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អង្គការ BBC Media Action ប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា

ឯកសារណ្រនាំកម្មវិធីស្ន្រហ9៍ តាមទូរទស្រសន៍ និងតាម វិទ្រយុជ 
អំពីសុខភាពផ្លូវភ្រទ និងការបន្តពូជ  សម្រ្រប់  អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិាល 
និងបុគ្គលិកធ្វើការងារផ្ន្រកសុខភាពនៅក្នុជងប្រទ្រសកម្ពុជា
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ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ

ការបោះពុម្ពឯកសារណែនាំនែះអាចសមែែចៅបាន ក៏ដោយសារមានការចូលរួមចំណែកពីសំណាក់ អ្នកាក់ព័ន្ធជាែ្រន  
នៅក្នុងអង្គការ BBC Media Action និងពីកែុមការងារបច្ចែកទែស កម្មវិធីស្នែហ៍9 របស់ អង្គការ BBC Media Action ។ 
យ្រងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរជពិសែសចំពោះការរួមចំណែករបស់អង្គការ ឃែរកម្ពុជ, អង្គការ  GFA-RACHA , សមាគមឥន្ទធនូ, 
អង្គការមា៉ែរីស្តូបអន្តរជតិបែាំកម្ពុជ, អង្គការថែាំសុខភាពគែួសសារកម្ពុជ (RHAC), និង មូលនិធិអង្គការសហបែជជតិ 
សមែែប់បែជជន (UNFPA)  និងទីភា្នែក់ងារសហរដ្ឋអអាមែរិកសមែែប់ការអភិវឌែឍន៍អន្តរជតិ (USAID)។

អង្គការ BBC Media Action ាប់ផ្ត្រមធ្វ្រការនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជាប់តាំងពីឆ្នែំ ២០០៣ មកម្លែ៉ះ ដោយបានបែ្របែែស់ 
បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយដ្រមែបីល្រកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហែសុខភាព តាមរយៈគមែែងដែលាក់ទិននឹងសុខភាពផ្លូវភែទ 
និងការបន្តពូជ, សុខភាពមាតា ារក និងកុមារ, មែរោគអែដស៍ និងជំងឺអែដស៍ ហ្រយនិងជំងឺគែុនាញ់។ 
សកម្មភាពការងាររបស់អង្គការ BBC Media Action បានផ្តែតជពិសែសល្រការធ្វ្រការភាគាែ្រនជមួយកែុមយុវជន - 
ដោយសារតែបែជជនចំនួនពីរភាគបី មានអាយុកែែម៣០ ឆ្នែំ ។ កម្មវិធីស្នែហ៍9 គឺជគំនិតផ្តូចផ្ត្រមផែសព្វផែសាយដ៏សំខាន់ដែល 
មានកម្មវិធីកមែសាន្ត និងបំផុសគំនិតតាមរយៈទូរទសែសន៍ វិទែយុ និងអ៊ីនធឺណិត  ក្នុងោលបំណងឲែយយុវជន អាចចូលរួមជំនះល្រ 
គំនាបបែពែណីដែលរឹតតែបិតរឺបិទបាំង ការពិភាកែសាបញ្ហែសុខភាពផ្លូវភែទ និងបន្តពូជ ។

មូលនិធិអង្គការសហបែជជតិសមែែប់បែជជន (UNFPA)  ាប់ផ្ត្រមធ្វ្រការនៅក្នុងកម្ពុជាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នែត 
ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហបែជជតិក្នុងឆ្នែំ១៩៩៣ មកម៉្លែះ។  UNFPA បានផ្តល់ការគាំទែដល់រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជដោយ
ផ្អែកល្រកិច្ចពែមពែៀងដែលបានចុះហត្ថលែខា នៅថ្ងែទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នែំ ១៩៩៤  ។ ាប់តាំងពីមានវត្តមានដំបូងមក UNFPA 
បានជួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល និងសា្ថែប័នរដ្ឋែភិបាល ដ្រមែបីកំណត់រក  និងទទួលសា្គែល់បញ្ហែបែជសាា្តែ ក៏ដូចជ  
ដំណោះសែែយនានា រួមាំងបានខិតខំតស៊ូការារ សិទ្ធិបន្តពូជ និងសមភាពយែនឌ័រ ដែល ជធាតុដ៏សំខាន់នែោលដៅនែ 
សិទ្ធិ និងសែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់មនុសែស។

ទីភា្នែក់ងារសហរដ្ឋអអាមែរិកសមែែប់ការអភិវឌែឍន៍អន្តរជតិ (USAID) បានចូលរួមល្រកស្ទួយ សុខភាពមាតា ារក និងកុមារ  
តាមរយៈការជួយអភិវឌែឍោលនយោបាយជតិ និងពងែឹងបែព័ន្ធសុខាភិបាលជតិឱែយកាន់តែបែស្ររឡ្រងល្រជំនាញ 
ការពែយាបាល, ពងែីកការផែសព្វផែសាយសហគមន៍ដោយផ្តល់ការអប់រំសហគមន៍ និងការបង្ក្រនលទ្ធភាពទទួលបានសែេថែាំ  
សុខភាពដែលមានគុណភាព។

កម្មសិទ្ធិរូបថត៖   អង្គការ BBC Media Action កម្ពុជ
អត្ថបទរៀបរៀងដោយ៖  កញ្ញែ អានយ៉ែ នីវែឡែ 
រចនាដោយ ៖  កញ្ញែ អាង ម៉ូនីកា  និង កញ្ញែ  អានយ៉ែ នីវែឡែ

© អង្គការ BBC Media Action សូមរក្សាសិទ្ធិគ្ប់យ៉្ង ២០១៤

    អង្គការ BBC Media Action  Love 9

       មូលនិធិអង្គការសហបែជជតិសមែែប់បែជជន (UNFPA)      ទីភា្នែក់ងារសហរដ្ឋអអាមែរិកសមែែប់ការអភិវឌែឍន៍អន្តរជតិ (USAID)
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បរិបទសុខភាពផ្លូវភ្ទ និងការបន្តពូជនៅកម្ពុជា

បែទែសកម្ពុជមានបែជជនវ័យក្មែងាែ្រនជងគែ
នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍បែហែលជ ២ ភាគ ៣ 
គឺជកែុមមនុសែសដែលមានអាយុកែែម ៣០ ឆ្នែំ។
សុខភាពផ្លូវភែទ និងការបន្តពូជគឺជវិស័យដែលមាន 
អាទិភាពខ្ពស់ អស់រយៈពែលជាែ្រនឆ្នែំមកហ្រយ 
ដែលរាជរដ្ឋែភិបាល និងអង្គការអន្តរជតិបានខិតខ ំ
បែឹងបែែងអនុវត្តការងារទទួលបានលទ្ធផលល្អបែស្ររ
ក្នុងការទប់សា្កែត់ការក្រនឡ្រងនែការចម្លងមែរោគ 
អែដស៍រយៈពែលកន្លងៅ។ទំនៀមទមា្លែប់បែពែណ ី
និងសីលធម៌ដែល រឹតតែបិតបិទបាំងបញ្ហែរួមភែទ 
បានប៉ះាល់ដល់ការសន្ទនាជចំហ និងសុវត្ថិភាព 
អំពីសុខភាពផ្លូវភែទ និងការបន្តពូជ។

ប្វត្តិអំពីកម្មវិធី ស្ន្ហ៍9 (តាមវិទ្យុជ និងទូរទស្សន៍)

បានាប់ដំណ្ររការនៅខែ មិថុនា ឆ្នែំ ២០១៣ ស្នែហ៍9 
ជយុទ្ធនាការផែសព្វផែសាយចមែុះ នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជ 
ដែលល្រកឡ្រងអំពីបញ្ហែសុខភាពផ្លូវភែទ និង 
សុខភាពបន្តពូជរបស់យុវជនកម្ពុជ។
ខ្លឹមសារសំខាន់នែ ស្នែហ៍9គឺមានកម្មវិធីទូរទសែសន ៍
បែាំសបា្ដែហ៍ដោយផលិតជភាពយន្តខា្នែតធំ 
មួយរឿង រួមបន្ថែមជមួយនិងខែសែភាគចំនួន ៨ វគ្គ  
ថែមាំងមានការផែសាយបន្តផ្ទែល់ ការទទួលទូរស័ព្ទ 
ផ្ទែល់  តាមវិទែយុ និងអ៊ីនធ្ររណែត  រួមាំងបែព័ន្ធ 
ផែសព្វផែសាយសង្គមដូចជ (Facebook , YouTube 
និង SoundCloud) ។

ស្នែហ៍9បែ្រភាពកំប្លុកកំប្លែងដ្រមែបីពិភាកែសាបែធានបទ
ដែលបិតបាំងរឺរឹត តែបិត។ ថ្វីប្រសាច់រឿងបងា្ហែញព ី
ទំនាក់ទំនងកំប្លែង ជស្នូលនែរឿងភាគ ឬមានការ 
សន្ទនាបញ្ចែញបញ្ចូលរេងគែួសសារជនបទដែលជ 
ទសែសនិកជនបានឃ្រញកម្មវិធី ឬកិច្ចពិភាកែសាដ ៏
សបែបាយរីករាយនៅក្នុងស្ទីតយោបន្ទប់ផែសាយជមួយ 
អ្នកជំនាញ និងតារាលែបី  គឺស្នែហ៍9មានោលដៅធ្វ្រឲែយ 
ការជជែកអំពីសុខភាពផ្លូវភែទ និងសុខភាពបន្តពូជ 
កា្លែយជរឿងធម្មតា និង អាចទទួលយកបាន។
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ស្នែហ៍9គឺជកម្មវិធីផែសព្វផែសាយចមែុះ ល្រកស្ទួយសុខភាពផ្លូវភែទ និងសុខភាពបន្តពូជក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជដែលមាន 
អាយុចន្លែះពី ១៥ និង ២៤ ឆ្នែំ។  បែជជនកម្ពុជ ២ ភាគបី  មានអាយុកែែម៣០ឆ្នែំហ្រយប្រោះជបែធានបទនែះ
ជរឿងសំខាន់ក៏ដោយ តែជរឿយៗគែាត់ទុកថាជងរឿងបិទបាំងរឹតតែបិតនៅឡ្រយ។ អង្គការ BBC Media Action 
នៅកម្ពុជយ្រងខ្ញុំ ជឿជក់ថាសុខភាពផ្លូវភែទ និងសុខភាពបន្តពូជគឺជសិទ្ធិមនុសែស ដែលបុរសា្តែីគែប់រូបតែូវទទួលបាន 
ហ្រយតែូវាត់ទុកថាជរឿងធម្មតា ជជងការាត់ទុកថាជរឿងតែូវបិទបាំងាមឃាត់នះឡ្រយ ។

ដោយផ្អែកៅល្រទសែសនៈវិស័យដ៏មានតម្លែរបស់ដែគូគមែែងនិងមា្ចែស់ជំនួយរបស់យ្រងរួមាំងផ្អែកល្រការសែែវជែែវសុី 
ជមែែផ្ទែល់ យ្រងបានជែ្រសរីសបែធានបទដែលាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនកម្ពុជ។ ជជងបងា្ហែញបែធានបទាំងនែះដោយផ្អែក  
ល្រវិធីសាា្តែព័ត៌មានជក់ស្តែងតែមែយា៉ែង  យ្រងបានយកមធែយាបាយផែសែងវិញ គឺតាមរយៈការសម្តែងរឿងល្ខែននិយយ 
និងភាពកំប្លុកកំប្លែង។

កម្មវិធីរឿងភាគតាមទូរទសែសន៍ាំងអស់លាតតែដងជុំវិញបែធានបទផែសែងៗដែលយុវវ័យអាចស្វែងយល់ដោយផ្ទែល់ពីមិត្តភ័ក្ដ
ាែបាលខ្លួនជជងពីាស់ៗតាមវិធីសាា្តែពីថា្នែក់ល្រចុះកែែម។ កម្មវិធីតាមវិទែយុបែាំសបា្ដែហ៍ និងតាមបណា្តែញអ៊ីុនធឺណិត 
ផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែម ហ្រយគែអាចចូលរួមកម្មវិធីដោយផ្ទែល់។

ក្នុងខណៈដែលកម្មវិធីស្នែហ៍9 ជិតចប់គមែែង យ្រងខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកសា្នែដែដែលកែុមការងារផ្នែកវិទែយុ និងទូរទសែសន៍បាន 
ផលិតកាលពីាែ្រនខែកន្លងៅនែះ ។ ឯកសារណែនាំនែះគឺជមគ្គុទែសក៍ សមែែប់ដែគូគមែែងដែលធ្វ្រការផ្នែកសុខភាព 
ផ្លូវភែទ និងសុខភាពបន្តពូជ។ ក្នុងនែះយ្រងផ្ដល់ជូនអ្នកអំពី បែធានបទ និងគំនិតយោបល់សំខាន់ៗដែលមានក្នុងរឿងភាគ 
នីមួយៗតែង់ណាខ្លះ និងដោយរបៀបណាដែរ ។

ខ្ញុំមានសែចក្តីសងែឃឹមដោយស្មែះថាឯកសារណែនាំនែះនឹងមានផលបែយោជន៍ដល់អ្នក និងដែគូគមែែង បន្តអនុវត្តការងារនែះ
ាំងអស់គា្នែ។ យ្រងរំពឹងទុកថានឹងមានរដូវកាលទីពីរនែកម្មវិធីស្នែហ៍9នៅក្នុងឆ្នែំ២០១៥ ដ្រមែបីជកិច្ចពិភាកែសាបន្ថែមទៀត។ 
នៅចុងបញ្ចប់នែះខ្ញុំសូមអគុណចំពោះ UNFPA និង USAID ដែលបានផ្តល់ជំនួយ បច្ចែកទែស និងថវិកាជបន្តបនា្ទែប់សមែែប់ 
កម្មវិធី ស្នែហ៍9។

ម្ហ្គ្ន ម៉្ក ប្ន 
នាយកបែាំបែទែស សមែែប់អង្គការ BBC Media Action កម្ពុជ

បុព្វកថាដោយ លោកស្រីម្រហ្គ្រន  ម៉្រកប្រន  
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មាតិកា
អត្ថបទ

 ស្ចក្តីផ្តើមអំពី ឯកសារណ្នាំស្ន្ហ៍ 9 
ហែតុអ្វីបានជ ឯកសារណែនាំបានចងកែងឡ្រង?
ត្រ ឯកសារណែនាំ ចងកែងឡ្រងដោយរបៀបណា?
ត្រ ឯកសារណែនាំនែះសមែែប់អ្នកណាខ្លះ? 
ត្រឯកសារណែនាំនែះតែូវបែ្រដោយរបៀបណា?
ត្រអ្នកតែូវការបែ្រឯកសារណែនាំ នែះដ្រមែបីអ្វី?
ត្រ នៅក្នុងឯកសារណែនាំនែះមានអ្វីខ្លះ?

ស្វ្ងរកប្ធានបទស្ន្ហ៍9
ដំបូនា្មែនសមែែប់អ្នកបែ្របែែស់ឯកសារណែនាំាំងអស់
កម្មវិធីវិទែយុ
កម្មវិធីទូរទសែសន៍
កិច្ចបែជុំ និងកិច្ចពិភាកែសា
បុគ្គលិកផ្តល់សែេសុខភាព
ការបណ្តុះបណា្តែលគែូបង្គែល

កម្មវិធីរឿងភាគស្ន្ហ៍9 តាមទូរទស្សន៍
លក្ខណៈតួអង្គរឿងស្នែហ៍9
ភាគទី ១ ដល់ ៤៖ រឿង " វិថីដែលតែូវដ្ររ "
ភាគទី ៥ ៖ យុវវ័យពែញវ័យ ទទួលខុសតែូវចំពោះការការារខ្លួនឯង
ភាគទី ៦ ៖ តែូវតែកា្លែានក្នុងការពិភាកែសាអំពីបញ្ហែសុខភាពផ្លូវភែទនិងសុខភាពបន្តពូជ
ភាគទី ៧ ៖ ការមានដែគូរួមភែទកាន់តែាែ្រនធ្វ្រឲែយអ្នកបែថុយគែែះថា្នែក់ កាន់តែខ្ពស់ដែរ
ភាគទី ៨ ៖ បែសិនប្រដែគូរបស់អ្នកមិនចង់រួមភែទ អ្នកតែូវតែោរពតាមការសមែែចចិត្តរបស់គាត់
ភាគទី ៩ ៖ ប្រអ្នកបានរួមភែទដោយមិនបានការារ អ្នកតែូវតែៅរកសែេការបែឹកែសាយោបល់ធ្វ្រតែស្តឈម  
  រកមែរោគអែដស៍និងកាមរោគ ដោយស្ម័គែចិត្ត និងរកែសាការសមា្ងែត់(VCCT)
ភាគទី ១០៖ ការបែ្របា្រស់សែែមអនាម័យមិនមែនមានន័យថាមិនាែលាញ់ ឬមិនទុកចិត្តក្នុង 
  ការទំនាក់ទំនងនះទែ
ភាគទី ១១៖ ការពន្លូតកូនដោយគា្មែនសុវត្ថិភាពគឺគែែះថា្នែក់ខា្លែំងណាស់។
ភាគទី១២៖ ការទទួលព័ត៌មានចំពោះវិធីសាា្តែពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របគឺជសិទ្ធិរបស់យុវតីគែប់រូបដោយមិន 
 គិតពអាយុ សា្ថែនភាពគែួសសារ និងទំនរផ្លូវភែទនះឡ្រយ។

សង្ខ្បចំណុចសិក្សាស្វ្ងយល់

រឿងភាគស្ន្ហ៍9 តាមវិទ្យុ
ភាគទី ៨៖ ត្រឆែកម្រលទូរស័ព្ទរបស់សងែសារ ខុសអត់?
ភាគទី ៩៖ ត្រការរួមភែទមានន័យថាាែលាញ់មែនឬទែ?
ភាគទី ១០៖ ត្រគូស្នែហ៍ដែលបែ្របែែស់វិធីសាា្តែពនែយារកំណ្រត ពិតជពិបាកមានកូនមែនអត់?
ភាគទី ២២៖ ត្ររួមភែទបានតែម្ដងអ្នកនឹងមានផ្ទែពោះបានដែរឬអត់
ត្របុរសពិតាល់តែមានដែគូរួមភែទាែ្រនតែូវអត់?
ភាគទី ២៩៖ ត្រអ្នកតែូវតែរួមភែទ ដ្រមែបីរកែសាគូស្នែហ៍ពិតអត់?

ការសង្ខ្បចំណុចសិក្សាស្វ្ងយល់

កម្ងសំណួរផ្តល់មតិយោបល់  សម្្ប់ដ្គូគម្្ង និងដ្គូបន្ត
កម្ងសំណួរផ្តល់មតិយោបល់  សម្្ប់អ្នកទទួលផល និងអតិថិជន
អរគុណចំពោះដ្គូគម្្ង និងម្ច្ស់ជំនួយរបស់យើង
អាសយដ្ឋ្នវ្បសាយនិងបណ្ត្ញសង្គមរបស់ស្ន្ហ៍9

ទំព័រ

៦

៧

១០
១១
១២
១៤
១៦
១៨
២០
២២

២៤

២៦
២៨

៣០

៣២
៣៤
៣៥
៣៦
៣៧
៣៨
៣៩

៤០

៤១
៤២
៤៣
៤៤
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ស្វ្រងរកប្រធានបទស្ន្រហ9៍

ប្ធានបទ រឿងភាគក្នុជងទូរទស្សន៍ រឿងភាគក្នុជងវិទ្យុជ

សែែមអនាម័យ ៥, ៩, ១០ ១០

ការពនែយារកំណ្រត ៥, ៦, ៩, ១២ ១០, ១២

មែរោគអែដស៍ ៧, ៨, ១០ ២៥

ការរួមភែទជមួយដែគូាែ្រន ៧, ៩ ៩, ២៥

ការរួមភែទដោយពែមពែៀងគា្នែ ៨, ១០ ៩, ២៩

ទំនរផ្លូវភែទ ៤, ១០

ជំងឺកាមរោគ ៥, ៦, ៩, ១០ ២៥

ការមានផ្ទែពោះ ៤, ១១, ១២ ១០, ១២

បុគ្គលិកសុខភាព និងអ្នកផ្តល់ប្ឹក្សា
បុគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល
សហគមន៍ និងមណ្ឌលសុខភាព

ធ្វើការាមួយ

យុវជនចន្ល្ះអាយុ ១៥ និង ២៤ ឆ្ន្ំ
និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ និងសិស្សសាលា

អ្នកផ្តល់ស្វាកម្សាន្ត
កម្មកររោងចក្កាត់ដ្រ 
ពលករចំណកស្ុក 

ឪពុកម្ត្យរបស់យុវជនកម្ពុជា 
សាធារណៈជនទូទៅ
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ស្ចក្តីផ្តើមអំពី ឯកសារណ្នាំស្ន្ហ៍ 9 
យោងតាមការសែែវជែែវបានចង្អុលបងា្ហែញថាយុទ្ធនាការតាម 
បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយបង្ក្រនចំណែះដឹង ជំនាញ និងការយល់ដឹង 
ពីបញ្ហែសុខភាពផ្លូវភែទ និងសុខភាពបន្តពូជ ប៉ុន្តែដ្រមែបីទទួល 
បែសិទ្ធភាពពែញលែញបំផុត គឺាមារការរួមផែសំជមួយ 
សកម្មភាពបន្ថែមដទែទៀត រួមមានអន្តរាគមន៍ មិត្តអប់រំមិត្ត  
និងសកម្មភាពផែសព្វផែសាយតាមមូលដ្ឋែន។ 
តាមរយៈការចែករំលែកឯកសារណែនាំនែះ អង្គការ BBC 
Media Action កម្ពុជ មានោលបំណងចង់ឲែយផលិតផល 
កម្មវិធីផែសព្វផែសាយរបស់ខ្លួនបានបែងចែកកាន់តែទូលំទូលាយ 
ដល់ដែគូជអង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល បុគ្គលិកផ្តល់សែេ 
សុខភាព និងដែគូគមែែង ទូាំងបែទែសកម្ពុជ។

តើ ឯកសារណ្នាំ ចងក្ងឡើងដោយរបៀបណ?
ឯកសារណែនាំនែះអាចចងកែងៅបានគឺ ផ្អែកៅកិច្ច 
ពិភាកែសាជមួយនឹងដែគូកែុមការងារបច្ចែកទែសរបស់ BBC  
Media Action កម្ពុជ  និងមា្ចែស់ជំនួយដ្រមែបីធានាថាបាន 
ផ្ទុកព័ត៌មានដែលាក់ទងៅនឹងតមែូវការរបស់ពួកគែ។
នៅក្នុងកិច្ចសហបែត្តិជមួយនឹងកែុមទូរទសែសន៍ និងវិទែយុរបស់ 
BBC Media Action ដែលបានជែ្រសរីស រឿងភាគលែចធ្លែ 
ជងគែ ហ្រយនឹងល្រកឡ្រងក្នុងរបាយការណ៍នែះ។

តើ ឯកសារណ្នាំន្ះសម្្ប់អ្នកណខ្លះ?
ឯកសារណែនាំនែះគឺសមែែប់ភាគីាក់ព័ន្ធាំងអស់ដែលធ្វ្រការ 
ផ្នែកបញ្ហែសុខភាពផ្លូវភែទ និងសុខភាពបន្តពូជនៅកម្ពុជ។

តើអ្នកត្ូវការអ្វីខ្លះដើម្បីប្ើប្្ស់ឯកសារណ្នាំ?
ដ្រមែបីបែ្របែែស់កម្មវិធីទូរទសែសន៍ ឬវិទែយុស្នែហ៍9 របស់អង្គការ BBC 
Media Action នៅក្នុងការងាររបស់អ្នក អ្នកតែូវមាន laptop 
(កុំពែយូទ័រយួរដែ) ដោយមានបណា្តែញអ៊ិនធឺណែត ទូរទសែសន៍ 
មា៉ែសុីនាក់ឌីវីឌី និង សុីឌី ឬឧបករណ៍ដែលាែដៀងគា្នែដ្រមែបីាក់
ផែសាយ និងបងា្ហែញពីឯកសារដែលបែមូលផ្ដុំនៅក្នុងឌីវីឌ ីនិងសុីឌី។ 
គែប់វីឌីអូាំងអស់អាចស្វែងរកឃ្រញនៅក្នុងអ៊ិនធឺណែតតាមរយៈ 
Youtube និងរាល់ កម្មវិធីវិទែយុដែលបានថតទុកាំងអស់តាមរយៈ 
SoundCloud ។

តើ នៅក្នុជងឯកសារណ្នាំន្ះមនអ្វីខ្លះ?
នៅក្នុងឯកសារណែនាំនែះមានផ្ទុកទិដ្ឋអភាពកម្មវិធីទូរទសែសន៍ 
និងវិទែយុរបស់កម្មវិធីស្នែហ៍9 ។ ឯកសារណែនាំនែះផ្ដល់ ដំបូនា្មែនជ
ក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតស្ដីអំពីរបៀប និងទីកន្លែងបែ្របែែស់ឯកសារនែះ 
និងសំណួរណែនាំសមែែប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល និងបុគ្គលិក
សុខភាពពីរបៀបល្រកយកបែធានបទមកពិភាកែសាជមួយនិងអ្នក
ទទួលផល ឬអតិថិជន។ គែប់រឿងភាគាំងអស់តែូវបានដក ់
បញ្ចូលជទែង់ទែែយ ឌីវីឌី និង សុីឌី។

 » កម្មវិធីរឿងភាគតាមទូរទសែសន៍ាំង ១២វគ្គ នែកម្មវិធីស្នែហ៍9
 » កម្មវធិរីឿងភាគតាមវទិែយដុែលមានបែជបែយិបផំតុាងំ៦វគ្គ  

 នែកម្មវិធីស្នែហ៍9
 » ដំបូនា្មែនជក់ស្ដែងពីទីកន្លែង និង របៀបបែ្របែែស់រឿងភាគ 

ស្រចក្តីផ្តើមអំពី ឯកសារណ្រនាំស្ន្រហ៍ 9 

តើឯកសារណ្នាំន្ះត្ូវប្ើដោយរបៀបណ?
ឯកសារណែនាំនែះតែូវបានរចនាឡ្រងដែលអាចបែ្របែែស់តាម 
កាលៈទែសៈដោយអ្នកសមែបសមែួសលឲែយាែបៅនឹងតាមតារាង
កាលវិភាគការងារ និងអាទិភាពរបស់ដែគូគមែែងនីមួយៗ។   
សាច់រឿងល្ខែនដែលបន្តាក់ផែសាយតាមទូរទសែសន៍ជទំរង់រឿងភាគ 
ប៉ុន្តែរឿងភាគាំងនះអាចបែ្របែែស់បានដោយឡែកពីគា្នែ សមែែប ់
ផ្តែតៅតាមបែធានបទដែលាក់ព័ន្ធ និងកិច្ចពិភាកែសានៅក្នុង 
ស្ទីតយោបន្ទប់ផែសាយ មានការផ្លែស់ប្ដូររៀងរាល់សបា្ដែហ៍ ហ្រយអាច
បែ្របែែស់បត់បែនបានៅតាមោលបំណងនែការអប់រំ។
កម្មវិធីតាមវិទែយុនីមួយៗមានបែធានបទផែសែងគា្នែដែលបានសម្ដែង 
តាមរយៈរឿងល្ខែនមួយវគ្គៗ  ហ្រយបនា្ទែប់មក  អ្នកសា្តែប់ទូរស័ព្ទ 
ចូលមក ក្នុងពែលាក់ផែសាយបន្តផ្ទែល់  ដ្រមែបីសំណែះសំណាល  
ជមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តយសដែលមានជំនាញ។ ឯកសារណែនាំ 
នែះរៀបរាប់ពី ទិដ្ឋអភាពទូៅនែបែធានបទរឿងភាគតាមទូរទសែសន៍  
និងវិទែយុដែលដែគូគមែែងអាចជែ្រសរីសបែ្របែែស់តាមតមែូវការ 
ជក់ស្តែង។ ជំពូកនីមួយៗផ្ដល់ឲែយនូវសារស្នូលមួយ ចំណុចសិកែសា 
ស្វែងយល់ ហ្រយនឹងចង្អុលបងា្ហែញបែធានបទសំខាន់ដ្រមែបីអាច 
កំណត់ជំពូកបានដោយងាយ។ ចំណុចជជែកគា្នែគឺសមែែប់ល្រក 
ទឹកចិត្ត  ហ្រយជអ្វីដែលដែគូគមែែងអាចបែ្របែែស់បានក្នុងការ 
អនុវត្តការងាររបស់ពួកគែផ្ទែល់។ ឧាហរណ៍ខ្លះៗអំពីសា្ថែនភាព  
ដែលឯកសារណែនាំនែះ អាចបែ្របែែស់បាន៖
 » បន្ទប់រង់ាំមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈ និងគ្លនិីកឯកជន
 » សិកា្ខែសាលាបណ្តះុបណា្តែលដែលាក់ទងនឹងសុខភាព 

 ផ្លវូភែទ និងសុខភាពបន្តពូជ របស់ ទសែសនិកជនក្មែងៗ
 » ការបងា្ហែត់បងែៀននែបុគ្គលិកសុខភាព អ្នកអប់រំមិត្ត  អ្នកផ្តល់ 

 បែកឹែសាសុខភាព និងបុគ្គលិកចុះផែសព្វផែសាយតាមមូលដ្ឋែន
 » ការពិភាកែសាជកែមុ និងការបែជំុជកែមុជមួយអតិថិជន  

 ដែគូគមែែង ឬអ្នកទទួលផល
 » រាតែភីាពយន្ត ក្នងុសហគមន៍ជនបទ
 » បុគ្គលិកចុះផែសព្វផែសាយតាមមូលដ្ឋែន ដោយបែ្រ វិទែយុ   

 និងទូរទសែសន៍ ឬកំុពែយូទ័រ ថែបប្លែត
 » កន្លែងលក់អាារសមែែប់កម្មកររោងចកែកាត់ដែរ   

 បន្ទប់ពិគែែះជំងឺ ឬកន្លែងសា្នែក់នៅ 
 » មជែឈមណ្ឌលសំចតរបស់ អង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល
 » មណ្ឌលកំសាន្ត ដូចជ បៀរា្គែដិន ខារ៉ាែអូខែ ាងម៉ាែសែសា  

 កន្លែង ដែលា្តែកំីពុងតែរង់ាំអតិថិជននៅកន្លែង   
 កញ្ចក់ទូរទសែសន៍ ឬ LCD 
 » នៅតាមសាលារៀន ឬសាកលវិទែយាល័យ  

 (ឧាហរណ៍ កែមុយុវជន)
 » នៅតាមវែទិកាផែសព្វផែសាយបណា្តែញព័ត៌មានសង្គមរបស់ជ 

 ដែគូគមែែង៖ បែ្របែែស់អាសយដ្ឋែនវែបសាយផែសាយពីរឿង 
 ភាគ តាមបណា្តែញ ហ្វែសបុ៊ក និងបែភព ផែសព្វផែសាយបណា្តែញ 
 ព័ត៌មានសង្គមផែសែងទៀត
 » ជផ្នែកបន្ថែមក្នងុកញ្ចប់សមា្ភែរៈផែសព្វផែសាយ តាមមូលដ្ឋែន
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ដំបូនា្ម្រនសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់ឯកសារណ្រនាំទាំងអស់

កម្មវិធីវិទ្យុជ
 » វិធីបែ្របែែស់ល្អបំផុតសមែែប់ការបណ្តះុបណា្តែលគែបូង្គែល 

 អ្នកអប់រំមិត្ត ឬអ្នកផ្ដល់បែកឹែសាសុខភាពដែលអាចកំណត់រក  
 មធែយាបាយណាដែលសមាែបក្នងុការឆ្ល្រយតបអំពីកង្វល់  
 សុខភាពផ្លវូភែទ និងសុខភាពបន្តពូជ ដូចដែលបានឮចែញ 
 ពីសាច់រឿង ។
 » សមែែប់ការពិភាកែសាជកែមុ គួរតែ បែ្របែែស់រឿងល្ខែនតាមវិទែយុ 

 ខ្លីៗ តែមឹតែ១០នាទីសមែែប់ការផ្តែតល្របញ្ហែ សំខាន់ៗ ។

កម្មវិធីទូរទស្សន៍
 » កម្មវិធីទូរទសែសន៍អាចតែវូបានបែ្រតាមផ្នែកដច់ដោយឡែកពីគា្នែ 

 ឧាហរណ៍តែរឿងល្ខែនសុទ្ធ   ការពិភាកែសាក្នងុស្ទឌីូយោបន្ទប់ 
 ផែសាយឬការវិភាគជលក្ខណៈគែួសសារឱែយសមាែបៅនឹងោល 
 បំណងនែកិច្ចពិភាកែសានែះ។
 » ចំពោះការពិភាកែសាអង្គហែតុ គួរបែ្រតែការពិភាកែសាក្នងុស្ទឌីូយោ 

 បន្ទប់ផែសាយតែមួយគត់បានហ្រយ គឺអាចផ្ដល់ការណែនំា និង 
 អនុសាសន៍ចែបាស់លាស់ពិតបែែកដ។

 » សមែែប់អ្នកបែ្របែែស់ឯកសារណែនំានែះាំងអស់គួរតែមានចំណែះដឹងទូៅពីសុខភាពផ្លវូភែទ     
 និងសុខភាពបន្តពូជ។ នែះគឺគែែន់តែជឧបករណ៍បន្ថែម ហ្រយមិនមែនបងែៀនអំពីការដំណ្ររការសុខភាពផ្លវូភែទ  
 និងសុខភាពបន្តពូជាំែងមូលនះទែ។ យ្រងសូមផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកបែ្របែែស់ឯកសារ ណែនំាាំងអស់ឲែយធ្វ្រការ 
 អានបន្ថែមអំពី សុខភាពផ្លវូភែទ និងសុខភាពបន្តពូជ បែសិនប្រពួកគែមិនបានដឹងចែបាស់ពីបែធានបទ។
 » រឿងភាគនីមួយៗមានកំណត់សមា្គែល់ តូចមួយ ដ្រមែបីបញ្ជែក់ថាបែធានបទនែះបានពិភាកែសារួចហ្រយ។  

 អ្នកគួរតែ ម្រល និងសា្ដែប់រឿងភាគហ្នងឹមុនពែលបែ្របែែស់កំណត់សំគាល់ ឯកសារាំងនះ។

កិច្ចប្ជុំ និងកិច្ចពិភាក្សា
 » ការពិភាកែសាជកែមុតមែវូឱែយមានការខិត 

 ខំធ្វ្រផែនការ និងការរៀបចំយ៉ែងាែ្រន។
 » អ្នកចូលរួមគួរតែមានអាយុ ាែបាលគា្នែ  

 និងភែទដូចគា្នែ។ សូមបែែកដថាអ្នក 
 ជែ្រសរីសយកសាច់រឿងក្នងុវគ្គណា 
 ដែលសមាែបនឹងទសែសនិកជននិង 
 បែធានបទរបស់អ្នក។
 » ធានាថាអ្នកចូលរួមាំងអស់មាន 

 អារម្មណ៍ធូរសែែលក្នងុចិត្ត។
 » ជនិច្ចជកាលសូមសួរតែសំណួរអ្វដីែល 

 អ្នកចូលរួមគិតថាពួកគែអាចយល់។
 » សូមបែយ័ត្នជមួយនឹងបែធានបទ 

 ចមែងូចមែែសនៅក្នងុការពិភាកែសាជ 
 សាធារណៈ។
 » ធ្វ្រឱែយបែែកដថាបានផ្តល់ព័ត៌មានជក់ 

 ស្តែងអំពីកន្លែងដែលអាចទទួល សែេ  
 ក្នងុតំបន់ឬលែខទូរស័ព្ទបនា្ទែន់ ដ្រមែបី 
 ឆ្ល្រយតបចម្ងល់ផែសែងៗដែលពួកគែមិន 
 ា៊ែនសួរជសាធារណៈ។
 » អ្នកចូលរួមជបុរសមានទំនងជកែមុ 

 ដែលមានសកម្មភាពរស់រវីកខា្លែងំ,  
 យ្រងគួរតែធ្វ្រការពិភាកែសាអំពីសែែម 
 អនាម័យ, ការបងា្កែរជំងឺកាមរោគនិងមែ 
 រោគអែដស៍ដែលាក់ព័ន្ធដោយផ្ទែល់ 
 ៅនឹងឥរិយបទរបស់ពួកគែ។
 » សូមកំុធ្វ្រការេយតម្លែ ។

បុគ្គលិកសុខភាព
 » បុគ្គលិកសុខាភិបាលាំងអស់គួរ 

 ពិនិតែយម្រលថាត្រអតិថិជន បានយល់ 
 ពីព័ត៌មាននែះហ្រយឬនៅ ហ្រយ 
 និងបែសិនប្រាក់ព័ន្ធនឹងពួកគែ។  
 គួរតែសំណួរដែលមានបែយោជន៍គឺ៖ 
 "ត្រអ្នកយល់ពីអ្វដីែលអ្នកបានទសែសនា 
 នៅល្រកញ្ចក់ទូរទសែសន៍ឬទែ? ត្រអ្នក 
 មានសំណួរបន្ថែមសមែែប់ខ្ញុឬំទែ?"
 » ោរពសិទ្ធបុិគ្គលគែប់រូបគឺតែវូ រកែសា 

 ការសមា្ងែត់។
 » សូមកំុធ្វ្រការេយតម្លែ ។
 » តែវូធ្វ្រឱែយបែែកដថាបាន ពនែយល់នូវ 

 ជមែ្រស វិធីសាា្តែនិងផលវិបាកនានា 
 ដល់អតិថិជន។
 » ផ្តែតល្រវិធីសាាែ្តាន់សម័យទំន្រប 

 ធៀបនឹងទមា្លែប់បុរាណដែលមិនអាចទុក 
 ចិត្តបាន។

ការបណ្តុះបណ្ត្លគ្ូបង្គ្ល
 » អង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាលាំងអស់  

 គួរតែធានាការផ្តល់សែេគុណភាព 
 ខ្ពស់,បណ្តះុបណា្តែលសីុជមែែដល់ 
 កែមុមិត្តអប់រំមិត្ត និងអ្នកពិគែែះ 
 សុខភាព។
 » វិទែយុបងា្ហែញអាចតែវូបានបែ្រសមែែប់ 

 ការបណ្តះុបណា្តែលគែបូង្គែល  
 ដ្រមែបីឲែយ គែបូង្គែលអាចសា្តែប់និង 
 រៀនអំពីវិធីដែលសមាែបសមែែប់ 
 ការពិភាកែសាអំពីបញ្ហែចមែងូចមែែស  
 រេងទសែសនិកជនដែលបានទូរស័ព្ទ 
 ចូល និងការឆ្ល្រយតបរបស់េគ្មនិ 
 ជអ្នកជំនាញ ។
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ត្ូវបានរៀបចំឡើងាបីផ្ន្ក៖ទីមួយគឺ រឿងល្ខ្នប្បកំប្ល្ង, ទីពីរគឺការវិភាគតាមគ្ួសសារខ្លីមួយ និងទីបីគឺការពិភាក្សា 
ក្នុជងស្ទូឌីយោ។ ភាគទីមួយដល់ភាគទីបួន ចាប់ផ្តើមណ្នាំតួអង្គរឿងាទម្ង់រឿងកុនខ្ន្តធំ។ ចាប់ពីភាគទី៥ទៅដល់១២  
មនរឿងល្ខ្ន, ការវិភាគាលក្ខណៈគ្ួសសារ និងការពិភាក្សាក្នុជងស្ទូឌីយោ ។ បទពិសោធន៍ ម្រៀន និងដំបូនា្ម្ននៅក្នុជងរឿងល្ខ្នត្ូវ
បានផ្ដល់ដោយតួអង្គ ាាងការបញ្ជូនសារតាមលក្ខណៈប្ដ្ប្ដពីី្ន្ក់់ើចុះះ្្ម ។ ចំណ្កឯដំបូនា្ម្នក្នុជង  
ការពិភាក្សាស្ទូឌីយោបន្ទប់ផ្សាយ គឺច្ើនត្ាយោបល់ចំៗ ។ រឿងភាគនីមួយគឺមនរយៈព្លប្ហ្លា៤០ នាទី ។

កម្មវិធីរឿងភាគនិងប្ធានបទ

 » ភាគទី ១ ដល់ ៤៖ រឿង "វិថីដែលតែវូដ្ររ"  
 ោះជអ្នកាប់អារម្មណ៍ ចំពោះបុរស ឬាែ ីឬ ាំងពីរ 
 ភែទក្ត ីមនុសែសគែប់គា្នែមានសិទ្ធសិ្ន្រគា្នែ។ អ្នកអាចមាន 
 ផ្ទែពោះដោយសារការរួមភែទទ្របតែម្តងក្ត ី។ ការមាន 
 ផ្ទែពោះពែលនៅវ័យក្មែងពែកអាចជួបនូវផលវិបាកផែសែងៗ
 » ភាគទី ៥៖ យុវវ័យពែញវ័យ ទទួលខុសតែវូចំពោះការ 

 ការារខ្លនួឯង។
 » ភាគទី ៦៖ តែវូតែកា្លែានក្នងុការពិភាកែសាអំពីបញ្ហែ 

 សុខភាពផ្លវូភែទនិងសុខភាពបន្តពូជ
 » ភាគទី ៧៖ ការមានដែគូរួមភែទកាន់តែាែ្រនធ្វ្រឲែយអ្នកក៏មាន 

 ានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ដែរ។

 » ភាគទី ៨៖ បែសិនប្រដែគូរបស់អ្នកមិនចង់រួមភែទ អ្នកតែវូ 
 តែោរពតាមការសមែែចចិត្តរបស់គាត់។
 » ភាគទី ៩៖ ប្រអ្នកបានរួមភែទដោយមិនបានការារ អ្នកតែវូ 

 តែៅរកសែេការបែកឹែសាយោបល់ធ្វ្រតែស្តឈមរកមែរោគ 
 អែដស៍និងកាមរោគ ដោយស្មគ័ែចិត្តនិងរកែសាការសមា្ងែត់(VCCT)
 » ភាគទី ១០៖ ការបែ្របា្រស់សែែមអនាម័យមិនមែនមាន 

 ន័យថាមិនាែលាញ់ ឬមិនទុកចិត្តក្នងុការទំនាក់ទំនងនះទែ។
 » ភាគទី ១១៖ ការពន្លតូកូនដោយគា្មែនសុវត្ថភិាពគឺគែែះថា្នែក់ខា្លែងំ
 » ភាគទី១២៖ ការទទួលព័ត៌មានចំពោះវិធីសាា្តែពនែយារកំណ្រត 

 បែបទំន្របគឺជសិទ្ធរិបស់យុវតីគែប់រូបដោយមិនគិតពីអាយុ 
 សា្ថែនភាពគែួសសារ និងទំនរផ្លវូភែទនះឡ្រយ។

កម្មវិធី                 ស្ន្រហ9៍ 
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យ៉ែណា-អាយុ២៤ឆ្នែំ ជនារី 
ាែស់សភា ចចែសរឹងរូស និង 
ជកូនអ្នកមានស្តុកស្តម្ភមួយរូប។ 
បនា្ទែប់ពីបានលែងភ្លែងក្នុងនៅ 
កែុមតន្តែីជមួយេ៉ែន់ឌី និងកែសរ 
រួចមកយ៉ែណាបានបន្តាប់យក
តនែ្តីធ្វ្រជអាជីព។ កាលពីអាយុ 
១៧ឆ្នែំ យ៉ែណាតែូវបានមិត្តបែុស 
េ៉ែន់ឌីលួងលមរួមភែទជមួយ 
និងធ្វ្រមានផ្ទែពោះហ្រយបានរលំតូ 
កូនដែលជរឿងធ្វ្រឲែយនាងនៅតែ 
បន្តឈឺាប់ជនិច្ច។ ក្តីសុបិន្ត 
របស់យ៉ែណាគឺ ការលែងតន្តែីនិង 
ប្រកាងបារមួយកន្លែងដែលនាំ
មកនូវភាពសបែបាយរីករាយពែម
ាំងសុវត្ថិភាពសមែែប់ា្តែ ី
ផងដែរ។

េ៉ែន់ឌី- អាយុ២៣ឆ្នែំ រស់នៅ 
សហរដ្ឋអអាមែរិកអស់រយៈពែលបែែំ
ឆ្នែំចុងកែែយនែះ ជកន្លែងដែល
នាងពុះារតស៊ូយ៉ែងលំបាកដ្រមែបី 
គែែន់តែចិញ្ចឹមកែពះ ។ ឪពុកមា្តែយ 
េ៉ែន់ឌីបានលាាកលកតាំងតែ 
ពីនាងនៅក្មែងម្ល៉េះ ជហែតុធ្វ្រឲែយ 
នាងរស់នៅធំដឹងក្តីជមួយកែុម 
គែួសសារយ៉ែណា។ មុនពែលាក 
ចែញៅកាន់សហរដ្ឋអអាមរិកបន្តិច  
មិត្តបែុសេ៉ែន់ឌីបានបោកបែែស ់
នាងដោយលចួលាក់ស្នែាជមួយ 
និងយ៉ែណា។ េ៉ែន៉ឌី ាត់ទុកខ្លួន 
ឯងជនារីខ្មែរអាមែរិកមួយរូប  
ស្លៀកសំលៀកបំាក់ថ្លែៗ និង 
មានបំណងបែែថា្នែចង់ប្រកាង 
បារមួយ។ 

កែសរ - អាយុ២៤ឆ្នែំ មានជំងឺ 
ទឹកនមផ្អែមបែភែទ១ និងតែូវ 
ការាក់ថា្នែំអាំងស៊ុយលីន។  
កែសរ លែងភ្លែងក្នុងកែុមតនែ្ត ី
ជមួយេ៉ែន់ឌីនិងយ៉ែណា បាន 
បែកគា្នែជមួយគូដណ្តឹងរបស ់
នាងគឺសីា និងសារភាពថា 
ខ្លួនគឺជអ្នកាែលាញ់ភែទដូចគា្នែ  
ចំពោះមុខមិត្តភក្តិរបស់នាង។

ទីណូ- ជបង បែុសជ្រងល្អ មា្នែក ់
របស់យ៉ែណាដែលទ្របតែតែឡប ់
មកពីបែទែស អូាែ្តាលីនាពែល 
ថ្មីៗនែះ។ ឥរិយបថរួមភែទជមួយ 
ដែគូមិនបែែកដបែជ មិនគិតគូរ 
សុខភាពផ្លូវភែទ និងសុខភាព 
បន្តពូជ  ធ្វ្រឲែយគាត់ជួប 
បញ្ហែជញឹកញាប់។

លីហែសា- ជអ្នកបមែ្រថ្មីនៅក្នុង 
ាងបារ។ កែែយពែលបោះបង់
ការងារនៅរោងចកែកាត់ដែររួចមក  
លីហែសាបង្ខំចិត្តធ្វ្រការតាមបារដែល 
មិនសូវថ្លែថ្នូរ ។ 

ដលីស - អាយុ១៧ឆ្នែំជបងប្អូន 
ជីដូនមួយរបស់កែសរដែលទ្រប 
តែផ្លែស់មករស់នៅក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ។ 
ដលីស ធ្វ្រពុតជក្មែងាែីល្អមា្នែក់ 
ពែលនៅជមួយកែសរ ប៉ុន្តែបងា្ហែញ 
អាកបែបកិរិយខុសគា្នែពែលនៅជមួយ 
មិត្តភក្តិរបស់នាង។

សីា- អាយុ២៦ឆ្នែំជនគរបាល 
មា្នែក់នៅក្នុងគែួសសារល្អមួយ។ 
កែែយពែលបានដឹងថាគូដណ្តឹង 
របស់ខ្លួន កែសរ គឺជមនុសែសខ្ទ្រយ 
ជីវិតរបស់សីាបានបែែកា្លែយជ 
អាប់អួរ ប៉ុន្តែបន្តិចកែែយមក 
សីាបានាប់ចិត្តាែឡញ់  
េ៉ែន់ឌី។ សីា ៅាងបារជ 
ញឹកញាប់ដោយសងែឈឹមថាទទួល
បានការាប់អារម្មណ៍ពីេ៉ែន់ឌី។ 

តួសម្ត្ងរឿង

ឆលី- អាយុ២៦ឆ្នែំ មកពី 
គែួសសារកែីកែមួយ និង ពែយាយម 
ធ្វ្រខ្លួនឲែយកា្លែយជ ជនឆបោក 
តាមផ្លូវមា្នែក់។ឆលីបានផ្លែស់មក 
ទីកែុងភ្នំពែញដ្រមែបីជួយេ៉ែន់ឌី  
កែសរ និងយ៉ែណា ប្រកាងបារ 
មួយកន្លែង។ ឆលីជរឿយៗមិន 
យល់ពីសា្ថែនភាពនៅភ្នំពែញ  
ជទីដែលគាត់ពែយាយមជួយ 
កែុមយុវតីាំងនះនិងសីា។ 
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ភាគទី១-៤៖ វិថីដ្រលត្រូវដើរ 

មិនថាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុរស លើស្រ្តី ឬទាំងពីរភ្រទនោះទ្រ មនុស្រសគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នា្រាំងអស់
អ្នកអាចមានផ្ទ្រោះបានពីការរួមភ្រទត្រម្តងគត់
ការមានកូននៅអាយុក្ម្រងព្រកបណ្ត្រលឲ្រយមានផលវិបាកព្រលក្រ្រយ

សាច់រឿងសង្ខ្ប

ការធ្វ្រដំណ្ររដ្រមែបីយកធាតុជីតាពួកគែៅខែត្តកំពតធ្វ្រឲែយមានការជួប 
ជុំកែុមយុវតីឡ្រងវិញរេង យ៉ែណា េ៉ែន់ឌី និងកែសរ កែែយពែលបែក 
គា្នែអស់រយៈពែលបែែំឆ្នែំ។  ភាពតានតឹងាស់បានគមែែមកំហែងដល ់
ចំណងមិត្ដភាពរបស់ពួកគែ ជពិសែសនៅពែលដែលមានឱកាស  
មិនបាននឹកដល់អំពី កំណប់ទែពែយ ដែលបានលាក់ទុក  បានកត់តែែ  
នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហែតុបែាំថ្ងែរបស់ជីតាពួកគែ បង្កឲែយភាព 
ចែណែនឈ្នែនីសដែលជរឿងាស់កមែ្រកឡ្រងវិញ។ 

តាមរយៈការសមែបសមែួសលភាពខុសៗគា្នែរបស់ពួកគែ និងការនិយយ 
ដោយចំហរចំពោះគា្នែៅវិញៅមក ពួកគែបានបង្ក្រតជមែ្រសជីវិត 
ដ៏សំខាន់ៗ ពោលគឺយ៉ែណា សារភាពចំពោះការរំលូតកូនរបស់នាង 
កាលពីបែែំឆ្នែំមុន ហ្រយទីបំផុតកែសរបែែប់មិត្តភក្តិ របស់នាងថា 
នាងជមនុសែសខ្ទ្រយ ខណៈេ៉ែន់ឌីបង្ហ្របពីក្តីសុបិន្តរបស់នាងចង់ប្រក 
ាងកាហ្វែមួយកន្លែងនៅភ្នំពែញ។
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ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិាល៖

 » សង្កត់ធ្ងន់ល្រផលវិបាកផ្នែកសែដ្ឋអកិច្ចសង្គម 
 នែការមានផ្ទែពោះវ័យជំទង់
 » ជមែញុឲែយមានការពិភាកែសារេងមិត្តភក្ត ិ

 និងរេងឪពុកមា្តែយជមួយកូនៗ
 » ផ្តល់លែខអ្នកទំនាក់ទំនងសមែែប់ការពិភាកែសា 

 លក្ខណៈឯកជនបន្ថែមទៀតចំពោះពែតឹ្តកិារណ៍ធំៗ

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ធានាថា បែជពលរដ្ឋអយល់ដឹងថាពួកគាត់មាន 
 សិទ្ធសិ្ន្រសំុយោបល់ពីបុគ្គលិកសុខាភិបាល
 » ពិភាកែសាអំពីការមានផ្ទែពោះដោយចែដនែយ និងវិធី 

 ពនែយារកំណ្រតជមួយា្តែដីច់ដោយឡែកពីគា្នែ

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

 » េជការតែមឹតែវូក្នងុការនិយយថា ទែ ចំពោះការរួមភែទ ។ សូមកំុមានអារម្មណ៍ថាមាន 
 សមា្ពែធផ្លវូភែទ
 » ការយកកូនអាយុក្មែងពែក បណា្តែលឲែយមានផលវិបាកាំងសង្គមនិងសែដ្ឋអកិច្ច 
 » មិនថាអ្នកាប់អារម្មណ៍ៅល្របុរស ល្រាែ្ត ីឬាំងពីរភែទនះទែ មនុសែសគែប់រូបគឺមានសិទ្ធ ិ

 ស្ម្រគា្នែាំងអស់
 » អ្នកអាចមានផ្ទែពោះបានពីការរួមភែទតែម្តងគត់

ទំនាក់ទំនង 
ការគោរពគ្ន្រ និង 

ការយល់ព្រម

របៀប និងកន្ល្រងសម្រ្រប់ប្រើរឿងសម្ត្រងន្រះ៖ 

រឿងសម្តែងនែះ គឺស័ក្តិសមសមែែប់កម្មវិធីពែឹត្តិការណ៍ធំៗដោយរួមមានការពិភាកែសាតូចៗ ។ 
ខ្លឹមសារនៅក្នុងឃា្លែថា " វិថីដែលតែូវដ្ររ "  មានលក្ខណៈបត់បែន ដូច្នែះហ្រយទ្របេសមាែប 
សមែែប់ទសែសនិកជនចមែុះជមួយកែុមមនុសែសមានអាយុនិងភែទខុសៗគា្នែ
 » បញ្ចែងំជខែសែភាពយន្ដខា្នែតធំជមួយអ្នកទទួលផលាំងនៅទីកែងុ និងជនបទ
 » នៅតាមសាកលវិទែយាល័យ និងសាលារៀន
 » នៅក្នងុបន្ទប់រង់ាំរបស់គ្លនិីកពែយាបាលជំងឺ និងនៅតាមបន្ទប់សា្នែក់នៅតាមរោងចកែកាត់ដែរ 
 » បញ្ចែងំល្រផ្ទែងំ LCD នៅតាមរោងចកែ ឬាងផឹកសីុ
 » នៅតាមមណ្ឌលសំចត របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល
 » មិនគួរបញ្ចែងំសមែែប់សិកា្ខែសាលាខ្លីៗ  ឬសមែែប់ការពិភាកែសាជកែមុឡ្រយ
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បែែំមួយខែកែែយមកយុវតីក្នុងរឿងរបស់យ្រងគែែងប្រកាងកាហ្វែមួយកន្លែង នៅភ្នំពែញដែលជកន្លែងោរពដល់ឥទ្ធិពល 
តន្តែីរបស់ជីតាពួកគែ។ ការបែជុំពិភាកែសាអំពីអាជីវកម្មបានធ្វ្រឲែយេ៉ែន់ឌីបានបែែកា្លែយៅជមានមនសញ្ចែតនា ដែលសមាែប 
តាមសំណ្រមិត្តភក្តិរបស់នាង ឲែយតែៀមខ្លួនជមុន ។ មានការពិភាកែសាដែញដោលអំពីការពនែយារកំណ្រត និងតមែូវការឲែយមានការ 
បែ្របែែស់សែែមអនាម័យខណៈដែលការសន្ទនាបានផ្លែស់ប្តូរបែធានបទៅជវិធីសាាែ្តដែលបុរសៗជញឹកញាប់និយយ  
ផ្អែមល្អែមជមួយនារីៗ ក្នុងបំណងបានរួមភែទជមួយពួកគែ។ ាែបពែលជមួយគា្នែនែះដែរឆលី ដែលជបុរសសំណព្វចិត្ត 
របស់យ៉ែណា កំពុងសុំដំបូនា្មែនពី ទីណូ ដែលជបុរសជ្រងល្អ  (និងបងបែុសរបស់យ៉ែណា) ពីវិធីយកឈ្នះនារីកំពូលបែះដូង។ 

នៅក្នុងការវិភាគលក្ខណៈគែួសសារ ឪពុកបែកាន់ខា្ជែប់បែពែណីពែយាយមាមមិនឲែយកូនៗគាត់ម្រលរឿងសម្តែងនែះទែ ពែែះេ 
និយយយ៉ែងចំហរអំពីការរួមភែទ។ ទន្ទឹមនឹងនែះផងដែរជីដូនក៏ដូចជកូនៗធ្វ្រការជំាស់ដោយល្រកឡ្រងពីសារៈសំខាន ់
ដែល យុវវ័យតែូវមានចំណែះដឹងជែែជែះអំពីសុខភាពផ្លូវភែទនិងសុខភាពបន្តពូជដ្រមែបីការារខ្លួនឯង។

តារាចមែៀងមាសសុខសភាបានចូលរួមនៅក្នុងស្ទូឌីយោបន្ទប់ផែសាយពិភាកែសា អំពីជមែ្រស ការពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របនានា
ជមួយយ៉ែរ៉ូនិងសារីតា។ សុខសភាបានដស់តឿនថាការខា្មែស់អៀនខា្លែំងពែករបស់នារីខ្មែរអាចមានផលវិបាកអវិជ្ជមមាននា 
ពែលកែែយ ពែមាំងរំលឹកទសែសនិកជនថាយ្រងាំងអស់គា្នែមានសិទ្ធិបែ្រវិធីពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របបាន។

យុវវ័យពេញវ័យទទួលខុសតេូវចំពោះការការពារខ្លួនឯង

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖តារាចមែៀង មាស សុខសភា

ភាគទី៥
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ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិាល៖

 » វិធីសាាែ្តពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របសនែសំពែល 
វែលាសនែសំថវិកា និងធ្វ្រឲែយអ្នកមានកមា្លែងំ ម្រលថែ 
ាំគែួសសារនិងបន្តការងារខណៈពែលដែលវិធី 
សាាែ្តបែបបុរាណគឺមិនអាចទុកចិត្តបានឡ្រយ

 » ឃ្លបីវីដែអូអំពីការពនែយារកំណ្រតនៅក្នងុបន្ទប់ 
ស្ទឌីូយោ  គឺខ្លនិីងសង្ខែបអំពីជមែ្រសនែការពនែយារ 
កំណ្រតាំងអស់។ វីដែអូនែះគឺសមាែបសមែែប់ 
ផ្តល់ការបណ្តះុបណា្តែលដល់កែមុមនុសែសផែសែងៗគា្នែ 
បុ៉ន្តែេស័ក្តសិមជពិសែសសមែែប់ាែ្តនិីងយុវតីវ័យ
ក្មែង។គែអាចបែ្រសំណួរខ្លីៗ ដូចបានឃ្រញនៅក្នងុ
ឈុតសម្តែងនែះ

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » អប់រំា្តែថីាវិធីសាាែ្តពនែយារកំណ្រតនានាអាចរក
នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពណាក៏បាន

 » ល្រកទឹកចិត្តឲែយមានការចូលរួមរបស់បុរសក្នងុការ
សមែែចចិត្តពនែយារកំណ្រត

 » ជមែញុឲែយមានការបែ្របែែស់សែែមអនាម័យជប់
លាប់នៅក្នងុទំនាក់ទំនង

 » បំបាត់ជំនឿមិនពិតទូៅអំពីការពនែយារកំណ្រតជ
ពិសែសគឺគំនិតដែលថាការពនែយារកំណ្រតគឺ 
សមែែប់តែា្តែរីៀបការរួចហ្រយតែបុ៉ណោ្ណែះ ហ្រយ 
ជំនឿមិនពិតាំងនះមានផលប៉ះាល់ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់សុខភាព

 » ផ្តល់អនុសាសន៍ជវិធីសាាែ្តពនែយារកំណ្រត 
ដល់កែមុបែឈមានិភ័យខ្ពស់ មានន័យថា 
ជការបែ្រសែែមអនាម័យ បូករួមាំងវិធីសាាែ្ត 
ពនែយាកំណ្រតផែសែងទៀត (ដូចជថា្នែលំែបថា្នែាំក់  
ឬកងដក់កែែមសែបែកនិងក្នងុសែបូន)

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

ចំណុចរៀនសូត្ពីរឿងភាគ៖ 
 » យុវវ័យពែញវ័យទទួលខុសតែវូចំពោះការការារខ្លនួឯង

ចំណុចរៀនសូត្ពីអង្គហ្តុ៖
 » ការពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របក៏សមាែបផងដែរសមែែប់អ្នកមិនាន់រៀបការ
 » ការពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របមានសុវត្ថភិាពនិងមានបែសិទ្ធភាពក្នងុការបងា្កែរការមានផ្ទែពោះ
 » វិធីសាាែ្តលកាក់ទឹកចែញ គឺមានភាពបែថុយបែថាន និងគា្មែនបែសិទ្ធភាពក្នងុការបងា្កែរ  

 ការមានផ្ទែពោះ

របៀប និងកន្ល្រងសម្រ្រប់ប្រើរឿងសម្ត្រងន្រះ៖ 

 » សមាែបជពិសែសសមែែប់ការពិភាកែសាជមួយយុវតីឧាហរណ៍ដូចជជមួយកម្មកររោងចកែ 
 កាត់ដែរ ឬបុគ្គលិកផ្តល់សែេកមែសាន្តដ្រមែបីឲែយពួកគែយល់ដឹងអំពីការពនែយារកំណ្រត
 » មានបែយោជន៍សមែែប់កែមុមនុសែសាែ្រននាក់ ដូចជបញ្ចែងំតាមសាកលវិទែយាល័យ ឬតាម 

 សាលារៀនដ្រមែបីពិភាកែសាអំពីការការារ និងការោរពគា្នែ  

ការបងា្ក្ររការមាន 
ផ្ទ្រពោះដោយ 

មិនានគ្រ្រងទុក  
ជំងឺកាមរោគ  

និងម្ររោគអ្រដស៍

+
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ទំនាក់ទំនងមនសញ្ចែតនាបន្តវិវឌែឍៅមុខ ាែបពែលដែលាងកាហ្វែ 
កំពុងដំណ្ររការ។ ឪពុកមា្តែយយ៉ែណាកំពុងផែសំផ្គុំនាងជមួយ និងបុរស 
មា្នែក់ទៀតឈ្មែះដរា ដែល ជមែុញឲែយឆលីពែយាយមាក់ាញការាប ់
អារម្មណ៍យ៉ែណា និងឪពុកមា្តែយរបស់នាង។ 

នៅពែលដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាលមួយបានយកផ្ទែំងរូបភាពមួយ 
ចំនួនមកបិទនៅក្នុងាងកាហ្វែ េក៏ជមែុញទឹកចិត្តឲែយកែុមនែះពិភាកែសា 
អំពីវិធីបងា្ហែញបញ្ហែសុខភាពផ្លូវភែទនិងសុខភាពបន្តពូជ ពែមាំង 
ពិភាកែសាថាត្រសូមែបីតែការនិយយអំពីរឿងនែះជមែុញឲែយមានឥរិយបទ 
បែឈមគែែះថា្នែក់ដែរឬយ៉ែងណា។ 

េ៉ែន់ឌីដឹងខ្លួនថានាងមិនមែនជា្តែីតែមា្នែក់គត់ដែលមានទំនាក់ទំនងជ 
មួយសំរិទ្ធនះទែ ហ្រយកែុមនែះបែមូលគា្នែគាំទែនាងក្នុងការរៀបច ំ
ផែនការសងសឹក ។

កែុមគែួសសារ ពិភាកែសាអំពីបញ្ហែនែការោរពរបស់បុរសចំពោះា្តែីនិងសារៈ 
សំខាន់នែការធ្វ្រខ្លួនឲែយមានភាពកា្លែានគែប់គែែន់នៅក្នុងគែួសសារដ្រមែប ី
ពិភាកែសាអំពីសុខភាពផ្លូវភែទនិងសុខភាពបន្តពូជ។

កែុមតន្តែីនារី Count us In Band បង្ក្រតជករណីមួយដ្រមែបីនិយយៅ 
កាន់មិត្តភក្តិ អ្នកមា្តែយ និងវែជ្ជមបណ្ឌិតអំពីក្តីបារម្ភនែ សុខភាពផ្លូវភែទ 
និងសុខភាពបន្តពូជ ។ជមួយគា្នែនែះដែរ នៅក្នុងវីដែអូខ្លីមួយអំពីកែុមមិត្ត 
អប់រំមិត្ត SRH មា្នែក់ក៏បានបងា្ហែញយ្រងអំពីការងាររបស់នាងក្នុងខែត្ត 
កំពង់ាមផងដែរ។

ភាគទី៦

ក្លាហានក្នុងករពិភាកាសាអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភាទនិងសុខភាពបន្តពូជ (SRH)

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ កែុមតន្តែីCount us In Band៖អ្នកនាង Alextakava ជអ្នកេយស្គរ 
អ្នកនាង Selena ជអ្នកលែងហ្គីតា និងអ្នកនាងNikki ជអ្នកចមែៀងនាំមុខ
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ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិាល៖

 » ល្រកទឹកចិត្តដល់គូសា្វែមីភរិយឲែយចែះពិភាកែសាគា្នែពី
របៀបការារខ្លនួ

 » ល្រកទឹកចិត្តឲែយមានការពិភាកែសាគា្នែអំពីសុខភាពផ្លវូ 
ភែទនិងសុខភាពបន្តពូជ(SRH)  ក្នងុចំណោម 
មិត្តភក្តនិិងកែមុគែួសសារពែមាំងផ្តល់ការគំាទែដល់
អ្នកដែលមានបំណងស្វែងរកការពិនិតែយឈមរក 
ជំងឺកាមរោគ

 » ដឹកនំាការពិភាកែសាជមួយតែកែមុបុរសសុទ្ធ 
ឬជមួយតែកែមុាែ្តសុីទ្ធ ដ្រមែបីទទួលបានទំនុក 
ចិត្តបន្ថែមទៀតពីអ្នកចូលរួម

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ល្រកទឹកចិត្តឲែយបែជពលរដ្ឋអៅមណ្ឌលសុខភាព 
នៅពែលណាដែលពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាមាន
បញ្ហែអ្វមួីយ

 » ល្រកទឹកចិត្តឲែយមានការពិនិតែយឈមរកជំងឺ 
កាមរោគ យ៉ែងហោចណាស់រៀងរាល់បីខែម្តង 
សមែែប់កែមុបែឈមខ្ពស់

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

ចំណុចរៀនសូត្ពីរឿងភាគ៖ 
 » េជការសមាែបសមែែប់ាែ្តនិីយយអំពីការរួមភែទបានដូចបុរសដែរ 

ចំណុចរៀនសូត្ពីអង្គហ្តុ៖
 » េមានបែយោជន៍ក្នងុការនិយយអំពីការពែួសយបារម្ភសុខភាពផ្លវូភែទនិងសុខភាពបន្តពូជ 

(SRH) របស់អ្នកជមួយដែគូឬសងែសាររបស់អ្នក
 » េជការសមាែបក្នងុការនិយយអំពីជំងឺកាមរោគ និងការស្វែងរកដំបូនា្មែន
 » យុវវ័យនិងអ្នកមិនាន់រៀបការមានសិទ្ធសិ្ម្រគា្នែក្នងុការទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងសែេ SRH 

ពែញលែញ ដោយរកែសាការសមា្ងែត់ និងមិនមានការរីសអ្រង

របៀប និងកន្ល្រងសម្រ្រប់ប្រើរឿងសម្ត្រងន្រះ៖ 

 » មានបែយោជន៍ក្នងុការធ្វ្រការជមួយយុវជនកម្ពជុ ឧាហរណ៍ដូចជការាក់បញ្ចែងំនៅតាម 
សាកលវិទែយាល័យនិងតាមសាលារៀន ក៏ដូចជនៅក្នងុការងារផែសព្វផែសាយមិត្តអប់រំមិត្តតាមតំបន់ 
ជនបទផងដែរ

ទំនាក់ទំនង 
ការគោរពគ្ន្រ និង 

ការយល់ព្រម
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សាច់រឿងសង្ខ្ប

ការពិភាកែសាអំពីរឿងម៉ូតូ លាតតែដងពីឥរិយបថចូលចិត្តធ្វ្របាបាែីៗរបស់ទីណូ។នៅពែលផ្តល់ ដំបូនា្មែនដល់ឆលីពីរបៀប
បែពែឹត្តមកល្រាែ្តី  ទីណូតែូវបង្ខំចិត្តពិារណាឡ្រងវិញ នៅពែលដែលគាត់ដឹងពីអ្នកដែលជក្តីាែឡញ់របស់ឆលីគឺការពិត 
គឺជប្អូនាែីបង្ក្រតរបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងនែះដែរ កែសរតស៊ូពែយាយមឲែយឪពុកមា្តែយរបស់នាងពែមទទួលយកនូវអត្តារិក 
ាែឡញ់ភែទដូចគា្នែរបស់នាងខណៈពែលដែលនាងកំពុងពែយាយមការារប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងដែលកំពុងមកលែងទីកែុង។

សមាជិកគែួសសារសម្តែងមតិផែសែងៗគា្នែ នៅក្នុងការពិភាកែសាអំពីបញ្ហែនែការាែឡញ់ភែទដូចគា្នែនែះ។ ត្រការាែឡញ់ភែទដូចគា្នែ 
គឺជជំងឺ ឬជកម្មផល ? ប៉ុន្តែ មា៉ែរីមា៉ែ ជកូនាែី ឆ្ល្រយថានាងបានរៀនសូតែនៅសាលាថាមនុសែសខ្ទ្រយ គឺជមនុសែសធម្មតាមិន
មែនទទួលបណា្តែសា ឬមានជំងឺអ្វីឡ្រយ។ ពួកគាត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននូវការោរព និងសិទ្ធិស្ម្រគា្នែ។ 

កញ្ញែ Photocity ពនែយល់ថានាងមានអារម្មណ៍ជមនុសែសាែី និងមិនតែូវបានគែរិះគន់ចំពោះការសម្តែងចែញនូវអារម្មណ៍ពិត 
បែែកដរបស់អ្នកនាងឡ្រយ។ នាងរំលឹកទសែសនិកជនថាកែុមអ្នកាែលាញ់ភែទដូចគា្នែ មិនបានបង្កឥទ្ធិពលអវិជ្ជមមានអ្វីមក  
ល្រសង្គមទែ។ សកម្មជនាែលាញ់ភែទដូចគា្នែដែលផ្ទុកមែរោគអែដស៍ ស៊ូ សុធាវី បងា្ហែញវីដែអូមួយអំពីការងាររបស់គាត ់
ាក់ទងនឹងការបែយុទ្ធបែឆំងដ្រមែបីកាត់បន្ថយមែរោគអែដស៍ក៏ដូចជការល្រកកម្ពស់សិទ្ធិស្ម្រគា្នែនិងការបែ្របែែស់សែែម  
អនាម័យ ផងដែរ។

ភាគទី៧

មនុស្សគ្ប់គ្ន្ត្ូវទទួលបានការគោរព ដោយមិនគិតអំពីភ្ទឬទំនោរផ្លូវភ្ទ 

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ អ្នកនាង រ៉ូលីន ៖កញ្ញែ Photocity និង ស៊ូ សុធាវី ជសកម្មជនអ្នកាែឡញ់ភែទដូចគា្នែ
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ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិាល៖

 » ផ្តល់ការបែកឹែសាយោបល់ដល់អ្នកមានទំនរផ្លវូភែទ
ដែលមិនតែវូបានគែទទួលសា្គែល់

 » ធានាថាគា្មែននរណាមា្នែក់តែវូបានគែ េយតម្លែនៅ 
ក្នងុកែមុពិភាកែសាឡ្រយនិងទប់សា្កែត់កំុឲែយមាន 
អារម្មណ៍អាប់ឱន

 » ធានាថាគែប់គា្នែបានយល់ដឹងថាការមានលក្ខណៈ 
ាែឡញ់ភែទដូចគា្នែាំងបែសុាែលាញ់បែសុ 
និងាែ្តាីែឡញ់ាែ្តគឺីមានសុខភាពល្អ និងធម្មតា

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ធានាថាអ្នកជំងឺផ្ទកុមែរោគអែដស៍ និងកែមុគែួសសារ 
របស់ពួកគែបានយល់ដឹង    អំពីសិទ្ធរិបស់ខ្លនួក្នងុ 
ការទទួលឱសថ និងការរស់នៅពែញលែញ

 » ល្រកទឹកចិត្តឲែយបែជពលរដ្ឋអដែលបែឈមខា្លែងំ 
បំផុតមកធ្វ្រតែស្តឈមរកមែរោគអែដស៍រៀងរាល់ 
ពែលពី៣ៅ៦ខែម្តង

 » ធានាថាទសែសនិកជនយល់ដឹងពីភាពខុសគា្នែរេង
ភែទ និងយែនឌ័រ

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

ចំណុចរៀនសូត្ពីស្ទឌីូយោ៖
 » មិនថាអ្នកាែលាញ់បុរស ាែលាញ់ាែ ីឬាែលាញ់ាំងពីរភែទនះទែមនុសែសាំងអស់គឺសុទ្ធ

តែដូចគា្នែាំងអស់
 » មនុសែសគែប់រូបស័ក្តសិមនឹងទទួលបានការបែពែតឹ្តមកល្រខ្លនួជមួយនឹងសែចក្តោីរពដោយមិន

គិតអំពីភែទ ឬទំនរផ្លវូភែទឡ្រយ
 » អ្នករស់នៅជមួយមែរោគអែដស៍មានសិទ្ធដូិចមនុសែសផែសែងទៀតដែរ

របៀប និងកន្ល្រងសម្រ្រប់ប្រើរឿងសម្ត្រងន្រះ៖ 

 » មានបែយោជន៍សមែែប់មណ្ឌលបែកឹែសាយោបល់ មណ្ឌលសុខភាព
 » កម្មវិធី តាមជនបទ និងនៅក្នងុកិច្ចបែជំុតាមសាកលវិទែយាល័យ និងសាលារៀនដ្រមែបីពិភាកែសាអំពី

ការោរពគា្នែៅវិញៅមក និងបង្ក្រតការោរពពីអ្នកជំនាន់កែែយ
 » មានឱកាសល្រកឡ្រងពីសហគមន៍អ្នកាែលាញ់ភែទដូចគា្នែនៅកម្ពជុ

ការឆ្លងជំងឺកាមរោគ 
និងម្ររោគអ្រដស៍
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សាច់រឿងសង្ខ្ប

ឆលីនិងសីា ពែយាយមមានគមែែងការផែសែងៗដ្រមែបីបានយ៉ែណាតែឡប់មកវិញ 
តែមិនជោគជ័យ ហ្រយសីាបងា្ហែញក្តីាែឡញ់ដែលខ្លួនមានចំពោះេ៉ែន់ឌី បែែប់ 
ឆលី។ សំរិទ្ធ ពែយាយមយកបែះដូងេ៉ែន់ឌីម្តងទៀតដោយការប្រកឡនៅកាន ់
កន្លែងរ៉ូមែនទិចមួយ ប៉ុន្តែកែែយមកបានបែែកា្លែយៅជការបង្ខំៅវិញ នៅពែល 
ដែលេ៉ែន់ឌីបដិសែធ ក្តីាែឡញ់របស់ខ្លួន។ សំណាងល្អ សីាជួយសង្គែែះនាង 
និងយកតែឡប់ៅាងកាហ្វែវិញ។ កម្មវិធីពិសែសនៅថ្ងែបុណែយនែក្តីាែឡញ់ 
សមែែប់ាងកាហ្វែ គឺជជោគជ័យដ៏ធំមួយ។ ឆលី និងយ៉ែណា បានជួបជុំគា្នែវិញ។ 

ឪពុកជនបទមានក្តីបារម្ភ ពែែះកូនាែីគាត់មា៉ែរីមា៉ែបានទទួលផ្កែពីមនុសែសមា្នែក់នៅ 
សាលារៀន។ ដូច្នែះហ្រយបានជគាត់ឲែយបែពន្ធគាត់និយយជមួយកូនាែីអំពី  
បញ្ហែនែះ។ 

ភ្ញៀវាំងអស់ក្នុងស្ទូឌីយោឆ្ល្រយសំណួរអំពីឥរិយបថរបស់ពួកគែចំពោះការរួមភែទ 
មុនពែលរៀបការ។ ាែបពែលដែលនារីៗយល់ាែបថាទំនាក់ទំនងផ្លូវភែទគឺអាច 
ទទួលយកបានតែកែែយពែលរៀបការប៉ុណោ្ណែះ កែុមអ្នកយកសម្លែងធ្វ្របទភ្លែងហុីប
ហប់យល់ឃ្រញថាទំនាក់ទំនងមុនពែលរៀបការគឺធម្មតា ល្គឹកណាភាគីាំងសង 
ខាងយល់ពែមជមួយគា្នែដោយគា្មែនការបង្ខិតបង្ខំ។ ពិធីករស្ទូឌីយោគឺ យ៉ែរ៉ូនិងសារី
តារំលឹកទសែសនិកជនថាប្រោះបីជតម្លែបែពែណីបានផ្លែស់ប្តូរយ៉ែងណាក៏ដោយក៏
ការោរពគា្នែ និងការយល់ពែមពីសងែសារ ឬប្តីបែពន្ធ គឺជមូលដ្ឋែនគែឺះនែរាល់ទំនាក់ 
ទំនងដ៏រឹងមាំាំងអស់ ហ្រយរំលឹកផងដែរថាការបែ្រកមា្លែំងបាយាប់បង្ខំគឺមិនអាច 
ទទួលយកបានឡ្រយ។

ភាគទី៨

ប្រសិនបើដ្រគូអ្នកមិនចង់រួមភ្រទអ្នកត្រូវត្រគោរពតាមការសម្រ្រចចិត្តរបស់ាត់

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ កែុមអ្នកយកសម្លែងធ្វ្របទភ្លែងហុីបហប់៖លកតូនីវិនសុន (Tony Winson) លកម៉មចំរីន,  
អ្នករាំមាន អ្នកនាងយ៉ូគូ (Yoko)អ្នកនាងរែប៊ែខា (Rebbeca) អ្នកនាងទីតា(Ti Ta) និងអ្នកនាងដែកគី(Decky)
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ទំនាក់ទំនង 
ការគោរពគ្ន្រ និង 

ការយល់ព្រម

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិាល៖

 » បង្ក្រនការយល់ដឹងអំពីអំព្រខុសចែបាប់នែការរំលភ 
សែពសន្ថវៈ និងអំព្រហិងែសាផ្លវូភែទជពិសែស 
ជមួយកែមុោលដៅដូចជកម្មករចំណាកាែកុ
ជបុរស និងបុគ្គលិកមណ្ឌលកមែសាន្ត

 » សួរដែញដោលពីការយល់ឃ្រញនែសិទ្ធិ  
រួមភែទដែលបុរសតែវូមាន

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ផ្តល់ឱកាសបែកឹែសាយោបល់ដល់ជនរងគែែះនែ 
ការរំលភសែពសន្ថវៈ

 » ល្រកទឹកចិត្តអតិថិជនដូចជបុគ្គលិកមណ្ឌល 
កមែសាន្តជដ្រមឲែយចែះការារខ្លនួបែឆំងនឹងអំព្រ 
ហិងែសាផ្លវូភែទ

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

ចំណុចរៀនសូត្ពីស្ទឌីូយោ៖
 » ដែគូាំងពីរតែវូតែយល់ពែមចំពោះការរួមភែទដោយគា្មែនការបង្ខតិបង្ខំ
 » ការបង្ខនំរណាមា្នែក់ឲែយរួមភែទគឺមិនមែនជអំព្រល្អ/អសា្ចែរែយ/ទទួលការគារពនះទែ

របៀប និងកន្ល្រងសម្រ្រប់ប្រើរឿងសម្ត្រងន្រះ៖ 

 » វីដែអូនែះគឺមានបែយោជន៍ជពិសែសនៅក្នងុកែមុ យុវវ័យគា្នែាែ្រន ជទីដែលគែអាចពិភាកែសាអំពី
ការផ្លែស់ប្តរូឥរិយបទនៅកម្ពជុនិងអំពីការយល់ពែម ាំងនៅតាមទីកែងុ និងជនបទ

 » ការវិភាគជលក្ខណៈគែួសសារបែបនែះមានបែយោជន៍ដ្រមែបីឲែយមានការចូលរួមរបស់ឪពុកមា្តែយ 
ក្នងុការនិយយៅកាន់កូនៗរបស់ខ្លនួអំពីសុខភាពផ្លវូភែទនិងសុខភាពបន្តពូជរបស់ពួកគែ

 » មានបែយោជន៍ចំពោះ ការបញ្ចែងំខែសែភាពយន្តដល់កែមុោលដៅនៅតាមសាកលវិទែយាល័យ 
សាលារៀន មណ្ឌលសំចតអង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល និងមណ្ឌលកមែសាន្តនានា
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ភាគទី៩

ប្រសិនបើអ្នករួមភ្រទមិនបានការពារអ្នកគួរត្រទៅរកស្រវាការប្រឹក្រយោបល់ធ្វើត្រស្តឈមរកក្រេរគគ្រេសសនិិកាមេរគ  
ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និិរក្រយការសម្ង្រត់(VCCT)

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖តារាសម្តែង លក សុខ វិសាលបែសិទ្ធ(ទីណូ)
អ្នកនាង ធូ កញ្ញែប៊ែល មនែ្តីបច្ចែកទែសជន់ខ្ពស់ខាងសមហរណកម្មសែេពីអង្គការសុខភាពគែួសសារអន្តរជតិ FHI 360

សាច់រឿងសង្ខ្ប

ខណៈពែលដែលយ៉ែណានិងឆលីបានតែឹមតែាប់អារម្មណ៍មកល្រគា្នែ 
ៅវិញៅមកទីបំផុត  សីាយកឈ្នះបែះដូងរបស់េ៉ែន់ឌីបានហ្រយ។ 
ាែបពែលជមួយគា្នែនែះដែរទីណូមានក្តីបារម្ភថា ខ្លួនអាចនឹងឆ្លងជំងឺ 
កាមរោគកែែយពែលរួមដំណែកជមួយនារីមា្នែក់ដោយមិនបានបែ្រសែែម 
អនាម័យ។ ឆលីបញ្ចុះបញ្ចូលទីណូឲែយៅស្វែងរកជំនួយបែកបដោយ 
ជំនាញវិជ្ជែជីវៈនិងអមដំណ្ររទីណូៅកាន់គ្លីនិកពែយាបាលជំងឺជកន្លែង 
ដែលទីណូកែែយមកដឹងថាខ្លួនមានសុខភាពល្អ។ទីណូសនែយាកែបែែ 
អត្តចរិករបស់ខ្លួន។

កែុមគែួសសារពិភាកែសាអំពីរោគសញ្ញែនែជំងឺកាមរោគ។ ខណៈពែលដែល 
ឪពុកចង់បញ្ចប់ការពិភាកែសានែះ ជីដូននិយយថាេជការបែស្ររក្នុងការ 
ស្វែងរកដំបូនា្មែនបែកបដោយជំនាញវិជ្ជែជីវៈនិងបែ្របែែស់វិធីសាា្តែបែប 
ទំន្របជំនួសឲែយការបែ្របែែស់ទមា្លែប់បុរាណ។

យ៉ែរ៉ូ និងសារីតាសា្វែគមន៍តារាសម្តែងសុខ វិសាលបែសិទ្ធ(ទីណូ) មក 
កាន់ស្ទូឌីយោ ដែលនៅក្នុងឈុតវីដែអូខ្លីនែះ លកបានៅកាន់មណ្ឌល 
សុខភាពជនបទមួយកន្លែងដ្រមែបីបងា្ហែញទសែសនិកជនអំពីអ្វីដែលរំពឹងទុក  
បែសិនប្រអ្នកៅពិនិតែយឈមរកកាមរោគ។ លកល្រកទឹកចិត្តឲែយ 
ទសែសនិកជនមិនតែូវខា្មែស់អៀនទែ តែៅធ្វ្រតែស្តឈមបែសិនប្រគាត ់
បានរួមភែទដោយមិនបានការារ។ អ្នកនាងធូ កញ្ញែប៊ែល មកពីអង្គការ 
សុខភាពគែួសសារអន្តរជតិ FHI360 ពនែយល់អំពីរោគសញ្ញែផែសែងៗនែជំង ឺ
កាមរោគនិងផលវិបាកធំៗនែជំងឺនែះចំពោះសុខភាពបុរស និងា្តែី។
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ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិាល៖

 » បង្ក្រនការយល់ដឹងអំពីសញ្ញែនិងរោគសញ្ញែនែជំងឺ 
កាមរោគនិងល្រកទឹកចិត្តឲែយបែ្របែែស់សែេ 
សុខភាពផ្លវូភែទសមែែប់ការពែយាបាល។ បង្ក្រន 
ការយល់ដឹងអំពីគែែះថា្នែក់នែការមិនពែយាបាលជំងឺ 
កាមរោគ

 » ជមែញុឲែយមានការពិភាកែសាក្នងុចំណោមមិត្តភក្តនិិង 
កែមុគែួសសារដ្រមែបីទទួលបាននូវភាពកា្លែាន និង 
ស្វែងរកសែេគំាទែដែលមានជំនាញវិជ្ជែជីវៈ

 » ពែយាយមនិយយអំពីការពិនិតែយឈមរកជំងឺ 
កាមរោគឲែយៅជធម្មនិយម ជជងរឿងបមែែម 
បិទបំាង និងៅធ្វ្រតែស្តឈមរៀងរាល់៣ខែម្តង 
សមែែប់អ្នកបែឈមខ្ពស់បំផុត 

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

ចំណុចរៀនសូត្ពីស្ទឌីូយោ៖
 » មែរោគអែដស៍អាចឆ្លងតាមរយៈការរួមភែទដោយមិនបានការារ
 » ជំងឺកាមរោគអាចនឹងមាន ឬមិនមានរោគសញ្ញែនះទែ បុ៉ន្តែប៉ះាល់សុខភាពក្នងុរយៈពែលវែង
 » បែសិនប្រអ្នកមានជំងឺកាមរោគ សូមបែែប់ដែគូរបស់អ្នកនិងល្រកទឹកចិត្តគាត់ឲែយធ្វ្រតែស្តឈម
 » ចូរកំុរីសអ្រង អ្នកមានជំងឺកាមរោគ
 » អ្នករស់នៅជមួយមែរោគអែដស៍មានសិទ្ធដូិចមនុសែសគែប់រូបផែសែងទៀតដែរ

របៀប និងកន្ល្រងសម្រ្រប់ប្រើរឿងសម្ត្រងន្រះ៖ 

 » មានបែយោជន៍ខា្លែងំណាស់សមែែប់ការបណ្តះុបណា្តែលនិងការផែសព្វផែសាយសមែែប់កែមុបែឈម 
ខ្ពស់នឹងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ ដូចជបុគ្គលិកមណ្ឌលកមែសាន្ត កម្មករកាត់ដែរ និងបណា្តែបុរសដែល 
មិនពែមបែ្រសែែមអនាម័យ

 » សមាែបសមែែប់បន្ទប់រង់ាំនៅតាមមណ្ឌលសុខភាព និងមជែឈមណ្ឌលសហគមន៍ដ្រមែបីប្រកឲែយ 
មានការពិភាកែសាជមួយអតិថិជនអំឡុងពែលនែការពិគែែះយោបល់ 

ការឆ្លងជំងឺកាមរោគ 
និងម្ររោគអ្រដស៍

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » សួរអតិថិជនាំងអស់ដែលបានទសែសនាខែសែ 
ភាពយន្តភាគទូរទសែសន៍នៅក្នងុបន្ទប់រង់ាំ  
អំពីរោគសញ្ញែចុងកែែយ

 » ពនែយល់អំពីរោគសញ្ញែនែជំងឺកាមរោគនិងផ្តល់ 
ព័ត៌មានស្តពីីការពែយាបាលនិងវិធីការារ

 » ផ្តល់ពត៌មានអំពីការពែយាបាលមែរោគអែដស៍ 
ដែលាក់ព័ន្ធ

 » ល្រកទឹកចិត្តឲែយអតិថិជនមានជំងឺកាមរោគ 
យកដែគូ/សងែសាររបស់ពួកគែមកធ្វ្រតែស្តឈម 
និងទទួលការពែយាបាល 



24

ភាគទី១០

ការប្រើស្រ្រមអនាម័យមិនម្រនន័យថាមិន ស្រាញ់ ឬមិនទុកចិត្តនៅក្នុងទំននាក់ទំននងនោះទ្រ

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ កែុមតនែ្តី Cool Spring Band រួមមានលក Cory និង លក Wendy

សាច់រឿងសង្ខ្ប

ឆលីរងសមា្ពែធពីទីណូនៅពែលទីណូបែែប់គាត់ថា មធែយាបាយតែមួយគត់ដ្រមែបីបងា្ហែញាែឡញ់យ៉ែងពិតបែែកដ នះគឺ តាមរយៈការ  
រួមភែទ។ យ៉ែណាបារម្ភថាបែហែលជគាត់មិនធ្វ្រយ៉ែងនែះចំពោះនាងនះទែ ហ្រយក៏បានដឹងរឿងនែះនៅថ្ងែខួបកំណ្រតរបស់គាត់។ 
យ៉ែណាមានគមែែងរៀបចំពិធីជប់លៀងខួបកំណ្រតគួរឲែយភា្ញែក់ផ្អ្រលមួយសមែែប់គាត់ ដែលជយប់ដ៏ពិសែសសមែែប់ឆលី។ ឆលីយល់
ចែឡំយប់ពិសែសនែះដោយគិតថាពួកគែ នឹងបានរួមភែទជមួយគា្នែជមិនខាន។ជមួយគា្នែនែះដែរេ៉ែន់ឌី និងសីាពិភាកែសាថាត្រពែល 
វែលាដែលស័ក្តិសមដ្រមែបីមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភែទគឺមុនពែលរៀបការឬកែែយពែលរៀបការ ចំណែកឯកែសរលាក់ខ្លួននៅតាមបារដោយសារ
តែមា្តែយរបស់នាងមិនទទួលសា្គែល់នាងជមនុសែសខ្ទ្រយ។ កែែយមកនៅឯពិធីជប់លៀងដ៏ភា្ញែក់ផ្អ្រលនះឆលីបានដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួន។

គែួសសារជនបទមានសែចក្តីរំភ្របរីករាយ។បងប្អូនតែឡប់មកពីបែទែសថែវិញដោយនាំយកមកនូវកាដូជាែ្រន។ប៉ុន្តែនៅពែលដែលកែុម 
គែួសសារនែះ ទុកឱកាសឲែយប្តីបែពន្ធដែលបានរៀបការរួចឲែយនៅតែពីរនាក់ បុរសជប្តី មានការខកចិត្ត ពែែះបែពន្ធគាត់សុំឲែយគាត់បែ្រសែែម 
អនាម័យ។ នៅទីបំផុតពួកគែបានយល់ាែបគា្នែថា សែែមអនាម័យមិនមានន័យថានាងាែឡញ់គាត់តិចជងមុននះទែ ប៉ុន្តែេ 
ឧបករណ៍ដ៏មានសារៈបែយោជន៍ក្នុងការទប់សា្កែត់ជំងឺកាមរោគ និងការមានផ្ទែពោះតៅទៀត។

យ៉ែរ៉ូនិងសារីតាពិភាកែសាអំពីការបែ្របែែស់សែែមអនាម័យជមួយកែុមតនែ្តី One Spring Band។ ពួកគែយល់ាែបថាេគឺជការទទួលខុស
តែូវរបស់បុរសនិងា្តែីក្នុងការបែ្របែែស់សែែមអនាម័យដ្រមែបីការារខ្លួនបែឆំងនឹងមែរោគអែដស៍ និងដ្រមែបីកាត់បន្ថយានិភ័យឲែយនៅ 
កមែិតអបែបបរមាផងដែរ។ ពិធីករាំងពីររំលឹកទសែសនិកជនថាអ្នកដែលរស់នៅជមួយមែរោគអែដស៍អាចរស់នៅជីវិតធម្មតាជមួយនឹង 
ការទទួលបានថា្នែំពែទែយ ហ្រយស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការោរព និងសិទ្ធិស្ម្រគា្នែ។
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ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិាល៖

 » ផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ា្តែ ីចរាការបែ្រសែែម 
អនាម័យជមួយដែគូរបស់ពួកគែ

 » ល្រកទឹកចិត្តដល់បុរសឲែយមានដក់សែែម 
អនាម័យជប់ខ្លនួជនិច្ច

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

ចំណុចរៀនសូត្ពីរឿងភាគ៖
 » ការនិយយថា ទែចំពោះការរួមភែទ គឺជការតែមឹតែវូ ប្រោះបីជអ្នកាែឡញ់ដែគូរបស់អ្នក  

យ៉ែងណាក៏ដោយ
 » េជសិទ្ធរិបស់អ្នកក្នងុការទទូចឲែយដែគូអ្នកបែ្រសែែមអនាម័យក្នងុពែលរួមភែទ

របៀប និងកន្ល្រងសម្រ្រប់ប្រើរឿងសម្ត្រងន្រះ៖ 

 » មានបែយោជន៍សមែែប់ការពិភាកែសាជមួយនឹងគូសា្វែមីភរិយ បុគ្គលិកមណ្ឌលកមែសាន្ត 
កម្មករកាត់ដែរ កែមុបុរស ការាក់បញ្ចែងំតាមសាកលវិទែយាល័យនិងសាលារៀននៅក្នងុវគ្គ 
ផែសព្វផែសាយមិត្តអប់រំមិត្ត

 » បងា្ហែញនៅតាមសហគមន៍ោលដៅដ្រមែបីបងែៀនដល់គូសា្វែមីភរិយដែលបានរៀបការ និងអ្នក 
មិនាន់រៀបការថា ការបែ្រសែែមអនាម័យគឺជរឿងធម្មតាដ្រមែបីបងា្កែរការមានផ្ទែពោះ

 » ពិារណាអំពីការបងា្ហែញសែែមអនាម័យ

ការឆ្លងជំងឺកាមរោគ 
និងម្ររោគអ្រដស៍

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ពនែយល់អំពីរោគសញ្ញែនែមែរោគអែដស៍ដល់ 
អតិថិជន និងសិទ្ធរិបស់ពួកគែក្នងុការរស់នៅ 
បែកបដោយសុខភាពល្អ

 » ល្រកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនរៀបការរួច និងមិន 
ាន់រៀបការឲែយបែ្រសែែមអនាម័យដ្រមែបីការារ 
ជំងឺកាមរោគនិងការមានផ្ទែពោះដោយចែដនែយ 
បូករួមាំងការពនែយារកំណ្រតល្រកទីពីរបន្ថែមទៀត

 » ល្រកទឹកចិត្តដល់អ្នកបែឈមខ្ពស់បំផុតឲែយបែ្រវិធី 
សាា្តែការារទ្វែរដង គឺបានន័យថាបែ្រសែែម 
អនាម័យ ពែមាំងវិធីសាាែ្តពនែយារកំណ្រតមួយ 
ផែសែងទៀតដ្រមែបីការារជំងឺកាមរោគ/មែរោគអែដស៍
ក៏ដូចជការមានផ្ទែពោះដោយគា្មែនការគែែងទុក



26

សាច់រឿងសង្ខ្ប

យុវតីក្នុងរឿង ភា្ញែក់ផ្អ្រលជខា្លែំងនៅពែលដឹងថាោរបានលួចលុយរបស់ពួកគែអស ់
រលីងពីាងកាហ្វែ ប៉ុន្តែបន្តិចកែែយមកក៏យល់ថាោរនះបែែកដជអ្នកបមែ្រាែីថ្ម ី
ឈ្មែះពែជែ ជមិនខាន។ ការបែមា៉ែញ់ស្វែងរកពែជែបាននាំពួកគែៅដល់គ្លីនិក 
ពែយាបាលមិនគួរឲែយទុកចិត្តមួយកន្លែងដែលពែជែកំពុងពែយាយមរំលូតកូនដោយ 
លួចលាក់។ យុវតីយ្រង បានយកពែជែៅគ្លីនិកពែយាបាលផ្លូវការ និងគួរឲែយទុកចិត្តមួយ 
ឈ្មែះថាគ្លីនិករា៉ែក់ ពែមាំងសនែយាគាំទែពែជែទែយ៉ែងពែញទំហឹង មិនថាពែជែសមែែច 
ចិត្តបែបណានះទែ។ 

ការម្រលឃ្រញពែជែនៅគ្លីនិកដូច្នែះ បានាក់ទម្លុះភាពភ័យខា្លែចរបស់ឪពុកជនបទ 
មា្នែក់នែះ ដែលថាកូនាែីគាត់អាចនឹងមានមិត្តបែុសហ្រយក៏បែហែលជអាចនឹងមាន 
ផ្ទែពោះ ផងដែរ។ គាត់បានរកឃ្រញទូរស័ព្ទរបស់នាងជមួយនឹងលែខទូរស័ព្ទបែុសៗ 
ដែលនាងបានទូរស័ព្ទៅ។ លែខមួយក្នុងចំណោមលែខាំងនះគឺជរបស់អ៊ិនថានូ  
(Inthanou) ជលែខសែេទូរសព្ទ័បនា្ទែន់អំពីសុខភាពផ្លូវភែទ និងសុខភាពបន្តពូជ។  
កូនាែីបានបន្ធូរបន្ធយភាពភ័យខា្លែចរបស់ឪពុកខ្លួនដោយនិយយៅកាន់គាត់ថានាង 
យល់ដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវភែទ និងសុខភាពបន្តពូជ ពែមាំងបានតែៀមខ្លួនរួចជសែែច 
ហ្រយ ដូច្នែះលកឪពុកមិនាំបាច់បារម្ភអ្វីនះទែ។

យ៉ែរ៉ូ និងសារីតាសា្វែគមន៍អ្នកនាងឈង េ៉ែន់ដែត មកពីអង្គការមា៉ែរីស្តូបអន្តរជតិកម្ពុជ 
ធ្វ្រជអ្នកដក់ពិន្ទុនៅក្នុងសំណួរខ្លីៗរេងតារាសម្តែង ឌុច លីដ និងមា៉ែក សែនសូនីតា 
អំពីជមែ្រសនែការមានផ្ទែពោះនិងបរិបទកែបខ័ណ្ឌគតិយុត្តិនែជមែ្រសាំងនះនៅកម្ពុជ។

ភាគទី១១

ការរំលូតកូនគ្មានសុវត្ថិភាព គឺមានគាាះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ 

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ តារាសម្តែងអ្នកនាង ម៉ក់ សែនសូនីតា និងតារាសម្តែងអ្នកនាង ឌុច លីដ 
និងអ្នកនាង ឈង េ៉ែន់ដែត មនែ្តីទីផែសារ និងទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការម៉ាែរីស្តូបអន្តរជតិកម្ពុជ
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ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិាល៖

 » បង្ក្រនការយល់ដឹងអំពីភាពាែបចែបាប់នែការរំលូត 
កូនដោយសុវត្ថភិាពដែលមានអាយុតែមឹ១២ 
សបា្តែហ៍ ឬតិចជងតែបុ៉ណោ្ណែះ

 » ពនែយល់ពីអត្ថបែយោជន៍នែការបែ្របែែស់វិធីសាាែ្ត 
ពនែយារកំណ្រតដ្រមែបីបងា្កែរការមានផ្ទែពោះដោយ 
ចែដនែយ

 » ពិភាកែសាអំពីជមែ្រសផែសែងៗគា្នែ និងបំបាត់ការយល់ 
ចែឡំជទូៅ ជពិសែសាក់ទងនឹងថា្នែពំនែយារ 
កំណ្រតបនា្ទែន់កែែយពែលរួមភែទ 

 » បង្ក្រនការយល់ដឹងថាការធ្វ្រផែនការគែួសសារ  
និងការពនែយារកំណ្រតគឺជសិទ្ធរិបស់បុគ្គល

 » បុគ្គលនីមួយៗមានសិទ្ធកិ្នងុការសមែែចចិត្តដោយ 
សែរី និងបែកបដោយការទទួលខុសៅល្រចំនួន 
កូនដែលចង់បាន និងពែលវែលាសមាែប 
ដែលតែវូមានកូន 

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

ចំណុចរៀនសូត្ពីស្ទឌីូយោ៖
 » បែ្រវិធីពនែយារកំណ្រតដ្រមែបីបងា្កែរការមានផ្ទែពោះដោយមិនចង់បាន
 » ទីកន្លែងដែលទទួលបានសែេបែកបដោយសុវត្ថភិាព
 » ការរំលូតកូនកែែម១២សបា្តែហ៍ដោយសុវត្ថភិាពគឺជការាែបចែបាប់នៅក្នងុបែទែសកម្ពជុ

របៀប និងកន្ល្រងសម្រ្រប់ប្រើរឿងសម្ត្រងន្រះ៖ 

 » មានបែយោជន៍ជពិសែសសមែែប់ការពិភាកែសាជមួយយុវតីមណ្ឌលកមែសាន្ត រោងចកែកាត់ដែរ   
និងមណ្ឌលសុខភាព

 » បងា្ហែញនៅតាមសាកលវិទែយាល័យនិងសាលារៀនសមែែប់យុវតីសិកែសារៀនសូតែអំពីានិភ័យនែ
ការមានផ្ទែពោះដោយចែដនែយ

 » វគ្គអប់រំផែសព្វផែសាយដឹកនំាដោយកែមុមិត្តអប់រំមិត្ត

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ពិភាកែសាអំពីការពនែយារកំណ្រតដែលមានការពិគែែះ 
យោបល់ពីជមែ្រសដែលទទួលបានព័ត៌មានពែញ 
លែញ និងអត្ថបែយោជន៍នែការបែ្របែែស់ការពនែយារ 
កំណ្រត ជពិសែសគឺដ្រមែបីការារកំុឲែយមានផ្ទែពោះ 
ដោយ គា្មែនការគែែងទុក

 » បង្ក្រនការយល់ដឹងថាការរំលូតកូនគា្មែនសុវត្ថភិាព 
អាចបង្កឲែយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ។ ឱសថបុរាណ  
និងការចែបាច់ពោះគឺមិនមានសុវត្ថភិាពទែ ហ្រយ 
អាចបណា្តែលឲែយហូរឈមាែ្រន និងឈឺពោះ 
ខុសធម្មតាថែមទៀតផង

 » ល្រកទឹកចិត្តឲែយអតិថិជនជនិច្ចកាលស្វែងរក 
ដំបូនា្មែនវែជ្ជមសាាែ្តជំនួសឲែយការបែ្រថា្នែដំោយខ្លនួឯង

 » ធានារកែសាការសមា្ងែត់ជូនអតិថិជន និងោរពតាម
ការសមែែចចិត្តរបស់អតិថិជនមា្នែក់ៗ

ជម្រើស
មានផ្ទ្រពោះ
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សាច់រឿងសង្ខ្ប

មា្ដែយរបស់កែសរមកាងកាហ្វែសុំឲែយកែសរតែឡប់មកផ្ទះវិញ។ កែសរ និយយថានាងនឹងតែឡប់ៅផ្ទះវិញបែសិនប្រមា្ដែយរបស់ 
នាងទទួលយក  ារិករបស់នាង។ មា្ដែយរបស់នាងមិនយល់ពែមទែ ហ្រយបែែប់ឲែយនាងដឹងថាអ្នកផ្ទះ នឹងយកផ្ទះ នៅកែុងកែបដែល 
ធា្លែប់បានឲែយប៉ុនា្មែនឆ្នែំមុន មកកាន់កាប់វិញ។ អ្នកាំងអស់គា្នែសមែែចចិត្តនាំគា្នែៅកែុងកែបជកន្លែងដែល ទីណូ បែែប់ឆលីថា 
គាត់យល់ឃ្រញថាពីឪពុកមា្ដែយរបស់គាត់នឹងមិនយល់ពែមឲែយឆលីាែលាញ់ យ៉ែណាទែ។ ឆលី បានខូចចិត្ត ប៉ុន្តែយ៉ែណា 
ពែយាយមពនែយល់ គាត់ ថា មានតែនាងទែគឺជអ្នក សមែែចចិត្តថានឹង ចង់រស់នៅជមួយអ្នកណាមា្នែក់នះ។ ឆលី ជួយ សីាឲែយ  
ចូលដណ្តឹង េ៉ែន់ឌី។ សីា និង េ៉ែន់ឌី បានភា្ជែប់ាកែយជមួយគា្នែ។ 

ដូង និងមា៉ែរីមា៉ែ នាំមិត្តភ័ក្តែបែុសាែីរបស់ពួកគែៅជួបកែុមគែួសសាររៀងៗខ្លួន។ ឪពុកមា្ដែយយល់ពែមឲែយកូនបែុសមានសងែសារ ប៉ុន្តែ 
មិនអនុញ្ញែតឲែយកូនាែីមានសងែសារទែ។ និមល ដែលជកូនបែសាាែីបានៅមណ្ឌលសុខភាព សាកសួរអំពីជមែ្រសនែការពនែយា 
កំណ្រតបែបទំន្របដ្រមែបីជួយការារការមានផ្ទែពោះនៅពែលប្ដីរបស់នាងតែឡប់មកពីបែទែសថែវិញ។ ឪពុកសមែែចចិត្តយកកូន 
ដែលមានវ័យក្មែងាំងអស់ៅមណ្ឌលសុខភាពរៀនពីការពនែយាកំណ្រតបែបទំន្រប ដ្រមែបី ពួកគែអាចការារខ្លួន ។

យ៉ែរូ និងសារីតាជជែកគា្នែអំពីតួសម្ដែងគែួសសារជនបទនៅក្នុងបន្ទប់ផែសាយអំពីបទពិសធនែការសម្ដែងរបស់ពួកគែក្នុងការពិភាកែសា 
ជគែួសសារ និងអ្វីដែលពួកគែបានរៀនពីបញ្ហែាំងអស់នៅក្នុងគែួសសារាក់ទិននឹងសុខភាពផ្លូវភែទ និងសុខភាពបន្តពូជ ។
តារាសម្ដែង យ៉ែណា កែសរ និងឆលី ចូលរួមជជែកពិភាកែសាស្ដីពីឱកាសផែសែងៗដែលពួកគែចូលចិត្ត ។ យ៉ែរ៉ូ និងសារិតាបញ្ចប ់
ការសម្ដែងអំពីចំណុចដែលតែូវសិកែសាស្វែងយល់ ាំងអស់ដែលាក់ទិនៅនឹងការពនែយាកំណ្រតបែបទំន្រប និងជមែ្រស 
នែការមានផ្ទែពោះ។

ភាគទី១២

ការទទួលបានសេវា វិធីសាស្តេពនេាកំណើតបេបទំនើបគឺជាសិទ្ធិរបស់ស្ដ្េីវ័យក្មេងគេប់រូបោយមិនគិតពីអាយុ 
សា្ថេនភាពគេួសារ និងទំនោរផ្លូវភេទ។

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ 
កែុមសិលែបករសម្តែងផ្នែកការពិភាកែសាគែួសសារជនបទ៖ 
លក ម៉ម សារិក ដ្ររតួជឪពុក, អ្នកាែី ជ ចរិយ 
ដ្ររតួជមា្ដែយ, លក សុខ ដន ដ្ររតួជ យយ,  
កញ្ញែ ឌី សូណីតា ដ្ររតួជ កូនបែសាាែី

តួសម្ដែងនៅតាមកម្មវិធីទូរទសែសន៍៖ 
កញ្ញែ មាន សូណីតា តួឯកាែី, កញ្ញែ ច័ន្ទ ាែីរ័ត្ន តួឯកាែី, 
លក គឹម សារុន (សែម) តួឯកបែុស/អ្នកចំរៀង
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ជម្រើស
មានផ្ទ្រពោះ

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិាល៖

 » បំបាត់ជំនឿមិនពិតអំពីការពនែយារកំណ្រត ជ 
ពិសែស គឺគំនិតដែលថាការពនែយារកំណ្រតមាន 
សមែែប់តែា្ដែរីៀបការរូចបុ៉ណោ្ណែះ ហ្រយជំនឿមិន 
ពិតាំងនះមានផលប៉ះាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព

 » ពនែយល់ដល់អតិថិជនពីសិទ្ធរួិមភែទ និងបន្តពូជ 
របស់ពួកគែ

 » ល្រកទឹកចិត្ត ា្តែឲីែយស្វែងរកជំនួយបែកបដោយ 
វិជ្ជែជីវៈ ពីមណ្ឌលសុខភាពជជងការបែ្របែែស់ 
ថា្នែដំោយខ្លនួឯង

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

ចំណុចរៀនសូត្ពីស្ទឌីូយោ៖
 » យុវជន និងអ្នកមិនាន់រៀបការមានសិទ្ធសិ្ម្រគា្នែក្នងុការទទួលបានសែេនិង ព័ត៌មាន អំពី 

សុខភាពផ្លវូភែទ និងសុខភាពបន្តពូជដោយសមា្ងែត់ និងគា្មែនការភ័យខា្លែចចំពោះការរីសអ្រង
 » ា្តែ ីឬយុវតីតែវូបានទទួលការគំាទែជពិសែសពីដែគូដ្រមែបីយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លវូភែទ 

និងសុខភាពបន្តពូជ 

របៀប និងកន្ល្រងសម្រ្រប់ប្រើរឿងសម្ត្រងន្រះ៖ 

 » មណ្ឌលសុខភាព
 » ជមួយនឹងបុគ្គលិកកន្លែងកំសាន្តក្មែងៗ, នៅឯសាលារៀន និងសាកលវិទែយាល័យ
 » កិច្ចពិភាកែសាគា្នែជកែមុៗជមួយនឹងអ្នកចូលរួមបែសុាែដី្រមែបីពិភាកែសាពីការោរពគា្នែៅវិញៅមក

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ផ្ដល់ដំបូនា្មែនដល់ា្ដែគីែប់រូបឲែយស្វែងរកការណែនំា
ការពនែយាកំណ្រត បែបវែជ្ជមសាា្តែ  និងធានាថា  
ពួកគែអាចស្វែងរកវិធីសាា្តែដែលសមាែប 
ចំពោះគែបំផុត

 » ថា្នែពំនែយារកំណ្រតបនា្ទែន់ គឺជវិធីសាា្តែបមែងុ មួយ
ក្នងុករណីបនា្ទែប់ពីមានការរួមភែទដោយមិនបាន 
ការារ ឬរងអំព្រហិងែសាផ្លវូភែ

 » អប់រំអំពីានិភ័យ នែការពន្លតូកូនដោយគា្មែន 
សុវត្ថភិាព

 » ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ា្តែគីែប់រូបអំពីជមែ្រសគមែែង 
គែសូាររបស់ពួកគែ

+



30

ភាគទី ១ ដល់ភាគទី ៤
 » េមិនថ្វទីែគែែន់តែនិយយថាទែចំពោះការរួមភែទ
 » ការដែលមានកូននៅក្មែងពែកនឹងផ្ដល់ផលពិបាកដល់ 

សង្គមសែដ្ឋអកិច្ច
 » ោះប្រអ្នកមានអារម្មណ៍ ាក់ាញចំពោះ បុរស ឬា្តែឬីក៏ 

ាំងពីរភែទក៏ដោយ ក៏ មនុសែសាំងអស់គឺមានសិទ្ធសិ្ន្រគា្នែ
 » អ្នកក៏អាចមានផ្ទែពោះដោយសារ ការរួមភែទតែមួយល្រក

 
ភាគទី ៥
ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងរឿងល្ខន្ 
 » មនុសែសពែញវ័យតែវូទទួលខុសតែវូចំពោះការការារខ្លនួ

ចំណុចរៀនសូត្ពីអង្គហ្តុ 
 » ការពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របស័ក្តសិមសមែែប់មនុសែសមិន 

ាន់រៀបការ
 » ការពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របគឺមានសុវត្ថភិាព និងបែសិទ្ធភាព 

ការារកំុឲែយ មានផ្ទែពោះ
 » វិធីសាា្តែលកាក់ទឹកចែញ គឺពោរពែញៅដោយ 

ការបែថុយបែថាន និងគា្មែនបែសិទ្ធភាពដល់ការការារមិន 
ឲែយផ្ទែពោះនះទែ

ភាគទី ៦
ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងរឿងល្ខន្
 » េមិនថ្វទីែដែលា្ដែនិីយយអំពីការរួមភែទក៏ដូចជបុរសដែរ

ចំណុចរៀនសូត្ពីអង្គហ្តុ 
 » តែវូកា្លែានដ្រមែបីពិភាកែសាពីរឿង SRH
 » ការនិយយអំពីក្ដកីង្វល់ SRH របស់អ្នកជមួយគូស្នែហ៍ 

និងសងែសារបស់អ្នកគឺជរឿងសំខាន់
 » មនុសែសវ័យក្មែង និងមនុសែសមិនាន់រៀបការមានសិទ្ធសិ្ម្រ 

គា្នែក្នងុការទទួលយកសែេ ព័ត៌មាន SRH ពែញលែញនិង 
ដោយសមា្ងែត់ និងគា្មែនការភ័យខា្លែចនែការរីសអ្រង

ភាគទី ៧
ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងរឿងល្ខន្ 
 » មនុសែសគែប់គា្នែតែវូនឹងទទួលបានការ ោរពដោយមិន 

គិតពីភែទឬទំនរផ្លវូភែទ ។
 » មនុសែសដែលផ្ទកុមែរោគ HIV មានសិទ្ធសិ្ម្រគា្នែដូចជអ្នករា

ល់គា្នែដែរ
ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នងស្ទឌីូយោ  
 » ថ្វ្រប្រអ្នកាប់អារម្មណ៍ ាំងបុរស ឬា្តែឬីាំងពីរភែទ 

ក៏ដោយ បុ៉ន្តែមនុសែសាំងអស់គឺដូចគា្នែ
 » មនុសែសគែប់គា្នែតែវូនឹងទទួលបានការោរពដោយ 

មិនគិតពីភែទឬទំនរផ្លវូភែទ
 » មនុសែសដែលផ្ទកុមែរោគ HIV មានសិទ្ធសិ្ម្រគា្នែដូចជ 

អ្នករាល់គា្នែ ដែរ

ភាគទី ៨
ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងរឿងល្ខន្  
 » បែសិនប្រដែគូរបស់អ្នកមិនចង់រួមភែទទែ អ្នកតែវូតែ 

ោរពតាមការសមែែចចិត្តរបស់ពួកគែ
ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងស្ទតីយោបន្ទប់ផ្សាយ 
 » ដែគូាំងពីរនាក់តែវូពែមពែៀងគា្នែចំពោះរួមភែទដោយគា្មែន

ការបង្ខំ
 » ការបង្ខនំរណាមា្នែក់ រួមភែទគឺជរឿងមិនល្អ មិនសបែបាយ 

និងមិនគួរឲែយ ោរពនះទែ

ភាគទី ៩
ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងរឿងល្ខន្  
 » បែសិនប្រអ្នកមានការរួមភែទដោយមិនបានការារអ្នក

គួរតែៅរកសែេធ្វ្រតែស្តឈមរក ជំងឺកាមរោគ និងហីុវ 
ដោយស្មគ័ែចិត្តនិងរកែសាការសមា្ងែត់(VCCT)

ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងស្ទឌីូយោបន្ទប់ផ្សាយ 
 » មែរោគ HIV អាចឆ្លងតាមរយៈការរួមភែទដោយមិន 

បានការារ
 » ជំងឺកាមរោគអាចមាន ឬមិនអាចមានរោគសញ្ញែ បុ៉ន្តែ 

េអាចមានការប៉ះាល់ដល់សុខភាពរយៈពែលយូរ
 » បែសិនប្រអ្នកមាន ជំងឺកាមរោគ សូមបែែប់ដល់ដែគូ 

របស់អ្នក និងល្រកទឹកចិត្ត គាត់ឲែយៅធ្វ្រតែស្តត៍ឈម
 » កំុរីសអ្រងអ្នក មានជំងឺកាមរោគ
 » មនុសែសដែលមានផ្ទកុមែរោគ HIV 

គឺមានសិទ្ធដូិចអ្នករាល់គា្នែ ដែរ។

ការសង្ខ្របន្រចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់
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ភាគទី ១០
 ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងរឿងល្ខន្  
 » ការបែ្របែែស់សែែមអនាម័យមិនមែនមានថាមិន ាែលាញ់ 

ឬមិនចិត្តក្នងុទំនាក់ទំនងនះទែ
 ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងស្ទតីយោបន្ទប់ផ្សាយ 
 » េមិនថ្វទីែដែលនិយយថា ទែ ចំពោះការរួមភែទ 

បែសិនប្រអ្នកាែលាញ់ដែគូរបស់អ្នក
 » េជសិទ្ធរិបស់អ្នកក្នងុការទទួចឲែយដែគូរបស់អ្នកបែ្របែែស់ស្

រោមអនាម័យក្នងុអំឡុងពែលរួមភែទ

ភាគទី ១១
ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងរឿងល្ខន្   
 » ការពន្លតូកូនដោយគា្មែនសុវត្ថភិាពគឺមានគែែះថា្នែក់ខា្លែងំ 

ណាស់
ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងស្ទឌីូយោបន្ទប់ផ្សាយ  
 » បែ្របែែស់ការពនែយាកំណ្រតដ្រមែបីការារការមានផ្ទែពោះដោយ

គា្មែនការគែែងទុក
 » កន្លែងទទួលសែេ សុខភាពមានសុវត្ថភិាពការពន្លូ

តកូនដោយមានសុវត្ថភិាពគឺជការាែបចែបាប់នៅ 
កម្ពជុបានរហូតដល់១២សបា្ដែហ៍។

ភាគទី ១២
ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងរឿងល្ខន្   
 » ការទទួលបានមធែយាបាយពនែយាកំណ្រតបែបទំន្រប

គឺ ជសិទ្ធរិបស់ា្តែវ័ីយក្មែងគែប់រូបដោយមិនគិតពីអាយុ 
សា្ថែនភាពគែួសសារ និងទំនរផ្លវូភែទ។

ចំណុចរៀនសូត្នៅក្នុជងស្ទឌីូយោបន្ទប់ផ្សាយ  
 » មនុសែសវ័យក្មែង និងអ្នកមិនាន់រៀបការមានសិទ្ធសិ្ម្រគា្នែក្នងុ

ការទទួលសែេ ព័ត៌មាន SRH ពែញលែញ ដោយសមា្ងែត់ 
និងគា្មែនការភ័យខា្លែចនែការរីសអ្រង។

 » ា្តែ ីឬក្មែងាែតីែវូទទួលបាននូវការគំាទែពីដែគូជពិសែសក្នងុ
ការទទួលសែេ SRH
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រឿងល្ខ្ននិយយ និងកម្មវិធីរឿងពិតនៅក្នុជង ស្ទូឌីយោគឺត្ូវបានបំព្ញបន្ថ្មដោយកម្មវិធីពិភាក្សាក្នុជងវិទ្យុជតាមការទទួលទូរស័ព្ទចូល 
ប្ចាំសបា្ដ្ហ៍។ ន្ះគឺាមធ្យាបាយមួយដ្លអង្គការ BBC Media Action កម្ពុជាអាចទំនាក់ទំនងដោយផ្ទ្ល់ាមួយទស្សនិជន 
គោលដរបស់យើង។ កម្មវិធីវិទ្យុជបានផ្ដល់ព័ត៌មនបន្ថ្ម ដ្លនឹងប៉ះពាល់ដល់ចំណុចរសើប ន្ទំនៀមទម្ល្ប់ប្ព្ណី មិនអាច 
និយយនៅ់ើទូរទស្សន៍ ហើយដើរតួាច្កចូលមូយដ្លជំរុញឲ្យទស្សនិកជនទទួលស្វាកម្ម SRH និងផលិតផលនៅ កម្ពុជា។ 
កម្មវិធីន្ះ សំដចំពោះក្ុមប្ាជន ដ្លមនអាយុចាប់ពី១៥ ឆ្ន្ំទៅ២៤ ឆ្ន្ំផងដ្រ។ 

កន្លះម៉្ងដំបូងន្កម្មវិធីវិទ្យុជពិភាក្សាសុីជម្្អំពីបញ្ហ្ដ្លបាន់ើកឡើងក្នុជងរឿង កម្មវិធីទូរទស្សន៍។ ពាក់កណ្ត្ល ម៉្ងចុង 
ះ្្យ នឹងមនការចាក់ផ្សាយល្ខ្នខ្លីៗតាមវិទ្យុជ ផ្ដ្តសំខន់ទៅ់ើចំណុចរៀនសូត្សិក្សាស្វ្ងយល់ដូចនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ្រ  
ហើយបនា្ទ្ប់ពី ការពិភាក្សា់ើកទី២ និងការទទួល ទូរស័ព្ទចូល ។ កម្មវិធីន្ះ នឹងអញ្ជើញអ្នកជំនាញមកពីអង្គការដ្លផ្តល់ស្វា 
សុខភាពផ្លូវភ្ទ និងសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចាមន្ទីរព្ទ្យរដ្ឋ និងគ្លីនិកដើម្បីចូលរួមាវាគ្មិនកិត្តិយស និងទទួលទូរស័ព្ទ ពី ប្ិយមិត្ត 
អ្នកសា្ត្ប់ ។ 

កម្មវិធី         ស្ន្រហ9៍ 
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កម្មវិធីរឿងភាគនិងប្ធានបទ

 » ភាគទី ៨ ៖ " ត្រឆែកម្រលទូរស័ព្ទរបស់សងែសារ ខុសអត់?"
 » ភាគទី ៩ ៖ " ត្រការរួមភែទមានន័យថាាែលាញ់មែនឬទែ?"
 » ភាគទី ១០ ៖ " ត្រគូស្នែហ៍ដែលបែ្របែែស់វិធីសាា្តែពនែយារកំណ្រត ពិបាកមានកូនមែនអត់?"
 » ភាគទី ២២ ៖ " ត្ររួមភែទម្ដងអ្នកនឹងមានផ្ទែពោះបានដែរឬអត់?"
 » ភាគទី ២៥ ៖ " ត្របុរសពិតាល់តែមានដែគូរួមភែទាែ្រនតែវូអត់?"
 » ភាគទី ២៩ ៖ " ត្រអ្នកតែវូតែរួមភែទ ដ្រមែបីរកែសាគូស្នែហ៍ពិតអត់?"
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ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ រដ្ឋ្រភិាល៖

 » អនុវត្តការផែសព្វផែសាយមិត្ត អប់រំមិត្តជមួយ អ្នកចូលរួម 
ាំងបែសុាំងាែី

 » ល្រកកម្ពស់ការោរព និងរកែសាភាព ឯកជនក្នងុទំនាក់ទំនង

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ចូរសា្ដែប់ដោយបែងុបែយ័ត្ន ចំពោះការឆ្ល្រយតបរបស់  
នាង សូេតនា និងពែយាយមបែ្ររឿងាំងអស់នែះក្នងុការ 
បែកឹែសាយោបល់នៅក្នងុថ្ងែអនាគត

ការទទួលបានសេវា វិធីសាស្តេពនេាកំណើតបេបទំនើបគឺជាសិទ្ធិរបស់ស្ដ្េីវ័យក្មេងគេប់រូបោយមិនគិតពីអាយុ 
សា្ថេនភាពគេួសារ និងទំនោរផ្លូវភេទ។

"តើឆ្រកមើលទូរស័ព្ទរបស់សង្រសារ ខុសអត់?"

សាច់រឿងសង្ខ្ប

ល្ខែន ៖ វិទូ និង សាវីណា គឺជសងែសានឹងគា្នែ ប៉ុន្តែសាវីណាគឺជ 
ាែ្តីបមែ្រផ្លូវភែទលួចលាក់។ វិទូ ឆែកម្រលទូរស័ព្ទរបស់សាវីណា 
ហ្រយបានរកឃ្រញនូវរឿងសមា្ងែត់របស់នាង ដែលនាំឲែយមាន 
ការមានការឈ្លែះបែកែកគា្នែ។ 

មានការសមា្ភែស ជមួយនឹងនិសែសិតសាកលវិទែយាល័យជា្តែី២រូប
សម្ដែងនូវមតិផ្ទុយគា្នែអំពីបែធានបទនែះ។

សម្ដីដកស្ង់ច្ញពីការហៅទូរស័ព្ទចូល

ាែីអូន (ភែទាែី អាយុ ២២ឆ្នែំ មកពីទីកែុងភ្នំពែញ) 
និយយថា  នាងគិតថាជរឿងធម្មតាទែដែលមិត្តបែុស
នាង ដ្ររលែងជមួយមិត្តជិតស្និត របស់នាង។  ក៏ប៉ុន្តែ
ប្រនាងមានអារម្មណ៍បែច័ណ្ឌ នាងក៏មិននិយយអ្វីដែរ។ 
ភ្ញៀវកិត្តិយសបានពនែយល់ថាការទុកចិត្តគឺជរឿង
ល្អ ហ្រយប្រមានបញ្ហែយ្រងគួតែនិយយចែញមក 
បែស្ររជងលាក់លាម

ភាគទី៨
ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ កញ្ញែ នាង សូេតនា ជអ្នកសមែបសមែួសលទំនាក់ទំនងដ៏លែបីមា្នែក់មកពីកម្មវិធីវិទែយុក្នុងាែុក

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

 » ការទំនាក់ទំនងគឺពឹងផ្អែកៅល្រការោរព និងការពែមពែៀងគា្នែ
 » ដែគូតែវូតែោរពភាពឯកជន ាំងសងខាង

ទំនាក់ទំនង 
ការគោរពគ្ន្រ និង 

ការយល់ព្រម
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សាច់រឿងសង្ខ្ប

រឿងល្ខែន ៖ វរលក្ខចង់កា្លែយជកំពូលតារាបងា្ហែញម៉ូត ប៉ុន្តែអំឡុង
ពែលការបែកួតបែជែងមួយ មានគែបែែប់នាង ថា នាងគួរតែរួមភែ
ទជមួយអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រ ចង់ឈ្នះ។

អំឡុងពែលធ្វ្រការសមា្ភែសន៍ជមួយនឹងអតីតក្មែងាែីផែសព្វផែសាយ
សែែបៀរ និងអ្នករកសុីផ្លូវភែទមា្នែក់ បានពិភាកែសាអំពីចំណុចថាត្រ 
ការាែលាញ់ បានាក់ព័ន្ធជមួយនឹងសែេកម្មរបស់នាងឬទែ ។

សម្ដីដកស្ង់ច្ញពីការហៅទូរស័ព្ទចូល

មករា (ភែទបែុស អាយុ ២៣ ឆ្នែំ មកពីខែត្ត សា្វែយរៀង) 
និយយថា ការរួមភែទជផ្នែកតូចមួយនែក្ដីាែលាញ់តែប៉ុណោ្ណែះ  
ប៉ុន្តែក្ដីាែលាញ់គឺធំ ជងការរួមភែទ។ ហ្រយនៅពែលគាត់មាន
អារម្មណ៍ចំណង់ផ្លូវភែទចំពោះា្តែីដទែ គាត់ទប់ចិត្តខ្លួនឯងក ៏
ពែែះតែក្ដីាែលាញ់ចំពោះសងែសារបស់គាត់។ 
ភ្ញៀវកិត្តិយសក៏បានយល់ាែប

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ 
រដ្ឋ្រភិាល៖

 » បែ្រជមួយនឹងគូស្នែហ៍ដែលរៀបការរួច និងគូស្នែហ៍ 
ដែលមិនាន់បានរៀបការ   ហ្រយក៏មានផល 
បែយោជន៍នៅសាលារៀន និងសាកលវិទែយាល័យ

 » ស្វែងរកមធែយាបាយនានាដែលបញ្ជែក់នែសែចក្ដ ី
ាែលាញ់ ដោយគា្មែនការរួមភែទ

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » បង្ក្រនការយល់ដឹងអំពីភាពមិនាែបចែបាប់នែការរំលភ និង 
អំព្រហឹងែសាផ្លវូភែទ ហ្រយល្រកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមមាន និង
ការរួមភែទដោយមានការពែមពែៀងគា្នែ ជពិសែសកែមុ 
ោលដៅដូចជ កម្មករចំណាកាែកុបុរស 
និងអ្នកផ្តល់សែេកមែសាន្ត

 » ល្រកទឹកចិត្ត អ្នកផ្តល់សែេកមែសាន្តឲែយចែះ ការារខ្លនួពីអំព្រ 
ហិងែសាផ្លវូភែទ។

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

 » យ្រងអាចនិយយាកែយថា ទែ ចំពោះការរួមភែទ
 » ការបង្ខនំរណាមា្នែក់ រួមភែទគឺជរឿងមិនល្អ មិនាែលួ 

និងគា្មែនការោរពទែ

ដៃគូទាំងពីរនាក់តៃូវតៃមានពៃមពៃៀងគ្នៃ រួមភៃទដោយគ្មៃនារបង្ខំ។

"តើការរួមភ្រទមានន័យថាស្រាញ់ម្រនទ្រ?"ភាគទី៩
ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ លក អ៊ូ រតនៈ ជសមាជិកនែបណា្តែញអគ្គលែខាធិការរបស់ថា្នែក់ដឹកនាំបុរស។

ទំនាក់ទំនង 
ការគោរពគ្ន្រ និង 

ការយល់ព្រម
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ជម្រើស
មានផ្ទ្រពោះ

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

 » ការបែ្របែែស់សែែមអនាម័យដោយតែមឹតែវូជ 
វិធីសាា្តែពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របតែមួយគត់ 
ដែលអាចការារការដែលមិនចង់មានផ្ទែពោះ, 
ការឆ្លងជំងឺកាមរោគ និងមែរោគអែដស៍

 » ការពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របស័ក្តសិមសមែែប់ 
អ្នកដែលរៀបការរួច និងមិនាន់រៀបការ និងមិន 
កាត់បន្ថយឱកាសមានកូនសមែែប់ា្តែនីះទែ

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ រដ្ឋ្រភិាល៖

 » ស័ក្តសិមដ្រមែបីពិភាកែសាជមួយ ទសែសនិកជនោលដៅ 
នៅតាមជនបទ និងនៅក្នងុទីកែងុាំងបែសុាំងាែ ីជ
ពិសែសមានសារៈសំខាន់ក្នងុការបងា្ហែញគូស្នែហ៍ដែលរៀប
ការរួច និងអ្នកផ្តល់សែេកមែសាន្ត

 » ផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិតបែែកដពីបែសិទ្ធភាពនែវិធីសាា្តែ 
ពនែយាកំណ្រតទំន្រប ធៀបជមួយនឹងវិធីសាា្តែបុរាណ

 » ល្រកកម្ពស់គូស្នែហ៍ឲែយស្វែងរកដំបូនា្មែនវែជ្ជមសាា្តែ

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ល្រកកម្ពស់អ្នកចូលរួមបុរសក្នងុការធ្វ្រការសមែែចិត្តពនែយារ
កំណ្រត

 » បំបាត់ោលជំនឿមិនពិតអំពីការពនែយារកំណ្រត
 » ផ្ដល់ដំបូនា្មែនដល់បែជជនអំពីអំពីការពនែយារកំណ្រតដែល 

គែអាចបែ្របែែស់និងោរពតាមការជែ្រសរីសរបស់ពួកគែ

+

អ្នកអាចប្រើការពន្រយារកំណើតដើម្របីការពារការដ្រលមិនចង់មានផ្ទ្រោះ។

"តើប្ដីប្រពន្ធដ្រលប្រើវិធីសាស្ត្រពន្រយារកំណើតពិាកមានកូនម្រនឬ?"

សាច់រឿងសង្ខ្ប

ភាពយន្ត៖ ទែវី បានពន្លូតកូនម្ដងរួចមកហ្រយ ហ្រយឥឡូវនែះនា
ងប្ដែជ្ញែថារៀបការជមួយរដ្ឋែ។ ពួកគែសមែែចចិត្តបែ្រការពនែយារកំ
ណ្រតដោយមិនចែបាស់លាស់។ 

ការពិភាកែសា ក្នុងស្ទូឌីយោបន្ទប់ផែសាយជុំវិញ វិធីសាា្តែពនែយារកំ
ណ្រតដែលអាចជឿទុកចិត្តបានក្នុងការការារកុំឲែយមានផ្ទែពោះ 
និងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ។

សម្ដីដកស្ង់ច្ញពីការហៅទូរស័ព្ទចូល
ធារា៉ែ (ភែទ បែុស អាយុ ២២ ឆ្នែំ មកពីខែត្ត កំពង់ធំ) 
មានគមែែង បែ្រវិធីសាា្តែពនែយាកំណ្រតបែបធម្មជតិ ភ្ញៀវកិត្តិយ
សនិយយថាវិធីសាា្តែបែបហ្នឹងគឺមិនអាចជឿទុកចិត្ត បានទែ។

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ លក វែជ្ជមបណ្ឌិត សាន់ ណាសុី ទីបែឹកែសាបែតិបត្តិកម្មវិធី RAC

ភាគទី១០
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"អ្នកនឹងមានផ្ទ្រពោះដោយការរួមភ្រទត្រមួយដង?"ភាគទី១០

សាច់រឿងសង្ខ្ប

រឿងល្ខែន៖ បងបែុសនិងប្អូនាែីបានប្តូរដួងពែលឹងគា្នែហ្រយ  
ពែលឹងបងបែុសបានចូលសណ្ឋឹតក្នុងរាងកាយប្អូនាែី ហ្រយ 
បានរួមភែទជមួយមិត្តភ័ក្តិបែុសមា្នែក់បនា្ទែប់មកនាង មានផ្ទែពោះ 
ដោយសារការរួមភែទបានតែមួយល្រក។

នៅក្នុងកិច្ចពិភាកែសានែះ ទសែសនិកជនដឹងថាអ្នកអាចមានផ្ទែពោះព ី
ការរួមភែទតែមួយល្រកបានបែសិនប្រមិនបែ្របែែស់ការ 
ពនែយារកំណ្រត។

សម្ដីដកស្ង់ច្ញពីការហៅទូរស័ព្ទចូល
គាលីង (ភែទ ាែី អាយុ ២០ឆ្នែំ នៅទីកែុងភ្នំពែញ) ជឿជក់ថា 
ប៉ុន្តែមិនអាចពនែយល់បានទែហែតុអ្វីបានជនាងមានអារម្មណ៍ថា
ា្តែីមិនអាចមានផ្ទែពោះដោយសារការរួមភែទតែមួយល្រក និង 
ភ្ញៀវកិត្តិយសពនែយល់ថាការយល់ឃ្រញរបស់នាងមិនតែឹមតែូវទែ។ 

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ រដ្ឋ្រភិាល៖

 » ពនែយល់ពីវិធីសាា្តែពនែយារកំណ្រត 
និងកន្លែងដែលអាចទទួលយកសែេ។

 » ពនែយល់ពីផលលំបាកហិរញ្ញវត្ថនុែការមានផ្ទែពោះ។

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់ា្តែកី្នងុការចរារ បែ្របែែស់សែែម 
អនាម័យជមួយដែគូ

 » ពនែយល់ពីវដ្ដរដូវ និងអ្វដីែលក្រតឡ្រងនៅពែលរួមភែទ 
និងការមានផ្ទែពោះ

 » ផ្ដល់យោបល់ពីវិធីសាា្តែពីរតែួសតនែការពនែយារកំណ្រត ចំ
ពោះកែមុអ្នកដែលមានានីភ័យខ្ពស់ មានន័យថា សែែម
អនាម័យបន្ថែមៅល្រវិធីសាា្តែពនែយារកំណ្រត (លែបថា្នែំ 
ការដក់កងក្នងុសែបួន ឬកែែមសែបែក )

 » ពនែយល់នូវជមែ្រសនានា ដែលអាចមាន បែសិនប្រនរណា 
មា្នែក់មិនចង់មានកូន

"តើប្ដីប្រពន្ធដ្រលប្រើវិធីសាស្ត្រពន្រយារកំណើតពិាកមានកូនម្រនឬ?"

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

 » ការមានកូននៅអាយុក្មែងពែកមានពិបាកដល់ 
សង្គម សែដ្ឋអកិច្ច និង សុខភាព

 » វិធីសាា្តែលកាក់ទឹកចែញក៏ជមានការ 
បែថុយបែថាន និងគា្មែនបែសិទ្ធភាពក្នងុការ 
ការារកំុឲែយ មានផ្ទែនះទែ

 » ការពនែយារកំណ្រតស័ក្តសិមចំពោះអ្នកដែលរៀប
ការរួច និងអ្នកដែលមិនាន់រៀបការ

ជម្រើស
មានផ្ទ្រពោះ

អ្នកនឹងអាចក្លាយជាអ្នកានផ្ទាោះដោយកររួមភាទតាមួយដង។

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ លក វែជ្ជមបណ្ឌិត ហែង ខែង៖ បែធានផ្នែកសុខាភិបាលនែអង្គការខ្មែរបំរីសុខភាព បែជជន (PSK)
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ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

 » ការបែ្របែែស់សែែមអនាម័យដោយតែមឹតែវូគឺជវិធីសាា្តែ 
បែបទំន្របតែមួយគត់ដែលការារកាមានផ្ទែពោះ មែរោគ 
អែដស៍ និងជំងឺកាមរោគដោយចែដនែយ។

 » េពិតជតែមឹតែវូដែលនិយយអំពីជំងឺកាមរោគ និងការស្វែង 
រកដំបូនា្មែន

 » កំុរីសអ្រងអ្នកឆ្លង ជំងឺកាមរោគ

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ រដ្ឋ្រភិាល៖

 » អត្ថបែយោជន៍សមែែប់ការពិភាកែសាជកែមុជមួយយុវជន 
ដ្រមែបីបង្ក្រនការយល់ដឹងអំពីសញ្ញែ និងរោគសញ្ញែនែការ 
ឆ្លងជំងឺកាមរោគ ហ្រយល្រកទឹកចិត្តឲែយទទួល  សែេសុខ
ភាពផ្លវូភែទសមែែប់ការពែយាបាលរោគ

 » បង្ក្រនការយល់ដឹងពីគែែះថា្នែក់នែការមិនពែយាបាល 
ជំងឺកាមរោគ

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ពនែយល់ពីរោគសញ្ញែជំងឺកាមរោគ និងផ្ដល់ព័ត៌មាន 
ពីការពែយាបាល

 » ធានារកែសាការសមា្ងែត់ចំពោះអតិថិជនាំងអស់
 » ពនែយល់ពីវិធីសាា្តែការារការឆ្លងជំងឺកាមរោគ
 » គែអាចបែ្របែែស់និងោរពតាមការជែ្រសរីសរបស់ពួកគែ

សាច់រឿងសង្ខ្ប

រឿងល្ខែន៖ នៅក្នុងនគរមួយដែលគែប់គែងដោយស្ដែចមួយអង្គ
ដែល មានាែីស្នំជាែ្រន។ ោះបីជយ៉ែងណាក៏ដោយគា្មែនស្តែច
អង្គណាអាចកាន់អំណាចបានយូរនះទែ។ ហែតុដែលធា្លែក់ព ី
រាជបល្ល័ងគឺមកពីការឆ្លងជំងឺកាមរោគ។ 

កិច្ចពិភាកែសានៅស្ទូឌីយោបន្ទប់ផែសាយលាតតែដងអំពីអ្វីដែល 
កំណត់និយមន័យថាជ បុរសពិត និងអាកបែបកិរិយផ្លូវភែទ 
របស់ពួកគែ។

សម្ដីដកស្ង់ច្ញពីការហៅទូរស័ព្ទចូល

 » ចន្ទែែ (ភែទ បែសុ អាយុ ២៥ នៅទីកែងុភ្នពំែញ) និយយ 
ថាគាត់មានគូស្នែហ៍រាប់មិនអស់  ហ្រយនៅក្នងុគំនិតរបស់ 
គាត់ គាត់គិតថាគឺជបុរសពិត

 » លីដ (ភែទ ាែ ីអាយុ២៤ នៅទីកែងុភ្នពំែញ) 
ឆ្ល្រយតបៅចន្ទែែដោយនិយយថា បុរសពិតមិនមែន 
មានន័យដូច្នែះទែ ហ្រយបុរសពិតគឺអ្នកដែលចែះទទួល 
ខុសតែវូ និងគិតគូរពីសុវត្ថភិាព

+

ការដែលមានដែគូរួមភែទចែើនអ្នកក៏មានហានីភ័យខ្ពស់ ផងដែរ។

"តើបុរសពិតទាល់ត្រមានដ្រគូរួមភ្រទច្រើនត្រូវអត់?"ភាគទី២៥

ការឆ្លងជំងឺកាមរោគ 
និងម្ររោគអ្រដស៍
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សាច់រឿងសង្ខ្ប

រឿងល្ខែន៖ ដួងពែលឹងមួយ ដែលមិនាន់បានាប់កំណ្រត  
បែ្របែែស់យុទ្ធសិល៌ែបឲែយអនាគតឪពុកមា្ដែយគែ រួមភែទមុនពែល 
រៀបការ ប៉ុន្តែយុវតីមិនចង់ ហ្រយយុវជនក៏បាន ោរពតាមការ 
សមែែចចិត្តរបស់នាង។

អ្នកទូរស័ព្ទចូលាំងអស់ពនែយល់ពីបទពិសធរបស់ពួកគែដែល
តែូវបានាប់បង្ខំ ឬ ការបង្ខំនរណាមា្នែក់ រួមភែទ។

សម្ដីដកស្ង់ច្ញពីការហៅទូរស័ព្ទចូល

ប៊ូលែង (Buleng) (ភែទបែុស អាយុ ២៨ ឆ្នែំ នៅខែត្តកំពង់ស្ពឺ) 
និយយថាគាត់ធា្លែប់បានបញ្ចុះបញ្ចូល និងបង្ខំសងែសារបស់គាត ់
ឲែយរួមភែទ ប៉ុន្តែបនា្ទែប់មកបានបែកបាក់ជមួយនាង។ 
គាត់បានដឹងកំហុសខ្លួនឯង។

"តើបុរសពិតទាល់ត្រមានដ្រគូរួមភ្រទច្រើនត្រូវអត់?"

ដៃគូរបស់អ្នកមិនចង់រួមភៃទ អ្នកតៃូវតៃគោរពតាមសមៃៃចចិត្ត របស់គាត់។

"តើអ្នកត្រូវត្ររួមភ្រទ ដើម្របីរក្រសាគូស្ន្រហ៍ពិតអត់?"ភាគទី២៩

ចំណុចសិក្រសាស្វ្រងយល់៖ 

 » អ្នកអាច និយយាកែយថា ទែ ចំពោះការរួមភែទ បែសិនប្រ 
អ្នកាែលាញ់ដែគូរបស់អ្នក

 » ការបង្ខនំរណាមា្នែក់ឲែយរួមភែទគឺជរឿង  
មិនល្អ/ អសា្ចែរែយ/ឬគា្មែនគួរឲែយោរពនះទែ

 » អ្នកគួរតែរង់ាំ ការរួមភែទ រហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាបាន
តែៀមខ្លនួជសែែច និងចង់ធ្វ្រការរួមភែទ

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញសម្រ្រប់អង្គការ ក្រ្រ រដ្ឋ្រភិាល៖

 » បង្ក្រនការយល់ដឹងពីភាពខុសចែបាប់នែការរំលភ 
សែពសន្ថវៈ និងអំពីហឹងែសាផ្លវូភែទ ហ្រយល្រកកម្ពស់ការ 
ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមមាន និងការពែមពែៀងរួមភែទ ជពិសែស 
ជមួយកែមុោលដៅដូចជពលករចំណាកាែកុជបុរស  
និងអ្នកផ្តល់សែេកមែសាន្ត

 » សួរដែញដោលពីការយល់ឃ្រញនែសិទ្ធ ិរួមភែទដែលបុរស 
តែវូទទួលបាន

ចំណុចចង្អុជលបងា្ហ្រញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល៖

 » ការពិភាកែសាពីការពនែយារកំណ្រត និងជមែ្រសជមួយនឹងគូ
ស្នែហ៍ដែលមិនាន់រៀបការ

 » បែ្របែែស់នៅតាមសាលារៀន និងសាកលវិទែយាល័យចំពោះ
ការពិភាកែសាជចំហស្ដអំីពីការទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង 
ការគោរពគ្ន្រ និង 

ការយល់ព្រម
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ភាគទី ៨
 » ការទំនាក់ទំនងគឺពឹងផ្អែកៅល្រការោរពគា្នែ និងការពែមពែៀង
 » ដែគូតែវូតែោរពភាពជឯកជនរបស់ភាគីមា្ខែងទៀត 

ភាគទី៩
 » ការនិយយាកែយថា ទែ ចំពោះការរួមភែទេជពិតជតែមឹតែវូណាស់
 » ការបង្ខនំរណាមា្នែក់ឲែយរួមភែទគឺជរឿងមិនល្អ មិនអសា្ចែរែយ 

និងមិនគួរឲែយោរពនះទែ

ភាគទី ១០
 » ប្ដបីែពន្ធអាចមានកូនបនា្ទែប់ពីឈប់បែ្របែែស់វិធីសាា្តែពនែយារកំណ្រត 
 » ការបែ្របែែស់សែែមអនាម័យឲែយបានតែមឹតែវូេជវិធីសាា្តែពនែយារ 

កំណ្រតបែបទំន្របតែមួយគត់ដែលការារការមានផ្ទែពោះដោយចែដនែយ 
ជំងឺកាមរោគ និងមែរោគអែដស៍ 

 » ការពនែយារកំណ្រតបែបទំន្របស័ក្តសមសមែែប់អ្នកដែលរៀបការ  
និងមិនាន់រៀបការ និងមិនឲែយមានការកាត់បន្ថយលទ្ធភាព   
មានកូនរបស់ា្តែនីះឡ្រយ 

ភាគទី ២២
 » អ្នកអាចមានផ្ទែពោះដោយការការរួមភែទមួយល្រក
 » ការមានកូននៅអាយុក្មែងពែកមានផលវិបាកដល់សង្គមសែដ្ឋអកិច្ច 

និងសុខភាព
 » វិធីសាា្តែលកាក់ទឹកចែញគឺជការបែថុយបែថាន 

និងគា្មែនបែសិទ្ធភាពទប់សា្កែត់ ការមានផ្ទែពោះនះឡ្រយ
 » ការពនែយាកំណ្រតស័ក្ដសមសមែែប់អ្នកដែលរៀបការ និងមិនាន់រៀបការ

ភាគទី ២៥
 » ការបែ្របែែស់សែែមអនាម័យដោយតែមឹតែវូគឺជវិធីសាា្តែបែបទំ

ន្របតែមួយគត់ដែលការារការមានផ្ទែពោះដោយគា្មែនគែែងទុក 
មែរោគអែដស៍ និងជំងឺកាមរោគ

 » ការនិយយអំពីជំងឺកាមរោគ និងការស្វែងរកដំបូនា្មែនគឺជការតែមឹតែវូ
 » កំុរីសអ្រង អ្នកដែលឆ្លង ជំងឺកាមរោគ

ភាគទី ២៩
 » ការនិយយាកែយថា ទែ ចំពោះការរួមភែទគឺជការតែមឹតែវូ 

បែសិនប្រអ្នកាែលាញ់ដែគូរបស់អ្នក
 » ការបង្ខនំរណាមា្នែក់ឲែយរួមភែទគឺជរឿងមិនល្អ មិនអសា្ចែរែយ និងមិន 

គួរឲែយោរពនះទែ
 » អ្នកគួរតែរង់ាំ ការរួមភែទរហូតដល់ពែលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថា 

បានតែៀមខ្លួនរៀបរយជសែែច និងចង់ធ្វ្រការរួមភែទ

ការសង្ខ្របចំណុចរៀនសូត្រ



41

ការឆ្លើយតបសម្រ្រប់ដ្រគូគម្រ្រង និងដ្រគូបន្ត

ឈ្មែះ ៖ _______________________________    អាយុ៖ _________________

អង្គការ៖ __________________________________________________________

លែខទំនាក់ទំនង៖ _____________________________________________________

១. ប្រអោយពិន្ទុពី ១ ដល់  ១០ ត្រឯកសារណែនាំនែះផ្តល់សារៈបែយោជន៍ប៉ុណា្ណែដែរ?
២. ត្រឯកសារណែនាំនែះផ្តល់សារៈបែយោជន៍ប៉ុណា្ណែដែរសំរាប់អ្នកបង្ក្រតសកម្មភាពថ្មីៗ?
៣. ត្រស្នែហ៍៩ ជួយបំពែញចំនុចខ្វះខាតសំរាប់ការងាររបស់អ្នកដែរឺទែ? ប្រសិនជបានបំពែញ ត្រដោយវិធីណា?
៤. ត្រអ្នកយល់ាំងអស់ទែ? ប្រមិនយល់ទែ ត្រអ្នកចង់ៅរកព័ត៌មានបន្ថែមដែលាក់ទងនិងបែធានបទនែះនៅឯណា?
៥. ត្របែធានបទណាខ្លះដែលកែុមោលដៅរបស់អ្នកមិនយល់?
៦. ត្រអ្នកនឹងធ្វ្រអ្វីខ្លះអោយខុសពីមុន នៅពែលកែែយ?
៧. ត្របែធានបទផែសែងណាខ្លះដែលអ្នកចង់ឃ្រញនៅពែលកែែយ?
៨. ត្រអ្នកគិតថាអត្តចរិតកែុមោលដៅរបស់អ្នកនឹងផ្លែស់ប្តូរដោយវិធីណា?
៩. សំណួរសួរខ្លួនឯងៈ ត្រកាយវិការ រឺសំលែងយោបល់ខ្ញុំមានទំនរេយតំលែតាមវិធីណាខ្លះ?
 ត្រមានសំណួរបន្ធែមទែដែលខ្ញុំអាចផ្តល់អោយបាន?
 ត្រអ្នកចូលរួមសា្គែល់ស្នែហ៍៩ដល់កំរិតណា?
១០. ត្រការផ្លែស់ប្តូអ្នីខ្លះដែលយ្រងតែូវធ្វ្រដ្រមែបីបង្ក្រនទំនាក់ទំនងជមួយកែុមោលដៅរបស់យ្រង?

* តារាងខាងល្រនែះអាចតែវូបានយកៅថតចម្លងនិងចែកាយ ក្នងុអំឡងុពែលធ្វ្រយាុ្ធាែការផែសព្វផែសាយ ។  
 ប្រមិនដូោ្នែះទែ សូមផ្តល់អាសយដ្ឋែនដែលតែូវផ្ញ្រ។

កំណត់សមា្គែល់៖

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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មតិឆ្លើយតប របស់ អ្នកទទួលផលគម្រ្រង / អតិថិជន *
ឈ្មែះ ៖ _______________________________    អាយុ៖ _________________

អង្គការ៖ __________________________________________________________

លែខទំនាក់ទំនង៖ _____________________________________________________

* តារាងខាងល្រនែះអាចតែូវបានយកៅថតចម្លងនិងចែកាយ ក្នុងអំឡុងពែលធ្វ្រយុា្ធាែការផែសព្វផែសាយ ។  
 ប្រមិនដូោ្នែះទែ សូមផ្តល់អាសយដ្ឋែនដែលតែូវផ្ញ្រ។

កំណត់សមា្គែល់៖

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

សូមកុំសា្ទែក់ស្ទ្ររ អ្នកអាចសាកសួរបុគ្គលិកសុខភាព និងអ្នកផែសព្វផែសាយរបស់អ្នក គែប់បែបយ៉ែង នូវចម្ងល់ដែលអ្នកមាន 
នៅក្នុងចិត្ត។ ពួកគែរកែសាការសមា្ងែត់ហ្រយនិងជួយអ្នក ស្វែងរកដំណោះសែែយៅតាមតមែូវការរបស់អ្នក!

១. ត្រអ្នកបានរៀនសូតែអ្វីខ្លះថ្ងែនែះ?
២. ត្រអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់សំរាប់អ្នក?
៣. ត្រអ្នកចង់ម្រល រឺសា្តែប់វគ្គផែសែងៗជាែ្រនទៀតរបស់កម្មវិធី ស្នែហ៍៩  រឺទែ?                បាទ/ាស               ទែ
៤. ប្រអ្នកមានសំណួរបន្ថែម ត្រអ្នកគួាក់ទងអ្នកណា?
៥. ត្រអ្នកចង់ដឹង រឺពិភាកែសានូវអ្វីផែសែងទៀត?
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យើងខ្ញុជំសូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះដ្រគូគម្រ្រង និងមា្ច្រស់ជំនួយទាំងអស់

មា្ច្រស់ជំនួយ៖

     មូលនិធិអង្គការសហបែជជតិសមែែប់បែជជន (UNFPA)      ទីភា្នែក់ងារសហរដ្ឋអអាមែរិកសមែែប់ការអភិវឌែឍន៍អន្តរជតិ (USAID)

 

ដ្រគូគម្រ្រង៖

អង្គការ Butterfly Work

ឃែរអន្ដរជតិកម្ពុជ
សុខភាពគែួសសារអន្តរជតិ (FHI) 360

GFA-RACHA

សមាគមឥន្ទធនូ
យុវជនខ្មែរ និងការអភិវឌែឍសង្គម

អង្គការមា៉ែរីស្តូបអន្តរជតិកម្ពុជ (MSIC)
OneWorld អង់គ្លែស

សមាគមន៍អភិវឌែឍន៍សុខភាពបែជជន
សែេសមែែប់បែជជនខ្មែរ (PSK)

ថែាំសុខភាពគែួសសារកម្ពុជ (RHAC)
អង្គការសហបែជជតិសមែែប់ា្តែី

យុវសន្តិភាព
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អាសយដ្ឋែនវែបសាយ៖ http://love9.com.kh/
ហ្វែសបុក៖ https://www.facebook.com/love9cambodia

Youtube:  https://www.youtube.com/user/love9cambodia1 
Soundcloud:  https://soundcloud.com/love9cambodia


