដែលនាងមានម្ទៃតោះ

នថិងមថិនចង់បនតមានម្ទៃតោះ។មានសសតវីជាតសចើនដែលស្ថិ�ក្ុងស្ានភាពតនះបានសសមចចថិ�តបញ្ចប់ការមានម្ទៃតោះរបស់ពកួតគ។

តៅតពលដែលសសតវីឬនរណាម្ាក់ត្្ើអ្វីមយួតែើម្វីបញ្ចប់ការមានម្ទៃតោះឬសាត រឲ្យមានវែតរែូវសបចាដំែរបស់នាងតឡើងវ ថិែតនាះតគ

តៅែតំណើ រការតនះថ្ជា“ការរលូំ�។

ម្ទៃតោះក៏អាចបញ្ចប់តៅតដាយ្ មមាជា�ថិឬតដាយសារជំងឺ្ ្ងន់ឬបញ្ហា ត្្សងៗតទៀ�្ងដែរែូចជាការបះ៉ទងរថិចឬ

ការបះ៉ោល់សារធា�ុគវីមវីពុល។តៅតពលដែលម្ទៃតោះបញ្ចបត់ៅតដាយសារតហ�ុ្លណាមយួក្ុងចំតណាមតហ�ុ្លទាងំតនះ

តគតៅថ្ជា“ការរលូ�”ឬ“ការរលូំ�តដាយឯកឯង។សញ្ញា តសគ្ះថ្្ក់តសកាយការរលូំ�នថិងការរលូ�គឺមានែូចដ�គ្្តទ។

សូមតមើលទពំរ័266។
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សសតវីដ�ងដ�សារ ល់វ ថ្ិ វីត្្សងៗសសមាប់បញ្ចប់ការមានម្ទៃតោះ។នាតពលបច្ចុប្ន្មានសសតវីតៅសគប់សបតទសទាងំអស់តលើ
សកលត្កទាងំតកមាងទាងំចាស់ទាងំតរៀបការរចួនថិងមថិនទាន់តរៀបការទាងំមានកូននថិងគ្មា នកូនសុទ្ធដ�បានរលូំ�កូនសូម្វីដ�
តៅតាមសបតទសដែលការរលូំ�កូនស�រូវបានរ ថិ��្ថិ�ឬហាមឃា�់តដាយចបាប់កត៏ដាយ។

ការមានម្ទៃតោះអាចនឹងមានសុវ�្ថិភាពសសមាប់សសតវីប៉ុដនតជាតរឿយៗការរលូំ�ដែលសសតវីភាគតសចើនទទលួបានគឺមថិនមាន
សុវ�្ថិភាពតនាះតទ។ត្កសសវីតវជ្ជបណ្ថិ �អារណុដែលបានជួយ��តយើងសរតសរជំពូកតនះបានចណំាយតពលតវ្ភាគតសចើនមន
ជវីវ ថិ�របស់គ្�់តៅតលើការគ្រដែលមានបំណងបញ្ចប់ការរលូំ�ដែលគ្មា នសុវ�្ថិភាពតៅសបតទសតនប៉ាល់។ខាងតសកាមតនះគឺជា
ដ្ក្មយួមនតរឿងរ៉វរបស់គ្�់៖

មរណភាពរបស់មាតាមួយរូបនៅបបនេសនេប៉ាល់

តៅតពលដែលែ្ុ ំបានកាលា យជាតវជ្ជបណ្ថិ �ែបូំងែំុ្ត្្ើការតៅមនទៃវីរតពទ្យសម្ភពមយួកដនលាងក្ុងសបតទសតនប៉ាល់។តៅ
មែ្ងមយួមានសសតវី�ឺ្ ្ងន់ម្ាក់កំពុងតែកតៅតលើ�ុពថិនថិ�្យជំងឺតៅចំតោះមែុែ្ុ។ំនាងនថិងស្ាមវីបានតែើររយៈតពល៣តម៉ាង
ពវីភូមថិមកកាន់មនទៃវីរតពទ្យ។ជវីពចររបស់នាងតែសាយតហើយនាងមានសភាពតសលាកសាលា ំងជាខាលា ងំ។ក្ុងនាមជាតវជ្ជបណ្ថិ �
ែមាវីតថ្មា ងមយួរូបដែលតទើបដ�បញ្ចប់ការសថិកសាពវីសា្ តពទ្យែំុ្មថិនសបាកែក្ុងចថិ�តតទថ្ែ្ុ ំអាចជយួ��សតសគ្រ ះនាងបានដែរ
ឬយ៉ងណា។ជាអកុសល្យនាងកប៏ានសាលា ប់តៅចំតោះមែុែ្ុ។ំតសកាយមកស្ាមវីរបស់នាងកប៏ាននថិយយតរឿងរ៉វរបស់
ពកួតគឲ្យែ្ុ ំសាត ប់ដែលមានតសចកតវីែូច�តៅ៖

ពកួតគមានកូន៥នាក់រចួមកតហើយតហើយពកួតគទាងំពវីរមថិនចង់មានកូនដែមតទៀ�
តទ។តៅតពលដែលនាងមានម ទ្ៃតោះមតងតទៀ�ពកួតគកប៏ានតៅជបួសគរូតពទ្យ
បុរណម្ាក់តៅភូមថិដក្រខាង។មនុស្សម្ាបាននថិយយថ្សគរូតពទ្យ
តនាះអាចបែ្ឈប់ការមានម្ទៃតោះតដាយយកសបាកក់ាសបនតថិចបនតួច។
សគរូតពទ្យតនាះបានដាក់ថ្្បំុរណតៅកុ្ងទ្ារមាសសបពន្ធរបស់គ្�់
ជាមយួនឹងែំុត�ើ�ូចមយួ។តៅមែ្ងបនាទៃ ប់នាងក៏រលូ�កូនប៉ុដនតនាង
បានបនតធាលា កឈ់ាមនថិងមានអាការៈសគរុនត ត្ ។បវីមែ្ងតសកាយមកស្ាមវី
របស់នាងបានសតសមចចថិ�តនាំនាងមកមនទៃវីរតពទ្យ។

ែ្ុ ំមថិនអាច�ប់គថិ�អពំវីតរឿងរ៉វរបស់សសតវីម្ាកត់នះតទ។តៅក្ុងការបណតុ ះបណាត លរបស់ែ្ុ ំពំុមានតមតរៀនណាដែល
អាចឲ្យែ្ុ ំតស�ៀមែលាួនសសមាប់ស្ានភាពដបបតនះតទ។ការរលូំ�កូនគឺជាតរឿងែុសចបាប់តៅក្ុងសបតទសតនប៉ាល់តហើយសសតវី
ដែលរលូំ�កូនអាចនឹងកា�ត់ទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគ្រតទៀ�្ង។តៅយបត់នាះែំុ្បានសាកា �់ជបួសគរូតពទ្យតជើងចាស់មយួរូប
តែើម្វីសាកសួរសំុែបូំនាមា នពវីគ្�។់គ្�់បាននថិយយថ្“អារណុតនះមថិនដមជាតរឿងចដមលាកតនាះតទ។តយើងជបួករណវី 
ែូចតនះ៣-៤ករណវី ជាតរៀងរល់ដែ។គ្�់បានពន្យល់ថ្សសតវីភាគតសចើនដែលបានឆលាងតរគតដាយសារការរលូំ�ដែលគ្មា ន
សុវ�្ថិភាពអាចជាសះតស្ើយតៅមនទៃវីរតពទ្យប៉ុដនត“ក្ុងករណវី ែលាះតទៀ�តយើងអាចជយួ��បាន�ថិច�ចួប៉ុតណាណ ះ។តពលែលាះពកួតគ
បានសាលា ប់ក្ុងរយៈតពលប៉នុាមា នតម៉ាងតសកាយការរលូំ�។តពលែលាះពកួតគមកែល់មនទៃវីរតពទ្យទាងំសាលា ប់បា�ត់ៅតហើយ។

ែំុ្បានគថិ�ថ្“ែ្ុ ំស�រូវដ�ត្្ើអ្វីមយាង៉តែើម្វីផ្លា ស់បតូរស្ានភាពដបបតនះ!”

សសមាប់តរឿងរ៉វលម្ថិ�របស់តវជ្ជបណ្ថិ �អារុណសូមអានតរឿង“ែតំណើ រ�សូ៊ែ៏ដវងឆា្ង យតែើម្វីទាមទារតសវារលូំ�ដែល
សសបចបាប់នថិងមានសុវ�្ថិភាពតៅសបតទសតនប៉ាល់”(ទពំរ័270)។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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មានបគុរលថិកសុខាភថិបាលជាតសចើនែូចជាត្កសសវីអារណុជាតែើមបានកាលា យជាអក្គ្សំទការរលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពនថិង
សសបចបាប់ពវីតសោះពកួតគមថិនអាចជយួ��សតសគ្រ ះជវីវ ថិ�ឬសុែភាពរបស់សសតវីតៅក្ុងការដែទាំពយាបាលរបស់ពកួតគដែលរងតសគ្ះ
តដាយសារការរលូំ�តដាយគ្មា នសុវ�្ថិភាពតនាះតទ។

ការេេួលបេនសវាពេយារកំនណើតបង្កា រការរំលូតនោយគ្មា េសុវត្ថិភាព
សបសថិនតបើសសតវីទាងំអស់ទទួលបានមត្យាបាយពនយារកំតណើ �ដែលមានសបសថិទ្ធភាពសសមាប់ពកួតគតនាះចនំនួសសតវីដែលនងឹមាន
ម្ទៃតោះតដាយមថិនចងប់ានឬការរលូំ�តដាយគ្មា នសុវ�្ថិភាពនងឹែយចុះជាមថិនខាន។ការរលូំ�នឹងែយចុះសបសថិនតបើ៖

• មត្យាបាយពនយារកំតណើ �ស�រូវបាន្ តល់ជូនតដាយឥ�គថិ�មែលាចំតោះអ្កដែលចងប់ាន។

• សសតវីសគបរ់ូបអាចតសជើសតរ ើសមត្យាបាយពនយារកំតណើ �ដែលែលាួនចងប់ាន។

• ទាងំបុរសនថិងសសតវីទទួលែុសស�រូវកុ្ងការតសបើសបាស់មត្យាបាយពនយារកំតណើ �។

តកមាងសសវីជទំង់នថិងសសតវីវយ័តកមាងមថិនទាន់តរៀបការសប�មែ្ពស់នងឹការមានម ទ្ៃតោះដែលមថិនចងប់ាននថិងការរលូំ�តដាយគ្មា ន
សុវ�្ថិភាព។ពកួតគអាចមានការលំបាកតសចើនក្ុងការទទលួបានតសវាពនយារកំតណើ �ឬមថិនពយាយមទទលួតសវាតនះពវីតសោះមថិន
ចង់ឲ្យនរណាម្ាក់ែឹងថ្ពួកតគរមួតភទតនាះតទ។ឬក៏ពួកតគអាចនឹងមថិនមានអណំាចក្ុងការជំរែុឲ្យបុរសជាមែគូរបស់ពួកតគ
តសបើសបាស់តសសាមអនាមយ័។សបសថិនតបើពកួតគមានម្ទៃតោះពកួតគអាចនឹងរងច់ាំរយៈតពលយូរតពកតទើបសតសមចចថិ�តតស្ើសំុជនំយួ
ពវីតសោះពកួតគភយ័ខាលា ចកុ្ងការសបាប់តរឿងមានម្ទៃតោះែល់នរណាម្ាក់ឬពវីតសោះពួកតគមថិនបានែឹងពវីសញ្ញា មនការមានម ទ្ៃតោះ។

សសមាប់ព�័ម៌ានបដន្មអំពវីរតបៀបតដាះសសាយបញ្ហា ទាងំតនះនថិងបងកាលកខោណៈឲ្យមត្យាបាយពនយារកំតណើ �បានតៅែល់
សសតវីទាងំឡាយដែលមានបណំងតសបើសបាស់សូមតមើលជពូំក4៖ចណូំលចថិ�ត្ លាូវតភទនថិងសុែភាព្ លាូវតភទនថិងជំពូក7៖
ការការោរសុែភាពសសតវីជាមយួនឹងការពនយារកំតណើ �។

ជាត�ៀងរាលថ់្ងៃម្នស្ត្រី្្រម្ណ

៥៨០០០នាក់តៅជុវំញិពិភពតោកបាន

�លំរូកនូតោយគ្មា ន្តវុរ្ភិាពក្ុងតនាះ

ម្នស្ត្រីត្ចីនជាង១៥០នាក់បានស្្ប។់

ថាតមេចជាត�ៀងរាលថ់្ងៃ?មន្ុត្សម្្

្ររូវតរដងឹថាម្នស្ត្រីត្ចីនណា្ត់

កពំងុតរស្្ប់តោយស្�ត�ឿង

មិន្ររូវស្្ប់តនះទាលត់រតស្ះ។

កា�ម្នថ្ទៃតោះតដលមិនចងប់ានអាចជាត�ឿងខ្ុតត្រក្គ្្ខ្្ងំ្ត្ម្ប់ស្ត្រីជាអ្ក្កនិង

ស្ត្រីអ្កម្ន។តៅក្ុង្្រតេ្តតអលស្ល់វេ ដ័��ប្តខ់ ្ុំ្េប់ក�ណី�លំរូកនូទាងំអ្ត់េឺ្តេុ ្ធ

ជាត�ឿងខ្ុតចបាប។់បេុតន្រស្ត្រីអ្កម្នអាចត្វើដតំណើ �តៅកាន់្តហ�ដ្ឋអាតម�កិតដើម្ីេេលួ

ត្តវ�លំរូកនូតោយ្តវុរ្ភិាព។ស្ត្រីជាអ្ក្កមិនម្នជត្មី្តត្ចីនតេតហើយម្នស្ត្រី

ជាត្ចីនបានស្្ប់ឬអរ់ម្នកនូជាត�ៀង�ហូរតោយស្�កា��លំរូតោយគ្មា ន្តវុរ្ភិាព។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ដតើ អ្វី ដៅ ដែល ដ្្ើ ឲ្យ ការ រលំតូ មាន សវុត្ថិភាព ឬ 
គ្មា ន សវុត្ថិភាព?

តៅតាមទវីកដនលាងដែលការរលូំ�ស�រូវបានចា�ទុ់កថ្ែុសចបាប់តសទៃើរដ�ការរលូំ�ទាងំអស់គឺមថិនមានសុវ�្ថិភាពតនាះតទ។
សូម្វីតៅតាមទវីកដនលាងដែលការរលូំ�ស�រូវបានបញញា�តថិថ្សសបចបាប់កត៏ដាយក៏សសតវីអាចនឹងគ្មា នលទ្ធភាពដសង្រកគលាវីនថិកដែល្ តល់
តសវារលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពដែរ។មយាង៉តទៀ�ការរលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពអាចនឹងមាន�មមលាមែលាដែលសសតវីមថិនមានលទ្ធភាពបងម់ែលា
តសវា។មានសសតវីជាតសចើនដែលមថិនអាចដសង្រកការរលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពបានសតសមចចថិ�តតសបើសបាស់មត្យាបាយសបកបតដាយ
តសគ្ះថ្្ក់តែើម្វីបញ្ចប់ម ទ្ៃតោះដែលពួកតគមថិនចងប់ាន។មត្យាបាយដែលគ្មា នសុវ�្ថិភាពទាងំតនាះអាចនងឹសមាលា ប់ជវីវ ថិ�សសតវី
ឬបណាត លឲ្យពកួតគមថិនអាចមានម្ទៃតោះជាែមាវីមតងតទៀ�តឡើយ។ការជយួ��ឲ្យសសតវីយល់ែឹងពវីភាពែុសគ្្រវាងការរលូំ�តដាយ
សុវ�្ថិភាពនថិងការរលូំ�តដាយគ្មា នសុវ�្ថិភាពអាចជយួ��សតសគ្រ ះជវីវ ថិ�ពកួតគនថិងក៏ជយួ��សសតវីការោរសុែភាពបនតពូជរបស់ពកួតគ
្ងដែរ។

ការរំលូតនោយសុវត្ថិភាព
ជា្មមាតាការរលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពធានានូវសុវ�្ថិភាពែ្ពស់តសចើនជាងការសសមាលកូនជាពថិតសសសសមាប់តកមាងសសវីដែលមថិនទាន់
្ធំា�់លមាមសគបស់គ្ន់តែើម្វីសសមាលកូនតដាយសុវ�្ថិភាពឬសសមាប់សសតវីដែលមានបញ្ហា សុែភាព្ ្ងន់្ ្ងរែូចជាសមា្ព ្ឈាម
ែ្ពស់ឬជំងឺទកឹតនាមដ្ម្។ការរលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពមថិនត្្ើឲ្យសសតវីបា�ប់ង់សម�ភ្ាពមានម្ទៃតោះ(មថិនអាចមានកូនតៅតពល
តសកាយ)តហើយមថិនបងកាជងំមឺហារ វីកតទ។ទាងំតនះគឺជាតរឿងនថិទាន�គ្្មថិនដមនជាតរឿងពថិ�តនាះតទ។

តែើម្វីតសបើសបាស់មត្យាបាយរលូំ�ទាងំ២តដាយសុវ�្ថិភាពសសតវីនថិងបគុរលថិកសុខាភថិបាលដែលទទលួបានការបណតុ ះ
បណាត លស�ឹមស�រូវចាបំាច់ស�រូវែឹងពវីរយៈតពលដែលសសតវីមានម្ទៃតោះ។តែើម្វីគណនារយៈតពលតនះចូរចាបត់ ត្ើមរប់តសកាយមែ្ងទវី
មយួមនមែ្ងមករែូវចុងតសកាយរបស់អក្។

ការបូម៖តៅតពលដែលការបូមស�រូវបានអនុវ�តតដាយមែ(ការបូមតដាយមែ)អ្វៗី ដែលមានតៅក្ុង
ស្ូនស�រូវបូមតចែតដាយសឺរំុ ងពថិតសសមយួ។តបើមថិនតសបើសឺរំុ ងតទតគអាចតសបើម៉ាសុវីនអគរថិសនវី�ូច
មយួ។

វ ថ្ិ វីសាសសតបូមតដាយមែគជឺាវ ថ្ិ វីសាមញញា នថិងមានសុវ�្ថិភាពរហូ�ែល់តៅ១២សបាត ហ៍តសកាយមែ្ងទវី១មន
ការមករែូវចុងតសកាយតៅតពលដែលវាស�រូវបានអនុវ�តតដាយអក្ទទលួបានការបណតុ ះបណាត លស�ឹមស�រូវនថិងមាន
បទពថិតសា្ន៍តដាយតសបើសបាស់ឧបករណ៍សមសសបតសកាមលកខោែណ្ស្ា�បំ្ �ុ។រល់វ�្ុដែលដាកប់ញ្ចូលក្ុងស្ូន
ចាបំាច់ស�រូវរមា្ង ប់តមតរគតដាយតសទៃរ វីល។បគុរលថិកសុខាភថិបាលដែលទទួលបានការបណតុ ះបណាត លគួរដ�ែឹងពវីរតបៀប
ឃាលា តំមើលបញ្ហា (សូមតមើលទពំរ័266)នថិងអាចតឆលាើយ�បយ៉ងឆាបរ់ហ័សនថិងសមសសបតដាយតសបើថ្្តំពទ្យនថិងការដែទាំល។្

ការរលូំ�តដាយតសបើថ្្តំពទ្យ៖Misoprostolនថិងmifepristoneគឺជាថ្្ំដែលសសតវីអាចតលបតដាយ
ែលាួនឯងសបសថិនតបើនាងយល់ពវីតពលតវ្ដែលស�រូវតលបែូសដែលស�រូវតលបនថិងអ្វីជាការរពឹំងទុក
តសកាយពវីតលបថ្្ំទាងំតនះ។នាងកស៏�រូវតចះឃាលា តំមើលសញ្ញា តសគ្ះថ្្ក់ែូចជាការរលូំ�មថិនអស់្ ងដែរ។
សបសថិនតបើអាចនាងគួរជដជកជាមយួបុគរលថិកសុខាភថិបាលមនុនឹងតលបថ្្ំទាងំតនះ។

ការរលូំ�តដាយតសបើថ្្តំពទ្យមានសុវ�្ថិភាពរហូ�ែល់តៅ៩សបាត ហ៍(៦៣មែ្ង)តសកាយមែ្ងទវី១មនការ
មករែូវចុងតសកាយ។

សូមអានតសៀវតៅទវីណាសសតវីគ្មា នតវជ្ជបណ្ថិ �តែើម្វីទទលួបានព�័ម៌ានបដនម្អពំវីថ្្តំពទ្យសសមាប់រលូំ�(ទពំរ័508)នថិង
ការរមា្ង ប់តមតរគតលើឧបករណ៍នថិងសមា្ភ រ(ទពំរ័526ែល់529)។
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ការរំលូតនោយគ្មា េសុវត្ថិភាព
ការរលូំ�គឺនងឹគ្មា នសុវ�្ថិភាពតទតៅតពលដែលត្្ើតឡើងក្ុងលកខោែណ្មថិនស្ា�តដាយនរណាម្ាក់ដែលមថិនមានការបណតុ ះ

បណាត លស�មឹស�រូវ។ការរលូំ�មានតសគ្ះថ្្កែ់្ពស់តៅតពលដែលបញ្ចូលឧបករណ៍មថិនតសទៃរ វីលតៅក្ុងស្ូនសសតវី។មត្យាបាយ

ខាងតសកាមសុទ្ធដ�គ្មា នសុវ�្ថិភាពនថិងមថិនស�រូវតសបើសបាស់ជាដាចខ់ា�។

• មថិនស�រូវដាកប់ញ្ចូលវ�ុ្ម�ុសសរួចែូចជាត�ើលួសឬបំពង់បាលា សទៃថិករងឹចូលតៅក្ុងទ្ារមាសឬស្ូនតឡើយ។វ�្ុទាងំតនះ

អាចត្្ើឲ្យរដហកស្ូននថិងបងកាតសគ្ះថ្្ក់ធាលា កឈ់ាមនថិងឆលាងតរគបាន។

• មថិនស�រូវដាក់ថ្្បុំរណរកុខោជា�ថិឬសារធា�ុគវីមវីពុលតៅក្ុងទ្ារមាសឬស្ូនសសតវីតឡើយ។អ្វី

ទាងំអស់តនះអាចត្្ើឲ្យរ្កឬសកហល់សកហាយដែលបងកាឲ្យែូចខា�ឆលាងតរគនថិងហូរឈាម

បាន។

• មថិនស�រូវដាក់សារធា�ុែូចជាទកឹអូសាដវលទឹកក្ុងត្ះសាប៊ូែុសែលាួនតសបងកា�ឬ

សារធា�ុរ ំ្ យចូលតៅស្ូនតឡើយ។តហើយក៏មថិនស�រូវ្ កឹពកួវាដែរ។

• មថិនស�រូវទទលួទានថ្្តំពទ្យchloroquine(សសមាប់ពយាបាលជងំសឺគរុនចាែ់)នថិងថ្្ំ

ergometrine(តែើម្វីបែ្ឈប់ការធាលា កឈ់ាមតសកាយតពលសសមាលកូន)តឡើយ។ពកួវាអាចត្្ើឲ្យ

អ្កសាលា ប់មនុនឹងបងកាការរលូំ�តៅតទៀ�។ចូរតសបើសបាស់ដ�ថ្្ំMisoprostolនថិងmifepristone

សូមតមើលចណុំចការរលូំ�តដាយតសបើថ្្តំពទ្យ(ទពំរ័250)។

• មថិនស�រូវវាយតោះ(កបាលតោះ)ឬរែុសសតវីឲ្យធាលា ក់ពវីកាជំតណតើ រតឡើយ។តនះអាចបងការបសួស្ាមនថិងហូរឈាមតស្រងកាយ

ប៉ុដនតអាចនឹងមថិនបងកាការរលូំ�តទ។

មត្យាបាយគ្មា នសុវ�្ថិភាពទាងំតនះអាចសមាលា ប់សសតវីឬបណាត លឲ្យ

មានរបសួឬជងំឺ្ ្ងន់្ ្ងរទសមាំដ�កូនរលូ�។សបសថិនតបើសសតវីរស់រនពវីរបសួ

ទាងំតនះគ្�់អាចនឹងមានការែូចខា�យូរអដង្ងឬអចថិមសនតយ៍ែល់រូបរងកាយ

របស់គ្�់ែូចជារបសួសបដាបត់ភទដលងមានកូននថិងបញ្ហា ្ លាូវទឹកតនាមនថិង

តោះតវៀនជាតែើម។
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ែឹកនា ំការពថិភាកសា ក្ងុ សហគមន៍ អពំវី ការ 
រលំតូកនូ

ពកួតេត្្រីអា�មមាណ៍យេ ងខ្្ងំចតំោះ

កា��លំរូកនូបេុតន្រមិនបានត�ៀន

ជតជកគ្្អំពីបញ្ហា តនះតេៀរ។ចះុតបើ

តយើងត្ជី្តត� ើ្តយក្តកមមាភាព

តោយត្្រី្រា្ត់ស្ចត់�ឿងតដល

្េបគ្់្អាចពិភាកសាគ្្វញិ?

កា�ជតជក�ប្តខ់ ្ុំអំពីកា��លំរូកនូ

្្រ្ពឹរ្រតៅមិនល្អតស្ះ!ខ ្ុំ្ត�ួឲ្យពកួតេ

បត ច្េ ញតយបល់តរតប�តៅជាត្្តក

ោកគ្់្តៅវញិ។តហើយកាលពី្តរា្រ ហ៍មុន

តកមេង្្តីម្្កត់េៀរត្តទៃើ�តរស្្ប់តៅេ្និីក

តោយស្�កា��លំរូកនូតោយត្្រីត�ើ�កុ។

តយើងបាន្តត្ គ្រ ះជវីរិគ្រ់បេុតន្រគ្រ់មិន

អាចម្នថ្ទៃតោះតេៀរត�ើយ។

មានមលូតហ�ុជាតសចើនដែលត្្ើឲ្យការពថិភាកសាអំពវីការរលូំ�កូនជាការលំបាកជាខាលា ងំ។វប្្ម៌នថិងសាសនាមយួចនំនួតជឿថ្

គភ៌ក្ុងម្ទៃគឺជាមនុស្សតៅតហើយែូតចះ្តបើពកួតគរលូំ�វាតចែពកួតគគឺជាឃា�ក។សូម្វីដ�ជវីវ ថិ�សសតវីកពុំងស្ថិ�ក្ុងតសគ្ះថ្្ក់ឬ

ម្ទៃតោះរបស់សសតវីតកើ�តឡើងតដាយសារការរតំ្ភកត៏ដាយពកួតគតៅដ�តជឿថ្គួរដ�ការោរគភ៌តនាះ។អ្កែលាះតទៀ�តជឿថ្សសតវី

មានសថិទ្ធថិសតសមចថ្ទុកគភ៌តនាះឬក៏អ�,់នថិងថ្សសតវីសគបរ់ូបគួរមានលទ្ធភាពទទលួបានតសវារលូំ�កូនតដាយសុវ�្ថិភាពនថិង�មមលា

សមរម្យ។

មយាង៉តទៀ�ការនថិយយអពំវីការមានម ទ្ៃតោះមថិនចងប់ានមាននយ័ថ្ជាការនថិយយអពំវីមនុស្សរមួតភទនឹងគ្្ដែលត្្ើឲ្យ

មនុស្សជាតសចើនមថិនមានអារមមាណ៍ល្ឬរ�ឹដ�ពថិបាកតៅតទៀ�តបើពថិភាកសាពវីសសតវីវយ័តកមាងឬមថិនទាន់តរៀបការដែលសកមមាកុ្ង្ លាូវតភទ។

តយើងអាចតមើលត�ើែយ៉ងគ្យថ្តហ�ុអ្វីសហគមន៍ពថិបាកនឹងពថិភាកសាអពំវីការរលូំ�កូន។ប៉ុដនតែរបណាតៅដ�មាន

សសតវីសាលា ប់តដាយសារការរលូំ�គ្មា នសុវ�្ថិភាពតយើងចាបំាច់ដសង្រកវ ថ្ិ វីជដជកអពំវីបញ្ហា តនះ។
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មនុនងឹែឹកនាំការពថិភាកសាអំពវីការរលូំ�កូនជាការសំខាន់គឺស�រូវឆលាុះបញ្្ច ងំតលើឥរ ថិយបែរបស់អក្តហើយដសង្រកការគ្សំទ

សបសថិនតបើមថិនទុកចថិ�តក្ុងបញ្ហា តនះ។សូមតមើល“ការតស�ៀមលកខោណៈែកឹនាំការពថិភាកសាអពំវីការរមួតភទនថិងចណូំលចថិ�ត្ លាូវតភទ”

(ទពំរ័82)នថិងសកមមាភាពនានាតៅក្ុងឧបសម្ពន័្ធែសសមាប់គនំថិ�ែលាះៗអពំវីរតបៀបតស�ៀមលកខោណៈជដជកអពំវីសបធានបទដែលអក្

មថិនសូវទុកចថិ�ត។

ចូរតសបើសបាស់សាចត់រឿងែូចតៅក្ុងទពំរ័255នថិងសកមមាភាពតៅក្ុងទពំរ័254ែល់261តែើម្វីជយួ��ឲ្យអ្កចូលរមួពថិភាកសា

ថ្តហ�ុអ្វីការរលូំ�កូនមថិនដមនជាសំណួរែុសឬស�រូវតនាះតទ។

រួមបញ្ចូលបុរសនៅក្ នុងការពថិភាកសាអំពីការរំលូតកូេ
ែណៈដែលសសតវីសគប់វយ័គួរជដជកអំពវីការរលូំ�កូនជាមយួគ្្សបការសំខាន់គួរដ�រមួបញ្ចូលបុរស្ ងដែរដែលអាចតាមរយៈ

ការសបជុំក្ុងសហគមន៍ឬតាមរយៈសកមមាភាពសសមាប់ដ�ពកួតគ។បុរសក៏រងការបះ៉ោល់ពវីការមានម ទ្ៃតោះមថិនចងប់ាន្ ងដែរ!

ការសនទៃនាសគបយ៉់ងអំពវីការរលូំ�កូននងឹនាំឲ្យ

មានសំណួរោកព់ន័្ធនឹងតយនឌរ័។តលើកទកឹចថិ�តបុរសឲ្យ

សាត ប់សាចត់រឿងរបស់សសតវីតែើម្វីយល់ពវីអារមមាណ៍របស់

ពកួតគ។ពកួតគក៏អាចតរៀនបានរយៈការដចករដំលក

សាចត់រឿងជាមយួគ្្អពំវីអ្វីដែលបានតកើ�តឡើងឬអាច

នងឹតកើ�តឡើងចំតោះសបពន្ធមាត យនថិងកូនសសវីរបស់ែលាួន។

បុរសជាតសចើនគ្សំទឲ្យមានតសវារលូំ�កូនតដាយសុវ�្ថិភាពតហើយពកួតគអាចជាមែគូែ៏សំខាន់ក្ុងការចូលរមួកថិច្ចសនទៃនាក្ុង

សហគមន៍កែូ៏ចជា្ តល់ជំនយួជាកដ់សតងែូចជាការែកឹជញ្ជូ នសសតវីដែលចាបំាច់ទទលួតសវារលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពជាបនាទៃ ន។់

អ្កអាចអនវុរ្រ្តកមមាភាពភាេត្ចីន

តៅក្ុងជពំកូតនះជាមួយ្ករុមបុ�្តតដើម្ី

ជយួឲ្យពកួតេអាចនិយយអំពីកា�

�លំរូកនូនិង្តខុភាព�ប្ត់ស្ត្រី។

ខ ្ុំខងឹនឹងកនូ្្តីខ ្ុំ

ខ្្ងំណា្ត។់ខ ្ុំមិនតដល

េរិថានាងត្វើត�ឿងដតូចនះ

ត�ើយ។បេុតន្រឥ�ូវតនះ

ខ ្ុំតស្កស្្រ យណា្ត។់

នាង្ររូវកា�កា�គ្ ំ្េពី

ខ ្ុំតហើយខ ្ុំេ�ួតរបា�ម្ភពី

្តខុភាព�ប្ត់នាងជាង

អវី ទាងំអ្ត។់

តរើតោកអាចតចក�តំលកត�ឿងរាេ វ

�ប្តត់ោកតៅក្ុងកា�្្រជុំ

្តហេមន៍អាេរិ្យត្កាយបាន

ឬតេ?វអាចជយួឪពកុដថេតេៀរ

ឲ្យបា�ម្ភពីកនូ្្តី�ប្ត់ពកួតេ។
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នថិទានតរឿងអពំវីសសតវីដែលមានម្ទៃតោះតហើយមថិនចង់បានតទ។អ្កអាចតសបើសបាស់សាចត់រឿងមយួតៅទពំរ័បនាទៃ ប់ឬតរៀបចំ

សាចត់រឿងមយួដែលអាចនងឹតកើ�តឡើងតលើសសតវីក្ុងសហគមន៍របស់អ្ក។ឲ្យអក្ចូលរមួទាងំអស់បថិទដភក្រចួសសមមថ្

ពកួគ្�់ជាសសតវីតៅកុ្ងសាចត់រឿង។

តែើម្វីជយួ��ពកួតគឲ្យសសមមពវីស្ានភាពរបស់សសតវីចូរសួរសំណួរែូចតនះ៖

តបើអក្ជាសសតវីតៅកុ្ងសាចត់រឿង៖

• ត�ើអក្នឹងមានអារមមាណ៍ដបបណាសបសថិនតបើែងឹថ្ែលាួនមានម្ទៃតោះ?

• ត�ើអក្នងឹសបាប់នរណាតទ?ត�ើជាអ្កណា?ត�ើនរណាដែលអក្នឹងមថិនសបាប់ជាដាចខ់ា�?តហ�ុអ្វីអក្សបាប់ឬ

តហ�ុអ្វីមថិនសបាប?់

• ត�ើអក្នងឹភយ័ខាលា ចឬបារម្ភពវីអ្វីែលាះ?

• ត�ើអ្កអាចនឹងត្្ើែូចតមតចចំតោះម្ទៃតោះតនះ?

្តល់តពលពវីរបវីនាទវីតែើម្វីឲ្យពួកតគដចករដំលកជាមយួគ្្អពំវីអារមមាណ៍របស់ែលាួនក្ុងតពលត្្ើលំហា�់តនះ។រឭំកសករុមថ្ឲ្យ

្តល់ឱកាសគ្្នថិយយមតងម្ាក់តដាយការតគ្រព។សគបគ្់្គួរដ�សាត ប់ឲ្យបានតសចើនជាងនថិយយ។

សាចដ់រឿង ដែល អាចជយួ ឲ្យ ការពថិភាកសា ចាបដ់្តើម
សាចត់រឿងអាចជាមត្យាបាយែ៏ល្តែើម្វីចាបត់្តើមការពថិភាកសាអពំវីម្ទៃតោះមថិនចងប់ានអពំវីមលូតហ�ុដែលសសតវីតសជើសតរ ើស

ការបញ្ចប់ម្ទៃតោះនថិងអពំវីតសគ្ះថ្្ក់ដែលពកួតគសប�មតៅតពលដែលគ្មា នតសវារលូំ�កូនតដាយសុវ�្ថិភាព។ការនថិទានតរឿង

អាចជយួ��ឲ្យសបជាជនសសមមពវីសសតវីដែលពកួតគសារ ល់ែូចជាបងឬប្ូនសសវីមថិ�តភកតថិឬកូនសសវីដែលសប�មនឹងស្ានភាពែូចគ្្ក្ុង

សាចត់រឿង។សាចត់រឿងក៏អាចជួយ��ឲ្យសបជាជនតមើលត�ើែកានដ់�ចបាស់ថ្ការរលូំ�កូនគឺជាបញ្ហា សុែភាពមយួរបស់សសតវី។

ការបសមមពីស្្េភាពរបស់គ្ត់

➊

➋

➌

សកមមាភាព

ដំបូន្មា េសបមាប់ការបនងកាើតស្ច់នរឿងសបមាប់ការពថិភាកសាអំពីម្ទៃនោះមថិេចង់បេ៖
• ពយាយមបតងកាើ�សាចត់រឿងដែលទាមទារែតំណាះសសាយសមាុគសាមា ែ។បគ្ហា ែពវីភាពលំបាកជាកដ់សតងមនម ទ្ៃតោះមថិន

ចងប់ាន។បញ្ចូលកតវីសង្មឹនថិងដ្នការអនាគ�សសមាប់សសតវីអក្ដែលជយួ��គ្សំទសសតវីនថិងអ្កដែលដាក់សមា្ព ្ឲ្យសសតវីត្្ើការ

សតសមចចថិ�តដបបណាមយួ។

• កំុតសបើតឈាមា ះមនុស្សពថិ�ឬឧទាហរណ៍ណាមយួដែលហាកែូ់ចជាតរឿងរ៉វពថិ�របស់នរណាម្ាក់តៅក្ុងសហគមន។៍វាអាច

នាំឲ្យមានការនថិយយតែើមនថិងយល់សចឡំដែលគួរឲ្យ�ចឺាប់ែល់សសតវីតនាះ។

• មនុស្សជាតសចើនគថិ�ថ្មានដ�សសតវីសបតភទែលាះប៉ុតណាណ ះដែលត្្ើការរលូំ�កូនឬមានម្ទៃតោះមថិនចងប់ាន។ែូតចះ្ស�រូវនថិទាន

តរឿងអពំវីសសតវីក្ុងវយ័ត្្សងៗមានសបវ�តថិត្្សងៗនថិងមានវណណ ៈសងរមត្្សងៗគ្្ដែរ។
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ម្្រ យ�ប្ត់អាមីណាស្្ប់តៅតពលនាងម្នអាយុ៨ឆ្្។ំឪពកុ�ប្ត់នាងប្ូ្ននាងតៅ

�្តត់ៅភមិូជនបេមួយជាមួយមីងនិងពូ�ប្ត់នាង។ពូ�ប្ត់នាងបាន�តំោភនាងអ្ត់

�យៈតពល៥ឆ្្ំតហើយេរំាមមិនឲ្យ្រាប់ន�ណាទាងំអ្ត។់អាមីណាមិនតដលបានតៅត�ៀន

ត�ើយ។នាងលក់ផ្កា តៅ្ សា�តហើយ្ររូវឲ្យ្រាក់ទាងំអ្ត់តៅពូ�ប្ត់នាង។តៅអាយ១ុ៣ឆ្្ំ

អាមីណាដងឹថានាងម្នថ្ទៃតោះ។នាងមិនចង់ម្នកនូ�ប្ត់ពូនាងត�ើយបេុតន្រនាង

ភយ័ខ្្ចមិនហ៊ា ន្រាប់អ្កណាពីកា��តំោភឬម្នថ្ទៃតោះត្ោះនាងគ្រ់ថាពូ�ប្ត់នាង

នឹងបតណ្រ ញតចញពី្ទៃះ។

ដូ� ើកាម្នកនូ៤នាក។់ត្កាយតពល្រ្រី�ប្តគ់្រ់តៅត្វើកា�តៅ្្រតេ្តដថេភ្ាមគ្រ់ក៏

ដងឹថាម្នថ្ទៃតោះ។តោយស្�តរ្រ្រី�ប្តគ់្រ់មិនអាច�កកា�គ្�ត្វើតៅក្ុង្្តរុកគ្រ់មិន

្រាកដថា្រ្រីនឹង្រ�បម់កវញិតដ�ឬតេតហើយគ្រ់ម្នអា�មមាណ៍ថាគ្មា នលេ ្ធភាពចិ្ ចេ ឹ ម

កនូម្្កត់េៀរបានតេ។គ្រ់ស្រ ល់ស្ត្រ រីម្្ក់តដល្ ្រល់កា��លំរូកនូតោយត្្រ រីថ្ាំ�កុ ្ខជារិ

បេុតន្រគ្រ់ខ្្ចម្នតេដងឹពីត�ឿងតនះ។បេនុាមា នឆ្្មុំនមិរ្រភក្រិម្្ក់�ប្ត់ដូ� ើកាត្តទៃើ�តរស្្ប់

តោយស្�កា�ធ្្ក់ឈាមត្កាយកា��លំរូកនូគ្មា ន្តវុរ្ភិាព។តៅតពលគ្រ់តៅមនទៃ�ីតពេ្យ

បេលិូ្តបាន្ត�ួចតម្ើយគ្រ់តហើយឥ�ូវតនះមន្ុត្ស្េបគ្់្ក្ុង្តហេមន៍និយយពីនាង។

ស្ន់ស្ឡាម្នកនូរចូ២នាក។់្រ្រី�ប្តគ់្រ់បានចាកតចញពីគ្រ២់តខមុនបនាទៃ បពី់

ត្វើតរ្ត្រ៍ត�ើញថានាងម្នតមតរាេតអដ្ត៍វជិម្្ន។្រ្រីបានតចាេនាងថាម្នស្ហយ

បេុតន្រមិន្ពមត្វើតរ្ត្រ៍ខ ្នួឯងតេ។ស្ន់ស្ឡាមិនទាន្់រាប់ន�ណាម្្ក់ថាម្នតមតរាេ

តអដ្ត៍តេត្ោះខ្្ចអ្កភមិូត្វើអា្កក់ជាមួយអ្ក្ ទៃុកតមតរាេតអដ្ត។៍នាងតេើបដងឹថា

ម្នថ្ទៃតោះ១០្តរា្រ ហ៍។នាងដងឹថាគ្មា នលេ ្ធភាពចិ្ ចេ ឹ មកនូម្្កត់េៀរតេតហើយនាងម្ន

អា�មមាណ៍ឯតកានិងភយ័ខ្្ច។

រាេ នីយេ ម្នអាយុ១៦តៅតពលម្នថ្ទៃតោះ។ត្ស្មអនាមយ័តដលមិរ្រ្្ររុ្ត�ប្ត់នាង

ត្្រីតពលតនាះបានធ្្យ។ពកួតេ្្តឡាញ់គ្្តហើយេរិថានឹងត�ៀបកា�ជាមួយគ្្បេុតន្រ

ពកួតេទាងំពី�នាក់ចង់ត�ៀនឲ្យចប់វេិយាលយ័្ិតន។ពកួតេមិនទាន់ត្រៀមខ ្នួនឹងម្នកនូ

ត�ើយ។ឪពកុម្្រ យ�ប្ត់រាេ នីយេ ខងឹខ្្ងំណា្ត់តៅតពលដងឹដបូំងបេុតន្រឥ�ូវពកួតេបាន

អភយ័តទា្តឲ្យនាងតហើយ្ពមទាងំ្រាបថ់ានឹងជយួនាងអំ�ុងតពលម្នថ្ទៃតោះ។ពកួតេ

ត្វើកា�ទាងំពី�នាក់តហើយនឹងមិនអាចជយួតមើលតៅបានតេ។

ស្ច់នរឿងគំរូចំេួេ៤អំពីម្ទៃនោះមថិេចង់បេ

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



256	 ការបង្កា រ មរណភាព ដោយសារ ការ រលូំត គ្្ម ន សុវត្ថិភាព

តស�ៀមតរៀបចំសាចត់រឿងអពំវីសសតវីដែលមានម្ទៃតោះតដាយមថិនចងប់ានែូចតៅក្ុងទពំរ័មនុ។តរៀបចំ“តែើមត�ើមនបញ្ហា ”រចួ

សរតសរ“ម្ទៃតោះមថិនចងប់ាន”តៅតលើគល់នថិង“ការរលូំ�កូនគ្មា នសុវ�្ថិភាព”“ការរលូំ�កូនមានសុវ�្ថិភាព”នថិង“មថិន

រលូំ�”តៅតលើដមក។

ដណនាំសកមមាភាពរចួនថិទានតរឿងដែលអ្កបានតរៀបច។ំ

បនាទៃ បម់កសួរសករុមថ្“តហ�ុអ្វីបានជាសសតវីមានម្ទៃតោះតដាយមថិនចងប់ាន?”

តៅតពលពកួតគនថិយយពវីមលូតហ�ុត្្សងៗចូរសរតសរវាតលើសកដាសមយួសនលាកឹរចួបថិ�វាតៅជាប់នឹងឫស។ជយួ��ឲ្យ

សករុមគថិ�ពវីគនំថិ�ទាងំឡាយដែលោកព់ន័្ធនឹងមលូតហ�ុឫសគល់ត្្សង។(តបើចាបំាច់គួរនថិទានតរឿងតសចើន)។ចូរចងចា៖ំ

បថិ�សកដាស“មលូតហ�ុ”ដែលសសតែៀងគ្្តៅតលើឫសដ�មយួតែើម្វីឲ្យគ្យតមើលត�ើែពវីមលូតហ�ុត្្សងៗមនការ

មានម្ទៃតោះដែលមថិនចងប់ាន។

បញ្្ជ កថ់្សសតវីតៅក្ុងតរឿងមាន៣ជតសមើសដែលស្ថិ�តៅតលើដមកត�ើ៖រលូំ�កូនតដាយគ្មា នសុវ�្ថិភាព,រលូំ�តដាយ

សុវ�្ថិភាព,ឬមថិនរលូំ�។

សបាប់សករុមឲ្យពថិភាកសាពវីអ្វីដែលអាចតកើ�តឡើងតលើសសតវីចំតោះជតសមើសនវីមយួ។សំណួរមយួចនួំនដែលអាចសួរ៖

• ត�ើអក្គថិ�ថ្ជវីវ ថិ�សសតវីនងឹផ្លា ស់បតូរែូចតមតចែលាះសបសថិនតបើគ្�់មថិនរលូំ�កូនតហើយតកើ�ទារកមក?

• ត�ើអាចនឹងមានអ្វីតកើ�តឡើងចំតោះសសតវីសបសថិនតបើគ្�់ត្្ើការរលូំ�កូនតដាយគ្មា នសុវ�្ថិភាព?

• ត�ើអាចនឹងមានអ្វីតកើ�តឡើងចំតោះសសតវីសបសថិនតបើគ្�់ត្្ើការរលូំ�កូនតដាយសុវ�្ថិភាព?

សរតសរចតមលាើយតៅតលើសកដាសរចួបថិ�“សលាឹកត�ើ”ទាងំតនះតៅតលើដមកមនជតសមើស។

អក្ចូលរមួអាចនឹងតរៀបរប់ពវីចំណុចល្នថិងអាសកក់ដែលអាចតកើ�តឡើងពវីជតសមើសនវីមយួ។សបសថិនតបើមានពណ៌

ត្្សងគ្្អក្អាចត្្ើជាសលាឹកត�ើ២សបតភទគឺមយួពណ៌សសមាប់ចណុំចល្តហើយមយួពណ៌តទៀ�សសមាប់ចណុំច

អាសកក។់

នដើមន�ើមេបញ្ហា នដើម្ីពថិភាកសាពីម្ទៃនោះមថិេចង់បេ

➋

➌

➍

មលូដហតុ នថិង ្ ល លបំាក នន ន្ទៃដោះ មថិន ចងប់ាន
មនុនងឹសករុមចាបត់្តើមពថិភាកសាពវីសកមមាភាពតែើម្វីបគ្កា រការរលូំ�កូនគ្មា នសុវ�្ថិភាពគួរស�ថិះរ ថិះឲ្យកានដ់�សុវីជតសរៅអពំវីមលូតហ�ុ

មនម្ទៃតោះមថិនចងប់ានជតសមើសនានាដែលសសតវីមានម ទ្ៃតោះមាននថិងថ្ត�ើជតសមើសនវីមយួៗមាននយ័ែូចតមតចសសមាប់សសតវី។

សកមមាភាពជាតសចើនតៅក្ុងតសៀវតៅតនះអាចមានសបតយជន៍ក្ុងការស�ថិះរ ថិះតនះ។តនះជាឧទាហរណ៍មយួមនការដកសសមរួល

សកមមាភាព“តែើមត�ើមនបញ្ហា ”តែើម្វីែកឹនាំការពថិភាកសាតលើបញ្ហា ទាងំតនះ។សសមាប់ព�័ម៌ានបដនម្អពំវីតែើមត�ើមនបញ្ហា សូម

តមើលទពំរ័202។

➊

សកមមាភាព

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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តែើម្វីបញ្ចប់ចូរសបាប់សករុមឲ្យគថិ�អពំវីវ ថ្ិ វីដែលអាចត្្ើការផ្លា ស់បតូរបាន។ឧទាហរណ៍អ្កអាចសួរថ្“ត�ើតយើងអាចត្្ើ

អ្វីែលាះតែើម្វីឲ្យតែើមត�ើមានសលាឹកកានដ់�ល្កានដ់�វ ថិជ្ជមានតៅតលើដមកទាងំអស់?”ឬសួរសករុមថ្ត�ើគួរតដាះសសាយបញ្ហា 

ឫសគល់មនម្ទៃតោះមថិនចងប់ានតាមរតបៀបណាែលាះ?

នដើមន�ើមេបញ្ហា នដើម្ីពថិភាកសាពីម្ទៃនោះមថិេចង់បេ(ត)

➎

ច�ូចាំថាថ្ទៃតោះមិនចងប់ានមនិតមនតរងតរជាបញ្ហា ្េបត់ពលតនាះតេ។ស្ត្រីជាត្ចីន

បានេេលួយកវតហើយមិនតដលេរិអំពីកា��លំរូកនូត�ើយ។ស្ត្រីជាត្ចីនតដលមិនទាន់ចង់

ម្នថ្ទៃតោះក៏មិនចង់ត្វើកា��លំរូកនូតដ�តទាះបីកា�ម្នកនូត្វើឲ្យត្នកា�ជវីរិ�ប្ត់ពកួតេ

ត្្រ្្ររួលយេ ងណាកត៏ោយ។

សកមមាភាព
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ការដែក ឲ្យ ោចព់វីគ្្ រវាង ការណ៍ ពថិត នថិង 
ពត័ម៌ាន យលច់ចឡំ
ព�័ម៌ានមថិនសុសកថិ�អពំវីការរលូំ�កូនស�រូវបានសបទះត�ើែជាែឹកញាប់តៅតាមសាលា កសញ្ញា ែថិ�តបណ័ណ នថិងតលើតគហទពំរ័។

ជនួកាលមនុស្សទាងំតនាះសបឆាងំនងឹការរលូំ�យ៉ងខាលា ងំកាលា រហូ�ហ៊ាននថិយយកុហកឬបំមភលាការពថិ�តដាយសង្មឹថ្សសតវី

នងឹមថិនត្្ើការរលូំ�កូនតទ។ការកុហកអំពវីការរលូំ�កូនក៏ត្្ើឲ្យការគ្សំទពវីសហគមន៍តលើសថិទ្ធថិសសបចបាប់មនការរលូំ�កូនតដាយ

សុវ�្ថិភាពចុះតែសាយ្ ងដែរ។អ្កដែលសបឆាងំនងឹការរលូំ�កូនអាចនឹងមថិនែឹងថ្ែលាួនកពុំងនថិយយពវីតរឿងមថិនពថិ�តទៀ�្ង។

ពកួតគសគ្នដ់�ថ្តាមអ្វីមថិនពថិ�ដែលែលាួនបានឮ�ៗគ្្ដ�ប៉ុតណាណ ះ។

ខរិ្របណ័្ណតនះនិយយថាតបើ

ត្វើឲ្យកា��លំរូកនូក្ាយជា

្្តបចបាប់ស្ត្រីកានត់រត្ចីន

នឹងត្វើកា��លំរូកនូ។

វមិនពិរតេ។តៅបណា្រ ្្រតេ្តតដល

បានោក់កា��លំរូកនូឲ្យ្្តបចបាប់

ជាយ�ូមកតហើយស្ត្រីមិនម្នកា�

�លំរូកនូកានត់រត្ចីនតនាះតេតហើយ

ពកួតេមិនបានស្្ប់តោយស្�កា�

�លំរូគ្មា ន្តវុរ្ភិាព្ ងតដ�។

ពិរតមនតហើយកាលពីខ ្ុំតៅត�ៀនតៅ្្រតេ្តត្រៅកា�

�លំរូកនូតៅេតីនាះជាត�ឿង្្តបចបាប់តហើយខ ្ុំមិនតដល

ឮថាម្នស្ត្រីស្្ប់តោយស្�កា��លំរូកនូតនាះតេ។តៅ

េតីនាះស្ត្រីនិងបុ�្តក៏អាចបគ្កា �កា�ម្នថ្ទៃតោះយេ ង

គ្យ្្តរួល្ ងតដ�តោយត្្រីត្តវត្នកា�្េរួស្�។

ខ ្ុំ្ត្ិរតៅក្ុងអងរកា�ស្្តនាមួយតដលម្នតឈាមេ ះថាការលិូកតដើម្ីជត្មី្ត។វហិ�

ការលិូកបត្ងៀនថាកា��លំរូកនូេជឺាេតងវើខ្ុតឆរង។បេុតន្រក៏បត្ងៀន្ ងតដ�ថាមន្ិតកា�

�ប្ត់មន្ុត្សម្្ក់ជាអ្ក្តត្មចថាតរើេតងវ ើមួយជាកមមាឬតេ។តយើងតជឿថា្្រ្ិតនតបើស្ត្រី

ពិនិរ្យតលើមន្ិតកា��ប្តគ់្រ់យេ ងល្អិរល្អន់�ចួ្តត្មចចរិ្រថាម្នតរកា��លំរូបេុតន្រ

តដលជាជត្មី្តល្អបំ្រុក្ុងស្្នភាព�ប្តគ់្រ់តនាះគ្រ់មិនបានត្វើអំតពើបាបតនាះតេ។

មនុស្សជាតសចើនគថិ�ថ្សាសនាទាងំអស់សបឆាងំនងឹការរលូំ�កូនតសោះអ្កែកឹនាំសាសនាែលាះបតសងៀនថ្ការរលូំ�កូន

គជឺាទតង្ើែុសឆរង។ប៉ុដនតវាមថិនពថិ�តទ។អ្កកានស់ាសនាត្្សងៗជាតសចើនតជឿថ្សសតវីមានសថិទ្ធថិទទលួបានការរលូំ�កូនតដាយ

សុវ�្ថិភាព។
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សកមមាភាពតនះអាចជយួ��ឲ្យសករុមរ ថិះរកគនំថិ�ត្្សងៗជាតសចើនអពំវីសបធានបទលំបាកនថិងពថិនថិ�្យតមើលយ៉ងល្ថិ�លន្់ពវី

រតបៀបត្្សងៗក្ុងការបគ្ហា ែព�័ម៌ាន។

តែើម្វីតរៀបច៖ំសបមូលព�័ម៌ានពវីកាដស�ែថិ�តបណ័ណ នថិងសសមង់សមតវីពវីមនុស្សដែលតជឿថ្ការលូំ�កូនជាទតង្ើែុសឆរងឬ

ពវីអក្ដែលគថិ�ថ្សសតវីគួរអាចសតសមចចថិ�តតដាយែលាួនឯង។

អានខាលា ងំៗនូវសមា្ភ រៈទាងំឡាយដែលសបមូលបាន។

ចំតោះព�័ម៌ាននវីមយួៗចូរសួរសករុមឲ្យដចករដំលកពវីអារមមាណ៍នថិងការយល់ត�ើែរបស់ែលាួន។ឧទាហរណ៍ត�ើព�័ម៌ាន

តនះពយាយមត្្ើឲ្យមនុស្សសពរួយបារម្ភភយ័ែលាួនឬអាម៉ាស់ដែរឬតទ?ត�ើអ�្បទតនាះតសបើសបាស់ោក្យតពជន៍ឬរូបភាព

ដែលវាយសបហារអារមមាណ៍របស់អ្កអានដែរឬតទ?

តសបៀបត្ៀបទស្សនៈទាងំឡាយដែលបានតលើកតឡើងតហើយពថិនថិ�្យតមើលតលើសបភពមនព�័ម៌ានដែលតសបើក្ុង

ការតែែតដាលតនះ។

តែើម្វីបញ្ចប់អក្អាចសំុឲ្យសករុមត្្ើការតសបៀបត្ៀបពវីទស្សនៈត្្សងៗគ្្ចំតោះការរលូំ�កូន។សួរថ្៖ត�ើទស្សនៈ

ទាងំតនះមានឮជាែឹកញាប់ឬតទ?ត�ើទស្សនៈែលាះឮែឹកញាប់ជាងទស្សនៈែលាះតទៀ�ដែរតទ?ត�ើព�័ម៌ានដែលមានមាន

ឥទ្ធថិពលែូចតមតចែលាះតៅតលើទស្សនៈកុ្ងចំតណាមមថិ�តភកតថិសគរួសារនថិងសហគមន៍របស់តយើង?ត�ើសបភពព�័ម៌ានណាែលាះ

ដែលហាកែូ់ចជាគួរឲ្យទុកចថិ�តបំ្ �ុ?

េស្សេៈជានបចើេ!

➊

➋

➌

➍

សកមមាភាព

គ ជា សថិទ្ថិ របសដ ្ នាក កនាុសការ សដតមយ  ថា 

ដតើ ្ នាកតតរូវការ ការ រលូំតកូន ិ  ្ តដ។
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លល្ងកំស្េ្តនដើម្ីពថិភាកសាពីការណ៍ពថិតេថិងជំនេឿមថិេពថិតអំពីការរំលូតកូេ
តៅតពលដែលមនុស្សមានជតំនឿមថិនពថិ�តលើចណុំចែលាះមនការរលូំ�កូនតនាះវាត្្ើឲ្យការពថិភាកសាពវីការរលូំ�កូនកានដ់�ពថិបាក។

តហើយការសតសមចចថិ�តដ្ក្សុែភាពតដាយដ្ក្តលើព�័ម៌ានមថិនពថិ�គឺជាបញ្ហា តសគ្ះថ្្ក។់ដល្ងកសំានតអាចជយួ��ឲ្យពួកតគ

តរៀនសូស�ពវីភាពែុសគ្្មនការណ៍ពថិ�នថិងជំតនឿមថិនពថិ�ោកព់ន័្ធនឹងការរលូំ�កូន។

តនះជាឧទាហរណ៍មយួពវីរតបៀបដកសសមរួលសកមមាភាពដល្ងកាត របនទៃះតែើម្វីជយួ��ឲ្យសករុម�ូចមយួតរៀនសូស�នថិងពថិភាកសាពវី

ការណ៍ពថិ�ោកព់ន័្ធនឹងការរលូំ�កូន។តនះជាភាពចសមរុះមនដល្ងកសំានតនានាដែលបានតរៀបរប់តៅទពំរ័124ែល់125,នថិង

ទពំរ័197ែល់199។

លល្ងកា្ត របេទៃះអំពីការរំលូតកូេនោយសុវត្ថិភាព

តែើម្វីតរៀបច៖ំបតងកាើ�“សំណួរការណ៍ពថិ�”សសមាប់ដល្ងកសំានត។បញ្ចូលការយល់សចឡំអពំវីការរលូំ�កូនដែល

តកើ�តឡើងែឹកញាប់តៅកុ្ងសហគមន៍របស់អ្កតហើយបញ្ចូលការណ៍ពថិ�្ ងដែរ!

សសមាប់ការណ៍ពថិ�បដនម្តទៀ�ោកព់ន័្ធនឹងការរលូំ�កូនសូមតមើលតសៀវតៅទវីណាសសតវីគ្មា នតវជ្ជបណ្ថិ �។ពយាយម

ដសង្រកចតមលាើយចំតោះ៖

• តៅក្ុងសហគមន៍របស់អក្ត�ើតពលណាតទើបសសតវីអាចទទលួការរលូំ�កូនយ៉ងសសបចបាប?់

• ត�ើនរណាែលាះអាចសតសមចថ្ត�ើសសតវីអាចទទួលការរលូំ�កូនសសបចបាប់សបកបតដាយសុវ�្ថិភាព?

• ត�ើចបាប់សតវីពវីការរលូំ�កូនែូចគ្្សសមាប់សសតវីតរៀបការមថិនទាន់តរៀបការនថិងតកមាងសសវីជទំង់ដែរឬតទ?

• ត�ើទវីណាដែលសសតវីអាចទទួលការរលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពឬព�័ម៌ានស�ឹមស�រូវអពំវីការរលូំ�កូន?

• ត�ើទវីណាដែលសសតវីអាចទទួលការដែទាំបនាទៃ ន់សបសថិនតបើមានបញ្ហា ណាមយួតកើ�តឡើងតសកាយតពលរលូំ�?

បតងកាើ�“សំណួរពថិភាកសា។អក្អាចតសបើសបាស់សាចត់រឿងតៅទពំរ័255រចួសួរសករុមថ្ត�ើសសតវីម្ាក់ៗ គួរត្្ើអ្វី,តហ�ុអ្វី?

តនះជាឧទាហរណ៍ែលាះៗអំពវីសំណួរដែលអក្អាចតសបើ៖

• តៅតពលពយាយមសតសមចចថិ�តថ្គួរបនតទុកម ទ្ៃតោះដែលមថិនចងប់ានតទៀ�ឬអ�់ត�ើសសតវីគថិ�ពវីចណុំចអ្វីែលាះ?

• ត�ើបុរសអាចមានឥទ្ធថិពលែូចតមតចតលើការសតសមចចថិ�តរបស់សសតវីអពំវីការរលូំ�កូន?ត�ើវាមានភាពែុសគ្្ែូចតមតច

តបើសម្ពន័្ធតមស�វីភាពរបស់ពួកតគមានភាពតសមាើគ្្ឬតបើបុរសមានអណំាចតសចើនជាង?

• ត�ើអ្វីដែលត្្ើឲ្យតកមាងសសវីជទំង់ពថិបាកនឹងទទួលបានការរលូំ�កូន?

បនាទៃ បព់វីដល្ងកំសានត៖ត�ើសំណួរណាែលាះដែលពថិបាកតឆលាើយ។ត�ើ

វាតដាយសារការណ៍ពថិ�តនាះមថិនចបាស់ឬតដាយសារសករុមមាន

ទស្សនៈែុសៗគ្្?ក�ស់មារ ល់សបធានបទនថិងការបារម្ភនានា

ដែលអាចពថិភាកសាតៅកុ្ងការសបជុំមែ្ងមែុ។

សកមមាភាព
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តែើម្វីតរៀបច៖ំសរតសរនូវម�ថិែឹកញាប់នានាដែលឆលាុះបញ្្ច ងំពវីគនំថិ�ជំតនឿមថិនពថិ�នថិងឥរ ថិយបែដែលគ្សំទនថិង

សបឆាងំនងឹការរលូំ�កូន។ចនំនួមនម�ថិសបឆាងំនថិងសសបគួរមានតសមាើគ្្។សរតសរតលើផ្ទៃ ងំសកដាស្ ំ៣សនលាកឹ៖

យល់សសប,មថិនយល់សសប,នថិងមថិនសតសមចចថិ�ត។អ្កក៏អាចគូររូបមែុែែឹមសជរួែចថិតញ្ច ើមឬមថិនចបាស់តៅតលើ

សកដាស្ ងដែរសសមាប់អ្កដែលមថិនតចះអក្សរ។ដាក់សកដាស្ ំ៣ផ្ទៃ ងំតនះតៅកដនលាងត្្សងៗគ្្ក្ុងបនទៃប។់

ពន្យល់សករុមថ្បនាទៃ បព់វីអក្អានម�ថិនវីមយួៗរចួតហើយពកួតគស�រូវតែើរតៅកាន់ផ្ទៃ ងំសកដាសណាមយួដែលស�រូវនឹងគនំថិ�

របស់ែលាួន។អានម�ថិទវីមយួរចួសបាប់ឲ្យពួកតគ�រដក្រផ្ទៃ ងំសកដាសដែលឆលាុះបញ្្ច ងំគនំថិ�តយបល់របស់ពួកតគ។

បនាទៃ បព់វីសករុមតឡើង�រដក្រផ្ទៃ ងំសកដាស

នវីមយួៗរចួតហើយចូរឲ្យពកួតគដចករដំលក

គនំថិ�របស់ែលាួននថិងជយួ��ឲ្យពកួតគពថិភាកសា

ពវីគនំថិ�ែុសគ្្ទាងំ។សបាប់ពកួតគថ្អាច

បតូរតៅផ្ទៃ ងំសកដាសត្្សងបានសបសថិនតបើបតូរ

គនំថិ�តៅតពលសាត ប់អ្កែមទរចួ។

បនតអនុវ�តសកមមាភាពតនះរហូ�ទាល់ដ�

បញ្ចប់ម�ថិទាងំអស់។

តែើម្វីបញ្ចប់ចូរសួរសករុមថ្ត�ើមានសំណួរ

អ្វីដែលចងប់ានព�័ម៌ានបដន្មតទៀ�

ដែរឬតទឬថ្ត�ើពួកតគបានតរៀនពវីអ្វីែលាះតាមរយៈការសាត ប់ម�ថិរបស់អ្កែមទ។(អ្កអាចអតញ្ជ ើែបគុរលថិកសុខាភថិបាល

ដែលមានចំតណះែងឹដ្ក្រលូំ�កូនឲ្យចូលរមួតែើម្វីជយួ��តឆលាើយសំណួរតៅតពលបញ្ចប់សកមមាភាពតនះ)។

ការបបកាេ់យកជំហរមួយ

➊

➋

➌

➍

សកមមាភាព

ជនួកាលការដែលសគ្នដ់�សំុឲ្យពកួតគបតញ្ចែតយបល់ក៏ពថិបាកណាស់តៅតហើយ,សូម្វីដ�សួរសំណួរោកព់ន័្ធនឹង

សបធានបទរលូំ�កូនែ៏ចសមរូងចសមះតនះក៏ពថិបាក្ ងដែរ!វាក៏អាចជាការពថិបាក្ ងដែរចំតោះអ្កចូលរមួែលាះដែលសគ្នដ់�អងរុយ

សាត ប់ពវីទស្សនៈត្្សងៗរបស់សករុម។ែូតច្ះវាស�រូវការរចនាសម្ពន័្ធនថិងការជយួ��គ្សំទពវីអក្សសមបសសមរួល។

សកមមាភាពបនាទៃ ប់តនះជួយ��សករុមឲ្យចាបត់ ត្ើមបតញ្ចែតយបល់គនំថិ�នថិងសំណួររបស់ែលាួន។បនាទៃ ប់មកវាអាចបតងកាើ�ឱកាស

ឲ្យអក្តែើម្វីដចករដំលកព�័ម៌ាននថិងតែើម្វីបភំលាឺតលើទស្សនៈទាងំឡាយដែលដ្្កតលើព�័ម៌ានែុស។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការចបឆាងំ នងឹ រដបៀប ដែល មនសុ្ស វថិនថិច្យ័ ដលើ ការ 
រលំតូកនូ
មានការនថិយយមថិនពថិ�នថិងនថិយយអាសកក់ជាតសចើនអពំវីសសតវីដែលបានរលូំ�កូន។តៅតពលគ្មា ននរណាតែែតដាលតៅនងឹ

ម�ថិតយបល់ទាងំតនាះតទវាត្្ើឲ្យសបជាជនកានដ់�បតនាទៃ សតៅតលើសសតវីជាជាងតមើលត�ើែថ្សសតវីជាមនុស្សដែលកពុំងស្ថិ�

ក្ុងស្ានភាពលំបាកតៅវ ថិែ។សកមមាភាពបនាទៃ ប់តនះអាចជយួ��ឲ្យសករុមគថិ�អពំវីវ ថ្ិ វីតឆលាើយ�បចំតោះម�ថិអយុ�តថ្ិ ម៌ចំតោះសសតវីដែល

បានរលូំ�កូននថិងតែើម្វីផ្លា ស់បតូរឥរ ថិយបែនថិងការស្បត់ែ្ពើមរបស់សហគមន។៍

េថិយាយថានេចំនោះការស្តីបនន្ទៃ សេថិងន្វើឲ្យអាមា៉ា ស់

តែើម្វីតរៀបច៖ំមុននឹងអនុវ�តសកមមាភាពចូរតរៀបចំម�ថិតសគ្ះថ្្ក់មយួចនួំនដែលឮជាែឹកញាប់តៅក្ុងសហគមន៍របស់

អក្។ម�ថិែឹកញាប់មយួចនំនួដែលសតវីបតនាទៃ សឬត្្ើឲ្យសសតវីអាម៉ាស់មានែូចជា៖

ម្នតរស្ត្រីតដលគ្មា ន្ីតល្ម៌បេុតណា្ណ ះតដល�លំរូកនូ។

ស្ត្រីតដលម្នថ្ទៃតោះមុនត�ៀបកា�េ�ួតរ�្តត់ៅជាមួយនឹង្ លវបិាកទាងំតនាះតៅ។

កា��លំរូកនូជាឃារកមមា។

ពន្យល់សកមមាភាពឲ្យសករុមយល់ថ្មូលតហ�ុដ�មយួគ�់ដែលអ្កតលើកតឡើងនូវម�ថិដែលសតវីបតនាទៃ សនថិងត្្ើឲ្យសសតវី

�ចឺាប់តសោះដ�ការរលូំ�កូនតនះគឺតែើម្វីតរៀនពវីរតបៀបតឆលាើយ�បចំតោះម�ថិទាងំតនាះតាមរយៈការបគ្ហា ែពវីភាព

តយគយល់តបើកចថិ�តទូ្យនថិងសតណាត សសបណវី ដ�ប៉ុតណាណ ះ។

តសជើសតរ ើសម�ថិណាមយួដែលអក្បានតរៀបចំរចួសំុឲ្យសករុមពថិភាកសាពវីម�ថិតនាះ។សួរថ្៖

• ត�ើនរណាអាចនឹងនថិយយោក្យទាងំតនះ?

• ត�ើម�ថិតនះត្្ើឲ្យសសតវីមានភាពអាម៉ាស់ភយ័ខាលា ចឬតសាកសតសងងែូចតមតចែលាះ?

សួរសំណួរែូចខាងតសកាមតនះតែើម្វីឲ្យសករុមគថិ�ពវីអ្វីដែលពកួតគអាចនថិយយតដាយភាពអាណថិ �អាសូរយកចថិ�តទុកដាក់

ឬតបើកចថិ�តទូ្យ៖

• ត�ើការពថិចារណាពវីមូលតហ�ុដែលរុែសចានឲ្យសសតវីស្ថិ�ក្ុងស្ានភាពតនះបានជយួ��អ្វីែលាះែល់អក្?

• ត�ើតយើងអាចជួយ��ឲ្យអ្កែមទតទៀ�តមើលត�ើែពវីស្ានភាពរបស់សសតវីមានម ទ្ៃតោះតាមរតបៀបណា?

➊

➋

➌

សកមមាភាព
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បនាទៃ បម់កសំុឲ្យសករុមពថិចារណាពវីវ ថ្ិ វីនថិយយជាមយួអក្ែមទតៅក្ុងសហគមន៍តែើម្វីឲ្យពកួតគ្ តល់ការតគ្រពនថិង

អាណថិ �អាសូរចំតោះសសតវីដែលបានរលូំ�កូន។ត�ើពកួតគអាចត្្ើអ្វីែលាះតែើម្វីតលើកកម្ពស់ភាពតយគយល់នថិងសតណាត ស

សបណវី តៅតពលដែលសបជាជនគថិ�នថិងនថិយយអំពវីការរលូំ�កូន?

សសមាប់សសតវីែលាះវាមាននយ័ថ្ពកួតគគួរដចករដំលកតរឿងរ៉វផ្ទៃ ល់ែលាួនតដាយតបើកចំហរតែើម្វីឲ្យសសតវីែមទតទៀ�បានែងឹ។

សករុមការគ្រែលាះបាន្ លថិ�ជាកមមាវ ថ្ិ វីវ ថិទ្ុយឬទូរទស្សន៍ដែលនថិទានសបាប់ពវីតរឿងរ៉វពថិ�របស់សសតវីដែលបានតសជើសតរ ើសការ

រលូំ�កូន។(សូមតមើលសាចត់រឿងរបស់តវជ្ជបណ្ថិ �អារណុតៅទពំរ័270)។

សសមាប់អ្កែលាះតទៀ�អាចនឹងឈានតៅរកសកមមាភាពនតយបាយែូចជាចូលរមួែដងហារក្ួនឬដសង្រកការគ្សំទពវី

រដាឋា ភថិបាល។អ្កែលាះតទៀ�តសបើសបាស់សថិល្ៈែូចជាគូររូបឬដ�ងកណំាព្យអពំវីសថិទ្ធថិសសតវីក្ុងការទទលួបានការរលូំ�កូន

តដាយសុវ�្ថិភាព។វាក៏អាចមាននយ័្ ងដែរថ្អក្គួរដ�បតញ្ចែតយបល់តៅតពលដែលឮម�ថិអាសកក់ឬម�ថិបងកា

ភាព�ចឺាប់ែល់សសតវីដែលស្ថិ�កុ្ងស្ានភាពទាងំតនះ។

ខ ្ុំេរិថាខ ្ុំមិន្ររូវ្ត្រីបតនាទៃ ្ត

ឲ្យស្ត្រីតដលបាន�លំរូកនូតេ

ត្ោះខ ្ុំមិនដងឹពីមូលតហរុឬ

ភាពលំបាក�ប្តគ់្រ់តេ។

ចះុតបើខ ្ុំនិយយថា“ស្ត្រីតដល

បាន�លំរូកនូេឺ្គ្នត់រ

ចង់តេចពីកា�េេលួខ្ុត្ររូវ

បេុតណា្ណ ះ?”

្្រតហលជានាង្ររូវតេ

ចាប�់តំោភតេឬនាងចង់

ត�ៀនឲ្យចប់្ិតន។

ខ ្ុំេរិថាស្ត្រីជាត្ចីនតដល

បាន�លំរូកនូេឺតោយស្�

គ្រ់ម្នកា�បនទៃុក្ ងៃន់្ ងៃ�

តពកតលើកនូៗតដលម្ន

្ស្ប់តៅតហើយ។

េថិយាយថានេចំនោះការស្តីបនន្ទៃ សេថិងន្វើឲ្យអាមា៉ា ស់(ត)

➍

សកមមាភាព
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ការសដ្ង្រ ះ ជវីវថិត តាមរយៈ ការដែទា ំដចកាយ រលំតូ
ការរលូំ�ដែលត្្ើតឡើងតដាយអ្កមានជំនាែកសមនងឹបងកាតសគ្ះថ្្ក់ណាស់(តមើលទពំរ័250សសមាប់ព�័ម៌ានបដនម្អពំវីការត្្ើ

ឲ្យមានសុវ�្ថិភាពែល់ការរលូំ�កូន)។ប៉ុដនតការរលូំ�ជាតសចើនគឺគ្មា នសុវ�្ថិភាពតទតហើយបណាត លឲ្យមានរបសួឆលាងតរគនថិង

ធាលា កឈ់ាមែ៏តសគ្ះថ្្ក។់ការដែទាំតសកាយរលូំ�គជឺាការដែទាំបនាទៃ ន់សសមាប់បញ្ហា ទាងំតនះ។

្សតវី ចតរូវការ ការដែទា ំបនាទៃ ន់ ដោយ មថិន ពនយារដពល ដឡើយ
មលូតហ�ុមយួដែលត្្ើឲ្យសសតវីសាលា ប់បនាទៃ បព់វីរលូំ�កូនតដាយគ្មា នសុវ�្ថិភាពគឺតដាយសារគ្�់ឬសករុមសគរួសាររងច់ាំយូរតពក

មនុនងឹដសង្រកជំនយួ។មានចណុំចជាតសចើនដែលសហគមន៍អាចត្្ើបានតែើម្វីជយួ��តលើកទកឹចថិ�តឲ្យសបជាជនដសង្រកការដែទាំ

បនាទៃ នត់ដាយមថិនពនយារតពល។

តែើម្វីដសង្យល់ពវីមលូតហ�ុទាងំឡាយថ្តហ�ុអ្វីសបជាជនតៅក្ុងសហគមន៍របស់អ្កទទលួបានជំនយួយ�ឺយ៉វបនាទៃ បព់វី

រលូំ�កូនគ្មា នសុវ�្ថិភាពចូរពយាយមដកសសមរួលការពថិភាកសាអពំវីការពនយារតពល៤យ៉ងតៅទពំរ័227។

ខ ្ុំមិនតដលដងឹ

តស្ះ!
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ន ខ្ោ េសលម្តងស្រន�ើងវិញ៖ការសន្ង្រ ះជីវិតបន្ទៃ ប់ពីការរំលូតកូេ

តែើម្វីតរៀបច៖ំបតងកាើ�ស្ានភាពតាន�ងឹមយួសសមាប់សញ្ញា តសគ្ះថ្្កន់វីមយួ៖ធាលា កឈ់ាមសញ្ញា មនការឆលាងតរគសហាុក

នថិងរបសួ។បតងកាើ�ស្ានភាពដែលមានភាពជាកដ់សតងសសមាប់សហគមន៍របស់អ្កប៉ុដនតកំុតសបើតឈាមា ះពថិ�ឬសាចត់រឿង

ដែលហាកែូ់ចជាបគ្ហា ែមនុស្សពថិ�ណាម្ាក់តៅកុ្ងសហគមន។៍

ដណនាំសកមមាភាពរចួរំឮកតឡើងវ ថិែជាមយួសករុមអពំវីសញ្ញា តសគ្ះថ្្ក់តសកាយតពលរលូំ�នថិងថ្ស�រូវត្្ើែូចតមតច(តមើល

ទពំរ័បនាទៃ បព់វីព�័ម៌ានតនះ)។

បតងកាើ�សករុម�ូចៗដែលមានគ្្៣ឬ៤នាក់តហើយ្ តល់ឲ្យសករុមនវីមយួៗនូវស្ានភាពមយួ។ពន្យល់ថ្ពកួតគនឹងសដមតង

ពវីសាចត់រឿងតនាះ២តលើក។តលើកទវីមយួសសតវីមថិនទទលួបានជំនយួតហើយសាលា ប។់តលើកទវីពវីរទស្សនថិកជននឹងចូលត្្ើ

អនតរគមន៍តែើម្វីសតសគ្រ ះសសតវី។រំឮកសគបគ្់្ឲ្យបគ្ហា ែភាពអាណថិ �អាសូរែល់សសតវីតៅក្ុងសាចត់រឿងនថិងកំុសតវីបតនាទៃ សឬ

តសបើសមតវីអសុតរះ។

បនាទៃ បព់វីសដមតងពវីស្ានភាពនវីមយួៗរចួ�ួសដមតង�ប់រចួសួរទស្សនថិកជនថ្“ត�ើតយើងគួរបានត្្ើអ្វីតែើម្វីសតសគ្រ ះជវីវ ថិ�

សសតវី?”

សដមតងសាច់តរឿងតលើកទវីពវីរប៉ុដនតត្្ើតាមការដណនាំរបស់សករុមតែើម្វីសតសគ្រ ះជវីវ ថិ�សសតវី។ទស្សនថិកជនដែលមានតយបល់

តសចើនអាចត្្ើជា�ួសដមតងដែលជយួ��សតសគ្រ ះសសតវី។

តែើម្វីបញ្ចប់សួរសករុមថ្ត�ើពួកតគបានតរៀនអ្វីែលាះពវីរតបៀបជយួ��សសតវីដែលមានបញ្ហា តសកាយរលូំ�។អក្ក៏អាចសួរសករុមឲ្យ

ពថិចារណា្ ងដែរថ្ត�ើអនតរគមន៍ដបបតនះអាចត្្ើបានតដាយរតបៀបណាតៅក្ុងសហគមន៍របស់ពកួតគ។

➊

➋

➌

➎

➍

្ករុមអ្កតលើកកម្ព្ត់្តខុភាព�ប្ត់ពកួតេត្វើកា�្តតម្រងស្ចត់�ឿង

្ត្ម្ប់្ករុមបុ�្តពីត្ោះថាតៅតពលតដលស្ត្រីម្នបញ្ហា អា្តន្េជឺា

ញឹកញាប់ម្នតរបុ�្តតៅក្ុង្េរួស្�តេតដលម្ន្រាក់ឬអាចត្វើ

កា�្តត្មចចរិ្រតដើម្ីនាំនាងតៅកាន់មនទៃ�ីតពេ្យ។

សកមមាភាពនថិទានតរឿងបនាទៃ ប់តនះអាចជួយ��ឲ្យសករុមដសង្យល់ពវីសារសំខាន់មនការសះ្ដសង្រកការដែទាំឲ្យសសតវីយ៉ង

ឆាបរ់ហ័សសបសថិនតបើគ្�់មានសញ្ញា តសគ្ះថ្្ក់ណាមយួបនាទៃ បព់វីការរលូំ�គ្មា នសុវ�្ថិភាព។មត្យាបាយែ៏ល្មយួតទៀ�គឺឲ្យសករុម

តរៀនសូស�បដនម្ពវីសញ្ញា តសគ្ះថ្្ក់តសកាយតពលរលូំ�កូននថិងពវីរតបៀបដសង្រកជំនយួ។សកមមាភាពតនះតៅថ្“ត ខ្ោ នសដមតង

សារតឡើងវ ថិែ”ពវីតសោះសាចត់រឿងស�រូវបានសដមតង២តលើកតែើម្វីសួរទស្សនថិកជនពវីរតបៀបជយួ��សតសគ្រ ះសសតវី។សូមតមើលសកមមាភាព

“ការបញ្ចប់តដាយភាពរ វីករយ”្ងដែរតែើម្វីពថិចារណាពវីការផ្លា ស់បតូរ(ទពំរ័153)។

សកមមាភាព

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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សញ្ញា  ដចគ្ះថ្្ក់ ដចកាយ រលំតូ ឬ រលតូ
បញ្ហា តសគ្ះថ្្ក់្ ំបំ្ �ុ២យ៉ងដែលសសតវីសប�មបនាទៃ បព់វីរលូំ�ឬរលូ�កូនគឺការធាលា កឈ់ាម្ ្ងន់្ ្ងរឬការបងកាតរគ។បញ្ហា 

ទាងំ២តនះអាចតកើ�តឡើងតៅតពលដែលជាលថិកាម ទ្ៃតោះតៅមានតសសសល់ក្ុងស្ួនឬតៅតពលដែលដស្នរដហកឬធាលា យ

តដាយវ�្ុម�ុសសរួច។ការបងកាតរគតៅកុ្ងស្ូនក៏អាចតកើ�តឡើងតៅតពលដែលដាក់វ�ុ្អ្វីមយួតៅក្ុងទ្ារមាសរបស់សសតវីតហើយ

វ�្ុតនាះមថិនស្ា�(មថិនតសទៃរ វីល)។សសតវីដែលមានសញ្ញា ទាងំតនះអាចសាលា ប់យ៉ងឆាបរ់ហ័សសបសថិនតបើមថិនទទលួបានជំនយួ

តវជ្ជសាសសតភាលា ម។តៅតពលសបជានជនសារ ល់ពវីសញ្ញា តសគ្ះថ្្ក់ពកួតគនឹងអាចតស�ៀមលកខោណៈជួយ��សសតវីតៅតពលស�រូវការ។

អវីលដលបតចូវន្វើ
តៅតពលដែលអក្ែងឹពវីសញ្ញា តសគ្ះថ្្ក់មនបញ្ហា នវីមយួៗមានចណុំចែលាះដែលអក្អាចត្្ើែណៈតពលែឹកជញ្ជូ នសសតវីតៅទទលួ

ការដែទាំតវជ្ជសាសសត។

ធាលា កឈ់ាម្ ្ងន់្ ្ងរពវីទ្ារមាស៖ធាលា កឈ់ាមតជាគសទនាប២់ក្ុង

រយៈតពល១តម៉ាង,តហើយមានរយៈតពល២តម៉ាង។ការហូរ

សជាប�ថិចៗប៉ុដនតជាប់ជានថិច្ចមនឈាមពណ៌សសស់ក៏ជាសញ្ញា 

តសគ្ះថ្្ក់្ ងដែរ។

អ្វីដែលស�រូវត្្ើ៖ជយួ��ឲ្យសសតវីអងរុយសចតហាងែូចបតនាទៃ របង់

្មក។វាអាចជយួ��ឲ្យសំណល់ធាលា ក់តចែពវីស្ូន។ែណៈតពល

ែកឹជញ្ជូ នសសតវីសងកា�់ឲ្យខាលា ងំតលើតោះដ្ក្ខាងតសកាមតលើឆ្ងឹថ្្ង ស

បនតថិចតពលសសតវីតែកផ្្ង រឬអងរុយសចតហាង។ដបបតនះអាចជយួ��ឲ្យ

ស្ូនកសនាត ក់នថិងមថិនសូវធាលា កឈ់ាម។តមើលទពំរ័251មនតសៀវតៅ

ទវីណាសសតវីគ្មា នតវជ្ជបណ្ថិ �។

សញ្ញា មនការបងកាតរគ៖សគរុនត ត្ តលើស38°C(100.4°F),ញាក,់�ចឺាប់ក្ុងតោះ,ធាលា កស់កលាថិនអាសកក់ពវីទ្ារមាស,ឬតែសាយ។

អ្វីដែលស�រូវត្្ើ៖ ត្ល់ថ្្តំពទ្យសសមាប់ការបងកាតរគក្ុងស្ូន។តមើលទពំរ័256មនតសៀវតៅទវីណាសសតវីគ្មា នតវជ្ជបណ្ថិ �។

ន ំសស្ើ ដ�លូន សញ្ញា  ដតគ្្ថានា កដ កសំដន្ ណាមយួ 

ដៅកានដ ្ ្ើនថិក ិ  មន្ើរដពទ្ ជាបន្នដ!

កា��លរូកនូនិងកា��លំរូកនូតោយ្តវុរ្ភិាពជាេតូៅមិន

បណា្រ លឲ្យម្នបញ្ហា ្តខុភាពតេបេុតន្របនាទៃ បពី់ថ្ទៃតោះប ច្េ ប់

តទាះបីតោយមូលតហរុអវី កត៏ោយ្តញ្ញា ត្គ្ះថ្ាក់េឺដចូគ្្។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ស្ត្រីវយ័តកមេងេនំងជាម្នបញ្ហា ្ ងៃន់្ ងៃ�ត្ចីនជាងតៅត្កាយតពល�លំរូ

បេុតន្រពកួតយើងមិន្តវូជាដងឹពីកា�ត្ទាំត្កាយតពល�លំរូតនាះតេ។

តយើង្ររូវកា�ពរ័ម៌្ននិងកា�គ្ ំ្េតហើយនិងកា�អាណិរអា្ត�ូ

និងមិនតមើលគ្យ។

តៅក្ុងកា�្្រជុំ្តហេមន៍តដើម្ីតកៀ�េ��កកា�គ្ ំ្េ្ត្ម្ប់កា�ត្ទាំ

ត្កាយ�លំរូតយើងបានពិភាកសាពីត្គ្ះថ្ាក់ថនកា��លំរូកនូគ្មា ន

្តវុរ្ភិាពនិងថាតរើកា�ត្ទាំតនះខ្ុតគ្្ពីកា��លំរូដចូតម្រច។តយើង

បានត្វើកា�្្រជុំនិងពិភាកសាជាត្ចីនតលើកត្ចីនស្�តេើបេេលួបាន

ភាពតជឿជាក់ពីថ្ាកដ់កឹនាំស្្តនាក្ុង្តហេមន។៍តយើងចាបត់្្រើមតោយ

កា�ពិភាកសាគ្្ពី្ ល្្រតយជន៍ថនត្នកា�្េរួស្�្ត្ម្ប់្រ្រី្្រពន្ធ

បនាទៃ បម់កកា�ពនយា�កតំណើ រតៅត្រៅអាោហ៍ពិោហ៍។វក៏នាតំៅដល់

កា�ពិភាកសាពីថ្ទៃតោះមនិចងប់ាននិងរ្មរូវកា�កា�ត្ទាំបនាទៃ ន។់

សញ្ញា មនសហាុក៖ស�ជាក់តសលាកសាលា ំងឬដស្កតសើម,ែកែតងហាើមញាប់(តសចើនជាង៣០ែងក្ុងមយួនាទវី),ចគ្្កត់បះែូងញាប់ខាលា ងំ

(តសចើនជាង១០០ែងក្ុងមយួនាទវី),តែសាយែុសពវី្ មមាតា,វ ថិលមែុឬត្ងតធាង,តហើយសូម្វីដ�សនលាប។់

អ្វីដែលស�រូវត្្ើ៖ឲ្យសសតវីតែកផ្្ង រតជើងែ្ពស់ជាងកបាល,ែណត បភ់យួ,តហើយជយួ��ឲ្យគ្�់ស្ងបត់ស្ងៀម។តបើគ្�់អាច្ កឹ

ទកឹបានឲ្យគ្�់្ កឹទកឹឬទឹកអូរ៉លវីស�មយួចឹប។តបើគ្�់សនលាប់ដាក់គ្�់ឲ្យតែកត្ៀ្ងកបាលទាប។សបាកែថ្តជើងរបស់គ្�់

តៅែ្ពស់ជាងកបាល។

សញ្ញា មនរបសួតៅកុ្ងរងកាយ៖�ចឺាប់ជាខាលា ងំតៅក្ុងតោះជាពថិតសសតពលមានចលនា,រងឹតោះ,គ្មា នសំតឡងតៅក្ុងតោះ,

សគរុនត ត្ ចតគ្្រនថិងក្ួ�,�ចឺាប់តៅសាមា ដ�មាខោ ងឬពវីរខាង។

អ្វីដែលស�រូវត្្ើ៖មថិនស�រូវ្ តល់អ្វីតាមមា�់តឡើយ(មថិន្ តល់អាហារឬទកឹ)តបើគ្�់នឹងតៅែល់មណ្លសុែភាពមនុ

រយៈតពល២តម៉ាង។គ្�់អាចនឹងស�រូវការការវះកា�។់តបើស�រូវការតពលតសចើនជាង២តម៉ាងតែើម្វីតៅែល់មណ្លសុែភាពចូរ្ តល់

ទកឹឲ្យសសតវីប៉ុដនតមថិនស�រូវ្ តល់អាហាររងឹតទតសោះអាហារតៅក្ុងសកពះត្្ើឲ្យការវះកា�់កានដ់�មានតសគ្ះថ្្ក។់

កាលណាសសតវីទទលួបានជំនយួកានដ់�ឆាប់តនាះកានដ់�មានឱកាសតសចើនក្ុងការជយួ��សតសគ្រ ះជវីវ ថិ�គ្�។់តែើម្វីដសង្យល់

បដនម្អពំវី្ លវ ថិបាកមនការរលូំ�កូននថិងពវីអ្វីដែលស�រូវត្្ើសូមតមើលតសៀវតៅទវីណាសសតវីគ្មា នតវជ្ជបណ្ថិ �ឬតសៀវតៅសសមាប់

ឆមាប។អ្កក៏អាចតមើលទពំរ័336ែល់337តៅក្ុងដ្ក្“ព�័ម៌ានបដនម្”្ងដែរ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការគ្ចំ្រ ្សតវី បនាទៃ បព់វី រលំតូ
សសតវីអាចនឹងមានអារមមាណ៍តឆវឆាវបនាទៃ ប់ការរលូំ�កូនតបើតទាះជានាងែងឹថ្បានសតសមច

ចថិ�តស�ឹមស�រូវតែើម្វីែលាួនឯងនថិងសករុមសគរួសារកត៏ដាយ។សសតវីែលាះមានអារមមាណ៍សចបកូសចបល់

ហាកែូ់ចជា្ ូរសសាលទុកខោសពរួយតសាកសតសងងែុសឆរងនថិងអាម៉ាស់។ជាែឹកញាប់សសតវី

កម៏ានអារមមាណ៍ទុកខោសពរួយនថិងតសាកសតសងង្ ងដែរតៅតពលដែលម្ទៃតោះបានបញ្ចប់តដាយ

ការរលូ�។អារមមាណ៍ទាងំតនះគឺជាតរឿង្ មមាតាតទប៉ុដនតការដែលស�រូវ្ ក់អារមមាណ៍នថិងត្្ើជា

មថិនមានអ្វីតកើ�តឡើងអាចត្្ើឲ្យសសតវីមានអារមមាណ៍កានដ់�ែុនដាប។សសតវីជាតសចើនបាន្ ូរសសាល

តៅតពលនថិយយជាមយួសសតវីដែលធាលា បម់ានបទពថិតសា្ន៍ែូចគ្្។

ការត្្ើពថ្ិ វីសាសនាក៏អាចជួយ��ឲ្យសសតវីបំតភលាចតចាលនូវបទពថិតសា្ន៍អាសកក់នថិងបនតជវីវ ថិ�តៅមែុតទៀ�្ងដែរ។ឧទាហរណ៍

ការកប់ឬែុ�វ�្ុដែលោកព់ន័្ធនឹងការរលូំ�កូនអាច�ណំាងឲ្យការបថិទបញ្ចប។់តៅក្ុងសហគមន៍ែលាះសសតវីអាចនឹងដាំតែើមត�ើឬ

ត្្ើពថ្ិ វីតៅទវីសកតថិសថិទ្ធថិ។

ការដរៀបចំ ដែើម្ វី ដ្្ើ ឲ្យ មានការ រលំតូកនូ ដោយ 
សវុត្ថិភាព
ការផ្លា ស់បតូរចបាប់អពំវីការរលូំ�កូនអាចស�រូវការតពលជាតសចើនឆ្ា។ំតៅតពលការរលូំ�កូនជាករណវី ែុសចបាប់ឬស�រូវបានរ�ឹបនតងឹ

ខាលា ងំតហើយសករុមមានអណំាចជាតសចើនសបឆាងំនងឹចបាប់តនះតនាះការផ្លា ស់បតូរតសទៃើរដ�មថិនអាចតកើ�តឡើងបានតទ។ប៉ុដនតចបាប់ពថិ�ជា

ដសបសបរួលតហើយជាការណ៍ពថិ�តៅ�ំបន់ែលាះដែលការរលូំ�កូនជាករណវី ែុសចបាប់ទាងំសសរុងសសតវីអាចទទលួបានការរលូំ�តដាយ

សុវ�្ថិភាពនថិងសសបចបាប។់

មនុស្សជាតសចើនចង់បែ្ឈប់តសគ្ះថ្្ក់ដែលតកើ�តឡើងការរលូំ�កូនគ្មា នសុវ�្ថិភាព។រតបៀបដែលពកួតគតរៀបចំសកមមាភាព

តនះជាទូតៅគឺពងឹដ្្កតលើអ្វីដែលអាចដកដសបបានតៅក្ុងសហគមន៍របស់ពកួតគ។សករុមការគ្រែលាះចាបត់្តើមតដាយការជយួ��សសតវី

ឲ្យទទលួបានការដែទាំតសកាយរលូំ�។សករុមការគ្រែលាះតទៀ�តរៀនសូស�ពវីវ ថ្ិ វីជយួ��សសតវីឲ្យទទលួបានការរលូំ�កូនតដាយសុវ�្ថិភាព។

តហើយសករុមការគ្រជាតសចើនតទៀ�ត្្ើការគ្រតែើម្វីធានាថ្សសតវីនថិងបុរសែឹងពវីរតបៀបបគ្កា រការមានម ទ្ៃតោះដែលមថិនចងប់ាន។

ល្្សេូរស័ពទៃសបមាប់ព័ត៌មាេការរំលូតកូេ
នោយសុវត្ថិភាព

តៅសបតទសមយួចនំនួែូចជាប៉ាគវីស្ានឥណូ្តនសុវីតអក្ាឌ័រនថិង

តប៉រូសសតវីបានបតងកាើ�ដែ្សទូរស័ពទៃតែើម្វី្ តល់ព�័ម៌ានែល់សសតវីដែល

ចងែ់ងឹពវីរតបៀបតសបើសបាស់ថ្្តំពទ្យតដាយសុវ�្ថិភាពតែើម្វីរលូំ�កូន។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការការោរ្ស្តីេថិងបុគរលថិកសុខាភថិបល
វ ថ្ិ វីែ៏ល្បំ្ �ុតែើម្វីការោរទាងំសសតវីដែលរលូំ�កូននថិងបុគរលថិកសុខាភថិបាលដែលគ្សំទែល់សសតវីគឺស�រូវបតងកាើ�បណាត ែការគ្រមយួ

ជាមយួមនុស្សដែលមានការតបតជ្ាចថិ�តែូចគ្្។

សករុមការគ្រដែលតរៀបចំតែើម្វីជយួ��សសតវីឲ្យទទលួបានការរលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពជាែឹកញាប់សប�មនឹងជតសមើសមយួរវាង

ការតគ្រពតាមចបាប់នថិងត្្ើអ្វីដែលពកួតគគថិ�ថ្ស�ឹមស�រូវ។តៅសបតទសភាគតសចើនមានស្ានភាពែលាះដែលការរលូំ�កូនជាតរឿង

សសបចបាប់រ វីឯស្ានភាពមថិនសសបចបាប់តៅវ ថិែ។សបការសំខាន់គឺស�រូវយល់ែឹងឲ្យចបាស់ថ្ត�ើចបាប់ដចងែូចតមតចអពំវីការរលូំ�កូន

នថិងែឹងពវី្ លវ ថិបាកមនការបំោនចបាប់ចំតោះសសតវីនថិងអ្កដែលជយួ��ែល់គ្�។់

្ស្តីវ័យនកមាងដឹកន្ ំ្ ្ ចូវ៖មូលេថិ្ថិMaria

តៅឆ្ា២ំ០០៧ទវីសករុងមុថិចសុវីកូបានអនុម�័ចបាប់មយួដែលត្្ើឲ្យទវីសករុងតនះជាកដនលាងដ�មយួគ�់តៅទូទាងំសបតទស

ដែលអនុញ្ញា �ឲ្យសសតវីត្្ើការរលូំ�កូនតដាយសុវ�្ថិភាពនថិងសសបចបាប់រហូ�ែល់ម ទ្ៃតោះអាយុ១២សបាត ហ៍។តនះ

គជឺាជហំានែ៏សំខាន់មយួតៅកុ្ងទថិសតៅស�មឹស�រូវ។តៅដ្ក្ែមទតទៀ�មនសបតទសមុថិចសុវីកូសសតវីបានសាលា ប់ឬស�រូវបាន

ដាកព់ន្ធនាគ្ររយៈតពលយូរតដាយសារការរលូំ�កូនែុសចបាប។់ប៉ុដនតសសតវីសកវីសកតៅទវីសករុងមុថិចសុវីកូតៅដ�មថិនមានលទ្ធភាព

ទទលួតសវារលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពតហើយសសតវីដែលតៅតស្ទវីសករុងស�រូវត្្ើែតំណើ រមកទវីសករុងមុថិចសុវីកូតែើម្វីទទលួបានតសវា

តនះតដាយសសបចបាប់នថិងស�រូវចណំាយតលើការត្្ើែំតណើ រនថិង�មមលាពយាបាល។

តដាយសារភាពអយុ�តថ្ិ ម៌តនះតៅឆ្ា២ំ០០៩សសតវីវយ័តកមាង២នាក់បានបតងកាើ�មលូនថ្ិ ថិ

MARIAសសមាប់យុ�តថ្ិ ម៌សងរមតែើម្វីជយួ��ឲ្យមានតសវារលូំ�កូនតដាយសុវ�្ថិភាពែល់សសតវី

ទាងំអស់។តសវាដែលមលូនថ្ិ ថិMARIA្តល់ជូនរមួមាន៖

• បងស់បាក់ែលាះឬទាងំអស់មនការរលូំ�

• ែកឹជញ្ជូ នតៅកុ្ងទវីសករុងមុថិចសុវីកូ

• តៅជាមយួសសតវីមនុតពលក្ុងតពលនថិងតសកាយតពលរលូំ�

• ដែ្សទូរស័ពទៃសសមាប់ជួយ��ឲ្យសសតវីែលាងឹដែលាងពវីជតសមើសរបស់ពួកគ្�់

ចាបព់វីតពលែតំណើ រការមកមលូនថ្ិ ថិបានជយួ��គ្សំទែល់សសតវីសបមាណ១៥០០នាក់ទូទាងំសបតទសតាមរយៈបណាត ែ

សករុមការគ្រសមា័សគចថិ�ត។តលើសពវីការត្្ើឲ្យសសតវីទទួលបានតសវារលូំ�កូនមលូនថ្ិ ថិក៏ពយាយមត្្ើឲ្យមានការគ្សំទតលើបញ្ហា 

តនះ្ ងដែរ។តហើយមលូនថ្ិ ថិMARIAមានភាពតជាគជយ័រហូ�ទល់សពម្ែ្ង។ដ្ក្ែលាះមនែវ ថិកាសសមាប់កមមាវ ថ្ិ វីបានមកពវី

អងរការសាសនាទាងំឡាយដែលយល់ថ្ចបាប់សបឆាងំនងឹការរលូំ�គឺត្្ើឲ្យសសតវីសប�មតសគ្ះថ្្ក់ែល់ជវីវ ថិ�។

តៅ្្រតេ្តហវីលីពីនកា��លំរូកនូេឺខ្ុតចបាប់តហើយកា�ត�ៀបចំឲ្យម្នកា�

�លំរូតោយ្តវុរ្ភិាពេជឺាកចិចេកា�លំបាកជាខ្្ងំ។ដតូចនះតយើងបានរ្ត៊ាូមរិ

យេ ងត្តងៃៀមស្ងៃ រ់ក្ុងចតំណាមមិរ្រភក្រិនិងបណាដា ញអងរកា�ថដេូនានាតហើយ

តយើង្រាប្់្រជាជនពី�តបៀបេេលួបានពរ័ម៌្ន្រឹម្ររូវតាមអុី ន្ ឺតនរ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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តៅដ្ក្ែបំងូមនជំពូកតនះតៅទពំរ័248តយើងបានដចករដំលកដ្ក្មយួមនសាចត់រឿងរបស់តវជ្ជបណ្ថិ �អារណុ។តៅក្ុង

សបតទសតណប៉ាល់គ្�់បានកាលា យជាសកមមាភាពតែើម្វីការរលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពតៅតពលដែលគ្�់មថិនអាចសតសគ្រ ះជវីវ ថិ�របស់

មាត យវយ័តកមាងម្ាក់ដែលមានរបសួតដាយសារការរលូំ�កូនែុសចបាប់គ្មា នសុវ�្ថិភាព។តនះជាសាចត់រឿងបនតរបស់តវជ្ជបណ្ថិ �

អារណុ។

ការតស៊ូដ៏យូរអលងវងនដើម្ីឲ្យមាេនសវារំលូតកូេនោយសុវត្ថិភាពេថិងបសបចបាប់
នៅក្ នុងបបនេសនណប៉ាល់

ករណវី សាលា ប់របស់មាត យវយ័តកមាងម្ាក់តនាះត្្ើឲ្យែ្ុ ំយល់ត�ើែថ្សសតវីសកវីសកដែលមានម ទ្ៃតោះមថិនចងប់ានមានជតសមើស

�ថិច�ចួបំ្ �ុ។ែំុ្បានសតសមចចថិ�ត្ ្សព្្ សាយសាចត់រឿងរបស់សសតវីម្ាក់តនាះសពមទាងំត្្ើការគ្រតែើម្វីផ្លា ស់បតូរចបាប់ដែល

អនុញ្ញា �ឲ្យសសតវីទទួលបានការរលូំ�កូនតដាយសុវ�្ថិភាពនថិងសសបចបាប់តៅតពលដែលពកួតគស�រូវការ។ែ្ុ ំបានសរតសរ

អ�្បទតៅក្ុងកាដស��ួចមយួតហើយទទលួបានលថិែថិ�តឆលាើយ�បជាតសចើនដែលែងឹសមបារនឹងនាងែ្ុ។ំប៉ុដនតែ្ុ ំតៅដ�បនត

ការសរតសរតដាយនថិទានតរឿងរបស់សសតវីដែលបានសាលា ប់សពមទាងំសបឆាងំនឹងភាពអយុ�តថ្ិ ម៌ដែលសសតវីសកវីសកបានសប�ម។

តៅឆ្ា១ំ៩៩០មានការដសបសបរួលស្ានភាពតៅក្ុងសបតទស។បនាទៃ បព់វីការ�វ៉ាជាតសចើនពកួតយើងបានបតងកាើ�សភានថិង

រែឋ្ា មមានុញញា ែមាវី។កាលពវីមុនកាដស�នថិងវ ថិទ្ុយស�រូវបានរ�ឹបនតងឹ។បច្ចុប្ន្មានកាដស�នថិងកមមាវ ថ្ិ វីវ ថិទ្ុយជាតសចើនតហើយមាន

កមមាវ ថ្ិ វីែលាះមានឆនទៃៈកុ្ងការនថិយយអំពវីបញ្ហា រលូំ�កូន។តពលតវ្ក៏សមសសបសសមាប់ការដកដសបចបាប។់

ក្ុងអឡុំងតពលតនះែំុ្បានជបួជាមយួអ្កកាដស�ម្ាក់តឈាមា ះថ្Gujrajដែលបានកាលា យជាសម្ពន័្ធមថិ�តែ៏សំខាន់របស់ែ្ុ។ំ

គ្�់មថិនស�ឹមដ�តបាះពុម្្ព សាយអ�្បទរបស់ែ្ុ ំប៉ុតណាណ ះតទដ�ដែមទាងំបញ្ចូ នអ្កយកព�័ម៌ានតៅកាន់ភូមថិដែលមានឮ

ករណវី សាលា ប់ដែលោកព់ន័្ធនឹងការរលូំ�កូនតទៀ�្ង។បុរសដែលបានបា�ប់ង់សបពន្ធរបស់ែលាួនចាបត់្តើមនថិយយតរឿងរ៉វ

ផ្ទៃ ល់ែលាួនតៅទវីសាធារណៈ។សម្ពន័្ធមថិ�តម្ាកត់ទៀ�គឺជាអក្នតយបាយដែលមានតឈាមា ះថ្Sunil។គ្�់គ្សំទែល់សថិទ្ធថិ

របស់សសតវីក្ុងការទទលួបានការរលូំ�កូនតដាយសុវ�្ថិភាព។ការគ្សំទពវីបុរសដបបតនះបានជយួ��ឲ្យមនុស្សកានដ់�តសចើន

ដសង្យល់ពវីការរលូំ�កូនតដាយគ្មា នសុវ�្ថិភាពនថិងតមើលត�ើែថ្វាមថិនដមនជាបញ្ហា របស់សសតវីដ�ម្ាក់តទ។បុរសក៏រងទុកខោ

ពវីការបា�ប់ង់សបពន្ធកូនសសវីបងបូ្នសសវីនថិងមថិ�តភកតថិសសវីរបស់ពកួតគដែរ។

ែ្ុ ំកប៏ានចាប់ត ត្ើមនថិយយតៅក្ុងវ ថិទ្ុយ។មែ្ងមយួបនាទៃ បព់វីែ្ុ ំ

នថិយយតរឿងរបស់សសតវីម្ាក់ដែលបានសាលា ប់ែំុ្កប៏ាននថិយយពវី

តរឿងរ៉វផ្ទៃ ល់របស់ែ្ុ។ំែំុ្បានតរៀបរប់ពវីការរលូំ�ដែលែ្ុ ំបានត្្ើ

បនាទៃ បព់វីែងឹថ្មានម្ទៃតោះតៅតពលកូនែំបូងរបស់ែ្ុ ំអាយុបាន

៦ដែ។តហើយែ្ុ ំបាននថិយយថ្“សបសថិនតបើរដាឋា ភថិបាលហ៊ាន

ចាបែ់លាួនែ្ុ ំែ្ុ ំនងឹរ វីករយឲ្យពកួតគចាប។់តបើពកួតគមថិនចាបែ់លាួន

តវជ្ជបណ្ថិ �ដែលទទួលឬ្ តល់តសវារលូំ�កូនតទតហ�ុអ្វីតគ

ចាបែ់លាួនសសតវីតៅកុ្ងភូមថិតហើយត្្ើឲ្យពួកតគែូចអនាគ�?”
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ែ្ុ ំគថិ�ថ្សបជាជនស�រូវដ�តមើលត�ើែនូវមែុមា�់របស់សសតវីដែលបានសាលា ប់ឬដែលបានចូលពន្ធនាគ្រតហើយែុ្ំ

បានចាបត់្តើមសបមលូរូបែ�របស់សសតវីនថិងតរឿងរ៉វរបស់ពកួតគ។ែំុ្បានសំុការអនុញ្ញា �ពវីពកួតគឬសករុមសគរួសាររបស់តគ

ជាមនុ។សកមមាជនែមទតទៀ�បានែឹងពវីចនួំនសសតវីដែលបានសាលា ប់តហើយែលាះតទៀ�បានត្្ើការសទៃងម់�ថិពវីការផ្លា ស់បតូរ

ឥរ ថិយបែរបស់សបជាជនចំតោះបញ្ហា រលូំ�កូន។តយើងបានត្្ើបទបគ្ហា ែពវីព�័ម៌ានទាងំតនះតៅក្ុងជំនបួសបជុំរវាង

អក្នតយបាយនថិងអ្កជំនាែដ្្កសុែភាពតដាយបាននថិយយថ្សបសថិនតបើពកួតគយកចថិ�តទុកដាក់តលើការបែ្ឈប់

មរណភាពរបស់សសតវីពវីការសសមាលកូនអុវីចងឹពួកតគក៏ស�រូវដ�បែ្ឈប់ការរលូំ�កូនតដាយគ្មា នសុវ�្ថិភាពនថិងែុសចបាប់

្ងដែរ។គនំថិ�តយបល់របស់ពួកតគក៏ចាបត់្តើមផ្លា ស់បតូរប៉ុដនតចបាប់មថិនបានផ្លា ស់បតូរតទ។

អស់រយៈតពលជាយូរែំុ្បានត្្ើការគ្រជាមយួសករុមការគ្រតែើម្វីសោងចបាប់

ដែលត្្ើឲ្យការរលូំ�កូនមានភាពសសបចបាប។់តលើកទវីមយួដែលតយើង

បានដាក់តស្ើចបាប់ែមាវីវាមថិនស�រូវបានអនុម�័តទ។តៅឆ្ា១ំ៩៩៩

តយើងបានពយាយមមតងតទៀ�។តយើងបានតស្ើសំុថ្សសតវី

សគបរ់ូបអាចទទលួបានការរលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាពរហូ�

ម្ទៃតោះបាន១២សបាត ហ៍។សបសថិនតបើសសតវីស�រូវបាន

ចាបរ់តំ្ភឬមានមូលតហ�ុ្ លាូវចថិ�តឬ្ លាូវកាយដែលត្្ើឲ្យ

ម្ទៃតោះមានតសគ្ះថ្្ក់តនាះគ្�់អាចទទួលបានការរលូំ�

រហូ�ែល់ម្ទៃតោះ១៨សបាត ហ៍។បនាទៃ បព់វីសមាជថិកសភាែ៏

មានឥទ្ធថិពលម្ាក់បានផ្លា ស់បតូរជំហររបស់គ្�់ចបាប់តនះកស៏�រូវបានអនុម�័។

បច្ចុប្ន្តៅក្ុងសបតទសតណប៉ាល់ការរលូំ�កូនជាតសវាសសបចបាប់នថិងមានសុវ�្ថិភាពប៉ុដនតតៅមានកថិច្ចការដែល

ស�រូវត្្ើបនតតទៀ�។តៅតពលែំុ្ជបួជាមយួអ្កភូមថិដែលតៅឆា្ង យពវីទវីសករុងតវជ្ជបណ្ថិ �មយួចនំនួតៅដ�គថិ�ថ្ការរលូំ�

ស�រូវបានអនុញ្ញា �ដ�ចតំោះករណវី ចាបរ់តំ្ភឬមានការអនុញ្ញា �ពវីបតវីប៉ុតណាណ ះ។ការគ្ររបស់តយើងតៅតពលតនះគឺ

្្សព្្ សាយឲ្យសបជាជនែឹងថ្សសតវីមានសថិទ្ធថិសសបចបាប់ក្ុងការទទលួបានតសវារលូំ�តដាយសុវ�្ថិភាព។តយើងបានតស្ើសំុ

ឲ្យរដាឋា ភថិបាលបតងកាើ�មជ្ឈមណ្លបណតុ ះបណាត លតែើម្វីឲ្យតវជ្ជបណ្ថិ �នថិងគថ្ិ នុបដាឋា កតរៀនសូស�ពវីរតបៀប្ តល់ការរលូំ�

តដាយសុវ�្ថិភាព។ក្ុងតពលជាមយួគ្្តយើងចាបំាច់ស�រូវបតសងៀនមនុស្សវយ័តកមាងអពំវីដ្នការសគរួសារតែើម្វីកំុឲ្យពកួតគ

ស�រូវការការរលូំ�។
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រលូំ�កូន។
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កុំតបាះបង់ឲ្យតស្ះ!តបើកា�ពយាយមតលើកដបូំង
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ចងុត្កាយអ្កនឹង�នះ!
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