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បោះពុម្ពដោយ

	 ការបោះពុម្ពជាភាសាខែ្មរនែះ	 តែវូបានធ្វើឡើងដោយ	 អង្គការអុកសា្វាមអន្តរជាតិ	 បែចំានៅបែទែសកម្ពជុា	ដោយមាន	ការគំាទែ	
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ឲែយអនុវត្តទៅតាមសែចក្តណីែនំាសមែប់ការបកបែសៀវភៅ	ស្វែរ៊	និងការផលិតឡើងវិញនូវគមែងស្វែរ៊នែះ	។
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អារម្ភកថា

	 ការបោះពុម្ពចុងកែយបង្អស់នែសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរដែលមានចំណងជើងថ	ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមា 
ស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌ នែះ	គឺជាលទ្ធផលនែកិច្ចសហបែតិបត្តិការអន្តរទីភា្នាក់ងរដ៏ទូលំទូលាយ។

	 ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	និងបទដ្ឋានអបែបបរមាឆ្លះុបញ្ចាងំពីការប្តែជា្ញាចិត្តរបស់ទីភា្នាក់ងរនានាក្នងុការលើកកម្ពស់ទាំងបែសទិ្ធភាព	
ជំនួយ	 និងគណនែយែយភាពរបស់ខ្លួនចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលរួមចំណែកដល់កែបខ័ណ្ឌការងរដ៏មានបែសិទ្ធភាពដើមែបី	
ធ្វើឲែយមានគណនែយែយភាព។

	 វាបែកដណស់ថ	ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	និងបទដ្ឋានអបែបបរមានែះមិនអាចបញែឈប់វិបត្តផិែ្នកមនុសែសធម៌បានទែហើយក៏មិនអាច
ទប់សា្កាត់ការឈឺចាប់របស់មនុសែសជាតិបានដែរ	។		ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ		អ្វដីែលធម្មនុញ្ញ		និងបទដ្ឋានទំាងនែះផ្តល់ឲែយគឺជា
ឱកាសមួយសមែប់ធ្វើឲែយបែសើរឡើងនូវការផ្ដល់ជំនួយក្នងុគោលបំណងធ្វើឲែយមានការផ្លាស់ប្តរូដល់ការរស់នៅរបស់បែជាជន	
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ។

	 ផ្ដើមចែញពីឯកសារដើមបង្កើតឡើងនៅចុងទសែសវតែសរ៍ឆ្នា	ំ1990	ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែក
មនុសែសធម៌មួយកែុម	 រួមជាមួយនឹងកាកបាទកែហម	 និងចលនាអឌែឍចន្ទកែហម	 បទដ្ឋានគមែងស៊ែ្វរនែះតែូវបានបែើបែស់
ជាបទដ្ឋានជាក់លាក់ក្នុងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌នៅក្នុងសតវតែសរ៍ទី	21	នែះ។	

	 ហែតុដូច្នែះហើយ	យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលបានរួមចំណែកដល់ការបោះពុម្ពសៀវភៅនែះឡើង
ដោយជោគជ័យ	។	

Ton van Zutphen                 John Damerell
បែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលគមែងស៊ែ្វរ	 	 	 	 																														 					អ្នកគែប់គែងគមែង	
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សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ

 ការពិនិតែយកែសមែួលសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះ		គឺជាដំណើរការមួយដ៏ទូលំទូលាយ	មានកិច្ចសហបែតិបត្តិការណ៍	និងការ		
ពិគែះយោបល់ដោយមានការចូលរួមពីមនុសែសយ៉ាងចែើននៅជុំវិញពិភពលោក	 	 ពោលគឺមានចំនួនចែើនលើសលុបមិនអាច	
រៀបរាប់អស់	 ។	 គមែងស៊ែ្វរសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការរួមចំណែកយ៉ាងធំធែង	 និងសុឆន្ទៈរបស់អង្គការ	 និងបុគ្គលនានា	
ដែលបានចូលរួម។

 ដំណើរការពិនិតែយកែសមែួលសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះ	 តែូវបានដឹកនាំដោយជនបង្គលមួយកែុមសមែប់ជំពូកមួយចំនួន	
ទាក់ទងនឹងបច្ចែកទែស	 និងបែធានបទអន្តរវិស័យ	ដោយមានការគំាទែពីកែមុអ្នកជំនាញសមែប់បញ្ហានានាដែលកំពុងកើតមាន	
ដែលអ្នកទាំងអស់នែះមានបែភពចែញមកពីវិស័យនែះ	ដោយអាចនឹងតែូវបានបញ្ជូនមកពីអង្គការមនុសែសធម៌	 ឬ	 តែូវបានជួល
ដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយផ្អែកទៅលើកមែតិការងរដែលបានកំណត់	។	អ្នកផ្ដល់បែកឹែសាទំាងឡាយបានដឹកនំាការពិនិតែយកែសមែលួ
ទៅលើខ្លមឹសារផែសែងៗដែលទាក់ទងនឹងសៀវភៅគមែងស្វែរ៊នែះទំាងមូល	ហើយដែលតមែវូឲែយបំពែញការងរថ្មយី៉ាងចែើនទៀត	។	
បែសិនបើមិនមានបញ្ជាក់នៅផ្នែកណផែសែងទែ	អ្នកទាំងឡាយដែលមានឈ្មាះខាងកែមនែះ	គឺជាអ្នកផ្តល់បែឹកែសា	។

ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	៖	James	Darcy,	Mary	Picard,	Jim	Bishop	(អង្គការ	InterAction),	Clare	Smith	(អង្គការ	CARE	

អន្តរជាតិ)	និង	Yvonne	Klynman	(អង្គការ	IFRC)

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ	៖	Ed	Schenkenberg	van	Mierop	(អង្គការ	ICVA)	និង	Claudine	Haenni	Dale

បទដ្ឋានស្នូល	៖	Peta	Sandison	និង	Sara	Davidson

ជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែស

	 ការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	អនាម័យទូទៅ	និងអនាម័យខ្លួនបែណ	៖	Nega	Bazezew	Legesse	(អង្គការ	Oxfam		
	 ចកែភពអង់គ្លែស)

	 សន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភ	៖
 	 អាហារូបត�ម្ភ	៖	Susan	Thurstans	(អង្គការសង្គែះកុមារចកែភពអង់គ្លែស)
 	 សន្តិសុខសែបៀង	និងការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត៖	Devrig	Velly(អង្គការបែយុទ្ធបែឆំងនឹងគែះអត់ឃ្លាន)
 	 ជំនួយសែបៀងអាហារ	៖	Paul	Turnbull	(កម្មវិធីសែបៀងអាហារពិភែលាក)	និង	Walter	Middleton	(អង្គការទសែសនៈ
	 	 		ពិភពលោកអន្តរជាតិ)

	 ទីជមែក	ការតាំងទីលំនៅ	និងរបស់របរដែលមិនមែនជាសែបៀងអាហារ៖	Graham	Saunders	(អង្គការ	IFRC)

	 សកម្មភាពសុខាភិបាល	៖	Mesfin	Teklu	(អង្គការទសែសនៈពិភពលោកអន្តរជាតិ)

ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌
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តើស៊េ្វរជាអ្វី?
	 គមែងស៊ែ្វរ	និងសៀវភៅគមែងនែះមានភាពលែបីលែបាញយ៉ាងខា្លាំងទាក់ទងនឹងការណែនាំអំពីការពិចារណទៅលើ
គុណភាព	និងគណនែយែយភាពចំពោះការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	។	ក៏បុ៉ន្តែ	តើបែភពដើមនែគមែង	ស៊ែ្វរនែះមានអ្វខី្លះ?	
តើគមែងនែះមានទសែសនវិជា្ជា	និងវិធីសាស្ត្រអ្វខី្លះ?	តើសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះចាប់បដិសន្ធឡិើងដោយរបៀបណ	និង
ដោយមូលហែតុអ្វ?ី	តើវាមានមុខងរអ្វនីៅក្នុងពិភពកាន់តែទូលំទូលាយនែសកម្មភាពមនុសែសធម៌នែះ?	ហើយតើនរណ
តែូវបែើបែស់សៀវភៅនែះ	 និងបែើនៅពែលណ?	 ជំពូកនែះពែយាយមផ្តល់នូវចម្លើយមួយ	 ចំនួនតបទៅនឹងសំណួរ	
សំខាន់ៗទំាងនែះ	 ។	 លើសពីនែះទៅទៀត	 ជំពូកនែះក៏ពនែយល់លម្អតិផងដែរអំពីរចនាសម្ពន័្ធរបស់សៀវភៅគមែងស៊ែ្វរ
នែះ	ពែមទាំងពនែយល់ពីរបៀបបែើបែស់វា	និងរបៀបដែលអ្នក	ឬ	អង្គការរបស់អ្នកអាច		អនុវត្តឲែយសែបទៅតាមបទដ្ឋាន
អបែបបរមារបស់គមែងស៊ែ្វរ។

ទសេសនវិជា្ជារបស់គមេងស៊េ្វរ ៖ សិទ្ធិរស់រនមនជីវិតបេកបដោយភាពថ្លេថ្នូរ

	 គមែងស៊ែ្វរ	ឬ	ហៅកាត់ថ	"ស៊ែ្វរ"	តែូវបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ	1997	ដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែក	
មនុសែសធម៌មួយកែុម	រួមជាមួយនឹងកាកបាទកែហម	និងចលនាអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ។	គោលបំណងរបស់ពួកគែ	គឺ	
ដើមែបីលើកកម្ពស់គុណភាពនែសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពែលឆ្លើយតបនឹងគែះមហន្តរាយ	 និងដើមែបីធ្វើឲែយមាន	
គណនែយែយភាពចំពោះពួកគែ	 ។	 ពួកគែបានផ្ដោតទសែសនវិជា្ជារបស់ស៊ែ្វរទៅលើគោលជំនឿចំនួនពីរ	 ៖	 ទីមួយ	 អ្នកទំាង						
ឡាយណដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ	មានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ	
ហែតុដូច្នែះហើយ	ពួកគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ	និង	ទីពីរ	គែប់សកម្មភាព/វិធានការទាំងអស់ដែលអាចធ្វើទៅបាន
ចាំបាច់តែូវតែធ្វើឡើងដើមែបីសមែលការឈឺចាប់របស់មនុសែសជាតិដែលបណ្តាលមកពីគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ។

	 ជាការពែយាយមដើមែបីគំាទែដល់គោលជំនឿទំាងពីរនែះ	គមែងស៊ែ្វរបានរៀបចំធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌មួយ	ហើយបានបង្កើត	
នូវសំណំុ	បទដ្ឋានអបែបបរមា	ពែញលែញមួយនៅក្នងុវិស័យសំខាន់ៗដើមែបីជួយសង្គែះជីវិតមនុសែស	ដែលបច្ចបុែបន្ននែះតែូវ
បង្ហាញនៅក្នុងជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែសចំនួន	 4	 ក្នុងសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះ	 ៖	 ការលើកកម្ពស់	 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	
អនាម័យទូទៅ	 និងអនាម័យខ្លួនបែណ	 សន្តិសុខសែបៀង	 និងអាហារូបត�ម្ភ	 ទីជមែក	 ការតាំងទីលំនៅ	 និងរបស់	
របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ		និងសកម្មភាពសុខាភិបាល	។	បទដ្ឋានស្នលូនានា	គឺជាបទដ្ឋានស្តពីីដំណើរការ	ហើយដែល 
	មានបញ្ចូលទៅគែប់ជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែសទាំងអស់។

	 បទដ្ឋានអបែបបរមាទាំងឡាយ	 គឺមានលក្ខណៈផ្អែកលើភ័ស្ដុតាង	 និងតំណងឲែយកិច្ចពែមពែៀងទូទាំងវិស័យស្តីព ី
ការអនុវត្តល្អបំផុតក្នុងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	 ។	 វិធានការសំខាន់ៗ	សូចនាករសំខាន់ៗ	 និងគោលការណ៍ណែនាំ	
នានា(ដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែក	 "វិធីបែើបែស់បទដ្ឋាននានា"	ខាងកែម)	នៅអមជាមួយនឹងបទដ្ឋាននិមួយៗ
ដោយផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីវិធីឈានទៅសមែចឲែយបានតាមបទដ្ឋាន។	
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តើស៊្្វរជាអ្វី?

	 បទដ្ឋានអបែបបរមាបរិយយពីល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងឡាយដែលតែូវតែសមែចឲែយបាននៅក្នុងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	
ណមួយដើមែបីឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយអាចរស់រានមានជីវិត	និងសា្តារឡើងវិញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌ	
ដែលមានស�ែរភាព	និងបែកបដោយសែចក្តីថ្លែថ្នូរ	។	ការដក់បញ្ចលូបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅក្នុងដំណើរ	
ការពិគែះយោបល់	គឺជាចំណុចស្នូលនែទសែសនវិជា្ជារបស់ស៊ែ្វរ	។	ជាលទ្ឋផលគមែងស៊ែ្វរគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយក្នុង	
ចំណោមគំនិតផ្តចួផ្តើមដំបូងដែលគែសា្គល់នាពែលបច្ចបុែបន្ននែះថជាគំនិតផ្តចួផ្តើមផ្ដោតទៅលើគុណភាព	និង	គណនែយែយភាព	
(Q&A)	។

	 ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	និងបទដ្ឋានអបែបបរមាតែវូបានបោះពុម្ពផែសាយរួមគា្នាជាសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរមួយ	ដែលការបោះពុម្ព
លើកចុងកែយបង្អស់សមែប់អ្នកអាននៅពែលនែះ	។	សៀវភៅគមែងស៊ែ្វរតែវូបានរៀបចំឡើង	សមែប់ការធ្វើផែនការ	
ការអនុវត្ត	 ការតែួតពិនិតែយ	 និងវាយតម្លែនៅក្នុងពែលធ្វើការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	 ។	 វាក៏ជាឧបករណ៍មួយផងដែរ							
សមែប់ការតសូ៊មតិដ៏មានបែសិទ្ធភាពនៅពែលដែលធ្វើការចរចាឲែយមានការផ្តល់ជំនួយមនុសែសធម៌	 និងឲែយមានការផ្តល់	
ធនធានផែសែងៗទៀតជាមួយអាជា្ញាធរ	 ។	 ជាងនែះទៅទៀត	 វាក៏មានផលបែយោជន៍ផងដែរសមែប់សកម្មភាពតែៀម	
បង្ការគែះមហន្តរាយ	និងការធ្វើផែនការបមែងុ		ដោយក្នងុនោះមា្ចាស់ជំនួយទំាងឡាយដក់បញ្ចលូបទដ្ឋាននែះកាន់តែចែើន	
ឡើងទៅក្នងុតមែវូការរៀបចំរបាយការណ៍របស់ពួកគែ	។

	 ដោយសារតែវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការណមួយនោះ								សៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះតែវូបានទទួលយកយ៉ាង	
ទូ	លំ	ទូលាយពីវិស័យមនុសែសធម៌ទាំងមូល	 ។	 	 វាបានកា្លាយទៅជាបទដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមបទដ្ឋានពែញលែញនានា	
ដែលតែូវបានគែសា្គល់	 និងទទួលសា្គល់ជាអន្តរជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតសមែប់ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	ហើយ	
វា	តែូវ	បានបែើបែស់ជាឧបករណ៍មួយសមែប់ការបែសែ័យទាក់ទង	និងការសមែបសមែួលអន្តរទីភា្នាក់ងរ	។

	 ចាប់តាំងពីបោះពុម្ពផែសាយលើកទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំ	2000		សៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះតែូវបានធ្វើការពិនិតែយ	កែសមែួល
នៅក្នងុឆ្នាំ	2003	និងកែសមែលួម្តងទៀតនៅឆ្នាំ	2009	-	2010	។	ក្នងុអំឡុងពែលនែដំណើរការពិនិតែយកែសមែលួមួយលើកៗ	 
			ការពិគែះយោបល់ទូទាំងវិស័យតែវូបានរៀបចំឡើង	 ដោយមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារ	 អង្គការ	 និងបុគ្គលយ៉ាងចែើន	
ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងរដ្ឋាភិបាល	និងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហបែជាជាតិផងដែរ	។

	 អ្នកបែើបែស់សំខាន់ៗនូវសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះ	គឺជាបែតិបត្តិករទាំងឡាយដែលចូលរួមនៅក្នងុការរៀបចំផែនការ
ការគែប់គែង	ឬ	ការអនុវត្តការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	។	អ្នកទាំងនែះរួមមានបុគ្គលិក		និងអ្នកស្ម័គែចិត្តរបស់ទីភា្នាក់ងរ
មនុសែសធម៌ថ្នាក់មូលដ្ឋាន		ថ្នាក់ជាតិ	និងថ្នាក់អន្តរជាតិ	។		នៅក្នុងបរិបទនែការកៀងគរមូលនិធិ	និងធ្វើសំណើគមែង	
បទដ្ឋានអបែបបរមានែះតែូវបានបែើបែស់ជាញឹកញាប់ផងដែរ	 ។	 អ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗផែសែងទៀត	 ដូចជា	 រដ្ឋាភិបាល	
និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន	 ផ្នែកយោធា	 និងវិស័យឯកជនក៏តែូវបានលើកទឹកចិត្តឲែយបែើបែស់សៀវភៅណែនាំគមែងស៊ែ្វរ	
នែះដែរ	។	 	សៀវភៅនែះមិនតែឹមតែអាចមានសារៈសំខាន់សមែប់ណែនាំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគែផ្ទាល់ប៉ុណោ្ណោះទែ	 	 ក៏
ប៉ុន្តែវាថែមទំាងជួយពួកគែឲែយយល់ពីបទដ្ឋាននានាដែលទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌បានបែើបែស់ជាមួយនឹងអ្នកទំាងឡាយដែល
ពាក់ព័ន្ធ			។

សៀវភៅគមេងស៊េ្វរ ៖ ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណតម្លេរបស់ស៊េ្វរ

	 រចនាសម្ពន័្ធរបស់សៀវភៅគមែងនែះ	ឆ្លះុបញ្ចាងំពីគោលបំណងរបស់ស៊ែ្វរក្នងុការដក់បញ្ចូលការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែស	
ធម៌ទៅក្នុងវិធីសាសែ្តដែលផ្អែកលើសិទ្ធិ	និងដោយមានការចូលរួម។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ធម្មនុញ្ញមនុសេសធម៌ គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ និងបទដ្ឋានស្នូល

	 ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	 	គោលការណ៍ស្តពីីការការពារ	 និងបទដ្ឋានស្នលូផែសារភា្ជាប់វិធីសាសែ្តដែលផ្អែកលើសិទ្ធ	ិ និងផ្អែក		
លើបែជាជនរបស់ស៊ែ្វរទៅនឹងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	។		ចំណុចទាំងនែះផ្តាតទៅលើសារៈសំខាន់នែការដក ់
បញ្ចូលបែជាជនដែលទទួលផលប៉ះពាល់	 ពែមទាំងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន	 និងអាជា្ញាធរជាតិទៅគែប់ដំណក់កាល	ទាំង	
អស់នែការឆ្លើយតប	។		គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ		និងបទដ្ឋានស្នូលតែូវបានបែមូលផ្ដុំនៅផ្នែកខាងដើមនែសៀវភៅ	
ណែនំានែះដើមែបីជៀសវាងការលើកឡើងម្តងហើយម្ដងទៀតនៅគែប់ជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែស	 ។ អ្នកបែើបែស់គមែង	
ស៊ែ្វរ		 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកឯកទែសក្នុងផ្នែកបច្ចែកទែសនិមួយៗផងដែរ	 តែូវតែចាត់ទុកគោលការណ៍	 និងបទដ្ឋាន	
ទាំងនោះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងជំពូកទាំងនែះ	។

	 ចំណុចគោលដ៏សំខាន់នែសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះ	គឺ	ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	(អមទៅដោយតារាងពិពណ៌នាមយួអំពី	
ឯកសារផ្លូវចែបាប់	និងគោលនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី	1	ទំព័រ	365)	។						វាផ្តល់នូវល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្នែកសីលធម៌	
និងផ្នែកចែបាប់សមែប់គោលការណ៍ស្តពីីការការពារ	ក៏ដូចជាបទដ្ឋានស្នលូ		និងបទដ្ឋានអបែបបរមាដើមែបីបង្កើត	ជាមូល	ដ្ឋាន 
មួយសមែប់ធ្វើការបកសែយ	និងអនុវត្តឲែយបានតែឹមតែូវ	។		វាជាការលើកឡើងពីសិទ្ធិ	និងកាតព្វកិច្ចសែបចែបាប់ដែលបាន	
បង្កើតឡើង	 ពែមទាំងជំនឿ	 និងការប្តែជា្ញាចិត្តរួមគា្នារបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានាដែលទាំងអស់នែះតែូវបាន	បែមូល	
ផ្តុំនៅក្នុងគោលការណ៍	 សិទ្ធិ	 និងភារកិច្ចរួម	 ។	 ដោយបានបង្កើតឡើងដោយឈរលើគោលការណ៍មនុសែសជាតិ	 និង	
សារៈសំខាន់ផ្នែកមនុសែសធម៌			ចំណុចទំាងនែះរាប់បញ្ចលូទំាង			សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ			សិទ្ធិទទួល		
បានជំនួយមនុសែសធម៌	 និងសិទ្ធិទទួលបានការការពារ	 និងសន្តិសុខ។	 ធម្មនុញ្ញនែះក៏សង្កត់ធ្ងន់ផងដែរទៅលើ	សារៈ	
សំខាន់នែគណនែយែយភាព	 របស់ទីភា្នាក់ងរសមែប់សហគមន៍ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់។	 បទដ្ឋានស្នលូ	 និង	បទដ្ឋា	ន		 
អបែបបរមាគឺជាការផែសារភា្ជាប់មួយនូវអ្វដីែលជាអត�ន័យនែគោលការណ៍	និងកាតព្វកិច្ចទំាងនែះនៅក្នងុការអនុវត្តជាក់ស្តែង	។

	 ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នែះពនែយល់ពីមូលហែតុដែលទាំងជំនួយ	 និងការការពារ	 គឺជាសសរស្តម្ភយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុង	
សកម្មភាពមនុសែសធម៌	។	ដើមែបីអភិវឌែឍបន�ែមទៀតនូវទិដ្ឋភាពនែការការពារនែះ				សៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះបានបញ្ចលូ	
នូវសំណំុគោលការណ៍ស្ដពីីការការពារពែញលែញមួយដែលប្តរូគោលការណ៍	 និងសិទ្ធសិែបចែបាប់ជាចែើនដែលមានចែងនៅ
ក្នុងធម្មនុញ្ញនែះឲែយទៅជាយុទ្ធសាសែ្ត	 	និងសកម្មភាពផែសែងៗដើមែបីជួយណែនាំពីការអនុវត្តជាក់ស្តែងផ្នែកមនុសែសធម៌ក្នុង
ទសែសនវិស័យធ្វើការការពារ	។	ការការពារគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសកម្មភាពមនុសែសធម	 ៌	ហើយគោលការណ៍ស្តពីី
ការការពារចង្អុលបង្ហាញពីការទទួលខុសតែូវរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទាំងអស់ដើមែបីធានាថ			សកម្មភាពរបស់ខ្លនួគឺ
ទាក់ទងទៅនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទាំងឡាយដែលបែជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់ទូទៅតែងតែបែឈម	មុខ	
នៅក្នុងពែលមានជម្លាះ	ឬ	គែះមហន្តរាយ	។

	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទំាងអស់តែវូធានាថ	សកម្មភាពនានារបស់ខ្លនួមិននំាមកនូវការឈឺចាប់បន�ែមទៀតដល់បែជាជន	
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់(គោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	1)		ធានាថ	សកម្មភាពនានារបស់ខ្លួនផ្តល់ផលបែយោជន៍
ជាពិសែសដល់អ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 និងងយរងគែះបំផុត(គោលការណ៍ស្តីពកីារការពារទី	2)	
ធានាថ	ពូកគែរួមចំណែកដល់ការការពារបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយរួចផុតពីអំពើហិងែសា	និងការរំលោភ	សិទ្ធិ	
មនុសែសផែសែងៗទៀត	(គោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី3)	និងធានាថ	ពួកគែជួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	
ឲែយសា្តារឡើងវិញបនា្ទាប់ពីមានការរំលោភបំពាននានា(គោលកាណ៍ស្តីពីការការពារទី4)	។	តួនាទី	និងការទទួលខុសតែូវ 
របស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានាក្នុងការការពារជារួម	គឺការគាំទែឲែយមានការទទួលខុសតែូវតាមផ្លូវចែបាប់ពីរដ្ឋ		ឬ	អាជា្ញាធរ 
ដែលពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត	 ។	 ជារឿយៗ	 	 ការការពារគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការកែើនរំឭកអាជា្ញាធរទាំងឡាយអំពីការទទួល	ខុស	
តែូវរបស់ពួកគែ។ 
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តើស៊្្វរជាអ្វី?

	 បទដ្ឋានស្នលូ	គឺជាសំណំុបទដ្ឋានអបែបបរមាពែញលែញលើកដំបូងបង្អស់			និងបានឲែយដឹងពីបទដ្ឋានផែសែងៗទៀតទំាង		
អស់	។		បទដ្ឋានទាំងនែះរៀបរាប់អំពីថតើដំណើរការ		និងវិធីសាសែ្តនានាដែលតែូវបានអនុវត្តនៅក្នុងអំឡុងពលែធ្វើការ
ឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌មួយមានសារៈសំខាន់កមែិតណដើមែបីឈានឆ្ពោះទៅរកការឆ្លើយតបមួយដ៏មានបែសិទ្ធភាព	។	
ដើមែបីផ្តាតទៅលើសមត�ភាព		និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ		
ឬ	 ជម្លាះ	 ការវិភាគ	 និងការយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយពីតមែូវការ	 និងបរិបទ	 ការសមែបសមែួលដ៏មានបែសិទ្ធភាព	
ក្នុងចំណោមទីភា្នាក់ងរនានា	 ការប្តែជា្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់សា្នាដែអនុវត្តការងរជាប់ជាបែចាំ	 ពែមទាំងការ	ផ្តល់	
ជំនាញ	តែឹមតែូវ	 និងការគាំទែដល់ទីភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយ	 គឺមានសារៈសំខាន់ខា្លាំងណស់ដើមែបីសមែចឲែយបាននូវ	បទដ្ឋាន	
បចែ្ចកទែស	នានា។

	 គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ		និងបទដ្ឋានស្នូលនានាតែូវបានបែមូលផ្ដុំនៅផ្នែកខាងដើមនែសៀវភៅនែនាំនែះដើមែបី
ជៀសវាងការលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែស	។	គោលការណ៍	និងបទដ្ឋានទាំងនែះគាំទែដល់
សកម្មភាពផ្នែកមនុសែសធម៌ទាំងអស់		ហើយតែូវតែបែើបែស់ឲែយសែបជាមួយនឹងជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែសទាំងឡាយ	។	វា		
មានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងការសមែចឲែយបាននូវបទដ្ឋានបច្ចែកទែសនានាក្នុងសា្មារតីទទួលខុសតែូវទៅលើគុណភាព		
និងគណនែយែយភាពចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់។

បទដ្ឋានស្នូល និងបទដ្ឋានអបេបបរមនៅក្នុងជំពូកផ្នេកបច្ចេកទេសទាំង 4

 បទដ្ឋានស្នូល	និងបទដ្ឋានអបែបបរមានានារៀបរាប់ពីវិធីសាសែ្តផែសែងៗសមែប់ការរៀបចំកម្មវិធី	និងសំណុំសកម្មភាព	
សងែ្គោះជីវិតពែញលែញចំនួន	 4	 ៖	ការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	 	 អនាម័យទូទៅ	និងអនាម័យខ្លួនបែណ	 	សន្តិសុខ	
សែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភ	ទីជមែក	ការតំាងទីលំនៅ	និងរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	និងសកម្មភាពសុខាភិបាល។	

របៀបបេើបេស់បទដ្ឋានទាំងនេះ

 បទដ្ឋានស្នូល	និងបទដ្ឋានអបែបបរមា	គឺអនុវត្តទៅតាមទមែងជាក់លាក់មួយ	។	បទដ្ឋានទាំងនែះចាប់ផ្តើមដោយសែចក្តី
ថ្លែងការណ៍ជាទូទៅ	និងជាសកលមួយ	ពោលគឺបទដ្ឋាអបែបបរមា	អមទៅដោយសកម្មភាពសំខាន់ៗ		សូចនាករសំខាន់ៗ	
និងគោលការណ៍ណែនាំជាចែើន	។	

 ទីមួយ	បទដ្ឋានអបែបបរមាតែវូបានបែកាសជាសាធារណៈ	។		បទដ្ឋាននិមួយៗកើតចែញពីគោលការណ៍	ដែលបែជាជន
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	គឺមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ	 	។	 	បទដ្ឋាននែះ	គឺមាន 
លក្ខណៈផ្ដោតទៅលើគុណភាព		ហើយគូសបញ្ជាក់ពីកមែិតអបែបបរមា	ដែលតែូវទទួលបានក្នុងពែលធ្វើការឆ្លើយតប 
ផ្នែកមនុសែសធម៌	។	 វិសាលភាពរបស់វា	គឺមានលក្ខណៈជាសកល	ហើយអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងសា្ថានភាពមាន	គែះ	
មហន្តរាយណមួយកើតឡើង	។		ហែតុដូច្នែះហើយ		ទើបបទដ្ឋាននែះតែូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអត�ន័យទូទៅ។	

បនា្ទាប់	មក	សកម្មភាពសំខាន់ៗ	ដែលមានបែសិទ្ធភាពតែូវបានស្នើឡើងដើមែបីសមែចឲែយបាននូវបទដ្ឋានអបែបបរមា។	
សកម្មភាពខ្លះ	 បែហែលជាមិនអាចអនុវត្តបាននៅគែប់បរិបទទាំងអស់នោះទែ	 ហើយវាអាសែ័យទៅលើអ្នកអនុវត្តជាក់
ស្តែងប៉ុណោ្ណោះក្នុងការជែើសរីសសកម្មភាពនានាដែលទាក់ទង	 និងបង្កើតសកម្មភាពតាមមធែយាបាយផែសែងៗទៀតដែល
នឹងនាំទៅរកការសមែចបានតាមបទដ្ឋាននែះ។
 
 កែយមកទៀត	 សំណុំសូចនាករសំខាន់ៗពែញលែញមួយដើរតួនាទីជា	 "សញ្ញា"	 ដែលបង្ហាញថតើបទដ្ឋាន	
មួយតែវូបានបំពែញទៅតាមដែរឬទែ	។	សូចនាករទាំងនែះផ្តល់នូវមធែយាបាយមួយសមែបវ់ាស់វែង	និងធ្វើការបែៀបធៀប	
ពីដំណើរការនានាទៅនឹងលទ្ធផលរបស់សកម្មភាពសំខាន់ៗទាំងនោះ	។	សូចនាករសំខាន់ៗទាំងនែះគឺទាក់ទងទៅនឹង	
បទដ្ឋានអបែបបរមា	មិនមែនទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពសំខាន់ៗនោះទែ។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

 ចុងកែយ	គោលការណ៍ណែនាំនានា	រួមបញ្ចលូចំណុចទាក់ទងនឹងបរិបទជាក់លាក់ទំាងឡាយដើមែបីធ្វើការពិចារណ	
នៅពែលផ្ដោតគោលដៅឈានទៅសមែចឲែយបាននូវសកម្មភាព	និងសូចនាករសំខាន់ៗ	។	គោលការណ៍ណែនំាទំាងនែះ	
ផ្តល់នូវការណែនំាអំពីវិធីដោះសែយការលំបាកជាក់ស្តែង	 ចំណុចគោលនានា	 ឬ	 ផ្ដល់ជាគំនិតទាក់ទងនឹងអាទិភាព	 និង	
បែធានបទអន្តរវិស័យ	 ។	 លើសពីនែះទៅទៀត	គោលការណ៍ណែនំាទំាងនែះដក់បញ្ចលូនូវបញ្ហាសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹង	
បទដ្ឋាន	សកម្មភាព	ឬ	សូចនាករនានា	និងរៀបរាប់ពីសា្ថានភាពទុក្ខលំបាក	បញ្ហាចមែងូចមែស	ឬ	គមា្លាតចំណែះដឹងនាពែល 
បច្ចបុែបន្ន។	គោលការណ៍ទំាងនែះមិនផ្តល់នូវការណែនំាពីវិធីក្នងុការអនុវត្តសកម្មភាពជាក់លាក់ណមួយនោះឡើយ។ 

	 ការណែនាំដោយសង្ខែបអំពីជំពូកនិមួយៗបង្ហាញឲែយឃើញនូវបញ្ហាពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ	 ។	 ជំពូកទំាងឡាយនិយយ
ពីបទដ្ឋានអបែបបរមាផ្នែកបច្ចែកទែសមានរួមបញ្ចលូនូវចំណុចបន�ែមមួយចំនួន	 	មានជាអាទិ៍	 	 ដូចជា	 	បញ្ជីតែួតពិនិតែយពី 
ការបា៉ាន់បែមាណ		រូបមន្ត		តារាង	និងឧទាហរណ៍ផែសែងៗទាក់ទិននឹងទមែង់របាយការណ៍	។	ជំពូកនិមួយៗបញ្ចប់ដោយ	
មានឯកសារយោង	និងសំណូមពរនានាសមែប់អានបន�ែមទៀត	។	សទា្ទានុកែមុលម្អតិសមែប់ជំពូកនិមួយៗនៅក្នងុ	
សៀវភៅណែនាំនែះ	គឺអាចរកបានតាមគែហទំព័ររបស់ស៊ែ្វរ	(www.sphereproject.org)	។	

	 គែប់ជំពូកទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងគា្នាទៅវិញទៅមក	។		ជារឿយៗ			បទដ្ឋាននានាដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែក		
មួយចាំបាច់តែូវបកសែយឲែយសែបទៅតាមបទដ្ឋានផែសែងៗដែលរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែកដទែទៀត	 ។	 	ដោយហែតុ	នែះ	
ហើយសៀវភៅណែនំានែះមានឯកសារយោងទៅវិញទៅមកយ៉ាងចែើន	។	

ការគោរពតាមបទដ្ឋានអបេបបរមរបស់ស៊េ្វរ

 សៀវភៅគមែងស៊ែ្វរ	 គឺជាកែុមស្ម័គែចិត្ត	 និងឧបករណ៍ស្វ័យបញ្ញត្តិផ្ដោតលើគុណភាព	 និងគណនែយែយភាព	
ហើយគមែងស៊ែ្វរមិនបែតិបត្តិនូវយន្តការគោរពតាមណមួយឡើយ	 ។	 ពុំមានករណីជា	 	"ការចុះឈ្មាះ"	 ចូលទៅក្នុង	
គមែងស៊ែ្វរ			សមាជិកភាពរបស់គមែងស៊ែ្វរ	ឬ	ដំណើរការទទួលសា្គល់ណមួយនោះឡើយ	។		គមែងស៊ែ្វរបាន		
ជែើសយកការធ្វើជាសៀវភៅណែនាំជំនួសឲែយការធ្វើជាបទបញ្ញត្តិ	 ឬ	 ដែលមានលក្ខណៈតមែង់ទិសឲែយគោរពតាមដើមែបី
លើកទឹកចិត្តឲែយមានភាពជាមា្ចាស់ដ៏ទូលំទូលាយបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទៅលើសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះ។	

	 សៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះមិនផ្តល់ឲែយនូវការណែនំាចែបាស់លាស់អំពីវិធីក្នងុការផ្តល់សែវាកម្មនានានោះឡើយ	(វិធានការ
សំខាន់ៗទំាងឡាយណែនំាអំពីសកម្មភាពផែសែងៗឈានទៅសមែចបទដ្ឋានមួយដោយពំុមានបញ្ជាក់ចែបាស់លាស់ពីរបៀប
ធ្វើវាទែ)	។		យ៉ាងណមិញ				សៀវភៅណែនាំនែះពនែយល់ពីអ្វីដែលចាំបាច់តែូវតែមានក្នុងគោលបំណងធានាឲែយបាននូវ
ការរស់រានមានជីវិតបែកបដោយភាពថ្លែថ្នរូសមែប់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។		ហែតុដូច្នែះហើយ		វាអាសែយ័
ទៅលើទីភា្នាក់ងរដែលកំពុងអនុវត្តនិមួយៗក្នុងការជែើសរីសបែព័ន្ធមួយដើមែបីធានាឲែយមានលក្ខណៈសែបទៅតាម
បទដ្ឋានអបែបបរមារបស់ស៊ែ្វរ	។	ទីភា្នាក់ងរមួយចំនួនបានបែើបែស់តែយន្តការផ្ទែក្នុងប៉ុណោ្ណោះ			ចំណែកឯទីភា្នាក់ងរ			
ផែសែងទៀតជែើសរីសយកសៀវភៅណែនាំនែះសមែប់ធ្វើការពិនិតែយមើលសកម្មភាពគា្នាទៅវិញទៅមក	។	បណ្តាញរបស់	
ទីភា្នាក់ងរមួយចំនួនបានបែើបែស់គមែងស៊ែ្វរដើមែបីវាយតម្លែលើការឆ្លើយតបរួមគា្នារបស់ពួកគែនៅក្នុងពែលមាន
សា្ថានភាពអាសន្នផែសែងៗ	។	

	 ការអនុវត្តតាមគមែងស៊ែ្វរមិនមែនមានន័យថជាការបំពែញទៅតាមបទដ្ឋាន	និងសូចនាករទំាងអស់នោះទែ	។	កមែតិ
ដែលទីភា្នាក់ងរនានាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានផែសែងៗគឺអាសែយ័ទៅលើកតា្តាជាចែើនដែលកតា្តាខ្លះក្នងុចំណោមនោះ
មិនស�ិតនៅកែមការគែប់គែងរបស់ខ្លួនទែ	 ។	 ពែលខ្លះ	 ការលំបាកមួយចំនួនក្នុងការចូលទៅជួបបែជាជនដែលទទួល	
រងផលប៉ះពាល់	 កង្វះកិច្ចសហបែតិបត្តិការពីអាជា្ញាធរ	 ឬ	 អសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរបានរារាំងដល់ការបំពែញទៅតាមបទដ្ឋាន	
នានា។
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តើស៊្្វរជាអ្វី?

	 បែសិនបើជីវភាពទូទៅរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានកមែិតទាបជាងបទដ្ឋានអបែបបរមាខា្លាងំនៅមុន	
ពែលមានគែះមហន្តរាយ			នោះទីភា្នាក់ងរនានាអាចនឹងមិនមានធនធានគែប់គែន់ដើមែបីឆ្លើយតបនឹងបទដ្ឋានទំាងនោះទែ	។		
ស�តិក្នងុសា្ថានភាពបែបនែះ		ការផ្តល់នូវហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធមូលដ្ឋាននានាដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទំាងមូល	
អាចនឹងមានសារៈសំខាន់ជាងការដែលបំពែញទៅតាមបទដ្ឋានអបែបបរមានានាសមែប់តែបែជាជនផ្នែកណមួយនោះ	 ។	
ពែលខ្លះ		បទដ្ឋានអបែបបរមាអាចនឹងមានកមែតិខ្ពស់ជាងជីវភាពបែចំាថ្ងែរបស់បែជាជនដែលរស់នៅក្នងុមជែឈដ្ឋានជំុវិញ	។	
ការបែកាន់ខា្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋានសមែប់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយគឺនៅតែមានសារៈ
សំខាន់	។	 	ក៏បុ៉ន្តែ	សា្ថានភាពបែបនែះក៏អាចបង្ហាញឲែយឃើញផងដែរពីតមែូវការក្នុងការធ្វើសកម្មភាពគាំទែដល់បែជាជន
ដែលរស់នៅក្នុងមជែឈដ្ឋានជុំវិញនោះ	 និងតមែូវឲែយមានការចរចាជាមួយនឹងបែធានសហគមន៍នានា	 ។	 អ្វីដែលសមសែប	
និងអាចធ្វើទៅបាន	គឺស�ិតនៅលើបរិបទជាក់ស្ដែង	។

ក្នុងករណីដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅតាមបទដ្ឋាននានា	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទាំងឡាយតែូវ៖
	 -	 បរិយយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួន	(ការបា៉ាន់បែមាណ		ការវាយតម្លែ	។ល។)	នូវចំណុចខ្វះខាតរវាង	 	
	 	 សូចនាករដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ស៊ែ្វរ	និងសូចនាករដែលសមែចបានក្នុងការអនុវត្ត	
	 -	 ពនែយល់ពីមូលហែតុនានាទាក់ទងនឹងចំណុចនែះ	និងអ្វីដែលតមែូវឲែយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ
	 -	 បា៉ាន់បែមាណពីភាពស្មុគសា្មាញអវិជ្ជមានសមែប់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់
	 -	 ចាត់វិធានការសមែលសា្ថានការណ៍ដែលសមសែបនានាដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបរមានូវការឈឺចាប់ដែល	 	
	 	 បណ្តាលមកពីភាពស្មុគសា្មាញទាំងនែះ	។

	 តាមរយៈការប្តែជា្ញាចិត្តអនុវត្តទៅតាមជំហានទាំងឡាយដូចខាងលើ	 ទីភា្នាក់ងរទាំងឡាយបង្ហាញថ	 ខ្លួនបាន	
អនុវត្តទៅតាមទសែសនវិជា្ជា	 	 និងបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់ស៊ែ្វរ	 ទោះបីជាពួកគែមិនអាចមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹង		
បទដ្ឋានទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះក៏ដោយ	។

តួនាទីរបស់ស៊េ្វរនៅក្នុងសកម្មភាពផ្នេកមនុសេសធម៌

	 សៀវភៅគមែងស៊ែ្វរតែូវបានរៀបចំឡើងសមែប់បែើបែស់ក្នុងអំឡុងពែលឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌នៅក្នុងបរិបទ
ផែសែងៗជាចែើន	ដោយរាប់បញ្ចលូទំាងគែះធម្មជាតិ		ជម្លាះ		ពែតិឹ្តការណ៍នានាដែលកើតឡើងយឺតៗ	និងយ៉ាងឆប់រហ័ស
បរិសា្ថានជនបទ	និងទីកែុង	និងភាពអាសន្នផ្នែកនយោបាយដ៏ស្មុគសា្មាញនៅគែប់បែទែសទាំងអស់	។	ពាកែយថ	"គែះ	
មហន្តរាយ"	តែវូបានបែើនៅក្នងុសា្ថានភាពទំាងនែះ	ហើយនៅពែលដែលសមសែប	ពាកែយថ	"ជម្លាះ"	តែវូបានយកមកបែើ	។	
"បែជាជន"	សំដៅទៅលើបុគ្គល	គែួសារ	សហគមន៍	និងកែុមធំៗ	។	ជាលទ្ធផល	យើងសមែចបែើបែស់ជាទូទៅនូវពាកែយ
"បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់"	នៅក្នុងសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់	។	

ពេលវេលាបេើបេស់សៀវភៅគមេងស៊េ្វរនេះ 

 ដោយផ្តាតទៅលើរយៈពែលនែការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌			បទដ្ឋានអបែបបរមាស៊ែ្វរគែបដណ្តប់លើសកម្មភាព	

ផែសែងៗដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតមែវូការបនា្ទាន់ដើមែបីការរស់រានមានជីវិតរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ព		ីគែះ	
មហន្តរាយ	។	ដំណក់កាលនែះអាចមានរយៈពែលចាប់ពី	3	-	4ថ្ងែ	ឬ	3	-	4សបា្តាហ៍	រហូតដល់រាប់ខែ	និង	រហូតដល់រាប់ឆ្នាំ	
ជាពិសែសនៅក្នុងបរិបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអសន្តិសុខ	 និងការភៀសខ្លួនដែលអូសបនា្លាយរយៈពែលយូរ	 ។	 ហែតុដូច្នែះ		
ហើយទើបមិនអាចកំណត់គមែងពែលវែលាជាក់លាក់មួយបានសមែប់ភាពមានបែយោជន៍របស់បទដ្ឋានសែ៊្វរ	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

 ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	 សៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះពិតជាមានតួនាទីជាក់លាក់មួយនៅក្នងុវិស័យដែលកាន់តែទូលំ	
ទូលាយមួយ	នែសកម្មភាពមនុសែសធម៌	ដែលមានវិសាលភាពលើសពីការផ្តល់ជំនួយសង្គែះបនា្ទាន់ទៅទៀត	និងគែប	
ដណ្តប់លើវិសាលគមនែសកម្មភាពនានាដែលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយ	បនា្ទាប់មកដក់បញ្ចលូ
នូវការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	ហើយនៅទីបញ្ចប់ពងែកីទៅដល់ការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	 ។	ដោយសារវាជាឧបករណ៍		
យោងមួយ	សៀវភៅណែនាំនែះមានសារៈសំខាន់ណស់ទាំងនៅក្នុងការតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយ	និងនៅក្នុងដំណក់	
កាលសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	 ដោយធ្វើការ	 "រៀបចំ"	 ជាគោលគំនិតសមែប់ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	 ក៏បុ៉ន្តែតាម	ការ					
ពិតគឺចាំបាច់តែូវគិតពិចារណពែមគា្នាតែម្តង។

 ការតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយ	 តមែវូឲែយបែតិបត្តកិរនានា	 ដូចជា	 រដ្ឋាភិបាល	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	 អង្គការសង្គម	
សុីវិលតាមមូលដ្ឋាន			សហគមន៍		និងបុគ្គលនានាមានសមត�ភាពទំនាក់ទំនង		និងចំណែះដឹងក្នុងការតែៀមរៀបចំ	និង	
ឆ្លើយតបឲែយមានបែសិទ្ធភាពទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ	។	មុនពែល	និងក្នងុអំឡុងពែលឆ្លើយតប			ពួកគែគួរ	ចាប់
ផ្តើមចាត់វិធានការនានាដែលនឹងកែលម្អការតែៀមបង្ការ	និងកាត់បន�យហានិភ័យសមែប់ពែលអនាគត	។	យ៉ាង	ហោច	
ណស់	 ពួកគែតែូវរៀបចំខ្លួនជាសែចដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់ស៊ែ្វរក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយ	
កើតឡើងនៅក្នុងពែលអនាគត។

 ការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	គឺជាដំណើរការបនា្ទាប់ពីការផ្តល់ជំនួយសង្គែះ	និងនាំទៅរកការសា្តារឡើងវិញសមែប់
រយៈពែលវែង			ហើយវាមានបែសិទ្ធភាពបំផុតបែសិនបើបានបែមើលមើល		និងជួយសមែបសមែួលតាំងតែពីដើមដំបូង
នែការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	 ។	 ជាការទទួលសា្គល់ពីសារៈសំខាន់នែការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	 សៀវភៅគមែង			
ស៊ែ្វរនែះលើកឡើងពីចំណុចនែះទាំងមូល	និងនៅពែលដែលសមសែប។

ការអភិវឌេឍក្នុងវិស័យមនុសេសធម៌ និងទំនាក់ទំនងចំពោះស៊េ្វរ

 ការអភិវឌែឍយ៉ាងចែើនក្នងុវិស័យមនុសែសធម៌	និងក្នងុផ្នែកពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀតបានកើតឡើងនៅក្នងុអំឡុងពែលបុ៉នា្មាន	
ឆ្នាកំន្លងទៅនែះ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបមែបមែួលលក្ខណៈនែគែះមហន្តរាយ	និងជម្លាះផែសែងៗ	ក៏ដូចជាការងរផ្នែក	
មនុសែសធម៌ផងដែរ	 ។	 ការអភិវឌែឍនានាដែលតែូវបានពិចារណនៅក្នុងអំឡុងពែលដំណើរការពិនិតែយកែសមែួលសៀវភៅ	
គមែងស៊ែ្វរនែះរួមមាន៖
	 - ការកើនឡើងនូវការយកចិត្តទុកដក់ផ្នែកគោលគំនិត	និងបែតិបត្តកិារទៅលើការងរឆ្លើយតបតាមមូលដ្ឋាន		និង		
	 	 ថ្នាក់ជាតិដោយមានការយល់ដឹងថ		ជាការចាំបាច់		គឺតែូវពិគែះយោបល់ជាមួយនឹងបែជាជនដែលទទួលរង	
	 	 ផលប៉ះពាល់		ហើយសមត�ភាពក្នុងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់		ពែមទាំងទីភា្នាក់ងរ			 	
	 	 និង	សា្ថាប័ន	ជាតិទាំងឡាយ	គឺចាំបាច់តែូវតែពងែឹង

	 -	 មានការរៀបចំគណនែយែយភាពជាមុនកាន់តែចែើនឡើងសមែប់សកម្មភាពមនុសែសធម៌	ជាពិសែសគណនែយែយភាព	
	 	 ចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ប៉ុន្តែក៏មានការរៀបចំជាមុននូវការសមែបសមែលួកាន់តែចែើនផង
	 	 ដែរ		ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងដំណើរការកែទមែង់ផ្នែកមនុសែសធម៌	(វិធីសាសែ្តរួម)	កែមការជួយឧបត�ម្ភគាំទែពី		
	 	 គណៈកមា្មាធិការអចិនែ្តយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	(IASC)

	 -	 ការផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់មានការកើនឡើងទៅលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការការពារ	និងការឆ្លើយតប
	 -	 ការយល់ដឹងបន្តកើនឡើងនូវទែសន្តរបែវែសន៍(ការធ្វើចំណកសែុក)ដោយបង្ខំជាទែង់ទែយធំដែលអាចកើត
	 	 មានដោយសារតែ	គែះមហន្តរាយ	ដែលបណ្តាលមកពីការបែបែួលអាកាសធាតុ	និងការយល់ដឹង	ដែល	ថការ		
	 	 បំផ្លាញបរិសា្ថានធ្វើឲែយកើនឡើយនូវភាពងយរងគែះ

	 -	 ការទទលួសា្គលថ់បែជាជនកែកីែរសន់ៅក្នងុទកីែងុកំពុងតែមានការកើនឡើងយ៉ាងឆបរ់ហស័	ហើយពកួគែ	មាន 
ភាពងយរងគែះជាក់លាក់ផែសែងៗ	ជាពិសែសទាក់ទងនឹងផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចភាព	ចុះសមែងុគា្នាក្នងុសង្គម	និង	   
កន្លែងរស់នៅ
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តើស៊្្វរជាអ្វី?

	 - វិធីសាសែ្តថ្មីៗ ក្នងុការទទួលជំនួយ	ដូចជា	ការផ្ទែរសាចប់ែក	់នងិបណ័្ណទទូាត	់និងការទិញនៅតាមមូលដ្ឋានជំនួស		
	 	 ឲែយការដឹកជញ្ជូននូវសមា្ភារៈផែសែងៗសមែប់ជំនួយផ្នែកមនុសែសធម៌
	 -	 ការកើនឡើងនូវការទទួលសា្គល់ការកាត់បន�យហានិភ័យនែគែះមហន្តរាយថជាវិស័យមួយ	និងជាវិធីសាសែ្ត		
	 	 មួយផងដែរ
	 -	 ការកើនឡើងនូវការចូលរួមរបស់វិស័យយោធានៅក្នុងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	ដែលនែះជាបែតិបត្តិករមួយ
	 	 កែុមមិនស�ិតនៅជាចមែបងកែមអាជា្ញាបញ្ជាផ្នែកមនុសែសធម	៌ដោយតមែូវឲែយមានការបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំ
		 	 ជាក់លាក់នានា	និងយុទ្ធសាសែ្តសមែបសមែួលដើមែបីឲែយមានការពិភាកែសារវាងវិស័យសុីវិល	និងយោធាទាក់ទង
	 	 នឹងការងរមនុសែសធម៌	
	 -	 មានការកើនឡើងនូវការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជននៅក្នងុការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដែលតមែវូឲែយមានគោល	
	 	 ការណ៍ណែនាំ	និងយុទ្ធសាសែ្តនានាសែដៀងគា្នាទៅនឹងការពិភាកែសារវាងវិស័យសុីវិល	និងយោធាដែរ។

	 គមែងស៊ែ្វរដក់បញ្ចូលនូវការអភិវឌែឍទំាងនែះទៅក្នុងសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះនៅពែលដែលសមសែប		 	ជាពិសែស	
បញ្ហានានាដែលកើតមានទាក់ទងនឹងការផ្ទែរសាច់បែក់	 ការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	 និងទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យសុីវិល	
និង	យោធា។

ការយល់ដឹងពីបរិបទក្នុងអំឡុងពេលឆ្លើយតបផ្នេកមនុសេសធម៌

	 ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដ៏មានបែសិទ្ធភាពតែូវតែពឹងផ្អែកទៅលើការធ្វើវិភាគតាមបរិបទឲែយបានទូលំទូលាយ
(ដូច	ជាការបា៉ាន់បែមាណ	 ការតែួតពិនិតែយ	 និងការវាយតម្លែ)ក្នុងគោលបំណងវិភាគពីតមែូវការ	 ភាពងយរងគែះ	 និង		
សមត�ភាពរបស់បែជាជននៅក្នុងបរិបទនិមួយៗ	។	សៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះ	តែូវបានរៀបចំឡើងជាពិសែសសមែប់	ធ្វើ	
ជាឧបករណ៍មួយឈានទៅទទួលសា្គល់នូវបរិបទខុសៗគា្នា	ហើយធ្វើការកែសមែួលកម្មវិធីឆ្លើយតបនានាឲែយសែបទៅតាម
បរិបទនិមួយៗ	។ 

	 សៀវភៅនែះណែនាំដល់បែតិបត្តិករនានាឲែយធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងជុំវិញការសមែចបាននូវបទដ្ឋានដែលអាចអនុវត្តបាន
ជាសកលនៅក្នងុសា្ថានភាព	 ឬ	 បរិបទជាក់លាក់មួយ	 ដោយផ្តាតជាពិសែសទៅលើភាពងយរងគែះ	 និងសមត�ភាព	
ជាក់លាក់នានា	។

 មិនមែនបុគ្គលទំាងអសក់្នងុចំណោមបែជាជនដែលទទលួរងផលប៉ះពាល់មានការគែប់គែងស្មើភាពគា្នាទៅលើធនធាន
និងអំណចនោះទែ	។	ហែតុដូច្នែះហើយ	បែជាជនទាំងឡាយទទួលរងឥទ្ធិពលខុសៗគា្នាទៅតាមជាតិកំណើត	សាសនា	
ឬទនំាកទ់នំងផ្នែកនយោបាយរបសខ់្លនួ	។		ការផ្លាសប់្ដរូទលីនំៅអាចធ្វើឲែយបែជាជនងយរង	គែះខណៈ	ពែលដែលស�តិក្នងុ	
សា្ថានភាពធម្មតា	 ពួកគែអាចនឹងមិនមានហានិភ័យ	 ។	ស្តែ	ី កុមារ	 មនុសែសចាស់	 ជនពិការ	 ឬ	 អ្នកផ្ទកុមែរោគអែដស៍អាច					
នឹងមិនទទួលបានជំនួយសំខាន់ៗ	ឬ	ពុំមានឱកាសបញ្ចែញយោបល់ដោយសារតែកតា្តារាងកាយ	វបែបធម៌	និង/ឬ	សង្គម	។	
បទពិសោធន៍បានបង្ហាញថ	ការចាត់ទុកបែជាជនទាំងនែះនៅក្នុងបញ្ជីដ៏វែងរបស់	"កែុមដែលងយរងគែះ"	អាចនាំទៅ			
រកការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយមិនសែុះសែួលគា្នា	និងគា្មានបែសិទ្ធភាព	ដោយមិនបានគិតគូរដល់ភាពងយរងគែះផ្ទនួៗ	និង
លក្ខណៈបែបែលួនែភាពងយរងគែះក្នងុពែលកន្លងមក	សូមែបីតែនៅក្នងុអំឡុងពែលមានវិបត្តជិាក់លាក់មួយក៏ដោយ	។
 
	 កិច្ចខិតខំបែឹងបែងផ្តល់ជំនួយសង្គែះ	និងការសា្តារឡើងវិញក៏តែូវពិចារណផងដែរទៅលើមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់	និង	
ភាពងយរងគែះក្នងុពែលអនាគតដើមែបីធ្វើឲែយសហគមន៍កាន់តែមានសុវត�ភិាព		និងជំរុញការងើបឡើងវិញឲែយកាន់តែរឹង
មាំ	 ។	 នៅតាមផ្នែកជាចែើនក្នុងពិភពលោកនែះ	 ការបែបែួលអាកាសធាតុកំពុងតែចាប់ផ្តើមមានឥទ្ធិពលមួយរួចហើយ
ទៅលើទមែង់នែហានិភ័យចំណែះដឹងតាមបែពែណីអំពីមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់		ភាពងយរងគែះ	និងតមែូវការសមត�ភាព	
ដែលតែូវដក់បញ្ចូលជាមួយនឹងការបា៉ាន់បែមាណនានាពីហានិភ័យផ្នែកអាកាសធាតុនាពែលអនាគត។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ដើមែបីធ្វើឲែយមានភាពចែបាស់លាស់ចំពោះសា្ថានភាពនែគែះមហន្តរាយពិសែសនិមួយៗ				ពែមទំាងភាពងយរងគែះ	
និង	សមត�ភាពជាក់លាក់របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 សៀវភៅគមែងែស្វ៊រនែះលើកឡើងនូវ	បែធានបទ	
អន្តរវិស័យមួយចំនួន	។	បែធានបទនានាដែលទាក់ទងនឹងកុមារ	យែនឌ័រ	 មនុសែសចាស់	មែរោគអែដស៍	និងជំងឺអែដស៍		
ជនពិការ	និងការគាំទែផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គមគឺផ្តាតទៅលើភាពងយរងគែះផែសែងៗរបស់បុគ្គល	និងកែុមតូចៗ	។	ការ
កាត់បន�យហានិភ័យនែគែះមហន្តរាយ	 (រាប់បញ្ចូលទាំងការបែបែួលអាកាសធាត)ុ	 និងបរិសា្ថាន	 លើកឡើងពីបញ្ហា	
នា	នា	ទាក់ទិននឹងភាពងយរងគែះដែលធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងមូល	 ។	 នៅចុង	
បញ្ចប់នែសែចក្តីណែនាំនែះ	បែធានបទនិមួយៗតែូវបានរៀបរាប់កាន់តែលម្អិតថែមទៀត	។

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបទដ្ឋានមនុសេសធម៌ផេសេងៗទៀត

	 ដើមែបីធ្វើឲែយសៀវភៅគមែងស្វែ៊រនែះរកែសាបាននូវទំហំតែមួយដែលអាចគែប់គែងបាន	 	 គោលដៅគឺផ្តាត		ទៅលើតែ	
វិស័យសំខាន់ៗចំនួន	4	ទាក់ទងនឹងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ប៉ុណោ្ណោះ	។		ផ្នែកពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀតជាចែើនដែល	ជា
ផ្នែកមួយនែការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដ៏មានបែសិទ្ធភាពបានបង្កើតនូវបទដ្ឋានផែសែងៗរបស់ខ្លួនផ្ទាល់	។	បទដ្ឋាន	មួយ	
ចំនួនក្នុងចំណោមនោះតែូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុងបទដ្ឋានគាំទែគមែងសែ៊្វរដែលតែូវបានបោះពុម្ពផែសាយជាឯកសារ	
ដច់ដោយឡែក		ក៏បុ៉ន្តែតែវូបានរៀបចំដោយមានការយកចិត្តទុកដក់	និងដំណើរការពិគែះយោបល់ដូចគា្នានឹងគមែ	ង
សែ្វ៊រដែរ	 ដែលមានដូចជា	 បទដ្ឋានអបែបបរមាសមែប់ការអប់រំរបស់បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអប់រំពែលមាន 
គែះអាសន្ន	(INEE)	៖	ការងរតែៀមបង្ការ		ការឆ្លើយតប		ការសា្តារឡើងវិញ		បទដ្ឋានអបែបរមាសមែប់ការសា្តារសែដ្ឋកិច្ច	
ឡើងវិញបនា្ទាប់	ពីមានវិបត្តិរបស់បណ្តាញអប់រំ	និងលើកកម្ពស់សហគែសខា្នាតតូច	(SEEP)	និងគោលការណ៍ណែនាំ	
និងបទដ្ឋានស្ដីពីគែះអាសន្នផ្នែកបសុសត្វ	(LEGS)។

	 ការអប់រំសមែប់ពែលមានគែះអាសន្នអាចមានទំាងការធ្វើឲែយជីវិតមាននិរន្តរភាព	និងការជួយសងែ្គោះជីវិតផងដែរ	។
នៅក្នងុទីកន្លែងដែលមានសុវត�ភិាព	 ការអប់រំនែះផ្តល់ឲែយនូវបែកែតីភាព	 ការគំាទែផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គម	 និងការការពារ	
បែឆំងនឹងការកែងបែវ័ញ្ច	 និងការឈឺចាប់ផែសែងៗ	 ។	 មិនតែបុ៉ណោ្ណោះ	ការអប់រំនែះអាចតែវូបានបែើបែស់ដើមែបីផែសព្វផែសាយ
ពីសារផែសែងៗស្តពីីសុវត�ភិាព	បំណិនជីវិត	និងព័ត៌មានផ្នែកសុខភាព	និងអនាម័យសំខាន់ៗ	។	បទដ្ឋានអបែបបរមារបស់											
បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអប់រំពែលមានគែះអាសន្ន	(INEE)	៖	ការងរតែៀមបង្ការ	ការឆ្លើយតប	ការសា្តារឡើង	
វិញតែវូបានបោះពុម្ពផែសាយជាលើកដំបូងនៅក្នងុឆ្នា	ំ2០០4	និងធ្វើបច្ចបុែបន្នកម្មនៅឆ្នា	ំ2០1០	ដែលបានកា្លាយទៅជាបទដ្ឋាន	
គំាទែដល់គមែងសែ៊្វរ	នៅក្នងុឆ្នា	ំ2០០8	។	បទដ្ឋានទំាងនែះបង្ហាញនូវកែបខ័ណ្ឌមួយសមែប់ធានាឲែយបាននូវទំនាក់ទំនង						
សំខាន់ៗរវាងការអប់រំ	 និងសុខភាព	 ទឹក	 អនាម័យទូទៅ	 និងអនាម័យខ្លនួបែណ	អាហារូបត�ម្ភ	 ទីជមែក	 និងការការពារ	
ពែមទំាងលើកកម្ពស់សុវត�ភិាព		គុណភាព	និងគណនែយែយភាពចំពោះការតែៀមបង្ការ	និងការឆ្លើយតបផ្នែកអប់រំ	។
 
	 ការអភិវឌែឍសហគែសខា្នាតតូច	និងបសុសត្វតែូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់	SEEP	ស្តីពីការសា្តារ	
ឡើងវិញផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចបនា្ទាប់ពីមានវិបត្តិ	 ពែមទាំងគោលការណ៍ណែនាំ	 និងបទដ្ឋានស្តីពីគែះអាសន្ន	 បសុសត្វ	
ដោយឡែកៗពីគា្នា	។	មានការរំពឹងទុកជាមុនថ	បទដ្ឋាបអបែបបរមាទាំងពីរសំណុំនែះនឹងកា្លាយទៅជាបទដ្ឋានដែលគាំទែ
គមែងស៊ែ្វរនៅក្នុងឆ្នាំ	2011។	

	 ដោយបែើបែស់រួមគា្នាជាមួយនឹងសៀវភៅគមែងស្វែ៊រនែះ	 បទដ្ឋានគាំទែទាំងនែះនឹងជួយបង្កើនគុណភាពជំនួយ	
ដែលផ្តល់ទៅឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 ឬ	 ជម្លាះ។	 សែចក្ដីណែនាំពាក់ព័ន្ធនានាបាន		
មកពីបណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអប់រំពែលមានគែះអាសន្ន	(INEE),		SEEP	និង	LEGS	តែូវបានដក់បញ្ចូល	
និងតែូវបានយោងទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសៀវភៅគមែងស្វែ៊រនែះតាំងពីដើមដល់ចប់	។	
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តើស៊្្វរជាអ្វី?

	 ទីភា្នាក់ងរ				សម្ព័ន្ធភាព		និងបណ្តាញមួយចំនួនបានបង្កើតបទដ្ឋាន		និងកែុមផែសែងៗទៀតដើមែបីឆ្លើយតបទនឹង	តមែូវ	
ការសមែប់បែតិបត្តិជាក់លាក់	 ដូចជា	 អណត្តិរបស់ទីភា្នាក់ងរជាក់លាក់នានា	 ជំនាញបច្ចែកទែស	 ឬ	 ចំណុចខ្វះ	ខាត	
ដែលមាននៅក្នងុសែចក្តណីែនំា	 ។	 នៅកន្លែងដែលទាក់ទងគា្នា	 បទដ្ឋានផែសែងៗទំាងនែះតែវូបានយោងនៅក្នងុជំពូកផ្នែក	
បច្ចែកទែសរបស់សៀវភៅណែនាំនែះ	។

	 គមែងស្វែរ៊	គឺជាផ្នែកនែគំនិតផ្តចួផ្តើមមួយកែមុស្ដពីីគុណភាព	និងគណនែយែយភាពដែលស�តិនៅក្នងុវិស័យនែះដោយ	
មានទំនាក់ទំនងការងរយ៉ាងជិតស្នទិ្ធមួយជាមួយនឹងគមែងកសាងសមត�ភាពសមែប់ការងរសង្គែះបនា្ទាន់	(ECB)	ដែល
បានបង្កើតឡើងនូវការណែនាំដ៏ពែញលែញមួយ	និងភាពជាដែគូផ្នែកគណនែយែយភាពមនុសែសធម៌	(HAP)	ដែលផ្ដោត
ទៅលើបញ្ហាអនុវត្តន៍តាម	រយៈគណនែយែយភាពមនុសែសធម៌	និងបទដ្ឋានគែប់គែងគុណភាពរបស់ខ្លនួ	។			គំនិតផ្តចួផ្តើមផែសែងៗ
ទៀតទាក់ទងនឹងគុណភាព	និងគណនែយែយភាពដែលគមែងស៊ែ្វ	រចូលរួមជាបែចំា	រួមមាន	កែមុបែជាជនដែលតែវូការជំនួយ	
Groupe	 URD	 (ការសងែ្គោះបនា្ទាន់	 ការសា្តារឡើងវិញ	 ការអភិវឌែឍ)	 ការសមែបសមែលួ	 និងបណ្តាញសិកែសាដ៏សកម្មដើមែបី	
គណនែយែយភាព	និងដំណើរការអនុវត្តសកម្មភាពមនុសែសធម៌	(ALNAP)	។	

កេពីសៀវភៅណេនាំនេះ

	 ឧបករណ៍ដែលសំខាន់	 និងបែើបែស់ចែើនបំផុតរបស់គមែងស្វែ៊រ	 គឺសៀវភៅណែនាំដែលអាចរកបានជាទមែង់				
អែឡិចតែូនិចតាមរយៈគែហទំព័រគមែងស្វែ៊រ	 (www.spheraproject.org)	ហើយតាមរយៈគែហទំព័រនែះ	លោកអ្នក
អាចទទួលបានពត៌មានចុងកែយបំផុត	និងទាន់ហែតុការណ៍អំពីឯកសារដែលមាន	និងធនធានផែសែងៗទៀត	។

	 សៀវភៅគមែងស្វែ៊រនែះតែូវបានផលិតឡើងជាចែើនភាសា	 និងអមទៅដោយការបណ្តុះបណ្តាល	 និងឯកសារ	
ផែសព្វផែសាយផែសែងៗជាចែើន	។	ជារឿយ		កិច្ចការទាំងនែះតែូវបានធ្វើសមែបទៅតាមបរិបទក្នុងមូលដ្ឋានដោយឈរលើ			
មូលដ្ឋាននែបទពិសោធន៍របស់បែតិបត្តិករ	 ។	 សៀវភៅណែនាំនែះបង្ហាញឲែយឃើញនូវភាពរស់រវីករបស់សហគមន៍ក្នុង	
ការអនុវត្តគមែងស្វែ៊រដែលពែលខ្លះកា្លាយជាបណ្តាញមិនផ្លូវការ			មានទំនាក់ទំនងតិចតួច	និងពងែីកខ្លួនជាបន្តបនា្ទាប់	
របស់បែតិបត្តិករដែលនឹងរកែសាសា្មារតីរបស់ស្វែ៊រឲែយនៅឋិតថែរ	។	គមែងការស្វែ៊រតែូវបានសា្ថាបនាឡើងក្នុងគោលបំណង
ជួយបង្កើនការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដើមែបីបំពែញទៅតាមសិទ្ធិ	 និងតមែូវការរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះ	
ពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ	និងដើមែបីឲែយមានគណនែយែយភាពចំពោះពួកគែ	។	គមែងការស្វែ៊របានធ្វើឲែយមានការ
រីកចមែើនយ៉ាងខា្លាំងចាប់តាំងពីបង្កើតឡើង	 ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសៀវភៅណែនាំនែះតែឯងអាចសមែចបានការីកចមែើននែះ
នោះទែ	ពោលគឺមានតែអ្នកប៉ុណោ្ណោះដែលអាចធ្វើឲែយមានការរីកចមែើននែះ	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ទមេង់នេបេធានបទអន្តរវិស័យ

	 បែធានបទអន្តរវិស័យនៅក្នងុសៀវភៅគមែងស្វែរ៊នែះ	ផ្តាតទៅលើផ្នែកជាក់លាក់មួយចំនួនដែលជាកង្វល់ទាក់ទង	
នឹងការឆ្លើយតបចំពោះគែះមហន្តរាយ	និងលើកឡើងពីបញ្ហាភាពងយរងគែះរបស់បុគ្គល	កែុម	 ឬ	ជាទូទៅតែម្តង។	
នៅក្នងុផ្នែកនែះបែធានបទនិមួយៗតែវូបានរៀបរាប់ជាលម្អតិមន�ែមទៀត។

 កុមារ	៖	ចាំបាច់តែូវមានវិធានការពិសែសនានាដើមែបីធានាថ	កុមារទាំងអស់តែូវបានការពារឲែយរួចផុតពីការឈឺចាប់		
និងតែវូបានផ្តល់ឲែយនូវសិទ្ធសិ្មើគា្នាក្នងុការទទួលបានសែវាមូលដ្ឋាននានា	។	ដោយសារកុមារជារឿយៗបង្កើតជាផ្នែកធំមួយ
ក្នុងចំណោមបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់			វាជាការសំខាន់ណស់ដែលទសែសនៈ		និងបទពិសោធន៍របស់	ពួកគែ
មិនតែឹមតែតែូវលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពែលបា៉ាន់បែមាណពីគែះអាសន្ន	និងការរៀបចំផែនការប៉ុណោ្ណោះទែ		ក៏ប៉ុន្តែពួក	
គែថែមទាំងមានឥទ្ធិពលទៅលើការផ្តល់សែវាផ្នែកមនុសែសធម៌			ពែមទាំងការតែួតពិនិតែយ		និងការវាយតម្លែរបស់ខ្លួនផង 
ដែរ	។	 	កុមារ	 	និងក្មែងជំទង់ងយនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលគែះថ្នាក់ដោយសារភាពងយរងគែះក្នុងសា្ថានភាពផែសែងៗ 
ដូចជាអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ		ការកែងបែវ័ញ្ច		ការចាប់ពងែត់	និងការកែនឲែយចូលក្នុងកែុមបែដប់អាវុធ	និងកង	កមា្លាំង 
បែយុទ្ធ		ការរំលោភផ្លូវភែទ	និងការបាត់បង់ឱកាសចូលរួមក្នុងការធ្វើសែចក្តីសមែច	។	អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារចែងថ	
កុមារគឺជាបុគ្គលទាំងឡាយណដែលមានអាយុកែម	18	ឆ្នាំ	។	និយមន័យនែះអាចមានលក្ខណៈខុសៗគា្នាទៅតាម	
បរិបទ	 	 វបែបធម៌	 និងសង្គម។	ការវិភាគល្អិតល្អន់មួយអំពីថតើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយនិយមន័យទៅលើ	 
កុមារយ៉ាងដូចម្ដែចចាំបាច់តែូវតែធ្វើឡើងដើមែបីធានាថ	គា្មានកុមារ	 ឬ	 ក្មែងជំទង់ណមា្នាក់តែូវបានគែដកចែញពីជំនួយ
ផ្នែកមនុសែសធម៌ឡើយ។

 ការកាត់បន�យហានិភ័យនែគែះមហន្តរាយ	 ៖	 ចំណុចនែះតែូវបានកំណត់ថជាគោលគំនិត	 និងការអនុវត្តនូវការ 
កាត់បន�យហានិភ័យនែគែះមហន្តរាយតាមរយៈការខិតខំបែងឹបែងជាបែព័ន្ធក្នងុការធ្វើការវិភាគ		និងគែប់គែងទៅលើកតា្តា		 
ដែលជាមូលហែតុនែគែះមហន្តរាយ	 រួមមាន	 តាមរយៈការកាត់បន�យភាពបែឈមនឹងគែះថ្នាក់	 កាត់បន�យភាព	
ងយរងគែះរបស់បែជាជន	និងទែពែយសមែបត្តិ	ការគែប់គែងដីធ្លី	និងបរិសា្ថានដោយភាពវែឆ្លាត	និងការតែៀមបង្ការចំពោះ 
ហែតុការណ៍អាកែក់នានា។	 ហែតុការណ៍អាកែក់ទាំងនែះរួមមានគែះមហន្តរាយធម្មជាតិផែសែងៗ	 ដូចជា	 ខែយល់ពែយុះ	
ទឹកជំនន់	 	 	គែះរាំងស្ងួត	 	និងការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទែជាដើម។		ដោយសារហែតុការណ៍ទាំងនែះហាក់កាន់តែមាន 
ការបែបែួល	 និងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើង	 បាតុភូតទាំងនែះគឺទាក់ទងកាន់តែខា្លាំងទៅនឹងការបែបែួលអាកាសធាតុលើ	
ពិភពលោក។

 បរិសា្ថាន	៖	បរិសា្ថានតែូវបានគែសា្ដោល់ថជាសមាសធាតុ	និងដំណើរការរូបវន្ត	គីមី	និងជីវសាសែ្តដែលប៉ះពាល់ទៅលើ 
ជីវិត		និងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ		និងបែជាជនតាមមូលដ្ឋាន។	 
បរិសា្ថានផ្តល់ឲែយនូវធនធានធម្មជាតិដែលធ្វើឲែយបុគ្គលទំាងឡាយមាននិរន្តរភាព	 និងរួមចំណែកដល់គុណភាពជីវិតរស់នៅ។	 
វាតែវូការការការពារ	នងិការគែបគ់ែង	បែសនិបើមខុងរសខំាន់ៗ ទាងំឡាយរបស់វាចាបំាចត់ែវូតែរកែសាឲែយគងវ់ងែស	។	បទដ្ឋាន	
អបែបបរមាលើកឡើងពីតមែូវការក្នុងការបង្ការមិនឲែយមានការទាញយកផលចែើនហួសកមែិត	 ការបំពុល	 និងការបំផ្លាញ	
ល័ក្ខខ័ណ្ឌបរិសា្ថាន	 និងមានទិសដៅធានាឲែយបាននូវតួនាទីទែទែង់ជីវិតមនុសែសរបស់បរិសា្ថាន	 កាត់បន�យហានិភ័យ	 និង	
ភាពងយរងគែះ	 ពែមទាំងស្វែងរកការអនុវត្តយន្តការនានាដែលពងែឹងភាពសមែបខ្លួននែបែព័ន្ធធម្មជាតិដើមែបីឲែយមាន
ការលូតលាស់ឡើងវិញដោយខ្លួនឯង។		
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 យែនឌ័រ	 ៖	 យែនឌ័រសំដៅទៅលើការពិតដែលថបែជាជនទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងសា្ថានភាពមួយខុសៗគា្នាទៅ	
តាម	យែនឌ័ររបស់ពួគគែ	 ។	 ភែទ	 គឺសំដៅទៅលើលក្ខណៈជីវសាសែ្តរបស់ស្តែី	 	 និងបុរសដែលជាកតា្តាធម្មជាតិកំណត់	
តាំងពីពែលចាប់កំណើត		ហែតុដូច្នែះហើយ		ជាទូទៅវាមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានឡើយ	និងមានលក្ខណៈជាសកល	។

	 សិទ្ធិស្មើគា្នារវាងសែ្តី	 និងបុរសមានចែងយ៉ាងចែបាស់លាស់នៅក្នុងឯកសារស្តីពីសិទ្ធិមនុសែសដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋាននែ 
ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នែះ។	 ស្តែ	ី និងបុរសមានសិទ្ធទិទួលបានដូចគា្នានូវជំនួយមនុសែសធម៌	 និងការការពារ	 ការគោរពចំពោះ	
សែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់ខ្លួន		ការទទួលសា្គល់សមត�ភាពជាមនុសែសស្មើភាពគា្នារបស់ខ្លួនដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសមត�ភាពក្នុង	
ការជែើសរីស		ការទទួលបានឱកាសស្មើគា្នាក្នុងការអនុវត្តជមែើសទាំងនោះ	និងទទួលបានអំណចស្មើគា្នាក្នុងការកំណត់	
ពីលទ្ធផលនែសកម្មភាពរបស់ខ្លនួ។	 ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌កាន់តែមានបែសិទ្ធភាពឡើងនៅពែលដែលការឆ្លើយតប 
ទាំងនោះតែូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងពីតមែូវការ	 ភាពងយរងគែះ	 ចំណប់អារម្មណ៍	 សមត�ភាព			
និងយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយខុសៗគា្នារបស់សែ្តី	 និងបុរស	 	 កុមារី	 និងកុមារានៅគែប់កែុមអាយុទាំងអស់	 និងបែងចែកឲែយ 
ដច់ពីគា្នានូវឥទ្ធិពលនែគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះទៅលើពួកគែ	។	ការយល់ដឹងពីភាពខុសគា្នាទាំងនែះ	ក៏ដូចជាវិសមភាព	
ក្នងុតួនាទី	និងបន្ទកុការងរ		លទ្ធភាពទទួលបាន	និងការគែប់គែងទៅលើធនធាននានាអំណចធ្វើសែចក្តសីមែចចិត្ត	និង
ឱកាសសមែប់ការអភិវឌែឍជំនាញរបស់សែ្តី	និងបុរសគឺអាចសមែចទៅបានតាមរយៈការវិភាគយែនឌ័រ	។	យែនឌ័រស�ិត
នៅគែបប់ែធានបទអន្តរវិស័យផែសែងៗទៀតទំាងអស់	។	គោលបំណងនែសមមាតែភាព	និងអពែយាកែតឹភាពផ្នែកមនុសែសធម៌ 
កំណត់ថ	តែវូតែមានការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើការសមែចបាននូវយុត្តធិម៌រវាងសែ្ត	ីនិងបុរស	និងធានាបាននូវសមភាព
នែលទ្ធផល	។	បើតាមបែវត្តិសាសែ្ត			ការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើទំនាក់ទំនងយែនឌ័រគឺកើតចែញពីភាពចាំបាច់ដែលតែូវ		
ធ្វើការដោះសែយនូវតមែូវការ	 និងកាលៈទែសៈរបស់សែ្តី	 និងកុមារី	 ដោយសារតែសែ្តី	 និងកុមារីជាទូទៅពុំទទួលបាន	
អត�បែយោជន៍ចែើនដូចបុរស	និងកុមារា	ទែ	។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ			សហគមន៍មនុសែសធម៌បានបង្កើនការទទួល	
សា្គល់នូវតមែូវការឈ្វែងយល់អំពីអ្វី	ដែល	បុរស	និងកុមារាបែឈមនៅក្នុងសា្ថានភាពមានវិបត្តិកើតឡើង។

 មែរោគអែដស៍	និងជំងឺអែដស៍	៖	ការដឹងពីអតែបែវា៉ាឡង់របស់មែរោគអែដស៍នៅក្នងុបរិបទមនុសែសធម៌ជាក់លាក់មួយ	
មានសារៈសំខាន់ណស់ដើមែបីឈ្វែងយល់ពីភាពងយរងគែះ	និងហានិភ័យនានា		ហើយបនា្ទាប់មកធ្វើផែនការឆ្លើយតប 
បែកបដោយបែសិទ្ធភាព	។	បន�ែមទៅលើបែជាជនដែលស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យបំផុត	(ពោលគឺបុរសរួមភែទជាមួយបុរស
	អ្នកបែើបែស់គែឿងញៀនដោយការចាក់		និងអ្នករកសីុផ្លវូភែទ)	ដែលជារឿយៗ	ចំាបាច់តែវូទទួលបាន	នូវវិធានការជាក់លាក់	
នានាដើមែបីការពារខ្លួនឯងឲែយរួចផុតពីការមិនអើពើ		ការរីសអើង	និងអំពើហិងែសា		បរិបទមួយចំនួនអាចនឹងមានកែុមងយ	
រងគែះផែសែងៗទៀតដូចជាជនភៀសខ្លួន			អ្នកធ្វើទែសន្តរបែវែសន៍(ចំណកសែុក)			យុវជន		និងសែ្តីមែមា៉ាយ	។		ការ 
	ជម្លៀសបែជាជនជាទែង់ទែយធំអាចនាំឲែយកើនឡើងនូវភាពងយរងគែះ	 និងហានិភ័យនែមែរោគអែដស៍ដោយសារតែ		
ការបែកបាក់ពីសមាជិកគែួសារ	 និងការធា្លាក់ចុះនូវសាមគ្គីភាពក្នុងសហគមន៍	 និងក្នុងសង្គម	 និងទំនៀមផ្លូវភែទដែល	
បង្កើតបានជាអាកបែបកិរិយ	។	សែ្តី	និងកុមារអាចទទួលរងការកែងបែវ័ញ្ចពីកែុមបែដប់អាវុធ	និងមានភាពងយរងគែះ	
ខា្លាំងចំពោះមែរោគអែដស៍	ដោយសារអំពើហិងែសា	 និងការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទ	 ។	នៅក្នុងអំឡុងពែល	 ផ្តល់ជំនួយសង្គែះ	
បនា្ទាន់ផ្នែកមនុសែសធម៌	 	បែជាជនទាំងឡាយទំនងជាមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើមែរោគអែដស ៍
ដូចជាកម្មវិធីបង្ការ	 និងការរាំងស្ទះដល់ការទទួលថ្នាពំនែយារជីវិត(ART)	 ការពែយាបាល	 និងការទប់សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺរបែង	
(TB)	ពែមទំាងការពែយាបាលជំងឺឱកាសនិយមផែសែងៗទៀតដែលអាចកើតមាន	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 អ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍	(PLHIV)	តែងទទួលរងការរីសអើង	និងការបែមាថមា៉ាក់ងយ		ហែតុដូច្នែះហើយ		ទើបតមែូវ	

ឲែយរកែសាការសមា្ងាត់ជានិច្ច	 ហើយផ្ដល់ការការពារនៅពែលដែលតែូវការ	 ។	 សកម្មភាពតាមវិស័យនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំ

នែះផ្តល់នូវការធ្វើអន្តរាគមន៍សមសែបនានាទៅតាមអតែបែវា៉ាឡង់	 និងបរិបទ	 ដោយមិនធ្វើឲែយកើនឡើងនូវភាពងយ	

រងគែះ	និងហានិភ័យរបស់បែជាជនចំពោះមែរោគអែដស៍ឡើយ	។

 មនុសែសចាស់	៖	បុរស	និងសែ្តវ័ីយចំណស់	គឺសំដៅទៅលើអ្នកទំាងឡាយណដែលមានអាយុចាប់ពី	60	ឆ្នាឡំើងទៅ 

		បើយោងទៅតាមអង្គការសហបែជាជាតិ	 ក៏ប៉ុន្តែនិយមន័យពាកែយ	 "មនុសែសចាស់"	 នែះមានលក្ខណៈខុសគា្នាទៅតាម	 

បរិបទ	 ផែសែងៗគា្នា។	 	 មនុសែសចាស់តាមធម្មតាស�តិក្នងុចំណោមអ្នកកែកីែបំផុតក្នងុបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍នានា	 ហើយមាន	

សមមាតែដ៏ធំ	 និង	 កំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមបែជាជនងយរងគែះបំផុតពីគែះមហន្តរាយ	 និង	 ជម្លាះ	 

(ឧ.	អ្នកដែលមានអាយុលើសពី	80	ឆ្នាំ	គឺជាកែុមអាយុដែលកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សបំផុត	នៅក្នុងពិភពលោក)	

ហើយពួកគាត់ជារឿយៗមិនតែូវបានគែអើពើឡើយនៅក្នុងការងរគែប់គែងគែះមហន្តរាយ	 ឬ	 ជម្លាះ	 ។	 ភាពឯកកោ	

និងភាពទន់ខែសាយផ្នែករាងកាយ	គឺជាកតា្តាដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲែយភាពងយរងគែះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនៅក្នងុចំណោម

មនុសែសចាស់នៅក្នុងអំឡុងពែលមានគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ		ពែមជាមួយនឹងការរាំងស្ទះចំពោះយុទ្ធសាសែ្តបែកប		

របរចិញ្ចឹមជីវិត	 និងការរាំងស្ទះចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធគាំទែរបស់គែួសារ	 និងសហគមន៍	 បញ្ហាសុខភាពរាុំរ៉ែ	 និងកម្មវិធី			

ចល័តទី	ពែមទាំងការធា្លាក់ចុះនូវសុខភាពផ្លូវចិត្ត	 ។	ការខិតខំបែឹងបែងជាពិសែសតែូវតែធ្វើឡើងដើមែបីរកឲែយឃើញ	និង	

ចុះទៅឲែយដល់ផ្ទះរបស់មនុសែសចាស់	 និងមែគែួសារដែលជាមនុសែសចាស់	 ។	 មនុសែសចាស់ក៏រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ផង	

ដែរ	ដល់ការធ្វើឲែយមានការរស់រានមានជីវិត	 និងការសា្តារឡើងវិញ	 ។	 ពួកគាត់ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាអ្នកមើលថែកុមារ

ជាអ្នកគែប់គែងធនធាន	និងជាអ្នករកបែក់ចំណូល	ពែមទាំងមានចំណែះដឹង	និងបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាសែ្ត

ដោះសែយរបស់សហគមន៍	ក៏ដូចជាជួយការពារអត្តសញ្ញាណ			វបែបធម៌		និងសង្គមផងដែរ	។
 

 ជនពិការ៖	 អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (WHO)	 បា៉ាន់សា្មានថ	 បែជាជននៅទូទាំងពិភពលោកចនោ្លាះពី	 7	 ទៅ	

10%	 រួមទាំងកុមារ	 និងមនុសែសចាស់ផងដែររស់នៅក្នុងភាពពិការ	 ។	គែះមហន្តរាយ	 និងជម្លាះអាចបណ្តាលឲែយកើន	

ឡើងនូវឧបែបត្តិហែតុនែការរងរបួស	 និងពិការភាពជាបន្តបនា្ទាប់	 ។	 អនុសញ្ញាអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ	

(CRPD)	ឲែយនិយមន័យពិការភាពថ	ជាគោលគំនិតមានការវិវឌែឍមួយដែលបណ្តាលមកពីការទាក់ទងគា្នារវាងមនុសែសដែល	

មានភាពពិការ(ដែលអាចជាផ្នែករាងកាយ	 វិញ្ញាណ	សតិបញ្ញា	 ឬ	 ចិត្តសាសែ្តសង្គម)	ពែមទាំងឧបសគ្គផ្នែកឥរិយបថ	

និងមជែឈដ្ឋានជុំវិញដែលរារាំងដល់ការចូលរួមពែញលែញ	 និងបែកបដោយបែសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមដោយ	

ឈរ	លើគោលការណ៍ស្មើភាពគា្នាជាមួយអ្នកដទែទៀត	 ។	 ដូច្នែះហើយ	 វត្តមាននែកតា្តារារាំងទាំងនែះបានទប់សា្កាត់ជន	

ពិការមិនឲែយចូលរួមបានពែញលែញ	និងពោរពែញទៅដោយអត�ន័យ	ឬ	ទទួលបានផលបែយោជន៍ពីកម្មវិធីជំនួយមនុសែស 

ធម៌ដ៏ទូលំទូលាយ	 ។	 អនុសញ្ញាអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនពិការថ្មីបង្កើតការផ្ដោតគោលដៅជាក់លាក់ទៅលើ

សុវត�ិភាព	និងការការពារជនពិការនៅក្នុងសា្ថានភាពមានជម្លាះ	និងគែះអាសន្ន	(មាតែ	11)។
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តើស៊្្វរជាអ្វី?

	 ជនពិការបែឈមមុខនឹងហានិភ័យដែលគា្មានសមមាតែនៅក្នុងសា្ថានភាពមានគែះមហន្តរាយ			ហើយជារឿយៗពួក
គែមិនតែូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរការផ្ដល់ជំនួសសងែ្គោះ	 និងការសា្តារឡើងវិញឡើយ	 ។	ការមិនដក់បញ្ចូលបែប	
នែះធ្វើឲែយវាមានការលំបាកកាន់តែខា្លាំងក្នុងការបែើបែស់	 និងការចូលរួមឲែយមានបែសិទ្ធភាពនៅក្នុងសែវាគាំទែពែលមាន 
គែះមហន្តរាយសែបទៅតាមបទដ្ឋានកំណត់	។	សំខាន់ជាងនែះទៅទៀត	ជនពិការគឺជាបែជាជនដែលមានចែើន	បែភែទ	
ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកុមារ	 និងមនុសែសចាស់ផងដែរ	 ដែលតមែូវការនានារបស់ពួកគែមិនអាចដោះសែយបានតាមរយៈ 
វិធីសាសែ្ត	"រួមតែមួយ"	ទែ	។	ហែតុដូច្នែះហើយ		ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌តែូវតែគិតគូរពីលទ្ធភាព		ជំនាញ		ធន	ធាន		
និងចំណែះដឹងជាក់លាក់របស់បុគ្គលទាំងឡាយដែលមានបែភែទ	 និងកមែិតពិការភាពខុសៗគា្នា	 ។	 វាក៏ជាការសំខាន់	
មួយផងដែរដែលតែូវចងចាំថ	 	 ជនពិការក៏មានតមែូវការមូលដ្ឋានដូចគា្នានឹងមនុសែសទូទៅនៅក្នុងសហគមន៍របស់គែ 
	ដែរ	 ។	លើសពីនែះទៅទៀត	 ជនពិការខ្លះអាចមានតមែូវការជាក់លាក់មួយចំនួន	 ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរជំនួយ	 ឬ	 សមា្ភារៈ	
បែើបែស់ផែសែងៗ	និងសិទ្ធិទទួលបានសែវាកម្មសា្តារសមែបទាជាដើម	។	មិនតែប៉ុណោ្ណោះ		វិធានការទាំងឡាយដែលផ្ដោត 
	គោលដៅទៅរកជនពិការមិនតែូវនាំទៅរកការបំបែកពួកគែចែញពីបែព័ន្ធគែួសារ	និងសហគមន៍របស់ពួកគែឡើយ។
	សរុបសែចក្ដីមក	 បែសិនបើសិទ្ធិរបស់ជនពិការមិនតែូវបានគែពិចារណនៅក្នុងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ទែ	 នោះ								
ឱកាសដ៏ធំមួយនឹងតែូវបាត់បង់ក្នុងការកសាងសហគមន៍ឡើងវិញសមែប់បែជាជនទាំងអស់គា្នា	។	ហែតុដូច្នែះហើយ	វា
ចាំបាច់ខា្លាំងណស់ដែលតែូវដក់បញ្ចូលជនពិការនៅគែប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នែការជួយសង្គែះ	 និងការសា្តារឡើងវិញ	 ។	
កិច្ចការនែះតមែូវឲែយមានការឆ្លើយតបដោយដក់បញ្ចូលជនពិការ	និងចំគោលដៅ	។

 ការគាំទែផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គម	 ៖	បែភពមួយចំនួនក្នុងចំណោមបែភពធំៗបំផុតនែភាពងយរងគែះ	 និង	ការឈឺ	 
ចាប់ក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយ	 គឺកើតចែញពីឥទ្ធិពលនែគែះមហន្តរាយទៅលើផ្លូវចិត្ត		 សង្គម	 រូបវន្ត	 និង	សា្មារតី	
ដ៏ស្មុគសា្មាញ	 ។	 បែត្តិកម្មជាចែើនក្នុងចំណោមបែតិកម្មទាំងនែះមានលក្ខណៈធម្មតា	 និងអាចជម្នះបានដោយបែើបែស់	
ពែលវែលាសមសែប	។	បែការដ៏មានសារៈសំខាន់នោះ	គឺតែូវធ្វើការរៀបចំឲែយមានការគាំទែផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត	 និងចិត្ត
សាសែ្តសង្គមដែលសមសែបនៅតាមមូលដ្ឋានដើមែបីលើកកម្ពស់ការជួយខ្លួនឯង	 ការដោះសែយ	 និងសមត�ភាពកែក
ឡើងវិញរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ។	 សកម្មភាពផ្នែកមនុសែសធម៌តែូវបានពងែឹងបែសិនបើនៅក្នុងពែល 
សមសែបដំបូងបង្អស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់តែូវបានដក់បញ្ចូលក្នុងការដឹកនាំ	 និងអនុវត្តការឆ្លើយតប	
ពែលមានគែះមហន្តរាយ	 ។	 នៅក្នុងវិស័យមនុសែសធម៌និមួយៗ	 លក្ខណៈដែលជំនួយតែូវបានគែប់គែងមានឥទ្ធិពល	 
ផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គមដែលអាចនឹងគាំទែ	 ឬ	បង្កហានិភ័យដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់។	ជំនួយគួរផ្តល់ឲែយ	
ដោយ	មានលក្ខណៈអាណិតអាសូរមួយដែលលើកកម្ពស់សែចក្តីថ្លែថ្នូរ	 និងជួយសមែួលឲែយមានភាពគែប់គែន់ដោយ	ខ្លួន 
ឯងតាមរយៈការចូលរួមដ៏មានន័យ	 ការគោរពចំពោះសារៈសំខាន់នែការបែតិបត្តិសាសនា	 និងវបែបធម៌	 និង	ពងែឹង 
សមត�ភាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការជួយគាំទែដល់សុខុមាលភាពទាំងមូល។

ឯកសារយោង 

	 អនុសញ្ញាអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ	៖	www2.ohchr.org/english/law/crc.htm	
	 អនុសញ្ញាអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ	៖	www.un.org/disabilities/

	 អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្តីពីពិការភាព	៖	www.who.int/disabilities/en/
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	 ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នែះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅផ្នែកសីលធម៌	និងផ្លូវចែបាប់ទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ស្តីពី	ការកាពារ	
និងបទដ្ឋានស្នូល	ពែមទាំងបទដ្ឋានអបែបបរមាដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះ	។	វាគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុង	
សែចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិ	និងកាតព្វកិច្ចផ្លូវចែបាប់ដែលបានបង្កើតឡើង	និងជាផ្នែកមួយនែសែចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពី	
ជំនឿរួម។

	 ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិ	និងកាតព្វកិច្ចផ្លូវចែបាប់	ធម្មនុញ្ញនែះរៀបរាប់ជាសង្ខែបពីគោលការណ៍ផ្លូវចែបាប់សំខាន់ៗដែលផ្ដោត	
ចែើនបំផុតទៅលើសុខុមាលភាពរបស់អ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ។	ដោយ	
យោងទៅលើជំនឿ់រួម		ធម្មនុញ្ញនែះពែយាយមសមែចឲែយបាននូវកិច្ចពែមពែៀងរួមមយួក្នងុចណំោមទភីា្នាកង់រមនសុែសធម៌ 
នានាសែបទៅនឹងគោលការណ៍ផែសែងៗដែលតែូវគែប់គែងលើការឆ្លើយតបចំពោះគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះដោយ	រាប់			
បញ្ចូលទាំងតួនាទី	និងការទទួលខុសតែូវរបស់អ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗដែលរួមចំណែក។	ធម្មនុញ្ញនែះបង្កើតជាមូលដ្ឋាននែ	
ការប្តែជា្ញាចិត្តមួយពីសំណក់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានា	ដែលគាំទែដល់គមែងស៊ែ្វរ	 	និងជាការអំពាវនាវមួយទៅដល់អ្នក
ទាំងឡាយដែលចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុសែសធម៌ឲែយទទួលយកនូវគោលការណ៍ដូចៗគា្នា។

ធម្មនុញ្ញមនុសេសធម៌

ជំនឿរបស់យើង
1.	 ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌បង្ហាញពីការជឿជាក់រួមគា្នារបស់យើងក្នុងនាមជាទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	 ថបែជាជនទាំងអស ់
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារ	និងជំនួយដើមែបីធានាបាននូវ	
ល័ក្ខខ័ណ្ឌមូលដ្ឋានសមែប់ការរស់នៅបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ	។			យើងជឿជាក់ថគោលការណ៍នានាដែលបានរៀបរាប់	
នៅក្នុងធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នែះមានលក្ខណៈជាសកល	 	ដែលអាចអនុវត្តចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះ
ពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 ឬ	 ជម្លាះទៅតាមសា្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគែ	 និងចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលរិះរកវិធីផ្តល់	
ជំនួយដល់ពួគគែ	ឬ	ផ្តល់សន្តិសុខដល់ពួកគែ	។	គោលការណ៍ទាំងនែះមានចែងនៅក្នុងចែបាប់អន្តរជាតិ	ក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារ	
ស្នូលរបស់វាបានមកទាំងសែុងពីគោលការណ៍សីលធម៌មូលដ្ឋានរបស់មនុសែសជាតិ	 ៖	 ដែលថ	 មនុសែសទាំងអស់កើត	
មកមានសែរីភាព	និងសមភាពចំពោះសែចក្តីថ្លែថ្នូរ	និងសិទ្ធិ	។	ដោយឈរលើគោលការណ៍នែះ	យើងធ្វើការបញ្ជាក់ពី
ឧត្ដមភាពនែអាជា្ញាបញ្ជាផ្នែកមនុសែសធម៌	៖	ដែលថ	វិធានការគួរតែូវបានដក់ចែញដើមែបីបង្ការ	ឬ	កាត់បន�យការឈឺចាប់ 
របស់មនុសែសដែលបណ្តាលមកពីគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ		ហើយថពំុមានអ្វមួីយអាចចែនចោលគោលការណ៍នែះបាន
ឡើយ	។	ក្នងុនាមជាទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ថ្នាក់មូលដ្ឋាន	ថ្នាក់ជាតិ	និងថ្នាក់អន្តរជាតិ	យើងប្តែជា្ញាចិត្តធ្វើការ	លើកកម្ពស់	និង	
បែកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍នានានៅក្នុងធម្មនុញ្ញនែះ					និងបំពែញទៅតាមបទដ្ឋានអបែបបរមានានាក្នុងកិច្ចខិតខំបែឹង	
បែងរបស់យើងដើមែបីជួយ	និងការពារអ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	យើងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកទាំង 
ឡាយដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុសែសធម៌	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល	 និងវិស័យ	
ឯកជនផងដែរ	ឲែយគាំទែដល់គោលការណ៍	សិទ្ធិ	និងភារកិច្ចរួមដែលមានចែងខាងកែមនែះធ្វើជាសែចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ
ស្ដីពីជំនឿ់ផ្នែកមនុសែសធម៌រួម។

តួនាទីរបស់យើង

2.	យើងទទួលសា្គល់ថ			ជាដំបូងបង្អស់		តាមរយៈកិច្ចខិតខំបែឹងបែងផ្ទាល់របស់ពួកគែ			និងតាមរយៈការគាំទែរបស់ 
សហគមន៍	និងសា្ថាប័នតាមមូលដ្ឋាន	តមែវូការមូលដ្ឋាននានារបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	
ឬ	ជម្លាះតែវូបានបំពែញ។	យើងទទួលសា្គល់ពីតួនាទី		និងការទទួលខុសតែវូចមែបងៗរបស់រដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 
ក្នងុការផ្តល់ជំនួយឲែយបានទាន់ពែលវែលាដល់អ្នកទំាងឡាយដែលទទួលរងគែះដើមែបីធានាបាននូវការការពារ	និងសន្តសុិខ

ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌



21

ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ 

របស់បែជាជន	និងដើមែបីផ្តល់នូវការគាំទែដល់ការសា្តារឡើងវិញរបស់ពួកគែ	។	យើងជឿជាក់ថ	ការរួមបញ្ចូលគា្នានូវវិធាន	
ការផ្លូវការ	 និងដោយស្ម័គែចិត្ត	 គឺមានសារៈសំខាន់ណស់ចំពោះការការពារ	 និងការឆ្លើយតបបែកបដោយបែសិទ្ធភាព	
ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានែះ			សង្គមជាតិនែចលនាកាកបាទកែហម		និងអឌែឍចន្ទកែហម		និងអ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗផ្នែក	
សង្គមសុីវិលផែសែងៗទៀតមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការផ្តល់ការគាំទែដល់អាជា្ញាធររដ្ឋាភិបាល	។		នៅពែលដែល 
សមត�ភាពថ្នាក់ជាតិមិនគែប់គែន់	 យើងធ្វើការបញ្ជាក់	 ពីតួនាទីរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដ៏ធំទូលាយមួយដោយរាប់	
បញ្ចូល	 ទាំងរដ្ឋាភិបាលដែលជាមា្ចាស់ជំនួយ	 និងអង្គការថ្នាក់តំបន់នានាក្នុងការជួយជែមជែងដល់រដ្ឋនានាឲែយបំពែញ
ការទទួលខុសតែូវរបស់ខ្លួន។	 យើងទទួលសា្គល់	 និងគាំទែដល់តួនាទីពិសែសរបស់ទីភា្នាក់ងរមានអាណត្តិរបស់អង្គការ
សហបែជាជាតិ	និងគណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ	។

3.	ក្នងុនាមជាទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌			យើងធ្វើការបកសែយតួនាទីរបស់យើងទាក់ទងនឹងតមែវូការ		និងសមត�ភាពនានា 
របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងការទទួលខុសតែូវនានារបស់រដ្ឋាភិបាល	ឬ	អំណចតែតួតែរបស់ពួកគែ។
តួនាទីរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ជំនួយ	គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពដែលថ	អ្នកទាំងឡាយ	ដែលមានការទទួលខុសតែូវចមែបងពុំ
មែនសុទ្ធតែមានសមត�ភាពពែញលែញជានិច្ចក្នុងការអនុវត្តតួនាទី		នែះដោយខ្លួនឯងនោះទែ	ឬ	អាចនឹងពុំមានឆន្ទៈក្នុង	
ការធ្វើដូចោ្នាះ	 ។	 ដរាបណអាចធ្វើទៅបានដោយសែបទៅនឹងការឆ្លើយតបចំពោះអាជា្ញាបញ្ជាផ្នែកមនុសែសធម៌	 និងគោល
ការណ៍ផែសែងៗទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនែះ	 យើងនឹងគាំទែដល់ការខិតខំបែឹងបែងនានារបស់អាជា្ញាធរពាក់	
ព័ន្ធក្នងុការការពារ	និងផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	យើងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗថ្នាក់	
រដ្ឋ	និងមិនមែនរដ្ឋទាំងអស់ឲែយគោរពតួនាទីអពែយាកែឹត	ឯករាជែយ		និងមិនបែកាន់បកែសពួករបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានា
និងឲែយសមែបសមែួលការងររបស់ពួកគែតាមរយៈការដកចែញនូវរបាំងផ្លូវចែបាប់	 និងការបែតិបត្តិដែលមិនចាំបាច់នានា 
ដោយផ្តល់ឲែយពួកគែនូវសុវត�ភិាព	និងអនុញ្ញាតឲែយពួកគែចូលទៅជួប	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយ	ទាន់ពែលវែលា	
និងមានសន្តិភាព។	

គោលការណ៍	សិទ្ធិ	និងភារកិច្ចទូទៅ

4.	យើងផ្តល់សែវារបស់យើងក្នុងនាមជាទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ដោយឈរលើគោលការណ៍មនុសែសជាតិ		និងអាជា្ញាបញ្ជា	
ផ្នែកមនុសែសធម៌	ដោយទទួលសា្គល់នូវសិទ្ធរិបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពី	គែះ	មហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះទំាងអស់	
ពោលគឺសែ្តី	និងបុរស	កុមារា	និងកុមារី	។	សិទ្ធិទាំងនែះរួមមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារ	និងជំនួយដែលមានចែងនៅក្នុង	
បញ្ញត្តិនានានែចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	សិទ្ធិមនុសែស	និងចែបាប់ស្ដីពីជនភៀសខ្លួន	។	ចំពោះគោលបំណងទាំងឡាយនៅ
ក្នុងធម្មនុញ្ញនែះ	យើងសូមធ្វើការសង្ខែបសិទ្ធិ	ទាំងនែះដូចខាងកែម	៖

 សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ 

	 សិទ្ធិទទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌

	 សិទ្ធិទទួលបានការការពារ	និងសន្តិសុខ	

	 ដោយសារតែសិទ្ធិទាំងនែះមិនតែូវបានតាក់តែងឡើងជាពាកែយបែបនែះនៅក្នុងចែបាប់អន្តរជាតិ	 សិទ្ធិទាំងនែះរៀបរាប់
ដោយសង្ខែបពីសិទ្ធិសែបចែបាប់ដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងចែើន	 និងផ្តល់នូវខ្លឹមសារកាន់តែពែញលែញថែមទៀតដល់
អាជា្ញាបញ្ជាផ្នែកមនុសែសធម៌	។
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5.	សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ	តែូវបានលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ញត្តិនានានែចែបាប់អន្តរជាតិ			និងជាពិសែស
វិធានការផ្នែកសិទ្ធិមនុសែសទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត	សិទ្ធិរស់នៅក្នុងកមែិតជីវភាពសមរមែយ	 និងសិទ្ធិមានសែរីភាព	
រួចផុតពីការធ្វើទារុណកម្ម	និងការបែពែឹត្តិមកលើខ្លួន	ឬ	ទណ្ឌកម្មឯទៀតដែលឃោឃៅ	អមនុសែសធម៌	ឬ	បនោ្ថាកបនា្ទាប	។	
សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានចែងពីភារកិច្ចការពារជីវិតនៅពែលដែលជីវិតតែូវបានគែគំរាមកំហែង	។	កែពីនែះគឺជាភារកិច្ច	
ដែលមិនតែូវដកហូត	 ឬ	 រារាំងដល់ការផ្តល់ជំនួយសមែប់	 សង្គែះជីវិតមនុសែស	 ។	 ភាពថ្លែថ្នូរពាក់ព័ន្ធមិនតែឹមតែភាព 
សុខសាន្តផ្នែករាងកាយប៉ុណោ្ណោះទែ	 វាថែមទាំងតមែូវឲែយមានការគោរពចំពោះមនុសែសទាំងមូលដោយរាប់បញ្ចូលទាំង	
គុណតម្លែ	និងជំនឿរបស់បុគ្គលទាំងឡាយ	និងសហគមន៍ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងគោរពចំពោះសិទ្ធិមនុសែសរបស់	
ពួកគែដែលរួមមានសិទ្ធិសែរីភាព	សែរីភាពបញ្ចែញមនសិការ	និងការបែតិបតិ្ត	សាសនាផងដែរ។	

6.	 សិទ្ធិទទួលបានជំនួយមនុសែសធម	៌ គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនែសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ។	 សិទ្ធិនែះ	
ផ្ដោតទៅលើសិទ្ធកិ្នងុការរស់នៅក្នងុកមែតិជីវភាពសមរមែយមួយដែលរួមមានម្ហបូអាហារ	ទឹក	សម្លៀកបំពាក់	ទីជមែកគែប់គែន់	
និងតមែវូការផែសែងៗទៀតដើមែបីឲែយមានសុខភាពល្អ	ដូចបានធានាយ៉ាងចែបាស់លាស់នៅក្នុងចែបាប់	អន្តរជាតិ	។	បទដ្ឋានស្នលូ	
និងបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់គមែងស្វែរ៊លើកឡើងពីសិទ្ធទំិាងនែះ	 និងផ្តល់ការបកសែយយ៉ាងចែបាស់លាស់អំពីសិទ្ធទិាំងនោះ	
ជាពិសែសទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ		ឬ			ជម្លាះ	។	
នៅទីណដែលអ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗថ្នាក់រដ្ឋ	 	 ឬ	 	 មិនមែនរដ្ឋមិនផ្តល់ជំនួយនានាបែបនែះដោយខ្លួនឯង	យើងជឿជាក់ថ		
អ្នកទាំងនោះតែូវតែអនុញ្ញាតឲែយអ្នកផែសែងទៀតជួយធ្វើការងរនោះ	 ។	 ជំនួយបែបនែះតែូវតែផ្តល់ឲែយដោយអនុលោម	ទៅ 
តាមគោលការណ៍អពែយាកែឹតដែលតមែូវថ	 ជំនួយនែះតែូវបានផ្តល់ឲែយដោយឈរលើមូលដ្ឋានតមែូវការតែមួយគត់	 និង
សមមាតែទៅនឹងតមែវូការជាក់ស្តែង	។	 	 ចំណុចនែះឆ្លះុបញ្ចាងំពីគោលការណ៍កាន់តែទូលំទូលាយស្តពីីការមិនរីសអើង៖	 
ដែលថពុំមាននរណមា្នាក់តែូវបានគែរីសអើងដោយសារបែវត្តិ	នែសា្ថានភាពណមួយ	ដែលរួមមាន	អាយុ	ភែទ	ពូជសាសន៍	
ពណ៌សមែបុរ	ជនជាតិ	ទំនោរផ្លូវភែទ	ភាសា	សាសនា	ពិការភាព	សា្ថានភាពសុខភាព	នយោបាយ	ឬ	យោបល់ផែសែងៗទៀត	
ជាតិកំណើត	ឬ	សង្គមកំណើត។

7.		 សិទ្ធិទទួលបានការការពារ	 និងសន្តិសុខ	 បានចាក់ឫសគល់នៅក្នុងបញ្ញត្តិនានានែចែបាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងសែចក្ដី	
សមែចរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ	និងអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដទែទៀត	ពែមទាំងនៅក្នុងការទទួលខុសតែូវដោយ
អធិបតែយែយរបស់រដ្ឋនានាក្នងុការការពារអ្នកទាំងឡាយដែលស�ិតនៅក្នងុយុតា្តាធិការរបស់ខ្លួន	។	សវុត�ភិាព	និងសន្តិសុខ 
របស់បែជាជននៅក្នុងសា្ថានភាពមានគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ	គឺជាការពែួយបារម្ភ	ដ៏ធំផ្នែកមនុសែសធម៌	ដោយបូករួមទំាង	
ការការពារជនភៀសខ្លួន	និងជនភៀសខ្លួនក្នុងបែទែសផងដែរ	។	ដោយសារចែបាប់ទទួលសា្គល់	បែជាជនមួយចំនួនអាច	
មានភាពងយរងគែះខា្លាងំចំពោះការរំលោភបំពាន	និងការរីសអើងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសា្ថានភាពរបស់ខ្លនួដូចជា	អាយុ	ភែទ	
ឬ	 ពូជសាសន៍	 ហើយអាចនឹងតមែូវឲែយមាន	 វិធានការពិសែសៗសមែប់ការការពារ	 និងការផ្តល់ជំនួយ	 ។	 ក្នុងករណី	
ដែលរដ្ឋពុំមានសមត�ភាព	 ការពារបែជាជននៅក្នុងកាលៈទែសៈទាំងនែះយើងជឿជាក់ថ	 រដ្ឋនោះតែូវតែស្វែងរកជំនួយ
អន្តរជាតិដើមែបីដោះសែយបញ្ហានោះ។

ចែបាប់ទាក់ទងនឹងការការពារជនសុីវិល	និងជនភៀសខ្លួនតមែូវឲែយមានការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសដូចខាងកែម	៖

	 	(i)		ក្នុងពែលមានជម្លាះបែដប់អាវុធដូចមានចែងនៅក្នុងចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	 បញ្ញត្តិផ្លូវចែបាប់ជាក់លាក់តែូវ 
បានចែងឡើងដើមែបីការពារ		និងការផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកទាំងឡាយដែលមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង	ជម្លាះ	។		ជាពិសែស 
អនុសញ្ញាទីកែុងហែសឺណែវឆ្នាំ	 1949	 និងពិធីសារបន�ែមឆ្នាំ	 1977	 បានកំណត់កាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដល់ភាគ ី
ទាំងឡាយ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ 

	 ទាំងក្នុងពែលមានជម្លាះបែដប់អាវុធថ្នាក់អន្តរជាតិ	និងថ្នាក់ជាតិ	។	យើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិ
	 ទូទៅរបស់ជនសីុវិល	ឲែយរួចផុតពីការវាយបែហារ	និងការសងសឹកហើយជាពិសែសទៅលើសារៈសំខាន់	នែគោល
	 ការណ៍ការបែងចែកឲែយដច់ពីគា្នារវាងជនសុីវិល	និងយុទ្ធជន	ពែមទាំងរវាង	គោលដៅជនសុីវិល	និងគោលដៅ
	 យោធាគោលការណ៍សមមាតែភាពក្នុងការបែើបែស់កមា្លាំង	ការពែមានជាមុនពីការវាយបែហារ		ភារកិច្ចក្នងុការ
	 ទប់សា្កាត់ការបែើបែស់អាវុធដោយគា្មានការីសអើង	ឬ	ដែលមាន	ឥទ្ធិពលបង្កឲែយមានរបួសចែើនហួសហែតុ		ឬ
	 ការឈឺចាប់ហួសកមែិត	 និងភារកិច្ចក្នុងការអនុញ្ញាតឲែយមានការផ្តល់ជំនួយសងែ្គោះដោយអពែយាកែឹត។	 ភាគ 
	 ចែើននែការឈឺចាប់របស់ជនសុីវិល	ដែលអាចជៀសវាងបាននៅក្នុងជម្លាះបែដប់អាវុធនានា	គឺផ្ដើមចែញពី	
	 ការមិនបែកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍មូលដ្ឋានទាំងនែះ។

(ii)សិទ្ធិស្វែងរកកន្លែងជែកកោន		ឬ	កន្លែងលាក់ខ្លួននៅតែមានសារៈសំខាន់ចំពោះការការពារដល់អ្នកទាំងឡាយ
	 ដែលបែឈមមុខនឹងការធ្វើទុក្ខបុកម្នែញ	ឬ	អំពើហិងែសា	។	អ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះ
	 មហន្តរាយ		ឬ	ជម្លាះ		ជារឿយៗ	តែវូបានបង្ខឲំែយភៀសខ្លនួចែញពីផ្ទះសមែបែងរបស់ពួកគែដើមែបីស្វែងរកទីកន្លែង
	 ដែលមានសន្តិសុខ	និងមធែយាបាយសមែប់រស់រាន	។	បញ្ញត្តិនានានៅក្នុង	អនុសញ្ញាឆ្នាំ	1951	ស្ដីពី	ឋានៈជន
	 ភៀសខ្លួន	(ដូចបានធ្វើវិសោធនកម្ម)	និងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ	និង	ថ្នាក់តំបន់នានាផ្តល់នូវ	ការការពារជាមូល
	 ដ្ឋានសមែប់អ្នកទាំងឡាយដែលពុំមានលទ្ធភាព	ទទួលបាន	ការការពារពីរដ្ឋរបស់ខ្លួន	ឬ	បែជាជនដែលតែូវ
		 បានបង្ខំឲែយស្វែងរកកន្លែង	មានសុវត�ភិាពនៅបែទែស	មួយផែសែងទៀត	។	ចំណុចសំខាន់មួយក្នងុចំណោមចំណុច
	 ទាំងនែះ	គឺគោលការណ៍មិនធ្វើបតែយាប័ន	៖	ជាគោលការណ៍ដែលថ	ពុំមាននរណមា្នាក់តែូវបាន	គែបញ្ជូនទៅ
	 កាន់បែទែសមួយដែលជីវិត	សែរីភាព	ឬ	សន្តសុិខរូបវន្តរបស់គែតែូវបានគំរាមកំហែង	ឬ	ទៅកាន់កន្លែងដែលពួក

	 គែទំនងជាបែឈមមុខនឹងការធ្វើទារុណកម្ម	និងការបែពែឹត្តិមកលើខ្លួន			ឬ	ទណ្ឌកម្មឯទៀតដែលឃោឃៅ	
	 អមនុសែសធម៌	ឬ	បនោ្ថាកបនា្ទាប។	គោលការណ៍ដូចគា្នានែះអនុវត្តបន�ែមចំពោះជនភៀសខ្លនួក្នងុបែទែសដូចមាន
	 ចែងនៅក្នុងចែបាប់សិទ្ធិមនុសែសអន្តរជាតិ	និងបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំឆ្នាំ	1998	ស្តីពីការ
	 ភៀសខ្លួនក្នុងបែទែស	ពែមទាំងនៅក្នុងចែបាប់ក្នុងតំបន់	និងចែបាប់ជាតិដែលពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត។	

ការប្តែជា្ញាចិត្តរបស់យើង

8.	 យើងផ្តល់សែវាកម្មរបស់យើងដោយមានជំនឿជាក់ថ	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺជាចំណុចគោលនែ 
សកម្មភាពមនុសែសធម៌	ហើយយើងទទួលសា្គល់ថ	ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ពួកគាត់មានសារៈសំខាន់ណស់ក្នងុការផ្តល់
ជំនួយក្នងុមធែយាបាយនានាដែលឆ្លើយតបយ៉ាងតែមឹតែវូបំផុតទៅនឹងតមែវូការរបស់ពួកគែ	 ដោយរាប់បញ្ចលូទំាងអ្នកដែល 
ងយរងគែះ	 និងអ្នកដែលសង្គមមិនរាប់រក	 ។	 យើងប្តែជា្ញាចិត្តគាំទែការខិតខំបែឹងបែងតាមមូលដ្ឋានដើមែបីទប់សា្កាត់	
តែៀមខ្លួន	និងឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	ក៏ដូចជា	ទៅនឹងឥទ្ធិពលនានានែជម្លាះ	និងធ្វើការពងែឹង	សមត�ភាពរបស់	
អ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗតាមមូលដ្ឋាននៅគែប់កមែិតទាំងអស់។	

9.	 យើងដឹងថ	 ការពែយាយមនានាក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុសែសធម៌ពែលខ្លះអាចមានឥទ្ធិពលមិនល្អដែលមិនចង់បាន។	
តាមរយៈការរួមសហការជាមួយសហគមន៍	និងអាជា្ញាធរដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	យើងផ្ដោតគោលដៅទៅលើការកាត់
បន�យឲែយបានជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណមួយរបស់សកម្មភាពមនុសែសធម៌ទៅលើសហគមន៍តាមមូលដ្ឋាន	
និងទៅលើបរិសា្ថាន	។	ពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លាះបែដប់អាវុធ	យើងទទួលសា្គល់ថ	មធែយាបាយដែលជំនួយមនុសែសធម៌តែូវបាន
ផ្តល់ឲែយអាចធ្វើឲែយជនសុីវិលងយនឹងទទួលរងនូវការវាយបែហារ	 ឬ	 ក្នុងកាលៈទែសៈនោះអាចនាំមកនូវបែយោជន៍ដែល	
មិនចង់ទៅឲែយភាគីមួយ	ឬ	ចែើននៅក្នុងជម្លាះនោះ។	
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យើងធ្វើការប្តែជា្ញាចិត្តកាត់បន�យឲែយបានជាអតិបរមានូវឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទាំងនោះ	ដោយសារតែសកម្មភាពនែះវាសែប	
ទៅនឹងគោលការណ៍នានាដែលបានចែងខាងលើ	។	

10.	 យើងនឹងអនុវត្តឲែយសែបទៅនឹងគោលការណ៍នានាស្តីពីសកម្មភាពមនុសែសធម៌	 ដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនែះ 
និងសែបទៅតាមការណែនាំជាក់លាក់នៅក្នុងកែមសីលធម៌សមែប់ចលនាកាកបាទកែហម	និង	អឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ	
និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល	(NGO)	ក្នុងការផ្តល់ជំនួយសងែ្គោះ(ឆ្នាំ1994)	។

11.	 បទដ្ឋានស្នូល	 និងបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់គមែង	 ស៊ែ្វរ	 ផ្តល់នូវខ្លឹមសារជាក់លាក់ចំពោះគោលការណ៍	 រួមនៅ 
ក្នុងធម្មនុញ្ញ	នែះ	ដោយផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងរបស់ទីភា្នាក់ងរនានាអំពី	តមែូវការអបែបបរមាជាមូលដ្ឋាន	សមែប់ការរស់
រានមានជីវិតបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ	និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគែក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុសែសធម៌	។	ទោះបីជាសមិទ្ធផល
របស់បទដ្ឋាននានាពឹងផ្អែកទៅលើកតា្តាផែសែងៗជាចែើន	ដែលកតា្តាជាចែើនក្នុងចំណោមកតា្តាទាំងនោះអាចហួសពីការ
គែប់គែងរបស់យើងទៀតក៏ដោយ	ក៏យើងប្តែជា្ញាចិត្តពែយាយមអនុវត្តតាមដើមែបី	សមែចឲែយបានបទដ្ឋានទាំងនោះ	ហើយយើង	
មានសងែឃឹមក្នុងការធ្វើឲែយមានគណនែយែយភាពទៅតាមនោះ។	យើងស្នើសុំគែប់ភាគីទាំងអស់	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងរដ្ឋា
ភិបាលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងមា្ចាស់ជំនួយ	អង្គការអន្តរជាតិ	វិស័យឯកជន	និងមិនមែនរដ្ឋផងដែរឲែយអនុវត្តតាម
បទដ្ឋានស្នូល	និងបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់គមែងស៊ែ្វរដែលជាវិធីសាស្តែបែតិបត្តិដែលមានការទទួលសា្គល់។

12.	 	ដោយបែកាន់ខា្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋានស្នលូនិងបទដ្ឋានអបែបបរមាយើងប្តែជា្ញាចិត្តធ្វើការខិតខំបែងឹបែងតាមគែប់លទ្ធភាព
ដើមែបីធានាថ	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះមានសិទ្ធ	ិទទួលបានយ៉ាងហោចណស់ក៏តមែូវ
ការអបែបបរមាសមែប់ការរស់រានមានជីវិត	បែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ	និង	សន្តិសុខដែរដែលរួមមាន	ទឹកអនាម័យ	ម្ហូបអាហារ	
អាហារូបត�ម្ភ	 ទីជមែក	 និងការថែរកែសាសុខភាពក្នុងកមែិតមួយសមរមែយ	 ។	 ដើមែបីឈានទៅសមែចបាននូវលទ្ធផលនែះ	
យើងនងឹបន្តការតស៊ូមតិឲែយរដ្ឋ	និងភាគផីែសែងៗ	ទៀតឆ្លើយតបទៅនងឹកាតព្វកចិ្ចផ្នែកសលីធម៌	នងិផ្លវូចែបាប់របសខ់្លនួចពំោះ
បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	សមែប់អ្វីដែលជាកិច្ចការរបស់យើង	យើងទទួលអនុវត្តការឆ្លើយតបរបស់យើង	
ឲែយកាន់តែមានបែសិទ្ធភាពកាន់តែសមសែប				និងកាន់តែមានគណនែយែយភាពថែមទៀតតាមរយៈការបា៉ាន់បែមា៉ាណ	និង 
ការតែួតពិនិតែយឲែយបានតែឹមតែូវតាមបរិបទមូលដ្ឋានដែលកំពុងវិវឌែឍទៅមុខ	 និងតាមរយៈតមា្លាភាពផ្នែកពត៌មាន	 និងការ	
ធ្វើសែចក្ដីសមែចចិត្ត	 និងតាមរយៈការសមែបសមែួល	និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការឲែយកាន់តែមានបែសិទ្ធភាពថែមទៀតជា
មួយនឹងអ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗផែសែងៗទៀតនៅគែប់កមែិត	 	 ដូចដែលមានចែងលម្អិតនៅក្នុងបទដ្ឋានស្នូល	 	 និងបទដ្ឋាន	 
អបែបបរមា	 ។	 ជាពិសែស	 យើងប្តែជា្ញាចិត្តធ្វើការងរក្នុងភាពជាដែគូជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយ
សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់ពួកគាត់ក្នុងការឆ្លើយតប។	យើងទទួលសា្គល់ថ	គណនែយែយភាពជាមូលដ្ឋាន

របស់យើងតែូវតែធ្វើឡើងចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលយើងស្វែងរកដើមែបីផ្តល់ជំនួយទៅឲែយ	។	
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របៀបបេើបេស់ជំពូកនេះ 

 សកម្មភាពមនុសែសធម៌មានសសរស្តម្ភចំនួន	2	៖	ការការពារ	និងជំនួយ	។	ចំណុចជាចែើននៅក្នុងសៀវភៅ	គមែងស៊ែ្វរ	
នែះជាពិសែសជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែស	 គឺផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ជំនួយ	 ប៉ុន្តែជំពូកនែះក៏ផ្តាតផងដែរទៅលើការការពារ។	
ផ្តើមចែញពីធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	ជំពូកនែះដោះសែយនូវចំណោទស្តីពីរបៀបដែលទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌អាចរួមចំណែកដល់	
ការការពារអ្នកទាំងឡាយណដែលបែឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីអំពើហិងែសា	ឬ	ការបង្ខតិបង្ខំ	។	ជាទូទៅ	ជំពូកនែះ
និយយទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់ទីភា្នាក់ងរនានា	ក្នុងការធានាឲែយបាន	នូវកាគោរព	និងការបំពែញសិទ្ធិនានាដែលមាន	
រៀបរាប់នៅក្នុងធម្មនុញ្ញនែះ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងលទ្ធភាព	ទទួលបានជំនួយផងដែរ	។

ជំពូកនែះចែកចែញជា	2ផ្នែក៖

 សែចក្តីផ្តើម	ជាផ្នែកមួយដែលចែងអំពីការទទួលខុសតែូវទូទៅរបស់អ្នកទាំងឡាយដែលចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លើយតប
	 ផ្នែកមនុសែសធម៌ដើមែបីជួយការពារបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងដើមែបីធានាបានការគោរពសិទ្ធរិបស់ពួកគែ។

 គោលការណ៍ស្តីពីការការពារចំនួន	4		ជាផ្នែកមួយដែលចង្អុលបង្ហាញពីសកម្មភាពមនុសែសធម៌ទាំងអស់	និងបញ្ជាក់ពី
	 ផ្នែកសំខាន់ៗនែការការពារនៅក្នងុបរិបទនែការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	។		គោលការណ៍ទំាងនែះមានអមទៅដោយ
	 សែចក្តីណែនាំផែសែងៗដែលបង្ហាញថែមទៀតពីតួនាទីរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នៅក្នុងការឆ្លើយតប	។		ផ្នែកយោង		
	 មួយដក់	បញ្ចូលនូវបទដ្ឋាន	និងឯកសារផែសែងៗដែលទាក់ទងនឹងផ្នែកដែលកាន់តែមានឯកទែសក្នុងការការពារ	។	
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សេចក្តីផ្តើម

ការការពារ និងការឆ្លើយតបផ្នេកមនុសេសធម៌

	 ការការពារ	 គឺទាក់ទងនឹងសុវត�ភិាព	សែចក្តថី្លែថ្នរូ	 និងសិទ្ធរិបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ 
ឬ	ជម្លាះបែដប់អាវុធ	។	ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌រៀបរាប់សង្ខែបអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនក្នុង	ចំណោមសិទ្ធិនានាដែល 
ពាក់ព័ន្ធ	 នឹងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	 ។	 ជំពូកនែះនិយយទាក់ទងនឹងរបៀបដែលសិទ្ធិទាំងនែះបញ្ជាក់ពីការ 
បែតិបត្តិផ្នែក	 មនុសែសធម៌ក្នុងទសែសនវិស័យនែការការពារមួយ	និងជាពិសែសពីរបៀបដែលទីភា្នាក់ងរនានាអាចជៀសវាង 
បាននូវការធ្វើឲែយបែជាជន	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានការឈឺចាប់ថែមទៀត	 ពែមទាំងពីរបៀបដែលគែអាចជួយ 
បែជាជនឲែយទទួលបាននូវសុវត�ភិាព	និងសន្តសុិខកាន់តែបែសើរឡើងថែមទៀត។	ការពែយួបារម្ភចំពោះការការពារដ៏ចមែបង 
ផ្នែកមនុសែសធម៌នៅក្នងុបរិបទនែះ	 គឺសែរីភាពរួចផុតពីអំពើហិងែសា	 និងពីការបង្ខតិបង្ខកំ្នងុទមែង់ផែសែងៗ	 និងសែរីភាពរួចផុត 
ពីការដកហូតតាមតែទំនើងចិត្តនូវមធែយាបាយរស់រានមានជីវិតបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ។

 ការពែួយបារម្ភទាំងនែះនាំទៅរកការលើកឡើងពីគោលការណ៍ស្តីពីការការពារជាមូលដ្ឋានចំនួន	 4	 ដែលរៀបរាប់ពី
សកម្មភាពមនុសែសធម៌ទាំងអស់៖	

 1.	 ជៀសវាងការធ្វើឲែយបែជាជនរងការឈឺចាប់បន�ែមទៀតដោយសារសកម្មភាពនានារបស់អ្នក

	 2.	 ធានាលទ្ធភាពរបស់បែជាជនក្នងុការទទួលបានជំនួយដោយមិនលម្អៀង	ដោយសមមាតែទៅនឹងតមែវូការនិងដោយ 
	 	 ពុំមានការរីសអើង

	 3.	 ការពារបែជាជនពីការឈឺចាប់ផ្នែករាងកាយ	និងផ្លូវចិត្តដែលកើតចែញពីអំពើហិងែសា	និងការបង្ខិបង្ខំ

	 4.	 ជួយបែជាជនក្នងុការទាមទារសិទ្ធរិបស់ខ្លនួលទ្ធភាពទទួលបានដំណោះសែយ		និងការសា្ដោរឡើងវិញពីឥទ្ធពិល
	 	 នែការរំលោភបំពាន។

	 នៅក្នងុបរិបទនែការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	 គោលការណ៍ទំាង	 4	 នែះឆ្លះុបញ្ចាងំពីការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត 
ដែលបែជាជនបែឈមមុខជាទូទៅនៅក្នុងពែលមានជម្លាះ	ឬ	គែះមហន្តរាយ	។	សែចក្តីណែនាំនានាលើកឡើងពីការ	
ទទួលខុសតែវូដែលពាក់ព័ន្ធ	និងជមែើសនានាសមែប់ទីភា្នាក់ងរ	កដូ៏ចជាតមែវូការ	ការការពារជាក់លាក់ដទែទៀតផងដែរ។	

	 គោលការណ៍ស្តពីីការការពារទំាង	4	គឺយោងទៅលើសែចក្តសីង្ខែបអំពី	សិទ្ធដិែលមានចែងនៅក្នងុ	ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌៖		
សិទ្ធកិ្នងុការរស់នៅបែកបដោយភាពថ្លែថ្នរូ	សិទ្ធទិទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌	និងសិទ្ធទិទួលបានការការពារ	និងសន្តសុិខ។	

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   
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ការយល់ដឹងពីគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ

	 ខាងកែមនែះ	គឺជាការណែនាំខ្លីៗអំពីការបកសែយពីគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ៖	

	 គោលការណទ៍	ី1 (ជៀសវាងការបង្កការឈចឺាប)់	លើកឡើងពកីារពែយួបារម្ភទាកទ់ង	នងឹការការពារទាងំ	ឡាយដែល	
អាចបណ្តាលមកពី	ឬ	ធ្វើឲែយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	។	ដូចមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញ 
នែះអ្នកទំាងឡាយដែលចូលរួមក្នងុការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	 តែវូតែធ្វើអ្វីៗ គែប់យ៉ាងដែលពួកគែអាចធ្វើទៅបានដើមែបី 
ជៀសវាងការធ្វើឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 ឬ	 ជម្លាះបែដប់អាវុធបែឈមទៅនឹងការ
ឈឺចាប់ថែមទៀត	 ឧទាហរណ៍ដូចជា	តាមរយៈ	ការសាងសង់	លំនៅដ្ឋានសមែប់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលគា្មាន 
សុវត�ិភាពជាដើម។	

	 គោលការណ៍ទី	 2	 (ធានាលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយដោយមិនលម្អៀង)	 កំណត់ពីការទទួលខុសតែូវចំពោះការ	
ធានាថ	ជំនួយមនុសែសធម៌	គឺមានសមែប់អ្នកដែលតែូវការទាំងអស់	ជាពិសែសអ្នកដែលងយរងគែះបំផុត	ឬ	អ្នកដែល	
បែឈមនឹងការមិនដក់បញ្ចូលដោយសារតែបែវត្តិនយោបាយ	និងបែវត្តិផែសែងៗទៀត	។	ការបដិសែធលទ្ធភាពទទួល
បានជំនួយដែលចាំបាច់	 គឺជាការពែួយបារម្ភដ៏សំខាន់មួយទាក់ទងនឹងការការពារ	 ។	គោលការណ៍នែះអាចរាប់បញ្ចូល	
(ដូចជា)	ការបដិសែធការធ្វើដំណើរចែញចូលបែកបដោយសន្តិសុខសមែប់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ដើមែបីផ្តល់ជំនួយ។

 គោលការណ៍ទី	 3	 (ការពារបែជាជនពីអំពើហិងែសា)	 គឺទាក់ទងទៅនឹងការការពារពីអំពើហិងែសា	 និងការពារពីការ	
បង្ខិតបង្ខំ	ឬ	ការបញ្ចុះបញ្ចូលឲែយធ្វើសកម្មភាពបែឆំងនឹងឆន្ទៈរបស់នរណមា្នាក់	ឧ.បញ្ចុះបញ្ចូលឲែយកាន់អាវុធ	បង្ខំឲែយ	
ចាកចែញពីកន្លែងមួយ	ឬ	រារាំងមិនឲែយធ្វើដំណើរ	ឬ	ស�ិតនៅកែមការបែពែឹត្តិមកលើខ្លួនដោយការបនោ្ថាកបនា្ទាប	ឬ	
ទណ្ឌកម្ម	។	វាក៏ទាក់ទងផងដែរទៅនឹងការទប់សា្កាត់	ឬ	ការ	កាត់បន�យការឈឺចាប់ផ្នែករាងកាយ	និងផ្លូវចិត្ត	ដោយរាប់
បញ្ចូលទាំងការរីករាលដលនូវភាពភ័យខា្លាច	និងការបង្កើតឲែយមាន	ភាពរន្ធត់	ឬ	ភាពតក់ស្លុតដោយចែតនា	។

	 គោលការណ៍ទី	4	(ជួយឲែយទាមទារសិទ្ធ	ិលទ្ធភាពទទួលបានដំណោះសែយ	និងការរួចផុតពីការរំលោភបំពាន	សំដៅ
ទៅលើតួនាទីរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ក្នុងការជួយបែជាជន	ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយទាមទារសិទ្ធរិបស់ខ្លនួ	និង
លទ្ធភាពទទួលបានដំណោះសែយផែសែងៗ	ដូចជា	សំណងតាមផ្លូវចែបាប់ការសងជំងឺចិត្ត	ឬ	ការបែគល់	ទែពែយសមែបត្តឲិែយវិញ	
ជាដើម	។	វាក៏ទាក់ទងផងដែរជាមួយនឹងការជួយ	បែជាជនឲែយជម្នះបាននូវឥទ្ធពិល	 ពីការរំលោភផ្លូវភែទ	ហើយជាងនែះ	
ទៅទៀត	 ជួយបែជាជនឲែយសា្តារឡើងវិញពីឥទ្ធិពល	 នែការរំលោភ	 បំពាន	 ពោលគឺផ្នែករាងកាយ	 និងផ្លូវចិត្ត	 សង្គម	
និងសែដ្ឋកិច្ច។

	 ជាមួយនឹងសែចក្តនីែនំានានា	គោលការណ៍ស្តពីីការការពារទំាង	4	រៀបរាប់ពីអ្វដីែលទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌អាចធ្វើ	ឬ	តែវូ
ធ្វើដើមែបីជួយការពារបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	។	ក៏ប៉ុន្តែវាជាបែការ	សំខាន់ណស់ដែលតែវូ
កត់សមា្គល់ថ	តួនាទី	និងការទទួលខុសតែូវរបស់ទីភា្នាក់ងរនានានៅក្នុងបរិបទនែះ	ជាទូទៅ	គឺជាតួនាទី	និងការទទួល	
ខុសតែវូបនា្ទាប់បនែសំតែបុ៉ណោ្ណោះ	 ។	 ដូចដែលធម្មនុញ្ញនែះបានចែង	 តួនាទី	 បែបនែះតែវូបានគែមើលឃើញថជាភារកិច្ចចមែបង	
របស់រដ្ឋ	ឬ	អាជា្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត	ឧ.	ភាគីទាំងឡាយក្នុងជម្លាះមួយដែលគែប់គែង	ឬ	កាន់កាប់ទឹកដី	 	។		
អាជា្ញាធរនានាទំាងនោះមានការទទួលខុសតែវូតាមផ្លវូចែបាប់	 និងជាផ្លវូការចំពោះសុខុមាលភាពរបស់បែជាជននៅក្នងុទឹកដី	
ឬ	 កន្លែងកាន់កាប់របស់ខ្លួន	ហើយលើសពីនែះទៅទៀត	ទទួលខុសតែូវចំពោះសុវត�ិភាពជនសុីវិលនៅក្នុងជម្លាះបែ
ដប់អាវុធ	។	

 សរុបសែចក្ដមីក	គឺអាជា្ញាធរទំាងនែះហើយដែលតែវូមានមធែយាបាយផែសែងៗក្នងុការធានាសន្តសុិខរបស់បែជាជន	ដែល
ទទួលរងផលប៉ះពាល់តាមរយៈវិធានការ	 ឬ	 ការគែប់គែង	 ។	 តួនាទីចមែបងរបស់ទីភា្នាក់ងរនានាបែហែលជាគែន់តែធ្វើ	
ការលើកទឹកចិត្ត	 និងបញ្ចះុបញ្ចលូឲែយអាជា្ញាធរទំាងនោះធ្វើដូច្នែះ	 និងជួយបែជាជនឲែយដោះសែយនូវផលវិបាកនានានៅពែល

ដែលអជា្ញាធរពំុបានបំពែញការទទួលខុសតែវូរបស់ខ្លួនប៉ុណោ្ណោះ	។	
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ការដក់ឲេយអនុវត្តគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ

	 ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋាននានានៅក្នុងសៀវភៅគមែងស៊ែ្វរនែះ	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធមទ៌ាំងអសត់ែូវអនុវត្តតាម 
គោលការណ៍ស្តពីីការការពារនែះ	បើទោះបីជាពួកគែពំុមានអាណត្តកិ្នងុការផ្តល់ការការពារជាក់លាក់	ឬ	មិនមានសមត�ភាព
ឯកទែសក្នងុការការការពារក៏ដោយ	។

	 គោលការណ៍ទំាងនែះពំុមានលក្ខណៈ	"ដច់ខាត"			ទែ		៖			មានការទទួលសា្គល់ថ	កាលៈទែសៈនានាអាចកមែតិពីវិសាល	
ភាពដែលទីភា្នាក់ងរនានាអាចមានលទ្ធភាពអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងនោះ	 ។	 ជាពិសែសទិដ្ឋភាពក្នុងគោលការណ៍ទី3	 
អាចនឹងមិនស�ិតនៅក្នុងដែនសមត�ភាពរបស់ទីភា្នាក់ងរណមួយឡើយ	 ។	 ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយគោលការណ៍ទាំង
នែះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពែួយបារម្ភផ្នែកមនុសែសធម៌ជាសកលដែលណែនាំពីការធ្វើសកម្មភាពគែប់ពែលទាំងអស់	។

	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មួយចំនួនធំមានអាណត្តនិានាក្នងុការការពារ	ឬ	តួនាទីជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងកែមុងយរងគែះ។	
ទីភា្នាក់ងរជាចែើនក្នុងចំណោមទីភា្នាក់ងរទាំងនែះ	 អនុវត្តនូវសកម្មភាពការពារជាកម្មវិធី	 ឬ	 ជាគមែងដច់តែឯង	 ឬ	
កំណត់នៅក្នុង	"កមែងនែការការពារ"	ឬ	ការឆ្លើយតប	"ផ្នែកការការពារ"		ដោយមានការលះបង់នូវធនធានផែសែងៗ	និង
បែើបែស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញ	។	នៅក្នុងឆ្នាំ	2011	កមែង	នែការការពារជាសកលដក់បញ្ចូលនូវ	រចនាសម្ព័ន្ធនែការ
សមែបសមែួលជាមួយនឹងចំណុចដៅនានាសមែប់ផ្នែកជាក់លាក់នែការពែួយបារម្ភដូចខាងកែម៖	

	 ការការពារកុមារ

	 អំពើហិងែសាផ្អែកលើយែនឌ័រ

	 ការសាងសង់	លំនៅដ្ឋាន	ដីធ្លី	និងទែពែយសមែបត្តិ

	 សកម្មភាពបោសសមា្អាតមីន

	 នីតិរដ្ឋ	និងយុត្តិធម៌	។	

 បញ្ជីនែះបង្ហាញពីផ្នែកមួយចំនួនក្នងុចំណោមផ្នែកជាក់លាក់នានាស្តពីីការការពារ	។	វាមិនមែនជាបញ្ជពីែញលែញមួយ
នោះទែហើយគួរទទួលសា្គល់ថមានការពែួយបារម្ភជាក់លាក់ជាចែើនផែសែងទៀតទាក់ទងនឹងការការពារ	។

	 ចំពោះការពែយួបារម្ភមួយចំនួនក្នងុចំណោមការពែួយបារម្ភទាំងនែះ	និងបែធានបទស្តីពីការការពារផែសែងៗទៀតដូចជា	
ការការពារជនសីុវិល	និងជនភៀសខ្លួនក្នុងបែទែស	ឬ	ការការពារក្នងុពែលមានគែះមនហន្តរាយ	ធម្មជាតិផែសែងៗ	បទដ្ឋាន	
និងសែចក្តណីែនំាជាក់លាក់នានាតែវូបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយនែគំនិតផ្តចួផ្តើមនានាកែពីគមែងស៊ែ្វរ	។	ចំណុចទំាង
នែះតែវូបានបង្ហាញតាមលំដប់លំដោយនៅក្នងុផ្នែកយោង	 និងឯកសារសមែប់អានបន�ែមទៀតនៅចុងបញ្ចប់នែជំពូកនែះ។	
ជំពូកនែះតែូវបានបង្កើតឡើងដើមែបីបំពែញបន�ែមទៅលើបទដ្ឋាននានាដូចគា្នានែះ។	

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ទមេង់ខុសៗគ្នានេសកម្មភាពការពារ

	 គោលការណ៍ស្តីពីការការពារទាំង	4	អនុវត្តចំពោះសកម្មភាពនែការការពារជាលក្ខណៈឯកទែសចែើនដូចសកម្មភាព	
មនុសែសធម៌ទូទៅដែរ	បើទោះបីជាសកម្មភាពនានាអាចមានលក្ខណៈខុសគា្នាក៏ដោយ	។	សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការ	
ការពាររបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទាំងអស់	គឺអាចធ្វើការបែងចែកយ៉ាងទូលំទូលាយទៅតាមទមែង់នែសកម្មភាពចំនួន	3	
ខាងកែមដែលពឹងផ្អែកលើគា្នាទៅវិញទៅមក	ហើយអាចអនុវត្តសែបពែលជាមួយគា្នាតែម្តង	៖
	

 លក្ខណៈបង្ការ ៖ រារំាងការគំរាមកំហ្ងលើរាងកាយ ឬ ការរំលោភសិទិ្ធនានា	 កំុឲែយកើតមាន	ឬ	ការកាត់ 
	 បន�យការបែឈម	ឬ	ភាពងយរងគែះចំពោះការគំរាមកំហែង	និងការរំលោភបំពាននានាបែបនែះ។	ការរារំាងកំុឲែយ 
	 មានការគំរាមកំហែង	លើការការពារក៏រាប់បញ្ចលូផងដែរនូវការខិតខំបែឹងបែងធ្វើការពងែឹង	បរិយកាសគោរពចំពោះ 
	 សិទ្ធិស្តែី	បុរស	កុមារី	និងកុមារានៅគែប់កមែិតទាំងអស់ដែលសែបទៅតាមចែបាប់អន្តរជាតិ	។

 លក្ខណៈឆ្លើយតប ៖ បញ្ឈប់អំពើហិង្សាដ្លកំពុងកើតមាន	 តាមរយៈការឆ្លើយតបទៅនឹងឧបែបតិ្តហែតុ	 
	 នែអំពើហិងែសានានា	និងការរំលោភសិទ្ធិផែសែងៗទៀត។

 លក្ខណៈដំណោះស្យ ៖ ផ្តល់នូវដំណោះស្យ នានាចំពោះការរំលោភបំពានដែលកំពុងកើតមាន	ឬ 
	 ពីអតីតកាលតាមរយៈការជួសជុល	និងការសា្តារឡើងវិញ	ដោយផ្តល់នូវការថែរកែសាសុខភាព	ការគាំទែផ្នែកចិត្តសាសែ្ត	
	 សង្គម	ជំនួយផ្លូវចែបាប់	ឬ	សែវាកម្ម	និងការគាំទែផែសែងៗទៀត	និងតាមរយៈការ	ជួយបែជាជនដែលទទួលរងផល
	 ប៉ះពាល់ឲែយមានសិទ្ធិទទួលបានដំណោះសែយសែបចែបាប់ដែលមាន	និងទាមទារសិទ្ធិផែសែងៗទៀត។

	 ការតស៊ូមតិ	មិនថធ្វើឡើងជាសាធរណៈ	ឬ	ជាលក្ខណៈឯកជននោះទែ	គឺជាផ្នែករួមមួយដែលផែសារភា្ជាប់គំរូសកម្មភាព 
ទាំង	 3	 នែះ	 ។	 ការគំរាមកំហែងនានាចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 គឺកើតចែញពីការសមែចចិត្ត	
សកម្មភាព	ឬគោលនយោបាយដែលគិតទុកជាមុន	ហើយការឆ្លើយតបមួយចំនួនក្នុងចំណោមការឆ្លើយតបដើមែបីការពារ	
គឺមានគោលដៅពែយាយមធ្វើការផ្លាស់ប្ដរូឥរិយបថ	 និងគោលនយោបាយបែបនែះ	 ។	ការតសូ៊មតិរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	 
និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត	ដូចជាអង្គការសិទ្ធមិនុសែសជាដើម	មានសារៈសំខាន់ណស់ក្នងុការពែយាយមធ្វើឲែយមានឥទ្ធិពល
ទៅលើការផ្លាស់ប្តរូទំាងនែះ	។	វាអាចនឹងមានភាពតានតឹងមួយចំនួនសមែប់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌រវាង	"ការនិយយចែញ"	
អំពីការរំលោភបំពាននានា	 និងតមែូវការក្នុងការរកែសានូវវត្តមានបែតិបតិ្តមួយ	 ហើយភាពតានតឹងទាំងនែះអាចកំណត់ថ
តើពួកគែអាចអនុវត្តការតស៊ូមតិទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងមួយបានដែរឬទែ	និងដោយរបៀបណ	។

	 នៅពែលធ្វើការតស៊ូមតិ	 ជោគជ័យរបស់វាជាទូទៅ	 គឺពឹងផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពបែើបែស់ភ័ស្ដុតាងដែលអាចជឿជាក់
បាន	ការវិភាគពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ	និងតាមរយៈការវិភាគពីបរិបទ	។	ហែតុដូច្នែះហើយ	ទើបគែភា្ជាប់វាទៅនឹងបទដ្ឋាននែ 
ការបា៉ាន់បែមាណនៅក្នុងបទដ្ឋានស្នូលនានា	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	 3	នៅទំព័រ	 	 61)	។	ដោយសារសែចក្តីណែនាំ
នានាខាងកែមនែះធ្វើឲែយមានភាពចែបាស់លាស់	ការបែើបែស់ណមួយនូវភ័ស្ដុតាង	ដូចជាសែចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស ់
សាកែសីដែលនាំទៅរកបែភពព័ត៌មានដែលតែូវការអាចជារឿងរសើបបំផុតដោយសារតែវាធ្វើឲែយបែជាជនស�ិតនៅក្នុង 
ហានិភ័យ	ហើយគួរអនុវត្តដោយមានការបែុងបែយ័ត្នបំផុត	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	1	សែចក្តីណែនាំទី	
8	នៅទំព័រ		35)	។
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គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	 1	៖	ជៀសវាងការធ្វើឲែយបែជាជនទទួលរងការឈឺចាប់បន�ែមទៀតបណ្តាល
មកពី	សកម្មភាពនានារបស់អ្នក 

អ្នកទំាងឡាយដែលចូលរួមក្នងុការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌តែវូចាត់វិធានការនានាដើមែបីបញ្ចៀស	ឬ	កាត់បន�យជា		
អតិបែបរមានូវឥទ្ធិពលអាកែក់ទាំងឡាយនែការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់ពួកគែ	 ជាពិសែសគែះថ្នាក់នែការធ្វើឲែយ	

បែជាជនកាន់តែមានហានិភ័យ	ឬ	ការរំលោភបំពានជាបន្តបនា្ទាប់ទៅលើសិទ្ធិរបស់ពួកគែ	។ 

គោលការណ៍នែះមានសមាសធាតុដូចខាងកែម៖

	 ទមែង់នែជំនួយមនុសែសធម៌	និងបរិយកាសដែលការផ្តល់ឲែយមិនធ្វើឲែយបែជាជនបែឈមមុខនឹងគែះថ្នាក់ផ្នែករាងកាយ	
	 អំពើហិងែសា	ឬ	ការរំលោភសិទ្ធិផែសែងទៀតទែ។

	 កិច្ចខិតខំបែឹងបែងក្នុងការផ្តល់ជំនួយ	 និងការការពារមិនធ្វើឲែយចុះខែសាយនូវសមត�ភាពការពារខ្លួនរបស់បែជាជន 
	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឡើយ	។

	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌គែប់គែងព័ត៌មានរសើបៗក្នុងមធែយាបាយមួយ	ដែលមិនធ្វើឲែយអន្តរាយដល់សន្តិសុខរបស់អ្នក 
	 ផ្តល់ព័ត៌មាន	ឬ	អ្នកទាំងឡាយដែលគែអាចនឹងសា្គល់អត្តសញ្ញាណបានតាមរយៈព័ត៌មាននោះ។

សេចក្តីណេនាំ

ការបា៉ាន់បែមាណអំពីបរិបទ	 និងការបែមើលមើលលទ្ធផលនានា	 នែសកម្មភាពមនុសែសធម៌ទៅលើសុវត�ិភាពនិង 

សុខុមាលភាព	របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់

1.	 ជៀសវាងការចូលរួមក្នងុការរំលោភសិទ្ធ	ិ។		វាអាចនឹងមានការលំបាកក្នងុការវិនិច្ឆយ័	និងធ្វើការជែើសរីសឧទាហរណ៍	 
	 នៅពែលដែលបែឈមមុខនឹងការសមែចចិត្តថតើតែវូ	 ឬ	 មិនតែវូផ្តល់ជំនួយដល់បែជាជនដែលតែវូបានឃំុក្នងុជំរំនានា 
	 ដោយបែឆំងទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគែ	 ។	ការវិនិច្ឆ័យនានាដូចនែះតែូវតែធ្វើឡើង	ដោយផ្អែកទៅលើករណីនិមួយៗ 
	 ក៏បុ៉ន្តែគួរធ្វើការពិនិតែយមើលឡើងវិញជានិច្ចនៅពែលកែយមកទៀតពែះថ	កាលៈទែសៈនានា	មានការបែបែលួ	។

2.	 បញ្ជីតែួតពិនិតែយ	 ៖	 នៅពែលធ្វើការវិភាគទៅលើសកម្មភាពនានា	 សូមធ្វើការពិចារណជាបែចាំទៅលើបញ្ជីសំណួរ 
	 តែសួៗដូចខាងកែម	ដែលអាចធ្វើជាបញ្ជតីែតួពិនិតែយមួយ	ទាក់ទងនឹងការឆ្លើយតប	ផ្នែកមនុសែសធម៌ទូទៅនិងសកម្មភាព	
	 ជាក់លាក់ផងដែរ៖

	 	 -	 តើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទទួលបានអ្វីខ្លះពីសកម្មភាពរបស់យើង?	

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

  -	 តើអាចនឹងមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានមិនអាចដឹងមុនអ្វីខ្លះពីសកម្មភាពនានារបស់យើងចំពោះសន្តិសុខរបស់ 
	 	 	 បែជាជនហើយតើយើងអាចជៀសវាង	ឬ	កាត់បន�យជាអតិបរមានូវផលវិបាកទាំងនែះដោយរបៀបណ?
	 	 -	 តើសកម្មភាពទាំងនោះ	មានគិតគូរអំពីការគំរាមកំហែងដល់	ការការពារដែលអាចកើតមានទៅលើបែជាជន	 
	 	 	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែរឬទែ?	 តើសកម្មភាពទំាងនោះអាចធ្វើឲែយចុះខែសាយដល់ការខិតខំបែងឹបែង 
	 	 	 ផ្ទាល់របស់បែជាជនក្នុងការការពារខ្លួនឯងដែរឬទែ?
	 	 -	 	តើសកម្មភាពទំាងនោះមានរីសអើងចំពោះកែមុណមួយ	 ឬ	អាចធ្វើឲែយគែមើលឃើញថកំពុងធ្វើដូចោ្នាះ	ដែរ 

ឬទែ?	
	 	 	 តើសកម្មភាពទំាងនោះការពារដល់សិទ្ធរិបស់បែជាជនដែលតែវូបានគែពែងើយកន្តើយ	ឬរីសអើងដែរឬទែ?
	 	 -	 ក្នុងការការពារ	និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់កែុមទាំងនែះ	តើវានឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើទំនាក់ទំនងនៅ
	 	 	 ក្នុងសហគមន៍	និងនៅកែសហគមន៍ដែរឬទែ?
	 	 -	 	តើសកម្មភាពទាំងនោះអាចធ្វើឲែយការបែងចែកដែលមានសែប់ក្នុងសហគមន៍	 ឬ	 រវាងសហគមន៍ជិតខាង 

កាន់តែអាកែក់ដែរ	ឬទែ?
	 	 -	 	តើសកម្មភាពទាំងនោះអាចនឹងផ្តល់អំណច		ឬ	ពងែឹងតួនាទីរបស់កែុមបែដប់អាវុធ	ឬ	អ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗ 

ផែសែងទៀតដោយអចែតនាដែរឬទែ?

	 	 -	 តើសកម្មភាពទាំងនោះអាចជាកម្មវត�ុនែការកែងបែវ័ញ្ចផ្នែកឧកែិដ្ឋកម្មដែរឬទែ?

3.	 ពិគែះយោបល់ជាមួយកែុមផែសែងៗ	ក្នុងចំណោមបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ឬ	អង្គការជាចែើន	ដែលគែ 
	 ជឿទុកចិត្តដើមែបីបា៉ាន់បែមាណពីលទ្ធផលវិជ្ជមាន	 និងលទ្ធផលអវិជ្ជមាននានា	 ដែលអាចកើតមានពីការឆ្លើយតប 
	 ទូទៅ	និងសកម្មភាពជាក់លាក់នានា។

4.	 ទមែង់នែការផ្ដល់ជំនួយ	អាចធ្វើឲែយបែជាជនស�តិក្នងុសា្ថានភាពងយរងគែះថែមទៀតពីការវាយបែហារ	 ។	 ឧទាហរណ៍	 
	 អាហារមានតម្លែមួយចំនួន	ដូចជា	របបរអាហារកែៀម	ជាដើម	អាចបែឈមនឹងការលួច	ហែតុដូច្នែះហើយវាអាចធ្វើឲែយ 
	 អ្នកទទួលជំនួយស�តិក្នងុហានិភ័យពីការយយី	និងកង្វះអាហារ	។	សូមធ្វើការពិចារណទៅលើការផ្តល់ជំនួយតាម	
	 ទមែង់ខុសៗគា្នា	(ឧទាហរណ៍	ផ្តល់ម្ហូបអាហារឆ្អិនសែប់នៅតាមផ្ទះបាយ	ឬ	មណ្ឌលផ្ដល់អាហារ)	នៅកន្លែងដែល 
	 មានហានិភ័យខ្ពស់។	 សហគមន៍ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គួរតែវូបានពិគែះយោបល់ពីទមែង់	 នែការផ្តល់ជំនួយ 
	 ដែលពួកគែចង់បាន	។

5.	 បរិយកាសនែការផ្ដល់ជំនួយ	តែូវតែមានសុវត�ិភាពខ្ពស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសមែប់បែជាជនដែលពាក់ព័ន្ធ	។
		 បែជាជនដែលតែវូការជំនួយជាចំាបាច់មិនគួរ	តែវូបានគែបង្ខឲំែយធ្វើដំណើរទៅ	ឬ	 	ឆ្លងកាត់តំបន់គែះថ្នាក់នានាដើមែបី 
	 ទទួលជំនួយនោះទែ	។	នៅកន្លែងដែលជំរំ	 ឬ	ទីលំនៅផែសែងៗទៀតតែូវបានបង្កើតឡើង	កន្លែងទាំងនែះតែូវតែមាន 
	 សុវត�ិភាពខ្ពស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសមែប់អ្នកសា្នាក់នៅ	 និងតែូវស�ិតនៅឆ្ងាយពីតំបន់នានាដែលបែឈមនឹង 
	 ការវាយបែហារ	ឬ	គែះថ្នាក់ផែសែងៗ	។

ស្វ័យការពាររបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់

6.	 ការឈ្វែងយល់ពីមធែយាបាយនានា	 ដែលបែជាជនពែយាយមការពារខ្លនួរបស់ពួកគែ	 គែសួាររបស់ពួកគែ	 និងសហគមន៍	 
	 របស់ពួកគែ	 ។	 ធ្វើការគំាទែដល់គំនិតផ្តចួផ្តើមក្នងុការជួយខ្លនួឯងរបស់សហគមន៍	 (សូមមើលគោលការណ៍ស្តពីីការ 
	 ការពារទី	3	សែចក្តណីែនាំទី	13-14	នៅទំព័រ	40)	។		មធែយាបាយជាចែើនដែលទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ធ្វើអន្តរាគមន៍	 
	 មិនតែវូធ្វើឲែយខូចដល់សមត�ភាពរបស់បែជាជនក្នងុការការពារខ្លនួឯង	 និងអ្នកដទែនោះទែ	 ពោលគឺតែវូពែយាយមរំកិល 
		 ចូលឲែយដល់តំបន់ដែលកាន់តែមានសុវត�ិភាព	និងជៀសវាងការទាក់ទងជាមួយកែុមបែដប់អាវុធទាំងឡាយ	។
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7.	 តមែវូការសមែប់ការចិញ្ចមឹជីវិត	៖		ជួយបែជាជនឲែយស្វែងរកជមែើសណដែលមានសុវត�ភិាព		សមែប់ឆ្លើយតបទៅនឹង	
	 តមែូវការសមែប់ការចិញ្ចឹមជីវិត	។	ការងរនែះអាចរាប់បញ្ចូល	ឧទាហរណ៍	ការផ្តល់នូវរបស់របរ	ផែសែងៗដូចជាទឹក
		 អុស	 ឬ	 	 	 ថមពលសមែប់ចម្អនិអាហារដែលជួយបែជាជនឲែយឆ្លើយតបទៅនឹងតមែវូការបែចំាថ្ងែរបស់ពួកគែដោយពំុ 
	 ចំាបាចត់ែូវតែធ្វើដំណើរបែកបដោយគែះថ្នាក់	 និងលំបាកលំបិននោះទែ	 ។	 ចំណុចនែះអាចជាបញ្ហាដ៏ពិសែស 
	 មួយ	ចំពោះ	មនុសែសចាស់	សែ្តី	កុមារ	និងជនពិការ	។

ការគេប់គេងពត៌មនរសើប

8.	 	ទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការការពារអាចមានលក្ខណៈរសើប	។		ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌តែូវតែមានគោលនយោបាយ និង 
នីតិវិធីចែបាស់លាស់សមែប់ណែនាំបុគ្គលិករបស់ខ្លួនអំពីរបៀបឆ្លើយតប	បែសិនបើពួកគែបានដឹង	 ឬ	បានឃើញការ 
រំលោភបំពានទំាងនោះ	 និងភាពសមា្ងាត់នែព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ។	 បុគ្គលិកទំាងឡាយគួរទទួលបានការណែនំាដោយ 
សង្ខែបអំពីរបៀបរាយការណ៍ដ៏តែឹមតែូវទាក់ទិននឹងឧបែបត្តិហែតុ	ឬ	ការចោទបែកាន់នានាដែលគែបានឃើញ។

9.	 	ការបញ្ជូនព័ត៌មានរសើប	៖	សូមគិតគូរអំពីការបញ្ជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
ទាំងឡាយដែលសមសែបដោយមានអាណត្តិក្នុងការការពារ	 ។	 អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនែះអាចមានវត្តមាននៅតាមតំបន ់
នានាកែពីកន្លែងដែលព័ត៌មានទាំងនែះតែូវបានគែរកឃើញ។

10.			គោលនយោបាយស្ដពីីការបញ្ជនូព័ត៌មានរសើប	តែូវតែមានហើយតែូវដក់បញ្ចលូនូវរបាយការណ៍ស្តពីីឧបែបត្តហិែតុ				ឬុ	
	 ការវិភាគពីនិនា្នាការផែសែងៗ	 ។	 គោលនយោបាយនែះតែូវបញ្ជាក់ឲែយបានចែបាស់ពីរបៀបគែប់គែងព័ត៌មានដែលរសើប 
	 និងកាលៈទែសៈដែលព័ត៌មានអាចតែូវបានគែបញ្ជូន។	 តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	 ទីភា្នាក់ងរទាំងឡាយតែូវស្វែង 
	 រកការឯកភាពពីបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទាក់ទិននឹងការបែើបែស់ព័ត៌មាននោះ។	 ការបញ្ជនូព័ត៌មានណមួយគួរ	 ធ្វើ 
	 ឡើងក្នងុមធែយាបាយមួយដែលមិនធ្វើឲែយបែភពព័ត៌មាន	 ឬ	 អ្នកដែលតែវូបញ្ជនូព័ត៌មានស�តិក្នងុគែះថ្នាក់នោះទែ។	 

11.		ព័ត៌មានស្តីពីការរំលោភបំពានជាក់លាក	់ និងការរំលោភសិទ្ធិផែសែងៗគួរធ្វើការបែមូលតែក្នុងករណីដែលការបែើបែស ់
ព័ត៌មាននោះមានគោលបំណងចែបាស់លាស់ហើយព័ត៌មានលម្អិតដែលតែូវការតែូវបានកំណត់ទាក់ទងទៅនឹងគោល 
បំណងនែការបែើបែស់នោះ។	 	 ព័ត៌មានទាក់ទិននឹងការការពារ	ដូចនែះគួរតែូវបានបែមូលដោយទីភា្នាក់ងរជាចែើន 
ដែលមានអាណត្តិក្នុងការការពារ	 ឬ	 ដែលមានសមត�ភាព	 ជំនាញ	 បែព័ន្ធ	 និងពិធីការចាំបាច់រួចជាសែច	 ។	 ការ	 
បែមូលព័ត៌មាននែះតែូវធ្វើឡើងកែមល័ក្ខខ័ណ្ឌ	 ដែលមានការពែមពែៀងគា្នាជាមុន	 ហើយនៅគែប់ករណីទាំងអស់	 
ការពែមពែៀងរបស់បុគ្គល	គឺមានភាពចាំបាច់ណស់សមែប់ព័ត៌មានដែលតែូវធ្វើការចែករំលែកជាមួយភាគីទីបី។

 
12.	បែតិកម្មផែសែងៗរបស់រដ្ឋាភិបាល	 ឬ	 អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធដទែទៀតចំពោះការបែមូល	 និងការបែើបែស់ព័ត៌មានស្តពីីការ		 
	 រំលោភបំពានគួរតែវូបានបា៉ាន់បែមាណ	។	តមែវូការបន្តបែតិបត្តកិារណ៍ទំាងឡាយតែវូមានការថ្លងឹថ្លែងដោយបែៀបធៀប 
	 ជាមួយនឹងតមែូវការបែើបែស់ព័ត៌មាននោះ	។	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ខុសៗគា្នាអាចមានជមែើសផែសែងៗពីគា្នាចំពោះ	 
	 បញ្ហានែះ	។	

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

គោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	2	៖	ធានាលទ្ធភាពរបស់បែជាជនក្នងុការទទួលបានជំនួយដោយមិនលម្អៀងទៅ
តាមសមាមាតែនែតមែូវការ	និងដោយគា្មានការរីសអើង

បែជាជនមានលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌សែបទៅតាមតមែវូការ	 និងដោយគា្មានការរីសអើង	ជនួំយមិន 
តែូវបានដកហូតពីបែជាជនដែលកំពុងតែូវការឡើយ	 ហើយលទ្ធភាពចែញចូលរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌តែូវ 
បានផ្តល់ឲែយនៅពែលដែលចំាបាច់ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានរបស់គមែង	ស៊ែ្វរ	។ 

គោលការណ៍នេះមនសមសធាតុដូចខាងកេម ៖

	 ធានាលទ្ធភាពសមែប់គែប់ផ្នែកទាំងអស់នែបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយទទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌។ 

	 ការដកហូតណមួយតាមទំនើងចិត្តនូវមធែយាបាយនានាសមែប់ការរស់រានរបស់បែជាជន	 គឺតែូវធ្វើការតវា៉ាជានិច្ច 
	 ដោយផ្អែកលើចែបាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ	 និងគោលការណ៍មនុសែសធម៌ទូទៅដូចមានលើកឡើងនៅក្នងុធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌។ 

	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទទួលបានការគាំទែទៅតាមតមែូវការហើយមិនតែូវបានរីសអើង	 ដោយសារ 
	 ហែតុផលផែសែងៗទែ។

សេចក្តីណេនាំ

ការរកែសាលទ្ធភាព

1.	 	នៅពែលដែលបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ពុំមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន 
បាន	ហើយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាទៀតសោតក៏ពុំមានលទ្ធភាពផ្តល់ជំនួយដែលចាំបាច់ដោយខ្លួនឯង	 អាជា្ញាធរទាំង 
នោះមិនតែូវជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធភាពរបស់អង្គការមនុសែសធម៌អពែយាកែឹតនានាក្នុងការផ្តល់ជំនួយនោះទែ	។		ការជំទាស ់
ដូចនែះអាចជាការរំលោភបំពានទៅលើចែបាប់អន្តរជាតិ	ជាពិសែសនៅក្នុងសា្ថានភាពមានជម្លាះបែដប់អាវុធ	។

2.	 ការតែតួពិនិតែយលទ្ធភាព	 ៖	 តែូវពិនិតែយមើលដោយយកចិត្តទុកដក់ទៅលើលទ្ធភាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផល 
	 ប៉ះពាល់ក្នុងការទទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌	ជាពិសែសលទ្ធភាពរបស់បែជាជនដែលងយរងគែះបំផុត។

3.	 	លទ្ធភាពទទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌	 និងសែរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ	 គឺមានទំនាក់ទំងជាមួយគា្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ	 
(សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	3	សែចក្តីណែនាំទី	7-9	នៅទំព័រ	39)		។		ការតែួតពិនិតែយលទ្ធភាពចែញ 
ចូលតែូវពិចារណទៅលើឧបសគ្គជាចែើន	 ដូចជាកន្លែងតែួតពិនិតែយកន្លែងហាមឃត់	 ឬ	 វត្តមានគែប់មីន	 ។	 ក្នុង 
សា្ថានភាពមានជម្លាះបែដប់អាវុធ	 ភាគីទាំងនោះអាចនឹងបង្កើតកន្លែងតែួតពិនិតែយផែសែងៗ	 ក៏ប៉ុន្តែរបាំងទាំងនែះមិន 
តែូវរីសអើង	ចំពោះបែភែទផែសែងៗ	 នែបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ឬរារាំងទាំងសែុងនូវលទ្ធភាពទទួល 
បានជំនួយ	មនុសែសធម៌របស់បែជាជនទាំងនោះឡើយ	 ។	 	 វិធានការពិសែសនានាតែូវដក់ចែញ	 ដើមែបីធានាបាននូវ 
លទ្ធភាពស្មើគា្នាសមែប់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅតាមតំបន់ដច់សែយល	 ឬ	 នៅតាមតំបន់ដែល 
មិនអាចចែញចូលបាន។
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4.	 	វិធានការពិសែសៗសមែប់សមែបសមែួលលទ្ធភាពរបស់កែុមដែលងយរងគែះ	 គួរតែដក់ចែញក៏ប៉ុន្តែតែូវធ្វើ	 ការ 
ពិចារណទៅលើបរិបទល័ក្ខខ័ណ្ឌសង្គម	 និងវបែបធម៌	ពែមទាំងឥរិយបថនានារបស់សហគមន៍ផងដែរ	 ។	 វិធានការ
ទាំងនែះអាចរាប់បញ្ចលូទំាងការកសាងទីកន្លែងសុវត�ភិាព	សមែប់បែជាជនដែលជាជនរងគែះដោយសារការរំលោភ

	 បំពានផែសែងៗ	 	 ដូចជាការរំលោភសែពសន�វៈ	 ឬ	ការជួញដូរ	 ឬ	ដក់ឲែយអនុវត្តនូវមធែយាបាយនានាដែលសមែួល	 
	 ឲែយមានលទ្ធភាព	សមែប់ជនពិការ	។	វិធានការទំាងឡាយបែបនែះតែូវជៀសវាងការធ្វើឲែយកែមុទំាងនែះមានរបួសផ្លវូចិត្ត	
	 (សូមមើលបទដ្ឋាន	ស្នូលទី	3	សែចក្តីណែនាំទី	5	-	6	នៅទំព័រ	63)	។

ការលើកឡើងពីការបដិសេធជំនួយ ឬ លទ្ធភាពបំពេញតមេូវការសមេប់ការរស់រន

5.	 សិទ្ធិទទួលបានជំនួយមនុសែសធម	៌ 	 	៖	 	ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌បែជាជនដែលទទួលរង 
	 ផលប៉ះពាល់មានសិទ្ធទិទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌	។	 	 សិទ្ធនិែះកើតចែញពីនិយម	 និងវិធានផ្លវូចែបាប់មួយចំនួនដែល 
	 ជាផ្នែកនែចែបាប់អន្តរជាតិ		។			កាន់តែជាក់លាក់ជាងនែះទៅទៀតចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិមានបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ 
	 មួយចំនួនស្តពីីលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយ	និងស្តីពី	 	 "ការការពារវត�ុផែសែងៗដែលមិនអាចខ្វះបានសមែប់ការរស់រាន 
		 មានជីវិតរបស់បែជាជនសុីវិល"	(ពិធីសារបន�ែមទី	 1	និងទី	2	ឆ្នាំ1977	 	 រហូតដល់អនុសញ្ញាទីកែុងហែសឺណែវឆ្នាំ 
		 1949)	។	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	អាចគិតគូរអំពីការលើកកម្ពស់ការគោរពចែបាប់	ដែលពាក់ព័ន្ធនានា	(សូមមើលផង	 
	 ដែរនូវគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ	ទី3	សែចក្តីណែនាំទី	3	-	4	នៅទំព័រ	38	-	39)	។

ការធានាមិនឲេយមនការរើសអើង

6.	 អពែយាកែតឹភាព	៖	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌តែវូកំណត់អាទិភាពចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល	់ដែលទីភា្នាក់ងរ	 
	 ទាំងនោះបែថ្នាចង់ជួយដោយផ្អែកលើតមែូវការរបស់ពួកគែតែមួយប៉ុណោ្ណោះហើយផ្តល់ជំនួយ	ទៅតាមសមាមាតែនែ 
	 តមែវូការ	។	នែះគឺជាគោលការណ៍អាពែយាកែតឹដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នងុកែមសីលធម៌	សមែប់ចលនាកាកបាទកែហម 
	 	និងអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ	ពែមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានា				ដែលផ្តល់ជំនួយសងែ្គោះនៅពែលមានគែះ	
	 មហន្តរាយ	(សូមមើល	ឧបសម្ព័ន្ធទី	2	នៅទំព័រ	368	និង	ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នៅលើទំព័រ	19	ផងដែរ)។	ទីភា្នាក់ងរ
	 មនុសែសធម៌មិនតែូវផ្តាតទៅលើតែកែុមជាក់លាក់ណមួយនោះទែ	(ឧ.	ជនភៀសខ្លនួរស់នៅក្នងុជំរំ)	បែសិនបើការយក
	 ចិត្តទុកដក់នែះតែូវផ្ដោតទៅលើផ្នែក		ផែសែងៗទៀតនែបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។

7.	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មិនចាំបាច់មានឋានៈសែបចែបាប់ពិសែស	 ដើមែបីទទួលបានជំនួយមនុសែសធម ៌
	 និងដើមែបីឲែយគែការពារនោះទែ។

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	3	៖	ការពារបែជាជនពីការឈឺចាប់ផ្នែករាងកាយ	និងផ្លូវចិត្តដែលកើតចែញពី
អំពើហិងែសា	និងការបង្ខិតបង្ខំ

បែជាជនតែូវបានការពារឲែយរួចផុតពីអំពើហិងែសា	 រួចផុតពីការបង្ខិតបង្ខំ	 ឬ	 បញ្ចុះបញ្ចូលឲែយធ្វើសកម្មភាពដែល
ផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួន	និងរួចផុតពីការភ័យខា្លាចចំពោះការរំលោភបំពានបែបនែះ។

គោលការណ៍នេះមនសមសធាតុដូចខាងកេម ៖

	 ចាត់វិធានការសមសែបនានាដើមែបីធានាថបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មិនមែនជាកម្មវត�នុែការវាយ បែហារ 
	 ពីអំពើហិងែសានោះទែ	 អាចតាមរយៈធ្វើការដោះសែយនូវបែភពនែការគំរាមកំហែង	 ឬ	 តាមរយៈការជួយបែជាជន 
	 ឲែយរួចផុតពីការគំរាមកំហែង។

	 ចាត់វិធានការសមសែបនានាដើមែបីធានាថ	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មិនមែនជាកម្មវត�ុនែការបង្ខិតបង្ខ ំ
	 នោះទែ	ពោលគឺតែវូបានគែបង្ខ	ំឬ	លួងលោមឲែយបែពែតឹ្តផ្ទយុនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្លនួតាម	មធែយាបាយនានាដែលអាចបណ្តាល 
	 ឲែយពួកគែទទួលរងការឈឺចាប់	ឬ	រំលោភលើសិទ្ធិរបស់គែ	(ឧទាហរណ៍	សែរី	ភាពក្នុងការដើរហើរ)	។

  គាទំែដលក់ារខតិខបំែងឹបែងដោយផ្ទាលរ់បសប់ែជាជនដែលទទលួរងផលប៉ះពាលដ់ើមែបសីា្នាកន់ៅកន្លែងមានសវុត�ភិាព 
ស្វែងរកសន្តិសុខ	និងសា្តារភាពថ្លែថ្នូរឡើងវិញ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងយន្តការជួយខ្លួនឯងរបស់សហគមន៍ផងដែរ។

សេចក្តីណេនាំ

ការការពារឲែយរួចផុតពីអំពើហិងែសា	និងការបង្ខិតបង្ខំ

1.	 	ការទទួលខុសតែូវចមែបងក្នុងការការពារបែជាជនឲែយរួចផុតពីការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត	 និងសុវត�ិភាពរបស់ពួក 
គែគឺជាការទទួលខុសតែវូរបស់រដ្ឋាភិបាល	 និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត	 (សូមមើលធម្មនុញ្ញ	 មនុសែសធម៌នៅទំព័រ	 
19)។	នៅក្នុងពែលមានជម្លាះបែដប់អាវុធភាគីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងជម្លាះតែូវតែការពារជនសុីវិល	និងអ្នកទាំងឡាយ 
ដែលបានដក់អាវុធចុះ	 ។	 ក្នុងការវិភាគអំពីបរិបទទាក់ទងនឹងហានិភ័យ	 និងការគំរាមកំហែងចំពោះបែជាជន 
ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានាតែូវតែកំណត់ពីអ្នកដែលមានការទទួលខុសតែូវតាមផ្លូវចែបាប់	 និង/ឬ	 មានសមត�ភាព 
ជាក់លាក់	ក្នុងការផ្តល់ការការពារ។

 
2.	 ជួយកាត់បន�យជាអតិបរមានូវការគំរាមកំហែងផែសែងៗទៀត	៖	ចំណុចនែះរាប់បញ្ចលូទំាងការផ្តល់ជំនួយក្នងុមធែយាបាយ
	 មួយដែលឲែយបែជាជនកាន់តែមានសុវត�ិភាព	សមែបសមែួលការខិតខំបែឹងបែងផ្ទាល់	របស់	បែជាជនដើមែបីសា្នាក់នៅ	
	 ក្នងុកន្លែងដែលមានសុវត�ភិាព	ឬ	ចាត់វិធានការនានា	(តាមរយៈការតសូ៊មតិ	ឬ	មធែយាបាយផែសែងៗ)	ដើមែបីកាត់បន�យ	
	 ការបែឈមមុខរបស់បែជាជនទៅនឹងហានិភ័យ។

3.	 	ការតែតួពិនិតែយ		និងការរាយការណ៍		៖		ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទំាងនោះតែវូគិតគូរអំពីការទទួលខុសតែវូរបស់ខ្លនួក្នងុការ 
តែួតពិនិតែយ		និងរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរនានា	។		ពួកគែក៏តែូវគិតគូរផងដែរអំពីការតស៊ូមតិដើមែបីសិទ្ធិ	
របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអាជា្ញាធរ			និងអ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗតាមរយៈធ្វើការរំឮកពួកគែឲែយ 
ដឹងពីកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយរបស់ខ្លួន	។	ពួកគែអាចបែើបែស់ទមែង់ផែសែងៗនែសកម្មភាព		ដែល	រួមមានការទូតការ	
បញ្ចុះបញ្ចូល	 និងការតសូ៊មតិជាសាធារណៈ	 ដោយបែកាន់ខា្ជាប់នូវសែចក្ដណីែនំាអំពីការគែប់គែងព័ត៌មានដែលរសើប	
(សូមមើលគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការការពារទី	1	នៅទំព័រ	33)។
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4.	 ក្នុងអំឡុងពែលមានជម្លាះបែដប់អាវុធ	 	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទាំងនោះតែូវគិតគូរអំពីការតែួតពិនិតែយមើលសា្ថាប័ន 
	 	ដែលតែវូបានការពារជាពិសែសកែមចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	 ដូចជាសាលារៀន	 និងមន្ទរីពែទែយជាដើម	 និងគិតគូរ 

អំពីការរាយការណ៍នូវការវាយបែហារណមួយទៅលើសា្ថាប័នទំាងនោះ	។	ទីភា្នាក់ងរទំាងនោះក៏តែវូខិតខំបែងឹបែងផង 
ដែរ	ដើមែបីកាត់បន�យហានិភ័យ	និងការគំរាមកំហែងនានាការចាប់ពងែត់	ឬ	ការកែនដោយបង្ខំដែលអាចកើតមាននៅ	 
តំបន់ទាំងនោះ។

5.	 នៅកន្លែងដែលមានគែឿងផ្ទុះនានាបង្កការគំរាមកំហែងដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល	់	ទីភា្នាក់ងរមនុសែស 
	 ធមទ៌ាងំនោះតែវូសហការជាមយួអាជា្ញាធររដ្ឋាភបិាលដែលពាកព់ន័្ធ			នងិទភីា្នាកង់រឯកទែសដើមែបបីោសសមា្អាតគែបម់នី 
		 និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ		។			ការគំរាមកំហែងនែះអាចកើតមានជាពិសែសនៅក្នុងសា្ថានភាពនានាដែលបែជាជន	
	 កំពុងវិលតែឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសមែបែងរបស់ខ្លួនវិញបនា្ទាប់ពីមានជម្លាះបែដប់អាវុធ។

6.	 	អ្នកទទួលខុសតែូវផ្នែកនយោបាយ		ការអនុវត្តចែបាប់				និងយោធាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារបែជាជនឲែយ 
រួចផុតពីការរំលោភបំពាន	និងអំពើហិងែសា	។	សរុបសែចក្ដីមកវាស�ិតនៅក្នុងពែំដែននយោបាយដែលដំណោះសែយ 
ជាចែើនអាចតែវូបានរកឃើញដើមែបបីញ្ជាក់ពបីញ្ហានានាដែលតែងតែជាចណំចុសខំានន់ែការពែយួបារម្ភទាកទ់ងនងឹការ	 
ការពារ	 ។	 ទីភា្នាក់ងរសន្តិសុខ	 និងអ្នកអនុវត្តន៍ចែបាប់	 ឧទាហរណ៍	 កងកមា្លាំងនគរបាល	 និងយោធា	 បូករួមទាំង 
កងកមា្លាំងរកែសាសន្តិភាពផងដែរ	 តែូវដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយ	 ក្នុងការធានាសុវត�ិភាពផ្នែក	 រាងកាយរបស់បែជាជន 
ដែលស�ិតក្នុងហានិភ័យ	 ។	 ទីភា្នាក់ងរទាំងនោះអាចធ្វើការរំឮកដល់អ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗអំពីការរំលោភបំពាននានា 
ដែលកំពុងបន្ត	 ។	 ការធ្វើអន្តរាគមន៍បែបនែះជាមួយកងកមា្លាំងយោធាមែបញ្ជាការរបស់ពួកគែ	 ឬ	 អាជា្ញាធរកែម 
បង្គប់អាចជាវិធានការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នងុការបញែឈប់អំពើហិងែសានានាដែលបង្កឡើយដោយកងកមា្លាងំយោធា	។	

សេរើភាពក្នុងការដើរហើរ

7.	 បែជាជនមិនគួររងការបង្ខិតបង្ខំឲែយសា្នាក់នៅ		ឬ		ទៅកន្លែងមួយដែលមិនមែនជាជមែើសរបស់ខ្លួនឡើយ	(ដូចជាជំរំ)	
	 ហើយក៏មិនគួរមានការរឹតតែបិតដោយមិនសមហែតុផលផែសែងៗទៀតទៅលើការដើរហើររបស់ពួកគែដែរ	។		ការរឹតតែបិត
	 ទៅលើសែរីភាពក្នុងការដើរហើរ				និងជមែើសសមែប់ការសា្នាក់នៅគួរតែូវបានកំណត់	បែសិនណបើមានហែតុផល 
	 ផ្នែកសន្តិសុខ	 ឬ	 សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ	ហើយគួរតែសមសែបតាមទិសដៅ។	គែប់ពែលទាំងអស់បែជាជនដែលទទួលរង 
	 ផលប៉ះពាល់ពីជម្លាះ		ឬ		គែះមហន្តរាយមានសិទ្ធិស្វែងរកសិទ្ធិជែកកោន។

8.	 ការជម្លៀសចែញ៖	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌គួរចូលរួមតែនៅក្នុងការជម្លៀសនានាដែលជាវិធានការពិសែសស�ិតក្នុង 
		 កាលៈទែសៈធ្ងន់ធ្ងរដែលពុំមានមធែយាបាយណផែសែងទៀតសមែប់ការផ្តល់ជំនួយជាបនា្ទាន់	ឬ	ការពារចំពោះមុខការ 
	 គំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិត	សន្តិសុខ	និងសុខភាព។

9.	 រង្វាន់លើកទឹកចិត្តឲែយបន្តសា្នាក់នៅកន្លែងមានគែះថ្នាក់មួយ	មិនគួរផ្តល់ឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឡើយ	
	 ហើយក៏មិនគួរជំរុញពួកគែឲែយវិលតែឡប់ទៅវិញ			ឬ			តំាងទីលំនៅឡើងវិញនៅពែលដែលពួកគែពំុមានលទ្ធភាពពែញ
	 លែញក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពនានានៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ។	

ភាពងយរងគែះជាក់លាក់នានាចំពោះអំពើហិងែសា	និងការបង្ខតិបង្ខំ

10.	បែជាជនដែលងយរងគែះ	៖	គួរធ្វើការពិចារណទៅលើកតា្តាបុគ្គល	សង្គម	និងបរិបទដើមែបីកំណត់	អត្តសញ្ញាណ	
	 អ្នកទាំងឡាយដែលបែឈមបំផុតទៅនឹងហានិភ័យ	និងការគំរាមកំហែងផែសែងៗ	។	វិធានការពិសែសៗអាចនឹងតមែវូ

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ឲែយមានសមែប់អ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងបែឈមមុខនឹងហានិភ័យនានាដែលរួមមានសែ្តី	 កុមារ	 បែជាជនដែលតែូវ 
	 បានជម្លៀសចែញដោយបង្ខំ	មនុសែសចាស់	ជនពិការ	និងកែុមសាសនា	ឬ	កែុមជនជាតិភាគតិច។

11.	បរិយកាសដែលមានសុវត�ិភាពសមែប់កុមារ	៖		ទីភា្នាក់ងរនានាតែវូផ្តល់ឲែយកុមារនូវលទ្ធភាពទទួល	បានបរិយកាស
	 មួយដែលមានសុវត�ភិាព	។	គែសួារ	និងសហគមន៍ទំាងឡាយតែវូទទួលបានការគំាទែចំពោះកិច្ចខិតខំបែងឹបែងរបស់ 
	 ខ្លនូ	ក្នុងការធ្វើឲែយកុមារមានសុវត�ិភាព	និងសន្តិសុខ។

12.	កុមារជាពិសែសនៅពែលដែលបែកចែញពីគែសួាររបស់ពួកគែ	ឬ	ដែលមិនតែវូបានអមដំណើរដោយមនុសែសពែញវ័យ 
	 ណមា្នាក់ងយនឹងទទួលរងការរំលោភបំពាន	 និងការកែងបែវ័ញ្ចខា្លាំងណស់នៅក្នុងពែលមានគែះ	 មហន្តរាយ	 ឬ	 
	 ជម្លាះ	។		ទីភា្នាក់ងរទំាងនោះតែវូចាត់វិធានការសមសែបទំាងឡាយដើមែបីការពារកុមារពីការកែនឲែយចូលរួមក្នងុកងកមា្លាងំ 
	 បែដប់អាវុធ	ហើយបែសិនបើពួកគែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងកមា្លាំង	បែដប់អាវុធ	តែូវធ្វើការដោះសែយឲែយ 
	 មានការដោះលែងពួកគែជាបនា្ទាន់	និងធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញ។

13.	សែ្តី	និងកុមារីអាចស�ិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ	ពីការរំលោភបំពានដោយផ្អែលលើយែនឌ័រ។
	 នៅពែលចូលរួមចំណែកដល់	ការការពារកែមុទំាងនែះ		ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌តែូវគិតគូរជាពិសែសដល់វិធានការនានា 
	 ដែលកាត់បន�យហានិភ័យនានាដែលអាចកើតមាន	រួមមាន		ការជួញដូរមនុសែស		ពែសែយាកម្មដោយបង្ខកំាររំលោភសែព
	 សន�វៈ	ឬ	អំពើហិងែសាក្នុងគែួសារ	។	ពួកគែតែូវអនុវត្តផងដែរនូវបទដ្ឋាន		និងលិខិតុបករណ៍នានាដែលការពារ	និង
	 លុបបំបាត់នូវសកម្មភាពកែងបែវ័ញ្ច		និងការរំលោភបំពានផ្លូវភែទ។		សកម្មភាពដែលមិនអាចទទួលយកបានបែប
	 នែះអាចកើតឡើងចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយមានភាពងយរងគែះជាក់លាក់	 ដូចជាសែ្តី	 
	 នៅឯកកោ	ឬ	ពិការ	ដែលតែូវបានគែបង្ខំឲែយរួមភែទជាថ្នូរ		នឹងការផ្តល់ឲែយនូវជំនួយមនុសែសធម៌។

ការគំទេផ្នេកសង្គមនៅតាមសហគមន៍ និងការជួយខ្លួនឯង

14.		យន្តការស្ដពីីការការពារ		និងការគំាទែផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គមសមែប់គែសួារ			និងសហគមន៍គួរតែវូបានលើកកម្ពស់តាម
	 រយៈការធ្វើឲែយគែួសារនានាសា្នាក់នៅជាមួយគា្នា		ការបងែៀនបែជាជនពីរបៀបការពារកុមារកុំឲែយបែកចែញពីគែួសារ
	 របស់ខ្លួន	ការលើកកម្ពស់ការថែរកែសាសមសែបសមែប់កុមារដែលបែកចែញពីគែួសារ	និងការរៀបចំដំណើរការស្វែង 
	 រកគែួសារ		និងការជួបជុំគា្នាសារឡើងវិញសមែប់កុមារដែលបែកចែញពីគែួសារនិងសមាជិកគែួសារផែសែងៗទៀត	។ 
		 នៅកនែ្លង	ដែលអាចធ្វើទៅបាន	តែូវឲែយគែួសារទាំងឡាយសា្នាក់នៅជាមួយគា្នា	និងណែនាំបែជាជនដែលមកពីភូមិ	ឬ	 
	 បណ្តាញគាំទែណមួយឲែយមករស់នៅក្នុងតំបន់ជាមួយគា្នា។

15.	ការគាំទែសកម្មភាពជួយខ្លួនឯងរបស់សហគមន	៍៖		សកម្មភាពទាំងនែះមានជាអាថ៌	កែុមរបស់សែ្តីដែលដោះសែយ
	 បញ្ហាអំពើហិងែសាដែលផ្អែកលើយែនឌ័រ	 	កែុមយុវជនដែលសហការគា្នាលើការគាំទែការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតកែុម 
	 ឪពុកមា្តាយដែលគំាទែទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយកុមារ	 និងការថែរកែសាឪពុកមា្តាយរបស់កុមារតូច	 និងកុមារដែលមាន	 
	 តមែូវការពិសែស	កែុមយុវជនដែលផែសព្វផែសាយព័ត៌មានស្តីពីការការពារការគំរាមកំហែងផែសែងៗ	ដូចជា	គែប់មីន	និង	
	 កែុមសហគមន៍ដែលធ្វើការជាមួយសែ្តី		និងបុរសដែលបែកចែញពីដែគូបស់ពួកគែ	មនុសែសចាស់		និងជនពិការ។	 
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គោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	4	៖	 ជួយបែជាជនឲែយទាមទារសិទ្ធរិបស់ខ្លនួ	លទ្ធភាពទទួលបានដំណោះសែយ	
និងការសា្តារឡើងវិញពីឥទ្ធិពលនែការរំលោភបំពាន

បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 តែូវបានជួយឲែយទាមទាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរយៈព័ត៌មាន	 ការចងកែង	
ឯកសារ	និង	ការជួយស្វែងរកដំណោះសែយផែសែងៗ	។	បែជាជនតែូវបានគាំទែយ៉ាងសមសែបក្នុងការសា្តារឡើង 
វិញពីឥទ្ធិពលនែ	អំពើហិងែសា	និងការរំលោភបំពានផែសែងៗទៀតផ្នែករាងកាយ	ចិត្តសាសែ្ត	និងសង្គម។	

គោលការណ៍នេះមនសមសធាតុដូចខាងកេម ៖

	 គំាទែបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយទទួលបានសិទ្ធរិបស់ខ្លនួ	និងមានលទ្ធភាពទទួលបានដំណោះសែយពី 
	 រដ្ឋាភិបាល	ឬ	បែភពផែសែងៗទៀតហើយផ្តល់ឲែយពួកគែនូវព័ត៌មានស្តពីីសិទ្ធរិបស់ពួកគែ			និងដំណោះសែយ	ដែលមាន។	

	 ជួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នងុការរកែសាសំណំុឯកសារដែលពួកគែតែវូការដើមែបីបង្ហាញពីសិទ្ធរិបស់	ពួកគែ។

	 ជួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយសា្តារឡើងវិញតាមរយៈការផ្តល់ការគាំទែតាមសហគមន៍	និងការគាំទែ

	 ផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គមផែសែងៗទៀត។
  
សេចក្តីណេនាំ

គំទេបេជាជនដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲេយទទួលបានសិទ្ធិរបស់ខ្លួន

1.	 រដ្ឋាភិបាល		និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត		គឺជាអ្នកទទួលខុសតែូវចំពោះការធានាថសិទ្ធិរបស់បែជាជនដែល
		 ទទួលរងផលប៉ះពាល់តែវូបានគែគោរព	និងបំពែញតាម	។	ទោះជាតាមបែព័ន្ធផ្លវូចែបាប់	ឬ	បែព័ន្ធផែសែងៗទៀតក៏ដោយ
		 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌តែូវពិចារណពីការគាំទែដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។

2.	 សិទ្ធទិទួលបាន	៖			ទីភា្នាក់ងរនានាតែូវជូនដំណឹងដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីសិទ្ធិទទួលបានរបស់
	 ពួកគែទាំងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយ	និងទាំងនៅកែមចែបាប់			និងបទបញ្ជាផែសែងៗរបស់បែទែសនោះ	។		ការបង្កើត
	 (ឡើងវិញ)នូវសិទ្ធរិបស់បែជាជនក្នងុការមានផ្ទះសមែបែង	ដីធ្ល	ីនិងទែពែយសមែបត្តតិែវូមានការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែស។

3.	 ព័ត៌មាន	និងការពិគែះយោបល់	៖	អាជា្ញាធរ	និងទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានាគួរធ្វើការជូនដំណឹងដល់បែជាជនដែល
	 ទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាភាសាមួយ				និងក្នងុលក្ខណៈមួយដែលពួកគែអាចយល់បាន	។		ពួកគែគួរតែវូបានអនុញ្ញាតឲែយ
	 ចូលរួមនៅក្នងុដំណើរការពិគែះយោបល់មួយបែកបដោយអត�ន័យទាក់ទងនឹង	ការសមែច	ចិត្តផែសែងៗដែលប៉ះពាល់
	 ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគែដោយពំុមានបង្កើតឲែយមានហានិភ័យផែសែងៗបន�ែមទៀត	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នលូទី1	នៅទំព័រ	
	 55)។	នែះគឺជាមធែយាបាយមួយក្នុងការជួយពួកគែឲែយទទួលបានសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ការរៀបចំសំណុំឯកសារ

4.	 ការធានាសន្តិសុខ	ឬ	ការដក់ជំនួសឯកសារដែលបាត់	៖		ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌តែូវជួយបែជាជនដែលទទួលរង
	 ផលប៉ះពាល់ក្នុងការរកែសាសុវត�ិភាពសំណុំឯកសារ	ឬ			ការដក់ជំនួសឯកសារដែលបាត់ក្នុងគោលបំណងឲែយទទួល	
	 បានសិទ្ធិរបស់ខ្លួន	។	បែជាជនជាទូទៅមានសិទ្ធិគែប់គា្នា	បើទោះបីជាពួកគែពុំមានឯកសារជាក់លាក់ក៏ដោយ	។		ក៏
	 ប៉ុន្តែដើមែបី	មានលទ្ធភាពទទួលបានសិទ្ធិពែញលែញ	ទមែង់មួយចំនួននែការចងកែងឯកសារ	ឬ	អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ	
	 ដូចជាសំបុតែបញ្ជាក់កំណើត	លិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍	លិខិតឆ្លងដែន	ឬ			ប្លងដី់តាមធម្មតាតែវូបានគែតមែវូឲែយមាន	។	
	 លទ្ធភាពទទួលបានឯកសារទាក់ទងនឹងទែពែយសមែបត្តិជាទូទៅមានសារៈសំខាន់ណស់			ជាពិសែសបនា្ទាប់ពីមាន
	 គែះមហន្តរាយ	ប៉ុន្តែនៅក្នុង	បែទែសមួយចំនួន	កម្មសិទ្ធិភាព	គឺមិនតមែូវឲែយធ្វើការចងកែងជាឯកសារចែបាស់លាស់
	 ជាចំាបាច់តាមរយៈប័ណ្ណកម្មសិទ្ធសិែបចែបាប់នោះទែ	ដែលបែការនែះអាចកា្លាយទៅជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយនែជម្លាះ។	
	 លិខិតមរណភាពចាំបាច់តែូវធ្វើការរៀបចំដើមែបីជៀសវាងបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត�ុ	និងផ្លូវចែបាប់សមែប់សាច់ញាតិ	។	ជា
	 ទូទៅពុំមានលិខិតមរណភាពទែនៅពែលដែលសាកសពនានាតែវូបានទុកចោលដោយពំុមានធ្វើបុណែយទាន	ដែលនែះ
	 ជាការអនុវត្តមួយដែលតែវូជៀសវាង។

5.	 	សំណុំឯកសារសែបចែបាប	់ដែលទទួលសា្គល់ដោយរដ្ឋាភិបាល			ឬ			អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀតមិនតែូវចែឡំគា្នាជា
	 មួយឯកសារផែសែងទៀតដែលទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ចែញឲែយនោះទែ	 ដូចជាឯកសារស្តីពីការចុះឈ្មាះ	 ប័ណ្ណរបប 
	 អាហារ		ឬ	ប័ណ្ណចំណយសមែប់ការធ្វើដំណើរ	ជាដើម។		ឯកសារផ្លូវការនានាដែលចែញដោយ		អាជា្ញាធរមិនតែូវ 

	 កំណត់ថតើអ្នកណមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីអង្គការមនុសែសធម៌នោះទែ។	

លទ្ធភាពទទួលបានដំណោះសេយ

6.	 បែជាជនមានសិទ្ធិស្វែងរកសំណងតាមផ្លូវចែបាប់	និងសំណងផែសែងៗទៀតពីរដ្ឋាភិបាល		និងអាជ្ញធរដែលពាក់ព័ន្ធ	
	 ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគែ	។		ចំណុចនែះអាចរាប់បញ្ចូល	ទាំងការសងជំងឺចិត្តចំពោះការបាត់បង់	ឬ		ការ
	 ខូចខាត	ទែពែយសមែបត្តិ	។	ពួកគែក៏មានសិទ្ធិផងដែរក្នុងការរំពឹងទុកថ	អ្នកបែពែឹត្តល្មើសទាក់ទិននឹងការលោភបំពាន
	 បែបនែះនឹងតែវូនំាទៅកាត់ទោស	។			បែការនែះអាចដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នងុការសា្តារឡើងវិញនូវការជឿទុកចិត្តក្នងុ
	 ចំណោមបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌អាចមានលទ្ធភាពជួយបែជាជនឲែយមានសិទ្ធិ
	 ទទួលបានយុត្តិធម៌	ឬ	បញ្ជូនបញ្ហាទាំងនែះទៅកាន់ទីភា្នាក់ងរនានាដែលមានលទ្ធភាពផ្តល់ការគាំទែលើការងរបែប	
	 នែះ។	

7.	 ការគំាទែផ្នែកថែរកែសាសុខភាព	 និងការសា្តារឡើងវិញ	 ៖	បែជាជនគួរទទួលបានការគំាទែឲែយ	មានលទ្ធភាពទទួលបាន 
	 ការគាំទែផ្នែកថែរកែសាសុខភាព	និងការសា្តារឡើងវិញផែសែងទៀតដែលសមសែបបនា្ទាប់ពីរងការវាយបែហារអំពើហិងែសា
	 ផ្អែកលើយែនឌ័រ	និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត	(សូមមើសែវាផ្នែកសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តពីីការគែប់គែងជំងឺ
	 ឆ្លងទី	3	នៅទំព័រ		316	និងសែវាកម្មសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តពីីសុខភាពកុមារទី	1	-	2	នៅទំព័រ		321	និង	322)	។
 
8.	 នៅពែលដែលជំនួយជាដំណោះសែយអាចរកបាន	ពីបែភពមិនមែនរដ្ឋាភិបាល	បែជាជនគួរតែូវបានជួយឲែយសែ្វងរក	
	 និងទទួលបានជំនួយដូចនែះនៅកន្លែងដែលសមសែប។	
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ការគំទេនៅតាមសហគមន៍ និងការគំទេផ្នេកចិត្តសាសេ្តសង្គមផេសេងៗទៀត 

9.	 យន្តការដោះសែយរួមបែបវិជ្ជមាននានា	ដូចជា	ការបញ្ចុះសព	ពិធីបុណែយសាសនា	និងការបែតិបត្តិផែសែងៗដែលសម
	 សែបតាមវបែបធម៌	ពែមទំាងការបែតិបត្តិតាមវបែបធម៌	និងសង្គមដែលពំុបណ្តាលឲែយមានផលប៉ះពាល់គួរតែវូបានគំាទែ។

10.	សកម្មភាពនានាសមែប់កុមារ	៖		នៅកនែ្លងដែលសមសែប		សហគមន៍ទំាងឡាយគួរតែវូបានគែលើកទឹកចិត្តឲែយរៀបចំ	
	 សកម្មភាពនានាជារចនាសម្ពន័្ធជាការគាំទែការអប់រ	ំ	និងការពារដល់កុមារតាមរយៈមធែយាបាយកែផ្លវូការនានាដូច		
	 ជាបង្កើតទីកន្លែងកុមារមែតែី	ជាដើម។			យន្តការការពាររបស់សហគមន៍តែូវរាប់បញ្ចូលសកម្មភាពជួយខ្លួនឯងដែល
	 លើកកម្ពស់សុខុមាលភាពចិត្តសាសែ្តសង្គម។

11.	ជួយរៀបចំការគាំទែផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គមដែលសមសែប	សមែប់អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីអំពើហិងែសា។	ធានាថ	
	 អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតមានលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទែពីបណ្តាញសង្គមរបស់សហគមន៍	 និងសកម្មភាពជួយខ្លនួ 
	 ឯង	។	លទ្ធភាពទទួលបានការគាំទែផ្នែកសង្គមនៅតាមសហគមនគួ៍រតែវូបានបំពែញ	បន�ែមដោយលទ្ធភាពទទួលបាន
		 ការថែរកែសាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

12.	បែព័ន្ធគាំទែរួម	៖	ទីភា្នាក់ងរទាំងឡាយដែលធ្វើការផ្នែកគាំទែផ្លូវចិត្តសាសែ្តសង្គម		និងសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅតាមវិស័យ
	 ផែសែងៗតែូវរួមសហការគា្នាដើមែបីបង្កើតនូវបែព័ន្ធរួមមួយសមែប់គាំទែដល់បែជាជន	 (សូមមើលសែវាផ្នែកសុខភាព	 
	 សំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពផ្លូវចិត្តទី	1	នៅទំព័រ		333)។

13.	ការគាំទែផ្នែកពិនិតែយពែយាបាល	 ៖	 បង្កើតយន្តការនានាសមែប់បញ្ជូនបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	យ៉ាង 
	 ធ្ងន់ធ្ងរឲែយទៅទទួលការគាំទែផ្នែកពិនិតែយពែយាបាលដែលមាន។	

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ឯកសារយោង និងឯកសារសមេប់អានបន្ថេម

ការការពារទូទៅ ៖ សាវតារ និងឧបករណ៍ផេសេងៗ

អង្គការការីតាសអូស្តាែលី,	 អង្គការឃែរអូស្តាែលី,	 អង្គការអុកហា្វាមអូស្តាែលី	 និងអង្គការទសែសនៈពិភពលោក	
អូស្តាែលី(2008),	បទដ្ឋានទីភា្នាក់ងរអបែបបរមាសមែប់ការដក់បញ្ចូលការការពារទៅក្នុងការឆ្លើយតបផ្នែក	មនុសែសធម៌	
-	ឯកសារសាកលែបងតាមមូលដ្ឋាន	។	www.icva.ch/doc00002448.pdf

Giossi	 Caverzasio,	 S	 (2001),	ការពងែឹងការការពារក្នុងពែលមានសង្គែម	 -	ការសែវជែវរកបទដ្ឋាន	 វិជា្ជាជីវៈ	 ។	
ឯកសារយោងលែខ	0783	។	គណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ	ទីកែុងហែសឺណែវ	។

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	 (2002),	 ការដំដើមឈើសមែប់ផ្តល់ទីជមែក	 "ការការពារសិទ្ធិតាមរយៈ	
សកម្មភាពមនុសែសធម៌	"	កម្មវិធី	និងការអនុវត្តដែលបែមូលបានពីមូលដ្ឋាន	។	ទីកែុងហែសឺណែវ។	www.icva.ch/gstree.pdf

គណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ	(2010),	ការណែនាំសមែប់ការបែតិបត្តិ	និងសៀវភៅគមែង	ស៊ែ្វរ	សមែប់
ការពារបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយធម្មជាតិ	។	

គណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ	 (2008),	ការបង្កើនការការពារចំពោះជនសុីវិលនៅក្នុងពែលមានជម្លាះ	 
បែដប់អាវុធ	 និងសា្ថានភាពនែអំពើហិងកែសាផែសែងៗទៀត,	 ទីកែុងហែសឺណែវ	 ។	 www.icrc.org/eng/resources/docu-
ments/	publication/p0956.htm

គណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ	(2009),	បទដ្ឋានវិជា្ជាជីវៈសមែប់ការងរទាក់ទងនឹងការការពារដែល	អនុវត្ត	
ដោយអ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗផ្នែកមនុសែសធម៌	និងសិទ្ធិមនុសែសក្នុងពែលមានជម្លាះបែដប់អាវុធ	និងសា្ថានភាពនែអំពើហិងែសា	
ផែសែងៗទៀត,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0999	or	www.unhcr.org/ref-
world/type,	THEMGUIDE,,,4b39cba52,0.html

O’Callaghan,	S	និង	Pantuliano,	S	(2007),	ការបញ្ចូលការការពារជនសុីវិលទៅក្នុងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	។	
HPG	របាយការណ៍	26។	វិជា្ជាសា្ថានអភិវឌែឍន៍កែបែទែស,	ទីកែុងឡុងដ៏	។

Slim,	 H	 និង	 Bonwick,	 A	 (2005),	 ការការពារ	 –	គោលការណ៍ណែនាំ	 ALNAP	សមែប់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌។	
វិជា្ជាសា្ថានអភិវឌែឍន៍កែបែទែស,	ទីកែុងឡុងដ៏	។	www.alnap.org/initiatives/protection.aspx

ការរិយល័យទទួលបន្ទុកការសមែបសមែួលកិច្ចការមនុសែសធម៌	(OCHA)	(2009),	ឯកសារជំនួយសា្មារតី	៖	សមែប់ការ	
ពិចារណរពីបញ្ហានានាដែលទាក់ទងនឹងការការពារជនសុីវិល	ទីកែុងញូវយ៉ក	។	
www.humansecuritygateway.com/showRecord.php?RecordId=33206	
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បទដ្ឋានជាក់លាក់សមេប់ការការពារ

កុមារ

គណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ,	 គណៈកមា្មាធិការសង្គែះអន្តរជាតិ,	 អង្គការសង្គែះកុមារ,	 អង្គការយូនីសែហ្វ,	
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហបែជាជាតិ	 ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន	 និងអង្គការទសែសនៈ	 ពិភពលោក	 (2004),	
គោលការណ៍ស្តីពី	ការណែនាំអន្តរទីភា្នាក់ងរស្តីពីកុមារដែលពុំមានអ្នកអមដំណើរ	និងបែកបាក់គែសួារ,	ទីកែងុហែសឺណែវ	។	
www.icrc.org/	eng/assets/files/other/icrc_002_1011.pdf

អង្គការយូនីសែហ្វ	 (2007),	 គោលការណ៍កែុងបា៉ារីស	 និង	 ការប្តែជា្ញាចិត្ត	 ការពារកុមារពីការជែើសរីសដោយ	
គា្មានចែបាប់ទមា្លាប់	ឬ	បែើបែស់ដោយកងកមា្លាំងបែដប់អាវុធ	ឬ	កែុមបែដប់អាវុធ,	ទីកែុងបា៉ារីស	។	www.un.org/chil-
dren/conflict/english/parisprinciples.html

អង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកដកអាវុធ	 រំសាយកងទ័ព	 និងធ្វើសមាហរណកម្ម	 	 (UN-DDR)	 (2006)បទដ្ឋាន	
ស្តីពីការដកអាវុធ	ការរំសាយកងទ័ព	និងការធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញរួមគា្នា	។	ទីកែុងញូវយ៉ក។	www.unddr.org/
iddrs/05/20.php	and	www.unddr.org/iddrs/05/30.php

ពិការភាព 

អង្គការជនពិការអន្តរជាតិ	 (2006),	 ការការពារ	 -	 បញ្ហាសមែប់ជនពិការ	 និងរងរបួស	 ។	 អង្គការជនពិការអន្តរជាតិ	
(2008),	សៀវភៅណែនាំស្តីពីការការពារជនពិការ។	

អំពើហិងែសាផ្អែកលើយែនឌ័រ	

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	(2005),	ការណែនាំសមែប់ការធ្វើអន្តរាគមន៍លើអំពើហិងែសាផ្អែកលើយែនឌ័រ	
នៅក្នុងការរៀបចំការងរមនុសែសធម៌-ការផ្តាតលើការទុបសា្កាត់	 និងការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិងែសា	 ផ្លូវភែទក្នុងពែលមាន	
គែះអាសន្ន	។	ទីកែុងហែសឺណែវ	។		www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-prod-
ucts-products&productcatid=3

អង្គការសុខភាពសុខភាពពិភពលោក	 (2007),	 អនុសាសន៍ផ្នែកសីលធម៌	 និងសុវត�ិភាពសមែប់ការសែវជែវការ							
ចងកែងឯកសារ	 និងការតែតួពិនិតែយអំពើហិងែសាផ្លវូភែទក្នងុពែលមានគែះអាសន្ន	 ។	 ទីកែងុហែសឺណែវ	 ។	 www.who.int/
gender/documents/violence/9789241595681/en/index.html

សិទ្ធិមាន	លំនៅដ្ឋាន	កាន់កាប់ដីធ្លី	និងទែពែយសមែបត្តិ

គោលការណ៍នានាស្តីពីសិទ្ធិ	លំនៅដ្ឋាន	និងកាន់កាប់ទែពែយសមែបត្តិសមែប់ជនភៀសខ្លួន	និងជនភៀសសឹក។	E/CN.4/
SUB.2/RES/2005/21.	"គោលការណ៍	Pinheiro"	។	http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=11644
បណ្តាញដីធ្លីពិភពលោក	 និងកមែងនែការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	 (2010),	 ដីធ្លី	 និងគែះធម្មជាត–ិការណែនាំ	
សមែប់បែតិបត្តិករ	 ។	 កម្មវិធីការតាំងទីលំនៅរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ	 (UN-Habitat)	 និងអង្គការសែបៀងអាហារ	
និងកសិកម្ម	(FAO)	ទីកែុងណែរ៉ូប៊ី	។	www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2973

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

កមែងការពារសកល		លំនៅដ្ឋាន	ដីធ្លី	និងផ្នែកនែការទទួលខុសតែូវខាងទែពែយសមែបត្តិ	(2009),	បញ្ជតីែតួពនិតិែយស្តពីសិីទ្ធ	ិ
លំនៅដ្ឋាន	 ការកាន់កាប់ដីធ្ល	ី និងទែពែយសមែបត្ត	ិ និងបញ្ហាដីធ្លដីែលកាន់តែធំទូលាយតាមរយៈការកំណត់ពីការភៀសខ្លនួ 
ពីហានិភ័យទៅកាន់ការសា្តារឡើងវិញ	 ។	 www.internaldisplacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfo-
Files)	 /430298	 C3C285133DC12576E7005D360D/$file/HC%20Checklist%20on%20HLP%20and%20
Land%20Issues_Final2.pdf

មជែឈមណ្ឌលតែតួពិនិតែយ	ការភៀសខ្លនួក្នុងសែុក,	អង្គការសែបៀងអាហារ	និងកសិកម្ម,	ការរិយល័យអង្គការសហបែជាជាតិ	
ទទួលបន្ទកុការសមែបសមែលួកិច្ចការមនុសែសធម៌,		ការិយល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទកុ	សិទ្ធិមនុសែស,	
កម្មវិធីការតាំងទីលំនៅរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ	(UN-Habitat)	និង	ឧត្តមស្នងការ	អង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុក	
ជនភៀសខ្លួន	 (២០០៧),	 សៀវភៅណែនាំស្តីពីសិទ្ធិ	 លំនៅដ្ឋាន	 និងកាន់កាប់ទែពែយសមែបត្តិរបស់ជនភៀសខ្លួន	
និងជនភៀសសឹក	។	ការអនុវត្ត	'គោលនយោបាយ	Pinheiro',	គណៈកមា្មាធិការ	អចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ,	ទីកែងុហែសឺណែវ	។	
www.unhcr.org/refworld/docid/4693432c2.html

ជនភៀសសឹកក្នុងសែុក

Bagshaw,	S	និង	Paul,	D	(2007),	ការពារ	ឬមិនរវីរវល់?	ឆ្ពោះទៅរកវិធីសាសែ្តរបស់អង្គការសហបែជាជាតិដែលកាន់
តែមានបែសិទ្ធភាពថែមទៀត	ចំពោះការការពារជនភៀសសឹកក្នុងសែុក	-	ការវាយតម្លែមួយ	។	គមែង	Brookings-SAIS	
ស្តីពីការភៀសសឹកក្នុងសែុក	 និងការរិយល័យអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកការសមែប	 សមែលួកិច្ចការមនុសែសធម៌	
(UN	 OCHA),	 ផ្នែកការភៀសសឹកក្នងុសែកុរបស់អន្តរទីភា្នាក់ងរ,	 ទីកែងុ	 Washington	 DC	 ។	 www.brookings.edu/
papers/2004/1123humanrights_bagshaw.aspx

វិទែយាសា្ថាន	Brookings	-	គមែងរបស់សកលវិទែយាល័យ	Bern	ស្តីពីការភៀសសឹកក្នុងសែុក(2005),	ការដោះសែយការ	
ភៀសសឹកក្នុងសែុក	:	កែបខ័ណ្ឌការងរមួយសមែប់ការទទួលខុសតែូវរបស់ជាតិ	។	ទីកែុង	Washington	DC	។	www.
brookings.edu/projects/idp/20050401_nrframework.aspx	កមែងការពារ	

ពិភពលោក(2010),	សៀវភៅណែនំាសមែប់ការការពារជនភៀសសឹកក្នងុសែកុ	។		www.unhcr.org/	refworld/docid/	
4790cbc02.htmlគណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	 (2004),	 ការអនុវត្តវិធីសាសែ្តរួមចំពោះសា្ថានភាពនានា	
នែការភៀសសឹកក្នុងសែុក	-	ការនែនាំសមែប់អ្នកសមែបសមែួលការងរមនុសែសធម៌	និង/ឬការតាំងទីលំនៅរបស់អង្គការ
សហបែជាជាតិ	។	www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-products-products&	
productcatid=10	 គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	 (2010),	 កែបខ័ណ្ឌការងរស្តីពីដំណោះសែយ	
រយៈពែលវែងសមែប់ជនភៀស	សឹកក្នុងសែុក	។	www.brookings.edu/reports/2010/0305_internal_displace-
ment.aspxកែុមបែឹកែសាសែដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហ	បែជាជាតិ	(1998),	គោលការណ៍នែនាំរបស់	អង្គការសហ		
បែជាជាតិស្តពីីការភៀសសឹកក្នងុសែកុ	 ។	 E/CN.4/1998/53/Add.2.	 www.idpguidingprinciples.org/	 ឬ	 www.unhchr.
ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/d2e008c61b70263ec125661e0036f36e?Opendocument

ការគាំទែផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត	និងចិត្តសាសែ្តសង្គម

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	(២០០៧),	ការណែនាំស្តីពីការគាំទែផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត		និងចិត្តសាសែ្ត	
សង្គមរបស់	គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	។	www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=	
content-products-default	
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កែុមគំរូផ្នែកគាំទែសុខភាពផ្លូវចិត្ត	និងចិត្តសាសែ្តសង្គម	(2010),	ការគាំទែផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត	និងចិត្តសាសែ្ត	សង្គម	

(MHPSS)	ក្នុងពែលមានគែះអាសន្នផ្នែកមនុសែសធម៌	:	តើអ្វីដែលអ្នកគែប់គែងកម្មវិធីការពារតែូវដឹង	។	

www.psychosocialnetwork.net/explore/tags/mhpss/

សកម្មភាពបោសសមា្អាតគែប់មីន

បទដ្ឋានស្តីពីសកម្មភាពបោសសមា្អាតគែប់មីនអន្តរជាតិ:	www.mineactionstandards.org/imas.htm#english

មនុសែសចាស់

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	(2008),	សកម្មភាពមនុសែសធម៌	នងិមនុសែសចាស់	"	សែចក្ត	ីសង្ខែបសំខាន់មួយ
សមែប់អ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗផ្នែកមនុសែសធម៌	។	អង្គការសុខភាពពិភពលោក"	អង្គការជួយជនចាស់ជរាអន្តរជាតិ	។	
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-productsproducts&productcatid=24

 

 

គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   
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បទដ្ឋានស្នូល
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របៀបបេើបេស់ជំពូកនេះ

 បទដ្ឋានស្នូលនែះ	គឺជាបទដ្ឋានស្តីពីដំណើរការដ៏សំខាន់សមែប់គែប់វិស័យទាំងអស់	។		បទដ្ឋាននែះផ្តល់នូវចំណុច	
គោលតែមួយបុ៉ណោ្ណោះ	សមែប់វិធីសាសែ្តនានាដែល	គំាទែដល់បទដ្ឋានទាងំអស់នៅក្នងុសៀវភៅ	គមែងស្វែរ៊នែះ។		ហែតុ				
ដូច្នែះហើយជំពូកនិមួយៗតមែូវឲែយមានការបែើបែស់អមនូវបទដ្ឋានស្នូលនែះដើមែបីជួយសមែចឲែយបាននូវបទដ្ឋានផែសែងៗ 
របស់ខ្លួន។	មានបទដ្ឋានស្នូលចំនួន	6៖
 

 ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដោយផ្តាតលើបែជាជន

	 ការសមែបសមែួល	និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ

	 ការបា៉ាន់បែមា៉ាណ

	 ការរៀបចំ	និងការឆ្លើយតប

	 សា្នាដែអនុវត្តការងរ	តមា្លាភាព	និងការរៀនសូតែ

	 សា្នាដែអនុវត្តការងររបស់ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយ

បទដ្ឋានស្នូលនិមួយៗតែូវបានរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងកែម៖

 បទដ្ឋានស្នលូ	៖	វាមានលក្ខណៈបែបគុណភាព	និងគូសបញ្ជាក់ពីកមែិតដែលតែូវសមែចឲែយបានក្នុងការឆ្លើយតប 
	 ផ្នែកមនុសែសធម៌។

 សកម្មភាពសំខាន់ៗ៖	ទំាងនែះ	គឺជាសកម្មភាព	និងធនធានដើមដែលបានលើកឡើងដើមែបីជួយបំពែញទៅតាមបទ	
	 ដ្ឋាននានា។

 សូចនាករសំខាន់ៗ	៖		ទាំងនែះគឺជា	"សញ្ញា"	ដែលបង្ហាញថតើបទដ្ឋានមួយតែូវ		ឬ		មិនតែូវបានបំពែញទៅតាម។
	 សញ្ញាទាំងនែះផ្តល់នូវមធែយាបាយមួយសមែប់វាស់ស្ទង់	 និងបែៀបធៀបរវាងដំណើរការ	 និងលទ្ធផលនែសកម្មភាព 
	 សំខាន់ៗ	ហើយវាទាក់ទងនឹងបទដ្ឋានអបែបបរមា	មិនមែនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពសំខាន់ៗនោះទែ។

 សែចក្តណីែនំា៖	ទំាងនែះមានរួមបញ្ចលូចំណុចជាក់លាក់ជាចែើនដើមែបីធ្វើការពិចារណនៅពែលអនុវត្តបទដ្ឋានស្នូល	
	 សកម្មភាពគោល				និងសូចនាករសំខាន់ៗនៅក្នុងសា្ថានភាពខុសៗគា្នាដោយវាផ្តល់នូវការណែនាំស្តីពីការដោះសែយ
	 ការលំបាកក្នុងការបែតិបត្តិ		ចំណុចគោល		ឬ			ឲែយដំបូនា្មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាទិភាពនានា។	សែចក្ដីណែនាំទាំងនែះ	
	 ក៏មានបញ្ចូលផងដែរនូវបញ្ហាសំខាន់ទាក់ទងនឹងបទដ្ឋាន	សកម្មភាព	ឬ	សូចនាករនានា	និងបរិយយពីភាពអល់អែក	
	 វាទបែបដិវាទ	ឬ	គមា្លាតនែចំណែះដឹងក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន។	

	 សូចនាករសំខាន់ៗរបស់បទដ្ឋានស្នូលនែះបង្ហាញពីភាពខុសគា្នាយ៉ាងខា្លាំងទាក់ទង	នឹងការអនុវត្ត	និងបរិបទរបស់អ្នក	
បែើបែស់	។	ការកំណត់នានាដែលអាចវាស់ស្ទង់បាន	និងមានពែលវែលាជាក់លាក់សមែប់សូចនាករនិមួយៗ	គឺផ្ដោត	
ទៅលើវិស័យ	និងបរិបទយ៉ាងចែបាស់លាស់	។	ហែតុដូច្នែះហើយ	អ្នកបែើបែស់គួរសមែបសូចនាករសំខាន់ៗ	ទាំងឡាយ	
ទៅតាមសា្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លនួនៅពែលដែលសមសែប	។	

 បញ្ជឯីកសារយោង		និងឯកសារសមែប់អានបន�ែមតែវូ	បានដក់បញ្ចលូ	នៅផ្នែងខាងចុងនែជំពូកនែះ។	
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សេចក្តីផ្តើម

	 បទដ្ឋានស្នូល	 រៀបរាប់អំពីដំណើរការនានាដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះការសមែចបាននូវបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់	
គមែងស្វែរ៊ទំាងអស់។	បទដ្ឋានទំាងនែះ	គឺជាសែចក្តថី្លែងដ៏ជាក់លាក់មួយអំពីគោលការណ៍នានានៅក្នងុធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌
របស់គមែងស្វែ៊រ		និងជាមូលដ្ឋានគែះឹនែសិទ្ធរិបស់បែជាជន	ដែលទទួលរងផល	ប៉ះពាល់	ពីជម្លាះ	ឬ	គែះ	មហន្តរាយក្នុងការ						
ទទួលបានជំនួយដែលជួយទែទែង់ដល់ការរស់នៅបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ	។	បទដ្ឋានស្នូលនែះកំណត់ពីកមែិតអបែបបរមា
នែការឆ្លើយតបដែលតមែូវឲែយសមែចបាន	 (ដូចដែលបានបង្ហាញតាមរយៈសូចនាករសំខាន់ៗ)	 ពីសំណក់ទីភា្នាក់ងរ				
មនុសែសធម៌ដែលមានមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់សហគមន៍	ថ្នាក់មូលដ្ឋាន	ថ្នាក់ជាតិ	ឬ	ថ្នាក់អន្តរជាតិ។	

	 បទដ្ឋានស្នូលនែះក៏មានទំនាក់ទំនងផងដែរទៅនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមផែសែងៗផ្នែកគណនែយែយភាពសំខាន់ៗដែលលើក	
កម្ពស់សាមគ្គីភាព	និងការពងែឹងការប្តែជា្ញាចិត្តរួមគា្នាមួយចំពោះគណនែយែយភាព	។		ឧទាហរណ៍	បទដ្ឋានភាពជាដែគូផ្នែក
គណនែយែយភាពមនុសែសធម៌	(HAP)	2010	ស្តពីីចំណុចគោលនែគណនែយែយភាព	និងការគែប់គែង	គុណភាព	និងបទដ្ឋាន 
ស្នូលមានល័ក្ខខ័ណ្ឌតមែូវដែលបំពែញឲែយគា្នាទៅវិញទៅមក	 ។	 បទដ្ឋានស្តីពីសា្នាដែអនុវត្តការងររបស់ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយ	
គឺសែបជាមួយនឹងកែុមបែតិបត្តិល្អរបស់បែជាជនដែលកំពុងតែូវការជំនួយ	។	ការណែនាំល្អគែប់គែន់នែគមែងកសាង 
សមត�ភាព	សង្គែះបនា្ទាន់	(ECB),		Group	URD's	Quality	Compas	និងបណ្តាញ	រៀនសូតែដ៏សកម្មពីគណនែយែយភាព	
និងការអនុវត្តសកម្មភាពមនុសែសធម៌	(ALNAP)	បានលើកឡើងជាពិសែសពី	បទដ្ឋានស្នលូទី	1	និងទី	5	។	បទដ្ឋានស្នលូ	
គឺជាបទដ្ឋានអមជាមួយបទដ្ឋានគែឹះផែសែងៗទៀតនៅក្នុងបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់	 INEE	 (បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរ 
សមែប់ការអប់រំនៅពែលមានគែះអាសន្ន)	សមែប់ការអប់រំ	៖	ការតែៀមបង្ការ	ការឆ្លើយតប	ការសា្តារឡើងវិញ។	

សារៈសំខាន់នេបទដ្ឋានស្នូលចំពោះគេប់វិស័យទាំងអស់ 

 បទដ្ឋានស្នូលទី	1	ទទួលសា្គល់ថ	ការចូលរួមរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ពោលគឺ	សែ្តី	បុរស	កុមារី	
និងកុមារាគែប់វ័យទាំងអស់		ពែមទាំងសមត�ភាព	និងយុទ្ធសាសែ្តនានា	របស់ពួកគែក្នុងការរស់រានមានជីវិតបែកបដោយ	
ភាពថ្លែថ្នូរ	គឺមានសារៈសំខាន់ខា្លាំងណស់ចំពោះការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	។	
 
	 បទដ្ឋានស្នលូទី	2	លើកឡើងពីការតមែវូឲែយមានការឆ្លើយតបដ៏មានបែសិទ្ធភាពមួយដែលតែវូសមែបសមែលួ	និងអនុវត្ត	
ជាមួយ	ទីភា្នាក់ងរផែសែងៗទៀត		និងអាជា្ញាធរទំាងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមក្នងុសកម្មភាពមនុសែសធម៌	ដោយភាព	
អពែយាកែតឹ	។		

	 បទដ្ឋានស្នូលទី		3	បរិយយអំពីការតមែូវឲែយមានការបា៉ាន់បែមាណជាលក្ខណៈ	បែព័ន្ធដើមែបីឈ្វែងយល់	ពីលក្ខណៈនែ
គែះមហន្តរាយ	កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែល	ទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងរបៀបដែលពួក	គែទទួលរងផលប៉ះពាល់	ពែម	
ទាំងបា៉ាន់បែមាណពីភាពងយរងគែះ	និងសមត�ភាពរបស់បែជាជន	។	បទដ្ឋាននែះបានទទួលសា្គល់ពីសារៈសំខាន់នែ
ការយល់ដឹងអំពីតមែូវការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិបទនយោបាយ	សង្គម	សែដ្ឋកិច្ច	និងបរិសា្ថាន	ពែមទាំងបែជាជន	
ទូទៅផងដែរ	។	ទីភា្នាក់ងរទាំងឡាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹង	បទដ្ឋានស្នូលទី4	រៀបចំការឆ្លើយតបរបស់ខ្លនួដោយផ្អែកទៅ

បទដ� ានស្ន�ល
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

លើការបា៉ាន់បែមា៉ាណដោយមិនលម្អៀងពីតមែូវការនានា	 ដើមែបីដោះសែយ	 តមែូវការផែសែងៗដែលពុំទាន់បានឆ្លើយ	 តប 
ទាក់ទងនឹងបរិបទ	 និងសមត�ភាពរបស់បែជាជន	 និងរដ្ឋនានាដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវ 
ការរបស់ខ្លួនផ្ទាល់។	

	 បទដ្ឋានស្នលូទី	5		តែវូសមែចឲែយបានដោយទីភា្នាក់ងរនានាដែលតែតួពិនិតែយមើលជាប់ជាបែចំាពីបែសិទ្ធភាពគុណភាព
និងភាពតែមឹតែវូចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ខ្លនួ	។		ទីភា្នាក់ងរទំាងនោះសមែបយុទ្ធសាសែ្តរបស់ខ្លនួឲែយសែបនឹងព័ត៌មាន	ដែល 
បានមកពីការតែួតពិនិតែយ	និងព័ត៌មានតែឡប់របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយនិងធ្វើការចែក	
រំលែកព័ត៌មានស្តពីីសា្នាដែអនុវត្តការងររបស់ខ្លួន	។	ទីភា្នាក់ងរទាំងនោះចំណយពែលវែលាធ្វើការតែតួពិនិតែយឡើងវិញ	និង	
ការវាយតម្លែដោយមិនលម្អៀង	 ហើយបែើបែស់លទ្ធផលដែលរកឃើញដើមែបីកែលម្អគោលនយោបាយ	 និងការបែតិបត្ត ិ
របស់ខ្លួន	។

	 បទដ្ឋានស្នូលទី	6	ទទួលសា្គល់ថ	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានាមានកាតព្វកិច្ចមួយចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផល	
ពីគែះមហន្តរាយ		គឺធ្វើការជែើសរីសភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយដែលមានចំណែះដឹង	ជំនាញ	អាកបែបកិរិយ		និងឥរិយបថសមសែប
ឲែយផ្តល់ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដ៏មានបែសិទ្ធភាព	។	ជាមួយគា្នានែះដែរ	ទីភា្នាក់	ងរទាំងឡាយតែូវ	ទទួលខុសតែូវក្នុង	
ការជួយ	ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយឲែយមានលទ្ធភាព	អនុវត្តការងរជាទីពែញចិត្ត	តាមរយៈការគែប់គែង	និងការគាំទែដ៏មាន
បែសិទ្ធភាពដើមែបីជាបែយជន៍ដល់សុខុមាលភាព	ផ្នែកផ្លូវចិត្ត	និងផ្លូវកាយរបស់ពួកគែ។

ភាពងាយរងគេះ

 គោលដៅរបស់គមែងសែ្វរ៊	គឺធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងតមែវូការសមែប់ការរស់រានមានជីវិតជាបនា្ទាន់របស់បែជាជនដែល				
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ	។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	បទដ្ឋាន	ស្នូលក៏អាច	គាំទែផងដែរដល់
ការតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយ	 និងវិធីសាសែ្តនានាដែលកាត់បន�យហានិភ័យ	 និងភាពងយរងគែះនាពែលអនាគត	
ពងែងឹសមត�ភាព	និងលើកកម្ពស់ការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	។	វិធីសាសែ្ត	ទំាងនែះផ្ដោតខា្លាងំទៅលើឥទ្ធពិលនែការឆ្លើយតប
ទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិ	និងបរិបទកាន់តែធំទូលាយ	ហើយដែលទាក់ទងយ៉ាងចែើនជាមួយ	នឹងតមែវូការរបស់បែជាជន	ដែល
ជាមា្ចាស់សែកុ	និងបែជាជនទូទៅ	។	នៅក្នងុសៀវភៅគមែងស្វែរ៊នែះទំាងមូល	"ភាពងយរងគែះ"	គឺសំដៅទៅលើបែជាជន 
ដែលងយនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលជាពិសែសពីគែះធម្មជាតិ	ឬ	មហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយមនុសែស	ឬ	ពីជម្លាះ	។	 
បែជាជនមានភាពងយរងគែះកាន់តែខា្លាំងពីគែះមហន្តរាយនានាដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគា្នានូវកតា្តាផែសែងៗផ្នែក 
រាងកាយ	 សង្គម	 បរិសា្ថាន	 និងនយោបាយ	 ។	 ពួកគែអាចនឹងទទួលរងការកាត់ចែញពីសង្គមរបស់ខ្លួនដោយសារតែពូជ	
សាសន៍	អាយុ	ភែទ	ពិការភាព	ឋានៈ	ឬ	វណ្ណៈ	ទំនាក់ទំនងនយោបាយ	ឬ	សាសនា	។	ការរួមបញ្ចូលគា្នានូវភាព	ងយរងគែះ	
នានា	និងឥទ្ធពិលនែបរិបទដែលមានការបែបែួលជាញឹកញាប់ទំាងអស់នែះបានរួមចំណែក	ធ្វើឲែយ	បែជាជន	
មានភាពងយរងគែះទៅតាមហែតុផល	និងមធែយាបាយផែសែងៗគា្នា		។		បែជាជនដែលងយរងគែះ	ក៏ដូចជាអ្នកទំាងឡាយ	
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយដែរ	 មានសមត�ភាពផែសែងៗគា្នាក្នុងការ	 គែប់គែង	 និងសា្តារឡើងវិញពីគែះ	
មហន្តរាយ	។	ការយល់ដឹងយ៉ាងលម្អតិអំពីសមត�ភាពរបស់បែជាជនដែលងយរងគែះ	និងឧបសគ្គនានាដែលពួកគែអាច
នឹងបែឈមមុខក្នងុការទទួលបានការគំាទែផ្នែកមនុសែសធម៌					មានសារៈសំខាន់ណស់ចំពោះការឆ្លើយតបមួយដែលបំពែញ
ទៅតាមតមែូវការនានារបស់អ្នកទាំងឡាយដែលតែូវការវាជាទីបំផុត។	
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បទដ្ឋានស្នូល

បទដ្ឋានស្នូលទី	1	៖	ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដែលផ្តាតទៅលើបែជាជន

សមត�ភាព	និងយុទ្ធសាសែ្តរបស់បែជាជនក្នងុការរស់រានមានជីវិតបែកបដោយភាពថ្លែថ្នរូ	គឺមានសារៈសំខាន់ខា្លាងំ	
ណស់សមែប់ការរៀបចំ	និងវិធីសាសែ្តនែការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំទាំងឡាយ)

	 គាំទែដល់សមត�ភាពតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណកែុមសហគមន៍	និងបណ្តាញសង្គមតំាងតែ
	 ពីមានឱកាសដំបូងបង្អស់	ហើយបនា្ទាប់មកបង្កើតគំនិតផ្ដចួផ្ដើមផ្អែកលើសហគមន៍	និងទាក់ទង	នឹងការជួយខ្លនួឯង	
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

 បង្កើតយន្តការលក្ខណៈជាបែព័ន្ធ	និងមានតមា្លាភាព	ដែលតាមរយៈយន្តការនែះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់
	 ពីគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះអាចផ្តល់ព័ត៌មានតែឡប់ជាទៀងទាត់	និងមានឥទ្ធពិលទៅលើកម្មវិធីនានា	(សូមមើល
	 សែចក្តីណែនាំទី	2)	។

	 ធានាឲែយមានភាពជាតំណងដែលមានតុលែយភាពមួយសមែប់បែជាជន	ដែលងយរងគែះ	នៅក្នុងការពិភាកែសា
	 នានា	ជាមួយបែជាជនដែលទទូលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	3)។

 ផ្តល់ព័ត៌មានដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់អំពីទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	គមែង	(ផែសែងៗ)	របស់គែ	និង	
	 សិទ្ធទិទួលរបស់បែជាជនក្នងុទមែង់	និងជាភាសាដែលអាចទទួលយកបាន	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	4)។

 ផ្តល់ឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	នូវលទ្ធភាពទទួលបាន	ទីកន្លែងមានសុវត�ភិាព	និងសមសែបសមែប់
	 ការបែជំុសហគមន៍	និងការចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នងុឱកាសដំបូងបំផុត	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	5)	។

 ជួយបែជាជនឲែយមានលទ្ធភាពដកព់ាកែយបណ្តងឹផែសែងៗ	ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនានា	ដោយសុវត�ភិាព	និងងយសែលួ 
	 និងបង្កើតឲែយមាននីតិវិធីដែលមានតមា្លាភាព	និងទាន់ពែលវែលាសមែប់ធ្វើការឆ្លើយតប	និងចាត់វិធានការដោះសែយ
		 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)។

 នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	សូមបែើបែស់កមា្លាងំពលកម្មតាមមូលដ្ឋាន	សមា្ភារៈនានាដែលធ្វើឲែយមាននិរន្តរភាព	
	 ដល់បរិសា្ថាន	និងការធ្វើធុរៈកិច្ចដែលមានការទទួលខុសតែវូដល់សង្គមដើមែបីផ្តល់ផលបែយោជន៍ដល់សែដ្ឋកិច្ចតាម	
	 មូលដ្ឋាន	និងលើកកម្ពស់ការសា្តារឡើងវិញ។

 នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	សូមរៀបចំគមែងនានាឲែយសែប	និងគោរពទៅតាមការបែតិបត្តតិាមវបែបធម៌សា្មារតី
	 និងបែពែណីដែលមានបែយោជន៍	ហើយដែលបែជាជនតាមមូលដ្ឋានចាត់ទុកថមានសារៈសំខាន់	(សូមមើលការ
	 ណែនាំទី7)	។	

បទដ� ានស្ន�ល
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 បន្តបង្កើនអំណចក្នុងការធ្វើសែចក្តីសមែច			និងភាពជាមា្ចាស់លើកម្មវិធីរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	
	 ក្នុងអំឡុងពែលធ្វើការឆ្លើយតបមួយ	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

 យុទ្ធសាសែ្តនានារបស់គមែងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងចែបាស់ជាមួយនឹងសមត�ភាព	និងគំនិតផ្តចួផ្តើមតាមសហគមន៍។

 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយរៀបចំ				និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបែជុំជាទៀងទាត់
	 ស្តីពីរបៀបរៀបចំ	និងអនុវត្តការឆ្លើយតប	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	ដល់	2)។

 គំនិតផ្តួចផ្តើមជួយខ្លួនឯងមួយចំនួនដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល	់	និងអាជា្ញាធរ	
	 មូលដ្ឋានមានការកើនឡើងក្នុងកំឡុងនែការឆ្លើយតប	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី1)។

 ទីភា្នាក់ងរជាចែើនបានធ្វើការសុើបអង្កែត	 	 ហើយនៅពែលដែលសមសែប	 ធ្វើការពិនិតែយលើពាកែយបណ្តឹងនានាដែល 

	 ទទួលបានទាក់ទងនឹងជំនួយដែលបានផ្តល់ឲែយ	។	

សេចក្តីណេនាំ

1.	 សមត�ភាពតាមមូលដ្ឋាន៖	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយមាន	និងទទួលបាន	ជំនាញចំណែះដឹង		
	 និងសមត�ភាពក្នងុការដោះសែយឆ្លើយតប	និងសា្តារឡើងវិញពីគែះមហន្តរាយ។	ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នងុការឆ្លើយតប	
	 ផ្នែកមនុសែសធម៌	គឺជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយនែសិទ្ធិរបស់បែជាជនក្នុងការរស់នៅបែកបដោយភាពថ្លែថ្នរូដែលមានបញ្ជាក់
	 នៅក្នងុគោលការណ៍ទី	6	និងទី	7		នែកែមុបែតិបត្តសិមែប់ចលនាកាកបាទកែហមនិងអឌែឍចន្ទកែហម	ពែមទំាងអង្គការ 
	 មិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយសងែ្គោះបនា្ទាន់ក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយ	 (សូមមើលចំណុចបនែ�មទ ី
	 2	នៅទំព័រ		368)។	គំនិតផ្តចួផ្តើមជួយខ្លនួឯង	និងដែលដឹកនំាដោយសហគមន៍រួមចំណែកដល់សុខុមាលភាពផ្នែកចិត្ត 
	 សាសែ្ត	 	 និងសង្គមតាមរយៈការសា្តារឡើងវិញនូវសែចក្តថី្លែថ្នរូ	 និងកមែតិនែការគែប់គែងបែជាជនដែលទទួលរងផល 
	 ប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ		។		លទ្ធភាពទទួលបានការគាំទែផ្នែកសង្គម	ហិរញ្ញវត�	ុវបែបធម៌		និងផ្លវូចិត្តតាមរយៈគែសួារ	
	 ដែលមានសមាជិកចែើន	បណ្តាញ	និងពិធីបុណែយតាមសាសនា	មិត្តភ័ក្ត	ិសាលារៀន	និងសកម្មភាពនានា	តាមសហគមន៍
	 ជួយបង្កើតឡើងវិញនូវការគោរពខ្លួនឯង	 និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរក្នុងនាមជាបុគ្គល	 និងសហគមន៍	កាត់បន�យភាពងយរង 
	 គែះ	និងពងែងឹភាពសំុា	។	បែជាជននៅតាមមូលដ្ឋានគួរទទួលបានការគំាទែដើមែបីស្វែងរក	ហើយបែសិនបើសមសែបតែវូ
	 ធ្វើឲែយមានសកម្មភាពឡើងវិញ	ឬ	បង្កើតបែព័ន្ធគាំទែនានា	ឬ	កែុមជួយខ្លួនឯង	។	ថតើបែជាជនចូលរួមកមែិតណ	
	 និងរបៀបដែលពួគគែចូលរួមនឹងតែូវបានកំណត់តាមរយៈរបៀបដែលគែះមហន្តរាយបានកើតមានឡើងក្នុងពែល
	 ថ្មីៗ 	និងតាមរយៈកាលៈទែសៈ	ផ្នែករូបវន្ត	សង្គម	និងនយោបាយ	។	ហែតុដូច្នែះហើយ	សូចនាករនានាដែលបង្ហាញពីការ
	 ចូលរួមគួរតែូវបានជែើសរីសដោយផ្អែកទៅលើបរិបទ	និងតំណងឲែយអ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។
	 បែជាជនតាមមូលដ្ឋានជាទូទៅ	គឺជាអ្នក	ទីមួយដែលមានបែតិកម្មនៅពែលមានគែះមហន្តរាយ			និងជាអ្នកឆ្លើយតប
	 លឿនជាងគែក្នងុ	កមែតិណមួយនែការចូល	រួមនៅពែលដែលអាចធ្វើទៅបានជានិច្ច។	ការខិតខំបែងឹបែងជាក់លាក់
	 នានាក្នុងការសា្តាប់ពិគែះយោបល់	និងជំរុញឲែយបែជាជនចូលរួមនៅតំណក់កាលដំបូងនឹងជួយបង្កើនគុណភាព	និង	
	 ការគែប់គែងសហគមន៍នៅពែលកែយមកនៅក្នុងកម្មវិធី។

2.	 យន្តការផ្តល់ព័ត៌មានតែឡប់	 	 ផ្តល់នូវមធែយាបាយមួយសមែប់អ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយមាន	 
	 ឥទ្ធិពលទៅលើការរៀបចំផែនការកម្មវិធី		និងការអនុវត្ត			(សូមមើលចំណុចគោលស្តីពី	"ការចូលរួម"	របស់ដែគូ 
	 គណនែយែយភាពផ្នែកមនុសែសធម៌)	។	យន្តការនានារួមមានការពិភាកែសាជាកែមុ	ការអង្កែត	ការសមា្ភាស	និងការបែជំុស្តពីី 
	 "បទពិសោធន៍ដែលទទួលបាន"	ជាមួយអ្នកតំណងរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទំាងអស់។	(សូមមើល 
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	 ការណែនាំល្អគែប់គែន់នែគមែងកសាងសមត�ភាពសមែប់ការងរសង្គែះបនា្ទាន់	(ECB)	សមែប់ឧបករណ៍	និង
	 សែចក្តីណែនាំទី	3	-	4)។	លទ្ធផលរកឃើញជាចែើន	និង	សកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ទីភា្នាក់ងរក្នុងការឆ្លើយតបទៅ
	 នឹងព័ត៌មានតែឡប់គួរតែវូបានចែករំលែកក្នងុលក្ខណៈជាបែព័ន្ធជាមួយនឹងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។ 

3.	 ការចូលរួមរបស់អ្នកតំណង៖	ការយល់ដឹង			និងការដោះសែយរាល់ឧបសគ្គនានាចំពោះការចូលរួមដែលបែជាជន	
	 ខុសៗគា្នាតែងបែឈមមុខនោះមានសារៈសំខាន់ណស់ចំពោះ	ការចូលរួមមួយដែលមានតុលែយភាព។		គែតែូវការចាត់	
	 វិធានការនានា			ដើមែបីធានាឲែយមានការចូលរួមរបស់សមាជិក			មកពីគែប់កែុមទាំងអស់របស់បែជាជនដែលទទួលរង
	 ផលប៉ះពាល់	ពោលគឺមនុសែសវ័យក្មែង		និងមនុសែសចាស់	សែ្តី	និងបុរស	។	ការខិតខំបែឹង	បែងជាពិសែសនានាគួរតែូវ 
	 បានធ្វើឡើងដើមែបីដក់បញ្ចូលបែជាជន	ដែលពុំមានតំណងតែឹមតែូវ	ហើយតែូវ	បានគែផត់ចែញ	(ឧ.	ដោយសារតែ
	 ជនជាតិដើម	ឬសាសនា)	ឬ	បើមិនដូចោ្នាះទែ	"មិនតែវូបានគែមើលឃើញ"	(ឧ.	ដោយសារ	មានជំងឺមិនអាចចែញកែ
	 បាន	ឬ	ស�តិនៅក្នងុសា្ថាប័នមួយ)។	ការចូលរូមរបស់យុវជន		និងកុមារគួរតែវូបានលើកកម្ពស់ដោយសារតែវាជាបែយោជន៍
	 ល្អបំផុតរបស់ពូកគែផ្ទាល់	ហើយវិធានការនានាគួរតែវូបានដក់ចែញដើមែបីធានាថ	ពួកគែមិនបែឈមមុខនឹងការរំលោភ
	 បំពាន	ឬ	ការឈឺចាប់អ្វីឡើយ។

4.	 ការចែករំលែកព័ត៌មាន	៖	បែជាជនមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតែឹមតែូវ	និងថ្មីៗទាក់ទងនឹងសកម្មភាពនានាដែល
	 គែធ្វើឡើងក្នុងនាមពួកគែផ្ទាល់	។		ព័ត៌មានអាចជួយកាត់បន�យនូវក្តីបារម្ភ	ហើយវាជាមូលដ្ឋានគែឹះដ៏សំខាន់មួយនែ
	 ការទទួលខុសតែវូ	និងភាពជាមា្ចាស់ការរបស់សហគមន៍	។	យ៉ាងហោចណស់ទីភា្នាក់ងរនានាតែវូផ្តល់នូវការ	ពិពណ៌នា
	 មួយអំពីអណត្ត	ិនិងគមែង(នានា)	របស់ភា្នាក់ងរនិមួយៗ	ការផ្ដល់សិទ្ធ	ិនិងសិទ្ធរិបស់បែជាជន	ពែមទំាងពែលវែលា	
	 និងទីកន្លែងដែលតែវូទទួលជំនួយ		(សូមមើលចំណុចគោលស្តពីី	"ការចែករំលែកព័ត៌មាន"	របស់គមែងដែគូគណនែយែយភាព
	 ផ្នែកមនុសែសធម៌)។	មធែយាបាយទូទៅក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានរួមមានកា្តារខៀនផ្តល់ព័ត៌មានការបែជុំជាសាធារណៈ	
	 សាលារៀន	សារព័ត៌មាន	និងការផែសព្វផែសាយតាមវិទែយុ	។		ព័ត៌មានតែវូបង្ហាញក្នងុលក្ខណៈដែលមាន	ការយល់ដឹងចែើន	
	 ពីសា្ថានភាពរបស់បែជាជន			និងតែូវផែសព្វផែសាយជាភាសាក្នុងតំបន់ដោយបែើបែស់បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយព័ត៌មានដែលមាន 
	 ភាពបត់បែនដើមែបីឲែយព័ត៌មាននោះទៅដល់អ្នកទំាងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ	 ។	 ឧទាហរណ៍	បែើបែស់ការផែសព្វផែសាយតាមរយៈ 
	 	ការនិយយ	ឬ	រូបភាពសមែប់កុមារ		និងមនុសែសពែញវ័យដែលមិនចែះអកែសរ	បែើបែស់ភាសាដែលពុំមានលក្ខណៈ	

សាំញាុំ	 (ឧទាហរណ៍	 ងយសែួល	 យល់សមែប់កុមារអាយុ	 12	 ឆ្នាំ	 នៅតាមមូលដ្ឋាន)	 និងបែើបែស់នូវអកែសរ	 ឬ	 
រូបភាពធំៗនៅពែលបោះពុម្ពព័ត៌មានផែសែងៗសមែប់បែជាជនដែលពិបាកក្នុងការ	មើល។	គែប់គែងការបែជុំដើមែបី	ឲែយ 
មនុសែសចាស់	ឬ	អ្នកទាំងឡាយដែលពិបាកក្នុងការសា្តាប់អាចសា្តាប់ឮបាន។

5.	 ទីកន្លែងមានសុវត�ិភាព	និងងយចែញចូល	៖		ទីកន្លែងសមែប់ការបែជុំជាសាធារណៈតែូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងដែល	
 មានសុវត�ិភាព		និងធានាថ	មានលក្ខណៈងយសែួលក្នុងការចែញចូលសមែប់អ្នកទាំងឡាយដែលពិបាកក្នុងការធ្វើ
	 ដំណើរដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសែ្តីទាំងឡាយដែលវត្តមានរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពែឹត្តិការណ៍សាធារណៈនានាតែូវបាន
	 រឹតតែបិតដោយទំនៀមវបែបធមផ៌ងដែរ	។			ផ្តល់ទីកន្លែងកុមារមែតែីសមែប់កុមារលែងរៀនបង្កើតទនំាកទ់ំនងសង្គម		
	 និងអភិវឌែឍ។

6.	 		ការប្តឹងតវា៉ា	៖			បែជាជនមានសិទ្ធិប្តឹងតវា៉ាទៅសា្ថាប័នណមួយ	និងស្វែងរកការឆ្លើយតបតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងគា្នា
	 (សូមមើលចំណុចគោលស្តពីី	"ការដោះសែយបណ្តងឹ"	របស់គមែងដែគូគណនែយែយភាពផ្នែក	មនុសែសធម៌)។	យន្តការ 
	 	ជាផ្លវូការនានាសមែប់ដក់ពាកែយបណ្តងឹ	និងទាមទារសំណងគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនែគណនែយែយភាពរបស់ទីភា្នាក់ងរ	

មួយចំពោះបែជាជន	និងជួយបែជាជនឲែយបង្កើតការគែប់គែងឡើងវិញលើជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួន។

7.	 ការបែតិបត្តតិែមឹតែវូតាមវបែបធម៌	ដូចជាការបញ្ចះុសព	ពែមទំាងការធ្វើបុណែយ	និងការបែតិបត្តតិាមបែបសាសនាផែសែងៗ
	 ជារឿយៗ	គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនែអត្តសញ្ញាណ	សែចក្តីថ្លែថ្នូរ	និងសមត�ភាពរបស់បែជាជនក្នុងការសា្តារឡើងវិញ	
 

បទដ� ានស្ន�ល
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ពីគែះមហន្តរាយ	។		ការបែតិបត្តិដែលអាចទទួលយកបានតាមវបែបធម៌មួយចំនួនបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុសែស	
	 របស់បែជាជន(ឧ.	ការជំទាស់មិនផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារី	និងមនុសែសភែទទីបី)	ហើយយើង	មិនតែូវគាំទែការ		
	 បែតិបត្តិបែបនោះទែ។

បទដ្ឋានស្នូលទី	2	៖	ការសមែបសមែួល	និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ

ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌តែូវបានរៀបចំផែនការ	និងអនុវត្តដោយមានការសមែបសមែលួជាមួយអាជា្ញាធរដែល	
ពាក់ព័ន្ធទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	 និងអង្គការសង្គមសីុវិលដែលចូលរួមក្នងុសកម្មភាពផ្នែក	 មនុសែសធម៌ដោយមិន	

លម្អៀងតាមរយៈ	ការធ្វើការរួមគា្នាដើមែបីឲែយមានបែសិទ្ធិផល	ការគែបដណ្តប់	និងបែសិទ្ធភាពជាអតិបែបរមា។ 

 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ចូលរួមនៅក្នុងយន្តការសមែបសមែួលទូទៅ			និងតាមវិស័យដែលអាចអនុវត្តបានចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមមក	(សូម
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	1-	2)។

	 យល់ដឹងពីការទទួលខុសតែវូទិសដៅ		និងតួនាទីនែការសមែបសមែលួរបស់រដ្ឋ	និងកែមុសមែបសមែលួផែសែងៗទៀត
	 ដែលមានវត្តមាន(សូមមើសសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 ផ្តល់ឲែយកែុមអ្នកសមែបសមែួលនូវព័ត៌មានស្តីពីអាណត្តិ	ទិសដៅ	និងកម្មវិធីរបស់ទីភា្នាក់ងរ	។

	 ចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីការបា៉ាន់បែមា៉ាណជាមួយកែមុអ្នកសមែបសមែលួដែលពាក់ព័ន្ធនានាឲែយទាន់ពែលវែលា	និងក្នងុ
	 ទមែង់មួយដែលអាចបែើបែស់បានរួចជាសែចពីសំណក់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ផែសែងៗទៀត(សូមមើលបទដ្ឋានស្នលូ
	 ទី	3	នៅទំព័រ		61)	។

	 បែើបែស់ព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីដែលបានមកពីទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ផែសែងៗដើមែបីបង្ហាញពីកាវិភាគ	ការជែើសរីសតំបន់
	 តាមលក្ខណៈភូមិសាសែ្ត	និងផែនការឆ្លើយតបនានា	។	

	 ធ្វើបច្ចបុែបន្នកម្មជាទៀងទាត់ជាមួយកែមុអ្នកសមែបសមែលួទំាងនោះស្តពីីការរីកចមែើន	ការធ្វើសែចក្តរីាយការណ៍ពីការ	
	 ពនែយារពែលសំខាន់ៗណមួយ	ចំណុចខ្វះខាត	ឬ	សមត�ភាពបន�ែមរបស់ទីភា្នាក់ងរ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	4)។

	 សហការជាមួយទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានាដើមែបីពងែងឹការតសូ៊មតិទៅលើការពែយួបារម្ភផ្នែកមនុសែសធម៌	រួមសំខាន់ៗ។

	 បង្កើតគោលនយោបាយចែបាស់លាស់នានា		និងការបែតិបត្តិទាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់ទីភា្នាក់ងរជាមួយបែតិបត្តិករ
	 ដែលពុំធ្វើការងរផ្នែកមនុសែសធម៌	ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍	និងទិសដៅនានាផ្នែកមនុសែសធម៌	(សូមមើលសែចក្តី
	 ណែនាំទី	5)។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំ)

	 របាយការណ៍	និងព័ត៌មានស្តីពីការបា៉ាន់បែមាណទៅលើផែនការ	និងការរីកចមែើនរបស់កម្មវិធី	គឺតែូវដក់ឲែយកែុម 
	 អ្នកសមែបសមែួលដែលពាក់ព័ន្ធពិនិតែយមើលជាបែចាំ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)។

 សកម្មភាពមនុសែសធម៌នានារបស់ទីភា្នាក់ងរផែសែងៗទៀតដែលស�ិតក្នុងតំបន់	ឬ	វិស័យដូចគា្នា	គឺមិនតែូវជាន់គា្នាទែ។
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	 	ការប្តែជា្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការបែជុំសមែបសមែួលនានាតែូវតែបែតិបត្តិតាម		និងធ្វើរបាយការណឲ៍ែយទាន់ 
ពែលវែលា។	

	 ការឆ្លើយតបរបស់ទីភា្នាក់ងរគិតគូរទៅលើសមត�ភាព	និងយុទ្ធសាសែ្តរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ផែសែងៗទៀតអង្គការ	
	 សង្គមសុីវិល	និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការឆ្លើយតបដោយមានការសមែមសមែលួ	៖	វិសាលភាពគែបដណ្តប់កម្មវិធី	ពែលវែលា		និងគុណភាពរបស់កម្មវិធីដែល	
មានលក្ខណៈគែប់គែន់តមែវូឲែយមានការធ្វើសកម្មភាពរួមគា្នា	។		ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការខិតខំបែងឹបែងរួមគា្នា
ជួយឲែយអ្នកដឹកនាំការងរសមែបសមែួលមានលទ្ធភាពបែងចែកកមា្លាំងពលកម្ម	 	 និងការទទួលខុសតែូវបានទាន់ 

	 ពែលវែលាចែបាស់លាស់	ធ្វើការវាស់វែងពីវិសាលភាពដែលតមែូវការនានា	កំពុងតែូវបានឆ្លើយតបរួមគា្នា	កាត់បន�យការ
អនុវត្តកម្មវិធីជាន់គា្នា	និងដោះសែយនូវគមា្លាតនានាទាក់ទងនឹងវិសាលភាពគែបដណ្តប់		និងគុណភាព	។		ការឆ្លើយ
តបដែលមានការ	សមែបសមែលួ	ការបា៉ាន់បែមាណរបស់អន្តរ	ទីភា្នាក់ងរឲែយទាន់ពែលវែលា		និងការចែករំលែកព័ត៌មាន
ជួយកាត់បន�យការដក់បន្ទុកទៅលើបែជាជនដែល	 ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងតែូវការឲែយមានព័ត៌មានដូច 

	 គា្នាពីកែមុបា៉ាន់បែមាណផែសែងៗជាចែើន។	កិច្ចសហបែតិបត្តកិារ	និងនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានការចែករំលែកធនធាន
និងបរិកា្ខារបែើបែស់ផែសែងៗអាចជួយបង្កើតសមត�ភាពរបស់សហគមន៍	អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លនួ	 រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះមា្ចាស់ 

	 ជំនួយ	និងទីភា្នាក់ងរ	មនសែសធម៌នានាដែលមានអាណត្តិ	និងជំនាញឯកទែសខុសៗគា្នា	។	ការចូលរួមនៅក្នុងយន្តការ	
សមែបសមែួលមុនពែលមានគែះ	មហន្តរាយមួយ	បង្កើតឲែយមានទំនាក់ទំនង	និងពងែឹងការសមែបសមែួលក្នុងពែល
ឆ្លើយតប។	អង្គការសង្គមសុីវិលនៅតាមមូលដ្ឋាន	និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានបែហែលជាមិនចូលរួមទែ	បែសិនបើយន្តការ 

	 សមែបសមែលួទំនងជាទាក់ទងតែជាមួយនឹងទីភា្នាក់ងរអន្តរជាតិនោះ	។	តែវូគោរពចំពោះការបែើបែស់ភាសា(នានា)	
តាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបែជុំ	និងនៅក្នុងការចែក	រំលែកព័ត៌មានផែសែងៗទៀត	។		កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធ 

	 សំខាន់ៗ	ផ្នែកសង្គមសុីវិលតាមមូលដ្ឋាន	និងបណ្តាញផែសែងៗទៀតដែលចូលរួមក្នុងការឆ្លើយតប				និងលើកទឹកចិត្ត
ពួកគែពែមទាំងទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ក្នុងសែុក				និងអន្តរជាតិផែសែងៗទៀតឲែយចូលរូម	។			បុគ្គលិកដែលតំណងឲែយទី
ភា្នាក់ងរនានានៅក្នុងកិច្ចបែជុំសមែបសមែួលតែូវមានព័ត៌មានជំនាញ	និងសិទ្ធិ	សមសែបក្នុងការរួមចំណែកដល់ការ
ធ្វើផែនការ	និងការធ្វើសែចក្តីសមែច	។

2.	 យន្តការសមែបសមែួលទូទៅ	រួមរាប់បញ្ចូលការបែជុំនានា	ពោលគឺការបែជុំរួម	(សមែប់កម្មវិធីទាំងមូល)	ការបែជុំ
	 តាមវិស័យ	(ដូចជាផ្នែកសុខភាព)	និងចមែះុវិស័យ	(ដូចជា	យែនឌ័រ) –	និងយន្តការចែករំលែកព័ត៌មាន	(ដូចជាទិន្នន័យ	
	 មូលដ្ឋាននែការបា៉ាន់បែមាណ	នងិពត័ម៌ានតាមបរិបទ)	។	ការបែជុំនានាដែលពិភាកែសាពីវិស័យខុសៗគា្នាអាចធ្វើឲែយ		
	 តមែូវការនានារបស់បែជាជនតែូវបានដោះសែយរួមគា្នាបន�ែមទៀតជាជាងការដោះសែយ	ដច់ដោយឡែកៗពីគា្នា	(ឧ.		
	 ទីជមែករបស់បែជាជន	ទឹក	អនាម័យទូទៅ	អនាម័យខ្លួនបែណ	ហើយតមែូវការផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គម	គឺមានជាប ់
	 ទាក់ទងគា្នាទៅវិញទៅមក)	។	ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែូវបាន	ចែករំលែក	រវាងយន្តការសមែបសមែួលខុសៗគា្នា
	 ដើមែបីធានាបាននូវការសមែបសមែួលរួមមួយលើគែប់កម្មវិធីទាំងអស់	។			នៅក្នុងបរិបទនែការសមែបសមែួលទាំង
	 អស់កាប្តែជា្ញាចិត្តចូលរួមរបស់ទីភា្នាក់ងរនានានឹងតែូវរងឥទ្ធិពលពីគុណភាពនែយន្តការសមែបសមែួល៖		អ្នកដឹកនាំ
	 ការសមែបសមែួល	មានការទទួលខុសតែូវមួយក្នុងការធានាថការបែជុំ	និងព័ត៌មានតែូវបានគែប់គែងយ៉ាងល្អមាន
	 បែសិទ្ធភាព	និងតមែង់	ឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផល	។	បែសិនបើមិនដូចោ្នាះទែ	ទីភា្នាក់ងរ	នានាដែលចូលរួមតែូវតស៊ូមតិ	និង
	 គាំទែឲែយមានយន្តការនានាដែលមានការកែលម្អ។
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3.	 តួនាទីនែការសមែបសមែលួ៖		វាគឺជាតួនាទីរបស់រដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ដែលតែវូសមែបសមែលួ	ការឆ្លើយតប
ផ្នែកមនុសែសធម៌របស់អង្គការផ្តល់ជំនួយនានា	។	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	មានតួនាទីដ៏សំខាន់	មួយដែលតែូវបំពែញ	តាម 
រយៈការគាំទែមុខងរសមែបសមែួលរបស់រដ្ឋ	។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយនៅ	ក្នុងបរិបទមួយចំនួនយន្តការនែការស
មែបសមែលួតាមបែបផែសែងទៀតអាចសមសែបដែរ	បែសិនបើ	ឧទាហរណ៍	អាជា្ញាធររបស់រដ្ឋខ្លនួឯងទទួលខុសតែវូ	
ចំពោះការរំលោភបំពាន	និងអំពើហិងែសានានា	ឬ		ជំនួយរបស់ខ្លួនពុំមានភាពលម្អៀង	ឬ	បែសិនបើរដ្ឋមានឆន្ទៈបំពែញ
តួនាទី	សមែបសមែលួមួយ	ក៏ប៉ុន្តែពុំមានសមត�ភាព	។	នៅក្នុងសា្ថានភាពទាំងនែះ	ការបែជំុនានាដើមែបីធ្វើការសមែប
សមែលួអាចតែូវបានដឹកនាំដច់ដោយឡែក	 ឬ	 រួមគា្នាដោយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន	 រួមជាមួយអង្គការសហបែជាជាតិ	 ឬ		
អង្គការមិនមែន	រដ្ឋាភិបាលនានា	។		ការផ្តល់ជំនួយសងែ្គោះផ្នែកមនុសែសធម៌ក្នងុទែង់ទែយធំជាចែើនក្នងុពែលបច្ចុបែបន្នជា
ទូទៅតែូវបានសមែបសមែលួតាមរយៈ	"វិធីសាសែ្តជាកមែង"	ដោយរៀបចំទីភា្នាក់ងរនានាដែលធ្វើការក្នងុវិស័យដូចគា្នា	
ជាកែមុដោយមានទីភា្នាក់ងរមួយជាអ្នកដឹកនាំ	។

4.	 ការចែករំលែកទិន្នន័យដ៏មានបែសិទ្ធភាព	នឹងតែូវធ្វើការពងែឹង	បែសិនបើព័ត៌មានងយសែួលបែើបែស់(ចែបាស់លាស់
ទាក់ទងសង្ខែបខ្លីៗ )	និងអនុវត្តទៅតាមពិធីសារមនុសែសធម៌ជាសកលដែលមានភាពសែបគា្នាតាមលក្ខណៈបច្ចែកទែស	 
ទៅនឹងទិន្នន័យរបស់ទីភា្នាក់ងរផែសែងៗទៀត	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	3	នៅទំព័រ	61)	។	ភាពញឹកញាប់ជាក់លាក ់
នែការចែករំលែកទិន្នន័យ	 គឺអាសែ័យទៅលើភាពជាក់ស្តែងរបស់ទីភា្នាក់ងរ	 និងបរិបទ	 ក៏ប៉ុន្តែតែូវតែជាប់ទាក់ទង 
ជានិច្ច	។	រាល់ព័ត៌មានរសើបតែូវតែរកែសាការសមា្ងាត់ជាប់ជានិច្ច	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី3	-4	នៅ61	-	65)	។	

5.	 វិស័យយោធា	និងឯកជន	៖	វិស័យឯកជន	ពែមទាំងកងទ័ពបរទែស			និងជាតិបានកា្លាយទៅជាផ្នែកមួយនែការខិតខ ំ
	 បែឹងបែងផ្នែកសងែ្គោះបនា្ទាន់កាន់តែចែើនឡើងហែតុដូច្នែះហើយ	វាបានប៉ះពាល់ទៅដល់ការខិតខំបែឹងបែងក្នុងការ 
	 សមែបសមែលួនានា	។	វិស័យយោធានំាមកនូវជំនាញ	និងធនធានជាក់លាក់	ដោយរាប់បញ្ចលូទំាងសន្តសុិខ	ភ័ស្ដភុារ	 
	 មធែយាបាយដឹកជញ្ជូន	និងការបែសែ័យទាក់ទង	។	ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនានារបស់ពួកគែអាចធ្វើឲែយមានភាពមិនចែបាស ់
	 លាស់ទាក់ទិននឹងភាពខុសគា្នាយ៉ាងសំខាន់រវាង	 ទិសដៅ	ផ្នែកមនុសែសធម៌	 និងរបៀបវារៈផ្នែកយោធា	ឬ	 នយោបាយ	 
	 ហើយបង្កើត	ឲែយមានគែះភ័យផ្នែកសន្តិសុខនាពែល	អនាគត		។		ការពាក់ព័ន្ធណមួយជាមួយវិស័យយោធាតែូវតែ 
	 ស�តិនៅក្នងុសែវាកម្មរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	 និងដឹកនំាដោយទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ដែលសែបទៅតាមគោលការណ៍ 
	 ណែនំាដែលបានអនុម័ត	។	ទីភា្នាក់ងរមួយចំនួននឹង	នៅតែបន្តការចរចាកមែតិអបែបបរមាដើមែបី	ធានាបាននូវបែសិទ្ធផិល

នែការបែតិបត្តិ	(ឧ.	ការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីជាមូលដ្ឋាន)	ចំណែកឯទីភា្នាក់ងរផែសែងៗទៀតអាចបង្កើតនូវ 
	 ទំនាក់ទំនងដែលកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត	(ឧ.	បែើបែស់សមា្ភារៈយោធា)	។	នៅគែប់ករណីទាំងអស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែស
ធម៌នានាតែូវផ្ដោច់ខ្លួនចែញឲែយបានចែបាស់លាស់ពីវិស័យយោធាដើមែបីជៀសវាងនូវការជាប់ទាក់ទងពិតបែកដ	ឬ		អាច
យល់បានណមួយជាមួយរបៀបវារៈផ្នែកនយោបាយ	ឬ	យោធាដែលអាចធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់ឯករាជែយភាព	ការទទួល 

	 សា្គល់សន្តិសុខ		និងសិទ្ធិចែញចូលរបស់ទីភា្នាក់ងរនានាក្នុងការជួបបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	វិស័យ 
	 ឯកជនអាចនាំមកនូវបែសិទ្ធភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម	 ជំនាញ	 ឯកទែសបន�ែម	 និង	 ធនធានផែសែងៗដល់ទីភា្នាក់ងរ 
	 មនុសែសធម៌	។		ការចែករំលែកព័ត៌មានចាំបាច់តែូវតែមានដើមែបីជៀសវាងការជាន់គា្នា	និងដើមែបីលើកកម្ពស់ការបែតិបត្ត ិ
	 ល្អផ្នែកមនុសែសធម៌	។	ភាពជាដែ	គូរវាង	ផ្នែកឯកជន		និងផ្នែកមនុសែសធម៌តែូវតែបមែើឲែយផលបែយោជន៍នែទិសដៅ 
	 មនុសែសធម៌តែមួយគត់។
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បទដ្ឋានស្នូលទី3	៖	ការបា៉ាន់បែមាណ

តមែូវការអាទិភាពនានារបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 តែូវបានកំណត់តាមរយៈ	
ការបា៉ាន់បែមាណលក្ខណៈជាបែព័ន្ធមួយទៅលើបរិបទ	 ហានិភ័យចំពោះការរស់នៅបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ	 និង	
សមត�ភាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពែមទាំងអាជា្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការឆ្លើយតប	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ស្វែងរកនិងបែើបែស់ព័ត៌មានមុនពែលមានគែះមហន្តរាយស្តីពីសមត�ភាពផ្នែកមនុសែសធម៌			តាមមូលដ្ឋានបែជាជន
	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 និងបែជាជនទូទៅ	បរិបទ	 និងកតា្តាដែលមានសែប់ពីមុនដែលអាចនឹងបង្កើនភាពងយ 
	 ទទួលរងគែះរបស់បែជាជនចំពោះគែះមហន្តរាយ	(សូមមើសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 អនុវត្តការបា៉ាន់បែមាណជាលើកដំបូងជាបនា្ទាន់មួយដោយផ្អែកលើព័ត៌មានមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ		ដើមែបីបា៉ាន់	
	 បែមាណពីការផ្លាស់ប្តរូនានានៅក្នងុបរិបទដែលបណ្តាលមកពីគែះមហន្តរាយ	កំណត់អត្តសញ្ញាណកតា្តាថ្មីៗ ទំាងឡាយ	
	 ដែលបង្កើត	ឬ	បង្កើនភាពងយរងគែះ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

	 អនុវត្តនូវការបា៉ានបែមាណជាបនា្ទាន់មួយឲែយបានឆប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន		បនា្ទាប់ពីការបា៉ាន់បែមាណដែលមាន	
	 លក្ខណៈសីុជមែជាបន្តបនា្ទាប់នៅពែលដែលពែលវែលា	និងសា្ថានភាពអំណោយផល	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី3)។

	 បំបែកទិន្នន័យបែជាជនយ៉ាងហោចណស់ក៏ទៅតាមភែទ	និងអាយុដែរ(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។	

	 សា្តាប់បែជាជនគែប់ផ្នែកទំាងអស់នៅក្នងុការបា៉ាន់បែមាណ	ពោលគឺ	សែ្តនិីងបុរស	នៅគែប់បែភែទអាយុទំាងអស់	 កុមារី 
	 កុមារា	និងបែជាជនដែលងយរងគែះផែសែងៗទៀតដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	ក៏ដូចជាបែជាជន	
	 ទូទៅដែរ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	1	នៅទំព័រ	55	និងសែចក្តីណែនាំទី	5	-	6)។

	 ចូលរួមនៅក្នុងការបា៉ាន់បែមាណពហុវិស័យ	រួមគា្នា	ឬ	អន្តរទីភា្នាក់ងរនៅកន្លែងណដែលអាចធ្វើទៅបាន	។

	 	បែមូលព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈជាបែព័ន្ធដោយបែើបែស់វិធីសាសែ្តខុសៗគា្នា	ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយព័ត៌មានដែលបែមូល 
ពីបែភព	 និងទីភា្នាក់ងរផែសែងៗ	 ហើយតែូវចងកែងជាឯកសារនូវទិន្នន័យនោះនៅពែលដែលបែមូលបាន	 (សូម 
មើលសែចក្តណែនាំទី	7)	។

	 បា៉ាន់បែមាណពីសមត�ភាពដោះសែយបញ្ហា	ជំនាញ	ធនធាន	និងយុទ្ធសាសែ្តសា្តារឡើងវិញរបស់បែជាជនដែលទទួល	
	 រងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	8)	។

	 បា៉ាន់បែមាណពីផែនការឆ្លើយតប	និងសមត�ភាពរបស់រដ្ឋ	។	

	 បា៉ាន់បែមាណពីឥទ្ធពិលនែគែះមហន្តរាយទៅលើសុខុមាលភាពផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គមរបស់បុគ្គល	និង	សហគមន៍។

	 បា៉ានបែមាណពីការពែួយបារម្ភផ្នែកសុវត�ិភាពក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន	និងអាចកើតមានចំពោះបែជាជន	ដែលទទួលរងផល	
	 ប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	និងភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយនានាដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសកា្ដោនុពលនែការឆ្លើយតបដែលធ្វើឲែយ
	 ជម្លាះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង	ឬ		បង្កើតឲែយមានភាពតានតឹងរវាងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់		និងបែជាជនមា្ចាស់
	 សែុក។	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	9)	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ចែករំលែកទិន្នន័យបា៉ាន់បែមា៉ាណឲែយទាន់ពែលវែលា	និងក្នុងទមែង់មួយដែលទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ផែសែងៗទៀតអាច	
	 បែើបែស់បាន	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	2	នៅទំព័រ	58	និងសែចក្តីណែនាំទី	10)	។	

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 តមែវូការនានាដែលបានបា៉ាន់បែមាណមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងចែបាស់លាស់ទៅនឹងសមត�ភាពរបស់បែជាជនដែលទទួល
	 	រងផលប៉ះពាល់	និងរដ្ឋក្នុងការឆ្លើយតប	។

	 របាយការណ៍បា៉ាន់បែមាណយ៉ាងឆប់រហ័ស	និងសីុជមែមានរៀបរាប់ពីទសែសនៈនានាដែលជាអ្នកតំណងរបស់បែជាជន
	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសមាជិករបស់កែុមដែលងយរងគែះនានានិងបែជាជន	
	 ទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញនោះ។	

	 របាយការណ៍បា៉ាន់បែមាណមានរៀបរាប់ពីទិន្នន័យដែលបានបែងចែកយ៉ាងហោចណស់ក៏តាមភែទ	និងអាយុដែរ។	

	 របាយការណ៍បា៉ាន់បែមាណសីុជមែមានរៀបរាប់ពីព័ត៌មាន	និងការវិភាគពីភាពងយរងគែះបរិបទ		និងសមត�ភាព។

	 នៅកន្លែងដែលទមែង់នែការបា៉ាន់បែមាណនានាតែវូបានគែឯកភាព	និងគំាទែជាទូទៅគែតែវូតែបែើបែស់ទមែង់នោះ។

	 ការបា៉ាន់បែមាណឆប់រហ័ស	តែូវបានធ្វើឡើងនៅមុនពែលធ្វើការបា៉ាន់បែមាណសុីជមែទាក់ទងនឹងបែជាជនដែល	
	 តែូវបានជែើសរីសសមែប់ការធ្វើអន្តរាគមន៍	។

សេចក្តីណេនំា

1.	 		ព័ត៌មានមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ	៖		ការបែមូលព័ត៌មានដែលមានសែប់រួមគា្នា	មានតម្លែមិនអាចកាត់ថ្លែបាន
	 សមែប់ការបា៉ាន់បែមាណពីតំបូង	និងឆប់រហ័ស	។	ចំនួនព័ត៌មានយ៉ាងចែើនស្ទើរតែមានគែប់ពែលជានិច្ចទាក់ទងនឹង
	 បរិបទ	(ឧទាហរណ៍	បរិយកាសផ្នែកនយោបាយ	សង្គម	សែដ្ឋកិច្ច	សន្តសុិខ	ជម្លាះ	និងធម្មជាតិ)	និងបែជាជន(ដូចជា	
	 ភែទអាយុ	 សុខភាព	 វបែបធម៌	សា្មារតី	 និងការអប់រំរបស់ពួកគែ)	 ។	 បែភព	 ព័ត៌មាននានានែះរួមមានកែសួងរបស់រដ្ឋ 
	 ដែលពាក់ព័ន្ធ	 (ឧទាហរណ៍	 ទិន្នន័យផ្នែកសុខាភិបាល	 និងជំរឿន)	 សា្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាល	 ឬ	 សែវជែវ 
	 អង្គការសហគមន៍	 ពែមទាំងទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ក្នុងសែុក	 និងអន្តរជាតិដែលមានវត្តមាននៅមុនពែលមានគែះ 
	 មហន្តរាយ		។		
	 ការតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយ		និងគំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើការបែកាសអាសន្នជាមុនការអភិវឌែឍថ្មីៗ ក្នងុការធ្វើផែនទីដោយ
	 ផ្អែកលើគែហទំព័រដែលបានចែករំលែក	វែទិកាផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅ	និងតាមរយៈ	ទូរស័ព្ទចល័ត	(ដូចជា	Ushahidi)	
	 ក៏បង្កើតជាមូលដ្ឋាន	ទិន្នន័យផែសែងៗ	ផងដែរសមែប់ការងរដែលពាក់ព័ន្ធ។

2.	 ការវាយតម្លែដំបូង	ដែលជាទូទៅតែវូបានអនុវត្តក្នងុអំឡុងពែលប៉ុនា្មានម៉ាងដំបូងកែយពែលមានគែះមហន្តរាយ
	 អាចមានពឹងផ្អែកស្ទើរតែទំាងសែងុទៅលើព័ត៌មានបនា្ទាប់បនែសំ	និងទិន្នន័យដែលមានសែប់ពីមុនមក		។		ព័ត៌មាន		និង
	 ទិន្នន័យទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ណស់សមែប់ជូនដំណឹង	អំពីតមែូវការសងែ្គោះបនា្ទាន់ហើយគួរតែូវបានអនុវត្ត	
	 និងចែករំលែកជាបនា្ទាន់	។
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3.	 ការបា៉ាន់បែមាណតាមដំណក់កាល	៖	ការបា៉ាន់បែមាណ		គឺជាដំណើរការមួយ	មិនមែនជាពែឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើង
តែម្តងនោះទែ	។	ការបា៉ាន់បែមាណជាដំបូង			និងយ៉ាងឆប់រហ័សផ្តល់នូវមូលដ្ឋានមួយសមែប់ការបា៉ាន់បែមាណ	ដែលមាន
លក្ខណៈសុីជមែ	ជាបន្តបនា្ទាប់ទៀត	ដោយធ្វើការពិនិតែយមើល	ឲែយបានសុីជមែ	ថែមទៀត	(ប៉ុន្តែមិនធ្វើសារឡើង
វិញទែ)	ទៅលើលទ្ធផលរកឃើញនានាតាមរយៈការបា៉ាន់បែមាណពីដំបូងៗមក	។	តែូវមានការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស ់
ពែះការបា៉ាន់បែមាណដែលធ្វើម្តងហើយម្តងទៀតទៅលើការពែយួបារម្ភផ្នែកការការពារដែលមានលក្ខណៈរសើប	ដូចជា 
អំពើហិងែសាផ្អែកលើយែនឌ័រជាដើមអាចធ្វើឲែយមានការឈឺចាប់ចែើនជាងការផ្តល់នូវផលបែយោជន៍ឲែយសហគមន៍	 និង	
បុគ្គលនានា។ 

4.	 ការបំបែកទិន្នន័យ	៖	ការបំបែកទិន្នន័យយ៉ាងលម្អិតកមែនឹងធ្វើទៅបានណស់	នៅដំណក់កាលដំបូង		ក៏ប៉ុន្តែវាពិត
ជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់ពីតមែូវការខុសៗគា្នា	 និងសិទ្ធិរបស់កុមារ	 និងមនុសែសពែញវ័យ	 នៅគែប់បែភែទ	
អាយុទំាងអស់	។	នៅក្នងុឱកាសដំបូងបំផុត	ការបំបែកថែមទៀតទៅតាមភែទ		និងអាយុ	សមែប់កុមារា/កុមារីអាយុពី	0	
ដល់	 ៥	 ឆ្នាំ	 កុមារា/កុមារីអាយុពី	 ៦	 ដល់	 ១២ឆ្នាំ	 និងកុមារា/កុមារីអាយុពី	 13	 ដល់	 17ឆ្នាំ	 ហើយ	 បនា្ទាប់មក	
ទៀតទៅតាមកែុមអាយុ	10ៗឆ្នាំ		(ឧ.	50	ដល់	59)	បែុស/សែី	60	ដល់	69,	បែុស/សែី	70	ដល់	79,	បែុស/សែី	80ឆ្នាំ 
ឡើង។	 មិនដូចជាការរៀបចំកែុមទៅតាមអាយុដែលទាក់ទងទៅនឹងចិត្តសាសែ្តសង្គមនៅក្នុងជំពូកផ្នែកសុខភាព 
នោះទែ	 ការរៀបចំជាកែមុទំាងនែះបង្ហាញពីភាពខុសគា្នាទាក់ទិននឹងអាយុដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិ	 
សង្គម	និងវបែបធម៌	។ 

5.	 ការបា៉ាន់បែមាណពីភាពជាតំណង		៖		ការបា៉ានបែមាណផ្អែកលើតមែូវការបានគែបដណ្តប់លើបែជាជនទាំងអស់	
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 ។	 ការខិតខំបែឹងបែងចាំបាច់តមែូវឲែយមានដើមែបីបា៉ាន់បែមាណទៅ
លើបែជាជនដែលស�ិតនៅក្នុងតំបន់នានា	 ដែលពិបាកចូលទៅដល់	 ឧទាហរណ៍	 បែជាជនដែលមិនស�ិតនៅក្នុងជំរំ	
នៅតាមភូមិសាសែ្តនានា	ដែលពិបាកចែញចូល	ឬ	គែសួារដែលជាមា្ចាស់សែកុ	។	វិធីសាស្ដែដូចគា្នានែះក៏តែវូ	អនុវត្តផងដែរ
ចំពោះបែជាជនដែលពិបាកក្នុងការចូលជួប	 ក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យដូចជា	 ជនពិការមនុសែសចាស	់
បគុ្គលជាមែគែសួារ	 កុមារ	 និងយុវជនដែលអាចជាគោលដៅនែកំណែនយោធា	ឬ	បែឈមនឹងអំពើហិងែសាផ្នែកយែនឌ័រ។	
បែភពនានានែព័ត៌មានបឋមរួមមាន	ការសង្កែតមើលដោយផ្ទាល់	ការពិភាកែសាជាកែុម	ការអង្កែត	និងការពិភាកែសា 
ជាមួយបែជាជនទូទៅ			និងកែមុនានានៅពែលដែលអាចធ្វើទៅបាន	(ឧ.	អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន	បែធានសហគមន៍ជាបុរស	 
និងសែ្តី	 បុរស	 និងសែ្តីដែលជាមនុសែសចាស់	 បុគ្គលិកសុខាភិបាល	 គែូបងែៀន	 និងបុគ្គលិកសិកែសាផែសែងៗទៀត	 អ្នក 
រកសុី	 និងទីភា្នាក់ងរ	 មនុសែសធម៌ផែសែងៗទៀត)	 ។	 ការនិយយដោយបើកចំហអាច	 បង្កការលំបាក	 ឬ	 មាន 
គែះថ្នាក់ចំពោះបែជាជនមួយចំនួន	 ដូច្នែះហើយ	 តែូវនិយយជាមួយកុមារដច់ដោយឡែកដោយសារពួកគែទំនង 
ជាមិននិយយនៅចំពោះមុខមនុសែសចាស់ទែ	 ហើយការធ្វើដូច្នែះអាចធ្វើឲែយកុមារស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យ	 ។	 នៅក្នុង 
ករណីភាគចែើន	សែ្តី	និងកុមារីគួរតែូវបានពិគែះយោបល់នៅកន្លែងដច់ដោយឡែក	។	ភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ដែលចូល 
រួមនៅក្នុងការបែមូលព័ត៌មានលក្ខណៈជាបែព័ន្ធពីបែជាជនដែលតែូវបានគែរំលោភបំពាន	ឬ	បែើអំពើហិងែសា	តែវូតែ 
មានជំនាញ	និងបែព័ន្ធចំាបាច់នានាក្នងុការបែមូលព័ត៌មានបែកបដោយសុវត�ភិាព	និងតែមឹតែវូ	។	នៅក្នុងតំបន់ដែលមាន 
ជម្លាះ		ព័ត៌មានអាចតែវូបានបែើបែស់ខុស	ហើយអាចធ្វើឲែយបែជាជនរងផលប៉ះពាល់បន�ែមទៀត	ឬ			ធ្វើឲែយខូចដល់ 
លទ្ធភាពរបស់ទីភា្នាក់ងរមួយនៅក្នងុបែតិបត្តិការរបស់ខ្លួន	 ។	 លុះតែតែមានការយល់ពែមពីបុគ្គលនោះទើបអាចចែក 
រំលែកព័ត៌មានានាទាក់ទងនឹងពួកគែ	ជាមួយទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ផែសែងៗទៀត	ឬ	អង្គការនានាដែលពាក់ព័ន្ធ	(សូម 
មើលគោលការណ៍ណែនំាស្តពីីការការពារទី	 1	 នៅទំព័រ	 33)	 ។	 វានឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទែក្នងុការបា៉ាន់បែមាណជា 
បនា្ទាន់	 ទៅលើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់៖	 តំបន់	 ឬ	 កែុមដែលគែមិនបានដក់បញ្ចូលគួរតែូវ	 
បានកត់សមា្គល់ឲែយបានចែបាស់លាស់នៅក្នងុរបាយការណ៍បា៉ាន់បែមណហើយតែវូតែឡប់មករកកែមុទំាងនោះវិញភា្លាមៗ
នៅពែលមានឱកាសលើកដំបូងបង្អស់	។ 

6.	 ការបា៉ាន់បែមាណពីភាពងយរងគែះ	៖		ហានិភ័យនានាដែលបែជាជនបែឈមមុខបនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយ	
	 មួយនឹងមានលក្ខណៈខុសគា្នាទៅតាមកែុម	 និងបុគ្គលផែសែងៗគា្នា	 ។	បែជាជនមួយចំនួនអាចមានភាព	ងយរងគែះ 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

 ដោយសារតែកតា្តាបុគ្គល	ដូចជា	អាយុរបស់ពួកគែ	(ជាពិសែសអ្នកដែលមានវ័យក្មែង	និងអ្នកដែលវ័យកាន់តែចាស់) 
	 និងជំងឺ	 (ជាពិសែសអ្នកដែលផ្ទុកមែរោគអែដស៍	និងជំងឺអែដស៍)។	ក៏ប៉ុន្តែកតា្តាបុគ្គលតែមួយមិនបង្កើននូវហានិភ័យ 
	 ជាស្វ័យបែវត្តិនោះទែ	 ។	 ការបា៉ាន់បែមាណពីកតា្តាសង្គម	 និងបរិបទដែលរួមចំណែកដល់ភាពងយរងគែះដូចជា	  
	 ការរីសអើង	និងការមិនរាប់រក	(ឧ.	ឋានៈ	និងអំណចតូចទាបរបស់សែ្តី	និងកុមារី	ការដក់ឲែយនៅឯកកោក្នុងសង្គម	 
	 ការបំផ្លាញបរិសា្ថាន	 បមែបមែួលអាកាសធាតុ	 ភាពកែីកែ	 កង្វះសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី	 ភាពទន់ខែសាយផ្នែកអភិបាលកិច្ច	 
	 ជាតិពន្ធ	ថ្នាក់	ឬ	វណ្ណៈ	និងទំនាក់ទំនងផ្នែកសាសនា	ឬ	នយោបាយ	។	ការបា៉ាន់បែមាណដែលមានលក្ខណៈសីុជមែជា 
	 បន្តបនា្ទាប់មកទៀតតែូវ	 ធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យដែលអាចកើតមាននាពែលអនាគតដូចជាការផ្លាស់ប្តូរ	 
	 ទមែង់នែគែះថ្នាក់ដោយសារតែការបំផ្លាញបរិសា្ថាន	(ឧ.	ការសឹករែចរឹលដី	ឬ	ការកាប់បំផ្លាញពែឈើ)	ពែមទំាងការ

បែបែួលអាកាសធាតុ	 និងភូគព្ភសាសែ្ត	 (ឧ.	 ពែយុះសុីក្លូន	 ទឹកជំនន់	 គែះរាំងស្ងួត	 ការរអិលបាក់ដី	 និងការ	
ឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទែ)	។	

7.	 ការបែមូលទិន្នន័យ	និងបញ្ជីតែួតពិនិតែយ	៖		ព័ត៌មាននែការបា៉ាន់បែមាណ	ដែលរួមមានការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់បែជាជន	
និងចំនួន	គួរតែូវបានពិនិតែយមើលសារចុះសារឡើង	ផ្ដល់សុពលភាព			និងយោងទៅលើបែភពនានាឲែយបានចែើនតាម
ដែលអាចធ្វើទៅបាន	។	បែសិនបើការបា៉ាន់បែមាណពហុវិស័យមិនអាចធ្វើទៅបាន	នូវដំណក់កាលដំបូងទែសូមយក
ចិត្តទុកដក់បន�ែមទៀត		ទៅលើទំនាក់ទំនងផែសែងៗជាមួយនឹងការបា៉ាន់បែមាណទៅតាមវិស័យនិមួយៗការការពារ
	និងការបា៉ាន់	បែមាណចមែុះវិស័យ	។	បែភពទិន្នន័យ	និងកមែិតនែការបែងចែក	គួរតែូវបានកត់ចំណំ	ហើយអតែសា្លាប់	
និងកតា្តាដែល	បណ្តាលឲែយសា្លាប់របស់កុមារកែមអាយុ	5	ឆ្នាំ	គួរធ្វើការចងកែងជាឯកសារចាប់តាំងពីពែលចាប់ផ្តើម
ដំបូង	។	បញ្ជីតែួត	ពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណជាចែើន	គឺអាចរកបាន	ដោយផ្អែកទៅលើបទដ្ឋានមនុសែសធម៌នានាដែល
បានឯកភាពគា្នា	(សូមមើលបញ្ជតីែតួពិនិតែយក្នងុ	ចំណុចបន�ែម	ទំាងឡាយក្នងុ	ជំពូកផ្នែកបច្ចែកកទែសមួយចំនួន)		។ 
បញ្ជតីែតួពិនិតែយជួយពងែងឹភាពសីុសង្វាក់គា្នា	និងលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យចំពោះទីភា្នាក់ងរផែសែងៗទៀតជួយធានា
ថផ្នែកសំខាន់ៗទាំងអស់តែូវបាន	តែួតពិនិតែយ	និង	ជួយកាត់បន�យភាព	លម្អៀងរបស់អង្គការ	ឬ	បុគ្គល	។	ទមែង់នែ
ការបា៉ាន់បែមាណអន្តរទីភា្នាក់ងររួមមួយអាចតែូវ	បានរៀបចំឡើងនៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ		ឬ			តែូវបានឯក
ភាពគា្នាក្នុងពែលកំពុងឆ្លើយតប។	នៅគែប់	ករណីទាំងអស់	ការបា៉ាន់បែមាណនានាតែវូគូសបញ្ជាក់ឲែយបានចែបាស់ពីទិស
ដៅ	និងវិធីសាសែ្តដែលតែវូ	បែើបែស់ហើយតែវូផ្តល់ព័ត៌មានដែលអពែយាកែតិពីឥទ្ធពិលនែវិបត្តទិៅលើអ្នកទំាងឡាយដែល
ទទួលរងផលប៉ះពាល់។		ការរួមបញ្ចូលគា្នានូវវិធីសាសែ្តបែបបរិមាណ				និងបែបគុណភាពដែលសមសែបជាមួយនឹង
បរិបទគួរតែូវបានបែើបែស់។	តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	កែុមវាយតម្លែតែូវមានសមាសភាពចមែុះរវាងសែ្តី	និងបុរស	
អ្នកមានចំណែះដឹងទូទៅ	 និងអ្នកឯកទែសដោយបូករួមអ្នកទំាងឡាយដែលមានជំនាញក្នងុការបែមូលទិន្នន័យរសើប 
ទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ	 និងការបែសែយ័ទាក់ទងជាមួយកុមារ	 ។	 កែុមទាំងឡាយគួរដក់បញ្ចូលអ្នក	 ដែលចែះភាសា	
(នានា)	និងសា្គស់ទីតាំង	ពែមទាំងមានសមត�ភាពបែសែ័យទាក់ទងជាមួយ	បែជាជនតាម	មធែយាបាយ	នានាដែល
អាចទទួលយកបានផ្នែកវបែបធម៌។

8.	 ការបា៉ាន់បែមាណពីសមត�ភាព	៖	សហគមន៍ទាំងឡាយមានសមត�ភាពក្នុងការដោះសែយ	និងសា្តារឡើងវិញ	(សូម
	 មើលបទដ្ឋានស្នលូទី	1	នៅទំព័រ	55)	។	យន្តការដោះសែយជាចែើនមាននិរន្តរភាព			និងមានបែយោជន៍	ខណៈដែល			
	 យន្តការផែសែង	ទៀតអាចមានផលអវិជ្ជមាន	ដោយវាអាចធ្វើឲែយមានការឈឺចាប់ក្នុងរយៈពែលវែង			ដូចជាការលក់	
	 ទែពែយសមែបត្តិផែសែងៗ	 ឬ	 ការទទួលទានគែឿងសែវឹងចែើន	 ។	 ការបា៉ាន់បែមាណនានាគួរធ្វើការកំណត់ពីយុទ្ធសាសែ្ត 
	 វិជ្ជមានដែលជួយបង្កើនភាពសាុំ	ក៏ដូចជាហែតុផលផែសែងៗទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាសែ្តអវិជ្ជមានផងដែរ	។ 

9.	 ការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខ	៖	ការបា៉ាន់បែមាណពីសុវត�ិភាព	និងសន្តិសុខរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	
	 និងបែជាជនដែលជាមា្ចាស់ផ្ទះគួរអនុវត្តនៅពែលបា៉ាន់បែមាណលើកដំបូង	 និងជាបន្តបនា្ទាប់ទៀតទាំងអស់ដោយរក 
	 ឲែយឃើញនូវការគំរាមកំហែងនានាពីអំពើហិងែសា		និងទមែង់ទាំងឡាយនែការបង្ខិតបង្ខំ		និងការចែនចោលនូវសិទ្ធិ
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បទដ� ានស្ន�ល

	 រស់រានសមរមែយ	ឬ	សិទ្ធមិនុសែសជាមូលដ្ឋាន	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តពីីការការពារទំព័រ	38)។

10.	ការចែករំលែកការវាយតម្លែ		៖		របាយការណ៍នានាស្តីពីការវាយតម្លែផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលមិនអាចកាត់ថ្លែបានចំពោះ
ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ផែសែងទៀត		ដោយវាបង្កើតទិន្នន័យមូលដ្ឋាន	និងបង្កើនតមា្លាភាពចំពោះការសមែចចិត្តឆ្លើយ
តបនានា		។		ទោះបីជាមានភាពលម្អៀងទាក់ទងនឹងការរៀបចំរបស់ទីភា្នាក់ងរនិមួយៗក៏ដោយ	ក៏របាយការណ៍វាយ
តម្លែទាំងឡាយតែូវតែមានលក្ខណៈចែបាស់លាស់				និងតែឹមតែូវដែលធ្វើឲែយអ្នកបែើបែស់មាន	លទ្ធភាពកំណត់បានពី
អាទិភាពសមែម់ការធ្វើសកម្មភាព	និងរៀបរាប់ពីវិធីសាសែ្តរបស់ខ្លនួដើមែបីបង្ហាញពីភាព	អាចទុកចិត្តបានរបស់ទិន្នន័យ
និងបង្កលទ្ធភាពឲែយមានការវិភាគបែបបែៀបធៀបមួយ	បែសិនបើចាំបាច់។	

បទដ្ឋានស្នូលទី	4៖	ការរៀបចំ	និងការឆ្លើយតប

ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌បំពែញទៅតាមតមែូវការនានាដែលបានបា៉ាន់បែមាណ	របស់បែជាជនដែលទទួល	
រងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយទាក់ទងនឹងបរិបទ	 ហានិភ័យដែលបែឈម	 និងសមត�ភាព	 របស់បែជាជន	
នងិរដ្ឋដែលទទួល	រងផលប៉ះពាល់ក្នុងការដោះសែយ	និងការសា្តារឡើងវិញ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 រៀបចំកម្មវិធីដោយផ្អែកលើការបា៉ាន់បែមាណដោយអពែយាកែឹតមួយទៅលើតមែូវការបរិបទហានិភ័យដែលបែឈម
	 	និងសមត�ភាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	3	នៅទំព័រ	61)	

	 រៀបចំបង្កើតកម្មវិធីដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការនានាដែលរដ្ឋ	ឬ	បែជាជនដែលទទួលរងផលបះ៉ពាល់	មិនអាច	ឬ	
	 នឹងមិនអាចឆ្លើយតបបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	១)	។	

	 កំណត់អាទិភាពចំពោះសកម្មភាពសងែ្គោះជីវិតដែលដោះសែយតមែូវការមូលដ្ឋាន	និងតមែូវការរស់រានមានជីវិតជា
	 បនា្ទាន់កែយពីមានគែះមហន្តរាយភា្លាមៗ។

	 បែើបែស់ទិន្នន័យបា៉ាន់បែមាណដែលបានបំបែករួច	ធ្វើការវិភាគពីមធែយាបាយនានាដែលគែះមហន្តរាយនោះ	បង្កផល
	 ប៉ះពាល់ទៅលើបុគ្គល	និងបែជាជនផែសែងៗគា្នា	ហើយរៀបចំកម្មវិធដីើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែវូការជាក់លាក់នានារបស់
	 ពួកគែ។

	 រៀបចំបង្កើតការឆ្លើយតបដើមែបីឲែយបែជាជនដែលងយរងគែះមានលទ្ធភាពពែញលែញក្នងុការទទួលបានជំនួយ	និង
	 សែវាការពារនានា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។	

	 ធានាថការរៀបចំ	និងវិធីសាសែ្តរបស់កម្មវិធីគំាទែដល់គែប់ផ្នែកទំាងអស់នែសែចក្តថី្លែថ្នរូបស់បុគ្គល		និងបែជាជនដែល
	 ទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	1	នៅទំព័រ	55	និងសែចក្តីណែនាំទី	3)។

	 វិភាគទៅលើគែប់កតា្តាទាំងអស់តាមបរិបទដែលបង្កើនភាពងយរងគែះរបស់បែជាជន			ហើយរៀបចំកម្មវិធីដើមែបី
	 កាត់បន�យជាបន្តបនា្ទាប់នូវភាពងយរងគែះរបស់ពួកគែ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នលូទី	3	នៅទំព័រ	61	និងសែចក្តណីែនំា
	 ទី	4)	។	

	 រៀបចំកម្មវិធីធ្វើការកាត់បន�យឲែយបានជាអតិបរមានូវហានិភ័យចំពោះបែជាជនដែលកំពុងមានគែះថ្នាក់	ដែលធ្វើឲែយ		
	 ថមពលនែជម្លាះមួយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង		ឬ		បង្កើតឲែយមានអសន្តិសុខ	ឬ		ឱកាសសមែប់ការកែងបែវ័ញ្ច		និងការ
	 រំលោភបំពាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5	និងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	1	នៅទំព័រ	33)	។		
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 លុបបំបាត់ជាបន្តបនា្ទាប់នូវគមា្លាតរវាងល័ក្ខខ័ណ្ឌនានាដែលបានបា៉ាន់បែមាណ		និងបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់គមែង	
	 ស្វែរ៊ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងសូចនាកររបស់ស្វែរ៊	ឬ	ឲែយលើសពីសូចនាករនែះទៅទៀត	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	6)។

	 រៀបចំកម្មវិធីនានាដែលលើកកម្ពស់ការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	កាត់បន�យគែះថ្នាក់		និងពងែឹងសមត�ភាពរបស់
	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដើមែបីទប់សា្កាត់	 កាត់បន�យជាអបែបបរមា	 ឬ	 ដោះសែយចំពោះឥទ្ធិពលនែ 
	 គែះភ័យនាពែលអនាគត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)។	

	 កែសមែលួកម្មវិធីជាបន្តបនា្ទាប់ដើមែបីរកែសាទំនាក់ទំនង	និងភាពសមសែប	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នលូទី	5	នៅទំព័រ	68)។

	 លើកកម្ពស់ការសា្តារឡើងវិញបែកបដោយនិរន្តរភាព	 តាមរយៈការរៀបចំផែនការ	 និងការផែសារភា្ជាប់យុទ្ធសាសែ្តចែក 
	 ចែញជាមួយបែជាជន	ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងដំណក់កាលដំបូងនែការអនុវត្តកម្មវិធី	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ការរៀបចំកម្មវិធី		គឺតែូវផ្អែកទៅលើការវិភាគពីតមែូវការជាក់លាក់នានា		និងហានិភ័យផែសែងៗដែលកែុមបែជាពលរដ្ឋ
	 ខុសៗគា្នាបែឈមមុខ។

	 ការរៀបចំកម្មវិធីជួយដោះសែយគមា្លាតរវាងតមែូវការរបស់បែជាជន	 និងសមត�ភាពផ្ទាល់របស់ពួកគែ	 ឬ	 សមត�ភាព 
	 របស់រដ្ឋក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការទាំងនោះ។

	 ការរៀបចំកម្មវិធីនានា	 តែូវបានកែសមែួលដើមែបីបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរបរិបទនានាហានិភ័យពែមទាំងតមែូវការ	 និង 
	 សមត�ភាពរបស់បែជាជនផងដែរ។

	 ការរៀបចំកម្មវិធីរួមបញ្ចូលសកម្មភាពនានាដើមែបីកាត់បន�យភាពងយរងគែះរបស់បែជាជនចំពោះគែះថ្នាក់នា	
	 ពែលអនាគត	និងបង្កើនសមត�ភាពរបស់ពួកគែក្នុងការគែប់គែង	និងដោះសែយមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់ទាំងនោះ។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការគាទំែសមត�ភាពដែលមានសែប	់៖	វាគជឺាតនួាទ	ីនងិការទទលួខសុតែវូបឋមរបសរ់ដ្ឋក្នងុការផ្តលជ់នំយួ		នងិការ		
	 ការពារទាន់ពែលវែលាដល់អ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់		(សូមមើលធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	កថខណ្ឌទី	2	
	 ទំព័រ	20)	។	ធ្វើអន្តរាគមន៍បែសិនបើបែជាជន	និង/ឬ	រដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពុំមានសមត�ភាពគែប់គែន់ក្នុង
	 ការឆ្លើយតប	(ជាពិសែសនៅដំណក់កាលដំបូងនែការឆ្លើយតប)	ឬ	បែសិនបើរដ្ឋ		ឬ		អាជា្ញាធរនានា	កាន់អំណចរីស
	 អើងខា្លាងំបែឆំងនឹងកែមុបែជាជន	និង/ឬ	តំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មួយចំនួន។	នៅគែប់ករណីទំាងអស់សមត�ភាព
		 និងចែតនារបស់រដ្ឋចំពោះសមាជិកទាំងអស់របស់កែុមបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់បង្ហាញឲែយឃើញពីវិសាល
	 ភាព	និងបែភែទ	នែការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌។

2.	 លទ្ធភាពទទួលបាន	៖	ជំនួយតែូវបានផ្តល់ដល់អ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងតែូវការជាចាំបាច់ដោយពុំមានការរីសអើង	
(សូមមើលគោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	2	នៅទំព័រ	36)		។		លទ្ធភាពទទួលបានជំនួយរបស់បែជាជន	និងលទ្ធភាព	
របស់ពួកគាត់ក្នងុការបែើបែស់	និងទទួលផលបែយោជន៍ពីជំនួយតែវូបានបង្កើនតាមរយៈ	ការផ្តល់ព័ត៌មានឲែយទាន់ពែល
វែលា		និងតាមរយៈការរៀបចំឲែយឆ្លើយតបនឹងតមែវូការជាក់លាក់របស់ពួកគែ				ពែមទំាងគិតគូរពីវបែបធម៌	និងសុវត�ភិាព	
(ឧ.	ការឈរក្នងុជួរដច់ពីគា្នាសមែប់មនុសែសចាស់	ឬ	សែ្តដីែលមានកូនដែលចូលរួមនៅក្នងុការបែងចែក	សែបៀងអាហារ)	។			

	 ដំណើរការនែះតែូវបានធ្វើឲែយបែសើរឡើងតាមរយៈការចូលរួមរបស់សែ្តី	 បុរស	កុមារី	 	និងកុមារាគែប់វ័យទាំងអស់នៅ 
	 ក្នុងការរៀបចំតាក់តែង។	លទ្ធភាពទទួលបានតែូវបានបង្កើនតាមរយៈការបែើបែស់លក្ខណវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់

គោលដៅ		 	និងដំណើរការនានាដែលបានរៀបចំដោយបែងុបែយ័ត្នហើយតែវូបានផែសព្វផែសាយជាទូទៅធ្វើឲែយយល់ជែប 
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បទដ� ានស្ន�ល

	 ដល់សហគមន៍ហើយដែលតែូវបានតែួតពិនិតែយក្នុងលក្ខណៈជាបែព័ន្ធ	 ។	 	 សកម្មភាពនានាដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុង 
	 ជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែសបាន	សមែបសមែួលលទ្ធភាពទទួលបាន	ឲែយស្មើភាពគា្នាតាមរយៈការៀបចំដោយមានការគិតគូរ	
	 ដូចជាការកំណត់ទីតាំង	ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងតំបន់ទាំងឡាយដែលមានសុវត�ិភាព	។ល។	

3.	 មូលដ្ឋានគែឹះនែការរស់នៅបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរគឺជាកាធានាចំពោះលទ្ធភាពទទួលបាន	សែវាជាមូល	ដ្ឋានសន្តិសុខ
និងការគោរពសិទ្ធិមនុសែស	 (សូមមើលធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នៅទំព័រ	 19)។	 ដូចគា្នានែះដែរមធែយាបាយដែលតាមរយៈ	
នោះការ	ឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌តែូវបានអនុវត្តដោយមានឥទ្ធពិលយ៉ាងខា្លាំងទៅលើសែចក្តីថ្លែថ្នូរ	 និងសុខុមាលភាព	
របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	។	វិធីសាសែ្ត					នានារបស់កម្មវិធីដែលគោរពដល់គុណ	
តម្លែពីធម្មជាតិរបស់	 បុគ្គលមា្នាក់ៗ	 ទែទែង់អត្តសញ្ញាណសាសនា	 និង	 វបែបធម៌របស់ពួកគែ	លើកកម្ពស់ការជួយខ្លួន	
ឯងនៅតាមសហគមន៍		និងលើកទឹកចិត្តឲែយមានបណ្តាញគំាទែផ្នែកសង្គម	ជាវិជ្ជមានដែលទំាងអស់នែះរួមចំណែកដល់ 
សុខុមាលភាពចិត្តសាសែ្តសង្គម	ហើយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនែសិទ្ធិរស់នៅបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូររបស់បែជាជន។

4.	 បរិបទ	និងភាពងយរងគែះ	៖	កតា្តាសង្គម	នយោបាយ	វបែបធម៌	សែដ្ឋកិច្ច	ជម្លាះ		និងបរិសា្ថានធម្មជាតិអាចបង្កើន	
ភាពងយរងគែះរបស់បែជាជនចំពោះគែះមហន្តរាយនានា		ហើយបមែបមែួលបរិបទអាចនាំឲែយមានបែជាជនថ្មីៗ	
ទៀតមានភាពងយរងគែះ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នលូទី	3	នៅទំព័រ	61)	។		បែជាជនដែលងយរងគែះអាចបែឈម 
មុខនឹងកតា្តាផែសែងៗជាចែើនពែមគា្នាតែម្តង	 (ឧ.	 មនុសែសចាស់ដែលជាសមាជិករបស់កែមុជនជាតិភាគតិចដែលគែមិន	
សូវរាប់រក)	 ។	 	 ការមានឥទ្ធិពលទៅលើគា្នាទៅវិញទៅមករវាងកតា្តាផ្ទាល់ខ្លួន	 និងកតា្តាបរិបទដែលធ្វើឲែយហានិភ័យ
កាន់តែកើនឡើង	 គួរតែូវបានធ្វើការវិភាគហើយកម្មវិធីនានាគួររៀបចំឡើងដើមែបីដោះសែយ	 និងកាត់បន�យគែះ	
ភ័យទាំងនោះ		ហើយតមែង់ទិសទៅរកតមែូវការនានារបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	

5.	 ភាពរសើបនែជម្លាះ	៖		ជំនួយមនុសែសធម៌អាចបង្កឲែយមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដោយឯកឯង	។	ធនធានជំនួយផែសែងៗ	
ដែលមានតម្លែអាចធ្វើឲែយកើនឡើងនូវការកែងបែវ័ញ្ច		និងការរំលោភបំពាន					ហើយនាំទៅរកការដណ្តើមគា្នាការ
បែើបែស់មិនតែឹមតែូវ	ឬ		ការបែើបែស់ជំនួយជាបែយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។	គែះទុរភិកែស	អាចជាអាវុធមួយសមែប់ធ្វើ
សងែ្គាម	(ឧ.	ការកាត់បន�យចំនួនបែជាជនក្នុងតំបន់មួយតាមទំនើងចិត្ត	ឬ	ការបង្ខំឲែយផ្ទែរទែពែយសមែបត្តិ)	។	ជំនួយអាច	
មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើបែជាជនទូទៅ	ហើយបង្កើនទំនាក់	ទំនងអំណចដែលមិនស្មើភាពគា្នា	រវាងកែុមខុសៗ
គា្នាដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបុរស	 និងសែ្តីផងដែរ	 ។	 	 ការវិភាគ	 	 និងការរៀបចំដោយបែុងបែយ័ត្នអាចកាត់បន�យ 
សកា្តានុពលភាពរបស់ជំនួយក្នុងការបង្កើនឲែយមានជម្លាះ		និងអសន្តិសុខ	(បូករួមទាំងក្នុងពែលមានគែះធម្មជាតិ 
ផងដែរ)		។		ការរៀបចំ	គឺដើមែបីធានាឲែយបាននូវការបែង	ចែកបែកបដោយសមធម៌	និងផ្ដោតទិសដៅយជំនួយដោយ 
ពុំមានភាពលម្អៀង	 ។	 ការពារសុវត�ិភាព	 និងសែចក្តី	 ថ្លែថ្នូររបស់	 បែជាជនតាមរយៈការរកែសាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជា 
សមា្ងាត់	។	ឧទាហរណ៍	អ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍	និងជំងឺអែដស៍អាចតែូវបានគែនិយយចំអកឡកឡាយ	។	អ្នកដែល 
រស់រានមានជីវិតពីអំពើហិងែសាផ្នែកសិទ្ធិមនុសែស	 តែូវទទួលបានការធានាសុវត�ិភាព	 និងទទួលបានជំនួយដោយសមា្ងាត់ 
(សូមមើលបទដ្ឋានស្នលូទី	3	នៅទំព័រ	61)។	

6.	 ការឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់ស្វែ៊រ		៖				ពែលវែលាដែលតែូវការដើមែបីសមែចបានបទដ្ឋានអបែបបរមាគឺ
ពឹងផ្អែកទៅលើបរិបទ		៖		វានឹងទទួលរងឥទ្ធពិលពីធនធាន	លទ្ធភាពទទួល	អសន្តសុិខ	និងកមែតិ	ជីវភាពរស់នៅក្នងុ
តំបន់មុនពែលមានគែះមហន្តរាយកើតមាន	។		ភាពតាងតឹងអាចនឹងកើតមានបែសិនបើបែជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
ទទួលបានបទដ្ឋានដែលហួសពីបទដ្ឋានរបស់បែជាជនដែលជាមា្ចាស់សែុក	 និង/ឬ	 បែជាជនទូទៅ	 ឬ	 ធ្វើឲែយសា្ថាន	
ភាពរបស់ពួកគែកាន់តែអាកែក់ទៅៗ	 ។	 បង្កើតយុទ្ធសាសែ្តផែសែងៗដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបរមានូវភាពខុសគា្នា	  
និងហានិភ័យផែសែងៗតាមរយៈ	 ឧទាហរណ៍ដូចជា	 ការកាត់បន�យឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទាំងឡាយនែការឆ្លើយតបទៅ 
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លើបរិសា្ថានធម្មជាតិ	និងសែដ្ឋកិច្ចទូទៅពែមទាំងតស៊ូមតិឲែយមានការបង្កើនកមែិតជីវភាពរបស់បែជាជនមា្ចាស់សែកុ	។	
នៅកន្លែង	 និងពែលវែលាដែលអាចធ្វើទៅបានសូមពងែីកវិសាលភាពនែការឆ្លើយតបដោយដក់បញ្ចូលបែជាជន
មា្ចាស់សែុកផងដែរ។

7.	 ការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	និងការកាត់បន�យហានិភ័យ		៖	សកម្មភាពនានាដែលធ្វើឡើងនៅឱកាសដំបូងបំផុតដើមែបី
ពងែឹងសមត�ភាពតាមមូលដ្ឋាន	 ធ្វើការជាមួយធនធានតាមមូលដ្ឋាន	 និងសា្តារឡើងវិញនូវ	 សែវាកម្មនានា	 ការអប់រំ	
ទីផែសារ	និងឱកាសសមែប់បែកបរបរចិញ្ចមឹជីវិត	ជួយ	និងលើកកម្ពស់ការសា្តារឡើង	វិញផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចជាបនា្ទាន់	ពែមទំាង
សមត�ភាពរបស់បែជាជនក្នងុការគែប់គែងគែះថ្នាក់បនា្ទាប់ពីជំនួយខាងកែបានបញ្ចប់	(សូមមើលបទដ្ឋាន	ស្នូលទី	1	
នៅទំព័រ	55)	។	យ៉ាងហោចណស់ការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌	មិនតែវូបង្កទុកទោស	ឬ		កែបែគុណភាពជីវិតសមែប់	
មនុសែសជំនាន់កែយ	និងរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲែយមានមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់នាពែលអនាគតដោយចែដនែយឡើយ(ឧ.
តាមរយៈការកាប់បំផ្លាញពែឈើ	និងការបែើបែស់ធនធានធម្មជាតិដោយគា្មាននិរន្តរភាព)។	នៅពែលដែលការគំរាម
កំហែងដលអ់ាយុជីវិតតែវូបានរកែសាឲែយមានលំនឹងតែវូធ្វើការវិភាគទៅលើមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់ក្នងុពែលបច្ចបុែបន្ន			និងក្នងុ
ពែលអនាគត	(ដែលមានចែើនផ្នែក)	(ដូចជាមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់ទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីបមែបមែួលអាកាស
ធាតុ)។	ការរៀបចំ	គឺដើមែបីកាត់បន�យគែះថ្នាក់នានានៅពែលអនាគត	។			ឧទាហរណ៍	ឆ្លៀតឱកាសក្នងុអំឡុងពែល
ធ្វើការឆ្លើយតបដើមែបីជួយកាត់បន�យហានិភ័យ	 និង	 "បង្កើតមូលដ្ឋានកាន់តែមានសុវត�ិភាពឡើង"	 ។	 ឧទាហរណ៍	
រួមមាន	 ការសាងសង់ផ្ទះដែលអាច	 ទប់ទល់នឹងការរំជួយដី	 និងពែយុះកំបុតតែបូង	 ការការពារតំបន់ដីសើមដែលសែូប	
យកកមា្លាំងខែយល់ពែយុះ	 និងការគាំទែការរៀបចំគោលនយោបាយ	 និងការផ្តួចផ្តើមគំនិតដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍	
ដើមែបីបែកាសអាសន្នជាមុន	និងការតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយ។

បទដ្ឋានស្នូលទី	5	៖	សា្នាដែអនុវត្តការងរ	តមា្លាភាព	និងការរៀនសូតែ

សា្នាដែអនុវត្តការងររបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌តែវូបានពិនិតែយ	 និងផែសព្វផែសាយជាបន្តបនា្ទាប់ទៅដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ	 
ផែសែងៗ	ហើយគមែងនានាតែវូបានសមែបសមែលួដើមែបីឆ្លើយតបចំពោះសា្នាដែអនុវត្តការងរនោះ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បង្កើតយន្តការមានលក្ខណៈជាបែព័ន្ធ	ប៉ុនែ្តមានលក្ខណៈសាមញ្ញ	ទាន់ពែលវែលា				និងដោយមានការចូលរួមដើមែបី

  ពិនិតែយតាមដនការរីកចមែើនឆ្ពោះទៅរកបទដ្ឋានស្វែ៊រដែលទាក់ទងទាំងអស់	ពែមទាំងគោលការណ៍លទ្ធផលរំពឹងទុក	
	 និងសកម្មភាពនានារបស់កម្មវិធី	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។	

 បង្កើតយន្តការមូលដ្ឋានសមែប់ពិនិតែយតាមដនសា្នាដែអនុវត្តការងរទូទៅរបស់ទីភា្នាក់ងរពាក់ព័ន្ធនឹងបែព័ន្ធគែបគ់ែង
		 និងតែួតពិនិតែយគុណភាពរបស់ទីភា្នាក់ងរ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

 តែួតពិនិតែយមើលលទ្ធផល			ហើយក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន	តែួតពិនិតែយមើលឥទ្ធិពលដំបូងនែការឆ្លើយតប	
	 ផ្នែកមនុសែសធម៌ទៅលើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងបែជាជនទូទៅ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំ	ទី	3)	។	

	 បង្កើតយន្តការលក្ខណៈ	ជាបែព័ន្ធដើមែបីសមែបយុទ្ធសាសែ្តនានារបស់កម្មវិធីឲែយសែបទៅនឹងទិន្នន័យតែួតពិនិតែយតមែូវ
	 ការដែលបែបែួល	និងបរិបទដែលកំពុងមានការវិវឌែឍ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។
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បទដ� ានស្ន�ល

	 រៀបចំឲែយមានការបង្ហាញទៅតាមពែលកំណត់	និងវគ្គសិកែសារៀនសូតែទូទាំងអំឡុងពែលអនុវត្តការឆ្លើយតប។

	 អនុវត្តការវាយតម្លែចុងកែយឬទមែង់ផែសែងទៀតនែការពិនិតែយឡើងវិញ	លើការរៀនសូតែ	តាមទិសដៅរបស់កម្មវិធី	
	 ដោយយោងទៅលើទិសដៅ	និងគោលការណ៍របស់ខ្លនួដែលបានកំណត់	និងបទដ្ឋាន	អបែបបរមា	ដែលបានឯកភាព	
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

	 ចូលរួមបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមរួម	និងអន្តរទីភា្នាក់ងរ	និងគំនិតផ្តួចផ្តើមរៀនសូតែរួមគា្នាផែសែងៗទៀតនៅកន្លែងដែល	
	 អាចធ្វើទៅបាន។

	 ចែករំលែកលទ្ធផលរកឃើញពីការតែួតពិនិតែយតាមដនសំខាន់ៗ	ហើយក្នុងករណីសមសែប	លទ្ធផលរកឃើញ
		 នានាពីការវាយតម្លែ	និងដំណើរការសិកែសាសំខាន់ៗផែែសងទៀតជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់អាជា្ញាធរ
		 ពាក់ព័ន្ធ	និងកែុមសមែបសមែួលនានាឲែយទាន់ពែលវែលា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 កម្មវិធីនានាតែូវសមែបឲែយសែបទៅនឹងព័ត៌មាននែការតែួតពិនិតែយ	និងការសិកែសារៀនសូតែ	។

	 បែភពនែការតែតួពិនិតែយ	និងវាយតម្លែរួមមានទសែសនៈរបស់អ្នកតំណងរបស់បែជាជនដែលជាគោលដៅនែការឆ្លើយតប	
	 ពែមទាំងទសែសនៈរបស់សហគមន៍មា្ចាស់សែុកផងដែរ	បែសិនបើមានការយល់ឃើញខុសគា្នា។

	 ព័ត៌មានស្តីពីការរីកចមែើនដែលតែឹមតែូវ	មានបច្ចុបែបន្នភាព		និងឥតលាក់លៀមតែូវធ្វើការចែករំលែកទៅឲែយបែជាជន	
	 ដែលជាគោលដៅនែការឆ្លើយតប		និងជាមួយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ	ពែមទាំងទីភា្នាក់	ងរមនុសែសធម៌ផែសែងៗ	
	 ទៀតជាប់ជាបែចាំ	។

	 សា្នាដែអនុវត្ដការងរតែវូបានតែតួពិនិតែយតាមដនជាបែចំាទាក់ទងទៅនឹងបទដ្ឋានអបែបបរមាស្នលូ	និងបទដ្ឋានបច្ចែកទែស
	 ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់គមែងស្វែ៊រ	(ពែមទាំងបទដ្ឋានស្តីពីសា្នាដែអនុវត្តការងរជាសកល	ឬ	របស់ទីភា្នាក់ងរ
	 ពាក់ព័ន្ធផងដែរ)	 ហើយលទ្ធផលសំខាន់ៗតែូវបានចែករំលែកជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ	 (សូមមើលសែចក្ត ី
	 ណែនាំទី	6)។

	 ទីភា្នាក់ងរនានារៀបចំជាបែចាំនូវការវាយតម្លែទៅតាមទិសដៅ		ឬ			ការពិនិតែយមើលឡើងវិញលើការរៀនសូតែអំពីការ
	 ឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដ៏សំខាន់មួយដែលសែបទៅតាមបទដ្ឋានអនុវត្តការវាយតម្លែដែលមានការទទួលសា្គល់	
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការតែួតពិនិតែយ	គឺដើមែបីបែៀបធៀបគោលបំណងទៅនឹងលទ្ធផល។		វាវាស់វែងពីការរីកចមែើនតាមរយៈធ្វើការបែៀប	
ធៀបទិសដៅរបស់គមែងទៅនឹងសូចនាការនានាពែមទាំងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើភាពងយរងគែះ	និងបរិបទ	។	
ព័ត៌មាននែការតែួតពិនិតែយនាំទៅរកការកែសមែួលកម្មវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណវិនិច្ឆយ័លើការតមែង់ទិស	និងថតើជំនួយ
ទៅដល់ដែបែជាជនដែលគែមានបំណងផ្តល់ឲែយដែរឬទែ		។		វាជួយឲែយអ្នកធ្វើសែចក្តីសមែចមានលទ្ធភាពឆ្លើយតប	
ទៅនឹងព័ត៌មានតែឡប់របស់សហគមន៍	ពែមទាំងរកឲែយឃើញនូវបញ្ហា	និងនិនា្នាការនានាដែលកំពុងកើតមាន	។	ជាង
នែះទៅទៀត	 វាជាជាឱកាសមួយសមែប់ទីភា្នាក់ងរនានាក្នុងការផ្តល់	 ក៏ដូចជាបែមូលព័ត៌មានផងដែរ។	 ការតែួត 
ពិនិតែយដែល	 មានបែសិទ្ធភាពទាមទារឲែយជែើសរីសនូវវិធីសាសែ្តណដែលសមសែបទៅនឹងកម្មវិធី	 និងបរិបទ 
ជាក់លាក់ដោយរួម	 បញ្ចូលគា្នានូវទិន្នន័យបែបគុណភាព	 និងបែបបរិមាណនៅពែលដែលសមសែបពែមទាំងរកែសា 
បាននូវកំណត់តែនានា
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ដែលមានសន្តិភាព	។	ការបើកចំហ		និងការផែសព្វផែសាយ		(តមា្លាភាព)		នូវព័ត៌មាននែការតែួតពិនិតែយជួយបង្កើន	 
គណនែយែយភាពចំពោះ		បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។		ការតែួតពិនិតែយដែលអនុវត្តដោយបែជាជនខ្លួនឯង	
ផ្ទាល់ពងែឹងថែមទៀតនូវតមា្លាភាព	និងគុណភាព	ពែមទាំងភាពមា្ចាស់ការរបស់បែជាជនទៅលើព័ត៌មាន	។	ភាពចែបាស់	
លាស់នែការបែើបែស់ដោយចែតនា	 និងអ្នកបែើបែស់ទិន្នន័យតែូវតែកំណត់ពីអ្វីដែលខ្លួនតែូវបែមូល	 និងថ	
តើតែូវបង្ហាញព័ត៌មាន	នោះដោយ	របៀបណ	។	ទិន្នន័យគួរតែូវបានបង្ហាញនៅក្នុងទមែង់មួយខ្លីអាច	ទទួលយកបាន	
ដែលសមែួលដល់ការចែករំលែកព័ត៌មាន	និងការធ្វើសែចក្តីសមែច។

2.	 សា្នាដែអនុវត្តការងររបស់ទីភា្នាក់ងរ	មិនតែវូផ្តាតទៅលើតែការវាស់វែងពីវិសាលភាពនែសមិទ្ធផលរបស់កម្មវិធី	របស់ខ្លនួ
 នោះទែ	។	វាតែវូគែបដណ្តប់លើតួនាទីទូទៅរបស់ទីភា្នាក់ងរពោលគឺការរីកចមែើនរបស់ខ្លនួដោយយោងទៅលើទិដ្ឋភាព
	 ផែសែងៗ		ដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លនួជាមួយអង្គការផែសែងៗទៀត	ការបែកាន់ខា្ជាប់នូវការបែតិបត្តលិ្អផ្នែកមនុសែសធម៌	កែមុ
	 និងគោលការណ៍នានា	 ពែមទំាងបែសិទ្ធភាព	 និងបែសិទ្ធផិលនែបែព័ន្ធគែប់គែងរបស់ខ្លនួផងដែរ។	 វិធីសាសែ្តធានា 
	 គុណភាពដូចជា		Groupe	URD’s	Quality	Compas	អាចបែើបែស់បានដើមែបីបា៉ាន់បែមាណពីសា្នាដែអនុវត្តការងរ 
	 របស់ទីភា្នាក់ងរជាទូទៅ	។

3.	 ការតែតួពិនិតែយមើលឥទ្ធពិល	៖	ដោយចែះតែកើនឡើង	ការបា៉ាន់បែមាណពីឥទ្ធពិល	(ឥទ្ធពិលកាន់តែធំធែង	នែអន្តរាគមន៍
 នានាចាប់ពីរយៈពែលខ្លដីល់រយៈពែលមធែយម	វិជ្ជមាន	ឬ	អវិជ្ជមាន	ដោយចែតនា	ឬ	អចែតនា)	តែវូបានគែមើលឃើញថ	
	 អាចធ្វើទៅបាន	និងមានសារៈសំខាន់ចំពោះការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌។	ការបា៉ាន់បែមាណពឥីទ្ធពិល	គឺជាផ្នែកមួយ
	 ដែលកំពុងកើតឡើងដ៏សំខាន់ដែលតភា្ជាប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្នែកមនុសែសធម៌ជាក់លាក់	នានាទៅនឹងការផ្លាស់ប្តរូផែសែងៗក្នងុចំណោម
	 បែជាជន	និងបរិបទដែលមានភាពស្មុគសា្មាញ		និងទាក់ទងគា្នាទៅវិញទៅមក។	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	
	 គឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យ	ដ៏ល្អបំផុតទៅលើការ	ផ្លាស់ប្តរូទំាងឡាយចំពោះជីវិត	របស់ពួកគាត់	ហែតុដូច្នែះហើយ	ការបា៉ាន់បែមាណ
	 ពីលទ្ធផល	និងឥទ្ធិពលតែូវតែដក់បញ្ចូលព័ត៌មានតែឡប់របស់បែជាជនការសា្តាប់ដោយបើកចំហ		និងវិធីសាសែ្តបែប
	 គុណភាពដោយមានការចូលរួមផែសែងៗទៀត	ក៏ដូចជាវិធីសាស្តែបែប	បរិមាណផងដែរ។

4.	 ការរកែសាភាពជាប់ទាក់ទង	៖	ការតែួតពិនិតែយតែូវតែពិនិតែយមើលទៅតាមពែលវែលាថតើកម្មវិធីនៅតែ	ទាក់ទងជាមួយ	
	 នឹងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែរឬទែ	។			លទ្ធផលរកឃើញនានាតែវូតែដឹកនំាទៅ	រកការកែសមែលួកម្មវិធី	
	 នៅពែលដែលសមសែប។

5.	 វិធីសាសែ្តសមែប់ពិនិតែយមើលសា្នាដែរអនុវត្តការងរ	៖	វិធីសាសែ្តខុសៗគា្នា	គឺសមសែបសមែប់គោលបំណងនែការ	
អនុវត្តការងរការរៀនសូតែ	 និងគណនែយែយភាពខុសៗគា្នាដែរ។	 វិធីសាសែ្តផែសែងៗគា្នាអាច	 នឹងតែូវបែើបែស់	
រួមមានការតែួតពិនិតែយ	 និងការវាយតម្លែ	 ការបា៉ាន់បែមាណពីឥទ្ធិពលដោយមានការចូលរួម	 និងការអនុវត្តការសា្តាប់	
ឧបករណ៍សមែប់	ធានាគុណភាព	សវនកម្ម	ពែមទាំងការអនុវត្តការរៀនសូតែ	ផ្ទែក្នុង	និងការបង្ហាញ	។	ការវាយ	
តម្លែកម្មវិធីជាទូទៅតែូវបានអនុវត្តនៅចុងបញ្ចប់នែការឆ្លើយតប	 ដោយផ្តល់អនុសាសន៍ចំពោះគោលនយោបាយនែកា
ររៀបចំចាត់ចែង	និងកម្មវិធីនានា	នៅពែលអនាគត។	ការតែួតពិនិតែយលើសា្នាដែអនុវត្តការងរ	និង	 "ការវាយតម្លែតាម	
ពែលកំណត"		អាចនឹងតែូវបានអនុវត្តនៅក្នុងពែលឆ្លើយតបផងដែរដោយនាំទៅរកការផ្លាស់ប្តូរភា្លាមៗចំពោះគោល
នយោបាយ	និងការអនុវត្ត	។	ជាទូទៅ	ការវាយតម្លែនានា	តែវូបាន	អនុវត្តដោយអ្នកវាយតម្លែឯករាជែយ	ពីខាងកែ	ក៏ប៉ុន្តែ
បុគ្គលិកខាងក្នងុក៏អាចវាយតម្លែកម្មវិធីមួយបានផងដែរដរាបណពួកគែអនុវត្តតាមវិធីសាស្តែតមែង់ទៅរកទិសដៅចែបាស់	
លាស់មួយ។			ចំណុចនែះជាធម្មតា	គឺសំដៅលើបុគ្គលិករបស់ទីភា្នាក់ងរដែលមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការឆ្លើយតបដោយ
ផ្ទាល់។	 ការវាយតម្លែផ្នែក	 មនុសែសធម៌បែើបែស់នូវ	 សំណំុលក្ខណៈទំាង	 8	 ចំណុច	 ដែលគែសា្គល់ថ	 ជា	
លក្ខណវិនិច្ឆ័យរបស់	DAC	(	គណៈកមា្មាធិការផ្តល់ជំនួយអភិវឌែឍន៍)	៖	ភាពទាក់ទង	ភាពសមសែប	ភាពផែសារភា្ជាប់	
ភាពសែបគា្នា	ភាពគែបដណ្តប់	បែសិទ្ធិផល	បែសិទ្ធភាព	និងឥទ្ធិពល	។



71

បទដ� ានស្ន�ល

6.	 សា្នាដែអនុវត្តការងរទូទាំងវិស័យ		៖		ការចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីការរីកចមែើនរបស់ទីភា្នាក់ងរនិមួយៗ	ឆ្ពោះទៅរក	
	 បទដ្ឋានអបែបបរមារបស់ស្វែរ៊ជាមួយនឹងកែមុសមែបសមែលួនានាជួយគាំទែដល់ការតែួតពិនិតែយមើលការឆ្លើយតបទូទៅ	
	 និងបង្កើត	ឲែយមានបែភពទិន្នន័យដ៏មានតម្លែខ្ពស់ទាក់ទងនឹងសា្នាដែអនុវត្តការងរទូទាំងវិស័យ	។

បទដ្ឋានស្នូលទី	6	៖	សា្នាដែអនុវត្តការងររបស់ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយ

ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានាផ្តល់នូវការគំាទែផ្នែកគែប់គែង	ផ្នែកតែតួតែ		និងផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គមដែលសមសែប	
ដោយធ្វើឲែយភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយនានាមានលទ្ធភាពទទួលបានចំណែះដឹង	ជំនាញ	អាកបែបកិរិយ	និងឥរិយបថ	
ក្នុងការរៀបចំ	ផែនការ	និងអនុវត្តការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌មួយបែកបដោយបែសិទ្ធភាពដោយមានការគិត
គូរពីមនុសែសជាតិ	និងការគោរព	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

 ផ្តល់ឲែយអ្នកគែប់គែងនូវការបណ្តុះបណ្តាលគែប់គែន់ស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ		ការសា្គល់ចែបាស់ពីគោលនយោបាយ	
	 សំខាន់ៗ	និងធនធានដើមែបីគែប់គែងបែកបដោយបែសិទ្ធភាព	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

	 បង្កើតនតិវិធិជីែើសរសីមានលក្ខណៈជាបែព័ន្ធ	យុត្តិធម៌	និងមានតមា្លាភាព	ដើមែបីទាក់ទាញបែក្ខជនដែលសមសែប		
	 ឲែយបានចែើនជាអតិបរមា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

	 ជែើសរីសកែុមការងរដោយមានតុលែយភាពសែ្តី	និងបុរស	ជនជាតិភាគតិច	អាយុ			និងសាវតារសង្គម	ដើមែបីឲែយមាន	
	 ភាពចមែុះគា្នាក្នុងកែុមការងរនែះដែលសមសែបទៅតាមវបែបធម៌	និងបរិបទក្នុងមូលដ្ឋាន	។

	 ផ្តល់ឲែយភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយនានា	(បុគ្គលិក	អ្នកស្ម័គែចិត្ត	និងអ្នកផ្ដល់បែឹកែសាទាំងជាតិ	និងអន្តរជាតិ)	នូវការណែនាំ	
	 សមសែប	និងទាន់ពែលវែលា	ការបង្ហាញតែសួៗ		បណ្តាញទូរស័ព្ទរាយការណ៍ចែបាសល់ាស់	និងការបរិយយពី	ការងរ	
	 ដែលបានធ្វើបច្ចបុែបន្នកម្មដើមែបីឲែយពួកគែមានលទ្ធភាពយល់បានពីការទទួលខុសតែវូ	របស់ខ្លនួទិសដៅការងរគុណតម្លែ
	 របស់អង្គការ	គោលនយោបាយសំខាន់ៗ	និងបរិបទក្នុងមូលដ្ឋាន។	

	 បង្កើតគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកសន្តិសុខ			និងការជម្លៀស	គោលនយោបាយផ្នែកសុខាភិបាល		និងសុវត�ិភាព	និង
	 បែើបែស់វាដើមែបីបង្ហាញដល់ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយដោយសង្ខែបមុនពែលពួកគែចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយទីភា្នាក់ងរ។

	 ធានាថភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយមានសិទ្ធិទទួលបានការថែរកែសាផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ត		និងការទែទែង់ផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គម។

	 បង្កើតកែុមសីលធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនសមែប់ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយដែលការពារបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះ
	 មហន្តរាយឲែយរួចផុតពីការរំលោភបំពានផ្លូវភែទ	អំពើពុករលួយ	ការកែងបែវ័ញ្ច			និងអំពើហិងែសាផ្នែកសិទ្ធិមនុសែសរបស់
	 បែជាជន	។	ចែករំលែកកែមុសីលធម៌នោះជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	3)

	 លើកកម្ពស់វបែបធម៌នែការគោរពចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 (សូមមើល	 សែចក្តី	 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ណែនាំទី	4)	។

	 បង្កើតនីតិវិធីប្តឹងតវា៉ា			និងចាត់វិធានការវិន័យដែលសមសែបបែឆំងនឹងភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយបនា្ទាប់ពីទទួលបានការ	
	 អះអាងអំពីការបំពានលើកែុមសីលធម៌របស់ទីភា្នាក់ងរ	។

	 អនុវត្តការងរវាយតម្លែបុគ្គលិក		និងអ្នកស្ម័គែចិត្តជាបែចាំ	ហើយផ្តល់ព័ត៌មានតែឡប់អំពីសា្នាដែអនុវត្តការងរទាក់ទង
	 នឹងទិសដៅការងរ	ចំណែះដឹង	ជំនាញ	អាកបែបកិរិយ	និងឥរិយបថ	។

	 គាំទែភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយក្នុងការគែប់គែងបន្ទុកការងរ			និងកាត់បន�យឲែយបានជាអតិបរមានូវជំងឺថប់អារម្មណ៍	(សូម
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

	 ជួយបុគ្គលិក		និងអ្នកគែប់គែងឲែយមានលទ្ធភាពសែ្វងរកឱកាសរួមគា្នាសមែប់ការរៀនសូតែ	និងការអភិវឌែឍជាបន្តបនា្ទាប់	
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី6)	។

	 ផ្តល់ការគាំទែសមសែបដល់ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយនានា	ដែលមានបទពិសោធន៍	ឬ	ភ័ស្តុតាងចំពោះពែឹតិ្តការណ៍	ដែល
	 ធ្វើឲែយមានភាពតក់ស្លុតបំផុត(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	

	 ការពិនិតែយមើលទៅលើសា្នាដែអនុវត្តការងររបស់បុគ្គលិក			និងអ្នកស្មគ័ែចិត្តនានាជួយចង្អលុបង្ហាញពីកមែតិសមត�ភាព
	 គែប់គែន់ទាក់ទងទៅនឹងចំណែះដឹង	ជំនាញ	អាកបែបកិរិយ	ឥរិយបថ	និងការទទួលខុសតែូវរបស់ពួកគែដែលមាន
	 រៀបរាប់នៅក្នុងការបរិយយការងររបស់ខ្លួន	។

	 ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយនានាដែលរំលោភលើកែមុសីលធម៌	សមែប់ទប់សា្កាត់អាកបែបកិរិយការពុករលួយ		និងរំលោភបំពាន
	 តែូវបានដក់ពិន័យជាផ្លូវការ	។

	 គោលការណ៍ស្ដពីីអ្នកដែលមានកែមសីលធម៌ល្អជាបុគ្គលិកផ្នែកផ្តល់ជំនួយ	ឬ	គោលការណ៍សែដៀងៗគា្នានែះតែវូបាន
	 លើកឡើងនៅក្នុងគោលនយោបាយ	និងការអនុវត្តការងររបស់ទីភា្នាក់ងរ។

	 ឧបែបត្តិហែតុនែជំងឺ	ការរងរបួស	និងបញ្ហាសុខភាពទាក់ទងទៅនឹងភាពតានតឹងរបស់ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយមិនមានការ
	 បែបែួល	ឬ	ធា្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពែលនែការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	។

សេចក្តីណេនំា

1.	 ការអនុវត្តល្អលើការងរគែប់គែង	៖	បែព័ន្ធនែការគែប់គែងបែជាជន	គឺពឹងផ្អែកទៅលើទីភា្នាក់ងរ	និងបរិបទ	ក៏ប៉ុន្តែ	
	 អ្នកគែប់គែង		និងអ្នកតែួតពិនិតែយតែូវតែសា្គល់ចែបាស់អំពីគោលការណ៍ស្ដីពីអ្នកដែលមានកែមសីលធម៌ជាបុគ្គលិកផ្ដល់
	 ជំនួយល្អរួមមានគោលនយោបាយ	និងសែចក្តីណែនាំសមែប់ការរៀបចំផែនការ	ការជែើសរីស	ការគែប់គែងការរៀន
	 សូតែ	និងការអភិវឌែឍការចាកចែញនៅពែលបញ្ចប់កិច្ចសនែយា	និងការបែើបុគ្គលិកសមែប់ទីភា្នាក់ងរអន្តរជាតិ។

2.	 នីតិវិធីជែើសរីសបុគ្គលិក	តែូវមានលក្ខណៈបើកចំហ		និងអាចយល់បានចំពោះបុគ្គលិក	និងបែក្ខជនទាំងអស់	។
តមា្លាភាពបែបនែះ	រួមមាន	ការរៀបចំ	និងការចែករំលែកនូវការបរិយយពីការងរដែលបានធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្ម	និងទាក់ទង	
សមែប់មុខតំណែងនិមួយៗ	 	 ហើយវាមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នងុការបង្កើតកែមុការងរដែលមានសមាសភាពចមែះុ	 
និងមានសមត�ភាព។	កែុមការងរដែលមានសែប់អាចបង្កើនភាពសមសែប	និងសមាសភាពចមែុះរបស់ខ្លួនតាមរយៈ 
ការជែើសរីសបុគ្គលិកថ្មីនៅពែលដែលចាំបាច់	។	ការបង្កើនចំនួនបុគ្គលិកយ៉ាងឆប់រហ័សអាចនាំឲែយមានការជែើស
រីសសមាជិកកែមុការងរដែលគា្មានបទពិសោធន៍	និងដែលគួរមានការគំាទែពីបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍	។
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3.	 ការតែួតពិនិតែយរបស់ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយ	 ទៅលើការងរគែប់គែង	 និង	 ការធ្វើវិភាជន៍ធនធានជំនួយដ៏មានតម្លែ 
	 បានដកឲ់ែយភា្នាក់ងរទំាងនោះនៅក្នងុតួនាទីមួយមានអំណចលើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ។	 អំណច 
	 បែបនែះ	 ទៅលើបែជាជនដែលពឹងផ្អែកលើជំនួយ	 និងដែលបណ្តាញសង្គមសមែប់ការការពាររបស់ពួកគាត់តែូវ 
	 បានជែៀតជែក	ឬ		តែូវបានបំផ្លាញនោះ	អាចនាំទៅរកអំពើពុករលួយ	និងការរំលោភបំពាន	។	សែ្តី	កុមារ	និងជនពិការ	 
	 ជារឿយៗ	 តែូវបានគែបង្ខិតបង្ខឲំែយធា្លាក់ចូលនៅក្នងុសា្ថានភាពរំលោភបំពានផ្លវូភែទ	 ។	 សកម្មភាពផ្លូវភែទមិនអាចតែូវ 
	 បានទាមទារជាថ្នរូនឹងជំនួយមនុសែសធម៌	 ឬ	ការការពារនោះទែ	។	ពុំមានបុគ្គលណមា្នាក់	ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយ	 
	 តបផ្នែកមនុសែសធម៌	(ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយ	និងយោធា	បុគ្គលិករដ្ឋ	ឬ	ផ្នែកឯកជន)	កា្លាយជាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភ	 
	 បំពាន	 អំពើពុករលួយ	 ឬ	ការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទនោះទែ	 ។	ការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំរបស់មនុសែសពែញវ័យ	 ឬ	 កុមារ	 
	 ការបែើបែស់គែឿងញៀនខុសចែបាប់	 និងការជួញដូរសមា្ភារៈ	 និងសែវាផ្នែកមនុសែសធម៌ទាំងឡាយដោយអ្នកដែល 
	 ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកជំនួយមនុសែសធម៌នែះក៏តែូវបានហាមឃត់ផងដែរ	។

4.	 ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយតែូវគោរព	តម្លែ	និងសែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់បែជាជន	ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	
	 និងជៀសវាងនូវអាកបែបកិរិយណ	(ដូចជាការស្លៀកពាក់មិនសមរមែយ)	ដែលមិនអាចទទួលយក	បានតាមវបែបធម៌។	

5.	 ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយជារឿយៗតែូវធ្វើរការជាចែើនម៉ាង	 នៅក្នុងសា្ថានភាពបែកបដោយហានិភ័យ	 	 និងធុញថប់។ 
	 ភារកិច្ចរបស់ទីភា្នាក់ងរ	ក្នុងការថែរកែសាអ្នកធ្វើការរបស់ខ្លួនរួមមានសកម្មភាពនានាដើមែបីលើកកម្ពស់	សុខុមាលភាព	និង

ជៀសវាងការអស់កមា្លាងំក្នងុរយៈពែលយូរ	ការរងរបួស	ឬ	ជំងឺ	។	អ្នកគែប់គែងតែូវតែឲែយភា្នាក់	ងរផ្តល់ជំនួយដឹងពីសភាព
បែកបដោយហានិភ័យ	និងការពារពួកគែ	ពីការបែឈមមុខនឹងឧបសគ្គតូចតាច	ចំពោះសុខភាពផ្លូវកាយ	និងផ្លូវចិត្ត
របស់ពួកគែតាមរយៈ	ឧទាហរណ៍ដូចជា	ការគែប់គែងផ្នែកសន្តិសុខមាន	បែសិទ្ធភាព	 	ការសមែកឲែយបានគែប់គែន់	
និងការជាសះសែបើយពីជំងឺ	ការគំាទែយ៉ាងសកម្ម	ចំពោះការធ្វើការងរ	ក្នងុចំនួនម៉ាងដែលសមហែតុផល	និងលទ្ធភាព
ទទួលបានការគាំទែ	ផ្នែកចិត្តសាសែ្ត	។	អ្នកគែប់គែងអាចបង្កើនភារកិច្ចថែទាំបានតាមរយៈការធ្វើជាគំរូក្នុងការអនុវត្ត
បានល្អ	និងការអនុវត្ត	តាមគោលនយោបាយ	ដោយខ្លួនឯង។	ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយចាំបាច់តែូវទទួល	ខុសតែូវខ្លួនឯងផង	
ដែរចំពោះការគែប់គែងសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួន។	

6.	 នៅដំណក់កាលដំបូងនែគែះមហន្តរាយមួយការអភិវឌែឍសមត�ភាពរបស់បុគ្គលិកអាចនៅមានកមែិតនៅឡើយ។
មួយរយៈកែយមក	 តាមរយៈការពិនិតែយលើសា្នាដែអនុវត្តការងរ	 និងព័ត៌មានតែឡប់របស់បុគ្គលិក	 អ្នកគែប់គែង	
ទំាងឡាយតែូវកំណត់	និងគាំទែផ្នែកនានាសមែប់ការរៀនសូតែ	និងការអភិវឌែឍ។	ការតែៀមបង្ការ	គែះមហន្តរាយក៏
ផ្តល់ឱកាសផងដែរក្នងុការកំណត់	និងអភិវឌែឍសមត�ភាពនានា	ទាក់ទងនឹងផ្នែកមនុសែសធម៌	។

7.	 ការសងែ្គោះបឋមផ្នែកចិត្តសាសែ្ត	តែវូតែមានជាបនា្ទាន់សមែប់ភា្នាក់ងរដែលបានឆ្លងកាត់	ឬ			មើលឃើញពែតឹ្តកិារណ៍គួរ
	 ឲែយតក់ស្លុតបំផុត	(សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តទី	1	នៅទំព័រ	333	ពែមទាំង	ឯកសារ
	 យោង	និងឯកសារសមែប់អានបន�ែមផែសែងៗ)។	ការរាយការណ៍ផ្នែកចិត្តសាសែ្តពុំ	មានបែសិទ្ធភាពទែ	ហើយក៏មិន
	 តែូវផ្តល់ឲែយដែរ	។
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ឯកសារយោង និងឯកសារសមេប់អានបន្ថេម

បេភព

ការឆ្លើយតបផ្នេកមនុសេសធម៌ដេលផ្តោតលើបេជាជន

គមែងកសាងសមត�ភាពសមែប់ការងរសង្គែះបនា្ទាន់	 (ECB)	 (2007),	 ការវាស់វែងឥទ្ធិពល	 និងគណនែយែយភាព	
ក្នុងគែអាសន្ន	៖	ការណែនាំដែលល្អគែប់គែន់,	ការបោះពុម្ពផែសាយរបស់	Oxfam	,	Oxford	។
 
www.oxfam.org.uk/publications	 ភាពជាដែគូគណនែយែយភាពមនុសែសជាតិ	 (HAP)	 អន្តរជាតិ	 (ចែញក្នុងពែល	
ឆប់ៗ),	 បទដ្ឋានស្តីពីគណនែយែយភាព	 និងការគែប់គែងគុណភាព,	 ទីកែុងហែសឺណែវ	 ។	 www.hapinternational.org/
projects/standard/hap_2010_standard.aspx

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	 (IASC)	 (2007),	 គោលការណ៍ណែនាំរបស់	 IASC	 ស្តីពីការគាំទែ	
ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត	និងចិត្តសាស្តែសង្គមក្នុងសា្ថានភាពមានគែះអាសន្ន,	ទីកែុងហែសឺណែវ។

ការសមែបសមែួល	និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ

វែទិកាមនុសែសធម៌សកល	(2007),	គោលការណ៍ស្តីពីភាពជាដែគូផ្នែកមនុសែសធម៌សកល	។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍	ស្តីពីការប្តែជា្ញាចិត្តដែលវែទិកាមនុសែសធម៌អន្តរជាតិបានសមែច,	ទីកែុងហែសឺណែវ។	
www.globalhumanitarianplatform.org/pop.html

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	(2008),	សែចក្តណីែនំាស្តពីីការបែើបែស់វិធីសាសែ្តរួមដើមែបីពងែងឹ	ការឆ្លើយតប	
ផ្នែកមនុសែសធម៌,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ,	 វិធីសាសែ្តកមែងជាសកល	 ៖	 http://oneresponse.info/GlobalClusters/
Pages/default.aspx

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	 និងការិយល័យអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកសមែបសមែួលកិច្ចការ	
មនុសែសធម៌	(OCHA)	(2008),	គោលការណ៍ណែនាំវិស័យសុីវិល-យោធា	និងឯកសារយោងសមែប់គែះអាសន្ននានា
ដែលមានលក្ខណៈស្មគុសា្មាញ	។	ទីកែងុ	New	York	។	http://ochaonline.un.org/cmcs/guidelines

ការិយល័យទទួលបន្ទកុសមែបសមែលួកិច្ចការមនុសែសធម៌	(2007),	គោលការណ៍ណែនាំស្តពីីការបែើបែស់យោធា	បរទែស	
និងទែពែយសមែបត្តិការពារជនសុីវិលក្នុងការផ្តល់ជំនួយសង្គែះពែលមានគែះមហន្តរាយ	 -	 "គោលការណ៍	 ណែនាំទីកែុង	
Oslo".	Rev.	1.1.	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	http://ochaonline.un.org/cmcs
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គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ   

ការបា៉ាន់បែមាណ

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	(2003),	សែចក្តណីែនំា	អំពីការបា៉ាន់បែមាណយ៉ាងឆប់រហ័ស	លើកដំបូង	(IRA) 
សមែប់កមែិតបែទែស,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/clus-
ter%20approach%20page?/clusters%20page?s?/health%20cluster/RT/IRA_Guidance_Country%20
Level_field_test.doc

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	 (ចែញក្នុងពែលឆប់ៗ),	សែចក្តីណែនាំបែតិបត្តិការរបស់កែុមការងរពិសែស	
បា៉ាន់បែមាណតមែូវការ	(NATF)	សមែប់ការបា៉ាន់បែមាណពីតមែូវការ។		ការបែមូល	និងការផែសព្វផែសាយ
ព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទចល័ត	Ushahidi	៖	www.ushahidi.com

ការរៀបចំ	និងការឆ្លើយតប

សហគមន៍វែទយិតភាពនែជម្លាះ	៖	www.conflictsensitivity.org/
ឧបករណ៍	និងសែចក្តីណែនាំសមែប់ការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	៖	http://oneresponse.info/GlobalClusters/Early%	
20Recovery/Pages/Tools%20and%20Guidance.aspx
គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	(2006),	ស្តែី	កុមារី	កុមារា	និងបុរស	៖	តមែូវការខុសៗគា្នា		ឱកាសស្មើភាពគា្នា	
(សៀវភៅណែនាំផ្នែកយែនឌ័រនៅក្នុងសកម្មភាពមនុសែសធម៌),	,ទីកែុងហែសឺណែវ។	http://oneresponse.info/crosscut-
ting/gender/Pages/Gender.aspx

សហគមន៍កិច្ចការបង្ការ	(2007),	សែចក្តណីែនំាទី	9	ស្តពីីការវិភាគពីភាពងយរងគែះ	និងសមត�ភាព,	ទីកែងុហែសឺណែវ។ 
www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/tools_for_mainstreaming_GN9.pdf
យុទ្ធសាសែ្តអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហបែជាជាតិសមែប់កាត់បន�យគែះមហន្តរាយ	 (UNISDR)	 (2005),	
កែបខ័ណ្ឌការងរ	Hyogo	សមែប់សកម្មភាពពីឆ្នាំ	2005-2015	៖	ការកសាងការកែកឈរឡើងវិញរបស់	បែទែស	និង

សហគមន៍សមែប់ទប់ទល់នឹងគែះមហន្តរាយ,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	www.unisdr.org/eng/hfa/docs/Hyogo-frame-
work-for-action-english.pdf
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សូតែអាចរកបាននៅលើគែហទំព័រ	 របស់បណ្តាញសិកែសាដ៏សកម្មដើមែបីគណនែយែយភាព	និងដំណើរការអនវុត្ត	សកម្មភាព	
មនុសែសធម៌	(ALNAP)	៖	www.alnap.org

ការកំណត់គោលដៅ
សហព័ន្ធអន្តរជាតិនែសមាគមកាកបាទកែហម	និងអឌែឍចន្ទកែហម	(2003),	របាយការណ៍ស្តពីីគែះមហន្តរាយ	ក្នងុពិភពលោក
ឆ្នា	ំ2003	-ជំពូកទី	1	៖	សីលធម៌ផ្នែកមនុសែសធម៌នៅក្នងុពែលកំពុងមានគែះ	មហន្តរាយ	និងសង្គែម។		
www.ifrc.org/publicat/wdr2003/chapter1.asp

យុទ្ធសាសែ្តអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហបែជាជាតិសមែប់កាត់បន�យគែះមហន្តរាយ	 (UNISDR)	 (2001),	 ការទប់	
ទល់នឹងគែះមហន្តរាយ,	ការតមែង់ទិសទៅរកភាពងយរងគែះ,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	
www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2001/pdf/Kit_1_Countering_Disasters_Targeting_Vul-
nerability.pdf
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

របៀបបេើបេស់ជំពូកនេះ

ជំពូកនែះបែងចែកជា	7	ផ្នែកសំខាន់ៗ	៖ 

  ការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	អនាម័យទូទៅ	និងអនាម័យខ្លួនបែណ	(WASH)

	 	 ការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ

	 	 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

	 	 ការបនោ្ទាបង់

	 	 ការតែួតពិនិតែយភា្នាក់ងរចម្លងរោគ

	 	 ការគែប់គែងកាកសំណល់រឹង

	 	 ការបង្ហូរទឹក

	 គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ	និងបទដ្ឋានស្នូលនានាចាំបាច់តែូវតែបែើបែស់សែបគា្នាជាមួយនឹងជំពូកនែះ	។

	 ទោះបីជាមានគោលបំណងចមែបងដើមែបីណែនំាអំពីការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ចំពោះគែះមហន្តរាយក៏ដោយបទដ្ឋាន 
អបែបបរមាក៏នឹងតែូវបានគិតគូរផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពែលតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយ	 និងអន្តរកាលនែសកម្មភាពសា្តារ
ឡើងវិញ	។

ផ្នែកនិមួយៗមានដូចខាងកែម	៖	

 បទដ្ឋានអបែបបរមា	៖	ជាធម្មតា	បទដ្ឋាននែះមានលក្ខណៈបែបគុណភាព		និងបញ្ជាក់ពីកមែិតអបែបបរមាដែលតែូវ
	 សមែចឲែយបានក្នងុការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	ការលើកកម្ពស់អនាម័យទូទៅ	និងអនាម័យ
	 ខ្លួនបែណ	។

 សកម្មភាពសំខាន់ៗ	៖	ទំាងនែះគឺជាសកម្មភាព		និងធនធានដើមដែលលើកឡើងដើមែបីជួយបំពែញទៅតាមបទដ្ឋាន
	 នានា	។

 សូចនាករសំខាន់ៗ	៖	ទាំងនែះគឺជា	"សញ្ញា"		ដែលបង្ហាញថតើបទដ្ឋានមួយតែូវ	ឬ	មិនតែវូបានបំពែញទៅតាម	។										
	 សញ្ញាទាំងនែះផ្តល់នូវមធែយាបាយមួយសមែប់វាស់ស្ទង់	និងបែៀបធៀបរវាងដំណើរការ			និងលទ្ធផលនែសកម្មភាព
	 សំខាន់ៗ	ហើយវាទាក់ទងនឹងបទដ្ឋានអបែបបរមា	មិនមែនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពសំខាន់ៗនោះទែ	។

 សែចក្តណីែនំា	 ៖	 ទំាងនែះមានរួមបញ្ចលូចំណុចជាក់លាក់នានាដើមែបីធ្វើការពិចារណនៅពែលអនុវត្តបទដ្ឋានស្នលូ 
		 សកម្មភាពគោល			និងសូចនាករសំខាន់ៗនៅក្នុងសា្ថានភាពខុសៗគា្នា	ដោយវាផ្តល់នូវការណែនាំស្តីពីការដោះសែយ
	 ការលំបាកក្នុងការបែតិបត្តិ	ចំណុចគោល	ឬ	ឲែយដំបូនា្មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាទិភាពនានា	។	សែចក្ដីណែនាំទាំងនែះ
	 ក៏មាន	បញ្ចលូផងដែរនូវបញ្ហាសំខាន់	ទាក់ទងនឹងបទដ្ឋាន	សកម្មភាព	ឬ	សូចនាករនានា	និងបរិយយពីភាពអល់អែក	
	 វាទបែបដិវាទ	ឬ	គមា្លាតនែចំណែះដឹងក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន	។ 

 បែសិនបើសូចនាករ	 និងសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលតមែូវមិនអាចឆ្លើយតបបានទែ	 នោះភាពជំពាក់ទាក់ទងអវិជ្ជមាន
ដែលកើតឡើងចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គួរតែូវបានវាយតម្លែ	 ហើយបនា្ទាប់មកចាត់វិធានការសមសែប
ដើមែបីបន្ធូរបន�យបញ្ហាទាំងនោះ	។

 បញ្ជីតែួតពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណពីតមែូវការនានាមួយតែូវបានដក់បញ្ចូលជាចំណុចបន�ែមទី	1,	សែចក្តីណែនាំនានា
តែូវបានផ្តល់ឲែយនៅក្នុងចំណុចបន�ែមទី	2	-	6	ហើយបញ្ជសីមែងំឯកសារយោង	និងឯកសារសមែប់អានបន�ែមដែលចង្អុល		
បង្ហាញពីបែភពព័ត៌មានស្តីពីបញ្ហាជាក់លាក់	និងបញ្ហាទូទៅទាក់ទងនឹងជំពូកនោះក៏មានផ្តល់ជូនផងដែរ	។
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សេចក្តីណេនាំ

ទាក់ទងទៅនឹងធម្មនុញ្ញមនុសេសធម៌ និងចេបាប់អន្តរជាតិ

	 បទដ្ឋានអបែបបរមាសមែប់ការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	អនាម័យទូទៅ	និងអនាម័យខ្លួនបែណ	(WASH)គឺជា 
ការបង្ហាញ	យ៉ាងចែបាស់មួយអំពីការជឿជាក់	និងការប្តែជា្ញាចិត្តរួមគា្នារបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	ពែមទាំងគោលការណ៍សិទ្ធិ	
និងភារកិច្ចរួម	ដែលគែប់គែងសកម្មភាពមនុសែសធម៌ដូចដែលមានចែងនៅក្នុង	ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	។	ដោយផ្អែកលើគោល
ការណ៍មនុសែសជាតិ	និងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងចែបាប់អន្តរជាតិ	គោលការណ៍ទំាងនែះរាប់បញ្ចូល	ទំាងសិទ្ធកិ្នងុការរស់នៅ	
និងភាពថ្លែថ្នូរ	 សិទ្ធិទទួលបានការការពារ	 និងសន្តិសុខ	 	 និង	សិទ្ធិទទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌	ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន	
នែតមែូវការ	។	បញ្ជីមួយស្តីពីឯកសារចែបាប់	និង	គោលនយោបាយសំខាន់ៗដែលបង្ហាញពីធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នែះ	គឺអាចរក	
បានសមែប់ធ្វើជាឯកសារយោង	នៅក្នុង	ឧបសម្ព័ន្ធទី	1	(សូមមើលទំព័រ		356)	ដោយមានមតិយោបល់ផែសែងៗពនែយល់
កែបាះកែបាយដល់ភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានា។
 
	 ទោះបីជារដ្ឋទាំងឡាយជាអ្នកមានភារកិច្ចចមែបងទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនានា			ដែលមានចែងខាងលើក៏ដោយ			ក៏ទីភា្នាក់ងរ	
មនុសែសធម៌ផ្តល់ជំនួយមានការទទួលខុសតែវូមួយក្នងុការធ្វើការជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នងុមធែយាបាយ	
មួយដែលសែបទៅតាមសិទ្ធិទាំងនែះដែរ	។		ផ្ដើមចែញពីសិទ្ធិទូទៅទាំងនែះ	វាបង្កើតបានជាសិទ្ធិទទួលមួយចំនួនដែល
មានលក្ខណៈកាន់តែជាក់លាក់បន�ែមទៀត	 ។	 សិទ្ធិទទួលទាំងនែះរួមមាន	 សិទ្ធចូិលរួម	 សិទ្ធទិទួលបានព័ត៌មាន	 និង 
សិទ្ធរួិចផុតពីការរីសអើងដែលបង្កើតបានជាមូលដ្ឋាននែបទដ្ឋានស្នលូផែសែងៗ	 ក៏ដូចជាសិទ្ធិជាក់លាក់ក្នុងការទទួលបាន 
ទឹក	អនាម័យទូទៅ	ម្ហូបអាហារ	ទីជមែក	និងសុខភាពដែលបញ្ជាក់ចែបាស់លាស់ពីចំណុចទាំងនែះ	និងបទដ្ឋានអបែបបរមា
នានានៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនែះ។	

	 មនុសែសមា្នាក់ៗមានសិទ្ធិទទួលបានទឹក	និងអនាម័យទូទៅ	។		សិទ្ធនិែះតែវូបានទទួលសា្គល់នៅក្នងុឯកសារចែបាប់អន្តរជាតិ	
ហើយផ្តល់ទឹកដែលមានបរិមាណគែប់គែន់				មានសុវត�ិភាព		អាចទទួលយកបាន				អាចទទួល	បានជាលក្ខណៈរូបវន្ត
គែប់គែន់សមែប់បែើបែស់ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន	និងលក្ខណៈគែួសារ	និងទីកន្លែងអនាម័យផែសែងៗដែល	អាចបែើបែស់	
បាន។			 បរិមាណទឹកគែប់គែន់ដែលមានសុវត�ិភាព	 គឺចាំបាច់ណស់ក្នុងការទប់សា្កាត់មរណភាពដែលបណ្តាលមកព ី
ខែសាះជាតិទឹក	កាត់បន�យហានីភ័យពីជំងឺ		ដែលបណ្តាលមកពីទឹក				និងផ្តល់ឲែយសមែប់ការបែើបែស់	ការចម្អិនអាហារ	
និងតមែូវការសមែប់ការធ្វើអនាម័យលក្ខណៈបុគ្គល	និងគែួសារ	។

	 សិទ្ធិទទួលបានទឹក	និងអនាម័យទូទៅ	គឺទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុសែសផែសែងៗទៀតដែលមិនអាចកាត់ផ្ដោច់បានទែដោយ
រាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិមានសុខភាព		និងសិទ្ធិមានលំនៅដ្ឋាន	និងសិទ្ធិទទួលបានសែបៀងអាហារគែប់គែន់	។	 	ហែតុដូច្នែះ	 
ហើយវាគឺជាផ្នែកមួយនែការធានាដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរស់រានមានជីវិតរបស់មនុសែស	 ។	 រដ្ឋ	 និងអ្នកអនុវត្ត 
ដែលមិនមែនជារដ្ឋ	 មានការទទួលខុសតែូវក្នុងការបំពែញសិទ្ធិទទួលបានទឹក	 និងអនាម័យ	 ។	 ឧទាហរណ៍	 នៅក្នុង	
ពែលមានជម្លាះបែដប់អាវុធ	មានការហាមឃត់មិនឲែយវាយបែហារ	បំផ្លាញ	ផ្លាស់ប្តូរ	ឬ	ធ្វើឲែយបែព័ន្ធផ្តល់ទឹកសមែប់
ទទួលទានលែងដំណើរការ	ឬ	ធ្វើឲែយខូចបែព័ន្ធធារាសាសែ្តឡើយ	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 បទដ្ឋានអបែបបរមានៅក្នងុជំពូកនែះពំុមែនជាការបង្ហាញពែញលែញ	អំពីសិទ្ធទិទួលបានទឹក	និងអនាម័យទូទៅ	នោះទែ	។	
ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	បទដ្ឋានស្វែ៊រឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារស្នូលនែសិទ្ធិទទួលបានទឹក	និងអនាម័យទូទៅ	និងរួមចំណែក	
ដល់ការយល់ដឹងកាន់តែចែបាស់ពីសិទ្ធិទាំងនែះជាសកល	។

សារៈសំខាន់របស់ WASH នៅក្នុងពេលមនគេះមហន្តរយ

	 ទឹក	 និងអនាម័យទូទៅ	 គឺជាកតា្តាកំណត់ដ៏សំខាន់ចំពោះការរស់រានមានជីវិត	 នៅក្នុងដំណក់កាលដំបូងនែគែះ	
មហន្តរាយ	។	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	ជាទូទៅ	ងយនឹងកើតជំងឺ	និងសា្លាប់ដោយសារ	ជំង ឺ
ខា្លាំងណស់ដែលភាគចែើនទាក់ទងនឹងអនាម័យមិនសមសែប	 ការផ្គត់ផ្គង់	 ទឹកមិនគែប់គែន់	 និងគា្មានលទ្ធភាពថែរកែសា 
អនាម័យខ្លនួបែណឲែយបានល្អ	។	ជំងឺដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងចំណោម	ជំងឺទាំងអសន់ែះ	គឺមានជំងឺរាគរូស	និងជំងឺឆ្លងផែសែងទៀត
ដែលឆ្លងពីលាមកចូលតាមរយៈ	 ផ្លូវអាហារ	 (សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	 4	 ៖	 ជំងឺដែលកើតចែញពីទឹក	 និង	លាមក	
និងយន្តការចំពោះការឆ្លងរោគ)		 ។	 ជំងឺផែសែងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹក	 និងអនាម័យទូទៅ	 រួមមាន	ជំងឺឆ្លង 
តាមរយៈភា្នាក់ងរ	ចម្លងរោគផែសែងៗ	ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាកសំណល់រឹងនិងទឹក	។	 តំាងពីដើមរហូតដល់ចប់	សៀវភៅ 
គមែងស្វែ៊រនែះ	 ពាកែយថ	 "អនាម័យទូទៅ"	 សំដៅទៅលើការបនោ្ទាបង់	 ការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	 ការចោលកាក 
សំណល់រឹងនិងបែព័ន្ធបង្ហរូទឹក	។

	 ទិសដៅដ៏ចមែបងរបស់កម្មវិធី	 WASH	 នៅក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយនានា	 គឺដើមែបីកាត់បន�យជំងឺឆ្លងពីលាមក	
ចូលតាមផ្លវូអាហារ	និងការបែឈមមុខចំពោះជំងឺដែលកើតចែញពីភា្នាក់ងរចម្លងរោគតាមរយៈការលើកកម្ពស់៖	

	 ការអនុវត្តអនាម័យខ្លួនបែណឲែយបានល្អ	

	 ការផ្តល់ទឹកសមែប់ទទួលទានដែលមានសុវត�ិភាព	

	 ការកាត់បន�យហានិភ័យផ្នែកសុខភាពទាក់ទងនឹងបរិសា្ថាន

	 ល័ក្ខខ័ណ្ឌនានាដែលជួយឲែយបែជាជនរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អ	មានសែចក្តថី្លែថ្នរូ	ផសុខភាព	និងសន្តសុិខ។	

 តាមធម្មតា		ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក			និងបន្ទប់អនាម័យគែប់គែន់នឹងមិនធានាដល់ការបែើបែស់អស់លទ្ធភាព	ឬ	ឥទ្ធិពល	
លើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដោយខ្លួនឯងបានទែ	 ។	 ដើមែបីសមែចបាននូវផលបែយោជន៍ជាអតិបែបរមាពីការឆ្លើយតប 
មួយ	 	 វាចាំបាច់ណស់ដែលតែូវធានាថបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយមានព័ត៌មាន	ចំណែះ	 
ដឹង					និងការយល់ដឹងដែលចាំបាច់ក្នុងការទប់សា្កាត់ជំងឺទាក់ទងនឹងទឹក			និងទាក់ទងនឹងអនាម័យទូទៅ		និងក្នុងការកៀងគរ	
ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ក្នុងការរៀបចំ		និងការថែរកែសាហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះ។

	 ការបែើបែស់បែភពទឹក	និងបន្ទប់អនាម័យរួមគា្នា	អាចបង្កីនភាពងយរងគែះរបស់	សែ្តី	និងកុមារីចំពោះ	អំពើហិងែសា
ផ្លូវភែទ	និងទមែង់ផែសែងទៀតនែអំពើហិងែសាដែលទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ	ឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងសា្ថានភាពរបស់ជនភៀស		
ខ្លួន	ឬ	ភៀសសឹក	។			ក្នងុគោលបំណងកាត់បន�យ	ហានិភ័យ	ទំាងនែះឲែយស�តិ	ក្នុងកមែិតអបែបបរមា	និងដើមែបីផ្តល់ការឆ្លើយតប	
ដែលកាន់តែមានគុណភាពល្អសំខាន់គឺតែវូធានាឲែយបាននូវការចូលរួមរបស់សែ្តកី្នងុកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹក	និងអនាម័យទូទៅ	។	
ការចូលរួមបែកបដោយសមធម៌របស់សែ្តី	 និងបុរសក្នុងការរៀបចំផែនការ	 ការសមែចចិត្ត	 និងការគែប់	គែង	តាម 
	មូលដ្ឋាននឹងជួយធានាថបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានសែវាផ្គត់ផ្គង់ទឹក	និង 
	អនាម័យទូទៅបែកបដោយសុវត�ិភាព		និងងយសែួល		និងធានាថសែវាទាំងនោះមានលក្ខណៈសមសែប។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ

	 ការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយដែលបែសើរជាងមុនចំពោះសុខភាពសាធារណៈ	គឺអាចសមែចទៅបានតាមរយៈ	
ការតែៀមបង្ការដែលកាន់តែបែសើរឡើង	។	ការតែៀមបង្ការបែបនែះ	គឺជាលទ្ធផលនែសមត�ភាព	ទំនាក់ទំនង	និងចំណែះដឹង	
ដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល	 ភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	 អង្គការសង្គមសុីវិលក្នុងសែុក	 សហគមន៍	 និងបុគ្គលទាំងឡាយ	
ក្នុងការបែមើល	និងឆ្លើយតបបែកបដោយបែសិទ្ធភាពទៅនឹងឥទ្ធិពលនែមុខសញ្ញាហានិភ័យដែលនឹងអាចកើតក្នុងពែល
ខាងមុខ	 ។	 ចំណុចនែះ	 គឺផ្អែកទៅលើការវិភាគមួយអំពីហានីភ័យ	 និងការជាប់ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងបែព័ន្ធ	
បែកាសអាសន្នជាមុនផែសែងៗ	។	ការតែៀមបង្ការរួមមានការ	ធ្វើផែនការសមែប់យថភាព	ការដក់បំពែញឧបករណ៍	
និងគែឿងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងឃ្លាំង		ការរៀបចំសែវាកម្មនានា		សមែប់ពែលមានគែះអាសន្ន	និងតែៀមបមែុង		ការបណ្តុះបណ្តាល	
បុគ្គលិក		ពែមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការរៀបចំផែនការសហគមន៍			និងការហ្វឹកហ្វឺនជាក់ស្តែង។	

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំពូកផេសេងៗទៀត

	 បទដ្ឋានជាចែើននៅក្នុងជំពូកផែសែងៗទៀតមានទំនាក់ទំនងនឹងជំពូកនែះ	 ។	 ការរីកចមែើនដែលសមែចបានតាម	
បទដ្ឋាននានានៅក្នុងផ្នែកមួយជារឿយៗមានឥទ្ធិពល	 និងថែមទាំងកំណត់បានពីការរីកចមែើន	 នៅក្នុង	 ផ្នែកផែសែងៗ	
ទៀតផងដែរ	 ។	ដើមែបីឲែយការឆ្លើយតបមួយមានបែសិទ្ធភាព	 គឺតមែូវឲែយមានការសមែបសមែួល	 និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ
យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយផ្នែកផែសែងៗទៀត	។	ការសមែបសមែួលជាមួយអាជា្ញាធរ	មូលដ្ឋាន	និងទីភា្នាក់ងរដែលកំពុង	ឆ្លើយតប	
ដ៏ទែៗទៀតក៏មានភាពចាំបាច់ផងដែរក្នុងការធានាថ	តមែូវការនានា	តែូវបានឆ្លើយតប	ធានាថការខិតខំបែឹងបែងនានា
ពុំមានជាន់គា្នាទែ			ហើយថគុណភាពរបស់ទឹក	និងការធ្វើ			អនាម័យតែូវបានបែើបែស់អស់លទ្ធភាព។	

	 ឧទាហរណ៍	 នៅកន្លែងដែលបទដ្ឋាននានាផ្នែកអាហារូបត�ម្ភពុំតែូវបានឆ្លើយតប	 ភាពបនា្ទាន់នែការកែលម្អបទដ្ឋាន	
ផ្នែកទឹក	និងអនាម័យទូទៅកាន់តែមានលក្ខណៈធំធែងឡើង	ដោយសារតែភាពងយរងគែះរបស់បែជាជនចំពោះជំងឺនឹង	
មានការកើនឡើងយ៉ាងខា្លាំង	។	ដំណើរការដូចគា្នានែះតែូវអនុវត្តចំពោះបែជាជនដែលមានអតែបែវា៉ាឡង់	មែរោគអែដស៍	
និងជំងឺអែដស៍ខ្ពស់	ឬ	នៅកន្លែងដែលមានសមមាតែមនុសែសចាស់	ឬ	ជនពិការខ្ពស់	។	អាទិភាពនានា	គួរតែូវបានសមែច
ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននែព័ត៌មានដែលតែឹមតែូវដែលបានចែករំលែករវាងផ្នែកផែសែងៗ	 នៅពែលដែលសា្ថានភាពមាន	
ការវិវត្ត	 ។	 ឯកសារយោងក៏តែូវបានបង្កើតឲែយមានផងដែរនៅកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធ	 ចំពោះបទដ្ឋាននានាដែលសែបគា្នា	
និងបំពែញឲែយគា្នាទៅវិញទៅមក។

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ និងបទដ្ឋានស្នូល

	 ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានស្នូលនានានៅក្នុងសៀវភៅគមែងស្វែ៊រនែះ	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទាំងអស់តែូវអនុវត្ត	
តាមការណែនាំ	របស់គោលការណ៍ស្តីពីការការពារនានា		ទោះបីជាគោលការណ៍ទាំងនោះមិនមានអាណត្តិ	ក្នុងការការពារ
ឬ	 សមត�ភាព	 ឯកទែសក្នុងការការពារក៏ដោយ	 ។	 គោលការណ៍នានាពុំមាន	 "លក្ខណៈ	 ដច់ខាត"	 នោះទែពែះ	
មានការទទួលសា្គល់ថ		កាលៈទែសៈ		នានាអាចរឹតតែបិតដល់វិសាលភាពដែល		ទីភា្នាក់ងរនានាអាចមានលទ្ធភាពអនុវត្ត
គោលការណ៍ទាំងនោះ	។	ទោះជាយ៉ាងនែះក្តី	គោលការណ៍នានាឆ្លុះបញ្ចាំង		ពីការពែួយ		បារម្ភផ្នែកមនុសែសធម៌ជាសកល
ដែលតែូវណែនាំដល់ការធ្វើសកម្មភាពនៅគែប់ពែលទាំងអស់	។	
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 បទដ្ឋានស្នូលនានា	 គឺជាដំណើរការដែលមានសារៈសំខាន់	 និងជាបទដ្ឋានរបស់បុគ្គលិកដែលទទួលបានពីគែប់	
វិស័យទាំងអស់	។	បទដ្ឋានស្នលូនានា	គឺជាដំណើរការដែលមានសារៈសំខាន់	និងជាបទដ្ឋានរបស់បុគ្គលិកដែលទទួលបានពី
គែប់វិស័យទាំងអស់	។	បទដ្ឋានស្នូលចំនួន	6	រៀបរាប់ពីការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដែលផ្តាតលើការចូររួម	ការវាយតម្លែ	
ការសមែបសមែួល	 និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ	 ការបា៉ាន់បែមាណដំបូង	 និងការឆ្លើយតប	 សា្នាដែអនុវត្តការងរ	 តមា្លាភាព	
ការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិកជាជំនួយ		និងការតែួតតែមើល	និងគាំទែដល់បុគ្គលិក	។		បទដ្ឋានទាំងនោះផ្តល់នូវចំណុចយោង	
តែមួយគត់សមែប់វិធីសាសែ្តនានាដែលចង្អុលបង្ហាញពីបទដ្ឋានផែសែងៗទៀតទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនែះ។ 
ហែតុដូច្នែះហើយ	ទើបជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែសនិមួយៗតមែូវឲែយធ្វើការបែើបែស់ឲែយ	សែបគា្នាទៅនឹងបទដ្ឋានស្នលូនានា	ដើមែបី
ជួយសមែចឲែយបាននូវបទដ្ឋានផែសែងៗរបស់ខ្លួនផ្ទាល់		។		ជាពិសែសដើមែបីធានាបាននូវភាពតែឹមតែូវ		និងគុណភាពនែ
ការឆ្លើយតបណមួយ		ការចូលរួមរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ			រួមមាន	កែមុ	និងបុគ្គល
ទំាងឡាយដែលស�តិនៅក្នងុហានិភ័យញឹកញាប់បំផុតពែលមានគែះមហន្តរាយនានាគួរតែវូបានបែើបែស់ជាអតិបែបរមា	។

ភាពងាយរងគេះ និងសមត្ថភាពរបស់បេជាជនដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគេះមហន្តរយ 

 ផ្នែកនែះតែូវបានរៀបចំដើមែបីអានរួមគា្នាជាមួយនឹងបទដ្ឋានស្នូលនានា	និងដើមែបីពងែឹងបទដ្ឋានស្នូលទាំងនោះ។	

 វាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែលតែូវយល់ថ	បែការដែលខ្លួនជាមនុសែសវ័យក្មែង	ឬ	ចាស់	ជាសែ្ត	ីឬ	ជាជនពិការ	ឬ		មាន 
ផ្ទុកមែរោគអែដស៍នោះពុំធ្វើឲែយមនុសែសមា្នាក់មានភាពងយរងគែះ	 ឬ	 ស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់នោះទែ	 ។	 ផ្ទុយ	
ទៅវិញវា	 គឺជាកតា្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើគា្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទែ	 ដែលធ្វើឲែយមានភាពងយរងគែះនោះ	 ៖	
ឧទាហរណ៍	 មនុសែសដែលមានអាយុលើសពី	 70	 ឆ្នាំ	 រស់នៅតែឯង	 និងមានសុខភាពទែុឌទែមទំនងជាមានភាពងយ	
រងគែះជាងអ្នកដែលមានអាយុ	និងសា្ថានភាពសុខភាពបែហែលគា្នាដែលរស់នៅជាមួយគែួសារដែលមានសមាជិកចែើន	
និងដែលមានបែក់ចំណូលគែប់គែន់	។	ដូចគា្នានែះដែរ	បែសិនបើកុមារីអាយុ	3ឆ្នាំមា្នាក់រស់នៅដោយពុំមាន	អ្នកមើល
ថែនោះកុមារីនោះនឹងមានភាពងយរងគែះចែើនជាងឆ្ងាយណស់បើបែៀបធៀបទៅនឹងការដែលគែរស់នៅដោយមាន
ការថែរកែសាពីឪពុកមា្តាយដែលមានការទទួលខុសតែូវ	។  

	 ដោយសារបទដ្ឋាន		WASH		និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ	តែវូបានអនុវត្ត	ការវិភាគមួយពីភាពងយរងគែះ	និងសមត�ភាព	
ជួយធានាថការខិតខំបែឹងបែង	ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	បានគាំទែដល់	អ្នកទាំងឡាយ	ដែលមានសិទ្ធិ	
ទទួលបានជំនួយក្នុងលក្ខណៈមួយ	ដែលពុំមានការរីសអើង	និងដែលតែូវការ	ជំនួយនោះជាទីបំផុត	។	ចំណុចនែះតមែូវ	
ឲែយមានការយល់ដឹងល្អិតល្អន់មួយពីបរិបទតាមមូលដ្ឋាន		និងពីរបៀបដែលវិបត្តិជាក់លាក់មួយមានឥទ្ធិពលទៅលើកែុម				
បែជាជនជាក់លាក់នានាតាមមធែយាបាយផែសែងៗគា្នាដោយសារតែភាពងយរងគែះដែលមានសែប់ពីមុនមករបស់ពួកគែ	
(ឧ.	កែីកែបំផុត	ឬ	តែូវបានគែរីសអើង)		ការបែឈមមុខរបស់ពួកគែចំពោះការគំរាមកំហែងលើការការពារ(ឧ.	អំពើ	
ហិងែសាផ្នែកយែនឌ័រ	ដោយរាប់បញ្ចូល	ទាំងការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទផងដែរ)	ឧបែបទហែតុ	ឬ	អតែបែវា៉ាឡង់នែជំងឺ	(មែរោគ	
អែដស៍	ឬ	ជំងឺរបែង)	និងលទ្ធភាពឆ្លងជំងឺរាតតែបាត	(ឧ.	ជំងឺកញែ្ជិល	ឬ	ជំងឺអាសន្នរោគ)	។	គែះមហន្តរាយនានាអាចធ្វើឲែយ	
ភាពខ្វះខាតដែលមានសែប់ពីមុនមកកាន់តែអាកែក់ឡើង	។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	ការគំាទែចំពោះយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយ	
សមត�ភាពកែកឡើងវិញ	និងសមត�ភាពសា្តារឡើងវិញរបស់បែជាជន	គឺមានសារៈសំខាន់ណស់	។	គែចំាបាច់តែវូតែគំាទែ	
ដល់ចំណែះដឹង	 ជំនាញ	 និងយុទ្ធសាសែ្តរបស់ពួកគែ	 ហើយតែូវតែតស៊ូមតិដើមែបីឲែយពួកគែមានសិទ្ធិទទួលបានការ
គាំទែផ្នែកសង្គម	 ផ្លូវចែបាប់	ហិរញ្ញវត�ុ	 និងចិត្តសាសែ្តសង្គម	 ។	 ឧបសគ្គនានាផ្នែករាងកាយ	 វបែបធម៌	សែដ្ឋកិច្ច	 និងសង្គម	
ដែលពួកគែអាច	 	 	 បែឈមមុខក្នុងការទទួលបានសែវាកម្ម	 	 	 	 ទាំងនែះក្នុងលក្ខណៈគែប់គែន់មួយក៏ចាំបាច់តែូវតែ
ដោះសែយផងដែរ។	
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	 ចំណុចខាងកែមនែះបង្ហាញពីផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលនឹងធានាថ	សិទ្ធ	ិនិងសមត�ភាពរបស់បែជាជនដែលងយ				
រងគែះទាំងអស់តែូវបានគែគិតគូរពិចារណ	៖	

	 បែើបែស់ឲែយអស់លទ្ធភាពនូវការចូលរួមរបស់បែជាជនដោយតែូវធានាថ	គែប់កែុមតំណងទាំងអស់តែូវបានដក់
	 បញ្ចូលជាពិសែសអ្នកទាំងឡាយដែលមិនសូវមានវត្តមាន	(ឧ.	បុគ្គលនានាដែលមានការលំបាកក្នុងការបែសែ័យ
	 ទាក់ទង	ឬ	ក្នុងការធ្វើដំណើរ	អ្នកទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងសា្ថាប័ននានា	យុវជនដែលជួបបែទះនឹងភាពតក់ស្លុត	
	 និងកែុមដែលពុំមានតំណង	ឬ	តំណងតិចផែសែងៗទៀត	។

	 ការបំបែកទិន្នន័យទៅតាមភែទ			និងអាយុ	(0	-	លើស	80	ឆ្នាំ)	ក្នុងពែលធ្វើការបា៉ាន់បែមាណគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់
	 មួយក្នុងការធានាថ	ផ្នែក	WASH	គិតគូរបានគែប់គែន់ពីបែជាជនខុសៗគា្នា។

	 ធានាថសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន	ស្តីពីសិទ្ធិទទួលតែូវបានគែផែសព្វផែសាយ	ក្នុងលកុ្ខណៈមួយដែលមានការរួមបញ្ចូលគា្នា	
	 និងទៅដល់សមាជិកទាំងអស់ក្នុងសហគមន៍	។	

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

បទដ្ឋានអបេបបរម

២.  ការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក  អនាម័យទូទៅ  និង   
អនាម័យ ខ្លួនបេណ  (WASH)

 គោលបំណងរបស់កម្មវិធី	WASH	ណមួយ	គីដើមែបីលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ	និងអនាម័យបរិសា្ថានឲែយបានល្អ
ដើមែបីការពារសុខភាពដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងដែយាកែមខាងកែម	។	កម្មវិធី	WASH	បែកបដោយបែសិទ្ធភាពមួយ	
គឺពឹងផ្អែកទៅលើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរវាងទីភា្នាក់ងរ	 និងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយក្នុង 
គោលបំណង	 រកឲែយឃើញបញ្ហាផ្នែកអនាម័យខ្លនួបែណសំខាន់ៗ	 និង	 ដំណោះសែយដែលសមសមែបតាមវបែបធម៌។	
ការធានាបាននូវការបែើបែស់អស់លទ្ធភាពនូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	 និងសមា្ភារៈអនាម័យ	 ពែមទាំងការអនុវត្តការថែរកែសា	
អនាម័យខ្លួន	បែណបែកបដោយសុវត�ិភាពនឹងធ្វើឲែយមានឥទ្ធិពលធំទូលាយបំផុតទៅលើសុខភាពសាធារណៈ	។	

 ការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ	 មានសារៈសំខាន់ណស់ចំពោះការធ្វើអន្តរាគមន៍	 បែកបដោយជោគជ័យរបស់	
កម្មវិធី	 WASH	 ។	 ការផ្តាតទៅលើការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណមានលក្ខណៈទូទៅផង	 និងជាក់លាក់ផងដែរ។	
ក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនានា	ការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ	គឺជាផ្នែករួមមួយសមែប់	គែប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយតែូវបាន 
បង្ហាញនៅក្នុងសូចនាករនានាផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ទឹក	 ការបនោ្ទាបង់	 ការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	 ការគែប់គែងកាកសំណល ់
រឹងនិងការបង្ហូរទឹក	 ។	 កាន់តែជាក់លាក់ជាងនែះទៅទៀត	 	 ការផ្តាតគោលដៅនែះតមែង់ទៅរកបទដ្ឋានស្តីពីការលើក 
កម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណចំនួន			2		នៅក្នុងជំពូកនែះ		ហើយទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ	 

ជាក់លាក់ផែសែងៗទៀត	។	
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បទដ្ឋាន	WASH	ទី	1	៖	ការរៀបចំ	និងការអនុវត្តកម្មវិធី	WASH

តមែូវការកម្មវិធី	WASH	 របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់តែូវបានឆ្លើយតប	ហើយអ្នកបែើបែស់	
តែូវបានអនុញ្ញាតឲែយចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំ	ការគែប់គែង	និងការថែរកែសាហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកន្លែងដែល	
សមសែប	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	

	 កំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យសំខាន់ៗ	ទៅលើសារៈសំខាន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ	ដោយធ្វើការពិគែះយោបល់
	 ជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	និងបទដ្ឋានស្នូលទី	1	ទី	3	-	4	នៅទំព័រ	
	 55	-	56	)។

	 ផ្តល់	និងដោះសែយតមែូវការផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយសែបទៅតាម	
	 តមែូវការអាទិភាពរបស់ពួកគែ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។	

	 ស្វែងរកព័ត៌មានតែឡប់លក្ខណៈជាបែព័ន្ធទាក់ទងនឹងការរៀបចំ	និងភាពដែលអាចទទួលយកបានទាំងហែដ្ឋារចនា	
	 សម្ពន័្ធ	និងវិធីសាសែ្តផែសព្វផែសាយរបស់កែមុអ្នកបែើបែស់ខុសៗគា្នាទំាងអស់ស្តពីីសកម្មភាពរបស់កម្មវិធី	WASHទំាងអស់	
	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី		1	ទី	3	និងទី	4	នៅទំព័រ	55-	56)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 គែប់កែុមទាំងអស់ក្នុងចំណោមបែជាជន	ដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានដោយសុវត�ិភាព	និងសមធម៌នូវធនធាន	និង
	 ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	 WASH	 បែើបែស់ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្តល់ឲែយ	 និងចាត់វិធានការកាត់បន�យហានិភ័យផ្នែក 
	 សុខភាពសាធារណៈ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទី	2	នៅទំព័រ	94)	។

	 បុគ្គលិក	WASH	ទាំងអស់ផែសព្វផែសាយបានយ៉ាងចែបាស់លាស់			និងបែកបដោយការគោរពដល់បែជាជនដែលទទួល	
	 រងផលប៉ះពាល់	និងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់គមែងដោយបើកចំហជាមួយពួកគាត់ដោយរាប់បញ្ចូល	ទាំងការដឹង	
	 ពីរបៀបឆ្លើយទៅនឹងសំណួរផែសែងៗរបស់សមាជិកសហគមន៍ទាក់ទងនឹងគមែង	។	មានបែព័ន្ធមួយរួចជាសែច
	 សមែប់ការគែប់គែង	និងការថែរកែសាហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅពែលដែលសមសែបហើយកែុមខុសៗគា្នារួមចំណែកដោយ	
	 សមធម៌	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 អ្នកបែើបែស់ទាំងអស់មានការពែញចិត្តដែលថការរៀបចំ	និងការអនុវត្តកម្មវិធី	WASH		បាននាំទៅរកការបង្កើន	
	 សន្តិសុខ	និងការសា្តារឡើងវិញនូវសែចក្តីថ្លែថ្នូរ	។	

សេចក្តីណេនំា

1.	 ការបា៉ាន់បែមាណពីតមែូវការនានា	៖	ការបា៉ាន់បែមាណ	គឺចាំបាច់តែូវមានដើមែបីរកឲែយឃើញនូវការអនុវត្តបែកបដោយ	
ហានិភ័យនានាដែលអាចនឹងបង្កើននូវភាពងយរងគែះ	 និងដើមែបីបែមើលមើលពីជោគជ័យដែលទំនងជាកើតមាន
ទំាងសមែប់ការផ្តល់ហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ	WASH	និងសកម្មភាពនានាសមែប់លើកកម្ពស់	អនាម័យខ្លនួបែណផងដែរ	។	
ហានិភ័យសំខាន់ៗទំនងជាបែមូលផ្តុំនៅលើសុវត�ិភាពរាងកាយក្នងុការទៅបែើបែស់ហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ	ផែសែងៗការរីស
អើងចំពោះកែមុនានា	ដែលគែមិនសូវរាប់រកធ្វើឲែយប៉ះពាល់	លទ្ធភាពទទួលបានការបែើបែស់	និងការថែទំាបង្គន់អនាម័យ
ការ	មិនលាងដែជាមយួនឹងសាបូ៊	ឬ	ជមែើសផែសែងមួយទៀតការដង	និងការផ្ទកុទឹកដោយ	គា្មានអនាម័យ	ពែមទំាងការទុកដក់	
និងការរៀបចំម្ហបូអាហារដោយខ្វះអនាម័យ	។	ការបា៉ាន់បែមា៉ាណតែវូតែពិនិតែយ	មើលទៅលើធនធាននានាដែលមានសមែប់

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

បែជាជនក៏ដូចជាចំណែះដឹង	 	 និងការអនុវត្តជាមូលដ្ឋានដើមែបីធ្វើឲែយសកម្មភាពផែសព្វផែសាយនានាមានបែសិទ្ធភាព 
ពាក់ព័ន្ធគា្នា			និងមានភាពចែបាស់លាស់	។		និយមសង្គម	និងវបែបធម៌ដែលអាចជួយសមែបសមែួល	និង/ឬ	ធ្វើឲែយខូច 
ដល់ការបែកានខ់ា្ជាប់នូវការអនុវត្ត	 និងការថែរកែសាអនាម័យខ្លួនបែណបែកបដោយសុវត�ិភាពគួរតែូវបានកំណត់ជាផ្នែក 
មួយនែការបា៉ាន់បែមាណលើកដំបូង	និងជាបន្តបនា្ទាប់ទៀត	។	ការបា៉ាន់បែមាណ	តែូវយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែស	ទៅ
លើតមែូវការនានារបស់បែជាជនដែលងយរងគែះ	 ។	 បែសិនបើការពិគែះយោបល់ជាមួយកែុមណមួយរបស់ 
បែជាជនដែលងយរងគែះពុំអាចធ្វើទៅបានទែ	 ចំណុចនែះគួរតែូវបានសរសែរបញ្ជាក់ឲែយបានចែបាស់លាស់ក្នុង 
របាយការណ៍បា៉ាន់បែមាណ	 ហើយតែូវដោះសែយឲែយបានឆប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	 (សូមមើលបទដ្ឋាន	

ស្នូលទី	3	នៅទំព័រ	61)	។
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២. ការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបេណ

 ការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ	គឺជាវិធីសាសែ្តដែលបានគែងទុក	និងមានលក្ខណៈជាបែព័ន្ធមួយដើមែបីជួយ	
បែជាជន	 ឲែយមានលទ្ធភាពចាត់វិធានការការពារ	 និង/ឬ	 កាត់បន�យជំងឺនានាដែលកើតចែញពីទឹក	 អនាម័យទូទៅ	
នងិអនាមយ័ខ្លនួបែណ	។	វាកច៏ាបំាចផ់ងដែរដែលតែវូផ្តលន់វូមធែយាបាយជាក់ស្ដែងមយួក្នងុ					ការសមែបសមែលួការចលូរមួ	
របស់សហគមន៍	គណនែយែយភាព	និងការតែួតពិនិតែយនៅក្នុងកម្មវិធី	WASH	។	

	 ការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លនួបែណតែវូតមែង់ទិសទៅរកការទាញយកចំណែះដឹង	ការអនុវត្ត	និងធនធានផែសែងៗរបស់	
បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ក៏ដូចជាទៅលើភ័ស្តុតាងជាក់ស្តែងរបស់កម្មវិធី	WASH	ក្នុងពែលបច្ចុបែបន្នដើមែប ី
កំណត់ថតើគែអាចការពារសុខភាពសាធារណៈបានល្អបំផុតដោយរបៀបណ	 ។	 ការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការធានាថ	 បែជាជនបែើបែស់បានល្អជាទីបំផុត	 នូវទឹក	 ហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធដែលអំណោយផលដល់ការថែរកែសា 
អនាម័យ	 ទូទៅ	 និងអនាម័យខ្លួនបែណ	 និងសែវាកម្មនានាដែលគែបានផ្តល់ឲែយ	ហើយរាប់បញ្ចូលទាំងបែតិបត្តិការ	 និង 
ការថែរកែសាហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែកបដោយបែសិទ្ធភាពផងដែរ	។	កតា្តាសំខាន់ៗចំនួន	3	រួមមាន	៖	

1.	 ការចែករំលែកព័ត៌មាន	និងចំណែះដឹងឲែយគា្នាទៅវិញទៅមក		

2.	 ការបែមូលផ្តុំសហគមន៌ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់

3.	 ការផ្តល់សមា្ភារៈ	និងហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ

 ការបែមូលផ្តុំសហគមន៍មានភាពសមសែបជាពិសែសនៅក្នុងអំឡុងពែលមានគែះមហន្តរាយកើតឡើង	 ដោយសារ	
ការផ្ដោតជាសំខាន់	គឺទៅលើការលើកទឹកចិត្តបែជាជនឲែយចាត់វិធានការការពារសុខភាពរបស់ខ្លួន	។	នៅកន្លែងដែលអាច
ធ្វើទៅបានសកម្មភាពលើកកម្ពស់នានាតែូវដក់បញ្ចលូនូវវិធីសាសែ្តផែសែងៗដែលមានការទាក់ទងគា្នាទៅវិញទៅមក	ជាជាង	
ការផ្តាតទៅលើតែការផែសព្វផែសាយសារផែសែងៗជាសាធារណៈរួមគា្នា	។

បទដ្ឋានលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទី	1	៖	ការអនុវត្តការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ

បុរស	 សែ្តី	 និងកុមារគែប់អាយុទាំងអស់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានការយល់ដឹងពីហានិភ័យផ្នែកសុខភាព	 
សាធារណៈសំខាន់ៗ	ហើយតែវូបានធ្វើការបែមូលផ្តុឲំែយបង្កើតវិធានការនានាដើមែបីទប់សា្កាត់ការធ្វើឲែយខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌផែសែងៗផ្នែកអនាម័យខ្លួនបែណ	 និងដើមែបីបែើបែស់	 និងថែរកែសាហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផែសែងៗដែល
តែូវបានផ្តល់ឲែយ	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ផ្តល់ព័ត៌មានលក្ខណៈជាបែព័ន្ធស្តីពីហានិភ័យនានាដែលទាក់ទងនឹងអនាម័យខ្លួនបែណ			និងសកម្មភាពនែការទប់	
	 សា្កាត់ផែសែងៗ	ដោយបែើបែស់បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយជាសាធារណៈដែលសមសែប	(សូមមើលសែចក្ត	ីណែនំាទី	1-2)។

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 រកឲែយឃើញនូវកតា្តាជាក់លាក់ផ្នែកសង្គម	វបែបធម៌	ឬ	សាសនាដែលនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តកែុមសង្គមខុសៗ	គា្នានៅ
	 ក្នុងសហគមន៍	ហើយបែើបែស់កែុមទាំងនោះជាមូលដ្ឋានសមែប់យុទ្ធសាសែ្តផែសព្វផែសាយ	ពីការលើកកម្ពស់អនាម័យ
	 ខ្លួនបែណ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

	 បែើបែស់វិធីសាសែ្តផែសព្វផែសាយពីអនាម័យខ្លួនបែណដែលទាក់ទងគា្នាទៅវិញទៅមកនៅកន្លែងណក៏ដោយដែលអាច 
	 ធ្វើទៅបានក្នងុគោលបំណងធានាឲែយបាននូវការសន្ទនា	និងការពិភាកែសាជាប់ជាបែចំាជាមួយអ្នកទំាងឡាយដែលទទួល 
	 រងផលប៉ះពាល់(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

 ក្នុងភាពជាដែគូជាមួយសហគមន៍ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ធ្វើការតែួតពិនិតែយមើលជាបែចាំលើការអនុវត្តការ 
	 ថែរកែសាអនាម័យខ្លួនបែណសំខាន់ៗ	និងការបែើបែស់ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគែផ្តល់ឲែយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទ ី
	 3	និង	បទដ្ឋានស្នូលទី	5	សែចក្តីណែនាំទី	1	ទី	3-5	នៅទំព័រ	69	-70)	។

	 ចរចាជាមួយបែជាជន	 និងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងការកំណត់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ	 និងសា្ថានភាពសមែប់អ្នកបែមូល 
	 ផ្តុំតាមសហគមន៍	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)។

សូចនាករសំខាន់	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 កែុមអ្នកបែើបែស់ទាំងអស់អាចរៀបរាប់		និងបង្ហាញពីអ្វីដែលពួកគែបានធ្វើដើមែបីទប់ទល់កុំឲែយសា្ថានភាពអនាម័យ 
	 ខ្លួនបែណកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់	ដែលគែផ្តល់ឲែយតែូវបានបែើបែស់យ៉ាងតែឹមតែូវ	និងតែូវបានថែទាំជាប់ជាបែចាំ។

	 បែជាជនទាំងអស់លាងសមា្អាតដែរបស់ខ្លួនបនា្ទាប់ពីបនោ្ទាបង់រួចបនា្ទាប់ពីលាងគូថឲែយកុមារ	មុនពែលទទួលទាន	និង 
	 រៀបចំម្ហូបអាហារ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។	

	 សកម្មភាព	និងសារស្តពីីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទាំងអសជួ់យដោះសែយបញ្ហាអាកបែបកិរិយនិងការយល់
	 ខុសសំខាន់ៗ	ហើយតែូវបានតមែង់ទិសទៅរកអ្នកបែើបែស់គែប់កែុមទាំងអស់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)។

	 តំណងនានាមកពីគែប់កែុមអ្នកបែើបែស់ទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំផែនការ	ការបណ្តុះបណ្តាលការអនុវត្ត
		 ការតែួតពិនិតែយ	និងវាយតម្លែលើការងរលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-6	និង	បទដ្ឋាន	
	 ស្នូលទី	1		សែចក្តីណែនាំទី	1	-	5	នៅទំព័រ	56	-	57)	។

	 អ្នកថែទាំកុមារតូច		និងទារកតែូវបានផ្តល់ឲែយនូវមធែយាបាយនានាសមែប់ការបោះចោលលាមកកុមារបែកបដោយ	
	 សុវត�ិភាព	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការបនោ្ទាបង់ទី	1	នៅទំព័រ	105	និងសែចក្តីណែនាំទី	6)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការផ្ដោតគោលដៅឆ្ពោះទៅរកហានិភ័យ		និងអាកបែបកិរិយផ្នែកអនាម័យជាអាទិភាព	៖	ការយលើដឹងដែលទទួលបាន	
តាមរយៈការបា៉ាន់បែមាណពីហានិភ័យ	ភារកិច្ច	និងការទទួលខុសតែូវផ្នែកអនាម័យខ្លួនបែណ	ពីកែុម	ខុសៗគា្នាគួរ
តែូវបាន	បែើបែស់ដើមែបីរៀបចំផែនការ	 និងកំណត់អាទិភាពជំនួយ	ដើមែបីធ្វើឲែយលំហូរព័តម៌ាន	 រវាងអ្នកអនុវត្តការងរ	
មនុសែសធម៌	 និងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់តែូវបានកំណត់គោលដៅយ៉ាងតែឹមតែូវ	 និងដោះសែយរាល់ការ
យល់ខុសនានាបែសិនបើរកឃើញ	។

2.	 ការចូលទៅដល់បែជាជនគែប់ផ្នែកទាំងអស់	៖	នៅដំណក់កាលដំបូងនែគែះមហន្តរាយមួយ	វាអាចនឹង	ចាំបាច់តែូវ
	 ពឹងផ្អែកទៅលើបែព័ន្ធព័ត៌មានសាធារណៈដើមែបីធានាថ	បែជាជនជាចែើនទទួលបានព័ត៌មាន	សំខាន់	ៗស្តីពីការកាត់
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	 បន�យហានិភ័យផ្នែកសុខភាព	។	កែុមខុសៗគា្នាគួរទទួលបានព័ត៌មាន	ការអប់រំ	 និងសមា្ភារៈទំនាក់ទំនងខុសៗគា្នាតាម 
	 រយៈបែព័ន្ធទំនាក់ទំនងផែសែងៗ	ដើមែបីឲែយព័ត៌មានបានទៅដល់គែប់សមាជិកបែជាជនទាំអស់	 ។	 	 	ការងរនែះមាន	 
	 សារៈសំខាន់ជាពិសែសសមែប់អ្នកទំាងឡាយដែលមិនចែះអកែសរ	 មានការលំបាកក្នុងការបែសែ័យទាក់ទង	 និង/ឬ	 
	 ពុំមានវិទែយុ	ឬ	ទូរទសែសន៍	។		សារព័ត៌មានដែលពែញនិយម	(លោ្ខាន	ចមែៀង	ការសម្ដែងលោ្ខានតាមផ្លូវ	របាំ	។ល។	ក៏	 
	 អាចមានបែសិទ្ធភាពផងដែរ	 នៅក្នុងកាលៈទែសៈបែបនែះ	 ។	 ការសមែបសមែួលជាមួយកមែងអប់រំនឹងមានសារៈ 
	 សំខាន់ក្នុងការកំណត់ពីឱកាសនានាសមែប់អនុវត្តសកម្មភាពថែរកែសាអនាម័យខ្លួនបែណនៅតាមសាលារៀននានា។ 

3.	 វិធីសាសែ្តទាក់ទងគា្នាទៅវិញទៅមក	៖	សមា្ភារៈផែសែងៗ	និងវិធីសាសែ្តដោយមានការចូលរួមដែលសមសែបតាមវបែបធម៌
ផ្តល់នូវឱកាសដែលមានបែយោជន៍នានាសមែប់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការរៀបចំផែនការ	និងតែួត
ពិនិតែយការរីកចមែើនផ្នែកអនាម័យខ្លនួបែណរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់	។		វាក៏ផ្តល់ឲែយបែជាជនផងដែរនូវឱកាសលើកឡើងនូវ	
សណំូមពរ	ឬ	ការប្ដឹងតវា៉ានានាអំពកីម្មវិធនីៅពែលដែលចាំបាច់	។	ការរៀបចផំែនការ			សមែបក់ារលើកម្ពសអ់នាមយ័ខ្លនួ	
បែណតែូវតែសមសែបទៅនឹងវបែបធម៌	។	សកម្មភាពលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួន			បែណចាំបាច់តែូវអនុវត្ត	ដោយអ្នក	
សមែបសមែួលនានា		ដែលមានអាកបែបកិរិយ			និងជំនាញក្នុងការធ្វើការជាមួយកែុមនានាដែលអាចនឹងចែករំលែក	
នូវជំនឿនិងការបែតិបត្តិដែលផ្ទុយពីជំនឿ	 និងការបែតិបត្តិផ្ទាល់របស់ខ្លួន	 (ឧ.	 ចំពោះវបែបធម៌មួយចំនួន	 គែមិនអាច	
ទទួលយកបានទែ	បែការដែលស្តែីនិយយជាមួយបុរសដែលខ្លួនមិនសា្គល់)។

4.	 បន្ទុកការងរចែើនលើសលប់	៖	វាមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងការធានាថ	ពុំមានកែុមណមួយ(ឧ.	សែ្តី)	នៅក្នុង
ចំណោមបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានការទទួលខុសតែូវចែើនលើសលប់ចំពោះសកម្មភាពលើកកម្ពស់	
អនាម័យខ្លនួបែណ	ឬ	ការគែប់គែងលើសកម្មភាពនានាដែលលើកកម្ពស់អនាម័យ	ខ្លនួបែណ	។	ផលបែយោជន៍នានា
ដូចជាការបណ្តុះបណ្តាល	និងឱកាសការងរ	គួរតែូវបានផ្តល់ឲែយសែ្តី	បុរស	និងកែុមដែលគែមិនសូវរាប់រក។

5.	 អាណត្តិ	និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនានាសមែប់អ្នកកៀងគរតាសហគមន៍	៖	ការបែើបែស់ភា្នាក់ងរចុះតាមមូលដ្ឋាន	ឬ	អ្នកចុះ
	សួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះផ្តល់នូវមធែយាបាយដែលទាក់ទងគា្នាកាន់តែចែើន	បែកបដោយសកា្តានុពលមួយក្នុងការចូលទៅជួប
បែជាជនក្នងុចំនួនដ៏ចែើន	ក៏បុ៉នែ្តភា្នាក់ងរទំាងនែះនឹងតែវូការការគំាទែដើមែបីអភិវឌែឍជំនាញ	សមែបសមែលួ។	ជាកាណែនាំ 
តែួសៗមួយអំពីសា្ថានភាពក្នុងជំរំុមួយ	 វាគួរតែមានអ្នកផែសព្វផែសាយអនាម័យខ្លួនបែណ/អ្នកកៀងគរសហគមន៍ចំនួន	 
2នាក់	សមែប់សមាជិក	1	000នាក់	ក្នុងចំណោមបែជាជនដែលទទួល	រងផលប៉ះពាល់	។	អ្នកកៀងគរតាម	សហគមន៍
ក៏អាចតែវូបានគែជួលឲែយធ្វើជាអ្នកធ្វើការបែចាំថ្ងែដោយមានកិច្ចសនែយាការងរ	 ឬ	 ក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គែចិត្ត	 និងដោយ	
យោងទៅ	លើចែបាប់របស់បែទែស	។	ទោះបីជាភា្នាក់ងរនានាទទួលបានបែក់ដំណច់	ឬ	ជាអ្នកស្ម័គែចិត្តក៏ដោយ	ក៏គែ 
តែវូពិភាកែសាជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 អង្គការនានាដែលកំពុងអនុវត្ត	 និងគែប់កមែងទំាងអស់ផងដែរ	 
ដើមែបីជៀសវាងការបង្កើតឲែយមានភាពតានតឹង	 និងការបន្ទច់បង្អាក់ដល់និរន្តរភាពរយៈពែលវែងនែបែព័ន្ធនានាដែល	
មានសែប់ហើយ	។	

6.	 ការលើកទឹកចិត្តឲែយកែុមខុសៗគា្នាធ្វើសកម្មភាព	៖	វាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែលតែូវដឹងថ	សុខភាពអាច	មិនមែន	
ជាកតា្តាជំរុញដែលសំខាន់ជាងគែបំផុតសមែប់ការផ្លាស់ប្តូរនានាចំពោះអាកបែបកិរិយឡើយ	។	តមែូវការ	ឯកជនភាព	
សុវត�ិភាព	ភាពងយសែួល	ការសង្កែតលើផ្នែកសាសនា	និងបទដ្ឋានវបែបធម៌	សា្ថានភាពសង្គម	និងការឲែយ	តម្លែ			អាច 
ជាកមា្លាងំជំរុញដែលខា្លាងំជាងការសនែយាធ្វើឲែយសុខភាពមានភាពបែសើរឡើង	 ។	 កតា្តាជំរុញទាំងនែះចាំបាច់តែូវគិតគូរ	 
នៅពែលរៀបចំសកម្មភាពផែសព្វផែសាយនានា	ហើយតែូវតែដក់បញ្ចូលឲែយមានបែសិទ្ធភាពទៅក្នុងការរៀបចំ	និងការ	
កំណត់ទីតាំងហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដោយសែបជាមួយនឹងកែុមវិស្វករ	។	 	ការសង្កត់ធ្ងន់មិនគួរធ្វើតែទៅលើការ

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ផ្លាសប់្តរូអកបែបកិរិយរបស់បុគ្គលតែមួយមុខបុ៉ណោ្ណោះទែ	 ក៏បុ៉ន្តែទៅលើការបែមូលផ្តុកំ្នងុសង្គម	 និងការធ្វើការជាមួយកែុម
នានាផងដែរ។

បទដ្ឋានលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទី	2	៖	ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ	និងការបែើបែស់សមា្ភារៈអនាម័យ

បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	មានលទ្ធភាពទទួលបាន	និងចូលរួមនៅក្នងុការ	កំណត់	និ
ងលើកកំពស់ការបែើបែស់សមា្ភារៈអនាម័យខ្លួនបែណដើមែបីធានាបាននូវអនាម័យ	សុខភាព	សែចក្តីថ្លែថ្នូរ	និង	
សុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួន	។ 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ពីគែះយោបល់ជាមួយ		បុរស	សែ្តី	និងកុមារគែប់វ័យទាំងអស់ស្តីពីសមា្ភារៈអនាម័យអាទិភាពនានាដែលពួកគែតែូវការ	
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	ទី	3	-4)	។

	 អនុវត្តការបែងចែកសមា្ភារៈអនាម័យឲែយទាន់ពែលវែលាដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការជាបនា្ទាន់របស់សហគមន៍ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2	-	3)	។

	 អនុវត្តការតែួតពិនិតែយកែយពែលបែងចែកដើមែបីបា៉ាន់បែមាណពីផលបែយោជន៍	និងកាពែញចិត្តរបស់អ្នកទទួលផល
	 ចំពោះសមា្ភារៈអនាម័យនានាដែលបានចែកជូន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3	និងទី	5)	។

	 អង្កែត		និងវាយតម្លែពីការបែើបែស់ជមែើសផែសែងៗទៀតចំពោះការបែងចែកសមា្ភារៈអនាម័យ	ឧទាហរណ៍	ការផ្តល់
	 ជូនជាបែក់	ប័ណ្ណទូទាត់	និង/ឬ	 របស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	(NFI)	(សូមមើល	សន្តសុិខសែបៀង	-	បទដ្ឋាន 
	 ស្តីពីការផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់ទី	1	នៅទំព័រ200)	។	

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	

	 សែ្តី	បុរស	និងកុមារមានលទ្ធភាពទទួលបានសមា្ភារៈអនាម័យ		ហើយសមា្ភារៈទាំងនែះតែូវបានបែើបែស់បែកបដោយ 
	 បែសិទ្ធភាពក្នុងការថែរកែសាសុខភាព	សែចក្តីថ្លែថ្នូរ	និងសុខុមាលភាព	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	ទី7	និងទី	9)	។	

	 សែ្តី			និងកុមារីទាំងអស់ដែលគែប់អាយុមានរដូវតែូវបានផ្តល់ឲែយនូវសមា្ភារៈដែលសមសែបនានាសមែប់ធ្វើអនាម័យ	
	 ពែលមានរដូវបនា្ទាប់ពីការពិគែះយោបល់ជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំ	ទី
	 5	និងទី	8)	។

	 សែ្តី	បុរស	និងកុមារទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន	និងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការបែើបែស់បែកបដោយ
	 សុវត�ិភាពនូវសមា្ភារៈអនាម័យនានាដែលពួកគាត់មិនធា្លាប់បែើ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

	 ពត៌័មានស្តពីីពែលវែលា	ទីតំាង	ខ្លមឹសារ			និងកែមុគោលដៅនានាសមែប់ការបែងចែកនូវរបស់របរមិនមែនជាម្ហបូអាហារ	
	 តែូវបានផ្តល់ជូនបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3	-	5)	។

	 សុវត�ភិាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងរបស់បុគ្គលិកតែវូបានចាត់ទុកជាអាទិភាពនៅពែលរៀបចំការ
		 បែងចែករបសរ់បរមិនមែនជាម្ហូបអាហារ	(សូមមើលគោលការណស៍្តពីកីារការពារទ	ី1	សែចក្តណីែនាទំ	ី1-3	នៅទពំរ័		
	 33-34)។
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សេចក្តីណេនាំ

1.	 សមា្ភារៈអនាម័យមូលដ្ឋាន	៖	កញ្ចប់សមា្ភារៈអនាម័យអបែបបរមាជាមូលដ្ឋានមួយមាន	បែដប់ដក់ទឹក	(ធុងទឹក	សាប៊ូ	

 សមែប់ដុះខ្លួន	និងបោកគក់	និងសមា្ភារៈអនាម័យពែលមានរដូវ)	។

បញ្ជីសមា្ភារៈអនាម័យជាមូលដ្ឋាន

ឧបករណ៍សមែប់ដឹកទឹកចំណុះ	10	-20	លីតែ	 1/គែួសារ

ឧបករណ៍សមែប់ផ្ទុកទឹកចំណុះ	10	-20	លីតែ 1/គែួសារ

សាប៊ូដុសខ្លួនទម្ងន់	200	កែម សមែប់មនុសែសមា្នាក់ក្នុង	1ខែ

សាប៊ូសមែប់បោកគក់ទម្ងន់	200	កែម1 សមែប់មា្នាក់ក្នុង1ខែ

សមា្ភារៈដែលអាចទទួលយកបានសមែប់ធ្វើអនាម័យពែលមានរដូវ	
ឧ.	កែណត់កូតុងដែលអាចបោកគក់បាន

1	សមែប់មនុសែសមា្នាក់

2.	 ការសមែបសមែួល	៖	ពិភាកែសាជាមួយអ្នករៀបចំកមែងទីជមែក		និងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ថតើគែតែូវ
	 ការរបសរ់បរដែលមនិមែនជាសែបៀងអាហារបន�ែមទៀត	ដចូជាភយួដែលមនិមានដកប់ញ្ចលូនៅក្នងុសមា្ភារៈអនាមយ័		
	 ជាមូលដ្ឋានដែរឬទែ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារទី	1	នៅទំព័រ	269)។
 
3.	 ការចែកចាយសមា្ភារៈអនាម័យឲែយទាន់ពែលវែលា	៖	ដើមែបីធានាបាននូវការចែកចាយសមា្ភារៈអនាម័យឲែយទាន់	ពែលវែលា	
	 ចំាបាច់តែូវចែកចាយសមា្ភារៈអនាម័យសំខាន់ៗមួយចំនួន	(សាបូ៊	ធុងទឹក	។ល។)	ដោយពំុចំាបាច់មាន	ការយល់ពែម
	 ពីបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់				ហើយកែយមកតែូវមានការយល់ពែមទាក់ទងនឹងការចែកចាយនាពែល
	 អនាគតបនា្ទាប់ពីមានការពិគែះយោបល់	។
 
4.	 តមែូវការជាអាទិភាព	៖		បែជាជនអាចជែើសរីសយកការលក់របស់របរផែសែងៗដែលគែផ្តល់ឲែយបែសិនបើតមែូវការ	
	 ជាអទិភាពរបស់ពួកគែមិនតែូវបានឆ្លើយតបឲែយបានតែមឹតែវូទែនោះ	ហែតុដូច្នែះហើយចំាបាច់តែវូគិតគូរពីជីវភាពរបស់
	 បែជាជននៅពែលរៀបចំផែនការចែកចាយ	។
 
5.	 ភាពសមសែប៖	តែវូមានការយកចិត្តទុកដក់ដើមែបីជៀសវាងការកំណត់យកបែភែទផលិតផលនានា	ដែលពួកគែអាច	
	 នឹងមិនបែើដោយសារតែមិនធា្លាប់បែើបែស់	ឬ	អាចនឹងបែើបែស់ខុស	(ឧ.	សមា្ភារៈនានាដែលពួកគែអាចយល់ចែឡំថ
	 ជាសែបៀងអាហារ)។	នៅពែលដែលសមសែបតាមវបែបធម៌	ឬ	តាមការនិយម	សាបូ៊មែសៅ	សមែប់បោកគក់អាចតែវូបាន		
	 កំណត់យកមកបែើបែស់ជំនួសឲែយសាប៊ូដុំសមែប់បោកគក់	។

6.	 ការដក់ជំនួស៖	គួរមានការគិតគូរអំពីរបស់របរបែើបែស់នានាដែលតែវូដក់ជំនួសនៅពែលដែលចំាបាច់	។

7.	 តមែូវការពិសែស	៖	បែជាជនមួយចំនួនដែលមានតមែូវការពិសែស	(	ឧ.	ការបនោ្ទាបង់ដោយមិនដឹងខ្លួន	ឬ		ជំងឺ	
	 រាគរូសធ្ងន់ធ្ងរ)	អាចតែូវការបរិមាណសមា្ភារៈអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនជាចែើនទៀត	ដូចជា	សាប៊ូ	ជាដើម។	ជនពិការ	ឬ	អ្នក
	 ទាំងឡាយដែលមិនអាចងើបពីគែរួចអាចតែូវការសមា្ភារៈផែសែងៗបន�ែមទៀតដូចជា	 កនោ្ថារសមែប់ដក់លើគែ	 ។ 
	 សមា្ភារៈមួយចំនួនអាចនឹងតមែូវឲែយមានការកែសមែួល	 ដើមែបីបែើបែស់ឲែយមានអនាម័យ	 (ដូចជា	 កនោ្ថារ	 ដែលមាន 
	 បែហោង	ឬ	កៅអីដែលមានកនោ្ថារ)	។

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

8.	 អនាម័យពែលមានរដូវ	៖	តែូវមានការបញ្ញត្តអំពីការបោកគក់ដោយបែុងបែយ័ត្ន	ឬ	ការបោះចោលសមា្ភារៈ	អនាម័យ	
	 ពែលមានរដូវ	។
 
9.	 សមា្ភារៈបន�ែម	៖	ការបែតិបត្តផិ្នែកសង្គម	និងវបែបធម៌ដែលមានសែប់អាចនឹងតមែវូឲែយមានលទ្ធភាព	ទទួលបានសមា្ភារៈ	
	 សមែប់ធ្វើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀត	 ។	ដោយអាចរកបាន	សមា្ភារៈទាំងនែះ	 (សមែប់មនុសែសមា្នាក់ក្នុងមួយខែ) 
	 មានដូចខាងកែម	៖	

 	 ថ្នាំដុះធ្មែញ	75	មិល្លីលីតែ/	100	កែម	

 	 ចែសដុះធ្មែញមួយ

 	 សាប៊ូកក់សក់	250	មិល្លីលីតែ

	 	 ឡែលាបសែបែកចំណុះ	250	មិល្លីលីតែសមែប់ទារក	និងកុមាររហូតដល់អាយុ	2	ឆ្នាំ

	 	 ផ្លែឡាមចំនួន	1	ដែលតែូវបោះចោលកែយពែលបែើបែស់

 	 ខោ/អាវក្នុងសមែប់សែ្តី	និងកុមារីដែលគែប់អាយុមានរដូវ

	 	 ចែសសិតសក់	និង/ឬ	កែសសិតសក់មួយ

	 	 កនែ្តកាត់កែចក

	 	 កន្ទបសមា្អាតលាមកកុមារ	(កន្ទបកុមារ)	និងកនោ្ថារសមែប់កុមារ	(ដោយផ្អែកទៅលើតមែវូការតាមគែសួារ)	។
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៣. ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

	 ទឹកមានសារៈសំខាន់បំផុតសមែប់ជីវិត	សុខភាព	និងសែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់មនុសែស	។		នៅក្នុងសា្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹង 
ពុំមានទឹកគែប់គែន់ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការជាមូលដ្ឋានបានឡើយ	 ហើយក្នុងករណីទាំងនែះ	 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	
សមែប់ផឹក	បែកបដោយសុវត�ភិាពក្នងុកមែតិមួយអាចរស់រានបាន	គឺមានសារៈសំខាន់ខា្លាងំបំផុត		។		ក្នងុករណីភាគចែើន	
បញ្ហាសុខភាពចមែបងៗ	 គឺបណ្តាលមកពីការធ្វើអនាម័យខ្លួនបែណមិនបានតែឹមតែូវ	 ដោយសារទឹកមិនគែប់គែន់	 និង 
តាមរយៈការបែើបែស់ទឹកដែលមានមែរោគ	។

បទដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកទី	1	៖	លទ្ធភាពទទួលបាន	និងបរិមាណទឹក

បែជាជនទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានបរិមាណទឹកគែប់គែន់	បែកបដោយសុវត�ិភាព	និងសមធម៌សមែប់	
ទទួលទាន	ចម្អិនអាហារ	និងសមែប់ថែទាំងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន	និងក្នុងគែួសារ	។	តែូវមានបែភពទឹក	សាធារណៈ	
នៅជិតៗផ្ទះដើមែបីសមែួលដល់បែើបែស់ទឹកតាមតមែូវការអបែបបរមា	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 រកឲែយឃើញនូវបែភពទឹកសមសែបសមែប់សា្ថានភាពជាក់ស្ដែង	 គិតគូរអំពីបរិមាណ	 និងឥទ្ធិពលផ្នែកបរិសា្ថានទៅលើ 
	 បែភពនានា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)

	 កំណត់អាទិភាព	និងផ្តល់ទឹកដើមែបីបំពែញតមែវូការនានារបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលសែចក្តី
	 ណែនាំទី	2	និងទី	4)

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ) 

	 ការបែើបែស់ទឹកជាមធែយមសមែប់ទទួលទាន	ចម្អិនអាហារ	និងធ្វើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងគែួសារណមួយគឺយ៉ាង
	 តិចបំផុត	15លីតែក្នុងមនុសែសមា្នាក់ក្នុងមួយថ្ងែ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី1	-	8)	។

	 រយៈចមា្ងាយជាអតិបែបរមាពីផ្ទះទៅបែភពទឹកដែលនៅជិតបំផុតគឺ	500ម៉ែតែ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	ទី2ទី5	
	 និងទី8)

	 រយៈពែលនែការតមែង់ជួរនៅកន្លែងបែភពទឹកមិនតែូវលើសពី	30នាទីឡើយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)។

សេចក្តីណេនា ំ

1.	 ការជែើរីសបែភពទឹក	៖	គួរធ្វើការពិចារណទៅលើកតា្តាផែសែងៗដូចខាងកែមក្នងុការជែើសរីសបែភពទឹក	៖ភាពដែល
	 អាចរកបានរយៈចមា្ងាយ	និងនិរន្តរភាពនែបរិមាណទឹកគែប់គែន់		ថតើចំាបាច់តែវូធ្វើឲែយសា្អាតដែរឬទែនិងភាពងយសែលួ	

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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របស់វា	ដោយរាប់បញ្ចលូទំាងវត្តមាននែកតា្តាសង្គម	នយោបាយ	ឬ	ផ្លវូចែបាប់ទំាងឡាយទាក់ទង	នឹងបែភពទឹក	។	ជាទូទៅ	
គែតែូវការបែភពទឹកកែមដី	 និង/ឬ	 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលហូរចែញពីកែមដីចែើនជាងដោយសារតែពួកគែតែូវធ្វើ
ឲែយសា្អាតតិចតួច	 និងមិនចាំបាច់បូម	 ។	 នៅក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយផែសែងៗ	 ការរួមបញ្ចូលគា្នារវាងវិធីសាសែ្ត	
និងបែភពផែសែងៗ	ជារឿយៗ	តមែវូឲែយមាននៅដំណក់កាលដំបូង	។	បែភពទឹកទំាងអស់ចំាបាច់តែវូមានការតែតួពិនិតែយ 
មើលជាបែចំាដើមែបីជៀសវាងការបែើបែស់ហួសកមែិត។

2.	 តមែវូការ	៖	បរិមាណទឹកដែលតែវូការសមែប់បែើបែស់ក្នងុគែសួារ	គឺអាសែយ័ទៅលើបរិបទ	ហើយអាច	មានភាពខុស
គា្នាដោយយោងទៅលើអាកាសធាតុ	សមា្ភារៈ/បរិកា្ខារអនាម័យដែលមាន	ទមា្លាប់របស់បែជាជន	ការអនុវត្តតាមសាសនា	
និងវបែបធម៌របស់គែ	ម្ហូបអាហារដែលគែចម្អិន	សម្លៀកបំពាក់ដែលគែស្លៀកពាក់	និងអ្វីផែសែងៗទៀត	។	ជាទូទៅការ
បែើបែស់	ទឹកមានការកើនឡើងនៅពែលដែលបែភពទឹកកាន់តែនៅជិត	លំនៅដ្ឋាន	។	នៅកន្លែង	ដែលអាចធ្វើទៅបាន	
ចំណុះទឹក	15	លីតែសមែប់មនុសែសមា្នាក់ក្នុងមួយថ្ងែ	(លីតែ/នាក់/ថ្ងែ)	អាចតែូវបានផ្តល់ឲែយលើស	ដើមែបីឲែយសែបទៅនឹង	
បទដ្ឋានតាមមូលដ្ឋានដែលមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងគែ	។	

តមែូវការទឹកជាមូលដ្ឋានសមែប់ការរស់រានមានជីវិត

តមែូវការសមែប់ការរស់រាន	៖	ការទទួលទានទឹក	

(បរិភោគ	និងអាហារ)

2,5	-	3លីតែ/ថ្ងែ អាសែ័យទៅលើអាកាសធាតុ	និងសរីរៈ	

សាសែ្តរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ

ការអនុវត្តអនាម័យជាមូលដ្ឋាន 2	-	6លីតែ/ថ្ងែ អាសែ័យទៅលើបទដ្ឋានសង្គម	

និងវបែបធម៌

តមែូវការជាមូលដ្ឋានសមែប់ការចម្អិនអាហារ 3	-	6លីតែ/ថ្ងែ អាសែ័យទៅលើបែភែទម្ហូបអាហារ	

និងបទដ្ឋានសង្គម	និងវបែបធម៌

សរុបតមែូវការទឹកជាមូលដ្ឋាន 7,5	-	15	លីតែ/ថ្ងែ

	 ចំពោះការណែនាំស្តីពីបរិមាណទឹកអបែបបរមាសមែប់សា្ថាប័ន	 និងការបែើបែស់ផែសែងៗទៀត	 សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ	 ៖	 
	 បរិមាណទឹកអបែបបរមាសមែប់សា្ថាប័ន	និងការបែើបែស់ផែសែងៗទៀត	។	ចំពោះតមែវូការទឹកសមែប់បសុសត្វក្នងុពែល	
	 មានគែះអាសន្ន	សូមមើលការណែនាំ	និងបទដ្ឋានពែលមានគែះអាសន្នសមែបស់ត្វ	(សូមមើលឯកសារយោង		
	 និងឯកសារសមែប់អានបន�ែម)	។

3.	 ការវាស់វែង	៖	ការស្ទង់មតិតាមផ្ទះ	ការសង្កែត			និងកែមុពិភាកែសាតាមសហគមន៍	គឺជាវិធីសាសែ្តក្នងុការបែមូលទិន្នន័យ
	 ស្តីពីការបែើបែស់	និងការទទួលទានទឹកដែលមានបែសិទ្ធភាពជាងការវាស់វែងពីបរិមាណទឹកដែលបូមទៅក្នុងបែព័ន្ធ
	 ទុយោ	ឬ	អណ្តូងស្នប់សប់ដោយដែ។

4.	 បិរិមាណ/ការគែបដណ្តប់	៖	នៅក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយមួយ		និងរហូតទាល់តែបទដ្ឋានអបែបបរមាសមែប់	
បរិមាណ	 និងគុណភាពទឹកតែូវបានឆ្លើយតប	 បែការអាទិភាព	 គឺតែូវផ្តល់សមត�ភាពគា្នាក្នុងការទទួលបានបរិមាណ 
ទឹកគែប់គែន់	ទោះបីជាវាពុំទាន់មានគុណភាពគែប់គែន់ក៏ដោយ	។		បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះ
មហន្តរាយមានភាពងយរងគែះកាន់តែចែើនដោយសារជំងឺ	 ហែតុដូច្នែះហើយ	 លទ្ធភាពទទួលបានទឹក	 និង 
សូចនាករ		ស្តីពីបរិមាណទឹកគួរតែូវបានសមែចឲែយបាន		បើទោះបីជាវាមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងបទដ្ឋានរបស់បែជាជន 
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ឬ	បែជាជនមា្ចាស់សែុកក៏ដោយ	។	ការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសគួរតែូវបានធ្វើឡើង 

ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌
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ដើមែបីធានាថ	 តមែូវការទឹកបន�ែមសមែប់បែជាជនដែលមានសា្ថានភាពសុខភាពជាក់លាក់	 ដូចជាមែរោគអែដស៍	
និងជំងឺអែដស៍	 និងដើមែបីបំពែញតមែូវការទឹកសមែប់បសុសត្វ	 	 និងដំណំនៅក្នុងសា្ថានភាពមានគែះរាំងស្ងួត	 ។		
ដើមែបីជៀសវាងបញ្ហាបែទូស្ដសារាយ	មានការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍		ថទឹក		និងវិសាលភាពផ្នែកអនាម័យទូទៅជួយដោះ
សែយតមែូវការនានាទាំងសមែប់បែជាជនដែលជាមា្ចាស់សែុក		និងទាំងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយបាន
ស្មើភាពគា្នា	(សូមមើលឧបសម្ពន័្ធទី	2	៖	បរិមាណទឹក	ជាអបែបបរមាសមែប់សា្ថាប័ន	និងការបែើបែស់ផែសែងៗទៀត)	។

5.	 ចំនួនបែជាជនអតិបរមាសមែប់បែភពទឹកមួយ	៖			ចំនួនបែជាជនសមែប់បែភពទឹកមួយកន្លែង	គឺពឹងផ្អែកទៅលើ	
				 ចំណុះទឹក	និងទឹកដែលមាននៅក្នងុបែភពនិមួយៗ	។	គោលការណ៍ណែនំាដែលមានលក្ខណៈ	បែហាក់បែហែល	គឺ៖

250	នាក់សមែប់កែបាលបង្ហូរទឹកមួយ ដោយផ្អែកលើទឹកចែញបាន	7,5	លីតែ	ក្នុង	1	នាទី

500	នាក់សមែប់អណ្តូងស្នប់មួយ ដោយផ្អែកលើទឹកចែញបាន	17	លីតែ	ក្នុង	1	នាទី

500		នាក់សមែប់អណ្តូងលូមួយ ដោយផ្អែកលើទឹកចែញបាន	12,5	លីតែ	ក្នុង	1	នាទី

គោលការណ៍ណែនំាទំាងនែះសន្មតថ	បែភពទឹកមួយអាចបែើបែស់បានបែហែលជា	8ម៉ាងប៉ុណោ្ណោះក្នងុមួយថ្ងែ	ហើយ	
ការផ្គត់ផ្គងទឹកគឺមានជាប់ជាបែចាំនៅក្នុងរយៈពែលនោះ។	បែសិនបើទឹកមានកមែិតខ្ពស់ជាងនែះនោះបែជាជនអាច	
ដងទឹកបានចែើនជាង	15លីតែក្នុងថ្ងែសមែប់តមែូវការអបែបបរមា	។	គោលដៅទាំងនែះតែូវធ្វើការបែើបែស់ដោយ	
បែុងបែយ័ត្ន	 ដោយសារការបែើបែស់ដល់កមែិតនោះពុំអាចធានាបាននូវបរិមាណទឹក	 អបែបបរមា	 ឬ	 លទ្ធភាព 
បែើបែស់បែកបដោយសមធម៌។

6.	 ពែលវែលាតមែង់ជួរចំា	៖	ការឈរតមែង់ជួរចំាក្នងុរយៈពែលយូរហួសកមែតិ	គឺជាកតា្តាចង្អលុបង្ហាញឲែយឃើញពីបរិមាណ
ទឹកមិនគែប់គែន់	អាចដោយសារចំនួនអណ្តងូទឹកមិនគែប់គែន់	ឬ	ដោយសារទឹកនៅក្នងុអណ្តងូចែញមិនគែប់គែន់	។	
លទ្ធផលអវិជ្ជមាននែពែលវែលាតមែង់ជួរចាំយូរហួសកមែិត	ធ្វើឲែយការបែើបែស់ទឹកក្នុងមនុសែសមា្នាក់ៗថយចុះ	ជាហែតុ
ធ្វើឲែយកើនឡើងនូវការបែើបែស់បែភពទឹកខាងលើដោយពំុមានការការពារ	 និង	កាត់បន�យពែលវែលា	សមែប់បែកបរបរ	
ចិញ្ចមឹជីវិតសំខាន់ៗផែសែងទៀតរបស់អ្នកទំាងឡាយដែលតែវូការដងទឹកនោះ។

7.	 លទ្ធភាព	និងសមធម៌	៖	ទោះបីជាមានបរិមាណទឹកគែប់គែន់សមែប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការអបែបបរមាក៏ដោយ	
វិធានការបន�ែមនានា	 គឺចាំបាច់តែូវមានដើមែបីធានាបាននូវលទ្ធភាពបែើបែស់ដោយ	 សមធម៌សមែប់គែប់កែុមទាំង	
អស់	 ។	 បែភពទឹកតែូវមានទីតាំងនៅកន្លែងដែលអាចចែញចូលបានគែប់គា្នាទាំងអស់ដោយពុំគិត	 ពី	 ឧទាហរណ៍	
ភែទ	ឬ	ជាតិសាសន៍ឡើយ	។	អណ្តូងដែមួយចំនួន	និងធុងសមែប់ដក់ទឹកអាចនឹងតមែូវឲែយធ្វើការកែសមែួល	ឬ	
រៀបចំសមែប់ការបែើបែស់ដោយបែជាជនដែលផ្ទកុមែរោគអែដស៍	និងជំងឺអែដស៍	មនុសែសចាស់	ជនពិការ	និងកុមារ	។	
នៅក្នុងសា្ថានភាពនានា			ដែលទឹកតែូវបានចែកតាមរបបកំណត់		ឬ				តែូវសប់តាមពែលកំណត់ដំណើរការនែះគួរធ្វើ 
ផែនការដោយមានការពិគែះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកបែើបែស់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកបែើបែស់ជាស្តែីផងដែរ។ 
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បទដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកទី	2	៖	គុណភាពទឹក

ទឹក	គឺតែវូមានឱជារស	និងមានគុណភាពគែប់គែន់សមែប់បរិភោគ	និងបែើបែស់ក្នងុការចម្អនិម្ហបូអាហារនិង
សមែប់ធ្វើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន	និងក្នុងគែួសារដោយពុំមានបង្កហានិភ័យដល់សុខភាព	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 អនុវត្តការអង្កែតផ្នែកអនាម័យយ៉ាងឆប់រហ័សមួយ	ហើយនៅកន្លែងដែលពែលវែលា	និងសា្ថានភាព	អនុគែះអនុវត្ត
	 ផែនការសុវត�ិភាពទឹកមួយសមែប់បែភពទឹក	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	-	2)	។

	 អនុវត្តគែប់ជំហានចំាបាច់ទំាងអស់ដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានែការឆ្លងមែរោគកែយពីការចែកចាយទឹក(សូមមើល
	 សែចក្តីណែនាំទី	3	-	4	និងបទដ្ឋានស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទី	1	នៅទំព័រ	91)។

	 សមែប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកតាមទុយោ	ឬ	រាល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទាំងអស់នៅក្នុងពែលមានហានិភ័យនែការរីករាលដលនែ
	 ជំងឺរាគរូស			សូមអនុវត្តការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតដោយបែើបែស់ថ្នាំសមា្លាប់មែរោគដើមែបីឲែយមានសារៈធាតុក្លរចំនួន	0,5
	 មិល្លីកែម/ទឹកមួយលីតែ	ហើយកាកសំណល់	គឺមានកមែិតទាបជាង	5NTU	(nephelolometric	turbidity	units)
	 នៅកែបាលបំពង់បង្ហូរទឹក	។	នៅក្នុងករណីមានការរីករាលដលជំងឺរាគរូសជាក់លាក់	តែូវធានាថមានសារធាតុថ្នាំក្លរ
	 លើសពី	1មិល្លីកែម/ទឹកមួយលីតែ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5	-	8)	។

	 នៅកន្លែងដែលមានការស្នើឲែយធ្វើទឹកឲែយសា្អាតជាលក្ខណៈគែសួារ			តែវូធានាថ	ការសមា្លាប់មែរោគនោះអនុវត្តទៅតាមការ 
	 ផែសព្វផែសាយ	ការបណ្តុះបណ្តាល	និងការតែួតពិនិតែយដែលសមសែប(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទ៣	និងទី6)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 គា្មានបាក់តែរីកើតពីលាមកមនុសែសនៅក្នុងទឹកចំណះុ	100	មិល្លលីីតែនៅកន្លែងចែកចាយ	និងបែើបែស់ទឹក	(សូមមើល
	 សែចក្តីណែនាំទី	2	ទី	4	-	7)	។

	 ជមែើសក្នងុការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតលក្ខណៈគែសួារដែលបានបែើបែស់	គឺមានបែសិទ្ធភាពក្នងុការកែលម្អគុណភាពទឹកដែល	
	 មានផ្ទុកមីកែុប	និងតែូវបានផ្ដល់ឲែយនូវការបណ្តុះបណ្តាល	ការផែសព្វផែសាយ	និងការតែួតពិនិតែយតែឹមតែូវ(សូមមើល 
	 សែចក្តីណែនាំទី	3	-	6)	។

	 មិនមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើសុខភាពដោយសារតែ	ការបែើបែស់ក្នុងរយៈពែលខ្លី			នូវទឹកកខ្វក់បណ្តាលមក	
	 ពីសារធាតុគីមី	(ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសំណល់ថ្នាំគីមីសមែប់សមា្អាតទឹក)	ឬ	បែភពជាតិវិទែយុសកម្ម	ហើយការបា៉ាន់
		 បែមាណបង្ហាញថ	មិនមានលទ្ធភាពកើតឡើងខា្លាំងកា្លានូវឥទ្ធិពលបែបនែះឡើយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)។

	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទទួលទានទឹកបានមកពីបែភពដែលមានការការពារ	ឬ		ធ្វើឲែយសា្អាតចែើនជាង
		 បែភពទឹកដែលមានសែប់ផែសែងៗទៀត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3	និងទី	6)	។

	 មិនមានការរីករាលដលនូវជំងឺដែលបង្កឡើងដោយទឹក	ឬ	ទាក់ទងនឹងទឹកនោះទែ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	1-9)	។	
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1.	 ការអង្កែតផ្នែកអនាម័យ	និងផែនការសុវត�ភិាពទឹក	៖	ការអង្កែតផ្នែកអនាម័យ	គឺជាការបា៉ាន់បែមាណមួយ	ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ
និងការអនុវត្តនានាដែលអាចនឹងបង្កជាហានិភ័យដល់សុខភាពសាធារណៈ	។	ការអង្កែតនែះធ្វើទៅលើបែភពផែសែងៗ	
ដែលបង្កឲែយទឹកកខ្វក់នៅតែង់បែភពទឹកតាមរយៈការដឹកជញ្ជូន	 និងនៅក្នុងផ្ទះទមា្លាប់នែការបនោ្ទាបង់	 ការគែប់គែង	
កាកសំណល់រឹងនិងការបង្ហូរទឹក	 ។	ការគូរផែនទីសហគមន៍	 គឺជាមធែយាបាយដ៏មានបែសិទ្ធភាពមួយក្នុងការស្វែងរក
ឲែយឃើញពីហានិភ័យនានាចំពោះសុខភាពសាធារណៈ	ហើយបនា្ទាប់មកជំរុញឲែយសហគមន៍ចូលរួមក្នុងការស្វែងរក
មធែយាបាយនានាដើមែបីកាត់បន�យហានិភ័យទាំងនែះ	 ។	 សូមបញ្ជាក់ថ	 លាមករបស់សត្វពុំបង្កផលប៉ះពាល់
ខា្លាំងកា្លាដូចលាមករបស់មនុសែសទែ	 ក៏ប៉ុន្តែវាអាចផ្ទុកអតិសុខុមបែណផែសែងៗដូចជា	 កែុមបឋមសត្វ	 Cryptospo-
ridium,	 បា៉ារា៉ាសុីត	 Giardia,	 បាក់តែរី	 Salmonella,	 Campylobacter,	 Caliciviruses	 និងមូលហែតុទូទៅ
ផែសែងៗទៀតដែលបង្កឲែយមនុសែសមានជំងឺរាគរូស	 ហែតុដូច្នែះហើយ	 វាបង្ហាញឲែយឃើញនូវហានិភ័យខា្លាំងកា្លាចំពោះ
សុខភាព	 ។	 អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (WHO)	 បានណែនាំឲែយបែើបែស់ផែនការ	 សុវត�ិភាពទឹក	 (WSP)	
របស់ខ្លួនដែលជាវិធីសាសែ្តរួមមួយ	 គែបដណ្តប់លើការកំណត់មុខសញ្ញាហានិភ័យនិងការបា៉ាន់បែមាណពីហានិភ័យ
នានា	ផែនការលើកកម្ពស់/ធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្ម	ការតែួតពិនិតែយលើវិធានការគែប់គែង		និង	នីតិវិធីគែប់គែង	ដោយរាប់
បញ្ចលូទំាងការអភិវឌែឍន៍កម្មវិធីសមែប់គំាទែផងដែរ	(សូមមើល	ឯកសារយោង	និងឯកសារសមែប់អានបន�ែមទៀត)	។ 

2.	 គុណភាពទឹកដែលមានអតិសុខុមជីវសាសែ្ត	៖	បាក់តែរីដែលកើតចែញពីលាមក	(>	99%	គឺ	ជា	E.	coly)	គឺជាសញ្ញា
មួយបង្ហាញពីកមែិតបំពុលនែលាមករបស់មនុសែស	 និង/ឬ	 សត្វក្នុងទឹក	 ពែមទាំងលទ្ធភាពបង្កមែរោគដែល	
ធ្វើមានការឈឺចាប់	។		បែសិនបើមានវត្តមានបាក់តែរីដែលកើតចែញពីលាមក	ទឹកនោះចាំបាច់តែូវតែធ្វើការសមា្អាត/
សមា្លាប់មែរោគ។	

3.	 ការផែសព្វផែសាយពីបែភពទឹកសា្អាត	៖	ការដែលគែន់តែផ្តល់ឲែយនូវបែភពទឹកដែលបានការការពារ	ឬ	ដែលបានសមា្លាប់	
មែរោគនឹងមានឥទ្ធិពលតិចតួចប៉ុណោ្ណោះ			លើកលែងតែបែជាជនបានយល់ពីផលបែយោជន៍របស់ទឹកចំពោះសុខភាព	
ហើយចាប់ផ្ដើមបែើបែស់វា	។	បែជាជនទំនងជាចង់បែើបែស់បែភពទឹកដែលពុំមានការការពារ	ឧទាហរណ៍	ទឹកស្ទឹង
បឹងនិងអណ្តូងដែលពុំមានការការពារដោយផ្អែកលើហែតុផលនានាដូចជារសជាតិ	មានទីតាំងនៅជិត	និងភាពងយ
សែួល	ផ្នែកសង្គម	 ។	 ក្នុងករណីនានាបែបនែះ	 អ្នកបច្ចែកទែស	 	 អ្នកផែសព្វផែសាយពីអនាម័យ	និងអ្នកបែមូលកៀងគរ	
ក្នុងសហគមន៍ចាំបាច់	 តែូវយល់ពីមូលហែតុនែទំនោរទាំងនោះ	ដើមែបីដក់បញ្ចូលការពិចារណរបស់ពួកគែទៅក្នុង
សារសមែប់ផែសព្វផែសាយនិងការពិភាកែសាផែសែងៗ	។

4.	 ការម្លងរោគកែយពែលចែកចាយ		៖		ទឹកដែលមានសុវត�ិភាពនៅកន្លែងចែកចាយអាចនឹងបង្កឲែយមានហានិភ័យ	
ខា្លាំងកា្លាចំពោះសុខភាព	 ដោយសារតែការម្លងរោគជាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពែលដង	 ផ្ទុកទុក	 និងដឹកជញ្ជូន	 ។	 ជំហាន	
ទាំងឡាយ	ដែលអាចអនុវត្តបានដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបរមានូវហានិភ័យបែបនែះ	រួមមាន	ការអនុវត្តល្អបែសើរក្នុង
ការដងទឹក	 និងរកែសាទឹកទុក	 ការចែកចាយធុងសា្អាត	 និងសមសែបសមែប់ដក់ទឹក	 និងដងទឹក	 (សូមមើលបទ	
ដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកទី	3	នៅទំព័រ	 103)	។	គួរយកទឹកជាទៀងទាត់មកពីកន្លែងបែើបែស់ដើមែបីធ្វើការតែួតពិនិតែយមើលពី
វិសាលភាពនែការម្លងរោគណមួយកែយពែលចែកចាយ	។

5.	 ការសមា្លាប់មែរោគក្នុងទឹក	៖	តែូវធ្វើការសមា្អាតទឹកដោយបែើបែស់ថ្នាំសមា្លាប់មែរោគដូចជា	ក្លរ	(Chlorine)	ជាដើម	
បែសិនបើមានហានិភ័យសំខាន់ណមួយនៅកន្លែងបែភពទឹក		ឬ		មានការម្លងរោគនៅកែយពែលចែកចាយទឹក	។	 
គែះភ័យនែះអាចនឹងបង្កឡើងពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនានានៅក្នុងកន្លែងតាំងទីលំនៅ	 ដូចជា	 ដង់សុីតែបែជាជនការរៀបចំ	
កន្លែងបនោ្ទាបង់	ការអនុវត្តផ្នែកអនាម័យ	និងអតែបែវា៉ាឡង់នែជំងឺរាគរូស		។			ក្នុងករណីមានការគំរាមកំហែង				ឬ 

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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មានការរីករាលដលជំងឺរាគរូស	 រាល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសមែប់ទទួលទានទាំងអស់	 តែូវធ្វើការសមា្លាប់មែរោគ	មុនពែល 
ចែកចាយ	 ឬ	 ធ្វើនៅតាមផ្ទះ។	 ចំពោះទឹកដែលតែូវសមា្លាប់មែរោគឲែយបានតែឹមតែូវ	 ភាពល្អក់របស់វាតែូវមាន	
កមែតិទាបជាង				5NTU	។	ទោះបីជាសមែប់បែើបែស់ក្នុង	គែះអាសន្នក្នុងរយៈពែលខ្លីក៏ដោយ	ទឹកដែលមានភាព	
ល្អក់ក្នុងកមែិតខ្ពស់	 ជាងនែះក៏អាចធ្វើការសមា្លាប់	 មែរោគបានពែញលែញផងដែរ				 ដោយបែើបែស់ថ្នាំក្លរក្នុង 
បរិមាណទ្វែដងបនា្ទាប់ពីធ្វើការចែះរហូតដល់កាត់បន�យបាននូវភាពល្អក់នោះ			(សូមមើលចំណុចបនែ�មទី	6		៖		
ការ	ធ្វើទឹកឲែយសា្អាតជាលក្ខណៈគែួសារ	និងដែយាកែម	ស្ដីពីការសមែចចិត្តក្នុងការរកែសាទឹកទុក)	។

6.	 ការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតជាលក្ខណៈគែួសារ	៖	នៅពែលដែលការបែើបែស់បែព័ន្ធធ្វើឲែយទឹកសា្អាតរួមគា្នាមួយមិនអាចធ្វើទៅ
បានការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតនៅកន្លែងបែើបែស់	(PoUWT)	ជាលក្ខណៈគែសួារ	គឺអាចបែើបែស់	បានជាជមែើសមួយ។	បែភែទ
ខុសៗគា្នានែជមែើសក្នុងការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតនៅកន្លែងបែើបែស់តែូវបានបង្ហាញដើមែបីកាត់បន�យជំងឺរាគរូស	និងលើក
កម្ពស់គុណភាពអតិសុខុមជីវសាស្តែរបស់ទឹក	 ដែលកែុមគែួសារ	 រកែសាទុករួមមាន	 ការដំទឹក	 ការដក់ថ្នាំក្លរ	 ការ	
សមា្លាប់មែរោគដោយ		កាំរស្មីពែះអាទិតែយ	ចមែះសែរាមិច	ចមែះខែសាច់	និងការធ្វើឲែយរងថ្លា/ការសមា្លាប់មែរោគ	។	
ជមែើសការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតនៅកន្លែងបែើបែស់ដែលសមសែបបំផុតសមែប់បរិបទជាក់ស្ដែង	 គឺអាសែ័យទៅ	
លើល័ក្ខខ័ណ្ឌទឹក	និងអនាម័យដែលមានសែប់		គុណភាពទឹក	ភាពទទួលយកបានតាមវបែបធម៌	និងភាពងយសែួល 
ក្នុងការអនវុត្តជមែើសណមួយក្នុងចំណោមជមែើសនានា	 ។	 ដំណើរការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតនៅកន្លែងបែើបែស់ដោយ
ជោគជ័យ	គឺតែវូរួមបញ្ចូលនូវការផ្តល់សមា្ភារៈ	និងផលិតផល	គែប់គែន់ពែមទំាងការបណ្តះុបណ្តាលសមសែបសមែប់
អ្នកទទួលផលទាំងឡាយ	។		ការណែនាំឲែយបែើបែស់ជមែើសធ្វើឲែយទឹកសា្អាតដោយពុំបានធ្វើពិសោធន៍នៅពែលមាន
គែះហន្តរាយ	គឺតែូវតែជៀសវាងជាដច់ខាត។	នៅក្នុងតំបន់នានាដែលអាចមានហានិភ័យ				ការដក់ឲែយបែើបែស់
ជាមុននូវផលិតផលការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតនៅកន្លែងបែើបែស់គួរតែូវបានគិតគូរ	 ដើមែបីសមែួលឲែយមានការឆ្លើយតបយ៉ាង 
ឆប់រហ័ស	។	ការបែើបែស់ផលិតផលដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានគួរតែូវបានកំណត់អាទិភាព	បែសិនគែមានចែតនា 
បែើបែស់ផលិតផលនោះជាបន្តទៀតនៅក្នុងដំណក់កាលកែយ	 ពីគែះមហន្តរាយ	 ។	 ការបែើបែស់បែកបដោយ 
បែសិទ្ធភាពនូវការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតនៅកន្លែងបែើបែស់	 គឺទាមទារឲែយមានការតាមដនការគាំទែ	 និងការតែួតពិនិតែយ 
ឲែយបានទៀងទាត់	 ហើយដំណើរការនែះគួរធ្វើការកំណត់ជាមុនដើមែបីកែសមែួលវាឲែយទៅជាវិធីសាសែ្តធ្វើឲែយទឹកសា្អាត 
មួយផែសែង	។

7.	 ការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតនៅកន្លែងបែើបែស់ដោយបែើបែស់ក្លរ	(Chlorine)	៖			តែូវធ្វើការពិចារណទៅលើការបែើបែស់	
សារធាតុក្លរក្នុងបរិមាណទ្វែដងសមែប់ទឹកដែលមានភាពល្អក់កមែិតខ្ពស់ខា្លាំង		 	 នៅកន្លែងដែលគា្មានបែភពទឹកផែសែង
ទៀត។		ដំណើរការនែះគួរតែអនុវត្តក្នុងរយៈពែលខ្លីប៉ុណោ្ណោះ	ហើយបនា្ទាប់ធ្វើការអប់រំអ្នកបែើបែស់ឲែយកាត់បន�យភាព	
ល្អក់របស់ទឹកតាមរយៈការចែះ	ការទុកឲែយរង	និងការចាក់បង្ហូរតិចៗមុនពែលធ្វើឲែយសា្អាត	(សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	
6	៖		ការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតជាលក្ខណៈគែួសារ	និងដែយាកែមស្ដីពីការសមែចចិត្តក្នុងការផ្ទុកទឹក)	។ 

8.	 ការបំពុលដោយសារធាតុគីមី	និងបច្ចែកវិទែយាវិទែយុសកម្ម	៖	នៅកនែ្លងដែលរបាយការណ៍ស្តពីីវារីអគ្គសីនី			ឬ	ចំណែះដឹង 
ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពផ្នែកឧសែសាហកម្ម	ឬ	យោធាបង្ហាញថ	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាចមានគែះភ័យផ្នែកសុខភាពដោយ
សារ	 មានសារជាតិគីមី	 ឬ	 សារជាតិវិទែយុសកម្ម	 ។	 ហានិភ័យបែបនែះ	 គួរតែូវបានធ្វើការបា៉ាន់បែមា៉ាណឲែយបានឆប់	
រហ័សតាមរយៈធ្វើការវិភាគផ្នែកគីមី	 ។	 ការសមែចចិត្តមួយ	 ដែលបង្ហាញពីតុលែយភាពរវាងហានិភ័យ	 និងផល	
បែយោជន៍ផ្នែកសុខភាព	សាធារណៈក្នុងរយៈពែលខ្លី	គួរតែូវបានធ្វើឡើងនៅពែលបនា្ទាប់	។	ជាងនែះទៅទៀត	ការ
សមែចចិត្តក្នងុការបែើបែស់ទឹកដែលអាចនឹងមានជាតិពុលដើមែបីធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងរយៈពែលវែងគួរតែវូបានធ្វើឡើង 
ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននែការបា៉ាន់បែមាណ	 និងការវិភាគល្អិតល្អន់ថែមទៀតទៅលើភាព	 បែទាក់កែឡាគា្នាផ្នែក	
សុខភាព	។

9.	 រសជាតិ	៖	ទោះបីជារសជាតិពុំមែនជាបញ្ហាសុខភាពដោយផ្ទាល់មួយក៏ដោយ	(ឧ.	ទឹកដែលមានជាតិបែតិចៗមិន 
បង្កហានិភ័យដល់សុខភាពឡើយ)	ក៏ប៉ុន្តែបែសិនបើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានសុវត�ិភាពនោះ		ពុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទែ	
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អ្នកបែើបែស់អាចនឹងងកទៅទទួលទានទឹកនៅតាមបែភពផែសែងៗដែលពុំមានសុវត�ិភាព	ហើយ	ធ្វើឲែយសុខភាពរបស់
ពួកគែស�ិតក្នុងហានិភ័យ	។	ដើមែបីជៀសវាងបែការនែះ	ជាការចាំបាច់	គឺតែូវមាន				សកម្មភាពលើកកម្ពស់អនាម័យដើមែប ី
ធានាថមានតែការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានសុវត�ិភាពប៉ុណោ្ណោះទើបអាចបែើបែស់បាន។

10.	គុណភាពទឹកសមែប់មណ្ឌលសុខភាព	៖	ទឹកទាំងអស់សមែប់មន្ទីរពែទែយ	មណ្ឌលសុខភាព	និងមណ្ឌលផ្តល់ចំណី
អាហារ	គួរធ្វើការសមា្អាតដោយបែើសារធាតុក្លរ	និងថ្នាសំមា្លាប់មែរោគផែសែងៗទៀត	។		នៅក្នងុសា្ថានភាពនានាដែលទំនង
ជាតែូវធ្វើការបែងចែករបបទឹកដោយសារតែមានការរាំងស្ទះការផ្គត់ផ្គង់ការផ្ទុកទឹកឲែយបានគែប់គែន់តែូវតធ្វើឡើង
នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពដើមែបីធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោយគា្មានរអាក់រអួលតាមកមែិតនែការបែើបែស់ធម្មតា	
(សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	 2	 ៖	 បរិមាណទឹកអបែបបរមាសមែប់សា្ថាប័ននានា	 និងការបែើបែស់ផែសែងៗទៀត	 និង 
ទី	 5	 ៖	 អនាម័យខ្លួនបែណ	 និងអនាម័យទូទៅអបែបបរមា	 និងសកម្មភាពដច់ដោយឡែកសមែប់មជែឈមណ្ឌល 
សមា្លាប់មែរោគដោយបែើសារធាតុក្លរ)	។

									បទដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកទី	3	៖				សមា្ភារៈបែើបែស់ជាមួយទឹក	

								បែជាជនមានសមា្ភារៈគែប់គែន់សមែប់ដងទឹក	រកែសាទឹកទុក	និងបែើបែស់បរិមាណទឹកគែប់គែន់សមែប់	
								ទទួលទាន	ចម្អិនអាហារ	និងធ្វើអនាម័យខ្លួនបែណ	ពែមទាំងធានាថ	ទឹកសមែប់ទទួលទាននោះនៅតែ
							មានសុវត�ិភាពរហូតដល់ពែលដែលតែូវបែើបែស់	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ		(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 ផ្តល់ឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នូវសមា្ភារៈសមសែបសមែប់ដងទឹក		និងរកែសាទឹកទុក	(សូមមើលសែចក្តី
	 ណែនាំទី	1	និងបទដ្ឋានលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទី	2	នៅទំព័រ	94)	។
	 ធ្វើការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មឲែយមានការចូលរួមពីគែប់បុគ្គលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងបែជាជនដែលងយ	
	 រងគែះទាំងអស់នៅក្នុងការជែើសរីសទីកន្លែង	 	និងរៀបចំអណ្តូងទឹក	ពែមទាំងសាងសង់ទីកន្លែងសមែប់បោកគក់	 
	 និងបន្ទប់សមែប់ងូតទឹក(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។
	 នៅកន្លែងចែកចាយទឹក				និងកន្លែងបោកគក់សមែប់សហគមន៍		មានការដក់បញ្ចូលអាងសមែប់ដុះលាង	និង
	 ទីកន្លែងបោកគក់ដច់ដោយឡែកសមែប់សែ្តីដើមែបីបោកគក	់	និងសម្លៀកបំពាក់ក្នងុ			និងកែណត់អនាម័យពែលមាន
	 រដូវ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2	និងបទដ្ឋានស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទី	2នៅទំព័រ	94)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	៖	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 គែួសារនិមួយៗយ៉ាងហោចណស់មានធុងសមែប់ដក់ទឹកចំនួន	2		ដែលមានចំណុះពី	10	ទៅ	20	លីតែ	ដោយក្នងុ
	 ចំណោមនោះធុងមួយសមែប់ដក់ទឹក	និងធុងមួយទៀតសមែប់ដឹកទឹក		(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី		1		និងបទដ្ឋាន
		 ស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទី	2	សែចក្តីណែនាំទី	1	នៅទំព័រ	95)។
	 ធុងសមែប់ដងទឹក	និងផ្ទុកទឹកមានមាត់តូច	និង/ឬ	គមែបសមែប់គែបធុង	ឬ	មធែយាបាយសមែប់ផ្ទុកទឹកបែកប
	 ដោយសុវត�ិភាពផែសែងៗទៀត	សមែប់ការដង		និងការយួរបែកបដោយសវត�ិភាព	ហើយតែូវបានគែបែើបែស់ទៅ	
	 តាមការបង្ហាញ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។
	 មានអាងសមែប់បោកគក់យ៉ាងហោចណស់ចំនួន		1		សមែប់មនុសែសចំនួន	100នាក់		ហើយមានកន្លែងបោកគក់	
	 និងកន្លែងងូតទឹកដច់ដោយឡែកសមែប់សែ្តី	។		មានទឹកគែប់គែន់សមែប់ងូត	និងបោកគក់		(សូមមើលសែចក្តី	
	 ណែនាំទី3)។
	 ទឹកនៅតាមផ្ទះ	គឺពុំមានការបំពុលទែទោះជានៅពែលណក៏ដោយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 បែជាជនទាំងអស់មានការពែញចិត្តចំពោះហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏គែប់គែន់ដែលពួកគែមានសមា្ភារៈសមែប់ដងទឹក		
	 រកែសាទឹកងូត	ដុសលាង	និងបោកគក់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)។

	 ការថែរកែសាជាបែចាំនូវបែព័ន្ធដែលបានដំឡើង		និងហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផែសែងៗតែូវបានធានាហើយអ្នកបែើបែស់ចូល	
	 រួមក្នុងការថែរកែសានែះនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការដងទឹក	និងការរកែសាទឹកទុក	៖	បែជាជនតែវូការភាជន៍សមែប់ដងទឹក	រកែសាទឹកទុក	និងបែើបែស់សមែប់	ទទួលទាន	
ចម្អិនអាហារ	 បោកគក់	 និងងូតសមា្អាតខ្លួនបែណ	 ។	 ភាជន៍តែូវតែសា្អាត	 មានអនាម័យ	 ងយសែួលយួរ	 និង 
សមសែបទៅនឹងតមែូវការ	និងទមា្លាប់តាមមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងទំហំ	ទែង់ទែយ	និងការរចនាម៉ូត	។	កុមារ	ជនពិការ	
ចាស់ជរា	 និងអ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍	 និងអ្នកជំងឺអែដស៍អាចតែូវការធុង	 សមែប់យួរទឹកដែលមានទំហំតូចជាង	 ឬ	
តែូវបានរចនាម៉ូតយ៉ាងពិសែស	 ។	 បរិមាណផ្ទុកទឹកដែលគែតែូវការ	 គឺអាសែ័យទៅលើទំហំគែួសារ	 និងលទ្ធភាព	
មានទឹកជាបែចាំ	 ឧទាហរណ៍	 ទឹកបែហែល	 4លីតែ	សមែប់មនុសែសមា្នាក់អាចនឹងគែប់គែន់សមែប់សា្ថានភាពនានា
ដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបែចាំថ្ងែជាប់ជានិច្ច	។	ការផែសព្វផែសាយ	និងការតែួតពិនិតែយមើលការដងទឹក	ការផ្ទុកទឹក	និង
ការទាញយកទឹកបែកបដោយសុវត�ិភាព	 គឺជាឱកាសមួយ	 សមែប់ធ្វើការពិភាកែសាអំពីបញ្ហាបំពុលទឹកជាមួយនឹង
បែជាជនដែលងយរងគែះ	ជាពិសែសជាមួយសែ្តី	និងកុមារ។

2.	 កន្លែងបោកគក់			និងងូតទឹករួមគា្នា	៖		បែជាជនអាចតែូវការកន្លែងដែលអាចងូតទឹកបានក្នុងលក្ខណៈឯកជនភាព	
និងដោយសែចក្តថី្លែថ្នរូ	។	បែសិនបើមិនអាចធ្វើទៅបាននៅតាមគែសួារកន្លែងសមែប់ងូតទឹករួមសមែប់	បុរស		និងស្តែី	
គឺតមែវូឲែយមាន	។	នៅកន្លែងដែលពំុមានសាបូ៊	គែអាចផ្តល់ឲែយនូវជមែើសផែសែងៗទៀតដែលអាចបែើបែស់ជាទូទៅដូចជា 
ផែះខែសាច់ម៉ដ្ដ	សូដ	ឬ	 	 រុក្ខជាតិផែសែងៗទៀតដែលសមសែបសមែប់ការបោកគក់	និង/ឬ	ដុះលាង	។	 	ការបោកគក ់
សម្លៀកបំពាក់ជាពិសែសសម្លៀកបំពាក់សមែប់កុមារ	 គឺជាសកម្មភាពផ្នែកអនាម័យខ្លួនបែណដ៏សំខាន់មួយ	 ។	
សមា្ភារៈសមែប់ចម្អិន	អាហារ	និងហូបចុកក៏តែូវធ្វើការលាងសមា្អាតផងដែរ	។	ចំនួន	ទីកន្លែង	ការរចនាម៉ូត	សុវត�ិភាព	
ភាពសមសែប	 និងភាពងយសែួលរបស់ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយ	 គួរតែូវបានសមែចដោយមានការពិគែះ
យោបល់ជាមួយអ្នកបែើបែស់	ជាពិសែស	សែ្តី	ក្មែងសែីជំទង់	និងជនពិការ	។	ទីតាំងហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយ
ដែលនៅចំកណ្តាល	 អាចចែញចូលបាន	 និងមានភ្លើងបំភ្លឺគែប់គែន់អាចរួមចំណែកដល់ការធានាបាននូវសុវត�ិភាព	
របស់អ្នកបែើបែស់	។

3.	 ការថែរកែសាបែព័ន្ធទឹក	៖	វាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែលបែជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់តែូវបានគែផែសព្វផែសាយឲែយ
មានការយល់ដឹង	និងផ្តល់ឲែយនូវគែប់មធែយាបាយដែលចាំបាច់ទាំងអស់សមែប់ថែទាំ	 និងរកែសានិរន្តរភាព	 របស់បែព័ន្ធ				
នានាដែលគែបានផ្តល់ឲែយ	។	
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៤.ការបន្ទោបង់

 ការបនោ្ទាបង់របស់មនុសែសបែកបដោយសុវត�ិភាព	 បង្កើតបានជារបាំងទីមួយក្នុងការទប់សា្កាត់ជំងឺ	 	 ដែលឆ្លងពីលាមក	 
ជួយកាត់បន�យការឆ្លងជំងឺដោយផ្ទាល់	 និងដោយបែយោល	 ។	 ហែតុដូច្នែះហើយការបនោ្ទាបង់	 ដោយសុវត�ិភាព	 គឺជា	
អាទិភាពចមែបងមួយ	 ហើយនៅក្នុងសា្ថានភាពមានគែះមហន្តរាយភាគចែើន	 គែតែូវដោះសែយវាឲែយបានលឿន	 និង 
ឲែយបានខា្លាំងកា្លា	 ដូចគា្នានឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានសុវត�ិភាពដែរ។	 ការផ្តល់ឲែយនូវបង្គន់អនាម័យសមសែប	 សមែប់ 
ការបនោ្ទាបង់	គឺជាការឆ្លើយតបមួយក្នុងចំណោមការឆ្លើយតបជាបនា្ទាន់	នានាដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះសែចក្តីថ្លែថ្នូរ	
សុវត�ិភាព	សុខភាព	និងសុខុមាលភាពរបស់បែជាជន	។	

បទដ្ឋានស្តីពីការបនោ្ទាបង់ទី	1	៖	បរិសា្ថានដែលគា្មានលាមកមនុសែស	

បរិសា្ថាននែការរស់នៅជាទូទៅ	និងដោយជាក់លាក់	លំនៅដ្ឋាន	តំបន់ផលិតសែបៀង	មជែឈមណ្ឌលសាធារណៈ	

និងមជែឈដ្ឋាន	ជំុវិញបែភពទឹកទំាងឡាយសមែប់ទទួលទាន		គឺគា្មានការចម្លងរោគដោយសារលាមករបស់មនុសែស	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)	

	 អនុវត្តជាបនា្ទាន់នូវវិធានការសមសែបដើមែបីទប់សា្កាត់ការចម្លងរោគពីកាកសំណល់រាងកាយ	 (សូមមើលសែចក្តី 
	 ណែនំាទី	1)។

	 អនុវត្តការពិគែះយោបល់ឲែយបានឆប់រហ័សជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់		អំពីការបនោ្ទាបង់ដែល	
	 មានសុវត�ិភាព			និងការអនុវត្តការថែរកែសាអនាម័យ		(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទី	1	
	 សែចក្តីណែនាំទី1-6	នៅទំព័រ	92-93)	។

	 អនុវត្តយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់អនាម័យរួមគា្នា		ស្តីពីការបនោ្ទាបង់បែកបដោយសុវត�ិភាព		និងការបែើបែស់ទីកន្លែង		
	 សមសែប	(សូមមើលបទដ្ឋានទី	1	ស្តពីីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លនួបែណ	សែចក្តណីែនំាទី	1-6	នៅទំព័រ	92-93)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 ក្នងុបរិដ្ឋានដែលបែជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់កំពុងរស់នៅ	គឺគា្មានលាមកមនុសែសទែ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	1-2)	។

	 វិធានការទប់សា្កាត់ការចម្លងរោគដោយកាកសំណល់រាងកាយទាំងអស់		ឧទាហរណ៍		បង្គន់ចំហ		បង្គន់ចាក់ទឹក	និង
	 បង្គន់បង្ហូរ		តែូវមានចមា្ងាយយ៉ាងតិចបំផុត		30		ម៉ែតែពីបែភពទឹកកែមដីណមួយ		។		បាតបង្គន់	ឬ		បាតរណ្តាផ្ទកុ
	 កាកសំណល់	តែូវមានកម្ពស់យ៉ាងតិចបំផុត	1,5មែតែខ្ពស់ជាងនីវ៉ូទឹក	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។	

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ក្នងុសា្ថានភាពមានទឹកជំនន់	ឬ	នីវូ៉ទឹកខ្ពស់	តែវូចាត់វិធានការសមសែបនានាដើមែបីដោះសែយបញចម្លងរោគដោយសារ
	 កាកសំណល់រាងកាយទៅដល់បែភពទឹកកែមដី	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។
	 បែព័ន្ធលូ	ឬ	ការលែចធា្លាយចែញពីបែព័ន្ធបង្ហរូកាកសំណល់នោ្ទាបង់	មិនតែវូចម្លងរោគដល់ទឹកលើដី	ឬ		បែភពទឹកកែម
	 ដី	រាក់ៗនោះឡើយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។
	 បង្គន់អនាម័យតែូវបានបែើបែស់នៅក្នុងមធែយាបាយមួយដែលមានអនាម័យបំផុត	តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយ	
	 លាមករបស់កុមារតែវូបានបោះចោលជាបនា្ទាន់បែកបដោយអនាម័យ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	4)។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការបនោ្ទាបង់ដោយសុវត�ិភាព	៖	ការចោលកាកសំណល់រាងកាយបែកបដោយសុវត�ិភាព		គឺមានគោលដៅថែរកែសា	
បរិសា្ថានមិនឲែយមានលាមកមនុសែសដោយគា្មានការគែប់គែង	និងនៅរាយបា៉ាយ	។	ភា្លាមៗបនា្ទាប់ពីមានគែះ	មហន្តរាយ	
មួយកើតឡើង	 និងក្នុងខណៈពែលដែលមានផែនការគែប់គែងការចោលកាកសំណល់រាងកាយ	សូមគិតគូរអំពីការ	
អនុវត្តយុទ្ធនាការលាងសមា្អាតលើកដំបូង	 ការកំណត់ពែំដែន	 និងការព័ទ្ធរបងជុំវិញកន្លែងសមែប់បនោ្ទាបង់នានា	
ពែមទាំងកំណត់ទីកន្លែង	និងសាងសង់បង្គន់សមែប់បែើបែស់រួមគា្នា	។	ដោយផ្អែកទៅលើ	បរិបទនិមួយៗ	វិធីសាសែ្ត
មួយក្នុងការដោះសែយបញ្ហាផ្នែកអនាម័យទូទៅនៅដំណក់កាលដំបូង	 គឺមានបែសិទ្ធភាពបំផុត	 ។	 អនុញ្ញាតឲែយ 
គែប់កែុមទាំងអស់ក្នុងចំណោមបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់			ចូលរួម	នៅក្នងុការអនុវត្តសកម្មភាពនានា	ស្តពីី 
ការចោលកាកសំណល់រាងកាយបែកបដោយសុវត�ិភាព	។		នៅកន្លែង	ដែលបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពុំមាន 
ទមា្លាប់បែើបែស់បង្គន់អនាម័យ	 	 	 ជាការចំាបាច់គឺតែវូការរៀបចំយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លនួបែណរួមគា្នាដើមែបី		 
លើកទឹកចិត្តឲែយ	 មានការចោលកាកសំណល់	 រាងកាយ	បែកបដោយសុវត�ិភាព	 	 និងជំរុញឲែយមានការទាមទារបង្គន់	
អនាម័យចែើនបន�ែមទៀត	។	 	ចំពោះគែះមហន្តរាយនានានៅក្នុងតំបន់ទីកែុងដែលអាចធ្វើឲែយខូចខាតដល់បែព័ន្ធ
លូបង្ហូរទឹកដែលមានសែប់		សូមធ្វើការបា៉ាន់បែមាណពីសា្ថានភាព	និងគិតគូរអំពីការដំឡើងបង្គន់អនាម័យដែលងយ
សែួលលើកដក់	ឬ	បែើបែស់	អាងទប់សា្កាត់	និង/ឬ	បង្ការការបំពុលដែលអាចបង្ហូរចែញបានជាទៀងទាត់	។	គួរមាន
ការគិតគូរអំពីការបង្ហូរទឹកចែញ	 ការដង	 ការដឹកជញ្ជូន	 និងការបោះចោលជាចុងកែយនូវកាកសំណល់លាមក	
មនុសែស	។

2.	 ទីកន្លែងសមែប់បនោ្ទាបង់	៖	នៅក្នុងដំណក់កាលដំបូង	និងនៅកន្លែងដែលមានដីទំនែរ	សូមដក់សញ្ញា	សមា្គល់ទី
កន្លែងសមែប់បនោ្ទាបង់	និង/ឬ	សាងសង់បង្គន់បើកចំហ	។		ការងរនែះនឹងដំណើរការទៅបាន	បែសិនបើ		ទីកន្លែង
នោះតែូវបានគែប់គែង	និងថែរកែសាបានយ៉ាងតែឹមតែូវ	ហើយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	យល់ពីសារៈសំខាន់	
នែការបែើបែស់បង្គន់/ទីកន្លែងនានាដែលបានផ្តល់ឲែយ	និងទីកន្លែងដែលពួកគែរស់នៅ	។

3.	 ចមា្ងាយពីបែព័ន្ធបនោ្ទាបង់ទៅបែភពទឹកនានា	៖		រយៈចមា្ងាយពីបង្គន់បង្ហរូ	បង្គន់បើកចំហ	និង/ឬ	បង្គន់ផែសែងៗទៀតទៅ
កាន់បែភពទឹកនានា	គឺយ៉ាងតិចបំផុត	30	ម៉ែតែ	ហើយបាតបង្គន់តែូវតែស�ិតនៅលើនវូ៉ីទឹកកែម	ដីយ៉ាងហោចណស់
ក៏	1,5	ម៉ែតែដែរ	។	រយៈចមា្ងាយទាំងនែះចាំបាច់តែូវបង្កើនសមែប់ដីដែលមានថ្ម	និង	ថ្មកំបោរ	ឬ	តែូវបន�យ	សមែប់	
ដីឥដ្ឋល្អ		។			ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយមួយចំនួន		ទឹកកខ្វក់កែមដីបែហែលជាមិនមែនជាការពែួយ
បារម្ភជាបនា្ទាន់មួយនោះទែ	បែសិនបើទឹកកែមដីនោះមិនតែូវបានគែបែើបែស់ដោយផ្ទាល់សមែប់ការទទួលទាន	។	
ផ្ទុយទៅវិញ	ការសមា្អាតទឹកនៅតាមផ្ទះ	ឬ	ជមែើសផែសែងៗ	ទៀតគួរតែូវបានអនុវត្តតាម	(សូមមើលបទ	ដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកទី	
2	សែចក្តីណែនាំទី	6	នៅទំព័រ	102)	។	នៅក្នុងមជែឈដ្ឋានដែលមានទឹកជំនន់	ឬ	នីវ៉ូទឹកខ្ពស់ខា្លាំង	វាបែហែលជាចាំបាច់
តែូវធ្វើការសាងសង់បង្គន់ដែល	អាចលើកឲែយខ្ពស់បាន	ឬ	អាងផ្ទុកទឹកស្អុយដើមែបីដក់លាមក	និងការពារកុំឲែយបំពុល
ទៅដល់បរិសា្ថានជុំវិញ	។		វាក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរដែលតែូវធានាថ	បែព័ន្ធបង្ហូរទឹក	ឬ	ការធា្លាយចែញពីអាង
ផ្ទុកទឹកស្អុយមិនបំពុលដល់ទឹកលើដី	និង/ឬ	បែភពទឹកកែមដី	។
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4.	 ការរកែសាទុកលាមកកុមារ	៖		សូមយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសចំពោះការចោលលាមករបស់កុមារ	ដោយសារជាទូទៅ	
វាមានហានិភ័យចែើនជាងលាមករបស់មនុសែសចាស់	 (ការឆ្លងមែរោគតាមរយៈលាមកក្នុងចំណោមកុមារជារឿយៗ
មាន	 កមែតិខ្ពស់ខា្លាងំដោយសារពួកគែបែហែលជាពំុទាន់មានអង្គបដិបកែសសមែប់បែឆំងនឹងការឆ្លងរោគទំាងនោះ)	 ។		
ឪពុកមា្តាយ		និងអ្នកថែរកែសាគួរតែូវបានផ្តល់ឲែយនូវព័ត៌មានស្តីពីការចោលលាមករបស់ទារកបែកបដោយសុវត�ភិាពការ	
អនុវត្តការបោកគក់	 និងការបែើបែស់កន្ទបកុមារ	 (ខោទែនាប់កុមារ)	 កនោ្ថារសមែប់កុមារ	 ឬ	 បែដប់ចូក		
លាមកកុមារដើមែបី	គែប់គែងដោយបែសិទ្ធភាពទៅលើការចោលលាមកបែកបដោយសុវត�ិភាព	។

បទដ្ឋានស្តីពីការបនោ្ទាបង់ទី	2	៖	ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្គន់អនាម័យសមសែប	និងគែប់គែន់

បែជាជនមានបង្គន់អនាម័យគែប់គែន់	 សមសែប	 និងអាចទទួលយកបាន	ដែលនៅជិតល្មមនឹងលំនៅដ្ឋានរបស ់

ពួកគែដើមែបីឲែយពួកគែអាចចែញចូលបានឆប់រហ័ស	មានសុវត�ិភាព	និងសន្តិសុខនៅគែប់ពែលទាំងអស់	ទាំង	ពែល	
ថ្ងែ	និងពែលយប់។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ពិគែះយោបល់		និងទទួលយកការអនុម័តរបស់អ្នកបែើបែស់ទាំងអស់	(ជាពិសែសសែ្តី	និងអ្នកដែលពិបាកក្នុងការ
	 ធ្វើដំណើរ)		ទាក់ទងនឹងការជែើសរីសទីកន្លែង		ការរចនាម៉ូដ		និងភាពសមសែបរបស់បន្ទប់អនាម័យ	(សូមមើល	
	 សែចក្តីណែនាំទី	1-4	និងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	1-2	នៅទំព័រ	33-36)	។

	 ផ្តល់ឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នូវមធែយាបាយ	ឧបករណ៍	និងសមា្ភារៈផែសែងៗដើមែបីសាងសង់	ថែរកែសា	និង
	 សមា្អាតបង្គន់អនាម័យរបស់ខ្លួន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6-7)	។

	 ផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកគែប់គែន់សមែប់លាងដែ	 និងសមែប់បង្គន់ចាក់ទឹក	 និង/ឬ	យន្តការផ្នែកអនាម័យខ្លួនបែណ 
	 ផែសែងៗទៀតពែមទាំងសមា្ភារៈសមែប់សមា្អាតគូថដែលសមសែបសមែប់បែើបែស់នៅក្នងុបង្គន់	បើកចំហ	(សូមមើល	 
	 សែចក្តីណែនាំទី	7-8)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បង្គន់អនាម័យតែូវបានរចនាម៉ូដ	សាងសង់	និងកំណត់ទីតាំងសមសែបដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការផែសែងៗដូច
	 ខាងកែម	៖	

 	 បែជាជនគែប់ផ្នែកទាំងអស់អាចបែើបែស់បង្គន់នោះបានដោយសុវត�ិភាព		ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកុមារមនុសែស	
	 	 ចាស់	សែ្តីមានផ្ទែពោះ	និងជនពិការ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	

 	 បង្គន់អនាម័យតែូវបានជែើសរីសទីកន្លែងក្នុងមធែយាបាយមួយដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវការគំរាមកំហែង
	 	 ផ្នែកសន្តសុិខចំពោះអ្នកបែើបែស់	ជាពិសែសសែ្ត	ីនិងកុមារី	ទំាងនៅពែលយប់និងពែលថ្ងែ	(សូមមើលសែចក្តណីែ
	 	 នាំទី	3	និងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	1សែចក្តីណែនាំទ1-6	នៅទំព័រ	33-34)	។	

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 	 បង្គន់អនាម័យផ្តល់នូវឯកជនភាពក្នងុកមែតិមួយដែលសែបទៅនឹងបទដ្ឋានរបស់អ្នកបែើបែស់	(សូមមើលសែចក្តី
	 	 ណែនាំទី	3)
	 	 បង្គន់អនាម័យមានភាពងយសែួលគែប់គែន់ក្នុងការបែើបែស់	 និងសមា្អាត	 និងមិនមានវត្តមាននែមុខ 
	 	 សញ្ញាហានិភ័យដល់សុខភាព	 និងពោះបរិសា្ថានទែ	 ។	 	 ដោយផ្អែកលើបរិបទនិមួយៗបង្គន់អនាម័យទាំងឡាយ 
	 	 តែវូបានផ្តល់ឲែយយ៉ាងតែមឹតែវូនូវទឹកសមែប់លាងដែ	 និង/ឬ	 សមែប់ចាក់	 (សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	 7-8)	 
	 	 ក្នុងបង្គន់អនាម័យអាចបោះចោលបាននូវសមា្ភារៈអនាម័យរបស់សែ្តីពែលមានរដូវ	 ហើយអាចផ្តល់ឲែយសែ្តីនូវ 
	 	 ឯកជនភាពដែលចាំបាច់សមែប់ការបោកគក់	 និងការហាលសមា្ភារៈអនាម័យពែលមានរដូវ(សូមមើលសែចក្ត ី
	 	 ណែនាំទី	9)
	 	 កាត់បន�យជាអតិបរមានូវការកើតរុយ	និងមូស	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)	
	 	 បង្គន់អនាម័យតែូវបានផ្តល់ឲែយនូវយន្តការនានាសមែប់ការបង្ហូរ	ការដឹកជញ្ជូន		និងការចោលកាកសំណល់ដោយ
	 	 សមសែបក្នុងករណីបង្គន់បិទជិត	ឬ		សមែប់បែើបែស់ក្នុងរយៈពែលវែងហើយតែូវការបូមកាកសំណល់ចែញ
	 	 ឲែយអស់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	11)
	 	 ក្នុងសា្ថានភាពមាននីវ៉ូទឹកខ្ពស់	ឬ	ទឹកជំនន់	រាល់បង្គន់	ឬ	អាងផ្ទុកលាមកតែូវបានសាងសង់ដោយមិនឲែយជែបទឹក

	 	 ក្នងុគោលបំណងកាត់បន�យជាអតិបរមានូវការបំពុលដល់ទឹកកែមដី	និងបរិសា្ថាន	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	11)	។
	 ចំនួនអតិបរមារបស់អ្នកបែើបែស់បង្គន់	គឺ		20នាក់សមែប់បង្គន់មួយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-4	និងចំណុច
	 បន�ែមទី	3	៖	ចំនួនអបែបបរមានែបង្គន់អនាម័យតាមទីសាធារណៈ				និងសា្ថាប័ននានានៅក្នុងសា្ថានភាពមានគែះ	
	 មហន្តរាយ)	។
	 មានបង្គន់ដច់ដោយឡែកដែលអាចចាក់សោពីខាងក្នុងបានសមែប់ស្តែី	និងបុរសនៅតាមទីសាធារណៈនានា	ដូចជា
	 តាមទីផែសារ	មជែឈមណ្ឌលចែកចាយជំនួយ	មណ្ឌលសុខភាព	សាលារៀន	។ល។		(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី		2	និង
	 គោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	1-2	នៅទំព័រ	33-36)។	
	 បង្គន់អនាម័យមិនមានចមា្ងាយលើសពី	50មែតែពីលំនៅដ្ឋាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)។
	 ការបែើបែស់បង្គន់អនាម័យតែវូបានរៀបចំដោយគែសួារ	និង/ឬ	បែងចែកតាមភែទ	(សូមមើលសែចក្ត	ីណែនំាទី	2	-	5)	។
	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទំាងអស់ពែញចិត្តជាមួយនឹងដំណើរការពិគែះយោបល់			និងពែញចិត្តនឹងបង្គន់	
	 អនាម័យដែលបានផ្តល់ឲែយ	ហើយបែើបែស់បង្គន់ទាំងនោះបានយ៉ាងតែឹមតែូវ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំ	ទី	1-10)	។	

 បែជាជនលាងសមា្អាតដែរបស់ខ្លួនបនា្ទាប់ពីបែើបែស់បង្គន់		និងមុនពែលទទួលទានអាហារ		និងរៀបចំចំណីអាហារ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	8)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.		 បង្គន់ដែលអាចទទួលយកបាន	៖	កម្មវិធីការបនោ្ទាបង់ដែលទទួលបានជោគជ័យ	គឺពឹងផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងពី
តមែូវការខុសៗគា្នារបស់បែជាជន	 និងការចូលរួមរបស់ពួកគែ	 ។	 យើងអាចនឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើបង្គន់ 
ទាំងអស់ដែលអាចទទួលយកបានសមែប់គែប់កែុមទាំងអស់នោះទែ	។	បង្គន់អនាម័យពិសែសមួយចំនួនចាំបាច់តែូវ 
សាងសង់សមែប់កុមារ	 មនុសែសចាស់	 និងជនពិការ	 ឧទាហរណ៍	 បង្គន់ដែលមានកន្លែងអង្គុយទាប	 ឬ	 មានដែ 
តោង	 ឬ	 ផ្តល់កនោ្ថារសមែប់អ្នកមានជំងឺ	 កនោ្ថារសមែប់កុមារ	 ឬ	 រទែះដែលមានកនោ្ថារជាដើម។	 បែភែទបង្គន ់
អនាម័យដែលតែូវទទួលយក	 គឺអាសែ័យទៅលើពែលវែលានែអន្តរាគមន៍	 ការពែញចិត្ត	 និងទមា្លាប់	 តាមវបែបធម ៌
របស់អ្នកបែើបែស់	 ដែលគែចង់ផ្តល់ឲែយរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានសែប់	 ការមានទឹក	 (សមែប់ចាក់	 ឬ	 កាវបិទការពារ 
ជែបទឹក)	សណ្ឋានដី	និងសមា្ភារៈសាងសង់ដែលមាន។	បែភែទនែការចោលកាកសំណល់រាងកាយខុសៗគា្នាសមែប់
ដំណក់កាលផែសែងៗគា្នានែការឆ្លើយតបចំពោះគែះមហន្តរាយមួយតែវូបានរៀបរាប់នៅក្នុងតារាងខាងកែមនែះ	។
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ជមែើសផែសែងៗដែលអាចបែើបែស់បានសមែប់ការបនោ្ទាបង់បែកបដោយសុវត�ិភាព

2.	 បង្គន់សាធារណៈ	៖			នៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈនានា		បង្គន់តែូវបានផ្តល់ឲែយដោយមានបែព័ន្ធនានាដែលបង្កើតឡើង	
សមែប់ការលាងសមា្អាត	និងការថែរកែសាឲែយបានតែឹមតែូវ	និងជាបែចាំ	។	ទិន្នន័យបែជាជនដែលបែងចែកតាមបែភែទ 
តែូវបានបែើបែស់ដើមែបីរៀបចំផែនការទាក់ទងនឹងចំនួនបន្ទប់	 សមែប់សែ្តីបែៀបធៀបទៅនឹងចំនួន	 បន្ទប់សមែប់	
បុរសដោយ	បែើបែស់អតែសមមាតែបែហាក់បែហែល	3:1	។		នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	កន្លែងបត់ជើងតូចគួរ	
តែូវបានផ្តល់ឲែយ	(សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	3៖	ចំនួនអបែបបរមានែបង្គន់នៅតាមទីសាធារណៈ	និងសា្ថាប័ននានាក្នុង
សា្ថានភាពមានគែះមហន្តរាយ)	។

 

3.	 បង្គន់តាមគែួសារ	៖	បង្គន់តាមគែួសារ		គឺជាជមែើសដែលគែចង់បានបំផុតនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	។	

បង្គន់មួយសមែប់មនុសែសយ៉ាងចែើនបំផុត	20	នាក់	គួរតែជាគោលដៅកំណត់មួយ	។	នៅកន្លែង	ដែលពុំមានបង្គន់សែប់	
គែអាចធ្វើទៅបានដោយចាប់ផ្តើមជាមួយបង្គន់មួយសមែប់មនុសែស	50	នាក់	ហើយចំនួនអ្នកបែើបែស់នែះតែូវបញ្ចុះ
មកតែមឹចំនួន	20	នាក់វិញឲែយបានឆប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	។	នៅក្នងុកាលៈទែសៈមួយចំនួនតួលែខទំាងនែះមិន
អាចសមែចទៅបានទែដោយសារតែទីកន្លែងមានកំណត់	 ។	 ក្នងុករណីនានាបែបនែះតែវូតសូ៊មតិឲែយបានខា្លាងំកា្លាដើមែបី
ឲែយមានទីកន្លែងបន�ែមទៀត	។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយតែូវមានការចងចាំថ	គោលបំណងចមែបង	គឺតែូវផ្តល់	និង	
រកែសាឲែយបាននូវបរិសា្ថានមួយដែលគា្មានការការបំពុលពីលាមកមនុសែសឡើយ	។	

4.	 បង្គន់អនាម័យរួមគា្នា	៖	តែូវធ្វើការបែឹកែសាយោបល់ជាមួយកែុមគែួសារនានា	ទាក់ទងនឹងការកំណត់ទីកន្លែង		និងការ	
រចនាមូ៉ដ		ពែមទំាងការទទួលខុសតែវូចំពោះការលាងសមា្អាត		និងការថែរកែសាបង្គន់ដែលបែើបែស់រួមគា្នា	។	ជាទូទៅបង្គន់	
ដែលសា្អាតទំនងជាតែូវបានគែបែើបែស់ជាញឹកញាប់	។		ការខិតខំបែឹងបែងនានាគួរធ្វើឡើង			ដើមែបីផ្តល់ឲែយបែជាជន	

ដែលមានជំងឺរាុំរ៉ែនានា	 	 ដូចជាមែរោគអែដស៍	 	 និងជំងឺអែដស៍នូវមធែយាបាយចែញចូលដោយ	សែួលទៅកាន់បង្គន ់

ដោយសារពួកគាត់ជារឿយៗទទួលរងគែះដោយសារជំងឺរាគរាុំរ៉ែ	ហើយការធ្វើដំណើរតែូវបានកាត់បន�យ	។

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

5.	 បង្គន់ដែលមានសុវត�ិភាព	៖			ការជែើសរីសទីកន្លែងដែលមិនសមសែបសមែប់សាងសង់បង្គន់អាចធ្វើឲែយសែ្តី	និង
កុមារីមានភាពងយរងគែះថែមទៀតចំពោះការរំលោភបំពានជាពិសែសនៅពែលយប់	។			សូមធានាថ		សែ្ត	ីនិងកុមារី
មានអារម្មណ៍ថមានសុវត�ិភាព	 និងតែូវមានសុវត�ិភាពនៅពែលបែើបែស់បង្គន់ដែលគែផ្តល់ឲែយ	 ។	 នៅកន្លែងដែល	
អាចធ្វើទៅបាន	បង្គន់រួមគួរតែូវបានផ្តល់ឲែយដោយមានភ្លើងបំភ្លឺ	ឬ	ផ្តល់ពិលឲែយតាមគែួសារ	។			ការចូលរួមចំណែករបស់	
សហគមន៍តែូវបានស្វែងរកទាក់ទងទៅនឹងមធែយាបាយនានាក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត�ិភាពរបស់អ្នកបែើបែស់	 (សូម
មើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	1-2	នៅទំព័រ	33-36)។	

6.	 ការបែើបែស់សមា្ភារៈ	និងឧបករណ៍សមែប់សាងសង់នៅតាមមូលដ្ឋាន	៖	ការបែើបែស់សមា្ភារៈដែលមាននៅតាម
មូលដ្ឋានសមែប់សាងសង់បង្គន់តែូវបានណែនាំឲែយអនុវត្តឲែយបានក្នុងកមែិតមួយខ្ពស់	។			ការធ្វើបែបនែះជួយលើក
កម្ពស់ការចូលរួមរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការបែើបែស់	និងថែរកែសាបង្គន់ទំាងនោះ	។				ការផ្តល់	
ឲែយបែជាជន	នូវឧបករណ៍នានាសមែប់សាងសង់ក៏នឹងគាំទែផងដែរដល់គោលបំណងនែះ	។

7.	 ទឹក	និងសមា្ភារៈសមែប់សមា្អាតគូថ	៖	ទឹកគួរតែូវបានផ្តល់ឲែយសមែប់បង្គន់ចាក់ទឹក	និង/ឬុ	យន្តការអនាម័យផែសែងៗ			
ទៀតផងដែរ	 ។	 សមែប់បង្គន់ចំហ	 វាអាចនឹងចាំបាច់តែូវការកែដសសមែប់បង្គន់អនាម័យ	 ឬ	 សមា្ភារៈផែសែងទៀត	
សមែប់សមា្អាតគូថ	។	អ្នកបែើបែស់គួរតែវូបានគែពិគែះយោបល់ជាមួយទាក់ទងនឹងសមា្ភារៈសមែប់លាងសមា្អាតដែល	
សមសែបបំផុតទៅនឹងវបែបធម៌	និងការបោះចោលសមា្ភារៈទាំងនោះបែកប	ដោយសុវត�ិភាព	។

8.	 ការលាងដែ	៖			អ្នកបែើបែស់តែូវមានមធែយាបាយនានាដើមែបីលាងសមា្អាតដែរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសាប៊ូ	ឬ		ជមែើស	
មួយផែសែងទៀត	 (ដូចជាផែះ)	 បនា្ទាប់ពីចូលបង្គន់	 បនា្ទាប់ពីលាងសមា្អាតគូថកូនក្មែងដែលបានបនោ្ទាបង់	 ពែមទំាង	
មុនពែលទទួលទាន	 និងរៀបចំម្ហូបអាហារ	 ។	 វាចាំបាច់តែូវតែមានបែភពទឹកជាបែចាំមួយនៅកែបែរបង្គន់អនាម័យ	
សមែប់គោលបំណងនែះ	។	

9.	 ការមករដូវ	៖	សែ្តី	និងក្មែងសែីដែលគែប់អាយុមានរដូវ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងក្មែងសែីដែលនៅរៀន	តែូវមានសិទ្ធិ							
ទទួលបានសមា្ភារៈដែលសមសែបសមែប់ការសែូប		និងការបោះចោលនូវឈាមរដូវ	។		សែ្តី	និងកុមារីគួរតែូវបាន	
ពិគែះយោបល់ជាមួយស្តីពីភាពតែឹមតែូវទៅតាមវបែបធម៌	 ។	 		 បង្គន់នានាតែូវមានកន្លែងបោះចោលដែលតែមឹតែវូនូវ	
សមា្ភារៈបែើបែស់ពែលមានរដូវ	ឬ	កន្លែងបោកគក់ដច់ដោយឡែក	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យ	 
ខ្លួនបែណទី	2	សែចក្តីណែនាំទី	2	និងទី	8	នៅទំព័រ	95-96)	។

10.	ការបង្ហូរកាកសំណល់ចែញ	៖	នៅពែលដែលអាចធ្វើទៅបាន	និងដោយផ្អែកលើតមែូវការ	បង្ហូរកាកសំណល់ចែញ
ពីបង្គន់/អាងផ្ទកុទឹកស្អយុ	និងធុងដក់លាមក	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការជែើសរីសទីកន្លែងសមែប់បង្ហរូចោលជាចុង	
កែយផងដែរ	ចាំបាច់តែូវគិតគូរចាប់តាំងពីពែលចាប់ផ្តើមដំបូង	។

11.	បង្គន់អនាម័យក្នុងមជែឈដ្ឋានដែលមានការលំបាក	៖	ក្នុងពែលមានទឹកជំនន់	ឬ	គែះមហន្តរាយនានាកើកឡើងក្នុង	
ទីកែុង	ការផ្តល់ទីកន្លែងសមែប់បនោ្ទាបង់ដែលសមសែបជារឿយៗជួបការលំបាក	 ។	នៅក្នុងសា្ថានភាពនានាដូចនែះ	
យនុ្តការផែសែងៗសមែប់ការពារលាមកមនុសែសដូចជា	បង្គន់ដែលលើកឲែយខ្ពស់	បង្គន់សមែប់បត់ជើងតូច	អាងសមែប់	
ការពារការបង្ហូរ	 និងការបែើបែស់ថង់បា្លាស្ទិកដែលអាចបោះចោលបានជាបណោ្តាះអាសន្ន	 ដោយមានការបែមូល	
និងបែព័ន្ធ	 បោះចោលសមសែបគួរតែូវបានគែពិចារណ	 ។	 វិធីសាសែ្តខុសៗគា្នាទាំងនែះចាំបាច់តែូវគាំទែដោយ 
សកម្មភាពនានាស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ	។	
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៥. ការគេប់គេងភា្នាក់ងារចម្លងរោគ
 

	 សត្វល្អិតចងែ		គឺជាភា្នាក់ងរចម្លងមែរោគ		និងជំងឺទាំងឡាយដែលកើតចែញពីសត្វល្អិតចងែ				គឺជាមូលហែតុចមែបង
ដែលបង្កឲែយមានជំងឺ	 និងការសា្លាប់នៅក្នុងសា្ថានភាពមានគែះមហន្តរាយជាចែើន	 ។	 មូសគឺជាភា្នាក់ងរចម្លងរោគដែល	
ទទួលខុសតែូវចំពោះការចម្លងជំងឺគែុនចាញ់	 ដែលជាមូលហែតុមួយក្នុងចំណោមមូលហែតុសំខាន់ៗដែលអាចបណ្តាល	 
ឲែយឈឺ	ឬ	សា្លាប់។	មិនតែប៉ុណោ្ណោះ	មូសក៏ចម្លងជំងឺផែសែងៗទៀតផងដែរ	ដូចជាជំងឺគែុនលឿង	ជំងឺគែុនឈាម	និងជំងឺគែុន	
ដែលមានហូរឈាមជាដើម	 ។	 បែភែទសត្វល្អិតដែលមិនខាំ	 ដូចជារុយ	 របោម	 និងសត្វល្អិតដែលរោមសាច់	 ដើរតួនាទី	
ដ៏សំខាន់ក្នុងការចម្លងជំងឺរាគរូស	 ។	 សត្វល្អិតដែលខាំ	 ដូចជា	 សង្កើច	 និងចែ	 គឺជាអ្នកធ្វើឲែយមានការរំខាននៅក្នុង
ចិត្តដោយការឈឺចាប់	 ហើយនៅក្នុងករណីខ្លះ	 វាចម្លងជំងឺសំខាន់ៗដូចជាជំងឺរោលកន្ទួល	 ជំងឺរមាស់	 	 និងជំងឺប៉ែស្ត	 ។	
ចែឆ្កែចម្លងជំងឺគែុនកៅ្ដោលាប់	ហើយចែនៅលើកែបាលមនុសែសចម្លងជំងឺគែុនរោល	និងជំងឺគែុនកៅ្ដោលាប់	។		កណ្តុរបែង	និង
កណ្តុរបែផែះ	អាចចម្លងជំងឺនានាដូចជា	ជំងឺដង្កូវពោះវៀន	និងជំងឺគែុនពោះវៀន	ហើយអាចជាអ្នកនាំមកនូវសត្វល្អិត 
ចងែផែសែងៗទៀតឧទាហរណ៍ចែដែលអាចចម្លងជំងឺគែនុឡាសា		ប៉ែស្ត	និងការចម្លងផែសែងៗទៀត	។		ជំងឺដែលកើតចែញពី
ភា្នាក់ងរចម្លងរោគអាចតែូវបានគែប់គែងតាមរយៈ	 គំនិតផ្តួចផ្តើមផែសែងៗជាចែើន	 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការជែើសរីស 
ទីកន្លែងដ៏តែឹមតែូវ	 និងការផ្តល់ទីជមែក	 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	 ការបនោ្ទាបង់	 ការគែប់គែងកាកសំណល់	 និងការបង្ហូរទឹក	
ការផ្តល់ឲែយនូវសែវាសុខភាពផែសែងៗ	 (រាប់ទាំងការបែមូលផ្តុំនៅក្នុងសហគមន៍	 និងការផែសព្វផែសាយផ្នែកសុខភាព)	 ការ 
បែើបែសជ់ាតិគីមដីើមែបីគែប់គែង	ការការពារក្នុងកែុមគែួសារ	និងបុគ្គលមា្នាក់ៗ	ពែមទាំងការការពារបែកបដោយបែសិទ្ធភាព 
នូវការរកែសាទុកម្ហូបអាហារ	។	លក្ខណៈនែជំងឺដែល	កើតពីភា្នាក់ងរចម្លងរោគជារឿយៗមានលក្ខណៈស្មុគសា្មាញ	ហើយ 
ការដោះសែយបញ្ហានានា	 ដែលទាក់ទងនឹងភា្នាក់ងរចម្លងរោគអាចទាមទារនូវការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ពីអ្នកឯកទែស។	 
ទោះបីជាយ៉ាងណក៏ដោយ				 តាមធម្មតាមានកិច្ចការជាចែើនដែលគែអាចធ្វើបាន	 ដើមែបីជួយទប់សា្កាត់ការរីករាលដល 
នូវជំងឺនានាទាំងនែះ	 តាមរយៈវិធានការងយៗ	 និងមានបែសិទ្ធភាពនៅពែលដែលជំងឺភា្នាក់ងរចម្លងរោគរបស់វា	 និង 
សកម្មភាពជួយគា្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមបែជាជន	។

បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគទី	1	៖	ការការពារជាលក្ខណៈបុគ្គល	និងគែួសារ

បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយទាំងអស់មានចំណែះដឹង	 និងមធែយាបាយក្នុងការការពារ 
ខ្លនួរបស់ពួកគែពីសត្វល្អតិចងែដែលបង្កឲែយមានជំងឺ	 និងការរំខានក្នងុចិត្តដែលទំនងជាបណ្តាលឲែយមានហានិភ័យ 
ដ៏សំខាន់មួយចំពោះសុខភាព	ឬ	សុខុមាលភាព	។ 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ដែលស�តិនៅក្នងុហានិភ័យនែជំងឺកើត	
	 ចែញពីភា្នាក់ងរចម្លងរោគអំពីបុព្វហែតុនានាដែលបណ្តាលឲែយកើតមានជំងឺទាក់ទងនឹងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ		វិធីនែការ
	 ចម្លង	និងវិធីការពារដែលអាចធ្វើទៅបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី1-5)	។

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ជួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ឲែយជៀសផុតពីការបែឈមមុខជាមួយនឹងសត្វមូស			នៅក្នុងម៉ាងនានា	
	 ដែលមូសខាំចែើនបំផុតតាមរយៈការបែើបែស់មធែយាបាយទាំងអស់ដែលពុំបង្កឲែយមានផលប៉ះពាល់		(ដូចជាមុង
	 ថ្នាំ	លាបលើសែបែក	។ល។)	ដែលផ្តល់ឲែយពួកគាត់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។
	 យកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសទៅលើការការពារកែុមដែលស�ិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាសែ្តីមានគត៌	និងមា្តាយដែល
		 កំពុងបំបៅដោះកូន	ទារក	កុមារតូច	មនុសែសចាស់	អ្នកទាំងឡាយដែលពិបាកធ្វើចលនា		និងអ្នកជំងឺ		(សូមមើល
		 សែចក្តីណែនាំទី	3)	។
	 អនុវត្តការគែប់គែងសត្វចែដែលកើតលើខ្លួនមនុសែសនៅកន្លែងដែលជំងឺគែុនរោល	ឬ		ជំងឺគែុនកៅ្ដោលាប់ដែលកើត	
	 ឡើងដោយសារចែ	គឺជាការគំរាមកំហែងមួយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។
	 ធានាថកមែលពូក	និងសម្លៀកបំពាក់មានខែយល់ចែញចូលគែប់គែន់	និងតែូវបានបោកគក់ជាបែចាំ	(សូមមើល
	 សែចក្តីណែនាំទី	4)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 បែជាជនទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានទីជមែកដែលមិនផ្តល់ជាកន្លែងជែកកោន	ឬ			បង្កឲែយមានការកើតឡើងនូវ	
	 ភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	ហើយតែូវបានការពារតាមរយៈវិធានការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគដែលតែឹមតែូវ	(សូមមើល
	 	សែចក្តីណែនាំទី	3-5)	។
	 បែជាជនទាំងអស់ដែលស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យនែជំងឺ	 ដែលកើតចែញពីភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	 យល់ដឹងពីវិធីនែ 
	 ការចម្លងហើយចាត់វិធានការក្នុងការការពារខ្លួនឯង	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-5)	។	
	 បែជាជនទាំងអស់	 ដែលមានមុងជែលក់ថ្នាំការពារមូស	 ដែលគែផ្តល់ឲែយបានបែើបែស់	 មុងនោះបែកបដោយ 
	 បែសិទ្ធិភាព	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។
	 ម្ហូបអាហារទាំងអស់ដែលរកែសាទុកនៅតាមផ្ទះតែូវបានការពារកុំឲែយឆ្លងរោគពីភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	នានា		ដូចជា	រុយ
		 សត្វល្អិតផែសែងៗទៀត	និងសត្វកកែរ		(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការកំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យនែជំងឺបង្កឡើងដោយភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	៖		ការសមែចចិត្តទាក់ទងនឹងការធ្វើ	

 អន្តរាគមន៍ដើមែបីគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគតែូវផ្អែកទៅលើការបា៉ាន់បែមាណមួយពីហានិភ័យនែជំងឺដែលមាន
	 សកា្ដោនុពល	ក៏ដូចជាផ្អែកលើភ័ស្ដតុាងនែរោគសញ្ញារបស់ជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	។	កតា្តាដែល		
	 កំពុងមានឥទ្ធិពលទៅលើហានិភ័យនែះរួមមាន	៖	
	 -	 ភាពសាុំរបស់បែជាជន	 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការបែឈមមុខពីមុនៗមក	 ភាពតាងតឹងផ្នែកអាហារូបត�ម្ភ	  
	 	 និងភាព	តានតឹងផ្នែកផែសែងៗទៀត	។		ការផ្លាស់ទីរបស់បែជាជន	(	ឧ.	ជនភៀសខ្លនូ	បែជាជនភៀសសឹកក្នងុសែកុ	 
	 	 (IDPS)	ពតីបំនម់យួដែលពុមំានកើតជងំតឺាមតបំនទ់ៅកាន់តំបន់មួយដែលមានកើតជងំតឺាមតបំន	់	គជឺាមលូហែត ុ
	 	 ទូទៅ	មួយនែការរីករាលដលជំងឺ។	
	 -		 បែភែទនែការបង្កជំងឺ	និងអតែបែវា៉ាឡង់ទាំងចំពោះភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	និងចំពោះមនុសែស	
	 -	 បែភែទភា្នាក់ងរចម្លងរោគផែសែងៗគា្នា	ឥរិយបថ	និងបែព័ន្ធអែកូឡូសុី		

	 -	 ចំនួនភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	(រដូវ	ទីកន្លែងបង្កកំណើត	ជាដើម)
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	 -	 ការបែឈមមុខដែលចែះតែកើនឡើងចំពោះភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	៖	ការនៅជិតៗគា្នា	បែបបទនែការតាំង	ទីលំនៅ					

 បែភែទទីជមែក	ការការពារបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗដែលមានសែប់	និងវិធានការនែការជៀសវាង	។

2.	 សូចនាករសមែប់កម្មវិធីគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	៖		សូចនាករនានាដែលគែបែើបែស់ជាទូទៅសមែប់ការវាស់	

វែងពីឥទ្ធពិលនែសកម្មភាពគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	គឺអតែឧបែបត្តហិែតុនែជំងឺដែលកើតចែញពីភា្នាក់ងរចម្លងរោគ

(ពីទិន្នន័យនែការសិកែសាពីការរីករាលដល	ទិន្នន័យផ្អែកលើសហគមន៍	 និងសូចនាករជាតំណង	ដោយផ្អែកលើ	
ការឆ្លើយតប)	និងការរាប់ចំនួនបា៉ារា៉ាសុីត	(ដោយបែើបែស់បែដប់សមែប់វិភាគរោគសញ្ញាឲែយបានឆប់រហ័ស	ឬ	
មីកែូទសែសន៍)	។	

3.	 វិធានការការពារជំងឺគែុនចាញ់ជាលក្ខណៈបុគ្គល	៖		បែសិនបើមានហានិភ័យដ៏សំខាន់មួយនែជំងឺគែុនចាញ់ការផ្តល់	
ឲែយនូវវិធានការការពារយ៉ាងលម្អិត	 និងទាន់ពែលវែលាតែូវបានណែនាំឲែយអនុវត្ត	 ដូចជា	 សមា្ភារៈដែលបានជែលក់ថ្នាំ	
ការពារសត្វល្អិត	ឧទាហរណ៍	តង់	វាំងនន	និងមុងសមែប់ដែក	។	មុងដែលជែលក់ថ្នាំការពារសត្វល្អិត					មានបែយោជន៍	
បន�ែមទៀតក្នងុការពារទប់ទល់នឹងសត្វចែដែលកើតលើខ្លនួមនុសែស			និងលើកែបាល		ចែតុកកែ	ចែឆ្កែ	កនា្លាត		និងសង្កើច។	
ការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់វែងៗ	 ឧបករណ៍ចាប់សត្វល្អិតតាមផ្ទះ	 ធូបមូស	 បែដប់បាញ់ថ្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិត 
និងថ្នាំការពារកុំឲែយសត្វល្អិតមកជិត		គឺជាវិធិសាសែ្តការការពារក្នុងចំណោមវិធីសាស្តែការពារផែសែងៗទៀតដែលគែអាច
បែើបែស់បែឆំងនឹងសត្វមូស	។		វាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែលតែូវធានាថ		អ្នកបែើបែស់មានការយល់ពីសារៈ	
សំខាន់នែការការពារ	 និងយល់ពីរបៀបក្នងុការបែើបែស់ឧបករណ៍ទំាងនោះឲែយបានតែមឹតែវូដើមែបីឲែយវិធានការការពារ
នែះមានបែសទិ្ធភាព	។		នៅកន្លែងដែលធនធានមានដោយកមែ	គែគួរតែតមែង់ទៅរកបុគ្គល	ឬ	កែុមទាំងឡាយដែល
ស�ិតក្នុងហានិភ័យបំផុត	ដូចជា	កុមារកែមអាយុ	5ឆ្នាំ	សែ្តីដែលពុំមានភាពសាុំ	និងដែលមានផ្ទែពោះ	។

4.	 វិធានការការពារជាលក្ខណៈបុគ្គលចំពោះភា្នាក់ងរចម្លងរោគផែសែងៗទៀត	 ៖	 	 ការធ្វើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនឲែយបានល្អ	 
	 	និងការបោកគក់ជាបែចំានូវសម្លៀកបំពាក់	 និងមុង	 គឺជាការការពារបែកបដោយបែសិទ្ធភាពបំផុតបែឆំងនឹងចែដែល 

កើតនៅលើខ្លួនមនុសែស	។	ការកើតមានពពួកសត្វល្អិតចងែ	គឺអាចគែប់គែងបានតាមរយៈការថែទាំជាលក្ខណៈបុគ្គល 
(ការបាច	មែសៅ)	យុទ្ធនាការបោកគក់	និងកមា្ចាត់ចែជាទូទៅ		និងតាមរយៈវិធីពែយាបាលនៅពែលដែលមានបែជាជន
ភៀសខ្លួនថ្មី		មករស់នៅក្នុងកន្លែងតាំងទីលំនៅចាស់	។	បរិយកាសនៅក្នុងផ្ទះដែលសា្អាត	រួមជាមួយនឹងការចោលកាក 
សំណល់ឲែយបានតែឹមតែូវ	 និងការរកែសាទុកម្ហូបអាហារឲែយបានល្អ	 (អាហារដែលឆ្អិន	 និងឆៅ)	 នឹងការពារសត្វកណ្តុរ	
សត្វកកែរផែសែងៗទៀត	និងសត្វល្អិតដទែទៀត	ដូចជា	កនា្លាត	កុំឲែយចូលមកនៅក្នុងផ្ទះ	ឬ	ទីជមែក	។

5.	 ជំងឺកើតចែញពីទឹក	៖	បែជាជនគួរតែូវបានជូនដំណឹងពីហានិភ័យផ្នែកសុខភាព		ហើយតែូវជៀសវាងការចូលទៅក្នុង
ទឹកដែលមានហានិភ័យដែលគែបានដឹងទាក់ទងនឹងការកើតមានជំងឺផែសែងៗ	ដូចជាដង្កូវពោះវៀន	ដែលបង្កឲែយមាន
ផែសិតក្នុងពោះវៀន	ពែូន	ឬ	ដង្កូវពោះវៀន	(ឆ្លងតាមរយៈការបែឈមមុខទៅនឹងទឹកនោមរបស់	ថនិកសត្វ	ជាពិសែស	
ទឹកនោម	របស់កណ្តុរ	-	សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	4	៖	ជំងឺដែលទាក់ទងនឹងទឹក		និងលាមក	ពែមទាំងយន្តការនានា
ស្ដីពីការឆ្លង)	 ។	 ទីភា្នាក់ងរទាំងឡាយបែហែលជាតែូវធ្វើការជាមួយនឹង	 	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដើមែបី	
ស្វែងរកបែភពទឹកផែសែងៗទៀត	ឬ	ធានាថ	ទឹកសមែប់ការបែើបែស់	ទំាងអស់តែវូបានគែសមា្លាប់មែរោគយ៉ាងតែមឹតែវូ	។

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគទី	3	៖	វិធានការការពាររូបវន្ត	បរិសា្ថាន	និងសារធាតុគីមី

បរិសា្ថានដែលបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយសា្នាក់នៅពំុធ្វើឲែយពួកគែបែឈមមុខនឹងជំងឺ	
និងការរំខានពីភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	ហើយភា្នាក់ងរចម្លងរោគទំាងនោះតែវូបានកាត់បន�យឲែយស�តិក្នងុកមែតិទាប					
មួយជានិច្ចនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	។

សកម្មភាពសំខាន់	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 រៀបចំជនភៀសខ្លួនឲែយតាំងទីលំនៅក្នុងទីតាំងនានាដែលកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវការបែឈមមុខចំពោះភា្នាក់ងរ
	 ចម្លងរោគ	ជាពិសែស	មូស	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។
	 កាប់ឆ្ការ	និង/ឬ	កែសមែួលទីកន្លែងបង្កកំណើត			និងកន្លែងជែកកោនរបស់ភា្នាក់ងរចម្លងរោគនៅកន្លែងដែលអាច
	 អនុវត្តបាន(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2	ដល់ទី	4)	។
	 អនុវត្តការគែប់គែងសត្វល្អិតចងែទូទៅយនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅដែលមានដង់សុីតែបែជាជនខ្ពស់នៅពែលដែល	
	 មានហានិភ័យ	ឬ	វត្តមាននែការរីករាលដលនូវជំងឺរាគរូស	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។
	 ផ្តល់យន្តការបញ្ជនូបែជាជនដែលឆ្លងជំងឺគែនុចាញ់ទៅទទួលការធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័	និងពែយាបាលឲែយបានឆប់	(សូមមើល
	 សែចក្តីណែនាំទី5)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ

	 ដងស់ុតីែពពកួសត្វមសូតែវូបានរកែសាឲែយនៅក្នងុកមែិតទាបជាប់ជានិច្ចដើមែបីជៀសវាងហានិភ័យពីកមែិតនែការចម្លង		
	 និងការឆ្លងដ៏ខ្ពស់លើសលប់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។

	 មានបែជាជនតិចតួចប៉ុណោ្ណោះដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-5)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការជែើសរីសទីកន្លែងមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងការកាត់បន�យជាអតិបរមានូវការបែឈមមុខរបស់បែជាជនដែល

ទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅនឹងហានិភ័យនែជំងឺដែលកើតចែញពីសត្វល្អតិចងែ	។			ចំណុចនែះជាកតា្តាមួយក្នងុចំណោម

កតា្តាសំខាន់ៗនៅពែលគិតគូរអំពីទីកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	។		ឧទាហរណ៍			ចំពោះការគែប់គែងជំងឺគែនុចាញ់វិញ

ជំរំគួរមានទីតាំងនៅពីលើខែយល់		ពី	1	ទៅ	2	គីឡូម៉ែតែពីកន្លែងដែលកើតមានសត្វល្អិតចងែចែើន	ដូចជា			វាលភក់		

ឬ	 បឹងហើយអាចមានបែភពទឹកសា្អាតបន�ែមទៀត	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	 និងការតាំងទីលំនៅទី	 2	

សែចក្តីណែនាំទី5-9	នៅលើទំព័រ	256-257)	។

2.	 ការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគតាមរយៈការថែរកែសាបរិសា្ថាន	និងការបែើបែស់សារធាតុគីមី	៖
មានវិធានការបែបវិស្វកម្ម		បរិសា្ថានមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលអាចអនុវត្តបានដើមែបីកាត់បន�យឱកាសនែការកើតភា្នាក់ងរ
ចម្លងរោគ	។		វិធានការទំាងនែះរួមមាន	ការបោះចោលលាមករបស់មនុសែស	និងសត្វឲែយបានតែមឹតែវូ		(សូមមើលផ្នែកការ
បនោ្ទាបង់នៅទំព័រ	 105)	 ការបោះចោលឲែយបានតែឹមតែូវនូវរបស់របរដែលមិនតែូវការ	 ដើមែបីគែប់គែងសត្វរុយ	
និងសត្វករកែរផែសែងៗទៀត	 (សូមមើលផ្នែកការគែប់គែងកាកសំណល់រឹងនៅទំព័រ	 117)	 	 និងការបង្ហូរទឹកដែលដក់		
ពែមទាំងការកាប់ឆ្ការរុក្ខជាតិដែលមិនតែូវការដែលគែប/ដុះអមជុំវិញបែឡាយទឹកចំហ	 និងសែះទឹកដើមែបីគែប់គែង	 



115

សត្វមូស	 (សូមមើលផ្នែកបែព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅទំព័រ	 121)	 ។	 	 វិធានការសុខភាពបរិសា្ថាន	 	អាទិភាពបែបនែះនឹងមាន 
ឥទ្ធិពលមួយចំនួនទៅលើដង់សុីតែរបស់ភា្នាក់ងរចម្លងរោគមួយចំនួន	 ។	 យើងបែហែលជាពំុមានលទ្ធភាពធ្វើឲែយមាន 
បែសិទ្ធភាពពែញលែញក្នងុការគែប់គែងកន្លែងបង្កកំណើតកន្លែងរកចំណី		និងទីជមែករបស់ពពួកសត្វទាំងនែះនៅក្នុង
កន្លែងតាំងទីលំនៅ		ឬ		នៅជិតកន្លែងតំាងទីលំនៅបានឡើយសូមែបីតែក្នងុរយៈពែលវែងក៏ដោយហែតុនែះហើយចំាចាច់
តែវូមានវិធានការក្នងុការគែប់គែងតាមរយៈសារធាតុគីម	ីឬ		វិធានការការពារជាលក្ខណៈបុគ្គល។	ឧទាហរណ៍	ការបាញ់	
ថ្នានំៅកន្លែង	 ដែលមានការឆ្លងអាចកាត់បន�យសត្វរុយបានមួយចំនូនធំ	 និងការពារបាននូវការរីករាលដលនែជំងឺ	
រាគរូស	ឬ	អាចជួយក្នុងការកាត់បន�យជា	អបតិបែបរមា	នូវបន្ទុកជំងឺ	បែសិនបើគែអនុវត្តក្នុងអំឡុងពែលមានការរីក
រាលដល	។

3.	 ការរៀបចំការឆ្លើយតប			៖			កម្មវិធីគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគអាចនឹងពុំមានឥទ្ធិពលទៅលើជំងឺទែបែសិនបើគែ
កំណត់គោលដៅទៅលើភា្នាក់ងរចម្លងរោគដែលមិនតែឹមតែូវ		ការបែើបែស់វិធីសាសែ្តពុំមានបែសិទ្ធភាព		ឬ		កំណត់	
គោលដៅភា្នាក់ងរចម្លងរោគតែឹមតែូវនៅទីកន្លែង	ឬ	ពែលវែលាដែលមិនតែឹមតែូវ	។	កម្មវិធីគែប់គែងគួរកំណត់គោល	
ដៅពីដំបូងដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងទាំងនែះ	 ៖	 កាត់បន�យដង់សុីតែភា្នាក់ងចម្លងរោគ	 កាត់បន�យការ	
ប៉ះពាល់រវាងមនុសែស	និងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ		និងកាត់បន�យចំនួនកន្លែងបង្កកំណើតរបស់ភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	។		កម្មវិធី	
នានាដែលគែបែតិបត្តិពុំបានល្អអាចផ្តល់នូវផលអវិជ្ជមាន	។	ការសិកែសាលម្អិត	និងជារឿយៗ	ដំបូនា្មានផ្នែកជំនាញ		តែូវ
បានតមែូវឲែយមានហើយគួរតែូវបានស្វែងរកពីអង្គការសុខភាពថ្នាក់ជាតិ	និងអន្តរជាតិ	។	ជាងនែះទៅទៀតដំបូនា្មានតាម	
មូលដ្ឋានក៏គួរតែូវបានស្វែងរកផងដែរទាក់ទងនឹងទមែង់នែជំងឺតាមមូលដ្ឋាន	 កន្លែងបង្កកំណើត	 និងបមែបមែួល 
តាមរដូវទាក់ទងនឹងចំនួនភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	និងឧបែបត្តិហែតុនែជំងឺផែសែងៗ	។ល។	

4.	 ការគែប់គែងសត្វមូសតាមរយៈការថែរកែសាបរិសា្ថាន	៖		ការគែប់គែងបរិសា្ថានមានគោលបំណងបឋម		គឺធ្វើការលុប	
បំបាត់កន្លែងបង្កកំណើតរបស់សត្វមូស	 ។	 បែភែទមូសសំខាន់ចំនួន	 3	 ដែលទទួលខុសតែូវក្នុងការចម្លងជំងឺ
មាន	 មូសអង្កាម	 មូសដែកគោល	 (គែុនចាញ់	 និងជំងឺរាុំរ៉ែដែលបណ្តាលមកពីពែូន	 (Filariasis))	 និងមូសខា្លា	
(ជំងឺគែុនលឿង	 និងជំងឺគែុនឈាម)	 ។	 មូសអង្កាមបង្កកំណើតនៅក្នុងទឹកដែលដក់ហើយមានសារធាតុសរីរាង្គ 
ចែើន	 ដូចជា	 បង្គន់	 ។	 មូសដែកគោលបង្កកំណើតនៅក្នុងទឹកផ្ទែលើដែលថ្លា	 ដូចជា	 រណ្តាដែលមានទឹកដក់	
ចរន្តទឹកហូរយឺតៗ	 និង	 អណ្តូង	 ហើយមូសខា្លាវិញបង្កកំណើតនៅក្នុងឧបករណ៍ដក់ទឹកដូចជា	 ដប	 ធុង	 កង់ឡាន	
។ល។	 ឧទាហរណ៍	 ការគែប់គែងមូសតាមរយៈការថែរកែសាបរិសា្ថានរួមមាន	 ការបង្ហូរទឹកឲែយអស់	 ធ្វើបង្គន់ផ្ទុកមាន	
បំពង់ខែយល់ដែលមានដំណើរការល្អ	 ធ្វើគមែបគែបមាត់រណ្តាបង្គន់	 និងបែដប់បែដរដក់ទឹកជាបែចាំ	 គែបអណ្តូង	
ឲែយបានតែឹមតែូវជាបែចាំ	និងសមា្អាតទឹកនោះជាមួយនឹងថ្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិត	(ឧ.	ចំពោះតំបន់នានាដែលជំងឺគែុនឈាម 
កំពុងរីករាលដល)	។

5.	 ការពែយាបាលជំងឺគែុនចាញ់	៖	យុទ្ធសាសែ្តនែការគែប់គែងជំងឺគែុនចាញ់ដែលមានគោលដៅកាត់បន�យដង់សុីតមូស
នោះគួរតែូវបានអនុវត្តពែមគា្នាជាមួយនឹងការវិភាគរោគសញ្ញា				និងការពែយាបាលឲែយបានឆប់រហ័សដោយបែើថ្នាបំែឆំង
នឹងជំងឺគែុនចាញ់ដែលមានបែសិទ្ធភាព	។	យុទ្ធនាការនានាដូចនែះរួមមានការលុបបំបាត់ទីកន្លែងបង្កកំណើតកាត់
បន�យអតែរស់រានបែចាំថ្ងែរបស់សត្វមូស	និងរារាំងទមា្លាប់នែការខាំមនុសែស	។	យុទ្ធនាការនានាដើមែបីលើកទឹកចិត្តឲែយ	
មានការពិនិតែយរោគសញ្ញា	 	និងការពែយាបាលឲែយបានឆប់រហ័សគួរតែូវបានផ្តួចផ្តើមឡើង	 	 	និងធ្វើឲែយមាននិរន្តរភាព។			
វិធីសាសែ្តរួមបញ្ចូលគា្នាមួយ		ដោយការដក់បញ្ចូលគា្នានូវការរកឃើញករណីដ៏សកម្ម		តាមរយៈភា្នាក់ងរជំនាញដែល	
ចុះដល់មូលដ្ឋាន	ហើយការពែយាបាលដោយបែើថ្នាំបែឆំងជំងឺកែុនចាញ់បែកបដោយ		បែសិទ្ធភាពគឺទំនងជាអាចកាត់	
បន�យបន្ទកុជំងឺគែនុចាញ់បានចែើនជាងការរកឃើញករណីផែសែងៗតាមរយៈសែវាសុខភាពថ្នាក់កណ្តាល	(សូមមើល	
សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងជំងឺឆ្លងទី	2	សែចក្តីណែនាំទី	3	នៅទំព័រ	315)	។	

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគទី	3	៖	សុវត�ិភាពនែការគែប់គែងដោយបែើបែស់សារធាតុគីមី

វិធានការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគដោយបែើសារធាតុគីមីតែវូបានអនុវត្តក្នងុលក្ខណៈមួយដែលធានាថ	បុគ្គលិក	

បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ			និងបរិសា្ថានតាមមូលដ្ឋានតែវូបានការពារយ៉ាងពែញលែញ	

ហើយដែលជៀសវាងបាននូវការបង្កើតភាពសំុាទៅនឹងសារធាតុគីមីទំាងឡាយដែលបានបែើបែស់	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ការពារបុគ្គលិកដែលបែើបែស់សារធាតុគីមី	 តាមរយៈការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលសម្លៀកបំពាក់ការពារបន្ទប់/ 
	 ទីកន្លែងងូតទឹកសមា្អាតខ្លួន	 និងការកំណត់ចំនួនម៉ាងដែលបុគ្គលិកតែូវចំណយក្នុងការបែើបែស់សារធាតុគីមី	 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

	 ជូនព័ត៌មានដល់បែជាជន	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានដោយសារ	 
	 សារធាតុនានាដែលគែបែើបែស់ដើមែបីគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ		និងអំពីកម្មវិធីសមែប់ការអនុវត្ត។	ផ្តល់ឲែយបែជាជន
	 នូវការការពារខ្លនួក្នងុពែល	និងកែយពែលបែើបែស់ថ្នាពុំល		ឬ		ថ្នាសំមា្លាប់សត្វល្អតិសែបទៅតាមវិធីសាសែ្ដដែលបាន	
	 ឯកភាពជាអន្តរជាតិ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បទដ្ឋាន	និងនិយមអន្តរជាតិដែលបានទទួលយកតែូវបានអនុវត្តតាមទាក់ទងនឹងជមែើសផ្នែកគុណភាពការរកែសាទុក	
	 និងការដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីនានាសមែប់វិធានការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	។		ពុំមានបែតិកម្មតែឡប់ផែសែងៗ
	 តែូវបានគែរាយការណ៍	ឬ	គែសង្កែតឃើញដោយសារសារធាតុគីមីដែលបានបែើបែស់សមែប់គែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លង
	 រោគណមួយឡើយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

	 សារធាតុគីមីទំាងអស់សមែប់គែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគតែវូបានយកចិត្តទុកដក់គែប់ពែលវែលា	(សូមមើលសែចក្តី
	 ណែនាំទី	1)។	

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ពិធីសារថ្នាក់ជាតិ	និងថ្នាក់អន្តរជាតិ	៖		មានពិធីសារ		និងនិយមអន្តរជាតិចែបាស់លាស់ចែញផែសាយដោយអង្គការ	
សុខភាពពិភពលោកដែលគួរបែកាន់ខា្ជាប់គែប់ពែលវែលា	 ។	 ទាំងនែះគឺជាពិធីសារសមែប់ការជែើសរីស	 និងការ	 

	 បែើបែស់សារធាតុគីមីសមែប់គែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង	ការការពារបុគ្គលិក	និងតមែូវការ
ការបណ្តះុបណ្តាល	។	វិធានការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគលើកឡើងពីការពែយួបារម្ភសំខាន់ៗ	ចំនួន	2	៖	បែសិទ្ធភាព	
និងសុវត�ភិាព	។	បែសិនបើនិយមថ្នាក់ជាតិទាក់ទងនឹងការជែើសរីសធាតុគីមីផែសែងៗមិនសែបតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ	
ដែលនឹងបណ្តាលឲែយមានបែសិទ្ធភាពតិចតួច	 ឬ	 ពុំមានសោះ	 ឬ	ធ្វើឲែយសុខភាព	 	 និងសុវត�ិភាពស�ិតក្នុងហានិភ័់យ	 

	 ពែលនោះទីភា្នាក់ងរតែវូពិគែះយោបល់	 និងបញ្ចះុបញ្ចលូអាជា្ញាធរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនានា	 ដើមែបីសុំការអនុញ្ញាត 
	 អនុវត្តបទដ្ឋានអន្តរជាតិ	។
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៦.ការគេប់គេងកាកសំណង់រឹង  
 

	 ការគែប់គែងកាកសំណល់រឹង	 គឺជាដំណើរការគែប់គែង	 និងបោះចោលកាកសំណល់សរីរាង្គរឹងដែលអាចមាន	 
ហានិភ័យ				និងដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពសាធារណៈរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់				និងអាច
មានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើបរិសា្ថានបែសិនបើពុំមានការចូលរួមឲែយបានសមសែបទែ	 ។	 ហានិភ័យនានាទាំងនែះអាច 
កើតចែញពីការកកើតសត្វរុយ	 និងសត្វកកែរផែសែងៗដែលរីករាលដលនៅលើគំនរកាកសំណល់រឹង	 (សូមមើលផ្នែក 
គែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគនៅទំព័រ	111)		និងការបំពុលបែភពទឹកលើដី			និងទឹកកែមដីដោយសារការហូរចែះរួមគា្នា
នូវកាកសំណល់តាមផ្ទះ	 និងមន្ទីរពិនិតែយពែយាបាល	 ឬ	 រោងចកែឧសែសាហកម្ម	 ។	 កាកសំណល់រឹងដែលពុំបានបែមូល	
និងដែលចែះ	តែកើនឡើង	និងកម្ទែចកម្ទីដែលសែសសល់បនា្ទាប់ពីមានគែះធម្មជាតិ	ក៏អាចបង្កើតឲែយមានបរិសា្ថាន	កខ្វក់	
និងគួរឲែយធុញថប់ផងដែរ	 ដែលបែការនែះអាចនឹងចូលរួមចំណែករារាំងដល់	 ការខិតខំបែឹងបែងនានាដើមែបីកែលម្អ 
ទិដ្ឋភាពផែសែងៗនែសុខភាពបរិសា្ថាន	 ។	 កាកសំណល់រឹងតែងតែធ្វើឲែយស្ទះបែឡាយ	 បង្ហូរទឹក	 និងនាំទៅរកការកើនឡើង 
នូវហានិភ័យនែការជន់លិចដែលបណ្តាលឲែយមានបញ្ហា	 ផ្នែកសុខភាពបរិសា្ថានទាក់ទងនឹងទឹកដែលមិនហូរ	 និងទឹក	
លើដីដែលទទួលរងការបំពុល	 ។	 អ្នកបែមូលកាកសំណល់រឹងដែលអាចរកបាន	 បែក់ចំណូលបន្តិចបន្តួចពីការបែមូល
សមា្ភារៈនានាដែលអាចកែច្នែឡើងវិញពីកន្លែងចាក់កាកសំណល់រឹងក៏អាចស�ិតក្នុងគែះថ្នាក់នែជំងឺឆ្លងពីកាកសំណល់ 
រឹងរបស់មន្ទីរពែទែយដែលនៅលាយឡំជាមួយនឹងកាកសំណល់រឹងតាមផ្ទះ	។	

បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់រឹងទី	១	៖	ការបែមូល	និងការចោលកាកសំណល់រឹង

បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់រស់នៅក្នុងមជែឈដ្ឋានមួយដែលមិនមានកាកសំណល់រឹងនៅរាយបា៉ាយ 
រាប់បញ្ចូលទាំងកាកសំណល់វែជ្ជសាសែ្ដផងដែរ			ហើយមានមធែយាបាយផែសែងៗក្នុងការចោលកាកសំណល់រឹង
ផ្ទះបាយរបស់ខ្លួនបែកបដោយភាពងយសែួល	និងបែសិទ្ធភាព	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 អនុញ្ញាតឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយចូលរួមក្នុងការរៀបចំ	 និងអនុវត្តកម្មវិធីចោល  
	 កាកសំណល់រឹង(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 រៀបចំយុទ្ធនាការបោសសមា្អាតកាកសំណល់រឹងទៅតាមពែលវែលាកំណត់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 គិតគូរអំពីសកា្តានុពលនែឱកាសបែកបមុខរបរខា្នាតតូច	 ឬ	 ការរកបែក់ចំណូលបន�ែមតាមរយៈការកែច្នែកាត 

	 សំណល់រឹងឡើងវិញ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

 ជាមួយគា្នាជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់រៀបចំបែព័ន្ធមួយដើមែបីធានាថ	កាកសំណល់រឹងនៅតាមគែសួារ
	 តែូវបានគែដក់ក្នុងធុងកាកសំណល់រឹងជាទៀងទាត់ដើមែបីទុកឲែយគែដុត	ឬ	កប់ចោលនៅតាមរណ្តាចាកក់ាកសំណល់
	 រឹងជាក់លាក់ពែមទំាងធានាថកាកសំណល់រឹងចែញពីមន្ទីរពែទែយដែលជាមុខសញ្ញាហានិភ័យផែសែងៗទៀតតែវូបានរកែសា	
	 ទុកដច់ដោយឡែកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្វាក់នែការចោលកាកសំណល់រឹង(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។ 

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 បែមូលចែញ	នូវបំណែកដែលសែសសល់ពីការតាំងទីលំនៅមុនពែលវាកា្លាយទៅជាហានិភ័យមួយចំពោះសុខភាព	ឬ	
	 បង្កជាការរំខានណមួយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2-6)	។

	 ផ្តល់ធុងកាកសំណល់រឹងបន�ែម		និងសមា្ភារៈផែសែងៗសមែប់បែមូលកាកសំណល់រឹងដល់គែួសារដែលជាមា្ចាស់ផ្ទះដើមែបី
	 ឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនកាកសំណល់រឹងបន�ែមទៀតនៅក្នុងសា្ថានភាពមានគែះមហន្តរាយ	។

	 ផ្តល់រណ្តាដក់កាកសំណល់រឹងដែលមានដក់សញ្ញាចែបាស់លាស់	 និងមានរបងព័ទ្ធតែឹមតែូវ	 ធុងកាកសំណល់រឹង 
	 ឬ	កន្លែងចោលកាកសំណល់រឹងជាក់លាក់នៅតាមទីសាធារណៈ	ដូចជា	ទីផែសារ	និងទីកន្លែងកែច្នែតែី	 	និងកន្លែង 
	 សត្វឃត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-6)	។

	 ធានាថមានបែព័ន្ធបែមូលកាកសំណល់រឹងជាទៀងទាត់មួយនៅនឹងកន្លែង	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-6)	។

	 អនុវត្តការចោលកាកសំណល់រឹងជាចុងកែយក្នងុលក្ខណៈ	និងទីកន្លែងមួយដែលជៀសវាងបាននូវការបង្កើតបញ្ហា
	 ដល់សុខភាព		និងបរិសា្ថានសមែប់បែជាជនដែលជាមា្ចាស់សែុក	និងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើល
	 សែចក្តីណែនាំទី	6-7)។	

	 ផ្តល់សមា្ភារៈឲែយបុគ្គលិកដែលធ្វើការបែមូល	 និងចោលកាកសំណល់រឹងពែមទាំងអ្នកទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹង 

	 ការបែមូលសមា្ភារៈសមែប់ធ្វើការកែច្នែឡើងវិញនូវសម្លៀកបំពាក់សមែប់ការពារដែលសមសែប	 និងការចាក់ថ្នា ំ

	 ការពារជំងឺ	តែតាណូស	និងជំងឺរលាកថ្លើមបែភែទ	B	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)	។

	 នៅក្នុងករណីដែលការទុកដក់សាកសពឲែយបានសមសែប		និងមានភាពថ្លែថ្នូរ	គឺជាតមែូវការអាទិភាពមួយ	ចាំបាច់	
	 តែូវសមែបសមែួលជាមួយទីភា្នាក់ងរ		និងអាជា្ញាធរដែលទទួលខុសតែូវនានាដើមែបីដោះសែយបញ្ហានែះ	(សូមមើល	
	 សែចក្តីណែនាំទី	8)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 គែប់កែុមគែួសារទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានធុងដក់កាកសំណល់រឹងមួយ	ដែលតែូវចាក់ចោលយ៉ាងតិចបំផុត2	ដង 
	 ក្នុងមួយសបា្តាហ៍	 ហើយចមា្ងាយទៅកាន់រណ្តាចាក់កាកសំណល់រឹងរួមមិនលើសពី	 100	 ម៉ែតែឡើយ	 (សូម 
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	3)។

	 កាកសំណល់រឹងទាំងអស់ដែលបែជាជនរស់នៅក្នុងកន្លែងតាំងទីលំនៅមាន	 តែូវបានយកចែញពីទីកន្លែងរស់នៅ 
	 ជាបនា្ទាន់ជារៀងរាល់ថ្ងែ	 	 និងពីមជែឈដ្ឋានកន្លែងតាំងទីលំនៅយ៉ាងហោចណស់	 2	 ដងដែរក្នុងមួយសបា្តាហ៍	 (សូម 
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	1-3)	។

	 យ៉ាងហោចណស់មានធុងដក់កាកសំណល់រឹងមួយដែលមានចំណុះ	 100លីតែ	 សមែប់	 10	 	 គែួសារនៅកន្លែង 
	 ដែលកាកសំណល់រឹងតាមគែួសារមិនតែូវបានគែកប់ចោលនៅនឹងកន្លែង	(សូមមើល	សែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 ធ្វើការចោលកាកសំណល់រឹងទាន់ពែលវែលា	 និងបែកបដោយសុវត�ិភាពដើមែបីគែប់គែងហានិភ័យអបែបបរមាពីការ 
	 បំពុលរបស់កាកសំណល់រឹងទៅដល់បរិសា្ថាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4-6)	។

	 កាកសំណល់ផ្នែកវែជ្ជសាសែ្តទាំងអស់	 (រួមមាន	 កាកសំណល់មានហានិភ័យដូចជា	 	 អំបែងកែវ	 	 ម្ជុល	 បង់រុំរបួស 
		 និងថ្នាំ)	 តែូវបានរៀបចំ	 និងបោះចោលដច់ដោយឡែកនៅក្នុងរណ្តាដែលបានរៀបចំ	 	 និងជីកទុកយ៉ាងតែឹមតែូវ 
		 ហើយបែើបែស់រណ្តា	 ឬ	 មា៉ាសុីនដុតកាកសំណល់រឹងដែលមានរណ្តាផែះជែស�ិតនៅក្នុងបរិវែណមណ្ឌលសុខភាព 
	 និមួយៗ	(មើលសែចក្តីណែនាំទី	4-7)	។
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សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ការរៀបចំផែនការ	និងការអនុវត្ត	៖	ការចោលកាកសំណល់រឹងគួរតែូវបានរៀបចំផែនការ	និងអនុវត្តដោយមានការ
ពិគែះយោបល់	និងការសមែបសមែលួយ៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ពែមទំាងទីភា្នាក់ងរ
និងអជា្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ	 ។	 ការងរនែះគួរចាប់ផ្តើមតាំងពីដើមដំបូងនែអន្តរាគមន៍	 មុនពែលបញ្ហារបស់កាក	
សំណល់រឹងបានកា្លាយជាបញ្ហា	ហានិភ័យដ៏សំខាន់ដល់សុខភាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	ដោយ	
ពឹងផ្អែកទៅលើបរិបទ	 យុទ្ធនាការបោសសមា្អាតតាមពែលកំណត់ចំាបាច់តែវូរៀបចំឡើងដោយមានការពិគែះយោបល់ 
ជាមួយបែជាជន	និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានដែលទទួលខុសតែូវ	។

2.	 ការកប់កាកសំណល់រឹង៖	បែសិនបើតែូវកប់កាកសំណល់រឹងនៅកន្លែងមួយ	មិនថនៅតាមផ្ទះ	ឬ		នៅក្នុងរណ្តារួម
នោះទែ	គែតែូវ	គែបវាជារៀងរាល់ថ្ងែជាមួយនឹងសែទាប់ដីស្តើងៗដើមែបីកុំឲែយវាទាក់ទាញភា្នាក់ងរចម្លងរោគផែសែងៗ	ដូច
ជារុយ	និងពពួកសត្វកកែរ	ដែលវាអាចកា្លាយជាកន្លែងបង្កកំណើតរបស់ពួកវា	។	បែសិនបើតែូវការបោះចោលលាមក/
កន្ទបរបស់កុមារ	របស់ទាំងអស់នោះគួរតែវូបានកប់ក្នងុដីដោយផ្ទាល់	។	កន្លែងចោលកាកសំណល់តែវូធ្វើរបងការពារ	
ដើមែបីកុំឲែយកើតមានឧបែបត្តិហែតុផែសែងៗ	និងកុំឲែយក្មែងៗ	និងសត្វចែញចូលបាន	។	គួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើ
ការការពារការបំពុលទឹកកែមដីដោយសារការជែបចែញនូវជាតិកខ្វក់នោះ	។

3.	 បែភែទ	និងបរិមាណកាកសំណល់	៖	កាកសំណល់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋាននានាមានភាពខុសគា្នាយ៉ាងខា្លាំង	ទាក់ទងនឹង
សមាសភាព	និងបរិមាណ	ដោយអាសែ័យទៅតាមចំនួន	និងបែភែទនែសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ច	ម្ហបូអាហារដែលទទួលទាន	
និងការអនុវត្តតាមមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការកែច្នែឡើងវិញ	និង/ឬ	ការបោះចោល	កាកសំណល់	។		វិសាលភាពដែល	
កាតសំណល់រឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់បែជាជនគួរតែូវបានបា៉ាន់បែមាណ	និងតែូវចាត់វិធានការសមសែប	
នានាបែសិនបើចាំបាច់	 ។	 កាកសំណល់រឹងនៅតាមផ្ទះតែូវបានបែមូលពីធុងកាកសំណល់រឹងសមែប់	 បោះចោល	
ទៅក្នុងរណ្តា	ចាក់កាកសំណល់រឹងដើមែបីឲែយគែកប់	ឬ	ដុតវាចោល	។	នៅកន្លែងដែលគែពុំមានលទ្ធភាពផ្តល់ឲែយនូវធុង	
កាកសំណល់រឹងដល់គែួសារនិមួយៗ	ធុងកាកសំណល់រឹងរួមគួរតែូវបានផ្តល់ឲែយ	 ។	ការកែច្នែកាកសំណល់រឹងនៅតាម
សហគមន៍គួរតែូវបានលើកទឹកចិត្តដើមែបីកុំឲែយវាមានហានិភ័យជាដុំកំភួនដល់សុខភាព	 ។	 ការចែកចាយរបស់របរបែើ
បែស់ផែសែងៗដែលបង្កើតបានជាកាកសំណល់រឹងក្នុងបរិមាណយ៉ាងចែើនតាមរយៈការវែចខ្ចប់	 ឬ	 	 ការកែច្នែនៅនឹង	
កន្លែងគួរតែូវបានជៀសវាង	។

4.	 កាកសំណល់វែជ្ជសាសែ្ដ	៖	ការគែប់គែងមិនបានតែមឹតែវូទៅលើកាកសំណល់ផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ដធ្វើឲែយសហគមន៍		ភា្នាក់ងរ
ថែទាំសុខភាព	និងអ្នកមែមូលកាកសំណល់រឹងបែឈមមុខនឹងការឆ្លង	ឥទ្ធិពលនែការបំពុល		និងរបួសសា្នាម	។	នៅ
ក្នងុសា្ថានភាពមានគែះមហន្តរាយកើតឡើង		បែភែទមុខសញ្ញាហានិភ័យបំផុតរបស់កាកសំណល់រឹងគឺទំនងជាការឆ្លង	
ជំងឺតាមរយៈសមា្ភារៈដែលមុត	និងសមា្ភារៈដែលមិនមុត		(បង់រុំរបួសកែណត់បែឡាក់ឈាម	និងសារធាតុសរីរាង្គ 

		 ផែសែងៗទៀត	 ដូចជាសុក	 ។ល។)	 ។	 បែភែទខុសៗគា្នានែកាកសំណល់រឹងគួរតែូវបានដក់ដោយឡែកនៅកន្លែង 
	 បែមូលផ្ដុំ	។		កាតសំណល់រឹងដែលពុំបណ្តាលឲែយឆ្លងរោគ	(កែដសបែដប់វែចខ្ចប់ដែលធ្វើពីបា្លាស្ទិក	កាកសំណល	់ 
	 ម្ហូបអាហារ		។ល។)			អាចបោះចោលបានដូចជាកាកសំណល់រឹងផែសែងទៀតដែរ		។			សមា្ភារៈមុតសែួចកខ្វក់	ជា 
	 ពិសែសម្ជុល	និងសឺរាុំងដែលបែើបែស់ហើយគួរដក់នៅក្នុងបែអប់សុវត�ិភាពមួយដោយផ្ទាល់បនា្ទាប់ពីបែើបែស់រួច	។	

បែអប់សុវត�ិភាព	និងកាកសំណល់ដែលបណ្តាលឲែយឆ្លងរោគផែសែងៗទៀត	អាចបោះចោលនៅនឹងកន្លែងតាមរយៈការ
កប់	ដុត	ឬ	វិធីសាសែ្តដែលមានសុវត�ិភាពផែសែងៗទៀត	(សូមមើល	បទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធសុខភាពទី	1	សែចក្តីណែនាំ
ទី	11	នៅទំព័រ	300)	។

5.	 កាកសំណល់រឹងតាមទីផែសារ	៖	កាកសំណល់រឹងនៅតាមទីផែសារភាគចែើនគឺអាចគែប់គែងបានតាមវិធីដូចគា្នានឹងកាកសំណល់
	 រឹងនៅតាមផ្ទះដែរ	។	កាកសំណល់រឹងនៅតាមកន្លែងសត្វឃត	និងផែសារលក់តែីអាចនឹងតែូវការការគែប់គែងពិសែស	

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

និងសមា្ភារៈផែសែងៗដើមែបីតែង់កាកសំណល់រាវដែលមាន	ពែមទាំងតែូវធានាថ	ការសមា្លាប់សត្វតែូវបានធ្វើនៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌ
ដែលមានអនាម័យ	និងអនុលោមទៅតាមចែបាប់ក្នុងសែុក	។	កាកសំណល់សត្វឃតជារឿយៗអាចបោះចោលក្នុងរណ្តា
មួយដ៏ធំដោយមានគមែបគែប	និងនៅជាប់នឹងកន្លែងសត្វឃតនោះ	ឬ	រោងចកែកែច្នែតែី	។	ឈាម	ជាដើម	អាចតែូវបាន 
បង្ហូរចែញពីកន្លែងសត្វឃត	 ឬ	 រោងចកែកែច្នែតែីទៅកាន់រណ្តានោះតាមរយៈបែឡាយ	 ដែលមានគមែបកែស់គែបជិត	
(ដែលអាចជួយកាត់បន�យសត្វរុយមិនឲែយចែញចូលទៅកាន់រណ្តានោះ)	 ។	នៅទីនោះគួរមានទឹកជាបែចាំសមែប់ធ្វើកា
រលាងសមា្អាត	។

6.	 ការចាក់គរកាកសំណល់រឹងដោយមានការតែួតពិនិតែយ	 និង/ឬ	ការចាក់ដីលប់ដើមែបីថែរកែសាអនាម័យ	៖	ការចោលកាត	
សំណល់រឹងក្នុងទែង់ទែយធំគួរអនុវត្តនៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងតាមរយៈការចាក់ចោលដោយមានការតែួតពិនិតែយ	 ឬ	 លប់ដីពី	
លើដើមែបីឲែយមានអនាម័យ	។	 វិធីសាសែ្តនែះតែូវការទីកន្លែងធំគែប់គែន់	 និងមានលទ្ធភាពបែើបែស់គែឿងចកែ	 ។	ជាវិធី	
សាសែ្ដល្អបំផុត	 កាកសំណល់ដែលបានចាក់គរនោះតែូវចាក់ដីលប់ពីលើកែយពីចាក់រួចជារៀងរាល់ថ្ងែដើមែបីបង្ការការ	
គាស់កាយរីសរបស់របរផែសែងៗ	និងការកកើតភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	។

7.	 សុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិក	៖	បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការបែមូល	ការដឹកជញ្ជូន	ការចោល	និងការកែច្នែ 
កាកសំណល់រឹងគួរទទួលបានសម្លៀកបំពាក់សមែប់ការពារ	 យ៉ាងហោចណស់ក៏សែមដែដែរ	 ក៏ប៉ុន្តែល្អបំផុត	 គឺ	 តែូវ 
មានសែបែកជើងកវែង	 និងមា៉ាស់សមែប់ការពារ	 ។	 	 នៅពែលដែលចាំបាច់ពួកគែគួរទទួលបាន	 ការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺ 
តែតាណូស	និងជំងឺរលាកថ្លើមបែភែទ	B	ផងដែរ។		ទឹក	និងសាប៊ូគួរតែមានសមែប់លាងសមា្អាតដែ	និងមុខ	។	បុគ្គលិក 
ដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកាកសំណល់ផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ដ	 តែូវមានការយល់ដឹងពីវិធីសាសែ្តដ៏តែឹមតែូវក្នុងការរកែសាទុក 
ការដឹកជញ្ជូន	 និងការចាក់ចោល	 រួមទាំងហានិភ័យផែសែងៗទៀតទាក់ទងនឹងការគែប់គែងកាកសំណល់រឹងមិនតែឹមតែូវ 
ផងដែរ។	

8.	 ការគែប់គែងសាកសព	 ៖	 ការគែប់គែង	 និង/ឬ	 ការបញ្ចុះសាកសពដែលសា្លាប់ដោយសារគែះធម្មជាតិគួរធ្វើឡើង	
ក្នងុលក្ខណៈមួយដែលសមសែប	និងមានសែចក្តីថ្លែថ្នូរ	។	ជាទូទៅ	ការគែប់គែងសាកសពតែូវបានធ្វើឡើងដោយកែុមអ្នក
ស្វែងរក		និងសា្តារឡើងវិញដោយធ្វើការសមែបសមែួលជាមួយទីភា្នាក់ងរ			និងអាជា្ញាធរនានារបស់	រដ្ឋាភិបាលដែលទទួល
ខុសតែូវ។		ការបញ្ចុះសាកសពមនុសែសដែលបានសា្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងក៏ចាំបាច់តែូវគែប់គែងឲែយបានតែឹមតែូវ	និងដោយ
មានការពិគែះយោបល់	 និងសមែបសមែួលជាមួយអាជា្ញាធរទទួលបន្ទុក	 ផ្នែកសុខាភិបាលផងដែរ	 (សូមមើលបទដ្ឋាន					
ស្តីពីបែព័ន្ធសុខភាពទី	1	សែចក្តីណែនាំទី	12	នៅទំព័រ	300)	។	ព័ត៌មានបន�ែមស្តីពីរបៀបដោះសែយការបញ្ចុះសាកសព
ឲែយបានតែឹមតែូវ	គឺអាចរកបានពីឯកសារយោងនានា	និងផ្នែកសមែប់អានបន�ែមទៀត	។	
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៧. បេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក 

	 ទឹកលើដីនៅក្នុង	ឬ	នៅជិតកន្លែងតាំងទីលំនៅនានាអាចហូរចែញមកពីផ្ទះសមែបែង	និងទឹកកខ្វក់ពីកន្លែង	អណ្តូងទឹក
ជែបចែញពីបង្គន់	 និងលូបង្ហូរទឹក	 ទឹកភ្លៀង	 ឬ	 ទឹកជំនន់	 ។	 ហានិភ័យផ្នែកសុខភាពដ៏ចមែបង	 ទាក់ទងនឹងទឹកនែះ	
គឺការបំពុលដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក			និងបរិយកាសនែការរស	់	ការធ្វើឲែយខូចដល់បង្គន់	និងលំនៅដ្ឋាន	ការកើតមានភា្នាក់ងរ
ចម្លងរោគ	 និងការជន់លិច	 ។	 ទឹកភ្លៀង	 និងទឹកជំនន់ដែលឡើងអាចធ្វើឲែយសា្ថានភាពនែការបង្ហរូទឹកនៅក្នុងកន្លែងតាំងទី
លំនៅកាន់តែអាកែក់	ហើយបង្កឲែយមានភាពហានិភ័យថែមទៀតតាមរយៈការបំពុល	។	ផែនការបែព័ន្ធបង្ហរូទឹកដ៏តែមឹតែវូ	 គឺ
ដោះសែយការបង្ហូរទឹកដែលបង្កឡើងដោយ	ពែយុះតាមរយៈការរៀបចំប្លង់ទីតាំង	ហើយការបង្ហូរទឹកចែញដែលបែើបែស់
បែព័ន្ធបង្ហរូទឹកខា្នាតតូចនៅនឹងកន្លែងគួរតែូវបានអនុវត្តផងដែរដើមែបីកាត់បន�យគែះថ្នាក់ផ្នែកសុខភាពដល់បែជាជនដែល
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	។	ផ្នែកនែះជួយដោះសែយបញ្ហា	និងសកម្មភាពបង្ហូរទឹកទែង់ទែយតូច	។	
បែព័ន្ធបង្ហូរទឹកជាទែង់ទែយធំ	ជាទូទៅតែូវបានកំណត់តាមរយៈការជែើសរីស	និងការរៀបចំទីតាំង	(សូមមើលបទដ្ឋាន 
ស្តីពីទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅទី	2	សែចក្តីណែនាទី	5	នៅទំព័រ	256)	។

បទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកទី	1	៖	ការងរលូបង្ហូរទឹក

បែជាជនមានបរិសា្ថានមួយដែលហានិភ័យផ្នែកសុខភាព	និងហានិភ័យផែសែងៗទៀតដែលបង្កឡើងដោយ	
ទឹកហរូចែះ	 និងទឹកដក់	 រួមមាន	 ទឹកដែលបង្កដោយខែយល់ពែយុះ	 ទឹកជំនន់	 ទឹកកាកសំណល់តាមផ្ទះ	
និងទឹកកាក	សំណល់ហូរពីមន្ទីរពែទែយតែូវបានកាត់បន�យជាអតិបរមា	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ផ្តល់ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកសមសែបដើមែបីឲែយកន្លែងតាំងទីលំនៅ					និងបែភពចែកចាយទឹកនានាគា្មានទឹក
	 កាកសំណល់ដក់នៅ			ហើយលូបង្ហូរទឹកពែលមានពែយុះនៅមានដំណើរការល្អជានិច្ច		(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2
		 ទី	4-5)	។

	 ស្វែងរកការឯកភាពគា្នាជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាក់ទិននឹងរបៀបដោះសែយបញ្ហាលូបង្ហូរទឹក	
	 និងផ្តល់សមា្ភារៈដែលសមសែបក្នុងចំនួនមួយគែប់គែន់សមែប់ការជីក	និងការថែរកែសាបែព័ន្ធបង្ហូរទឹកតូចៗនៅកន្លែង
	 ដែលចាំបាច់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។

	 ធានាថ	បែភពទឹក	និងទីកន្លែងសមែប់លាងដែទាំងអស់មានបែព័ន្ធបង្ហូរទឹកបែកបដោយបែសិទ្ធភាពដើមែបីបង្ការ	
	 កុំឲែយមានភក់ជែំ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 បែព័ន្ធបង្ហូរទឹកចែញពីបែភពទឹកតែូវបានរៀបចំប្លង់	សាងសង់	និងថែរកែសាបានយ៉ាងល្អ	។		បែព័ន្ធនែះរាប់បញ្ចូលទាំង
	 បែព័ន្ធបង្ហូរទឹកចែញពីកន្លែងបោកគក់	និងកន្លែងងូតទឹក	ក៏ដូចជា	កន្លែងដងទឹក	និងកន្លែងលាងដែផងដែរ	(សូម
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	2	និងទី	4)	។
	 មិនមានការបំពុលដល់ទឹកលើដី	និង/ឬ	បែភពទឹកកែមដីដោយសារបែព័ន្ធបង្ហរូទឹកនោះទែ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំា
	 ទី5)	។
	 ទីជមែក	ផ្លូវដើរ	ទឹក	និងបន្ទប់អនាម័យមិនមានទឹកជន់លិច	ឬ	ទឹកហូរចែះ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2	-	4)	។
	 មិនមានទឹកហូរចែះនៅក្នុងបែព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការជែើសរីសទីតាំង	និងការរៀបចំផែនការ	៖	មធែយាបាយដ៏មានបែសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការគែប់គែងបញ្ហាការបង្ហូរទកឹ	
	 គឺស�ិតនៅលើការជែើសរីសទីតាំង	និងការរៀបចតំំាងទីលំនៅ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តពីីទីជមែក	និងការតំាងទីលំនៅទី	
	 1-2	នៅទំព័រ	249	ដល់	254)	។	

2.	 ទឹកសំណល់	៖	ទឹកដែលបែើបែស់ហើយដោយសហគមន៍	ឬ	ដោយគែួសារតែូវបានចាត់ទុកថ	ជាទឹកស្អុយនៅពែល
ដែលទឹកនោះនៅលាយឡំគា្នាជាមួយនឹងលាមករបស់មនុសែស	។	បែសិនបើការតាំងទីលំនៅមិនស�ិតនៅកន្លែងដែល	

	 មានបែព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកសែប់នោះ	 ទែទឹកកាកសំណល់តាមគែួសារ	 មិនតែូវបានអនុញ្ញតឲែយហូរចូលលាយឡំជាមួយ 
	 នឹងលាមកមនុសែសឡើយ	។	ទឹកស្អយុមានការលបំាក	និងមានតម្លែខ្ពស់ក្នុងការសមា្អាតជាងទឹកសំណល់តាមគែសួារ។			
	 នៅតាមបែភពទឹក	កន្លែងបោកគក់	និងកន្លែងងូតទឹក	ការបង្កើតសួនបន្លែតូចៗដើមែបី	ទាញយកទឹកសំណល់នោះ		

មកបែើបែស់គួរតែូវ	បានជំរុញលើកទឹកចិត្តនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	។	តែវូមានការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែស
ដើមែបីការពារទឹកដែលហូរចែញពីកន្លែងបោកគក់			និងកន្លែងងូតទឹកកុំឲែយទៅបំពុលដល់បែភពទឹកនានា	។

3.	 បែព័ន្ធបង្ហូរទឹក	និងការបនោ្ទាបង់	៖	តែូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសដើមែបីការពារបង្គន់	និងលូបង្ហូរទឹកកុំឲែយ	
	 ជន់លិចក្នុងគោលបំណងបញ្ជៀសនូវការខូចខាត	និងការជែបទឹកចែញពីរបណ្តាញនែះ។	

4.	 ការផែសព្វផែសាយ	៖	 វាមានសារៈសំខាន់ណស់	ដែលតែវូដក់បញ្ចលូបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នងុដំណើរ 
	 ការផ្តល់ការងរដក់លូបង្ហរូទឹកខា្នាតតូច	ពែះពួកគែជារឿយៗមានចំណែះដឹងល្អបែសើរ	ទាក់ទងនឹងលំហូរនែការបង្ហរូ 
	 ទឹកតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ	និងដឹងពីកន្លែងដែលគួរមានបែឡាយផែសែងៗ	។	ដូចគា្នានែះផងដែរ	បែសិនបើពួកគែយល់

ពីគែះ	ថ្នាក់ចំពោះសុខភាព		និងរាងកាយ	ហើយបានជួយក្នុងការសាងសង់បែព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនែះ	ពួកគែទំនងជានឹង	
មើលថែរកែសាវា	បានល្អបែសើរ	(សូមមើលផ្នែកគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគនៅទំព័រ	111)	។	ការគាំទែផ្នែកបច្ចែកទែស	
និងឧបករណ៍ផែសែងៗអាចនឹងតមែូវឲែយមាននៅពែលកែយទៀត	។

5.	 ការចាក់កាកសំណល់រឹងនៅនឹងកន្លែង	៖	នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានហើយបែសិនបើសា្ថានភាពដីមានលក្ខណៈ	
អនុគែះការបង្ហូរទឹកចែញពីបែភពទឹក	 កន្លែងបោកគក់	 និងកន្លែងលាងដែគួររៀបចំនៅនឹងកន្លែងជាជាងការធ្វើ
បែឡាយចំហ	ដែលអាចមានការលំបាកក្នុងការថែរកែសា	ហើយជារឿយៗមានការរាំងស្ទះ	។	បច្ចែកទែសសាមញ្ញ	និង
មានតម្លែថោកដូចជាការជីករណ្តាផ្ទុកទឹក	ឬ	ការដំដើមចែកអាចបែើបែស់បានសមែប់ការចាក់ចោលទឹកដែលបែើ
បែស់ហើយនៅនឹងកន្លែងតែម្តង	 ។	 នៅកន្លែងដែលការបង្ហូរទឹកអាចធ្វើទៅបានតែនៅខាងកែទីតាំងមួយមុខគត	់
គែគួរបែើបែស់បែឡាយ	បើកចំហំបែសើរជាងការបែើបែស់ទុយោបង្កប់	។		បែឡាយតែូវបានរៀបចំឡើងទាងំសមែប់	
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បង្កើនលែបឿនលំហូរកាកសំណលក់្នុងរដូវរាំងស្ងួតនិងបង្ហូរទឹកដែលបង្ករឡើយដោយពែយុះ	 ។	 នៅកន្លែងដែលជមែល 

មានលើសពី	5%	បច្ចែកទែស	ផ្នែកវិស្វកម្មតែូវតែអនុវត្តដើមែបីបង្ការការហូរចែះក្នុងកមែិតចែើនលើសលប់ពែក	។ 

ការបង្ហូរកាកសំណល់ចែញពី	 ដំណើរការ	 បនែសុទ្ធទឹកទាំងឡាយគួរតែូវបានគែប់គែងដោយបែុងបែយ័ត្នដើមែបីកុំឲែយ 

បែជាជនអាចបែើបែស់ទឹកបែបនែះបានហើយវា	 នឹងមិនបំពុលដល់បែភពទឹកលើដី	 ឬ	 បែភពទឹកកែមដីបាន	

ផងដែរ	។

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ចំណុចបន្ថេមទី ១

បញ្ជតីេតួពិនិតេយការបា៉ាន់បេមណសេចក្ដតីេវូការដំបូងនូវការលើកកម្ពស់ការផ្គត ់ផ្គង់ទឹក 

អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនបេណ 

 បញ្ជីសំណួរនែះគឺសមែប់បែើបែស់ជាបឋមដើមែបីបា៉ាន់បែមាណ	 ពីតមែូវការកំណត់អត្តសញ្ញាណធនធានក្នុងសែុក	
និងរៀបរាប់ពីសា្ថានភាពក្នុងតំបន់	។		បញ្ជីនែះមិនរាប់បញ្ចូលនូវសំណួរដើមែបីកំណត់អត្តសញ្ញាណធនធានពីខាងកែដែល 
គែតែូវការបន�ែមពីលើធនធានដែលតែូវមានបនា្ទាន់	និងអាចរកបាននៅតាមមូលដ្ឋាននោះទែ	។

1.	 លក្ខណៈទូទៅ

	 តើមានបែជាជនចំនួនប៉ុនា្មាននាក់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ហើយពួកគែនៅកន្លែងណ	?	បំបែកទិន្នន័យនានា

	 ទៅតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានតាមភែទ	អាយុ	ពិការភាព	។ល។	

	 តើអ្វីខ្លះដែលទំនងជាការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងរបស់បែជាជន?	តើអ្វីខ្លះជាកតា្តាសន្តិសុខសមែប់បែជាជនដែលទទួល

	 រងផលប៉ះពាល់	និងសមែប់ការឆ្លើយតបផ្នែកជំនួយសងែះបនា្ទាន់បែកបដោយសកា្តានុពលភាព?

	 តើជំងឺដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹក	និងអនាម័យទូទៅក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន	បែវា៉ាឡង់	ឬ	ដែលអាចកើតមាន	មានអ្វីខ្លះ?

		 តើវិសាលភាព	និងការវិវឌែឍនែបញ្ហាដែលគែរំពឹងទុកនែះអាចមានកមែិតណ?

	 តើនរណខ្លះជាមនុសែសសំខាន់សមែប់ពិគែះយោបល់	ឬ	ទាក់ទងជាមួយ?

	 តើនរណខ្លះជាអ្នកងយរងគែះក្នុងចំណោមបែជាជននានា	ហើយមកពីមូលហែតុអ្វី?

	 តើមនុសែសគែប់គា្នាមានសិទ្ធិស្មើគា្នាដែរឬទែក្នុងការចែញចូលទៅកាន់ទីកន្លែងនានាដែលមានសែប់	ដោយរាប់បញ្ចូល

	 ទាំងទីកន្លែងសាធារណៈ	មណ្ឌលសុខភាព	ឬ	សាលារៀន?

	 តើហានិភ័យខា្លាំងកា្លាផ្នែកសន្តិសុខមានអ្វីខ្លះចំពោះសែ្តី	កុមារី	និងបែជាជនដែលងយរងគែះ?

	 តើបែជាជនទមា្លាប់ធ្វើអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងទឹក	និងអនាម័យនៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ?

	 តើរចនាសម្ព័ន្ធអំណចផ្លូវការ	និងមិនផ្លូវការមានអ្វីខ្លះ	(ឧ.	បែធានសហគមន៍	មនុសែសចាស់	កែុមរបស់សែ្តី?)

	 តើការសមែចចិត្តនានាតែូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តែចនៅតាមផ្ទះ	និងសហគមន៍?
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2.	 ការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ

	 តើបែជាជនទមា្លាប់ធ្វើអ្វីទាក់ទងនឹងការបែើបែស់ទឹក	និងការថែរកែសាអនាម័យនៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ?

	 តើការអនុវត្តអ្វីខ្លះដែលមានហានិភ័យដល់សុខភាព	តើនរណខ្លះអនុវត្តវា	និងតើហែតុអ្វី?

	 តើនរណនៅតែអនុវត្តសកម្មភាពអនាម័យខ្លួននបែណជាវិជ្ជមាន		ហើយតើអ្វីដែលបង្កលទ្ធភាព	និងលើកទឹកចិត្ត
	 ដល់ពួកគាត់ឲែយធ្វើដូចនែះ?

	 តើមានគុណសមែបត្តិ	និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះពីការស្នើសុំឲែយមានការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្ត?
	 តើបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយផ្លូវការ	និងមិនផ្លូវកាដែលមានសែប់សមែប់ការទំនាក់ទំនង	និងការចុះដល់មូលដ្ឋានមានអ្វីខ្លះ
	 (ភា្នាក់ងរសុខភាពសហគមន៍		ឆ្មបបុរាណ	អ្នកពែយាបាលតាមបែបបុរាណ	ក្លបឹផែសែៗ 	សហករ	ពែះវិហារគែសឹ្ត	សាសនា
		 វិហារសាសនាអ៊ីសា្លាម។ល។)

	 តើមានលទ្ធភាពបែើបែស់បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយមហាជនអ្វខី្លះនៅក្នងុតំបន់	(វិទែយុ	ទូរទសែសន៍	វីដែអូ	កាសែត	។ល។)?

	 តើមានអង្គការសារព៍ត៌មានតាមមូលដ្ឋាន	និង/ឬ	អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែរឬទែ?

	 តើផ្នែកណខ្លះក្នងុចំណោមបែជាជនដែលចំាបាច់តែវូកំណត់គោលដៅ		(មា្តាយ	កុមារ		បែធានសហគមន៍	អ្នកធ្វើការនៅ
	 តាមផ្ទះបាយរួម។ល។)?

	 តើបែភែទនែបែព័ន្ធចុះផ្ទាល់អ្វីខ្លះដែលដំណើរការនៅក្នុងបរិបទនែះ		(អ្នកស្ម័គែចិត្ត	ក្លឹបសុខភាព	គណៈកមា្មាធិការ
	 នានា	។ល។)	ទាំងសមែប់ការបែមូលផ្តុំភា្លាមៗ	និងរយៈពែលមធែយម?

	 តើបុគ្គលិក	និងអ្នកស្ម័គែចិត្តផ្នែកផែសព្វផែសាយពីអនាម័យខ្លួនបែណតែូវការរៀនអ្វីខ្លះ?

	 តើសមា្ភារៈមិនមែនសែបៀងអាហារមានអ្វខី្លះ	ហើយតើអ្វីខ្លះដែលតែូវការបនា្ទាន់បំផុតដោយផ្អែកលើចំណូលចិត្ត	និងតមែវូ
	 ការនានា?

	 តើការថែរកែសាអនាម័យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមានបែសិទ្ធភាពកមែិតណ	(ដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងសា្ថាន
	 ភាពដែលមានការរីករាលដល)?

3.	 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

	 តើអ្វីទៅជាបែភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន	ហើយតើនរណខ្លះជាអ្នកបែើបែស់វាបច្ចុបែបន្ននែះ?

	 តើទឹកមានក្នុងបរិមាណប៉ុនា្មានសមែប់មនុសែសមា្នាក់ៗក្នុងមួយថ្ងែ?

	 តើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបែចាំថ្ងែ/សបា្តាហ៍មានភាពញឹកញាប់កមែិតណ?

	 តើទឹកដែលមាននៅតាមបែភពទឹកមានបរិមាណគែប់គែន់សមែប់បំពែញតមែូវការរយៈពែលខ្លី		និងរយៈពែលវែង
	 សមែប់បែជាជនគែប់កែុមទាំងអស់ដែរឬទែ?

	 កន្លែងដងទឹកនានានៅជិតល្មមទៅនឹងកន្លែងបែជាជនរស់នៅដែរឬទែ?តើកន្លែងនោះមានសុវត�ភិាពដែរឬទែ?

	 តើការផ្តល់ទឹកបច្ចុបែបន្ននែះអាចទុកចិត្តបានដែរឬទែ?	តើវានឹងបន្តក្នុងរយៈពែលប៉ុនា្មានទៀត?	

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 តើបែជាជនមានធុងទឹកដែលមានទំហំ	និងបែភែទដែលតែឹមតែូវគែប់គែន់ដែរឬទែ?

	 តើបែភពទឹកមានភាពកខ្វក់ឬមានហានិភ័យដោយសារភាពកខ្វក់ឆ្លងរោគ	(មីកែបុ	ឬ	គីមី/ជាតិវិទែយុសកម្ម)	ដែរ	ឬ	ទែ?

	 តើមានបែព័ន្ធធ្វើទឹកឲែយសា្អាតនៅនឹងកន្លែងដែរឬទែ?	តើការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតចាំបាច់ដែរឬទែ?	តើការធ្វើឲែយទឹកសា្អាត 
	 អាចធ្វើទៅបានដែឬទែ?	តើការសមា្អាតអ្វីដែលមានភាពចាំបាច់?

	 តើការសមា្លាប់មែរោគចាំបាច់ដែរឬទែ	បើទោះបីជាការផ្គត់ផ្គង់ពំុមានការចម្លងរោគក៏ដោយ?

	 តើមានបែភពទឹកផែសែងៗទៀតនៅជិតៗនោះដែរឬទែ?

	 តើអ្វីជាជំនឿ	និងការអនុវត្តទៅតាមបែពែណីទាក់ទងនឹងការដង	ការរកែសា	និងបែើបែស់ទឹកដែឬទែ?

	 តើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរឬទែចំពោះការបែើបែស់បែភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកនានាដែលមាន?

	 តើមានលទ្ធភាពផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងបែជាជននៅរស់បានដែឬទែបែសិនបើបែភពទឹកមានទឹកមិនគែប់គែន់?

	 តើមានលទ្ធភាពដឹកទឹកដែរឬទែបែសិនបើបែភពទឹកមានទឹកមិនគែប់គែន់?

	 តើមានបញ្ហាផ្នែកអនាម័យខ្លួនបែណសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក?

	 តើបែជាជនមានមធែយាបាយក្នុងការបែើបែស់ទឹកបែកបដោយអនាម័យដែរឬទែ?

	 ក្នុងករណីមានការរត់ភៀសខ្លួនតាមជបបទ	តើបែភពទឹកអ្វីដែលបែើបែស់ជាទូទៅសមែប់បសុសត្វ?

	 តើនឹងមានផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថានអ្វីខ្លះដោយសារអន្តរាគមន៍ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	ការទាញយក			និងការបែើបែស់ 
	 បែភពទឹក?
	 តើមានអ្នកបែើបែស់ផែសែងៗណខ្លះដែលបច្ចុបែបន្ននែះកំពុងបែើបែស់បែភពទឹក?	តើនឹងមានហានិភ័យនែជម្លាះដែរ
	 ឬ	ទែបែសិនបើបែភពទឹកនោះតែូវបានបែើបែស់សមែប់អ្នកចំណូលថ្មី?

4.	 ការបនោ្ទាបង់

	 តើការបនោ្ទាបង់នាពែលបច្ចុបែបន្ននែះមានទមា្លាប់ដូចម្ដែច?		បែសិនបើការបនោ្ទាបង់ធ្វើឡើងនៅទីវាល	តើមានកន្លែង
	 ដែលគែបានរៀបចំទុកដែរទែ?	តើកន្លែងនោះមានសន្តិសុខដែរឬទែ?
	 តើមានជំនឿ	 និងការអនុវត្តអ្វីខ្លះនាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ	 បូករួមទាំងការអនុវត្តជាក់លាក់ផ្នែកយែនឌ័រ	 	 និងការចោល	 
	 កាកសំណល់ពីរាងកាយរបស់មនុសែស?
	 តើមានហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានសែប់ដែរឬទែ?	 បែសិនបើមាន	 តើគែបែើបែស់វាដែរឬទែ	 ហើយតើមានចំនួន 
	 គែប់គែន់ដែរឬទែ?	 តើគែកំពុងបែតិបត្តិបែកបដោយជោគជ័យដែរឬទែ?	 តើគែអាចពងែីក	 និងកែសមែួលវាបាន 
	 ដែរឬទែ?
	 តើការអនុវត្តការបនោ្ទាបង់ក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ននែះជាការគំរាមកំហែងមួយចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	 (ទឹកលើដី	 ឬ	 ទឹក	 
	 កែមដី)	ឬ	តំបន់សមែប់រស់នៅ	និងចំពោះបរិសា្ថានជាទូទៅដែរឬទែ?
	 តើបែជាជនលាងដែរបស់គែកែយពីបនោ្ទាបង់រួច	និងនៅមុនពែលរៀបចំ		និងទទួលទានអាហារដែរឬទែ?		 	
	 តើមានសាប៊ូ	ឬ	សមា្ភារៈសមែប់លាងដែដែរឬទែ?

	 តើបែជាជនមានភាពសាុំជាមួយនឹងការសង់	និងការបែើបែស់បង្គន់ដែរឬទែ?
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	 តើសមា្ភារៈនៅតាមមូលដ្ឋានមានអ្វីខ្លះសមែប់ការសាងសង់បង្គន់?

	 តើបែជាជនមានតែៀមខ្លនួហើយឬនៅក្នងុការបែើបែស់បង្គន់ស្តកុកន្លែងសមែប់បនោ្ទាបង់បង្គន់ចំហ	។ល។	ដែរឬទែ?

	 តើមានទីកន្លែងគែប់គែន់សមែប់ធ្វើកន្លែងបនោ្ទាបង់	បង្គន់ផ្ទុក	បង្គន់ធម្មតា	។ល។	ដែរឬទែ?

	 តើជមែលដីមានកមែិតណ?

	 តើនីវ៉ូទឹកកែមដីមានកមែិតណ?

	 តើសា្ថានភាពដីសមសែបសមែប់ការចោលលាមករបស់មនុសែសនៅនឹងកន្លែងដែរឬទែ?

	 តើការរៀបចំចោលលាមករបស់មនុសែសបច្ចុបែបន្ននាំឲែយកើតមានភា្នាក់ងរចម្លងរោគដែរឬទែ?

	 តើមានសមា្ភារៈ	ឬ		មានទឹកសមែប់ការលាងសមា្អាតគូថដែរឬទែ?	តើបែជាជនជាទូទៅបោះចោលសមា្ភារៈទំាងនែះយ៉ាង
	 ដូចម្តែច?

	 តើសែ្តគីែប់គែងបញ្ហានានាដែលទាក់ទងទៅនឹងការមានរដូវយ៉ាងដូចម្តែច?	តើមានសមា្ភារៈតែមឹតែវូ	ឬ	មាន	បន្ទប់/
	 កន្លែងសមែប់គោលបំណងនែះដែរឬទែ?

	 តើមានបន្ទប់/កន្លែង	ឬ		បរិកា្ខារជាក់លាក់សមែប់បែើបែស់		សមែប់ជនពិការ	ឬ		អ្នកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅណ	
	 បាននៅតាមមន្ទីរពែទែយដែរឬទែ?

	 តើការគិតគូរពីបញ្ហាបរិសា្ថានអ្វីដែលគួរធ្វើការបា៉ាន់បែមាណ?

5.	 ជំងឺបង្កដោយភា្នាក់ងរចម្លងរោគ

	 តើមានហានិភ័យអ្វខី្លះទាក់ទងនឹងជំងឺដែលបង្កឡើងដោយភា្នាក់ងរចម្លងរោគហើយតើវាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរកមែតិណ?
	 តើមានជំនឿ		និងការអនុវត្តអ្វីខ្លះទៅតាមបែពែណី	(ឧ.	ជំនឿដែលថ	ជំងឺគែុនចាញ់កើតឡើងដោយសារទឹកកខ្វក់)	
	 ដែលទាក់ទងនឹងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ		និងជំងឺដែលបង្កឡើងដោយភា្នាក់ងរចម្លងរោគ?	តើជំនឿ	ឬ	ការ
	 	អនុវត្តណខ្លះ	ក្នុងចំណោមជំនឿ	និងការអនុវត្តទាំងនែះដែលមានទាំងផលបែយោជន៍	និងផលប៉ះពាល់?
	 បែសិនបើហានិភ័យនែជំងឺដែលកើតពីភា្នាក់ងរចម្លងរោគមានកមែិតខ្ពស់		តើបែជាជនដែលស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យ
	 មានសិទ្ធិទទួលបានការការពារជាលក្ខណៈបុគ្គលដែរឬទែ?
	 តើមានលទ្ធភាពធ្វើការកែបែបរិសា្ថានតាមមូលដ្ឋាន	(តាមរយៈការបង្ហូរទឹកការសមា្អាតដោយការបោសជូតការបនោ្ទាបង់
	 ការចោលកាកសំណល់	។ល។)	ដើមែបីកុំឲែយកើតមានភា្នាក់ងរចម្លងរោគដែរឬទែ?
	 តើមានការចាំបាច់ដែរ	ឬទែចំពោះការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគតាមរយៈការបែើសារធាតុគីមី?		តើកម្មវិធីចែបាប់	
	 និងធនធានអ្វីខ្លះដែលមានសែប់សមែប់ការគែបគែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	និងការបែើបែស់សារធាតុគីមី?
	 តើព័ត៌មាន	និងការបែកាសអាសន្នអ្វីខ្លះពីសុវត�ិភាពដែលចាំបាច់តែូវផ្តល់ឲែយកែុមគែួសារនានា?

6.	 ការគែប់គែងកាកសំណល់រឹង

	 តើកំណើនកាកសំណល់រឹងបង្កជាបញ្ហាដែរឬទែ?

	 តើបែជាជនបោះចោលកាកសំណល់រឹងរបស់ពួកគែយ៉ាងដូចម្តែច?	តើមានបែភែទ	និងបរិមាណកាកសំណល់រឹង

	 អ្វីខ្លះដែលគែបង្កើតឡើង?

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 តើគែអាចបោះចោលកាកសំណល់រឹងនៅនឹងកន្លែងបានឬទែ	ឬ	តើគែចាំបាច់តែូវបែមូល	និងបោះវាចោលនៅកន្លែង		

	 ផែសែងដែរឬទែ?

	 តើការអនុវត្តជាទូទៅក្នុងការចោលកាកសំណល់រឹងរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈដូម្ដែច 

	 (ដក់ក្នុងរណ្តាជីកំប៉ុស្ត៍	និង/ឬ	រណ្តាចាក់កាកសំណល់	បែព័ន្ធបែមូលកាកសំណល់រឹងធុងកាកសំណល់រឹង)?

	 តើមន្ទីរពែទែយ/មណ្ឌលសុខភាព	និងសកម្មភាពផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ដកំពុងតែបង្កើតឲែយមានកាកសំណល់រឹងដែរឬទែ?	

	 តើកាកសំណល់រឹងនែះតែូវបានបោះចោលដូចម្តែច?	តើនរណខ្លះជាអ្នកទទួលខុសតែូវ?

	 តើកែណត់បែើបែស់សមែប់ពែលមានរដូវតែូវបានបោះចោលនៅកន្លែងណ	ហើយតើការបោះចោលមានលក្ខណៈ	

	 សមា្ងាត់	និងមានបែសិទ្ធភាពដែរឬទែ?

	 តើការចោលកាកសំណល់រឹងក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ននែះមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើបរិសា្ថាន?

7.បែព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក

	 តើមានបញ្ហាបែព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក	(ឧ.	ការជន់លិចលំនៅដ្ឋាន	ឬ	បង្គន់	កន្លែងនានាដែលមានកើតភា្នាក់ងរចម្លងរោគ

	 ទីកន្លែងរស់នៅដែលបំពុលទៅដោយទឹកដែលមានជាតិពុល	ឬការផ្គត់ផ្គង់ទឹក)	ដែរឬទែ?

	 តើដីងយសែូបទឹកដែរឬទែ?

	 តើបែជាជនមានមធែយាបាយនានាដើមែបីការពារលំនៅដ្ឋាន	និងបង្គន់អានាម័យរបស់ខ្លួនពីការជន់លិចតាមមូលដ្ឋាន	

	 ដែរឬទែ?

	 តើបែភពទឹក	និងកន្លែងងូតទឹកមានរៀបចំបែព័ន្ធបង្ហូរទឹកតែឹមតែូវដែរឬទែ?



129

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ

ចំណុចបន្ថេមទី ២

បរិមណទឹកអបេបបរមសមេប់សា្ថាប័ននានា និងការបេើបេស់ផេសេងៗទៀត
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ចំណុចបន្ថេមទី ៣

ចំនួនបង្គន់អបេបបរមនៅតាមទីសាធារណៈ និងសា្ថាប័ននានាក្នងុសា្ថានភាពមនគេះមហន្តរយ

បែភព៖	កែសមែួលដោយ	Harvey,	Baghri	និង	Reed	(2002)
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ចំណុចបន្ថេមទី ៤

ជំងឺទាក់ទងនឹងទឹក និងកាកសំណល់ពីរងកាយ និងយន្តការចម្លង
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ចំណុចបន្ថេមទី ៥
 សកម្មភាពថេរកេសាអនាម័យខ្លួនបេណ  អនាម័យទូទៅ  និងការដក់ដោយឡេកកមេិត  

អបេបបរមសមេប់មជេឈមណ្ឌលពេយាបាលជំងឺអាសន្នរោគ (CTCs)

គោលការណ៍សំខាន់ៗដែលគែប់មណ្ឌលសុខភាព	និង	CTCs	ទាំងអស់តែូវអនុវត្តតាម	៖  

 1.	 ដក់ឲែយនៅដច់ដោយឡែកចំពោះករណីធ្ងន់ធ្ងរ	

	 2.	 ការពារកាកសំណល់ពីរាងកាយទាំងអស់	(លាមក	និងកម្អួត)	

	 3.	 មានអ្នកថែទាំតែមា្នាក់គត់សមែប់អ្នកជំងឺមា្នាក់	។	

	 4.	 លាងសមា្អាតដែជាមួយទឹកដែលមានដក់ថ្នាំក្លរ	។		

	 5.	 គែប់កមែលទាំងអស់តែូវតែអាចលាងសមា្អាតបាន។		

	 6.	 លាងសមា្អាតជើងដើមែបីសមា្លាប់មែរោគនៅពែលចាកចែញពីមណ្ឌលសុខភាព	

	 7.	 សមា្លាប់មែរោគដែលជាប់នឹងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកដែលឆ្លងរោគមុនពែលចាកចែញពីមណ្ឌលសុខភាព	(តាមរយៈ	

	 	 ការសោ្ងារ	ឬ	បែើថ្នាំសមា្លាប់មែរោគ)	

	 8.	 ធ្វើការលាងសមា្អាតកមែលឥដ្ឋ	និងកន្លែងផែសែងៗទៀតនៅមណ្ឌលសុខភាពជាបែចាំ	

	 9.	 ផ្តល់បង្គន់អនាម័យ	និងកន្លែងងូតទឹកដច់ដោយឡែកសមែប់អ្នកជំងឺ	និងអ្នកមើលថែ	

	 10.	រៀបចំម្ហបូអាហារនៅក្នងុមណ្ឌល	។	បែសិនបើយកម្ហបូអាហារពីខាងកែ	 សូមផ្ទែរម្ហបូអាហារនោះនៅឯកោ្លាងទា្វារចូល 

	 	 ដើមែបីការពារកំុឲែយសរីរាង្គអតិសុខុមបែណដែលបង្កជំងឺអាសន្នរោគ		(vibrio)	នោះឆ្លងតាមបែដប់ដក់ម្ហូបអាហារ

	 	 ទៅខាងកែមណ្ឌលបនា្ទាប់ពីបែើបែស់រួច	។		

	 11.	តាមដនគែួសារ	និងសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺដើមែបីធានាថពុំមានករណីផែសែងៗទៀតកើតឡើង	។	សមា្លាប់មែរោគ

	 	 នៅក្នុងផ្ទះ	និងផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការថែរកែសាអនាម័យខ្លួនបែណ	។	

	 12.	បែសិនបើអ្នកជំងឺតែូវបានដឹកជញ្ជូនដោយបែើបែស់យនជំនិះសាធារណៈ			តែូវសមា្លាប់មែរោគដែលនៅជាប់នឹង	

	 	 យនជំនិះនោះ	។

	 13.	ការពារ	និងសមា្លាប់មែរោគដែលហូរតាមទឹកភ្លៀង	និងទឹកកខ្វក់នៅក្នងុបរិវែណជំរំដែលដក់នៅដច់ដោយឡែក។	
	 14.	សមា្លាប់មែរោគក្នុងកាកសំណល់រឹងនៅក្នុងតំបន់ជំរំដច់ដោយឡែកនោះ	។	

លែបាយសារធាតុក្លរសមែប់	CTCs

ភាគរយក្លរសមែប់ការបែើបែស់ខុសៗគា្នា លែបាយ2% លែបាយ	0,2% លែបាយ	0,05%

កាកសំណល់រឹង,	

កាកសំណល់ពីរាងកាយ

សាកសព

កមែលឥដ្ឋ

វត�ុផែសែងៗ,	គែ	

ផ្លូវដើរ	

សម្លៀកបំពាក់

ដែ

សែបែក

សមា្គល់	៖	លែបាយទំាងនែះគួរធ្វើការរៀបចំថ្មជីារៀងរាល់ថ្ងែ	ពែះពន្ល	ឺនិងកម្ដោថ្ងែធ្វើឲែយបែសិទ្ធភាពលែបាយចុះខែសាយ	។	
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ចំណុចបន្ថេមទី ៦

ការសម្អាតទឹកលក្ខណៈគេសួារ និងដេយាកេមស្តពីីការសមេចចិត្តរកេសាទឹកទុក
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ឯកសារយោង និងឯកសារសមេប់អានបន្ថេម 

បេភព

លិខិតុបករណ៍អន្តរជាតិ

 សិទ្ធិទទួលបានទឹក	(មាតែ	 11	និង	 12	នែកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសែដ្ឋកិច្ច	សង្គមកិច្ច	និងវបែបធម៌)	(CE-
SCR),	ការផ្ដល់យោបល់ទូទៅលែខ	15,	ថ្ងែទី26	ខែវិច្ឆិកា	ឆ្នំ2002,	ឯកសារអង្គការសហបែជាជាតិ	E/C.12/2002/11។	
គណៈកមា្មាធិការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិសែដ្ឋកិច្ច	សង្គមកិច្ច	និងវបែបធម៌	។

ការងារទូទៅ 

Davis,	J	និង	Lambert,	R	(2002),	វិស្វកម្មពែលមានគែះអាសន្ន	៖		ការណែនាំបែតិបត្តិការសមែប់ភា្នាក់ងរផ្តលជ់ំនួយ	
សង្គែះ	។	ការបោះពុម្ពលើកទី	2,	រោងពុម្ព	RedR/IT,	ទីកែុងឡុងដ៍	។	

បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអប់រំពែលមានគែះអាសន្ន	 (INEE)	 (2010),	 បទដ្ឋានអបែបបរមាសមែប់ការអប់រំ
ពែលមានគែះអាសន្ន	វិបត្តិរាុំរ៉ែ	និងសាងសង់ឡើងវិញជាបនា្ទាន់,	ទីកែុងញូវយ៉ក	។	www.ineesite.org	
Médecins	sans	Frontières	(1994),	វិស្វកម្មផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក្នុងសា្ថានភាពមានគែះអាសន្ន	។	
បោះពុម្ពលើកទី	1,	ទីកែុងបា៉ារីស	។
Walden,	VM,	O’Reilly,	M	និង	Yetter,	M	(2007),	កម្មវិធីមនុសែសធម៌	និងមែរោគអែដស៍	និងជំងឺអែដស៍,		វិធីសាសែ្ត 
បែតិបត្តិសមែប់ការបញ្ជាែបព័ត័មាន,	អង្គការ	Oxfam	ចកែភពអង់គ្លែស,	Oxford.
www.oxfam.org.uk/what_we_do/emergencies/how_we_work/resources/health.htm	

ការអង្កេតផ្នេកអនាម័យ
ការអង្កែតផ្នែកភូគព្ភសាសែ្តរបស់ចកែភពអង់គ្លែស	(2001),	ARGOSS	manual,	ទីកែុងឡុងដ៍	។	www.bgs.ac.uk

យេនឌ័រ 
គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	(IASC)	(ពំុមានកាលបរិច្ឆែទ),	យែនឌ័រ	និងទឹក,	អនាម័យទូទៅ			និងអនាម័យ
ខ្លួនបែណក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	។	សៀវភៅណែនាំទូទៅរបស់	IASC,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/clus-
ters%20pages/WASH/Gender%20Handbook_Wash.pdf
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ការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបេណ 

Almedom,	A,	Blumenthal,	U	និង	Manderson,	L	(1997),	នីតិវិធីវាយតម្លែអំពីអនាម័យខ្លួនបែណ	៖	វិធាន	និង

វិធីសាសែ្តបា៉ាន់បែមាណពីកាអនុវត្តទាក់ទងនឹងទឹក	អនាម័យខ្លួនបែណ	និងអនាម័យទូទៅ	។	មូលនិធិអន្តរជាតិសមែប់	

បែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍	។	ការបោះពុម្ពផែសាយដោយ	Practical	Action,	ចកែភពអង់គ្លែស	។	

Ferron,	 S,	 Morgan,	 J	 និង	 O’Reilly,	 M	 (2007),	ការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ	៖	សៀវភៅណែនាំសមែប់	

ការផ្តល់ជំនួយសង្គែះ	និងអភិវឌែឍន៍	។	ការបោះពុម្ពផែសាយដោយ	Practical	Action,	ចកែភពអង់គ្លែស	។

អង្គភាពគាំទែកំណែទមែង់ផ្នែកមនុសែសធម៌	 ។	 គមែងលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណជាកមែងនែកម្មវិធី	 WASH	 ។	

www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=160

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 

អង្គការបែយុទ្ធបែឆំងនឹងគែះទុរភិកែស	(2006),	ទឹក	អនាម័យទូទៅ	និងអនាម័យខ្លនួបែណសមែប់បែជាជនដែល	

ស�ិតក្នុងហានិភ័យ,	ទីកែុងបា៉ារីស	។	www.actioncontrelafaim.org/english/

House,	 S	 និង	 Reed,	 R	 (1997),	 បែពភទឹកសមែប់ពែលមានគែះអាសន្ន	 ៖	 សែចក្តីណែនាំអំពីការជែើសរីស	

និងការធ្វើឲែយទឹកសា្អាត	។	មជែឈមណ្ឌលផ្នែកទឹក	 វិស្វកម្ម	និងអភិវឌែឍន៍	 (WEDC),	សាកលវិទែយាល័យ	Loughborough,	

ចកែភពអង់គ្លែស	។

តមេូវការទឹកដើមេបីសន្តិសុខសេបៀង

អង្គការម្ហូបអាហារ	និងកសិកម្មរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ,	កម្មវិធីទឹករបស់អង្គការ	FAO	៖		www.fao.org/nr/water/

index.html

តមេូវការទឹកសមេប់បសុសត្វ

បទដ្ឋានក្នុងពែលមានគែះអាសន្នសមែប់បសុសត្វ	 (LEGS)	 (2009),	 សែចក្តីណែនាំ	 និងបទដ្ឋានក្នុងពែលមាន	

គែះអាសន្នសមែប់បសុសត្វ។	 ការបោះពុម្ពផែសាយដោយ	 Practical	 Action,	 ចកែភពអង់គ្លែស	 ។	 www.livestock-

emergency.net/userfiles/file/legs.pdf 

គុណភាពទឹក

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (WHO)	 (2003),	សែចក្តីណែនាំស្តីពីគុណភាពទឹកសមែប់ទទួលទាន	 ។	 ការបោះពុម្ព	

ផែសាយលើកទី	3,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines2/en/

ផេនការសុវត្ថិភាពទឹក

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (2005),	 ផែនការសុវត�ិភាពទឹក	 ៖	 ការគែប់គែងគុណភាពទឹកសមែប់ទទួលទានចាប់ព ី

កន្លែងដងទឹករហូតដល់ពែលទទួលទាន	។		www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wsp0506/en/	
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ការបន្ទោបង់ 

Harvey,	P	(2007),	ការបនោ្ទាបង់ក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន,	សៀវភៅណែនាំអន្តរទីភា្នាក់ងរ	។

មជែឈមណ្ឌលផ្នែកទឹក	វិស្វកម្ម	និងអភិវឌែឍន៍	(WEDC),	សាកលវិទែយាល័យ	Loughborough,	ចកែភពអង់គ្លែស	។	http://

wedc.lboro.ac.uk/

ការគេប់គេងភា្នាក់ងារចម្លងរោគ 

Hunter,	P	(1997),	ជំងឺកើតចែញពីទឹក	៖	ការសិកែសាពីការរីករាលដល	និងបរិសា្ថានវិទែយា	។	John	Wiley	&	Sons	Ltd.	
Chichester,	ចកែភពអង់គ្លែស	។
Lacarin,	CJ	និង	Reed,	RA	(1999),	ការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគពែលមានគែះអាសន្នដោយបែើបែស់សារ	
ធាតុគីមី	។	មជែឈមណ្ឌលផ្នែកទឹក	វិស្វកម្ម	និងអភិវឌែឍន៍,	សាកលវិទែយាល័យ	Loughborough,	ចកែភពអង់គ្លែស	។
Thomson,	 M	 (1995),	 ការទប់សា្កាត់ជំងឺតាមរយៈការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	 ៖	 សែចក្តីណែនាំសមែប់	
អង្គការផ្តល់ជំនួយសង្គែះ,	អង្គការ	Oxfam	ចកែភពអង់គ្លែស	។	

កាកសំណល់រឹង/កាកសំណល់រឹង 

មជែឈមណ្ឌលដើមែបីបច្ចែកវិជា្ជាសមសែប	(2003),	ការរៀបចំទីកន្លែងសមែប់ចាក់កាកសំណល់រឹង។	www.lifewater.org
សមាគមគែប់គែងកាកសំណល់រឹងអន្តរជាតិ	៖	www.iswa.org	

ការគេប់គេងសាកសព

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	(2009),	ការទុកដក់សាកសពក្នុងសា្ថានភាពមានគែះអាសន្ន	។	កំណត់ហែតុបច្ចែកទែស
សមែប់ពែលមានគែះអាសន្នលែខ	8,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។
http://wedc.lboro.ac.uk/resources/who_notes/WHO_TN_08_Disposal_of_dead_bodies.pdf

កាកសំណល់វេជ្ជសាសេ្ត
Prüss,	 A,	 Giroult,	 E	 និង	 Rushbrook,	 P	 (eds)	 (1999),	 ការគែប់គែងបែកបដោយសុវត�ិភាពនូវកាកសំណល់	
វែជ្ជសាសែ្ដ	។	(បច្ចុបែបន្នកំពុងកែសមែួល)	។	អង្គការសុខភាពពិភពលោក,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។

បេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក

ទីភា្នាក់ងរការពារបរិសា្ថាន	(EPA)	(1980),	សៀវភៅណែនាំពីការរៀបចំ	៖	ការធ្វើឲែយកាកសំណល់រាវសា្អាតនៅនឹងកន្លែង	

និងបែព័ន្ធបោះចោល,	របាយការណ៍របស់	EPA-600/2-78-173.	Cincinnati,	សហរដ្ឋអាមែរិក	។	

ឯកសារសមេប់អានបន្ថេម

លក្ខណៈទូទៅ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 និងអង្គការសុខភាពអាមែរិកាំង	 Pan	 (PAHO),	 បណ្តាល័យផ្នែកសុខភាពសមែប់	

ពែលមានគែះមហន្តរាយ	៖	www.helid.desastres.net/en



137

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អនាម័យទូទៅ និងអនាម័យខ្លួនប្ណ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (2002),	 សុខភាពផ្នែកបរិសា្ថានក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	 និងគែះមហន្តរាយ,	
ទីកែុងហែសឺណែវ	។	

ការបន្ទោបង់

Harvey,	PA,	Baghri,	S	និង	Reed,	RA	(2002),	ការរៀបចំផ្នែកអនាម័យ	ការបា៉ាន់បែមាណ	និងកម្មវិធីពែលមានហានិភ័យ	។	
មជែឈមណ្ឌលផ្នែកទឹក	វិស្វកម្ម	និងអភិវឌែឍន៍	(WEDC),	សាកលវិទែយាល័យ	Loughborough,	ចកែភពអង់គ្លែស	។	

ការគេប់គេងភា្នាក់ងារចម្លងរោគ

ឧត្តមស្នងការអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន	 (UNHCR)	 (1997),	 ការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	
និងសត្វល្អតិសមែប់សា្ថានភាពជនភៀសខ្លនួ,	ទីកែងុហែសឺណែវ	។		Warrell,	D	និង	Gilles,	H	(eds)	(2002),	ការសិកែសា	
សំខាន់ៗអំពីជំងឺគែនុចាញ់	។	ការបោះពុម្ពលើកទី	4,	Arnold,	ទីកែុងឡុងដ៍	។	អង្គការសុខភាពពិភពលោក,	វិធីសាសែ្តគែប់
គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	និងសត្វល្អិតដោយបែើថ្នាំគីមីសមែប់ជាបែយោជន៍ដល់សុខភាពសាធារណៈ	។	www.who.int.

ការគេប់គេងសាកសព

អង្គការសខុភាពអាមែរកិាងំ	Pan	(PAHO)	នងិ	អង្គការសខុភាពពភិពលោក	(2004),	ការគែបគ់ែងសាកសពក្នងុសា្ថាន	ភាព 
មានគែះមហន្តរាយ	។	សៀវភៅណែនាំស្ដីពីគែះមហន្តរាយ	និងគោលការណ៍ណែនាំសែរីទី	5,	ទីកែុង	Washington	
DC	។	www.paho.org/English/DD/PED/ManejoCadaveres.htm

កាកសំណល់វេជ្ជសាសេ្ដ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	(2000),	ឯកសារជំនួយសា្មារតី	៖	ការគែប់គែងដោយសុវត�ិភាពលើកាកសំណល់	វែជ្ជសាសែ្ដ,	
ទីកែុងហែសឺណែវ	។	អង្គការសុខភាពពិភពលោក,	ការគែប់គែងកាកសំណល់វែជ្ជសាសែ្ដ៖	www.healthcarewaste.org	
អង្គការសុខភាពពិភពលោក,	ការចាក់ថ្នាំបែកបដោយសុវត�ិភាព	៖	www.injectionsafety.org	

ពិការភាព និងភាពងាយរងគេះទូទៅ

Jones,	H	និង	Reed,	R	(2005),	ទឹក	និងអនាម័យសមែប់ជនពិការ	និងកែុមដែលងយរងគែះផែសែងៗទៀត	៖	ការ	
រៀបចំសែវាកម្មនានាដើមែបីលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបាន	 ។	 មជែឈមណ្ឌលផ្នែកទឹក	 វិស្វកម្ម	 និងអភិវឌែឍន៍	 (WEDC),	
សាកលវិទែយាល័យ	Loughborough,	ចកែភពអង់គ្លែស	។	http://wedc.lboro.ac.uk/wsdp

អង្គការ	 Oxfam	 ចកែភពអង់គ្លែស	 (2007),	 ការបនោ្ទាបង់របស់បែជាជនងយរងគែះផ្នែករាងកាយក្នុងពែលមាន
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ក្នងុពែលមានគែះអាសន្ន	។	កំណត់ហែតុសង្ខែបផ្នែកបច្ចែកទែសទី	2,	អង្គការ	Oxfam,	ចកែភពអង់គ្លែស	។	
www.oxfam.org.uk/resources/learning/humanitarian/downloads/TBN2_watsan_sociocultural.pdf	



138

ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌



139

បទដ្ឋានអបេបបរម

ស្តីពីសន្តិសុខសេបៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ 



140

ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

របៀបបេើបេស់ជំពូកនេះ

ជំពូកនេះចេកចេញជា 4 ផ្នេកសំខាន់ៗ ៖

 ការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភ

	 ការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូច

	 ការគែប់គែងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	និងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម

	 សន្តិសុខសែបៀង

	 ផ្នែកទី	 4	 ដែលនិយយអំពីសន្តិសុខសែបៀងតែូវបានបែងចែកទៅជា	 3	 ផ្នែកតូចៗទៀត	 ៖	 សន្តិសុខសែបៀង	 -	
ការផ្ទែរសែបៀង	សន្តិសុខសែបៀង	-	ការផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់	និង	សន្តិសុខសែបៀង	-	ការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត	។
គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ	 និងបទដ្ឋានស្នូលនានាចាំបាច់តែូវតែបែើបែស់សែបគា្នាជាមួយនឹងជំពូកនែះ	 ។	 	ទោះបីជា
មានគោលបំណងចមែបងដើមែបីណែនាំអំពីការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ចំពោះគែះមហន្តរាយក៏ដោយ	បទដ្ឋានអបែបបរមា
ក៏នឹងតែូវបានគិតគូរផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពែលតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយ	និងអន្តរកាលនែសកម្មភាពសា្តារឡើងវិញ	។

ផ្នែកនិមួយៗមានដូចខាងកែម	៖	

 បទដ្ឋានអបែបបរមា	៖	ជាធម្មតា	បទដ្ឋាននែះមានលក្ខណៈបែបគុណភាព	និងបញ្ជាក់ពីកមែិតអបែបបរមាដែលតែូវ 
				 សមែចឲែយបានក្នុងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សែបៀងអាហារ	និងអាហារូបត�ម្ភ	។

 សកម្មភាពសំខាន់ៗ	៖	ទាំងនែះគឺជាសកម្មភាព		និងធនធានដើមដែលលើកឡើងដើមែបីជួយបំពែញទៅតាមបទដ្ឋាន
	 នានា	។

 សូចនាករសំខាន់ៗ	៖	ទាំងនែះគឺជា	"សញ្ញា"	ដែលបង្ហាញថតើបទដ្ឋានមួយតែូវ	ឬ	មិនតែូវបានបំពែញទៅតាម	។	
	 សញ្ញាទាំងនែះផ្តល់នូវមធែយាបាយមួយសមែប់វាស់ស្ទង់	និងបែៀបធៀបរវាងដំណើរការ		និងលទ្ធផលនែសកម្មភាព	
	 សំខាន់ៗ	ហើយវាទាក់ទងនឹងបទដ្ឋានអបែបបរមា	មិនមែនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពសំខាន់ៗនោះទែ	។

 សែចក្តីណែនាំ	៖		ទាំងនែះមានរួមបញ្ចូលចំណុចជាក់លាក់នានាដើមែបីធ្វើការពិចារណនៅពែលអនុវត្តបទដ្ឋានស្នូល
	 សកម្មភាពសំខាន់ៗ		និងសូចនាករសំខាន់ៗនៅក្នងុសា្ថានភាពខុសៗគា្នា	ដោយវាផ្តល់នូវការណែនំាស្តពីីការដោះសែយ	
	 ការលំបាកក្នុងការបែតិបត្តិ	ចំណុចគោល	ឬ	ឲែយដំបូនា្មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាទិភាពនានា	។		សែចក្ដីណែនាំទាំងនែះ
	 ក៏មានបញ្ចលូផងដែរនូវបញ្ហាសំខាន់ទាក់ទងនឹងបទដ្ឋាន	សកម្មភាព	ឬ	សូចនាករនានា			និងបរិយយពីភាពអល់អែក	
	 វាទបែបដិវាទ(ជំលោះ)	ឬ	គមា្លាតនែចំណែះដឹងក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន	។		

	 បែសិនបើសូចនាករ	និងសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលតមែូវមិនអាចឆ្លើយតបបានទែ			នោះភាពជំពាក់ទាក់ទងអវិជ្ជមាន
ដែលកើតឡើងចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គួរតែូវបានវាយតម្លែ	 ហើយបនា្ទាប់មកចាត់វិធានការសមសែប
ដើមែបីបន្ធូរបន�យបញ្ហាទាំងនោះ	។

	 ចំណុចបន�ែមទំាងឡាយមានដក់បញ្ចលូបញ្ជតីែតួពិនិតែយសមែប់ការបា៉ាន់បែមាណ	 ការណែនំាអំពីការវាស់វែងទៅលើ 
អតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 និងការកំណត់ពីសារៈសំខាន់បញ្ហាកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមចំពោះសុខភាពសាធារណៈ 
និងតមែូវការអាហារូបត�ម្ភ	 ។	 មានផ្ដល់ជូនផងដែរនូវបញ្ជីឯកសារយោងមួយដែលចង្អុលបង្ហាញពីបែភពព័ត៌មានស្តីព ី
បញ្ហាទូទៅ	 និងបញ្ហាបច្ចែកទែសជាក់លាក់	ហើយតែូវបានចែកចែញជាឯកសារបែភពដើម	 និងឯកសារសមែប់អាន 
បន�ែម។	
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សេចក្តីផ្តើម
ទាក់ទងនឹងធម្មនុញ្ញមនុសេសធម៌ និងចេបាប់អន្តរជាតិផេសេងៗទៀត

 បទដ្ឋានអបែបបរមាសមែប់សន្តិសុខសែបៀង	 និងអាហារូបត�ម្ភ	 គឺជាការបង្ហាញយ៉ាងចែបាស់មួយពីជំនឿ	 	 និងការ 
ប្តែជា្ញាចិត្តរួមគា្នារបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទាំងឡាយ	និងគោលការណ៍រួម		សិទ្ធិ		និងភារកិច្ចដែលគែប់គែងលើសកម្មភាព
មនុសែសធម៌ដែលមានចែងនៅក្នងុធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នែះ	។	ដោយឈរលើគោលការណ៍មនុសែសជាតិ	និងដោយមាន	បញ្ជាក់
នៅក្នុងចែបាប់អន្តរជាតិ	 គោលការណ៍ទាំងនែះដក់បញ្ចូលសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត	 និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរសិទ្ធិទទួលបានការ	
ការពារ			និងសន្តិសុខ			និងសិទ្ធិទទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននែតមែូវការ	។			បញ្ជីឯកសារចែបាប់			
និងគោលនយោបាយសំខាន់ៗ	 ដែលលើកឡើងពីធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នែះ	 គឺអាចរកបាននៅក្នុងឯកសារយោងក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធទី	1(សូមមើលទំព័រ	356)	ដោយមានមតិយោបល់ពនែយល់យ៉ាងកែបាះកែបាយសមែប់ភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	។		

ទោះបីជារដ្ឋទាំងឡាយជាអ្នកមានភារកិច្ចចមែបងទាក់ទងនឹងសិទ្ធិដែលមានចែងខាងលើក៏ដោយ	 ក៏ទីភា្នាក់ងរផ្តល់		ជំនួយ 
មានការទទួលខុសតែូវមួយក្នុងការធ្វើការជាមួយបែជាជន	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ក្នុងមធែយាបាយមួយដែលមាន 
សន្តិភាពជាមួយនឹងសិទ្ធិទាំងនែះដែរ	 ។	 ផ្ដើមចែញពីសិទ្ធិទូទៅទាំងនែះ	 វាបង្កើតបានជាសិទ្ធិទទួលមួយចំនួនដែលមាន 
លក្ខណៈកាន់តែជាក់លាក់បន�ែមទៀត	 ។	 សិទ្ធិទទួលបានទាំងនែះរួមមាន	 សិទ្ធិចូលរួម	 សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន	 និង		 
សិទ្ធិរួចផុតពីការរីសអើងដែលបង្កើតបានជាមូលដ្ឋាននែបទដ្ឋានស្នូលផែសែងៗ	ក៏ដូចជាសិទ្ធិជាក់លាក់ក្នុងការទទួលបាន	 
ទឹកអនាម័យទូទៅ	 ម្ហូបអាហារ	 ទីជមែក	 និងសុខភាពដែលបញ្ជាក់ចែបាស់លាស់ពីចំណុចទាំងនែះ	 និងបទដ្ឋានអបែបបរមា
នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនែះ	។	

មនុសែសមា្នាក់ៗមានសិទ្ធិទទួលបានចំណីអាហារគែប់គែន់	 ។	 សិទ្ធិនែះតែូវបានទទួលសា្គល់នៅក្នុងឯកសារចែបាប់អន្តរជាតិ	
និងមានដក់បញ្ចលូសិទ្ធរួិចផុតពីគែះអត់ឃ្លានផងដែរ	។	នៅពែលដែលកែមុ	ឬ	បុគ្គលពំុមានលទ្ធភាពបែើបែស់សិទ្ធិទទួល
បានសែបៀងអាហារគែប់គែន់តាមរយៈមធែយាបាយដែលគែចង់បាន	 ដោយសារហែតុផលដែលហួសពីការគែប់គែងរបស ់
ខ្លួន	នោះរដ្ឋតែូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាចំពោះសិទ្ធិនោះដោយផ្ទាល់តែម្តង។	
សិទ្ធិទទួលបានសែបៀងអាហារបានកំណត់កាតព្វកិច្ចដូចខាងកែមសមែប់រដ្ឋទាំងឡាយ	៖

	 "គោរពលទ្ធភាពដែលមានសែប់ក្នុងការទទួលបានសែបៀងអាហារគែប់គែន់"	 តមែូវឲែយរដ្ឋភាគីពុំចាត់វិធានការណ 
	 មួយដែលបណ្តាលឲែយមានការរារាំងដល់លទ្ធភាពបែបនែះ	។

	 "ការពារ"	 តមែូវឲែយមានវិធានការដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋនោះដើមែបីធានាថ	 គា្មានសហគែស	 ឬ	 បុគ្គលណអាច 
	 ដកហូតលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារគែប់គែន់របស់បុគ្គលណមា្នាក់បានឡើយ	។

	 "បំពែញ"	(ជួយសមែួល)	មានន័យថ		រដ្ឋទាំងឡាយតែូវតែបំផុសឲែយមានការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផែសែងៗដែលមាន
	 គោលបំណងពងែងឹលទ្ធភាពរបស់បែជាជនក្នងុការទទួលបាន	និងការបែើបែស់ធនធាន		និងមធែយាបាយផែសែងៗដើមែបី
	 ធានាបាននូវការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួន	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសន្តិសុខសែបៀងផងដែរ	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ក្នុងករណីដែលមានគែះមហន្តរាយផែសែងៗ	 រដ្ឋទាំងឡាយតែូវផ្តល់សែបៀងអាហារឲែយបែជាជនដែលកំពុងតែូវការ	 ឬ	
អាចស្នើសំុជំនួយអន្តរជាតិបែសិនបើធនធានផ្ទាល់របស់ខ្លនួពំុមានគែប់គែន់	 ។	 មិនតែបុ៉ណោ្ណោះ	 រដ្ឋទំាងនោះតែវូជួយសមែលួ	
ឲែយមានលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយអន្តរជាតិដោយសុវត�ិភាព	និងគា្មានការរំខាន	។	

	 អនុសញ្ញាទីកែុងហែសឺណែវ	និងពិធីសារបន�ែមបានដក់បញ្ចូលសិទ្ធិទទួលបានសែបៀងអាហារក្នុងសា្ថានភាពមានជម្លាះ	
បែដប់អាវុធ	និងការកាន់កាប់ដោយកងទ័ព	។	អនុសញ្ញានែះហាមឃត់មិនឲែយធ្វើការបង្អត់អាហារជនសុីវិលជាវិធីសាសែ្ត 
មួយនែកិច្ចការសងែ្គាម	 និងហាមឃត់ការវាយបែហារ	 ការបំផ្លិចបំផ្លាញ	 និងការដកហូតតំបន់	 កសិកម្មសមែប់	
បែជាជនផលិតសែបៀងអាហារ	ដំណំ	បសុសត្វ	ការដំឡើង		និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត		និងការងរធារាសាសែ្ត	ឬ		ការផ្ដល់	
សែបៀងអាហារដែលគា្មានគុណភាព	។			នៅពែលដែលរដ្ឋមួយគែប់គែងទៅលើរដ្ឋមួយទៀតតាមរយៈកមា្លាំងយោធា		ចែបាប់
មនុសែសធម៌អន្តរជាតិតមែូវឲែយរដ្ឋដែលកំពុងគែប់គែងអំណចនោះ					ធានាឲែយមានមានសែបៀងអាហារគែប់គែន់សមែប់	
បែជាជន			និងនាំមកនូវគែឿងផ្គត់ផ្គង់នានាដែលចាំបាច់បែសិនបើធនធាននៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់នោះពុំមានគែប់គែន់។	
រដ្ឋទាំងឡាយតែូវខិតខំបែឹងបែងគែប់លទ្ធភាពទាំងអស់ដើមែបីធានាថ	ជនភៀសខ្លួន	និងជនផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅក្នុងសែុក
មានលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារគែប់គែន់គែប់ពែលវែលា	។	

	 បទដ្ឋានអបែបបរមានៅក្នុងជំពូកនែះលើកឡើងពីខ្លឹមសារគោលនែសិទ្ធិទទួលបានសែបៀងអាហារ	 និងចូលរួមចំណែក	
ក្នុងការទទួលសា្គល់កាន់តែខា្លាំងឡើងនូវសិទ្ធិនែះជាសកល	។

សារៈសំខាន់នេសន្តិសុខសេបៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងពេលមនគេះមហន្តរយផេសេងៗ

	 សិទ្ធិទទួលបានសែបៀងអាហារ	និងការរកែសាបាននូវសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភគែប់គែន់	គឺជាកតា្តាកំណត់ដ៏សំខាន់ចំពោះ	
ការរស់រានមានជីវិតរបស់បែជាជននៅពែលមានគែះមហន្តរាយ	 (សូមមើលទីកន្លែងរបស់សែ៊្វរនៅក្នុងសកម្មភាព	
មនុសែសធម៌នៅទំព័រ	 9)។	 	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	តាមធម្មតាបែឈមនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភដ៏រាុំរ៉ែរួច 
សែចទៅហើយនៅពែលគែះមហន្តរាយវាយបែហារ	។	កង្វះអាហារូបត�ម្ភ	គឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ	
និងស�ិតក្នុងចំណោមមូលហែតុធំៗដែលនាំឲែយមានមនុសែសសា្លាប់ទាំងដោយផ្ទាល់	និងដោយបែយោល	។	មូលហែតុនានានែ	
បញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភមានលក្ខណៈស្មុគសា្មាញខា្លាំង	។	កែបខ័ណ្ឌទសែសនាទាន	(សូមមើល	ទំព័រ	46)	គឺជាឧបករណ៍វិភាគ	
មួយដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងកតា្តានានាដែលរួមចំណែកដល់បញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ។	 មូលហែតុចមែបងៗដែល	
បង្កឲែយមានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	 គឺជំងឺ	 និង/ឬ	 ការទទួលទានម្ហូបអាហារមិនបានគែប់គែន់ដែលបណ្តាលមកពីភាព
កែីកែខា្លាំង	អសន្តិសុខសែបៀងតាមគែួសារ	ការថែទាំមិនបានគែប់គែន់នៅតាមគែួសារ	ឬ	សហគមន៍	ទឹកពុំមានគុណភាព	
អនាម័យខ្លួនបែណ	និងអនាម័យទូទៅ	និងកង្វះលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាព	។	គែះមហន្តរាយនានាដូចជា
ពែយុះសីុក្លនូ	 រញ្ជយួផែនដី	 ទឹកជំនន់	 ជម្លាះ	 និងគែះរំាងស្ងតួទំាងអស់នោះបង្កផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើមូលហែតុ 
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនែបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	 ។	 ភាពងយរងគែះរបស់គែួសារ	 ឬ	 សហគមន៍បានរឹតតែបិតសមត�ភាពរបស់ខ្លួន 
	ក្នុងការដោះសែយភាពបែឈមមុខទៅនឹងភាពតក់ស្លុតទាំងនែះ	។		សមត�ភាពក្នុងការគែប់គែងហានិភ័យទាក់ទងនានា 
តែវូ	បានកណំតយ់៉ាងជាកល់ាកដ់ោយលក្ខណៈសមែបត្តរិបសគ់ែសួារ	ឬ	សហគមនន៍មិយួៗ	ជាពិសែសទែពែយសមែបត្តរិបសខ់្លនួ	
និងយុទ្ធសាសែ្តក្នុងការដោះសែយ	និងបែកបបរចិញ្ចឹមជីវិតដែលខ្លួនអនុវត្ត	។
 

ចំពោះជំពូកនែះ	និយមន័យនានាដូចខាងកែមតែូវបានបែើបែស់	៖
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 សន្តិសុខសែបៀង	កើតឡើងនៅគែប់ពែលដែលបែជាជនទាំងអស់មានលទ្ធភាពផ្នែករាងកាយ	សង្គម	និងសែដ្ឋកិច្ច
 ក្នុងការទទួលបានសែបៀងអាហារគែប់គែន់	 មានសុវត�ិភាព	 និងមានសារធាតុបំប៉នដើមែបីបំពែញតមែូវការផ្នែក 
	 របបអាហារ	និងចំណង់ចំណូលចិត្តអាហាររបស់ខ្លួនសមែប់ការរស់រានដោយសកម្ម		និងមានសុខភាពល្អ	។	នៅក្នុង	
	 និយមន័យនែសុវត�ិភាពសែបៀងនែះមានផ្នែកសំខាន់ចំនួន	3	៖	
	 	 លទ្ធភាពនែការមានសែបៀងអាហារ	សំដៅទៅលើបរិមាណ	គុណភាព		និងរដូវកាលនែការផ្គត់ផ្គង់សែបៀងនៅតាម
	 	 តំបន់នានាដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	។	ចំណុចនែះរាប់បញ្ចលូទំាងបែភពផលិតកម្មតាមមូល	ដ្ឋាន	
	 	 (កសិកម្ម	បសុសត្វ	តែ	ីម្ហបូអាហារ	បន្លែដុះតាមពែ)	និងសែបៀងអាហារដែលនំាចូលដោយអ្នកជំនួញ(អន្តរាគមន៍	របស់
	 	 រដ្ឋាភិបាល	និងទីភា្នាក់ងរនានាអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការមានសែបៀងអាហារនែះ)។	ទីផែសារនានានៅតាមមូល
	 	 ដ្ឋានដែលមានលទ្ធភាពផ្ដត់ផ្គង់សែបៀងអាហារដល់បែជាជន	គឺជាកតា្តាកំណត់ដ៏ចមែបងចំពោះការមានសែបៀងអាហារ។
	 	 លទ្ធភាពទទួលបានសែបៀង		សំដៅលើសមត�ភាពរបស់កែុមគែួសារមួយក្នុងការទិញសែបៀងអាហារបានគែប់គែន់
	 	 បែកបដោយសុវត�ភិាពដើមែបីបំពែញទៅតាមតមែវូការផ្នែកអាហារូបត�ម្ភរបស់សមាជិកទំាងអស់ក្នងុគែសួារ។	ចំណុច
	 	 នែះធ្វើការវាស់វែងពីសមត�ភាពរបស់គែួសារក្នុងការទទួលបានសែបៀងអាហារដែលមានតាមរយៈការរួមបញ្ចូល
	 	 គា្នានូវផលិតផល	និងការស្ដុកទុកតាមផ្ទះ	ការទិញ		ការដោះដរូ	អណំោយ		ការខ្ចបីលុ	ឬ		ការផ្ទែរសែបៀងអាហារ		
	 	 សាច់បែក់	និង/ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់ជាដើម	។	
	 	 ការបែើបែស់សែបៀង		សំដៅទៅលើការបែើបែស់សែបៀងអាហាររបស់គែួសារមួយដែលមានសិទ្ធិទទួលបានដោយ
  រាប់បញ្ចលូទំាងការរកែសាទុក	ការកែច្នែ		ការរៀបចំ		និងការបែងចែកនៅក្នងុគែសួារនោះ	។	វាក៏ពឹងផ្អែកផងដែរទៅលើ
		 	 សមត�ភាពរបស់បុគ្គលមា្នាក់ក្នងុការសែបូយក	និងរំលាយអាហារូបត�ម្ភដែលអាចនឹងបំផ្លាញដោយសារជំងឺ	និងជំងឺ	
	 	 ដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	។
	 ការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរួមមានសមត�ភាព	ទែពែយសមែបត្ត	ិ(រាប់បញ្ចលូទំាងធនធានធម្មជាតិ	ធនធានសមា្ភារៈនិងធនធាន
	 សង្គម)	និងសកម្មភាពនានាដែលគែសួារមួយបែើបែស់ដើមែបីការរស់រានមានជីវិត	និងសុខុមាលភាពនាពែលអនាគត	។		
	 យុទ្ធសាសែ្តបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត	គឺជាមធែយាបាយនែការបែតិបត្តិផែសែងៗ	ឬ	សកម្មភាពដែលតាមរយៈនោះបែជាជន 
	 បែើបែស់ទែពែយសមែបត្តរិបស់ខ្លនួដើមែបីរកបែក់ចំណូល		និងសមែចឲែយបាននូវគោលដៅនែការចិញ្ចមឹជីវិតផែសែងៗទៀត។ 
	 យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហាតែូវបានកំណត់ថ	 ជាការឆ្លើយតបជាបណោ្តាះអាសន្នដែលជំរុញដោយអសន្តិសុខ 
	 សែបៀង។	 ការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គែួសារមួយមានសន្តិសុខនៅពែលដែលគែួសារនោះអាចដោះសែយនិង 
	 សា្តារឡើងវិញពីភាពតក់ស្លតុនានា	ពែមទំាងរកែសាបាន	ឬ	លើកកម្ពស់សមត�ភាពរបស់ខ្លនួ	និងទែពែយ	សមែបត្តផិលិតកម្ម	។
	 អាហារូបត�ម្ភ	 គឺជាពាកែយដ៏ទូលំទូលាយមួយ	 ដែលសំដៅទៅលើដំណើរការទាក់ទងនឹងការទទួលទានការរំលាយ 
	 អាហារ	 និងការសែូបយកអាហាររបស់រាងកាយសមែប់ការលូតលាស់	 និងការអភិវឌែឍ	 ការផលិតឡើងវិញ	 
	 សកម្មភាពផ្នែករាងកាយ	និងការថែរកែសាបាននូវសុខភាពល្អ		។		តាមលក្ខណៈបច្ចែកទែស	ពាកែយថ	"អតុលែយភាព
	 អាហារូបត�ម្ភ"	រួមបញ្ចលូទំាងកង្វះអាហារូបត�ម្ភ		និងលើសអាហារូបត�ម្ភ		។	កង្វះអាហារូបត�ម្ភគែបដណ្តប់លើល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
	 ផែសែងៗជាចែើនដូចជា		ជំងឺអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	ជំងឺអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	រាុំរ៉ែ	និងកង្វះមីកែូសារធាតុ
	 ចិញ្ចឹម	។	អតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲែយថមថយកមា្លាំងកាយ	(ភាពស្គមសា្គំង)	និង/ឬ	ហើមខ្លួនដោយសារតែ
	 អាហារូបត�ម្ភ	ហើយជំងឺអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភរាុំរ៉ែធ្វើឲែយបាត់បង់ការលូតកម្ពស់	(ទាបកន្តឿ)	។		ការមិនលូតកម្ពស់	
	 និងការចុះថមថយកមា្លាំង	គឺជាទមែង់	2	នែការមិនរីកលូតលាស់	។		នៅក្នុងជំពូកនែះ	យើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាកង្វះ
	 អាហារូបត�ម្ភ	និងបកតែឡប់ទៅរកជំងឺដែលបណ្តាលមកពី	អតុលែយភាព	អាហារូបត�ម្ភ	ជាពិសែសជំងឺដែលបណ្តាល
	 មកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

កេបខ័ណ្ឌទសេសនាទានស្ដីពីមូលហេតុនេបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ  
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 កែបខ័ណ្ឌនែះបង្ហាញថ	 ការបែឈមមុខចំពោះហានិភ័យតែូវបានកំណត់ដោយភាពញឹកញាប់	 និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនែ	
ការរន្ធត់ដោយសារធម្មជាតិ			និងដោយសារទង្វើរបស់មនុសែស			និងដោយសារវិសាលភាពផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងភូមិសាសែ្ត
របស់ខ្លនួ	។	កតា្តានានាដែលកំណត់យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហារួមមានកមែតិទែពែយសមែបត្ត/ិធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត�	ុ		មនុសែស
រូបវន្ត	សង្គម	ធម្មជាតិ	និងនយោបាយរបស់កែុមគែួសារមួយ	កមែិតផលិតកម្ម	បែក់ចំណូល	និងការបែើបែស់របស់ខ្លួន	
ពែមទំាងសមត�ភាពរបស់គែសួារក្នងុការសែ្វងរកបែភពចំណូលផែសែងៗ	និងការបែើបែស់របស់ខ្លនួ	ដើមែបីកាត់បន�យឥទ្ធពិល
របស់ហានិភ័យផែសែងៗ	។

	 ភាពងយរងគែះរបស់ទារក		និងកុមារតូចបង្ហាញថ		ការដោះសែយបញ្ហាអាហារូបត�ម្ភរបស់ពួកគែគួរតែជាអាទិភាព
មួយ	។	ការទប់សា្កាត់មិនឲែយមានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	គឺមានសារៈសំខាន់ដូចគា្នានឹងការពែយាបាលជំងឺអតុលែយភាព	អាហារូបត�ម្ភ
ធ្ងន់ធ្ងរដែរ	 ។	 អន្តរាគមន៍ទៅលើសន្តិសុខសែបៀងអាចកំណត់បានពីអាហារូបត�ម្ភ	 និងសុខភាពក្នុងរយៈពែលខ្លី	 ពែមទាំង	
ការរស់រានមានជីវិត	 និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគែក្នុងរយៈពែលវែងផងដែរ	 ។	 ជារឿយៗ	ស្តែីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់	
មួយក្នុងការរៀបចំផែនការ	និងការរៀបចំម្ហូបអាហារសមែប់កែុមគែួសាររបស់ខ្លួន។
 
	 បនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយកើតឡើង	យុទ្ធសាសែ្តក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គែួសារអាចមាន	ការផ្លាស់ប្តូរ	។		ការទទួល	
សា្គល់នូវតួនាទីខុសៗគា្នារបស់អាហារូបត�ម្ភក្នុងគែួសារ			គឺជាគន្លឹះមួយក្នុងការបង្កើន			សន្តិសុខសែបៀងលក្ខណៈគែួសារ។	
ការយល់ពីតមែូវការអាហារូបត�ម្ភ	 ពិសែសសែ្តីដែលមានផ្ទែពោះ	 	 និងសែ្តីដែលបំបៅដោះកូន	 កុមារតូច	 មនុសែសចាស់	
និងជនពិការ	 ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នុងការរៀបចំការឆ្លើយតបផ្នែកសែបៀងអាហារឲែយបានសមសែប	 ។	ការឆ្លើយតប
ទៅនឹងគែះមហន្តរាយទាក់ទងនឹងសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភដែលកាន់តែបែសើរឡើង	គឺអាចសមែចបានតាម
រយៈការតែៀមបង្ការដែលកាន់តែល្អឡើង	។	ការតែៀមបង្ការដូចនែះ	គឺជាលទ្ធផលនែសមត�ភាពទំនាក់ទំនង	និងចំណែះ
ដឹងដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	អង្គការសង្គមសីុវិលតាមមូលដ្ឋានសហគមន៍			និងបុគ្គលនានា
ក្នងុការបែមើលមើល	 និងឆ្លើយតបឲែយមានបែសិទ្ធភាពទៅនឹងឥទ្ធពិលនែមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់ដែលទំនងជាកើនឡើង	 និង 
កើតឡើងឆប់ៗ	 ឬ	 កំពុងកើតឡើង	 ។	ការតែៀមបង្ការ	 	 គឺផ្អែកទៅការវិភាគពីគែះថ្នាក់ភ័យនានា	ហើយផែសារភា្ជាប់យ៉ាង	 
ជិតស្និទ្ធទៅនឹងបែព័ន្ធបែកាសអាសន្នជាមុន។			ការងរនែះរួមបញ្ចូលការរៀបចំផែនការបមែុងការដក់បំពែញ	ឧបករណ៍	
និងគែឿងផ្គត់ផ្គង់ផែសែងៗ	សែវាសង្គែះបនា្ទាន់	និងការរៀបចំតែៀមបមែុង	ការទំនាក់ទំនង	ការគែប់គែងព័ត៌មាន	និងការ 
រៀបចំការសមែបសមែួល	ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក	និងការរៀបចំផែនការតាមសហគមន៍	ការហ្វឹកហាត់	និងការអនុវត្ត	
ជាក់ស្តែង	។	

	 ផ្នែកសំខាន់ៗនែអន្តរាគមន៍ចំពោះសន្តសុិខសែបៀង				និងអាហារូបត�ម្ភក្នងុពែលមានគែះមហន្តរាយដែលលើកឡើងនៅ 
ក្នុងសៀវភៅគមែងស្វែ៊រនែះ	 គឺការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	 និងកុមារតូច	 ការគែប់គែងជំងឺដែលបណ្តាលមកព ី
អតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 និងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	 ការផ្ទែរសែបៀងអាហារ	 ការផ្ទែរសាច់បែក់	 និង	ប័ណ្ណ	ទូទាត់	
និងការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត	។
 
ទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំពូកផេសេងៗទៀត 

	 បទដ្ឋានជាចែើនក្នុងចំណោមបទដ្ឋាននានានៅក្នុងជំពូកផែសែងៗទៀត	 គឺទាក់ទងនឹងជំពូកនែះ	 ។	 ការរីកចមែើនក្នុង	
ការសមែចបានតាមបទដ្ឋាននានានៅក្នុងវិស័យមួយតាមធម្មតាមានឥទ្ធិពលទៅលើវិស័យផែសែងៗទៀត	 ។	 ដើមែបីធ្វើឲែយ	
អន្តរាគមន៍មួយមានបែសិទ្ធភាព	ចំាបាច់តមែវូឲែយមានការសមែបសមែលួ	និងកិច្ចសហបែតិបត្តកិារយ៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយផ្នែក
ផែសែងៗទៀត	។	 	ការសមែបសមែលួជាមួយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន	 ទីភា្នាក់ងរនានា	ដែលកំពុងឆ្លើយតប	 និងអង្គការសហគមន៍	 
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ផែសែងៗទៀតក៏មានភាពចំាបាច់ផងដែរក្នងុការធានាថតមែវូការនានាតែវូបានឆ្លើយតប	ការខិតខំបែងឹបែងនានាពំុមានជាន់	
គា្នា	ហើយគុណភាពនែអន្តរាគមន៍នានាចំពោះសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភតែូវបានទាញយកមកបែើបែស់	។

 កែបខ័ណ្ឌទសែសនាទានសមែប់បញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	(សូមមើលទំព័រ	146)	កំណត់ពីបរិយកាសគែួសារ	ដែលកែីកែ		
និងសែវាសុខភាពមិនគែប់គែន់ក្នុងចំណោមមូលហែតុសំខាន់ៗនែជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ។
ការឆ្លើយតបដើមែបីទប់សា្កាត់	 និងកែសមែលួអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភតមែវូឲែយមានការសមែចឲែយបានតាមបទដ្ឋានអបែបបរមា 
នៅក្នុងជំពូកនែះ	និងនៅក្នុងជំពូកផ្នែក	WASH	ទីជមែក	និងសុខភាព	។	ការឆ្លើយតបទាំងនោះ	ក៏តមែូវផងដែរថ	បទដ្ឋាន 
ស្នូលតែូវតែសមែចឲែយបាន	ហើយគោលការណ៍ស្តីពីការកាពារក៏តែូវតែធ្វើការដោះសែយផងដែរ។		
ដើមែបីធានាសន្តិសុខសែបៀង			និងអាហារូបត�ម្ភសមែប់គែប់កែុមទំាងអស់ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលធានាដល់ការរស់រានមាន 
ជីវិត		និងលើកស្ទួយសែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់ពួកគែ	ការសមែចបានតែបទដ្ឋាននានានៅក្នុងជំពូកនែះស�ិតក្នុងសៀវភៅគមែង 
ស្វែ៊រនែះ	គឺមិនទាន់គែប់គែន់នៅឡើយទែ	។	

	 នៅកន្លែងដែលទាក់ទងគា្នា	 ចាំបាច់តែូវយោងទៅលើបទដ្ឋាន	 ឬ	 សែចក្តីណែនាំជាក់លាក់នៅក្នុងជំពូកផែសែងៗទៀត	
និងបទដ្ឋានដែលសែបគា្នា	និងបំពែញឲែយគា្នាទៅវិញទៅមក	។	

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ និងបទដ្ឋានស្នូល 

	 ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋាននៅក្នុងសៀវភៅគមែងស្វែ៊រនែះ	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទាំងអស់តែូវអនុវត្តតាមការ 
ណែនាំនៅក្នុងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ	 បើទោះបីជាពួកគែមិនមានអាណត្តិក្នុងការការពារដច់ដោយឡែក	 ឬ	 
សមត�ភាពផ្នែកឯកទែសក្នងុការឆ្លើយតបក៏ដោយ	។	គោលការណ៍ទំាងឡាយពំុមាន	"លក្ខណៈ	ដច់ខាត"	នោះទែ៖	មានការ
ទទួលសា្គល់ថកាលៈទែសៈនានាអាចកមែតិពីវិសាលភាពដែលទីភា្នាក់ងរនានាមានលទ្ធភាពអនុវត្តគោលការណ៍ទំាងនោះ	។	
ទោះជាយ៉ាងនែះក្តី	 គោលការណ៍នានាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពែួយបារម្ភផ្នែកមនុសែសធម៌ជាសកល	 ដែលតែូវណែនាំដល់ការធ្វើ
សកម្មភាពនៅគែប់ពែលទាំងអស់	។	 	បទដ្ឋានស្នូលទាំងឡាយ	គឺជាដំណើរការដ៏សំខាន់	និងជាបទដ្ឋានបុគ្គលិកដែល
បែមូលបានពីគែប់វិស័យទាំងអស់	។		បទដ្ឋានស្នូលចំនួន	6	លើកឡើងពីការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដែលផ្តាតលើ
មនុសែស	ការសមែបសមែួល	 និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ	ការបា៉ាន់បែមាណ	ការរៀបចំ	 និងការឆ្លើយតបសា្នាដែអនុវត្តការងរ	
តមា្លាភាព	និងការរៀនសូតែ	ពែមទាំងសា្នាដែអនុវត្តការងររបស់ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយ	។	

	 បទដ្ឋានស្នូលទាំងនែះ	ផ្តល់នូវចំណុចយោងតែមួយគត់សមែប់វិធីសាសែ្តទាំងឡាយដែលគាំទែបទដ្ឋានផែសែងៗទៀត	
ទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅគមែងស្វែ៊រនែះ	 ។	ហែតុដូច្នែះហើយ	 ទើបជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែសនិមួយៗតមែូវឲែយមានការបែើ
បែស់ឲែយបានសែបគា្នាជាមួយនឹងបទដ្ឋានស្នូលនានាដើមែបីជួយឲែយសមែចបាននូវបទដ្ឋានរបស់ខ្លួនផ្ទាល់	។			ជាពិសែស	
ដើមែបីធានាបាននូវភាពតែឹមតែូវ	 និងគុណភាពនែការឆ្លើយតបណមួយ	 ការចូលរួមរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផល	
ប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 រួមមានកែុម	 និងបុគ្គលនានាដែលស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យញឹកញាប់បំផុតនៅពែលមានគែះ		
មហន្តរាយនានាគួរតែូវបានបែើបែស់ឲែយអស់លទ្ធភាព	។

ភាពងាយរងគេះ និងសមត្ថភាពរបស់បេជាជនដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគេះមហន្តរយ

 ផ្នែកនែះតែូវបាន	រៀបចំឡើងដើមែបីអានរួមគា្នាជាមួយនឹងបទដ្ឋានស្នូលនានា	និងពងែឹងបទដ្ឋានស្នូលទាំងនោះ	។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 វាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែលតែូវយល់ថ	 បែការដែលខ្លួនជាមនុសែសវ័យក្មែង	 ឬ	 ចាស់	 ជាសែ្តី	 ឬ	 ជាជនពិការ	 ឬ	
មាន	ផ្ទុកមែរោគអែដស៍នោះពុំធ្វើឲែយមនុសែសមា្នាក់មានភាពងយរងគែះ	 ឬ	 ស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់នោះទែ។	
ផ្ទុយទៅវិញវា	 គឺជាកតា្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើគា្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទ	 េដែលធ្វើឲែយមានភាពងយរងគែះនោះ	 ៖	
ឧទាហរណ៍	 មនុសែសដែលមានអាយុលើសពី	 7០ឆ្នាំ	 រស់នៅតែឯង	 និងមានសុខភាពទែុឌទែម	 ទំនងជាមានភាពងយ	
រងគែះជាងអ្នកដែលមានអាយុ	 និងសា្ថានភាពសុខភាពបែហែលគា្នាដែលរស់នៅជាមួយគែួសារ	ដែលមានសមាជិកចែើន	
និងដែលមានបែក់ចំណូលគែប់គែន់	 ។	 ដូចគា្នានែះដែរ	 បែសិនបើកុមារីអាយុ	 3ឆ្នាំមា្នាក់រស់នៅដោយពុំមានអ្នកមើលថែ	
នោះកុមារីនោះនឹងមានភាពងយរងគែះចែើនជាងឆ្ងាយណស់បើបែៀបធៀបទៅនឹងការដែលគែរស់នៅដោយមានការ
ថែរកែសាពីឪពុកមា្តាយដែលមានការទទួលខុសតែូវ	។		

	 នៅពែលបទដ្ឋានសន្តសុិខសែបៀង	 និងអាហារូបត�ម្ភ	 និងសកម្មភាពសំខាន់ៗតែវូបានអនុវត្តការវិភាគមួយពីភាព	ងយ 
រងគែះ			និងសមត�ភាពនឹងជួយធានាថ		ការខិតខំបែឹងបែងឆ្លើយតបនឹងគែះមហន្តរាយមួយបានគាំទែអ្នកទាំង	ឡាយ 
ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយក្នុងឥរិយបថមួយគា្មានការរីសអើង				ហើយដែលតែូវការជំនួយនោះជាទីបំផុត	។	
ការងរនែះតមែវូឲែយមានការយល់ដឹងល្អតិល្អន់អំពីបរិបទតាមមូលដ្ឋាន		និងអំពីរបៀបដែលវិបត្តជិាក់លាក់មួយមាន			ឥទ្ធពិល
ទៅលើកែុមបែជាជនតាមមធែយាបាយផែសែងៗ	 ដោយសារតែភាពងយរងគែះ	 ដែលមានសែប់ពីមុនមករបស់ពួកគែ	
(ឧទាហរណ៍	 កំពុងតែកែីកែខា្លាំង	 ឬ	 តែូវបានគែរីសអើង)	 ការបែឈមមុខរបស់ពួកគែ	 ចំពោះការគំរាមកំហែង	
ទៅលើការការពារផែសែងៗ	 (ឧទាហរណ៍	 អំពើហិងែសាផ្នែកយែនឌ័រដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទផងដែរ)	
ឧបែបត្តិហែតុ	ឬ	អតែបែវា៉ាឡង់នែជំងឺ	(មែរោគអែដស៍	ឬ	ជំងឺរបែង)	និងលទ្ធភាពកើតឡើងនូវជំងឺរាតតែបាត	(ឧទាហរណ៍	
ជំងឺកញែ្ជលិ	ឬ	ជំងឺអាសន្នរោគ)	។			គែះមហន្តរាយនានាអាចធ្វើឲែយភាពខ្វះខាតដែលមានសែប់ពីមុនមកកាន់តែអាកែក់	
ឡើង	។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	ការគំាទែដល់យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយសមត�ភាពទប់ទល់	 និងសមត�ភាពការសា្តារឡើង						
វិញរបស់បែជាជនគឺមានសារៈសំខាន់ណស់	។	ចំណែះដឹង	ជំនាញ	និងយុទ្ធសាសែ្ត									របស់ពួកគែចាំបាច់តមែូវឲែយមានការ	
គាំទែ	 ហើយតែូវតែតស៊ូមតិដើមែបីឲែយពួកគែមានលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទែផ្នែកសង្គម	 ផ្លូវចែបាប់	 ហិរញ្ញវត�ុ	 និងចិត្ត	
សាសែ្តសង្គម	។	ឧបសគ្គនានាផ្នែករាងកាយ	វបែបធម៌	សែដ្ឋកិច្ច	និងសង្គម	ដែលពួកគែអាចនឹងបែឈមមុខក្នុងការទទួល 
បានសែវាកម្មទាំងនែះក្នុងលក្ខណៈគែប់គែន់មួយក៏ចាំបាច់តែូវដោះសែយផងដែរ	 ។	 ចំណុចខាងកែមនែះបង្ហាញពី
ផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលនឹងធានាបានថ	 សិទ្ធិ	 និងសមត�ភាពរបស់បែជាជនដែលងយរងគែះទាំងអស់តែូវបាន 
ពិចារណ	៖	

	 បែើបែស់អស់លទ្ធភាពនូវការចូលរួមរបស់បែជាជនដោយធានាថ		គែប់កែុមតំណងទាំងអស់តែូវបានដក់បញ្ចូល
	 ជាពិសែសអ្នកទំាងឡាយដែលគែពិបាកក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខ	(ឧទាហរណ៍	បុគ្គលទាំងឡាយដែលមានការលំបាក
	 ក្នុងការបែសែ័យទាក់ទង			ឬ		លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ	អ្នកទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងសា្ថាប័ននានា	យុវជនដែល		
	 ជួបបែទះនឹងភាពតក់ស្លុត	និងកែុមដែលមិនមានតំណង	ឬ	មានតំណងតិចតួចទៀត	។

	 បំបែកទិន្នន័យទៅតាមភែទ		និងអាយុ	(0	-	លើស	80ឆ្នាំ)	ក្នុងពែលធ្វើការបា៉ាន់បែមាណ		ដែលជាចំណុចដ៏សំខាន់
	 មួយក្នុងការធានាថ	ផ្នែកសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភមានការគិតគូរគែប់គែន់ពីបែជាជនខុសៗគា្នា។

	 ធានាថ			សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសិទ្ធិទទួលផែសែងៗតែូវបានគែផែសព្វផែសាយក្នុងលកុ្ខណៈមួយដែលមាន
	 ការរួមបញ្ចូលគា្នា	និងអាចធា្លាក់ទៅដល់ដែសមាជិកទាំងអស់របស់សហគមន៍	។	
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

បទដ្ឋានអបេបបរម

១.  ការបា៉ាន់បេមណពីសន្តិសុខសេបៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 ក្នុងពែលមានវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ		និងដើមែបីឆ្លើយតបជាបនា្ទាន់ការបា៉ាន់បែមាណពហុវិស័យយ៉ាងឆប់រហ័សពីដំបូងអាចនឹង
គែប់គែន់ក្នុងការសមែចចិត្តថតើតមែូវ	ឬ	មិនតមែូវឲែយមានជំនួយជាបនា្ទាន់	។	ការបា៉ាន់បែមាណយ៉ាងឆប់រហ័សពីដំបូង
តែូវបានរៀបចំឡើងដើមែបីទទួលបានទសែសនវិស័យដ៏លឿន	 	 និងចែបាស់លាស់មួយអំពីបរិបទជាក់លាក់មួយក្នុងពែល 
នោះ	។	 	វាទំនងជាតែូវការអនុវត្តការបា៉ាន់បែមាណផ្នែកសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភឲែយកាន់តែសុីជមែបន�ែមទៀត	 
ដែលទាមទារនូវពែលវែលា	 និងធនធានយ៉ាងចែើនដើមែបីអនុវត្តឲែយបានតែឹមតែូវ	 ។	 ការបា៉ាន់បែមាណ	 គឺជាដំណើរការជា	
បន្តបនា្ទាប់មួយ	ជាពិសែសចំពោះវិបត្តិនានាដែលកំពុងតែអូសបនា្លាយ	ហើយគួរបង្ហាញឲែយដឹងពីការកំណត់ទិសដៅ	និងការ	
សមែចចិត្តដែលជាផ្នែកមួយនែការគែប់គែងការឆ្លើយតប	។	

	 ជាបែការល្អបំផុត	 ការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	 និង	 អាហារូបត�ម្ភតែូវធ្វើជាន់គា្នា	 និងពែយាយមរកឲែយឃើញនូវ					
ឧបសគ្គនានាដែលរាំងស្ទះដល់ការទទួលបានអាហារូបត�ម្ភគែប់គែន់	 	 	 ក៏ដូចជាការធ្វើអន្តរាគមន៍ផែសែងៗដើមែបីបង្កើនការ	 
ផ្គត់ផ្គង់លទ្ធភាពទទួលបាន	 និងការបែើបែស់អស់លទ្ធភាពនូវការទទួលទានម្ហូបអាហារ	 ។	 បញ្ជីតែួត	 ពិនិតែយការបា៉ាន់									
បែមាណតែូវបានផ្តល់ឲែយនៅក្នុងចំណុចបន�ែមទី	1	៖	បញ្ជីតែួតពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភ	
2	៖	បញ្ជីតែួតពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខគែប់ពូជ	និង	3	៖	បញ្ជីតែួតពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណពីអាហារូបត�ម្ភ	។	

 បទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភទំាង	2	អនុវត្តតាមបទដ្ឋានស្នូលទី	3	(សូមមើលទំព័រ	61)	
ហើយបទដ្ឋានទាំង	2	នែះបង្ហាញថ	តើអន្តរាគមន៍ផ្នែកសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភតែូវ	ឬ	មិនតែូវបានរៀបចំផែនការ	
ឬ	ធ្វើការតស៊ូមតិ	។	

បទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភទី	1	៖	សន្តិសុខសែបៀង

នៅកន្លែងដែលបែជាជនកំពុងស�តិនៅក្នងុហានិភ័យកាន់តែខា្លាងំឡើងចំពោះអសន្តសុិខសែបៀង		ការបា៉ាន់បែមាណ
នានាតែវូបានធ្វើឡើងដោយបែើបែស់វិធីសាសែ្តដែលមានការទទួលសា្គល់ដើមែបីឲែយដឹងពីបែភែទកមែតិ	និងវិសាល	
ភាព	ផ្នែកអសន្តិសុខសែបៀងដើមែបីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំងបំផុត	 និង	
ដើមែបីកំណត់ពីការឆ្លើយតបដែលសមសែបបំផុត	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 បែើបែស់វិធីសាសែ្តមួយដែលបែកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍នានាដែលតែូវបានទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយ	ហើយ
	 ពិពណ៌នាពីវិធីសាសែ្តនោះឲែយបានទូលំទូលាយនៅក្នុងរបាយការណ៍បា៉ាន់បែមាណ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី1)	។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

 
	បែមូលនិងវិភាគព័ត៌មាននៅដំណក់កាលដំបូងនែការបា៉ាន់បែមាណ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

	 វភិាគពីឥទ្ធពិលនែអសន្តសុិខសែបៀងទៅលើសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភរបស់បែជាជន	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	4)	។

	 រៀបចំការបា៉ាន់បែមាណដោយផ្អែកលើសមត�ភាពតាមមូលដ្ឋាន	 	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសា្ថាប័នផ្លូវការ		 	និងមិនផ្លូវការ 
	 ផង		ដែរនៅកន្លែងណក៏ដោយដែលអាចធ្វើទៅបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	9)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 សន្តិសុខសែបៀង		និងការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បុគ្គល			កែុមគែួសារ	និងសហគមន៍តែូវបានអង្កែតដើមែបីផ្តល់ការ 
	 ណែនាំឲែយមានអន្តរាគមន៍ផែសែងៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-9)	។

	 លទ្ធផលរកឃើញតាមរយៈការបា៉ាន់បែមាណតែូវបានធ្វើសំយោគនៅក្នុងរបាយការណ៍វិភាគមួយ	 	 	ដោយរាប់បញ្ចូល 
	 ទាំងអនុសាសន៍ដ៏ចែបាស់លាស់នានាសមែប់សកម្មភាពផែសែងៗដែលតមែង់ទិសទៅរកបុគ្គល	 និងកែុមដែលងយរង 
	 គែះបំផុត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-10)	។

	 ការឆ្លើយតបតែូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើតមែូវការសែបៀងអាហារជាបនា្ទាន់របស់បែជាជន			ប៉ុន្តែក៏តែូវពិចារណផងដែរ 
	 ពីយុទ្ធសាស្តែការពារ	និងការលើកកម្ពស់យុទ្ធសាសែ្តក្នងុការបែកបរបរចិញ្ចមឹជីវិត	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី10)។

សេចក្តីណេនាំ

1.		 វិធីសាសែ្ត	៖	វិសាលភាពនែការបា៉ាន់បែមាណ			និងនីតិវិធីជែើសរីសគំរូ		គឺមានសារៈសំខាន់ណស់	ទោះបីជាមិនផ្លវូ 
	 ការក៏ដោយ	។		ការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀងតែូវមានទិសដៅចែបាស់លាស់			និងបែើបែស់វិធីសាសែ្តដែលមាន
	 ការទទួលសា្គល់ជាអន្តរជាតិ	។	ការអះអាងតាមរយៈបែភពព័ត៌មានខុសៗគា្នា(ឧទាហរណ៍	ការបា៉ាន់បែមាណពីដំណ ំ
	 រូបភាពតាមផ្កាយរណប	និងការបា៉ាន់បែមាណតាមគែួសារ)	មានសារៈសំខាន់ណស់ដើមែបីឲែយមានការសន្និដ្ឋានជាប់	
	 ជាបែចាំមួយ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	3	នៅទំព័រ	61	និងឯកសារយោង	និងឯកសារសមែប់អានផែសែងៗទៀត)។

2.		បែភពព័ត៌មាន	៖		ព័ត៌មានដែលមានសែប់		គឺអាចមានទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ	។	
	 ដោយសារស្តែី	 និងបុរសមានតួនាទីខុសគា្នា	 និងបំពែញឲែយគា្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការធានាឲែយបាននូវសុខុមាលភាព 
	 	ផ្នែកអាហារូបត�ម្ភរបស់គែួសារព័ត៌មាននែះ	 គួរតែូវបានបំបែកទៅតាមភែទឲែយបានចែើនតាមដែលអាចធ្វើទៅ	បាន 
	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្នលូទី	3	នៅទំព័រ	61	និងចំណុចបន�ែមទី	1	៖	បញ្ជតីែតួពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តសុិខសែបៀង 
	 និងការ	បែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត)	។

3.		 លទ្ធភាពការមានសែបៀងអាហារ		លទ្ធភាពទទួលបាន		ការទទួលទាន	និងការបែើបែស់សែបៀងអាហារ	៖	(សូមមើល
	 និយមន័យស្ដីពីការមានសែបៀង		សិទ្ធិទទួលបានសែបៀង		ការទទួលទាន	និងការបែើបែស់សែបៀងនៅទំព័រ45)	។	ការ
	 ទទួលទានម្ហូបអាហារបង្ហាញពីការទទួលទានអាហារថមពល	 	 	និងអាហារដែលមានជីវជាតិរបស់បុគ្គលនៅតាម 
	 		គែួសារនានា	 ។	 វាមិនចាំបាច់តែវូវាស់វែងពីបរិមាណថមពលពិតបែកដ	 និងធ្វើការរៀបរាប់លម្អតិអំពីសារធាតុចិញ្ចមឹ 
	 នោះទែនៅក្នងុអំឡុងពែលធ្វើការបា៉ាន់បែមាណ	 ។	 ការបែបែួលចំនួនដងនែការទទួលទាននៅមុន	 និងកែយពែល 
	 មានគែះមហន្តរាយមួយមិនទាន់អាចចាត់ទុកថជាសូចនាករដែលអះអាងពីការបែបែួលផ្នែកសន្តិសុខសែបៀងនោះ 
	 ទែ	។	ចំនួនកែុមម្ហូបអាហារដែលបុគ្គល	ឬ	កែុមគែួសារមួយទទួលទាន	និងភាពញឹកញាប់នែការទទួលទានក្នុងរយៈ 
	 ពែលកំណត់មួយ	គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពចមែុះគា្នានែរបបអាហារ	។	នែះគឺជាសូចនាករតំណងដ៏ល្អមួយ		ជាពិសែសនៅ	 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ពែលមានការទាក់ទងគា្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងសា្ថានភាពផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចសង្គមរស់គែួសារ	 ក៏ដូចជាមួយនឹងការ 
		 ទទួលទានអាហារថមពលសរុប		និងគុណភាពរបបអាហារផងដែរ	។		ឧបករណ៍នានាដែលអាចផ្តល់នូវវិធានការដ៏	 
	 ចែបាស់លាស់នានាស្តីពីទមែង់	និងបញ្ហាទទួលទានអាហាររួមមាន		បែតិទិនតាមរដូវកាល		ពិន្ទុទាក់ទងនឹងភាពចមែុះ 
	 គា្នានែរបបអាហាររបស់កែុមគែួសារ	កមែិតបែឈមទៅនឹងអសន្តិសុខសែបៀងរបស់គែួសារ	ឬ	ពិន្ទុទាក់ទងនឹងការទទួល
	 ទានម្ហូបអាហារ	។	

4.	 សា្ថានភាពអសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភ	 	 ៖	 	 អសន្តិសុខសែបៀង	គឺជាមូលហែតុមូលដ្ឋានមួយក្នុងចំណោម 
	 មូលហែតុមូលដ្ឋានទាំង	3	នែបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	។		ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ		គែមិនតែូវសន្មតថនែះគឺជា 
	 មូលហែតុតែមួយគត់ដែលបង្កឲែយមានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភនោះទែ	។	
 
5.	 បរិបទ	៖	អសន្តិសុខសែបៀងអាចជាលទ្ធផលនែកតា្តាមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទូលាយ	និងកតា្តានយោបាយសង្គមដែលមាន	 
	 លក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធ	ដែលរួមមាន	គោលនយោបាយ	ដំណើរការ		ឬ	សា្ថាប័នជាតិ	និងអន្តរជាតិដែលមានឥទ្ធិពល 
	 មួយទៅលើលទ្ធភាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយក្នុងការទទួលបានម្ហូបអាហារដែល 
	 មានជីវជាតិគែប់គែន់		និងទៅលើការបំផ្លាញបរិសា្ថានតាមមូលដ្ឋាន	។		 	ជាទូទៅចំណុចនែះតែូវបានកំណត់ថជា 
	 អសន្តិសុខសែបៀងដ៏រាុំរ៉ែដែលជាល័ក្ខខ័ណ្ឌមានរយៈពែលវែងមួយបណ្តាលមកពីភាពងយរងគែះតាមរចនាសម្ព័ន្ធ 
	 ផែសែងៗដែល	អាចកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដោយសារតែឥទ្ធិពលនែគែះមហន្តរាយ	 ។	 បែព័ន្ធព័ត៌មានស្តីព ី
	 សន្តិសុខសែបៀងតាម		មូលដ្ឋាន	 	និងតាមតំបន់	 	 រួមទាំងបែព័ន្ធបែកាសអាសន្នជាមុនស្តីពីគែះទុរភិកែស	 	និងការចាត ់
	 ចំណត់ថ្នាក់រួមគា្នាតាមដំណក់កាលសន្តិសុខសែបៀងផងដែរនោះ	គឺជាយន្តការដ៏សំខាន់ក្នុងការវិភាគព័ត៌មាន	។

6.	 ការវិភាគពីការឆ្លើយតប	៖	សន្តិសុខសែបៀងមានភាពខុសគា្នាទៅតាមការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បែជាជន	ទីតាំងរបស់ពួកគែ
		 បែព័ន្ធទីផែសារ	ការចែញចូលរបស់ពួកគែទៅកាន់ទីផែសារ	សា្ថានភាពសង្គមរបស់ពួកគែ	(រាប់បញ្ចូលទាំងភែទ		និង	អាយុ)
	 ពែលវែលានៅក្នងុឆ្នានិំមួយៗ	 	 លក្ខណៈនែគែះមហន្តរាយ	 	 និងការឆ្លើយតបផែសែងៗដែលទាក់ទង	 ។	 ការផ្តាតនែ 
	 ការបា៉ាន់បែមាណតែូវលើកឡើងពីរបៀបដែលបែជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់ទទួលបានសែបៀងអាហារ	 	 និងបែក ់
			 ចំណូល		មុនពែលមានគែះមហន្តរាយ	និងរបៀបដែលពួកគាត់ដោះសែយបញ្ហាចំពោះមុខ	 	។	 	នៅកន្លែងដែល	 
	 បែជាជនតែវូបានគែជម្លៀសចែញ	សន្តសុិខសែបៀងរបស់បែជាជនដែលជាមា្ចាស់សែកុតែវូតែមានការគិតគូរជាចំាបាច់	។ 
	 ការបា៉ាន់បែមាណក៏តែូវវិភាគផងដែរពីទីផែសារ		ធនាគារ	សា្ថាប័នហិរញ្ញវត�ុ	ឬ	យន្តការផ្ទែរតាមមូលដ្ឋានផែសែងៗទៀតនៅ 
		 	ក្នុងករណីមានការផ្ទែរបែក់	និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សែបៀងអាហារ	រាប់បញ្ចូលទាំងហានិភ័យនានាដែលទាក់ទងនឹងការងរ	 
	 ទាំងនោះផងដែរ	 (សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	 1	 នៅទំព័រទី	 33)។	 	 កិច្ចការនែះនឹងជួយបា៉ាន់	 
	 បែមាណ	ពី	លទ្ធភាពក្នងុការធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើការផ្ទែរបែក់	ឬ	សែបៀងអាហារ	និងការរៀបចំយន្តការសមែប់ចែកចាយ 
	 បែកបដោយសុវត�ិភាព	និងបែសិទ្ធភាព	។	

7.	 ការវិភាគទីផែសារ	តែូវតែជាផ្នែកមួយនែការបា៉ាន់បែមាណពីដំបូង	និងជាបន្តបនា្ទាប់មកទៀត	។	ការវិភាគទីផែសារនានាតែវូ 
	 រាប	ប់ញ្ចលូនិនា្នាការតម្លែ		លទ្ធភាពរកបានទំនិញ	និងសែវាកម្មជាមូលដ្ឋានផែសែងៗ		ឥទ្ធពិលនែគែះមហន្តរាយទៅលើ 
	 រចនាសម្ព័ន្ធទីផែសារ	និងរយៈពែលសា្តារឡើងវិញដែលរំពឹងទុក	។		ការយល់ចែបាស់ពីសមត�ភាពរបស់ទីផែសារ	ក្នុងការផ្តល់ 
	 ការងរសែបៀងអាហាររបស់របរសំខាន់ៗ	និងសែវាកម្មផែសែងៗបនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយអាចជួយដល់ការ	រៀបច ំ
	 ការឆ្លើយតបឲែយទាន់ពែលវែលា	មានបែសិទ្ធភាព	និងសមសែបដែលអាចកែលម្អ	សែដ្ឋកិច្ចតាមមូលដ្ឋាន		។		បែព័ន្ធទ ី
	 ផែសារអាចឆ្លើយបតលើសពីតមែូវការរយៈពែលខ្លីទៅទៀតបនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយកើតឡើងក្នុងការការពារមុខ 
	 របរចិញ្ចឹមជីវិតតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់របស់របរនានាសមែប់ផលិត	(គែប់ពូជ	 	ឧបករណ៍ផែសែង	។ល។)	និងរកែសា	បាន 
	 នូវតមែូវការការងរ។	 កម្មវិធីនានាគួររៀបចំឡើងដើមែបីគាំទែដល់ការទិញតាមមូលដ្ឋាននៅកន្លែងដែល	អាច	ធ្វើទៅ	 
	 បាន	 (សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	 	 -	 	 បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	 4	សែចក្តីណែនាំទី	 2-3	 	នៅទំព័រ	 189 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

 
	 សន្តសិខុសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តពីកីារបែកបរបរចញិ្ចមឹជវីតិទ	ី1	សែចក្តណីែនាទំ	ី7	នៅទពំរ័	207	នងិសន្តសិខុសែបៀង	-		
	 បទដ្ឋានស្តីពីការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតទី	3	សែចក្តីណែនាំទី	2	នៅទំព័រ	212	)	។		

8.	 យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហា	 	៖	 	ការបា៉ាន់បែមាណ		និងការវិភាគតែូវគិតគូរទៅលើបែភែទខុសៗគា្នានយុទ្ធសាសែ្ត 
	 ដោះសែយបញ្ហាអ្នកដែលនឹងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តនោះ	 	និងនៅពែលណ		 	តើវាដំណើរការបានល្អកមែិតណ		និង 
	 លក្ខណៈនែឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន	(បែសិនបើមាន)	។	ឧបករណ៍នានា	ដូចជាសន្ទសែសន៍យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហាជា	 
	 ដើមតែូវបានណែនាំឲែយអនុវត្ត	។	ដោយសារតែយុទ្ធសាសែ្តនានាមានភាពខុសគា្នា			ទើបមានដំណក់កាលនែការដោះ 
	 សែយខុសៗគា្នាដែរ	។	យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយមួយចំនួន	មានលក្ខណៈសាមញ្ញ	វិជ្ជមាន	ហើយអាចមានការគាំទែ។ 
	 យុទ្ធសាសែ្តផែសែងៗទៀតដែលជួនកាលគែហៅថជាយុទ្ធសាសែ្តបង្កឲែយមានវិបត្តិ	 	 បែហែលជាធ្វើឲែយខូចជាអចិន្តែយ ៍
	 ដល់សន្តិសុខសែបៀងនាពែលអនាគត	(លក់ដី	 	ទែសន្តរបែវែសន៍បែកបដោយភាពទុក្ខពែួយសមែប់គែួសារទាំងមូល 
	 តែម្តង	ឬ	ការកាប់បំផ្លាញពែឈើ)	។	យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយមួយចំនួនដែលអនុវត្តដោយ		ឬ	ចាប់បង្ខំសែ្តី	និងកុមារី	
	 អាចមានឥទ្ធិពលជាដុំកំភួន	 	 និងលទ្ធផលដ៏អាកែក់ទៅលើសុខភាពសុខុមាលភាព	ផ្នែកចិត្តសាសែ្ត	 	 និងការធ្វើ 
	 សមា	ហរណកម្មក្នុងសង្គមរបស់ពួកគែ	។	យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហាផែសែងៗក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ផងដែរទៅ 
	 លើបរិសា្ថាន	 ដូចជាការទាញយកផលហួសបែមាណពីធនធានធម្មជាតិដែលជាកម្មសិទ្ធិរួម	 ។	 ការវិភាគគួរ	កំណត ់
		 ពីរបរចិញ្ចឹមជីវិតដើមែបីរក		ឲែយ	ឃើញពីការរួមបញ្ចូលគា្នាដ៏សមសែបបំផុតនែការឆ្លើយតបនានាដែល	ធានា	ថ	 	 សន្តិសុខ 
		 សែបៀងតែូវបានគែការពារ	 	 និងគាំទែនៅមុនពែលដែលជមែើសល្អទាំងអស់តែូវបាន	បែើបែស់អស់		 	 (សូមមើល	 
	 គោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	1-2	នៅទំព័រ	33-36)។

9.	 ការវិភាគតាមបែបចូលរួមលើភាពងយរងគែះ	 ៖	ការចូលរួមដ៏ពែញលែញពីកែុមខុសៗគា្នារបស់បុរស	 	 និងសែ្តី 
	 ពែមទាំងអង្គការ	 	 និងសា្ថាប័នតាមមូលដ្ឋាននានាដែលសមសែបនៅគែប់ដំណក់កាលទាំងអស់នែការបា៉ាន់បែមាណ 
	 មានសារៈសំខាន់ណស់	 	 ។	 	 កម្មវិធីនានាគួររៀបចំឡើងដោយផ្អែកទៅលើចំណែះដឹងតាមមូលដ្ឋានដោយឈរលើ	 
	 មូលដ្ឋាននែតមែូវការ		និងសែបទៅតាមបរិបទតាមមូលដ្ឋាន		។		តំបន់នានាដែលបែឈមនឹងការកើតឡើងនូវគែះ 
	 ធម្មជាតិ	ឬ	ជម្លាះក្នងុរយៈពែលវែងអាចនឹងមានបែព័ន្ធ	ឬ	បណ្តាញពែមានជាមុនតាមមូលដ្ឋាន	និងសមែប់ឆ្លើយតប
	 ពែលមានគែះអាសន្ន	 និងផែនការតែៀមបមែុងនានាដែលតមែូវឲែយដក់បញ្ចូលទៅក្នុងការ	បា៉ាន់បែមាណណមួយ។	 
	 វាមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងការឲែយសែ្តីចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំ	 និងការអនុវត្តគមែង	 (សូមមើលគោលការណ ៍
	 ស្តីពីការការពារទី	2-4	នៅទំព័រ	36-41)	។	

10.	តមែូវការចំពោះមុខ	និងការរៀបចំផែនការរយៈពែលវែង	៖	អន្តរាគមន៍នានាដែលមានបំណងឆ្លើយតបទៅ	នឹង	តមែូវ 
		 ការសែបៀងចំពោះមុខអាចរាប់បញ្ចលូទំាងការផ្ទែរសែបៀងអាហារ		ពែមទំាងការផ្ទែរសាច់បែក់		និងប័ណ្ណទូទាត់	។		កិច្ច	ការ	 
	 ទាំង	នែះ	អាចជាការធ្វើឡើងដោយឯកឯង	 	 ឬ	 	 ដោយរួមបញ្ចូលជាមួយអន្តរាគមន៍ទៅលើការចិញ្ចឹមជីវិត	ផែសែងៗ 
	 	ទៀត	។	ខណៈដែលការឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការចំពោះមុខនានា		និងរកែសាទែពែយសមែបត្តិសមែប់ការផលិត	គឺជា

	 អាទិភាពមួយនៅដំណក់កាលដំបូងនែវិបត្តិ	 ការឆ្លើយតបទាំងឡាយតែូវតែរៀបចំផែនការជាដច់ខាត	 ដោយចាំទុក 

	 ជានិច្ចពីការធ្វើផែនការរយៈពែលវែង			ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីឥទ្ធិពលនែការបែបែួល	

	 អាកាសធាតុទៅលើការសា្តារបរិសា្ថានឡើងវិញរបស់បរិសា្ថានមួយដែលទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញ		។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

បទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភទី	2	៖	អាហារូបត�ម្ភ	

នៅកន្លែងដែលបែជាជនស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យកាន់តែខា្លាំងនែបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	 ការបា៉ាន់បែមាណនានា		
តែូវបានធ្វើឡើងដោយបែើបែស់វិធីសាសែ្តដែលមានការទទួលសា្គល់ជាអន្តរជាតិដើមែបីឈ្វែងយល់ពីបែភែទកមែតិ 
និងវិសាល	ភាពនែបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	ពែមទំាងរកឲែយឃើញអ្នកទំាងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់បំផុត	
និងអ្នកទំាងឡាយដែលស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យបំផុត	និងតែូវការការឆ្លើយតបសមសែប។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បែមូលព័ត៌មានដែលមានសែប់ពីការបា៉ាន់បែមាណមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ	 	 និងការបា៉ាន់បែមាណដំបូងដើមែប ី
	 បញ្ជាក់ពីលក្ខណៈ	និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនែសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-6)	។

	 កំណត់អត្តសញ្ញាណកែុមនានាដែលតែូវការជំនួយអាហារូបត�ម្ភខា្លាំងបំផុត	 	 និងកំណត់ពីកតា្តាសំខាន់ៗដែលមាន 
	 ផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានទៅលើសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)	។

	 កំណត់ថ	តើការបា៉ាន់បែមាណបែបបរិមាណ	ឬ	បែបគុណភាពទៅលើកមែិតបែជាជនដែលចាំបាច់ដើមែបីវាស់វែង	និង
	 ឈ្វែងយល់កាន់តែចែបាស់លាស់ពីសា្ថានភាពរួមរបស់មនុសែស		សា្ថានភាពកង្វះអាហារូបត�ម្ភ		ការផ្តល់ចំណីអាហារដល	់ 
	 ទារក	និងកុមារតូច		ការថែទំាមាតា		និងកតា្តាកំណត់បែកបដោយសកា្តានុពលភាពដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-6)	។

	 គិតគូរពីជមែើសនានារបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន	 និងភាគីពាក់ព័ន្ធតាមមូលដ្ឋានផែសែងៗទៀតស្តពីីកតា្តាកំណត់សំខាន់ៗ 
		 សំខាន់ៗទាក់ទិននឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)	។

	 ដក់បញ្ចូលការបា៉ាន់បែមាណមួយពីសមត�ភាពថ្នាក់ជាតិ	និងថ្នាក់មូលដ្ឋានដើមែបីដឹកនាំ	និង	/	ឬ	គាំទែការឆ្លើយតប 
		 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	និងទី	8)	។

	 បែើបែស់ព័ត៌មាននែការបា៉ាន់បែមាណពីអាហារូបត�ម្ភដើមែបីកំណត់ថ	តើសា្ថានភាពមួយមានស�ែរភាព	ឬ	ក៏កំពុងធា្លាក់ចុះ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7-8)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 វិធីសាសែ្តបា៉ាន់បែមាណ	 និងវិភាគដែលដក់បញ្ចូលទាំងសូចនាករមានបទដ្ឋានដែលសែបជាមួយនឹងគោលការណ៍	 
	 នានាដោយមានការទទួលសា្គល់យ៉ាងទូលំទូលាយតែូវបានទទួលយកសមែប់	 ធ្វើការបា៉ាន់បែមាណលក្ខណៈរបស	់ 
	 មនុសែស	និងមិនមែនលក្ខណៈរបស់មនុសែស	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-6)	។

	 លទ្ធផលរកឃើញតាមរយៈការបា៉ាន់បែមាណតែូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍វិភាគ	 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង 
						អនុសាសន៍សំខាន់ៗសមែប់ការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលតមែង់ទៅរកបុគ្គល	 និងកែុមនានាដែលងយរងគែះ 
	 បំផុត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-6)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ព័ត៌មានផ្នែកបរិបទ	 ៖	 ព័ត៌មានស្តីពីមូលហែតុនានានែបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភអាចបែមូលបានពីបែភពបឋម	 	 	 ឬ		 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

           
	 បែភពដែលមានសែប់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបែវត្តិសុខភាព	 និងអាហារដែលមានសែប់របាយការណ៍សែវជែវនានា 
	 ព័ត៌មានស្តពីីការពែមានជាមុន	របាយការណ៍របស់មណ្ឌលសុខភាព	របាយការណ៍ស្តពីីសន្តសុិខសែបៀង	 និងកែមុ	ផែសែងៗ 
	 	របស់សហគមន៍	 	 ។	 	នៅកន្លែងដែលពុំមានព័ត៌មានសមែប់ផ្នែកជាក់លាក់នានា	 	 ឬ	 	 អន្តរាគមន៍បែកបដោយ 
		 សកា្តានុពលភាព		បែភពផែសែងៗទៀតគួរតែូវបានបែឹកែសាដូចជាការអង្កែតសុខភាពបែជាសាសែ្ត			ការសង្កែតកមែង		 
	 សូច	នាក	រ		ចមែុះ		ការអង្កែតសុខភាព	និងអាហារូបត�ម្ភថ្នាក់ជាតិផែសែងៗទៀត			បែព័ន្ធព័ត៌មានស្តីពីអាហារូបត�ម្ភ		របស់ 
	 អង្គការសុខភាពពិភពលោក			បែព័ន្ធព័ត៌មានស្តីពីវីតាមីន	និងអាហារូបត�ម្ភរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទិន្ន		ន័យ 
	 ស្តីពីគែះអាសន្នស្មុគសា្មាញ	(CE-DAT)	បែព័ន្ធព័ត៌មានស្តីពីអាហារូបត�ម្ភក្នុងពែលមានវិបត្តិ(NICS)		បែព័ន្ធសង្កែត
	 មើលយ៉ាងដិតដល់ពីអាហារូបត�ម្ភថ្នាក់ជាតិ	 	 	 	ពែមទាំងអតែចុះឈ្មាះ		និងការគែបដណ្តប់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលមាន 
	 សែប់សមែប់ការគែប់គែងលើបញ្ហាជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	។	នៅកន្លែងដែលមានទិន្នន័យ
	 	តំណង	 	 	 	 គែទំនងជាពិនិតែយមើលនិនា្នាការនានាចំពោះសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភក្នុងរយៈពែលកន្លងមកចែើនជាងការ	 
	 ពិនិតែយមើលលើអតែបែវា៉ាឡង់នែអតុលែយភាពហារូបត�ម្ភនៅក្នុងពែលណមួយនោះ	 (សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	 3	 ៖ 
	 បញ្ជីតែួតពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណពីអាហារូបត�ម្ភ)		។		ការបា៉ាន់បែមាណពីអាហារូបត�ម្ភគួរធ្វើការពិចារណទៅលើការ 
	 បា៉ាន់បែមាណក្នុងវិសាលភាពកាន់តែទូលំទូលាយជាពិសែសការបា៉ាន់បែមាណទាំងឡាយដែលផ្តាតទៅលើសុខភាព 
	 សាធារណៈ	 និងសន្តិសុខសែបៀង	 ។	 	 ព័ត៌មានស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្នែកអាហារូបត�ម្ភដែលមានសែប់នានាសមត�ភាព 
	 ការបែតិបត្តិរបស់ខ្លួន	 	 	ពែមទាំងសមត�ភាពឆ្លើយតបនៅតាមមូលដ្ឋាន	 	និងថ្នាក់ជាតិគួរតែូវបានបែមូលក្នុងគោល 
	 បំណងរកឲែយឃើញនូវចនោ្លាះខ្វះខាតនានា	និងដើមែបីធ្វើការឆ្លើយតប	។

2.	 វិសាលភាពនែការវិភាគ	 ៖	ការបា៉ាន់បែមាណសុីជមែគួរឡើងបនា្ទាប់ពីការបា៉ាន់បែមាណដំបូង	 (សូមមើលបទដ្ឋាន 
		 ស្នូលទី	 3	នៅទំព័រ	 61)	តែក្នុងករណីដែលចនោ្លាះខ្វះខាតផ្នែកព័ត៌មានផែសែងៗតែូវបានរកឃើញ	និងនៅកន្លែងដែល	 
	 តែូវការ		ព័ត៌មានបន�ែមទៀតដើមែបីឈានដល់ការធ្វើសែចក្តីសមែចរបស់កម្មវិធីសមែប់វាស់វែងពីលទ្ធផលរបស់កម្មវិធី
		 ឬ	សមែប់គោលបំណងនែការធ្វើការតស៊ូមតិប៉ុណោ្ណោះ	។	ការបា៉ាន់បែមាណពីអាហារូបត�ម្ភឲែយបានសុីជមែសំដៅទៅ 
	 លើវិធីសាសែ្តនែការបា៉ាន់បែមាណដែលអាចធ្វើទៅបានមួយចំនួន		ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការអង្កែតលក្ខណៈរបស់
		 មនុសែស			ការបា៉ាន់បែមាណពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ទារក		និងកុមារតូច			ការអង្កែតមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម		និងការវិភាគតាម 
	 ធម្មតា	។	ការតាមដនអាហារូបត�ម្ភ	និងបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយក៏អាចនឹងតែូវបានបែើបែស់ផងដែរ	។	

3.	 វិធីសាសែ្ត	 ៖	ការបា៉ាន់បែមាណនានាពីអាហារូបត�ម្ភណមួយតែូវមានទិសដៅចែបាស់លាស់បែើបែស់វិធីសាសែ្តដែល 
	 មានការទទួលសា្គល់ជាអន្តរជាតិដើមែបីរកឲែយឃើញបុគ្គលនានាដែលងយរងគែះចំពោះបញ្ហាអាហារូបត�ម្ភ	 និងបង្កើត 
	 ឲែយមានការយល់ដឹងមួយពីកតា្តាផែសែងៗដែលអាចរួមចំណែកដល់បញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	។		ដំណើរការ	បា៉ាន់បែមាណ 
		 និងការវិភាគគួរតែូវបានចងកែងជាឯកសារ	និងបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍តាមពែល	វែលាជាលំដប់លំដោយ	និង 
	 មានតមា្លាភាព	។		វិធីសាសែ្តនែការបា៉ាន់បែមាណចាំបាច់តែូវមានភាពអពែយាកែឹត		មានលក្ខណៈជាតំណង		និងមាន 
	 ការសមែបសមែួលតែឹមតែូវក្នុងចំណោមទីភា្នាក់ងរ	 	 និងរដ្ឋាភិបាលដើមែបីឲែយព័ត៌មានមានលក្ខណៈ	បំពែញឲែយ	គា្នាទៅ 
	 វិញទៅមក			មានសង្គតិភាព		និងអាចបែៀបធៀបគា្នាបាន	។		ការបា៉ាន់បែមាណអន្តរទីភា្នាក់ងរនានាអាចមានផល 
	 បែយោជន៍ចំពោះការបា៉ាន់បែមាណផ្នែកបច្ចែកទែសចមែះុជាទែង់ទែយធំ	 និងទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាសែ្តធំទូលាយ។ 

4.	 ការអង្កែតផ្នែកលក្ខណៈរបស់មនុសែស	 គឺជាការអង្កែតអន្តរវិស័យដែលមានលក្ខណៈជាតំណងដោយផ្អែកលើការ 
	 ជែើសរីសគំរូចែដនែយ	ឬ	ការជែើសរីសសមែំង	។	ការអង្កែតលក្ខណៈរបស់មនុសែសផ្តល់នូវការបា៉ាន់សា្មានមួយពីអតែ 
	 បែវា៉ាឡង់នែជងឺំដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	(រំុារ៉ែ	និងធ្ងន់ធ្ងរ)	។		ការអង្កែតទំាងនោះគួររាយការណ៍ 
	 ជាបឋមពីទម្ងន់ធៀបនឹងកម្ពស់នៅក្នុងពិន្ទុ	 Z	 ដោយយោងទៅលើបទដ្ឋាននានារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក 
	 (សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	4	៖	ការវាស់វែងពីជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ)។		 	
 ផលធៀប		កម្ពស់ទៅនឹងទម្ងន់នៅក្នងុពិន្ទ	ុZ	ដោយយោងទៅលើឯកសាររបស់មជែឈមណ្ឌលជាតិទទួលបន្ទកុស�តិិសុខភាព 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 (NCHs)ក៏អាចតែវូបានគែរាយការណ៍	ផងដែរដើមែបីសមែលួដល់ការបែៀបធៀប	 គា្នាជាមួយការអង្កែតពីមុនៗមក។	 ការ 
	 ថមថយកមា្លាងំ	និងការថមថយកមា្លាងំធ្ងន់ធ្ងរដោយវាស់តែមឹពាក់កណ្តាល	ដើមដែ(ការវាស់តែង់ពាក់កណ្តាលដើមដែគួរតែវូ
	 បានដក់បញ្ចលូនៅក្នងុការអង្កែតលក្ខណៈរបស់មនុសែស	។	 ជំងឺហើមដោយសារអាហារូបត�ម្ភគួរតែវូបានបា៉ាន់បែមាណ 
	 និងកត់តែទុកដច់ដោយឡែកពីគា្នា	។	ចនោ្លាះពែលដែលអាចជឿទុកចិត្តបានចំពោះអតែបែវា៉ាឡង់នែអតុលែយភាព 
	 អាហារូបត�ម្ភគួរតែូវបានរាយការណ៍ហើយការធានាគុណភាពតាមរយៈការអង្កែតគួរតែូវបានបង្ហាញ	 ។	 ការងរនែះ	 
	 អាច	ធ្វើទៅបានតាមរយៈការបែើបែស់ឧបករណ៍ផែសែងៗដែលមានសែប់	 (ឧទាហរណ៍	 	 ឧបករណ៍	 	 និងសៀវភៅ 
	 ណែនំាអំពីវិធីសាសែ្ដតែតួពិនិតែយ	 និងការបា៉ាន់បែមាណតាមបទដ្ឋានទៅលើជំនួយសង្គែះ	 និងការផ្លាស់ប្ដរូ	 (SMART) 
	 ឬ	កម្មវិធី	(Software	Epilnfo	Software)	ENA	(ការបា៉ាន់បែមាណផ្នែកអាហារូបត�ម្ភពែលមានគែះអាសន្ន)។	
	 ការអនុវត្តដែលមានការទទួលសា្គល់ទូលំទូលាយបំផុត	គឺការបា៉ាន់បែមាណពីកមែតិជំងឺដែលបណ្តាលមកព	អីតុលែយភាព
	 អាហារូបត�ម្ភក្នុងចំណោមកុមារអាយុពី	6	-	59	ខែ	ដើមែបីធ្វើជាតំណងមួយសមែប់បែជាជនទាំងមូលតែម្តង	។	 បុ៉ន្តែ	
	 នៅកន្លែងដែលកែមុផែសែងៗទៀតអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នងុវិសាលភាពកាន់តែធំ	ឬ	បែឈមមុខ	នឹង	ហានិភ័យ	ផ្នែក
	 	អាហារូបត�ម្ភកាន់តែធំ	ការបា៉ាន់បែមាណគួរតែូវបានធ្វើឡើង	(សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	4	៖	ការ	វាស់វែងអតុលែយភាព
	 អាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ)	។

5.	 សូចនាករមិនមែនលក្ខណៈរបស់មនុសែស		៖		ព័ត៌មានបន�ែមទៅលើលក្ខណៈសាសែ្ដរបស់មនុសែស	គឺមានសារៈសំខាន ់
	 ណស់ទោះបីជាតែូវពិចារណដោយបែុងបែយ័ត្ន	 	 និងនៅមានកមែិតតិចតួចនៅពែលដក់ភា្ជាប់ទៅនឹងការអង្កែតព ី
	 លក្ខណៈ	របស់មនុសែសក៏ដោយដើមែបីកុំឲែយបា៉ាន់សា្មានខុសពីគុណភាពនែការអង្កែត	។	សូចនាករបែបនែះបង្ហាញ	ពីអតែ	
	 ្រគបដណ្តប់នែការចាក់ថ្នាំបង្ការ	 (ជាពិសែស	 	ជំងឺកញែ្ជិល	ការផ្តល់វីតាមីន	A	បន�ែម	កង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	និង 
	 សូចនាករស្តីពីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូច	(IYCF)	 របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។	អតែ 
	 បែហាក់បែហែលនែមរណភាពរបស់ទារក	និងកុមារអាយុកែម	5ឆ្នា	ំ			អាចនឹងតែវូបានវាស់វែងនៅកន្លែងដែលសមសែប។ 

6.	 កង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	៖	បែសិនបើបានដឹងថ	បែជាជនខ្វះជាតិវីតាមីនA		ជាតិអ៊ីយ៉ូត	ឬ	ស័ង្កសី	ឬ	កំពងុបែឈម
	 បែឈម	នងឹបញ្ហាកង្វះជាតដិែកនៅមនុពែលមានគែះមហន្តរាយកើតឡើង				បញ្ហានែះទនំងជាកានត់ែមានភាពធ្ងនធ់្ងរ 
	 ឡើងដោយសារគែះមហន្តរាយ	 ។	 	 វាអាចនឹងមានការរីករាលដលនូវជំងឺបែះសែបែក(ខ្វះវីតាមីន	 B)	 	 ជំងឺស្ពឹក 
		 ជំងឺខ្វះវីតាមីនC	 ឬ	 កង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមដែលបញ្ហាទាំងនែះតែូវតែគិតគូរនៅពែលធ្វើផែនការ	 និងវិភាគពីការ	 
	 បា៉ាន់បែមាណនានា។	 បែសិនបើមានវត្តមានបុគ្គលដែលខ្វះសារធាតុណមួយក្នុងចំណោមសារធាតុទាំងនែះនៅ 
	 មណ្ឌលសុខភាព			វាទំនងជាបង្ហាញឲែយឃើញពីកង្វះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានរបបអាហារគែប់គែន់និងទំនងជា
	 ការបង្ហាញឲែយឃើញពីបញ្ហារបស់បែជាជនទូទៅ	។	ការបា៉ាន់បែមាណពីកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមអាចធ្វើឡើងដោយ
	 ផ្ទាល់	ឬ	ដោយបែយោល	។	ការបា៉ាន់បែមាណដោយបែយោល	គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបា៉ាន់សា្មាន	ពីការទទួលទានសារធាតុ
	 ចិញ្ចឹមរបស់បែជាជន	 និងការបែមើលមើលពីហានិភ័យនែបញ្ហានែះ	 តាមរយៈធ្វើការពិនិតែយឡើងវិញនូវទិន្នន័យដែល 
	 មានស្តីពីលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀង	លទ្ធភាពរកបានសែបៀង	និងការបែើបែស់សែបៀង	(សូមមើលបទដ្ឋានទី	1	ស្តីព ី
	 ការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភទី	1	នៅទំព័រ	150)	និងតាមរយៈការបា៉ាន់បែមាណពីការមាន 
	 របបអាហារគែប់គែន់	(សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	1	នៅទំព័រ	180)។	នៅ	 
	 កន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន		ការបា៉ាន់បែមាណដោយផ្ទាល់	គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់វែងពីកង្វះខាតនែះនៅតាមមណ្ឌល
	 សុខភាព	ឬ	កន្លែងថែទាំសុខភាព		នៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺមា្នាក់ៗ	ឬ	កែុមគំរូរបស់បែជាជន	ឧទាហរណ៍		ការវាស់គែប់	 
	 ឈាម	កែហមក្នុងពែលធ្វើអង្កែតនានាដែលក្នុងនោះអតែបែវា៉ាឡង់នែជំងឺខ្វះឈាមអាចនឹងតែូវបែើបែស់ជាការវាស់	
	 វែងតំណងនែបញ្ហាកង្វះជាតិដែក។

7.	 ការបកសែយពីកមែិតនែកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	៖	ដើមែបីកំណត់ថ	តើកមែិតនែកង្វះអាហារូបត�ម្ភតមែូវឲែយមានអន្តរាគមន៍
	 ដែរឬយ៉ាងណ		វាតមែូវឲែយមានការវិភាគយ៉ាងបានល្អិតល្អន់ពីសា្ថានភាពដែលទាក់ទងនឹងទំហំ	និងដង់សុីតែបែជាជន
 និងលទ្ធភាពបង្កជាជំងឺ	និងអតែមរណភាព	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីសែវាសុខភាពសំខាន់ៗទី	1	នៅទំព័រ	310)	។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 វាក៏តមែូវឲែយយោងផងដែរទៅលើសូចនាករផ្នែកសុខភាព			ការបែបែួលតាមរដូវកាល			សូចនាករស្តីពីការផ្តល់ចំណ ី
	 អាហារដល់ទារក	និងកុមារតូច		កមែិតកង្វះអាហារូបត�ម្ភនៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ	កមែិតកង្វះមីកែូសារធាត ុ
	 ចិញ្ចមឹ	(សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	5	៖	ការវាស់វែងពីសារៈសំខាន់នែសុខភាពសារធាណៈទាក់ទងនឹងកង្វះមីកែសូារធាតុ
	 ចិញ្ចមឹ)សមមាតែនែជំងឺខ្វះអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងកង្វះអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងររបស់ពិភពលោក	 	និងកតា្តាផែសែងៗ 
		 ទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់មូលហែតុជាមូលដ្ឋាននែការខ្វះអាហារូបត�ម្ភ	។		ការបញ្ចូលគា្នានូវបែព័ន្ធព័ត៌មានដែល	បំពែញ
	 ឲែយគា្នាទៅវិញទៅមកអាចជាមធែយាបាយមួយមានបែសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការតែួតពិនិតែយមើលពីនិនា្នាការនានា	 ។	 	នៅ	 
	 កន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន		សា្ថាប័ន	ឬ	បែជាជនតាមមូលដ្ឋានតែូវចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតែួតពិនិតែយការបកសែយ	 
	 លទ្ធផលរកឃើញផែសែងៗ	និងការរៀបចំផែនការឆ្លើយតបទំាងឡាយ	។	ការអនុវត្តគំរូ	និងវិធីសាសែ្តផែសែងៗក្នុងការធ្វើ 
	 សែចក្តីសមែចចិត្តដែលគិត							គូរពីការបែបែួលមួយចំនួន	 	 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសន្តិសុខសែបៀងរបរចិញ្ចឹមជីវិត 
		 ពែម	ទាំងសុខភាព	 	 	 និងអាហារូបត�ម្ភអាចមានភាពសមសែប	 (សូមមើលបទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង 
	 និងអាហារូបត�ម្ភ	ទី	1	សែចក្តីណែនាំទី	5	នៅទំព័រ	152)	។

8.	 ការធ្វើសែចក្តីសមែច	 ៖	 លទ្ធផលរកឃើញនានាតាមរយៈការបា៉ាន់បែមាណតែូវជូនដំណឹងដល់ការសមែចចិត្តនានា 
	 ទៅលើការឆ្លើយតបទាំងឡាយក្នុងគោលបំណងធ្វើការគែប់គែងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ។ 
		 ការសមែចចិត្តអនុវត្តការចែកចាយសែបៀងអាហារទូទៅ	ឬ	អន្តរាគមន៍ទប់សា្កាត់	ឬ	ពែយាបាលជាបនា្ទាន់នៅក្នុង	ដំណក ់
	 កាលធ្ងន់ធ្ងរនែគែះមហន្តរាយមួយ	គឺមិនចាំបាច់រង់ចាំលទ្ធផលនែការបា៉ាន់បែមាណសុីជមែនោះទែ	។	 	នៅកន្លែង	 
	 ដែលការបា៉ាន់បែមាណនានាតែវូបានធ្វើឡើង	លទ្ធផលតែវូតែជូនដំណឹងដល់ការធ្វើសកម្មភាពផែសែងៗ	។		ការធ្វើសែច	ក្តី
	 សមែចតែវូតែពឹងផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងពីបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភដូចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នងុកែបខ័ណ្ឌ	ទសែសនា	ទាន	 
	 លទ្ធផលផែសែងៗដែលបានមកពីការបា៉ាន់បែមាណពីអាហារូត�ម្ភ	និងសមត�ភាពដែលមានសែប់ក្នុងការឆ្លើយតប	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

២. ការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក និងកុមរតូច 
 

 ការអនុវត្តការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	 និងកុមារតូចមិនបានតែឹមតែូវធ្វើឲែយកើនឡើងនូវភាពងយរងគែះចំពោះ	
បញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	 ជំងឺ	 និងសែចក្តីសា្លាប់។	 ហានិភ័យនានាមានការកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយ	
ហើយអ្នកដែលមានវ័យក្មែងបំផុត	 គឺជាអ្នកដែលងយរងគែះបំផុត។	 	 ការអនុវត្តការចិញ្ចឹមបីបាច់ដ៏ល្អបំផុតដែលធ្វើឲែយ 
ការ	រស់រានមានជីវិតឈានដល់កមែិតអតិបរមា	 និងជួយកាត់បន�យការបង្កជំងឺក្នុងចំណោមកុមារកែមអាយុ	 24	 ខែគឺ	
ផ្តើមចែញពីការបំបៅដោះតែមួយមុខគត់	ការបំបៅដោះតែមួយមុខគត់សមែប់រយៈពែល	 6	ខែ	ដោយបន្តបំបៅដោះកូន	
រហូតដល់អាយុ	 24	ខែ	 ឬ	លើសពីនែះ	 និងការណែនាំឲែយទទួលទានចំណីអាហារបន�ែមឲែយបានគែប់គែន់សមសែប	និង	

មានសុវត�ិភាពនៅពែលមានអាយុ	6	ខែ។ 

	 IYCF	(ការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូច)	គឺទាក់ទងនឹងអន្តរាគមន៍នានាក្នុងការការពារ	និងគាំទែដល ់
តមែវូការអាហារូបត�ម្ភទំាងរបស់ទារក	 និងកុមារតូចដែលគែបំបៅដោះ	ឬ	 មិនបំបៅដោះ	។	 	អន្តរាគមន៍ជាអាទិភាពនានារួម	
មានការការពារ	 និងការគាំទែការបំបៅដោះកូន	 ការកាត់បន�យហានិភ័យជាអតិបរមាពីការផ្តល់អាហារជំនួសទឹកដោះ		
មា្តាយ	និងការធ្វើឲែយមានលទ្ធភាពផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែមដែល	សមសែប	និងមានសុវត�ិភាព	។	ទារក	និងកុមារតូចដែល		
ស�តិនៅក្នងុកាលៈទែសៈដ៏លំបាកបំផុត		ដូចជាបែជាជនដែលមានអតែបែវា៉ាឡង់មែរោគអែដស៍		កុមារកំពែ		ទារកដែល	
កើតមកមិនគែប់ទម្ងន់	 (LBW)	 និងអ្នកទាំងឡាយដែលខ្វះអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 	 តែូវធានាឲែយមានការយកចិត្តទុកដក់ 
ជាពិសែស។	 ការការពារ	 និងការគាំទែផ្នែកអាហារូបត�ម្ភ	 រាងកាយ	 និងសុខភាពផ្លវូចិត្តរបស់សែ្តដីែលមានផ្ទែពោះ	
និងបំបៅ	ដោះ	កូន	 គឺជាចំណុចសំខាន់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់មាតា	 និងកុមារ។	 វាចាំបាច់តែូវតែមានការយកចិត្តទុក 
ដក់ចំពោះតមែូវការពិសែសរបស់អ្នកថែទាំទាំងឡាយដែលជាជីដូន	 ជីតា	 ឪពុក	 ឬ	 មា្តាយដែលចិញ្ចឹមកូនតែឯង	 ឬ	
បងប្អនូបង្កើត។	ការចូលរួមចមែះុវិស័យមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នងុការការពារ	 និងឆ្លើយតបឲែយបានគែប់គែន់	 និងនៅក្នងុ 
ពែលដែលមានតមែូវការអាហារូបត�ម្ភកាន់តែខា្លាំងឡើងសមែប់ទារក	 និងកុមារតូច	 ពែមទាំងមា្តាយរបស់ពួកគែផងដែរ។	
ការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូច	គឺជាផ្នែករួមមួយក្នុងចំណោមបទដ្ឋានជាចែើននៅក្នុងជំពូកនែះ	ហើយមាន
លក្ខណៈតែួតគា្នាជាមួយនឹងបទដ្ឋាននៅតាមជំពូកផែសែងៗទៀត។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

បទដ្ឋានស្តពីីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	 និងកុមារតូចទី	 1	 ៖	 សែចក្តណីែនំា	 និងការសមែបសមែលួគោល 
នយោបាយ	

ការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូចបែកបដោយសុវត�ិភាព	និងតែឹមតែូវសមែប់បែជាជនទាំងឡាយតែូវ 
បានការពារតាមរយៈការអនុវត្តសែចក្តីណែនាំគោលនយោបាយសំខាន់ៗ	និងការសមែបសមែួលដ៏ខា្លាំងកា្លា	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
 គាំទែបទបញ្ញតិ្តទាំងឡាយនៅក្នុងសែចក្ដីណែនាំបែតិបត្តិការស្ដីពីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារកក្នុងពែលមានគែះ 
		 អាសន្ននានា	(IFE)	និងកែុមអន្តរជាតិស្ដីពីការផែសព្វផែសាយលក់អាហារជំនួសទឹកដោះមា្តាយ	និងសែចក្ដីសមែច	របស់	 
	 មហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោក(WHA)	ដែលពាក់ព័ន្ធជាបន្តបនា្ទាប់	(ដែលគែសា្គល់ជា	ទូទៅ	ថជាកែុម)		(សូម 
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)	។

 ជៀសវាងការស្នើសំុ	ឬ	ការទទួលយកអំណោយផែសែងៗជំនួសទឹកដោះមា្ដោយ(BMS)		ផលិតផលទឹកដោះផែសែងៗទៀត 
		 ដប	កែបាលដោះ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 មានគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិ	 និង/ឬ	ថ្នាក់ទីភា្នាក់ងរសមែប់ដោះសែយបញ្ហាការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និង 
	 កុមារតូច	 និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីសែចក្តីណែនាំបែតិបត្តិការស្តីពីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារកក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 អង្គភាពសមែបសមែួលនាំមុខមួយផ្នែកការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	 និងកុមារតូចតែូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង 
	 	 សា្ថាភាពមានគែះអាសន្ននិមួយៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 ការរំលោភបំពានទៅលើកែុមនែះតែូវបានពិនិតែយតាមដន	និងរាយការណ៍	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)	។

សេចក្តីណេនាំ
1.	 សែចក្តីណែនាំគោលនយោបាយ	ការសមែបសមែួល	និងទំនាក់ទំនង	៖		ឯកសារណែនាំគោលនយោបាយ	សំខាន់ៗ 
	 សមែប់បង្ហាញពីកម្មវិធីនានាពែលមានគែះអាសន្ន	 	 	 មានរួមបញ្ចូលសែចក្តីណែនាំបែតិបត្តិការស្ដីពីការផ្តល់ចំណ ី
	 អាហារដល់ទារកក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	និងកែុម		។			សែចក្តីណែនាំបន�ែម	គឺអាចរកបាននៅក្នុងឯកសារយោង 
	 នានា	និងផ្នែកសមែប់អានបន�ែម	។	សែចក្ដីសមែចរបស់មហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកលែខ	63.23	(2010) 
	 ជំរុញឲែយ	រដ្ឋសមាជិកទាំងឡាយធានាថ		ផែនការតែៀមបង្ការថ្នាក់ជាតិ	និងអន្តរជាតិ		និងការឆ្លើយតបនានាក្នុងពែល 
	 មានគែះអាសន្នអនុវត្តទៅតាមសែចក្តីណែនាំ	 	 	បែតិបត្តិការស្តីពីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារកក្នុងពែលមាន	គែះ 
	 អាសន្ន	។	ការតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយរួមមាន		ការរៀបចំគោលនយោបាយ		ការតមែង់ទិស	និងការបណ្តះុបណ្តាល 
		 ស្ដពីីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារកក្នងុពែលមានគែះអាសន្ន				ការកំណត់អត្តសញ្ញាណបែភពផែសែងៗនែអាហារជំនួស 
	 ទឹកដោះមា្តាយដែលសែបទៅនឹងកែុម	 	 និងបែភពចំណីអាហារបំប៉ន	 ។	 	 អង្គភាពសមែបសមែួលនាំមុខផ្នែកការផ្ដល ់
	 ចំណី	អាហារដល់ទារក	 និងកុមារតូចតែូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងពែលមានគែះអាសន្ននិមួយៗ	 ។	 ការពិនិតែយតាម 
	 ដនការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានផែសែងៗលើកែុមនែះ		គឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់គណនែយែយភាពរបស់
	 ជំនួយ	 ។	 ការទំនាក់ទំនងចែបាស់លាស់	 និងមានសន្តិភាពជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 និងតាមរយៈ 
	 អត�បទសារព័ត៌មាន	គឺមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់មួយទៅលើការឆ្លើយតប	។
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2.	 ការគែប់គែងទឹកដោះគោ	និងផលិតផលទឹកដោះគោ	៖	ទឹកដោះគោ	និងផលិតផលទឹកដោះគោមិនតែវូដក់បញ្ចលូនៅ
	 ក្នងុការចែកចាយនានាដែលពំុបានកំណត់គោលដៅនោះទែ	(សូមមើលសន្តសុិខសែបៀង	 -	បទដ្ឋានស្តពីីការផែ្ទរសែបៀង 
	 អាហារទី	2	សែចក្តណីែនំាទី	5	នៅទំព័រ	 186)	។	 	ការចង្អលុបង្ហាញផែសែងៗ	 	 និងការគែប់គែងការផ្តល់អាហារជំនួស		 
	 ទឹក	ដោះមា្តាយ			គួរតែូវបានធ្វើឡើងឲែយសែបទៅនឹងសែចក្តីណែនាំបែតិបត្តិការស្តីពីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារកក្នុង	
	 ពែលមានគែះអាសន្ន	 និងតែូវស�ិតកែមសែចក្តីណែនាំរបស់អង្គភាពសមែបសមែួល	 ការផ្តល់ចំណីអាហារ 
	 ដល់ទារកក្នុងពែលមានគែះអាសន្នដែលតែូវបានបង្កើតឡើង។		ការបរិចា្ចាគជាអាហារជំនួសទឹកដោះមា្ដោយផលិត 
	 ផលទឹកដោះគោ		ដប		និងកែបាលដោះមិនគួរស្វែងរក	ឬ	ទទួលយកឡើយនៅក្នងុពែលមានគែះអាសន្ននានា	។	ការ 
	 បរិចា្ចាគទាំងឡាយដែលនឹងមកដល់គួរមានការតែួតពិនិតែយពីទីភា្នាក់ងរដែលតែូវបានបង្កើតឡើង			ហើយការគែប់គែង	 
	 របស់ទីភា្នាក់ងរនោះតែវូកំណត់អង្គភាពសមែបសមែលួការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារកក្នងុពែលមានគែះអាសន្ន។

បទដ្ឋានស្តីពីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូចទី	2	៖	ការគាំទែជាមូលដ្ឋាន	និងផ្នែកជំនាញ

មា្តាយ	និងអ្នកថែទំាទារក	និងកុមារតូចមានលទ្ធភាពទទួលបានការគំាទែដល់ការចិញ្ចមឹបីបាច់ទាន់ពែលវែលា	និង	 
សមសែបដែលកាត់បន�យបានជាអតិបរមានូវហានិភ័យផែសែងៗ	និងទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតផ្នែក	អាហារូបត�ម្ភ
សុខភាព	និងការរស់រានមានជីវិត	។ 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 អនុវត្តអន្តរាគមន៍ពហុវិស័យរួមគា្នាដើមែបីការពារ	 និងគាំទែដល់ការផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ទារក	 និងកុមារតូចដែលមាន 
	 សុវត�ិភាព	និងសមសែប	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 ផ្តល់អាទិភាពដល់សែ្តីមានផ្ទែពោះ	និងបំបៅដោះកូនឲែយទទួលបានសែបៀងអាហារ	ការផ្ទែរថវិកា	និង	/	ឬ	ការផ្ទែរប័ណ្ណ 
	 ទូទាត់	និងអន្តរាគមន៍គាំទែដទែទៀត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	)	។

	 	ដក់បញ្ចូលការបែឹកែសាពីការបំបៅដោះកូនតាមលក្ខណៈជំនាញ	 នៅក្នុងអន្តរាគមន៍នានាដែលផ្តាតគោលដៅទៅលើ 
សែ្តមីានផ្ទែពោះ	និងបំបៅដោះកូន	និងកុមារអាយុពី	0	ដល់	24ខែ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	2-7)	។

	 ផ្ដោតគោលដៅទៅលើមា្តាយដែលទើបបង្កើតកូនទាំងអស់រួមជាមួយនឹងការគាំទែឲែយមានការផ្តួចផ្តើមពីដំបូងស្ដីពីការ 
	 បំបៅដោះកូនតែមួយមុខគត់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 គាំទែឲែយមានការផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែមឲែយទាន់ពែលវែលា	 មានសុវត�ិភាព	 គែប់គែន់	 និងតែឹមតែូវ	 (សូមមើល 
	 សែចក្តីណែនាំទី	5)	។

	 ជួយមា្តាយ	 និងអ្នកថែទាំទាំងឡាយ	 ដែលទារករបស់ពួកគែតែូវការការផ្តល់ចំណីអាហារជំនួសទឹកដោះមា្ដោយឲែយមាន	 
	 លទ្ធភាពទទួលបានអាហារជំនួសទឹកដោះមា្តាយសមសែបក្នុងចំនួនមួយគែប់គែន់	 និងការគាំទែដែលពាក់ព័ន្ធផែសែង 
	 	ទៀត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។

	 ផ្តល់ការយកចិត្តទុកដក់	ជាពិសែសទៅលើការគាំទែក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ទារក	និងកុមារតូចនៅក្នុងកាលៈទែសៈ 
	 លំបាកលំបិនបំផុត	 (កុមារកំពែ	 កុមារខ្វះអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	ទារកកើតមកមិនគែប់ទម្ងន់	 និងកុមារទាំងឡាយ 
	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមែរោគអែដស៍)	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី4-7)	។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ការវាស់វែងពីសូចនាករនែបទដ្ឋានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើមែបីផ្តចួផ្តើមឲែយមានការបំបៅដោះ	មា្តាយ	 ពី	ដំបូង 
	 អតែបំបៅដោះមា្តាយតែមួយគត់ក្នុងចំណោមទារកអាយុ	 <6ខែ	 និងអតែបំបៅដោះមា្ដោយបន្តនៅអាយុ1-2ឆ្នាំ	 (សូម 
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	2-3	ទី	5-6)	។

	 អ្នកថែទាំទាំងឡាយមានលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារបន�ែមទាន់ពែលវែលាសមសែប	 មានសារធាតុចិញ្ចឹម 
	 គែប់គែន់	និងមានសុវត�ភិាពសមែប់កុមារអាយុពី	6	ដល់	<	24	ខែ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	5-6)	។

	 មា្តាយដែលបំបៅដោះកូន	 មានលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទែស្តីពីការបំបៅដោះតាមជំនាញចែបាស់លាស់	 (សូមមើល 
	 សែចក្តីណែនាំទី	1-3)	។

	 មានលទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់សែបតាមកែុមកំណត់នូវអាហារជំនួស	ទឹកដោះមា្ដោយដែលសមសែប	និងការគាំទែ 
	 ដែលពាក់ព័ន្ធសមែប់ទារកដែលតែវូការផ្តល់ចំណីអាហារជំនួសទឹកដោះមា្ដោយ	(សូមមើលសែចក្ត	ីណែនំាទី	5)	។

សេចក្តីណេនាំ
1.	 ការវាស់វែងធម្មតា	និងអន្តរាគមន៍មូលដ្ឋាន	គឺតមែូវឲែយមានដើមែបីបង្កើតបរិយកាសដែលការពារ	និងការគាំទែដល់ការ 
	 ផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូច	។	សូមចងចំា	និងតាមដនមើលរបាយការណ៍ស្តីពីការលំបាកនានាក្នុងការ 
	 ការ	បំបៅដោះកូន	ការផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែម	និង/ឬ	ការផ្តល់អាហារជំនួសទឹកដោះមា្ដោយដល់កុមារ	អាយុពី	0-24ខែ។ 
		 ទារកដែលមិនបានបៅដោះមា្ដោយតែូវការជំនួយជាបនា្ទាន់	។	ការគាំទែតែូវបានផ្តល់ជាអាទិភាពទៅឲែយមា្តាយ			អ្នកថែទំា 
	 និងសែ្តីមានផ្ទែពោះ	និងបំបៅដោះកូនដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការសំខាន់ៗជាបនា្ទាន់។	 	គែួសារដែលមាន	កុមារ 
	 អាយុកែម	 24ខែ	 និងមា្តាយបំបៅដោះកូនដែលទើបនឹងសមែលថ្មីៗ គួរតែវូបានចុះឈ្មាះ	 និងដក់បញ្ចូល		ក្នុងកម្មវិធ ី
	 សន្តិសុខសែបៀងដើមែបីធានាលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារគែប់គែន់	 ។	 ទីជមែកដែលបានរៀបចំឡើង	សមែប់ 
			 មា្តាយ	 និងអ្នកថែទំាជួយបង្កលទ្ធភាពឲែយទទួលបានការគំាទែលើការផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ទារក	 និងកុមារតូច	ជាមូលដ្ឋាន 
		 និងទៅវិញទៅមក		។	 	ការគាំទែផ្នែកបំបៅដោះមា្ដោយគួរដក់បញ្ចូលទៅក្នុងសែវាសំខាន់ៗ	 	 ដូចជា		សុខភាពបន្តពូជ 
	 ការថែរកែសាសុខភាពបឋម	 	 	សែវាចិត្តសាសែ្តសង្គម	 	 និងកម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារតាមការជែើសរីសចាប់តាំងពីដំណក ់
	 កាលដំបូង	។	

2.	 សែ្តីដែលមានផ្ទែពោះ	 និងបំបៅដោះកូន	 ៖	 ការទទួលទានសារធាតុចិញ្ចឹមមិនបានគែប់គែន់សមែប់	សែ្តី	ដែល 
	 មានផ្ទែពោះ	និងបំបៅដោះកូនធ្វើឲែយមានហានិភ័យទាក់ទងនឹងផលវិបាកនែការមានផ្ទែពោះ			ការសា្លាប់មា្តាយ			ទារក 
	 កើតមិនគែប់ទម្ងន់	 និងការធា្លាក់ចុះនូវសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភរបស់មា្តាយដោយសារទឹកដោះមានបរិមាណសារធាត ុ
	 ចិញ្ចឹមទាបជាងតមែូវការ	 ។	 មា្តាយដែលមានទម្ងន់ខ្លួនសែលនៅពែលមានគភ៌មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខា្លាំងជាមួយនឹង 
	 ទារកដែលកើតមិនគែប់ទម្ងន់	និងជាពិសែសការមានផ្ទែពោះនៅវ័យជំទង់	។	សែ្តីដែលមានផ្ទែពោះ	និងបំបៅដោះកូន 
	 តែូវទទួលសារធាតុបន�ែមបែចាំថ្ងែ	 ដោយផ្តល់ឲែយទៅតាមតមែូវការបែចាំថ្ងែនូវមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	ចមែុះដើមែបីការពារ 
	 គភ៌ក្នងុផ្ទែមា្ដោយ	និងបរិមាណទឹកដោះទោះបីជាពួកគាត់បាន	ឬ	មិនបានទទួលរបបអាហារបំប៉នក៏ដោយ	។	កែយ	ពី	 
	 បានផ្ដល់ថ្នាំជាតិដែក	 និងអាសុីតហ្វូលីករួចហើយចាំបាច់តែូវបន្តផ្តល់ឲែយជាបន�ែមទៀត	 ។	សែ្តីក៏តែូវទទួលផងដែរនូវ 
	 គែប់ថ្នាជីំវជាតិ	A	ក្នងុអំឡុងពែលពី	6	ទៅ	8	សបា្តាហ៍បនា្ទាប់ពីសមែល	។	ការបំពែញបន�ែមមីកែសូារធាតុចិញ្ចមឹគឺតែវូ	
	 សែបទៅនឹងការណែនំាជាអន្តរជាតិស្តពីីបរិមាណ	 និងពែលវែលា	 ។	ការបញ្ជនូទៅរកសែវាចិត្តសាសែ្តសង្គមក៏នឹងតែវូ 
	 ការផងដែរ	 	 ជាពិសែសក្នុងចំណោមបែជាជនដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត	 ។	 	ទោះបីជាការបន�ែមអាហារូបត�ម្ភដល់មា្តាយ 
	 ដែលមានវ័យជំទង់មានសារៈសំខាន់ក៏ដោយ	 	 ក៏កម្មវិធីបង្ការការមានផ្ទែពោះក្នុងវ័យជំទង់ទំនងជាមានឥទ្ធិពលបំផុត 
	 ទៅលើឧបត្តិហែតុដែលកូនកើតមកមិនគែប់ទម្ងន់	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

3.	 ការផ្តចួផ្តើមបំបៅទឹកដោះមា្ដោយមួយមុខគត់នៅដំណក់កាលដំបូង	 (ក្នងុរយៈពែលមួយម៉ាងបនា្ទាប់ពីសមែល)	 គឺជា 
	 អន្តរាគមន៍អាទិភាពមួយដើមែបីការពារសុខភាពទាំងមា្តាយ	និងទារក	។	ទារកដែលកើតមិនគែប់ទម្ងន់	 និងមា្តាយរបស ់
	 ពួកគែនឹងទទួលបានផលបែយោជន៍យ៉ាងពិសែសពីការបន្តប៉ះពាល់សាច់គា្នាទៅវិញទៅមកនៅពែលកើត	 និងការ 
	 បំបៅទឹកដោះមា្តាយតែមួយមុខគត់តាំងពែលដំបូង	(សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 -	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពកុមារ 
	 ទី	2	សែចក្តីណែនាំទី	1	នៅទំព័រ	324)	។	

4.	 ការបំបៅទឹកដោះមា្តាយ	៖	ការបំបៅទឹកដោះមា្តាយតែមួយមុខគត់	គឺតមែវូឲែយទារកមា្នាក់ទទួលបានតែទឹកដោះមា្ដោយមួយ	
	 មុខគត់ដោយគា្មានបន�ែមទឹក			វត�ុរាវ		ឬ		វត�ុរឹងផែសែងៗទៀតឡើយ		លើកលែងតែការបន�ែមមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមដែល	 
	 ចំាបាច់	ឬ	ថ្នាបុ៉ំណោ្ណោះ	។	ការធ្វើបែបនែះធានាបាននូវសន្តសុិខអាហារ	និងជាតិទឹកគែប់គែន់	សមែប់ទារកក្នងុអំឡុង 
	 ពែល	6	ខែដំបូង	និងផ្តល់ឲែយពួកគែនូវបែព័ន្ធការពារយ៉ាងសកម្ម	។	មិនតែបុ៉ណោ្ណោះ	ការបំបៅទឹកដោះមា្តាយជួយការពារ
		 ទារកធំ	និងកុមារ	ជាពិសែសនៅក្នុងបរិបទដែលមានការខ្វះខាតទឹក		អនាម័យទូទៅ	និងអនាម័យខ្លួនបែណ		ដូច្នែះ 
	 ហើយវាមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងការធ្វើឲែយមាននិរន្តរភាពដល់ការបំបៅទឹកដោះមា្ដោយឲែយបាន	 24	 ខែ	 ឬ	 លើសព ី
	 នែះ	។	មា្តាយ	គែួសារ	សហគមន៍	និងភា្នាក់ងរសុខភាពគួរទទួលបានការអប់រំបន�ែមពីភាពរឹងមាំនែការបំបៅទឹកដោះ	 
	 មា្តាយ	ប៉ុន្តែការជឿជាក់នែះអាចនឹងចុះខែសាយដោយសារសា្ថានភាពគែះអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរ	។	ការរៀបចំផែនការ	និងការ 
	 	បែងចែកធនធានតែូវសមែួលឲែយមានការគាំទែដល់ការបំបៅទឹកដោះមា្តាយតាមជំនាញចែបាស់លាស់ដើមែបី	គែប់	គែង 
	 សា្ថានភាពដែលកាន់តែលំបាក	 រួមមាន	បែជាជនដែលមានភាពធុញថប់	 និងទារកអាយុកែម	 6	ខែដែលមានបញ្ហា		 
	 កង្វះ	អាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាព	អាហារូបត�ម្ភ 
	 ធ្ងន់ធ្ងរ	 និងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមទី	 2	នៅទំព័រ	 169)	បែជាជនដែលតែងតែផ្តល់ចំណីអាហារចមែុះ	 និងការផ្តល ់
	 ចំណីអាហារដល់ទារកនៅក្នុងបរិបទនែមែរោគអែដស៍	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)	។

5.	 ការផ្តល់អាហារបន�ែម	 គឺជាដំណើរការផ្តល់ចំណីអាហារផែសែងៗបន�ែមពីលើទឹកដោះមា្ដោយចាប់ពីអាយុ	 6	 ខែ	 (ឬ	 
	 អាហារ	ជំនួស	ទឹកដោះមា្ដោយដែលសមសែបសមែប់ទារកដែលមិនបំបៅទឹកដោះមា្តាយ)	។	ក្នុងអំឡុងពែលផ្តល់	ចំណ ី
	 អាហារបន�ែម	(អាយុពី	 6ដល់	24	ខែ)	ការបំបៅទឹកដោះមា្ដោយតែូវតែបន្តដើមែបីចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល ់
		 សន្តិសុខអាហារ		និងជាតិទឹក	 	។	 	 	ទារកដែលមិនបៅទឹកដោះមា្តាយតែូវការជំនួយនែះដើមែបីបំពែញបន�ែមនូវកង្វះ	 
	 អាហារូបត�ម្ភ	។	ការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្មវិធីសន្តិសុខសែបៀងមានសារៈសំខាន់ណស់សមែប់គាំទែដល់ការផ្តល ់
	 ចំណីអាហារ	បន�ែម	 ។	 នៅកន្លែងដែលបែជាជនពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយសែបៀងអាហារ	 	 ចំណីអាហារបំប៉នដែលមាន 
	 ជីវជាតិសមសែបចាំបាច់តែូវដក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបបអាហារទូទៅ	ហើយការផ្តល់ឲែយបានសព្វគែប់នូវម្ហូបអាហារបន�ែម
	 ក៏អាចនឹងតែូវការផងដែរ	 ។	លក្ខណវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់សមែប់ការដក់បញ្ចូល	ការបែើបែស់	 និងរយៈពែលនែការ 
	 ផ្តល់អាហារបន�ែមដែលមានជាតិលីពីតក្នុងអំឡុងពែលផ្តល់អាហារបន�ែម	 	 គឺតមែូវឲែយមានសមែប់បរិបទដែលមាន 
	 គែះអាសន	្នខុសៗគា្នា។	 អាហារដែលបែើបែស់សមែប់ពែយាបាលរោគមិនមែនជាចំណីអាហារបន�ែមនោះទែ	 ។	 ការ 
	 ចែកចាយចំណីអាហារបន�ែមតែូវធ្វើឡើងដោយភា្ជាប់ជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំចែបាស់លាស់	និងការបង្ហាញពីវិធីរៀបចំ
	 អាហារទាំងនោះ	។	ការបន�ែមមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	ដូចជា	វីតាមីនA	គួរឲែយសែបទៅនឹងការណែនាំចុងកែយបំផុត។ 
	 ទារកដែលកើតមិនគែប់ទម្ងន់	និងកុមារតូចអាចទទួលបានផលបែយោជន៍ពីការបន�ែមជាតិដែក	។	បែសិនបើបែជាជន 

	 ស�ិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការរីករាលដលជំងឺគែុនចាញ់ការផ្តល់ថ្នាំជាតិដែកបន�ែមគួរផ្ដោតទៅលើកុមារដែលស្លែក 

	 សា្លាំង	និងខ្វះជាតិដែកសែបទៅតាមវិធានការគែប់គែងជំងឺគែុនចាញ់	។
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6.	 ការផ្តល់ចំណីអាហារជំនួសទឹកដោះមា្ដោយ	 ៖	 ទារកដែលមិនបៅទឹកដោះមា្តាយតមែវូឲែយមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណ 
	 និងការបា៉ាន់បែមាណពីដំបូងពីសំណក់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញដើមែបីស្វែងរកជមែើសសមែប់ការចិញ្ចមឹបីបាច់ពួកគែ។ 
	 ក្នុងករណីដែលមា្ដោយមិនអាចបំបៅដោះកូនបាន	 	ការផ្ដល់ជំនួយជាទឹកដោះមនុសែស	 	ពិសែសទឹកដោះរបស់សែី្ដផែសែង 
	 មានតួនាទី	យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារ	និងទារកដែលកើតមិនគែប់ទម្ងន់	។	នៅពែលដែលមានការណែនាំ
	 ឲែយផ្ដល់អាហារជំនួសទឹកដោះមា្ដោយ	 មា្តាយ	 និងអ្នកថែទាំចាំបាច់តែូវធានាលទ្ធភាពទទួលបានអាហារជំនួសទឹកដោះ 
	 មា្តាយក្នុងបរិមាណគែប់គែន់សមែប់រយៈពែលកាន់តែយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	 (រហូតទាល់តែទារកមានអាយ ុ
	 6ខែ)	បូករួមនឹងការឧបត�ម្ភសំខាន់ៗផែសែងទៀត(ទឹក		ថមពល	សមា្ភារៈសមែប់រកែសាទុក		ការតាមដនការលូត	លាស់ 
	 ការថែរកែសាផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ដ	ពែលវែលា)	 ។	ទារកកែមអាយុ	 6	ខែដែលតែូវបានផ្តល់អាហារចមែុះគួរទទួលបានការ 
	 គាំទែ	ឲែយងកទៅរកការបំបៅទឹកដោះមា្តាយតែមួយមុខគត់	 ។	 ដបសមែប់បំបៅទារកមិនគួរបែើបែស់ទែដោយសារវា 
	 មានការលំបាកក្នុងការលាងសមា្អាត	 ។	 	 កម្មវិធីនានាដែលគាំទែការផ្ដល់អាហារជំនួសទឹកដោះមា្ដោយតែូវតែួតពិនិតែយ 
		 មើលទៅលើការអនុវត្តរបស់	សហគមន៍ទាក់ទងនឹងការផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ទារក	 និងកុមារតូចដោយបែើបែស់	 
	 សូចនាករតាមបទដ្ឋាននានាដើមែបីធានាថ	 	 ការបំបៅទឹកដោះមា្តាយមិនតែូវបានគែមើលរំលង	 ។	 	 ការពិនិតែយទៅលើ	 
	 ភាពងយបង្កឲែយមានជំងឺគួរតែូវបានធ្វើឡើងសមែប់បុគ្គលមា្នាក់ៗ	 និងបែជាជនទាំងមូលដោយផ្តាតជាពិសែសទៅ		 
	 ល		ើជំងឺរាគរូស	។	ការផ្តល់ថ្នាំវីតាមីនA	បន�ែមក្នុងកមែិតទាបគួរតែូវបានពិចារណចំពោះទារកកែមអាយុ	6	ខែដែល	 

	 មិនតែូវបានគែបំបៅទឹកដោះមា្តាយ	។ 

7.	 មែរោគអែដស៍	 និងការផ្ដល់អាហារដល់ទារក	 ៖	 ការបង្កើនដល់កមែិតអតិបរមានូវអតែរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារ 
	 គា្មានផ្ទុកមែរោគអែដស៍	 គឺជាការគិតគូរបឋមមួយដើមែបីកំណត់ពីជមែើសក្នុងការផ្ដល់អាហារល្អបំផុតដល់កុមារដែល 
	 កើតពីមា្តាយដែលមានផ្ទុកមែរោគអែដស៍	។	មា្តាយទាំងឡាយដែលពុំបានដឹងពីសា្ថានភាពមែរោគ	ឬ	ពុំមានឆ្លង	ម	ែរោគ 
	 អែដស	៍គួរតែូវបានគាំទែឲែយបំបៅទឹកដោះមា្តាយសែបតាមការណែនាំទូទៅស្ដីពីការផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ទារក	 	 និង			 
	 កុមារតូច	សមែប់	បែជាជនទូទៅ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-5)។	ចំពោះមា្តាយដែលមានឆ្លងមែរោគអែដស៍		 	ការ 
	 រួមបញ្ចូលគា្នានូវអន្តរាគមន៍	ដោយបែើបែស់ថ្នាំពនែយារជីវិត	 (ARV)	ជាមួយនឹងការបំបៅទឹកដោះមា្ដោយអាចកាត់បន�យ 

	 យ៉ាងចែើននូវការឆ្លងមែរោគ	អែដស	៍បនា្ទាប់ពីសមែល។ ការទទួលបានថ្នាំពនែយារជីវិតឆប់រហ័សគួរតែូវបានផ្តល ់

	 អាទិភាព	(សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តពីីសុខភាពផ្លវូភែទ	និងសុខភាពបន្តពូជទី	2	នៅទំព័	328)។	 

	 ហានិភ័យនានាចំពោះទារកទាក់ទងនឹងការផ្តល់ចំណីអាហារជំនួស	កាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ	 	ស�ិតកែមសា្ថានភាព 

	 នែគែះអាសន្ននានា	។	 ចំណុចនែះមានន័យថ	ការបំបៅទឹកដោះមា្តាយផ្តល់នូវអតែរស់រានកាន់តែខ្ពស់សមែប់ទារក 

	 កើតពីមា្តាយដែលមានផ្ទកុមែរោគអែដស៍	និងអតែរស់រានរបស់ទារកដែលឆ្លងមែរោគអែដស៍ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងនៅ 

	 កន្លែងដែលមិនទាន់មានថ្នាំពនែយារជីវិត	 ។	 ជំនួយសមែប់ការផ្ដល់អាហារជំនួសទឹកដោះមា្ដោយជាបនា្ទាន់	 គឺចាំបាច់តែូវ 

	 មានសមែប់ទារកដែលតែូវបាន	កំណត់ឲែយបែើបែស់អាហារជំនួស	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។
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៣.   ការគេប់គេងជំងឺដេលបណ្ដាលមកពីអតុលេយភាព
  អាហារូបត្ថម្ភ  និងកង្វះមីកេូសារធាតុចិញ្ចឹមធ្ងន់ធ្ងរ 
 

	 ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	 និងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមធ្ងន់ធ្ងរ	 គឺបែឈមទៅនឹងកំណើន	
ហានិភ័យនែការបង្កឲែយមានជំងឺ	 និងការសា្លាប់សមែប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ។	 ហែតុដូច្នែះហើយ	
នៅពែលដែលអតែបែវា៉ាឡង់	 ឬ	 ហានិភ័យដូចនែះមានកមែតិខ្ពស់	 គែចំាបាច់តែវូធានាអោយមានលទ្ធភាព		ទទួលបានសែវា	
ផែសែងៗដែលជួយទាំងកែតមែូវ	 និងការពារបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	 ។	 បែសិទ្ធភាពនែសែវាទំាងនែះនឹងធា្លាក់ចុះយ៉ាងខា្លាងំ		
បែសិនបើមូលហែតុចមែបងៗនែបញ្ហាកង្វះអាហារូបត�ម្ភមិនតែវូបានដោះសែយក្នងុពែលសែបគា្នាតាមរយៈអន្តរាគមន៍ផែសែងៗ	
ដើមែបីគាំទែដល់ផ្នែកសុខភាព	កម្មវិធី	WASH	ការផ្ទែរសែបៀងអាហារ	និងសន្តិសុខសែបៀងនោះទែ	។

	 ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរមធែយម	 គឺអាចដោះសែយបានតាមរយៈមធែយាបាយជាចែើន	 ។ 
នៅក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយផែសែងៗ				ការផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែមជាទូទៅគឺជាយុទ្ធសាសែ្តបឋមមួយសមែប់បង្ការ 
និងគែប់គែងអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 និងបង្ការជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 ។	 ការងរ	
នែះ	អាចនឹងធ្វើជាទូទៅ	 ឬ	 ធ្វើទៅតាមគោលដៅកំណត់ដោយផ្អែកទៅលើកមែិតនែអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 កែុម	
បែជាជនដែលងយរងគែះ	និងហានិភ័យនែការកើនឡើងនូវអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	។	សូចនាករនៅក្នុងបទដ្ឋាន	
ស្តីពីការគែប់គែងអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	 និងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមធ្ងន់ធ្ងរទី	 1	ផ្ដោតជាបឋមទៅលើការ	ផ្តល់ចំណី
អាហារបន�ែមតាមគោលដៅកំណត់	 ។	 ដោយសារតែពុំមានសូចនាករបង្ហាញឥទ្ធិពលចែបាស់លាស់សមែប់់	ការ		ផ្តល់ចំណី	 
អាហារបន�ែមជាទូទៅការតែតួពិនិតែយទៅលើវិសាលភាពគែបដណ្តប់ភាពដែលអាចទទួលយកបាន	 និងរបបអាហារដែល	
បានផ្តល់ឲែយ	គឺមានសារៈសំខាន់ខា្លាំងណស់	។	

	 ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុត	គឺអាចដោះសែយបានតាមរយៈការថែទាំ	ការពែយាបាល		
ដែល	អាចនឹងផ្តល់ឲែយតាមរយៈវិធីសាសែ្តផែសែងៗជាចែើន	។	ការគែប់គែងអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមសហគមន៍ 
គួរតែជាវិធីសាសែ្តដ៏ល្អបែសើរមួយនៅកន្លែងដែលសា្ថានភាពអំណោយផល	 ។	 កម្មវិធីនានាដែលដោះសែយអតុលែយភាព	
អាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរគួររួមបញ្ចូលការបែមូលផ្តុំសហគមន៍	(រួមទាំងទំនាក់ទំនងបែកបដោយបែសិទ្ធភាព		ការស្វែងរក	ករណី		
យ៉ាងសកម្ម	 	 ការបញ្ជូន	 	 និងការតាមដន)	 	ការពែយាបាលអ្នកជំងឺមិនសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយដែលមានបញ	្ហាអតុលែយភាព				
អាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនបង្កឲែយមានផលវិបាកផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ដ	 និងការគែប់គែងអ្នកជំងឺសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយចំពោះ	
អ្នកទាំងឡាយដែលមានបញ្ហាផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ដ	ឬ	ទារកតូចៗ	។	

	 បញ្ហាកង្វះមីកែសូារធាតុចិញ្ចមឹ	 គឺមាន	ការ	លំបាកណស់ក្នងុការកំណត់អត្តសញ្ញាណឲែយបានចែបាស់លាស់នៅក្នងុបរិបទ 
ជាចែើន	។	រោគសញ្ញានែជំងឺកង្វះសារធាតុ			ចិញ្ចឹមធ្ងន់ធ្ងរ	គឺមានលក្ខណៈងយសែួលបំផុតក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ			ក៏ប៉ុន្តែ	 
បន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាព		និងការរស់រានរបស់បែជាជនអាចជាបញ្ហាកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមិនបង្ហាញ	រោគ 
សញ្ញា	។	នៅពែលដែលបានដឹងថបញ្ហាកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមបានកើតមាននៅក្នុងចំណោមបែជាជន	គែអាចសន្មត	
បានថ	បញ្ហានែះអាចនឹងកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារគែះមហន្តរាយ	។	បញ្ហាកង្វះទាំងនែះគួរធ្វើការដោះ
សែយដោយបែើបែស់អន្តរាគមន៍ទៅលើបែជាជនទូទៅ	និងការពែយាបាលបុគ្គលមា្នាក់ៗ	។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	 និងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមធ្ងន់ធ្ងរទី	 1	 ៖	 ជំងឺដែល	
បណ្តាល	មកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរមធែយម

បញ្ហាជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភតែូវបានដោះសែយ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 បង្កើតយុទ្ធសាសែ្ត	 	 ទិសដៅ	 	 និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់	 	 និងឯកភាពគា្នាយ៉ាងចែបាស់លាស់ចាប់តាំងពី	 
	 ដំណក	់កាលដំបូងដើមែបីបង្កើត	និងបញ្ចប់អន្តរាគមន៍នានា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

	 បង្កើនជាអតិបរមានូវលទ្ធភាព	 និងការគែបដណ្តប់តាមរយៈការចូលរួមរបស់បែជាជនចាប់តាំងពីដំណក់កាលដំបូង	 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2	និងបទដ្ឋានស្នូលទី	1	នៅទំព័រទី	55)	។

	 ការជែើសរីសចូល	និងបញ្ជូនចែញនូវបុគ្គលនានា	គឺពឹងផ្អែកទៅលើការបា៉ាន់បែមាណដោយបែៀបធៀបជាមួយនឹង 
	 លក្ខណវិនិច្ឆ័យផ្នែកលក្ខណៈរបស់មនុសែសដែលមានការទទួលសា្គល់នៅថ្នាក់ជាតិ	 និងអន្តរជាតិ	 (សូមមើលសែចក្ត ី
	 ណែនំាទី	3-4	និងចំណុចបន�ែមទី	4	៖	ការវាស់វែងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	និងទី	5	៖	ការ 
	 	វាស់វែងផែសែងៗពីសារៈសំខាន់នែបញ្ហាកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមចំពោះសុខភាពសាធារណៈ)។

	 ភា្ជាប់ការគែប់គែងជំងឺ	 ដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 មធែយមទៅនឹងការគែប់គែងជំងឺដែល 
	 បណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរខា្លាំង	 និងសែវាសុខភាពដែលមានសែប់នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅ 
	 បាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5-6)	។

	 ផ្តល់របបអាហារស្ងួត	 ឬ	 ឆ្អិនសែប់សមសែបបន�ែម	 	 បែសិនបើពុំមានហែតុផលចែបាស់លាស់មួយ	ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់	 
	 ចំណី	អាហារនៅនឹងកន្លែង	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	8)	។

	 ធ្វើការអង្កែត	 និងធ្វើសកម្មភាពទៅលើមូលហែតុនានានែការឆ្លើយតបពុំបានតែឹមតែូវ	 និងពុំបានល្អ	 (សូមមើល 
	 សែចក្តីណែនាំទី	5-6)	។

	 ដោះសែយការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូចដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការការពារ		ការគាំទែ		និងការលើក
	 កម្ពស់ការបំបៅទឹកដោះមា្តាយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

សែចក្តណីែនំាទំាងនែះអាចអនុវត្តបានជាបឋមចំពោះកែមុកុមារដែលមានអាយុពី	 6-59	 ខែ	 ហើយជាសូចនាករផែសែងៗ 
ទៀតក៏អាចជាផ្នែកមួយរបស់កម្មវិធីនែះផងដែរ	។
	 បែជាជនគោលដៅចែើនជាង	 90%	 គឺស�តិនៅក្នងុរយៈចមា្ងាយតិចជាងមួយថ្ងែសមែប់ការដើរតែឡប់មកវិញ	 (ដោយរាប់ 
	 បញ្ចលូទំាងពែលវែលាសមែប់ការពែយាបាលដែរ)	 ពីទីកន្លែងរបស់កម្មវិធីសមែប់កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់របបអាហារស្ងតួបន�ែម 
	 និងដើរពុំលើសពី	1ម៉ាងទៅកាន់ទីកន្លែងសមែប់ផ្គត់ផ្គង់អាហារបន�ែម	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	2)	។

	 ការគែបដណ្តប់	 គឺ	 >5០%	នៅតាមតំបន់ជនបទ	 >7០%	នៅតំបន់ទីកែងុ	 និង	 >9០%	នៅក្នងុសា្ថានភាពក្នងុជំរំមួយ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 សមមាតែនែការចាកចែញពីកម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែមគោលដៅដែលបានសា្លាប់	 គឺ	 <3%	 	 បានជាសះសែបើយ 
	 ឡើង	វិញ	>75%	និងនៅពុំទាន់ជាសះសែបើយ	<15%	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។

សេចក្តីណេនាំ
1.	 ការរៀបចំកម្មវិធី	តែូវតែពឹងផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងពីភាពស្មុគសា្មាញ	និងថមភាពនែសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភ	។	ការ 
	 ផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែមអាចតែូវការវិធីសាសែ្តដែលគែបដណ្តប់ជាទូទៅ	ឬ	ទៅតាមគោលដៅកំណត់	។		ការសមែច	 
	 ចិត្តទាក់ទងនឹងវិធីសាសែ្តណមួយដែលតែូវបែើ	 	 គឺពឹងផ្អែកទៅលើកមែិតនែជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាព 
	 អាហារូបត�ម្ភ	ធ្ងន់ធ្ងរ			និងចំនួនអ្នកជំងឺដែលគែូពែទែយមា្នាក់តែូវទទួលខុសតែូវ			ហានិភ័យនែការកើនឡើងនូវជំងឺដែល
	 បណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ				សមត�ភាពក្នុងការចមែញ់		និងតែួតពិនិតែយចំនួនអ្នកជំងឺដែលគែូពែទែយ 
	 	មា្នាក់តែូវទទួល	ខុសតែូវដោយបែើបែស់លក្ខណវិនិច្ឆ័យសមែប់ពែយាបាលរោគ				ធនធានផែសែងៗដែលមាន		និងលទ្ធភាព 
	 ចែញចូល	ជួបបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	។	 	ការផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែមតាមគោលដៅ 
	 ជាទូទៅតមែូវឲែយមាន	ពែល	វែលា	 និងការខិតខំបែងឹបែងចែើនថែមទៀតក្នងុការចមែញ់	 និងតែតួពិនិតែយមើលបុគ្គល 
	 នានាដែលមានជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 ក៏ប៉ុន្តែតែូវការធនធានសែបៀងអាហារ	តិចតួច 
	 ចំណែកឯវិធីសាសែ្តគែបដណ្តប់ទាំង	សែុងជាទូទៅតមែូវឲែយមានបុគ្គលិកដែលមានជំនាញក្នុងចំនួនតិច			ប៉ុន្តែ	ធនធាន 
 សែបៀងអាហារចែើន		។			ការបែមូលផ្តុ	ំសហគមន៍បែកបដោយបែសិទ្ធភាពនឹងជួយគំាទែដល់ការយល់ដឹងរបស់បែជាជន	 
	 និងបែសិទ្ធភាពរបស់កម្មវិធី	។	ទាក់				ទងនឹង		ការថែទាំតាមបៀបពែយាបាល	បែព័ន្ធសុខាភិបាល		បណ្តាញមែរោគអែដស៍	 
	 និងជំងឺអែដស៍	 	ពែមទាំងជំងឺរបែង	 (TB)	 និងកម្មវិធីសន្តិសុខសែបៀង	 	ដោយ	រាប	់	បញ្ចូលទាំងការ	ផ្ទែរសែបៀងអាហារ	 
	 សាចប់ែក	់នងិបណ័្ណទទូាត	់គមឺានសារៈសំខាន	់ខា្លាំងណស់	។		បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ 
	 តែូវចូលរួមក្នុងការធ្វើសែចក្តីសមែចចិត្តពីការកំណត់ទីតាំងនានារបស់កម្មវិធី	 ។	 	 ការពិចារណគួរផ្ដោតទៅលើ 
	 បែជាជនងយរងគែះដែលអាចបែឈមមុខនឹងការលំបាកផែសែងៗក្នុងការទៅកាន់ទីកន្លែងនោះ។	 យុទ្ធសាសែ្ត	 ឬ	 
	 ផែនការសមែប់ចាកចែញចំពោះការគំាទែរយៈពែលវែងគួរតែវូបានគិតគូរតំាងតែពីដំណក់កាលដំបូង។	  

2.	 វិសាលភាពគែបដណ្តប់	 គឺសំដៅទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយដែលតែូវការការពែយាបាលដោយបែៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នក 
	 ទាំងឡាយដែលកំពុងទទួលការពែយាបាលពិតបែកដ	 ។	 	 វិសាលភាពគែបដណ្តប់អាចទទួលរងឥទ្ធិពលពីភាពដែល 
	 អាចទទួលយកបានរបស់កម្មវិធី	 	 ទីតាំង	 និងការចែញចូលដល់ទីតាំងរបស់កម្មវីធី	 	សា្ថានភាពសន្តិសុខ	 	 ភាពញឹក 
	 	ញាប	់នែការបែងចែក		រយៈពែល		ការរង់ចាំ		គុណភាពសែវាកម្ម		វិសាលភាពនែការបែមូលផ្តុំ		វិសាលភាពនែការចុះ 
	 សួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះ	និងការចមែញ់ជែើសរីស		ពែមទាំងការតមែង់លក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុងការជែើសរីស	។	ទីតាំង	នានា 
	 របស់កម្មវិធីតែូវនៅជិតបែជាជនគោលដៅក្នុងគោលបំណងកាត់បន�យហានិភ័យនិងការចំណយផែសែងៗទាក់ទងនឹង
	 ការធ្វើដំណើរក្នុងរយៈចមា្ងាយឆ្ងាយជាមួយនឹងកូនតូចៗ	 	 	ពែមទាំងហានិភ័យរបស់បែជាជនដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួន 
	 ចំពោះការធ្វើដំណើរនែះ	។		វិធីសាសែ្តនានាក្នុងការវាស់វែងពីវិសាលភាពមានលក្ខណៈខុសគា្នាទៅតាមកមែិតនែភាព 
	 ដែលអាចជឿជាក់បាន	 	 និងបែភែទព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើង	 ។	 	 វិធីដែលបែើបែស់តែូវតែបញ្ជាក់នៅពែលរៀបចំ	 
	 របាយការណ៍	។		សែចក្តីណែនាំបច្ចុបែបន្នគួរធ្វើការពិគែះយោបល់នៅពែលធ្វើការសមែចចិត្តថតើវិធីមួយណដែល
	 ដែលសមសែបទៅនឹងបរិបទដែលគែផ្តល់ឲែយ	 ។	 ការបា៉ាន់បែមាណពីវិសាលភាពគែបដណ្តប់គួរតែូវបានមើលឃើញ 
	 ថជាឧបករណ៍គែប់គែងមួយ		 ដូច្នែះគែមិនតែូវទុកវាចោលរហូតទាល់តែបញ្ចប់ដំណក់កាលនែការគាំទែពែលមាន 
	 គែះអាសន្នមួយនោះទែ	។

3.	 លក្ខណវិនិច្ឆយ័នែការជែើសរីសចូល	៖	បុគ្គលទំាឡាយ	ពែមទំាងអ្នកទំាងនោះដែលឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ 
	 ផ្នែកលក្ខណៈរូបដែលបានកំណត់ថមានបញ្ហាជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងទទួល
	 បានផលបែយោជន៍ពីការផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែមនែះ	 ឧទាហរណ៍	 អ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍(PLHIV)	 ឬ	 អ្នក	ជំង ឺ
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 របែង	អ្នកចាកចែញពីការថែទាំពែយាបាលដើមែបីជៀសវាងការលាប់	បុគ្គលនានាដែលមានជំងឺរាុំរ៉ែផែសែងៗ	ឬ	ជនពិការ។ 
	 បែព័ន្ធតែួតពិនិតែយ	 		 	 និងរាយការណ៍ចាំបាច់តែូវធ្វើការកែសមែួលបែសិនបើបុគ្គលដែលពុំស�ិតនៅក្នុងលក្ខណវិនិច្ឆ័យ 
	 ផ្នែកលក្ខណៈរូបតែូវបានគែដក់បញ្ចូល	។

4.	 លក្ខណវិនិច្ឆយ័នែការបញ្ជនូចែញ	គួរតែឲែយសែបទៅតាមសែចក្តណីែនំាថ្នាក់ជាតិ	ឬ	សែចក្តណីែនំាអន្តរជាតិនៅកន្លែង 
	 ដែលពុំមានសែចក្តីណែនាំថ្នាក់ជាតិ	ហើយគួរមានការបញ្ជាក់ឲែយបានចែបាស់លាស់នៅពែលដែលធ្វើសែក្តីរាយការណ ៍
	 សូចនាករទាក់ទងនឹងសា្នាដែអនុវត្តផែសែងៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។
 
5.	 សូចនាករសា្នាដែអនុវត្តការងរ	ទាក់ទងនឹងបុគ្គលទំាងឡាយដែលតែវូបញ្ជនូចែញនៅពែលបញ្ចប់ការពែយាបាល		។		ចំនួន 
	 	សរុបនែបុគ្គលដែលតែូវបានបញ្ជូនចែញ	គឺរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលដែលបានជាសះសែបើយដែលបានសា្លាប់អ្នកដែលមិន	
	 ទាន់បានធូរសែបើយ	ឬ	អ្នកដែលមិនជា	។	បុគ្គលនានាដែលតែវូបានបញ្ជនូឲែយទៅទទួលសែវាបន�ែមផែសែងៗ	(ដូចជា		សែវា	
	 សុខភាព)	មិនបានបញ្ចប់ការពែយាបាលនៅឡើយទែ	ហើយនឹងតែូវបន្តការពែយាបាល	ឬ	វិលតែឡប់ទៅបន្តការ	ពែយាបាល		 
	 នៅពែលកែយទៀត	 ។	 បុគ្គលដែលតែវូបានផ្ទែរចែញទៅកាន់កន្លែងផែសែងៗទៀតមិនទាន់បានបញ្ចប់ការពែយាបាលនៅ 
	 ឡើយទែ	ហើយពួកគែមិនតែវូបានដក់បញ្ចលូទៅក្នងុសូចនាករសា្នាដែអនុវត្តការងរឡើយ	។	សូចនាករដែល	ទាក់ទង	នឹង 
	 សា្នាដែអនុវត្តការងរមានដូចខាងកែម	៖

 

 បុគ្គលដែលទទួលចូលបនា្ទាប់ពីតែូវបានគែបញ្ជូនចែញពីការថែទាំពែយាបាលគួរធ្វើការរាយការណ៍ក្នុងផ្នែកមួយដច ់
	 ដោយឡែកក្នុងគោលបំណងជៀសវាងលទ្ធផលលម្អៀងទៅរកការជាសះសែបើយល្អបែសើរ		។		កុមារដែលមានបញ្ហា	
	 អតុលែយភាព	អាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរជិតដល់ពិការមានជំងឺឆែបកែអូមមាត់	ឬ	បញ្ហាដែលតែូវការវះកាត់	។ល។		មិនគួរតែូវ 
	 បានដកចែញពីការ	ធ្វើរបាយការណ៍កម្មវិធីឡើយ	។		នៅពែលធ្វើរបាយការណ៍	 	កែុមស្នូល	គឺជាកែុមកុមារដែលមាន 
	 អាយុពី	6	-	56	ខែ	។	បន�ែមពីលើសូចនាករនានាដែលបានបង្ហាញខាងលើនៅពែលធ្វើការវិភាគលើសា្នាដែអនុវត្តការងរ 

	 បែព័ន្ធនានាតែវូពិនិតែយមើលការចូលរួមរបស់បែជាជន	ភាពអាចទទួលយកបានរបស់កម្មវិធី	(ការវាស់វែងដ៏ចែបាស់លាស់	

	 លើចំណុចនែះ	គឺអតែមិនទាន់បានធូរសែបើយ	និងវិសាលភាពគែបដណ្តប់)	បរិមាណ	និងគុណភាពនែសែបៀងអាហារ	
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ដែលគែកំពុងផ្តល់ឲែយ	 	 	 វិសាលភាព	 	 	ហែតុផលនានាចំពោះការផ្ទែរទៅឲែយកម្មវិធីដទែទៀត(ជាពិសែសកុមារដែល 

	 សា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភរបស់ខ្លួនកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត	 ចំពោះជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាព 

		 អាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុត)	និងចំនួនបុគ្គលនានាដែលបានចុះឈ្មាះចូល	និងស�ិតក្នុងការពែយាបាល	។	កតា្តាខាងកែ

	 ទាងំឡាយកគ៏រួតែវូបានពចិារណផងដែរដចូជាទមែងដ់ែលបង្កឲែយមានជងំ	ឺ		កមែតិនែកង្វះអាហារបូត�ម្ភក្នងុចណំោម		

	 បែជាជន			កមែិតអសន្តិសុខសែបៀងនៅតាមគែួសារ			និងក្នុងចំណោមបែជាជន		អន្តរាគមន៍បន�ែមដែលមានសមែប 
	 បែជាជន(រាប់បញ្ចូលទាំងការបែងចែកសែបៀងអាហារទូទៅ	 ឬុ	 កម្មវិធីសមមូល)	 និងសមត�ភាពនែបែព័ន្ធដែលមាន 
	 សែប់សមែប់ការផ្តល់សែវាផែសែងៗ	។	មូលហែតុនានានែការពំុទាន់បានធូរសែបើយ	និងការខកខានក្នងុការឆ្លើយតបឲែយ
	 បានគែប់គែន់ចំពោះការពែយាបាលគួរតែូវបានពិនិតែយមើលជាប់ជាបែចាំ	។	

6.	 ធនធាន	 និងការគិតគូរអំពីសុខភាព	 	 ៖	 	 កម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែមតាមគោលដៅ	គឺជាចំណុចទាក់ទងយ៉ាង 

  សំខាន់មួយសមែប់ការជែើសរីស	និងបញ្ជូនអ្នកជំងឺ	។	កម្មវិធីនានាតែូវគិតគូរពីសមត�ភាពរបស់សែវាសុខភាពដែល
	 មានសែប់	និងតែវូធានាចំពោះការផ្តល់ជូនដោយបែសិទ្ធភាពនូវថ្នាសំមា្លាប់ពែនូ		ការបន�ែមគែប់ថ្នាជីំវជាតិA	ជាតិដែក	
	 និងអាសុីតហ្វូលីកដោយរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការជែើសរីស	 	 និងការពែយាបាលជំងឺគែុនចាញ់	 	 	 ជាតិស័ង្កសីសមែប ់
	 ពែយាបាលជំងឺរាគ	និងការចាក់ថ្នាំបង្ការ(សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 -	 បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងជំងឺឆ្លទី	 2	នៅ 
	 ទំព័រទី314	និងសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពកុមារទី	1-2	នៅទំព័រទី	321-323)	។	នៅតំបន់	នានា 
	 ដែលមានអតែបែវា៉ាឡង់មែរោគអែដស៍ខ្ពស់	ការពិនិតែយមើលមែរោគអែដស៍	និងការពែយាបាលតាមរយៈការការពារ	ការ 
	 ឆ្លងជំងឺឱកាសនិយមចាំបាច់តែូវតែមាន	ហើយតែូវយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសទៅលើការផ្តល់របបអាហារ	បន�ែម	ដែល
	 មានគុណភាព	និងបរិមាណគែប់គែន់	។
 
7.	 មា្តាយដែលកំពុងបំបៅដោះ	ទារកខ្វះអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរកែមអាយុ	6	ខែ	គួរតែូវបានអនុញ្ញាតឲែយទទួលបានការផ្តល ់
	 ចំណីអាហារបន�ែមដោយមិនជាប់ទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភរបស់មា្តាយទែ	 ។	 	 មា្តាយដែលមានបញ្ហាខ្វះ 
	 អាហារូបត�ម្ភកមែិតមធែយមអាចបំបៅដោះកូនបានដោយជោគជ័យ	 	 និងតែូវការជំនួយអាហារូបត�ម្ភឲែយបានគែប់គែន់	 
	 ដើមែបីការពារ	សា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភផ្ទាល់របស់ពួគគាត់	។	មា្តាយទាំងនោះតែូវទទួលរបបអាហារបន�ែម			ការគាំទែការ 
	 បំបៅដោះកូនតាម	ជំនាញ	ទាក់ទងនឹងការបំបៅទឹកដោះមា្តាយតែមួយមុខគត់	 	 និងដំបូនា្មានស្តីពីការផ្តល់ចំណីអាហារ 
	 បន�ែមដែលមាន	សុវត�ិភាព	 	មានជីវជាតិ	 	 និងឆប់ផ្តល់លទ្ធផល	។	 	ទារកអាយុកែម	 6	ខែដែលមានបញ្ហាកង្វះ 
	 អាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយនោះគួរតែូវបានបញ្ជូនដោយសមសែបទៅរកការគាំទែផ្នែកបំបៅដោះតាមជំនាញ	 
	 ចែបាស់លាស់	និងការថែទាំអ្នកជំងឺសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយនៅពែលដែលចាំបាច់	។

8.	 របបអាហារ	៖	របបអាហារស្ងួត	ឬ	អាហារឆ្អិនសែប់ដែលគែផ្តល់ឲែយបែចាំសបា្តាហ៍	ឬ	រៀងរាល់	2	សបា្តាហ៍ម្តងតែូវបាន
	 ចូលចិត្តជាងការផ្តល់ចំណីអាហារនៅនឹងកន្លែង	 	 	ក៏ប៉ុន្តែសមាសភាព		និងទំហំរបស់វាគួរគិតគូរពីសន្តិសុខសែបៀង	 
	 របស់គែួសារ		និងភាពដែលអាចកើតមានការចែករំលែក		។		គួរមានព័ត៌មានចែបាស់លាស់ស្តីពីរបៀបរៀបចំ	និងរកែសា		 
	 ទុកចំណីអាហារបន�ែមក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានអនាម័យ		អំពីរបៀប	និងពែលវែលាដែលគែតែូវទទួលទាន	(សូម	 
	 មើលសុវត�ភិាពសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តពីីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	6	សែចក្តណីែនំាទី	1	នៅទំព័រទី	198)	និងសារៈសំខាន់ 
	 នែការបន្តបំបៅទឹកដោះមា្ដោយដល់កុមារកែមអាយុ	24	ខែ	។	 	បែជាជនដែលងយរងគែះ	 	ដូចជាអ្នកទាំងឡាយ 
	 ដែលពិបាកក្នងុការធ្វើដំណើរអាចតមែវូឲែយមានការកែបែកម្មវិធីដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែវូការជាក់លាក់របស់ពួកគែ	។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	 និងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមធ្ងន់ធ្ងរទី	 1	 ៖	 អតុលែយភាព 
អាហារូបត�ម្ភ	ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត

អតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតែូវបានគែដោះសែយ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	
	 បង្កើតលក្ខណវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់	 និងឯកភាពយ៉ាងចែបាស់លាស់តាំងពីដំណក់កាលដំបូងសមែប់ការ	បង្កើត 
	 ឬ	ការបង្កើនការគាំទែចំពោះសែវាកម្មនានាដែលមានសែប់	និងចំពោះការបន�យ	ឬ	ការបិទកម្មវិធី(សូមមើលសែចក្តី
	 ណែនាំទី	1)	។

	 ដក់បញ្ចូលអន្តរាគមន៍នានាជាមួយផ្នែកថែទាំអ្នកជំងឺសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយ			ការថែទាំងអ្នកជំងឺមិនសមែកក្នុងមន្ទីរ 
	 ពែទែយ	 	ការបញ្ជូន	 	និងការបែមូលផ្តុំបែជាជនដើមែបីគែប់គែងបញ្ហាអតុលែយភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុត	(សូមមើលសែចក្តីែណនា ំ
	 ទី	2)	។

	 បង្កើនឲែយបានជាអតិបរមានូវលទ្ធភាព	 និងវិសាលភាពគែបដណ្តប់តាមរយៈការចូលរួមរបស់បែជាជនតាំងតែ	ពីពែល 
	 ចាប់ផ្តើម	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-3	និងបទដ្ឋានស្នូលទី	1	នៅទំព័រទី	55)	។

	 ផ្តល់ការថែទាំតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបត�ម្ភ	 	 	 និងផ្នែកវែជ្ជសាសែ្តសែបទៅតាមសែចក្តីណែនាំដែលមានការទទួល	 
	 សា្គល់នៅថ្នាក់ជាតិ	 និងអន្តរជាតិដើមែបីគែប់គែងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុត	 (សូម	 
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	4-8)	។

	 ធានាថ	លក្ខណវិនិច្ឆ័យនែការចាកចែញដក់បញ្ចូលទាំងសន្ទសែសន៍លក្ខណៈរបស់មនុសែស	និងមិនមែនលក្ខណៈរបស់
	 មនុសែសផងដែរ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។

	 អង្កែត	 	 និងធ្វើសកម្មភាពទៅតាមមូលហែតុនានាទាក់ទងនឹងការពុំទាន់ជាសះសែបើយ	 	 និងការពុំបានឆ្លើយតប	 ឬ	 
	 កំណើនអតែសា្លាប់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី6-7)	។

	 ដោះសែយការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក		និងកុមារតូច	ដោយសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសែសទៅលើការការពារ		ការគាំទែ 
	 	និងការលើកកម្ពស់ការបំបៅទឹកដោះមា្ដោយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	9-10)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	

 សូចនាករទាំងនែះអាចអនុវត្តបានជាបឋមចំពោះកែុមកុមារដែលមានអាយុពី	6-59	ខែ	ហើយអ្នកផែសែងៗទៀត	ក៏អាច	
ជាផ្នែក	មួយរបស់កម្មវិធីផងដែរ។

	 បែជាជនគោលដៅចែើនជាង	 90%	 ស�ិតនៅក្នុងចមា្ងាយមិនលើសពីមួយថ្ងែទែក្នុងការដើរតែឡប់ទៅវិញពីទីតាំង 
	 កម្មវិធី	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងពែលវែលាសមែប់ពែយាបាលផងដែរ	។

	 វិសាលភាពគែបដណ្តប់	 គឺ	 >50%	 នៅតំបន់ជនបទ	 >70%	 នៅតំបន់ទីកែុង	 និង>90%	 សមែប់សា្ថានភាព	 
	 នៅក្នុងជំរំ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 សមមាតែនែការចាកចែញពីការថែទាំពែយាបាលដែលបានសា្លាប់	 គឺ	 <10%	 ជាសះសែបើយ	 >45%	 និងពុំទាន់បានធូរ 
	 សែបើយ	<15%	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ការរៀបចំកម្មវិធី	 ៖	កម្មវិធីនានាគួររៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើ	 	និងការគាំទែដល់សមត�ភាពបែព័ន្ធសុខាភិបាលដែល 
	 មានសែប់នៅកន្លែងណដែលអាចធ្វើទៅបាន	។	កមែិតនែការគាំទែបន�ែមដែលតមែូវឲែយមាន	ដើមែបីធានាបាននូវការ 
	 គែប់គែងដែលមានបែសិទ្ធភាព	 ចំពោះជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគួរតែូវបាន 
	 កំណត់ដោយផ្អែកលើសមត�ភាពដែលមានសែប់នៅតាមមណ្ឌលសុខភាព	និងកមែិតសហគមន៍			ចំនួន		និងការរីក	 
	 រាលដលតាមភូមិសាសែ្តរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភ		។		ចាប់តាំងពីពែល 
	 ចាប់ផ្តើមមក			កម្មវិធីនានាគួរយកចិត្តទុកដក់ទៅលើយុទ្ធសាសែ្ត		ឬ		ផែនការចាកចែញសមែប់ការគាំទែរយៈពែល 
		 វែងបនា្ទាប់ពីគែះមហន្តរាយ		។		លក្ខណវិនិច្ឆ័យសមែប់ការបញ្ចប់	 	ឬ		ការផ្ទែរកម្មវិធីតែូវគិតគូរពីសមត�ភាព		និង 
	 ឱកាសដែលមានសែប់ក្នុងការដក់បញ្ចូលទៅក្នុងបែព័ន្ធនានាដែលមានសែប់	។

2.	 សមាសភាពរបស់កម្មវិធី	 	 ៖	 	 កម្មវិធីនានាដែលកំពុងដោះសែយការគែប់គែងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាព	 
	 អាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតែូវដក់បញ្ចូលការថែទាំអ្នកជំងឺសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយសមែប់បុគ្គលដែលមានបញ្ហា	ផ្នែក 
	 វែជ្ជ	សាសែ្ត	 និងទារកទាំងអស់ដែលមានអាយុ	 <6ខែ	ដែលមានអតុលែយភាពធ្ងន់ធ្ងរ	ពែមទាំងការថែទាំអ្នកជំងឺមិន 
	 សមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយដែលបានធ្វើការបែងចែកសមែប់កុមារដែលពុំមានបញ្ហាផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ត	។	ការថែទាំអ្នកជំងឺ	 
	 ក្នុងមន្ទីរពែទែយអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការអនុវត្តដោយផ្ទាល់	ឬ	ការបញ្ជូន	។	កម្មវិធីនានាក៏តែូវភា្ជាប់ផងដែរជាមួយនឹង 
	 សែវាកម្មនានាដែលកំពុងដោះសែយមូលហែតុចំពោះមុខ	 និងជាមូលដ្ឋានផែសែងៗនែកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	 	 ដូចជា	ការ 
	 ផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែម		បណ្តាញផ្នែកមែរោគអែដស៍	និងជំងឺអែដស៍	និងជំងឺរបែង		សែវាសុខភាពបឋម		និងកម្មវិធី	 
	 សន្តិសុខសែបៀងដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្ទែរសែបៀងអាហារ	 	សាច់បែក់	ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់។	ការបែមូលផ្តុំសហគមន៍		 
	 បែកបដោយបែសិទ្ធភាពនឹងជួយក្នងុការសមែចបាននូវភាពទទួលយកបាននែលទ្ធភាព		និង	វិសាលភាពរបស់	កម្មវិធី	។ 
	 ទីតាំងនានារបស់កម្មវិធីសមែប់អ្នកជំងឺមិនសា្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពែទែយតែូវតែស�ិតនៅជិតបែជាជនគោលដៅដើមែបីកាត់	 
	 បន�យហានិភ័យ	 និងការចំណយផែសែងៗទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរក្នុងរយៈចមា្ងាយឆ្ងាយជាមួយនឹងកូនតូចៗ	 និង 
	 ហានិភ័យរបស់បែជាជនដែលកំពុងភៀសខ្លួនទៅរកទីកន្លែងនោះ	។	

3.	 វិសាលភាពគែបដណ្តប់	៖	ដូចគា្នានឹងបញ្ហាអតុលែយភាពធ្ងន់ធ្ងរមធែយមដែរ		វិសាលភាពគែបដណ្តប់អាចទទួលរងឥទ្ធពិល 
	 ពីភាពអាចទទួលយកបានរបស់កម្មវិធី	ទីតំាង	និងការចែញចូលទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់កម្មវិធី				សា្ថានភាពសន្តសុិខទូទៅ	
	 ភាពញឹកញាប់នែការចែកចាយ		រយៈពែលរង់ចាំ		គុណភាពសែវាកម្ម		វិសាលភាពនែការបែមូលផ្តុំ		ទំហំគែួសារ	ដែល 
	 ចុះពិនិតែយ	និងជែើសរីស	ពែមទាំងការរៀបចំលក្ខណវិនិច្ឆ័យនែការជែើសរីស	និងការចុះឈ្មាះចូល	។		វិធីសាសែ្ត	 
	 ក្នុងការវាស់វែងពីវិសាលភាពមានលក្ខណៈខុសគា្នាទៅតាមកមែិតនែភាពដែលអាចជឿជាក់បាន	និង	ព័ត៌មានដែល	គែ
	 បង្កើត	។		វិធីសាសែ្តដែលបែើបែស់តែវូតែបញ្ជាក់នៅពែលធ្វើរបាយការណ៍	។		សែចក្តណីែនំាបច្ចបុែបន្នគួរធ្វើការពិគែះ
	 យោបល់នៅពែលធ្វើការសមែចចិត្តថតើវិធីសាសែ្តណមានភាពសមសែបនៅក្នុងបរិបទជាក់ស្ដែង	 (សូមមើល 
	 បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	 និងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមធ្ងន់ធ្ងរទី	 1	សែចក្តីណែនាំទី	 2	នៅ	 
	 ទំព័រ	166)	។

4.	 គោលការណ៍ណែនាំ	៖	នៅកន្លែងដែលមានគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិ	គែតែូវតែអនុវត្តតាមគោលការណណ៍ែ	នាំ 
	 ទាំងនោះ	។	នៅក្នុងករណីដែលមិនមានគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិ	ឬ	នៅកន្លែងដែលគោលការណ៍ទាំងនោះមិន	 
	 ឈានដល់បទដ្ឋានអន្តរជាតិ	គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់អន្តរជាតិនានាគួរតែូវបានអនុវត្តតាម	។		គោលការណ៍ណែនាំ	
	 ដែលមានការទទួលសា្គល់ជាអន្តរជាតិ	គឺអាចរកបាននៅក្នុងផ្នែកឯកសារយោង	និងឯកសារសមែប់	អានបន�ែម។	

5.	 លក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុងការជែើសរីស	តែូវមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំថ្នាក់ជាតិ	និងថ្នាក់អន្តរជាតិ	 (សូម 
	 មើល	ចំណុចបន�ែមទី	 4	 ៖	 ការវាស់វែងពីជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 ពែមទាំងឯកសារ	 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 យោង	និងឯកសារសមែប់អានផែសែងៗទៀត)។		លក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុងការជែើសរីសសមែប់ទារកអាយុ	<6ខែ	និងកែុម 
	 ផែសែង	ៗ 	ទៀតដែលសា្ថានភាពលក្ខណៈរូបរបស់ពួកគែមានការលំបាកក្នុងការកំណត់តែូវដក់បញ្ចូលទៅក្នុងការគិត 
	 គូរអំពីសា្ថានភាពជំងឺ	 និងការបំបៅទឹកដោះមា្ដោយ។	 បុគ្គលទាំងឡាយដែលតែូវបានរកឃើញ	 ឬ	 សងែស័យថមានផ្ទុក	 
	 មែរោគ	អែដស៍	 និងអ្នកទាំងឡាយដែលមានជំងឺរបែងឬ	 មានជំងឺរាុំរ៉ែតែូវមានលទ្ធភាពស្មើភាពគា្នាក្នុងការទទួលបាន 
	 ការថែទាំ	បែសិនបើអ្នកទាំងនោះឆ្លើយតបទៅនឹង	លក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុងការជែើសរីស	។	 អ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍ដែល 
	 ពុំឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុងការជែើសរីស	 ជាទូទៅទទួលបានជំនួយផ្នែកអាហារូបត�ម្ភ	 ក៏ប៉ុន្តែចំណុចនែះ 
	 មិនមែនជាការផ្តល់ឲែយដែលល្អបំផុតនោះទែនៅក្នុងបរិបទនែការពែយាបាលជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហា- 
	 រូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយនានា។	បុគ្គលទាំងនែះ	និងគែួសារ	របស់ពួកគែគួរតែូវបានគាំទែតាមរយៈ 
	 សែវាកម្មមួយចំនួនដែលរួមមានការថែទាំតាមផ្ទះ	តាមសហគមន៍	មជែឈមណ្ឌលពែយាបាលជំងឺរបែង	និងកម្មវិធីការពារ 
	 ដែលផ្ដោតទៅលើការឆ្លងពីមា្តាយទៅកូន។

6.	 លក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុងការចាកចែញ	និងការជាសះសែបើយ	៖	បុគ្គលនានាដែលបានចាកចែញ	គឺតែូវតែពុំមានផលវិបាក 
	 	ផ្នែកវែជ្ជសាសែ្តតែូវទទួលបានការឃ្លានអាហារឡើងវិញពែមទាំងសមែចបាននិងរកែសាបាននូវការ	 ឡើងទម្ងន់សម		 
	 សែបដោយពុំមានភាពស្លែកសា្លាំងទាក់ទងនឹងអាហារូបត�ម្ភ	(ឧ.	ការឡើងទម្ងន់ទ្វែរដងជាប់ៗគា្នា)។	សា្ថានភាពបំបៅ 
	 ទឹក	ដោះមា្ដោយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងពិសែសសមែប់ទារកកែមអាយុ	6ខែ	ក៏ដូចជាសមែប់កុមារ	រហូតដល់អាយុ	24ខែ 
	 ផងដែរ	 ។	 ទារកដែលមិនបំបៅទឹកដោះមា្តាយតែូវការការតាមដនយ៉ាងដិតដល់។	 លក្ខណវិនិច្ឆ័យនែការចាកចែញ 
	 តែូវតែបែកាន់ខា្ជាប់ជានិច្ចដើមែបីជៀសវាងហានិភ័យនានាទាក់ទងនឹងការចាកចែញមុនពែលកំណត់	។		គោលការណ៍		 
	 បំណង	ជៀសវាងការជាសះសែបើយឡើងវិញដោយបែើរយៈពែលយូរខា្លាំង	។		រយៈពែលមធែយមនែការសា្នាក់និងមានភាព 
	 ខុសគា្នាអាសែ័យទៅលើគោលការណ៍ណែនំានានាដែលកំពុងបែើបែស់	 ហែតុដូច្នះេហើយគួរធ្វើការកែសមែលួទៅតាម 
	 បរិបទ	 និងគោលការណ៍ណែនំាថ្នាក់ជាតិដែលកំពុងបែើបែស់។	 ការឡើងទម្ងន់មធែយម	គួរតែូវបានគណនាដច់ដោយ 
	 ឡែកចំពោះបុគ្គលទំាងឡាយដែលមាន	 និងមិនមានភាពស្លែកសា្លាងំដោយសារអាហារូបត�ម្ភ។	 	 មែរោគអែដស៍	 ជំង ឺ
	 អែដស៍	 និងជំងឺរបែង	 អាចបណ្តាលឲែយបុគ្គលដែលមានជំងឺខ្វះអាហារូបត�ម្ភមួយចំនួនខកខានមិនបានទទួលផល 
	 ពី			ការពែយាបាល។	 ជមែើសនានាសមែប់ការពែយាបាល	 ឬ	 ការថែទាំរយៈពែលកាន់តែវែងគួរតែូវបានពិចារណពែម 
	 គា	្នាជាមួយនឹងសែវាសុខភាព	និងសែវាកម្មពិសែសៗ	និងសែវាគាំទែផែសែងៗទៀតពីសង្គម	និងសហគមន៍	(សូមមើល
	 	សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពផ្លូវភែទ	និងសុខភាពបន្តពូជទី	2	នៅទំព័រទី	328)	។	

7.	 សូចនាករសា្នាដែអនុវត្តការងរ		សមែប់ការគែប់គែងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតែូវ 
	 ដក់បញ្ចូលគា្នានូវលទ្ធផលនែការថែទាំអ្នកជំងឺសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយ	 និងអ្នកជំងឺមិនសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយដោយពុំ 
	 មានការរាប់ជាន់គា្នាឡើយ	(ឧ.	 លុបចែញនូវការផ្ទែររវាងសមាសភាពទំាង	2)	។	 	នៅកន្លែងដែលចំណុចនែះមិនអាច 
	 		ធ្វើទៅបាន	ការបកសែយនូវអតែលទ្ធផលគួរតែូវបានកែសមែួលទៅតាមនោះ	 	ឧទាហរណ៍	កម្មវិធីនានាគួររំពឹងទុក 
	 	ចំពោះសូចនាករនានា	 ដែលល្អបែសើរឡើងនៅកន្លែងដែលកំពុងអនុវត្តការថែទាំអ្នកជំងឺមិនសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយ 
	 ត	ែមួយមុខ	 ហើយតែូវពុះពារសមែចឲែយបាននូវសូចនាករនានាដូចដែលមានចែងសមែប់ការថែទាំរួមគា្នានៅពែល 
	 កំពុងអនុវត្តការថែទាំអ្នកជំងឺសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយទែនោះ។	 បុគ្គលទាំងឡាយដែលបានចាកចែញ	ដើមែបីទៅទទួល 
	 បានការពែយាបាលជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុត	 គឺរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នក	ទាំងឡាយដែល 
	 បានជាសះ	សែបើយបានសា្លាប់ពុំទាន់បានជាសះសែបើយ	 ឬពំុជាតែម្តង	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការគែប់	អតុលែយភាព 
	 អាហារូបត�ម្ភ	 និងកង្វះមីកែសូារ	ធាតុចិញ្ចមឹធ្ងន់ធ្ងរទី	 1	សែចក្តណីែនំាទី	 4	នៅទំព័រ	 167)។	 បុគ្គល	ដែល		តែវូបានបញ្ជនូ 
	 ឲែយទៅ	ទទួលសែវាកម្មផែសែងៗទៀត	(ឧ.	សែវាផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ដ	នៅមិនទាន់បានបញ្ចប់ការពែយាបាលនៅឡើយទែ។	នៅ 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 កន្លែងដែល	កម្មវិធីនានា	 រាយការណ៍តែចំពោះការពែយាបាលអ្នកជំងឺមិនសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយមួយមុខការបញ្ជូនទៅ 
	 ទទួលការថែទាំនៅក្នុងមន្ទីរពែទែយ	 តែូវតែរាយការណ៍នៅពែលវាយតម្លែពីសា្នាដែអនុវត្តការងរ។	 កតា្តានានាដូចជា	 
	 ភាពស្មុគសា្មាញនែមែរោគអែដស៍	នឹងមានឥទ្ធិពលលើអតែសា្លាប់នៅកន្លែងដែលសមមាតែនែការទទួល		ចូល	 គឺជាអ្នក 
	 ដែលមានផ្ទុកមែរោគអែដស៍	 ។	 ទោះបីជាសូចនាករសា្នាដែអនុវត្តមិនទាន់តែូវបានកែសមែួលទៅតាមសា្ថានភាពទាំង 
	 នែះក៏ដោយ	 ការគិតគូរអំពីករណីទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ណស់	 នៅពែលកំពុងធ្វើការបកសែយ។	 បន�ែមទៅ 
	 លើសូចនាករនែការចាកចែញ	 ការទទួលចូលថ្មី	 ចំនួនកុមារកំពុងទទួលការពែយាបាល	 និងអតែគែបដណ្តប់គួរតែូវ 
	 បានបា៉ាន់បែមាណនៅពែលតែួតពិនិតែយទៅលើសា្នាដែអនុវត្តការងរ	។	មូលហែតុនានាទាក់ទងនឹងការទទួលយកជាថ្មី	 
	 ភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនែការពែយាបាលជំងឺ	ការពុំទាន់បានជាសះសែបើយ	និងការខកខានក្នុងការឆ្លើយតបគួរតែូវបាន 
	 តាមដនមើល	 និងចងកែងជាឯកសារជាប់ជាបែចាំ	 ។	 ការកំណត់ទៅលើចំណុចទាំងនែះគួរតែូវបានកែសមែួលឲែយ 
	 សែបទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំនានាដែលកំពុងអនុវត្ត	។

8.	 ធនធានផ្នែកសុខភាព	 ៖	 គែប់កម្មវិធីទំាងអស់សមែប់គែប់គែងអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតែវូដក់បញ្ចលូ 
	 ការពែយាបាលលក្ខណៈជាបែព័ន្ធឲែយសែបទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិ	 ឬ	 ថ្នាក់អន្តរជាតិ	 និងការបញ្ជូនដែល 
	 បានបង្កើតឡើងសមែប់គែប់គែងជំងីសំខាន់ៗ	 ដូចជា	 ជំងឺរបែង	 និងមែរោគអែដស៍	 ។	 នៅតាមតំបន់នានា	ដែល	 
	 មានអតែបែវា៉ាឡង់មែរោគអែដស៍ខ្ពស់	 យុទ្ធសាសែ្តនានាសមែប់គែប់គែងអតុលែយភាព	 អាហារូបត�ម្ភតែូវពិចារណ 
	 ទៅលើការធ្វើអន្តរាគមន៍នានាដែលស្វែងរកការបញ្ចៀសការចម្លងមែរោគអែដស៍	ពែមទាំងអន្តរាគមន៍ដែលគាំទែ	ដល់	 
	 ការរស់រានរបស់មាតា	 និងទារក	 ។	 បែព័ន្ធបញ្ជនូបែកបដោយបែសិទ្ធភាពដើមែបីទៅទទួលការពិនិតែយ	 និងការពែយាបាល 
	 ជំងឺរបែង	និងមែរោគអែដស៍មានសារៈសំខាន់ខា្លាំងណស់	។

9.	 ការគាំទែការបំបៅទឹកដោះមា្ដោយ	 ៖	 ទារកដែលតែូវបានជែើសរីសឲែយទទួលការថែទាំនៅក្នុងមន្ទីរពែទែយទំនងជាស�ិត 
	 នៅក្នុងចំណោមទារកដែលមានសុខភាពខែសាយបំផុត។	 មា្តាយទាំងឡាយតែូវការការគាំទែដល់ការបំបៅទឹកដោះ 
	 មា្តាយតាមជំនាញចែបាស់លាស់ដែលជាផ្នែកមួយនែការសា្តារឡើងវិញ	 និងការវិលទៅរកសភាពដើមទាក់ទងនឹងអាហា- 
	 រូបត�ម្ភជាពិសែសចំពោះកុមារអាយុ<6ខែ។	 ពែលវែលា	 និងធនធានគែប់គែន់គួរទទួលបានសមែប់ការងរនែះ	 
	 ដែល	ជាផ្នែកមួយ	 (ផ្នែកបំបៅទឹកដោះមា្ដោយ)	 ដើមែបីផ្ដោតទៅលើការគាំទែផ្នែកជំនាញ	 	 និងជួយឲែយមានការគាំទែ 
	 គា្នាទៅវិញទៅមក	។	មា្តាយដែលកំពុងបំបៅដោះទារកអាយុកែម	 6ខែ	ដែលមានជំងឺខ្វះអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរតែវូទទួល 
	 បានរបបអាហារបន�ែម	ដោយមិនគិតពីសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភរបស់ពួកគែឡើយ	 ទោះបីជាពួកគែពុំឆ្លើយតបនឹង 
	 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្នែក	 លក្ខណៈរូបទាក់ទងនឹងអតុលែយភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុត	 ដែលតែូវបានអនុញ្ញាតឲែយទទួលបានការ 
	 ពែយាបាលក៏ដោយ	។	

10.	ការគាំទែផ្នែកសង្គម	និងចិត្តសាសែ្តសង្គម	៖	ការជំរុញផ្នែកផ្លូវចិត្ត	និងរាងកាយតាមរយៈការលែងមានសារៈ	សំខាន ់
	 ណស់ចំពោះកុមារដែលមានជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពែលនែការ	សា្តារ 
	 ឡើងវិញ	។	ជារឿយៗ	អ្នកថែទាំកុមារទាំងនែះតែូវការការគាំទែផ្នែកសង្គម	និងចិត្តសាសែ្តសង្គមដើមែបីនាំកូន	ៗ 	របស់ 
	 	ពួកគាត់ទៅទទួលការពែយាបាល	 ។	 ការងរនែះអាចសមែចទៅបានតាមរយៈកម្មវិធីបែមូលផ្តុំគា្នាដែលតែូវសង្កត	់ធ្ងន់	 
	 ទៅលើការជំរុញ	និងការទាក់ទងគា្នាទៅវិញទៅមក	ទាំងការពែយាបាល	និងបង្ការពិការភាពនិងការចុះខែសាយសមត�ភាព
	 ក្នុងការគិតក្នុងពែលអនាគត	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	 4	នៅទំព័រទី	 41)	។	អ្នកថែទាំងអស់ដែល 
	 មានជំងឺខ្វះអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 គួរទទួលបានការជួយគាំទែក្នុងការ	 ចិញ្ចឹមបីបាច់	 និងថែទាំកូនៗរបស់ពួកគែ	 
	 ក្នងុពែលកំពុងពែយាបាលតាមរយៈការផ្តល់ដំបូនា្មានការបង្ហាញផែសែងៗ	និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាព	និងអាហារូបត�ម្ភ។ 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

បទដ្ឋានស្តពីីការគែប់គែងអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	 និងកង្វះមីកែសូារធាតុចិញ្ចមឹធ្ងន់ធ្ងរទី	3	៖	 	កង្វះមីកែអូាហា- 
រូបត�ម្ភអន្តរាគមន៍ផ្នែកមីកែអូាហារូបត�ម្ភ	 រួមគា្នាជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ	 និងអន្តរាគមន៍ 
ផ្នែកអាហារូបត�ម្ភ	ផែសែងៗទៀត	 ដើមែបីកាត់បន�យជំងឺទូទៅដែលទាក់ទងនឹងគែះអាសន្ននានានិងដោះសែយ 
បញ្ហាកង្វះមីកែ	ូអាហារូបត�ម្ភ	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលពីរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណ	 និងគែប់គែងបញ្ហាកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)	។

	 បង្កើតនីតិវិធីផែសែងៗដើមែបីឆ្លើយតបឲែយមានបែសិទិ្ធភាពទៅនឹងបែភែទផែសែងៗនែបញ្ហាកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម 
	 ដែលអាចនឹងធ្វើឲែយបែជាជនស�ិតក្នុងហានិភ័យ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ករណីនានាទាក់ទងនឹងបញ្ហាកង្វះមីកែសូារធាតុចិញ្ចមឹ	តែវូបានគែប់គែងសែបទៅតាមការអនុវត្តផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ដ	ដែល 
	 ល្អបំផុតក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)	។

	 អន្តរាគមន៍ផ្នែកមីកែូអាហារូបត�ម្ភរួមគា្នាជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ	 និងអន្តរាគមន៍ផ្នែកអាហា- 
	 រូបត�ម្ភផែសែងៗទៀត	 ដើមែបីកាត់បន�យជំងឺទូទៅ	 ដែលទាក់ទងនឹងគែះអាសន្ននានាដូចជាជំងឺកញែ្ជិល	 (ថ្នាំគែប់	 
	 ជីវជាតិ	A)	និងជំងឺរាគ	(ជាតិស័ង្កសី)	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-4)	។	

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ការធ្វើរោគវិន្និច្ឆ័យ	 និងការពែយាបាលជំងឺកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	 ៖	ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកជំងឺកង្វះមីកែូសារធាតុ		 

	 	 ចិញ្ចឹមមួយចំនួនអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការពិនិតែយងយៗ។	 សូចនាករពិនិតែយរកកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមទាំង 
	 នែះអាចដក់បញ្ចូលទៅក្នុងបែព័ន្ធតាមដនសុខភាព	 ឬ	 អាហារូបត�ម្ភ	 ក៏ប៉ុន្តែតមែូវឲែយមានការបណ្តុះបណ្តាលដោយ 
	 យកចិត្តទុកដក់ដល់បុគ្គលិកដើមែបីធានាថការបា៉ាន់បែមាណពិតជាមានភាពតែឹមតែូវ។	 ការកំណត់ពីករណីនានា	គឺ 
	 ជា	បញ្ហាស្មុគសា្មាញ	ហើយនៅក្នុងពែលមានគែះអាសន្ននានាជារឿយៗគែអាចកំណត់បានតែតាមរយៈការឆ្លើយតប 
	 ទៅ		នឹងការបំពែញបន�ែមពីសំណក់បុគ្គលទំាងឡាយដែលបង្ហាញខ្លនួពួកគែចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាលបុ៉ណោ្ណោះ។	ការ 
	 ពែយាបាលជំងឺ	កង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម	គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកករណីឲែយបានសកម្ម	និងការបែើបែស់ការកំណត់ករណី	 
	 ផែសែង	ៗ 	ដែលបានឯកភាពគា្នា	 និងគោលការណ៍នានាសមែប់ការពែយាបាល។	 ការស្វែងរកករណី	 និងការពែយាបាលតែូវ 
	 ធ្វើឡើងទំាងនៅក្នងុបែព័ន្ធសុខាភិបាល	 និងនៅក្នងុកម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារ	 (សូមមើលបទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តសុិខ 
	 សែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភទី	2	សែចក្តីណែនាំទី	6	នៅទំព័រទី	156)។	នៅកន្លែងដែលអតែបែវា៉ាឡង់នែជំងឺកង្វះមីកែូ
	 សារធាតុចិញ្ចឹមលើសពីកមែិតខ្ពស់បំផុតនែសុខភាពសាធារណៈ	(សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	 5	៖ការវាស់វែងពីសារ		ៈ 
	 សំខាន់នែសុខភាពសាធារណៈ	ទាក់ទងនឹងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម)	ការពែយាបាលដល់បែជាជនទូទៅ	ដោយបែើ 
	 ជីវ	ជាតិបន�ែមអាចមានភាពសមសែប។	 ជំងឺខ្វះជីវជាតិដោយការពុំទទួលទានផ្លែឈើ	 (ជីវជាតិ	 C)	 ជំងឺបែះសែបែក 
	 	ដោយសារខ្វះវីតា	 មីន	 B	 (វីតាមីននៅក្នងុសាច់)	 ជំងឺហើម/ស្ពកឹដោយខ្វះវីតាមីន	 B	 (កែមុវីតាមីន	 B	ដែលមាននៅក្នងុ	 
	 ធញ្ញជាតិ	សណ្តែក	និងថ្លើម)	និងជំងឺកង្វះវីតាមីន	B	(វីតាមីនសមែប់ផ្តល់ថមពល)	គឺជាការរីករាលដលដែលបាន 
	 សង្កែតឃើញជាទូទៅបំផុត	 ដែលកើតចែញពីការពុំមានលទ្ធភាពគែប់គែន់ក្នុងការទទួលបានមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 នៅក្នុងចំណោមបែជាជនដែលពឹងផ្អែកលើជំនួយម្ហូបអាហាររ	 ។	 តាមរយៈការបែកាន់ខា្ជាប់ចំណុចនែះនៅក្នុងចិត្ត 
	 បញ្ហាកង្វះខាតនែះ	 គួរតែូវបានដោះសែយតាមរយៈអន្តរាគមន៍	 ក្នុងចំណោម		បែជាជនទាំងអស់	 បូករួមទាំងធ្វើការ 
	 ពែយាបាលបុគ្គលមា្នាក់ៗផងដែរ។	
 
2.	 ការធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័	 និងការពែយាបាលជំងឺកង្វះមីកែសូារធាតុចិញ្ចមឹដែលមិនបង្ហាញរោគសញ្ញា	 ៖	 ជំងឺកង្វះមីកែ	ូសារ	ធាតុ	 
	 ចិញ្ចឹមដែលមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាអាចធ្វើឲែយមានលទ្ធផលសុខភាពអវិជ្ជមាន	 ក៏ប៉ុន្តែគែអាចរកវាឃើញដោយផ្ទាល់់	 
	 ដោយពុំធ្វើការពិនិតែយជីវៈគីមីនោះឡើយ។	 ទាក់ទងនឹងករណីជំងឺស្លែកសា្លាំង	 (ខ្វះឈាមកែហម)	 ការធ្វើពិសោធន ៍
	 ផ្នែកជីវៈគីមី		គឺអាចធ្វើទៅបាន	ដោយអាចអនុវត្តបានយ៉ាងងយសែលួនៅក្នងុផ្នែកនែះ	(សូមមើលបទដ្ឋាន	បា៉ាន់		បែមា	ណ 
	 ពីសន្តិសុខសែបៀង	 និងអាហារូបត�ម្ភទី	 2	 សែចក្តីណែនាំទី	 6	 នៅទំព័រ	 156	 និងចំណុចបន�ែមទី	 5	 ៖	 ការវាស់	 
	 វែងពីសារៈ	សំខាន់នែសុខភាពសាធារណៈទាក់ទងនឹងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម)	 ។	 សូចនាករដោយបែយោលអាច 
	 បែើបែស់បានដើមែបីបា៉ាន់បែមាណពីហានិភ័យនែកង្វះខាតសារធាតុទំាងនែះក្នងុចំណោមបែជាជនដែល	ទទួលរង	 ផលប៉ះ 
	 ពាល់	 និងកំណត់ថតើពែលណដែលតែវូការកែលម្អការទទួលទានអាហារ	ឬ	ការបែើបែស់ជីវជាតិបន�ែម	(សូមមើល 
	 បទដ្ឋាន	បា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភទី	2	សែចក្តីណែនាំទី	 6	នៅទំព័រ	 156	និងចំណុចបន�ែម 
	 ទី	5	៖	ការវាស់វែងពីសារៈសំខាន់នែសុខភាពសាធារណៈទាក់ទងនឹងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម)។

3.	 ការបង្ការ	 ៖	 យុទ្ធសាសែ្ដនានាសមែប់បង្ការជំងឺកង្វះសារធាតុចិញ្ចមឹ	 គឺមានរៀបរាប់ដោយសង្ខែបនៅក្នងុផ្នែកសន្តសុិខ 
	 សែបៀង	-	ផ្នែកផ្ទែរសែបៀងអាហារ	(សូមមើលសន្តសុិខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តពីីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	1	នៅទំព័រ180)។ 
	 ការបង្ការក៏តែូវការផងដែរនូវការគែប់គែងជំងឺផែសែងៗ	 ដូចជាការឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ	 ជំងឺកញែ្ជិល	 និងការឆ្លងជំង ឺ
	 បា៉ារា៉ាសុីត	 រួមមាន	 ជំងឺគែុនចាញ់	 និងជំងឺរាគរូសដែលបំផ្លាញការរកែសាទុកមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	 (សូមមើលសែវាសុខ 
		 សំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពកុមារទី	1-2	នៅទំព័រ	321-323)	។	ការតែៀមបង្ការសមែប់ការពែយាបាល	គឺពាក់ព័ន្ធ 
	 នឹងការបង្កើតឲែយមានការកំណត់ករណី	 និងគោលការណ៍ណែនាំផែសែងៗសមែប់ការពែយាបាល	 ពែមទាំងបែព័ន្ធនា	នា	 
	 សមែប់ស្វែងរកករណីដ៏សកម្ម	។

4.	 ការបែើបែស់មីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងការពែយាបាលជំងឺទូទៅ	 ៖	 ការផ្តល់បន�ែមនូវមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមគួរតែូវបានដក់		 
	 បញ្ចូលទៅក្នុងការបង្ការ	 និងការពែយាបាលជំងឺមួយចំនួន។	 ការផ្ដល់ឲែយនែះរួមមានការផ្តល់បន�ែមវីតាមីន	 A	 ពែមជា	 
	 មួយនឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិល	 និងជាតិស័ង្កសីលាយជាមួយនឹងអំបិលសមែប់បំពែញជាតិទឹកតាមរយៈការ 
	 ផឹក(ORS)	 ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំនានាសមែប់ពែយាបាលជំងឺរាគ	 (សូមមើលសែវាសុខភាព 
	 សំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពកុមារទី	1-2	នៅទំព័រ	321-323	និងបទដ្ឋានស្តីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ទារក	និង	កុមារ 
	 តូចទី	2	នៅទំព័រទី	160)	។
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៤. សន្តិសុខសេបៀង 
 

	 ការឆ្លើយតបផ្នែកសន្តសុិខសែបៀងគួរមានគោលដៅបំពែញតមែវូការសមែប់រយៈពែលខ្ល	ី ដោយមិនមាន	 "ការឈឺចាប់" 
និងកាត់បន�យតមែូវការរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការទទួលយកយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយដែលកំពុង	
រងការខូចខាត	និងក្នុងការរួមចំណែកដល់ការសា្តារឡើងវិញនូវសន្តិសុខសែបៀងសមែប់រយៈពែលវែងឡើយ។
 
	 ការបា៉ាន់		បែមាណដ៏តែឹមតែូវមួយពិនិតែយទៅលើភាពសមសែប	 និងលទ្ធភាពអនុវត្តបាននូវជមែើសនានា	ក្នុងការឆ្លើយ 
តបបែកបដោយសកា្តានុពលភាព	 (សូមមើលបទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	 និងអាហារូបត�ម្ភទី	 1	 នៅទំព័រ	
150)។	ការឆ្លើយតបផ្នែកសន្តិសុខសែបៀងនៅក្នុងផ្នែកនែះ	តែូវបានបែមូលផ្ដុំទៅជាបទដ្ឋានសមែប់សន្តិសុខសែបៀងទូទៅ	
ការផ្ទែរ	សែបៀងអាហារ	ការផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់	និងការឆ្លើយតប	ផ្នែករបរចិញ្ចឹមជីវិត។	

	 បែសិនបើមានតមែូវការសែបៀងអាហារទមែង់សមសែបនែការផ្ទែរគួរតែូវបានធ្វើការពិចារណហើយកញ្ចប់សែបៀង 
អាហារគួរតែូវបានជែើសរីសដោយបែុងបែយ័ត្ន	 ទាំងសមែប់ការផ្ទែរជារបស់របរ	 ប័ណ្ណទូទាត់។	 ការឆ្លើយតបផ្នែក	
របរចិញ្ចឹមជីវិតរួមមាន	ផលិតកម្មបឋម	បែក់ចំណូលការងរ	លទ្ធភាពទំនិញ	និងសែវាកម្មផែសែងៗនៅតាមទីផែសារ។	

	 ការផ្ទែរ	សាច់បែក់	 និងប័ណ្ណទូទាត់អាចបែើបែស់សមែប់ទំនិញ	 និងសែវាកម្មផែសែងៗយ៉ាងចែើននៅក្នងុផ្នែកសន្តសុិខ
សែបៀង	ក៏ដូចជា	សមែប់ផ្នែកផែសែងៗទៀតផងដែរ	។	ការយល់ដឹងពីសមត�ភាពទីផែសារ	និងគំរូសមសែបសមែប់ការផ្តល់គឺ
មាន	សារៈ		សំខាន់ណស់សមែប់ការរៀបចំអន្តរាគមន៍នានាផ្នែកសន្តិសុខសែបៀង	។

	 បទដ្ឋានសន្តសុិខសែបៀងពិចារណ	ទៅលើធនធានផែសែងៗ	 ដើមែបីបំពែញតមែវូការសែបៀងអាហារទំាងសមែប់បែជាជន 
ទូទៅ	 និងបែជាជនដែលងយរងគែះ	ជាក់លាក់	 ដែលស�ិតក្នុងគែះថ្នាក់កាន់តែខា្លាំង	 ទាក់ទងនឹងអាហារូបត�ម្ភ។ 
លុះ	តែត	ែតមែវូការទំាងនែះតែវូបានឆ្លើយតប		បើមិនដូច្នែះទែ	ការឆ្លើយតបណមួយដែលមានគោលដៅធ្វើការពែយាបាលជំងឺ 
អតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	 នឹងមានឥទ្ធិពលតិចតួចតែប៉ុណោ្ណោះ	 ដោយសារថ	 អ្នកទាំងឡាយដែលជាសះសែបើយពីជំងឺ	 
អតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភនោះនឹងវិលទៅរកបរិបទនែការទទួលទានអាហារមិនគែប់គែន់ដែលជាហែតុធ្វើឲែយសា្ថានភាព 
អាហារូបត�ម្ភរបស់ពួកគែទំនងជានឹងធា្លាក់ចុះដុនដបសារជាថ្មី	។

	 វិធីសាសែ្តកំណត់គោលដៅ	ផ្ដល់	 	និងចែកចាយគួរកាត់		បន�យហានិភ័យនានាទាក់ទងនឹងកំហុសឆ្គងក្នុងការដក ់
បញ្ចូល	និងការផត់ចែញ	។	ហានិភ័យនែះរាប់បញ្ចូលទាំងហានិភ័យដែលម្ហូបអាហារ	សាច់បែក់	ឬ	ជំនួយផែសែងៗទៀត 
តែូវបានបែើបែស់ដោយកែុមបែដប់អាវុធខុសគោលដៅ	។	ជាការសំខាន់បំផុត	 គឺតែូវធានាថ	អន្តរាគមន៍ផ្នែកសន្តិសុខ	
សែបៀងមិនតែូវបានគែបង្វែរឲែយទៅជាជម្លាះកាន់តែអាកែក់ឡើយ	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

បទដ្ឋានស្តីពីសន្តិសុខសែបៀងទី	1	៖	សន្តិសុខសែបៀងទូទៅ

បែជាជនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយសែបៀងអាហារមនុសែសធម៌ដែលធានាការរស់រានមានជីវិត	និងលើកកម្ពស់		
សែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់ពួកគែ	និងជួយទប់សា្កាត់ការបាត់បង់ទែពែយសមែបត្តិរបស់ពួកគែ	និងកសាងសមត�ភាព	ទប់ទល់	
ឲែយបានចែើន	តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 រៀបចំការឆ្លើយតបនានាពីដំបូងដើមែបីបំពែញតមែូវការចំពោះមុខ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។	

	 គិតគូរអំពីការចាត់វិធានការផែសែងៗដើមែបីគំាទែ	ការពារ	និងលើកកម្ពស់សន្តសុិខសែបៀង	(សូមមើលសែចក្ត	ីណែនំាទី	2)	

	 ការឆ្លើយតបនានាដោយផ្អែកទៅលើការវិភាគដែលតែឹមតែូវ	 ផលបែយោជន៍នែការឆ្លើយតប	 ហានិភ័យដែលពាក ់
	 ពន័្ធ	និងការចំណយផែសែងៗ	និងយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហារបស់បែជាជន	(	សូមមើលសែចក្ត	ីណែនំាទី	3)។

	 រៀបចំយុទ្ធសាសែ្តផ្ទែរ	 និងចាកចែញសមែប់គែប់ការឆ្លើយតបទាំងអស់ទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	 បង្កើនការយល់ 
	 ដឹងអំពីយុទ្ធសាសែ្តទាំងនោះ	និងអនុវត្តវានៅពែលដែលសមសែប	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)។

	 ធានាថ	 អ្នកទទួលផលមានលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទែសមសែប	 រាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់ចំណែះដឹង	 ជំនាញ 
	 និងសែវាកម្មផែសែងៗដែលចាំបាច់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

	 ការពារ	 និងអភិរកែសបរិសា្ថានធម្មជាតិពីការបំផ្លិចបំផ្លាញបន�ែមទៀតនៅគែប់ពែលនែការឆ្លើយតបទាំងអស់	 (សូម 
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។

	 តែួតពិនិតែយដើមែបីកំណត់ពីកមែិតនែការទទួលបាន	និងលទ្ធភាពទទួលបានពីសំណក់កែុម	និងបុគ្គលខុសៗគា្នានូវបទ 
	 អន្តរាគមន៍	និងធានាឲែយមានការគែបដណ្តប់ទាំងសែុងទៅលើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 
	 ដោយពុំមានការរីសអើង	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)	។

	 វាយតម្លែដើមែបីវាស់វែងពីបែសិទ្ធភាពនែការឆ្លើយតបទៅលើសែដ្ឋកិច្ចតាមមូលដ្ឋាន	 បណ្តាញសង្គម	 របរចិញ្ចឹមជីវិត 
	 និងបរិសា្ថានធម្មជាតិ	 ហើយធានាថ	 រាល់ការរកឃើញទាំងឡាយតែូវបានចែករំលែក	 និងបែើបែស់យ៉ាងមាន 
	 	បែសិទ្ធភាព	ដើមែបីឲែយមានឥទ្ធិពលទៅលើការឆ្លើយតបណមួយបន�ែមទៀត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	8)។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បែជាជនទាំងអស់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 ហើយកំពុងតែូវការការឆ្លើយតបផ្នែកសន្តិសុខ 
	 សែបៀងទទួលបានជំនួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការអាទិភាពរបស់ពួកគែ	 ការពារការបាត់បង់ផ្នែកទែពែយសមែបត្តិ	 
	 របស់ពួកគែ	ផ្តល់ជមែើសឲែយពួកគែ	និងលើកកម្ពស់សែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់ពួកគែ	។

	 កែមុគែសួារទំាងឡាយមិនបែើបែស់យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហាដែលអវិជ្ជមាន	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	3)។

	 ជមែើសនែការទទួលយកសាច់បែក់	 ប័ណ្ណទូទាត់	 ឬ	 ការបញ្ចូលគា្នារវាងជមែើសទាំងនែះ	 គឺផ្អែកទៅលើការបា៉ាន ់
 បែមាណ	និងការវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់	(សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត ់
	 ទី	1	នៅទំព័រទី	200)	។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការផ្ដល់អាទិភាពលើការឆ្លើយតបដើមែបីសងែ្គោះជីវិត	 ៖	 ការចែកចាយសែបៀងអាហារ	 សាច់បែក់	 ឬ	 ប័ណ្ណទូទាត	់ ឬ 
  ការបញ្ចូលគា្នារវាងចំណុចទាំងនែះ	 	 គឺជាការឆ្លើយតបដំបូងបង្អស់ចំពោះអសន្តិសុខសែបៀងធ្ងន់ធ្ងរ។	 	បែភែទផែសែងៗ 
	 ទៀតនែការឆ្លើយតបក៏គួរតែូវបានពិចារណផងដែរ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្គត់ផ្គង់សែបៀងអាហារ	 ការចែញលិ	ខិត 
	 បដិសែធ	 តម្លែបណោ្ណោះអាសន្ន	 កម្មវិធីការងរ	 ការគាំទែផ្នែកផលិតសមែប់ជាមុខរបរ	 ការដកចែញពីស្ដុក	 ការផ្តល់ 
	 អា	ហារកែៀម	និងការគំាទែដល់ទីផែសារ។	នៅពែលដែលទីផែសារនានាកំពុងដំណើរការ	និងអាចចែញចូលបាន	ហើយដែល	
	 មិនមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរផែសែងៗទាក់ទងនឹងអតិផរណ	អាទិភាព	 គឺអាចជាការបង្កើតឡើងវិញនូវការរៀបចំទីផែសារឲែយ		មាន 
	 	សភាពធម្មតាវិញ	 និងធ្វើឲែយសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការឡើងវិញដោយផ្តល់ឲែយនូវការងរ	 (សូមមើលផ្នែក	ទី	 
	 ផែសារ	 និងអន្តរាគមន៍សន្តិសុខសែបៀងនៅក្នុងឯកសារយោង	និងឯការសមែប់អានបន�ែម)។	យុទ្ធសាសែ្តនានាបែប 
	 នែះអាចមានលក្ខណៈសមសែបជាងការផ្តល់សែបៀងអាហារ	 បែសិនបើយុទ្ធសាសែ្តនោះ	 ផ្តល់ផលបែយោជន៍ផែសែងៗ 
	 ដែលការគាំទែដល់របរចិញ្ចឹមជីវិត	 កាត់បន�យភាពងយរងគែះនាពែលអនាគត	 និងលើកកម្ពស់សែចក្តីថ្លែថ្នូរ។	 
	 ទីភា្នាក់ងរទាំងឡាយតែូវពិចារណថតើអ្នកផែសែងៗទៀតកំពុងធ្វើអ្វីដើមែបីធានាថ	 ការឆ្លើយតបរួមគា្នាផ្តល់នូវធនធាន 
	 និងសែវាកម្មផែសែងៗដែលបំពែញឲែយគា្នាទៅវិញទៅមក។

2.	 គាំទែ	 ការពារ	 និងលើកកម្ពស់សន្តិសុខសែបៀង	 ៖	 ចំណុចនែះរួមបញ្ចូលការឆ្លើយតប	 និងការតស៊ូមតិយ៉ាងចែើន។ 
	 ក្នុងពែលកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការចំពោះមុខ	 និងការថែរកែសាទែពែយសមែបត្តិសមែប់ផលិតគឺជាអាទិភាពនៅក្នុង 
	 ដំណក់កាលដំបូងនែគែះមហន្តរាយ	 ការឆ្លើយតបនានាគួរតែូវបានរៀបចំផែនការ	 ដោយមានចក្ខុវិស័យរយៈ	ពែល 
	 	វែងឆ្ងាយ	 និងដក់បញ្ចលូជាមួយការឆ្លើយតបផែសែងៗនៅក្នងុផ្នែកដទែទៀត	។	នៅក្នងុរយៈពែលខ្ល	ីវាក៏អាចមាន	លទ	្ធភាព 
	 ផងដែរក្នងុការសមែចឲែយបាននូវសន្តសុិខសែបៀងតាមរយៈយុទ្ធសាសែ្តចិញ្ចមឹជីវិតផ្ទាល់របស់បែជាជន	 ។	ទោះជាយ៉ាង 
	 ណក៏ដោយ	 យុទ្ធសាសែ្តមានសែប់នានាដែលរួមចំណែកដល់សន្តិសុខសែបៀង	 និងការពារសែចក្តីថ្លែថ្នូរគួរតែូវបាន 
	 គាំទែ	 ។	ការឆ្លើយតបផ្នែកសន្តិសុខសែបៀងតែូវការពារកុំឲែយការបាត់បង់ទែពែយសមែបតិ្តបន�ែមទៀត	នាំទៅរកការបែមូល 
	 	បានវិញនូវទែពែយសមែបត្តដិែលបាត់បង់ដោយសារគែះមហន្តរាយ	 និងបង្កើនសមត�ភាពទប់ទល់នឹងមុខសញ្ញាហានិភ័យ 
	 នានានៅពែលអនាគត	។

3.	 ហានិភ័យទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហា	 ៖	យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហាដែលរួមចំណែកដល់សន្តិសុខ 
	 សែបៀង	 និងសែចក្តថី្លែថ្នរូគួរតែវូបានគំាទែ	។	ក៏បុ៉ន្តែយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហាអាចមានការចំណយចែើន	ឬ	បង្កើត		 
	 ឲែយ		មាន	ហានិភ័យផែសែងៗតាមរយៈការបង្កើនភាពងយរងគែះ(សូមមើលបទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តសុិខសែបៀង	និង
	 អាហារូបត�ម្ភទី	1	នៅទំព័រ	150)។	ដូច្នែះរាល់ហានិភ័យទាំងឡាយតែូវធ្វើការកំណត់ឲែយបានឆប់រហ័សតាមដែល			អាច		 
	 ធ្វើទៅបាន		 ហើយធ្វើអន្តរាគមន៍តាំងពីដំបូងដើមែបីជួយបែជាជនឲែយជៀសផុតពីការពឹងផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្តែ	ដោះ	 
	 សែយ	បញ្ហា	នានា។	 ឧទាហរណ៍	 ការផ្តល់អុស	 និង/ឬ	 ជើងកែនដែលបែើបែងគែប់គែន់អាចបញ្ចៀសបាននូវការ 
	 បែើបែស់ចែើនហួសហែតុនូវធានធានធម្មជាតិផែសែងៗ	 ពែមទាំងការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អសន្តិសុខនានា។	 ការ 
	 ផ្តល់សាច់បែក់អាចជៀសវាងបាននូវការលក់ទែពែយសមែបតិ្ត	 និងដីធ្លីទាំងសោកសា្តាយ	 (សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពី	 
	 ការការពារទី	1	នៅទំព័រទី	33)។

4.	 យុទ្ធសាសែ្តចែកចែញ	 និងផ្លាស់ប្ដូរ	 ចាំបាច់តែូវធ្វើការគិតគូរតាំងពីដំណក់កាលដំបូង	 ជាពិសែសនៅកន្លែងដែល 
	 ការឆ្លើយតបអាចមានភាពស្មុគសា្មាញសមែប់រយៈពែលវែង	 ឧទាហរណ៍	 ការផ្តល់សែវានានាដោយឥតគិតថ្លែដែល 
	 ជា	ទូទៅតែវូបានគែគិតថ្លែ	 ដូចជា	 សែវាបសុសត្វ	 ដែលអាចនឹងធ្វើឲែយមានការលំបាកក្នងុការសន្នដិ្ឋានពីសែវាដែលតែវូ 
	 បង	ថ់្លែ	 ។	មុនពែលបញ្ចប់កម្មវិធី	 ឬ	ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ដំណក់កាលថ្មីមួយទៀត	វាតែូវតែមានភ័ស្តុតាងទាក់ទង 
	 នឹងការរីកចមែើន	 ឬ	 ដែលថអ្នកពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀតដែលល្អអាចទទួលខុសតែូវបាន។	 ចំពោះករណីទាក់ទងនឹង 
	 	ការផ្ទែរសែបៀងអាហារ	សាច់បែក់	 និង/ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់	 វាអាចនឹងចាំបាច់តែូវផែសារភា្ជាប់ជាមួយនឹងបែព័ន្ធការពារសង្គម 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ដែលមានសែប់	 ឬ	បែព័ន្ធបណ្តាញសុវត�ិភាពរយៈពែលវែង	 ឬ	ការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាល	និងមា្ចាស់	ជំនួយនានា 
	 ដើមែបីបង្កើតបែព័ន្ធផែសែងៗដែលដោះសែយអសន្តិសុខសែបៀងរាុំរ៉ែ	។

5.	លទ្ធភាពទទួលបានចំណែះដឹង	ជំនាញ	និងសែវាកម្ម	៖	 រចនាសម្ព័ន្ធគែប់គែងគួរតែូវបានរៀបចំឡើង	និងធ្វើផែនការ 
	 រួមគា្នាជាមួយអ្នកបែើបែស់ដើមែបីឲែយរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះមានភាពសមសែប	 និងអាចរកែសាបានពែញលែញ	 ដែលនៅ 
	 កន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	 វាមានអាយុកាលលើសពីរយៈពែលអន្តរាគមន៍ទៅទៀត	 ។	 បុគ្គលមួយចំនួនមានតមែូវ	 
	 ការជាក់លាក់មែនទែន	 ឧទាហរណ៍កុមារដែលកំពែដោយសារជំងឺអែដស៍បានបាត់បង់ព័ត៌មាន	 និងការផ្ទែរជំនាញ 
	 ផែសែងៗដែលកើតមាននៅក្នុងគែួសារ	ហើយដែលអាចនឹងតែូវបានផ្តល់ឲែយតាមរយៈ	សែវាកម្ម	ដែលសមសែបនានា។

6.	 ផលប៉ះពាលទ់ៅលើបរិសា្ថាន	 ៖	 មូលដ្ឋានធនធានធម្មជាតិសមែប់ការផលិត	 និងការចិញ្ចមឹជីវិតរបស់បែជាជនដែល 
	 ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគគែះមហន្តរាយ(និងរបស់បែជាជនដែលជាមា្ចាស់ផ្ទះ)	គួរតែូវបានការពារ	។	ផលប៉ះ	ពាល់ 
	 ទៅលើបរិសា្ថានគួរតែវូបានគិតគូរក្នងុពែលធ្វើការបា៉ាន់បែមាណ	 និងធ្វើផែនការឆ្លើយតបណមួយ	 ។	 ឧទាហរណ៍	 
	 បែជាជន	ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរុំតែូវការរបស់របរសមែប់ដុតចម្អិនអាហារ	ដែលជាហែតុអាចនាំទៅរកការកាប់ 
	 បំផ្លាញពែឈើនៅក្នុងមូលដ្ឋានយ៉ាងឆប់រហ័ស។	 ការចែកចាយម្ហូបអាហារដែលតែូវការចម្អិនក្នុងរយៈពែលយូរ 
	 នឹងតែូវការថមពលសមែប់ដុតចម្អិនកាន់តែចែើន	 ដែលធ្វើឲែយប៉ះពាល់ខា្លាំងទៅលើបរិសា្ថាន	 (សូមមើលសន្តិសុខ 
	 សែបៀង	-	បទដ្ឋាន	ស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	2	នៅទំព័រ	184)	។	ការឆ្លើយតបនានាក៏អាចជួយសា្តារបរិសា្ថានឡើង 
	 វិញពីការបំផ្លិច	 បំផ្លាញបានផងដែរ	 ។	 ឧទាហរណ៍	ការកាត់បន�យការស្ដុកទុកស្មានឹងជួយកាត់បន�យសមា្ពោធទៅល 
	 វាលស្មានៅពែលមានគែះរាំងស្ងួតដោយធ្វើឲែយមានស្មាដុះចែើនថែមទៀតសមែប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់សត្វ។ 
	 នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	 ការឆ្លើយតបនានាតែូវកសាងសមត�ភាពរបស់បែជាជនក្នុងការគែប់គែងធនធាន 
	 ធម្មជាតិ	 ជាពិសែស	 នៅពែលកំពុងផ្គត់ផ្គង់ធនធានផែសែងៗទៀត	 ។	 ហានិភ័យនែការឆ្លើយតបមួយដែលបណ្តាល 
	 ឲែយមានភាពតានតឹង	 ឬ	 ធ្វើឲែយភាពតានតឹងកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅលើធនធានធម្មជាតិ	 និងបង្កឲែយមានជម្លាះ 
	 ថមពលគួរតែូវបានវាយតម្លែ	និងកាត់បន�យ	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	1	នៅទំព័រ	33)។

7.	 ការគែបដណ្តប់	 លទ្ធភាពទទួល	 និងភាពអាចទទួលយកបាន	 ៖	 អ្នកទទួលផល	 និងលក្ខណៈសមែបត្តិរបស់ពួកគែ 
	 គួរតែូវបានបា៉ាន់បែមាណ	 ហើយចំនួនរបស់ពួកគែតែូវបានបំបែកទៅតាមភែទ	 អាយុ	 និងតែូវបានវាយតម្លែនៅមុន 
	 	ពែល		កំណត់ពីកមែតិនែការចូលរួមរបស់កែមុផែសែងៗគា្នា	 (ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសចំពោះកែមុដែលងយ 
	 រងគែះ)។	 ការចូលរួមតែូវបានកំណត់ជាផ្នែកមួយតាមរយៈភាពងយសែួលនែលទ្ធភាពទទួលបាន	 និងភាពដែល 
	 អាច	ទទួល	យកបានចំពោះសកម្មភាពនានារបស់អ្នកចូលរួម។	ទោះបីជាការឆ្លើយតបផ្នែកសន្តិសុខសែបៀងមួយចំនួន 
	 តែូវបានផ្ដោតទៅលើសកម្មផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ	 ក៏ការឆ្លើយតបទាំងនោះមិនតែូវមានការរីសអើងដោយអយុត្តិធម ៌
	 នោះទែហើយតែូវតែអាចទទួលយកបានសមែប់បែជាជនដែលងយរងគែះ	 និងការពារអ្នកពឹងផ្អែកទៅលើការ 
	 ឆ្លើយបតទាំងនោះ	 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកុមារផងដែរ។	 ឧបសគ្គនានាអាចនឹងរឹតតែបិតដល់ការចូលរួមតាមរយៈ 
	 ការកាត់បន�យសមត�ភាពធ្វើការងរ	 បន្ទុកការងរ	 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅផ្ទះ	 ការមានផ្ទែពោះ	 ការចិញ្ចឹមបីបាច់	 និងការ	 
	 ថែទំាកុមារ	 ពែមទំាងអ្នកដែលមានជំងឺ	 និងពិការភាពផងដែរ។	 ការជម្នះឧបសគ្គទំាងអស់នែះទាមទារឲែយធ្វើការកំណត់ 
	 ពីសកម្មភាពនានាដែលស�ិតនៅក្នុងសមត�ភាពរបស់កែុមទាំងអស់នែះ	 ឬ	 ការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគាំទែដែលសម 
	 សែប។	 យន្តការកំណត់ទិសដៅដែលផ្អែកលើស្វ័យជែើសរីសគួរតែូវបានបង្កើតឡើងបនា្ទាប់ពីមានការពិភាកែសាយ៉ាង 
	 ពែញលែញជាមួយគែប់កែមុទំាងអស់ក្នងុចំណោមបែជាជន	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	2	នៅទំព័រទី	36)។

8.	 ការតែួតពិនិតែយ	 និងការវាយតម្លែ	 ៖	 វាមានភាពចាំបាច់ណស់ក្នុងការតែួតពិនិតែយពីសា្ថានភាពសន្តិសុខសែបៀងដែល	 
	 កាន់តែទូលំទូលាយឡើងក្នុងគោលបំណងបា៉ាន់បែមាណពីការជាប់ទាក់ទងបន្តនែអន្តរាគមន៍	 កំណត់ពីពែលវែលា 
	 ការដក់ចែញនូវសកម្មភាពជាក់លាក់នានា	ណែនំាពីការកែបែផែសែងៗ	ឬ	គមែងថ្មីៗ 	និងកំណត់ពីតមែវូការណ	មួយ
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 សមែប់ធ្វើការតស៊ូមតិ។	 ការវាយតម្លែគួរផ្អែកទៅលើលក្ខណវិនិច្ឆ័យរបស់គណៈកមា្មាធិការផ្តល់ជំនួយអភិវឌែឍន ៍
	 ដែលតែវូបានកត់តែទុកដោយអង្គការដើមែបីសហបែតិបត្តកិារ	 និងអភិវឌែឍន៍សែដ្ឋកិច្ច	(OECD)	ដែលវាស់វែងពីចំណុច 
	 នានាដូចខាងកែម	៖	ភាពទាក់ទង	 	ភាពសមសែប	 	ភាពផែសារភា្ជាប់	 	ភាពសែបគា្នា	 	ភាពគែបដណ្តប់បែសិទ្ធិផល	 
	 បែសិទ្ធភាព	និងឥទ្ធិពល	។

៤.១. សន្តិសុខសេបៀង - ការផ្ទេរសេបៀងអាហារ

 គោលបំណងនែការផ្ទែរសែបៀងអាហារ				គឺដើមែបីធានាថបែជាជនមានលទ្ធភាពទទួលបានដោយសុវត�ិភាពនូវ	សែបៀង		
អាហារដែលមានគុណភាព	 និងបរិមាណគែប់គែន់	ហើយមានមធែយាបាយផែសែងៗក្នុងការរៀបចំ/ចម្អិន	 និងទទួលទាន	
អាហារនោះ	ដោយសុវត�ភិាព	។
 
	 ការផ្តល់សែបៀងអាហារ	(ដោយឥតគិតថ្លែជាទូទៅតែវូបានណែនំាឲែយអនុវត្តនៅពែលដែលបា៉ាន់បែមាណឃើញ	ថ		វា	មាន		ភាព 
ចំាបាច់ដោយផ្តាតគោលដៅទៅលើអ្នកទំាងឡាយដែលតែូវ		ការសែបៀងជាទីបំផុតនិងតែូវបញ្ចប់	ទៅវិញនៅពែលអ្នកទទួល 
ទទួលផលទំាងឡាយបានសា្តារសមត�ភាពឡើងវិញដើមែបីផលិត	 ឬ	 បែើបែស់សែបៀងអាហាររបស់ខ្លនួ	តាមរយៈមធែយាបាយ 
	ផែសែងៗទៀត។	អ្នកទទួលផលអាចនឹងតែវូការប្ដរូ	ទៅទមែង់ផែសែងៗទៀត	នែការផ្តល់ជំនួយដូច	ជា	ការផ្ទែរដោយ	មានលក្ខ	ខ័ណ្ឌ	ឬ	
ការឆ្លើយតបផ្នែករបរចិញ្ចឹមជីវិត។	 ពួកគែអាចនឹងតែូវការ	 ការផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែមទៅ		លើ	របប	អាហារទូទៅណមួយ
សមែប់បុគ្គលទំាងឡាយដែលស�តិនៅក្នងុហានិភ័យ	(ឧ.	កុមារអាយុ	ពី	6-59	ខែ		និង		ស្តែ	ីដែលមានផ្ទែពោះ	ឬ	បំបៅ	ដោះ	
កូន)	 ។	ការងរនែះអាចនឹងធ្វើជាទូទៅ	 ឬ	ទៅតាមគោលដៅកំណត់ដោយផ្អែកលើបរិបទ	ជាក់ស្តែង(សូមមើលបទដ្ឋាន
ស្តពីីការគែប់គែងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 និងកង្វះមីកែសូារ	ធាតុចិញ្ចមឹទី	 1	នៅទំព័រ	 165)។ 
 
	 ទំាងសមែប់ការផ្តល់សែបៀងអាហារទូទៅ	 និងការផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែមរបបអា	ហារ	ដែល	 តែូវយកទៅផ្ទះតែូវបានផ្តល់		
ឲែយនៅពែលដែលអាចធ្វើទៅបាន។	 ការផ្តល់ចំណីអាហារនៅនឹងកន្លែងតែូវបានអនុវត្តតែនៅពែលដែលបែជាជនពុំ	មាន 
	មធែយាបាយផែសែងៗក្នុងការចម្អិន	អាហារដោយខ្លួនឯង	 (ភា្លាមៗបនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយកើតឡើង	ឬ	ក្នុងពែល	ប	ែជា 
ជនកំពុងផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង)	នៅកន្លែងដែលអសន្តិសុខនឹងធ្វើឲែយអ្នក	ទទួលសែបៀងអាហារសមែប់យកទៅផ្ទះនោះ	ស�ិតក្នុង 
ហានិភ័យ	ឬ	សមែប់ការ	ផ្តល់ចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	(របបអាហារដែលតែូវយកទៅ
ផ្ទះអាចនឹងធ្វើការចែកចាយ	នៅតាមសាលារៀននោះតែម្ដង)។
 
	 	 ការ	គែប់គែងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់	 (SCM)	 តែវូតែមានភាពរឹងមាំ	 និងមានគណនែយែយភាពយ៉ាងពិសែស	 បើមិនដូច្នែះទែ
អាយុជីវិតទាំងឡាយអាចនឹងស�ិតទៅក្នុងភាពផែសងពែងភា្លាមៗ	 ហើយការផ្ទែរសែបៀងអាហារ	 ជាទូទៅគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់	
មួយនែការឆ្លើយតបចំពោះ	គែះ	មហន្តរាយ	។	បែព័ន្ធផ្តល់	និងការចែកចាយគួរតែូវបានតែួតពិនិតែយនៅគែប់ដំណក់កាល 
ទំាងអស់ដោយ	 រៀបញ្ចលូទំាងថ្នាក់សហគមន៍ផងដែរ	 ហើយតមា្លាភាពតាមរយៈការទំនាក់ទំនងដ៏មានបែសិទ្ធភាពអាចដើរ				
តួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយផងដែរ។	 ការវាយតម្លែទៅតាមពែលវែលាកំណត់តែវូផែសព្វផែសាយពីលទ្ធផលរកឃើញនានា	ហើយតែវូ	 
ពិភាកែសាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផែសែងៗ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន	ផង	
ដែរ	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

សន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	1	៖	តមែូវការអាហារូបត�ម្ភទូទៅ

ធានាថ	 តមែវូការអាហាររូត�ម្ភនានារបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយដោយរាប់	 

បញ្ចូលទាំងអ្នកដែលស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យបំផុតផងដែរ	តែូវបានឆ្លើយតប	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
 បែើបែស់កមែិតនែលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារដែលមានគុណភាព	 និងបរិមាណគែប់គែន់ដើមែបីកំណត់ថ	  
	 	តើសា្ថានភាពនោះមានស�ែរភាព	ឬ	ទំនងជាមានការធា្លាក់ចុះ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	ទី	4-5)។

 រៀបចំការផ្ទែរសែបៀងអាហារដោយឈរលើមូលដ្ឋាននែតមែូវការធ្វើផែនការដំបូង	ជាលក្ខណៈបទដ្ឋានសមែប់អាហារ	
	 ថមពល	មានបែូតែអុីន	ជាតិខា្លាញ់	និងមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	ដោយធ្វើការកែសមែួលទៅតាមសា្ថានភាពជាក់ស្តែងក្នុង 
	 មូលដ្ឋាន	(សូមមើលសូចនាករសំខាន់	ៗ	សែចក្តីណែនាំទី	2	និងចំណុចបន�ែមទី	6	៖តមែូវការអាហារូបត�ម្ភ)។

	 ធានាថលទ្ធភាពទទួលបានអាហារូបត�ម្ភសមសែបរបស់បែជាជន	 និងការគាំទែផ្នែកអាហារូបត�ម្ភតែូវបានការពារ 
	 លើកកម្ពស់	និងគាំទែ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-8)	។

	 ធានាថ	 កុមារអាយុពី	 6-24ខែមានលទ្ធភាពទទួលបានអាហារបន�ែមដែលមានជីវជាតិ	 មានថមពល	 ហើយសែ្តដីែល 
	 មានផ្ទែពោះ	និងបំបៅដោះកូនមានលទ្ធភាពទទួលបានការគំាទែផ្នែកអាហារូបត�ម្ភបន�ែម	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី2)។ 

	 ធានាថ	 គែួសារទាំងឡាយដែលមានសមាជិករបស់ខ្លួនមានជំងឺរាុំរ៉ែ	 រូមមានអ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍	 និងសមាជិក 
	 ផែសែងៗដែលមានកាលំបាក	 ឬ	 ភាពងយរងគែះជាក់លាក់	 មានលទ្ធភាពទទួលបានអាហារូបត�ម្ភសមសែប	 និង 
	 ការគាំទែផ្នែកអាហារូបត�ម្ភគែប់គែន់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6-8)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

 មានលទ្ធភាពទទួលបានចំណីអាហារផែសែងៗយ៉ាងចែើនគែប់គែន់	 រួមមាន	 អាហារចមែបង	 (ធញ្ញជាតិ	 ឬ	 
	 អាហារមើម)	អាហារជំនួយការលូតលាស់	(ឬ	ផលិតផលសាច់សត្វ)	និងបែភពជាតិខា្លាញ់	ដែលទំាងអស់នែះ	ឆ្លើយតប	 
	 ទៅនឹងតមែវូការអាហារូបត�ម្ភ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2-3	និងទី	5)	។	

	 មានលទ្ធភាពទទួលបានអំបិលអ៊ីយ៉ូតគែប់គែន់សមែប់កែុមគែួសារភាគចែើនបំផុត	 (>90%)	 (សូមមើលសែចក្ត ី
	 ណែនាំទី	2-4	និងចំណុចបន�ែមទី	6	៖	តមែូវការអាហារូបត�ម្ភ)	។

	 មានលទ្ធភាពទទួលបានគែប់គែន់នូវបែភពវីតាមីនបន�ែម	 (ឧ.	 ធញ្ញជាតិជំនួយការលូតលាស់	 ធញ្ញជាតិតែីងៀត) 
	 បែសិនបើអាហារគោលផលិតឡើងពីពោត	ឬ	ល្ពោ	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	 2-3	និងចំណុចបន�ែមទី	 5	 ៖	ការ	 
	 វាស់វែងពីសារៈសំខាន់នែសុខភាពសាធារណៈទាក់ទងនឹងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	 ពែមទាំងចំណុចបន�ែមទី	 6	 ៖ 
	 តមែូវការអាហារូបត�ម្ភ)	។
 
	 មានលទ្ធភាពទទួលបានគែប់គែន់នូវបែភពកែុមជីវជាតិ	 B	 បន�ែម	 (ឧ.	 ធញ្ញជាតិជំនួយការលូតលាស់	 ធុពា្ញជាតិ	 
	 ស៊ុត)	បែសិនបើអាហារគោលផលិតឡើងពីអង្ករសមែិត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2-3)	។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

 មានលទ្ធភាពទទួលបានគែប់គែន់នូវបែភពជីវជាតិផ្តល់ថមពលគែប់គែន់នៅកន្លែងដែលបែជាជនពឹងផ្អែកទៅលើ 
	 របប	អាហារដែលមានកមែិតបំផុត(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2-3)។

 គា្មានករណីជំងឺខ្វះជីវជាតិដោយសារការមិនទទួលទានផ្លែឈើ	 ជំងឺបែះសែបែកដោយខ្វះជីវជាតិ	 B	 ជំងឺហើម/ស្ពឹក	 
	 ដោយខ្វះជីវជាតិ	B	ឬ	បញ្ហាកង្វះកែុមជីវជាតិ	B	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5	និងចំណុចបន�ែមទី	5	៖	ការវាស់វែង	
	 ពីសារៈសំខាន់នែសុខភាពសាធារណៈទាក់ទងនឹងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម)។

 អតែបែវា៉ាឡង់នែកង្វះជីវជាតិ	A	និងភាពស្លែកសា្លាំងដោយសារខ្វះជាតិដែក	និងជំងឺខ្វះជាតិអ៊ីយ៉ូតមិនមែនជាចំណុច	
		 សំខាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈនោះទែ	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	 5	 ចំណុបន�ែមទី	 5	 ៖	 ការវាស់វែងពីសារៈ 
	 សំខាន់នែសុខភាពសាធារណៈទាក់ទងនឹងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម)។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការបកសែយអំពីលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារ	 ៖	 លទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារអាចវាស់វែងបានតាម	 
	 រយៈ	ឧបករណ៍នានា	 ដូចជា	 ពិន្ទុស្តីពីការទទួលទានអាហារ	 ឬ	 ឧបករណ៍ផែសែងៗសមែប់វាស់ពីរបបអាហារ	 ។	 វិធី	 
 សាសែ្ត		នានាដែលផ្ដោតលើកមែិតលម្អៀងមួយចំនួន	ដូចជា	សន្តិសុខសែបៀង	ការចែញចូលទៅកាន់ទីផែសាររបរចិញ្ចឹម 
	 ជីវិតសុខភាព	 និងអាហារូបត�ម្ភ	 អាចមានភាពតែឹមតែូវក្នុងការកំណត់ថតើសា្ថានភាពមួយមានស�ែរភាព	 ឬ	 ធា្លាក់ចុះ	 
	 ហើយថតើអន្តរាគមន៍ផ្នែកសែបៀងអាហារមានភាពចាំបាច់ដែរឬទែ	 (សូមមើលបទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខ 
	 សែបៀងនិង	អហារូបត�ម្ភទី	1	នៅទំព័រ	150)។

2.	 តមែវូការអាហារូបត�ម្ភ	 និងការធ្វើផែនការរបបអាហារ	 ៖	 ការបា៉ាន់សា្មាននានាខាងកែមអំពីតមែូវការអបែបបរមារបស ់

	 បែជាជនគួរតែវូបានបែើបែស់សមែប់ការធ្វើផែនការរបបអាហារទូទៅ	 ដោយតួលែខនានាតែវូបានកែសមែលួសមែប់ 

	 បែជាជនខុសៗគា្នាដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងចំណុចបន�ែមទី	6	៖	តមែូវការអាហារូបត�ម្ភ	៖	

	 -			2100គីឡូការឡូរី/មា្នាក់/ថ្ងែ	

	 -	10%	នែថមពលសរុបតែូវបានផ្តល់ដោយជាតិបែូតែអុីន

	 -	17%	នែថមពលសរុបតែូវបានផ្តល់ដោយជាតិខា្លាញ់

	 -	ការទទួលទានមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមគែប់គែន់

	 របបអាហារទូទៅអាចរៀបចំបានដោយបែើបែស់ឧបករណ៍សមែប់រៀបចំផែនការរបបអាហារ	 (ឧ.	 NutVal)។	នៅ 
	 កន្លែងដែលបែជាជនពំុមានលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអហារណមួយទាល់តែសោះ	 របបអាហារដែលគែចែកចាយតែវូ 
	 ឆ្លើយតបទៅនឹងតមែវូការអាហារូបត�ម្ភសរុបរបស់ពួកគែ។	 ការបា៉ាន់សា្មានដែលមានការឯកភាពចំាបាច់តែវូបង្កើតឡើង 
	 សមែប់បរិមាណជាមធែយមនែអាហារដែលអាចទទួលយកបានចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 (សូមមើល 
	 បទ	ដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តសុិខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភទី	1	នៅទំព័រទី	150)។	បនា្ទាប់មករបបអាហារផែសែងៗគួរតែវូ
	 បានរៀបចំផែនការ	ដើមែបីបំពែញភាពខុសគា្នារវាងតមែវូការអាហារូបត�ម្ភ	 និងអ្វដីែលបែជាជនអាចផ្តល់ដោយខ្លនួឯងបាន 
	 ហែតុដូច្នែះហើយបែសិនបើតមែូវការតាមបទដ្ឋាន	គឺ	 2100	គីឡូកាឡូរី/មា្នាក់/1ថ្ងែ	ហើយការបា៉ាន់បែមាណកំណត់ថ 
	 បែជាជនក្នុងចំណោមបែជាជនគោលដៅអាចទទួលបានជាមធែយម	500គីឡូកាឡូរី/មា្នាក់/ថ្ងែ	ពីការខិតខំបែឹងបែង	ឬ	 
	 ពបីែភពធនធានផ្ទាល់របស់ពួកគែ	នោះរបបអាហារតែវូរៀបចំដើមែបីផ្តល់ឲែយ	គឺ	2100	-	500	=	1600កាឡូរី/មា្នាក់/ថ្ងែ។	
	 កែពីបរិមាណថមពលក្នុងរបបអាហារ	ការគិតគូរអំពីជាតិបែូតែអីុន	សារធាតុខា្លាញ់	 និងវីតាមីន	ពែមទាំងសារធាត ុ
	 ដែលផែសែងៗនៅក្នុងការរៀបចំផែនការសែបៀងអាហារមានសារៈសំខាន់ណស់។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

 

	 បែសិនបើរបបអាហារមួយតែវូបានរៀបចំឡើងដើមែបីផ្តល់បរិមាណថមពលគែប់បែភែទរបស់អាហារ	 របបអាហារនោះ 

	 តែូវតែផ្ទុកបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមគែប់មុខទាំងអស់	 ។	 	 បែសិនបើរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់តែមួយផ្នែកន 

	 តមែូវការថមពលរបស់អាហារ	 នោះគែអាចរៀបចំវាបានដោយបែើបែស់វិធីសាសែ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាសែ្តទាំង 
	 ពីរ	 ។	 បែសិនបើបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ម្ហូបអាហារផែសែងៗទៀតដែលមាន	 សមែប់បែជាជនពុំតែូវបានគែដឹង 
	 របបអាហារគួរធ្វើការរៀបចំឡើងដើមែបីផ្តល់សារធាតុចិញ្ចមឹដែលមានតុលែយភាពហើយ	 ដែលសមមាតែទៅនឹងបរិមាណ 
	 ថមពលនែរបបអាហារ	 ។	 បែសិនបើបរិមាណសារធាតុចិញ្ចមឹរបស់អាហារផែសែងៗទៀតដែលមានសមែប់បែជាជន 
	 តែូវបានគែដឹង	 នោះរបបអាហារតែូវរៀបចំឡើងដើមែបីបំពែញបន�ែមទៅលើចំណីអាហារទាំងនែះតាមរយៈការបំពែញ 
	 កង្វះខាតអាហារូបត�ម្ភផែសែងៗ	 ។	 	 តួលែខនែការរៀបចំផែនការជាមធែយមសមែប់របបអាហារទូទៅតែវូគិតគូរអំពីតមែវូ 
	 ការបន�ែមរបស់សែ្តីមានផ្ទែពោះ	 និងសែ្តីដែលបំបៅដោះកូន។	 ចំណីអាហារដែលគែប់គែន់	 និងអាចទទួលយកបាន 
	 សមែប់កុមារតូចគួរដក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបបអាហារ	ទូទៅដូចជាចំណីអាហារផែសំគែឿងដើមែបីបង្កើនរសជាតិ	(សូមមើល	
	 បទដ្ឋានស្តីពីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូចទី	 2	នៅទំព័រ	 160)	។	សមភាពគួរតែូវបានធានាដើមែបីឲែយ 
	 មានការផ្ដល់របបអាហារសែដៀងៗគា្នាដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 និងបែជាជនបែហាក់បែហែលគា្នាក្នងុ	 
	 កែុមតូច	។	អ្នកធ្វើផែនការនានាតែូវដឹងថកមែិតរបបអាហារខុសៗគា្នានៅក្នុងសហគមន៍ដែលនៅជិតៗគា្នាអាចបង្កឲែយ 
	 មានភាពតានតឹង	 ។	 ការសែូបយកបរិមាណមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមចែើនហូសកមែិតអាចធ្វើឲែយមានការផលប៉ះពាល់	 
	 ហើយការធ្វើផែនការរបបអាហារចំាបាច់តែវូគិតគូរពីបញ្ហានែះ	 ជាពិសែសបែសិនបើផលិតផលអាហារដែលបានបង្កើន 
 
	 រសជាតិខុសៗគា្នាយ៉ាងចែើនតែូវបានដក់បញ្ចូល	។

3.	 ការទប់សា្កាត់ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	និងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមធ្ងន់ធ្ងរ	៖

	 បែសិនបើសូចនាករអាហារសំខាន់ៗតែវូបានឆ្លើយតប		នោះការធា្លាក់ចុះកាន់តែអាកែកន់ែសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភរបស់

	 បែជាជននឹងតែូវបានទប់សា្កាត់	 ហើយវិធានការផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដ៏គែប់គែន់ក៏មានផងដែរដើមែបីបង្ការជំង ឺ

	 ផែសែងៗ	ដូចជា	ជំងឺកញែ្ជលិ	 ជំងឺគែនុចាញ់និងជំងឺបា៉ារា៉ាសីុត(សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ-បទដ្ឋានស្តពីីការគែប់គែង 

	 ជំងឺឆ្លងទី	1-2	នៅទំព័រ	312-314)	។		ការធានាឲែយមានបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមគែប់គែន់នៅក្នុងរបបអាហារជំនួយ 

	 អាចនឹងជួបការលំបាកនៅក្នុងសា្ថានភាពនានាដែលមានបែភែទអាហារផែសែងៗ	 តិចតួច	 ។	 ជមែើសផែសែងៗសមែប ់

	 បង្កើនគុណភាពហារូបត�ម្ភនៅក្នងុរបបអាហារ	 រួមមាន	 ការបង្កើនជីវជាតិ	 របស់របរសមែប់ផលិតអាហារគោលការ 

	 ដក់បញ្ចូលចំណីអាហារផែសំដែលបង្កើនជីវជាតិ	 ការដក់បញ្ចលូអាហារដែលទិញបានតាមមូលដ្ឋានដើមែបីបំពែញអាហា- 

	 រូបត�ម្ភដែលបាត់បង់	 និង/ឬ	ការបែើបែស់ផលិតផលជំនួយអាហារដែលសមែបូរជាតិលីពីត	 ចំណីអាហារដែល	សមែបូរ	 

	 អាហារូបត�ម្ភ	ចំណីអាហារដែលអាចទទួលទានបាន	ឬ	មែសៅ	ឬ	ថ្នាំគែប់ដែលមានមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមចែើនមុខ។		

	 ផលិតផលទំាងនែះតែវូផ្ដោតគោលដៅទៅ	រកបុគ្គលទំាងឡាយដែលងយរងគែះ	ដូចជាកុមារអាយុពី	6	 -	24ខែ	ឬ	 ពី	 

	 6	 -	 56ខែ	 ឬ	សែ្តីមានផ្ទែពោះ	និងសែ្តីបំបៅដោះកូន	។	កែពីនែះ	នៅកន្លែងដែលអាហារសមែបូរជីវជាតិអាចរកបាន 

	 នៅក្នុងមូលដ្ឋាន	 ការបង្កើនបរិមាណអាហារនៅក្នុងរបបអាហារទូទៅដើមែបីសមែួលឲែយមានការផ្លាស់ប្តូរអាហារចែើន 

	 ថែមទៀតអាចតែវូបានពិចារណ	ក៏បុ៉ន្តែបែសិទ្ធភាពតម្លែ	និងឥទ្ធពិលទៅលើទីផែសារតែវូតែគិតគូរជាដច់ខាត	។		 	

	 ជមែើសផែសែងៗទៀត	ដែលតែូវយកចិត្តទុកដក់ផងដែរដើមែបីទប់សា្កាត់កង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមនោះរួមមាន	វិធានការ	

	 ផ្នែកសន្តសិខុសែបៀងដើមែបីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានអាហារដែលសមែបរូអាហារបូត�ម្ភ	(សូមមើលបទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណ 

	 ពីសន្តិសុខសែបៀង	 និងអាហារូបត�ម្ភទី	 1	 នៅទំព័រ	 150	 និងសន្តិសុខសែបៀង	 -	 បទដ្ឋានស្តីពីការចិញ្ចឹមជីវិត 

	 ទី1-2	នៅទំព័រ	 204-208)	។	ការបាត់បង់មីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមដែលអាចកើតមានក្នុងអំឡុងពែលដឹកជញ្ជូនរកែសាទុក 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 កែ	ច្នែ	 និងចម្អិន	 និងលទ្ធភាពរក	បានផ្នែកជីវសាសែ្ដនូវទមែង់គីមីខុសៗគា្នារបស់វីតាមីន	 និងសារធាតុរ៉ែផែសែងៗ	 គួរ 

	 តែវូបានយកចិត្តទុកដក់ផងដែរ។	
4.	 ការពិនិតែយតាមដនលើការបែើបែស់របបអាហារ	 ៖	 សូចនាករសំខាន់ៗលើកឡើងពីលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀង 
	 អាហារក៏ប៉ុន្តែមិនបានកំណត់បរិមាណបែើបែស់សែបៀងអាហារ	ឬ	លទ្ធភាពរកបានសារធាតុចិញ្ចឹម	ផ្នែកជីវសាសែ្ដ 
	 ឡើយ។	ការវាស់វែងដោយផ្ទាល់ពីការទទួលទានអាហារូបត�ម្ភនឹងបង្កឲែយមានតមែូវការដែលពុំមានលក្ខណៈបែកដ
	 និយមសមែប់ការបែមូលព័ត៌មាន	 ។	 ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយការបែើបែស់នែះអាចធ្វើការបា៉ាន់សា្មានដោយបែយោល 
	 បានតាមរយៈការបែើបែស់ព័ត៌មានដែលបានមកពីបែភពផែសែងៗ។	 បែភពទាំងនែះរួមមានការពិនិតែយតាមដនលទ្ធ 
	 ភាពរកបានសែបៀងអាហារ	 និងការបែើបែស់នៅតាមផ្ទះ	ការបា៉ាន់បែមាណពីតម្លែសែបៀងអាហារ	 និងសែបៀងអាហារ 
	 ដែលមាននៅតាមទីផែសារ	ក្នងុមូលដ្ឋាន	ការពិនិតែយមើលផែនការ	និងរបាយការណ៍ចែកចាយជំនួយសែបៀងអាហារ		និង 
	 ការបា៉ាន់បែមាណពីការចែកចាយណមួយនូវអាហាររធម្មជាតិនិងការរៀបចំធ្វើការបា៉ាន់បែមាណផែសែងៗផ្នែកសន្តិសុខ 
	 សែបៀង	 	។	 	 	ការបែងចែកអាហារនៅតាមគែួសារទំនងជាមិនមានភាពស្មើគា្នាជានិច្ចនោះទែ	ហើយអ្នកដែលងយរង 
	 គែះ	អាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ខា្លាងំ	ក៏បុ៉ន្តែជាទូទៅគែមិនមានលទ្ធភាពធ្វើការវាស់វែងពីទិដ្ឋភាពទំាងនែះបានឡើយ។
	 យន្តការចែកចាយដែលសមសែប	 (សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	 -	 បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	 5	 នៅទំព័រ	 
	 192)	 ការជែើសរីសម្ហូបអាហារ	 និងការពិភាកែសាជាមួយបែជាជនដែលទួទួលរងផលប៉ះពាល់បែហែលជាជួយរួម 
	 ចំណែកធ្វើឲែយបែសើរឡើងនូវការបែងចែកសែបៀងអាហារតាមផ្ទះ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	1	នៅទំព័រ	55)។

5.	 មនុសែសចាស់	 អាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំងកា្លាពីគែះមហន្តរាយនានា។	 កតា្តាហានិភ័យនានាដែលកាត់បន�យ 
	 លទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារ	និងអាចបង្កើនតមែវូការសាធាតុចិញ្ចមឹផែសែងៗ	រួមមាន	ជំងឺ	និងពិការភាព	ភាពឯកកោ 
		 ភាពធុញថប់ផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គម	 ចំនួនសមាជិកចែើនក្នុងគែួសារ	 ភាពតែជាក់	 និងភាពកែីកែ។	 មនុសែសចាស់ 
	 គួរមានលទ្ធភាពទទួលបានបែភពម្ហបូអាហារផែសែងៗដោយងយសែលួ(រាប់បញ្ចលូទំាងការផ្ទែរសែបៀងអាហារផងដែរ)។
	 ចំណីអាហារនានាតែូវមានលក្ខណៈងយសែួលក្នុងការរៀបចំចម្អិន	 និងទទួលទាន	 ហើយតែូវឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវ 
	 ការបែូតែអុីនបន�ែម	និងមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមសមែប់មនុសែសចាស់។

6.	 បែជាជនផ្ទុកមែរោគអែដស៍	 អាចបែឈមមុខនឹងហានិភ័យកាន់តែចែើនទាក់ទងនឹងជំងឺដែលបណ្តាលមក	 ពីអតុលែយ 
	 ភាពអាហារូបត�ម្ភដោយសារកតា្តាជាចែើន	។	កតា្តាទំាងនែះរួមមានការទទួលទានអាហារតិចតួចដោយ	សារបាត់បង់ភាព
	 សែកឃ្លាន	ឬ	ការលំបាកក្នងុការទទួលទាន	ការសែបូយកសារធាតុចិញ្ចមឹបានតិចតួច	ដោយសារការរាគរូសបា៉ារា៉ាសីុត 
	 ឬ	ការខូចខាតកោសិកាក្នុងពោះវៀនបមែបមែួលនែការបម្លែងអាហារក្នុងរាងកាយ	និងការឆ្លងជំងឺផែសែងៗ		និងមាន 
	 ជំងឺរាុំរ៉ែ	 ។	 	 តមែូវការថមពលរបស់អ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍មាន	 ការកើនឡើងទៅតាមដំណក់កាលនែការឆ្លងរោគ 
	 និមួយៗ	។	 អ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍ចាំបាច់តែូវធានាថ	ពួកគែតែូវរកែសាអាហារូបត�ម្ភ	 និងសុខភាពឲែយបានល្អតាមដែល 
	 អាចធ្វើទៅបានដើមែបីពនែយារការវិវឌែឍទៅជាជំងឺអែដស៍។	ការកិន	និងការបង្កើនជីវជាតិម្ហបូអាហារ	ឬ	ការផ្តល់ចំណី	អាហារ 
	 បន�ែមដែលមានរសជាតិ	ឬ	ផែសំ	ចូលគា្នា	ឬ	ជីវ	ជាតិបំប៉នអាហារលក្ខណៈឯកទែស	គឺជាយុទ្ធសាសែ្តដែលអាចធ្វើទៅ 
	 បានដើមែបីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានរបបអាហារមួយគែប់គែន់។	 នៅក្នុងសា្ថានភាពមួយចំនួន	 វាអាចមានភាពសម 
	 សែបក្នងុការបង្កើនបរិមាណសរុបនែរបបអាហារនិមួយៗ។	 គួរយកចិត្តទុកដក់ផងដែរទៅលើការផ្តល់ថ្នាពំនែយារជីវិត	 
	 (ART)	ហើយអាហារូបត�ម្ភដែលមានតួនាទីជួយទែទែង់អាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នងុការទទួលយក	 និងការបែកាន់ 
	 ខា្ជាប់នូវការពែយាបាលនែះ។
  
7.	 ជនពិការ	 ៖	 បុគ្គលពិការទាំងឡាយអាចបែឈាមនឹងហានិភ័យខា្លាំងកា្លាពីការដែលតែូវគែបំបែកចែញពីសមាជិក 
	 គែសួារជិតស្នទិ្ធ					និងអ្នកថែទំាបែចំារបស់ពួកគែក្នងុពែលមានគែះមហន្តរាយកើតឡើង។		ពួកគែក៏អាចបែឈម	មុខផង 
	 ដែរទៅនឹងការរីសអើងដែលធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារ។	ការខិតខំបែឹងបែងនានាគួរ 
	 តែវូបានធ្វើឡើងដើមែបីកំណត់	 	 និងកាត់បន�យហានិភ័យទំាងនែះតាមរយៈការធានាលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារ	 
	 ការបង្កើតយន្តការផែសែងៗដែលគាទំែដលក់ារផ្តលម់្ហបូអាហារ	(ឧ.	ការផ្តលស់ា្លាបពែ	នងិបពំងប់តឺ	ការបង្កើត	បែពន័្ធផែសែង 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ៗសមែប់ចុះសួរសុខទុក្ខដល់ផ្ទះ	 ឬ	ការចុះជួបផ្ទាល់)	 និងការធានាលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារដែលសមែបូរ 
	 ថម	ពល	 និងជីវជាតិផែសែងៗ។	 ហានិភ័យផែសែងៗទាក់ទិននឹងអាហារូបត�ម្ភរួមមានការលំបាកក្នុងការទំពារនិងលែប 
	 (ដែលនាំឲែយការទទួលទានអាហារថយចុះ	 និងឈ្លក់/សា្លាក់)	 ទីតំាង	 ឬ	 ឥរិយបថមិនសមសែបក្នងុពែលកំពុងទទួល 
	 ទាន	សមត�ភាពផ្លាស់ទីថយចុះធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពចែញចូលទៅរកអាហារ	និងពន្លពឺែះអាទិតែយ	(ប៉ះពាល់ដល់	
	 សា្ថានភាពវីតាមីន	D)	និងការទល់លាមកដែលអាចកើតមាន	ឧទាហរណ៍	ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលមានជំងឺស្វតិដែជើង 
	 ដោយសារបញ្ហាផ្នែកខួកែបាល។

8.	 អ្នកថែទាំង	 និងអ្នកដែលតែូវគែថែទាំ	 អាចបែឈមមុខនឹងឧបសគ្គផែសែងៗទាក់ទងនឹងអាហារូបត�ម្ភជាក់លាក់មួយ 
	 ចំនួន	 ឧទាហរណ៍	 ពួកគាត់អាចមានពែលវែលាតិចតួចក្នុងការទៅទទួលយកសែបៀងអាហារដោយសារពួកគាត់មាន 
	 ជំងឺ	 ឬកពុំងមើលថែអ្នកជំងឺ	ហើយពួកគាត់អាចមានតមែវូការកាន់តែចែើនក្នងុការថែរកែសាអនាម័យខ្លនួបែណ	។	 ពួកគាត់ 
	 អាចមានទែពែយសមែបត្តិតិចតួចសមែប់ប្តរូយកម្ហបូអាហារដោយសារតែការចំណយផែសែងៗទៅលើការពែយាបាល	 ឬ	ការ 
	 ធ្វើបុណែយសពជាដើម	 ហើយពួកគាត់អាចបែឈមមុខនឹងភាពអាប់ឱនក្នុងសង្គម	 និងថយចុះនូវលទ្ធភាពទទួលបាន 
	 យន្តការគំាទែរបស់សហគមន៍	។	វាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែលថ	អ្នកថែទំាទំាងឡាយទទួបានការគំាទែ	ហើយមិន 
	 តែវូបានមើលរលំងទាកទ់និនងឹការថែទាបំគុ្គលទាងំឡាយដែលងយរងគែះ។	ការគាទំែដែលផ្តលឲ់ែយតែវូដោះសែយ 
	 ទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារ	 អនាម័យខ្លួនបែណ	 សុខភាព	 ពែមទាំងការគាំទែ	 និងការការពារផ្នែកចិត្តសាសែ្ត	 
	 សង្គម	។	បណ្តាញសង្គមផែសែងៗដែលមានសែប់	អាចតែវូបានបែើបែស់ដើមែបីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់សមាជិក 
	 នានា	 ដែលតែវូបានជែើសរីសក្នងុចំណោមបែជាជនដើមែបីឲែយទទួលខុសតែវូក្នងុផ្នែកទំាងនែះ	 (សូមមើលគោលការណ៍ 

 ស្តីពីការការពារទី4	នៅទំព័រ	41)។	

សន្តិសុខសែបៀង	 -	 បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	 2	 ៖	ភាពសមសែប	 និងភាពអាចទទួលយកបាន 

សែបៀងអាហារផែសែងៗដែលផ្តល់ឲែយមានលក្ខណៈសមសែប	និងអាចទទួលយកបានសមែប់អ្នកទទួលទាំងឡាយ 
ដើមែបីឲែយពួកគែអាចបែើបែស់សែបៀងអាហារទាំងនោះបែកបដោយបែសិទ្ធភាព	 និងមានបែសិទ្ធិផលនៅតាម 
គែសួារ។ 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
 ពិគែះយោបល់ជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពែលរៀបចំការបា៉ាន់បែមាណ			និងកម្មវិធ ី
	 ស្តីពីភាពអាចទទួលយកបានភាពសាុំ	 និងភាពសមសែបនែសែបៀងអាហារ	 	ហើយធានាថ	 	លទ្ធផលនានាបានផ្តល់	 
	 ព័ត៌មានដល់ការសមែចផែសែងៗស្តីពីជមែើសម្ហូបអាហារ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។ 
 បា៉ាន់បែមាណពីសមត�ភាពរបស់បែជាជនក្នងុការរកែសាទុកម្ហបូអាហារ	 លទ្ធភាពរបស់ពួកគែក្នងុការទទួលបានទឹក	 និង 
	 ថមពល	ពែលវែលាសមែប់ចម្អនិអាហារ	 និងតមែវូការសមា្ភារៈសមែប់តែបំន្លែនៅពែលជែើសរីសបែភែទម្ហបូអាហារ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)។
 នៅពែលចែកម្ហូបអាហារផែសែងៗ	 ដែលគែមិនទមា្លាប់ទទួលទានសូមផ្តល់ការណែនាំផែសែងៗអំពីការរៀបចំឲែយបានសម 
	 សែប	ដល់បែជាជនដែលជាអ្នករៀបចំម្ហូបអាហារទាំងនោះ	ហើយជាការល្អតែូវធ្វើឡើងជាភាសាក្នុង	 មូលដ្ឋាន	 (សូម 
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។
  បែសិនបើចែកចាយធញ្ញជាតិទាំងមូល	 តែូវធានាថ	 	 អ្នកទទួលទាំងឡាយមានមធែយាបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការកិន/ 

កែច្នែនៅតាមផ្ទះ	ឬ	មានលទ្ធភាពគែប់គែន់ក្នងុការបែើបែស់កន្លែងកិន/កែច្នែ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	3)។

	 ធានាថ	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានលទ្ធភាពទទួលបានរបស់របរសំខាន់ៗដែលសែបតាម	 វបែបធម៌ 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 បូករួមទាំងគែឿងផែសំផែសែងៗផងដែរ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។	
សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ការសមែចក្នុងកម្មវិធីផែសែងៗ	 តែូវផ្អែលលើការចូលរួមយ៉ាងពែញលែញរបស់បែជាជនគោលដៅទាំងអស់ក្នុងការ 
	 ជែើសរីសសែបៀងអាហារផែសែងៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី1	និងទី	4)	។

	 ការរៀបចំកម្មវិធីបានគិតគូរអំពីលទ្ធភាពទទួលបានទឹក	ថមពលសមែប់ចម្អិនអាហារ	និងសមា្ភារៈសមែប់កែច្នែម្ហូប 
	 អាហារ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី1-3)	។

	 មិនមានការចែកចាយជាទូទៅនូវផលិតផលធ្វើពីមែសៅ	 ឬ	 ទឹកដោះគោរាវ	 ឬ	 ទឹកដោះគោជាម្ហូបអាហារតែមួយមុខ 
	 ឡើយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

សេចក្តីណេនាំ
1.	 ភាពសាុំ	និងភាពអាចទទួលយកបាន	៖	ដោយសារតម្លែអាហារូបត�ម្ភ	គឺជាការយកចិត្តទុកដក់បឋមនៅពែលជែើស 
	 រីសកញ្ចបម់្ហបូអាហារ	 របស់របរបែើបែស់ផែសែងៗគួរមានលក្ខណៈសាមញ្ញចំពោះអ្នកទទួល	 និងមានសង្គតិភាពជាមួយ 
	 ផ្នែកសាសនា	និងទំនៀមទមា្លាប់វបែបធម៌	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការតមអាហារផែសែងៗសមែប់សែ្តីមានផ្ទែពោះ	និងសែ្ត ី
	 បំបៅដោះកូនផងដែរ។	 បែជាជនដែលងយរងគែះតែវូចូលរួមក្នងុការ	 ពិគែះយោបល់នានាស្តពីីការជែើសរីសម្ហបូ 
	 អាហារ	។	បែសិនបើតែវូបែើបែស់ម្ហូបអាហារដែលគែមិនទមា្លាប់ទទួលទាន	អាហារនោះតែវូមានរសជាតិសែដៀងនឹង 
	 អាហារក្នុងមូលដ្ឋាន	។	នៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លែ	និងសំណើដក់ទៅមា្ចាស់ជំនួយ	ជមែើសម្ហូបអាហារផែសែងៗ 
	 (ការដក់បញ្ចលូ	 និងការដកចែញ)	 គួរមាន	ការពនែយល់ឲែយបានចែបាស់លាស់។	នៅកន្លែងដែលគែះមហន្តរាយនានា	 
	 រារាំងដល់ការទទួលបានសមា្ភារៈផែសែងៗ	 សមែប់ចម្អិនអាហារ	គែតែូវផ្ដល់ម្ហូបអាហារដែលអាចទទួលទានបានតែម្ដង 
	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តពីីការផ្តល់	ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូចទី	2	នៅទំព័រ	160	)។	បើមិនមានសមា្ភារៈសមែប់ 
	 ចម្អិនអាហារ	ហើយទំនង	 ជាពុំមានជមែើសផែសែងទៀតក្នុងការផ្តល់ឲែយនូវអាហារដែលគែមិនទមា្លាប់ទទួលទាន	 “របប 
	 អាហារសមែប់ពែលមានភាពអាសន្ន”	ពិសែសៗអាចនឹងតែូវលើកមកពិចារណផងដែរ។	

2.	 ការរកែសាទុក	និងការរៀបចំម្ហូបអាហារ	៖		សមត�ភាពរបស់បែជាជនក្នុងការរកែសាទុកម្ហូបអាហារតែូវមានទំនាក់ទំនង 
	 ជាមួយនឹងការជែើសរីសសែបៀងអាហារ។		ចំពោះតមែវូការទឹក	សូមមើលបទដ្ឋានស្តពីីការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	ទី	1នៅទំព័រ	97។
	 ការបា៉ាន់បែមាណពីថមពលចំាបាច់តែវូធ្វើឡើងដើមែបីជួយសមែលួដល់ការជែើសរីសម្ហបូអាហារ	 និងធានាថអ្នកទទួល 
	 ផលអាចចម្អនិអាហារបានគែប់គែន់ដើមែបីជៀសវាងហានិភ័យដល់សុខភាព	 និងទប់	សា្កាត់ការបំផ្លាញបរិសា្ថានពែមទំាង 
	 ហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខដែលអាចកើតមានតាមរយៈការបែមូលអុសចែើនហួសហែតុ(សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការ 
	 ការពារទី	1	នៅទំព័រ	33)។	ជាទូទៅចំណីអាហារដែលផ្តល់ឲែយមិនតែវូទាមទារឲែយមានការចម្អនិក្នងុរយៈពែលយូរ	ឬបែើ 
	 បែស់ទឹកអស់ចែើនឡើយ។	 តាមធម្មតា	 ធញ្ញជាតិដែលបានកិនរួចហើយជួយកាត់បន�យរយៈពែលនែការចម្អនិ	 និងថម		 
	 ពលសមែប់ដុត	។	ចំពោះឧបករណ៍ចម្អិនអាហារ	-	សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារ 
	 ទី	6	នៅទំព័រ	197	និងបទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនសែបៀងអាហារទី	3-4	នៅទំព័រទី	273-274។	

3.	 ការកែច្នែម្ហបូអាហារ	៖		គែប់ធញ្ញជាតិទំាងមូលមានផលបែយោជន៍សមែប់ការរកែសាទុកបានកាន់តែយូរ	ហើយអាចមាន 
	 គុណតម្លែកាន់តែខ្ពស់សមែប់អ្នកទទួល។		គែអាចនឹងផ្ដល់ឲែយនូវធញ្ញជាតិទាំងមូលនៅកន្លែងដែលការបុក/កិននៅ 
	 តាមផ្ទះមានលក្ខណៈបែបបែពែណី	ឬ	នៅកន្លែងដែលអាចបែើបែស់មា៉ាសុីនកិនតាមមូលដ្ឋានបាន។	សមា្ភារៈផែសែងៗ 
	 អាចនឹងតែូវបានផ្តល់ឲែយសមែប់ការកិនដែលមានការខាតបង់តិចតួច	 ៖	 ធ្វើបែបនែះ	 ជួយបំបាត់មែរោគ	 ជាតិខា្លាញ់ 
	 និងអង់ហែសុីម	 (ដែលបណ្តាលឲែយមានក្លិនខារ)	 និងជួយបង្កើនរយៈពែលរកែសាទុកបានយូរ	ទោះបីជាវាកាត់បន�យជាតិ		 
	 បែូតែអុីនខ្លះក៏ដោយ។	ការកិន	 គឺជាការពែួយបារម្ភពិសែសមួយសមែប់	ពោត	 ៖	ពោតដែលបានកិនទាំងមូលអាច 
	 រកែសាទុកបានយូរតែឹមតែ	6-8សបា្តាហ៍ប៉ុណោ្ណោះ	ដូច្នែះហើយតែូវកិនវានៅពែលដែលជិតដល់ពែលតែូវបែើបែស់	។		
	 ចែបាប់ថ្នាក់ជាតិស្តីពីការនាំចូល	និងចែកចាយធញ្ញជាតិទាំងមូល	គឺចាំបាច់តែូវអនុវត្តតាម	។	ការចំណយលើការកិន 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 សមែប់អ្នកទទួល	គឺអាចធ្វើឡើងជាសាច់បែក់	ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់ដែលជាវិធីសាសែ្តមួយជំនួស	ឲែយការផ្ដល់ធញ្ញជាតិបន�ែម
		 ឬ	ការផ្តល់ឧបករណ៍សមែប់កិន	។

4.	 របស់របរសំខាន់ៗផ្នែកវបែបធម៌	 ៖	 	ការបា៉ាន់បែមាណតែូវរកឲែយឃើញគែឿងផែសំសំខាន់ៗដែលសែបតាមវបែបធម៌	 និង 
	 របស់របរជាអាហារផែសែងៗទៀតដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនែទមា្លាប់ទទួលទានម្ហូបអាហារបែចាំថ្ងែ	 (ឧ.	 គែឿងទែស 
	 ឬ	គែឿងហិរ	តែ)	 និងកំណត់ពីលទ្ធភាពរបស់បែជាជនក្នុងការទទួលបានរបស់របរទាំងនែះ។	 កញ្ចប់សែបៀងអាហារ 

	 គួរតែវូបានរៀបចំទៅតាមនោះជាពិសែសនៅកន្លែងដែលបែជាជននឹងពឹងផ្អែកលើរបបអាហារក្នងុរយៈពែលយ៉ាងវែង។

5.	 ទឹកដោះគោ	៖	មិនគួរធ្វើការចែកចាយដោយគា្មានកំណត់គោលដៅ		និងដោយមិនគិតថ្លែនូវអាហារសមែប់ទារក		ឬ 
	 មែសៅទឹកដោះគោ	ទឹកដោះគោរាវ	ឬ	ផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោធ្វើជាអាហារតែមួយមុខនោះទែ	(បូករួមទាំងទឹកដោះ	
	 គោសមែប់លាយជាមួយនឹងតែផងដែរ)	នៅក្នុងការចែកចាយម្ហូបអាហារទូទៅ	ឬ	កម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែម 
	 សមែបយ់កទៅផ្ទះពែះការបែើបែសដ់ោយមនិតែមឹតែវូអាចបណ្តាលឲែយមានហានភិយ័ធ្ងនធ់្ងរដលស់ខុភាព។		អន្តរា- 
	 គមន៍ណមួយពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដោះគោ	 តែូវតែសែបទៅនឹងសែចក្តីណែនាំបែតិបត្តិស្តីពីការផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ 
	 ទារក			និងកុមារតូច		កែមុអន្តរជាតិស្តពីីការផែសព្វផែសាយលក់អាហារជំនួសទឹកដោះមា្តាយ		ពែមទំាងសែចក្ដសីមែចរបស់ 
	 មហាសន្នបិាត	សុខភាពពិភពលោកដែលទាក់ទងជាបន្តបនា្ទាប់	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តពីីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	 
	 និងកុមារតូចទី	1-2	នៅទំព័	159-160)។

សន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	3	៖	គុណភាព	និងសុវត�ិភាពម្ហូបអាហារ

រាល់ម្ហូបអាហារដែលផ្តល់ឲែយ	គឺស័ក្ដិសមសមែប់មនុសែសទទួលទាន	និងមានគុណភាពសមសែប។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 ជែើសរីសម្ហបូអាហារនានាដែលសែបជាមួយនឹងបទដ្ឋានថ្នាក់ជាតិនៅក្នងុបែទែសរបស់អ្នកទទួល		និងបទដ្ឋានផែសែងៗ 
	 ទៀតដែលមានការទទួលសា្គល់ជាអន្តរជាតិ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)។

	 ចែកចាយម្ហូបអាហារនៅមុនពែលផុតកាលបរិច្ឆែទបែើបែស់	 ឬ	 នៅក្នុងអំឡុងពែលវាមានគុណភាព	 "ល្អបំផុត" 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

	 ពិគែះយោបល់ជាមួយអ្នកទទួលអំពីគុណភាពម្ហបូអាហារដែលផ្តល់ឲែយ	 ហើយចាត់វិធានការភា្លាមៗទៅលើបញ្ហានានា 
	 ដែលកើតមាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)។

	 ជែើសរីសការវែចខ្ចប់ម្ហូបអាហារឲែយបានតែឹមតែូវដែលមានភាពរឹងមាំ	ងយសែួលក្នុងការលើកដក់	រកែសាទុក	និងចែក 
	 	ចាយ	ហើយដែលមិនបង្កហានិភ័យដល់បរិសា្ថាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)។

	 បិទសា្លាកសញ្ញាលើកញ្ចប់ម្ហូបអាហារជា	 ភាសាដែលសមសែប។	 	 ចំពោះម្ហូបអាហារដែលបានវែចខ្ចប់តែូវបង្ហាញព ី
	 កាលបរិច្ឆែទផលិត			កន្លែងផលិត			កាលបរិច្ឆែទផុតកំណត់បែើបែស់សមែប់ម្ហូបអាហារដែលអាចមានហានិភ័យ	 
	 និងមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីបរិមាណអាហារូបត�ម្ភ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)។

	 ដឹកជញ្ជូន	និងរកែសាសែបៀងអាហារទុកក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌសមសែប	ដោយបែើបែស់ការអនុវត្តល្អបំផុតក្នុងការ	គែប់គែង	ការ
		 រកែសាទុក	រួមជាមួយនឹងការតែតួពិនិតែយលក្ខណៈជាបែព័ន្ធទៅលើគុណភាពម្ហបូអាហារ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	5)។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	
	 អ្នកទទួលទាំងអស់ទទួលបានម្ហូបអាហារដែលសែបទៅតាម	"គោលបំណង"។		ដើមែបីសុវត�ិភាពម្ហូបអាហារមិនតែូវ 
	 បង្កហានិភ័យដល់សុខភាពឡើយ	។		ដើមែបីគុណភាពម្ហូបអាហារតែូវសែបទៅនឹងបទដ្ឋានបច្ចែកទែសស្ដីពីគុណភាព 
	 និងមានអាហារូបត�ម្ភ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2	និងទី	4)។

	 ធ្វើការពិនិតែយតាមដនគណនែយែយភាពចំពោះការប្តងឹតវា៉ាទំាងអស់របស់អ្នកទទួលផលដែលខ្លនួបានទទួល	 និងបានធ្វើ	 
	 	ការដោះសែយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)។

សេចក្តីណេនា ំ

1.	 គុណភាពសែបៀងអាហារ	៖	សែបៀងអាហារទំាងឡាយតែវូអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានស្តពីីសែបៀងអាហារនៅក្នងុបែទែស 
	 របស់អ្នកទទួល	និង/ឬ	បទដ្ឋាន	Codex	Alimentaritus	ទាក់ទងនឹងគុណភាព	ការវែចខ្ចប់	ការបិទសា្លាកសញ្ញា	និង	 
	 "ភាពតែឹមតែូវទៅតាមគោលបំណង"។		សែបៀងអាហារតែូវ	 "ស័ក្ដិសមសមែប់មនុសែសទទួលទាន"	ក៏ប៉ុន្តែក៏តែូវ	 "សម 
	 សែបទៅនឹងគោលបំណង"	ផងដែរ។	នៅពែលសែបៀងអាហារពំុមានគុណភាពសមែប់បែើបែស់នៅក្នងុលក្ខណៈមួយ 
	 ដែលគែចង់បាន	 អាហារនោះមិនសមសែបទៅតាមគោលបំណងទែទោះបីជាវាសមសែបសមែប់ការទទួលទានរបស់ 
	 មនុសែសក៏ដោយ	 (ឧ.គុណភាពរបស់មែសៅមិនអាចយកទៅដុតជានំនៅតាមផ្ទះបានទែទោះបីជាវាមានសុវត�ភិាពសមែប់ 
	 	ការទទួលទានក៏ដោយ)។	ចំពោះការពិសោធមើលគុណភាពតែូវយកសំណកគំរូឲែយសែបទៅតាមផែនការ	ជែើសរីស 
	 សំណកគំរូ	 ហើយតែូវពិនិតែយមើលក្នុងលក្ខណៈជាបែព័ន្ធដោយទីភា្នាក់ងរដែលទិញដើមែបីធានាថ	 គុណភាពពិត	ជា	 
	 សមសែប។	នៅពែលដែលមានការតមែូវ	សែបៀងអាហារទាំងឡាយ	ទោះបីជាទិញតាមមូលដ្ឋាន	 ឬ	នាំចូលក៏ដោយ 
	 តែវូតែភា្ជាប់មកជាមួយនូវលិខិតបញ្ជាក់	 ភូតគាមអនាម័យ	ឬ	 លិខិតអធិការកិច្ចផែសែងៗ។	ការពិសោធន៍ទៅលើសំណក 
	 	គំរូចោះៗគួរតែូវបានអនុវត្តនៅតាមកន្លែងស្ដុកទុក។	ទាក់ទងនឹងការបាញ់ថ្នាំសមា្លាប់មែរោគ/សត្វល្អិត	 	 គួរបែើផលិត 
	 ផលដែលសមសែប	 និងតែូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនានាយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់។	 នៅពែលដែលទំនិញមានបរិមាណចែើន	 ឬ 
	 មានមន្ទិលសងែស័យនានា	ឬ	មានភាពមិនសែបគា្នាទៅលើគុណភាព	អ្នកអង្កែតគុណភាពឯករាជតែូវពិនិតែយមើលទំនិញ
		 ទាំងនោះ	។	ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអាយុកាល	និងគុណភាពទំនិញ	គឺអាចនឹងទទួលបានតាមរយៈ	លិខិតបញ្ជាក់	របស់
	 អ្នក	ផ្គត់ផ្គង់របាយការណ៍អធិការកិច្ចលើការគែប់គែងគុណភាព	សា្លាកសញ្ញានៅលើកញ្ចប់	 និង	 របាយការណ៍នៅក្នុង	 
	 ឃ្លាំង	។	ចំណីអាហារដែលមិនសែបតាមគោលបំណងគួរធ្វើការបោះចោលដោយបែុងបែយ័ត្ន	(សូមមើល	សន្តិសុខ 
	 សែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	4		សែចក្តីណែនាំទី	10	នៅទំព័រ	190)។	

2.	 សែបៀងអាហារបង្កាត់	 ៖	 តែវូឈ្វែងយល់ឲែយបានចែបាស់លាស់	 និងគោរពតាមបទបញ្ញត្តថិ្នាក់ជាតិទាក់ទងនឹងការទទួល 
	 និងការបែើបែស់សែបៀងអាហារដែលបង្កាត់ពូជ	។	បទបញ្ញត្តិទាំងនែះគួរតែូវបានពិចារណនៅពែលរៀបចំផែនការ 
	 ផ្ទែរសែបៀងអាហារដែលគែរំពឹងទុកថតែូវការនាំចូល។				

3.	 យន្តការប្តងឹតវា៉ា	 និងឆ្លើយតប	 ៖	 ទីភា្នាក់ងរទំាងឡាយតែវូធានាថ	 មានយន្តការគែប់គែន់សមែប់ប្តងឹតវា៉ា	 និងឆ្លើយ 
	 តបទាក់ទិននឹងគុណភាព	 និងសុវត�ិភាពសែបៀងអាហារដើមែបីឲែយមានគណនែយែយភាពចំពោះអ្នកទទួល	 (សូមមើបទ 
	 ដ្ឋានស្នូលទី	1	សែចក្តីណែនាំទី	2	នៅទំព័រ	56)។	

4.	 ការវែចខ្ចប់	៖		បែសិនបើអាចធ្វើទៅបាន			ការវែចខ្ចប់គួរធ្វើយ៉ាងណឲែយអាចចែកចាយបានដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយ 
	 មិនចំាបាច់ថ្លងឹឡើងវិញ	(ឧ.	ចូក)	ឬ	វែចខ្ចប់ឡើងវិញ	៖	ទំហំកញ្ចប់សមសែបអាចជួយធានាថ	បទដ្ឋានរបបអាហារ 
	 	អាហារ	តែូវបានគែឆ្លើយតប។	 ការវែចខ្ចប់ចំណីអាហារមិនតែូវមានសារផែសែងៗដែលទាក់ទាញផ្នែកនយោបាយ	 ឬ	 
	 សាសនា	 ឬ	 មានការបែងចែកឡើយ។	 ហានិភ័យផែសែងៗទៅលើបរិសា្ថានអាចកាត់បន�យបានជាអតិបរមាតាមរយៈ	 
	 ជមែើស	នែការវែចខ្ចប់	និងការគែប់គែងសមែបកកញ្ចប់	(ដូចជា	បាវ	និងកំប៉ុង	ជាដើម)។	ការវែចខ្ចប់ម្ហូបអាហារឆ្អិន 
	 សែប់	 (ដូចជាកែដសសមែប់ខ្ចប់ស្តើងៗ)	 តមែូវឲែយមានការតែួតពិនិតែយមើលជាក់លាក់	 ដើមែបីបោះចោលវាទៅវិញ 
	 ដោយមានសុវត�ិភាព។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

5.	 កន្លែងរកែសាទុក	 ៖	 ទីកន្លែងរកែសាទុកទាំងឡាយតែូវស្ងួត	 និងមានអនាម័យ	 និងតែូវបានការពារយ៉ាងពែញលែញ	 ពី	 
	 ល័ក្ខខ័ណ្ឌផែសែងៗនែអាកាសធាតុ	 និងមិនមានការបំពុលដោយសារធាតុគីមី	 ឬ	 កាកសំណល់ផែសែងៗ។	 កន្លែងទាំង 
	 		នោះ	 គួរទទួលបានការការពារផងដែរបែសិនបើអាចធ្វើទៅបានដើមែបីបែឆំងនឹងសត្វល្អិតចងែ	 ដូចជា	 សត្វល្អិត	 
	 និងពពួក	សត្វកកែរ	 (សូមមើលផ្នែកសន្តិសុខសែបៀង	 -	 បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	 4	 នៅទំព័រ	 188	 
	 និងបទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់រឹងទី	1	នៅទំព័រ	117	)។

សន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	4	៖	ការគែប់គែងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់	(SCM)

របស់របរបែើបែស់ផែសែងៗ	 និងតម្លែដែលពាក់ព័ន្ធតែូវបានគែប់គែងយ៉ាងល្អដោយបែើបែស់បែព័ន្ធដែលមិន
លម្អៀង	មានតមា្លាភាព	និងមានលក្ខណៈឆ្លើយតប	។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ) 

 បង្កើតបែព័ន្ធគែប់គែងចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមានបែសិទ្ធភាព	 និងមានការសមែបសមែួលមួយដោយបែើបែស់សមត�ភាព 

	 តាមមូលដ្ឋាននៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-3)។ 

	 ធានាឲែយមាននីតិវិធីមានតមា្លាភាព	 យុត្តិធម៌	 និងបើកចំហសមែប់ផ្តល់កិច្ចសនែយាផែសែងៗ	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំ 
	 ទី	1-2	និងទី	4)។

 កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់	 និងអ្នកផ្តល់សែវាកម្មនានា	 ពែមទាំងពងែឹងការអនុវត្តតាមកែុមសីលធម៌	 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី1-2	និងទី	4-5)។

 បណ្តុះបណ្តាល	 និងតែួតពិនិតែយបុគ្គលិកទាំងអស់នៅគែប់កមែិតទាំងអស់ក្នុងបែព័ន្ធគែប់គែងចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់ដើមែប ី
	 ពិនិតែយមើលគុណភាពម្ហូបអាហារ	និងនីតិវិធីដែលមានសុវត�ិភាព	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)។

	 បង្កើតនីតិវិធីគណនែយែយភាពសមសែប	 រាប់បញ្ចូលទាំងបែព័ន្ធសារពើភណ្ឌ	 ការរាយការណ៍	 និងហិរញ្ញវត�ុផងដែរ	 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6-8)។

	 កាត់បន�យជាអតិបរមានូវការបាត់បង់នានារាប់បញ្ចូលទាំងអំពើចោរកម្មផងដែរ	និងមានការទទួលខុសតែូវចំពោះការ		 

	 បាត់បង់ទាំងអស់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	9-11)។

 តែួតពិនិតែយ	 	និងគែប់គែងបណ្តាញលំហូរសែបៀងអាហារ	 	ដូច្នែះគែប់វិធានការសមសែបអាចអនុវត្តទៅបានដើមែប ី
	 ជៀសវាងការបង្វែរទិសដៅសែបៀងអាហារដោយខុសចែបាប់	 និងការបន្ទុចបង្អាក់ដល់ការចែកចាយហើយភាគី	ពាក់ព័ន្ធ 
	 ទាំងអស់បានយល់ដឹងជាបែចាំអំពីដំណើរការសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	12-13)។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 សែបៀងអាហារធា្លាក់ទៅដល់ចំណុចចែកចាយដែលបានគែងទុក	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	និង	7)។

	 បែព័ន្ធតាមដនរបស់របរបែើបែស់	បែព័ន្ធគណនែយែយសារពើភណ្ឌ	និងបែព័ន្ធរាយការណ៍	គឺមានចាប់តាំងពីដំណក់	 

	 កាលដំបូងនែអន្តរាគមន៍	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7-8	និង	11-13)។

	 របាយការណ៍បា៉ាន់បែមាណលើការគែប់គែងចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់បង្ហាញភ័ស្ដុតាងនែការបា៉ាន់បែមាណ	 និងបញ្ជីកត់តែ 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 	សមត�ភាពគែប់គែងចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់តាមមូលដ្ឋាន	 លទ្ធភាពរកបានម្ហូបអាហារតាមមូលដ្ឋាន	 និងហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	  
	 ភ័ស្ដុភារក្នុងមូលដ្ឋាន	(សូមមើលសែចក្តី	ណែនាំទី	2-3)	។	

	 របាយការណ៍គែប់គែងចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់បង្ហាញពី	៖

	 -		ភ័ស្ដុតាងនែបែព័ន្ធដែលមានតមា្លាភាព	យុត្តិធម៌	និងបើកចំហសមែប់ផ្តល់កិច្ចសនែយាផែសែងៗ
	 -			ភ័ស្ដុតាងនែការគែប់គែង	និងការរាយការណ៍ពីសា្នាដែអនុវត្តរបស់អ្នកផ្តល់/អ្នកផ្គង់ផ្គង់សែវា
	 -	 		ចំនួន	និងសមមាតែបុគ្គលិកគែប់គែងចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលភាពពែញលែញ	និងភាព	 
	 			តែឹមតែូវនែសំណុំឯកសារ
	 -	 	ការបាត់បង់នានាតែូវបានកាត់បន�យជាអតិបរមា	ហើយតែូវបានរកែសាឲែយស�ិតនៅតិចជាង	 2%	ហើយចំណីអាហារ	 
	 			ទាំងអស់តែូវបានផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់។
	 -		ការវិភាគជាទៀងទាត់លើបណ្តាញលំហូរហើយអ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗបានដឹងពីលំហូរសែបៀងអាហារ	និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ 

 

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការគែប់គែងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់	 គឺជាវិធីសាសែ្តរួមមួយសមែប់ភ័ស្ដុភារ។	ផ្តើមចែញពីការជែើសរីស	 របស់របរបែីបែស់ 
	 វារាប់បញ្ចូលទាំងការកំណត់ពីបែភព	ការទិញ	ការធានាគុណភាព	ការវែចខ្ចប់	ការផ្ញើ	ការដឹកជញ្ជូន	ការរកែសាទុកក្នុង 
	 ឃ្លាំង	ការគែប់គែងសារពើភណ្ឌ	និងការធានារ	ា៉ប់រង។	ការគែប់គែងចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់នែះពាក់ព័ន្ធនឹងដែគូខុសៗគា្នាយ៉ាង 
	 ចែើន	ហើយវាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែលសកម្មភាពនានាតែូវបានសមែបសមែួល	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	2	 
	 នៅទំព័រ	58)	។		ការគែប់គែង	និងការតែតួពិនិតែយតាមដនលើការអនុវត្តនានាតែូវធានាថ	របស់របរបែើបែស់ផែសែងៗ 
	 តែូវ	បានការពារសុវត�ិភាពរហូតដល់ទីកន្លែងចែកចាយ។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានាក៏តែូវ	 
						ទទួលខុសតែូវផងដែរចំពោះចំណីអាហារដែលបានទៅដល់ដែអ្នកទទួលផលជាគោលដៅ	 (សូមមើលសន្តិសុខ 
		 សែបៀង	-			បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	5-6	នៅទំព័រ	192-197)។

2.	 ការបែើបែស់សែវាក្នងុមូលដ្ឋាន	 ៖	 ការបា៉ាន់បែមាណគួរតែវូបានធ្វើឡើងទៅលើលទ្ធភាពដែលមាន	 និងភាពទុកចិត្តបាន 
	 នែសមត�ភាពក្នុងមូលដ្ឋាននៅមុនពែលស្វែងរកបែភពនានានៅខាងកែតំបន់។	 តែូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដក់	 
	 ទៅលើការធានាថ	ការស្វែងរកបែភពក្នុងមូលដ្ឋានពិតជាមិនបង្ក	ឬ	ធ្វើឲែយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនូវអរិភាព	និងធ្វើឲែយមានការ 
	 ឈឺចាប់ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ឡើយ។	អ្នកដឹកជញ្ជូនតាមមូលដ្ឋាន	ឬ	តាមតំបន់	ដែលមានកិត្តិយស	និងអ្នក 
	 បញ្ជូនទំនិញបន្តមានចំណែះដឹងជែជែះផ្នែកចែបាប់	 នីតិវិធី	 និងទីតាំងនានាតាមមូលដ្ឋាន	ហើយអាចជួយធានាបាន	 
	 នូវការគោរពចែបាប់ផែសែៗ របស់បែទែសសាមី	 ពែមទំាងជួយក្នងុការចែកចាយបានយ៉ាងឆប់រហ័ស។	 នៅក្នុងបរិយកាស 
	 នែជម្លាះមួយ	ការពិនិតែយឲែយបានចែបាស់លាស់ចំពោះអ្នកផ្តល់សែវាកម្មនានាតែវូ	តែធ្វើឡើងឲែយបានហ្មត់ចត់បំផុត។

3.	 ការកំណត់បែភពក្នុងមូលដ្ឋាន	 និងការនាំចូល	 ៖	 លទ្ធភាពរកបានទំនិញក្នុងមូលដ្ឋាន	 និងភាពបែទាក់កែឡាគា្នា 
	 សមែប់ផលិតកម្មក្នងុមូលដ្ឋាន	 និងបែព័ន្ធទីផែសារម្ហបូអាហារដែលគែកំពុងស្វែងរកបែភពទំាងនៅក្នងុមូល	ដ្ឋាន	 	ឬតែវូ	 
	 បាននាំចូល	 	 គួរតែូវបានបា៉ាន់បែមាណ	 	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងនិរន្តរភាពផែ្នកបរិសា្ថានផងដែរ	 (សូមមើលបទដ្ឋាន	 
	 បា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	 និងអាហារូបត�ម្ភទី	 1	នៅទំព័រ	 150	 និងសន្តិសុខសែបៀង	 -	 បទដ្ឋានស្តីពីរបរចិញ្ចឹម 
	 ជីវិតទី	 1	និងទី	 3	នៅទំព័រ	 204	ដល់	211)។	 	ទីផែសានានាតែូវបានជំរុញ	និងគាំទែតាមរយៈការទិញម្ហូបអាហារនៅ 
	 តាមមូលដ្ឋានឬ	 តាមតំបន់	 ការធ្វើបែបនែះអាចនឹងផ្តល់ឲែយកសិករនូវបែក់ចំណូលបន�ែមមួយកមែិតដើមែបីផលិត 
	 បន�ែមទៀត	 និងជួយជំរុញសែដ្ឋកិច្ចតាមមូលដ្ឋាន។	នៅកន្លែងដែលអង្គការជាចែើនចូលរួមការកំណត់បែភពនៅ 

	 ក្នុង	មូលដ្ឋានគួរតែូវបានសមែប	សមែួលឲែយបានចែើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ បែភពរបស់របរបែើបែស់ផែសែងៗ 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ទៀតនៅក្នុងបែទែសអាចរាប់បញ្ចូលទាំងបែក់កម្ចី	ឬ	ការធ្វើវិភាជន៍ឡើងវិញពីកម្មវិធីសែបៀងអាហារដែលមានសែប់ 
	 (កិច្ចពែមពែៀងរបស់មា្ចាស់ជំនួយអាចមានភាពចាំបាច់)	ឬ	ការបមែុងទុកធញ្ញជាតិទូទាំងបែទែស	ឬ	បែក់កម្ចី	ឬ	ការ
	 ដោះដូរជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្ម	។	

4.	 អពែយាកែឹតភាព	៖	នីតិវិធីធ្វើកិច្ចសនែយាដោយយុត្តិធម៌	 	និងមានតមា្លាភាពមានសារៈសំខាន់ណស់សមែប់ជៀសវាង 
	 មន្ទិលសងែស័យពីការលម្អៀង	 ឬ	 អំពើពុករលួយ។	សា្នាដែអនុវត្តរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សែវាកម្មគួរតែូវបានវាយតម្លែ	ហើយ 
	 ការជែើសរីសតែូវតែធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្ម។

5.	 ជំនាញ	និងការបណ្តះុបណ្តាល	៖	អ្នកអនុវត្តការគែប់គែងចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់	និងអ្នកគែប់គែងកម្មវិធីដែលមានបទ	ពិសោធន៍
	 គួរតែូវបានបែមូលផ្តុំដើមែបីបង្កើតបែព័ន្ធគែប់គែងចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់	 និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក។	 បែភែទជាក់លាក ់
	 នានានែឯកទែសដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានការគែប់គែងកិច្ចសនែយា	 ការដឹកជញ្ជូន	 និងការគែប់គែងក្នុងឃ្លាំង	 ការគែប់	 
	 គែងសារពើភណ្ឌ	ការវិភាគការផ្គត់ផ្គង់	និងការគែប់គែងព័ត៌មាន	ការតាមដនការដឹងជញ្ជូន	និងការគែប់គែង	ការនាំ 
	 ចូល	 ។	នៅពែលដែលរៀបចំការបណ្តះុបណ្តាល	គែតែវូដក់បញ្ចលូបុគ្គលិកនានារបស់អង្គការដែគូ	 និងអ្នកផ្តល់សែវា 
	 កម្មផងដែរ	និងតែូវធ្វើឡើងជាភាសាក្នុងមូលដ្ឋាន។

6.	 សែបៀងអាហារមនិតែវូបានបែើបែសស់មែបទ់ទូាតច់ណំយឡើយ	៖		ការបែើបែសស់ែបៀងអាហារដើមែបទីទូាកច់ណំយ 
	 បែតិបត្តិផ្នែកភ័ស្ដុភារ	 ដូចជាការរីទំនិញនៅតាមឃ្លាំង	 និងនៅតាមកន្លែងចែកចាយនានាគួរតែូវបានជៀសវាងដច់ 
	 ខាត។	 បែសិនបើការទូទាត់ចំណយជាសាច់បែក់មិនអាចធ្វើទៅបានទែ	 ហើយតែូវបែើបែស់សែបៀងអាហារជំនួស 
	 វិញការកែសមែួលផែសែងៗគួរធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងបរិមាណសែបៀងអាហារដែលតែូវផ្ញើទៅកាន់ទីកន្លែងចែកចាយដើមែបី 
	 ឲែយចំនួន	សែបៀងអាហារដែលបានគែងទុកពីដំបូងនោះនៅតែធា្លាក់ទៅដល់ដែអ្នកទទួលផលជាគោលដៅ។

7.	 ការធ្វើរបាយការណ៍	(រាប់បញ្ចូលទាំងកមែងភ័ស្ដុភារ	និងអន្តរទីភា្នាក់ងរ)	៖	អ្នកផ្ដល់ជំនួយសែបៀងអាហារភាគចែើន 
	 បំផុតមានល័ក្ខខ័ណ្ឌតមែូវជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងការធ្វើរបាយការណ៍	ហើយអ្នកគែប់គែងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទាំងឡាយគួរ 
	 យល់ដឹងពីល័ក្ខខ័ណ្ឌតមែូវទាំងនែះ	 និងបង្កើតបែព័ន្ធនានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការនោះ។	 តមែវូការគែប់គែង 
	 បែចំាថ្ងែតែូវដក់បញ្ចូលការធ្វើរបាយការណ៍បនា្ទាន់ទាក់ទងនឹងការពនែយារពែល	ឬ	ការបង្វែរទិសដៅណមួយនែសង្វាក់
	 ផ្គត់ផ្គង់។	ព័ត៌មានទាក់ទិននឹងលំហូរផ្គត់ផ្គង់	និងរបាយការណ៍គែប់គែងចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់ផែសែងៗ	គួរតែូវបានចែករំលែក 
	 ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានតមា្លាភាព។

8.	 ការចងកែងឯកសារ	 ៖	ការចងកែងឯកសារ	 និងទមែង់ផែសែងៗឲែយបានគែប់គែន់	 (វិក្កយប័តែបញ្ជូនទំនិញ	សៀវភៅ	 
	 បញ្ជីស្តុក	និងទមែង់របាយការណ៍	។ល។)	តែូវតែមានជាភាសាក្នុងមូលដ្ឋាននៅគែប់ទីតាំងទាំងអស់ដែលទំនិញនានា	 
	 តែូវបានទទួល	រកែសាទុក	និង/ឬ	បញ្ជូនដើមែបីរកែសាការតាមដនលើការធ្វើសាវនកម្មដែលចងកែងជាឯកសារពាក់ព័ន្ធ 
	 នឹងបែតិបត្តិការផែសែងៗ	។	

9.	 ការស្ដុកទុកក្នុងឃ្លាំង	៖	ឃ្លាំងទាំងឡាយដែលបែើបែស់សមែប់ផ្ទុកសែបៀងអាហារតែូវតែជាកន្លែងរួម	ក៏ប៉ុន្តែការគែប់	 
	 គែងទំនិញអាចកាត់បន�យបានជាអតិបរមាននូវហានិភ័យផែសែងៗ។	 នៅពែលធ្វើការជែើសរីសឃ្លាងំមួយគែគួរកំណត់ 
	 ឲែយបានចែបាស់ថ	 នៅទីនោះពំុមានទំនិញនានាដែលបង្កឲែយមានហានិភ័យតែវូបានគែស្តកុទុកពីមុនៗមកឡើយ	 ហើយ 
	 	ពំុ	មានហានិភ័យចំពោះការបំពុលនានា។	កតា្តាផែសែងៗទៀតដែលតែវូគិតគូរមានដូចជាសន្តសុិខ	សមត�ភាពផ្ទកុភាពងយ 
	 សែួលក្នុងការចែញចូល	ភាពរឹងមាំរបស់អាគារ	(ដំបូល	ជញ្ជាំង	កមែល	និងទា្វារ)	ពែមទាំងពុំមានការគំរាមកំហែង 
	 ណមួយពីការជន់លិចឡើយ	។

10.	ការចោលម្ហូបអាហារដែលមិនសមសែបសមែប់មនុសែសទទួលទាន	 ៖	 ម្ហូបអាហារដែលខូចគួរមានការតែួតពិនិតែយ	 ពី 
	 កែុមអធិការកិច្ចដែលមានលក្ខណសមែបតិ្តគែប់គែន់	 (ដូចជា	 អ្នកជំនាញផ្នែកសុវត�ិភាពសែបៀងអាហារ	 និងមន្ទីរ 
	 ពិសោធន៍ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ)	 ដើមែបីបញ្ជាក់ថ	 តើម្ហូបអាហារទាំងនោះសមសែប	 ឬ	 មិនសមសែបសមែប់	 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

 មនុសែសទទួលទាន។	 ការបោះចោលគួរអនុវត្តភា្លាមៗមុនពែលដែលម្ហូបអាហារកា្លាយទៅជាមុខសញ្ញាហានិភ័យមួយ 
	 ចំពោះសុខភាព។	 វិធីសាសែ្តក្នុងការបោះចោលម្ហូបអាហារដែលមិនសមសែបរួម	 មានការលក់សមែប់ធ្វើជាចំណី 
	 សត្វនិងកប់ចោល/ដុតចោលដោយមានការអនុញ្ញាត	 និងមានការដឹងឮពីសំណក់អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។	 ចំពោះការបោះ 
	 ចោល	ដើមែបីយកទៅធ្វើជាចំណីសត្វ	 ចំាបាច់តែវូមានបញ្ជាក់ចែបាស់លាស់	 ពីភាពសមសែបសមែប់គោលបំណងនែះ។	 
	 នៅគែប់ករណីទាំងអស់	ម្ហូបអាហារដែលមិនសមសែបផែសែងៗ	គឺមិនតែូវដក់បញ្ចូលជាថ្មីទៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចំណី
	 អាហារសមែប់មនុសែស	 ឬ	 សត្វឡើយ	ហើយការបោះចោលទៀតសោតក៏មិនតែូវធ្វើឲែយប៉ះពាល់បរិសា្ថាន	 ឬ	 ធ្វើឲែយប៉ះ 
	 ពាល់ដល់បែភពទឹកដែរ។ 

11.	ការគំរាមកំហែងនានាចំពោះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់	 ៖	នៅក្នងុសា្ថានភាពមានជម្លាះបែដប់អាវុធ	 ឬ	 អសន្តសុិខទូទៅ	 វាមាន 

	 ហានិភ័យមួយចំពោះសែបៀងអាហារទាក់ទងនឹងការលួច	 ឬ	 ការបែមូលយកដោយភាគីក្នុងសងែ្គាម	ហើយហានិភ័យ 

	 ផ្នែកសន្តិសុខនៅតាមផ្លវូដឹកជញ្ជនូ	និងនៅក្នងុឃ្លាងំតែវូតែគែប់គែងឲែយបាន។	នៅគែប់ដំណក់កាលទំាងអស់ក្នងុសង្វាក់

	 ផ្គត់ផ្គង់		គឺមានសកា្តានុពលនែការលួចបន្លំ	ដូច្នែះហើយបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយតែូវតែបង្កើតឡើង	និងគែបគ់ែងនៅគែប់ 

	 ចំណុចផ្ទកុ	បែគល់	និងចែកចាយទំាងអស់ដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបរមានូវហានិភ័យបែប	នែះ។		បែព័ន្ធតែតួពិនិតែយផ្ទែក្នងុ 

	 តែូវធានាឲែយមានការបែងចែកទំនួលខុសតែូវផែសែងៗដើមែបីកាត់បន�យហានិភ័យនែការឃោបខិតលួចបន្លំ។ស្តុកនានា 

	 គួរធ្វើការពិនិតែយមើលជាទៀងទាត់ដើមែបីរកឲែយឃើញនូវការបង្វែរសែបៀងអាហារដោយខុសចែបាប់។	 វិធានការនានាគួរតែវូ 

	 បានអនុវត្តដោយមិនគែន់តែដើមែបីធានាឲែយមានសុចរិតភាពក្នងុសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បុ៉ណោ្ណោះទែ	 បុ៉ន្តែថែមទំាងដើមែបីវិភាគនិង 

	 ដោះសែយការជំពាក់វាក់វិនផ្នែកនយោបាយ		និងសន្តិសុខដ៏ធំធែងទៀតផង	មានដូចជា	ភាពដែលអាចកើតមាននូវ 

	 ការ	បង្វែរស្ដកុដើមែបីយកទៅផ្គត់ផ្គង់ជម្លាះបែដប់អាវុធជាដើម	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	1	នៅទំព័រ33)។

12.	ការវិភាគពីលំហូរសែបៀងអាហារ	 គួរតែូវបានអនុវត្តជាទៀងទាត់	 ហើយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកមែិតស្ដុក	 ការបញ្ជូន 
	 មកដល់តាមការរំពឹងទុក	 និងការចែកចាយនានាតែវូធ្វើការចែករំលែកក្នងុចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងឡាយ	ដែលចូលរួម 
	 នៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។	ការតាមដន	និងការពែយាករណ៍ពីកមែិតស្ដុកតែូវតែបង្ហាញពីចំណុចខ្វះខាត	និងបញ្ហានានា 
	 ដែលអាចកើតមានឲែយបានទាន់ពែលវែលាដើមែបីរិះរកដំណោះសែយផែសែងៗ។	 ការចែករំលែកព័ត៌មានក្នុង	 ចំណោម 
	 ដែគូនានាអាចនឹងជួយសមែលួឲែយមានជាបែក់កម្ចដីើមែបីទប់សា្កាត់ការអាក់ខានក្នងុការផ្គត់ផ្គង់។	 ការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ 
	 បែហែលជាមិនអាចជៀសបានទែបែសិនបើពុំមានធនធានគែប់គែន់។	 ក្នុងករណីនានាបែបនែះការចាត់អាទិភាព 
	 ទៅលើរបស់របរផែសែងៗនៅក្នងុកញ្ចប់សែបៀងអាហារអាចនឹងមានភាព	 ចំាបាច់នៅពែលដែលរៀបចំកម្មវិធីផ្ដល់ធនធាន 
	 នានា	(ឧ.	ការជែើរីសអ្វដីែលតែវូទិញ)	បូករួមជាមួយនឹងមូលនិធិផែសែងៗដែលមាន	។	គែចំាបាច់តែវូតែពិគែះយោបល់
	 ជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនានា	 ហើយដំណោះសែយផែសែងៗមានដូចជាកាត់បន�យបរិមាណរបបអាហារទូទៅ	 ឬ	 
	 កាត់បន�យ	ឬដកចែញបែភែទអាហារផែសែងៗដែលអ្នកទទួលអាចរកបាន	(តាមរយៈកមា្លាងំកាយ	ឬ	ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច)។	

13.	ការផ្តល់ព័ត៌មាន	 ៖	 ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធគួរផ្តល់ទៅឲែយភាគីពាក់ព័ន្ធសមសែបនានាជាជាងការផ្តល់ទៅឲែយគែប់ 

	 ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើមែបីជៀសវាងការយល់ចែឡំ។		ការបែើបែស់បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយក្នុងមូលដ្ឋានវិធីសាសែ្ត 

	 ចែកចាយព័ត៌មានបែបបែពែណី	 និងបច្ចែកវិទែយាបច្ចបុែបន្ន	(ការផ្ញើសារអែឡិចតែនិូច)	 គួរតែវូបានពិចារណជាមធែយាបាយ 

	 មួយក្នុងការជូនដំណឹងជាបែចាំដល់មនែ្តីតាមមូលដ្ឋាន	និងអ្នកទទួលអំពីការចែកចាយ	និងការពងែឹងតមា្លាភាព។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

សន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	5	៖	ការណត់គោលដៅ	និងការចែកចាយ

វិធីសាសែ្តចែកចាយសែបៀងអាហារតាមគោលដៅកំណត់	គឺមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទាន់ពែលវែលា	មានតមា្លាភាព	
និង	សុវត�ិភាព	ទែទែង់សែចក្តីថ្លែថ្នូរ	និងសមសែបទៅនឹងសា្ថានភាពនានានៅតាមមូលដ្ឋាន	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

 កំណត់អត្តសញ្ញាណ	 និងកំណត់គោលដៅអ្នកទទួលសែបៀងអាហារដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននែតមែូការ	 	 ការពិគែះ 

	 យោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដែលសមសែបនានា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)។	

 បង្កើតវិធីសាសែ្តចែកចាយសែបៀងអាហារដែលមានបែសិទ្ធភាព	 និងសមភាព	 ហើយដែលទែទែង់សែចក្តីថ្លែថ្នូរដោយ 
	 ធ្វើការពិគែះយោបល់ជាមួយអង្គការដែគូនានា	កែុមមនុសែសតាមមូលដ្ឋាន	 និងអ្នកទទួលផល។	 ដំណើរការរៀបចំ	 
	 តែូវមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសែ្តី	 និងអ្នកតំណងរបស់ជនពិការ	 មនុសែសចាស់	 និងបុគ្គលទាំងឡាយដែលពិបាក 
	 ក្នុងការធ្វើដំណើរ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-4)។

	 ពិគែះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាតាមមូលដ្ឋានស្តីពីទីកន្លែងសមសែបសមែប់ការចែកចាយដែលនឹងធានា 
	 បាននូវការចែញចូលដោយសែលួ	និងមានសុវត�ភិាពសមែប់អ្នកទទួល	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	5-6)	។

 ជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលជាមុនអំពីផែនការចែកចាយ	 ពែមទាំងគុណភាព	 និងបរិមាណរបបអាហារ	 (សូមមើល	 
	 សែចក្តីណែនាំទី	1-8)។

	 តែតួពិនិតែយ		និងវាយតម្លែលើសា្នាដែអនុវត្តការចែកចាយសែបៀងអាហារតាមគោលដៅកំណត់	(សូមមើលសែចក្តណីែនំា 

	 ទី	9)។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

 លក្ខណវិនិច្ឆយ័សមែប់កំណត់គោលដៅតែវូតែផ្អែកទៅលើការវិភាគល្អតិល្អន់ពីភាពងយរងគែះ	 (សូមមើលសែចក្ត ី
	 ណែនំាទី	1)។

 យន្តការកំណត់ទិសដៅនានា	 តែូវមានការឯកភាពគា្នាក្នុងចំណោមបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះ 
	 មហន្តរាយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)។

 មានវត្តមាននែវិធីសាសែ្តចែកចាយតាមបែបផែសែងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធសមែប់អ្នកដែលពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ	(សូម 
	 មើលសែចក្តណីែនំាទី	3-4)	។

	 អ្នកទទួលផលមិនតែូវដើរក្នុងចមា្ងាយលើសពី	10	គីឡូម៉ែតែទៅកាន់ទីកន្លែងចែកចាយទែ		ពោលគឺមិនតែូវដើរលើស 
	 ពី	4	ម៉ាងឡើយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

 នៅក្នុងប័ណ្ណរបបអាហារ	សា្លាក	 និង/ឬ	 សញ្ញាសំគាល់នានាមានបញ្ជាក់យ៉ាងចែបាស់ពីរបបអាហារដែលតែូវចែកចាយ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7-8)	។
 
			តែតួពិនិតែយ	និង/ឬ	តាមដនយន្តការគណនែយែយភាពចំពោះអ្នកទទួលផល	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	9)៖	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 -	ការពែញចិត្តរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាចំពោះវិធីសាសែ្តចែកចាយ
	 -	ព័ត៌មានដែលផ្តល់ទៅឲែយអ្នកទទួលផលទាក់ទងនឹងការចែកចាយ
	 -	អ្នកទទួល/ការទទួលសែបៀងអាហារ	៖	ជាក់ស្តែងធៀបទៅនឹងផែនការ	(ពែលវែលា	បរិមាណ	គុណភាព)	។

សេចក្តីណេនាំ 
1.	 ការកំណត់គោលដៅ		៖		ម្ហូបអាហារគួរតែូវបានកំណត់គោលដៅចំពោះបែជាជនដែលគែបានបា៉ាន់បែមាណថកំពុង 
	 តែតែូវការបំផុត	៖	កែុមគែួសារដែលមានអសន្តិសុខសែបៀងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត	និងបុគ្គលដែលមានជំងឺបណ្តាលមកពីតុលែយ 
	 ភាពអាហារូបត�ម្ភ	 (សូមមើលចំណុច	 ភាពងយរងគែះ	 និងសមត�ភាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 
	 នៅទំព័រ	148	និង	បទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណសន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភទី	1-2	នៅទំព័រ	150-154)។	តែូវកំណត់
	 គោលដៅពែញមួយអំឡុងពែលនែអន្តរាគមន៍	 មិនមែនតែឹមតែនៅក្នុងដំណក់កាល	ដំបូងប៉ុណោ្ណោះទែ។	ការស្វែងរក 
	 តុលែយភាពដ៏តែឹមតែូវរវាងភាពមិនបែកែតីនែការដកចែញ	(ដែលអាចជាការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត)	និងភាពមិន
	 បែកែតីនែការដក់បញ្ចូល	 (ដែលធ្វើឲែយមានការបន្ទុចបង្អាក់	 ឬ	 ការខ្ចះខា្ជាយដែលអាចកើតមាន)	 គឺមានភាពស្មុគ 
	 សា្មាញ	ខា្លាងំណស់	។	ជាងនែះទៅទៀត	ការកាត់បន�យភាពមិនបែកែតីតាមធម្មតាធ្វើឲែយថ្លែចំណយមានការកើន	ឡើង	 
	 ខ្ពស់។	 នៅក្នុងសា្ថានភាពមានគែះអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរ	 ភាពមិនបែកែតីកើតមាននៅក្នងុការដក់បញ្ចលូអាចទទួលយកបាន 
	 ចែើនជាងកំហុសឆ្គងនែការដកចែញ	៖	ការចែកចាយជាទូទៅបែហែលជាមានភាពតែឹមតែូវចំពោះគែះមហន្តរាយ 
	 មួយចំនួនដែលចាប់ផ្តើមយ៉ាងគំហុក	 	ហើយកែុមគែួសារទាំងអស់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់សែដៀងគា្នា	ឬ 
	 នៅកន្លែងដែលការបា៉ាន់បែមាណពីការកំណត់គោលដៅលម្អិតមួយមិនអាចទៅធ្វើបានដោយសារតែគា្មានលទ្ធភាព 
	 ចែញចូលបាន។	ការជែើសរីសភា្នាក់ងរឲែយចូលរួមនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅគួរតែូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើភាព 
	 អពែយាកែឹត			សមត�ភាព	និងគណនែយែយភាពរបស់ពួកគែ។	ការកំណត់គោលដៅឆ្ពោះទៅរកភា្នាក់ងរអាចរាប់បញ្ចូល 
	 ទាំងមនុសែសចាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន	គណកម្មការផ្តល់ជំនួយសងែ្គោះដែលជាប់ឆ្នាតក្នុងមូលដ្ឋាន			អង្គការសង្គម	សុីវិល	
	 អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន	 	សា្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលតាមមូលដ្ឋាន	ឬ	អង្គការអន្តរជាតិ។	ការជែើសរីសស្តែីឲែយ 
	 ធ្វើជាភា្នាក់ងរតមែង់ទិសតែូវ	បានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខា្លាងំ។	 សមែប់វិធីសាសែ្តនានានែការតមែង់ទិសចំាបាច់តែវូមាន 
	 លក្ខណៈចែបាស់លាស់	និងទទួលយកបានទាំងបែជាជនដែលជាអ្នកទទួលផល	និងអ្នកដែលមិនទទួលផលដើមែបីជៀស
	 វាងការកើតមានភាព	តានតឹង	និងការបង្កឲែយមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	1	សែចក្តីណែនាំ
	 ទី	3	នៅទំព័រ	57	និងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	2	នៅទំព័រ	36)។

2.	 ការចុះឈ្មាះ	 ៖	 ការចុះឈ្មាះជាផ្លូវការរបស់កែុមគែួសារដើមែបីទទួលបានសែបៀងអាហារគួរអនុវត្តភា្លាមនៅពែលដែល 
	 អាចធ្វើទៅបាន	 និងធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្មនៅពែលដែលចាំបាច់។	 ព័ត៌មានស្តីពីអ្នកទទួលផលមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុង 
	 ការរៀប	ចំបែព័ន្ធចែកចាយមួយបែកបដោយបែសិទ្ធភាព(ទំហំ	និងរបាយបែជាជនតាមទីតាំងភូមិសាសែ្តមានឥទ្ធិពល
	 ទៅលើការរៀបចំការចែកចាយ)	ក្នុងការរៀបចំបញ្ជីឈ្មាះអ្នកទទួលផល	ប័ណ្ណទូទាត់	និងប័ណ្ណរបបអាហារ	(បែសិន		
	 បើមានចែញឲែយ)	 និងក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលមានតមែូវការពិសែស។	នៅតាមជំរំ	 	 ការចុះឈ្មាះជា 
	 រឿយៗមានការបែឈមនឹងបញ្ហាចែើន	 ជាពិសែសនៅកន្លែងដែលបែជាជនភៀសខ្លួនគា្មានឯកសារសមែប់សមា្គល ់
	 អត្តសញ្ញាណ	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	4	សែចក្តី	ណែនាំទី	4-5	នៅទំព័រ	42)។	បញ្ជីឈ្មាះដែល 
	 ទទួលបានពីអាជា្ញាធរដែនដី	 និងបញ្ជីឈ្មាះកែុមគែួសារដែលបង្កើតឡើងដោយ	 សហគមន៍អាចមានបែយោជន៍ចែើន 
	 ដោយវាផ្ដល់នូវការបា៉ាន់បែមាណដោយឯករាជែយមួយបង្ហាញឲែយឃើញពីភាពតែឹមតែូវ	 និងអពែយាកែឹត។	 សែ្តីដែលមកពី 
	 ក្នុងចំណោមបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយគួរតែវូបានលើកទឹកចិត្តឲែយជួយក្នងុដំណើរការចុះ 
	 ឈ្មាះ	។	ទីភា្នាក់ងរមួយចំនួនតែវូធានាថ	បុគ្គលទំាងឡាយដែលងយរងគែះមិនតែូវបានគែលុបឈ្មាះចែញពីបញ្ជ ី
	 ចែកចាយទែជាពិសែសបែជាជនដែលជាមែគែួសារ។	 ក្នុងពែលដែលមែគែួសារតាមធម្មតាតែូវបានគែចុះឈ្មាះស្តែីក៏	 
	 តែូវមានសិទ្ធិឲែយគែចុះឈ្មាះដោយបែើបែស់ឈ្មាះរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ផងដែរ។	 សែ្តីអាចបែើបែស់ការផ្ទែរនែះបានកាន់ 
	 តែសមសែបនៅកមែិតគែួសារ។	 បែសិនបើការចុះឈ្មាះមិនអាចធ្វើទៅបានទែ	 នៅក្នុងដំណក់កាលដំបូងនែ 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 គែះមហន្តរាយ	គែតែូវបំពែញវាឲែយបានឆប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពែលដែលសា្ថាន	ភាពនឹងនរ	។	ចំណុចនែះ
	 មានសារៈសំខាន់ខា្លាំងណស់នៅពែលដែលការផ្ទែរសែបៀងអាហារតមែូវឲែយមានសមែប់រយៈពែលវែង	។	យន្តការប្ដឹង	
	 តវា៉ា	និងឆ្លើយតបគួរតែូវបានបង្កើតឡើងសមែប់ដំណើរការចុះឈ្មាះ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	1	សែចក្តីណែនាំទី		
	 2	និងទី	6	នៅទំព័រ	56-57)	។

3.	 វិធីសាសែ្តចែកចាយរបបអាហារ	"ស្ងួត"	៖		វិធីសាសែ្តចែកចាយភាគចែើនមានការវិវឌែឍពីពែលមួយទៅពែលមួយ		ការ
	 ចែកចាយសែបៀងអាហារទូទៅ	តាមធម្មតាស�ិតក្នុងទមែង់ជារបបអាហារស្ងួតដែលអ្នកទទួលផលតែូវចម្អិននៅតាមផ្ទះ
	 របស់ខ្លួន	។		អ្នកទទួលអាចជាបុគ្គលមា្នាក់	ឬ	អ្នកកាន់ប័ណ្ណរបបអាហាររបស់គែួសារ			តំណងមា្នាក់របស់គែសួារមួយ	 
	 កែុមអ្នកដឹកនាំជាលក្ខណៈបែពែណី	 ឬ	 បែធានទទួលខុសតែូវលើការចែកចាយដែលបានកំណត់គោលដៅទៅ		លើ 
	 សហគមន៍មួយ។	ល័ក្ខខ័ណ្ឌមូលដ្ឋានកំណត់ពីអ្នកទទួលផលដែលសមសែបបំផុតដែលតែូវជែើសរីស		ហើយការ		
	 ផ្លាស់ប្តូរល័ក្ខខ័ណ្ឌអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរអ្នកទទួលផល។	 ហានិភ័យនានាដែលមានចំពោះការចែកចាយតាមរយៈអ្នក 
	 តំណង	ឬ	អ្នកដឹកនាំគួរតែូវបានបា៉ាន់បែមាណយ៉ាងបែុងបែយ័ត្ន។	ការជែើសរីសអ្នកទទួលផលទាំងឡាយតែូវពិចារ
	 ណពីឥទ្ធិពលទៅលើបន្ទុកការងរ	និងហានិភ័យនែអំពើហិងែសាដែលអាចកើតមាន	ដោយរាប់បញ្ចូល	ទាំងការ	រំលោភ
	 	បំពាននៅក្នុងគែួសារផងដែរ	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	1-2	នៅទំព័រ	33-36)	។	ភាពញឹកញាប់នែ	 
	 ការចែកចាយ	តែូវគិតគូរពីទម្ងន់នែរបបម្ហូបអាហារ		និងមធែយាបាយរបស់អ្នកទទួលផលក្នុងការយករបបអាហារនោះ
	 ទៅផ្ទះ	។	សកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួនអាចមានភាពចាំបាច់ក្នុងការធានាថ		មនុសែសចាស់		និងជនពិការអាច	បែើ
	 បែស់សិទ្ធិទាំងឡាយរបស់ខ្លួនបាន		ដូចជា		សមាជិកសហគមន៍ផែសែងៗទៀតអាចជួយពួកគែបាន		ក៏ប៉ុន្តែការផ្តល់ 
	 របបអាហារបែចាំសបា្តាហ៍	ឬ	រៀងរាល់	2	សបា្តាហ៍ម្តងអាចមានភាពងយសែួលក្នុងការបែមូលយកជាងការផ្តល់របប 
	 អាហារបែចំាខែ។	 ការពែយាយមផ្ដោតគោលដៅទៅរកបែជាជនទំាងឡាយដែលងយរងគែះមិនតែវូបន�ែមភាពសោក 
	 សអ្វីមួយដែលពួកគាត់ធា្លាប់ឆ្លងកាត់រួចទៅហើយនោះទែ	 ដោយចំណុចនែះអាចជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយចំពោះ 
	 បែជាជនដែលមានចំនួនអ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍	 /	 ជំងឺអែដស៍ចែើន	 (សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	 4	 
	 ចំណុចបន�ែមទី	1	ទី	9-11	នៅទំព័រ	41-43)។ 

4.	 វិធីសាសែ្តចែកចាយរបបអាហារ	"សើម"	៖	ក្នុងករណីលើកលែង			ការចែកចាយសែបៀងអាហារទូទៅអាចជាអាហារ	
	 ដែលគែចម្អិនរួច	ឬ	ជាអាហារដែលអាចបរិភោគបានតែម្ដងសមែប់អំឡុងពែលដំបូងនែគែះអាសន្នដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។
	 របបអាហារទាំងនែះអាចមានលក្ខណៈសមសែប	ឧទាហរណ៍	នៅពែលដែលបែជាជនកំពុងផ្លាស់ទីកន្លែង	អសន្តិសុខ	
	 ខា្លាំងកា្លា	ហើយការយកអាហារទៅផ្ទះធ្វើឲែយអ្នកទទួលផលបែឈមនឹងហានិភ័យនែការលួច	ឬ	អំពើហិងែសា		ការរំលោភ	 
	 បំពានកមែិតខ្ពស់	ឬ	ការយកពន្ធផត់ចែញបែជាជនដែលងយរងគែះ		ការភៀសខ្លួនទែង់ទែយធំធ្វើឲែយបែជាជន		 
	 បាត់បង់ទែពែយសមែបតិ្តរបស់ខ្លួន	(សមា្ភារៈផ្ទះបាយ	និង	/	ឬ	បែង)	ឬ	ធ្វើឲែយពួកគាត់មានសភាពកែសត់ខែសាយយ៉ាងខា្លាំង 
	 ក្នុងការចម្អិនអាហារដោយខ្លួនឯង			ថ្នាក់ដឹកនាំតាមមូលដ្ឋាននឹងបង្វែររបបអាហារ		ឬ		មានការគិតគូរពីបរិសា្ថាន 
	 (ឧទាហរណ៍	ការពារការខូចខាតដល់បែព័ន្ធបរិសា្ថានតាមរយៈការជៀសវាងការរកអុសដុតជាដើម)	។	ចំណីអាហារ
	 សមែប់ទទួលទាននៅសាលារៀន	 និងគែឿងលើកទឹកចិត្តជាម្ហូបអាហារសមែប់បុគ្គលិកអប់រំអាចតែូវបានអនុវត្ត	ជា 
	 យន្តការចែកចាយមួយនៅក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	(សូមមើលបទដ្ឋានអបែបបរមាសមែប់ការអប់រំរបស់INEE)។

5.	 ទីកន្លែងចែកចាយ	និងការធ្វើដំណើរ		៖		ទីកន្លែងចែកចាយគួរបង្កើតឡើងនៅពែលដែលទីកន្លែងនោះមានសុវត�ិភាព
	 និងងយសែួលចែញចូលបំផុតសមែប់អ្នកទទួលផល		ដោយមិនគិតតែពីភាពងយសែួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សមែប ់
	 ទីភា្នាក់ងរប៉ុណោ្ណោះទែ	(សូមមើលគោលការណ៍ស្ដីពីការការពារទី3				សែចក្តីណែនាំទី	6-9	នៅទំព័រ39)។	ចំណុច
	 ទាំងនែះគួរតែូវបានពិចារណទាក់ទងនឹងទីតាំងភូមិសាសែ្ត	 និងទីកន្លែងដែលនៅជិតបែភពគាំទែផែសែងៗទៀត	 (ទឹក 
	 ដែលអាចទទួលទានបាន	បង្គន់អនាម័យ	សែវាសុខាភិបាល	ទីដែលមានម្លប់	ទីជមែក	កន្លែងសុវត�ភិាពសមែប់សែ្ត)ី។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 ទីកន្លែងចែកចាយ	តែូវជៀសវាងតំបន់ណដែលបែជាជនតែូវដើរឆ្លងកាត់ទីតាំងយោធា	ឬ	ចំណុចតែួតពិនិតែយអាវុធ	ឬ
	 ការចរចា	សមែប់ការឆ្លងកាត់ដោយសុវត�ិភាព	។	ភាពញឹកញាប់នែការចែកចាយ	និងចំនួនទីកន្លែងចែកចាយតែូវគិត	
	 គូរពីពែលវែលាដែលអ្នកទទួលផលតែូវចំណយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងទាំងនោះ	 	ពែមទាំងការអនុវត្តនានា 
	 និងថ្លែដឹកជញ្ជូនសែបៀងអាហារ	។	អ្នកទទួលតែូវមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងចែកចាយ	និងតែឡប់	មក	
	 វញិក្នងុរយៈពែល	1ថ្ងែ	។		មធែយាបាយនែការចែកចាយផែសែងៗទៀត			គរួតែវូបានរៀបចឡំើងដើមែបឲីែយធា្លាកទ់ៅដលដ់ែ		
	 អ្នកដែលមិនអាចធ្វើដំណើរមកបាន	និងដែលបែហែលជានៅតែឯង	(ឧទាហរណ៍		បុគ្គលដែលពិបាកក្នងុការធ្វើដំណើរ)។ 
	 លែបឿននែការដើរជាមធែយមគឺ	5គីឡូម៉ែតែក្នុង	1ម៉ាង		ក៏ប៉ុនែ្តអាចយឺតជាងនែះនៅកន្លែងដែលភូមិសាសែ្តមានការ
		 លំបាក		និងនៅកន្លែងដែលមានជមែល			ពែលវែលាផែសែងៗមានលក្ខណៈខុសគា្នាទៅតាមអាយុ		និងលែបឿននែការ	
	 ធ្វើ	ដំណើរ។	 	 លទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការចែកចាយសែបៀងអាហារ	 គឺជាបែភពរួមមួយនែការពែួយបារម្ភចំពោះបែជាជន 
	 នៅតាមតំប់នដច់សែយល	ឬ	ដែលគែមិនដក់បញ្ចូលនៅក្នុងសា្ថានភាពនែគែះមហន្តរាយ។	 	ការចែកចាយនានា 
	 តែូវរៀបចំកម្មវិធីដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបរមានូវការរំខានដល់សកម្មភាពបែចាំថ្ងែទៅតាមពែលវែលានានាដែលធ្វើឲែយ 
	 ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងចែកចាយនៅពែលថ្ងែសមែប់ការពារអ្នកទទួលផល	និងដើមែបីជៀសវាងកុំឲែយអ្នកទទួល
	 ផលដែកផ្លវូពែលយប់ពីពែះសា្ថានភាពបែបនែះធ្វើឲែយមានហានិភ័យផែសែងៗទៀតដល់ពួកគាត់	 (សូមមើលគោលការណ៍ 
	 ស្តីពីការការពារទី	1	នៅទំព័រទី	33)។

6.	 ការកាត់បន�យជាអតិបរមានូវហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខ	៖	ការចែកចាយម្ហូបអាហារអាចបង្កើតឲែយមានហានិភ័យផ្នែក 
	 សន្តិសុខរួមមានការបង្វែរ	និងអំពើហិងែសា	។	ភាពតានតឹងនានាអាចកើនឡើងកមែិតខ្ពស់ក្នុងពែលកំពុងចែកចាយ។
	 សែ្តី	កុមារ	មនុសែសចាស់	និងជនពិការមានការបែឈមនឹងហានិភ័យជាពិសែសក្នុងការបាត់បងសិទ្ធិទទួលបានរបស ់
	 ខ្លួន	។	ជាការចាំបាច់តែូវធ្វើការបា៉ាន់បែមាណពីហានិភ័យនានាជាមុន		និងចាត់វិធានការផែសែងៗដើមែបីកាត់បន�យជា 
	 អតិបរមានូវហានិភ័យទាំងនោះ។	 ចំណុចទាំងនែះរួមមានការតែួតពិនិតែយ	 និងការចែកចាយពីសំណក់បុគ្គលិកដែល 
	 ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល	និងការយមកាមទីកន្លែងចែកចាយពីសំណក់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់
	 ដោយខ្លួនឯង។	បែសិនបើចំាបាច់	នគរបាលតាមមូលដ្ឋានអាចចូលរួម	 	 	ប៉ុន្តែពួកគែតែូវយល់ចែបាស់ពីទិសដៅនែការ	 
	 ផ្ទែរសែបៀងអាហារ។	ការរៀបចំផែនការដោយបែុងបែយ័ត្នពីទីកន្លែងនែការចែកចាយអាចជួយសមែួលដល់ការគែប់
	 គែងហ្វូងមនុសែស	និងធ្វើឲែយហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខធា្លាក់ចុះ	។	វិធានការជាក់លាក់នានាដើមែបីការពារ		តែួតពិនិតែយ	និង 
	 ឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិងែសាផ្នែកយែនឌ័រ	 រួមទាំងការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទទាក់ទងនឹងការចែកចាយសែបៀងអាហារផង	 
	 ដែរគួរតែូវបានពងែឹង។	ចំណុចទាំងនែះរាប់បញ្ចូល	ទាំងការញែកឲែយដច់ពីគា្នារវាងបុរស	និងសែ្តី	ឧទាហរណ៍		តាម	 
	 រយៈ	ឧបសគ្គផ្នែករាងកាយ	ឬ	តាមរយៈការផ្តល់ឲែយនៅពែលវែលាសមែប់ចែកចាយខុសៗគា្នា	 	 	ការជូនដំណឹងដល ់
	 កែុមចែកចាយសែបៀងអាហារទាំងអស់អំពីការបែតិបត្តិដែលតែឹមតែូវ	និងពីការដក់ពិន័យចំពោះការរំលោភបំពានផ្លូវ 
	 ភែទ	និងដោយរាប់បញ្ចូលទាំង	"អ្នកការពារ"	ជាសែ្តីដើមែបីបែមើលមើលពីការរីចុះ	ការចុះឈ្មាះ	និងនៅពែលបនា្ទាប់ពី
	 ការចែកចាយម្ហូបអាហារ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5	និងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	2	នៅទំព័រ	36)។

7.	 ការផែសព្វផែសាយព័ត៌មាន	៖	អ្នកទទួលគួរតែូវបានជូនព័ត៌មានអំពី	៖
	 -	 បរិមាណ	និងបែភែទរបបអាហារដែលធ្វើការតែូវចែកចាយ	និងហែតុផលនានាចំពោះការខុសគា្នាណមួយពីការ
	 			 ធ្វើផែនការនែះ។	 ព័ត៌មានទាក់ទិននឹងរបបអាហារគួរតែវូបានបង្ហាញភា្លាមៗនៅកន្លែងចែកចាយ	ជាទមែង់ផែសែងៗ 
	 	 ដែលអាចទទួលយកបានចំពោះបែជាជនដែលមិនចែះអកែសរ	ឬ	មានកាលំបាកក្នងុការបែសែយ័ទាក់ទង	(ឧទាហរណ៍	
	 	 តែូវសរសែរជា	ភាសាក្នុងតំបន់	និង/ឬ	គូសជារូបភាពផែសែងៗ	និង	/	ឬ	ជូនព័ត៌មានដោយផ្ទាល់មាត់)	ដើមែបីឲែយ	 
	 	 បែជាជនបានដឹងពីសិទ្ធិទទួលបានរបស់ពួកគាត់	
	 -	 ផែនការចែកចាយ	(ថ្ងែ	ម៉ាង	ទីតាំង	ភាពញឹកញាប់)	និងការផ្លាស់ប្តូរណមួយ	
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 -	 គុណភាពអាហារូបត�ម្ភរបស់ម្ហបូអាហារ	និងបែសិនបើចំាបាច់	តែវូយកចិត្តទុកជាពិសែសចំពោះតមែវូការរបស់អ្នក
	 	 ទទួលផលផងដែរដើមែបីការពារគុណតម្លែសារធាតុចិញ្ចឹម។	
	 -	 តមែូវការនានាចំពោះការចាត់ចែង	និងការបែើបែស់សែបៀងអាហារបែកបដោយសុវត�ិភាព	
	 -	 ព័ត៌មានជាក់លាក់សមែប់ការបែើបែស់សែបៀងអាហារសមែប់កុមារ	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការផ្តល់ចំណ ី
	 	 អាហារដល់ទារក	និងកុមារតូចទី	1-2	នៅទំព័រ	159-160)	
	 -	 មធែយាបាយសមសែបទាំងឡាយសមែប់អ្នកទទួលផលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានបន�ែមទៀតស្តីពីកម្មវិធី	 និង 
	 	 ដំណើរការនែការប្តឹងតវា៉ា។	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	1	សែចក្តីណែនាំទី	4-6	នៅទំព័រ	57)។

8.	 ការកែបែកម្មវិធី	៖	ការកែបែនានាចំពោះកញ្ចប់ម្ហូបអាហារ	ឬ	កមែិតរបបអាហារដែលបណ្តាលមកពីការគា្មានសែបៀង
	 អាហារគែប់គែន់តែូវតែពិភាកែសាជាមួយអ្នកទទួលផលតាមរយៈគណៈកមា្មាធិការចែកចាយ	 	 	បែធានសហគមន៍	 និង 
	 អង្គការដែលជាតំណង។	កមែងសកម្មភាពមួយគួរតែូវបានបង្កើតឡើងរួមគា្នានៅមុនពែលដែលការចែកចាយតែូវ	 
	 បានធ្វើឡើង។	 គណៈកមា្មាធិការចែកចាយតែូវជូនដំណឹងដល់បែជាជនពីការកែបែនានា	 ហែតុផលផែសែងៗនៅពី 
	 កែយ	ការកែបែនោះ	 និងពែលវែលាដែលរបបអាហារធម្មតាតែូវបានផ្តល់ឲែយឡើងវិញ។	 ជមែើសផែសែងៗដូចខាង	 
	 កែមអាចតែូវបានធ្វើការពិចារណ	៖	

	 -	 កាត់បន�យរបបអាហារផែសែងៗចំពោះអ្នកទទួលទំាងអស់	 (ការចែករំលែកស្មើៗ គា្នាមួយចំពោះម្ហបូអាហារដែលមាន 
	 	 ឬ	កញ្ចប់ម្ហូបអាហារដែលបានកាត់បន�យ)
	 -	 ផ្តលរ់បបអាហារ	"ពែញលែញ"	មយួដលប់គុ្គលនានាដែលងយរងគែះ	នងិរបបអាហារ	"ដែលបានកាតប់ន�យ"		
	 	 ចំពោះបែជាជនទូទៅ
	 -	 ជមែើសចុងកែយ	និងការពនែយារពែលការចែកចាយ។

	 បែសិនបើការចែកចាយរបបអាហារដែលបានធ្វើផែនការមិនអាចធ្វើបានទែ	ការខ្វះខាតនានា	គឺមិនចាំបាច់កែតមែូវ	
	 នៅកែយពែលចែកចាយទែ	(បានន័យថ	ការចែក	ចាយ	សារឡើងវិញបែហែលជាមិនសមសែបទែ)។	

9.	 ការពិនិតែយតាមដន	និងវាយតម្លែ	 គួរតែវូបានអនុវត្តនៅគែប់កមែតិទំាងអស់នែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់	 និងរហូតដល់ចំណុចនែ 
	 ការទទួលទាន	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	5	នៅទំព័រទី	68)	។	នៅកន្លែងចែកចាយ	សូមពិនិតែយមើលថតើការរៀបចំ		
	 ផែសែងៗសមែប់ការចែកចាយមានរួចជាសែចហើយ	 ឬ	 នៅមុនពែលការចែកចាយចាប់ផ្តើម	 (ឧ.	 សមែប់ការចុះ	 
	 ឈ្មាះ	សន្តិសុខ	ការផែសព្វផែសាយព័ត៌មាន)។	ការថ្លឹងទម្ងន់ចោះៗតែូវបានអនុវត្តចំពោះរបបអាហារដែលគែួសារនានា 
	 ទទួល		បានដើមែបី	វាស់ពីភាពតែឹមតែូវ	និងសមភាពនែការគែប់គែងការចែកចាយដោយធ្វើសមា្ភាសន៍អ្នកទទួលផលមួយ		
	 ចំនួន	។	ការចុះសាកសួរចោះៗអាចជួយបញ្ជាក់ពីភាពដែលអាចទទួលយកបាន	និងភាពមានបែយោជន៍នែរបប 
	 អាហារ		ហើយក៏អាចរកឲែយឃើញផងដែរនូវបែជាជនដែលឆ្លើយតបលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនែការជែើស		រីសក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់	
	 ទទួលបានសែបៀងអាហារ	។		ការចុះសាកសួរបែបនែះក៏អាចរកឃើញផងដែរថតើគែនឹងទទួលបានចំណីអាហារ	
	 បន�ែមដែរឬទែ			ថតើចំណីអាហារបានមកពីបែភពណថតើអ្វីដែលគែកំពុងបែើបែស់		និងពីសំណក់អ្នកណ 
	 (ឧទាហរណ៍	ជាលទ្ធផលនែការបញ្ជាមួយ		ការជែើសរីស	ឬ	ការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទ	ឬ	មធែយាបាយផែសែងៗទៀត)។	
	 ការតែួតពិនិតែយតែូវវិភាគទៅលើឥទ្ធិពលនែការផ្ទែរសែបៀងអាហារដើមែបីសុវត�ិភាពរបស់អ្នកទទួលផល។	 ឥទ្ធិពលដែល 
		 កាន់តែធំឡើងនែការបែងចែកចំណីអាហារគួរតែូវបានវាយតម្លែផងដែរ			ដូចជាភាពស្មុគសា្មាញនានានែវដ្តកសិកម្ម	 
	 សកម្មភាពផ្នែកកសិកម្ម		ល័ក្ខខ័ណ្ឌផែសែងៗផ្នែកទីផែសារ	និងធនធានដើមផ្នែកកសិកម្មផែសែងៗដែលមាន។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

សន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	6	៖	ការបែើបែស់សែបៀងអាហារ

សែបៀងអាហារតែូវបានរកែសាទកុ	រៀបច	ំនងិទទលួទានក្នងុលក្ខណៈមយួដែលមានសវុត�ភិាព	និងសមសែបទាំងនៅ	
តាមផ្ទះ	និងនៅតាមសហគមន៍	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ការពារអ្នកទទួលផលពីការចាត់ចែង	ឬ	រៀបចំចំណីអាហារពុំបានតែឹមតែូវ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)
 
	 ផែសព្វផែសាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់នែអនាម័យម្ហបូអាហារដល់អ្នកទទួលសែបៀងអាហារ	 	 និងផែសព្វផែសាយឲែយមាន 
	 ការយល់ដឹងចែបាស់លាស់មួយពីការអនុវត្តអនាម័យក្នុងការរៀបចំ	ចំណីអាហារ	(សូមមើលសែចក្តី	ណែនាំ		ទី1-2)។

	 នៅកន្លែងដែលម្ហូបអាហារឆ្អិនសែប់តែូវបានគែចែកចាយ	សូមបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកពីរបៀបរកែសាទុក	និងការចាត់
	 ចែងសែបៀងអាហារបែកបដោយសុវត�ិភាព		ការរៀបចំម្ហូបអាហារ		និងមុខសញ្ញាហានិភ័យនានាចំពោះ	សុខភាព		ដែល 
	 អាចកើតមានដែលបណ្តាលមកពីការអនុវត្តពុំបានតែឹមតែូវ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

	 ពិគែះយោបល់	(និងផ្តល់ដំបូនា្មានក្នុងករណីចាំបាច់)	ដល់អ្នកទទួលផលអំពីការរកែសាទុក	ការរៀបចំ	ការចម្អិន	និង 
	 	ការទទួលទានចំណីអាហារដែលគែចែកចាយ		ពែមទំាងភាពស្មគុសា្មាញនានានែការផ្តល់តាមគោលដៅចំពោះបែជាជន 
	 ដែលងយរងគែះ	និងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើង	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)។

	 ធានាថ		កែុមគែួសារនានាមានសិទ្ធិទទួលបានសមា្ភារៈសមែប់ចម្អិនអាហារដែលសមសែប			បែង		ទឹកដែលអាច 
	 ទទួលទានបាន	និងសមា្ភារៈអនាម័យផែសែងៗទៀត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-4)។

	 ចំពោះបុគ្គលនានាដែលមិនអាចរៀបចំម្ហូបអាហារ	ឬ	មិនអាចទទួលទានអាហារបានដោយខ្លួនឯងមាន	ការធានា	ថ 
	 ពួកគាត់មានលទ្ធភាពទទួលបានអ្នកថែទាំដើមែបីរៀបចំចំណីអាហារឲែយបានតែឹមតែូវ	 និងបញ្ចុកអាហារក្នុងករណីដែល 
	 ចាំបាច់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។	

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 គា្មានករណីមុខសញ្ញាហានិភ័យផ្នែកសុខភាពកើតចែញពីម្ហូបអាហារដែលបានចែកចាយឡើយ	។
 
	 លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកទទួលផលពីការធ្វើអនាម័យម្ហូបអាហារឲែយបានល្អ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2) 
 
	 បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការរៀបចំម្ហូបអាហារ		និងមុខសញ្ញាហានិភ័យផែសែងៗ	
	 ដែលកើតចែញពីការអនុវត្តពុំបានតែឹមតែូវ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

	 មានសិទ្ធិពែញលែញសមែប់កែុមគែួសារក្នុងការទទួលបានសមា្ភារៈ	និងឧបករណ៍សមែប់រៀបចំម្ហូបអាហារគែប់គែន់	
	 និងមានសុវត�ិភាព	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-4)។

	 វត្តមានអ្នកថែទំាពែញលែញសមែប់បុគ្គលទំាងអស់ដែលតែវូការជំនួយពិសែស	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី5)	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

សេចក្តីណេនាំ	

1.	 អនាម័យសែបៀងអាហារ	៖	គែះមហន្តរាយនានាអាចបង្អាក់ដល់ការអនុវត្តអនាម័យទូទៅរបស់បែជាជន។		វាអាច 
	 មានភាពចាំបាច់ដែលតែូវលើកកម្ពស់អនាម័យម្ហូបអាហារ	និងគាំទែយ៉ាងសកម្មនូវវិធានការនានាដែលសែបជាមួយ	
	 សា្ថានភាពផែសែងៗនៅក្នុងតំបន់	និងទមែង់នានានែជំងឺ	ឧទាហរណ៍	ការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នែការលាងដ	ែ	 
	 មុនពែលរៀបចំណីអាហារ	ការជៀសវាងការធ្វើឲែយទឹកកខ្វក់	និងការចាត់វិធានការផែសែងៗដើមែបីគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លង
	 រោគ។	អ្នកទទួលម្ហូបអាហារគួរទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរបៀបរកែសាម្ហូបអាហារឲែយមានសុវត�ិភាពនៅតាមផ្ទះ។
	 អ្នកថែទាំគួរទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីការបែើបែស់ធនធានផែសែងៗនៅក្នុងគែួសារដើមែបីផ្តល់ចំណីអាហារបែកបដោយ 
	 សុវត�ិភាព	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យទី	 1-2	នៅទំព័រ	 91-94)។	នៅកន្លែងដែលផ្ទះបាយ	 
	 សមែប់សហគមន៍តែូវបានបង្កើតឡើងដើមែបីផ្តល់អាហារកៅ្តាៗដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះ 
	 មហន្តរាយគែតែូវការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសក្នុងការជែើសរីសទីកន្លែងផ្ទះបាយ	 	 គិតគូរពីភាពដែលអាចចែញ	 
	 ចូលបានសុវត�ិភាព	និងសា្ថានភាពអនាម័យនៅកន្លែងនោះ			ការចម្អិនអាហារ		និងទឹកដែលមានសមែប់ទទួលទាន 
	 និងទីកន្លែងសមែប់ទទួលទាន។

2.	 បែភពព័ត៌មាន	 ៖	ចាំបាច់តែូវមានយន្តការមួយចំនួនសមែប់ចែកចាយព័ត៌មាន	 និងការបែមូលព័ត៌មានតែឡប់ពីអ្នក	 
	 ទទួលផល	ជាពិសែសពីសែ្តី	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	 1	សែចក្តីណែនាំទី	2	និងទី	6	នៅទំព័រ	56-57)។	ចំពោះ	 
	 ការផែសព្វផែសាយពីសែចក្តីណែនាំផែសែងៗទាក់ទិននឹងចំណីអាហារ	សាលារៀន	និងទីកន្លែងសមែប់រៀនសូតែដែលមាន 
	 សុវត�ភិាពគួរបែកដថវាជាទីតំាងដែលសមសែប។	ទមែង់	 ឬ	 ដែយាកែមដែលអាចរកបានបែហែលជាតែវូមានសមែប់ 
	 បែជាជនដែលមានតមែូវការបែសែ័យទាក់ទងខុសៗគា្នា	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	1	សែចក្តីណែនាំទី	4	នៅទំព័រ 
	 57)។	

3.	 ថមពល	ទឹកដែលអាចទទួលទានបាន	និងរបស់របរតាមគែសួារ	៖	នៅពែលដែលចំាបាច់ថមពលគួរតែវូបានផ្តល់ឲែយ 
	 ឬ	គួរបង្កើតកម្មវិធីដំដើមឈើសមែប់ធ្វើជាអុស	ឬ	បែមូលអុសដោយមានការតែួតពិនិតែយពីសុវត�ិភាពរបស់សែ្តី	និង
	 កុមារ	ដែលជាមនុសែសសំខាន់ក្នុងការដើរបែមូលអុស	(សមែប់ចង្គែន	និងថមពល	សូមមើបទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរ	មិន 
	 មែនសែបៀង		អាហារទី	4	នៅទំព័រ	274)។	ចំពោះលទ្ធភាពទទួលបានទឹក		បរិមាណ		គុណភាព		និងទីកន្លែងផែសែងៗ 
	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទី	 1-3	នៅទំព័រ	 97-103)។	សមែប់ឧបករណ៍ចម្អិនអាហារ	 និងទទួលទាន	 
	 និងធុងដក់ទឹក	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនសែបៀងអាហារទី	3	នៅទំព័រទី	273)។

4.	 លទ្ធភាពបែើបែស់កន្លែងកែច្នែម្ហូបអាហារ	ដូចជារោងមាសុីនកិនសែូវជាដើមជួយឲែយបែជាជនមានលទ្ធភាពរៀបចំ 
	 ចំណីអាហារក្នុងទមែង់តាមជមែើសរបស់ខ្លួន	 	ហើយក៏ជួយសនែសំពែលវែលាសមែប់ធ្វើសកម្មភាពផលិតកម្មផែសែងៗ 
	 ទៀតផងដែរ	។	ការកែច្នែម្ហូបអាហារនៅតាមផ្ទះ	ដូចជា	ការកិន	អាចកាត់បន�យពែលវែលា	និងបរិមាណទឹក		្រពមទាំង 
	 ថមពល	ដែលតែូវការសមែប់ចម្អិនអាហារផងដែរ	(សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារ	 
	 ទី	2	សែចក្តីណែនាំទី	2	នៅទំព័រ	185)។

5.	 តមែូវការជាក់លាក់	៖	បុគ្គលទាំងឡាយដែលតែូវការជំនួយជាចំណីអាហារអាចមានកុមារតូច	មនុសែសចាស់ជនពិការ
		 និងអ្នកផ្ទុកមែរោគអដស៍	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូចទី	 2	នៅទំព័រ	 160 
	 និងសន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	1	សែចក្តីណែនាំទី	5-7	នៅទំព័រ	183)។	កម្មវិធីចុះផ្ទាល ់
	 ឬ	ការគំាទែបន�ែមទៀត	និងការតាមដនអាចមានភាពចំាបាច់ក្នងុការគំាទែដល់បែជាជនមួយចំនួនដែលខ្លះសមត�ភាព 
	 ក្នុងការផ្តល់ម្ហូបអាហារដល់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុក	(ឧទាហរណ៍	ឪពុកមា្តាយដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្ត)។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

៤.២ សន្តិសុខសេបៀង - ការផ្ទេរសាច់បេក់ និងប័ណ្ណទូទាត ់
 
	 ការផ្ទែរសាច់បែក់	 និងប័ណ្ណទូទាត់តំណងឲែយទមែង់ពីរនែការផ្តល់ជំនួយ	 ៖	 ការផ្ទែរសាច់បែក់ផ្តល់ឲែយបែជាជន
ជាសាច់បែក់សុទ្ធ	 ចំណែកឯការផ្ទែរប័ណ្ណទូទាត់វិញផ្តល់ឲែយបែជាជននូវប័ណ្ណដើមែបីទិញផលិតផលជាក់លាក់ទៅតាម	
បរិមាណកំណត់	ដូចជា	សែបៀងអាហារ	(ប័ណ្ណទូទាត់សមែប់តែសែបៀងអាហារ)	ឬ	តម្លែជាទឹកបែក់ក្នុងចំនួនកំណត់មួយ	
(ប័ណ្ណទូទាត់ដោយផ្អែកលើតម្លែ)។	ដោយសារតែគោលបំណងនានា	និងការរៀបចំអាចមានលក្ខណៈខុសប្លែកគា្នា			ការ 
ផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់នែះធ្វើឡើងតាមវិធីសាសែ្តតែមួយផ្អែកលើទីផែសារដែលតាមរយៈប័ណ្ណនែះ			អ្នកទទួលផល	
ទទួលបានអំណចក្នុងការទិញទំនិញផែសែងៗ។	

	 ការផ្ទែរសាច់បែក់	 និងប័ណ្ណទូទាត់តែូវបានបែើបែស់ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែវូការសែបៀងអាហារ	 និងរបស់របរមិន	
មែន	ជាម្ហូបអាហារ	ដែល	ចាំបាច់	 ឬ	 ដើមែបីទិញទែពែយសមែបត្តិផែសែងៗដែលជួយដល់បែជាជនឲែយចាប់ផ្តើមសា្ដោរសែដ្ឋកិច្ចឡើង 
វិញ។		ការផ្តល់ជាសាច់បែក់ដោយពំុមានល័ក្ខខ័ណ្ឌ	(ឬ	គា្មាន	កំណត់	គោលដៅ	ឬ	"ជាសកល")	មិនមានកំណត់ល័ក	្ខខ័ណ្ឌ	
ផែសែងៗទាក់ទងនឹងរបៀបដែលតែូវបែើបែស់សាច់បែក់នោះទែ	 ក៏ប៉ុនែ្ត	 បែសិនបើតមែូវការជាមូលដ្ឋានតែូវបានរកឃើញ
នៅក្នុងការបា៉ាន់បែមាណ			នោះនឹងមានការរំពឹងទុកថ			សាច់បែក់នឹងតែូវបានបែើបែស់ដើមែបីចំណយទៅលើតមែូវការ
ទាំងនោះ។	បែសិនបើការគាំទែដល់របរចិញ្ចឹមជីវិត	ឬ	សកម្ម	ភាពផលិតកម្មផែសែងៗទៀតតែូវបានរកឃើញថជាតមែូវការ 
ចាំបាច់	 នោះសាច់បែក់ដែលគែចែកឲែយនឹងតែូវបែើបែស់សមែប់បំពែញតមែូវការទាំងនោះ។	 អំណោយជាសាច់បែក់
ដែលពុំមានល័ក្ខខ័ណ្ឌអាចមានភាពសមសែបនៅដំណក់	កាលដំបូងនែគែះអាសន្ន	 ។	 អំណោយជាសាច់បែក់មាន	 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌបានកំណត់ល័ក្ខខ័ណ្ឌសមែប់អ្នកទទួលក្នុងការបែើបែស់ទឹកបែក់នោះសមែប់គោលបំណងជាក់លាក់នានា	
(ឧ.	សាងសង់ផ្ទះឡើងវិញ	ផ្តល់កមា្លាំងពលកម្ម	 	ផលិត	ឬ	បង្កើតឡើងវិញនូវរបរចិញ្ចឹមជីវីត	 	និង	 /	ឬ	ទៅទទួលសែវា	
សខុភាព)	។			ប័ណ្ណទទូាតផ់្តល់	លទ្ធភាពឲែយទទលួបានសែបៀង	អាហារ		ដែលបានកណំត់ជាមនុយ៉ាងចែើន	(ឧ.	សែបៀងអាហារ	
បសុសត្វ	គែប់ពូជ	ឧបករណ៍ផែសែងៗ)	ឬ	សែវាកម្ម	(ឧ.	ការកិនធញ្ញជាតិ	ការដឹកជញ្ជូន	ការចែញចូលទៅកាន់ទីផែសារ	ឬ	
ស្តង់	បែក់កម្ចីពីធនាគារ)	ប័ណ្ណទូទាត់អាចមានទាំងតម្លែជាសាច់បែក់	ឬ	តម្លែជាវត�ុដែលតែូវបានបែើបែស់នៅតាម 
ហាង	នានាបនា្ទាប់ពីគែបានជែើសរីសរួចដោយមានអ្នកលក់ដូរជាក់លាក់	 ឬ	 អ្នកផ្តល់សែវាកម្មនានា	 ឬ	 នៅកន្លែងតាំង	
ពិព័រណ៍។	 កម្មវិធីផ្ដល់ប័ណ្ណទូទាត់នានាតែូវយោងទៅលើបទដ្ឋានផែសែងៗសមែប់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ	 ឧទាហរណ៍	 កម្មវិធី	 
ប័ណ្ណទូទាត់ផ្នែកសែបៀងអាហារតែូវយោងទៅលើសន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	1-3	និងទី	6	នៅ	
ទំព័រ	180-197។	

	 ជមែើសនែការផ្ទែរដ៏តែឹមតែូវ	 (សែបៀងអាហារ	 សាច់បែក់	 ឬ	 ប័ណ្ណទូទាត់)	 តមែូវឲែយមានការវិភាគដោយផ្អែកលើ
បរិបទជាក់លាក់មួយ	 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបែសិទ្ធភាពតម្លែ	 ឥទ្ធិពលបនា្ទាប់បនែសំផ្នែកទីផែសារ	 ភាពបត់បែននែការផ្ទែរ	
ការកំណត់គោលដៅ	និងហានិភ័យនានាផ្នែកអសន្តិសុខ	និងអំពើពុករលួយ។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

សន្តសុិខសែបៀង-បទដ្ឋានស្តពីីការផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់ទី	1	៖សិទ្ធទិទួលបានទំនិញ	និងសែវាកម្មដែល

មានសាច់បែក់	 និងប័ណ្ណទូទាត់តែវូបានចាត់ទុកថជាមធែយាបាយក្នងុការដោះសែយតមែវូការជាមូលដ្ឋាននានា	 
និងដើមែបី	ការពារ	និងបង្កើតមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតឡើងវិញ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
 
	ការរៀបចំការអនុវត្ត	ការតែួតពិនិតែយ	និងការវាយតម្លែ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1	ទី3	ទី6	-7	និងបទដ្ឋាន	ស្នូលទ ី
	 1-3	នៅទំព័រ	55-61)។

	 បា៉ាន់បែមាណ	និងវិភាគថតើបែជាជនអាចទិញអ្វីដែលគែតែូវការបានដែរ	ឬ	ទែនៅតាមទីផែសារនានាក្នុងមូលដ្ឋាននៅ	 
	 នៅក្នុងតម្លែដែលមានបែសិទ្ធភាពដោយបែៀបធៀបជាមួយនឹងការផ្ទែរតាមមធែយាបាយផែសែងៗទៀត	 និងវិភាគពី	 
	 បណ្តាញទីផែសារ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)។	

	 ជែើសរីសសាច់បែក់	ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់	ឬ	ការបញ្ចូលគា្នានូវរបៀបទាំង	2	នែះ	ដោយផ្អែកលើយន្តការចែកចាយដែល 
	 សមសែបបំផុត	 និងដែលទំនងជាផ្តល់ផលបែយោជន៍ដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ 
	 និងសែដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-3	ទី	5-6)។

	 អនុវត្តវិធានការនានាដើមែបីកាត់បន�យហានិភ័យនែការផ្តល់ឲែយដោយពុំសែបចែបាប់	អសន្តិសុខអតិផរណ	ការ	បែើបែស់	
	 បែកបដោយភាពឈឺចាប់	 និងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើកែុមនានាដែលពុំទទួលផលបែយោជន៍។	 ការយកចិត្តទុក	 
	 ដក់ជាពិសែស	គឺចាំបាច់តែូវមានសមែប់បែព័ន្ធកំណត់គោលដៅ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4	និងទី	7)។

	 តែួតពិនិតែយដើមែបីបា៉ាន់បែមាណថតើការផ្ទែរសាច់បែក់	 និង/ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់នោះនៅតែជាការផ្ទែរដ៏សមសែបបំផុតដែរ 
	 ឬ	យ៉ាងណ	ហើយថតើចាំបាច់តែូវធ្វើការកែសមែួលដែរឬទែ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	8)។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បែជាជនគោលដៅទាំងអស់ឆ្លើយតបនឹងតមែូវការសែបៀងអាហារជាមូលដ្ឋានខ្លះ	 ឬ	 ទាំងអស់របស់ខ្លួន	 និងតមែូវការ 
	 សមែប់ការចិញ្ចឹមជីវិតផែសែងៗទៀត	(ឧ.	ទែពែយសមែបតិ្តសមែប់ផលិតកម្ម		សុខភាព		ការអប់រំការដឹកជញ្ជូន			ទីជមែក 
	 ការធ្វើដំណើរ)	តាមរយៈការទិញពីទីផែសារក្នុងមូលដ្ឋាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2	ទី	8)។
  
	 សាច់បែក់	និង/ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់	គឺជាទមែង់នែការផ្ទែរដ៏សមសែបសមែប់បែជាជនគោលដៅទាំងអស់	 	ជាពិសែស 
		 ចំពោះសែ្តី	និងបែជាជនដែលងយរងគែះផែសែងៗទៀត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-8)។

	 ការផ្ទែរមិនបណ្តាលឲែយមានការបែឆំងទៅនឹងខ្ទង់ចំណយរបស់សង្គមឡើយ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី4	និងទី	8)។ 

	 ការផ្ទែរមិនបង្កឲែយមានអសន្តិសុខឡើយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-4	ទី	8)។

 សែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានតែូវបានគាំទែដើមែបីសា្តារឡើងវិញបនា្ទាប់ពីគែះមហន្តរាយ	 (សូមមើល	 សែចក្តីណែនាំទី	 
	 1-2	ទី	8)។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ការផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់គឺជាឧបករណ៍មួយ	៖	សាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់	គឺជាយន្តការឈានទៅ	សមែច		
 គោលដៅផែសែងៗដែលចង់បាន	 	មិនមែនជាអន្តរាគមន៍ដើមែបីខ្លួនឯងនោះទែ។	 	 	ការបា៉ាន់បែមាណដោយបែៀបធៀប 
	 យ៉ាងបែុងបែយ័ត្នមួយតែូវចង្អុលបង្ហាញថតើសាច់បែក់	និង/ឬ		ប័ណ្ណទូទាត់មានលក្ខណៈសមសែប	ឬមិនសមសែប 
	 ហើយថតើគែតែូវបែើបែស់វាតែឯង		ឬ			តែូវបញ្ចូលជាមួយកតា្តាឆ្លើយតបផែសែងៗទៀត		ដូចជាការគាំទែជាសមា្ភារៈ	
	 ជាដើម។ការផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់អាចបែើបែស់បាននៅក្នងុដំណក់កាលខុសៗគា្នានែគែះមហន្តរាយ	និមួយៗ។
	 ការឆ្លើយតបតែវូបានកំណត់មិនតែមឹតែតាមរយៈបែសិទ្ធផិល	និងបែសិទ្ធភាពរំពឹងទុកក្នងុការឆ្លើយតបទៅនឹង	តមែវូការជា	 
	 មូលដ្ឋានរបស់អ្នកទទួលផល		ឬ		ក្នុងការបង្កើតរបរចិញ្ចឹមជីវិតឡើងវិញប៉ុណោ្ណោះទែ			ក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងតាមរយៈកមែិត		
	 ដ៏ទាប	នែហានិភ័យនានាដែលរំពឹងទុកផងដែរ។	សាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់អាចផ្តល់ជមែើស	និងភាពបត់បែនកាន់	 
	 តែបែសើរជាងការឆ្លើយតបជាសមា្ភារៈ	 	ហើយកាងរនែះអាចផ្តល់ឲែយអ្នកទទួលផលនូវសែចក្តីថ្លែថ្នូរកាន់តែបែសើរ។ 
	 សាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់ក៏អាចបង្កើតបែសិទ្ធភាពវិជ្ជមានកាន់តែចែើនឡើងផងដែរ		ចំពោះសែដ្ឋកិច្ចក្នងុមូលដ្ឋានដែល	
	 គួរធ្វើការពិចារណក្នងុពែលធ្វើការបា៉ាន់បែមាណនានា	។	សាច់បែក់	 និងប័ណ្ណទូទាត់អាចបែើបែស់បានដូចខាងកែម	៖ 
	 -		 អំណោយជាសាច់បែក់	៖	ការផ្ទែរដោយមានល័ក្ខខ័ណ្ឌ	ឬ	គា្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌនូវសាច់បែក់	ទោះបីជាមួយលើក	ឬ 
	 	 ចែើនដំណក់កាលក៏ដោយដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការចែើនបែបយ៉ាង។
	 -	 ប័ណ្ណទូទាត់លើម្ហូបអាហារ	ឬ	ផ្អែកលើតម្លែ	៖	 	ការផ្ទែរប័ណ្ណទូទាត់ជាកែដស	ឬ			ជាលក្ខណៈអែឡិចតែូនិច	 
	 	 ដែល		តែវូធ្វើការដោះដរូជាមយួទនំញិជាកល់ាក	់ឬ	ទនំញិផែសែងៗជាចែើនដោយសែបទៅតាមតម្លែរបសប់ណ័្ណទទូាត ់
	 	 នោះ។
	 -	 បែក់ពលកម្ម	 ៖	 ការផ្ទែរសាច់បែក់ជាចំណូលដែលរកបានតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដែល	 
	 	 បានបញ្ជាក់	(ជាទូទៅសកម្មភាពដែលតែូវការកមា្លាំងកាយ)។		

	 ការធ្វើផែនការ				ការអនុវត្ត			និងការពិនិតែយតាមដនតែូវមានការចូលរួមពីបណ្តាអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាតាមមូលដ្ឋាន			 
	 ដូចជា	រដ្ឋាភិបាល		អាជា្ញាធរដែនដី		រចនាសម្ពន័្ធ	និងតំណងសហគមន៍		សារជីវកម្មសមាគម			កែមុក្នងុមូល	ដ្ឋាន	និង 
	 អ្នកទទួលផល។	ការងរនែះនឹងជួយធានាបាននូវទំនាក់ទំនង	 និង	និរន្តរភាព។	 	 	 យុទ្ធសាសែ្តចែកចែញមួយគួរ 
	 តែូវបានរៀបចំជាផែនការជាមួយនឹងបណ្តា	អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗចាប់តាំងពីពែលរៀបចំរហូតមក។

2.	 ឥទ្ធពិលទៅលើសែដ្ឋកិច្ច	និងបែព័ន្ធទីផែសារក្នងុមូលដ្ឋាន	៖		ការបា៉ាន់បែមាណពីទីផែសារតែវូវិភាគទៅលើសា្ថាន	ភាពនៅមុន	 
	 និងកែយពែលមានគែះមហន្តរាយ			និងភាពបែកួតបែជែង					ពែមទាំងសមាហរណកម្មទីផែសារ	ដើមែបីឆ្លើយតបទៅ
	 នឹងសែចក្តីតែូវការនានាក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន។	 ការវិភាគក៏តែូវបង្ហាញផងដែរពីតួនាទីរបស់បែតិបត្តិករ	 ទីផែសារខុសៗគា្នា 
		 លទ្ធភាពអាចរកទិញបាន	និងថ្លែទំនិញ	(ទែពែយសមែបតិ្តសមែប់របរចិញ្ចឹមជីវិត	សមា្ភារៈសមែប់សាងសង់ទីជមែក	 
	 ម្ហូបអាហារ	និងរបស់របរផែសែងៗទៀតសែបតាមទិសដៅនានា)	សា្ថានភាពតាមរដូវកាល	និងលទ្ធភាពផ្នែករូបវន្តសង្គម
	 និងសែដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកែុមខុសៗគា្នារបស់បែជាជនដែលងយរងគែះ។	 	សាច់បែក់	 	 និងប័ណ្ណទូទាត់អាចមាន 
	 លក្ខណៈ	សមសែបនៅពែលដែលទីផែសារកំពុងដំណើរការ	និងអាចចែញចូលបានពែម		ទាំងនៅពែលដែលម្ហូបអាហារ	
	 និងសមា្ភារៈមូលដ្ឋានផែសែងៗទៀតអាចរកទិញបានក្នុងបរិមាណមួយដែលតែូវការ	និងក្នុង	 តម្លែមួយសមសែប។	 	ការ	 
	 ផ្ទែរដូចនែះអាចជំរុញសែដ្ឋកិច្ចក្នងុមូលដ្ឋានឆ្ពោះទៅរកការសា្តារឡើងវិញកាន់តែឆប់រហ័ស	 	 	 និងកាន់តែមាននិរន្តរភាព។ 
	 ការឆ្លើយតបផ្នែកទីផែសារអាចលើកកម្ពស់ការទិញនៅក្នងុមូលដ្ឋាន	 និងការបែើបែស់កាន់តែបែសើរឡើងនូវសមត�ភាព 
	 របស់បែតិបត្តិករទីផែសារដែលមានសែប់។	 	សាច់បែក់	 	 	និងប័ណ្ណទូទាត់ដែលគែបែើបែស់	នៅក្នុងបរិបទមួយមិន	 
	 សមសែប	អាចធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់ទីផែសារ		ហើយអាចនឹងបង្កឲែយមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានផែសែងៗ		ដូចជា		អតិផរណជា	 
	 ដើម។	 ការពិនិតែយតាមដនផ្នែកទីផែសារមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នងុការឈ្វែងយល់ពីឥទ្ធពិលរបស់សាច់បែក់	 និង 
	 ប័ណ្ណទូទាត់ទៅលើសែដ្ឋកិច្ច	និងបែជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

3.	 យន្តការចែកចាយសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់	៖		សាច់បែក់		និងប័ណ្ណទូទាត់អាចធ្វើការចែកចាយតាមរយៈធនាគារ	
	 ក្នុងមូលដ្ឋាន	ហាង	អ្នកលក់ដូរ		កែុមហ៊ុនផ្ទែរបែក់តាមមូលដ្ឋាន		កែុមហ៊ុនផ្ញើបែក់	និងការិយល័យបែសណីយ៍។
	 គែអាចចែកចាយវាដោយផ្ទាល់	ឬ	តាមបចែ្ចកវិទែយានានា	 ដូចជា	 	ធនាគារចល័ត	 	 	 និងបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័តផងដែរ។	 
	 តាមធនាគារ	ជាធម្មតាមានបែសិទ្ធផិល	និងបែសិទ្ធភាព	ក៏បុ៉នែ្តអាចបែើបែស់	បានតិចតួចសមែប់បែជាជនដែលងយ 
	 រងគែះ។	បែសិនបើអាចបែើបែស់ធនាគារបាន	បែហែលជា	តាមរយៈធនាគារចល័តដែលអាចជាជមែើសមានសន្តសុិខ	
	 ល្អបែសើរ។	 យន្តការចែកចាយតមែូវឲែយមានការបា៉ាន់បែមាណមួយពីជមែើសនានា	 និងការពិគែះយោបល់ជាមួយ 
	 អ្នកទទួល។	បញ្ហានានាដែលតែូវពិចារណគឺតម្លែសមែប់អ្នកទទួល	(ថ្លែសែវាធនាគារ	ពែលវែលាសមែប់ធ្វើដំណើរ 
	 និងការចំណយពែលវែលាចំណយនៅកន្លែងទទួល)		ការចំណយផែសែងៗសមែប់ការរៀបចំ		(ការយកថ្លែសែវា 
	 និង	ថ្លែបង្កើតរបស់អ្នកផ្តល់ពែលវែលារបស់បុគ្គលិកសមែប់បង្កើត	និងរៀបចំ	និងការដឹកជញ្ជូន	សន្តិសុខ	ការអប់រំ	 
	 និងការបណ្តះុបណ្តាលរបស់	អ្នកទទួល)	បែសិទ្ធផិល	និងបែសិទ្ធភាព	(ភាពដែលអាចជឿជាក់បាន	ការងើបឈរឡើងវិញ	 
	 គណនែយែយភាព	តមា្លាភាព		ការតែតួពិនិតែយ	ភាពបត់បែន			ការតែតួពិនិតែយហិរញ្ញវត�	ុ	សន្តសុិខផ្នែកហិរញ្ញវត�	ុនិងលទ្ធភាព	 
	 របស់បែជាជនងយរងគែះ	។	វិធីសាសែ្តមួយដែលអាចមានតម្លែខ្ពស់	គឺបែហែលជាយន្តការផ្ទែរដែលសមសែប	បំផុត 
	 ដដែល។	

4.	 ការគិតគូរពីហានិភ័យផែសែងៗ	 ៖	 ការពែួយបារម្ភជាទូទៅពីហានិភ័យផែសែងៗនែការផ្ទែរសាច់បែក់	 និងប័ណ្ណទូទាត់រួម 
	 មានការភ័យខា្លាចថ			សាច់បែក់			និងប័ណ្ណទូទាត់អាចពាក់ព័ន្ធនឹងអតិផរណនែតម្លែ				(ដោយធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល ់
	 បែជាជន		ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ		និងអ្នកផែសែងៗទៀតដែលមានអំណចតិចតួចក្នុងការទិញ
	 ការបែើបែស់សាច់បែក់	 និងប័ណ្ណទូទាត់សមែប់គោលបំណងផ្ទយុពីសង្គម	 (ឧ.	ការរំលោភបំពានដោយការទិញសែ 
	 និង/ឬ	ថ្នាជំក់)	និងលទ្ធភាពខុសៗគា្នារបស់សែ្ត	ីនិងបុរសចំពោះសាច់បែក់	បើបែៀបធៀបជាមួយនឹងធនធានសែដៀង 
	 គា្នាផែសែងៗទៀត។	 	ការពែយួបារម្ភផែសែងៗទៀត	 	 គឺថ	 	ការដឹកជញ្ជនូ	 	សាច់បែក់ក៏អាចបង្កើតឲែយមានហានិភ័យផ្នែក 
	 សន្តសុិខផងដែរសមែប់បុគ្គលិក	ដែលកំពុងអនុវត្ត			និងសមែប់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់		(សូមមើលគោល	
	 ការណ៍ស្តពីីការការពារទី		1		នៅទំព័រទី	33)		និងការទាក់ទាញរបស់សាច់បែក់អាចធ្វើឲែយមានការលំបាកកាន់តែចែើន 
	 ឡើងក្នុងការផ្ដោតគោលដៅទៅរកអ្នកទទួល			ហើយអាចនឹងបង្កើនហានិភ័យនែអំពើពុករលួយ		ឬ				ការចាប់យកពី
	 សំណក់កែមុបែដប់អាវុធផែសែងនានា។	 	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	 	ការចែកចាយជាសមា្ភារៈក៏មានហានិភ័យផងដែរ 
	 (សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	-បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	4-5	នៅទំព័រ	188-192)	។	ហានិភ័យនានាចំពោះ
	 សាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់		គឺអាចកាត់បន�យបានជាអតិបរមាតាមរយៈការរៀបចំឲែយបានល្អ		តាមរយៈការវិភាគ 
	 ពីហានិភ័យ	 	 	 និងការគែប់គែងឲែយបានល្អ។	 	ការសមែចចិត្តគួរធ្វើឡើងតាមរយៈការពិគែះយោបល់ដែលផ្អែក 
	 លើភ័ស្ដតុាង	៖	ការភ័យខា្លាចដែលពុំទាន់ជួបបែទះមិនតែូវមានឥទ្ធិពលទៅលើការរៀបចំផែនការកម្មវិធីនោះទែ។

5.	 ការកំណត់តម្លែនែការផ្ទែរសាច់បែក់	ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់	៖	តម្លែដែលបានកំណត់សមែប់ការផ្ទែរ	នានាមានលក្ខណៈ 
	 ជាក់លាក់ទៅតាមបរិបទ។	 	ការគណនាតែូវធ្វើឡើងដោយមានការសមែបសមែួលជាមួយនឹងទីភា្នាក់ងរនានានិង 
	 ដោយផ្អែកលើអាទិភាព			និងតមែូវការផែសែងៗរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	តម្លែ	 
	 សមែប់ទំនិញសំខាន់ៗដែលគែរំពឹងទុកថ	នឹងទិញនៅក្នុងទីផែសារតាមមូលដ្ឋាន	ជំនួយផែសែងៗទៀតដែលគែបាន 
	 ផ្តល់ឲែយ	និង/ឬ	តម្លែដែលពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត	(ឧទាហរណ៍	ជំនួយសមែប់ការធ្វើដំណើររបស់បែជាជនដែលមាន 
	 ការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ)		វិធីសាសែ្ត		ទំហំ	និងភាពញឹកញាប់នែការចំណយ	ពែមទាំងការកំណត់ពែលវែលាធ្វើ 
	 ការចំណយទាក់ទងនឹងរដូវកាល	ពែមទាំងទិសដៅរបស់កម្មវិធី	និងការផ្ទែរផងដែរ	(ការគែបដណ្តប់ទៅលើតមែូវការ
	 ម្ហូបអាហារដោយផ្អែកលើកញ្ចប់ម្ហូបអាហារ	 	ឬ	 	ការផ្តល់ការងរដោយផ្អែកលើអតែពលកម្មបែចាំថ្ងែ)។	ការកើន 
	 តម្លែយ៉ាងឆប់រហ័សអាចកាត់បន�យជោគជ័យនែការផ្ទែរសាច់បែក់	 និងប័ណ្ណទូទាត់។	 	ភាពបត់បែនផ្នែក	 	ថវិកាមាន 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 សារៈសំខាន់ណស់	ក្នុងការកែសមែួលតម្លែក្នុងការផ្ទែរ			ឬ	បន�ែមផ្នែកណមួយនែម្ហូបអាហារដោយផ្អែកការតែួត	
	 ពិនិតែយផ្នែកទីផែសារ។	

6.	 ការជែើសរីសបែភែទណមួយនែការផ្ទែរសាច់បែក់	ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់	៖		បែភែទដ៏តែឹមតែូវនែការផ្ទែរ	គឺពឹងផ្អែកទៅលើ	
	 ដោយ	រាប់បញ្ចូលទាំងជំនួយជាសមា្ភារៈ	និងលទ្ធភាពរកបានតាមរដូវកាល។			ទីភា្នាក់ងរនានាតែូវរកឲែយឃើញនូវអ្វី 
	 ដែលបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយចាត់ទុកថជាទមែង់			(ផែសែងៗ)		ដែលសមសែបបំផុត 
	 សមែប់ការផ្ទែរតាម			រយៈការពិគែះយោបល់ដោយមានការយល់ដឹង	(សូមមើលសន្តសុិខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តពីីរបរ	 
	 ចិញ្ចឹមជីវិតទី2	នៅទំព័រ	208)។

7.	 ការកំណត់ទិសដៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់		៖		ការបែឈមមុខនានាអាចមានលក្ខណៈសំខាន់ 
	 ចំពោះរបស់របរ	ឬ	សែវាកម្មជាសមា្ភារៈ	ក៏ប៉ុន្តែដោយសារភាពទាក់ទាញនែសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់	គែតែូវការយក 
	 ចិត្តទុកដក់ជាពិសែសដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបរមានូវកំហុសឆ្គងនែការមិនដក់បញ្ចលូ	 និងការដក់បញ្ចលូ។	 	គែអាច	 
	 ចូលទៅដល់បែជាជនតាមរយៈការកំណត់ទិសដៅដោយផ្ទាល់			(ចំពោះកែុមគែួសារ	ឬ	បែជាជនដែលទទួលរងផល	 
	 ប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ)	ឬ		តាមរយៈការកំណត់ទិសដៅដោយបែយោល		(ឧ.	អ្នកជំនួញ		ឬ		អ្នកផ្តល់សែវាកម្ម	 
	 ក្នុងមូលដ្ឋាន)។	 	 សា្ថានភាពអសន្តិសុខនានាបែហែលជាតមែូវឲែយមានវិធីសាសែ្តកំណត់ទិសដៅដោយបែយោលមួយ	 
	 (សូមមើលគោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	 1	 	នៅទំព័រ	 33)។	 	យែនឌ័រមានឥទ្ធពិលទៅលើការសមែចចិត្តនានាស្ត ី
	 ពីសមាជិកគែសួារដែលបានចុះឈ្មាះដើមែបីទទួលសាច់បែក់	 	ឬ	 	 ប័ណ្ណទូទាត់ដូចគា្នាជាមួយនឹងការផ្ទែរសមា្ភារៈផងដែរ 
	 (សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង		-		បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	5	នៅទំព័រ	192)។		ការសមែបសមែួលជាមួយ	 
	 ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា		រាប់បញ្ចូលទាំងផ្នែកសុខុមាលភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល		និងកម្មវិធីការពារសង្គមដែលកំពុងផ្តល ់
	 ការផ្ទែរសាច់បែក់មានសារៈសំខាន់ណស់ចំពោះការកំណត់ទិសដៅ		(ជាពិសែសសមែប់ការផ្ទែរជាសមា្ភារៈ)។	

8.	 ការពិនិតែយតាមដនការផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់	៖	ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន		គឺតមែូវឲែយមាន	បូករួមនឹងការពិនិតែយ	
	 តាមដននៅមុនពែល	ក្នុងអំឡុងពែល		និងបនា្ទាប់ពីកម្មវិធីផ្ទែរដោយមានការគិតគូរពីឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់		និងដោយ 
	 បែយោលរបស់សាច់បែក់	 និងប័ណ្ណទូទាត់នៅក្នងុទីផែសារ។	 	 ការផ្លាស់ប្តរូនានាចំពោះការធ្វើអន្តរាគមន៍	 	 តែវូឆ្លើយតប 
	 ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរផែសែងៗរបស់បរិបទ	និងសា្ថានភាពទីផែសារ។			ការតែួតពិនិតែយតែូវរាប់បញ្ចូលតម្លែរបស់ទំនិញសំខាន់ៗ 
	 ឥទ្ធិពលខុសៗគា្នាចំពោះសែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន	និងតម្លែដែលកំពុងមានការកើនឡើង		។		សំណួរសំខាន់ៗរួមមាន	៖	 
	 តើបែជាជននឹងទិញអ្វីជាមួយសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់ដែលគែផ្តល់ឲែយនោះ?	តើបែជាជនអាចទទួល	និងចំណយ 
	 បែក់នោះដោយសុវត�ិភាពដែរឬទែ?	តើគែកំពុងចែកចាយសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់ដែរឬទែ?	តើសែ្តីមានឥទ្ធិពល 
	 ទៅលើរបៀបបែើបែស់សាច់បែក់	ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់ដែរឬទែ?(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	5	នៅទំព័រទី	68)។

៤.៣. សន្តិសុខសេបៀង - របរចិញ្ចឹមជីវិត 
 

 ការងើបឡើងវិញនែរបរចិញ្ចមឹជីវិតរបស់បែជាជន	 និងភាពងយរងគែះរបស់ពួកគាត់ចំពោះអសន្តសុិខសែបៀងតែវូបាន
កំណត់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយធនធានផែសែងៗ	 (ឬ	ទែពែយសមែបតិ្តដែលមានសមែប់ពួកគាត់)	 និងរបៀបដែលរបរចិញ្ចឹម				
ជីវិតទាំងនែះតែូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគែះមហន្តរាយ។		ធនធានទាំងនែះរួមមានទុនផ្នែកហិរញ្ញវត�ុ	(ដូចជា	
សាច់បែក់	ឥណទាន	បែក់សនែសំ)	ហើយក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរនូវទុនផ្នែក	រូបវន្ត	(ផ្ទះសមែបែង	មា៉ាសុីន	ធម្មជាតិ	(ដី	ទឹក)	
មនុសែស	(កមា្លាងំពលកម្ម	ជំនាញ)	សង្គម	(បណ្តាញ	មាតែដ្ឋាន	និងនយោបាយ	(ឥទ្ធពិលគោលការណ៍)។	ចំណុចសំខាន់ 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ចំពោះអ្នកទំាងឡាយដែលផលិតសែបៀងអាហារ	គឺថតើពួកគែមានលទ្ធភាពកាន់កាប់ដីដែលអាចទែទែង់	ការផលិត	និងថតើ
ពួកគែមានមធែយាបាយផែសែងៗក្នងុការបន្តការដំដុះដែរឬទែ។	ចំណុចសំខាន់ចំពោះអ្នកទំាងឡាយ	ដែលតែវូការបែក់ចំណូល 
ដើមែបីទទួលបានម្ហូបអាហាររបស់គែ	 គឺថ	 តើអ្នកទាំងនោះមានលទ្ធភាពទទួលបានការងរ	 ការចែញចូលទៅកាន់ទីផែសារ	
និងសែវាកម្មនានាដែរឬទែ។	 ចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយផែសែងៗ	 ការរកែសាទុក	
ការសា្តារឡើងវិញ	 និងការអភិវឌែឍធនធាននានាដែលចាំបាច់សមែប់សន្តិសុខសែបៀង	 និងរបរចិញ្ចឹមជីវិតនាពែលអនាគត 
របស់ពួកគែតែូវតែជាអាទិភាពមួយ។	

	 អស�ែរភាពនយោបាយ	 អសន្តិសុខ	 និងការគំរាមកំហែងដោយសារ	 ជម្លាះអូសបនា្លាយអាចរឹតតែបិតដល់សកម្មភាព
បែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត	 និងការចែញចូលទៅកាន់ទីផែសារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។	 កែុមគែួសារនានាបែហែលជាតែូវបោះបង់ចោលដីធ្ល ី
របស់ពួកគែ	និងបែហែលជាបាត់បង់ទែពែយសមែបត្តិផែសែងៗអាចដោយសារការទុកចោល	តែូវបានបំផ្លាញ		ឬ		តែូវបានរឹប	
អូសយករបស់របរសំខាន់ៗ	ដោយភាគីនានាក្នុងសងែ្គាម។				

	 បទដ្ឋានចំនួន			3		ទាក់ទងនឹងផលិតកម្មបឋម	ការបង្កើតបែក់ចំណូល	និងការងរ	និងលទ្ធភាពចែញចូលទីផែសារបូក 
	 រួមទំាងទំនិញ	និងសែវាកម្ម	ផែសែងៗផងដែរ។	

សន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីរបរចិញ្ចឹមជីវិតទី	1	៖	ផលិតកម្មបឋម

យន្តការផលិតកម្មបឋមតែូវបានការពារ	និងគាំទែ។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)
	 អន្តរាគមន៍នានាដើមែបីគាំទែផលិតកម្មបឋម				គឺពឹងផ្អែកទៅលើការបា៉ាន់បែមាណពីរបរចិញ្ចឹមជីវិត				ការវិភាគពី										 
	 បរិបទ			និងការយល់ដឹងដែលបានបង្ហាញពី			លទ្ធភាពរកបានបែព័ន្ធផលិតកម្ម		ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងលទ្ធភាព 
	 ទទួលបាន	និង	ធនធានសែវាកម្ម	និងតមែូវការទីផែសារដែលចាំបាច់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។	
	 ណែនាំឲែយបែើបែស់បច្ចែកវិទែយាថ្មីៗ			តែនៅកន្លែងដែលភាពស្មុគសា្មាញនានា				សមែប់បែព័ន្ធផលិតកម្មក្នុងមូល 
	 ដ្ឋានការអនុវត្តតាមវបែបធម៌			និងបរិសា្ថានធម្មជាតិតែូវបានយល់ដឹង			និងទទួលយកពីសំណក់អ្នកផលិតម្ហូបអាហារ	
	 និងអ្នកទទួលទាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)។
	 ផ្តល់ធនធានផែសែងៗសមែប់ផលិតកម្ម	 	 ឬ	 	សាច់បែក់ដើមែបីទិញធនធានផែសែងៗជាចែើនក្នងុគោលបំណងផ្តល់ឲែយអ្នក 
	 ផលិតនូវភាពបត់បែនក្នុងការចែកចាយយុទ្ធសាសែ្តផែសែងៗ	និងការគែប់គែងការផលិតរបស់ខ្លួន		ពែមទាំងកាត់បន�យ	
	 ហានិភ័យផែសែងៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)។
	 ផ្តល់ធនធានទាន់ពែលវែលា	និងធានាថធនធានទាំងនោះអាចទទួលយកបានក្នុងមូលដ្ឋាន	និងសមសែបចំពោះ	
	 មាតែដ្ឋានគុណភាពដែលតែឹមតែូវ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4-5)។
	 ណែនាំពីការរកែសាទុនធនធាន	 និងសែវាកម្មនានាដោយមិនធ្វើឲែយភាពងយរងគែះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅ	 ឬ	 បង្កើននូវ 
	 ហានិភ័យ		 ឧទាហរណ៍	 កំណើនការបែកួតបែជែងចំពោះធនធានធម្មជាតិដ៏កមែ	 ឬ	 ការធ្វើឲែយខូចបណ្តាញមានសែប់ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)។
	 បណ្តុះបណ្តាលអ្នកផលិតសែបៀងអាហារពីការអនុវត្តការគែប់គែងឲែយកាន់តែបែសើរឡើង	 	នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើ 
	 ទៅបាន	និងសមសែប	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី1-2		ទី5-6)។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 ទិញធនធាន	និងសែវាកម្មផែសែងៗនៅតាមមូលដ្ឋាននៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន		បែសិនបើការទិញនែះមិនធ្វើ 
	 ឲែយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អ្នកផលិតក្នុងមូលដ្ឋាន	ទីផែសារ	ឬ	អ្នកទទួលទាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)។
	 អនុវត្តការតែួតពិនិតែយជាបែចាំ	ដើមែបីបា៉ាន់បែមាណ		ថតើអ្នកទទួលផលបែើបែស់ធនធានផលិតកម្មបានតែឹមតែូវ	
	 ដែរឬទែ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	8)។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	
	 កែុមគែួសារទាំងអស់ដែលតមែូវការនានា		តែូវបានបា៉ាន់បែមាណមានលទ្ធភាព		ទទួលបានធនធានដែលចាំបាច់នានា	
	 សមែប់ការពារ	និងចាប់ផ្តើមផលិតកម្មបឋមឡើងវិញក្នុងកមែិតមួយបនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយនៅ	ពែលតែូវបាន 
	 កែតមែូវ	និងសែបទៅតាមរដូវកាលធ្វើកសិកម្ម	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-6)។	
	 កែមុគែសួារគោលដៅទំាងអស់តែវូបានផ្តល់ឲែយនូវសាច់បែក់	ឬ		ប័ណ្ណទូទាត់ដែលតែវូបានចាត់ទុក		(ឬ	បា៉ាន់បែមាណ) 
	 ថអាចជួយទែទែង់បែតិបត្តិបានតាមតម្លែទីផែសាររបស់ធនធានដែលតែូវការ	ដោយផ្តល់ឲែយកែុមគែួសារនូវជមែើសនានា	 
	 ទាក់ទងនឹងរបរចិញ្ចឹមជីវិត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3	ទី	5	និងទី	7)។

សេចក្តីណេនា ំ 
1.	 ការដែលអាចសមែចបាននូវផលិតកម្មបឋម	 	៖	 	ដើមែបីសមែចបានយុទ្ធសាសែ្តផលិតកម្មសែបៀងតែូវតែមានឱកាស 
	 ដ៏សមហែតុសមផលមួយនែការបង្កើតសែបៀងអាហារឲែយបានគែប់គែន់	និងសមែចបានជោគជ័យ	(សូមមើលសែចក្តី	
	 ណែនំា	និងបទដ្ឋានស្តពីីគែះអាសន្នផ្នែកបសុសត្វនៅក្នងុឯកសារយោង		និងឯកសារសមែប់អាបន�ែម)។	ចំណុចនែះ	 
	 អាចមានឥទ្ធិពលពីកតា្តាដ៏ចែើនមួយដោយរាប់បញ្ចូលទាំង	៖
	 លទ្ធភាពទទួលបានធនធានធម្មជាតិគែប់គែន់	(ដីដំដំណំ	វាលស្មា	ចំណីស្ងួត	(សមែប់សត្វ)		ទឹក	ស្ទឹង	បឹង 
	 ទឹកតាមឆ្នែរ។ល។	 តុលែយភាពអែកូឡូសុីមិនតែូវបានបង្កឲែយមានហានិភ័យនោះទែ	 	 ឧទាហរណ៍	 	 តាមរយៈការ 
	 កែងបែយោជន៍ហួសបែមាណពីដីបនា្ទាប់បនែសំ	ការនែសាទហួសបែមាណ		ឬ		ការបំពុលទឹក		ជាពិសែសនៅតំបន់	 
	 ជំវិញទីកែុង	។
	 កមែិតនែជំនាញ	 	 	 និងសមត�ភាពដែលខ្វះខាតយ៉ាងខា្លាំង	 នៅកន្លែងដែលបែជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាង 
	 ធ្ងន់ធ្ងរពីគែះមហន្តរាយ		ឬ	នៅកន្លែងដែលការអប់រំ	 	និងការបណ្តុះបណ្តាលអាចតែូវបានរារាំងចំពោះកែុមមួយ	 
	 ចំនួន។
	 លទ្ធភាពរកបានកមា្លាំងពលកម្មទាក់ទងនឹងបែបបទផលិតកម្មដែលមានសែប់	 និងការកំណត់ពែលវែលាសមែប ់
	 សកម្មភាពផ្នែកកសិកម្ម	និងវារីវបែបកម្មសំខាន់ៗ
	 លទ្ធភាពរកបាន	និងលទ្ធភាពទទួលបានធនធានផែសែងៗដែលតែូវការសមែប់ផលិតកម្មកសិកម្ម	និងវារីវបែបកម្ម។
	 កមែតិផលិតកម្មនៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយបែហែលមិនមែនជាផលិតកម្មដ៏ល្អមួយនោះទែ		ហើយការពែយាយម	 
	 ធ្វើឲែយដូចដើមវិញអាចផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍			"មិនធ្វើឲែយមានការឈឺចាប់"			(សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការ	
	 ការពារ	ទី1	នៅទំព័រ	33)។	

2.	 ការអភិវឌែឍបច្ចែកវិទែយា	៖	បចែ្ចកវិទែយា	"ថ្មីៗ"	រួមមាន		ពូជដំណំចមែុះ		ពូជបសុសត្វ	ឬ		ពូជតែី	ឧបករណ៍ថ្មីៗ		ជី	ឬ															
	 ការអនុវត្តការគែប់គែងគំនិតច្នែបែឌិត។	 	 តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	 	 សកម្មភាពផលិតកម្មម្ហូបអាហារតែូវចាប់ផ្តើម 
	 ដោយផ្អែកលើ	ឬ	ពងែឹងបែបបទនានាដែលមានសែប់	និង/ឬ	តែូវភា្ជាប់ជាមួយនឹងផែនការអភិវឌែឍជាតិ	។	បច្ចែកវិជា្ជា 
	 ថ្មីៗគួរតែវូបានណែនំាឲែយបែើបែស់តែនៅពែលបនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយតែបុ៉ណោ្ណោះ	 	បែសិនបើបច្ចែកវិជា្ជាទំាងនោះ 
	 តែវូបានគែពិសោធន៍ពីមុនមករួចហើយនៅក្នងុមូលដ្ឋាន	 	 និងតែវូបានគែដឹងថមានភាពតែមឹតែវូនិងអាចទទួលយក 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 បានចំពោះអ្នកទទួលផល។	 	នៅពែលធ្វើការណែនាំបចែ្ចកវិជា្ជាថ្មីៗ	 គួរធ្វើឡើងដោយអមជាមួយការពិគែះយោបល ់
	 ជាមួយសហគមន៍	 ដោយមានការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការបណ្តុះបណ្តាល	 	 	 និងការគាំទែពាក់ព័ន្ធផែសែង។	 នៅកន្លែង 
	 ដែលអាចធ្វើទៅបាន	 	 ការងរនែះគួរធ្វើឡើងដោយមានការសមែបសមែួលជាមួយ	 អ្នកផ្តល់ជាឯកជន	 និងជា 
	 សាធារណៈ	 	និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធនធានដើមែបីធានាឲែយបាននូវការគាំទែជាបន្តបនា្ទាប់	 	និងការមានលទ្ធិភាពទទួលបាន 
	 បច្ចែកវិទែយានាពែលអនាគត	និងជាពិសែសការសមែចបានផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម។

3.	 ការបង្កើនជមែើស	៖		អន្តរាគមន៍នានា		ដែលផ្តល់ឲែយអ្នកផលិតនូវជមែើសកាន់តែបែសើរឡើងរាប់បញ្ចូលទាំងសាច់ 
	 បែក់	ឬ	ឥណទានដើមែបីជំនួសឲែយ		(ឬ	បំពែញបន�ែម)		ពែមទំាងការតំាងពិព័រណ៍គែប់ពូជ	និងបសុសត្វដោយបែើបែស់
	 ប័ណ្ណទូទាត់ដែលផ្តល់ឲែយកសិករនូវឱកាសក្នុងការជែើសរីសគែប់ពូជ	ឬ		បសុសត្វដែលជាបែភែទ		និងពូជសែបតាម
	 ជមែើសរបស់ពួកគែ។	 	 ការគាំទែចំពោះផលិតកម្មតែូវបា៉ាន់បែមាណពីភាពស្មុគសា្មាញបែកបដោយសកា្តានុពល 
	 ចំពោះអាហារូបត�ម្ភ	ដោយរាប់បញ្ចលូទំាងម្ហបូអាហារដែលសមែបូរជីវជាតិតាមរយៈផលិតកម្មផ្ទាល់	ឬ		តាមរយៈសាច់បែក់
	 ដែលរកបានតាមរយៈផលិតកម្មនែះ	 ។	ការផ្តល់ចំណីកែៀមសមែប់សត្វក្នុងអំឡុងពែលមានគែះរាំងស្ងួតអាចផ្តល ់
	 ផលបែយោជន៍ផ្នែកអាហារូបត�ម្ភរបស់មនុសែសដោយផ្ទាល់	 ដល់ជីវិតអ្នកនៅតាមជនបទចែើនជាងការផ្ទែរសែបៀងអាហារ 
	 ដល់បែជាជន	។	លទ្ធភាពធ្វើការផ្ទែរបែក់ទៅឲែយកែមុគែសួារ	 	ក្នងុគោលបំណងផ្តល់ឲែយនូវលទ្ធភាពទទួលបានធនធាន 
	 សមែប់ផលិតកម្មតែូវតែពឹងផ្អែកទៅលើទំនិញដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន	 ការចែញចូលនៅតាមទីផែសារនិងការមាន 
	 យន្តការផ្ទែរមួយដែលមានសុវត�ិភាព	និងមានតម្លែសមសែប។

4.	 ការកំណត់ពែលវែលា	និងភាពអាចទទួលយកបាន		៖		ឧទាហរណ៍នានាទាក់ទងនឹងធនធានផលិតកម្មរាប់បញ្ចូល 
	 ទាំងគែប់ពូជ	សមា្ភារៈផែសែងៗ	ជី	បសុសត្វ	ឧបករណ៍នែសាទ		បែដប់បែដសមែប់បរបាញ់		ទុនកម្ចី		ឥណទាន	 
	 ព័ត៌មាន	អំពីទីផែសារសមា្ភារៈដឹកជញ្ជនូ។		ជមែើសផែសែងមួយទាក់ទងនឹងធនធានជាសមា្ភារៈ		គឺតែវូផ្តល់ជាសាច់បែក់		ឬ	
	 ប័ណ្ណទូទាត់	ដើមែបីធ្វើឲែយបែជាជនមានលទ្ធភាពទិញធនធានទៅតាមជមែើសរបស់ខ្លួន។	 គែតែូវតែកំណត់ពែល	 
	 វែលាឲែយបាន	ចែបាស់លាស់	ពីការចែកចាយធនធានកសិកម្ម		និងសែវាបសុពែទែយ		ដើមែបីឲែយសែបគា្នាទៅនឹងរដូវធ្វើកសិកម្ម 
	 និងការចិញ្ចមឹសត្វ	។	ឧទាហរណ៍	ការផ្តល់គែប់ពូជ	និងឧបករណ៍ផែសែងៗ	តែវូតែធ្វើនៅមុនរដូវកាលដំដុះ		និងការផ្តល់ 
	 ឲែយបសុសត្វសមែប់ពែលមានគែះអាសន្នក្នងុពែលមានគែះរំាងស្ងតួ		តែវូធ្វើនៅមុនពែលសត្វសា្លាប់ចែើនហួសបែមាណ 
	 ចំណែកឯការផ្តល់បសុសត្វឡើងវិញតែូវចាប់ផ្តើមនៅពែលដែលការសា្តារឡើងវិញ	 	តែូវបានធានាយ៉ាងចែបាស់លាស ់
	 ឧទាហរណប៍នា្ទាប់ពីមានភ្លៀងធា្លាក់កែយៗមក។	

5.	 គែប់ពូជផែសែងៗ	 ៖	 គួរធ្វើការកំណត់អាទិភាពចំពោះគែប់ពូជ	 និងពូជដែលមានសែប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដើមែបីឲែយ 
	 កសិករអាចបែើបែស់លក្ខណវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់របស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនគុណភាព។	 ដំណំដែលផ្តល់ឲែយតែូវតែជាដំណំ	 
	 ទំាងឡាយដែលមានអាទិភាពខ្ពស់បំផុតសមែប់រដូវដែលនឹងមកដល់។	 ពូជជាក់លាក់គួរតែវូ	 បានសមែចដោយ 
	 កសិករ	និងអ្នកឯកទែសកសិកម្មក្នុងមូលដ្ឋាន	។	ជាអបែបបរមា	គែប់ពូជគួរសមែបទៅតាម	បែព័ន្ធបរិសា្ថានកសិកម្ម 
	 មូលដ្ឋាន	និងសមែបទៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនែការគែប់គែងផ្ទាល់របស់កសិករ		ធន់នឹងជំងឺ	និងតែូវបានជែើសរីសដោយ 
	 គិតគូរពីសា្ថានភាព	បមែបមែួលអាកាសធាតុនាពែលអនាគត	ដូចជា	ទឹកជំនន់	ឬ	គែះរាំងស្ងួត	និងការឡើងកម្ពស់ 
	 ទឹកសមុទែ។			គែប់ពូជដែលមានបែភពដើមពីខាងកែតំបន់ចាំបាច់តែូវពិសោធឲែយបានគែប់គែន់ទៅលើគុណភាព 
	 និងតែវូពិនិតែយមើលពីភាពសមសែបចំពោះសា្ថានភាពក្នងុមូលដ្ឋាន។	 	 គែតែវូផ្តល់ឲែយកសិករនូវលទ្ធភាពទទួលបានដំណំ 
	 និងពូជផែសែងៗជាចែើន		នៅក្នុងអន្តរាគមន៍ណមួយ		ដែលទាក់ទងនឹងគែប់ពូជដើមែបីឲែយកសិករខ្លួនឯងអាចរៀបច ំ
	 យុទ្ធសាសែ្តពីអ្វដីែលល្អបំផុតសមែប់បែព័ន្ធនែការដំដុះ	ជាក់លាក់របស់ខ្លនួ។	គែប់ពូជបង្កាត់អាចមានភាពសមសែប 
	 នៅកន្លែងដែលកសិករធា្លាប់ជួបបែទះ	 	 និងមានបទពិសោធន៍ក្នងុការដំដុះគែប់ពូជនោះ។	ជមែើសនែះអាចកំណត់បាន 
 



207

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 តែតាមរយៈការពិគែះយោបល់ជាមួយបែជាជនប៉ុណោ្ណោះ។	 នៅពែលដែលគែប់ពូជតែវូបានផ្តល់ឲែយដោយឥតគិតថ្លែ		 
	 ហើយកសិករដំពោតកសិករបែហែលជាពែញចិត្តគែប់ពូជបង្កាត់ជាងបែភែទពូជតាមមូលដ្ឋានដោយសារពូជទំាងនែះ 
	 អាចលក់បានតម្លែខ្ពស់។	 	 គោលនយោបាយនានារបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងគែប់ពូជបង្កាត់គួរតែូវបានអនុវត្តតាម 
	 ផងដែរនៅមុនពែលចែកចាយ។	 	គែប់ពូជដែលបានរៀបចំតាមបែភែទពូជ	 (GMO)	 មិនគួរចែកចាយទែបែសិនបើ 
	 គែប់ពូជទាំងនោះមិនតែូវបានអនុម័តដោយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន	 ។	 ក្នងុករណីនានាដូចនែះ	 កសិករក៏តែវូដឹងផងដែរថ 
	 គែប់ពូជជំនួយមានទំាងគែប់ពូជបង្កាត់ផងដែរ។	

6.	 ឥទ្ធិពលទៅលើរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាមជនបទ	៖			ផលិតកម្មសែបៀងជាបឋមអាចនឹងពុំសមែចទៅបានទែបែសិនបើមាន 
	 ការខ្វះខាតធនធានធម្មជាតិ		ដ៏សំខាន់នោះ				(ហើយបែហែលជាមិនអាចសមែចបាន	សមែប់រយៈពែលវែងទែ 
	 បែសិនបើវាពុំមានការធា្លាក់ចុះនូវមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ)	ឬ			ពុំមានលទ្ធភាពសមែប់បែជាជនជាក់លាក់មួយ	
	 ចំនួន	(ឧទាហរណ៍	 	អ្នកដែលគា្មានដីសែ)។	 	 	 	ការលើកកម្ពស់ផលិតកម្មដែលតមែូវឲែយបង្កើនលទ្ធភាពបែើបែស់	 
	 (ឬ	 ផ្លាស់ប្តរូ)	 ធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានអាចធ្វើឲែយមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងផែសែងៗក្នងុ 
	 ចំណោមបែជាជនតាមមូលដ្ឋាន	 និងអាចធ្វើឲែយមានភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្នុងចំណោមបែជាជនតាម	 
	 មូលដ្ឋានដែលផ្ទុយមកវិញវាអាចរឹតតែបិតលទ្ធភាពបែើបែស់ទឹក	 និងតមែូវការសំខាន់ៗផែសែងៗទៀត។	 ការយកចិត្ត	 
	 ទុកដក់គួរ	ធ្វើឡើងនៅពែលដែលការផ្តល់ធនធានផែសែងៗទោះជាសមា្ភារៈ		ឬ		សាច់បែក់ក៏ដោយ		ដែលធនធាន 
	 ទាំងនែះមិន	បង្កើនហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខសមែប់អ្នកទទួល	ឬ	បង្កើតឲែយមានជម្លាះទែ	(សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង
		 -	បទដ្ឋានស្តពីីរបរចិញ្ចមឹជីវិតទី	2	នៅទំព័រ	208	និងសន្តសុិខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តពីីការផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់ទី	 
	 1	នៅទំព័រ	200)	។	ការផ្តល់ធនធានដោយឥតគិតថ្លែក៏អាចរំខានដល់យន្តការបែពែណីចំពោះការគំាទែ		និងការបែង 
	 ចែកឡើងវិញ			របស់សង្គមផងដែរខណៈដែលវារុញចែនផ្នែកឯកជនឲែយរកសុីលែងបាន			និងធ្វើឲែយខូចលទ្ធភាព
	 បែើបែស់ធនធានផែសែងៗនាពែលអនាគត។	

7.	 ការទិញធនធានក្នុងមូលដ្ឋាន	៖	ធនធាន		និងសែវាកម្មផែសែងៗ		សមែប់ផលិតកម្មចំណីអាហារ		ដូចជាសែវាកម្ម	
	 បសពុែទែយ	និងគែប់ពូជជាដើមគួរទទួលបានតាមរយៈបែព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់សែបចែបាប់ក្នងុមូលដ្ឋានដែលមានសែប់		និងដែល
	 អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅកន្លែងដែលសមសែប	។	ដើមែបីគំាទែដល់ផ្នែកឯកជនក្នងុមូលដ្ឋាន	យន្តការនានាដូចជាសាច់បែក់	 
	 ឬ		ប័ណ្ណទូទាត់គួរតែូវបានបែើបែស់ដោយភា្ជាប់អ្នកផលិតសំខាន់ៗដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់។		ក្នុងការរៀបចំ 
	 បែព័ន្ធនានា	ដូចនែះដើមែបីបង្កលទ្ធភាពឲែយមានការទិញ		ក្នងុមូលដ្ឋានលទ្ធភាពរកបានធនធានសមសែបផែសែងៗ		និង 
	 សមត�ភាពរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នងុការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់គួរតែវូបានគិតគូរទាក់ទិននឹងហានិភ័យនែអតិផរណ			(ឧ.កំណើន	
	 តម្លែ	របស់របរដែលកមែ)	 និងគុណភាពរបស់ធនធានផែសែងៗ។	 ការផ្តល់ដោយផ្ទាល់នូវធនធានសំខាន់ៗគួរតែូវបាន	 
	 អនុវត្ត	តែនៅពែលដែលជមែើសផែសែងៗទៀតក្នុងមូលដ្ឋានមិនអាចធ្វើទៅបានប៉ុណោ្ណោះ។	

8.	 ការពិនិតែយតាមដនការបែើបែស់	៖		សូចនាករទាក់ទងនឹងដំណើរការ	និងលទ្ធផលរំពឹងទុកផែសែងៗ		ពីផលិតកម្មការ	 
	 កែច្នែ	និងការចែកចាយសែបៀងអាហារអាចតែវូបានបា៉ាន់សា្មាន	ឧទាហរណ៍		នៅតំបន់នានាដែលមានការដំដុះបរិមាណ 
	 គែប់ពូជដែលដំដុះក្នងុមួយហិកតា	ទិន្នផល	និងចំនួនកូនរបស់បសុសត្វ។		វាមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នងុការកំណត់ 
	 ពីរបៀបដែលអ្នកផលិតទាំងឡាយបែើបែស់ធនធានផែសែងៗ	(ឧ.	ការ	ផ្ទៀងផ្ទាត់ឲែយចែបាស់ថគែប់ពូជដែលគែតែូវការ	
	 នោះតែវូបានដំដុះ	និងថ	ឧបករណ៍	ជី	មង		និងឧបករណ៍នែសាទផែសែងៗ	តែូវបានបែើបែស់តាមគោលបំណងដែល	
	 ចង់បាន)	 	ឬ	 	ពីរបៀបដែលសាច់បែក់តែូវបានគែចំណយទៅលើធនធានផែសែងៗ។	 	គុណភាពធនធានក៏គួរតែូវ 
	 បានពិនិតែយឡើងវិញផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរបស់វា		ភាពអាចទទួលយកបាន			ពែមទាំងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក 
	 ផលិតផងដែរ។			សារៈសំខាន់ចំពោះការវាយតម្លែ		គឺការគិតគូរពីរបៀបដែលគមែងមានឥទ្ធពិលទៅលើសែបៀងអាហារ 
	 ដែលមានសមែប់គែសួារ	ឧទាហរណ៍	ការស្តកុម្ហបូអាហាររបស់គែសួារ	បរិមាណ	និងគុណភាពរបស់ម្ហបូអាហារដែលគ 

	 ទទួលទាន	ឬ	ចំនួនម្ហូបអាហារដែលគែលក់ដូរ	ឬ	ដែលផ្តល់ឲែយ។	 	នៅកន្លែងដែលគមែងផ្ដោតគោលដៅទៅរកការ 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 បង្កើនការផលិត	បែភែទម្ហូបអាហារជាក់លាក់ដូចជា			ផលិតផលធ្វើពីសាច់សត្វ		ឬ		តែី	ឬ	ពពួកសណ្តែក	ដែល	 

	 សមែបូរទៅដោយជាតិបែូតែអុីន	ការបែើបែស់ផលតផលទាំងនែះដោយកែុមគែួសារនានាគួរតែូវបានធ្វើការអង្កែត។

សន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីរបរចិញ្ចឹមជីវិតទី	2	៖	បែក់ចំណូល	និងការងរ
 
នៅកន្លែងដែលការបង្កើតបែក់ចំណូល	និងការងរ	គឺជាយុទ្ធសាសែ្តក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដែលអាចធ្វើទៅបានសែ្តី	
និង		បុរសតែូវមានលទ្ធភាពស្មើគា្នាក្នុងការទទួលបានឱកាសរកបែក់ចំណូលដែលសមសែប	។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 ការសមែចចិត្តនានា	ទៅលើសកម្មភាពបង្កើតបែក់ចំណូលផែសែងៗ			គឺពឹងផ្អែកទៅលើការបា៉ាន់បែមាណពីទីផែសារ	
	 និងទៅលើការវិភាគ		 	ដោយមានការចូលរួមគែប់គែន់	 	 	ស្តីពីសមត�ភាពរបស់កែុមគែួសារក្នុងការចូលរួមនៅក្នុង 
	 សកម្មភាពផែសែងៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)។
	 បែភែទនែការទូទាត់	(សាច់បែក់	ប័ណ្ណទូទាត់	សែបៀងអាហារ	ឬ	ការបញ្ចូលគា្នារវាងចំណុចទាំងនែះ)		គឺពឹងផ្អែក 
	 ទៅលើការវិភាគដ៏តែឹមតែូវពីសមត�ភាពក្នុងមូលដ្ឋាន	តមែូវកាចំពោះមុខ	បែព័ន្ធទីផែសារ		និងការពែញចិត្តរបស់បែជាជន	
	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)។
	 កមែតិនែការទូទាត់	គឺផ្អែកទៅលើតមែវូការ	ទិសដៅសមែប់សា្តាររបរចិញ្ចមឹជីវិតឡើងវិញ	និងអតែការងរក្នងុមូលដ្ឋាន	
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)។
	 ធានាថ	នីតិវិធីផែសែងៗក្នុងការផ្តល់បរិយកាសការងរដែលមានសុវត�ិភាព	និងមានសន្តិសុខ	គឺមានសមែប់អនុវត្ត 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)។
	 ចាត់វិធានការដើមែបីជៀសវាងការបង្វែរទិសដៅ	 និង/ឬ	 អសន្តិសុខនៅពែលដែលព័ន្ធនឹងសាច់បែក់ទែង់ទែយធំ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)។
 

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 បែជាជនគោលដៅទំាងអស់រកបែក់ចំណូលបានតាមរយៈសកម្មភាពផែសែងៗរបស់ខ្លនួ	 	 និងរួមចំណែកក្នងុការឆ្លើយតប 
	 ទៅនឹងតមែូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន	និងរបរចិញ្ចឹមជីវិតផែសែងៗទៀត។	
	 ការឆ្លើយតបដែលផ្តល់ឱកាសការងរផែសែងៗ	 មានសមភាពចំពោះសែ្តី	 	 និងបុរស	 	 ហើយពុំមានផលប៉ះពាល់ 
	 អវិជ្ជមានដល់ទីផែសារក្នុងមូលដ្ឋាន	 	 ឬ	 	 	 ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានចំពោះសកម្មភាពក្នុងការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាធម្មតា 
	 (សូម	មើលសែចក្តីណែនាំទី	7)។
	 បែជាជនមានការយល់ដឹងជាប់ជានិច្ច	និងយល់ពីការទូទាត់ដែលជាការរួមចំណែកមួយឆ្ពោះទៅរកសន្តសុិខសែបៀងរបស់ 

	 សមាជិកគែួសារទាំងអស់ស្មើៗគា្នា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	8)។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ភាពសមសែបនែគំនិតផ្តួចផ្តើមផែសែងៗ	៖	ការវិភាគពីទីផែសារ	គឺជាមូលដ្ឋានមួយសមែប់ការកែសមែួល	និងការកំណត់
	 សកម្មភាពផែសែងៗ។	 ឧបករណ៍ដែលមានសែប់សមែប់ឈ្វែងយល់ពីទីផែសារ	 	 និងបែព័ន្ធសែដ្ឋកិច្ចគួរតែូវបាន 
	 បែើបែស់ជាអតិបរមា		នូវធនធានមនុសែសក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងការរៀបចំគមែង			និងការកំណត់ពីសកម្មភាពនានា 
	 ដែលសមសែប	។		ជមែើសដទែទៀតសមែប់កែុមជាក់លាក់មួយចំនួន		(ដូចជា		សែ្តីមានផ្ទែពោះ		ជនពិការ		ឬ	
	 មនុសែសចាស់)	គួរតែូវបានពិភាកែសានៅក្នុងចំណោមកែុមគោលដៅ។			នៅកន្លែងដែលមានចំនួនបែជាជនភៀសខ្លួន 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 យ៉ាងចែើន	 	 	 (ជនភៀសខ្លួន	 ឬ	 ជនភៀសខ្លនួក្នងុបែទែស)	 	 គួរតែធ្វើការពិចារណពីឱកាសក្នងុការផ្តល់ការងរ 
	 និងជំនាញផែសែងៗដល់ទាំងជនភៀសខ្លួន	 និងបែជាជនជាមា្ចាស់សែុក។	 ទីតាំងសមែប់សកម្មភាពតែូវគិតគូរ	 
	 ពីការគំរាមកំហែងពីការវាយបែហារហានិភ័យទាក់ទងនឹងសុវត�ភិាព	(ដូចជាតំបន់ដែលមានគែប់មីន)	និងតំបន់ដែល	
	 ពុំសមសែបតាមលក្ខណៈបរិសា្ថាន	 (	 ឧ.	 ដីដែលមានមែរោគ	 ឬ	 ដែលតែូវបានគែបំពុល	 ងយនឹងមានហានិភ័យឬ	 
	 ទឹកជំនន់	ឬ	មានជមែលខា្លាំងពែក)	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	1-3	នៅទំព័រ	33-38)។

2.	 ការផ្ទែរបែក់ចំណូលទៅកាន់គែួសារដែលមានសមត�ភាពតិចតួចក្នុងការចូលរួម	៖	ក្នុងពែលដែលកែុមគែួសារជាចែើន	
	 អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការងរ	និងធ្វើសកម្មភាពដើមែបីបង្កើតបែក់ចំណូល		ឥទ្ធិពលនែគែះមហន្តរាយទៅលើ	
	 គែួសារ	មួយចំនួនអាចនឹងពំុអនុញ្ញាតឲែយពួកគាត់ទាញយកផលបែយោជន៍ពីឱកាសទំាងនែះបានទែ	ឬ	 រយៈពែលក្នងុការ 
	 វិលទៅរកភាពដើមវិញពែញលែញ	 អាចនឹងមានរយៈេពលយូរពែកសមែប់គែួសារមួយចំនួន។	 	 វិធានការបណ្តាញ 
	 សុវត�ភិាព	ដូចជា	ការផ្ទែរសាច់បែក់	និង/ឬ	សែបៀងអាហារដោយពំុមានល័ក្ខខ័ណ្ឌគួរតែវូបាន	ពិចារណសមែប់គែសួារ 
	 ទាំងឡាយបែបនែះ	ដោយមានផែនការទាំងសមែប់តភា្ជាប់ជាមួយនឹងបែព័ន្ធការពារផ្នែកសង្គមដែលមាន	ឬ	ទាំងការ 
	 តស៊ូមតិដើមែបីឲែយមានបណ្តាញសុវត�ិភាពថ្មីនៅកន្លែងដែលគែតែូវការ។	

3.	 បែភែទនែការទូទាត់	៖	ការទូទាត់អាចធ្វើឡើងជាលុយកាក់	ឬ		ជាសែបៀងអាហារ	ឬ		ការរួមបញ្ចូលគា្នារវាងចំណុច	
	 ទាំងពីរនែះ	 ហើយតែូវធ្វើឲែយកែុមគែួសារដែលមានអសន្តិសុខសែបៀងមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅ	 នឹងតមែូវការផែសែងៗ 
	 របស់ខ្លួន។		ជាជាងការចំណយទៅលើការងរតាមសហគមន៍	ការទូទាត់នែះអាចធ្វើឡើង	ជាទមែង់បែក់រង្វាន់	លើក
	 ទឹកចិត្តមួយដើមែបីជួយបែជាជនឲែយអនុវត្តភារកិច្ចនានាដែលជាផលបែយោជន៍ផ្ទាល់សមែប់ខ្លនួគែ។	 	 តមែវូការទិញរបស់	 
	 បែជាជន	និងឥទ្ធិពលនែការផ្តល់ឲែយអាចជាសាច់បែក់	ឬ	សែបៀងអាហារសមែប់បំពែញតមែូវការជាមូលដ្ឋាន	(ដូចជា	
	 សាលារៀន	លទ្ធភាពទទួលបានសែវាសុខភាព	និងកាតព្វកិច្ចសង្គម)	 	គួរតែូវបានពិចារណ។	 	បែភែទ	និងកមែិត	 
	 នែការទូទាត់គួរតែូវបានសមែចចិត្តដោយផ្អែកទៅតាមករណីនិមួយៗ	 	 ដោយគិតគូរពីកតា្តាផែសែងៗខាងលើលទ្ធភាព 
	 មានសាច់បែក់	និងសែបៀងអាហារ	និងឥទ្ធិពលដែលអាចកើតមានទៅលើទីផែសារពលកម្មក្នុងមូលដ្ឋាន។	

4.	 ការទូទាត់ចំណយ	 ៖	 ពុំមានគោលការណ៍ណែនាំដែលតែូវបានទទួលសា្គល់ជាសកលសមែប់	 ការកំណត់ 
	 ពីកមែិតនែការទូទាត់នោះទែ	ក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលការទូទាត់តែូវធ្វើឡើងជាសមា្ភារៈ	ហើយដែលតែូវបានផ្តល់ឲែយជា 
	 ការផ្ទែរបែក់ចំណូល	នោះតម្លែនែការលក់ចែញ		(ឧ.	នូវសែបៀងអាហារ)	នៅតាមទីផែសារក្នុងមូលដ្ឋានតែូវតែផ្ដោតការ 
	 យកចិត្តទុកដក់។	 	បែក់ចំណូលសុទ្ធរបស់បុគ្គលទាំងឡាយទទួលបានតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរបស ់
	 កម្មវិធីតែូវមានទំហំធំជាងបើបែៀបធៀបទៅនឹងពែលវែលាដែលពួកគែចំណយទៅលើសកម្មភាពដទែទៀត។	 	 ចំណុច	 
	 នែះអនុវត្តចំពោះសកម្មភាពការងរប្ដូរយកសែបៀងអាហារ	និងបែក់	ក៏ដូចជា		ឥណទាន	ការបង្កើតអាជីវកម្ម		ជាដើម	 
	 ឱកាសក្នុងការរកបែក់ចំណូលតែូវតែបង្កើនបែភពបែក់ចំណូលឲែយបានចែើន				ហើយមិនតែូវជំនួសបែភពផែសែងៗ 
	 ដែលមានសែប់ទែ។		ការទូទាត់មិនតែវូមានឥទ្ធពិលអវិជ្ជមានទៅលើទីផែសារពលកម្មនៅក្នងុមូលដ្ឋានឡើយឧទាហរណ៍	 
	 តាមរយៈការបណ្តាលឲែយមានអតិផរណចំពោះអតែបែក់ដំណច់	 ការទាញយកកមា្លាងំពលកម្មពីសកម្មភាពផែសែងៗទៀត	 
	 ឬ	ការធ្វើឲែយខូចសែវាសាធារណៈសំខាន់ៗដទែទៀត។

5.	 ហានិភ័យចំពោះបរិយកាសការងរ	 ៖	 បរិយកាសការងរដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មួយគួរតែូវបានជៀសវាងតាម 
	 រយៈនីតិវិធីងយៗសមែប់កាត់បន�យជាអតិបរមានូវហានិភ័យ	ឬ	ការធ្វើឲែយមានរបួស	ឧទាហរណ៍	ការរៀបរាប់ដោយ 

	 សង្ខែប	ការផ្តល់សម្លៀកបំពាក់សមែប់ការពារ	និងកញ្ចប់ជំនួយសងែ្គោះបឋម។	ចំណុចនែះតែូវរាប់បញ្ចូលទាំងការ 

	 កាត់បន�យជាអតិបរមានូវហានិភ័យនែការបែឈមមុខនឹងមែរោគអែដស៍។	 	 	ការអនុវត្តនានាដើមែបីបង្កើនសុវត�ភិាពក្នងុ	 

	 ការឆ្លងកាត់រាប់បញ្ចូលទាំងការធានាសន្តិសុខសមែប់	ផ្លូវចែញចូល		ទៅកាន់កន្លែងធ្វើការបែកបដោយសុវត�ិភាព 

	 សង្ខែប	ការផ្តល់សម្លៀកបំពាក់សមែប់ការពារ	និងកញ្ចប់ជំនួយសងែ្គោះបឋម	។		ចំណុចនែះតែវូរាប់បញ្ចលូទំាងការកាត់ 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 បន�យជាអតិបរមានូវហានិភ័យនែការបែឈមមុខនឹងមែរោគអែដស៍។	 ការអនុវត្តដើមែបីបង្កើនសុវត�ិភាពក្នុងការ 

	 ឆ្លងកាត់រាប់បញ្ចូលទាំងការធានាសន្តិសុខសមែប់ផ្លូវចែញចូលទៅកាន់កន្លែងធ្វើការបែកបដោយសុវត�ិភាពធានាថ 

	 ផ្លូវ	នានាមានដក់ភ្លើងបំភ្លឺយ៉ាងល្អ	ផ្តល់ពិលបែើបែស់បែព័ន្ធបែកាសអាសន្នជាមុន			(ដូចជាបែើបែស់កណ្តឹង		កញ្ចែ	
	 វិទែយុទាក់ទង	និងឧបករណ៍ផែសែងៗទៀត)	និងបទដ្ឋានសុវត�ភិាពផែសែងៗ	ដូចជា		ការធ្វើដំណើរជាកែមុ			ឬ			ការជៀសវាង	
	 ការ	ធ្វើ	ដំណើរកែយពែលមែឃងងឹត។	ការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសតែូវមានចំពោះសែ្តី		កុមារី		និងអ្នកផែសែងៗទៀត	
	 ដែលស�តិនៅក្នងុហានិភ័យនែការរំលោភផ្លវូភែទ	។	ធានាថ			អ្នកចូលរួមទំាងអស់បានដឹងពីនីតិវិធីគែអាសន្នផែសែងៗ 
		 ហើយ	អាចទទួលបានបែព័ន្ធបែកាសអាសន្នជាមុន	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	1	និងទី	3	នៅទំព័រ	33-38)។ 

6.	 ហានិភ័យដោយសារអសន្តិសុខ	និងការបង្វែរទិសដៅ	៖		ការផ្តល់ធនធានផែសែងៗនៅក្នុងទមែង់ជាសែបៀងអាហារ 
	 ឬ	សាច់បែក់	សមែប់ពលកម្ម	(ឧ.	បែក់កម្ចី	ឬ	ការទូទាត់បែក់សមែប់ការងរដែលបានធ្វើ)	បង្ហាញឲែយឃើញពីការ	
	 ពែយួបារម្ភផ្នែកសន្តសុិខទំាងចំពោះបុគ្គលិកកម្មវិធី	 និងអ្នកទទួលផល	 (សូមមើលសន្តសុិខសែបៀង	 /	 បទដ្ឋានស្តពីីការ 
	 ផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	5	សែចក្តីណែនាំទី	6	នៅទំព័រ	195		និងសន្តិសុខសែបៀង		-		បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសាច់បែក់	និង	
	 ប័ណ្ណទូទាត់ទី	1	សែចក្តីណែនាំទី	4	នៅទំព័រ	202)។	
 

7.	 ការទទួលខុសតែូវក្នុងការថែទាំ	និងរបរចិញ្ចឹមជីវិត	៖		ការចូលរួមក្នុងឱកាសរកបែក់ចំណូលមិនតែូវធ្វើឲែយប៉ះពាល់ 
	 ដល់ការថែទាំកុមារ	ឬ	ការទទួលខុសតែូវក្នុងការថែទាំផែសែងៗទៀតនោះទែ	ដោយសារតែចំណុចនែះអាចធ្វើឲែយកើន 
	 ឡើងនូវហានិភ័យទាក់ទងនឹងជំងឺកង្វះអាហារូបត�ម្ភ	និងហានិភ័យផែសែងៗទៀត។
		កម្មវិធីនានាអាចនឹងតមែូវឲែយ	
	 ពិចារណពីការជួលអ្នកថែទាំ	ឬ	ផ្តល់បរិកា្ខារផែសែងៗសមែប់ការថែទាំ	។		វាអាចនឹងមិនសមសែបទែក្នុងការដក់បន្ទុក
	 ការងរកាន់តែចែើនទៅលើការរស់នៅរបស់បែជាជន		ជាពិសែសសែ្តតីែម្ដង	។		កម្មវិធីនានាមិន		តែវូមានផលប៉ះពាល់ 
	 អវិជ្ជមានទៅលើលទ្ធភាពទទួលបានឱកាសផែសែងៗ	ដូចជា	ការងរ	ឬ	ការអប់រំ	ឬ	បង្វែរធនធានផែសែងៗរបស់គែួសារ	 
	 ចែញពីសកម្មភាពផលិតកម្មដែលមានសែប់នោះឡើយ	។	ការចូលរួមក្នុងការបង្កើនបែក់ចំណូល	គឺតែូវគោរពតាម 
	 ចែបាប់ជាតិទាក់ទងនឹងអាយុអបែបបរមា		ដែលគួរទទួលឲែយបមែើការងរ	ដែលជាទូទៅមិនតែវូមានអាយុតិចជាងអាយុ	
	 ដែលរៀនចប់កមែិតសិកែសាដែលចែបាប់បានកំណត់នោះឡើយ	។

8.	 ការបែើបែស់បែក់ដំណច់	៖		ការផ្តល់បែក់ដំណច់ដោយយុត្តធិម៌មានន័យថ		បែក់ចំណូលដែលរកបានរួមចំណែក
	 ក្នុងសមមាតែយ៉ាងធំមួយនែធនធានផែសែងៗដែលចាំបាច់សមែប់សន្តិសុខសែបៀង	 ។	ជាការចាំបាច់តែូវតែយល់ពីការ	 
	 គែប់គែងការផ្ទែរសាច់បែក់	ឬ	សែបៀងអាហារតាមផ្ទះ	(ដូចជា	ការចែកចាយ	និងការបែើបែស់ជាចុងកែយនៅក្នុង 
	 គែួសារ)	ពីពែះមធែយាបាយក្នុងការចែកចាយទាំងនោះអាចធ្វើឲែយភាពតានតឹងដែលមាន	សែប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ	ឬរីកធំ	
	 ឈានទៅធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសែបៀងរបស់សមាជិកខុសៗគា្នាក្នុងគែួសារ	។	ការឆ្លើយតបនានា	ដែលបង្កើត
		 បែក់ចំណូល	និងការងរ	ជារឿយៗ	មានទិសដៅផ្ដោតលើសន្តសុិខសែបៀងតាមទមែង់ចែើន		បែភែទបូករួមទំាងធនធាន 
	 នៅកមែតិសហគមន៍ដែលមានឥទ្ធពិលទៅលើ	 សន្តសុិខសែបៀងផងដែរ។	 ឧទាហរណ៍	 ការជួសជុលផ្លវូអាច	 នឹងធ្វើឲែយ 
	 បែសើរឡើងនូវលទ្ធភាពចែញចូលទីផែសារ	និងការថែទំាសុខភាព	ចំណែកឯការជួសជុល	ឬ	ការសាងសង់	កន្លែងដងទឹក	
	 និងបែព័ន្ធធារាសាស្តែអាចនឹងជួយបង្កើនផលិតភាព។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

សន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីរបរចិញ្ចឹមជីវិតទី	3	៖	លទ្ធភាពចែញចូលទីផែសារ

លទ្ធភាពទទួលបានបែកបដោយសុវត�ភិាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយនូវទំនិញ
ទីផែសារ	 និងសែវាកម្មផែសែងៗក្នងុនាមជាផលិតករ	 អ្នកបែើបែស់	 និងពាណិជ្ជករតែូវបានគែការពារ	 និងលើក	
កម្ពស់។ 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 ការពារ	និងពងែឹងលទ្ធភាពចែញចូលទីផែសារបែតិបត្តិការដែលមានតម្លែសមសែបសមែប់ផលិតករ		អ្នកបែើបែស់	
	 និងពាណិជ្ជករ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។	
	 ការឆ្លើយតបផ្នែកសន្តិសុខសែបៀង				និងរបរចិញ្ចឹមជីវិតគឺពឹងផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងដែលបានបង្ហាញអំពីថតើ 
	 ទីផែសារមូលដ្ឋានកំពុងដំណើរការ		ឬ		មានការរំខាន		ក៏ដូចជាសកា្តានុពលរបស់វាសមែប់ការពងែងឹបន�ែម		(សូមមើល	 
	 សែចក្តីណែនាំទី		2)។
	 ការតស៊ូមតិដើមែបីការរីកចមែើន	និងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ	គឺពឹងផ្អែកទៅលើការវិភាគទីផែសារដែលធ្វើឡើង	
	 នៅមុនអន្តរាគមន៍និមួយៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)។
	 ចាត់វិធានការផែសែងៗ		ដើមែបីលើកកម្ពស់			និងគាំទែឲែយមានលទ្ធភាពចែញចូលទីផែសារសមែប់បែជាជនដែលងយ 
	 រងគែះ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)។
	 តែួតពិនិតែយឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននែការឆ្លើយតបផែសែងៗ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការទិញ	និងការចែកចាយសែបៀងអាហារ	
	 នៅលើទីផែសារតាមមូលដ្ឋាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។
	 កាត់បន�យជាអតិបរមានូវផលវិបាកអវិជ្ជមានចំពោះកំណើនតម្លែតាមរដូវកាល	 ឬ	 ខុសប្លែកពីធម្មតានៅតាមទីផែសារ	 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 អន្តរាគមន៍នានា	តែូវបានធ្វើឡើងដើមែបីគាំទែដល់ការសា្តារទីផែសារឡើងវិញ			អាចតាមរយៈ	អន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់	
	 ឬ	តាមរយៈការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជករក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈកម្មវិធីផ្ដល់សាច់បែក់	និង/ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់។
	 បែជាជនគោលដៅទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានទំនិញ	សែវាកម្ម		និងបែព័ន្ធទីផែសារបែកបដោយសុវត�ិភាព	និង
	 ពែញលែញតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កម្មវិធី។

សេចក្តីណេនា ំ

1.	 តមែូវការទីផែសារ	និងការផ្គត់ផ្គង	់	៖		លទ្ធភាពឈានចូលទីផែសារផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចទទួលរងឥទ្ធិពលពីអំណចនែការទិញ 

 តម្លែ	 និងលទ្ធភាពរកបានទីផែសារ។	លទ្ធភាពដែលអាចទិញបាន	គឺពឹងផ្អែកទៅលើល័ក្ខខ័ណ្ឌផែសែងៗនែពាណិជ្ជកម្ម 

	 រវាងតមែវូការជាមូលដ្ឋាន	(សែបៀងអាហារ	ធនធានសិកម្មសំខាន់ៗ	ដូចជា	គែប់ពូជ	ឧបករណ៍	ការថែទំាសុខភាព	។	ល។ 

	 និងបែភពចំណូលផែសែងៗ	(ដំណំសមែប់លក់យកបែក់	បសុសត្វ	បែក់កមែការងរ	។ល។)	។	ការវិនាសទែពែយ 

	 សមែបត្តិ	ផែសែងៗ				កើតឡើងនៅពែលដែលឱនភាពពាណិជ្ជកម្មធ្ងន់ធ្ងរ			បង្ខំឲែយបែជាជនលក់ទែពែយសមែបតិ្តផែសែងៗ	 

	 (ជារឿយ			ៗ	លក់	ក្នងុតម្លែទាប)	ដើមែបីទិញរបស់របរបំពែញតមែវូការជាមូលដ្ឋាន		(ក្នងុតម្លែខ្ពស់)	។	លទ្ធភាពឈានចូល	 

	 ទីផែសារក៏អាចទទួល		រងឥទ្ធិពលផងដែរពីបរិយកាសនយោបាយ		និងសន្តិសុខ		និងពីបញ្ហាវបែបធម៌	ឬ		សាសនាដែល 

	 រឹតតែបិតលទ្ធភាពរបស់កែុម	មនុសែសជាក់លាក់នានា	ដូចជា	ជនជាតិភាគតិចជាដើម។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

2.	 ការវិភាគទីផែសារ	៖	គួរមានការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើលទ្ធភាពឈានចូលទីផែសារ	ដែលកំពុងដំណើរការសមែប់			បែជាជន	

	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់	 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលរងគែះផងដែរ។	 ការឆ្លើយតបនានាដែលធ្វើ	 

	 ឡើងជាសាច់បែក់	ប័ណ្ណទូទាត់	ឬ	សែបៀងអាហារ	ឬ	ធនធានផែសែងៗ	គួរបន្តទៅតាមកមែតិនែការវិភាគទីផែសារសមសែប	

	 សមែប់របស់របរផែសែងៗដែលបានផ្គត់ផ្គង់។	ការទិញផលិតផលដែលលើសពីតមែវូការក្នងុមូលដ្ឋាននឹង	ជួយ	គំាទែដល់	 

	 ផលិតករក្នុងមូលដ្ឋាន	ក៏ប៉ុន្តែហានិភ័យអវិជ្ជមានផែសែងៗ	ក៏ចាំបាច់តែូវធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណឲែយបានចែបាស់	លាស់	

	 ផងដែរ	។	ការនាំចូលរបស់របរផែសែងៗទំនងជាធ្វើឲែយធា្លាក់ចុះនូវ	តម្លែក្នុងមូលដ្ឋាន	(សូមមើលបទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពី

	 សន្តិសុខសែបៀង	និងអាហារូបត�ម្ភទី	1	សែចក្តីណែនាំទី	7	នៅទំព័រ	152)។	

3.	 ការតសូ៊មតិ	 ៖	 ទីផែសារទំាងឡាយដំណើរការក្នងុបរិបទសែដ្ឋកិច្ចជាតិ	 	 និងពិភពលោកកាន់តែទូលំទូលាយដែលធ្វើ 
	 ឲែយមានឥទ្ធិពលទៅលើសា្ថានភាពទីផែសារក្នុងមូលដ្ឋាន។	ឧទាហរណ៍	គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល	ដូចជាគោល 
	 នយោបាយកំណត់តម្លែ	និងពាណិជ្ជកម្មជាដើម	មានឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធភាពឈានចូល	និងលទ្ធភាពមានទីផែសារ។	
	 ទោះបីជាសកម្មភាពផែសែងៗ			នៅកមែិតនែះហួសពីវិសាលភាពនែការឆ្លើយតបផ្នែកគែះមហន្តរាយក៏ដោយ		ក៏កតា្តា	 
	 ទាំងនែះ	គួរតែូវបានវិភាគផងដែរដោយសារវាអាចជាឱកាសផែសែងៗសមែប់ជាវិធីសាសែ្ដទីភា្នាក់ងររួមមួយ	ឬ	ដើមែបី	
	 តស៊ូមតិជា	មួយ	រដ្ឋាភិបាល	និងអង្គការផែសែងៗទៀតឲែយមានការកែលម្អ	(សូមមើលគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ	 ទី	3	
	 នៅទំព័រ	38)។

4.	 បែជាជនងយរងគែះ	៖	ការវិភាគពីភាពងយរងគែះដើមែបីកំណត់អត្តសញ្ញាណបែជាជន		ដែលមានកមែតិលទ្ធភាព	
	 ឈានចូលទីផែសារ	 និងឱកាសបែបករបរចិញ្ចមឹជីវិតគួរតែវូបានអនុវត្ត។	ជនពិការ	 	អ្នកផ្ទកុមែរោគអែដស៍	 	មនុសែសចាស់	 
	 និងសែ្តីដែលទទួលខុសតែូវក្នុងការថែទាំតែូវតែទទួលបានការគាំទែដើមែបីឲែយមានលទ្ធភាពចែញ	ចូលទីផែសារ។

5.	 បែសិទ្ធភាពនែអន្តរាគមន៍	៖	 	ការផ្តល់សែបៀងអហារ	គែប់ពូជ	ឬ	 របស់របរផែសែងៗទៀតនៅតាមមូលដ្ឋានអាច	បង្កឲែយ	 
	 មានអតិផរណនៅក្នុងមូលដ្ឋានបណ្តាលឲែយបាត់បង់បែយោជន៍របស់អ្នក	បែើបែស់	 ក៏ប៉ុនែ្តវាផ្តល់ផលបែយោជន៍	 
	 ដល់ផលិតករក្នុងមូលដ្ឋាន	។	ផ្ទុយទៅវិញ	សែបៀងអាហារនាំចូលអាចធ្វើឲែយតម្លែមានការធា្លាក់ចុះ	និងដើរតួនាទីជាអ្នក	 
	 បន្ទុចបង្អាក់ដល់ផលិតកម្មសែបៀងអាហារក្នុងមូលដ្ឋានដែលអាចបង្កើនអសន្តិសុខសែបៀង	។	ការផ្តល់ជាសាច់បែក់ 
	 អាច	មានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានកាន់តែចែើនឡើងចំពោះសែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន	 ក៏ប៉ុន្តែក៏អាច	 បង្កឲែយមានអតិផរណចំពោះ	 
	 ទំនិញសំខាន់ៗ	ក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។	អ្នកទាំងឡាយដែលទទួលខុសតែូវចំពោះការ	ផ្ដល់តែូវតែួតពិនិតែយមើលពីឥទ្ធ ិ
	 ពលទាំងនែះ	 និងតែូវពិចារណដោយយកចិត្តទុកដក់។	 ការចែកចាយសែបៀងអាហារក៏អាចជះឥទ្ធិពលទៅលើ 
	 អំណចទិញរបស់អ្នកទទួលផលផងដែរ	 ដោយសារវាជាទមែង់មួយនែការផ្ទែរបែក់ចំណូល។	 របស់របរមួយចំនួន 
	 ងយសែួល		លក់បានតម្លែខ្ពស់ជាងរបស់របរផែសែងៗទៀត	ឧទាហរណ៍	ថមពល	 និងចំណីអាហារផែសំ។	 "អំណចទិញ"	 
	 ដែល	ទាក់	ទងនឹងសែបៀងអាហារ	ឬ	កញ្ចប់សែបៀងអាហារដែលផ្តល់ឲែយនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើថតើសែបៀងអាហារទាំង 
	 នោះតែូវបានកែុមគែួសារអ្នកទទួលនោះទទួលទាន	 ឬ	 លក់ចែញ។	 ការយល់ដឹងអំពីការលក់	 និងការទិញរបស់ 
	 កែុមគែួសារ	 មានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងការកំណត់ពីឥទ្ធិពលកាន់តែទូលំទូលាយរបស់កម្មវិធីចែកចាយសែបៀង 
	 អាហារ។

6.	 អថែរតម្លែតាមរដូវកាលខុសបែកែតី	 អាចមានប៉ះពាល់យ៉ាងអវិជ្ជមានដល់ផលិតករកសិកម្មកែកីែដែលតែវូលក់	 ផលិតផល 
	 របស់ខ្លនួនៅពែលតម្លែធា្លាក់ចុះទាបបំផុត	 (តាមធម្មតាបនា្ទាប់ពីបែមូលផលហើយភា្លាមៗ)	 ឬ	 មា្ចាស់	 	 បសុសត្វដែល 
	 តែូវបង្ខំចិត្តលក់ក្នុងពែលមានគែះរាំងស្ងួត	។		ផ្ទុយទៅវិញ	អ្នកបែើបែស់ដែលមានបែក់ចំណូលតិចតួចពុំអាចមាន 
	 លទ្ធភាពចំណយទុនធ្វើការស្តុកសែបៀងអាហារបានទែ	ដោយពួកគែផ្អែកលើការទិញតិចៗ	ប៉ុន្តែញឹកញាប់។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 ហែតុដូច្នែះហើយពួកគាត់តែវូបង្ខចិំត្តទិញសូមែបីក្នងុតម្លែខ្ពស់ក៏ដោយ	(ឧ.	 ក្នងុពែលមានគែះរំាងស្ងតួ)។	ឧទាហរណ៍ 
	 នានាអំពីអន្តរាគមន៍ដែលអាចកាត់បន�យជាអតិបរមានូវឥទ្ធិពលទាំងនែះរួមមានបែព័ន្ធដឹកជញ្ជូន	និងរកែសាទុកល្អ
	 បែសើរ	ផលិតកម្មសែបៀងអាហារមានភាពចមែុះ	និងការផ្ទែរសាច់បែក់	ឬ	សែបៀងអាហារនៅក្នុងពែលសំខាន់ៗ។



214

ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ចំណុចបន្ថេមទី ១ 

បញ្ជីតេួតពិនិតេយការបា៉ាន់បេមណពីសន្តិសុខសេបៀង និងរបរចិញ្ចឹមជីវិត

	 ការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	 ជារឿយៗធ្វើការចែកបែភែទបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាកែុមបែក 

ប	របរចិញ្ចឹមជីវិតដោយយោងទៅលើបែភព	 	 និងយុទ្ធសាសែ្តរបស់ពួកគែដើមែបីរកបានបែក់ចំណូល	 	 ឬសែបៀងអាហារ។		 
ចំ	ណុចនែះក៏អាចនឹងរួមបញ្ចូលការបំបែកបែជាជនទៅតាមកែុមទែពែយសមែបិត្តិ	ឬ	វណ្ណៈផងដែរ។	វាជាការសំខាន់ណស់ 
ដែលតែវូបែៀបធៀបពីសា្ថានភាពដែលកំពុងកើតមានជាមួយនឹងបែវត្តសិន្តសុិខសែបៀងនៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ។ 
"ឆ្នាំធម្មតាជាមធែយម"	អាចតែូវបានចាត់ទុកថជាមូលដ្ឋាន	។	តួនាទីជាក់លាក់	និងភាពងយរងគែះរបស់សែ្តី	និងបុរស 
ហើយនឹងទំនាក់ទំនងសមែប់សន្តិសែបៀងក្នុងគែួសារគួរតែូវបានពិចារណ	 ។	 សំណួរផែសែងៗនៅក្នុងបញ្ជីតែួតពិនិតែយខាង
កែមនែះគែបដណ្តប់លើផ្នែកធំៗដែលជាទូទៅតែូវបានពិចារណនៅក្នុងការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង។

1.	 សន្តិសុខសែបៀងរបស់កែុមបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
	 តើមានកែមុនានាក្នងុចំណោមបែជាជនទំាងឡាយមានយុទ្ធសាសែ្តបែកបរបរចិញ្ចមឹជីវិតដូចគា្នាដែរឬេទ?				តើយុទ្ធសាសែ្ត		 
	 ទាំងនែះអាចចាត់បែភែទទៅតាមបែភពសំខាន់ៗនែសែបៀងអាហារ	ឬ	បែក់ចំណូល	របស	់ពួក	គែយ៉ាងដូចម្តែច?

2.	 សន្តិសុខសែបៀងមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ	(មូលដ្ឋាន)

	 តើកែុមបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតខុសៗគា្នាទទួលបានសែបៀងអាហារ	 	ឬ	 	បែក់ចំណូលតាមវិធីណមុនពែលមានគែះ 
	 មហន្តរាយ	 ?	 សមែប់ឆ្នាំជាមធែយមនៅក្នុងរយៈពែលកន្លងមកថ្មីៗនែះ	 តើពួកគែមានបែភពសែបៀងអាហារ	 	 និង 
	 បែក់ចំណូលអ្វីខ្លះ	?

	 តើបែភពសែបៀងអាហារ				និងបែក់ចំណូលខុសៗគា្នា	ទាំងនែះមានលក្ខណៈខុសគា្នាយ៉ាងដូចម្តែច		រវាងរដូវកាល 
	 ផែសែងៗ	នៅក្នុងឆ្នាំធម្មតា?	(ការបង្កើតបែតិទិនតាមរដូវកាលអាចនឹងមានបែយោជន៍)។	

	 បើកែឡែកមើលទៅរយៈពែលពី	5	ឬ	10	ឆ្នាំកន្លងទៅ	តើសន្តិសុខសែបៀងបែបែួលដូចម្តែចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ	?	 
	 (ការរៀបចំតារាងពែលវែលា	ឬ	បែវត្តិនែឆ្នាំល្អ	និងមិនល្អអាចនឹងមានបែយោជន៍)។	

	 តើមានបែភែទទែពែយសមែបត្ត	ិ បែក់សនែសំ	 ឬ	 សែវាកម្មអ្វខី្លះដែលជាកម្មសិទ្ធរិបស់កែមុបែកបរបរចិញ្ចមឹជីវិតខុសៗគា្នា	 
	 (ឧ.	ការស្តុកចំណីអាហារ	ការសនែសំសាច់បែក់	កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ	ការវិនិយោគផែសែងៗ	ឥណទាន		បំណុលដែល 
	 	ពុំអាចសងបាន	។ល។)	?

	 សមែប់រយៈពែលមួយសបា្តាហ៍	 ឬ	មួយខែកន្លងទៅ	តើការចំណយផែសែងៗរបស់កែុមគែួសាររួមមានអ្វីខ្លះ	ហើយ	 
	 តើចំណយទៅលើវត�ុនិមួយៗមានសមមាតែដូចម្តែច?	
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	 តើអ្នកណ		ជាអ្នកទទួលខុសតែូវចំពោះការគែប់គែងលុយកាក់នៅក្នុងគែួសារ			ហើយតើលុយកាក់នោះតែូវបាន 
	 ចំណយទៅលើអ្វី?

	 តើអាចចែញចូលទៅកាន់ទីផែសារដែលនៅជិតបំផុតតាមរបៀបណដើមែបីទទួលបានទំនិញជាមូលដ្ឋាន?		
	 (សូមពិចារណពីរយៈចមា្ងាយ	 សន្តសុិខ	 ភាពងយសែលួធ្វើដំណើរ	 លទ្ធភាពរកបានព័ត៌មានអំពីទីផែសារ	 ការដឹកជញ្ជនូ 
	 ។ល។)	

	 តើលទ្ធភាពរកបាន	និងតម្លែទំនិញសំខាន់ៗមានលក្ខណៈដូចម្តែច	រួមទាំងសែបៀងអាហារផងដែរ?

	 មុនពែលមានគែះមហន្តរាយ	 តើមានល័ក្ខខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មជាមធែយមអ្វីខ្លះរវាងបែភពសំខាន់ៗនែបែក់ចំណូល 
	 និងសែបៀងអាហារ	 	 	 ឧទាហរណ៍	 	 	បែក់កមែសមែប់ទិញសែបៀងអាហារ	 	 បសុសត្វសមែប់លក់ដើមែបីទិញសែបៀង 
	 អាហារ	។ល។

3.	 សន្តិសុខសែបៀងក្នុងអំឡុងពែលមានគែះមហន្តរាយ	

	 តើគែះមហន្តរាយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តែចទៅលើបែភពសែបៀងអាហារ	 និងបែក់ចំណូលខុសៗគា្នា	 សមែប់ 
	 កែុមបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិមួយៗដែលបានកំណត់?

	 តើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តែចទៅលើទមែង់សន្តិសុខសែបៀងតាមរដូវកាលជាធម្មតាសមែប់កែុមខុសៗគា្នា?	

	 តើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តែចទៅលើលទ្ធភាពចែញចូលទៅកាន់ទីផែសារ	 លទ្ធភាពរកបានទីផែសារ	 និងតម្ល	ែរបស ់
	 ទំនិញសំខាន់ៗ	?

	 សមែប់កែុមបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតខុសៗគា្នា			តើមានយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហាខុសៗគា្នាអ្វីខ្លះ			ហើយតើមាន	 
	 សមមាតែបែជាជនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងយុទ្ធសាសែ្តនោះដូចម្ដែច?	

	 តើចំណុចនែះផ្លាស់ប្តូរដោយរបៀបណ	 	 នៅពែលបែៀបធៀបជាមួយនឹងសា្ថានភាពមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ 
	 កើតឡើង?

	 តើកែុម	ឬ	បែជាជនណខ្លះដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំងបំផុត?

	 តើមានឥទ្ធពិលរយៈពែលខ្ល	ី 	 និងរយៈពែលមធែយមអ្វខី្លះ	របស់យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហាទៅលើហិរញ្ញវត�	ុ 	 និងទែពែយ	 
	 ផែសែងៗទៀតរបស់បែជាជន?

	 សមែប់កែមុបែកបរបរចិញ្ចមឹជីវិតទំាងអស់	 និងបែជាជនងយរងគែះទំាងអស់	តើឥទ្ធពិលនែយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយ 
	 បញ្ហាទៅលើសុខភាព	សុខុមាលភាពទូទៅ	និងសែចក្តថី្លែថ្នរូរបស់ពួកគែមានអ្វខី្លះ	?	តើមានហានិភ័យផែសែង	ៗ ទាក់ទង	 
	 នឹងយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហាដែរឬទែ?	
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ចំណុចបន្ថេមទី ២ 

បញ្ជីតេួតពិនិតេយការបា៉ាន់បេមណពីសន្តិសុខគេប់ពូជ 

ខាងកែមនែះ	គឺជាសំណួរគំរូមួយចំនួនសមែប់ការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខគែប់ពូជ	៖

1.	 មុនពែលមានគែះមហន្តរាយ	(មូលដ្ឋាន)

	 តើដំណំសំខាន់បំផុតរបស់កសិករគឺជាអ្វី	?	តើពួកគាត់បែើបែស់ដំណំទាំងនោះដើមែបីអ្វី	 -	 	សមែប់ទទួលទាន 
		 បែក់ចំណូល	ឬ		ទាំងពីរ	?	តើដំណំទាំងនែះដំដុះតាមរដូវនិមួយៗដែរឬទែ	?			តើដំណំមិនសូវសំខាន់អ្វីខ្លះដែល 
	 អាចមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងពែលមានបញ្ហាកើតឡើង?

	 តាមធម្មតា		តើកសិករទទួលបានគែប់ពូជ		ឬ		សមា្ភារៈសមែប់ដំដុះផែសែងៗសមែប់គែប់ពូជទាំងនែះតាមវិធីណ?	 
	 (សូមពិចារណពីគែប់បណ្តាញទាំងអស់)។

	 តើមានកែបូនខា្នាតអ្វីខ្លះ		ក្នុងការសាបពែួសសមែប់គែប់ពូជសំខាន់ៗនិមួយៗដែរឬទែ?			តើផ្ទែដីដំដុះជាមធែយមមាន 
	 ទំហំប៉ុនា្មាន	?		តើមានអតែកើនឡើងដូចម្តែច		(សមមាតែនែគែប់ពូជ			ឬធញ្ញជាតិដែលបែមូលផលបានធៀបនឹង 
	 គែប់ពូជដែលបានដំ)?

	 តើមានពូជដំណំជាក់លាក់ផែសែងៗដែលមានសារៈសំខាន់	ឬ	ដែលគែពែញចិត្តដែរឬទែ?

	 តើធនធានផលិតកម្មណខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់សមែប់ដំណំជាក់លាក់	ឬ	ពូជដំណំចមែុះ?

	 នៅក្នងុគែសួារ	តើនរណជាអ្នកទទួលខុសតែវូក្នងុការធ្វើសែចក្ដសីមែច	គែប់គែងដំណំ		និងចាត់ចែង	ផលិតផលដំណំ 
	 នៅតាមដំណក់កាលខុសៗគា្នានែផលិតកម្ម	និងកែយផលិតកម្ម?

2.	 បនា្ទាប់ពីគែះមហន្តរាយ

	 តើអន្តរាគមន៍ទាក់ទងនឹងការដំដុះអាចធ្វើទៅបានទែ	បើតាមទសែសនៈរបស់អ្នកទទួលផល?

	 តើកសិករមានការជឿជាក់ទែថសា្ថានភាពឥឡូវនែះមានស�ែរភាព						និងមានសន្តិសុខគែប់គែន់ដែលពួកគែអាចដ ំ
	 ដុះបែមូលផល	និងលក់	ឬ	ទទួលទានដំណំបែកបដោជោគជ័យ?

	 តើពួកគាត់មានលទ្ធភាពគែប់គែន់ក្នុងការចែញចូលទៅចំការ	 	 	 និងមធែយាបាយផលិតកម្មផែសែងៗ	 	 	 (ជីលាមកសត្វ 
	 ឧបករណ៍	កមា្លាំងអូសទាញ)	ដែរឬទែ?

	 តើពួកគាត់បានរៀបចំខ្លួនដើមែបីធ្វើកសិកម្មឡើងវិញដែរឬទែ?
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3.	 ការបា៉ាន់បែមាណពីការផ្គត់ផ្គង់	និងតមែូវការគែប់ពូជ	៖	ការរកែសាទុកនៅតាមផ្ទះ

	 តើបរិមាណគែប់ពូជផលិតតាមផ្ទះមានចំនួនគែប់គែន់សមែប់ការសាបពែួសដែរឬទែ?	 	ចំណុចនែះរាប់បញ្ចូល 
	 ទាំងគែប់ពូជដែលបានមកពីការបែមូលផលផ្ទាល់របស់កសិករ	 	 	និងគែប់ពូជដែលរកបានតាមរយៈបណ្តាញសង្គម 
	 (ដូចជា	អ្នកជិតខាង)។

	 តើនែះគឺជាដំណំដែលកសិករនៅតែចង់ដំដុះឬ?	តើវាសមែបទៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងមូលដ្ឋានដែរឬទែ?	តើវានៅតែ	 
	 មានតមែូវការដំណំបែបនែះដែរឬទែ?

	 តើពូជដំណំផែសែងៗ	 ដែលរកបានតាមរយៈផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កសិករនៅតែសមសែបសមែប់ការដំដុះនៅរដូវ	 
	 បនា្ទាប់ដែឬទែ?	តើគុណភាពរបស់គែប់ពូជឆ្លើយតបនឹងបទដ្ឋានទូទៅរបស់កសិករដែរឬទែ?

4.	 ការបា៉ាន់បែមាណពីការផ្គត់ផ្គង់	និងតមែូវការគែប់ពូជ	៖	ទីផែសារក្នុងមូលដ្ឋាន	

	 តើជាទូទៅទីផែសារកំពុងដំណើរការដែរឬទែទោះបីជាមានគែះមហន្តរាយក៏ដោយ	 	(តើថ្ងែដំណើរការធម្មតារបស់ 
	 ទីផែសារកំពុងដំណើរការឬទែ		តើកសិករមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើទៅកាន់ទីផែសារ			លក់			និងទិញទំនិញដោយសែរីឬទែ)? 

	 តើបរិមាណគែប់ពូជ	ឬ	ធញ្ញជាតិបច្ចុបែបន្នដែលអាចរកបានអាចបែហាក់បែហែលជាមួយនឹងគែប់ពូជផែសែងៗដែល 
	 ស�ិតនៅកែមល័ក្ខខ័ណ្ឌធម្មតានៅក្នុងពែលដូចគា្នានៅរដូវកាលមុនដែរឬទែ?	
	 តើដំណំ	 និងពូជផែសែងៗដែលកសិកររកឃើញថសមសែបសមែប់ការដំដុះនោះអាចរកបាននៅតាមទីផែសារដែរ	 ឬទែ? 

	 តើតម្លែគែប់ពូជ	ឬ	ធញ្ញជាតិនៅតាមទីផែសារក្នងុពែលបច្ចបុែបន្នបែហាក់បែហែលនឹងតម្លែក្នងុពែលដូចគា្នានៅរដូវកាលមុនៗ 
	 ដែរឬទែ?	បែសិនបើតម្លែមានការខុសគា្នា	តើការឡើងថ្លែនែះទំនងកា្លាយជាបញ្ហាសមែប់កសិករដែរឬទែ?

5.	 ការបា៉ាន់បែមាណពីការផ្គត់ផ្គង់	និងតមែូវការគែប់ពូជ	៖	គែប់ពូជក្នុងវិស័យផ្លូវការ

	 តើដំណំ	និងបែភែទដំណំផែសែងៗទៀតដែលតែូវផ្តល់ឲែយពីវិស័យផ្លូវការសែបទៅតាមតំបន់ជាក់លាក់ដែរឬទែ?			
	 តើមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញពីការចូលចិត្តរបស់កសិករចំពោះដំណំទាំងនោះដែរឬទែ?

	 តើបរិមាណគែប់ពូជក្នុងវិស័យផ្លូវការដែលអាចរកបានអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការជំនួយដែរឬទែ?			 	
	 បែសិនបើមិនអាចឆ្លើយតបទែ	តើអាចគែបដណ្តប់លើសមមាតែនែតមែូវការរបស់កសិករបានកមែិតណ?	
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ចំណុចបន្ថេមទី ៣ 

បញ្ជីតេួតពិនិតេយការបា៉ាន់បេមណពីអាហារូបត្ថម្ភ

	 ខាងកែមនែះ	គឺជាសំណួរគំរូមួយចំនួនសមែប់ការបា៉ាន់បែមាណដើមែបីពិនិតែយមើលមូលហែតុចមែបងៗនែជំងឺកង្វះ	អាហារ 
រូបត�ម្ភ	កមែិតហានិភ័យនែអាហារូបត�ម្ភ	និងលទ្ធភាពសមែប់ការឆ្លើយតប	។	សំណួរទាំងនែះ	គឺផ្អែកលើ	កែបខ័ណ្ឌ 
ទសែសនាទានទាកទ់និនងឹមលូហែតផុែសែងៗនែកង្វះអាហារបូត�ម្ភ	(សមូមើលទពំរ័	146)	។	ពត័ម៌ានទនំងអាចរកបានពបីែភព 
ផែសែងៗជាចែើន	ហើយការបែមូលព័ត៌មាននឹងតមែវូឲែយមានឧបករណ៍សមែប់ការបា៉ាន់បែមាណ	ផែសែងៗដូចជាបទសមា្ភាសន៍
ជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ	ការអង្កែត	និងការពិនិតែយទិន្នន័យមានសែប់	(សូមមើល	ផងដែរ	
ទៅលើបទដ្ឋានស្នូលទី	1	ទី	3-4	នៅទំព័រ	55-65)។	

សា្ថានភាពមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ
	 តើមានព័ត៌មានចាស់អ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងលក្ខណៈ	 វិសាលភាព	 និងមូលហែតុផែសែងៗនែជំងឺកង្វះអាហារូបត�ម្ភនៅក្នុង 
ចំណោមបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 (សូមមើលបទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	 និងអាហារូបត�ម្ភទី2	
នៅទំព័រ	154)?

ហានិភ័យបច្ចុបែបន្នទាក់ទងនឹងជំងឺកង្វះអាហារូបត�ម្ភ

1.	 ហានិភ័យនែជំងឺកង្វះអាហារូបត�ម្ភទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារមិនគែប់គែន	់ -	 សូមមើលចំណុច 

	 បន�ែមទី	1	៖	បញ្ជីតែួតពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	និងរបរចិញ្ចឹមជីវិត	។	

2.	 ហានិភ័យនែជំងឺកង្វះហារូបត�ម្ភទាក់ទងនឹងការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	 និងកុមារតូច	 និងការអនុវត្តការថែទាំ	 ៖ 

	 	 តើមានការផ្លាស់ប្តូរការងរ	និងទមែង់សង្គមដែរឬទែ		(ដូចជា		ដោយសារការធ្វើទែសន្តរបែវែសន៍		ការភៀសខ្លួន 
	 	 ឬ		 ជម្លាះបែដប់អាវុធ)	ដែលមានន័យថ	តួនាទី	និងការទទួលខុសតែូវនៅក្នុងកែុមគែួសារបានផ្លាស់ប្តូរ?	

	 	 តើមានការផ្លាស់ប្តរូចំពោះសមាសភាពទូទៅរបស់កែមុគែសួារដែរឬទែ?	តើមានចំនួនកុមារបែកបាក់ពីគែសួារចែើន 
	 	 ដែរឬទែ?

	 	 តើបរិយកាសនែការថែទំាទូទៅតែវូបានរំខានដែរឬទែ	(ដូចជា	តាមរយៈការភៀសខ្លនួ)	ដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផល	
	 	 លទ្ធភាពទទួលបានអ្នកថែទាំបនា្ទាប់បនែសំ	 លទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារ	 សមែប់កុមារលទ្ធភាពទទួលបាន 
	 	 ទឹក។ល។?	

	 	 តើមានកុមារដែលមិនបានបៅទឹកដោះមា្តាយដែរឬទែ?	 	 	តើមានកុមារដែលតែវូបានគែចិញ្ចមឹបីបាច់ដោយបែើបែស់	 
	 	 អាហារជំនួសទឹកដោះមា្ដោយដែរឬទែ?

	 	 តើមានភ័ស្ដុតាង		ឬ		ការសងែស័យណមួយអំពីឱនភាពនែការអនុវត្តការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារកក្នុងគែអាសន្ន 
	 	 ដែរឬទែ		ពិសែសការធា្លាក់ចុះណមួយនូវការផ្តចួផ្តើមការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ		ឬ		អតែបំបៅទឹកដោះមា្តាយតែ	 
	 	 មួយមុខគត់		ការកើនឡើងណមួយនូវអតែនែការចិញ្ចមឹបីបាច់ដោយបែើបែស់អាហារជំនួសទឹកដោះ	មា្ដោយ		និង/ឬ		 
	 	 ការកើនឡើងណមួយនូវសមមាតែរបស់កុមារដែលមិនបានបំបៅដោះដែរ		ឬទែ?
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

 	 តើមានចំណីអាហារដែលសមសែបតាមអាយុ			មានចំណីអាហារគែប់គែន់		បំពែញបន�ែមដោយសុវត�ិភាព		និង	 
	 			 មធែយាបាយផែសែងៗក្នុងការរៀបចំអាហារនោះបែកបដោយអនាម័យដែលអាចបែើបែស់បានដែរឬទែ?
	 	 តើមានភ័ស្ដតុាង		ឬ		ការសងែស័យណមួយអំពីការផ្ដល់អាហារជំនួសទឹកដោះមា្តាយឬទែ	ដូចជា		អាហារសមែប់	ទារក	 
	 	 ផលិតផលទឹកដោះគោផែសែងៗទៀត	ដប	និងកែបាលដោះទោះបីជាការផ្ដល់ឲែយ	ឬ	ការទិញក៏ដោយ?
	 	 នៅក្នុងសហគមន៍តាមជនបទ	តើមនុសែសនៅឆ្ងាយពីកុមារតូចរយៈពែលយូរឬទែ	?			តើលទ្ធភាពទទួលបានទឹក 
	 	 ដោះគោមានការផ្លាស់ប្ដូរខុសពីធម្មតាដែរឬទែ?
	 	 តើមែរោគអែដស៍	និងជំងឺអែសដ៍មានផលប៉ះពាល់ទៅលើការអនុវត្តការថែទាំនៅកមែិតគែួសារដែរឬទែ?

3.	 ហានិភ័យនែជំងឺកង្វះហារូបត�ម្ភទាក់ទងនឹងសុខភាពសាធារណៈមិនល្អ	 (សូមមើលជំពូកផ្នែកសុខភាព	 នៅទំព័រ287)៖ 
	 	 តើមានរបាយការណ៍ណមួយអំពីការរីករាលដលនែជំងឺផែសែងៗដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសា្ថានភាព 
	 	 អាហារូបត�ម្ភ	ដូចជា	ជំងឺកញែ្ជលិ		ឬ			ជំងឺរាគរូសធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទែ?		តើមានហានិភ័យដែលការរីករាលដលទំាងនែះ 
	 	 នឹង	កើតឡើងដែរ	ឬទែ?	(សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	ការគែប់គែងបទដ្ឋានស្តីពីជំងឺឆ្លងទី	1-3	នៅទំព័រ 
	 	 312-316)។	
	 	 តើកមែតិគែបដណ្តប់នែការចាក់ថ្នាបំង្ការជំងឺកញែ្ជលិដែលបានបា៉ាន់សា្មានមានទំហំបុ៉ណ្ណោក្នងុចំណោមបែ	ជាជនដែល 
	 	 ទទួលរងផលប៉ះពាល់?	(សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តពីីសុខភាពកុមារទី	21	នៅទំព័រ	321)។ 
	 	 តើមានការបា៉ាន់សា្មានណមួយពីអតែមរណៈឬទែ	(មិនថ	បែហាក់បែហែល	ឬ	កែមអាយុ	5ឆ្នាំ	ក៏ដោយ)?		
	 	 តើការបា៉ាន់សា្មាននោះមានអ្វីខ្លះ	 ហើយបែើវិធីសាសែ្តអ្វី?	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីសែវាសុខភាពសំខាន់ៗទី	 1	 
	 	 នៅទំព័រ	309)។
	 	 តើមាន	 	 ឬ	 	 នឹងមានការធា្លាក់ចុះគួរឲែយកត់សមា្គល់នូវសីតុណ្ហាភាពវិញដែលទំនងជាមានផលប៉ះពាល់ដល់អតែ 
	 	 បែវា៉ាឡង់នែការឆ្លងជំងឺផ្លវូដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ	ឬ	តមែវូការថមពលរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែរឬទែ?
	 	 តើមានអតែបែវា៉ាឡង់មែរោគអែដស៍ខ្ពស់ឬទែ?
	 	 តើបែជាជនមានភាពងយរងគែះរួចជាសែចចំពោះជំងឺកង្វះហារូបត�ម្ភដោយសារតែភាពកែកីែ		ឬ		សុខភាពដែល 
	 	 មានជំងឺ?
	 	 តើមានមនុសែសចែើនលើសលប់	ឬ	ហានិភ័យ	ឬ	អតែបែវា៉ាឡង់ខ្ពស់នែជំងឺរបែងដែឬទែ?
	 	 តើមានហានិភ័យនែជំងឺគែុនចាញ់ខ្ពស់ឬទែ?
	 	 តើបែជាជនស�តិនៅក្នងុទឹក	ឬ	ពាក់សម្លៀកបំពាក់សើម	ឬ		បែឈមមុខនឹងសា្ថានភាពបរិសា្ថានដ៏អាកែក់នានាអស់រយៈ 
	 	 ពែលយ៉ាងយូរឬទែ?

4.	 តើមានរចនាសម្ព័ន្ធតាមមូលដ្ឋានជាផ្លូវការ	 និងកែផ្លូវការអ្វីខ្លះដែលបែើបែស់បច្ចុបែបន្នដែលតាមរយៈនោះ	 អាចមាន	 
	 អន្តរាគមន៍បែកបដោយសកា្តានុពលតែូវបានធ្វើឡើង?

	 	 តើកែសួងសុខាភិបាល	 អង្គការសាសនាផែសែងៗ	 កែុមគាំទែសហគមន៍	 កែុមគាំទែការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ	 
	 	 ឬ	អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល	មានសមត�ភាពដូចម្តែចនៅក្នុងវត្តមានរយៈពែលវែង	ឬ	រយៈខ្លីនៅក្នុងតំបន់?

	 	 តើមានអន្តរាគមន៍លើអាហារូបត�ម្ភឬការគំាទែតាមសហគមន៍មានរួចសែចនិង	 តែវូបានរៀបចំ	ឡើង	ដោសហគមន៍	 
	 	 មូលដ្ឋាន	 បុគ្គល	 អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល	 អង្គការរដ្ឋាភិបាល	 ទីភា្នាក់ងរសហបែជាជាតិ	 អង្គការសាសនា	 
	 	 ។ល។	ដែរឬទែ?	តើមានគោលនយោបាយអាហារូបត�ម្ភ	 (កន្លងមក	កំពុងបន្ត	 និងឈប់បែើបែស់)	ឆ្លើយតប 
	 	 ទៅនឹងអាហារូបត�ម្ភរយៈពែលវែងតាមផែនការ	 និងកម្មវិធីដែលកំពុងអនុវត្ត	 ឬ	 រៀបចំផែនការក្នុងការរៀបចំ	 

	 	 ការ	ឆ្លើយតបទៅនឹងសា្ថានភាពបច្ចុបែបន្នដែរឬទែ?
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ចំណុចបន្ថេមទី ៤

ការវាស់វេងពីជំងឺបណ្ដាលមកពីអតុលេយភាពអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ 
	 នៅពែលមានហានិភ័យផ្នែកអាហារូបត�ម្ភសំខាន់ៗ	 វាអាចនឹងជាមានភាពចំាបាច់ដែលតែវូដក់បញ្ចលូទារកដែលមាន
អាយុកែម	6ខែ	សែ្តីមានផ្ទែពោះ	និងស្តែីដែលបំបៅដោះកូន	កុមារដែលមានអាយុចែើន	ក្មែងជំទង់	មនុសែសពែញវ័យ	ឬ	 
មនុសែសចាស់ទៅក្នុងការបា៉ាន់បែមាណផ្នែកអាហារូបត�ម្ភ	ឬ	កម្មវិធីអាហារូបត�ម្ភនានា។

ការអង្កែតអំពីកែុមអាយុកែពីកុមារដែលមានអាយុពី	6	ដល់	59ខែ	គួរតែូវបានអនុវត្តបែសិនបើ	៖

	 ការវិភាគពីសា្ថានភាពទៅតាមបរិបទល្អិតល្អន់តែូវបានអនុវត្ត	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការវិភាគមួយមូលហែតុនែជំង ឺ

	 បណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ។	 លុះតែតែលទ្ធផលវិភាគនែះបង្ហាញថសា្ថានភាពអាហារូូប	ត�ម្ភរបស់ 

	 កុមារតូចពំុបានឆ្លះុបញ្ចាងំពីសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភរបស់បែជាជនទូទៅបុ៉ណោ្ណោះ	 ទើបតែវូពិចារណពីការការអង្កែតលើ 

	 អាហារូបត�ម្ភតាមកែុមអាយុ	

	 មានជំនាញបច្ចែកទែសដើមែបីធានាគុណភាពខ្ពស់ក្នុងការបែមូលទិន្នន័យ	 ការវិភាគបានគែប់គែន់	 ពែមទាំងការធ្វើ 

	 បទបង្ហាញ	និងការបកសែយយ៉ាងតែឹមតែូវពីលទ្ធផលនានា

	 ការចំណយធនធាន	 និង/ឬ	 ឱកាសក្នុងការដក់បញ្ចូលកែុមអាយុផែសែងៗទៀតនៅក្នុងការអង្កែតតែូវបានលើកមក 

	 ពិចារណ
	 គោលដៅចែបាស់លាស់	និងបានរៀបចំចងកែងជាឯកសារយ៉ាងល្អសមែប់ការអង្កែតតែូវបានរៀបចំឡើង។	
 
ទារកអាយុកេម6ែខ
 

	 ខណៈេពលដែលការសែវជែវកំពុងបន្តសមែប់កែមុអាយុនែះមូលដ្ឋាននែភ័ស្ដ	ុតាងសមែប់ការបា៉ាន់បែមាណ	 	 និងការ 

គែប់គែងក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ននែះនៅមានកមែិតនៅឡើយ។	 គោលការណ៍	ណែនាំភាគចែើនបានផ្តល់អនុសាសន៍ព ី

និយមន័យតាមករណីអំពីការសិកែសាពីមនុសែសដូចៗគា្នាលើជំងឺបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរសមែប់ទារក 

ដែលមានអាយុចែើនជាង	 ពោលគឺពី	 6-56	 ខែ	 (លើកលែង	តែ	ការវាស់វែងតែឹមពាក់កណ្តាលដើមដែឡើងលើដែល 

បច្ចុបែបន្ននែះមិនតែូវបានគែណែនាំឲែយអនុវត្តចំពោះទា		រកអាយុ<6ែខ)។	 លក្ខណវិនិច្ឆ័យនែការជែើសរីសចូលគឺផ្តាត

ទៅលើទំហំបច្ចុបែបន្នជាជាងទៅេលីការ	បា៉ាន់បែមាណពីការរីកធំធាត់។	 ការផ្លាស់ប្តូរពីឯកសារយោងស្តីពីការរីកលូតលាស ់

របស់មជែឈមណ្ឌលជាតិទទួលបន្ទុក	 សិ�តិសុខភាព	(NCHS)	ទៅជាបទដ្ឋាននែការលូតលាស់របស់អង្គការសុខភាពពិភព

លោកឆ្នា2ំ006	 បណ្តាលឲែយមានករណីកាន់តែចែើនឡើងទាក់ទងនឹងការចុះខែសាយរបស់ទារកដែលមានអាយុ	 <6ខែ។ 

ទំនាក់ទំនងនែការផ្លាស់ប្តរូនែះគួរតែវូបានពិចារណនិងដោះសែយបញ្ហាដែលអាចកើតមាន	 រួមមាន	 ទារកកាន់តែចែើន 

ដែលមានវត្តមាននៅក្នងុកម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារ	ឬអ្នកថែទំាមានការពែយួបារម្ភពីភាពគែប់គែន់នែការ			បំបៅទឹក	ដោះមា្ដោយ	 

តែមួយមុខគត់	។	វាមានសារៈ	សំខាន់ណស់ដែលតែវូបា៉ាន់បែមាណ	និងពិចារណពី	៖	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 -	 ការលូតកម្ពស់របស់ទារក	 -	 តើអតែនែការលូតលាស់ល្អដែរឬទែទោះបីជាទំហំខ្លួនមានលក្ខណៈតូចក៏ដោយ 
		 	 	 (ឧទាហរណ៍	ទារកមួយចំនួនអាច	"មានជំងឺ"	ដោយសារកើតមកមិនគែប់ទម្ងន់)?
	 -	 ការអនុវត្តការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	-	តើទារកតែូវបានបំបៅទឹកដោះមា្តាយតែមួយមុខគត់ដែរឬទែ?
	 -	 សា្ថានភាពនែការពែយាបាល	-	តើទារកមានផលវិបាក	ឬ	ល័ក្ខខ័ណ្ឌវែជ្ជសាសែ្តដែលអាចពែយាបាលបាន	ឬ	ដែលធ្វើឲែយ 
	 	 ទារកនោះស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ដែរឬទែ?	
	 -	 កតា្តាផែសែងៗរបស់មាតា	-	ឧ.	តើមា្តាយខ្វះការគាំទែពីគែួសារ	ឬ	តើគាត់មានភាពកែៀមកែំដែរឬទែ?	អ្នកជំងឺដែល 
	 	 បានទទួលឲែយសមែកពែយាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពែទែយក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារពែយាបាលគួរតែជាអាទិភាពមួយ 
	 	 សមែប់ទារកដែលស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យកមែិតខ្ពស់	។

កុមារអាយុពី	6-59	ខែ

	 តារាងខាងកែមបង្ហាញពីសូចនាករដែលគែបែើបែស់ជាទូទៅសមែប់កមែិតខុសៗគា្នានែជំងឺបណ្តាលមកពីអតុលែយ	
ភាពអាហារូប�ម្ភក្នុងចំណោមកុមារអាយុពី	 ៦-៥៩	ខែ	 ។	តារាងផលធៀបទម្ងន់	 និងកម្ពស់គួរតែូវបានគណនាដោយ 
បែើបែស់បទដ្ឋានស្តីពីការលូតលាស់របស់កុមាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ	2009	។	ពិន្ទុរបស់អង្គការសុខភាព	
ពិភពលោក	Z	(ដោយយោងទៅលើបទដ្ឋានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក)	គឺជាសូចនាករដែលគែពែញចិត្តបែើសមែប់
ការធ្វើសែចក្តីរាយការណ៍ពីលទ្ធផលនែការអង្កែត	ការសិកែសាពីមនុសែស	។	ការវាស់តែង់ពាក់កណ្តាលដើមដែ	គឺជា										លក្ខណ 
វិនិច្ឆ័យឯករាជែយមយួសមែបជ់ងំឺបណ្តាលមកពអីតលុែយភាព	អាហារូបត�ម្ភធ្ងនធ់្ងរ	ហើយវាជាការពែយាករណ៍ដ៏ល្អបំផុត				មួយក្នងុ 
ចំណោមការពែយាករណ៍នានាអំពីការសា្លាប់	 ។	 អតែបែវា៉ាឡង់នែការវាស់តែង់ពាក់កណ្តាលដើមដែទាបក៏តែវូ	បានពិនិតែយមើល 
ផងដែរនៅក្នុងការស្ទង់មតិដើមែបីពែយាករណ៍ពីករណីផែសែងៗឈានទៅផ្តល់ចំណីអាហារបន�ែម	 និងកម្មវិធីថែទាំពែយាបាល។ 
កមែតិកំណត់ចុងកែយ	 ដែលគែបែើបែស់ជាទូទៅ	 គឺ	 <11,5សម	 ចំពោះជំងឺបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	 
ធ្ងន់ធ្ងរ	និង	11,5-<12.5សម	សមែប់ចំពោះជំងឺបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	មធែយម	។	ជារឿយៗ	ក៏មាន
ការបែើបែស់ផងដែរជាមួយនឹងការកាត់បន�យក្នុងកមែិតកាន់តែខ្ពស់ដែលជាផ្នែកមួយនែដំណើរការពិនិតែយជែើសរីសជា	
2	ដំណក់កាល	។		គែមិនតែូវបែើបែស់វាតែឯងក្នុងការអង្កែតលក្ខណៈរបស់មនុសែសទែ			ក៏ប៉ុន្តែគែអាចបែើបែស់ជា
លក្ខណវិនិច្ឆ័យសមែប់ជែើសរីសដច់តែឯងឲែយចូលក្នុងកម្មវិធីការផ្តល់ចំណីអាហារ។

កុមរអាយុពី5-19ឆ្នាំ
	 ការបែើបែស់បទដ្ឋានស្តីពីការរីកលូតលាស់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ	2007	តែូវបានណែនាំដើមែបីកំណត់	
ពីសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភក្នុងចំណោមកុមារអាយុពី	 5-19ឆ្នាំ។	 	 	ខែសែកោងទិន្ន័យយោងនែការលូតលាស់ទាំងនែះគឺជា 
ការកសាងឡើងវិញមួយនូវចំណុចយោងរបសម់ជែឈមណ្ឌលជាតិទទួលបន្ទកុស�តិិសុខភាព/អង្គការសុខភាពពិភពលោក	ឆ្នាំ 
1977	ហើយតែវូបានបនែសីុយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបទដ្ឋានស្តីពីការលូតលាស់របស់កុមាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក 
សមែប់កុមារអាយុពី	6-59ខែ	និងកមែិតកំណត់ចុងកែយដែលបានណែនាំសមែប់មនុសែសពែញវ័យ។		ការបែើបែស់វិធី 
វាស់តែមឹពាក់កណ្តាលដើមដែសមែប់កុមារដែលមានអាយុចែើន	 និងក្មែងជំទង់	 ជាពិសែសនៅក្នុងបរិបទនែមែរោគអែដស៍
អាចតែូវបានពិចារណ។	ដោយសារចំណុចនែះ	 គឺជាផ្នែកបច្ចែកទែសដែលកំពុងអភិវឌែឍ	 វាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែល
តែូវយោងទៅលើសែចក្តីណែនាំចុងកែយបំផុត	និងការធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្មនានាផ្នែកបច្ចែកទែស។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

មនុសេសពេញវ័យ (20-59,9ឆ្នាំ) 

	 មិនមានការកំណត់ជារួមណមួយពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ		ចំពោះមនុសែសពែញវ័យឡើយ	ក៏ប៉ុន្តែភ័ស្ដុតាង	
បានបង្ហាញថ	 ការកាត់បន�យអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរអាចមានកមែតិទាបជាងសន្ទសែសន៍ទម្ងន់ខ្លនួធៀប	 នឹងកម្ពស់	
(BMI)	របស់ក្មែងអាយុ	16ឆ្នាំ	និងទាបជាង	18,5	សមែប់អតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរកមែិតសែល	និងកមែិតមធែយម	។ 
ការអង្កែតនានាពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភរបស់មនុសែសពែញវ័យមានគោលដៅបែមូលទិន្នន័យស្តពីីទម្ងន់	 កម្ពស់	 កម្ពស់នៅ 
ពែលអង្គុយ	និងការវាស់តែង់ពាក់កណ្តាលដើមដែ។	

 ទិន្នន័យទំាងនែះអាចតែូវបានបែើបែស់ដើមែបីគណនាទម្ងន់ខ្លួន។	ទមា្ងាន់ខ្លួន	គួរតែូវបានកែសមែួលទៅតាមសន្ទសែសន៍
Cormic	 Index	 (ផលធៀបកម្ពស់នៅពែលអង្គុយ	 និងកម្ពស់នៅពែលឈរ)	 គែន់តែដើមែបីធ្វើការបែៀបធៀបរវាង 
បែជា	ជនប៉ុណោ្ណោះ។	 ការកែសមែួលអាចមានការបែបែួលយ៉ាងចែើននូវអតែបែវា៉ាឡង់នែកង្វះអាហារូបត�ម្ភដែលលែច 
ឡើង	នៅក្នុងចំណោមមនុសែសពែញវ័យ	ហើយអាចនឹងមានឥទ្ធិពលតាមកម្មវិធីយ៉ាងសំខាន់ថែមទៀត។	ការវាស់តែង់ពាក ់
កណ្តាលដើមដែគួរតែធ្វើឡើងជាបែចាំ	 ។	 បែសិនបើតែូវការលទ្ធផលភា្លាមៗ	 ឬ	 ធនធានមានកមែិតខា្លាំង	នោះការអង្កែត 
	អាចផ្អែកទៅលើការវាស់តែឹមពាក់កណ្តាលដើមដែតែមួយបាន។	

	 ដោយសារការបកសែយលទ្ធផលផ្នែកលក្ខណៈរបស់មនុសែសមានលក្ខណៈស្មុគសា្មាញ	 ដោយសារកង្វះទិន្នន័យលទ្ធ	
ផលដែលមានមុខងរបែកបដោយសុពលភាព	 និងលក្ខណៈសមា្គល់សមែប់ការកំណត់អត�ន័យរបស់លទ្ធផលនែះ	 លទ្ធ
ផលដូចនែះតែូវតែមានការបកសែយឲែយសែបជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតទៅតាមបរិបទ។	 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការ
បា៉ាន់បែមាណអាចរកបាននៅក្នុងឯកសារ	យោង	និងឯកសារសមែប់អានបន�ែម។	

	 ចំពោះការជែើសរីសបុគ្គលនានាសមែប់ដក់បញ្ចលូ	និងដកចែញពីការថែទំា	ផ្នែក	អាហារូបត�ម្ភ	លក្ខណវិនិច្ឆយ័គួរដក់
បញ្ចូលសំណុំសន្ទសែសន៍លក្ខណៈរបស់មនុសែស	សញ្ញាតែូវពែយាបាល		(ជាពិសែស		ភាពខែសាយ	ការសែកទម្ងន់នាពែលថ្មីៗ)	
និងកតា្តាសង្គម	 (ឧ.	 លទ្ធភាពទទួលបាន	 សែបៀងអាហារ	 មានអ្នកថែទាំ	 មានទីជមែក។ល។)។	 សូមកត់សំគាល់ថ	
ជំងឺហើមនៅក្នុងចំណោមមនុសែសពែញវ័យ	អាចបណ្តាលមកពីមូលហែតុ	 	 	 	ផែសែងៗគា្នាជាចែើនទៀតកែពីអតុលែយភាព
អាហារូបត�ម្ភ	ហើយអ្នកពិនិតែយជំងឺគួរតែបា៉ាន់បែមាណពីជំងឺហើមរបស់	មនុសែសពែញវ័យដើមែបីដកចែញនូវមូលហែតុផែសែងៗ 
ទៀត។	 	 ទីភា្នាក់ងរនិមួយៗគួរសមែចចិត្តលើសូចនាករកំណត់ពីលទ្ធភាពរកបានការថែទំា	 ការពិចារណពីសន្ទសែសន៍ 
ទម្ងន់ខ្លួនធៀបនឹងកម្ពស់ដែលឈានទៅ		មាន		ជំងឺ		និងពីកង្វះព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការវាស់តែង់ពាក់កណ្តាលដើមដែ	និង
ទំនាក់ទំនងរបស់កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការបែើបែស់វា។	ដោយសារតែវាជាផ្នែកបច្ចែកទែសដែលកំពុងអភិវឌែឍន៍	 វាជាការ
សំខាន់តែូវយោងទៅលើសែចក្តីណែនាំចុងកែយបំផុត	និងការធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្មនានាផ្នែកបច្ចែកទែស។	

	 ការវាស់តែង់ពាក់កណ្តាលដើមដែអាច	នឹងបែើបែស់ជាឧបករណ៍សមែប់ជែើសរីសសែ្តីមានគភ៌		ដូចជាលក្ខណ
វិនិច្ឆ័យមួយសមែប់ការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារ។	ដោយគិតគូរពិចារណពីតមែូវការផ្នែកអាហារូបត�ម្ភបន�ែម
ទៀតរបស់ពួកគែ		សែ្តដីែលមានគភ៌អាចស�តិនៅក្នងុភាពហានិភ័យចែើនជាងកែមុផែសែងៗទៀតក្នងុចំណោមបែជាជន	។	ការ	
វាស់តែង់ពាក់កណ្តាលដើមដែពំុមានការផ្លាស់ប្តរូជាដំុកំភួនទែតាមរយៈការមានគត៌នោះ។	ការវាស់តែង់ពាក់កណ្តាលដើមដែ	
<	20,7សម	(ហានិភ័យ	ធ្ងន់ធ្ងរ)	ហើយ	<20,30សម	(ហានិភ័យមធែយម)	តែូវបានគែបង្ហាញដើមែបីជម្នះហានិភ័យនែការ 
ពនែយឺតការលូតលាស់របស់ទារក។	 កមែិតកំណត់ចុងកែយ	 ចំពោះហានិភ័យមានភាពខុសគា្នាទៅតាមបែទែស	 ហើយ 
ចាប់ពី	21	សម	ទៅ	23	សម។			ខ្លីជាង	21សម		តែូវបានណែនាំថ	ជាកមែិតកំណត់ចុងកែយសមសែបមួយសមែប ់
ការជែើសរីសស្តែីដែលស�ិតក្នុងគែះភ័យក្នុងអំឡុងពែលមានគែះអាសន្ន។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

មនុសែសចាស់

 បច្ចុបែបន្ននែះពុំមានការកំណត់ជារួមពីជំងឺបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពហារូបត�ម្ភនៅក្នុងចំណោមបែជាជនដែលមាន
អាយុកាន់តែចែើននោះទែ	ហើយកែុមនែះពុំទាន់អាចស�ិតនៅក្នុងសា្ថានភាពហានិភ័យនែជំងឺបណ្តាលមកពីអតុលែយភាព
អាហារូបត�ម្ភក្នុងពែលមានគែះអាសន្នឡើយ។	 អង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងថ	 ចំណុចចាប់ផ្តើមគិតព ី
សន្ទសែសន៍ទម្ងន់	ខ្លួនធៀបនឹងកម្ពស់	 សមែប់មនុសែសពែញវ័យអាចមានលក្ខណៈតែឹមតែូវសមែប់មនុសែសដែលមានអាយ ុ
កាន់តែចែើន	ចាប	់	ពី	 60	ទៅ	69ឆ្នា	ំ និងលើសពីនែះ។	ក៏បុ៉ន្តែភាពបែកដបែជានែការវាស់វែង	គឺជាបញ្ហាមួយដោយសារតែ 
ភាពកោងនែឆ្អឹងខ្នង	 (គម)	 និងការតែបៀតឆ្អឹង។	 បែវែងដែលាតសន្ធឹង	 ឬ	 ពាក់កណ្តាលបែវែងដែលាតសន្ធឹងអាច 
តែូវបានបែើបែស់ជំនួសការវាស់កម្ពស់	ក៏ប៉ុន្តែមែគុណក្នុងការគណនា	កម្ពស់មានលក្ខណៈខុសគា្នាទៅតាមបែជាជន។	
ការបា៉ាន់បែមាណ			 តាមការមើលឃើញ	 គឺចាំបាច់ណស់។	 ការវាស់តែង់	 ពាក់កណ្តាលដើមដែអាចជាឧបករណ៍	 ដ៏មាន 
សារៈសំខាន់មួយសមែប់វាស់វែងជំងឺ		 បណ្តាលមកពីអតុលែយភាពហារូបត�ម្ភនៅក្នុងចំណោមមនុសែសចាស់	 ក៏ប៉ុន្តែការ 

សែវជែវពីចំណុចចុងកែយដ៏តែឹមតែូវនៅកំពុងមានដំណើរការនៅឡើយក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ននែះ។	

ជនពិការ

	 បច្ចបុែបន្ននែះពំុទាន់មានការណែនាំអំពីការវាស់វែងបុគ្គលដែលពិការផ្នែករាងកាយនៅឡើយទែ	ហែតុដូច្នែះ	ហើយទើបជា
រឿយៗពួកគែមិនតែូវបានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងការអង្កែតទៅលើលក្ខណៈរបស់មនុសែស។	 	ការបា៉ាន់បែមាណតាមការមើល 
ឃើញ	 គឺមានភាពចាំបាច់ណស់។	 	 ការវាស់វែងតាមរយៈការវាស់តែង់ពាក់កណ្តាលដើមដែអាចកំពុងតែបង្ហាញខុស 
ទាក់ទងនឹងករណីនានាដែលសាច់ដំុដើមដែ	 អាចនឹងរីកធំធាត់ដោយសារតែការបែងឹបែងជួយ	 ក្នងុការធ្វើចលនាផ្លាស់ទី។ 
មានជមែើសផែសែងៗទៀតសមែប់ការវាស់វែងទៅតាមបទដ្ឋានកម្ពស់	 ដូចជាបែវែងដែលាតសន្ធឹងបែវែងពាក់កណ្តាលដែ 
លាតសន្ធងឹ	 និងបែវែងជើងតែមឹជង្គង់ចុះកែម។	 	 	 វាជាការចាំបាច់ណស់ដែលតែវូស្វែងរកការសែវជែវថ្មីៗ បំផុតដើមែបី 
កំណត់ពីមធែយាបាយដ៏តែឹមតែូវបំផុតមួយសមែប់ធ្វើការវាស់វែងជនពិការដែលការវាស់ទម្ងន់		កម្ពស់			និងវាស់តែង់ពាក់	
កណ្តាលដើមដែរបស់ពួកគែតាមបទដ្ឋានពុំមានលក្ខណៈតែឹមតែូវនោះ	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ចំណុចបន្ថេមទី ៥
 

ការវាស់វេងពីសារៈសំខាន់នេសុខភាពសាធារណៈទាក់ទងនឹងកង្វះមីកេូសារធាតុចិញ្ចឹម

 នៅកន្លែងដែលរកឃើញមានជំងឺកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមពិតបែកដ			ជំងឺទាំងនោះគួរតែទទួលបានការពែយាបាលជា 
បនា្ទាន់ទៅតាមសា្ថានភាពរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ។	 ករណីនិមួយៗនែជំងឺកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមពិតបែកដតែងតែបង្ហាញ 
ឲែយឃើញនូវបញ្ហាចមែបងមួយទាក់			ទងនឹងជំងឺកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងចំណោមបែជាជន។		ការវាស់វែងនិងការចាត ់
ចំណត់ថ្នាក់ជំងឺ	កង្វះ	មីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងចំណោមបែជាជនមានសារៈសំខាន់ណស់សមែប់ការធ្វើផែនការ	 និង 
ពិនិតែយតាមដនអន្តរាគមន៍នានា។		

	 ការពិសោធជីវៈគីមីមានគុណបែយោជន៍ក្នុងការផ្តល់ការវាស់វែងទៅតាមគោលដៅទៅលើសា្ថាន					ភាព		ជំងឺកង្វះ				មី	កែូ	 
សារធាតុចិញ្ចឹម។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	ការបែមូលសំណកគំរូជីវសាសែ្តសមែប់ពិសោធជារឿយ	ៗ បង្ហាញពី	ការ																	ជាប់		 
ទាក់ទងគា្នាផ្នែកភ័ស្ដុភារ		ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក		គែប់គែងសង្វាក់សីតុណ្ហាភាព	និងពែល	ខ្លះ	មានការ	បែឈមទៅនឹង	 
ភាព	ដែល	អាចទទួលយកបាន។	 ការវាស់វែងបែបជីវៈគីមីក៏មិនមែនសុទ្ធតែមានផលបែយោជន៍ចែបាស់លាស់	ជានិច្ចដូចជា 
មានភាពរសើប	 និងភាពជាក់លាក់ជាដើម	 ដូចដែលការនឹកសែមែនោះទែ។	 វាក៏អាចមានការបែបែួលផែសែងៗ	ផងដែរ 
ទៅតាមពែលវែលានែថ្ងែនិមួយៗដែលបែមូលបានសំណកគំរូ	 និងទៅតាមរដូវកាលក្នងុឆ្នានិំមួយៗ	 ពែមទំាង	ជំងឺបណ្តាល 
មកពីកង្វះអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ។	 ការគែប់គែងគុណភាពឲែយបានល្អមានសារៈសំខាន់ណស់	 ហើយតែូវគិតគូរ 
ជានិច្ចនៅពែលជែើសរីសមន្ទីរពិសោធន៍សមែប់ពិសោធសំណកគំរូ។	

នៅពែលបា៉ាន់បែមាណពីសា្ថានភាពជំងឺកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	 	 	លទ្ធភាពនែការទទួលទានចែើនហួសកមែិត	 	ក៏ដូច	ជា 
កង្វះខាតផែសែងៗគួរចាំទុកក្នុងចិត្ត	ជាប់ជានិច្ច។	 នែះគឺជាការពែួយបារម្ភដ៏ធំមួយនៅពែលដែលផលិតផលមានសារធាតុ 
បំប៉នខ្ពស់ចែើនមុខ	 ឬ	 សារធាតុបន�ែមផែសែងៗតែវូបានបែើបែស់ដើមែបីផ្តល់មីកែសូារធាតុចិញ្ចមឹទៅឲែយបែជាជនដែល	ទទួល	រង	
ផលប៉ះពាល់	។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 តារាងខាងកែមបង្ហាញពីចំណត់ថ្នាក់សារៈសំខាន់នែសុខភាពសាធារណៈ	ទាក់ទងនឹងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	

មួយចំនួន	ដោយបែើបែស់សូចនាករខុសៗគា្នា	។	

 

A

XN – –

–

X B –

Keratoma

lacia X X A X B

–

–

A Serum retinol

mmol L

– –

–

 

–

–

Median

urinary iodine concentration

mg l

–

–

–
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1 សម្ប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការពិសោធជីវៈគីមី និងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ

នឹងការស្វជ្វចុងក្យបំផុត ឬ ស្វ្ងរកការណ្នាំពីអ្នកឯកទ្ស
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

ចំណុចបន្ថេមទី ៦

តមេូវការអាហារូបត្ថម្ភ

	 តួលែខទំាងឡាយខាងកែមនែះ	 គឺអាចបែើបែស់សមែប់គោលបំណងរៀបចំផែនការនៅក្នងុដំណក់កាលដំបូងនែ

គែះ	មហន្តរាយ។	 តមែូវការនានាផ្នែកអាហារូបត�ម្ភអបែបបរមាដែលបានផ្តល់ឲែយនៅក្នុងតារាងខាងកែមគួរបែើបែស់	 

ដើមែបី	បា៉ាន់បែមាណពីភាពគែប់គែន់នែរបបអាហារទូទៅសមែប់បែជាជន។	 តមែូវការទាំងឡាយតែូវបានគណនាដោយ 

ផ្អែកទៅលើបែវត្តបិែជាយសាស្ដែដែលបានសន្មត	ការសន្មតពីអាកាសធាតុ		និងកមែតិផែសែងៗនែសកម្មភាពរបស់បែជាជន។	 

គែក៏គិតគូរពីតមែូវការបន�ែមរបស់សែ្តីដែលមានផ្ទែពោះ	 និងសែ្តីដែលបំបៅដោះកូនផងដែរ។	 តមែូវការនានាមិនតែូវបាន 

ផ្ដោតទៅលើការបា៉ាន់បែមាណពីរបបអាហារដែលតែូវផ្ដល់ទៅឲែយកែុមបែជាជនជាក់លាក់	ដូចជាអ្នកមានជំងឺរបែង	ឬ	អ្នកផ្ទុក 

មែរោគអែដស៍ឡើយ។	

	 មានចំណុចសំខាន់ៗចំនួន	2	ដែលតែូវពិចារណនៅមុនពែលបែើបែស់តមែូវការនានាដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាង

ខាងកែម។	 	 ទី	 1	 តមែូវការអបែបបរមារបស់បែជាជនជាមធែយមសមែប់កែុមបែជាជនទាំងឡាយបានដក់បញ្ចូលតមែូវ 

ការនានារបស់គែប់កែុមអាយុទាំងអស់	និងទាំង	២	ភែទ។	ហែតុដូច្នែះហើយតមែូវការទាំងនែះពុំមានលក្ខណៈជាក់លាក ់

ចំពោះកែុមអាយុ	ឬភែទណមួយទែ	ហើយក៏មិនគួរបែើបែស់វាជាតមែូវការផែសែងៗសមែប់បុគ្គលមា្នាក់ៗនោះ	ដែរ។	ទី	2	

តមែូវការអាហារូបត�ម្ភ	គឺពឹងផ្អែកទៅលើបែវត្តិរបស់បែជាជន។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

 

*		 Alpha-TE	-	alpha-tocopherol	equivalents

	 RAE	-	retinol	activity	equivalents

	 DFE	-	dietary	folate	equivalents

1.	បង្ហាញជាឯកសារយោងសមែប់ការទទួលទានសារធាតុចិញ្ចឹម	(RNI)	សមែប់អាហារូបត�ម្ភទាំងអស់លើកលែងតែ

អាហារថមពល	និងសារធាតុទង់ដែង។

ឯកសារយោង	 ៖	 RNI	 របស់	 FAO/WHO	 (2004),	 តមែូវការវីតាមីន	 និងសារធាតុខនិជចំពោះអាហារូបត�ម្ភរបស់ 

មនុសែស។	 	ការបោះពុម្ពលើកទី	2	តែូវបានបែើបែស់សមែប់ការគណនាតមែូវការវីតាមីន	 	និងសារធាតុខនិជទាំងអស ់

លើកលែងតែសារធាតុទង់ដែង		ដោយសារតមែូវការសមែប់ទាំងនែះ	សារធាតុខនិជនែះ	ពុំតែូវបានគែដក់បញ្ចូល	នៅក្នុង	

FAO/WHO	 (2004)	 ឡើយ។	 តមែូវការនានាចំពោះសារធាតុទង់ដែងតែូវបានយកចែញពី	 WHO(1996),	 ស្វែងរក	

ធាតុផែសែងៗសមែប់អាហារូបត�ម្ភ	និងសុខភាពរបស់មនុសែស។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

	 តារាងខាងកែមនែះផ្តល់នូវសូចនាករមួយបង្ហាញពីរចនាសម្ពន័្ធបែជាជនពិភពលោកជាមធែយមដែលតែវូបានបែងចែកទៅ 

	តាមអាយុ។	 ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	 ជាការសំខាន់តែូវកត់សមា្គល់ថ	 ចំណុចនែះមានលក្ខណៈជាក់លាក់ទៅតាម						

បរិបទហើយ	អាចមានភាពបែបែលួយ៉ាងខា្លាងំ	។	ឧទាហរណ៍	នៅតាមសហគមន៍ជនបទមួយចំនួន	ការធ្វើ	អនោ្តាបែវែសន៍		

ចែញកែរបស់បែជាជនវ័យកណ្តាលបានបណ្តាលឲែយមានចំនួនមនុសែសចាស់កមែិតខ្ពស់នៅមើលថែកុមារ	។

ឯកសារយោង ៖ អង្គការសហប្ជាជាតិ (2003), ការប្មើលមើលពីប្ជាជនក្នងុពិភពលោក ៖ 

ក្សមួ្លក្នងុឆ្នា ំ 2002, ការថ្មចំនួនប្ជាជនទៅតាមភ្ទ អាយុក្នងុឆ្នានំានាត្មួយ និងឆ្នានំានាតាម 

ប្តិទិនត្មួយ, ឆ្នា ំ1950 ដល់ 2050 ។

តមែូវការថមពលរបស់បែជាជនគួរតែូវបានកែសមែួលទៅតាមកតា្តាផែសែងៗដូចខាងកែម	៖	

	 	 រចនាសម្ពន័្ធបែជាសាសែ្ដរបស់បែជាជន	ជាពិសែសភាគរយនែអ្នកដែលមានអាយុកែម	5ឆ្នា	ំ និងភាគរយរបស់សែ្ដី 

	 	 ទម្ងន់ខ្លួនមធែយមរបស់មនុសែសពែញវ័យ	និងទម្ងន់ខ្លួនជាក់ស្ដែង	ទម្ងន់ខ្លួនជាទូទៅ	ឬ	ដែលចង់បាន

	 	 កមែិតសកម្មភាពក្នុងការថែរកែសាជីវិតបែកបដោយផលិតភាព	 -	 តមែូវការផែសែងៗនឹងកើនឡើងបែសិនបើកមែិត		  

	 	 សកម្មភាពលើសទម្ងន់	(ដូចជា	1,6	X	អតែបញ្ចែញថមពលពែលសមែក	(Basal	Metabolic	Rate)

	 	 សីតុណ្ហាភាពជុំវិញមធែយម	 ពែមទាំងទីជមែក	 និងសមត�ភាពរបស់សម្លៀកបំពាក់	 -	 តមែូវការនានានឹងកើនឡើង	 

	 	 បែសិនបើសីតុណ្ហាភាពមធែយមទាបជាង	20	oC	។
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	 	 សា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភ	និងសុខភាពរបស់បែជាជន	 -	តមែូវការនានានឹងកើនឡើងបែសិនបើបែជាជនមានជំងឺខ្វះ 
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	 	 និងជំងឺអែដស៍	អាចនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើតមែូវការរបស់បែជាជនជាមធែយម	(សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	-	បទ 

	 	 ដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	 1	នៅទំព័រ	 180)។	 	 	 មិនថរបបអាហារទូទៅគួរ	តែូវបានកែសមែួលដើមែបី	 

	 	 ឆ្លើយ	តបទៅនឹងតមែូវការទាំងនែះដែរឬអត់នោះទែ	នោះតែូវពឹងផ្អែកទៅលើការវិភាគ	តាមបរិបទ	និងការណែនាំ 

	 	 ជាអន្តរជាតិ	ក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន។	

បែសិនបើមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានបែភែទនែះតាមរយៈការបា៉ាន់បែមាណនានានោះទែ	 នោះតួលែខទាំងឡាយនៅក្នុង

តារាងខាងលើគួរបែើបែស់ជាតមែូវការអបែបបរមា។	
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ជំងឺបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរតាមសហគមន៍	 ។	 សែចក្តីថ្លែងការរួមមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភព
លោក,	កម្មវិធីសែបៀងអាហារពិភពលោក,	គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍របស់បែព័ន្ធអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែក
អាហារូបត�ម្ភ	និងអង្គការយូនីសែហ្វ។

ជំងឺកង្វះមីកេូសារធាតុចិញ្ចឹម
Seal,	 A	 និង	 Prudhon,	 C	 (2007),	 ការបា៉ាន់បែមាណពីកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	 ៖	
ការអនុវត្តក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន	និងទិសដៅសមែប់ពែលអនាគត។

អង្គការយូនីសែហ្វ,	 UNU	 និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (2001),	 ភាពស្លែកសា្លាំងដោយសារកង្វះជាតិដែក	 ៖	
ការបា៉ាន់បែមាណ,	ការទប់សា្កាត់	និងការគែប់គែង	។	ការណែនាំសមែប់អ្នកគែប់គែងកម្មវិធី,	ទីកែុងហែសឺណែវ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (2000),	 ជំងឺកង្វះវីតាមីន	 និងការបង្ការ	 និងការគែប់គែងវានៅក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន
សំខាន់ៗ,	ទីកែុងហែសឺណែវ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (1999),	 ជំងឺរាក់សុីធ្មែញ	 និងការបង្ការ	 និងការគែប់គែងវានៅក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន 
សំខាន់ៗ,	ទីកែុងហែសឺណែវ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (1999),	 ជំងឺកង្វះវីតាមីន	 B1	 និងការគែប់គែង	 និងការគែប់គែងវានៅក្នុងពែលមានគែះ 
អាសន្នសំខាន់ៗ,	ទីកែុងហែសឺណែវ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (1997),	 ការបន�ែមថ្នាំគែប់ជីវជាតិ	 A	 ៖	 ការណែនាំអំពីការបែើបែស់សមែប់ពែយាបាល	
និងការបង្ការកង្វះជីវជាតិ	A	និងជំងឺវីតាមីន	។	ការបោះពុម្ពលើកទី2	ទីកែុងហែសឺណែវ។

WHO	និង	UNICEF	(2007),	គោលការណ៍ណែនាំសមែប់បែើបែស់វីតាមីនចែើនបែភែទ	និងការរៀបចំសារជាតិខនិជ 
ក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន។
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

របៀបបេើបេស់ជំពូកនេះ
ជំពូកនែះចែកជា	2	ផ្នែកសំខាន់ៗ	៖		 

	 	 ទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅ

	 	 របស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	៖	សម្លៀកបំពាក់	របស់របរសមែប់ដែក	និងបែើបែស់ក្នុងផ្ទះ 

 ផ្នែកទំាងពីរនែះ		ផ្តល់នូវបទដ្ឋានទូទៅសមែប់បែើបែស់នៅក្នងុសែណរីយូ៉ណមួយក្នងុចំណោមសែណរីយូ៉ទំាងឡាយ	
សមែប់បែជាជនភៀសខ្លួន				និងមិនភៀសខ្លួនទាំងឡាយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងទីជមែករបស់កែុមគែួសារនិមួយៗជា
បណោ្តាះអាសន្ន	ឬ	 	អន្តរកាលនៅលើទីតាំងដើម	 	ឬ	 	 វិលតែឡប់ទៅកាន់លំនៅដ្ឋានដែលបានជួសជុល	ការសា្នាក់នៅជា 
បណោ្តាះអាសន្នជាមួយគែសួារមា្ចាស់សែកុ	 និង/ឬ	ការតំាងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្នដែលមានជំរំសាងសង់ឡើងតាម	
ផែនការ	ឬ	ដោយខ្លនួឯង	មជែឈមណ្ឌលសមែប់រស់នៅរួមគា្នា	មជែឈមណ្ឌលសមែប់ផ្ទែរ	ឬ	វិលតែឡប់ទៅវិញ។	គោលការណ៍
ស្តពីីការការពារ	និងបទដ្ឋានស្នលូនានាចំាបាច់តែវូតែបែើបែស់សែបគា្នាជាមួយនឹងជំពូកនែះ។		ទោះបីជាមានគោលបំណង
ចមែបងដើមែបីណែនាំអំពីការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ចំពោះគែះមហន្តរាយក៏ដោយ	 បទដ្ឋានអបែបបរមាក៏នឹងតែូវបានគិត
គូរផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពែលតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយ	និងអន្តរកាលនែសកម្មភាពសា្តារឡើងវិញ។

ផ្នែកនិមួយៗមានដូចខាងកែម	៖	

 បទដ្ឋានអបែបបរមា ៖	ជាធម្មតា	បទដ្ឋាននែះមានលក្ខណៈបែបគុណភាព		និងបញ្ជាក់ពីកមែិតអបែបបរមាដែលតែូវ												
	 សមែចឲែយបានក្នងុការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក			ការលើកកម្ពស់អនាម័យទូទៅ	និងអនាម័យ
	 ខ្លួនបែណ។

 សកម្មភាពសំខាន់ៗ ៖	ទំាងនែះគឺជាសកម្មភាព	និងធនធានដើមដែលលើកឡើងដើមែបីជួយបំពែញទៅតាមបទដ្ឋាន
	 នានា។

 សូចនាករសំខាន់ៗ ៖	ទំាងនែះគឺជា	"សញ្ញា"		ដែលបង្ហាញថតើបទដ្ឋានមួយតែវូ	ឬ	មិនតែវូបានបំពែញទៅតាម។ 
		 សញ្ញាទាំងនែះផ្តល់នូវមធែយាបាយមួយសមែប់វាស់ស្ទង់	 និងបែៀបធៀបរវាងដំណើរការ	 និងលទ្ធផលនែសកម្មភាព 
		 សំខាន់ៗ	ហើយវាទាក់ទងនឹងបទដ្ឋានអបែបបរមា	មិនមែនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពសំខាន់ៗនោះទែ។

 សែចក្តណីែនំា  ៖		ទំាងនែះមានរួមបញ្ចលូចំណុចជាក់លាក់មួយចំនួនដើមែបីធ្វើការពិចារណនៅពែលអនុវត្តបទដ្ឋាន
	 ស្នូលសកម្មភាពគោល		និងសូចនាករសំខាន់ៗនៅក្នុងសា្ថានភាពខុសៗគា្នាដោយវាផ្តល់នូវការណែនាំ	ស្តីពីការដោះ
	 សែយការលំបាកក្នងុការបែតិបត្ត	ិ			ចំណុចគោល			ឬ				ឲែយដំបូនា្មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាទិភាពនានា	។	សែចក្ដណីែនំា
	 ទាំងនែះក៏មានបញ្ចូលផងដែរនូវបញ្ហាសំខាន់ទាក់ទងនឹងបទដ្ឋានសកម្មភាព	ឬ	សូចនាករនានា	និងបរិយយពីភាព
	 អល់អែក	វាទបែបដិវាទ	ឬ	គមា្លាតនែចំណែះដឹង។	

	 បែសិនបើសូចនាករ	 និងសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលតមែូវមិនអាចឆ្លើយតបបានទែ	 នោះភាពជំពាក់ទាក់ទងអវិជ្ជមាន
ដែលកើតឡើងចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គួរតែូវបានវាយតម្លែ	 ហើយបនា្ទាប់មកចាត់វិធានការសមសែប
ដើមែបីបន្ធូរបន�យបញ្ហាទាំងនោះ។

	 បញ្ជីតែួតពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណពីតមែូវការតែូវបានផ្តល់ឲែយដើមែបីបង្ហាញឲែយដឹងពីការអនុវត្តបទដ្ឋានអបែបបរមា
នានាទាំងក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ	 និងការតែួតពិនិតែយសកម្មភាពឆ្លើយតបនានា	 ហើយបញ្ជីឯកសារយោង	 និង 
ឯកសារសមែប់អានបន�ែម	ដូចជា	ការជែើសរីសធនធានណែនាំពី	"របៀប"	បែតិបត្តិការក៏តែូវបានរាប់បញ្ចូលផងដែរ។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

សេចក្តីផ្តើម 

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	និងចែបាប់អន្តរជាតិ

	 បទដ្ឋានអបែបបរមានានាសមែប់ទីជមែក	ការតាំងទីលំនៅ	និងរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	គឺជាការបង្ហាញយ៉ាង	
សាមញ្ញមួយពីជំនឿ	និងការប្តែជា្ញាចិត្តរួមគា្នារបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានា	និងគោលការណ៍	សិទ្ធិ	និងភារកិច្ចរួមផែសែងៗ
ទៀតដែលគែប់គែងសកម្មភាពមនុសែសធម៌ដូចមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នែះ។	 ដោយបានបង្កើតឡើងដោយ
ឈរលើគោលការណ៍មនុសែសជាតិ	 និងដោយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចែបាប់អន្តរជាតិ	 គោលការណ៍ទាំងនែះដក់បញ្ចូលសិទ្ធិ	
រស់រានមានជីវិត	 និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរ	 សិទ្ធិទទួលបានការការពារ	 និងសន្តិសុខ	 ហើយនិងសិទ្ធិទទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌
ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននែតមែូវការ។	 បញ្ជីឯកសារចែបាប់	 និងគោលនយោបាយសំខាន់ៗដែលបង្ហាញឲែយដឹងពីធម្មនុញ្ញ 
មនុសែសធម៌		គឺអាចរកបាននៅក្នុងឯកសារយោងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី	1	(សូមមើលទំព័រ356)	ដោយមានមតិយោបល់ផែសែងៗ	 
សមែប់អ្នកបមែើការងរមនុសែសធម៌។	នៅក្នុងសកម្មភាពមនុសែសធម៌	 ទីជមែក	 ការតាំងទីលំនៅ	 និង	របស់របរ	មិនមែន	ជា	
សែបៀងអាហារ	 គឺជាពាកែយពែចន៍ដែលស�ិតនៅក្នុងវិសាលភាពនែសិទ្ធិទទួលបាន	 លំនៅដ្ឋានគែប់គែន់ដែលការពារដោយ	
ចែបាប់សិទ្ធិមនុសែស	។	

	 មនុសែសគែប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបាន	លំនៅដ្ឋានគែប់គែន់។			សិទ្ធិនែះតែូវបានទទួលសា្គល់ដោយលិខិតុបករណ៍	ចែបាប់ 
អន្តរជាតិសំខាន់ៗ	(សូមមើលឯកសារយោង	និងឯកសារសមែប់អានបន�ែម)	៖	លិខិតុបករណ៍ចែបាប់អន្តរជាតិ	។		ចំណុច
នែះរាប់បញ្ចូលសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដោយមានសន្តិសុខ	សន្តិភាព	និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរបែកបដោយសុវត�ិភាព	សិទ្ធិកាន់កាប់	
កម្មសិទ្ធិ	ពែមទាំងការការពារពីការជម្លៀសចែញដោយបង្ខំ	និងសិទ្ធិទទួលបានសំណង។	លិខិតុបករណ៍ទាំងនែះកំណត់
ពីការទទួលបានផ្ទះសមែបែងគែប់គែន់ដើមែបីធានាឲែយមាន	៖

	 ទីកន្លែងគែប់គែន់	និងការការពារពីភាពតែជាក់	សំណើម	កម្ដោ	ទឹកភ្លៀង	ខែយល់	ឬ	ការគំរាមកំហែងផែសែងៗទៀត       
	 ចំពោះសុខភាពដោយរាប់បញ្ចូលទាំងមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់ជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធ	និងភា្នាក់ងរចម្លងជំងឺ	

	 លទ្ធភាពរកបានសែវាកម្មផែសែងៗ	បរិកា្ខារ	សមា្ភារៈ	និងហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	

	 លទ្ធភាពទិញបាន	ការអាចរស់នៅបាន	ការអាចចែញចូលបាន	ទីតាំង	និងភាពសមសែបផ្នែកវបែបធម៌

	 លទ្ធភាពទទួលបានបែកបដោយនិរន្តរភាពនូវធនធានធម្មជាតិ		និងធនធានរួម		ទឹកសមែប់ផឹកបែកបដោយសុវត�ភិាព
	 ថមពលសមែប់ចម្អនិអាហារ	កម្ដោ	និងភ្លើងបំភ្ល	ឺសមា្ភារៈអនាម័យ	និងបរិកា្ខារលាងសមា្អាត	មធែយាបាយ	រកែសាទុកសែបៀង
	 អាហារការចោលកាកសំណល់រឹងការបង្ហូរទឹកនៅនឹងកន្លែង	និងសែវាសង្គែះបនា្ទាន់ផែសែងៗទៀត

	 ទីកន្លែងសមសែបសមែប់ការតាំងទីលំនៅ				និងការសាងសង់ផ្ទះដើមែបីផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានដោយសុវត�ិភាព	
	 នូវសែវាថែទាំសុខភាព	សាលារៀន			មជែឈមណ្ឌលថែទាំកុមារ			និងបរិកា្ខារសង្គមផែសែងៗទៀត			ហើយនឹងឱកាស
		 បែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត

	 សមា្ភារៈសំណង់			និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ដែលបង្កលទ្ធភាពសមសែបក្នងុការបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណ
	 វបែបធម៌	និងបែភែទចមែុះនែលំនៅដ្ឋាន	។	
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 បទដ្ឋានអបែបបរមានៅក្នងុជំពូកនែះ	 	 មិនមែនជាការបង្ហាញពែញលែញមួយអំពីលទ្ធភាពទទួលបាន	លំនៅដ្ឋានគែប់គែន់ 
ដូចដែលបានកំណត់ដោយលិខិតុបករណ៍ចែបាប់អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនោះទែ	។	 	 	កែពីនែះបទដ្ឋានអបែបបរមាឆ្លុះ	
បញ្ចាំងពីខ្លឹមសារស្នូលនែសិទ្ធិទទួលបាន	 លំនៅដ្ឋានគែប់គែន់	 	 និងរួមចំែណកដល់ការយល់ដឹងពីសិទ្ធិនែះកាន់តែ 
ទូលំទូលាយ	។		

សារៈសំខាន់នេទីជមេក   ការតាំងទីលំនៅ    និងរបស់របរមិនមេនជាសេបៀងអាហារនៅក្នុងពេល

មនគេះមហន្តរយ

 ទីជមែកគឺជាកតា្តាកំណត់ដ៏សំខាន់មួយចំពោះការរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងដំណក់ដំបូងនែគែះមហន្តរាយមួយ។		
កែពីការរស់រានមានជីវិត	ទីជមែកមានភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់សន្តិសុខ	និងសុវត�ិភាពផ្ទាល់ខ្លួន	និងការការពារពីអាកាស 
ធាតុនិងដើមែបីបង្កើនភាពធន់នឹងភាពមានជំងឺ				និងជំងឺផែសែងៗ។			វាក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរសមែប់សែចក្តីថ្លែថ្នូរ 
របស់មនុសែសដើមែបីធ្វើឲែយមាននិរន្តរភាពដល់អាយុជីវិតក្នងុគែសួារ		និងសហគមន៍	និងដើមែបីផ្តល់លទ្ធភាពដល់បែជាជនដែល
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយដើមែបីសា្តារឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នែគែះមហន្តរាយ	។	ទីជមែក	និងការឆ្លើយ
តបទៅនឹងការតំាងទីលំនៅ	និងរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារពាក់ព័ន្ធនានាតែវូគំាទែដល់យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយដែល
មានសែប់	 និងលើកកម្ពស់ភាពគែប់គែន់សមែប់ខ្លួនឯង	 និងស្វ័យគែប់គែងដោយអ្នកទាំងឡាយដែលទទួលរងផលប៉ះ
ពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	។	ជំនាញ	និងធនធានតាមមូលដ្ឋានគួរតែូវបានបង្កើនឲែយមានកមែិតអតិបែបរមានៅកន្លែងដែល
ចំណុចនែះមិនបណ្តាលឲែយមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ឬ	សែដ្ឋកិច្ចតាមមូលដ្ឋាន។	
ការឆ្លើយតបណមួយតែវូគិតគូរពីហានិភ័យនែគែះមហន្តរាយដែលបានដឹង	 និងកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមានរយៈពែលវែងទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិ	ដើមែបីបង្កើតឲែយមានឱកាសការងរជាអតិបែបរមាសមែប់បែជាជនដែលទទួល
រងផលប៉ះពាល់ដើមែបីរកែសា	ឬ	បង្កើតសកម្មភាពគាំទែដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត។	

	 ភាពកក់កៅ្តាដោយមានកម្ដោ	ការការពារពីឥទ្ធិពលផែសែងៗនែអាកាសធាតុ		និងសុវត�ិភាពផ្ទាល់ខ្លួន		ហើយនឹងសែចក្តី
ថ្លែថ្នរូអាចសមែចបានតាមរយៈការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ចលូគា្នានូវតមែវូការផែសែងៗនៅកមែិតបុគ្គលមា្នាក់ៗដោយខ្លួនឯង	
ទីកន្លែងដែលគែតាំងនៅដោយមានបាំងបិទ	 និងទីតាំងដែលតំបន់បាំងបិទរបស់ពួកគែស�ិតនៅ។	 សែដៀងគា្នានែះដែរ	
ការឆ្លើយតបនឹងតមែូវការទាំងនែះតមែូវឲែយមានការរួមបញ្ចូលគា្នាសមសែបរវាងមធែយាបាយផែសែងៗ	ក្នុងការរៀបចំ	ការចម្អិន	
និងការទទួលបានសែបៀងអាហារ	សម្លៀកបំពាក់	និងសមា្ភារៈសមែប់ដំណែក	តំបន់	ឬ	ទីជមែក	ដែលមានបាំងបិទគែប់គែន់	
មធែយាបាយធ្វើឲែយមានកម្ដោ	និងមានខែយល់ចែញចូលទៅតាមតមែូវការ	និងលទ្ធភាពទទួលបានសែវាកម្មសំខាន់ៗ	។

	 តមែូវការទីជមែក	 ការតាំងទីលំនៅ	 និងរបស់របរមិនមែនសែបៀងអាហាររបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពី
គែះមហន្តរាយតែូវបានកំណត់ទៅតាមបែភែទ	និងទំហំនែគែះមហន្តរាយ	និងតាមវិសាលភាពដែលបែជាជន	តែូវបាន
គែជម្លៀសចែញ	។			ការឆ្លើយតបក៏នឹងតែូវបានជូនដំណឹងផងដែរតាមលទ្ធភាព			និងបំណងបែថ្នារបស់បែជាជនភៀស
ខ្លួនក្នុងការវិលទៅរកទីកន្លែងទីជមែកដើមរបស់ខ្លួនវិញ	 និងក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរការសា្តារឡើងវិញ	 ៖	 ទីណដែល	
ពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាព	 ឬ	 ពុំមានឆន្ទៈវិលតែឡប់ទៅវិញ	 ពួកគាត់នឹងតែូវការឲែយមានដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក	 និង 
ការតាំងទីលំនៅបណោ្ណោះអាសន្ន	 ឬ	 	 អន្តរកាល	 (សូមមើលដែយាកែមខាងមុខ)។	 	 បរិបទតាមមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹង 
គែះមហន្តរាយនឹងបែប់ឲែយដឹងពីការឆ្លើយតប			ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងថតើតំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺជាតំបន់
ជនបទ	ឬ	ទីកែងុ	ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុ	និងបរិសា្ថានតាមមូលដ្ឋានសា្ថានភាពនយោបាយ	និងសន្តសុិខ	ពែមទំាងលទ្ធភាព
របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការឆ្លើយតបតមែូវការទីជមែករបស់ខ្លួន។
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   ជមេើសសមេប់ទីជមេក និងការតាំងទីលំនៅ និងសេណរើយ៉ូនេការឆ្លើយតប
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 នៅក្នងុសា្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏អាកែក់ដែលទីជមែកអាចនឹងមានភាពចំាបាច់ចំពោះការរស់រានមានជីវិត	ឬ	ជាលទ្ធផល	
នែការភៀសខ្លួនបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់អាចនឹងមិនមានលទ្ធភាពសាងសង់ទីជមែកសមសែបបានទែ	 នោះ
ដំណោះសែយទីជមែកដែលអាចដក់ពងែយបានភា្លាមៗ		ដូចជា		កៅស៊ូតង់	ឬ	 	 របស់សែដៀងៗនែះនឹងតមែូវឲែយមាន	 
ឬ			ការសា្នាក់នៅបណោ្តាះអាសន្នដែលគែផ្តល់ឲែយនៅតាមអាគារសាធារណៈនានាដែលមានសែប់។			បែជាជនភៀសខ្លួន 
អាចនឹងរៀបចំទីជមែកជាមួយកែុមគែួសារមា្ចាស់ផ្ទះ	តាំងទីលំនៅជាគែួសារដច់ដោយឡែកពីគា្នា	ឬ	ជាកែុមនៅក្នុងកន្លែង 
តាំងទីលំនៅដែលមានសែប់	ឬ		អាចនឹងតែូវការឲែយគែផ្តល់ទីជមែកជាបណោ្តាះអាសន្ននៅតាមជំរំនានាដែលបានរៀបច ំ
ផែនការ	និងគែប់គែង	ឬ	មណ្ឌលបែមូលផ្តុំ។	

	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គួរបានទទួលការគាំទែនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានដើមែបីជួសជុល	ឬ	កែសមែួល
	លំនៅដ្ឋាននានាដែលមានសែប់	ឬ	កសាង	រចនាសម្ព័នថ្មី	។	ជំនួយអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់	សមា្ភារៈសំណង់	ឧបករណ៍	
និងបែដប់បែដសមែប់ជួសជុលផែសែងៗ	សាច់បែក់	ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់	សែចក្តីណែនាំ	និងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចែកទែស	ឬ	
ការរួមបញ្ចូលគា្នាមួយរវាងចំណុចទាំងនែះ	។	ការគាំទែ	ឬ	ជំនួយផ្នែកបច្ចែកទែសគួរផ្តល់ឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផល
ប៉ះពាល់ដែលពំុមានសមត�ភាព	ឬ	ជំនាញក្នងុការអនុវត្តសកម្មភាពសាងសង់។	សិទ្ធ	ិ 	និងតមែវូការផែសែងៗរបស់អ្នកទំាងឡាយ	 
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយបែយោលពី	 គែះមហន្តរាយ	 ដូចជា	 អ្នកជិតខាងដែលផ្តល់ជមែកឲែយអ្នកទាំងឡាយ
ដែលភៀសខ្លួនដោយសារគែះមហន្តរាយក៏តែូវតែគិតគូរពិចារណផងដែរ។	 នៅកន្លែងដែលអាគារសាធារណៈផែសែងៗ	
ជាពិសែសសាលារៀនតែូវបានគែបែើបែស់ជាកន្លែងសា្នាក់នៅរួមបណោ្តាះអាសន្ន	 ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីបែកបដោយ	
សុវត�ិភាពតាមផែនការ	 និងមានការគែប់គែងសមែប់បែជាជនដែលតែូវជែកកោណគួរតែូវបានគែអនុវត្តឲែយបានឆប់តាម
ដែលអាចធ្វើទៅបានដើមែបីធ្វើឲែយសកម្មភាពជាធម្មតាចាប់ផ្តើមឡើងវិញ	។
 ការឆ្លើយតបណមួយគួរតែូវបានជូនដំណឹងតាមដំណក់កាលដែលអនុវត្តទៅដល់បែជាជនដែលទទួលរងផល
ប៉ះពាល់		ក្នុងការផ្តល់ទីជមែកបណោ្តាះអាសន្ន			ឬ		អចិន្តែយ៍ដោយបែើបែស់សមត�ភាព	និងធនធានផ្ទាល់របស់ខ្លួន។	
ការឆ្លើយតបផ្នែក		ទីជមែកតែូវធ្វើឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានលទ្ធភាពធ្វើឲែយបានរឹងមាំ	និង/ឬ			ធ្វើការ	
ផ្លាស់ប្តូរពីដំណោះសែយសមែប់គែះអាសន្នទៅជាដំណោះសែយសមែប់ការសាងសង់លំនៅដ្ឋាន	 រយៈពែលវែងវិញ។ 

 ការជួសជុលអាគារសាធារណៈផែសែងៗដែលទទួលរងការខូចខាត	ឬ	ការផ្តល់រចនាសម្ព័ន្ធបណោ្តាះអាសន្នផែសែង	ដើមែបី
ធ្វើជាសាលារៀន	មណ្ឌលសុខភាព	និងហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធរួមផែសែងៗទៀតក៏អាចតែូវការផងដែរ។	ការផ្តល់ទីជមែកសមែប់
ទែពែយសមែបត្តិដើមែបីបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត	 ដូចជា	 បសុសត្វ	 ក៏អាចជាការបំពែញបន�ែមដ៏សំខាន់មួយទៅដល់ការផ្តល ់
ទីជមែកសមែប់កែមុគែសួាររបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែរ។	 ការឆ្លើយតបគួរយល់ដឹងពីទីជមែក 
ដែលមានសែប់	 និងហានិភ័យផែសែងៗនែការតាំងទីលំនៅ	 ហើយនឹងភាពងយរងគែះនានាទាក់ទងនឹងទីកន្លែង	 ការ 
គូរប្លង់	ការរៀបចំ	និងការសាងសង់	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងទីជមែកទាំងឡាយ	ដែលមានសា្ថានភាពកាន់តែអាកែក់	ដោយ 
សារគែះមហន្តរាយ	 ឬ	 ដោយសារឥទ្ធិពលនែការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ។	 ការគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិសា្ថាន 
ដោយសារដំណោះសែយតាំងទីលំនៅ	 និងសាងសង់ទីជមែកក៏មានសារៈសំខាន់ដែរក្នុងការកាត់បន�យជាអតិបែបរមា 
នូវឥទ្ធិពលរយៈពែលវែងរបស់គែះមហន្តរាយណមួយ។ 

 ការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយផ្នែកទីជមែក	 ការតាំងទីលំនៅ	 និងរបស់របរមិនមែនសែបៀងអាហារកាន់តែ	
បែសើរ	គឺអាចសមែចបានតាមរយៈការតែៀម	បង្ការល្អបែសើរ	។	ការតែៀមបង្ការ	ដូចនែះ	គឺជាលទ្ធផលនែសមត�ភាព	
ទំនាក់ទំនង	និងចំណែះដឹងដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	អង្គការសង្គមសុីវិលតាមមូលដ្ឋាន	
សហគមន៍	និងបុគ្គលនានាក្នុងការបែមើលមើល	និងឆ្លើយតបបែកបដោយ		បែសិទ្ធភាពទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលទំនងជា
កើតមានក្នុងពែលឆប់ៗ	ឬ	កំពុងកើតមាន	។	ការតែៀមបង្ការកើតចែញពីការវិភាគពីហានិភ័យ	និងការបែើបែស់បែព័ន្ធ
បែកាសអាសន្នជាមុន។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំពូកផេសេងៗទៀត
	 បទដ្ឋានជាចែើនក្នុងចំណោមបទដ្ឋាននានានៅក្នុងជំពូកផែសែងៗ	 	 គឺទាក់ទងនឹងជំពូកនែះ។	 ការរីកចមែើនក្នុងការ 
សមែចបានបទដ្ឋាននានា			នៅក្នុងផ្នែកមួយតែងតែមានឥទ្ធិពល			ហើយពែលខ្លះក៏អាចកំណត់ពីការរីកចមែើននានា
នៅក្នុងផ្នែកផែសែងៗទៀតផងដែរ	។		ដើមែបីធ្វើឲែយអន្តរាគមន៍មួយមានបែសិទ្ធភាព		តមែូវឲែយមានការសមែបសមែួល	និង	
កិច្ចសហបែតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយផ្នែកផែសែងៗទៀត	។	ឧទាហរណ៍		ការផ្តល់បន�ែមនូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲែយបាន
គែប់គែន់		និងបរិកា្ខារអនាម័យផែសែងៗទៀតនៅតាមតំបន់នានាដែលជំនួយជាជមែកកំពុងតែវូបានផ្តល់ឲែយនោះគឺមានភាព
ចាំបាច់ណស់ក្នុងការធានាសុខភាព		និងសែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់កែុមគែួសារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	សែដៀងគា្នានែះដែរ	
ការផ្តល់ទីជមែកឲែយបានគែប់គែន់រួមចំណែកដល់សុខភាព	 និងសុខុមាលភាពរបស់បែជាជនភៀសខ្លួន	 ចំណែកឯរបស ់
របរសមែប់ចម្អិនអាហារ		និងសមែប់ទទួលទាន		ហើយនឹងថមពលសមែប់ចម្អិនអាហារតែូវបានតមែូវឲែយមាន	ដើមែបីធ្វើ 
ឲែយជំនួយសែបៀងអាហារអាចបែើបែស់បានហើយតមែូវការផ្នែកអាហារូបត�ម្ភតែូវបានឆ្លើយតប។	 ការសមែសមែួលជាមួយ 
អាជា្ញាធរដែនដី	 ទីភា្នាក់ងរ	ដែលកំពុងឆ្លើយតបផែសែងៗទៀត	និងអង្គការសហគមន៍	 	ឬ	 	តំណងក៏មានភាពចាំបាច់ដែរ 
ដើមែបីធានាថតមែូវការនានាតែូវបានគែឆ្លើយតប		ធានាថ		ការខិតខំបែឹងបែងនានាពុំតែូវបានអនុវត្តជាន់គា្នា		និងថ 
គុណភាពនែអន្តរាគមន៍ផ្នែកទីជមែក	ការតាំងទីលំនៅ	និងរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារតែូវបានលើកម្ពស់។	

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ និងបទដ្ឋានស្នូល 

 ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានស្នូលនានានៅក្នុងសៀវភៅគមែងស្វែ៊រនែះ		ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទាំងអស់តែូវអនុវត្ត
តាមការណែនាំរបស់គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ	ទោះបីជាគោលការណ៍ទាំងនោះមិនមានអាណត្តិក្នុងការការពារដច់
ដោយឡែកក៏ដោយ។	គោលការណ៍ទាំងនែះពុំមាន	"លក្ខណៈដច់ខាត"	នោះទែ	៖	កាលៈទែសៈនានាអាចនឹងកមែិត
វិសាលភាពដែលទីភា្នាក់ងរមានលទ្ធភាពអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងនោះ។	ទោះជាយ៉ាងនែះក្តី	គោលការណ៍ទាំងនែះឆ្លុះ
បញ្ចាំងពីការពែួយបារម្ភផ្នែកមនុសែសធម៌ជាសកលដែលតែូវដក់ចែញនូវសកម្មភាពគែប់ពែលទាំងអស់។

	 ដំណើរការមួយដែលតាមរយៈដំណើរនោះ	 អន្តរាគមន៍មួយតែូវបានរៀបចំ	 និងអនុវត្ត	 គឺមានសារៈសំខាន់ណស់
ចំពោះបែសិទ្ធភាពរបស់វា។	 បទដ្ឋានស្នលូទំាង	 6	 គឺជាដំណើរការដ៏មានសារៈសំខាន់	 និងជាបទដ្ឋានស្តពីីបុគ្គលិកដែលរៀប
រាប់ពីការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដែលផ្តាតលើមនុសែស	 ការសមែបសមែួល	 និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ	 ការបា៉ាន់បែមាណ	
ការរៀបចំ	និងការឆ្លើយតប	សា្នាដែអនុវត្តការងរ	តមា្លាភាព	និងការរៀនសូតែ	ពែមទាំងសា្នាដែអនុវត្តការងររបស់ភា្នាក់ងរ 
ផ្តល់ជំនួយ	។		បទដ្ឋានទាំងនោះផ្តល់នូវឯកសារយោងតែមួយគត់សមែប់វិធីសាសែ្តនានាដែលគាំទែបទដ្ឋានផែសែងៗទៀត 
ទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនែះ	។	ហែតុដូច្នែះហើយទើបជំពូកផ្នែកបច្ចែកទែសនិមួយៗតមែូវឲែយមានការបែើបែស់
ឲែយបានសែបគា្នានូវបទដ្ឋានស្នូលទាំងនែះ	 ដើមែបីជួយសមែចឲែយបាននូវបទដ្ឋានផែសែងៗក្នុងសៀវភៅនែះ។	 ជាពិសែស	
ដើមែបីធានាបាននូវភាពតែមឹតែវូ	 និងគុណភាពនែការឆ្លើយតបណមួយការចូលរួមរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់
ពីគែះមហន្តរាយ	រួមមានកែុម	និងបុគ្គលដែលស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យញឹកញាប់បំផុតក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយនានា	
គួរតែូវបានបង្កើនឲែយមានកមែិតអតិបែបរមា។

ភាពងាយរងគេះ និងសមត្ថភាពរបស់បេជាជនដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគេះមហន្តរយ 
 
	 ផ្នែកនែះតែូវបានរៀបចំឡើងដើមែបីអានសែបជាមួយនឹងបទដ្ឋានស្នូលនានា	និងដើមែបីពងែឹងបទដ្ឋានស្នូលទាំងនោះ។
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

 
វាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែលតែវូយល់ថ	បែការដែលខ្លួនជាមនុសែសវ័យក្មែង	 ឬ	 	ចាស់	ជាសែ្តី	 ឬ	ជាជនពិការ	 ឬ	មាន	 
ផ្ទុកមែរោគអែដស៍នោះពុំធ្វើឲែយមនុសែសមា្នាក់មានភាពងយរងគែះ	 ឬ	 ស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់នោះទែ។	 ផ្ទុយ	
ទៅវិញវា	 គឺជាកតា្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើគា្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទែ	 ដែលធ្វើឲែយមានភាពងយរងគែះនោះ៖ 
ឧទាហរណ៍	 មនុសែសដែលមានអាយុលើសពី	 7០ឆ្នាំ	 រស់នៅតែឯង	 និងមានសុខភាពទែុឌទែមទំនងជាមានភាពងយ 
រងគែះជាងអ្នកដែលមានអាយុ	 និងសា្ថានភាពសុខភាពបែហែលគា្នាដែលរស់នៅជាមួយគែួសារដែលមានសមាជិកចែើន	
និងដែលមានបែក់ចំណូលគែប់គែន់	 ។	 ដូចគា្នានែះដែរ	 បែសិនបើកុមារីអាយុ	 3ឆ្នាំមា្នាក់រស់នៅដោយពុំមានអ្នកមើលថែ	
នោះ	 កុមារីនោះនឹងមានភាពងយរងគែះចែើនជាងឆ្ងាយណស់	 បើបែៀបធៀបទៅនឹងការដែលគែរស់នៅដោយមាន 
ការថែរកែសាពីឪពុកមា្តាយដែលមានការទទួលខុសតែូវ	។		

	 ដោយសារបទដ្ឋាននានាស្តីពីទីជមែក	 	ការតាំងទីលំនៅ	 	 និងរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	 និងសកម្មភាព	
សំខាន់ៗតែូវបានអនុវត្ត	ការវិភាគពីភាពងយរងគែះ		និងសមត�ភាពជួយក្នុងការធានាថ		ការខិតខំបែឹងបែងក្នុងការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយជួយគាំទែអ្នកទាំងឡាយដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ	 ក្នុងលក្ខណៈមួយដែល	
ពុំមានការរីសអើង			 	និងដែលតែូវការជំនួយនោះជាទីបំផុត។			ការងរនែះតមែូវឲែយមានការយល់ដឹងគែប់ជែុងជែយព ី
បរិបទតាមមូលដ្ឋាន	និងពីរបៀបដែលវិបត្តជិាក់លាក់មួយមានផលប៉ះពាល់ទៅលើកែុមបែជាជនជាក់លាក់នានាតាមរបៀប
ផែសែងៗគា្នាដោយសារភាពងយរងគែះដែលមានសែប់ពីមុនមករបស់ពួកគែ	(ដូចជាភាពកែីកែខា្លាំង	ឬ			តែូវបានគែ
រីសអើង)	 ការបែឈមមុខរបស់ពួកគែទៅនឹងការគំរាមកំហែងលើការការពារផែសែងៗ	 (ឧ.	 អំពើហិងែសាផ្លូវភែទ	 ដូចជា	
កែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទជាដើម)	ឧបទ្ទវហែតុ	ឬ		អតែបែវា៉ាឡង់នែជំងឺ		(មែរោគអែដស៍	ឬ	ជំងឺរបែង)		និងលទ្ធភាពនែជំងឺ
រាតតែបាតនានា	 (ឧ.	 ជំងឺកញែ្ជិល	 ឬ	 ជំងឺអាសន្នរោគ)។	 	 គែះមហន្តរាយនានាអាចធ្វើឲែយវិសមភាពដែលមានសែប់
ពីមុនកាន់តែអាកែក់ឡើង។	 ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	 ការគាំទែចំពោះយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយជម្នះ	 និងសមត�ភាព	
សា្តារឡើងវិញរបស់បែជាជន	គឺមានសារៈសំខាន់ណស់។	
ចំណែះដឹង	 ជំនាញ	 និងយុទ្ធសាសែ្តរបស់ពួកគែចាំបាច់តែូវទទួលបានការគាំទែ	 ហើយលទ្ធភាពរបស់ពួកគែក្នុងការ	
ទទួលបានការគាំទែផ្នែកសង្គម	 ផ្លូវចែបាប់	 ហិរញ្ញវត�ុ	 និងចិត្តសាសែ្តសង្គមតែូវតែមានការតស៊ូមតិ។	 ឧបសគ្គនានា	 ផ្នែក 
ផ្លូវកាយ	 វបែបធម៌	 សែដ្ឋកិច្ច	 និងសង្គមដែលពួកគែអាចនឹងបែឈមមុខក្នុងការទទួលបានសែវាកម្មទាំងនែះក្នុងលក្ខណៈ 
គែប់គែន់មួយក៏ចាំបាច់តែូវធ្វើការដោះសែយផងដែរ។	

	 ចំណុចខាងកែមនែះបង្ហាញពីផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលនឹងធានាបានថ	សិទ្ធ	ិនិងសមត�ភាពរបស់បែជាជនងយ	
រងគែះទាំងអស់តែូវបានគិតគូរ	៖	

	 លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់បែជាជនដោយធានាថ	 គែប់កែុមតំណងទាំងអស់តែូវបានដក់បញ្ចូលជាពិសែស 
	 អ្នកទាំងឡាយដែលគែមិនសូវមើលឃើញ	(ឧទាហរណ៍				បុគ្គលនានាដែលមានការលំបាកក្នុងការបែសែ័យ		ឬ
		 លំបាកក្នងុការធ្វើដំណើរ	អ្នកទំាងឡាយដែលរស់នៅក្នុងសា្ថាប័ណ្ណនានា	យុវជនដែលជួបបែទះនឹងភាពទាក់ទងតក់ស្លតុ 
	 និងកែុមដែលពុំមានតំណង	ឬ	មានតំណងតិចតួច)។

	 បំបែកទិន្នន័យទៅតាមភែទ	 និងអាយុ	 (0	 -	 80	 ឆ្នាំ	 ឬ	 លើសពីនែះ)	 ក្នុងពែលបា៉ាន់បែមាណ	 -	 ចំណុចនែះគឺជា 
		 សមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធានាថ			វិស័យ	ឬ			ផ្នែកនោះបានគិតគូរគែប់គែន់ពីបែជាជនខុសៗគា្នា។

	 ធានាថលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីសិទ្ធិផែសែងៗតែូវបានផែសព្វផែសាយតាមរបៀបមួយដែលមានការរួមបញ្ចូល
	 គា្នា	និងទៅដល់សមាជិកទាំងអស់ក្នុងសហគមន៍។
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១. ទីជមេក និងការតាំងទីលំនៅ 

	 បែជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយដែលពុំបានភៀសខ្លួន	គួរតែូវបានគែជួយនៅឯផ្ទះរបស់ពួកគែផ្ទាល់	
ជាទីជមែកលក្ខណៈគែួសារបណោ្តាះអាសន្ន	 ឬ	 អន្តរកាល	 ឬ	 ជាមួយនឹងធនធានផែសែងៗសមែប់ជួសជុល	 ឬ	 សាង	
សង់ទីជមែកសមសែប។		ទីជមែករបស់កែុមគែួសារនិមួយៗសមែប់បែជាជនដូចនែះអាចមានលក្ខណៈបណោ្តាះអាសន្ន	
ឬ	 អន្តរកាល	អាសែ័យទៅលើកតា្តាផែសែងៗ	 ដូចជា	 វិសាលភាពនែជំនួយដែលផ្តល់ឲែយសិទ្ធិបែើបែស់ដីធ្លី	 ឬ	 ភាពជាមា្ចាស់	
លទ្ធភាពរកបានសែវាកម្មសំខាន់ៗ	និងឱកាសផែសែងៗសមែប់ធ្វើឲែយបែសើរឡើង	និងពងែកីទីជមែក	។		បែជាជនភៀសខ្លនួ	
ដែលពុំមានលទ្ធភាពវិលទៅលំនៅដ្ឋានដើមរបស់ខ្លួនវិញជារឿយៗពែញចិត្តសា្នាក់នៅជាមួយសមាជិកគែួសារផែសែងៗ	ឬ 
បែជាជនដែលពួកគែមានបែវត្តិ	 សាសនា	 ឬ	 ចំណងទាក់ទងផែសែងៗទៀតដូចគា្នា	 ហើយគួរតែូវបានគែជួយឲែយរស់នៅ 
បែបនោះ។	នៅពែលដែលការតាំងទីលំនៅដច់ៗពីគា្នាដូចនែះមិនអាចធ្វើទៅបាន	 គែអាចផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅរួមគា្នា
បណោ្តាះអាសន្ននៅក្នុងជំរំដែលបានរៀបចំ	ឬ	ដែលគែសាងសង់ដោយខ្លួនឯងសែបជាមួយនឹងទីជមែកបណោ្តាះអាសន្ន	ឬ	
អន្តរកាល	ឬ	នៅតាមអាគារសាធារណៈធំៗដែលតែូវបានបែើបែស់ជាមជែឈមណ្ឌលសា្នាក់នៅរួមគា្នា។

បទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	និងការតាំងទំនៅទី	1	៖	ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាសែ្ត

យុទ្ធសាសែ្តទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅរួមចំណែកដល់សន្តិសុខ	សុវត�ិភាព	សុខភាព	និងសុខុមាលភាពទាំង
របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែលបានភៀសខ្លួន	និងមិនបានភៀសខ្លួន		និងលើកកម្ពស់ការសា្តារ
ឡើងវិញ	និងការសាងសង់ឡើងវិញនូវកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងបទដ្ឋានផែសែងៗ) 

	 បា៉ាន់បែមាណ	និងវិភាគពីតមែូវការទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយ
	 មានការពិគែះយោបល់ជាមួយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធផែសែងៗ	និងបែជាជនខ្លនួឯងផ្ទាល់	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	1)។

	 រៀបចំផែនការឆ្លើយតបផ្នែកទីជមែក				និងការតាំងទីលំនៅ			(ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការសា្តារឡើងវិញភា្លាមៗនៅ
	 	កន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន)	ដោយមានការពិគែះយោបល់ជាមួយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ	ទីភា្នាក់ងរដែលកំពុងឆ្លើយតប
		 និងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 កំណត់អាទិភាព	 	 និងគាំទែដល់ការវិលតែលប់របស់កែុមគែួសារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នានាទៅកាន់លំនៅដ្ឋាន 
	 ដើមរបស់ខ្លួនវិញ		ឬ		កន្លែងលំនៅដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន		(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)។

	 ជួយអ្នកទាំងឡាយដែលពុំមានលទ្ធភាព	ឬ	ពុំមានឆន្ទៈវិលតែឡប់ទៅរកលំនៅដ្ឋានដើមរបស់ខ្លួនវិញឲែយសា្នាក់នៅ 
	 ជាមួយកែុមគែួសារផែសែងៗទៀត	ឬ		ផ្តល់ទីជមែកនៅក្នុងកន្លែងតាំងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្ន	(សូមមើល	
	 សែចក្តីណែនាំទី	3-4)។
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ធានាឲែយមានលទ្ធភាពទទួលបានរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក	(ដូចជា	កៅសូ៊តង់	
	 ឬ	កញ្ចប់របស់របរផ្នែកទីជមែក)	សមា្ភារៈសំណង់	សាច់បែក់	ជំនួយបច្ចែកទែស	ឬ	ព័ត៌មាន	ឬក៏ការរួមបញ្ចូលគា្នារវាង 
	 របស់ទាំងនែះនៅពែលដែលចំបាច់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5-6)។

	 ធានាថ	លំនៅដ�ាន		ឬ		ការតំាងទីលំនៅមានទីតំាងក្នុងចមា្ងាយមួយដែលមានសុវត�ភិាពពីការគំរាមកំហែងពិតបែកដ
	 ឬ	ដែលអាចកើតមានណមួយ			និងធានាថហានិភ័យផែសែងៗពីមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់ដែលមានសែប់នានា	តែវូបាន 
	 កាត់បន�យឲែយនៅមានកមែិតអបែបបរមា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)។
	 ធានាថ	កម្ទែចកម្ទីដែលបណ្តាលមកពីគែះមហន្តរាយតែូវបានសមា្អាតពីទីតាំងសំខាន់ៗនានា	ដោយរាប់បញ្ចូល	
	 ទាំងទីកន្លែងដែលលំនៅដ្ឋានទទួលរងការខូចខាត	ឬ		បំផ្លិចបំផ្លាញ			កន្លែងតាំងទីលំនៅដ្ឋានរួមបណោ្តាះអាសន្ន
	 អាគារសាធារណៈសំខាន់ៗ	និងផ្លូវសមែប់ចែញចូល	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	8)។

	 រៀបចំផែនការសមែប់ការទទួលបានដោយសុវត�ិភាពនូវទឹក				និងសែវាអនាម័យផែសែងៗ			អាគារថែទាំសុខភាព 
	 សាលារៀន	និងទីកន្លែងកមែសាន្តផែសែងៗ	និងគោរពបូជា		និងទៅកាន់ដី	ទីផែសារ	ឬ	សែវាកម្មផែសែងៗដែលបែើបែស់	
	 សមែប់ការបន្ត	ឬ	ការអភិវឌែឍសកម្មភាពគាំទែរបរចិញ្ចឹមជីវិតផែសែងៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	9-10)។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	
	 ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក			និងការតាំងទីលំនៅដើមែបីឆ្លើយតបនឹងតមែូវការសំខាន់ៗរបស់បែជាជនដែលទទួល 
	 រងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយទាំងអស់តែូវបានឯកភាពជាមួយនឹងបែជាជនខ្លួនឯងផ្ទាល់	និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ	
	 ដោយធ្វើការជាមួយទីភា្នាក់ងរដែលកំពុងឆ្លើយតបទាំងអស់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

	 ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅជាបណោ្តាះអាសន្នទាំងអស់មានសុវត�ិភាព		និងគែប់គែន់	ហើយ 
	 នៅតែរកែសាបាននូវសុវត�ភិាព	និងភាពគែប់គែន់រហូតទាល់តែសមែចបានដំណោះសែយរយៈពែលវែងជាងនែះ	(សូម
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	2-10)	។

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ការបា៉ាន់បែមាណ	ការពិគែះយោបល់	និងការសមែបសមែួល	៖	ការបា៉ាន់បែមាណពីតមែូវការនានាពីដំបូងមានសារៈ 

 សំខាន់ណស់ក្នងុការរកឲែយឃើញពីតមែវូការទីជមែក			និងការតំាងទីលំនៅនានារបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ 
	 គែះភ័យបនា្ទាប់ពីគែះមហន្តរាយ	 ភាពងយរងគែះ	 និងសមត�ភាព	 ឱកាសផែសែងៗដើមែបីដោះសែយការសា្តារ 
	 ឡើងវិញចាប់តាំងពីពែលចាប់ផ្តើម	 	និងតមែូវការសមែប់ការបា៉ាន់បែមាណលម្អិតបន�ែមទៀត	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង 
		 ផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថានផងដែរ។	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះ	មហន្តរាយ	(ជាពិសែស	បែជាជន 
	 ងយរងគែះដែលមានតមែូវការជាក់លាក់)	 ពែមជាមួយនឹងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ	 នានាគួរតែបានចូលរួមនៅក្នុងការ 
	 បា៉ាន់បែមាណណមួយដូចនែះ។	 ផែនការបមែុងដែលមានសែប់គួរតែូវបានបែើបែស់ដើមែបីជូនដំណឹងពីសកម្មភាព 
	 ឆ្លើយតបនានា	 ដោយមានការសមែបសមែួលជាមួយអាជ្ញធរពាក់ព័ន្ធទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	 និងទីភា្នាក់ងរផែសែងៗ 
	 ទៀត	ហើយនឹងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយបែើបែស់យន្តការសមែបសមែួលនានាដែលបានឯកភាព 
	 គា្នា។	 លទ្ធភាពរកបានធនធានផែសែងៗ	 បរិបទតាមមូលដ្ឋាន	 (ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងទមែង់អាកាសធាតុតាមរដូវ 
	 កាល)	សន្តិសុខ	និងលទ្ធភាពចែញចូលទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានសែប់	ឬ	ទីកន្លែងថ្មី	 និងដីធ្លីនឹងបែប់ឲែយដឹង 
	 ពីការរៀបចំផែនការឆ្លើយតប	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	 1-5	នៅទំព័រទី	 55-68	 បទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនជា 
	 សែបៀងអាហារទី	 1-5	នៅទំព័រ	 	 269-276	 និងចំណុចបន�ែមទី	 1	 ៖	 បញ្ជីរតែួតពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណពីទីជមែក 
	 ការតាំងទីលំនៅ	និងរបស់របរមិនមែនសែបៀងអាហារ)	។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

2.	 ការវិលតែឡប់ទៅវិញ	៖	ឱកាសនែការវិលតែឡប់ទៅកាន់ដី	និង	លំនៅដ្ឋានផ្ទាល់របស់ខ្លួនវិញ	គឺជាគោលដៅចមែបង 
	 មយួសមែបប់ែជាជនដែលទទលួរងផលប៉ះពាលព់គីែះមហន្តរាយភាគចែើន។		ការជសួជលុ	លនំៅដ្ឋាន	ឬ		ការកែ		
	 លម្អដំណោះសែយផ្នែកទីជមែកដែលកំណត់ដោយបែជាជនខ្លនួឯងផ្ទាល់ជួយគំាទែដល់យុទ្ធសាសែ្តដោះសែយបញ្ហា

រួមរកែសាបាននូវទមែង់នែការតាំងទីលំនៅដែលបានបង្កើតឡើង	និងបង្កលទ្ធភាពដល់ការបែើបែស់ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ដែលមានសែប់	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	1	នៅទំព័រ	55)	។	ការវិលតែឡប់ទៅវិញអាចតែូវបានពនែយារពែល			ឬ
តែូវបានទប់សា្កាត់	 ដូច្នែះហើយទើបតមែូវឲែយមានរយៈពែលមួយនែការតាំងទីលំនៅជាបណោ្តាះអាសន្ននៅកន្លែងផែសែង 
ទៀត	។		បញ្ហាផែសែងៗដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើការវិលតែឡប់ទៅវិញ	រាប់បញ្ចូលទាំងការនៅបន្តនែគែះមហន្តរាយ
ដូចជាទឹកជំនន់ដែលកំពុង	បន្តកើតឡើងការរអិលបាក់ដី	ឬ	ឥទ្ធពិលនៅបន្តកែយពែលរញ្ជយួផែនដី		និងការពែយួបារម្ភពី
សន្តិសុខ	ដូចជាការកាន់កាប់ទែពែយសមែបត្តិ	ឬ	ដីធ្លី		និងតមែូវការចំពោះការសងការខូចខាត	ជម្លាះហិងែសាដែលកំពុងបន្ត	
ភាពតានតឹង	ជនជាតិភាគតិច	ឬ	សាសនា			ការភ័យខា្លាចចំពោះការធ្វើទុក្ខបុកម្នែញ	ឬ	ចំការមីន	និងយុទ្ធភណ្ឌមិន
ទាន់ផ្ទះុ	 ។	 ការសាងសង់សាលារៀនឡើងវិញក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នងុការធ្វើឲែយបែជាជនភៀសខ្លនួ	 មានលទ្ធភាព 
វិលតែឡប់ទៅវិញ	។		ការវិលតែឡប់នែគែួសារដែលមានមែគែួសារជាសែ្តី	ស្តែីមែមា៉ាយ	ឬ	ជនកំពែដោយសារគែះ
មហន្តរាយ	ឬ	ជនពិការអាចនឹងតែូវបាន	រារាំងដោយសារពុំមានដីគែប់គែន់	ឬ		ការរីសអើង	និងចែបាប់គែប់គែងទែពែយ
សមែបត្តិ	 ឬ	 នីតិវិធីតាមបែពែណី។	 បែជាជនភៀសខ្លួនដែលពុំមានលទ្ធភាពអនុវត្តសកម្មភាពសាងសង់ឡើងវិញក ៏
អាចនឹងតែូវបានលើកទឹកចិត្ត	ឬ	ទប់សា្កាត់មិនឲែយតែឡប់ទៅវិញ។	

3.	 គែួសារ	និងសហគមន៍ដែលផ្តល់កន្លែងសា្នាក់នៅ	៖	បែជាជនភៀសខ្លួនដែលពុំមានលទ្ធភាពវិលទៅកាន់លំនៅដ្ឋាន 
 ដើមរបស់ខ្លនួវិញជារឿយៗពែញចិត្តសា្នាក់នៅជាមួយសមាជិកគែសួារផែសែងៗទៀត	ឬ	បែជាជនដែលមានបែវត្តសិាសនា

ឬ	ចំណងទាក់ទងផែសែងៗទៀតដូចពួកគាត់ដែរ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នលូទី	1	នៅទំព័រ	55)។		ជំនួយសមែប់ការផ្តល់	
កន្លែងសា្នាក់នៅដូចនែះអាចនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងជំនួយគាំទែដើមែបីពងែីក	ឬ	កែសមែួលទីជមែករបស់កែុមគែួសារដែល
ផ្តល់ការសា្នាក់នៅ		និងទីកន្លែងផែសែងៗទៀតដើមែបីឲែយកែុមគែួសារភៀសខ្លួនសា្នាក់នៅ		ឬ		ការផ្តល់ទីជមែកដច់ដោយ 
ឡែកបន�ែមទៀតដែលនៅជាប់នឹងគែួសារដែលផ្តល់កន្លែងឲែយសា្នាក់នៅនោះ។		លទ្ធផលនែការកើនឡើងនូវដង់សុីតែ
បែជាជនគួរតែូវបានបា៉ាន់បែមាណ	ហើយតមែូវការហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម	ការផ្តល់ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ		និងធនធាន
ធម្មជាតិ	គួរតែូវបានវាយតម្លែ	និងបន្ធូរបន�យផងដែរ។

4.	 ការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្ន	៖		ទោះបីជាវាមិនតែូវកា្លាយជាការឆ្លើយតបមួយជាក់លាក់ក៏ដោយជរំំដែល	
រៀបចំជាបណោ្តាះអាសន្នអាចតែូវបានបែើបែស់ដើមែបីផ្តល់ទីជមែកដល់បែជាជន				ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែល
ពុំមានលទ្ធភាព	ឬ			ឆន្ទៈក្នុងការវិលតែឡប់ទៅកាន់ទីតាំងលំនៅដ្ឋានដើមរបស់ខ្លួនវិញ	និងចំពោះអ្នកដែលទទួលឲែយ 
សា្នាក់នៅដោយគែសួារផែសែងៗទៀតមិនមែនជាជមែើសល្អនោះទែ។	ដំណោះសែយចំពោះការតំាងទីលំនៅនានាដូចនែះ
អាចតមែូវឲែយមាននៅតាមតំបន់នានាដែលការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខ	បង្កើនគែះថ្នាក់ចំពោះបែជាជន	ដែលនៅ
ឯកោ	ឬ	នៅកន្លែងដែលលទ្ធភាពទទួលបានសែវាសំខាន់ៗ	និងធនធាននានាដូចជាទឹក	សែបៀងអាហារ	និងសមា្ភារៈ
សំណង់ដែលមានបែភពតាមមូលដ្ឋាននៅមានកមែិត	 ។	 អាគារមានសែប់ដែលបែើបែស់ជាមជែឈមណ្ឌលសា្នាក់នៅ
រួមគា្នាអាចផ្តល់ការការពារបណោ្តាះអាសន្នយ៉ាងឆប់រហ័សពីអាកាសធាតុខាងកែ	 ។	 អាគារនានាដែលបែើបែស់ 
សមែប់គោលបំណងបែបនោះអាចនឹងតមែូវឲែយមានការកែសមែួល	ឬ	ការកែលម្អ	ឧទាហរណ៍	ការបែងចែកជាចំណែក	
តូចៗនៅផ្នែកខាងក្នងុ	និងការធ្វើជមែលសមែប់អ្នកដែលពិបាកក្នងុការផ្លាស់ទី		។	នៅក្នងុបែទែសជាចែើនការបែើបែស់	
អាគារដែលគែបានកំណត់ជាមុនធ្វើជាមណ្ឌលសា្នាក់នៅរួមគា្នា			គឺជាការឆ្លើយតបដែលបានបង្កើតឡើងសមែប់បែភែទ	
នែគែះមហន្តរាយដែលគែដឹងមុន	ដោយមានការគែប់គែង	និងការទទួលខុសតែូវក្នុងការផ្តល់សែវាកម្ម	។	ទោះបីជា
អាគារសាលារៀនតាមធម្មតាតែូវបានបែើបែសដ់ើមែបីផ្តល់ជាកន្លែងសា្នាកន់ៅដលប់ែជាជន	ដែលទទលួរងផលប៉ះពាល់	
ពីគែះមហន្តរាយក៏ដោយ	 ក៏រចនាសម្ព័ន្ធផែសែងទៀតគួរតែូវបានកំណតអ់ត្តសញ្ញាណផងដែរដើមែបីធ្វើឲែយការរៀនសូតែ 
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នៅតែអាចបន្តដំណើរការបាន។	 ការរៀបចំផែនការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាបណោ្តាះអាសន្នតែូវពិចារណពីសារៈសំខាន់
នែសុវត�ភិាពផ្ទាល់ខ្លនួ	 ឯកជនភាព	 និងសែចក្តថី្លែថ្នរូរបស់អ្នកកាន់	 និងលទ្ធភាពទទួលបានហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធសំខាន់ៗ។			 
បែហារបង្កឲែយមានហានិភ័យផ្នែកសន្តសុិខទៅដល់បែជាជនដែលនៅជំវិញ	 ឬ	 បណ្តាលឲែយមានតមែូវការដែលពុំមាន 
និរន្តរភាព	ទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញនោះទែ។

5.	 បែភែទជំនួយជាទីជមែក	 	 ៖	 	 ការរួមបញ្ចូលគា្នារវាងបែភែទខុសៗគា្នានែជំនួយអាចនឹងតមែូវឲែយមានដើមែបីឆ្លើយតប 
	 ទៅនឹងតមែូវការផ្នែកទីជមែករបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់។	 	 ជំនួយជាមូលដ្ឋានអាចរាប់បញ្ចូលទាំង 
	 របស់របរផ្ទាល់ខ្លួន	ដូចជា	សម្លៀកបំពាក់	សមា្ភារៈដំណែក	ឬ	 របស់របរសមែប់គែួសារទូទៅ	ដូចជា	ចងែ្កាន	និង 
				 ថម	ពលជាដើម	។	របស់របរផ្គត់ផ្គង់ទីជមែកអាចមានដូចជា			កៅស៊ូតង់	 	ថង់បា្លាស្ទីក	និងកញ្ចប់ឧបករណ៍		សមា្ភារៈ 
	 សំណង់	និងទីជមែកបណោ្តាះអាសន្ន		ឬ	អន្តរកាលដោយបែើបែស់សមា្ភារៈនានាដែលគែអាចបែើបែស់បានឡើងវិញ
	 ដែល	ជាផ្នែកមួយនែទីជមែកអចិន្តែយ៍៍	 ។	 ការងរហត�កម្ម	 ឬ	 កមា្លាំងពលកម្មជំនាញ	ទោះបីជាស្ម័គែចិត្ត	 ឬ	 មាន 
	 កិច្ច	សនែយាក៏ដោយ	 ក៏អាចនឹងតមែូវឲែយមានផងដែរ	 បូករួមទាំងសែចក្តីណែនាំផ្នែក	 បច្ចែកទែសស្តីពីបច្ចកទែស 
	 សាងសង់ដែលសមសែបផងដែរ។	ការបែើបែស់សាច់បែក់	 ឬ	 ប័ណ្ណទូទាត់ដើមែបីលើកកម្ពស់ការបែើបែស់សង្វាក ់
	 ផ្គត់ផ្គង់	 	 	 និងធនធានតាមមូលដ្ឋានគួរតែវូបានពិចារណឲែយសែបទៅនឹងដំណើរការសែដ្ឋកិច្ចក្នងុមូលដ្ឋាន។	 	សាច់បែក់ 
	 ក៏អាចបែើបែស់ផងដែរដើមែបីចំណយទៅលើការជួលកន្លែងសា្នាក់នៅ។	 ព័ត៌មាន	 ឬ	 ដំបូនា្មានដែលផ្ដល់តាមរយៈ 
	 យុទ្ធនាការការសាធារណៈ	 ឬ	 មជែឈមណ្ឌលនានាតាមមូលដ្ឋានអំពីរបៀបទទួលយកអំណោយ	 សមា្ភារៈផែសែងៗ	 ឬ 
	 ទមែង់ផែសែងៗ	ទៀតនែការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកទីជមែកអាចបំពែញបន�ែមទៅលើជំនួយតាមតមែូវការបែើបែស់។

6.	 ទីជមែកអន្តរកាល	 ៖	 ទីជមែកអន្តរកាល	 គឺជាវិធីសាសែ្តមួយកែពីដំណក់កាលឆ្លើយតប	 ។	 ការផ្តល់ទីជមែក 
	 អន្តរកាលឆ្លើយតបទៅនឹងការពិតដែលថ	 ទីជមែកបនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយជារឿយៗតែូវបានសា្ដោរឡើងវិញ 
	 ដោយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយខ្លួនឯង	 ហើយការគែប់គែងដោយខ្លួនឯងនែះគួរតែទទួលបាន 
	 ការគាំទែ(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	 1	 នៅទំព័រ	 55)។	 ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែកបនា្ទាប់ពីមានគែះ 
	 មហន្តរាយដែលអាចបែើបែស់បានឡើងវិញជាផ្នែក	ឬ	ទាំងមូលតែម្តងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែលកាន់តែមានលក្ខណៈ
	 អចិន្តែយ៍៍	ឬ	ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងពីទីតាំងបណោ្តាះអាសន្នទៅទីតាំងអចិន្តែយ៍៍អាចលើកកម្ពស់អន្តរកាលពីសំណក់
	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ទីជមែកដែលមានរយៈពែលកាន់តែយូរ	 ។	 ចំពោះបែជាជនដែល	មិន 
	 ភៀសខ្លួនពីទីតាំង	លំនៅដ្ឋានដើមរបស់ខ្លួន	ទីជមែកអន្តរកាលអាចផ្តល់	លំនៅដ្ឋានសមែប់អ្នកចាប់ផ្តើម	ជា	មូលដ្ឋាន	 
	 ដើមែបីកែលម្អ	ពងែីក	ឬ	ជំនួស	មួយរយៈពែលដែលមានធនធានអាចធ្វើបាន	។	ចំពោះបែជាជន	ភៀស	ខ្លួន	ទីជមែក 
	 អន្តរកាលអាចផ្តល់ជាទីជមែក	 សមសែបដែលអាចផ្ដោច់ចែញពីគា្នា	 និងបែើបែស់ឡើងវិញនៅពែលដែលបែជាជន	 
	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានលទ្ធភាពវិលទៅរកទីតាំង	លំនៅដ្ឋានដើមរបស់ខ្លួន	ឬ	តែូវតាំងទីលំនៅឡើងវិញ	នៅ 
	 ទីតាំងថ្មី	 ។	 ទីជមែកអន្តរកាលក៏អាចតែូវបាន	 ផ្តល់ឲែយផងដែរ	 ដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែលទទួល	 
	 ឲែយសា្នាក់នៅដោយកែមុគែសួារផែសែងៗទៀត	ដែលអាចសមែបការសាងសង់ទីជមែកនៅជិតនោះ	ឬ	 	នៅជាប់គា្នាតែម្តង។ 
	 រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនបែបនែះអាចតែូវបានដកចែញ	 ឬ	 	 បែើបែស់ឡើងវិញនៅពែលដែលបែជាជនដែលទទួលរង 
	 ផលប៉ះ	ពាល់មានលទ្ធភាពវិលតែឡប់ទៅទីកន្លែងដើមរបស់	ខ្លនួវិញ	ឬ	ទៅកន្លែងផែសែងទៀត។

7.	 ការបា៉ាន់បែមាណពីហានិភ័យ	ភាពងយរងគែះ	និងមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់	 ៖	អនុវត្ត	 	និងពិនិតែយជាបែចាំនូវការបា៉ាន់				 
	 បែមាណពីហានិភ័យ	និងភាពរងគែះធំៗ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	3	នៅទំព័រ	61)	។	ការគំរាមកំហែងផ្នែក 
	 សន្តិសុខជាក់ស្តែង	ឬ	ដែលអាចកើតមាន	និងហានិភ័យ	និងភាពងយរងគែះ	ជាពិសែសដោយសារអាយុ	ភែទ	 
	 ពិការភាព	 	សា្ថានភាពសង្គម	 ឬ	 	សែដ្ឋកិច្ចភាពពឹងផ្អែករបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិសា្ថាន	 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

	 ធម្មជាតិ	 	 និងទំនាក់ទំនងរវាងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 	 និងសហគមន៍មា្ចាស់សែុកមួយចំនួនគួរតែូវ 
	 បានដក់បញ្ចលូនៅក្នងុការបា៉ាន់បែមាណមួយចំនួនដូចនែះ	 (សូមមើលគោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	 3	 នៅទំព័រ	 
	 38)។	ហានិភ័យនានាដែលបង្កឡើងដោយមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់ធម្មជាតិ	 ដូចជាការរញ្ជួយដី	 សកម្មភាពភ្នំភ្លើង	 ការ 
	 រអិលបាក់ដី	 ទឹកជំនន់	 	 ឬ	 	 ខែយល់បក់ខា្លាំងគួរតែបែប់ឲែយដឹងដើមែបីធ្វើផែនការសមែប់ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក 
	 និងការតាំងទីលំនៅ។	 ទីតាំងសមែប់ការតាំងទីលំនៅនានាមិនគួរជាកន្លែងដែលងយកើតជំងឺ	 ឬ	 	 ការឆ្លងរោគ	 
	 ឬក៏មានហានិភ័យដោយសារភា្នាក់ងរចម្លងរោគសំខាន់ៗនោះទែ។	 សមា្ភារៈ	 	 និងទំនិញដ៏គែះថ្នាក់ដែលអាចមាន 
	 អាចតែូវបានទុកដក់	ឬ	 	បោះចោលបនា្ទាប់ពីមានគែះធម្មជាតិ	ដូចជា	 រញ្ជួយដី	 ទឹកជំនន់	 ឬ	ពែយុះទីហ្វុង។	 	គែប់់ 
	 មីន	និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះអាចមានដោយសារជម្លាះពីមុនៗមក	 ឬ	 ក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន។	 	 ស�ែរភាពរបស់រចនា 
	 សម្ពន័្ធអាគារនៅក្នងុតបំនដ់ែលគែរសន់ៅដែលទទលួរងផលប៉ះពាលព់គីែះមហន្តរាយគរួតែវូបានបា៉ានប់ែមាណដោយ 
	 អ្នកឯកទែសផ្នែកបច្ចែកទែស។	 ចំពោះមជែឈមណ្ឌលសា្នាក់នៅរួមគា្នាសមត�ភាពរបស់រចនាសម្ព័ន្ធអាគារដែលមាន 
	 សែប់ដែលតែវូផ្តល់ការសា្នាក់នៅសមែប់បន្ទកុបន�ែមណមួយ	 និងហានិភ័យកើនឡើងពីការដួលរលំផ្នែកផែសែងៗរបស់ 
	 អាគារ	ដូចជា	កមែល	ជញ្ជាំងខណ្ឌខាងក្នុងដំបូល	។ល។	គួរតែូវបានបា៉ាន់បែមាណ។

8.	 ការបោសសមា្អាតកម្ទែចកម្ទី	 ៖	 ការបោសសមា្អាតកម្ទែចកម្ទីនានាបនា្ទាប់ពីមានគែះធម្មជាតិ	 ឬ	 ជម្លាះមួយគឺជា	  
	 	អាទិភាពមួយដើមែបីបង្កលទ្ធភាពដល់ការផ្តល់ទីជមែក	 និងការបង្កើតដំណោះសែយលើការតាំងទីលំនៅសមសែប។	 
	 ការរៀបចំផែនការគែប់គែងកម្ទែចកម្ទីគួរតែូវបានផ្តួចផ្តើមគំនិតជាបនា្ទាន់	បនា្ទាប់ពីគែះមហន្តរាយ	ដើមែបីធានាថ	 
	 កម្ទែចកម្ទីអាចតែូវបានកែច្នែឡើងវិញ	ឬ	តែូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណសមែប់ការញែកចែញពីគា្នា	ការបែមូល	និង/ឬ 
	 ការធ្វើបែពែឹត្តិកម្ម	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	 និងការតាំងទីលំនៅ	 ទី	 5	នៅទំព័រ	 265)។	 បញ្ហាសំខាន់ៗរួម 
	 មាន	 វត្តមានរបស់សាកសពនានាដែលតមែូវឲែយមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណ	 និងការរៀបចំទុកដក់ឲែយបានតែឹមតែូវ 
	 ការបែគល់ឲែយវិញនូវទែពែយសមែបត្តិផ្ទាល់ខ្លួន	 ទីតាំងបែកបដោយហានិភ័យជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធ	 និងសមា្ភារៈដ៏	គែះ 
	 	ថ្នាក់ផែសែងៗទៀត	 និងភាពជាមា្ចាស់លើសមា្ភារៈដែលអាចសែចសែង់បានសមែប់ការបែើបែស់ឡើងវិញ	 ឬ	 លក់។ 
		 ការបោសសមា្អាតកម្ទែចកម្ទអីាចផ្តល់នូវឱកាសផែសែងៗសមែប់រកបែក់	 និង/ឬ	 តមែូវឲែយមានការ	បែើបែស់	ឧបករណ៍	 
	 និងជំនាញសំខាន់ៗដើមែបីអនុវត្ត។	ការបែើបែស់	ការគែប់គែង	ភាពជាមា្ចាស់	និងឥទ្ធិពលលើបរិសា្ថានរបស់ទី	កន្លែង 
	 ចោលកាកសំណល់រឹងគួរតែូវបានគិតគូរ។					

9.	 សាលារៀន	អាគារសុខភាព	 និងហែដ្ឋារចនាសម្ព័នសហគមន៍	 ៖	 លទ្ធភាពទទួលបានសែវាកម្មសំខាន់ៗគួរតែូវបាន	 
	 ធានារួមមាន	សាលារៀន	អាគារសុខភាព	ទីកន្លែងលែងកមែសាន្តដែលមានសុវត�ិភាព	និងទីកន្លែងបែជុំរបស់សហគមន៍។ 
		 ហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធរបស់សែវាកម្មដែលមានសែប់	 ឬ	 ដែលបានជួសជុលគួរតែវូបានបែើបែស់ដោយមានសែវាកម្ម	  
	 ឬ	 អាគារបណោ្តាះអាសន្នបន�ែមតាមតមែូវការ។	 ទីណដែលការជួសជុល	 ឬ	 ការសាងសង់	 អាគារសាធារណៈស�ិត 
	 នៅ	កែមការអភិវឌែឍផែនការតាំងទីលំនៅថ្មី	 ឬ	 ដំណើរការតាមផ្លូវចែបាប់ផែសែងៗទៀត	 នោះរចនាសម្ព័ន្ធបណោ្តាះ 
	 អាសន្ន	 អាចតមែូវឲែយមានដើមែបីផ្តល់នូវអាគារបនា្ទាន់ក្នុងរយៈពែលខ្លី។	 	 ការផ្តល់សែវាកម្មណមួយបែបនោះដោយ 
	 	បែើបែស់រចនាសម្ព័ន្ធបណោ្តាះអាសន្ន	 ឬ	 អចិន្តែយ៍៍តែូវឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋាននានាដែលបានឯកភាព	 (សូម 
	 មើលបទដ្ឋាន	 WASH	 ទី	 1	 នៅទំព័រ	 89	 បទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធសុខភាពទី	 1	 នៅទំព័រ	 296	 និងបទដ្ឋានអបែបបរមា 
	 របស់បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអប់រំពែលមានគែះអាសន្ន	(INEE)	៖	ការងរតែៀមបង្ការ	ការឆ្លើយតប
	 		និងការសា្តារឡើងវិញ)។
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

10.	ការគំាទែរបរចិញ្ចមឹជីវិត	 ៖	 	 ការតំាងទីលំនៅរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយគួរតែវូបាន 
	 ជូនដំណឹងតាមរយៈសកម្មភាពផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចមុនពែលមានគែះមហន្តរាយរបស់ខ្លនួ	 និងឱកាសនានានៅ	ក្នងុបរិបទ	 
	 បនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយ	 (សូមមើលបទដ្ឋានបា៉ាន់បែមាណពីសន្តិសុខសែបៀង	 និងអាហារូបត�ម្ភទី	 1-2	នៅទំព័រ 
	 150-154	និងបទដ្ឋានស្នូលទី	 1	នៅទំព័រ	 55)	។	លទ្ធភាពរកបាន	និងលទ្ធភាព	ទទួលបានដីធ្លីសមែប់ការដំដុះ 
	 និងវាលស្មា	 និងលទ្ធភាពចែញចូលទៅកាន់ទីផែសារ	 ឬ	ទៅទទួលយកសែវាកម្មតាមមូលដ្ឋានផែសែងៗសមែប់សកម្មភាព 
	 ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចជាក់លាក់គួរតែូវបានគិតគូរពិចារណ	។

បទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅទី	2	៖	ការរៀបចំប្លង់តាំងទីលំនៅ

ការរៀបចំផែនការសមែប់ការវិលតែឡប់ទៅវិញ	ការទទួលឲែយសា្នាក់នៅ	ឬ	ការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះ 
អាសន្នបង្កលទ្ធភាពឲែយមានការបែើបែស់សមែប់ការសា្នាក់នៅ	 និងសែវាកម្មសំខាន់ៗផែសែងៗបែកបដោយសុវត�ភិាព	 
និងសន្តិសុខពីសំណក់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 កំណត់អត្តសញ្ញាណ	និងបែើបែស់ដំណើរការរៀបចំប្លង់ដែលមានសែប់នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានដោយមាន 
	 ការយល់ដឹងពីការអនុវត្តបានល្អបំផុតដែលបានឯកភាព	 កាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវហានិភ័យ	 និងភាពងយ	 
	 រងគែះសមែប់ការតាំងទីលំនៅ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)។

	 កំណត់អត្តសញ្ញាណភាពជាមា្ចាស់ទៅលើ	លំនៅដ្ឋាន		ដីធ្លី		និងទែពែយសមែបត្តិ	និង/ឬ	បែើបែស់សិទ្ធិផែសែងៗ	ចំពោះ 
	 អាគារ	ឬ	ទីតាំងនានា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

 ធានាឲែយមានលទ្ធភាពចែញចូលបែកបដោយសុវត�ិភាពទៅកាន់ទីជមែក	 ឬ	 	 កន្លែងតាំងទីលំនៅទាំងអស់	 និង	 
	 លទ្ធភាពទទួលបានសែវាកម្មសំខាន់ៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-4)	។

 បែើបែស់បែបបទនែការតាំងទីលំនៅដែលមានសែប់	 និងលក្ខណៈឋានលែខាដើមែបីកាត់បន�យឲែយអតិបែបរមានូវ 
	 ហានិភ័យយ៉ាងអាកែក់ទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

 បញ្ចូលបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការរៀបចំប្លង់	 សមែប់ការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាបណោ្តាះអាសន្ន	 
	 តាមគែួសារ	អ្នកជិតខាង	ឬ	ជាកែុមតាមភូមិនៅកន្លែងដែលសមសែប	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)។

	 ធានាឲែយមានផ្ទែដីគែប់គែន់	 និងស�ិតនៅដច់ៗពីគា្នាសមសែបសមែប់ពែលមានអគ្គិភ័យនៅក្នុងជំរំដែលបានរៀប 
	 និងសាងសង់ដោយខ្លួនឯងជាបណោ្តាះអាសន្ន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7-8)	។

	 កាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	9)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 តាមរយៈដំណើរការរៀបចំប្លង់ដែលបានឯកភាព	 បែជាជនដែលទទួលបានជំនួយផ្នែកទីជមែកទាំងអស់តែូវបាន 
	 ពិគែះយោបល់ជាមួយ	 និងឯកភាពពីទីតាំងសង់ទីជមែករបស់ខ្លួន	 ឬ	 ទំហំកែឡាផ្ទែដែលបិទបាំង	 និងលទ្ធភាព 
		 ទទួលបានសែវាសំខាន់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 ប្លង់តាំងទីលំនៅទាំងអស់បង្ហាញថ	 ហានិភ័យ	 និងភាពងយរងគែះនានានៅក្នុងការបែើបែស់ទីជមែកទំហំ 
	 កែឡាផ្ទែបិទបាំង	 និងលទ្ធភាពទទួលបានសែវាកម្មសំខាន់ៗតែូវបានគែកំណត់អត្តសញ្ញាណ	 និងកាត់បន�យ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2-9)	។
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ដំណើរការរៀបចំប្លង់	 ៖	 ការអនុវត្តការរៀបចំប្លង់នៅតាមមូលដ្ឋានគួរតែូវបានបែើបែស់	 និងយល់ដឹងពីបែភែទ 
	 គែះមហន្តរាយ	 ឬ	 វិបត្តិ	 មុខសញ្ញាគែះថ្នាក់ដែលបានកំណត់	 និងផលប៉ះពាល់ទៅលើបែជាជនដែលទទួលរង 
	 ផលប៉ះពាល់។	 វិធានការសមសែបនានាដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវហានិភ័យ	 និងភាពងយរងគែះនែការ 
	 តាំងទីលំនៅគួរតែូវបានបែើបែស់	 ។	 បទបញ្ជាក្នុងការរៀបចំប្លង់ដែលមានសែប់តែូវតែអនុវត្តតាមនៅកន្លែងដែល 
	 	តមែូវពីសំណក់អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ	 និងនៅកន្លែងដែលចំណុចនែះពុំបានធ្វើឲែយរារាំងដល់ភាពចាំបាច់ផ្នែកមនុសែសធម ៌
	 ក្នុង	ការ	ឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការផ្នែកទីជមែក		និងការតាំងទីលំនៅជាបនា្ទាន់	។		ទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងនែការសមែច 
	 ចិត្តលើការរៀបចំប្លង់	 	ជាពិសែសទាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងសមែប់ការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាបណោ្តាះអាសន្នគួរតែូវបាន 
	 កំណត់យ៉ាងចែបាស់លាស់។ 

2.	 ភាពជាមា្ចាស់សិទ្ធិ	 និងការបែើបែស់លំនៅដ្ឋាន	 ដីធ្លី	 និងទែពែយសមែបត្តិ	 ៖	 សមែប់ទាំងបែជាជនមិនភៀសខ្លួន 
	 និងភៀសខ្លួន	សូមកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពជាមា្ចាស់លើដីធ្លី		លំនៅដ្ឋាន	ឬ	អាគារផែសែងៗដែលពាក់ព័ន្ធ		និងអ្នកមាន 
	 សិទ្ធិបែើបែស់ជាផ្លូវការ	ឬ		តាមទមា្លាប់	។			បញ្ហាទាំងនោះជារឿយៗមានភាពចមែូងចមែស		ជាពិសែសនៅកន្លែង 
	 	ដែលកំណត់តែនានាអាចនឹងមិនតែូវបានរកែសាទុក	 ឬ	 	 	 	នៅកន្លែងដែលជម្លាះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើ 
	 កម្មសិទ្ធិ	។	ទីជមែក	ឬ			អាគារដែលមានការកាន់កាប់ចែើនគា្នាដោយមានការបែើបែស់ចមែុះ			និងពាក់ព័ន្ធជាមួយ 
	 នឹងភាពជាមា្ចាស់ឬ		សិទ្ធិកាន់កាប់រួមគា្នា	ឬ	ក៏ចែករំលែកគា្នា	។		មិនតែប៉ុណោ្ណោះ			គួរស្វែងរកការកំណត់អត្តសញ្ញាណ 
	 សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី	 	ឬ		ទែពែយសមែបត្តិរបស់បែជាជនងយរងគែះ		និងគាំទែដល់បែជាជនទាំងនោះ		ជាពិសែស		សែ្តី 
	 ស្តែីមែមា៉ាយ	 	 ឬ	 	 កំពែដោយ	សារគែះមហន្តរាយ	 ជនពិការ	 អ្នកជួលដីពីគែ	 អ្នកមានសិទ្ធិកាន់កាប់ក្នុងសង្គម	 និង 
	 អ្នក	តំាង	ទីលំនៅកែផ្លវូការ	។	 	បញ្ជាក់ឲែយបានចែបាស់ពីសិទ្ធិជាមា្ចាស់	ឬ	ការស្នងមរតកជាផ្លូវការ	កែផ្លូវការ	ឬ	ដែល	 
	 គែបានយល់	 ជាពិសែសបនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយដែលក្នុងនោះ	 អ្នកមានសិទ្ធិកាន់កាប់	 ឬ	 ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិអាច 
	 នឹងសា្លាប់បាត់បង់ជីវិត	ឬ		តែូវបានជម្លៀសចែញ	។	ការផ្តល់របៀបកាន់កាប់ដីជាកែុម	ឬ	សែដៀងគា្នាទៅឲែយកែមុគែសួារ
	 មួយចំនួននៅកន្លែងដែលពុមំានសិទ្ធផិ្លវូការនៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយអាចនឹងជួយក្នុងការបង្កើតជាដំណក់ៗ 
	 នូវសិទ្ធិដូចនែះ	។			ការផ្តល់ជំនួយផ្នែកទីជមែកក៏អាចនឹងតែូវបានគែមើលឃើញ	ឬ	បែើបែស់ធ្វើជាការទាមទារប្លង់ 
	 ដីសែបចែបាប់ដែលបញ្ហានែះអាចរារាំង	ឬ	 	 	ទប់សា្កាត់សកម្មភាពមនុសែសធម៌	 	។	 	ការបែើបែស់ដីធ្លីសមែប់ការតាំងទ ី
	 លំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្នតែូវ	ពិចារណ	ពីសិទ្ធិបែើបែស់ដែលមានសែប់របស់ដីនោះ	ឬ	ធនធានបរិសា្ថានធម្មជាតិ 
 ពីសំណក់សហគមន៍មា្ចាស់ផ្ទះ	 ឬ	 ជិតខាង	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តពីីទីជមែក	 និងការតំាងទីលំនៅទី	 5	 នៅទំព័រ	 265)	 ។ 

3.	 សែវាកម្ម	 និងអាគារសំខាន់ៗ	 ៖	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយដែលកំពុងវិលតែឡប់ទៅ 
	 កាន់ទីកន្លែង	 លំនៅដ្ឋានដើមរបស់ខ្លួនវិញ	 	 កំពុងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ	 ឬ	 	 ផ្តល់កន្លែងសា្នាក់នៅសមែប់ការតាំងទីលំនៅ 
	 រួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្នទំាងអស់តមែវូឲែយមានលទ្ធភាពទទួលបានសែវាកម្មសំខាន់បែកបដោយសុវត�ភិាព	 សន្តសុិខ	 
	 និងសមធម៌	 ។	 បើឲែយសមសែបរបស់ទាំងនែះ	 មានដូចជា	 ទឹក	 បរិកា្ខារអនាម័យ	 ថមពលសមែប់ចម្អិនអាហារ	 
	 ឬ	 អាគារសមែប់ចម្អិនអាហាររួមគា្នា	 ការថែទាំសុខភាព	 ការចោលកាកសំណល់រឹង	 សាលារៀន	 អាគារសែវាសង្គម 
	 ទីកន្លែងផែសែងៗសមែប់គោរពបូជា	 ចំណុចសមែប់ជួបបែជំុគា្នា	 កន្លែងលែងកមែសាន្ត	 ដូចជា	 ទីកន្លែងដែលកុមារចូល 
	 ចិត្ត	 និងទីកន្លែងសមែប់បសុសត្វរស់នៅ	 (ធានាឲែយមានគមា្លាតគែប់គែន់ពីបសុសត្វឆ្ងាយពីទីកន្លែងសា្នាក់នៅរបស ់
	 មនុសែស)	។	ទីកន្លែងគែប់គែន់គួរតែូវបានផ្តល់ឲែយសមែប់ការបញ្ចុះសពដែលសមសែបតាមលក្ខណៈបែពែណី	និង 
	 ពិធីបុណែយសាសនាពាក់ព័ន្ធនានា	 ។	 អាគារដែលមានសែប់	 ឬ	 ដែលបានជួសជុលរួចតែូវបែើបែស់ជាអតិបែបរមា 
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 នៅកន្លែងដែលការបែើបែស់នែះមិនមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើសហគមន៍ជិតខាង	 ឬ	 សហគមន៍មា្ចាស់ផ្ទះ	 ។ 
	 អាគារបន�ែម	 ឬ	ចែកចែញចូលនានាដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការនានារបស់បែជាជនគោលដៅ	ហើយជាពិសែស 
	 បែជាជនងយរងគែះគួរតែូវបានផ្តល់ឲែយ	 ។	 រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម	 និងតួនាទី	 យែនឌ័ររបស់បែជាជនដែលទទួលរង 
	 ផលប៉ះពាល់		និងតមែូវការនានារបស់បែជាជនងយរងគែះគួរតែូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការផ្តល់សែវាកម្ម	ឧទាហរណ៍	 
	 ការធានាថ	 សែវាកម្មនានាស�ិតនៅក្នុងចមា្ងាយសមសែបសមែប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដែលមានការលំបាកក្នុង 
	 ការធ្វើចលនា	 និងការផ្តល់ទីកន្លែងបំបៅដោះកូនបែកបដោយសុវត�ិភាពនៅក្នុងការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះ 
	 អាសន្ន	 លទ្ធភាពចែញចូលសម	 សែបទៅកាន់អាគារសមែប់មនុសែសចាស់	 អ្នកទាំងឡាយដែលមានពិការភាពផ្នែក	 
	 រាងកាយ	 និងអ្នកដែលតែូវការចែញចូលជាញឹកញាប់គួរតែូវបានធានាឲែយមាន	 ។	 ការិយល័យរដ្ឋបាល	 ឃ្លាងំ	 និង	 
	 កន្លែងសា្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិក	 ហើយនឹងទីកន្លែងនៅដច់ពីគែនៅក្នុងការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្នគួរតែូវ 
	 បានផ្តល់ឲែយតាមតែូវការ	 (សូមមើលបទដ្ឋាន	 WASH	 ទី	 1	 នៅទំព័រ	 89	 និងបទដ្ឋានស្ដីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាលទី	 1	 
	 នៅទំព័រ	296)	។	

4.	 	លទ្ធភាពចែញចូល	 ៖	 លទ្ធភាពចែញចូលទៅកាន់កន្លែងតំាងទីលំនៅ	 ល័ក្ខខ័ណ្ឌហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធផ្លវូថ្នល់ក្នងុមូលដ្ឋាន	 
និងការនៅជិតមជែឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជនូសមែប់ការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយសងែ្គោះគួរតែវូបានបា៉ាន់បែមាណ	 ដោយគិតគូរពិចារ	ណ	  
ពីឧបសគ្គតាមរដូវកាល		មុខសញ្ញាគែះថ្នាក់		និងហានិភ័យផ្នែកសន្តសុិខ	។		ចំពោះការតំាងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះ	

	 អាសន្ន	 ទីកន្លែងនោះឯង	និងទីតាំងសមែប់ស្តុកទុក	 	 និងបែងចែកសែបៀងអាហារសំខាន់ៗ	 	 គួរអាចចែញចូល	បាន	 
	 ដោយរថយន្តធុនធ្ងន់តាមផ្លូវមួយគែប់រដូវកាលទាំងអស់	។	អាគារផែសែងៗទៀតគួរតែអាចចែញចូលបានតាមរយៈ 
	 យនជំនិះធុនសែល	។		ផ្លូវថ្នល់	និងផ្លូវថ្មើរជើងនៅក្នុងកន្លែងតាំងទីលំនៅតែូវមានចែកចែញចូលដែល	 មាន		 
	 សុវត�ិភាព	 	 សន្តិសុខ	 និងគែប់រដូវកាលទាំងអស់ទៅកាន់លំនៅដ្ឋាននិមួយៗ	 និងទៅកាន់អាគារ	រួម		នានា	 ដូចជា 
		 សាលារៀន	និងអាគារថែទាំសុខភាពជាដើម	។	ភ្លើងបំភ្លឺតាមបែបសបែបនិម្មិតគួរតែូវបានផ្តល់ឲែយតាមតែូវការ	។		 នៅ 
	 ក្នុងកន្លែងតាំងទីលំនៅរួមជា	 បណោ្តាះអាសន្ន	 ឬ	 ជំរំបែមូលផ្តុនំានា	 ផ្លវូចែញចូល	 	 និងផ្លវូគែចអាសន្នតែូវជៀសវាង 
	 ការបង្កើតឲែយមានតំបន់នានាដច់ដោយឡែក	 ឬ	 សមែំងដែលអាចបង្កឲែយមានការគំរាមកំហែងចំពោះសុវត�ិភាពផ្ទាល ់
	 ខ្លួនរបស់អ្នកបែើបែស់ឡើយ	។	កាំជណ្តើរ	ឬ		ការផ្លាស់ប្តរូកម្ពស់នៅជិតចែកចែញនៅក្នងុមណ្ឌលបែមូលផ្តុតំែវូជៀស 
	 វាង	ហើយបង្កាន់ដែសមែប់ចណ្តើរចុះទំាងឡាយនិងជមែលសមែប់ជនពិការគួរតែូវបានបំពាក់	 ។	សមែប់អ្នករស់ 
	 នៅដែលពិបាកក្នុងការធ្វើចលនាផ្លាស់ទី	 ចនោ្លាះទំនែរនៅជាន់កែមគួរផ្តល់ឲែយនៅជិតនឹងចែកចែញ	 ឬ	 នៅតាម 
	 បណោ្តាយផ្លូវចែញចូលដោយពុំមានការផ្លាស់ប្តូរកម្ពស់ឡើយ	 ។	 អ្នករស់នៅក្នុងអាគារដែលបែើបែស់ជាមជែឈមណ្ឌល 
	 សមែប់សា្នាក់នៅរួមគា្នា	តែូវតែស�ិតនៅក្នុងរយៈចមា្ងាយសមសែបដែលបានឯកភាព	និងដែលមានចែកចែញតិចបំផុត 
 
2	ដែលផ្តល់នូវ	ផ្លូវគែចអាសន្នផែសែងទៀតហើយ	ចែកចែញទាំងនែះតែូវតែអាចមើលឃើញយ៉ាងចែបាស់លាស់	។	

5.	 ការជែើសរីសទីកន្លែង	 និងលូបង្ហរូទឹក	៖	លូបង្ហូរទឹកលើដី	និងហានិភ័យផែសែងៗនែការដក់ទឹក	ឬ	 	ការជន់លិចគួរតែវូ	 
	 បានបា៉ាន់បែមាណនៅពែលធ្វើការជែើសរីសទីកន្លែង	 និងរៀបចំប្លង់សមែប់ការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះ 
	 អាសន្ន	 ។	 ជមែលទីតាំងនោះមិនតែូវលើសពី	 	 5%	 	ឡើយលើកលែងតែលូបង្ហូរទឹកជាទែង់ទែយធំ	 និងបានចាត់	
	 វិធានការគែប់គែង	សំណឹកប៉ុណោ្ណោះ	ឬ	ជមែលទាបជាង	1%	ដែលតែូវធ្វើឲែយការបង្ហូរទឹកបានគែប់គែន់	។		លើសពី	
	 នែះទៀត		គែអាចតែូវការ				បែព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវការជន់លិច	ឬ		ការដក់ទឹក។		ចំណុច		 
	 ទាប	បំផុតរបស់ទីតាំងមិនតែូវតិចជាង	 3	 ម៉ែតែ	 ពីលើកមែិតអបែបបរមារបស់កម្ពស់ទឹកដែលបានបា៉ាន់សា្មាននោះ 
	 ទែ	។			សណ្ឋានដីតែូវមានលក្ខណៈសមសែបសមែប់ជីកបង្គន់ស្តុក	ហើយតែូវដឹងពីទីតាំងរបស់បង្គន់	និងហែដ្ឋារចនា	 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

 សម្ព័ន		្ធផែសែងៗទៀត	(សូមមើលបទ	ដ្ឋានស្តីពីការបនោ្ទាបង់	1-2	នៅទំព័រ	105-107	និងបទដ្ឋាន	ស្តីពីលូបង្ហូរទឹក	ទី	1	 
	 នៅទំព័រ	121)	។	
6.	 ការរៀបចំប្លង់ទីតាំងសមែប់ការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្ន	 ៖	 ការលែបមែុងទុកទីកន្លែងសមែប ់
	 មជែឈមណ្ឌល	 សា្នាក់នៅរួមគា្នា	 និងកែបាលដីសមែប់គែួសារនៅក្នុងជំរំដែលបានរៀបចំប្លង់បណោ្តាះអាសន្នគួរយល ់
	 ដឹងពីការអនុវត្តជាលក្ខណៈសង្គមដែលមានសែប់	 	 និងការបែើបែស់ធនធានរួមគា្នា	 	 ដូចជា	 ទឹក	 និងបរិកា្ខារអនាម័យ 
	 កន្លែងចម្អិនសែបៀងអាហាររួមគា្នា	 ការបែងចែកសែបៀងអាហារ	 ។ល។	 ការរៀបចំប្លង់របស់អ្នកនៅជិតខាងតែវូគំាទែ 
	 ដល់	បណ្តាញសង្គមដែលមានសែប់តែូវរួមចំណែកដល់សន្តិសុខ	 និងតែូវបង្កលទ្ធភាពដល់ការគែប់គែងខ្លួនឯងព ី
	 សំណក់បែជាជន	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ។	 គំរូប្លង់នៅក្នុងជំរំដែលបានរៀបចំប្លង់ជាបណោ្តាះ 
	 អាសន្នតែូវរកែសាឲែយបាននូវឯកជនភាព	 និងសែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់កែុមគែួសារដោយឡែកៗពីគា្នាតាមរយៈការធានាថ	 ទី	 
	 ជមែក	របស់កែុមគែួសារ		និមួយៗបើកចំហទៅកាន់ទីកន្លែងរួមគា្នា	ឬ		ទីកន្លែងដែលគែសមែំងទុកសមែប់បែើបែស់	 
	 របស់កែុមគែួសាជំនួសឲែយការនៅទល់មុខគា្នានឹងចែកចែញចូលរបស់ទីជមែកផែសែងទៀត	 ។	 ទីកន្លែងរស់នៅដែល 
	 មានសុវត�ិភាពរួមគា្នា	 សមែប់	 បែជាជនភៀសខ្លួន	 ដោយរាប់បញ្ចលូទំាងចំនួនដ៏ចែើននែមនុសែសពែញវ័យដែលនៅ 
	 លីវ	 ឬ	 កុមារដែលពំុមានសាច់ញាតិគួរតែវូបានគែផ្តល់ឲែយ	 ។	 ចំពោះការតាំងទីលំនៅដច់ៗពីគា្នា	គោលការណ៍នែការ 
	 រៀបចំប្លង់សមែប់ភាពជាអ្នកជិតខាងគា្នា	ក៏តែវូអនុវត្តដែរ	ដូចជា	កែមុគែសួារដែលវិលតែលប់ទៅកាន់តំបន់ភូមិសាសែ្ត 
	 ដែលបានកំណត់	 ឬ	 កំណត់អត្តសញ្ញាណគែួសារមា្ចាស់ផ្ទះបន្តបនា្ទាប់គា្នាពីមួយទៅមួយ	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការ 
	 ការ	ពារទី	1	នៅទំព័រ	33)	។

7.	 កែឡាផ្ទែរបស់ជំរំដែលបានរៀបចំប្លង់	ឬ	តាំងទីលំនៅដោយខ្លួនឯង			៖			ចំពោះការតាំងទីលំនៅជាបែភែទជំរំកែឡា 
	 ផ្ទែដែលអាចបែើបែស់បានអបែបរមា	គឺ		45			ម៉ែតែការ៉ែសមែប់មនុសែសមា្នាក់ៗដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកែបាលដីសមែប ់
	 គែសួារផងដែរគួរតែវូបានផ្តល់ឲែយ	។	ទំហំនែះតែវូមានកន្លែងចំាបាច់សមែប់ធ្វើផ្លវូ	និងផ្លវូថ្មើរជើង	កន្លែងចម្អនិ	ម្ហបូ	កែ 
	 ផ្ទះ	ឬ	កន្លែងចម្អនិម្ហបូរួមគា្នា	អាគារសិកែសា	និងទីកន្លែងកមែសាន្ត	កន្លែងអនាម័យ	ចនោ្លាះទប់សា្កាត់អគ្គភ័ីយ	ការិយល័យ 
	 	រដ្ឋបាល	 កន្លែងស្តុកទឹក	 កន្លែងបែងចែក	 ទីផែសារ	 កន្លែងស្តុក	 និង	 សួនដំណំ	 សមែប់ផ្ទះបាយដែលបានកំណត ់
	 សមែប់កែុមគែួសារនិមួយៗ	។	 ទីណដែលសែវាកម្មរួមគា្នាអាចផ្តល់ឲែយបានដោយអាគារ	ដែលមានសែប់	 ឬ	អាគារ	 
	 បន�ែម	 នៅខាងកែកន្លែងតាំងទីលំនៅដែលគែរៀបចំប្លង់	 ទំហំកែឡាផ្ទែដែលអាចបែើបែស់បានអបែបបរមាតែូវមាន 
	 ទំហំ	30	ម៉ែតែការ៉ែសមែប់	មនុសែសមា្នាក់ៗ	។	ការរៀបចំប្លង់ទីកន្លែងក៏តែូវពិចារណផងដែរពីការផ្លាស់ប្តូរបែជាជន។ 
	 បែសិនបើគែមិនអាចផ្តល់ឲែយនូវកែឡាផ្ទែអបែបបរមាទែនោះ	 ផលវិបាកក្នុងការកាន់កាប់ដែលមានដង់សុីតែកាន់តែខ្ពស ់
	 គួរតែូវបានកាត់បន�យ	 ឧទាហរណ៍	 តាមរយៈការធានាឲែយមានការចែកដច់ពីគា្នាគែប់គែន់	 និងឯកជនភាពរវាង 
	 កែុមគែួសារនិមួយៗ	ទីកន្លែងសមែប់អាគារផែសែងៗដែលតែូវការ	។ល។

8.	 សុវត�ភិាពពីអគ្គភ័ិយ	 ៖	 បា៉ាន់បែមាណពីហានិភ័យនែអគ្គភ័ិយដើមែបីជូនដំណឹងពីការរៀបចំប្លង់ទីកន្លែងសមែប់ការតាំង 
	 ទីលំនៅរួមគា្នាបណោ្តាះអាសន្ន	 និងការរៀបចំជាកែុមនូវទីជមែករបស់កែុមគែួសារនិមួយៗ។	 សកម្មភាពកាត់បន�យ 
	 នានាតែូវបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ចនោ្លាះទប់សា្កាត់អគ្គិភ័យដែលមានទំហំ	 30	 ម	 រៀងរាល់	 300	 ម	នែតំបន់ដែលនឹងតែូវ 
	 សាងសង់		និងចនោ្លាះអបែបបរមាទំហំ	2	ម	(ប៉ុនែ្តយកល្អតែូវមានកម្ពស់	2	ដងលើកម្ពស់	រចនាសម្ព័ន្ធទូទៅណមួយ)	 
	 រវាងអាគារ	ឬ	ទីជមែកនិមួយៗដើមែបីការពារកុំឲែយអាគារដួលរលំប៉ះអាគារដែលនៅជាប់ៗគា្នា	។	ការធ្វើការចម្អិនអាហារ
	 ដែលគែពែញចិត្ត	 និងការបែើបែស់ចងែ្កាន	 ឬ	 ចងែ្កានកម្តាក៏តែូវជូនដំណឹងផងដែរ	 ពីការរៀបចំប្លង់ទីកន្លែងទូទៅ	 
	 និង	 ការចែកឲែយដច់ពីគា្នាបែកបដោយសុវត�ិភាពនែទីជមែករបស់កែុមគែួសារ	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិន 
	 មែនជាសែបៀងអាហារទី	4	នៅទំព័រ	274	)	។
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

9.	 ហានិភ័យដោយសារភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	 ៖	 តំបន់នានាដែលទាប	 កម្ទែចកម្ទដីែលបណ្តាលមកពីគែះមហន្តរាយអាគារ	 
	 ទំនែរ	 និងរណ្តាផែសែងៗ	 ដូចជា	 រណ្តាដែលបង្កើតឡើងពីការបែើបែស់ដីតាមមូលដ្ឋានសមែប់ការសាងសង់អាច 
	 ផ្តល់នូវទីកន្លែងសមែប់ក៏កើតសត្វល្អិតផែសែងៗដែលអាចបង្កឲែយមានហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់បែជាជនដែល 
	 រស់	នៅកែបែរៗនោះ		។		ចំពោះការតំាងទីលំនៅរួមគា្នាបណោ្តាះអាសន្នវិញ	ការជែើសរីសទីកន្លែងសមសែប	និងការកាត់		
	 បន�យហានិភ័យដោយសារភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	 គឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការកាត់បន�យផលប៉ះពាល់នែជំងឺដែលកើត 
	 ចែញពីភា្នាក់ងរចម្លងរោគទៅលើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងភា្នាក់ងរ 
	 ចម្លងរោគទី	1-3	នៅទំព័រ	111-116)	។

បទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅទី	3	៖	ទំហំទីកន្លែងសមែប់រស់នៅដែលបិទបាំង

បែជាជនមានទីកន្លែងសមែប់រស់នៅគែប់គែន់	ដែលផ្តល់នូវភាពសុខសែលួ	ដោយសារកម្ដោ	ខែយល់អាកាសបរិសុទ្ធ	
និងការការពារពីបរិយកាសខាងកែ	 ដោយធានាបាននូវឯកជនភាព	 សុវត�ិភាព	 និងសុខភាពរបស់ពួកគែ	
ហើយដែលធ្វើឲែយសកម្មភាពរបស់កែុមគែួសារ	និងការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតសំខាន់ៗតែូវបានអនុវត្ត	។

សកម្មភាពសំខាន់	ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 ធានាថ	 កែុមគែួសារនិមួយៗដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានទីកន្លែងរស់នៅដែលមានទីធា្លាបិទបាំងគែប់គែន់	 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)	។

	 បង្កលទ្ធភាពឲែយមានការញែកដច់ពីគា្នាដោយសុវត�ភិាព	 និងឯកជនភាពទៅតាមតមែូវការរវាងភែទ	 រវាងកែុមអាយុ	 
	 ខុសៗគា្នា	 និងរវាងកែមុគែសួារដែលបានបែកបាក់គា្នានៅក្នុងកែុមគែួសារដែលបានលើឡើងនូវតមែូវការ	 (សូមមើល 
		 សែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 ធានាថ	 សកម្មភាពរបស់កែុមគែួសារ	 និងរបរចិញ្ចឹមជីវិតសំខាន់ៗអាចអនុវត្តនៅក្នុងកន្លែងសមែប់រស់នៅ	 ឬនៅ	  
	 កន្លែងជិតៗនោះបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។

	 លើកកម្ពស់ការបែើបែស់ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក	 និងសមា្ភារៈផែសែងៗដែលសាុំទៅនឹងបែជាជនដែលទទួល 
		 រងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 ហើយនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	 តែូវមានលក្ខណៈអាចទទួលយកបាន 
	 ផ្នែកវបែបធម៌	និងសង្គម	និងមាននិរន្តរភាពផ្នែកបរិសា្ថាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5-6	)	។

	 បា៉ាន់បែមាណពីល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុជាក់លាក់សមែប់គែប់រដូវកាលទាំងអស់	 ដើមែបីផ្តល់នូវផសុភាពផ្នែកកម្ដោ	  
	 ឲែយបានចែើន		មានពន្លឺចែញចូល		និងការការពារ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7-10)	។	

សូចនាករសំខាន់	ៗ	៖	(តែូវអាន	រួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	

	 បុគ្គលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់មានកែឡាផ្ទែសមែប់រស់នៅអបែបបរមាដំបូងចំនួន	 3,5	 ម2	 សមែប់ 
	 មនុសែសមា្នាក់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2	)	។

	 ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក	 និងសមា្ភារៈទាំងអស់ឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានបច្ចែកទែស	 	 និងបទដ្ឋានអនុវត្តការងរ	 
	 ដែលបានឯកភាពគា្នា	ហើយអាចទទួលយកបានទៅតាមលក្ខណៈវបែបធម៌	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-10	)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 អាកាសធាតុ	 និងបរិបទ	 ៖	នៅពែលអាកាសធាតុតែជាក់	 ការធ្វើសកម្មភាពតាមធម្មតារបស់កែុមគែួសារនិមួយៗតែូវ 
	 បែពែឹត្តិទៅនៅក្នុងទីកន្លែងដែលបិទបាំងហើយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់អាចចំណយពែលវលាយ៉ាង 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

	 ចែើននៅក្នងុកន្លែងនោះ	ដើមែបីធានាបាននូវផសុខភាពដោយសារមានកម្ដោគែប់គែន់	។	នៅតាមតំបន់ទីកែងុសកម្មភាព		 
	 ជាទូទៅរបស់កែមុគែសួារធ្វើឡើងនៅក្នងុកន្លែងដែលមានការបិទបំាង	 ដោយសារជាទូទៅទីកន្លែងខាងកែដែលនៅ 
	 ជិតៗនោះមានតិចតួចដែលអាចបែើបែស់បាន	 ។	 កែឡាផ្ទែបិទបាំងចំនួនលើសពី	 3,5ម2	 សមែប់មនុសែសមា្នាក់ 
		 ក៏ជារឿយៗក៏តមែវូឲែយមានផងដែរដើមែបីឆ្លើយតបនឹងការគិតគូរទំាងនែះ	 ។	 កម្ពស់ពីកមែលទៅពិតានក៏ជាកតា្តាសំខាន់ 
	 មួយដែរ	ដោយសារកម្ពស់កាន់តែខ្ពស់ឡើង	 អាចសមសែបនៅក្នុងពែលមានអាកាសធាតុកៅ្តា	 និងស្អុះសា្អាប់	 ដើមែបី	 
	 បន�ែម	នូវខែយល់ចែញចូល	 ខណៈដែលកម្ពស់កាន់តែទាបអាចសមសែបនៅពែលអាកាសធាតុតែជាក់ដើមែបីកាត់បន�យ 
	 ជាអតិបែបរមា	នូវទំហំផ្ទែខាងក្នុងដែលតែូវការកម្ដោ		។		នៅពែលអាកាសធាតុកាន់តែកៅ្តា	ទីកន្លែងខាងកែដែលមាន 
	 ម្លប់នៅជិតៗទីជមែកអាចតែូវបានបែើបែស់សមែប់ការរៀបចំ	 និងចម្អិនសែបៀងអាហារ	 	 ។	 	 ដំណោះសែយផ្នែកទ ី
	 ជមែកបែហែលជាតែូវសមែបទៅតាមអាកាសធាតុដែលខុសគា្នាយ៉ាងខា្លាំងចាប់ពីរាតែីតែជាក់		និងរដូវរំហើយរហូតដល់
	 ពែលថ្ងែកៅ្តាហែង	 និងរដូវកៅ្តា	 ។	 	នៅទីកន្លែងដែលមិនអាចផ្ដល់សមា្ភារៈសមែប់ទីជមែកឲែយបានពែញលែញនោះ 
	 សមា្ភារៈសង់ដំបូលដើមែបីផ្តល់កន្លែងបិទបំាងអបែបបរមាគួរតែវូបានផ្ដល់អាទិភាព		។		បរិវែណបិទបំាងអាចនឹងមិនផ្តល់		នូវ
	 ការការពារដែលចាំបាច់ពីអាកាសធាតុទែ	 ឬក៏មិនអាចការពារសន្តិសុខ	 ឯកជនភាព	 ឬ	 សែចក្តីថ្លែថ្នូរបានដែរ	 
	 ហែត		ុដូច្នែះ	ហើយ	គួរចាត់វិធានការដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែវូការទំាងនែះឲែយបានឆប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	(សូម			
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។	

2.	 រយៈពែល	 ៖	 ចំពោះលទ្ធផលភា្លាមៗរបស់គែះមហន្តរាយ	 ជាពិសែសនៅក្នងុល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលមានអាកាសធាតុដ៏អាកែក់	 
	 ហើយសមា្ភារៈសមែប់សាងសង់ទីជមែកនៅពុំទាន់មានគែប់គែន់នៅឡើយ	 កែឡាផ្ទែបិទបាំងដែលមានទំហំតូច	 
	 ជាង	3,5ម2		ក្នុងមនុសែសមា្នាក់អាចមានលក្ខណៈសមសែបដើមែបីសងែ្គោះអាយុជីវិត		និងដើមែបីផ្តល់ទីជមែករយៈពែល
	 ខ្លីឲែយបានគែប់គែន់	 ។	 ក្នុងករណីបែបនោះ	កែឡាផ្ទែបិទបាំងតែូវមានទំហំរហូតដល់	 3,5ម2	 ក្នុងមនុសែសមា្នាក់	ឲែយបាន 
	 ឆប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើសុខភាពនិង	សុខមាល 
	 ភាពរបស់បែជាជនដែលសា្នាក់នៅ	 ។	 បែសិនបើទំហំ	 3,5ម2	 ក្នុងមនុសែសមា្នាក់មិនអាចសមែចបានទែនោះ	 ឬទំហ	ំ 
	 លើស	ពីទំហំ	 មធែយមដែលបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ឬ	 អ្នកជិតខាងបានបែើបែស់នោះផលប៉ះពាល់ទៅ 
	 លើសែចក្តីថ្លែថ្នូរ	សុខភាព	និងឯកជនភាពនែផ្ទែកែឡាបិទបាំងដែលបានកាត់បន�យគួរតែូវបានគិតគូរពិចារណ។
	 ការសមែចចិត្តផ្តល់ផ្ទែកែឡាតិចជាង	 3,5ម2	 ក្នងុមនុសែសមា្នាក់គួរតែវូបានកំណត់អមទៅដោយវិធានការនានា	 ដើមែបី	 
	 កា	 ត់បន�យឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	ដំណោះសែយទីជមែកបណោ្តាះអាសន្ន	
	 ឬ	 អន្តរកាលអាចនឹងតមែូវ	 ឲែយមានដើមែបីផ្តល់ទីជមែកឲែយបានគែប់គែន់សមែប់រយៈពែលអូសបនា្លាយ	 ឆ្លងកាត់ 
	 អាកាសធាតុតាមរដូវកាលខុសៗគា្នានិងអាចសមែប់រយៈពែលចែើនឆ្នាំផងដែរ	 ។	 ផែនការឆ្លើយតបដែលបាន 
	 ពែមពែៀងជាមួយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន	 ឬ	 អ្នកផែសែងៗទៀតតែូវធានាថ	ទីជមែកបណោ្តាះអាសន្ន	 ឬ	អន្តរកាលមិនតែូវ 
	 បានអនុញ្ញាតឲែយកា្លាយទៅជា	លំនៅដ្ឋានអចិន្តែយ៍៍ដោយមិនគោរពតាមអ្វីដែលបានពែមពែៀងនោះឡើយ	។	

3.	 ការអនុវត្តតាមវបែបធម៌	 សុវត�ិភាព	 និងឯកជនភាព	 ៖	 ការអនុវត្តតាមមូលដ្ឋានដែលមានសែប់នៅក្នុងការបែើបែស ់
	 ទីកន្លែងសមែប់រស់នៅដែលបិទបាំង	 ឧទាហរណ៍	 ការរៀបចំកន្លែងដែក	 និងការសា្នាក់នៅរបស់សមាជិកគែួសារ 
	 ដែលមានចំនួនចែើនគួរតែបែប់ឲែយដឹងពីកែឡាផ្ទែដែលតែូវការ	 ។	 ការពិគែះយោបល់តែូវបញ្ចូលសមាជិកនានា 
	 របស់កែុមងយរងគែះ	និងអ្នកដែលយកចិត្តទុកដក់ចំពោះបុគ្គលទាំងនោះ		។		គួរផ្ដល់ឱកាសឲែយចែកជាចំណែក
	 តូចៗនៅក្នងុទីជមែករបស់កែុមគែួសារនិមួយៗ	 ។	នៅក្នុងការសា្នាក់នៅរួមគា្នា	 ការរៀបចំជាកែុមនែគែួសារដែលមាន 
	 ការពាក់ព័ន្ធផ្លូវចែញចូលដែលបានរៀបចំប្លង់យ៉ាងតែឹមតែូវតាមរយៈកែឡាផ្ទែដែលគែបដណ្តប់	 និងសមា្ភារៈនានា 
	 សមែប់ជែើសរីសទីកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួន	 និងកែុមគែួសារអាចជួយដល់ការផ្តល់ឯកជនភាព	 និងសុវត�ិភាពផ្ទាល់ខ្លួន 
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 បានគែប់គែន់	។	ផលបែយោជន៍ផ្នែកចិត្តសាសែ្តសង្គមពីការធានាឲែយមានការផ្តល់ទីកន្លែង			និងឯកជនភាពឲែយ	បាន 
	 គែប់គែន់	 ខណៈដែលការកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវចំនួនមនុសែសកកកុញគួរតែូវបានលើកកម្ពស់	 ឲែយមានកមែិត 
	 អតិបែបរមាទំាងនៅក្នងុទីជមែករបស់គែួសារនិមួយៗ	 និងការសា្នាក់នៅរួមគា្នាបណោ្តាះអាសន្ន	 (សូមមើលគោលការណ ៍
	 ស្តីពីការការពារទី	1	នៅទំព័រ	33)។	

4.	 សកម្មភាពតាមកែុមគែួសារ	 និងរបរចិញ្ចឹមជីវិត	 ៖	 ទំហំកែឡាផ្ទែបិទបាំងតែូវផ្តល់ទីកន្លែងសមែប់សកម្មភាព	 
	 ទំាងឡាយដូចខាងកែម	៖	ដែក	បោកគក់	និងស្លៀកពាក់	ថែទំាទារក	កុមារ	អ្នកជំងឺ	ឬ	ជនពិការ	ស្តកុ	សែបៀង	អាហារ	 
	 ទឹកទែពែយសមែបត្តិរបស់គែួសារ	 និងមូលធនសំខាន់ៗផែសែងៗទៀត	 ការចម្អិនអាហារ	 និងការទទួលទាននៅក្នុងផ្ទះ	នៅ	 
	 ពែលចាំបាច់	 ហើយនឹងកន្លែងជួបជុំគា្នាជាធម្មតារបស់សមាជិកក្នុងគែួសារ	 ។	 ការរៀបចំប្លង់ទំហំកែឡាផ្ទែបិទបាំង 
	 ជាពិសែសកន្លែងចំហ	 និងផ្នែកតូច	 គួរពងែកីការបែើបែស់ឲែយអស់លទ្ធភាពនូវផ្ទែខាងក្នុង	 និងផ្ទែខាងកែដែលនៅ 
	 ជាប់គា្នាទំាងឡាយ	។	

5.	 ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក	សមា្ភារៈ	 និងការសាងសង់		៖	 	 ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែកដែលបានកំណត់	មានដូចជា		 
	 កៅស៊ូតង់សមែប់គែួសារ	កញ្ចប់ឧបករណ៍សមែប់ទីជមែក	កញ្ចប់សមា្ភារៈផែសែងៗ		ឬ		អាគារដែលរៀបចំតាមផ្នែកគួរ	
	 តែូវបានផ្តល់នៅកន្លែងណដែលជមែើសផ្នែកទីជមែកកែយពែលមានគែះមហន្តរាយនៅតាមមូលដ្ឋានមិនទាន់មាន 
	 គែប់គែន់ឬ	ពុំអាចទែទែង់បែកបដោយនិរន្តរភាពដោយបរិសា្ថានធម្មជាតិនៅតាមតំបន់នោះ	។	 	នៅកន្លែង	ដែល	កៅ	 
	 សូ៊បា្លាស្ទីកដែល	មានដក់របារតែូវបានគែផ្តល់ឲែយជារបស់របរសងែ្គោះបនា្ទាន់សមែប់ទីជមែកក្នុងពែលមានគែះ	អា	សន្ន 
	 វាតែូវតែបំពែញបន�ែមដោយកែណត់សំពត់		ឧបករណ៍	សមា្ភារៈជួសជុល	និងសមា្ភារៈសមែប់ទប់ផែសែងៗ	ដូចជា	បង្គល
	 ឈើ	ឬ	ផ្នែកផែសែងៗនែគែងដែលអាចរកបាននៅក្នងុមូលដ្ឋាន	។	ឧបករណ៍បែបនែះមួយចំនួន	ឬ	 	 ដំណោះ	សែយ 
	 ទីជមែកដែលបានកំណត់តែវូឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានបច្ចែកទែស	 និងបទដ្ឋានជាតិ	 និងអន្តរជាតិដែលបានឯក	ភាព 
	 គា្នា	 ហើយតែូវមានលក្ខណៈអាចទទួលយកបានចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់។	 នៅពែលដែល 
	 	មានតែផ្នែកខ្លះនែសមា្ភារៈសមែប់ទីជមែកជាមូលដ្ឋានតែូវបានផ្តល់ឲែយ		(ឧ.	កៅស៊ូបា្លាស្ទីក)	ចូរបា៉ាន់បែមាណ	និង 
	 កាត់បន�យនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានណមួយទៅលើសែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន	 ឬ	 បរិសា្ថានធម្មជាត ិ
	 ពី	បែភពរបស់សមា្ភារៈផែសែងៗទៀតដែលតែូវការចាំបាច់	(ឧ.	បង្គលឈើសមែប់ធ្វើគែង)	។		លទ្ធភាពផ្នែកបច្ចែក 
	 	ទែស	 និងហិរញ្ញវត�ុរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដើមែបីថែទាំនិងជួសជុលទីជមែករបស់ខ្លួនក៏តែូវបង្ហាញ 
	 ឲែយដឹងពីបទដ្ឋានបច្ចែកទែសរបស់សមា្ភារៈ	 និងបច្ចែកវិទែយាផែសែងៗដែរ	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនជា 
	 សែបៀងអាហារទី	5	នៅទំព័រទី	276)	។		ការតែួតពិនិតែយជាទៀងទាត់គួរតែូវបានអនុវត្តដើមែបីធានាថ		ការអនុវត្ត 
	 ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែកនៅតែមានភាពគែប់គែន់សមែប់រយៈពែលកែយៗទៀត	។	

6.	 ការរចនាម៉ូដដោយមានការចូលរួម	 ៖	 	 សមាជិកទាំងអស់របស់គែួសារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់និមួយៗគួរចូល	 
	 រួមឲែយបានចែើនបំផុត	 តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងការកំណត់ពីបែភែទ	 នែជំនួយផ្នែកទីជមែកដែលគែតែូវផ្តល់ឲែយ។	 
	 ជមែើសនានារបស់កែុម	 ឬ	 បុគ្គលទាំងឡាយដែលតែូវចំណយពែលកាន់តែចែើននៅក្នុងទីកន្លែងរស់នៅដែលបិទ 
	 បាំងនិងអ្នកទាំងឡាយដែលមានតមែូវការចែញចូលជាក់លាក់គួរតែូវបានផ្តល់អាទិភាព	។			ចំណុចនែះគួរតែូវបាន
	 បែប់ឲែយដឹងតាមរយៈការបា៉ាន់បែមាណនានាពីលំនៅដ្ឋានទូទៅដែលមានសែប់។	 ធ្វើឲែយកែុមគែួសារនានាដឹងពីគុណ	 
	 វិបត្តិ	 ពែមទាំងគុណសមែបត្តិនានានែទមែង់	 "ទំនើប"	 នែការសាងសង់	 និងសមា្ភារៈដែលគែពុំសា្គល់ដែលអាច	នឹងតែូវ 
	 បានគែមើលឃើញថ	កំពុងធ្វើឲែយបែសើរឡើងនូវសា្ថានភាពសង្គមរបស់កែុមគែួសារទាំងនោះ	(សូមមើលបទដ្ឋាន 
	 ស្នូល		ទី	1	នៅទំព័រ	55)	។	

7.	 នៅពែលអាកាសធាតុកៅ្តា	ស្អុះសា្អាប់	 ៖	 ទីជមែកគួរតែវូបានគែណែនំា	 និងរចនាមូ៉ដដើមែបីឲែយមានខែយល់ចែញចូលកមែិត	 
	 អតិបែបរមា	 និងកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវការចូលពន្លឺពែះអាទិតែយដោយផ្ទាល់	 ។	 ដំបូលគួរតែមានជមែលសមសែប 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

	 សមែប់អតិបែបរមា	 និងកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវការចូលពន្លឺពែះអាទិតែយដោយផ្ទាល់	 ។	 ដំបូលគួរតែមាន	ជមែល	 
	 សមសែបសមែប់ឲែយទឹកភ្លៀងហូរដោយមានដំបូលលយចែញធំៗ	 	 លើកលែងតែនៅតាមទីតាំងនានាដែលងយរង 
	 គែះដោយសារខែយល់បក់ខា្លាងំបុ៉ណោ្ណោះ	។	ការសាងសង់ទីជមែកតែវូសែលដោយសារតមែវូឲែយមានបន្ទកុកម្ដោទាប	។			 
	 គួរធានាឲែយមានលូបង្ហូរទឹកលើដីគែប់គែន់នៅជុំវិញទីជមែក	 ជាមួយនឹងការបែើបែស់កមែលខ្ពស់ដើមែបីកាត់បន�យ 
	 ជាអតិរមានូវហានិភ័យពីទឹកហូរចូលទៅក្នុងទីកន្លែងបិទបាំងនោះ	។

8.	 នៅពែលបរិយកាសកៅ្តា	 ស្ងួត	 ៖	 ការសាងសង់តែូវធ្ងន់ដើមែបីធានាបន្ទុកកម្ដោខ្ពស់ដែលអាចឲែយមានការផ្លាស់ប្តូរគា្នានូវ 
	 សីតុណ្ហាភាពនៅពែលយប់	និងពែលថ្ងែដើមែបីឲែយមានភាពតែជាក់	និងកម្ដោឆ្លាស់គា្នានៅខាងក្នុង	ឬ	សែលដោយមាន	 
	 អ៊ីសូឡង់គែប់គែន់	។	គួរមានការបែុងបែយ័ត្ននៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់ដោយបែើបែស់វត�ុដែលធ្ងន់នៅ 
	 តាមតំបន់ដែលមានហានិភ័យដោយសារការរញ្ជួយដី	 ។	បែសិនបើមានតែកៅស៊ូបា្លាស្ទីក	 ឬ	កៅស៊ូតង់	នោះគួរតែធ្វើ	 
	 ដំបូលពីរជាន់ដោយមានខែយល់ចែញចូលរវាងសែទាប់ទាំងពីរដើមែបីកាត់បន�យការទទួលកម្ដោពីការចាំងពន្លឺ	 ។	 ការ	 
	 បើកចំហទា្វារ	និងបង្អួចដែលស�ិតនៅឆ្ងាយពីទិសដៅនែខែយល់បក់	និងកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវកម្ដោពីខែយល់កៅ្តា	និង 
	 កម្ដោនែការចាំងពន្លឺពីទីកន្លែងនានាដែលនៅជុំវិញ។	 គែគួរធ្វើកមែលដែលទៅដល់ជញ្ជាំងខាងកែដោយពុំមាន	 
	 ចនោ្លាះដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវធូលីដី	និងការជែៀតចូលនែភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	។

9.	 នៅពែលអាកាសធាតុតែជាក់	 ៖	 	 តមែវូឲែយមានសំណង់ធន់ធ្ងន់ដែលមានបន្ទកុកម្ដោខ្ពស់សមែប់ទីជមែកនានាដែលគែ	 
	 រស់នៅពែញមួយថ្ងែ	។			សំណង់ធន់ធ្ងន់ដែលមានបន្ទុកកម្ដោទាប	និងអ៊ីសូឡង់ធំ	កាន់តែសមសែបសមែប់ទីជមែក 
		 ដែលរស់នៅតែនៅពែលយប់ប៉ុណោ្ណោះ	។	កាត់បន�យលំហូរខែយល់ឲែយនៅកមែិតអបែបបរមា	ជាពិសែស	នៅជុំវិញទា្វារ	និង 
	 បង្អួចដែលបើកចំហដើមែបីធានាផសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន	 		 	 ក៏ប៉ុន្តែតែូវផ្តល់ខែយល់ចែញចូលគែប់គែន់សមែប់ចង្កាែនកម្តា	 
	 ឬ	ចង្កាែនដំស្ល	។	ចង្កាែន	ឬ	ទមែង់ផែសែងៗរបស់ចង្កាែនកម្ដោទីកន្លែងមានសារៈសំខាន់ណស់	ហើយតែូវតែមាន	 
	 លក្ខណៈសមសែបចំពោះទីជមែកនោះ	 	។	 	បា៉ាន់បែមាណ	 	 	និងកាត់បន�យគែះថ្នាក់អគ្គិភ័យដែលអាចកើតឡើង	 
	 ដោយសារការបែើបែស់ចង្កាែន	 	 និងចង្កាែនកម្តា	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារទី	 4	 
	 នៅទំព័រ	274)	គួរដក់លូបង្ហូរទឹកលើដីនៅជុំវិញទីជមែក			ហើយកមែលខ្ពស់គួរតែូវបានបែើបែស់ដើមែបីកាត់បន�យ	
	 ហានិភ័យឲែយនៅមានកមែិតអបែបបរមាដោយសារទឹកភ្លៀង	 	 ឬ	 	 ការរលាយពែិលកុំឲែយហូរចូលទៅក្នុងទីកន្លែងរស់នៅ 
				 ហើយគួរកាត់បន�យការបាត់បង់កម្ដោក្នងុខ្លនួដោយសារកមែលឲែយនៅកមែតិអបែបបរមាតាមរយៈការធានាថ	 	 កមែល 
	 តែូវបានដក់អ៊ីសូឡង់	និងតាមរយៈការបែើបែស់កន្ទែលដែកដែលមានអ៊ីសូឡង់	ពូក	ឬ	គែខ្ពស់	(សូមមើល	បទដ្ឋាន	 
	 ស្តីពីរបស់របរមិនមែនសែបៀងអាហារទី	2	នៅទំព័រ	271)		។
 
10.	ការគែប់គែងខែយល់ចែញចូល	និងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	៖	គួរតែធ្វើឲែយមានខែយល់ចែញចូលគែប់គែន់នៅតាមទីជមែក 
	 របស់កែុមគែួសារនិមួយៗ				និងអាគារសាធារណៈផែសែងៗ	ដូចជា	សាលារៀន	និងអាគារថែទាំសុខភាពជាដើម	ដើមែបី		
	 រកែសាបាននូវបរិយកាសខាងក្នងុដែលមានសុខភាពល្អដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវឥទ្ធពិលរបស់ផែសែងពីចង្កាែនក្នងុ
	 ផ្ទះរបស់គែួសារ			និងដែលបណ្តាលឲែយមានការឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើម			និងបញ្ហាផែសែងៗ		និងកំណត់កមែិតហានិភ័យនែ 
	 ការឆ្លងជំងឺផែសែងៗ	ដូចជា	ការរីករាលដលជំងឺរបែងតាមរយៈការឆ្លងពីដំណក់សារធាតុរាវតូចៗ	។	ការអនុវត្ត	ការ 
	 សាង	សង់តាមមូលដ្ឋានការបែើបែស់ទមែង់ទីជមែកដោយបែជាជនភៀសខ្លួននិងការជែើសរីស	សមា្ភារៈគួរត	ែបង្ហាញ 
	 ឲែយដឹងពីវិធានការនានាក្នុងការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	 (សូមមើលសែវា	 សុខភាពសំខាន់ៗ	 -	 បទដ្ឋាន	ស្តីពីការ	 
	 គែប់គែងជំងឺឆ្លងទី	1	នៅទំព័រ	312	និងបទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	1-3	នៅទំព័រ	111-116)។
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

បទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅទី	4	៖	ការសាងសង់

ការអនុវត្តការសាងសង់បែកបដោយសុវត�ភិាពតាមមូលដ្ឋាន		សមា្ភារៈ		ជំនាញ		និងសមត�ភាពតែវូបានបែើបែស់ 
នៅកន្លែងសមសែបដើមែបីបង្កើនជាអតិបែបរមានូវការចូលរួមរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 និងឱកាស 
បែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងមូលដ្ឋាន។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
 

 ឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់				អ្នកមានជំនាញវិជា្ជាជីវៈខាងសាងសង់តាមមូលដ្ឋាន			និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ	
	 ចូលរួមនៅក្នុងការពែមពែៀងគា្នាលើការអនុវត្តការសាងសង់	 សមា្ភារៈ	 	 	 និងជំនាញដែលមានសុវត�ិភាពតែឹមតែូវដែល 
	 បង្កើនជាអតិបែបរមានូវឱកាសបែកបចិញ្ចឹមជីវិតតាមមូលដ្ឋាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-3)	។

	 ធានាបាននូវលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទែ	 ឬ	 ធនធានបន�ែមចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះ 
	 មហន្តរាយដែលពុំមានសមត�ភាពលទ្ធភាព	 ឬ	 ឱកាសអនុវត្តសកម្មភាពនានាដែលទាក់ទងនឹងការសាងសង់	 (សូម	 
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	1-3)	។

	 កាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវហានិភ័យ	និងភាពងយរងគែះរបស់អាគារតាមរយៈការសាងសង់	និងបទដ្ឋានបច្ចែកទែស
		 សមា្ភារៈសមសែប	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4-5)	។

	 ឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋាននានាដែលបានឯកភាពគា្នាទាក់ទងនឹងសមា្ភារៈ	 និងគុណភាពការងរ	 (សូមមើលសែចក្តី 
		 ណែនាំទី	5-6)	។

	 គែប់គែងការផ្តល់សមា្ភារៈ		កមា្លាំងពលកម្ម		ជំនួយបច្ចែកទែស		និងការសមែចតាមផ្លូវចែបាប់តាមរយៈការដែញថ្លែ 
	 លទ្ធកម្ម	និងការអនុវត្តការងររដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់តែឹមតែូវ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)	។

	 បង្កលទ្ធភាពដល់ការថែទាំ	 និងការកែលម្អទីជមែករបស់កែុមគែួសារនិមួយៗដោយការបែើបែស់ឧបករណ៍	 និង 
	 ធនធានផែសែងៗដែលមាននៅតាមមូលដ្ឋាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	8)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

 សំណង់ទាំងអស់តែូវគោរពទៅតាមការអនុវត្ត	និងបទដ្ឋានសាងសង់បែកបដោយសុវត�ិភាពដែលបានឯកភាព	(សូម 
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	2-7)	។
 
	 សកម្មភាពសាងសង់បង្ហាញពីការចូលរួមរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងបង្កើនជាអតិបែបរមានូវឱកាស	
	 ក្នុងការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាមមូលដ្ឋាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2		និង	8)	។

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ការចូលរួមរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ៖	 	 គួរមានការជូនដំណឹងពីការចូលរួមរបស់បែជាជនដែល 
	 ទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងសកម្មភាពទីជមែក	 	 និងការតាំងទីលំនៅតាមរយៈការអនុវត្តនានាដែលមានសែប់	 
	 ហើយតាមរយៈនោះ			លំនៅដ្ឋាន		និងការតាំងទីលំនៅតែូវបានរៀបចំប្លង់		សាងសង់		និងថែទាំ	។		កម្មវិធីបណ្តុះ	 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

	 បណ្តាលជំនាញ	 និងគមែងហាត់ការអាចបង្កើនជាអតិបែបរមានូវឱកាសនានាសមែប់ចូលរួមក្នុងពែលសាងសង ់
		 ជាពិសែស	 ចំពោះបុគ្គលនានាដែលពំុមានជំនាញ	 ឬ	 បទពិសោធន៍ខាងការសាងសង់ដែលតែវូការ	 ។	 សែ្តគីែប់ 
	 វ័យទំាង	អស់គួរតែវូបានលើកទឹកចិត្តឲែយចូលរួមនៅក្នងុសកម្មភាព			និងការបណ្តះុបណ្តាលអំពីទីជមែក		និងការសាងសង់	។	 
	 ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកទាំងឡាយដែលមានលទ្ធភាពតិច	ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចនានាដោយបែើកមា្លាំងកាយ	ឬ	 
	 អ្នក	ទាំងឡាយដែលកំពុងតែូវការជំនាញបច្ចែកទែស	ផ្នែកឯកទែសអាចដក់បញ្ចូលទៅក្នុងការតែួតពិនិតែយទី	តាំង	និង 
		 ការគែប់គែងសារពើភណ្ឌ			ការថែទាំកុមារ			ការផ្តល់ការសា្នាក់នៅបណោ្តាះអាសន្ន	ឬ	រៀបចំសែបៀងអាហារសមែប់អ្នក
	 ដែលចូលរួមក្នុងការងរសាងសង់	 	និងការគាំទែផ្នែករដ្ឋបាល	។	គួរធ្វើការពិចារណពីតមែូវការផែសែងៗទៀតទាក់ទង 
	 នឹងពែលវែលា		និងបែភពពលកម្មរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។			ការផ្តល់ជំនួយពីកែុមការងរកមា្លាំង 
	 ពលកម្មសហគមន៍ដោយស្ម័គែចិត្ត	ឬ	កមា្លាំងដែលចុះកិច្ចសនែយាអាចបំពែញបន�ែមនូវការចូលរួមរបស់កែុមគែួសារ	
	 និមួយៗ	។	 ជំនួយបែបនែះមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងការគាំទែដល់កែុមគែួសារដែលមានសែ្តីជាមែគែួសារ	 	ដោយ 
	 សារសែ្តីអាចស�ិតនៅក្នុងគែះថ្នាក់	 	 	 ជាពិសែសពីការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទនៅពែលស្វែងរកជំនួយសមែប់សាងសង់ទ ី
	 ជមែករបស់ខ្លួន	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	1	នៅទំព័រ	55			គោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	2	នៅទំព័រ	36	និង 
	 បទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនសែបៀងអាហារ	ទី	5	នៅទំព័រ	276)។		បែជាជនដែលមានការលំបាកក្នុងការធ្វើចលនា 
	 ផ្លាស់ទី			មនុសែសចាស់		និងអ្នកផែសែងៗទៀតដែលពុំមានលទ្ធភាពអនុវត្តសកម្មភាពសាងសង់ក៏អាចតែូវការជំនួយផង 
	 ដែរ	។	

2.	 ជំនាញ	និងបទពិសោធន៍បច្ចែកទែស	៖	ការរចនាម៉ូដ		ការសាងសង់		និងជំនាញគែប់គែងតាមលក្ខណៈបច្ចែកទែស 
	 តែមឹតែវូសមសែបបំពែញបន�ែមទៅលើជំនាញ	 និងការយល់ដឹងរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 និងផ្តល់នូវ 
		 បទពិសោធន៍ផ្នែកដំណើរការតាមលក្ខណៈបច្ចែកទែស	និងផ្លូវចែបាប់ដែលគែបង្កើតឡើង	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូល 
	 ទី	6	នៅទំព័រទី	71)	។			នៅតាមទីតាំងនានាដែលងយរងគែះដោយសារគែះមហន្តរាយតាមរដូវកាល	ឬ	តាមវដ្ត	 
	 ការចូលរួមរបស់អ្នកឯកទែសផ្នែកបច្ចែកទែសដែលមានបទពិសោធន៍ពីមុនៗមកទាក់ទងនឹងដំណោះសែយតាម 
	 មូលដ្ឋានដែលសមសែប		ឬ		ការអនុវត្តដែលបានឯកភាពអាចបង្ហាញឲែយដឹងពីដំណើរការនែការរចនាម៉ូដ	និងការ		
	 សាងសង់	។	

3.	 ការស្វែងរកបែភពសមា្ភារៈ	និងកមា្លាំងពលកម្ម		៖		ការផ្តល់យ៉ាងឆប់រហ័សនូវដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក	ឬ	សមា្ភារៈ 
	 និងឧបករណ៍នានាទោះបីជាដច់ដោយឡែក	ឬ	ក្នុងទមែង់ជាកញ្ចប់ដែលបានកំណត់ជាមុនក៏ដោយ			ក៏អាចធ្វើឲែយ 
		 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានលទ្ធភាពរចនាមូ៉ដ	ឬ	សាងសង់ទីជមែកដោយខ្លនួឯងបានដែរ	។	នៅ	កន្លែង 
	 	ដែលអាចធ្វើទៅបាន	 គួរមានការគាំទែដល់ការបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈការទិញសមា្ភារៈសាងសង ់
	 ក្នុងមូលដ្ឋាន	 ជំនាញសាងសង់ជាលក្ខណៈឯកទែស	 និងកមា្លាំងពលកម្មដែលបង្ហាញឲែយដឹងតាមរយៈការបា៉ាន ់
	 បែមាណនិងការវិភាគទីផែសារយ៉ាងឆប់រហ័ស	។			បែសិនបើការផ្តល់បែភពសមា្ភារៈតាមមូលដ្ឋានទំនងជាមានផលប៉ះ 
	 ពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងចែើនទៅលើសែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន	 ឬ	 បរិសា្ថានធម្មជាតិ	 ចំណុចដូចខាងកែមអាចនឹងតមែូវឲែយ 
	 មាន	៖	ការបែើបែស់បែភពចែើនកន្លែង			សមា្ភារៈ	ឬ	ដំណើរការផលិតតាមវិធីផែសែងទៀត			បែភពសមា្ភារៈ	ដែលមាន	 
	 បែភពតាមតំបន់	ឬ	អន្តរជាតិ	ឬ	បែព័ន្ធទីជមែកផ្តាច់មុខ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅទី	5 
	 នៅទំព័រ	 265)	។	ការបែើបែស់ឡើងវិញនូវសមា្ភារៈនានាដែលសល់ពីអាគារខូចខាត	 	 	ការកំណត់ពីសិទ្ធិទទួលបាន	 
	 សមា្ភារៈដូចនែះគួរតែូវបានផែសព្វផែសាយ	។	

4.	 ការបង្ការគែះមហន្តរាយ	 និងការកាត់បន�យហានិភ័យ	 ៖	 ភាពធន់របស់សំណង់តែូវតែមានសង្គតិភាពជាមួយ 
	 ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុ	 និងមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់ធម្មជាតិដែលគែបានដឹង	 	 ហើយគួរគិតគូរពីការកែសមែួលដើមែប ី
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ដោះសែយផលប៉ះពាល់ពីការបែបែួលអាកាសធាតុតាមមូលដ្ឋាន	។	ការផ្លាស់ប្តូរនានាចំពោះបទដ្ឋានសាងសង់		ឬ	 
	 ការងរសាងសងដ់ែលបណ្តាលមកពគីែះមហន្តរាយគរួតែវូបានអនវុត្ត	ដោយមានការពគិែះយោបលជ់ាមយួបែជាជន 
	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ	។

5.	 ការរចនាម៉ូដ			និងការសាងសង់អាគារសាធារណៈដែលមានសុវត�ិភាព	៖			អាគារសាធារណៈសមែប់ការសា្នាក់នៅ 
	 បណោ្តាះអាសន្ន	និងអចិន្តែយ៍៍	ដូចជា	សាលារៀន	និងអាគារសមែប់ថែទាំសុខភាពគួរតែូវបានសាងសង់	ឬ	ជួសជុល 
	 ដើមែបីឲែយធននឹងគែះមហន្តរាយ	 និងដើមែបីធានាសុវត�ិភាព	 និងការចែញចូលសមែប់ទាំងអស់គា្នា	 ។	អាគារ	បែប	 
	 នែះតែូវសែបទៅតាមបទដ្ឋានសំណង់ជាក់លាក់តាមផ្នែក		និងនីតិវិធីនានាដែលបានសមែច		ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង 
		 តមែូវការនានាដែលអាចចែញចូលបានសមែប់អ្នកដែលមានការលំបាកក្នុងការធ្វើចលនា	ផ្លាស់ទី		ពិបាកមើល	ឬ 
	 ពិបាកបែសែ័យទាក់ទង	។	ការជួសជុល	ឬ	ការសាងសង់អាគារបែបនែះគួរតែូវបានអនុវត្តដោយមានការពិគែះ	 
	 យោបល់ជាមួយអាជា្ញាធរមានសមត�កិច្ច	 និងបង្ហាញឲែយដឹងតាមរយៈហែដ្ឋារចនាសម្ព័ននែសែវាកម្មដែលបានឯកភាព	 
	 និងយុទ្ធសាសែ្តក្នុងការថែទាំដែលអាចធ្វើទៅបាន(សូមមើលបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់	
	 ការអប់រំពែលមានគែះអាសន្ន	(INEE)	៖	ការងរតែៀមបង្ការ	ការឆ្លើយតប	ការសា្តារឡើងវិញ)	។

6.	 បទដ្ឋានសំណង់	 ៖	 បទដ្ឋាន	 និងសែចក្តីណែនាំអំពីសំណង់គួរតែូវបានឯកភាពជាមួយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើមែបីធានា 
	 ថតមែូវការសុវត�ិភាព	និងការអនុវត្តការងរសំខាន់ៗតែូវបានឆ្លើយតប		។		ទីណដែលកែុមស្តីពីការសាងសង់តាម
		 មូលដ្ឋាន	ឬ	ថ្នាក់ជាតិដែលដក់ឲែយអនុវត្តនោះមិនតែវូបានបែកាន់ខា្ជាប់	ឬ	មិនតែវូបានពងែងឹតំាងពីដើមមក			នោះការ 
		 	អនុវត្តតាមបន�ែមគួរតែូវបានឯកភាព	 	ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីវបែបធម៌នែការសាងសង់លំនៅដ្ឋានតាមមូលដ្ឋានល័ក្ខខ័ណ្ឌ	 
	 អាកាសធាតុ	ធនធាន	សមត�ភាពក្នុងការសាងសង់	និងការថែទាំ	លទ្ធភាពចែញចូល	និងលទ្ធភាពអាចផ្គត់ផ្គង់បាន។	

7.	 ការគែប់គែងលទ្ធកម្ម	 	និងសំណង់	៖	កម្មវិធីសាងសង់គួរតែូវបានរៀបចំឡើងដើមែបីរៀបចំផែនការសកម្មភាព	។	 
	 កម្មវិធីនែះតែូវដក់បញ្ចូលការកំណត់ពែលវែលាសំខាន់ៗ		ដូចជា			កាលបរិឆ្ឆែទបញ្ចប់គោលដៅ		ការកំណត់ទីតាំង
		 ឡើង	វិញសមែប់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដើមែបីទទួលបានដំណោះសែយទីជមែក		និងការតាំងទីលំនៅ	
	 ជាក់លាក់	និងទមែង់អាកាសធាតុតាមរដូវកាល	។	សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់	ការឆ្លើយ	តបមានបែសិទ្ធិផល	និងគណនែយែយភាព 
	 ហើយបែព័ន្ធគែប់គែងការសាងសង់ទាក់ទងនឹងសមា្ភារៈ		កមា្លាំងពលកម្ម	និងការតែួតពិនិតែយ		ការដ្ឋានក៏គួរបង្កើតឡើង 
	 ផងដែរ	។	កិច្ចការនែះរាប់បញ្ចូលទាំងការស្វែងរកបែភពលទ្ធកម្ម	ការដឹកជញ្ជូន		ការបែើបែស់		និងការគែប់គែងចាប ់
	 តាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការដ្ឋានដោយឡែកៗតាមតមែូវការ	 (សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	 -	 បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរ 
	 សែបៀងអាហារទី	4	នៅទំព័	188)	។	

8.	 ការកែលម្អ		និងការថែទាំ		៖		ដោយសារការឆ្លើយតបផ្នែកទីជមែកក្នុងដំណក់កាលដំបូងជាទូទៅផ្តល់តែកមែិត	 
	 អបែបបរមានែទីកន្លែងបិទបាំង		និងជំនួយផ្នែកសមា្ភារៈប៉ុណោ្ណោះ		ទើបបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នឹងតែូវការ 
	 ស្វែងរកមធែយាបាយផែសែងៗទៀតក្នុងការបង្កើតទំហំ	ឬ	គុណភាពរបស់ទីកន្លែងបិទបាំងដែលបានផ្តល់ឲែយ	។	ទមែង់		 
	 នែ	ការសាងសង់	 និងសមា្ភារៈដែលបែើបែស់តែូវបង្កលទ្ធភាពឲែយកែុមគែួសារនិមួយៗអាចថែទាំ	 និងកែសមែួល	 ឬ	 
	 កែលម្អទីជមែកបន�ែមដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការរយៈពែលវែងរបស់ខ្លួនដោយបែើបែស់ឧបករណ៍	 និងសមា្ភារៈ 
	 ដែលអាចរកបានក្នុងមូលដ្ឋាន	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារទី	5	នៅទំព័រ	276)	។	



265

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

បទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅទី	5	៖	ផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថាន

ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក	និងការតំាងទីលំនៅ	និងការកំណត់ពីបែភពសមា្ភារៈ	និងបច្ចែកទែសក្នងុ	ការសាងសង់ 
ដែលបែើបែស់ជួយកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិក្នងុមូលដ្ឋាន។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បា៉ាន់បែមាណ	 និងវិភាពពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននែគែះមហន្តរាយទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិក្នុងមូលដ្ឋាន	 និង 
	 ហានិភ័យ	និងភាពងយរងគែះផ្នែកបរិសា្ថាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 គិតគូរពិចារណពីវិសាលភាពនែធនធានធម្មជាតិ	 ក្នុងមូលដ្ឋានដែលមាននៅពែលរៀបចំប្លង់ទីតាំងបណោ្តាះអាសន្ន	  
	 ឬ	អចិន្តែយ៍របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-3)	។

	 គែប់គែងធនធានបរិសា្ថានធម្មជាតិក្នុងមូលដ្ឋានដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការកំពុងបន្ត	 	 និងពែលអនាគតរបស ់
	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-3)	។

	 កាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើធនធានបរិសា្ថានធម្មជាតិក្នុងមូលដ្ឋានដែលអាចបណ្តាល 
	 មកពីការផលិត		និងការផ្គត់ផ្គង់សមា្ភារៈសំណង់	និងដំណើរការសាងសង់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-4)	។

	 រកែសាទុកដើមឈើ	និងរុក្ខជាតិផែសែងៗទៀតនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានដើមែបីបង្កើនការទាក់ទាញទឹកភ្លៀងកាត់	
	 បន�យជាអតិបែបរមានូវការសឹករែចរិលដី	និងផ្តល់ម្លប់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

	 សា្តារឡើងវិញនូវទីតាំងសមែប់ការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាបណោ្តាះអាសន្នឲែយដូចល័ក្ខខ័ណ្ឌដើមរបស់វានៅពែលលែង 
	 តែូវការទីកន្លែងទាំងនោះទៀត	លើកលែងតែគែមិនឯកភាពប៉ុណោ្ណោះ	(សូមមើលចំណុះបន�ែមទី	6)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 ការរៀបចំផែនការសមែប់ការវិលតែឡប់ទៅវិញការធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ	ឬ	ការតំាងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្នទំាងអស់	 
	 បង្ហាញថ	ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិតែូវបានកាត់បន�យជាអតិបែបរមា	និង/ឬ	សមែល	(សូុម 
	 មើលសែចក្តីណែនាំទី	1-6)	។

	 ដំណើរការសាងសង់	 និងការស្វែងរកបែភពសមា្ភារៈសមែប់ដំណោះសែយទីជមែកទាំងអស់បង្ហាញថផលប៉ះពាល់	 
	 អវិជ្ជមានទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិតាមមូលដ្ឋានតែូវបានកាត់បន�យជាអតិបែបរមា	 	 	 និង/ឬ	 	 សមែល	 (សូមមើល 
	 សែចក្តីណែនាំទី	4)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការបា៉ាន់បែមាណអំពីបរិសា្ថាន	 ៖	 ផលប៉ះពាល់នែគែះមហន្តរាយទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិគួរតែូវបានបា៉ាន់បែមាណ 
		 ដើមែបីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពឆ្លើយតប		និងសមែលតាមតមែូវការ		។		គែះមហន្តរាយធម្មជាតិជាចែើន		ដូចជា	 
	 ការរអិលបាក់ដីជារឿយៗ	 គឺជាលទ្ធផលផ្ទាល់នែការគែប់គែងមិនតែឹមតែូវលើធនធានបរិសា្ថានធម្មជាតិ	 ។		 មែយា៉ាងវិញ 
	 ទៀត	 វាអាចដោយសារតែហានិភ័យ	 ឬ	 ភាពងយរងគែះផ្នែកបរិសា្ថានដែលមានសែប់	 ដូចជាការជន់លិចតាមរដូវ 
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 	កាលនៅតាមតំបន់ទាបៗ	ឬ	កង្វះធនធានបរិសា្ថានធម្មជាតិដែលអាចបែមូលផលបានដោយសុវត�ិភាព។	 	ផ្លូវថ្នល ់
	 ការយល់ដឹងពីហានិភ័យទាំងនែះមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងការផែសព្វផែសាយពីផែនការតាំងទីលំនៅ		និងដើមែបីធានា	 
	 ថភាពងយរងគែះនានាដែលបានដឹងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងផលប៉ះពាល់ពីបមែបមែួលអាកាសធាតុផងដែរតែូវ 
	 បានដោះសែយជាផ្នែកមួយនែការឆ្លើយតប	។

2.	 និរន្តរភាព	និងការគែប់គែងធនធានបរិសា្ថាន		៖			នៅទីណតែវូការធនធានបរិសា្ថានដើមែបីគំាទែដល់ការបង្កើននិរន្តរភាព	
សមែប់ការតាំងទីលំនៅរបស់មនុសែសនៅមានកមែិត		តមែូវការដែលគា្មាននិរន្តរភាពណមួយបែបនែះទៅលើបរិសា្ថាន
ធម្មជាតិគួរតែូវបានកាត់បន�យ	។	ទីណដែលមានធនធានធម្មជាតិដូចនែះការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្ន
គួរតែវូបានគែប់គែងដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវការខូចខាតដល់បរិសា្ថាន។		ការផ្គត់ផ្គង់ថមពលពីខាងកែបែកប
ដោយនិរន្តរភាព	និងជមែើសផែសែងៗទៀតសមែប់ការផ្តល់ស្មាឲែយសត្វពាហនៈ	ផលិតផលកសិកម្ម		និងសកម្មភាព
ផែសែងៗដែលគាំទែដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិគួរតែូវបានផ្តល់ឲែយ	និងគែប់គែង		។			ការ
តាំងទីលំនៅតិចកន្លែង	ប៉ុន្តែមានទំហំធំៗអាចមាននិរន្តភាពផ្នែកបរិសា្ថានចែើនជាងការតាំងទីលំនៅតូចៗចែើនកន្លែង	
ដែលធ្វើឲែយបែកខ្ញែកគា្នាពិបាកក្នងុការគែប់គែង	ឬ				តែតួពិនិតែយដោយសែលួ	។				ផលប៉ះពាល់ទៅលើតមែវូការធនធាន
បរិសា្ថានធម្មជាតិរបស់បែជាជនដែលទទួលអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយឲែយសា្នាក់នៅ		ឬ	តាំង
ទីលំនៅជិតតំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក៏គួរតែូវបានពិចារណផងដែរ	។

3.	 ការកាត់បន�យផលប៉ះពាល់រយៈពែលវែងទៅលើបរិសា្ថាន	៖	គួរមានការពិចារណអំពីការគែប់គែងធនធានបរិសា្ថាន	
ធម្មជាតិគែប់កមែតិទំាងអស់នៅពែលធ្វើផែនការ	។			នៅទីណដែលតមែវូការផ្តល់ទីជមែកសមែប់បែជាជនដែលទទួល					
រងផលប៉ះពាល់បង្កផលប៉ពាល់អវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិតាមរយៈការធ្វើឲែយហិនហោចដល់ធនធាន 
បរិសា្ថានក្នងុមូលដ្ឋាន	 	 ឥទ្ធពិលរយៈពែលវែងគួរតែវូបានកាត់បន�យជាអតិបែបរមាតាមរយៈសកម្មភាពគែប់គែង	 ឬ	 ការ 
សា្តារបរិសា្ថានឡើងវិញបន�ែម	។	មានការណែនាំឲែយពិគែះយោបល់ជាមួយទីភា្នាក់ងរផ្នែកបរិសា្ថានសមសែបនានា	។

4.	 ការស្វែងរកបែភពសមា្ភារៈសំណង់	៖		ផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថានក្នុងការស្វែងរកបែភពធនធានបរិសា្ថានធម្មជាតិគួរ
តែូវបានបា៉ាន់បែមាណ	ដូចជា	ទឹក	ឈើសមែប់សាងសង់	ខែសាច់	ដី	និងស្មា	ពែងទាំងថមពលសមែប់ដុតធ្វើឥត	និង	
កែបឿងបែក់ផ្ទះផងដែរ	 ។	 កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបែើបែស់តាមវបែបធម៌	 អតែនែការដកហូត	 និងបង្កើត	ឡើងវិញ	
និងភាពជាមា្ចាស់	ឬ	ការគែប់គែងទៅលើធនធានទាំងនែះ	។	បែភពនែការផ្គត់ផ្គង់តាមរបៀបផែសែងទៀត	ឬ		បន�ែម
អាចគាំទែដល់សែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន	 និងកាត់បន�យផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរយៈពែលវែងណមួយទៅលើបរិសា្ថាន 
ធម្មជាតិតាមមូលដ្ឋាន	។	ការបែើបែស់បែភពចែើនបែភែទ	និងការបែើបែស់ឡើងវិញនូវសមា្ភារៈដែលនៅសែសសល់	
សមា្ភារៈផែសែងៗទៀត	និងដំណើរការផលិត	 (ដូចជា	ការបែើបែស់ដីដែលមានស�ែរភាព)	គួរតែូវបានលើកកម្ពស់	 ។ 
ចំណុចនែះ	 គួរតែបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងការអនុវត្តការកាត់បន�យ	 ដូចជា	 ការដំដើមឈើឡើងវិញបន�ែមទៀត	 ។ 

5.	 សំណឹក	៖		ដំណោះសែយផ្នែកទីជមែក		និងការតាំងទីលំនៅគួរតែូវបានរៀបចំប្លង់ដើមែបីរកែសាដើមឈើ	និងបែភែទ	
	 រុក្ខជាតិផែសែងៗទៀតដើមែបីធ្វើឲែយដីមានស�ែរភាព	និងដើមែបីបង្កើនជាអតិបែបរមានូវឱកាសផែសែងៗ
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សមែប់ធ្វើជាម្លប់	និងការពារពីអាកាសធាតុ	។		បណ្តាញធម្មជាតិគួរតែវូបានបែើបែស់សមែប់សមាសធាតុផែសែងៗដូចជា 
ផ្លវូថ្មើរជើង	 និងបែព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវសំណឹក	 និងការជន់លិច។	 នៅកន្លែងដែលមិន	
អាចសមែចកិច្ចការនែះបាន	 គួរមានការការទប់សា្កាត់ការសឹករែចរឹលណមួយដែលទំនងជាកើតមានតាមរយៈការផ្តល់
ជាបែឡាយបង្ហូរទឹក	ការបង្ហូរតាមទុយោកប់កែមផ្លូវ	ឬ	ទំនប់ដែលមានដំដើមឈើដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវ
ការហូរចែះ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីលូបង្ហូរទឹកទី	1	នៅទំព័រ	121)	។	

6.	 ការបែគល់	៖		ការបង្កើតឲែយមានឡើងវិញនូវធម្មជាតិរបស់បរិសា្ថានគួរតែូវបានពងែឹងនៅក្នុង			និងនៅជុំវិញកន្លែងតាំង
	 ទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្ន	 តាមរយៈវិធានការសា្តារបរិសា្ថានសមសែប	 ។	 ការបញែឈប់ជាយថហែតុនូវការតាំង 
	 ទីលំនៅណមួយបែបនែះគួរមានការគែប់គែង	 ដើមែបីធានាបាននូវការបោសសមា្អាតដោយសមសែបនូវសមា្ភារៈ	 ឬ 
	 កាកសំណល់ដែលមិនអាចបែើបែស់ឡើងវិញបាន	ឬ	ដែលអាចមានឥទ្ធពិលអវិជ្ជមានទៅលើបរិសា្ថានធម្មជាតិ	។	
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២.    របស់របរមិនមេនជាសេបៀងអាហារ ៖ សម្លៀកបំពាក់  
  សម្ភារៈសមេប់ដេក និងរបស់របរសមេប់គេួសារ 
 

 សម្លៀកបំពាក់		ភួយ			និងសមា្ភារៈដំណែកឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការផ្ទាល់ខ្លនួរបស់មនុសែសភាគចែើនសមែប់ជាការបិទ	
បាំងពីអាកាសធាតុ	និងសមែប់ការថែរកែសាសុខភាព	ឯកជនភាព	និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរ	។				តមែូវឲែយមានលទ្ធភាពទទួលបាន
ទំនិញ					និងការផ្គត់ផ្គង់ជាមូលដ្ឋានដើមែបីឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយមានលទ្ធភាពរៀបចំ	
និងទទួលទានសែបៀងអាហារ	ផ្តល់ភាពកក់កៅ្តាតាមរយៈកម្ដោដែលឆ្លើយតបនឹងតមែវូការ	អនាម័យផ្ទាល់ខ្លនួ		និងសាងសង់	
ថែរកែសា	ឬ	ជួសជុលលំនៅដ្ឋាន	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទី	2	នៅទំព័រ	94	និងបទដ្ឋាន 
ស្តីពីការផ្កត់ផ្គង់ទឹកទី	1	នៅទំព័រ	97)	។	

	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទំាងអស់	 មិនថពួកគែមានលទ្ធភាពវិលតែឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែង	 លំនៅដ្ឋានដើម 
របស់ខ្លនួវិញ	តែវូបានគែសួារផែសែងទៀតទទួលឲែយសា្នាក់នៅជាមួយ	ឬ				តែវូបានផ្តល់កន្លែងសា្នាក់នៅនៅក្នងុកន្លែងតំាងទីលំនៅ	
រួមគា្នាបណោ្តាះអាសន្ននោះទែ	នឹងមានតមែូវការផ្នែករបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារជាលក្ខណៈបុគ្គល	និងលក្ខណៈ
គែួសារដែលតែូវតែបានបា៉ាន់បែមាណ	និងឆ្លើយតបក្នុងលក្ខណៈមួយសមសែប	។	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	
បនា្ទាប់បនែសំពីគែះមហន្តរាយ	 ជាពិសែសគែួសារមា្ចាស់ផ្ទះក៏អាចតែូវការជំនួយជារបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារដែរ	
ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងបន្ទុកការងរបន�ែមរបស់មា្ចាស់ផ្ទះ		ឬ		ផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយទៅលើសែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន	
និងលទ្ធភាពទទួលបានសមា្ភារៈទាំងនោះ។

	 ទោះបីជាការបែងចែករបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	គឺជាសកម្មភាពនែការឆ្លើយតបជាទូទៅក៏ដោយ		ក៏គែតែូវ
ពិចារណផងដែរអំពីការផ្តល់សាច់បែក់	ឬ		ប័ណ្ណទូទាត់ដើមែបីមានលទ្ធភាពទទួលបានរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ
នានានៅតាមទីផែសារក្នុងមូលដ្ឋាននានានៅតែបន្តបើកដំណើរការ					(សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរ
សាច់បែក់	ទី	1	នៅទំព័រ	200)។	

	 របស់របរសមែប់ការបែើបែស់ជាទូទៅរបស់បុគ្គល	ឬ	កែុមគែួសារពុំតមែូវឲែយមានព័ត៌មាន	ឬ	ការណែនាំបន�ែម	ពីរបៀប 
ដែលតែូវបែើបែស់របស់របរទាំងនោះឡើយ	 ។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	 របស់របរសមែប់ផ្គត់ផ្គង់	 ការជួសជុល	 ឬ	
ការសាងសង់ទីជមែក	ដូចជា	សមា្ភារៈសំណង់	សមា្ភារៈសមែប់ជួសជុល	ឬ	ឧបរករណ៍ផែសែងៗ	ជាទូទៅ	នឹងតែវូការសែចក្តី 
ណែនំាអំពីបច្ចែកទែសបន�ែមទាក់ទងនឹងការបែើបែស់បែកបដោយសុវត�ភិាព	 	 និងបែសិទ្ធភាពនូវរបស់របរទំាងនោះ	 ។	 
សែដៀងគា្នានែះដែរ			របស់របរដែលតែវូឆ្លើយតបទៅនឹងតមែវូការផ្នែកអនាម័យផ្ទាល់ខ្លនួគួរតែវូបានគំាទែតាមរយៈសកម្មភាព 
លើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណដែលសមសែប	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណទី	 1-2	 នៅ 
ទំព័រទី	91	-	94)	។
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បទដ្ឋានស្តពីីរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារទី	1	៖	របស់របរសមែប់ផ្គត់ផ្គង់បុគ្គល	កែមុគែសួារទូទៅ	និងទីជមែក

បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានរបស់របរគែប់គែន់ដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់បុគ្គល	កែុមគែួសារជាទូទៅ	និងទី
ជមែកដើមែបីធានាបាននូវសុខភាព	សែចក្តីថ្លែថ្នូរ	សុវត�ិភាព	និងសុខុមាលភាពរបស់ខ្លួន	។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បា៉ាន់បែមាណពីតមែូវការដោយឡែកៗរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាក់ទិននឹងរបស់របរមិនមែនជា	
	 សែបៀងអាហារ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2	និងបទដ្ឋានស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទី	3	នៅទំព័រ	103)	។	
	 កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារណដែលគែអាចផ្តល់ឲែយនៅតាមមូលដ្ឋាន	ឬ		ទទួលបានពី
		 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លួនឯងតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយជាសាច់បែក់	ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់	(សូមមើល	សែចក្តី
	 ណែនាំទី	3)	។	

	 ពិចារណពីភាពសមសែបនែរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារទាំងអស់នៅក្នុងកញ្ចប់ដែលផ្តល់ឲែយ		(សូមមើល	
	 សែចក្តីណែនាំទី	4)	។

	 រៀបចំផែនការសមែប់ការបែងចែកតាមលំដប់លំដោយ	មានតមា្លាភាព	និងសមភាពនូវរបស់របរមិនមែនជាម្ហបូអាហារ	
	 ទាំងអស់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

	 ផ្តល់ការណែនំា	សែចក្តណីែនំាអំពីបច្ចែកទែស	ឬ	ការផែសព្វផែសាយពីផលបែយោជន៍នែរបស់របរសមែប់ផ្គត់ផ្គង់ទីជមែក
	 នៅពែលដែលតមែូវឲែយមាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។

	 រៀបចំផែនការផ្តល់របស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារបន�ែមសមែប់បែជាជនភៀសខ្លនួក្នងុរយៈពែលដែលអូសបនា្លាយ
	 វែង	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែវូអានរួមគា្នាជាមួយសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 តមែវូការរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារដែលបានបា៉ាន់បែមាណរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះ
	 មហន្តរាយទាំងមូលតែូវបានឆ្លើយតប	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-7)	។	

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ការបា៉ាន់បែមាណពីតមែូវការនានា	៖				តមែូវការដច់ដោយឡែកនូវរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា	សម្លៀកបំពាក់	និង
អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន	របស់របរសមែប់កែុមគែួសារទាំងមូលដូចជាការរកែសាទុក	និងការរៀបចំសែបៀងអាហារ		ហើយនឹង	
របស់របរផែសែងៗដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់ការឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការផ្នែកទីជមែក	ដូចជា	កៅស៊ូបា្លាស្ទីក	កែណត់សំពត់
ឧបករណ៍	ឬ	សមា្ភារៈសំណង់មូលដ្ឋានគួរតែូវបានបា៉ាន់បែមាណ	។	ការញែកឲែយដច់ពីគា្នាគួរតែូវធ្វើឡើងរវាងតមែូវការ	
របសបុ់គ្គល	និងតមែវូការរួម	ជាពិសែស	ចំពោះការចម្អនិសែបៀងអាហារ	និងថមពល	។	គួរមានការកំណត់	អត្តសញ្ញាណ
តមែវូការរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារដែលអាចឆ្លើយតបបានដោយបែើបែស់ផលិតផលដែលមានបែភពនៅក្នងុ
មូលដ្ឋានសែដៀងៗគា្នា។	គួរមានការគិតគូរពិចារណអំពីតមែូវការជា	ហិប	កាតាប	ឬ		ឡាំង	សែដៀងគា្នានែះសមែប់
រកែសាទុក	 	និងដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្ទាល់ខ្លួន	និងរបស់របរគែួសារសមែប់បែជាជនភៀសខ្លួន	និងអ្នកដែលតែវូចាកចែញ 
ដើមែបីការដក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនែជំនួយរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ			។					ការផ្តល់របស់របរមិនមែនជាសែបៀង 
អាហារគួរតែជាផ្នែកមួយនែផែនការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយទូទៅ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	 1-3	នៅទំព័រ	
55-61	និងបទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅទី	1	នៅទំព័រ	249)	។
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2.	 ទីកន្លែងរួម	៖	 	គួរផ្ដល់របស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារដើមែបីគាំទែដល់ផ្នែកអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន	សុខភាពការរៀបច ំ
	 	សែបៀងអាហារ	និងការចម្អិនអាហារជាដើម	តាមលក្ខណៈសមសែបសមែប់សាលារៀន	និងទីកន្លែងរួមផែសែងៗទៀត	។ 

លទ្ធភាពចែញចូលគួរតែូវផ្តល់សមែប់កន្លែងកមែសាន្ត	 ឬ	 បែើបែស់សមា្ភារៈសិកែសា	 ហើយគួរបង្កើតឲែយមានទំនាក់ទំនង	
នានារវាងវិស័យសុខាភិបាល	និងវិស័យអប់រំដើមែបីធានាថ	សារស្តីពីសុខភាពសាធារណៈ	និងអនាម័យខ្លួនបែណ
គាំទែដល់ការបែើបែស់ដ៏តែមឹតែវូនូវរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តពីីការលើកកម្ពស់អនាម័យ
ខ្លនួបែណ	1-2	នៅទំព័រ	 91-94	 	 និងបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអប់រំពែលមានគែះ	
អាសន្ន	(INEE)		នៅក្នុងការអប់រំ	៖	ការងរតែៀមបង្ការ	ការឆ្លើយតប	ការសា្តារឡើងវិញ)	។	

3.	 ការស្វែងរកបែភពរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	៖	គែះមហន្តរាយនានាជះឥទ្ធិពលទៅលើសែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន	
និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលជារឿយៗបង្កឲែយមានភាពចាំបាច់ក្នុងការស្វែងរកបែភពរបស់របរមិនមែនជាម្ហូបអាហារពីខាង
កែ	និងការបែងចែកដោយផ្ទាល់ទៅដល់បុគ្គល	កែុមគែួសារ	ឬ	សហគមន៍	។	ការវិភាគពីទីផែសារភា្លាមៗដែលជាផ្នែក	
នែការបា៉ាន់បែមាណពីតមែូវការដំបូងអាចកំណត់ថតើរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារសែដៀងៗគា្នាអាចស្វែងរក
បែភពនៅតាមមូលដ្ឋាន		ឬ			នៅកន្លែងជិតខាងដែលជាតំបន់មិនទទួលរងផលប៉ះពាល់បានដែរ	ឬ	ទែ	។		ទីណដែល
សែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាននៅមានដំណើរការនៅឡើយ	 ឬ	 អាចតែូវបានទែទែង់ដោយជំនួយជាក់លាក់ក្នុងការស្វែងរក
បែភព	ឬ	ការគែប់គែងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការផ្តល់សាច់បែក់			និង/ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់អាចធ្វើឲែយបែជាជនដែលទទលួរងផល
ប៉ះពាល់មានលទ្ធភាពគែប់គែងតមែូវការរបស់របរដែលជាជំនួយរបស់ខ្លួនផ្ទាល់	 (សូមមើលសន្តិសុខសែបៀង	 -	
បទដ្ឋាន	ស្តពីីសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់ទី	1	នៅទំព័រ	200)	។		ជំនួយណមួយបែបនែះគួរធ្វើការរៀបចំផែនការដើមែបី
ធានាថ	បែជាជនងយរងគែះនឹងមិនបាត់បង់ផលបែយោជន៍នោះទែ	និងធានាថ	តមែូវការជំនួយសងែ្គោះតែូវបាន
ឆ្លើយតប។	

4.	 កញ្ចប់ជំនួយសង្គែះ	៖	ជារឿយៗ	 របស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារតែូវបានវែចខ្ចប់	និងទុកដក់ជាមុន	នៅក្នុង 
	 ឃ្លាំង	ដោយផ្អែកទៅលើបទដ្ឋានបច្ចែកទែស	និងរបស់នៅខាងក្នុង។	 បរិមាណ	និងបទដ្ឋានបច្ចែកទែសនែរបស់របរ	 
	 មិនមែនជាសែបៀងអាហារនៅក្នងុកញ្ចប់សមែប់គែសួារមួយគួរតែវូបានពិចារណដោយយោងទៅលើ		ចំនួនបែជាជននៅ 
	 ក្នុងគែួសារទាំងមូល	អាយុ	 ភែទរបស់ពួកគែ	 និងវត្តមានរបស់បែជាជនដែលមានសែចក្តីតែូវការជាក់លាក់	 ពែមទាំង 
	 របស់របរដែលអាចទទួលយកបានតាមលក្ខណៈវបែបធម៌	។	

5.	 ការបែងចែក	៖	វិធីសាសែ្តនែការបែងចែកដែលមានបែសិទ្ធិផល		និងសមធម៌គួរតែូវបានរៀបចំផែនការដោយមានការ	
ពិគែះយោបល់ជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	តែូវជូនដំណឹងដល់បែជាជនពីការបែងចែកបែបនែះ	
នងិពីការចុះឈ្មាះ	ឬ	ដំណើរការបា៉ាន់បែមាណដែលតមែវូឲែយមានការចូលរួម	។	ការចុះឈ្មាះជាផ្លវូការ	ឬ	ការចែកចាយ
សញ្ញាសមា្គល់គួរតែូវបានអនុវត្ត	 ។	សូមធានាថ	 បុគ្គល	 ឬ	កែុមគែួសារ	ដែលងយរងគែះមិនតែូវបានលុបឈ្មាះ	
ចែញពីបញ្ជីចែកចាយឡើយ	ហើយអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានទំាងព័ត៌មាន	និងការចែកចាយនោះផ្ទាល់	។	ដំណើរ
ការប្ដឹងតវា៉ាគួរតែូវបានបង្កើតឡើងដើមែបីដោះសែយកង្វល់មួយចំនួនដែលកើតឡើងក្នុងពែលចុះឈ្មាះ	ឬ	បែងចែក។	 
វាចាំបាច់គួរធ្វើការពិគែះយោបល់ជាមួយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនានា				 អំពីថតើទីកន្លែងចែកចាយណខ្លះដែល	
សមសែបបំផុតសមែប់ការចែញចូល	 និងការទទួលបែកបដោយសុវត�ិភាពនូវរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	 
ពែមទាំងសមែប់ការវិលតែឡប់របស់អ្នកទទួលបែកបដោយសុវត�ិភាពផងដែរ	 ។	 ចមា្ងាយនែការដើរទាក់ទងនឹង 
លក្ខណៈភូមិសាសែ្ត	 និងភាពបែកដនិយមពែមទាំងភាពស្មុគសា្មាញនែតម្លែក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញធំៗ	 ដូចជារបស ់
របរសមែប់ផ្គត់ផ្គង់លំនៅដ្ឋាន	គួរតែូវបានគិតគូរ		។		ការតែួតពិនិតែយការបែងចែក				និងការបែើបែស់របស់របរមិន	មែន 
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

	ជាសែបៀងអាហារ	ដែលផ្តល់ឲែយគួរតែូវបានអនុវត្តដើមែបីបា៉ាន់បែមាណពីភាពគែប់គែន់	 	 និងភាពតែមឹតែវូ	 	 ទំាងដំណើរ 
ការចែកចាយ		និងរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារនោះឯង	(សូមមើសសន្តសុិខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តីពីការផ្ទែរសែបៀង	
អាហារទី	5	នៅទំព័រ	192)	។

6.	 ការលើកកម្ពស់ការណែនំា	និងសែចក្តណីែនំាអំពីបច្ចែកទែស	៖	របស់របរសមែប់បុគ្គល		និងកែមុគែសួារ	ទូទៅតែវូមាន	
លក្ខណៈសំុាចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយដើមែបីបែើបែស់ដោយពំុចំាបាច់មានសែចក្តី
ណែនាំបនែ�ម	 ។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	សែចក្តីណែនាំអំពីបច្ចែកទែស	 និងការណែនាំនានា	 គួរតែូវបានផ្តល់ឲែយ
នៅពែលដែលសមសែបដើមែបីបំពែញបន�ែមទៅលើការផ្តល់របស់របរសមែប់ផ្គត់ផ្គង់		ទីជមែកដូចជា	សមា្ភារៈសំណង ់
ឧបករណ៍		និងសមា្ភារៈសមែប់ជួសជុល		(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	ទី	5	នៅទំព័រ 
276)	។	ការវែចខ្ចប់អាចអនុវត្តបានតាមដែយាកែមសាមញ្ញៗ	ដែលបង្ហាញយ៉ាងចែបាស់ពីរបៀបដែលអាចបែើបែស់
របសរ់បរទំាងនោះ	ដោយសុវត�ភិាពដើមែបីជួសជុល	ឬ	សាងសង់ទីជមែកដែលមានសុវត�ភិាព	និងគែប់គែន់	។		បែជាជន 
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ		 	 	និងអ្នកឯកទែសផ្នែកសំណង់តាមមូលដ្ឋានគួរតែូវបានអនុញ្ញាតឲែយ 
ចូលរួមនៅក្នងុសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅនឹងកន្លែង		(ឧ.	ការជួសជុល	ឬ		ការសាងសង់ទីជមែកគំរូ)		ក្នងុ 
គោលបំណងឲែយមានការយល់ដឹងកាន់តែចែបាស់ពីបច្ចែកទែសសាងសង់ដែលតែូវការ	។	ចំណុចខែសាយណមួយក្នុង
ការរៀបចំ	 និងការសាងសង់ទីជមែក	 និងការតាំងទីលំនៅនៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយដែលអាចរួមចំណែក
ដល់ការធ្វើឲែយខូចខាត	 ឬ	 ការបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅដ្ឋានពែមទាំងគំរូបែតិបត្តិល្អៗក្នុងមូលដ្ឋានដែលទប់ទល់នឹងគែះ 
ហន្តរាយ	បានគួរធ្វើការបង្ហាញឲែយបានចែបាស់ដល់អ្នកទាំងឡាយដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសាងសង់	។	

7.	 ការបំពែញបន�ែម	៖	ការរៀបចំផែនការចែកចាយជំនួយសង្គែះតែូវពិចារណពីអតែនែការបែើបែស់រយៈពែលឲែយ
	 ផលពីការបែើបែស់	និងលទ្ធភាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការបន�ែមរបស់របរនានាបែបនែះ	។	

បទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារទី	2	៖	សម្លៀកបំពាក់	និងសមា្ភារៈសមែប់ដែក

បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយមានសម្លៀកបំពាក់	ភួយ	និងសមា្ភារៈសមែប់ដែក
គែប់គែន់	ដើមែបីធានាបាននូវផសុខភាព	សែចក្តីថ្លែថ្នូរ	សុខភាព	និងសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួន។	

 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	
	 កំណត់ពីតមែូវការសម្លៀកបំពាក់ខុសៗគា្នារបស់សែ្តី		កុមារី		បុរស			និងកុមារាសមែប់គែប់បែភែទអាយុទាំងអស់	
	 ដោយរាប់បញ្ចលូទំាងទារក		និងបុគ្គលដែលងយរងគែះ		ឬ		ដែលគែមិនសូវរាប់រកផងដែរ		ហើយតែវូធានាលទ្ធភាព	
	 ទទួលបានរបស់របរដែលគែតែូវការតាមទំហំតែមឹតែវូ	និងសមសែបតាមវបែបធម៌	រដូវកាល	និងអាកាសធាតុ(សូមមើល	
	 សែចក្តីណែនាំទី	1-5)	។
 
	 កំណត់ពីតមែវូការភួយ			និងសមា្ភារៈសមែប់ដែករបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់				និងធានាលទ្ធភាពទទួល
		 បានភួយ	និងសមា្ភារៈសមែប់ដែកទៅតាមតមែវូការដើមែបីផ្តល់ផសុខភាពដោយមានកម្ដោគែប់គែន់និងដើមែបីធ្វើឲែយមាន
		 លទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំការដែកឲែយបានសមរមែយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2-5)	។	

	 បា៉ាន់បែមាណពីតមែូវការមុងជែលក់ថ្នាំបណ្តែញសត្វល្អិត		និងផ្តល់ទៅតាមតមែូវការ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការ
	 គែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគទី	1-3	នៅទំព័រ	111-116)	។	
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	
	 សែ្តី	កុមារី	បុរស	និងកុមារាទាំងអស់យ៉ាងហោចណស់ក៏មានសម្លៀកបំពាក់ពែញលែញ		2	សមែប់	ដែលមានទំហំ	
	 តែឹមតែូវ	និងសែបតាមវបែបធម៌	រដូវកាល	និងអាកាសធាតុ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-5)	។

	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទំាងអស់មានសមា្ភារៈដំណែក		1	សមែប់	ដូចជាភួយ	សមា្ភារៈដំណែក	កន្ទែលដែក
		 ឬ		ពូក		និងមុងជែលក់ថ្នាំបណ្តែញសត្វល្អិតនៅពែលដែលតមែូវឲែយមានដើមែបីធានាបាននូវផសុខភាពដោយមាន
	 កម្ដោ	គែប់គែន់	និងធ្វើឲែយមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំការដែកឲែយបានសមរមែយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2-5	និង
	 បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគទី	1-3	នៅទំព័រ	111-116)	។

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ការផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់	 	៖	 	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់តែូវមានលទ្ធភាពទទួលបានសម្លៀក 

  បំពាក់សមែប់ផ្លាស់ប្តូរគែប់គែន់	 ដើមែបីធានាបាននូវផសុខភាពផ្នែកកម្ដោ	 សែចក្តីថ្លែថ្នូរ	 សុខភាព	 និងសុខុមាល	
ភាពរបស់ខ្លួន	។	ចំណុចនែះនឹងតមែូវឲែយមានយ៉ាងហោចណស់ក៏សម្លៀកបំពាក់សំខាន់ៗ	2	សមែប់ដែរជាពិសែសស
ម្លៀកបំពាក់ក្នងុតែូវតែអាចធ្វើការបោកគក់បាន	។	

2.	 ភាពសមសែប	៖	សម្លៀកបំពាក់	(រាប់បញ្ចលូទំាងសែមជើងតាមតមែវូការផងដែរ)	គួរមានលក្ខណៈសមសែបទៅនឹង
សា្ថានភាពអាកាសធាតុ			ពែមទំាងការអនុវត្តតាមវបែបធម៌	និងមានទំហំសែបទៅតាមតមែវូការ	។			ទារក	និងកុមាររហូត
ដល់អាយុ	2ឆ្នាំ	ក៏តែូវមានភួយមួយផងដែរបន�ែមទៅលើសម្លៀកបំពាក់ដែលសមសែប	។	សមា្ភារៈដំណែកតែូវឆ្លុះ	
បញ្ចាំងពីការអនុវត្តតាមវបែបធម៌	 និងមានចំនួនគែប់គែន់តាមបរិមាណដើមែបីសមែួលដល់ការរៀបចំកន្លែងដែកដច់ៗ
ពីគា្នានៅពែលដែលគែតែូវការ	។	

3.	 ដំណើរការកម្ដោ	៖	គុណភាពគែប់គែងសីតុណ្ហាភាពរបស់សម្លៀកបំពាក់	និងសមា្ភារៈដំណែក	គួរតែូវបានពិចារណ	 
	 បូករួមទំាងឥទ្ធពិលនែអាកាសធាតុសើម	ឬ		អ័ព្ទទៅលើដំណើរការកម្ដោរបស់សមា្ភារៈទំាងនោះ	។		ការរួមបញ្ចលូគា្នារវាង	

សម្លៀកបំពាក់	 និងរបស់របរសមែប់ដែកគួរតែូវបានពិចារណដើមែបីធានាថ	 កមែិតនែផសុខភាពផ្នែកកម្ដោដែល 
គែតែវូការតែវូបានឆ្លើយតប	។	ការបែើបែស់កន្ទែលដែក	ឬ	ពូកចម្លងកម្ដោដើមែបីទប់ទល់នឹងការបាត់បង់កម្ដោតាមរយៈ		
ដីបែហែលជាមានបែសិទ្ធភាពជាងការផ្តល់ភួយបន�ែម	។

 
4.	 ភាពធន់បានយូរ	៖	សម្លៀកបំពាក់	និងសមា្ភារៈដំណែកតែូវជាប់ធន់បានយូរគែប់គែន់ដើមែបីស្លៀកពាក់ជាទូទៅ	និង
	 បែើបែស់បានកាន់តែយូរអង្វែង	។	

5.	 តមែូវការជាក់លាក់	៖		បុគ្គលទាំងឡាយដែលស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យបំផុតតែូវមានសម្លៀកបំពាក់	និងសមា្ភារៈដំណែក	
បន�ែមដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការនានារបស់ពួកគែ	 ។	 ចំណុចនែះរាប់បញ្ចូលទាំងបែជាជនដែលមានបញ្ហាជា	
បន្តបនា្ទាប់	បែជាជនដែលមានជំងឺរាុំរ៉ែ	សែ្តីមានផ្ទែពោះ	និងបំបៅដោះកូន	មនុសែសចាស់	និងបុគ្គលនានាដែលពុំអាចធ្វើ	
ចលនាបាន	 ។	 ទារក	 កុមារ	 អ្នកទាំងឡាយដែលពិបាកធ្វើចលនា	 និងមនុសែសចាស់ងយបែឈមនឹងការបាត់បង់	
កម្ដោកាន់តែចែើន	 ហែតុដូច្នែះហើយ	 ពួកគាត់អាចនឹងតែូវការសម្លៀកបំពាក់	 ភួយជាដើមបន�ែម	 ដើមែបីធានាកមែិត								
សមសែបនែផសុខភាពផ្នែកកម្ដោ	។	ដោយពិចារណទៅលើការពិបាកក្នុង	ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់	មនុសែសចាស់	
និងអ្នកជំងឺ	ឬ	ពិការ	គឺតមែូវឲែយមានការយកចិត្តទុកដក់ពិសែស	ដូចជា	ការផ្តល់ពូក	ឬ	លើកគែឲែយខ្ពស់ជាដើម	។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

បទដ្ឋានស្តពីីរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារទី	៣	៖	សមា្ភារៈផ្ទះបាយសមែប់ចម្អនិអាហារ	និងទទួលទានអាហារ
 
បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយមានលទ្ធភាពទទួលបានរបស់របរសមសែបតាមវបែបធម៌
សមែប់រៀបចំ	និងរកែសាទុកសែបៀងអាហារ	ពែមទាំងសមែប់ចម្អិន	ទទួលទាន	និងផឹកទឹកផងដែរ។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)	
	 កំណត់ពីតមែវូការនានារបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់សមែប់រៀបចំ			និងរកែសាទុកសែបៀងអាហារពែមទំាង
	 សមែប់ចម្អិនអាហារទទួលទាន		និងផឹកទឹកផងដែរ	និងជួយសមែួលឲែយមានលទ្ធភាពទទួលបានរបស់របរសមសែប់	 
	 តាមវបែបធម៌ដែលតមែូវ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	

 គែួសារ	ឬ		កែុមនិមួយៗដែលមានសមាជិកពី	4	ទៅ		5	នាក់មានលទ្ធភាពទទួលបានឆ្នាំងដំបាយដែលមានដែ	និង	
	 គមែបទៅតាមទំហំគែួសារចំនួន	2	បាសាំងដក់ទឹកសមែប់ដំស្ល	ឬ		ទទួលបាន	កំាបិតសមែប់ផ្ទះបាយមួយ	និងវែក
	 សម្ល	2	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)	។
	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយទំាងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានចានដក់អាហារ		០1	សា្លាពែ
	 ០1	 ឬ	 របស់របរផ្ទះបាយសមែប់ទទួលទានផែសែងៗទៀត	 និងកា	 ឬ	 កំបុ៉ងសមែប់ផឹកទឹក	 ០1	 (សូមមើលសែចក្តី	 
	 ណែនាំទី	1-2)	។

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ភាពសមសែប	៖	ការជែើសរីសរបស់របរសមែប់ចម្អិនអាហារផែសែងៗ	និងសមា្ភារៈផ្ទះបាយសមែប់ទទួលទានតែូវ	
មានលក្ខណៈសមសែបតាមវបែបធម៌	ហើយតែូវបង្កើតឲែយមានការអនុវត្តបែកបដោយសុវត�ិភាពសមែប់អនុវត្តតាម	។	
សែ្តី	ឬ	អ្នកទាំងឡាយដែលជាទូទៅពិនិតែយមើលពីការរៀបចំសែបៀងអាហារ	គួរតែូវបានពិគែះយោបល់ជាមួយដើមែបី
កំណត់ឲែយបានជាក់លាក់ពីរបស់របរផែសែងៗ		។		បរិមាណរបស់របរសមែប់ចម្អិនអាហារគួរតែូវបានពនែយល់តាមរយៈ
ការអនុវត្តផ្នែកសាសនា	ដូចជាអ្នកដែលតមែូវឲែយរៀបចំចម្អនិអាហារដច់ៗពីគា្នាសមែប់កែមុគែសួារខុសៗគា្នានៅក្នងុផ្ទះ
មយួ	ឬ	ការបំបែកសែបៀងអាហារជាក់លាក់ក្នងុពែលរៀបចំ	។		បែភែទ	និងបរិមាណរបស់របរផ្ទះបាយសមែប់ការចម្អនិ
អាហារ	និងការទទួលទានតែូវមានលក្ខណៈសមសែបសមែប់មនុសែសចាស់	ជនពិការ	និងកុមារ	។

2.	 សមា្ភារៈ	៖	របស់របរដែលធ្វើពីជ័របា្លាស្ទកីទំាងអស់	(ធុង	ចានគោម	ឡំាង	ធុងស្តកុទឹក	។ល។)	គួរផលិតពីបា្លាស្ទកីដែល	
	 មានគុណភាពអាចបែើបែស់សមែប់ដក់សែបៀងអាហារបាន	។	របស់របរដែលធ្វើពីដែកទាំងអស់	(កាំបិត	ចានគោម	
	 ចានឡូ	និងកា	។ល។)	តែូវតែធ្វើពីដែកអុីណុកមិនចែះ	ឬ	កែូម៉ែ	។	
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

បទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនជាម្ហូបហារទី	4	៖	ចង្កាែន	ថមពល	និងភ្លើងបំភ្លឺ

បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ		មានលទ្ធភាពទទួលបានចង្កាែនដែលមានថមពល	

សមែប់ដុតគែប់គែន់បែកបដោយសុវត�ិភាព		និងការផ្គត់ផ្គង់ថមពលផែសែងៗ	ឬ	ថមពលក្នុងសែុក	ឬ	អាច

បែើបែស់កន្លែងចម្អនិអាហាររួមគា្នាបាន	។	គែួសារនិមួយៗក៏មានលទ្ធភាពទទួលបានមធែយាបាយសមសែបនានា

ក្នុងការផ្តល់ភ្លើងបំភ្លឺសិបែបនិម្មិតបែកបដោយនិរន្តរភាពដើមែបីធានាសុវត�ិភាពផ្ទាល់ខ្លួន	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 កំណត់	និងឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការសមែប់ការចម្អិនអាហារ			និងការដុតកម្ដោនៅតាមគែួសារតាមរយៈការធានា
	 លទ្ធភាពទទួលបានចងែ្កានដែលមានថមពលសមែប់ដុតគែប់គែន់បែកបដោយសុវត�ិភាព	ការផ្គត់ផ្គង់ថមពល	
	 ផែសែងៗ	ឬ	ថមពលក្នុងសែុក	ឬ	កន្លែងចម្អិនអាហាររួមគា្នា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។	
	 ធានាថចង្កាែន	គឺអាចបែើបែស់បានបែកបដោយសុវត�ិភាព		ហើយហានិភ័យបណ្តាលមកពីអគ្គិភ័យតែូវបានកាត់
	 បន�យជាអតិបែបរមា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2-3)	។
	 កំណត់		និងចាត់អាទិភាពបែភពដែលមាននិរន្តភាពផ្នែកបរិសា្ថាន		និងសែដ្ឋកិច្ចទាក់ទងនឹងថមពលផែសែងៗ	និង	
	 ថមពលក្នុងសែុក	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។
	 ធានាថ	ថមពលតែូវបានកំណត់បែភពចែបាស់លាស់	និងរកែសាទុកក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានសុវត�ិភាព	និងសន្តិសុខ	
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។
	 កំណត់			និងឆ្លើយតបនឹងតមែូវការនានារបស់គែួសារទាក់ទងនឹងមធែយាបាយមាននិរន្តរភាពក្នុងការផ្តល់ភ្លើងបំភ្លឺ
	 សិបែបនិម្មិត			និងមានលទ្ធភាពទទួលបានឈើគូស	ឬ		មធែយាបាយតាមបែបផែសែងទៀតដែលសមសែបសមែប់បង្កាត់
	 ភ្លើង	ឬ	អុជទៀន	។ល។	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់បែើបែស់ចង្កាែនដែលមានថមពលសមែប់ដុតគែប់គែន់	ឬ		ថមពលក្នុង
	 	 សែុកដែលគែតែូវការ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-3)	។
	 	 មនិមានឧបត្តហិែតុដែលតែូវបានរាយការណ៍ទាក់ទងនឹងគែះថ្នាក់ណមួយកើតឡើងចំពោះបែជាជនដោយសារ
	 	 ការបែើបែស់ចង្កាែនបែចាំថ្ងែ	និងការស្វែងរកបែភពថមពល			និងការរកែសាទុកថមពលនោះឡើយ	(សូមមើល	
	 	 សែចក្តីណែនាំទី	4-5)	។
	 	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយមានលទ្ធភាពទទួលបានមធែយាបាយ	ដែលមានសុវត�ិភាព	
	 	 និងមាននិរន្តរភាពក្នងុការផ្តល់ឲែយនូវភ្លើងបំភ្លសិឺបែបនិម្មតិ	និងសិទ្ធទិទួលបានឈើគូស	ឬ		មធែយាបាយតាមបែបផែសែង	
	 	 ទៀតដែលសមសែបសមែប់បង្កាត់ភ្លើង	ឬ	អុជទៀន	។ល។	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ចង្កាែន៖	បទដ្ឋានបច្ចែកទែសរបស់ចង្កាែនតែូវបានបែប់ឲែយដឹងតាមការអនុវត្តក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងពែលកន្លងមក	។
	 ការអនុវត្តការចម្អនិអាហារដោយបែើថមពលបែកបដោយបែសិទ្ធិផលគួរតែូវបានលើកកម្ពស់	ដោយរាប់បញ្ចលូទំាងការ
		 បែើបែស់ចង្កាែនដែលមានថមពលសមែប់ដុត	ការរៀបចំអុស	ការគែប់គែងអគ្គភ័ិយ		ការរៀបចំម្ហបូអាហារការចម្អនិ	
	 អាហាររួមគា្នាជាដើម	។	នៅក្នុងកន្លែងសា្នាក់នៅរួមគា្នា	ឬ	កន្លែងចម្អិនសែបៀងអាហាររួមគា្នា	គឺមាន	លក្ខណៈល្អបែសើរ	
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

	 ជាងការផ្តល់ជាចង្កាែនទៅឲែយកែុមគែួសារនិមួយៗ		ដើមែបីកាត់បន�យគែះអគ្គិភ័យជាអតិបែបរមា	និងការបំពុលដោយ	
	 សារផែសែងនៅក្នងុកន្លែងរស់នៅ	(សូមមើលសន្តសុិខសែបៀង	-	បទដ្ឋានស្តពីីការផ្ទែរសែបៀងអាហារទី	2	នៅទំព័រ	184)	។

2.	 ការធ្វើឲែយមានខែយល់ចែញចូល	៖		បំពង់ផែសែងគួរតែូវបានបំពាក់ភា្ជាប់ទៅនឹងចង្កាែននៅក្នងុកន្លែងដែលបិទជិតទំាងឡាយ
ដើមែបីបង្ហុយឧស្ម័ន	ឬ	ផែសែងចែញទៅខាងកែបែកបដោយសុវត�ិភាព	។		កន្លែងបើកចំហសមែប់ការពារអាកាសធាតុ
គួរតែូវបានបែើបែស់ដើមែបីធានាឲែយមានខែយល់ចែញចូលគែប់គែន់	 និងដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវហានិភ័យនែ	
បញ្ហាផ្លូវដង្ហើម	។

3.	 សុវត�ិភាពពីអគ្គិភ័យ	៖	ការបំបែកបែកបដោយសុវត�ិភាពតែូវតែធានានាឲែយបានរវាងចង្កាែន	និងរបស់របរផែសែងៗនៅ	
ក្នុងទីជមែក	។	ចង្កាែននៅក្នុងផ្ទះគួរដក់នៅកន្លែងដែលមិនអាចឆបឆែះបានដោយមានដក់របស់ដែលមិនឆបឆែះ	
នៅជុំវិញបំពង់ផែសែងដែលឆ្លងកាត់តាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ទីជមែកចែញទៅខាងកែ	។	ចង្កាែនតែូវស�ិតនៅឆ្ងាយពីចែក	
ចែញចូល	ហើយគួរដក់នៅកន្លែងដែលអាចចែញចូលបានដោយសុវត�ិភាពនៅពែលកំពុងបែើបែស់	។	

4.	 បែភពថមពលដែលមាននិរន្តរភាព	៖	បែភពថមពលទាំងឡាយគួរតែូវបានគែប់គែង	ជាពិសែសនៅកន្លែងដែល	
សហគមន៍មា្ចាស់ផ្ទះ	ឬ	សហគមន៍ជិតខាងពឹងផ្អែកទៅលើបែភពទំាងនោះដែរ	។	ធនធាននានាគួរតែវូបានបំពែញដើមែបី	
ធានានិរន្តរភាពនែការផ្គត់ផ្គង់	ឧទាហរណ៍	ការបង្កើតចំការដើមឈើ	សមែប់ធ្វើជាអុសដើមែបីកាត់បន�យ	ឬ	បញែឈប់ការ	
ទាញយកអុសពីពែឈើដែលមានសែប់	។		ការបែើបែស់បែភពថមពលដែលមិនសែបតាមបែពែណីគួរតែវូបានគំាទែ		
ឧទាហរណ៍	 ដំុធែយូងដែលផលិតពីអាចម៍រណ	 	 និងវត�សុរីរាង្គផែសែងៗទៀតនៅកន្លែងដែលការបែើបែស់បែបនែះអាច	 
ទទួលយកបានចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	

5.	 ការបែមូល		និងការរកែសាទុកថមពល៖		បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយជាពិសែស	សែ្ត	ីនិងកុមារី
គួរតែូវបានពិគែះយោបល់អំពីទីតាំង		និងមធែយាបាយក្នុងការបែមូលថមពលសមែប់ដុត	ចម្អិនអាហារ			និងផលិត	
កម្ដោដើមែបីដោះសែយបញ្ហានានាផ្នែកសុវត�ភិាពផ្ទាល់ខ្លនួ	។		តមែូវការក្នុងការបែមូលថមពលសមែប់ដុតជាពិសែស
ចំពោះបែជាជនងយរងគែះ	 	 ដូចជាគែួសារដែលមានមែគែួសារជាស្ដែី	 អ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងថែទាំបុគ្គលនានា 
ដែលមានជំងឺរាុំរ៉ែ	 ឬ	 អ្នកដែលពិបាកធ្វើចលនា	 ឬ	 	 ចែញចូលគួរតែូវបានដោះសែយ។	 	 ការបែើបែស់ថមពល 
សមែប់ដុតដែលបែើកមា្លាងំពលកម្មតិចគួរតែវូបានលើកកម្ពស់ដែលមានដូចជា	ចង្កាែន	ដែលបែើថមពលបែកបដោយ	 
បែសិទ្ធផិល		និងមានបែភពថមពលចែើនដែលអាចបែើបែស់បាន	។	ថមពលសមែប់ដុតគួរតែូវបានរកែសាទុកក្នងុរយៈ
	ចមា្ងាយមួយដែលមានសុវត�ភិាពពីចង្កាែន		ហើយថមពលជាវត�រុាវដូចជាបែងកាតជាដើមគួររកែសាទុកឲែយផុតពីដែកុមារ	
និងទារក	។

6.	 ភ្លើងបំភ្លឺសិបែបនិម្មិត	៖	គោម	ឬ		ទៀនអាចផ្តល់ភ្លើងបំភ្លឺពីបែភពដែលបែជាជនសាុំ	និងមានរួចទៅហើយ	ក៏ប៉ុន្តែគែះ	
ភ័យនែការកើតមានអគ្គភ័ិយដោយសារការបែើបែស់របស់របរដូចនែះគួរតែូវបានបា៉ាន់បែមាណ	។	តែូវផ្តល់បែភែទភ្លើង	
បំភ្លឺសិបែបនិម្មិតផែសែងៗទៀតដើមែបីរួមចំណែកដល់សុវត�ិភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុង	 និងនៅជុំវិញលំនៅដ្ឋាននៅកន្លែងដែល 
មិនមានភ្លើងបំភ្លឺជាទូទៅ	 ។	 ការបែើបែស់ភ្លើងបំភ្លឺសិបែបនិម្មិតដែលបែើបែស់ថមពលមានបែសិទ្ធិផលគួរតែូវបាន 
គិតគូរ	ដូចជាសមា្ភារៈអគ្គិសនីដែលបង្កើតពន្លឺ	(LEDs)		និងការផ្តល់ជាបន្ទះសែូបពន្លឺពែះអាទិតែយដើមែបីផលិតថមពល 
អគ្គិសនីក្នុងមូលដ្ឋាន	។
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បទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារទី	៥	៖	ឧបករណ៍	និងសមា្ភារៈសមែប់ជួសជុល

នៅពែលដែលតែូវទទួលខុសតែូវក្នុងការសាងសង់	 ឬ	 ការថែរកែសាទីជមែករបស់ពួកគែ	 ឬ	 ក្នុងការបោសសមា្អាត	
កម្ទែចកម្ទ	ីបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានលទ្ធភាពទទួលបានឧបករណ៍	សមា្ភារៈសមែប់ជួសជុល		និង
ការបណ្តុះបណ្តាលបន�ែមដែលចាំបាច់	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 កំណត់អត្តសញ្ញាណ		និងឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការឧបករណ៍			និងសមា្ភារៈសមែប់ជួសជុលរបស់បែជាជនដែល	
	 ទទួលខុសតែូវក្នុងការសាងសង់បែកបដោយសុវត�ិភាពនៅផ្នែកណមួយ	ឬ	ទីជមែកទាំងមូលរបស់ខ្លួន	ឬ		អាគារ
	 សមែប់សា្នាក់នៅរួមគា្នាដើមែបីអនុវត្តការថែទាំសំខាន់ៗ		ឬ		សមែប់បោសសមា្អាតកម្ទែចកម្ទីផែសែងៗ	(សូមមើលសែចក្តី
	 ណែនាំទី	1-2)	។
	 ធានាថ				យន្តការគែប់គែន់សមែប់បែើបែស់ថែទាំ			និងការពារសុវត�ិភាពលើឧបករណ៍				និងសមា្ភារៈសមែប់	
	 ជួសជុល	តែូវបានឯកភាព			និងយល់ដឹងជាទូទៅនៅកន្លែងដែលវត�ុទាំងនោះតែូវបានផ្តល់ឲែយសមែប់បែើបែស់ក្នុង	
	 សហគមន៍	ឬ	រួមគា្នា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-2)	។
	 ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល	ឬ		ការណែនាំនៅកន្លែងដែលចាំបាច់អំពីការបែើបែស់ឧបករណ៍នានា	និងការសាងសង់				
	 ការថែទាំ	និងការបោសសមា្អាតកម្ទែចកម្ទីផែសែងៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 កែុមគែួសារ	ឬ		កែុមសហគមន៍ទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានឧបករណ៍	និងបរិកា្ខារសមែប់អនុវត្តភារកិច្ចក្នុង
	 ការសាងសង់		ការថែទាំ	ឬ			ការបោសសមា្អាតកម្ទែចកម្ទីបានដោយសុវត�ិភាពនៅកន្លែងដែលតែូវការ	(សូមមើល	
	 សែចក្តីណែនាំទី	1-2)	។
	 កែុមគែួសារ	ឬ	 	កែុមសហគមន៍ទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល	 	និងការលើកកម្ពស់ការយល ់
	 ដឹងអំពីការបែើបែស់ដោយសុវត�ិភាពនូវឧបករណ៍	 និងសមា្ភារៈសមែប់ជួសជុលដែលគែបានផ្តល់ឲែយ	 (សូមមើល 
		 សែចក្តីណែនាំទី	3)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 សំណុំឧបករណ៍ទូទៅ	៖	ឧបករណ៍	និងសមា្ភារៈសមែប់ជួសជុលដែលផ្តល់ឲែយគួរឆ្លើយតប		និងសមសែបទៅតាម
បរិបទ	។	សមា្ភារៈសមែប់ជួសជុលដូចជាដែកគោលដែលមានទំហំខុសៗគា្នាខែែសភ្លើង	និងខែសែពួរ	និងរបស់របរផែសែងៗ	 
ដើមែបីជួយរៀបចំ	 និងវាស់វែង	 គួរតែូវបានគិតគូរ	 ។	 ឧបករណ៍រួមគួរផ្តល់ឲែយនៅកន្លែងដែលតែូវការបែើបែស់នៅក្នុង	
អាគារសាធារណៈ		និងតមែវូឲែយមានសមែប់តែរយៈពែលខ្លបុ៉ីណោ្ណោះ	ឬ			នៅកន្លែងដែលធនធានទំាងនោះនៅមានកមែតិ
នៅឡើយ	។	ការបែើបែស់រួមគា្នា	ការថែទាំ	និងការរកែសាសុវត�ិភាពណមួយ	ដូចនែះគួរមានការឯកភាពគា្នានៅមុនពែល	 
ចែកចាយ	។	

2.	 សកម្មភាពបែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត	៖		នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	ឧបករណ៍នានាដែលផ្តល់ឲែយក៏តែវូមានលក្ខណៈ	
សមសែបសមែប់សកម្មភាពនានាដែលទែទែង់របរចិញ្ចមឹជីវិត		។		ការបែើបែស់ឧបករណ៍គួរមានការតែតួពិនិតែយដើមែបី
ជៀសវាងឥទ្ធពិលអវិជ្ជមាននានាទៅលើបរិសា្ថាន(ដូចជាការបែមូលធនធានធម្មជាតិដោយពំុមានការអនុញ្ញាត	ឬ	ដែលពំុ
មាននិរន្តរភាព	។ល។)	និងទៅលើការបែើបែស់ឧបករណ៍ទាំងនែះរួមគា្នា	ឬ	នៅក្នុងសហគមន៍	។	
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3.	 ការបណ្តុះបណ្តាល		និងជំនួយបច្ចែកទែស	៖		ការបណ្តុះបណ្តាល	ឬ	ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង	គឺតែូវតែមានទាក់	
ទងនឹងការបែើបែស់ដោយសុវត�ិភាព	 និងការថែទាំងយៗទៅលើឧបករណ៍នានា	 ពែមទាំងទាក់ទងនឹងសកម្មភាព
ផែសែងៗដែលបានគែងទុកផងដែរ	។	ជំនួយពីសមាជិកក្នុងគែួសារធំៗ	អ្នកជិតខាង	ឬ	កមា្លាំងពលកម្មដែលជាប់កិច្ច	
សនែយាដើមែបីអនុវត្តភារកិច្ចសាងសង់	 ឬ	 ការថែទាំដែលកំណត់គួរផ្តល់ទៅឲែយគែួសារដែលមានមែគែួសារជាស្តែី	 និង
បែជាជនងយរងគែះដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	 និងការតាំងទីលំនៅទី	 4	
សែចក្តីណែនាំទី	1	នៅទំព័រ	262)	។	
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ចំណុចបន្ថេមទី ១
 

បញ្ជតីែតួពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណពីទីជមែក	ការតំាងទីលំនៅ	និងរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ

	 បញ្ជសំីណួរនែះ	 បមែើជាមគ្គទ្ទែសក៍	 	 និងជាបញ្ជីតែួតពិនិតែយមួយដែលធានាថនឹងទទួលបានព័ត៌មានសមសែប 
សមែប់ជាដំណឹងដើមែបីធ្វើការឆ្លើយតបផ្នែកទីជមែក	 និងការតាំងទីលំនៅកែយពីមានគែះមហន្តរាយកើតឡើង។	
បញ្ជី	សំណួរនែះមិនមានលក្ខណៈដច់ខាតនោះទែ	ហើយគែគួរបែើបែស់	និងកែសមែួលវាទៅតាមករណីដែលសមសែប	។	 
មានការសន្និដ្ឋានថនឹងទទួលបានព័ត៌មានដច់ដោយឡែកពីគា្នាទាក់ទងនឹងមូលហែតុសំខាន់ៗ	 នែគែះមហន្តរាយ	
សា្ថានភាពសន្តិសុខ	 ចំនួនមូលដ្ឋាននែបែជាជនភៀសខ្លួន	 និងបែជាជនមា្ចាស់សែុក	 ពែមទាំងមនុសែសសំខាន់ៗដែលតែូវ	
ពិគែះយោបល់	និងតែូវទាក់ទងផងដែរ		(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	3	នៅទំព័រ	61)	។

1.ទីជមេក និងការតាំងទីលំនៅ

ការបា៉ាន់បែមាណ	និងការសមែបសមែលួ

	 តើមានយន្តការសមែបសមែួលរួមមួយតែូវបានបង្កើតឡើងដោយអាជា្ញាធរ	និងទីភា្នាក់ងរដែលពាក់ព័ន្ធដែរឬទែ?

	 តើមានទិន្នន័យមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ហើយតើមានមុខសញ្ញាគែះថ្នាក់		
	 និងហានិភ័យផ្នែកទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅ	និងភាពងយរងគែះអ្វីខ្លះដែលគែបានដឹង?

	 តើមានផែនការតែៀមបមែុងសមែប់ជូនដំណឹងឲែយមានការឆ្លើយតបដែរឬទែ?	

	 តើព័ត៌មាននែការបា៉ាន់បែមាណលើកដំបូងអ្វីខ្លះដែលមានរួចជាសែចហើយ?

	 តើការបា៉ានប់ែមាណអន្តរទភីា្នាកង់រ	នងិ/ឬ	ពហវុស័ិយតែវូបានគែងទកុដែរឬទែ	ហើយតើការបា៉ានប់ែមាណនែះ	ដក	់	
	 បញ្ចូលទីជមែក	ការតាំងទីលំនៅ	និងរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារដែរឬទែ?

របាយបែជាជន	

	 តើមានមនុសែសប៉ុនា្មាននាក់នៅក្នុងគែួសារពិតបែកដនិមួយៗ?

	 តើមានបែជាជនប៉ុនា្មាននាក់	ដោយបែងចែកទៅតាមភែទ	និងអាយុនៅក្នុងចំណោមបែជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់
	 ពីគែះមហន្តរាយដែលជាបុគ្គលមិនបានបង្កើតជាគែួសារជាក់លាក់	(ដូចជា	កុមារដែលពុំមាន	សាច់ញាតិ)	ឬ		កែុម
	 ជនជាតិភាគតិចដែលមិនមានទំហំគែួសារជាក់លាក់	?



279

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

	 តើមានគែួសារទទួលរងផលប៉ះពាល់ចំនួនប៉ុនា្មានដែលពុំមានទីជមែកគែប់គែន់	ហើយតើគែួសារទាំងនែះ		ស�ិតនៅ	 
	 កន្លែងណ?

	 តើមានបែជាជនចំនួនប៉ុនា្មាននាក់	ដោយបែងចែកទៅតាមភែទ	និងអាយុ	 	ដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់គែួសារ 
	 និមួយៗដែលពុំមាន	ឬ	មានទីជមែកគែប់គែន់	ហើយតើគែួសារទាំងនែះនៅកន្លែងណ?

	 តើមានគែួសារទទួលរងផលប៉ះពាល់ចំនួនប៉ុនា្មានដែលពុំមានទីជមែកគែប់គែន់នោះមិនតែូវបានគែជម្លៀសចែញ 
	 	ហើយអាចជួយបាននៅនឹងទីតាំងលំនៅដ្ឋានដើមរបស់ពួកគែនោះតែម្ដង?

	 តើមានគែួសារទទួលរងផលប៉ះពាល់ចំនួនប៉ុនា្មានដែលពុំមានទីជមែកគែប់គែន់នោះតែូវបានជម្លៀសចែញ	 ហើយ	 
	 នឹងតែូវការជំនួយជាទីជមែកនៅជាមួយគែួសារមា្ចាស់ផ្ទះ	ឬ	នៅក្នុងកន្លែងតាំងទីលំនៅរួមជាបណោ្តាះអាសន្ន?

	 តើមានបែជាជនចំនួនបុ៉នា្មាននាក់ដោយបែងចែកទៅតាមភែទ	 និងអាយុពំុមានលទ្ធភាពបែើបែស់ទីតំាងរួមទំាងឡាយ 
	 ដូចជា	សាលារៀន	មន្ទីរថែទាំសុខភាព	និងមជែឈមណ្ឌលសហគមន៍?

ហានិភ័យផែសែងៗ

	 តើមានហានិភ័យភា្លាមៗអ្វីកើតឡើងចំពោះអាយុជីវិតដោយសារតែពុំមានទីជមែកគែប់គែន់	 ហើយតើមានបែជាជន 
	 ចំនួនប៉ុនា្មាននាក់ដែលកំពុងស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យ?

	 តើមានហានិភ័យអ្វីបន�ែមទៀតដែលអាចកើតឡើងចំពោះអាយុជីវិត	 សុខភាព	 និងសន្តិសុខរបស់បែជាជនដែល 
	 ទទួលរងផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីឥទ្ធិពលជាបន្តបនា្ទាប់នែគែះមហន្តរាយ	ឬ	 	មុខសញ្ញាគែះថ្នាក់ដែលបានដឹង 
	 ផែសែងៗទៀតទៅលើការផ្តល់ទីជមែក?

	 តើមានហានិភ័យជាក់លាក់អ្វីខ្លះចំពោះបែជាជនដែលងយរងគែះ	 រួមមាន	 សែ្តី	 កុមារ	 ជនជាតិភាគតិចដែល 
		 ពុំមានសាច់ញាតិ	ជនពិការ	ឬ	អ្នកដែលមានជំងឺរាុំរ៉ែដោយសារមិនមានទីជមែកគែប់គែន់	ហើយតើហែតុអ្វី?

	 តើមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើបែជាជនមា្ចាស់ផ្ទះដោយសារវត្តមានរបស់បែជាជនភៀសខ្លួន?

	 តើអាចនឹងមានហានិភ័យអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងជម្លាះ	ឬ		ការរីសអើងក្នុងចំណោម	ឬ			រវាងកែុមទាំងឡាយនៅក្នុង 
	 ណោមបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់?

ធនធាន	និងឧបសគ្គផែសែងៗ

	 តើមានធនធានសមា្ភារៈ	ហិរញ្ញវត�	ុ	និងធនធានមនុសែសអ្វខី្លះរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់សមែប់ឆ្លើយតប 
	 ទៅនឹងតមែូវការទីជមែកជាបនា្ទាន់មួយចំនួន	ឬ	ទាំងអស់របស់ពួកគែ?

	 តើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពរកបានដី	សិទ្ធិកាន់កាប់ដី	និងការបែើបែស់ដីដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការ 
	 ទីជមែកជាបនា្ទាន់ដោយបូករួមទាំងការតាំងទីលំនៅរួមគា្នាជាបណោ្តាះអាសន្ននៅកន្លែងដែលតែូវការ?

	 តើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលបែជាជនមា្ចាស់ផ្ទះកំពុងបែឈមមុខក្នុងការផ្តល់កន្លែងសា្នាក់នៅ		ដល់បែជាជនភៀសខ្លួននៅ 
	 ក្នុងលំនៅដ្ឋានរបស់ពួកគែផ្ទាល់	ឬ	នៅលើដីជិតៗនោះ?
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 តើមានឱកាស	និងឧបសគ្គអ្វីខ្លះក្នុងការបែើបែស់អាគារ		ឬ	សំណង់ដែលមានសែប់	ដែលអាចរកបាន	និងដែល
	 ពុំមានផលប៉ះពាល់ដើមែបីផ្តល់កន្លែងសា្នាក់នៅដល់បែជាជនភៀសខ្លួនជាបណោ្តាះអាសន្ន?

	 តើមានភាពសមសែបផ្នែកសណ្ឋានដី	 	 និងបរិសា្ថានក្នុងមូលដ្ឋានដែរឬទែក្នុងការបែើបែស់ដីដែលនៅទំនែរ	 ដើមែបីធ្វើ 
	 ជាទីតាំងសា្នាក់នៅបណោ្តាះអាសន្ន?

	 តើមានល័ក្ខខ័ណ្ឌតមែូវ	និងឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅក្នុងបទបញ្ជារបស់អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតដំណោះសែយផ្នែក
		 ទីជមែក?

សមា្ភារៈការរចនាមូ៉ដ	និងការសាងសង់

	 តើមានដំណោះសែយ	ឬ		សមា្ភារៈសមែប់ទីជមែកដំបូងតែូវបានផ្ដល់ឲែយដោយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ឬ
	 អ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗដទែទៀតដែរឬទែ?

	 តើមានសមា្ភារៈអ្វខី្លះដែលនៅសែសសល់ពីទីតំាងរងការខូចខាតនោះអាចយកមកបែើបែស់នៅក្នងុការសាងសង់	ទីជមែក
	 ឡើងវិញបាន?

	 តើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់អនុវត្តការសាងសង់ជាទូទៅដោយរបៀបណ			ហើយតើសមា្ភារៈផែសែងៗគា្នាអ្វខី្លះ
	 ដែលគែតែូវបែើបែស់ដើមែបីធ្វើជាគែង	ដំបូល	និងជញ្ជាំងខាងកែ?

	 តើមានការរចនាម៉ូដ		ឬ		សមា្ភារៈផែសែងទៀតដែលអាចរកបាន	និងធា្លាប់បែើបែស់		ឬ		អាចទទួលយកបានចំពោះ
	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែរឬទែ?

	 តើតែូវការរចនាម៉ូដដូចម្ដែចខ្លះដើមែបីធានាលទ្ធភាពចែញចូល	 	 និងបែើបែស់ដោយសុវត្តិភាពនូវដំណោះសែយផ្នែក 
	 ទីជមែក	 ពីសំណក់សមាជិកទាំងអស់របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ជាពិសែស	 អ្នកដែលលំបាកក្នុង 
	 ការផ្លាស់ទី?

	 តើអាចកំណត់ពីដំណោះសែយផ្នែកទីជមែកសំខាន់ៗបានដោយរបៀបណដើមែបីកាត់បន�យជាអតិបែបរមានូវគែះភ័យ	
	 និងភាពងយរងគែះ?

	 ជាទូទៅ	តើទីជមែកនានាតែូវបានសាងសង់ឡើងដោយរបៀបណ	និងដោយនរណ?

	 ជាទូទៅ	តើគែទទួលបានសមា្ភារៈសំណង់ដោយវិធីណ	និងតាមរយៈនរណ?

	 តើសែ្តី	យុវជន	ជនពិការ	និងមនុសែសចាស់អាចទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល	ឬ	ផ្តល់ជំនួយតាមរបៀបណដើមែបី	
	 ចូលរួមនៅក្នុងការសាងសង់ទីជមែករបស់ខ្លួនផ្ទាល់	ហើយតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះ?

	 តើគែនឹងតែូវការជំនួយបន�ែមតាមរយៈការផ្តល់ជាកមា្លាំងពលកម្មដោយស្ម័គែចិត្ត	ឬ	ជាប់កិច្ចសនែយា	ឬ		ជំនួយបច្ចែក	
	 ទែសដើមែបីជួយដល់បុគ្គល	ឬ	គែួសារនានាដែលពុំមានសមត�ភាព	ឬ	ឱកាសក្នុងការសាងសង់ដែរឬទែ?

សកម្មភាពក្នងុកែមុគែសួារ	និងរបរចិញ្ចមឹជីវិត

 តើសកម្មភាពគាំទែកែុមគែួសារ		និងរបរចិញ្ចឹមជីវិតអ្វីខ្លះដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុង	ឬ			នៅជិតទីជមែករបស់
	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់		ហើយតើការផ្តល់	និងការរចនាទីកន្លែងនោះឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពទំាងនែះ	
	 យ៉ាងដូចម្តែច?
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បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

	 តើមានឱកាសផ្ដល់ការគាំទែផ្នែកចែបាប់		និងរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែលមាននិរន្តរភាពដល់បរិសា្ថានអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងផ្តល់
	 ឲែយតាមរយៈការកំណត់បែភពសមា្ភារៈ	និងការសាងសង់ទីជមែក	និងដំណោះសែយផ្នែកការតាំងទីលំនៅ?

សែវាកម្មសំខាន់ៗ	និងទីកន្លែងបែើបែស់រួម

	 តើទឹកដែលមានក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ននែះសមែប់ទទួលទាន			និងធ្វើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន			គឺជាទឹកអ្វី		ហើយតើមាន
		 លទ្ធភាព	និងឧបសគ្គអ្វីខ្លះក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការអនាម័យទូទៅដែលបានរំពឹងទុក?

	 តើការផ្តល់ឲែយក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ននូវទីកន្លែងផ្ដល់សែវាសង្គមមានអ្វីខ្លះ	(មន្ទីរថែទាំសុខភាព	សាលារៀន	ទីសកា្ការ- 
	 បូជា។ល។)		ហើយតើមានឧបសគ្គ	និងឱកាសអ្វីខ្លះក្នុងការបែើបែស់ទីកន្លែងទាំងនែះ?

	 បែសិនបើអាគារសមែប់សា្នាក់នៅរួមគា្នា		ជាពិសែស	សាលារៀន	តែូវបានបែជាជនភៀសខ្លួនបែើបែស់ជាទីជមែក
		 តើមានដំណើរការ		និងការកំណត់ពែលវែលាយ៉ាងដូចម្ដែចសមែប់បង្វែរអាគារទាំងនោះទៅបែើបែស់តាមគោល	
	 បំណងដើមវិញ?

ឥទ្ធពិលទៅលើសហគមន៍មា្ចាស់ផ្ទះ	និងបរិសា្ថាន 

	 តើបញ្ហាដែលជាការពែួយបារម្ភរបស់សហគមន៍មា្ចាស់ផ្ទះមានអ្វីខ្លះ?

	 តើមានកិច្ចការរៀបចំ	និងធ្វើផែនការរូបវន្តអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការទទួលបែជាជនភៀសខ្លួនឲែយសា្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍	
	 មា្ចាស់ផ្ទះ	ឬ	នៅក្នុងកន្លែងតាំងទីលំនៅបណោ្តាះអាសន្ន?

	 តើមានការពែយួបារម្ភអ្វខី្លះទៅលើបរិសា្ថានក្នងុមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងការស្វែងរកបែភពសមា្ភារៈសំណង់ក្នងុមូលដ្ឋាន?

	 តើមានការពែួយបារម្ភអ្វីខ្លះទៅលើបរិសា្ថានក្នុងមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងតមែូវការនានារបស់បែជាជនភៀសខ្លួន		ដូចជា	
	 ថមពលសមែប់ដុត	អនាម័យទូទៅ	ការចោលកាកសំណល់រឹងវាលស្មាសមែប់សត្វពាហនៈ	បែសិនបើសមសែប?

2. របស់របរមិនមេនជាសេបៀងអាហារ 

តមែវូការរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ

	 តើរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារសំខាន់ៗដែលបែជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់តែូវការមានអ្វីខ្លះ?

	 តើរបស់របរចាំបាច់មិនមែនជាសែបៀងអាហារមួយចំនួនអាចរកបាននៅក្នុងមូលដ្ឋានដែរឬទែ?

	 តើការបែើបែស់សាច់បែក់	ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់អាចធ្វើទៅបានដែរឬទែ?

	 តើគែនឹងតែូវការជំនួយបច្ចែកទែសបន�ែមទៅលើការផ្តល់របស់របរផ្គត់ផ្គង់ទីជមែកដែរឬទែ?
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គម្ងស៊្្វរធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

សម្លៀកបំពាក់	និងសមា្ភារៈសមែប់ដែក

	 តើសម្លៀកបំពាក់	ភួយ	សមា្ភារៈដំណែកបែភែទណខ្លះដែលសែ្តី	បុរស	កុមារ	ទារក	សែ្តីមានផ្ទែពោះសែ្តីបំបៅដោះកូន 
	 និងមនុសែសចាស់បែើបែស់	ហើយតើតែូវយកចិត្តទុកដក់អ្វីខ្លះទៅលើសង្គម	និងវបែបធម៌?

	 តើសែ្តី		និងបុរសគែប់បែភែទអាយុទាំងអស់	កុមារ	និងទារកប៉ុនា្មាននាក់ដែលពុំមានសម្លៀកបំពាក់	ភួយ	ឬ	សមា្ភារៈ
						ដំណែកគែប់គែន់	ឬ	សមសែបដើមែបីផ្តល់ការការពារពីឥទ្ធិពលដ៏អាកែក់នែអាកាសធាតុ	និងដើមែបីថែរកែសាសុខភាព
		 សែចក្តីថ្លែថ្នូរ	និងសុខុមាលភាពរបស់ខ្លូន?

	 តើហានិភ័យដែលអាចកើតមានចំពោះអាយុជីវិត	សុខភាព	និងសុវត�ិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផល
		 ប៉ះពាល់មានអ្វីខ្លះទាក់ទិននឹងតមែូវការសម្លៀកបំពាក់	ភួយ	ឬ	សមា្ភារៈដំណែកគែប់គែន់?

	 តើតមែូវឲែយមានវិធានការអ្វីខ្លះសមែប់គែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	ជាពិសែសការផ្តល់មុង	ដើមែបីធានាចំពោះសុខភាព
		 និងសែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់គែួសារ?

ការចម្អនិអាហារ	និងការទទួលទានអាហារ	ចង្កាែន	និងថមពល

 តើសមា្ភារៈអ្វីខ្លះដែលកែុមគែួសារបានបែើបែស់ជាទូទៅសមែប់ចម្អិនអាហារ	និងទទួលទានអាហារនៅមុនពែលមាន
	 គែះមហន្តរាយ?

	 តើមានគែួសារចំនួនប៉ុនា្មានដែលពុំមានលទ្ធភាពបែើបែស់សមា្ភារៈគែប់គែន់សមែប់ចម្អិន	និងទទួលទានអាហារ?

	 តើជាទូទៅបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយចម្អិនអាហារ	និងដុតកម្ដោ	លំនៅដ្ឋានរបស់គែតាម 
	 របៀបណនៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ	ហើយតើការចម្អិនអាហារធ្វើឡើងនៅកន្លែងណ?

	 តើជាទូទៅថមពលសមែប់ដុតបែភែទណដែលគែបែើបែស់ដើមែបីចម្អិនអាហារ			និងដុតកម្ដោនៅមុនពែលមាន
	 គែះមហន្តរាយ	ហើយតើគែទទួលបានវាពីកន្លែងណ?

	 តើមានគែួសារចំនួនប៉ុនា្មានដែលពុំមានលទ្ធភាពបែើបែស់ចង្កាែនសមែប់ចម្អិនអាហារ		និងដុតកម្ដោ	ហើយតើមក
		 ពីហែតុអ្វី	?

	 តើមានគែួសារចំនួនប៉ុនា្មានដែលពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ថមពលគែប់គែន់សមែប់ចម្អិនអាហារ	និង
	 ដុតកម្ដោ?
 
	 តើមានឱកាស		និងឧបសគ្គអ្វខី្លះ	ជាពិសែស			ការពែួយបារម្ភផ្នែកបរិសា្ថានធម្មជាតិក្នុងការផ្តល់បែភពផ្គត់ផ្គង់ថមពល	
	 គែប់គែន់ដល់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងដែលនៅជិតខាង?

	 តើមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ពីគែះមហន្តរាយ	 ហើយជាពិសែសស្តែីនៅគែប ់
		 បែភែទអាយុទាំងអស់ទាក់ទិននឹងការស្វែងរកបែភពផ្គត់ផ្គង់ថមពលឲែយបានគែប់គែន់?

	 តើតែូវគិតគូរបែបណទៅលើបញ្ហាវបែបធម៌ទាក់ទងនឹងការចម្អិន	និងការទទួលទានអាហារ?
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ឧបករណ៍	និងបរិកា្ខារ

	 តើឧបករណ៍ចំបាច់អ្វខី្លះសមែប់ជួសជុល	 សាងសង់	 ឬ	 	 ថែទំាទីជមែកដែលកែមុគែសួារនានាមានលទ្ធភាពទទួលបាន? 

	 តើសកម្មភាពទែទែង់របរចិញ្ចឹមជីវិតអ្វីខ្លះដែលអាចបែើបែស់ផងដែរនូវឧបករណ៍មូលដ្ឋានសមែប់ការសាងសង់ការ 
	 ថែទាំ	និងការបោសសមា្អាតកម្ទែចកម្ទីផែសែងៗ?

	 តើការបណ្តុះបណ្តាល			ឬ			សកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអ្វីខ្លះដែលតមែូវឲែយមានដើមែបីធ្វើឲែយការបែើបែស ់
	 ឧបករណ៍នានាមានដំណើរបែកបដោយសុវត�ិភាព?	
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ឯកសារយោង និងឯកសារសមេប់អានបន្ថេម 

លិខិតុបករណ៍អន្តរជាតិ

សិទ្ធិទទួលបានលំនៅដ្ឋានគែប់គែន់	 (មាតែ	 11	 (1)	 កតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិសែដ្ឋកិច្ច	 សង្គមកិច្ច	 និងវបែបធម៌)	
ការផ្ដល់យោបល់ទូទៅរបស់	CECSR	ទី	4	ចុះថ្ងែទី12	ធ្នូ	1991		។		គណៈកមា្មាធិការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិសែដ្ឋកិច្ច	សង្គមកិច្ច	
និងវបែបធម៌	។	

កតិកាសញ្ញាស្តីពីការបំបាត់រាល់ទមែង់នែការរីសអើងបែឆំងនឹងស្តែីភែទ	(1981)	មាតែ	14	(2)	(h)	។	

កតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិរបស់កុមារ	(1990)	មាតែ	27	(3)	។		កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការបំបាត់រាល់ទមែង់នែការរីស
អើងពូជសាសន៍	(1969)	មាតែទី	5	(e)	(iii)	។	

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពជនភៀសខ្លួន	 (1954)	 មាតែទី	 21	 ។	សែចក្តីបែកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធ ិ
មនុសែស	(1948)	មាតែទី	25	។

ការងរទូទៅ

Corsellis,	T	និង	Vitale,	A	(2005)	ការតំាងទីលំនៅអន្តរកាល	៖	បែជាជនភៀសខ្លួន	អង្គការ	Oxfam	ទីកែងុ	Oxford	។
Davis,	J	និង	Lambert,	R	(2002),	វិស្វកម្មក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	៖	សែចក្តីណែនាំបែតិបត្តិការសមែប់ភា្នាក់ងរ	
ផ្តល់ជំនួយសង្គែះ។	ការបោះពុម្ពផែសាយរបស់	RedR/IT,	ទីកែុងឡុងដ៍	។

បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអប់រំក្នងុពែលមានគែះអាសន្ន	(INEE)	(2010),	បទដ្ឋានអបែបរមា	សមែប់ការអប់រំ	៖	
ការតែៀមបង្ការ	ការឆ្លើយតប	ការសា្តារឡើងវិញ,	ទីកែុង	New	York.	www.ineesite.org

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	(IASC)	(2008),	គមែងផ្នែកទីជមែកឆ្នាំ	2008	។	កមែងទីជមែកក្នុងពែល
មានគែះអាសន្ន	IASC,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។

សហព័ន្ធកាកបាទកែហម	 និងអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ	 (IFRC)	 (2010),	 គោលការណ៍ណែនំាអំពីការសាងសង់ឡើង
វិញនូវលំនៅដ្ឋានតាមការយល់ឃើញរបស់មា្ចាស់ផ្ទះ	 (Owner-Driven	 Housing	 Reconstruction	 Guidelines),	
ទីកែុងហែសឺណែវ	។

សហព័ន្ធកាកបាទកែហម		និងអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ		(IFRC)				និងកម្មវិធីតាំងទីលំនៅសមែប់មនុសែសរបស់អង្គការ
សហបែជាជាតិ	 (UN-Habitat)	 (2010),	 គមែងទីជមែក	 2009	 សហព័ន្ធកាកបាទកែហម	 និងអឌែឍចន្ទកែហម	
អន្តរជាតិ	(IFRC),		ទីកែុងហែសឺណែវ	។

ការិយល័យអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកសមែបសមែួលកិច្ចការមនុសែសធម៌	(OCHA)	(2010),		ទីជមែកកែយ 
ពែលមានគែះមហន្តរាយ	៖	យុទ្ធសាសែ្តតាំងទីលំនៅ	និងការកសាងឡើងវិញជាអន្តរកាល,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	



285

បទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីទីជម្ក ការតាំងទីលំនៅ និងរបស់របរមិនម្នជាស្បៀងអាហារ

ProVention	 Consortium	 (2007),	 ឧបករណ៍សមែប់បញ្ជាែបអំពីការកាត់បន�យហានិភ័យនែគែះមហន្តរាយ៖	
គមែងប្លង់សាងសង់	បទដ្ឋានសាងសង់	និងការជែើសរីសទីកន្លែង,	សែចក្តីណែនាំទី	12,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	

អង្គការផ្តល់ជំនួយសង្គែះពែលមានគែះមហន្តរាយរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ	(UNDRO)	(1982),	ទីជមែកកែយ	
ពែលមានគែះមហន្តរាយ	៖	សែចក្តីណែនាំសមែប់ការផ្តល់ជំនួយ,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។

ការិយល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន	 (UNHCR)	 (2007),	 សែចក្តីណែនា	ំ
សមែប់ពែលមានគែះអាសន្នុ,	ការបោះពុម្ពផែសាយលើកទី	3,	ទីកែុងហែសឺណែវ	។	
ការរិយល័យអង្គការសហបែជាជាតិសមែប់សមែបសមែួលកិច្ចការមនុសែសធម៌	 (OCHA),	 ទីភា្នាក់ងរជនភៀសខ្លួនរបស ់
អង្គការសហបែជាជាតិ	 (ការិយល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន	 (UNHCR)), 
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ឡើងជាកែបខ័ណ្ឌមួយសមែប់ចាត់ចែងសែវាសុខភាពក្នុងពែលឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	 ។	 ចំណុចនែះគឺជាវិធី
សាសែ្តអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតក្នុងការធានាថ				តមែូវការផ្នែកសុខភាពជាអាទិភាពទាំងឡាយតែូវបានកំណត់និងឆ្លើយតបក្នុង 
លក្ខណៈ	មួយមានបែសិទ្ធិផល	និងបែសិទ្ធភាព	។	    

	 គោលការណ៍នានាដូចជាការគាំទែបែព័ន្ធសុខាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិ		និងតាមមូលដ្ឋាន	ការសមែបសមែួល	និងការធ្វើ
បមាណីយកម្ម	ឧបករណ៍	និងវិធីសាសែ្តផែសែងៗតែូវបានលើកឡើងយ៉ាងលម្អិត។	គោលការណ៍ស្តីពីការការពារ	និងបទដ្ឋាន	
ស្នូលនានាចាំបាច់តែូវតែបែើបែស់សែបគា្នាជាមួយនឹងជំពូកនែះ	។

	 ទោះបីជាមានគោលបំណងចមែបងដើមែបីណែនំាអំពីការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ចំពោះគែះមហន្តរាយក៏ដោយ	បទដ្ឋាន	
អបែបបរមាក៏នឹងតែូវបានគិតគូរផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពែលតែៀមបង្ការគែះមហន្តរាយ	។

ផ្នែកនិមួយៗមានដូចខាងកែម	៖	

 បទដ្ឋានអបែបបរមា	៖	ជាធម្មតា	បទដ្ឋាននែះមានលក្ខណៈបែបគុណភាព	និងបញ្ជាក់ពីកមែតិអបែបបរមាដែលតែវូ	
	 សមែចឲែយបានក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះគែះមហន្តរាយទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សែវាសុខភាព	។

 សកម្មភាពសំខាន់ៗ	៖		ទំាងនែះគឺជាសកម្មភាព	និងធនធានដើមដែលលើកឡើងដើមែបីជួយបំពែញទៅតាមបទដ្ឋាន
	 នានា	។

 សូចនាករសំខាន់ៗ	៖	ទំាងនែះគឺជា	"សញ្ញា"			ដែលបង្ហាញថតើបទដ្ឋានមួយតែវូ	ឬ	មិនតែូវបានបំពែញទៅតាម
	 សញ្ញាទាំងនែះផ្តល់នូវមធែយាបាយមួយសមែប់វាស់ស្ទង់	និងបែៀបធៀបរវាងដំណើរការ	និងលទ្ធផលនែសកម្មភាព
	 សំខាន់ៗ	ហើយវាទាក់ទងនឹងបទដ្ឋានអបែបបរមា	មិនតែឹមតែទាក់ទងនឹងសកម្មភាពសំខាន់ៗប៉ុណោ្ណោះទែ	។

 សែចក្តណីែនំា	៖	ទំាងនែះមានរួមបញ្ចលូចំណុចជាក់លាក់នានាដើមែបីធ្វើការពិចារណនៅពែលអនុវត្តបទដ្ឋានស្នលូ	
	 សកម្មភាពគោល			និងសូចនាករសំខាន់ៗនៅក្នុងសា្ថានភាពខុសៗគា្នា	ដោយវាផ្តល់នូវការណែនាំស្តីពីការដោះសែយ
	 ការលំបាកក្នុងការបែតិបត្តិ	ចំណុចគោល	ឬ		ឲែយដំបូនា្មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាទិភាពនានា	។			សែចក្ដីណែនាំទាំង
	 នែះក៏មានបញ្ចូលផងដែរនូវបញ្ហាសំខាន់ទាក់ទងនឹងបទដ្ឋាន	សកម្មភាព	ឬ	សូចនាករនានា	និង	បរិយយពីភាព
	 សា្ទាក់ស្ទើរ	វាទបែបដិវាទ	ឬ	គមា្លាតនែចំណែះដឹងក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន	។	

	 បែសិនបើសូចនាករ	 និងសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលតមែូវមិនអាចឆ្លើយតបបានទែ	 នោះភាពជំពាក់ទាក់ទងអវិជ្ជមាន
ដែលកើតឡើងចំពោះបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គួរតែូវបានវាយតម្លែ	ហើយបនា្ទាប់មកចាត់វិធាន	ការសមសែប
ដើមែបីបន្ធូរបន�យបញ្ហាទាំងនោះ	។	

	 ចំណុចបន�ែមនៅចុងបញ្ចប់នែជំពូកនែះបង្ហាញពីបញ្ជីតែួតពិនិតែយនែការបា៉ាន់បែមាណពីសែវាសុខាភិបាល	គំរូទមែង់
របាយការណ៍តាមដន	 និងរូបមន្តសមែប់គណនាសូចនាករសុខភាពសំខាន់ៗ	 ។	 ឯកសារយោង	 និងឯកសារសមែប់អាន	
បន�ែមក៏តែូវបានផ្តល់ឲែយផងដែរ	។
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សេចក្តីផ្តើម

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	និងចែបាប់អន្តរជាតិ

	 បទដ្ឋានអបែបបរមានានាសមែប់សកម្មភាពសុខាភិបាល	 គឺជាការបង្ហាញជាក់លាក់ពីជំនឿ	 និងការប្តែជា្ញាចិត្តរួមគា្នា	
របស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌នានា	ពែមទាំងគោលការណ៍	សិទ្ធិ	និងភារកិច្ចរួមគា្នាផែសែងៗទៀតដែលគែប់គែងលើសកម្មភាព	
មនុសែសធម៌ដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌នែះ	 ។	 បានបង្កើតឡើងដោយឈរលើគោលការណ៍មនុសែសជាតិ	
និងមានចែងនៅក្នុងចែបាប់អន្តរជាតិ	គោលការណ៍ទាំងនែះដក់បញ្ចូលសិទ្ធិរស់នៅបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ	សិទ្ធិទទួលបាន	
ការការពារ	និងសន្តិសុខ	ហើយនឹងសិទ្ធិទទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននែតមែូវការ	។		បញ្ជីឯកសារ	
ចែបាប់	និងគោលនយោបាយសំខាន់ៗដែលបង្ហាញឲែយដឹងពីធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌	គឺអាចរកបាននៅក្នងុឯកសារយោងនៅក្នងុ	
ឧបសម្ព័ន្ធទី	1	(សូមមើលទំព័រ	356)	ដោយមានមតិយោបល់ពនែយល់បន�ែមសមែប់ភា្នាក់ងរ	មនុសែសធម៌	។	

	 ទោះបីជារដ្ឋទាំងឡាយជាអ្នកមានភារកិច្ចចមែបងទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនានា	ដែលមានចែងខាងលើក៏ដោយ	ក៏ទីភា្នាក់ងរ	
ផ្តល់ជំនួយ			មានការទទួលខុសតែូវមួយក្នុងការធ្វើការជាមួយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងមធែយាបាយមួយ
ដែលមាន	សង្គតិភាពជាមួយនឹងសិទ្ធទំិាងនែះដែរ	។	ផ្ដើមចែញពីសិទ្ធទូិទៅទំាងនែះ	វាបង្កើតបាន	ជាសិទ្ធទិទួលមួយចំនួន
ដែល	 មានលក្ខណៈកាន់តែជាក់លាក់បន�ែមទៀត	 ។	 សិទ្ធិទទួលទាំងនែះរួមមាន	 សិទ្ធិចូលរួម	 សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន	
និងសិទ្ធិរួចផុតពីការរីសអើង	 ក៏ដូចជាសិទ្ធិជាក់លាក់ក្នុងការទទួលបានទឹក	 អនាម័យទូទៅ	 ម្ហូបអាហារ	 ទីជមែក	
និងសុខភាព	ដែលបញ្ជាក់ចែបាស់លាស់ពីចំណុចទាំងនែះ	និងបទដ្ឋានអបែបបរមានានានៅក្នុងសៀវភៅគមែងស្វែ៊រនែះ	។	

	 មនុសែសគែប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពដូចមានចែងនៅក្នុងលិខិតុបករណ៍អន្តរជាតិ	។	សិទ្ធិទទួលបាន	
ការថែទាំសុខភាពអាចតែូវបានធានា		បែសិនបើបែជាជនតែូវបានគែការពារឬ	បែសិន		បើ			អ្នកមានវិជា្ជាជីវៈដែលទទួលខុស	
តែូវចំពោះបែព័ន្ធសុខាភិបាលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ	 និងមានការប្តែជា្ញា	 ចិត្តខ្ពស់ចំពោះគោលការណ៍	
កែុមសីលធម៌ជាសកល	 និងបទដ្ឋានវិជា្ជាជីវៈ	 ឬបែសិនបើបែព័ន្ធដែលបទដ្ឋានទាំងនោះដំណើរ	 ការតែូវបានគែរៀបចំ	
ឡើងដើមែបី	ឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានអបែបបរមានែតមែូវការ	ហើយបែសិនបើរដ្ឋនោះមានឆន្ទៈ	និងមានលទ្ធភាពបង្កើត	និង	
រកែសាបាននូវល័ក្ខខ័ណ្ឌសុវត�ិភាព	និងស�ែរភាពទាំងនែះ	។	នៅក្នុងពែលមានជម្លាះបែដប់អាវុធ	មន្ទីរពែទែយសុីវិល	និងមន្ទីរ	
ថែទាំសុខភាពបែហែលជាពុំបែឈមនឹងកាលៈទែសៈនែការវាយបែហារឡើយ	 ហើយបុគ្គលិកសុខាភិបាល	 និងបុគ្គលិក	
ពែទែយមានសិទ្ធទិទួលបានការការពារ	។	ការធ្វើទង្វើ	ឬ	សកម្មភាពនានាដែលងយប៉ះពាល់ដល់អពែយាកែតឹភាពរបស់មណ្ឌល
សុខភាព	ដូចជា	ការកាន់អាវុធជាដើមតែូវបានហាមឃត់	។	

	 បទដ្ឋានអបែបបរមានៅក្នុងជំពូកនែះពុំបានបង្ហាញ	 យ៉ាងពែញលែញអំពីសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពឡើយ។	
ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	 បទដ្ឋានគមែងស៊្វែរបាន	 លើកឡើងពីខ្លឹមសារស្នូលនែសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាព	
ជាពិសែស	ក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	និងរួមចំណែកឲែយមានការយល់ដឹង	កាន់តែចែើនអំពីសិទ្ធិនែះជាសកល។
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សារៈសំខាន់នេសកម្មភាពសុខាភិបាលនៅក្នុងពេលមនគេះមហន្តរយ

	 លទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាព	 គឺជាកតា្តាកំណត់ដ៏សំខាន់មួយចំពោះអាយុជីវិតនៅក្នុងដំណក់កាលដំបូងនែ
គែះមហន្តរាយ	។	ស្ទើរតែគែប់ពែលទាំងអស់	គែះមហន្តរាយតែងមានផលប៉ះពាល់ខា្លាំងទៅលើសុខភាព	សាធារណៈ	
និងសុខុមាលភាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 ។	 ឥទ្ធិពលលើផ្នែកសុខភាពសារ	 ធារណៈអាចតែូវបាន	
គែពិពណ៌នាថជាឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់	 (ឧ.	 ការសា្លាប់ដោយសារអំពើហិងែសា	 និងរបួស)	 ឬ	 ដោយបែយោល	 (ឧ.	
ការកើនឡើងនូវអតែជំងឺឆ្លង	 និង/ឬ	 អតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ)	 ។	 ផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពសាធារណៈដោយ	
បែយោលទាំងអស់នែះ	 ជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងកតា្តាផែសែងៗ	 ដូចជា	 បរិមាណ	 និងគុណភាពទឹក	 មិនគែប់គែន់	
ការធា្លាក់ចុះអនាម័យ	ការរំខាន	ឬ	ការធា្លាក់ចុះលទ្ធភាព	ទទួលបានសែវាសុខភាព			និងការកាន់តែធា្លាក់	ចុះសន្តសុិខសែបៀង	។	
កង្វះសន្តិសុខ	 ឧបសគ្គក្នុងការធ្វើដំណើរ	 ការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់បែជាជន	 និងជីវភាពរស់នៅដែលកាន់តែអាកែក់ទៅ	
(ភាពកកកុញហួសបែមាណ	 និងទីជមែកមិនគែប់គែន់)	 ក៏អាចបង្កឲែយមានការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈ
ផងដែរ	។	បមែបមែួលអាកាសធាតុកំពុងតែបង្កើនភាពងយរងគែះ	និងហានិភ័យបែកបដោយសកា្តានុពល	។	

 គោលដៅចមែបងនែការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ចំពោះវិបត្តមិនុសែសធម៌គឺធ្វើការទប់សា្កាត់និងកាត់បន�យអតែមរណភាព	
និងមូលហែតុដែលបណ្តាលឲែយមានជំងឺ	 	 ។	 	 គោលបំណង	 សំខាន់ៗគឺដើមែបីរកែសា	 អតែមរណភាពដំបូង	 និង 
អតែមរណភាពកុមារកែមអាយុ	 5ឆ្នាំ	 (U5MR)	 នៅតែឹម	 ឬ	 កាត់បន�យនៅកែមអតែមូលដ្ឋាន	 2	 ដងដែល
បានចងកែងជាឯកសារសមែប់បែជាជននៅមុនពែលមានគែះ	 មហន្តរាយ	 (សូមមើលតារាងទិន្នន័យ	 ស្ដីពី	
អតែមរណភាពយោងជាមូលដ្ឋានតាម	 	 	 តំបន់នៅទំព័រ	 311)	 ។	 បែភែទខុសៗ	 គា្នានែគែះមហន្តរាយធ្វើឲែយមាន	
ទំហំខុសៗគា្នា	 និងទមែង់ផែសែងៗគា្នានែការសា្លាប់	 និងមូលហែតុបណ្តាលឲែយ	 មានជំងឺ	 (សូមមើលតារាងស្ដីពីផលប៉ះពាល់	
ទៅលើសុខភាពសាធារណៈដោយសារគែះមហន្តរាយផែសែងៗដែលបានជែើសរីស)	 ហែតុដូច្នែះហើយតមែូវការផ្នែក	
សុខភាពរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 នឹងមានភាពបែបែួលទៅតាមបែភែទ	 និងវិសាលភាពនែគែះ	
មហន្តរាយ	។	

	 ការរួមចំណែករបស់វិស័យសុខាភិបាល	គឺដើមែបីផ្តល់សែវាសុខភាព	សំខាន់ៗ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអន្តរាគមន៍	បង្ការ
និងលើកកម្ពស់បែសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន�យហានិភ័យផ្នែកសុខភាព	។	សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	គឺជា	អន្តរាគមន៍ផ្នែក
សុខភាពជាអាទិភាព	ដែលមានបែសិទ្ធភាពនៅក្នុងការ	ដោះសែយមូលហែតុចមែបងៗនែ	ការសា្លាប់	និងមូល	ហែតុបណ្តា
លឲែយមានជំងឺចែើនហួសបែមាណ	។		ការអនុវត្តសែវាសុខភាពសំខាន់ៗតែូវតែមានការគាំទែពី					សកម្មភាពផែសែងៗដើមែបី	
ពងែឹងបែព័ន្ធសុខាភិបាល	។	មធែយាបាយក្នុងការរៀប	ចំផែនការ	ការរៀបចំ	និងផ្តល់អន្តរាគមន៍	ផ្នែកសុខភាពនានាដើមែបី	
ឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយអាចនឹងជួយលើកស្ទួយ	 	ឬ	 	ធ្វើឲែយចុះខែសាយដល់បែព័ន្ធសុខាភិបាល	ដែលមានសែប់	
និងការសា្តារឡើងវិញ	ហើយនឹងការអភិវឌែឍនាពែល	អនាគត	។		ការវិភាគពីបែព័ន្ធសុខាភិបាលដែលមាន	សែប់	គឺចាំបាច់ 
តែូវធ្វើឡើងដើមែបីកំណត់ពីកមែិតនែដំណើរការរបស់បែព័ន្ធនោះ	 និងដើមែបីកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបសគ្គសំខាន់ៗ 
ចំពោះការផ្តល់ឲែយ	 និងលទ្ធភាពទទួលបានសែវា	 សុខភាព	 ។	 នៅដំណក់កាលដំបូងនែគែះមហន្តរាយព័ត៌មាន	 អាច 
ពុំមានលក្ខណៈគែប់គែន់	ហើយការ	សមែចចិត្តផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសំខាន់ៗបែហែលជាតែូវបានធ្វើឡើង	ដោយ 
ពុំមានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលអាចរកបាន	 ។	 ការបា៉ាន់បែមាណពហុវិស័យ	 	 គួរតែូវបានធ្វើឡើងឲែយបានឆប់	
តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	(សូមមើលបទដ្ឋាន	ស្នូលទី	3	នៅទំព័រទី	61)	។	

	 ការឆ្លើយតបកាន់តែបែសើរ	គឺអាចសមែចទៅបានតាមរយៈការតែៀមបង្ការកាន់តែ	បែសើរ	។	ការតែៀមបង្ការ	គឺផ្អែក	
ទៅលើការវិភាគពីហានិភ័យ	 ហើយបានភា្ជាប់បណ្តាញយ៉ាងល្អទៅនឹងបែព័ន្ធបែកាសអាសន្នជាមុន។	 ការតែៀមបង្ការ	
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រួមមានការរៀបចំផែនការតែៀមបមែុង	 ការបំពែញស្តុកនូវគែឿងផ្គត់ផ្គង់ផែសែងៗការបង្កើត	 និង/ឬ	 ការថែរកែសាសែវាកម្ម	
ផែសែងៗសមែប់ពែលមានគែះអាសន្ន	 និងការរៀបចំឲែយមានការតែៀមបែចាំការ											 ការបែសែ័យទាក់ទង	 ការគែប់	គែង	
ព័ត៌មាន	និងការរៀបចំការសមែបសមែួល	ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក	ការរៀបចំផែនការថ្នាក់	សហគមន៍		ការហ្វកឹហាត់	
និងការអនុវត្តសាកលែបង	 ។	 ការពងែងឹការអនុវត្តកែមុស្តពីីការសាងសង់អាចជួយកាត់បន�យចំនួននែការសា្លាប់	 និងការរង 
របួសធ្ងន់ធ្ងរបានយ៉ាងចែើនទាក់ទងនឹងការរញ្ជួយដី	និង/ឬ	ការធានាថ	កន្លែងផ្ដល់សែវាសុខភាពទាំងឡាយនៅតែដំណើរ 
ការដដែលបនា្ទាប់ពីមានគែះមហន្តរាយផែសែងៗ	 ។	 ផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពសាធារណៈពីគែះមហន្តរាយដែលបាន 
	កត់សមា្គល់ថ	៖	សូមែបីតែចំពោះបែភែទគែះមហន្តរាយដូចៗគា្នា	ក៏ទមែង់នែមូលហែតុ	បណ្តាលឲែយមានជំងឺ	និងការសា្លាប់
មានការបែបែួលខុសៗគា្នាពីបរិបទមួយទៅបរិបទមួយ	។	

*អាសែ័យទៅលើការភៀសខ្លួនកែយពែលមានគែះមហន្តរាយ	និងជីវភាពនៅរបស់បែជាជន	

បែភព	៖	កែសមែួលពីអង្គការសុខភាពអាមែរិកកាំង	Pan	2000	

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំពូកផេសេងៗទៀត

 ដោយសារឥទ្ធពិលនានានែកតា្តាកំណត់ខុសៗគា្នារបស់សុខភាពទៅលើសា្ថានភាពសុខភាព	បទដ្ឋានមួយចំនួនក្នងុចំណោម
បទដ្ឋានជាចែើននៅក្នងុជំពូកផែសែងៗទៀត	 គឺមានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំពូកនែះ	 ។	ការរីកចមែើនក្នងុការសមែចបាន	បទដ្ឋាន
នានានៅក្នងុផ្នែកមួយជារឿយៗមានឥទ្ធពិល	និងរហូតដល់អាចកំណត់បានពីការរីក	ចមែើននៅក្នងុផ្នែកផែសែងៗ	ទៀតផង។		
ដើមែបីឲែយការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយមានបែសិទ្ធភាព	 គឺតមែវូឲែយមានការសមែបសមែលួ	 និងកិច្ចសហបែតិបត្តកិារ 
យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយផ្នែកផែសែងៗទៀត	 ។	 ការសមែបសមែួលជាមួយអាជ្ញធរមូលដ្ឋានទីភា្នាក់ងរផែសែងៗ	 ទៀតដែល	
កំពុងឆ្លើយតប	និងអង្គការសហគមន៍ក៏មានភាពចំាបាច់ផងដែរក្នងុការធានាថ	តមែវូការនានា	តែវូបានគែឆ្លើយតប	ធានាថ	
ការខិតខំបែងឹបែងនានាមិនតែតួគា្នា	និងធានាថ	ធនធានផែសែងៗតែវូបានបែើបែស់អស់	ពីលទ្ធភាព	ហើយគុណភាពនែសែវា
សុខភាពមានលក្ខណៈគែប់គែន់	។		ឯកសារយោងសមែប់បទដ្ឋានជាក់លាក់នានា		ឬ		សែចក្តីណែនាំនៅក្នុងជំពូកផ្នែក 
បច្ចែកទែសផែសែងៗទៀតតែូវបាន	បង្កើតឡើងនៅកន្លែងដែលមានការទាក់	ទងគា្នា	។	ឯកសារយោងតែូវបានបង្កើតឡើង 
សែបជាមួយ	និងបំពែញបន�ែម	ទៅលើបទដ្ឋាននានាផងដែរ	។	
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ទំនាក់ទំនងទៅនឹងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ និងបទដ្ឋានស្នូល

	 ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹង	 បទដ្ឋានស្នូលនានានៅក្នុងសៀវភៅនែះ	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌ទាំងអស់តែូវអនុវត្តតាម	ការ 
ណែនាំក្នុងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារ	 ទោះបីជាពួកគែពុំមានអាណត្តិក្នុងការការពារដច់ដោយឡែក	 ឬ	 មិនមាន	 
សមត�ភាពឯកទែសក្នុងការការពារក៏ដោយ	។	គោលការណ៍ទាំងនោះពុំមាន	"លក្ខណៈដច់ខាត"	នោះទែ	ដោយ	សារតែ 
មាន	ការទទួលសា្គល់ថ	កាលៈទែសៈនានាអាចនឹងកមែិតវិសាលភាពដែលទីភា្នាក់ងរទាំងឡាយអាចអនុវត្តគោលការណ៍	 
ទា	 ំងនោះ	បាន	។	ទោះជាយ៉ាងក៏ដោយ	គោលការណ៍នានាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពែួយបារម្ភផ្នែកមនុសែសធម៌ជាសកលដែលតែូវតែ 
	ណែនាំឲែយមានការធ្វើសកម្មភាពនៅគែប់ពែល	ទាំងអស់	។	

	 បទដ្ឋានស្នូលទាំងឡាយ	 គឺជា	ដំណើរការ	ដ៏សំខាន់	 និង	ជា	បទដ្ឋាន	 បុគ្គលិក	 	 ដែលមានការរួមចំណែកពីគែប់វិស័យ
ទាំងអស់	 ។	 បទដ្ឋានស្នូលទាំង	 6	 នែះរៀបរាប់ពីការឆ្លើយតបផ្នែកមនុសែសធម៌ដែលផ្តាតលើមនុសែស	 ការសមែបសមែួល	
កិច្ចសហបែតិបត្តិការ	ការបា៉ាន់បែមាណ	ការរៀបចំ	 និងការឆ្លើយតបសា្នាដែអនុវត្តការងរតមា្លាភាពនិងការរៀនសូតែ	ពែម
ទាំងសា្នាដែអនុវត្តការងររបស់ភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយ	។		បទដ្ឋានទំាងនោះ	ផ្តល់នូវចំណុចយោងតែមួយគត់សមែប់វិធីសាសែ្ត 
នានា	 ដែលគំាទែបទដ្ឋានផែសែងៗទៀតទំាងអស់នៅ	 ក្នងុសៀវភៅគមែងស្វែរ៊នែះ។	 	 ហែតុដូច្នែះហើយទើបជំពូកផ្នែក 
បច្ចែកទែសនិមួយៗតមែូវឲែយមានការបែើបែស់ឲែយបានសែបគា្នាទៅតាមបទដ្ឋានស្នូលទំាងឡាយដើមែបីជួយសមែចឲែយបាន		
នូវបទដ្ឋានរបស់ខ្លួន	។	ជាពិសែស	ដើមែបីធានាបានភាពសមសែប	និងគុណភាពនែការឆ្លើយតបណមួយ	 	 	ការចូលរួម 
របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 ដូចជា	 កែុមមនុសែស	 និងបុគ្គលនានាដែលស�ិតនៅក្នុង 
ហានិភ័យញឹកញាប់បំផុតក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយគួរតែូវបានបង្កើនឲែយមានកមែិតអតិបរមា។	

ភាពងាយរងគេះ និងសមត្ថភាពរបស់បេជាជនដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ ពីគេះមហន្តរយ 

	 ផ្នែកនែះតែវូបានរៀបចំឡើងដើមែបីឲែយអានសែបជាមួយនឹងបទដ្ឋានស្នលូនានា	និងដើមែបីពងែងឹបទដ្ឋានស្នលូទំាងនោះ។	

 ជាការសំខាន់ណស់ដែលតែូវយល់ថ	បែការដែលខ្លួនជាមនុសែសវ័យក្មែង	ឬ	ចាស់	ជាសែ្តី	ឬ	ជាជនពិការ	ឬមាន	ផ្ទុក 
មែរោគអែដស៍នោះពុំមានន័យថខ្លួនជាយមនុសែសមា្នាក់ធ្វើឲែយមានភាពងយរងគែះ	ឬ	ស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់		 
នោះទែ	 ។	 ផ្ទយុទៅវិញវា	 គឺជាកតា្តាដែលមានឥទ្ធពិលទៅលើគា្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទែដែលធ្វើឲែយមានភាពងយរង	គែះ 
នោះ	 ៖	 ឧទាហរណ៍	 មនុសែសដែលមានអាយុលើសពី	 7០ឆ្នាំ	 រស់នៅតែឯង	 និងមានសុខ	 ភាពទែុឌទែមទំនងជាមាន
ភាពងយរងគែះជាងអ្នកដែលមានអាយុ	 និងសា្ថានភាពសុខភាពបែហែល	 គា្នាដែលរស់នៅជាមួយគែួសារដែលមាន 
សមាជិកចែើន	និងដែលមានបែក់ចំណូលគែប់គែន់	។	ដូចគា្នានែះដែរ	បែសិនបើកុមារីអាយុ	3ឆ្នាមំា្នាក់រស់នៅដោយពំុមាន	
អ្នកមើលថែ	 នោះកុមារីនោះនឹងមានភាពងយរងគែះចែើន	 ជាងឆ្ងាយណស់បើបែៀបធៀប	 ទៅនឹងការដែលគែរស់នៅ
ដោយមានការថែរកែសាពីឪពុកមា្តាយដែលមានការទទួល	ខុសតែូវ	។		

	 នៅពែលដែលបទដ្ឋាន	សកម្មភាពសុខាភិបាល	និងសកម្មភាពសំខាន់ៗតែូវបានអនុវត្តការវិភាគពីភាពងយ	រងគែះ	
និងសមត�ភាពនឹងជួយក្នុងការធានាថ	 ការខិតខំបែឹងបែងឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយគាំទែដល់អ្នកទាំងឡាយ 
ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយក្នុងលក្ខណៈមួយពុំមានការរីសអើង	 និងដែលតែូវការជំនួយនោះជាទីបំផុត	 ។	 ការងរ 
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នែះតមែូវឲែយមានការយល់ដឹងល្អិតល្អន់ពីបរិបទក្នុងមូលដ្ឋាន	 និងពីរបៀបដែលគែះមហន្តរាយជាក់លាក់មួយមានផល 
ប៉ះពាល់ទៅ	លើកុ្រមបែជាជនជាក់លាក់នានាតាមរបៀបផែសែងៗគា្នាដោយសារភាពងយរងគែះដែលមាន	 សែប់ពីមុន 
មករបស់ពួកគែ	 (ឧ.	 ភាពកែីកែបំផុត	 ឬ	 តែូវបានគែរីសអើង)	 ការបែឈមមុខរបស់ពួកគែចំពោះការគំរាមកំហែង	
ផែសែងៗទាក់ទងនឹងការការពារ	 (ឧ.	 អំពើហិងែសាផ្នែកយែនឌ័រ	 រួមទាំងការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទផងដែរ)	 ឧបែបទវហែតុ	 ឬ	
អតែបែវា៉ាឡង់នែជំងឺ	(មែរោគអែដស៍	ឬ	ជំងឺរបែង)	និងលទ្ធភាពដែលអាចកើត	មានជំងឺរាតតែបាត	(ឧ.	ជំងឺកញែ្ជិល	ឬ	
ជំងឺអាសន្នរោគ)	។	គែះមហន្តរាយនានាអាចធ្វើឲែយវិសមភាពដែលមាន	សែប់ពីមុនមកកាន់តែអាកែក់ឡើងៗ	។	ទោះ	ជា 
	យ៉ាងណក៏ដោយ	 ការគាំទែចំពោះយុទ្ធសាសែ្តដោះសែយ	 ភាពសាុំ	 និងសមត�ភាពនែការសា្តារឡើង	 វិញរបស់បែជាជន	
គឺមានសារៈសំខាន់ណស់	។	ចំពោះចំណែះដឹង	ជំនាញ	និងយុទ្ធសាសែ្តរបស់ពួកគែចាំបាច់តែូវមានការគាំទែ		ហើយគួរ 
ធ្វើការតសូ៊មតិ	ទាមទារលទ្ធភាពរបស់ពួកគែក្នងុការទទួលបានការគំាទែផ្នែកសង្គម	ផ្លវូចែបាប់	ហិរញ្ញវត�	ុនិងចិត្តសាសែ្តសង្គម	។	
ឧបសគ្គនានាផ្នែករាងកាយ	វបែបធម៌	សែដ្ឋកិច្ច	និងសង្គមដែលពួកគែអាចនឹងបែឈម	មុខនៅក្នុងការទទួលបានសែវាកម្ម
ទាំងនែះក្នុងលក្ខណៈស្មើភាពគា្នា	ក៏ចាំបាច់តែូវធ្វើការដោះសែយផងដែរ។	

ចំណុចខាងកែមនែះបង្ហាញពីផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលនឹងធានាបានថ	សិទ្ធិ	 និងសមត�ភាពរបស់បែជាជន	 ដែល
ងយរងគែះទាំងអស់តែូវបានពិចារណ	៖
 
	 បង្កើនការចូលរួមរបស់បែជាជន	 	 ដោយធានាថ	 	 គែប់កែុមតំណងទាំងអស់តែូវបានដក់បញ្ចូល	 	 ជាពិសែសអ្នក 
	 ទាំងឡាយដែលគែពិបាកក្នុងការចុះទៅជួយ		(ឧ.		បុគ្គលដែលលំបាកក្នុងការបែសែ័យទាក់ទង		ឬ		លំបាកក្នុងការ	 
	 ធ្វើដំណើរ		អ្នកទំាងឡាយដែលរស់នៅក្នងុសា្ថាប័នយុវជនដែលជួបបែទះនឹងភាពតក់ស្លតុ	និង			កែមុដែលពំុមានតំណង 
	 ឬ	មានតំណងតិចតួច	។

	 បំបែកទិន្នន័យទៅតាមភែទ	 និងអាយុ	 (0	 -	លើស	 80	ឆ្នា)ំ	 ក្នងុពែលធ្វើការបា៉ាន់បែមាណដោយសារវាជាផ្នែក	 ដ៏សំខាន់ 
	 មួយក្នុងការធានាថ	ផ្នែកសុខភាពបានពិចារណគែប់គែន់ពីភាពផែសែងៗគា្នារបស់បែជាជន	។	
	

	 ធានាថ	សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីការផ្ដល់សិទ្ធិផែសែងៗ	តែូវបានផែសព្វផែសាយក្នុងមធែយាបាយមួយដែលមានលក្ខណៈ 
	 ដក់បញ្ចូល	និងអាចទទួលបានសមែប់បែជាជនទាំងអស់	។
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បទដ្ឋានអបេបបរម 

១. បេព័ន្ធសុខាភិបាល 
 

 អង្គការសុខភាពពិភពលោក	(WHO)	ឲែយនិយមន័យបែព័ន្ធសុខាភិបាលថ	៖		"	អង្គការ	សា្ថាប័ន	និងធនធានទាំងអស់	
ដែលតែូវបានលះបង់ដើមែបីបង្កើតសកម្មភាពផែសែងៗផ្នែកសុខាភិបាល"	 ។	 វារួមបញ្ចូលអ្នកអនុវត្តទាំងឡាយដែល	 បាន	
ចូលរួមក្នុងការផ្តល់សែវាកម្ម	 ហិរញ្ញវត�ុ	 និងការគែប់គែងសែវាសុខភាព	 កិច្ចខិតខំបែឹងបែងដើមែបីមានឥទ្ធិពលទៅលើ 
កតា្តាកំណត់ផ្នែកសុខភាព	 ក៏ដូចជាការផ្តល់សែវាសុខភាពដោយផ្ទាល់	 និងដក់បញ្ចូលគែប់កមែិតទាំងអស់	 ៖	 ថ្នាក់ជាតិ	
ថ្នាក់តំបន់	ថ្នាក់សែុក	ថ្នាក់ឃុំ	និងកំរិតគែួសារ	។	

	 បទដ្ឋានស្តពីីបែព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់គមែងស្វែរ៊	 តែវូបានរៀបចំឡើងដោយយោងទៅលើកែបខ័ណ្ឌបែព័ន្ធសុខាភិបាល 
ដែលមានផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន	 6	 គឺ	 ៖	 ភាពជាអ្នកដឹកនាំ	 ធនធានមនុសែស	 ការផ្គត់ផ្គង់ឱសថ	 និងបរិកា្ខារពែទែយ	 ការផ្តល់	
ហិរញ្ញបែបទានផ្នែកសុខាភិបាល	 ការគែប់គែង់ព័ត៌មានផ្នែកសុខភាព	 និងការផ្តល់សែវាកម្ម	 ។	 វាមានការទាក់ទងគា្នា 
ទៅវិញទៅមក	 និងបំពែញឲែយគា្នាទៅវិញទៅមករវាងមុខងរនិមួយៗក្នុង	 ចំណោមមុខងរទាំងនែះ	ហើយសកម្មភាពមួយ 
ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សមាសភាពមួយអាចនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើសមាសភាពផែសែងៗទៀត	 ។	 អន្តរាគមន៍ផ្នែក 
សុខាភិបាលក្នុងពែលឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយគួរតែូវបានរៀបចំ	 និងអនុវត្តក្នុងមធែយាបាយមួយដែលរួមចំណែក
ដល់ការពងែឹងបែព័ន្ធសុខាភិបាល	។

បទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាលទី	1	៖	ការផ្តល់សែវាសុខភាព

បែជាជនមានលទ្ធភាពស្មើគា្នាក្នុងការទទួលបានសែវាសុខភាពបែកបដោយបែសិទ្ធភាព	សុវត�ិភាព	និងគុណភាព
ដែលតែវូបានកំណត់ជាបទដ្ឋាន	និងអនុវត្តទៅតាមពិធីសារ	និងគោលការណ៍ណែនំាដែលមានការទទួលសា្គល់	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ) 

	 ផ្តល់សែវាសុខភាពក្នងុកមែតិដែលសមសែបក្នងុបែពន័្ធសុខាភិបាល	។	កមែតិនានារមួមានករិំតគែសួារ	និង	សហគមន៍		
	 មន្ទីរ	ឬ	មណ្ឌលថែទាំសុខភាព	មណ្ឌលសុខភាព	និងមន្ទីរពែទែយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 សមែបសមែួល	ឬ		បង្កើតពិធីសារការគែប់គែងករណីតាមបទដ្ឋានសមែប់ជំងឺដែលតែងតែកើតមានញឹកញាប់	ដោយ		
	 ពិចារ	ណទៅលើបទដ្ឋាន	និងគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

	 បង្កើត	ឬ		ពងែងឹបែព័ន្ធបញ្ជនូតាមបទដ្ឋាន		និងធានាថ	ទីភា្នាក់ងរទំាងអស់បែើបែស់បទដ្ឋាននោះ	(សូមមើលសែចក្តី
	 ណែនាំទី	1)	។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

	 បង្កើត	ឬ	ពងែងឹបែព័ន្ធពិនិតែយបនា្ទាន់តាមបទដ្ឋាននៅគែប់មណ្ឌលសុខភាពទំាងអស់ដើមែបីធានាថ	អ្នកដែលមានសញ្ញា	
	 គែះអាសន្នទាំងឡាយទទួលបានការពែយាបាលភា្លាមៗ	។
	 ផ្តួចផ្តើមឲែយមានការអប់រំ		និងការលើកកម្ពស់សុខភាពនៅតាមសហគមន៍			និងមណ្ឌលសុខភាព		(សូមមើលសែចក្តី	
	 ណែនាំទី	3)	។
	 បង្កើត	និងអនុវត្តតាមការបែើបែស់បែកបដោយសុវត�ភិាព	និងសមហែតុផលនូវការផ្គត់ផ្គង់ឈាម	និងផលិតផលឈាម	
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។
	 ធានាថ	សែវាមន្ទីរពិសោធន៍	គឺអាចរកបានហើយតែូវបានបែើបែស់នៅពែលមានការចង្អលុបង្ហាញ(សូមមើលសែចក្តី	
	 ណែនាំទី	6)	។
	 ជៀសវាងការបង្កើតសែវាសុខភាពតាមរបៀបផែសែង	ឬ		ដែលសែបគា្នា	ដូចជា	កន្លែងពែយាបាលចល័ត		និងមន្ទរី	ពែទែយតាម	
	 មូលដ្ឋាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	7-8)	។
	 រៀបចំសែវាសុខភាពក្នុងលក្ខណៈមួយដែលធានាឯកជនភាពរបស់អ្នកជំងឺ		រកែសាការសមា្ងាត់		និងមានការយល់ពែម	
	 ចែបាស់លាស់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	9)	។
	 អនុវត្តវិធីសាសែ្ដគែប់គែងកាកសំណល់រឹងដែលសមសែបវិធានការដែលមានសុវត�ភិាព	និងវិធីសាសែ្តគែប់	គែង	ការចម្លង	
	 រោគនៅតាមមណ្ឌលសខុភាព	(សមូមើលសែចក្តណីែនាទំ	ី10-11	នងិបទដ្ឋានស្តពីកីារគែបគ់ែងកាកសណំលរ់ងឹទ	ី1		
	 នៅទំព័រ	117)	។
	 ទកុដក់សាកសពក្នុងលក្ខណៈមួយដែលគោរពសែចក្តីថ្លែថ្នូរ		សមសែបតាមវបែបធម៌		និងដោយផ្អែកលើការអនុវត្តល្អ	
 ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	12	និងបទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់រឹងទី	1	សែចក្តី	
	 ណែនាំទី	8	នៅទំព័រ	120)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 មានចំនួនមណ្ឌលសុខភាពគែប់គែន់ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការសុខភាពសំខាន់ៗរបស់បែជាជនដែលទទួលរង 
	 ផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយទាំងអស់	៖
 -	 កែមុការងរសុខភាពមូលដ្ឋានមួយសមែប់បែជាជន	10	000	នាក់	(មណ្ឌលសុខភាពមូលដ្ឋាន	គឺជាមណ្ឌលថែទំា	
	 	 សុខភាពដ៏ចមែបងដែលជាទូទៅផ្ដល់សែវាសុខភាពផែសែងៗ)	
 -	 មណ្ឌលសុខភាពមួយសមែប់បែជាជន	50	000	នាក់
 -	 មន្ទីរពទែយសែុក	ឬ	ជនបទមួយសមែប់បែជាជន	250	000	នាក់	
 -	 គែដែកសមែប់អ្នកជំងឺសមែកពែយាបាលក្នងុមន្ទរីពែទែយ	និងមាតាមានយ៉ាងតិច1០គែ	សមែប់បែជាជន	10	000	នា	 ក់	
	 	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។
	 អតែបែើបែស់សែវានៅមណ្ឌលសុខភាព		គឺការពិគែះយោបល់ថ្មី		2	ទៅ	4	ដង	/	មា្នាក់	/	ឆ្នាំ	ក្នុងចំណោមបែជាជន	
	 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ			និងការពិគែះយោបល់ថ្មី			>	1	ដង	/	មា្នាក់	/		ឆ្នាំ		ក្នុងចំណោម	
	 បែជាជននៅតាមជនបទ	និងដែលរស់នៅដច់ៗពីគា្នា	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4		និងចំណុចបន�ែមទី	3	៖	រូបមន្ត		
	 សមែប់ការគណនាសូចនាករសុខភាពសំខាន់ៗ)	។

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 កមែិតនែការថែទាំ	៖	មណ្ឌលសុខភាពតែូវបានបែងចែកទៅតាមកមែិត	នែការថែទាំអាសែ័យទៅលើ	ទំហំរបស់វា	និង
	 សែវាកម្មផែសែងៗដែលផ្តល់	។	ចំនួន	និងទីតាំងមណ្ឌលសុខភាពដែលតែូវការអាចមានភាពខុសគា្នាពីបរិបទមួយទៅ	
	 បរិបទមួយ	។	
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

បែព័ន្ធសុខាភិបាលតែូវបង្កើតផងដែរនូវដំណើរការសមែប់បន្តការថែទាំ	 ។	 ការងរនែះអាចសមែចទៅបានល្អបំផុត	
តាមរយៈការបង្កើតបែព័ន្ធបញ្ជូនដែលមានបែសិទ្ធភាព	 ជាពិសែស	 សមែប់	 អន្តរាគមន៍ជួយសងែ្គោះអាយុជីវិត	 ។		
បែព័ន្ធបញ្ជូន	តែូវមានដំណើរការ	24ម៉ាង	/	ថ្ងែ	និង	7	ថ្ងែ	/	សបា្តាហ៍	។

2.	 បទដ្ឋាន	និងគោលការណ៍ណែនំាថ្នាក់ជាតិ	៖	ជាទូទៅ	ទីភា្នាក់ងរទំាងឡាយតែវូបែកាន់ខា្ជាប់នូវបទដ្ឋាន	និងគោលការណ៍
ណែនំាផ្នែកសុខាភិបាលរបស់បែទែស	ដែលការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយកំពុងតែវូបាន	អនុវត្តដោយរាប់បញ្ចលូ	
ទាំងពិធីសារនែការពែយាបាល	និងបញ្ជីឱសថសំខាន់ៗផងដែរ	។	នៅពែលដែលពិធីសារ	និងបញ្ជីទាំងនែះ	ហួសកាល	
បរិច្ឆែទ	 ឬ	 មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តដោយផ្អែកលើភ័ស្ដុតាង	នោះបទដ្ឋានអន្តរជាតិ	 គួរតែូវបានបែើបែស់ជាគោល	
ហើយទីភា្នាក់ងរដែលឈានមុខក្នុងគែក្នុងវិស័យសុខាភិបាលតែូវគាំទែកែសួងសុខាភិបាលក្នុងការធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្មពិធី
សារ	និង	បញ្ជីទាំងនោះ	។

3.	 ការលើកកម្ពស់សុខភាព			៖		កម្មវិធីដ៏សកម្មមួយនែការលើកកម្ពស់សុខភាពតាមសហគមន៍គួរតែវូបានផ្តចួផ្តើមបង្កើត	
ឡើងដោយមានការពិគែះយោបល់ជាមួយអាជា្ញាធរសុខាភិបាលតាមមូលដ្ឋាន	និងតំណងសហគមន៍	ដើមែបីធានាឲែយ	
មានការតំណងបែកបដោយតុលែយភាពរវាងស្តែី	 និងបុរស	 ។	 កម្មវិធីនែះគួរតែផ្តល់ព័ត៌មាន	 ស្តីពីបញ្ហាសុខភាព	
សំខាន់ៗ	ហានិភ័យផ្នែកសុខភាព	លទ្ធភាពរកបាន	និងទីតាំងរបស់សែវាសុខភាព	ហើយនឹងឥរិយបថផែសែងៗ	ដែល	
ការពារ	និងលើកកម្ពស់សុខភាព	ពែមទាំងដោះសែយ	និងលើកទឹកចិត្តកុំឲែយអនុវត្តអ្វីដែលបង្កឲែយមានការឈឺ	ចាប់	។
សារ	 និងសមា្ភារៈសុខភាពសាធារណៈតែូវបែើបែស់	 ភាសា	 និងទីតាំងសមសែប	 សែបទៅតាមវបែបធម៌	 និងងយ	
សែួលយល់	។	សាលារៀន	និងទីធា្លាដែលកុមារចូលចិត្ត	គឺជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់សមែប់ផែសព្វផែសាយព័ត៌មាន	និង	បាន
ឮទៅដល់កុមារ	និងឪពុកមា្តាយ	(សូមមើលបទដ្ឋានអបែបបរមារបស់បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអប់រំ	ក្នុង	ពែល	
មានគែះអាសន្ន	(INEE)	សមែប់ការអប់រំ	-	សិទ្ធិទទួលបាន	និងបទដ្ឋានស្តីពីបរិយកាសសិកែសាទី	3)។

4.	 អតែបែើបែស់សែវាសុខភាព	៖	ពុំមានតួលែខអបែបបរមាជាក់លាក់សមែប់ការបែើបែស់សែវាសុខភាពទែដោយសារ	
ចំណុចនែះនឹងមានភាពខុសគា្នាពីបរិបទមួយទៅបរិបទមួយ	។	ក្នុងចំណោមបែជាជនដែលរស់នៅតាម	ជនបទ	និងនៅ	
ដច់ៗពីគា្នាជាបែចាំ	អតែបែើបែស់មានយ៉ាងហោចណស់ក៏ការពិគែះយោបល់ថ្មីម្ដង	/	មា្នាក់	/	ឆ្នាំ	។	ក្នុងចំណោម	
បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	មានការរំពឹងទុកថ	ការពិគែះ	យោបល់ថ្មីជាមធែយម	គឺ	2	ទៅ	
4	ដង	/	មា្នាក់	/	ឆ្នាំ	។	បែសិនបើអតែនែះតិចជាងការរំពឹងទុក	វាអាចនឹងបង្ហាញថ	លទ្ធភាពទទួលបានសែវាសុខភាព 
ពុំមានភាពគែប់គែន់ទែ	 ។	 បែសិនបើអតែនែះខ្ពស់ជាង	 វាអាចនឹងបង្ហាញថ	 មានការបែើបែស់លើសដោយ	
សារតែបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈជាក់លាក់	 ឬ	 ការបា៉ាន់សា្មានមិនតែឹមទៅលើ	 បែជាជនគោលដៅ	 ។	 នៅក្នុងការ
វិភាគពីអតែបែើបែស់	 វាជារឿងដែលតែឹមតែូវ	 គឺគួរពិចារណទៅលើការបែើបែស់តាមភែទ	 អាយុ	 ជនជាតិដើម	
និងពិការភាព	(សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	3	៖	រូបមន្តសមែប់គណនាសូចនាករសុខភាពសំខាន់ៗ)	។	

5.	 ការបញ្ចលូឈាមដោយសុវត�ភិាព	៖	ការខិតខំបែងឹបែងនានាគួរតែសែបជាមួយនឹងសែវាបញ្ចលូឈាមថ្នាក់ជាតិ	(TBS)	
បែសិនបើមាន	។	ឈាម	គឺតែូវបែមូលពីអ្នកបរិចា្ចាគឈាមដោយស្ម័គែចិត្ត	និងមិនទទួលបានបែក់កមែ	។	ការអនុវត្ត
ល្អ	នៅតាមមន្ទីរពិសោធន៍គួរតែវូបានបង្កើតឡើង	ដូចជាការពិនិតែយរកការឆ្លងរោគតាមរយៈការបញ្ចលូឈាមការរៀបចំ
ឈាមតាមកែុម	 ការពិសោធន៍ពីភាពដែលអាចបញ្ចូលគា្នាបាន	 ការផលិតសមាសភាពឈាម	 ពែមទាំងការរកែសាទុក	
និងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលឈាផងដែរ	 ។	 ការបញ្ចូលឈាមដែលមិនចាំបាច់	 គឺអាចកាត់	 បន�យបានតាមរយៈការ
បែើបែស់ឈាមបែកបដោយបែសិទ្ធភាព	 ដូចជា	 ការបែើបែស់វិធីផែសែងៗទៀតក្នុងការបញ្ចូលឈាម	 (អង្គធាតុកែម	
[crystalloids]	និងវត�ុរាវស្អិត	[colloids])	។	នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	បុគ្គលិកពែទែយដែលសមសែបគួរទទួល 
បានការបណ្តុះបណ្តាលដើមែបីធានាការ	 ផ្តល់ឈាមបែកបដោយសុវត�ិភាព	 និងការបែើបែស់វានៅតាមមន្ទីរថែទាំ 
សុខភាពបែកបដោយបែសិទ្ធភាព	។
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6.	 សែវាមន្ទីរពិសោធន៍៖	ជំងឺឆ្លងភាគចែើនបំផុតអាចតែូវបានរកឃើញតាមរយៈការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យល្អិតល្អន់	(ឧ.ជំងឺរាក		
ជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ)	 ឬ	 ដោយមានជំនួយពីការពិសោធន៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យភា្លាមៗ	 ឬ	 ការពិនិតែយដោយបែើ	
អតិសុខុមទសែសន៍	 (ឧ.	 ជំងឺគែនុចាញ់)	 ។	 ការពិសោធន៍នៅក្នងុមន្ទរីពិសោធន៍មានបែយោជន៍ចែើនក្នងុការបញ្ជាក់ពី 
មូលហែតុនែការរាតតែបាតដែលគែសងែស័យ		ដោយពិសោធទៅលើបែតិកម្មនែការបណ្តុះមីកែុប	និងថ្នាំផែសះដើមែបីជួយដល ់
ការសមែចចិត្តធ្វើការគែប់គែងករណី	 (ឧ.	 ដូចជា	 ជំងឺរាកមួល)	 និងការជែើសរីសថ្នាំបង្ការនៅកន្លែងដែលការចាក់				
ថ្នាំបង្ការជាសាធារណៈអាចតែូវបានណែនាំឲែយអនុវត្ត	(ឧ.	ជំងឺរលាក	សែមខួរដែលបណ្តាលមកពីបាក់តែរីមែណំង
ហោ្កាកូស	(meningococcal	meningitis))	។	ចំពោះជំងឺដែលមិនឆ្លងមួយចំនួន	ដូចជា	ជំងឺទឹកនោមផ្អែម	ការ
ពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍មានសារៈសំខាន់ណស់ដើមែបីកំណត់រោគសញ្ញា	ហើយធ្វើការពែយាបាល	។	

7.	 កន្លែងពែយាបាលចល័ត	៖	ក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយមួយចំនួន	វាអាចមានភាពចាំបាច់ដែលតែូវដំណើរ	ការមន្ទីរ							
ពែយាបាលចល័តក្នុងគោលបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការនានារបស់បែជាជនដែលនៅឯកកោ	ឬ	ដែលចល័តហើយ					
ដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាពនៅមានកមែិត	។	កន្លែងពែយាបាលចល័តមានភាពចាំណស់ក្នុងការ
បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការពែយាបាលជំងឺរាតតែបាតនានានៅកន្លែងដែលគែរំពឹងថនឹងមានករណីជំងឺផែសែងៗ	កើតឡើង	
ដូចជា	ការរាតតែបាតនែជំងឺគែនុចាញ់ជាដើម	។	កន្លែងពែយាបាលចល័តគួរ	តែវូបានណែនំាឲែយអនុវត្តតែបនា្ទាប់ពីមានការពិគែះ				
យោបល់ជាមួយនឹងទីភា្នាក់ងរដែលដឹកនាំផ្នែកសុខភាព	និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានប៉ុណោ្ណោះ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធ	
សុខាភិបាល	ទី	6	នៅទំព័រ	307)	។ 

8.	 មន្ទរីពែទែយក្នងុមូលដ្ឋាន	៖			ដោយយោងទៅលើការលៈទែសៈ	មន្ទរីពែទែយក្នងុមូលដ្ឋានបែហែលអាចជាមធែយាបាយតែមួយ
	 គត់ក្នុងការផ្តល់ការថែទាំសុខភាពនៅពែលដែលមន្ទីរពែទែយមានសែប់នានា	តែូវទទួលរងការខូចខាត	ធ្ងន់ធ្ងរ	ឬ	តែូវ	

បានបំផ្លាញ	។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	ជាទូទៅ	វាមានបែសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់នៅពែលដែលផ្តល់ធនធានផែសែងៗទៅ
ដល់មន្ទីរពែទែយនានាដែលមានសែប់ដើមែបីឲែយមន្ទីរពែទែយទាំងនោះអាចចាប់ផ្តើមការងរសារជាថ្មី			ឬ			ដោះសែយបន្ទុក	
ការងរបន�ែមរបស់គែ	 	។		 	វាអាចជាការសមសែបមួយក្នុងការដក់ពងែយមន្ទីរពែទែយតាមមូលដ្ឋានសមែប់ផ្ដល់ការ	 
ថែទាំជាបនា្ទាន់ទៅលើរបួសផែសែងៗដែលបណ្តាលមកពីការប៉ះទង្គិច	 (48	 ម៉ាងដំបូង)	 ការថែទាំបនា្ទាប់បនែសំទៅលើ				
របួសនានា	ដែលបណ្តាលមកពីការប៉ះទង្គិច	និងការវះកាត់ជាបន្តបនា្ទាប់	ពែមទាំងការសង្គែះបនា្ទាន់ផ្នែកសមែល
កូន	(ពីថ្ងែទី	3	ដល់ថ្ងែទី	15)	ឬ	ធ្វើជាបន្ទប់បណោ្តាះអាសន្នមួយ						សមែប់ជំនួសមន្ទរីពែទែយក្នងុមូលដ្ឋានដែលទទួល							
រងការខូចខាត	រហូតទាល់តែមន្ទីរពែទែយនោះតែូវបានសាងសង់ឡើងវិញរួចរាល់	។		ដោយសារមន្ទីរពែទែយក្នុងមូលដ្ឋាន			
ជារឿយៗ	រងសមា្ពោធ	ផ្នែកនយោបាយយ៉ាងខា្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកផ្តល់ជំនួយគាំទែការដក់ពងែយមន្ទីរពែទែយ
ទាំងនោះ	 ។	 ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	 វាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែលតែូវធ្វើសែចក្តីសមែចចិត្តទៅលើការដក់				
ពងែយ	មន្ទីរពែទែយតាមមូលដ្ឋានដោយផ្អែកទៅលើតែតមែូវការ	និងគុណតម្លែបន�ែមមួយមុខគត់	។	

9.	 សិទ្ធិរបស់ឪពុកមា្តាយ	៖		បន្ទប់		និងសែវាសុខភាពគួរតែូវបានរៀបចំឡើងក្នុងលក្ខណៈមួយដែលធានាបាននូវឯកជន	
ភាព	និងរកែសាការសមា្ងាត់	។	ការយល់ពែមដោយមានការយល់ដឹងគួរតែវូបានស្វែងរកពីអ្នកជំងឺ	(ឬ	ពីអាណពែយាបាល
របស់ពួកគែបែសិនបើពួកគែពុំមានសមត�ភាពក្នុងការធ្វើសែចក្តីសមែចចិត្ត)	នៅមុនពែលចាប់ផ្តើមការពែយាបាល	ឬ	
ការវះកាត់	។	បុគ្គលិកសុខាភិបាលតែវូយល់ថ	អ្នកជំងឺមានសិទ្ធិក្នុងការដឹងពីនីតិវិធីអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាផល	
បែយោជន៍ផែសែងៗដែលគែរំពឹងទុក	ហានិភ័យផែសែងៗដែលអាចកើតមាន	តម្លែ	និងរយៈពែល	។

10.	ការគែប់គែងការឆ្លងជំងឺនៅក្នុងទីតាំងថែទាំសុខភាព	និងសុវត�ិភាពរបស់អ្នកជំងឺ	៖	
	 សមែប់ការឆ្លើយតបដ៏មានបែសិទ្ធ	ភាពមួយចំពោះគែះមហន្តរាយនានា		កម្មវិធីបង្ការ	និងគែប់គែងការចម្លងមែរោគ
	 ជាបន្តបនា្ទាប់គួរតែូវបានពងែឹងទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ	និងថ្នាក់មន្ទីរពែទែយបង្អែក	និងនៅតាមបន្ទប់ថែទំា	សុខភាពផងដែរ	។	
	 កម្មវិធីបង្ការ	និងគែប់គែងការចម្លងមែរោគដូចនែះនៅតាមបន្ទប់ថែទាំសុខភាពគួររួមបញ្ចូល	៖

	 -	 គោលនយោបាយបង្ការ			និងគែប់គែងការចម្លងមែរោគដែលបានកំណត់	(ឧ.	វិធានការគែប់គែងការឆ្លងជំងឺជាបន្ត 
	 	 បនា្ទាប់	និងបន�ែមដើមែបីដោះសែយការគំរាមកំហែងនានាដែលអាចកើតមាន)	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 	 	 បុគ្គលិកបច្ចែកទែសដែលមានលក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែន់	និងមានភាពសា្វាហាប់	(កែុមបង្ការនិងគែប់គែងការ
	 	 	 ចម្លងមែរោគ)	ដើមែបីរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធី	គែប់គែងការចម្លងជំងឺ	ដោយមានទំហំដំណើរការ	និងការទទួលខុស
	 	 	 តែូវដែលបានកំណត់	។
	 	 	 បែព័ន្ធតាមដនការបែកាសអាសន្នជាមុនដើមែបីរកឲែយឃើញការរាតតែបាតនែជំងឺឆ្លង	
	 	 	 ថវិកាដែលបានកំណត់សមែប់សកម្មភាពនានា	(ឧ.	ការបណ្តះុបណ្តាលដល់បុគ្គលិក)	និងការផ្គត់ផ្គង់ផែសែងៗ
	 	 	 ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះអាសន្ន
	 	 	 ការពែមានតាមបទដ្ឋានដែលតែវូបានពងែងឹ		និងការពែមានជាក់លាក់បន�ែមដែលបានកំណត់សមែប់ជំងឺ	ដែល	
	 	 	 រាតតែបាត	
	 	 	 ការគែប់គែងរដ្ឋបាល	(ឧ.	គោលនយោបាយស្តពីីការដក់ឲែយនៅដច់ពីគែ	និងការគែប់គែងបរិសា្ថាន	និងវិស្វកម្ម	
	 	 	 (ឧ.	ការ	បង្កើនខែយល់ចែញចូលពីបរិយកាសខាងកែ)
	 	 	 សមា្ភារៈការពារខ្លួនតែូវបែើបែស់
	 	 	 ការអនុវត្តការបង្ការ	និងការគែប់គែងការចម្លងមែរោគ	(IPC)	តែវូបានពិនិតែយតាមដន	និងអនុសាសន៍ទំាងឡាយ
	 	 	 តែវូបានពិនិតែយឡើងវិញជាទៀងទាត់	។		

11.		កាកសំណល់ពីមន្ទរីពែទែយ	៖		កាកសំណល់គែះថ្នាក់ដែលចែញពីមន្ទរីពែទែយ		គឺតែវូញែកទៅជាកាសំណល់រឹងមិនមុត
	 សែចួចម្លងរោគ	កាកសំណល់រឹងមុតសែចួចម្លងមែរោគ		និងកាកសំណល់រឹងធម្មតាដែលមិនចម្លងមែរោគ		។		ការគែប់	
	 គែងកាកសំណល់រឹងចែញពីមន្ទីរពែទែយមិនបានល្អបង្កឲែយមានការបែឈមខា្លាំងចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាល				បុគ្គលិក	
	 	អនាម័យ		អ្នកបែមូលកាកសំណល់រឹងអ្នកជំងឺ				និងអ្នកផែសែងៗទៀតក្នុងសហគមន៍ទាក់ទង	នឹងជំងឺនានាដូចជា		
			 ម	ែរោគអែដស៍	និងជំងឺថ្លើមបែភែទ	B	និង	C		ដូច្នែះតែូវអនុវត្តការបែងចែកបែភែទកាកសំណល់រឹងឲែយបានតែឹមតែូវនៅ
	 នឹងកន្លែងបង្កើតកាកសំណល់រឹងតាមរយៈវិធីសាសែ្ដចោលកាកសំណល់រឹងតាមបែភែទរបស់វាដើមែបីកាត់បន�យគែះ
			 ថ្នាក់ពីការឆ្លងរោគឲែយនៅកមែតិទាបបំផុត	។	បុគ្គលិកដែលតែូវបានចាត់ឲែយបែមូលកាកសំណល់រឹងពីមន្ទីរពែទែយគួរឆ្លង
	 កាត់ការបណ្តុះបណ្តាលតែឹមតែូវ	ហើយតែូវបែើបែស់សមា្ភារៈការពារ	(សែមដែ		និងសែបែកជើងកវែង	គឺជាតមែូវការ
		 ដែលតែូវមានជាដច់ខាត)	។	គួរធ្វើការសមា្លាប់មែរោគសែបតាម	បែភែទកាកសំណល់	៖	ឧទាហរណ៍	កាកសំណល់	
	 រឹងមិនមុតសែួចចម្លងមែរោគក៏ដូចជាកាកសំណល់រឹងមុតសែួចចម្លងមែរោគដែរគួរបោះចោលនៅក្នុង	ឡការពារ	ឬ
	 ដុតកម្ទែចចោលតែម្តង	។	

12.		ការគែប់គែងសាកសព	៖		នៅពែលដែលគែះមហន្តរាយបង្កឲែយមានការសា្លាប់ចែើន		គែតមែូវឲែយធ្វើការគែប់	គែង
		 សាកសពជាទែង់ទែយធំ	។		ការបញ្ចុះសាកសពមនុសែសក្នុងចំនួនដ៏ចែើននៅក្នុងរណ្តារួមជារឿយៗតែូវបានផ្អែកទៅ	
	 លើជំនឿមិនពិតបែកដដែលថ	វានឹងមានគែះថ្នាក់ដល់សុខភាព	បែសិនបើគែពុំបានបញ្ចុះ		ឬបូជាភា្លាមៗទែនោះ។		
	 មានតែក្នងុករណីពិសែសតិចតួចបុ៉ណោ្ណោះ	(ឧ.	ការសា្លាប់ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺអាសន្នរោគ	ឬ	គែនុឈាម)	ដែលសាក
		 សពមនុសែស	បង្កឲែយមានហានិភ័យដល់សុខភាព		និងតមែវូឲែយមានការបែងុបែយ័ត្នជាក់លាក់	។	សាកសពទំាងឡាយមិន
			 គួរធ្វើការបញ្ចុះនៅក្នុងរណ្តាសាកសពរួមគា្នាដោយពុំមានធ្វើពិធីអ្វីនោះទែ	។			បែជាជនតែូវមានឱកាសក្នុងការស្វែង
		 រកសមាជិកគែួសាររបស់ខ្លួន			និងរៀបចំពិធីបុណែយសពសមសែបតាមវបែបធម៌របស់ពួកគែ	។		ការបញ្ចុះសាកសពក្នុង
						រណ្តារួមអាចជាឧបសគ្គមួយក្នុងការទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់មរណភាពដែលចាំបាច់សមែប់ធ្វើការទាមទារផែសែងៗ	
	 តាមផ្លវូចែបាប់	 ។	 	 នៅពែលសាកសពដែលកំពុងតែវូបានគែបញ្ចះុនោះជាជនរងគែះនែអំពើហិងែសា	 នោះតែវូគិតគូរ	 
	 ពី	បញ្ហាធ្វើកោសលែយវិច័យ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តពីីទីជមែក	និងការតំាងទីលំនៅទី	2	សែចក្តណីែនំាទី	3	នៅទំព័រ	255) 	។ 
	 255)	។
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

បទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាលទី	2	៖	ធនធានមនុសែស

សែវាសុខាភិបាលតែវូបានផ្តល់ឲែយដោយភា្នាក់ងរសុខភាព	 ដែលឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាល	 និងមានសមត�ភាព	
ផ្នែកសុខភាព	និងមានចំណែះដឹង	និងជំនាញចមែុះគែប់គែន់ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការផ្នែកសុខភាព
របសប់ែជាជន។ 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ) 

	 តែួតពិនិតែយឡើងវិញលើចំនួនបុគ្គលិក	និង	សមត�ភាពដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនែការបា៉ាន់បែមាណពីសុខភាព 
	 ជាមូលដ្ឋាន	។

	 ដោះសែយអតុលែយភាពនែចំនួនបុគ្គលិក	 ជំនាញចមែុះរបស់ពួកគែ	 	 	 និងយែនឌ័រ	 និង/ឬ	 អតែភាគតិចក្នុងករណី		 
	 ដែលអាចធ្វើទៅបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 គាំទែភា្នាក់ងរសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋាន	 	 និង	 	 ធ្វើសមាហរណកម្មពួកគែទៅក្នុងសែវាសុខាភិបាល	 	 ដោយគិតគូរ	 
	 ពិចារណ	ពីសមត�ភាពរបស់ពួកគែ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 ធានាឲែយមានបុគ្គលិកជំនួយការគែប់គែន់សមែប់មុខងរគំាទែនៅតាមមន្ទរីពែទែយ/មណ្ឌលសុខភាពនិមួយៗ។

	 បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកពែទែយអំពីការបែើបែស់ពិធីសារ				និងសែចក្តីណែនាំក្នុងការពិនិតែយពែយាបាល		(សូមមើល	 
	 សែចក្តីណែនាំទី	2)	។

	 ផ្ដល់ការគែប់គែងជាលក្ខណៈគាំទែដល់បុគ្គលិកជាប់ជាបែចាំដើមែបីធានាថ	ការអនុវត្តតាមរបស់ពួកគាត់	គឺសែបតាម 
	 បទដ្ឋាន	និងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗដោយរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ព័ត៌មានតែឡប់ផងដែរ	។

	 រៀបចំបទដ្ឋានកម្មវិធីបណ្តះុបណ្តាល	 និង	 កំណត់អាទិភាពកម្មវិធីទំាងនោះដោយយោងទៅលើតមែវូការសុខភាព	 
	 សំខាន់ៗ	និងចំណុចខ្វះខាតផ្នែកសមត�ភាព	។

	 ធានាឲែយមានការផ្តល់បែក់កមែសមសែប	 និងអាចទុកចិត្តបានសមែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ដោយមានការ	 
	 ឯកភាពគា្នារវាងទីភា្នាក់ងរទាំងអស់	និងដោយមានកិច្ចសហបែតិបត្តិការជាមួយអាជា្ញាធរសុខាភិបាលថ្នាក់ជាតិ	។

	 ធានាឲែយបាននូវបរិយកាសការងរមួយបែកបដោយសុវត�ភិាព	 	 ដោយរាប់បញ្ចលូទំាងការថែរកែសាអនាម័យខ្លួនបែណ 
	 ជាមូលដ្ឋាន	និងការការពារចំពោះភា្នាក់ងរសុខភាពទាំងអស់ផងដែរ	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 យ៉ាងហោចណស់ក៏មានភា្នាក់ងរសុខភាពដែលមានលក្ខណៈសមែបត្តគិែប់គែន់ចំនួន	 22នាក់ដែរ	 (រូមមានវែជ្ជបណ្ឌតិ 
	 គិលានុបដ្ឋាក	និងឆ្មប)/បែជាជន10	000នាក់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

 -	យ៉ាងហោចមានវែជ្ជបណ្ឌិតមា្នាក់/បែជាជន	5	000នាក់
 - យ៉ាងហោចណស់មានគិលានុបដ្ឋាកដែលមានលក្ខណៈសមែបតិ្តគែប់គែន់	០1នាក់/បែជាជន	10	000នាក់ 
 - យ៉ាងហោចណស់មានឆ្មបមា្នាក់/បែជាជន	10	000នាក់។

	 យ៉ាងហោចណស់មានភា្នាក់ងរសុខភាពសហគមន៍	01នាក់	(CHW)	សមែប់បែជាជន	1	000នាក់	អ្នកគែប់គែង	01
	 នាក់សមែប់អ្នកចុះតាមផ្ទះ	10នាក់	និងអ្នកគែប់គែងជាន់ខ្ពស់	01នាក់	។	
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

  គែូពែទែយមិនតមែូវឲែយពិគែះជាមួយអ្នកជំងឺលើសពី	 50នាក់ឡើយក្នុងមួយថ្ងែ	 ។	 	 បែសិនបើអតែអ្នកជំងឺមានចំនួន 

លើសជាបែចាំ	 បុគ្គលិកពែទែយបន�ែមនឹងតែូវបានធ្វើការជែើសរីស	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	 1	 និង	 ចំណុច	 

បន�ែមទី	3	៖	រូបមន្តសមែប់គណនាសូចនាករសុខភាពសំខាន់ៗ)	។

សេចក្តីណេនាំ 

1.		ចំនួនបុគ្គលិក	៖	កែុមការងរសុខាភិបាលរួមមានបុគ្គលិកពែទែយជាចែើនបែភែទរួមមាន	វែជ្ជបណ្ឌិត	គិលានុបដ្ឋាក	ឆ្មប 
	 មនែ្តីសុខាភិបាល	ឬ	ជំនួយការគែូពែទែយ		អ្នកបច្ចែកទែសមន្ទីរពិសោធន៍		ឱសថការី		គែូពែទែយសហគមន៍			ពែមទាំង 
	 បុគ្គលិកផ្នែកគែប់គែង	 និងផ្នែកគាំទែផងដែរ។	 	 ពុំមានការឯកភាពរួមអំពីចំនួនបែសើរបំផុតមួយនែបុគ្គលិក 
	 សុខាភិបាលសមែប់បែជាជនទាំងឡាយឡើយ	ហើយចំណុចនែះមានភាពខុសគា្នាពីបរិបទមួយទៅបរិបទមួយ	។		
	 ទោះ	ជាយ៉ាងណក៏ដោយមានការទាក់ទងគា្នាទៅវិញទៅមករវាងលទ្ធភាពរកបានបុគ្គលិកសុខាភិបាល	 និង	 ទំហំគែប	 
	 ដណ្តប់នែអន្តរាគមន៍	 ផ្នែកសុខភាព។	 ឧទាហរណ៍	 មានវត្តមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលជាសែ្តីតែមា្នាក់	 ឬតំណង 
		 មា្នាក	់របសក់ែមុជនជាតមិកពតីបំនដ់ចស់ែយលនៅក្នងុចណំោមកែមុបគុ្គលកិទាងំឡាយអាចជយួបង្កើនលទ្ធភាពដល	់ 
	 សែ្តី	 ឬ	បែជាជនដែលមកពីកែុមភាគតិចនោះយ៉ាងចែើនក្នុងការទទួលបានសែវាសុខភាព	 	 ។	 	 អតុលែយភាពនែចំនួន	 
	 បុគ្គលិកគឺចំាបាច់តែវូដោះសែយតាមរយៈការដក់ពងែយបុគ្គលិកឡើងវិញ	 និង/ឬ	 ការជែើសរីសបុគ្គលិកសុខាភិបាល	 
	 ទៅកាន់តំបន់ផែសែងៗដែលខ្វះខាតចែើនទាក់ទងនឹងតមែូវការសុខភាព	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	6	នៅទំព័រ	71)	។

2.	 ការបណ្តុះបណ្តាល	 និងការគែប់គែងបុគ្គលិក	 ៖	 បុគ្គលិកសុខាភិបាលតែូវមានការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ	 	 និងការ	 
	 គាំទែជាលក្ខណៈគែប់គែងតែឹមតែូវទៅតាមកមែិតនែការទទួលខុសតែូវរបស់ខ្លួន	 ។	 ទីភា្នាក់ងរនានាមានកាតព្វកិច្ច 
		 បណ្តះុបណ្តាល	និងគែប់គែងបុគ្គលិកដើមែបីធានាថ	ចំណែះដឹងរបស់ពួកគាត់មានការវិវឌែឍទាន់សម័យកាល	។	ការបណ្តះុ 
		 បណ្តាល	 និងការគែប់គែង	 គឺជាអាទិភាពដ៏ខ្ពស់ជាពិសែសនៅកន្លែងដែលបុគ្គលិកពុំទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល 
	 បន្ត	ឬនៅកន្លែងដែលពិធីសារថ្មតីែវូបានគែដក់បញ្ចលូបន�ែម	។			ក្នងុករណីដែលអាចធ្វើទៅបានកម្មវិធី	បណ្តះុ	បណ្តាល	 
	 នានាគួរតែវូបានរៀបចំឲែយមានបទដ្ឋាន	 និងកំណត់អាទិភាពឲែយសែបទៅនឹងតមែវូការសុខភាពសំខាន់		ៗ	 និងកង្វះខាត 
	 សមត�ភាព	ដែលបានកំណត់តាមរយៈការគែប់គែង		។			កំណត់តែនានាគួរតែវូបានរកែសាទុក			ដែលក្នងុនោះនិយយ		 
	 អំពីអ្នកដែលតែវូបានបណ្តះុបណ្តាល	បណ្តះុបណ្តាលអំពីអ្វ	ីដោយនរណ	នៅពែលណ	និងនៅកន្លែងណ	។	កំណត ់
	 តែទាំងនែះគួរតែូវបានចែករំលែកជាមួយ	 ផ្នែកធនធានមនុសែស	 របស់អាជា្ញាធរសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន	 (សូមមើល	 
	 បទ	ដ្ឋានស្នូលទី6	នៅទំព័រ	71)	។

បទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាលទី	3	៖	ឱសថ	និងបរិកា្ខារពែទែយ
 

បែជាជនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ដោយសន្តិភាពនូវឱសថដែលចាំបាច់	និងអាចទទួលទានបាន	។ 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 ពិនិតែយឡើងវិញលើបញ្ជីឱសថសំខាន់ៗដែលមានសែប់របស់បែទែស		ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 
	 មុនពែលការឆ្លើយតបដើមែបីកំណត់ពីភាពតែមឹតែវូនែបញ្ជទំីាងនោះ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	1)	។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

	 បង្កើត	 និងសមែចលើបញ្ជីឱសថ	 	 និងបរិកា្ខារពែទែយសំខាន់ៗតាមបទដ្ឋានដែលមានបញ្ជាក់អំពីសមា្ភារៈផែសែងៗ	ដែល 
	 សមសែបសមែប់តមែូវការសុខភាព	 និង	 កមែិតសមត�ភាពរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	 	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំ	 
	 ទី	1-2)	។

	 បង្កើត	ឬ	សមែបតាមបែព័ន្ធគែប់គែងថ្នាំពែទែយដែលមានបែសិទ្ធភាព	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 ធានាថ	មានឱសថចាំបាច់សំខាន់ៗសមែប់ពែយាបាលជំងឺទូទៅ	។

	 	ទទួលយកអំណោយជាឱសថតែក្នុងករណី	 ដែលអំណោយតែូវបានផ្ដល់សែបទៅតាមសែចក្តីណែនាំ	 ដែលមានការ		 
ទទួលសា្គល់ជាអន្តរជាតិតែប៉ុណោ្ណោះ។	 	 មិនតែូវបែើបែស់អំណោយទាំងឡាយដែលពុំអនុវត្តតាមសែចក្តីណែនាំទាំង 
នែះ	ហើយតែូវបោះវាចោលដោយសុវត�ិភាព	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ពុំមានមន្ទីរពែទែយណដច់ស្តុកឱសថសំខាន់ៗដែលតែូវបានជែើសរីស	 និង	 សមា្ភារៈតាមដនលើសពីរយៈពែល	 
	 ជាងមួយសបា្តាហ៍ឡើយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 	 បញ្ជឱីសថសំខាន់ៗ	 ៖	បែទែសភាគចែើនមានបញ្ជឱីសថសំខាន់ៗមួយដែលគែបង្កើតឡើង	។	 	 ឯកសារនែះគួរតែវូបាន 
	 ពិនិតែយមើលឡើងវិញ	 នៅពែលដែលចាំបាច់ដោយពិគែះយោបល់ជាមួយអាជា្ញាធរសុខភាពដែលនាំមុខគែនៅមុន	 
			 ពែល	ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយដើមែបីកំណត់ពីភាពតែឹមតែូវនែបញ្ជីនោះ	 ។	 ម្តងមា្កាល	 	ការកែបែបញ្ជី	 
	 ឱសថសំខាន់ៗនែះអាចមានភាពចំាបាច់ដែរ	 ឧទាហរណ៍	 បែសិនបើមានភ័ស្ដតុាងបង្ហាញពីភាពសំុាទៅនឹងថ្នាបំែឆំង 
	 មីកែុបដែលមានការណែនាំឲែយបែើ	 ។	 បែសិនបើពុំទាន់មានបញ្ជីដែលបានធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្មនៅឡើយតែូវអនុវត្តតាម	 
	 សែចក្តីណែនាំដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក	 ឧទាហរណ៍	 បញ្ជីគំរូឱសថសំខាន់ៗរបស់	 
	 អង្គការសុខភាពពិភពលោកជាដើម	។	 	ការបែើបែស់កញ្ចប់វែចខ្ចប់មុនពែលមានបទដ្ឋានគួរតែូវបានហាមឃត់នៅ	 
	 ក្នុងដំណក់កាលដំបូងនែគែះមហន្តរាយ	។	

2.		បរិកា្ខារពែទែយ	៖	ការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់តែវូតែមានដើមែបីកំណត់ពីបញ្ជបីរិកា្ខារចំាបាច់ដែលមានបែើនៅតាមកមែតិថែទំា 
	 សុខភាពខុសៗគា្នា	។	ចំណុចនែះក៏គួរផែសាភា្ជាប់ផងដែរទៅនឹងសមត�ភាពដែលតែវូការរបស់បុគ្គលិក	។	

3.		ការគែប់គែងឱសថ	៖	ទីភា្នាក់ងរសុខភិបាលចាំបាច់តែូវបង្កើតឲែយមានបែព័ន្ធគែប់គែងឱសថដែលមាន	បែសិទ្ធភាព 
		 មួយ	។	គោលដៅនែបែព័ន្ធនែះ	គឺដើមែបីធានាបាននូវការបែើបែស់បែកបដោយបែសិទ្ធិផល	បែសិទ្ធភាពតម្លែ	និងការ 
	 បែើបែស់តាមកមែតិគុណភាព	ការរកែសាទុក	 និងការបោះចោលឲែយបានតែមឹតែវូចំពោះឱសថដែលផុតកំណត់បែើ	បែស់	។	 
	 បែព័ន្ធនែះតែូវផ្អែកលើធាតុសំខាន់ៗចំនួន	4	នែវដ្តគែប់គែងឱសថ	៖	ការជែើសរីស	ការទិញ	ការចែកចាយ	និងការ	
	 បែ	ើបែស់។
 
4.	 	 សមា្ភារៈសមែប់តាមដន	 ៖	 សមា្ភារៈទាំងនែះរួមមានបញ្ជីឱសថដែលចាំបាច់	 ឬ	 សំខាន់ៗដែលតែូវធ្វើការជែើសរីស	 
	 ដើមែបីវាយតម្លែជាទៀងទាត់លើដំណើរការនែបែព័ន្ធគែប់គែងឱសថ	។	សមា្ភារៈនានាដែលតែូវជែើសរីសជាសមា្ភារៈ	 
	 តាមដនតែូវមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអាទិភាពផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋាន	 និងតែូវតែមានគែប់ពែលនៅ 
	 ក្នុងមន្ទីរពែទែយ។	ឧទាហរណ៍	បែភែទថ្នាំអាម៉ុកសុីលីន	និងបា៉ារា៉ាសែតាម៉ុល	។	
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បទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធសុខាពិបាលទី	4	៖	ការផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានផ្នែកសុខាភិបាល

បែជាជនមានសិទ្ធទិទួលបានសែវាថែទំាសុខភាពបឋមដោយឥតគិតថ្លែក្នងុអំឡុងពែលមានគែះមហន្តរាយ	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 កំណត់	 និងកៀងគររកធនធានហិរញ្ញវត�ុសមែប់ការផ្តល់សែវាសុខភាពដោយឥតគិតថ្លែនៅកន្លែងផ្តល់សែវាដល ់
	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពែលមានគែះមហន្តរាយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី1)

	 នៅកន្លែងដែលមានគិតថ្លែសែវាតាមបែព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល	តែូវររៀបចំបំបាត់ចោលការគិតថ្លែនែះ	 ឬ	 	ធ្វើការផ្អាកការគិត 
	 ថ្លែសែវាជាបណោ្តាះអាសន្នសិនក្នងុអំឡុងពែលឆ្លើយតបនឹងគែះមហន្តរាយ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	2)។

	 	ផ្តល់ការគាំទែផ្នែកហិរញ្ញវត�ុ	 និងបច្ចែកទែសដល់បែព័ន្ធសុខាភិបាលដើមែបីបំពែញកង្វះខាតហិរញ្ញវត�ុដែលកើតមាន 
ដោយសារការឈប់យកថ្លែសែវា	 និង/ឬ	 ការផ្អាកគិតថ្លែសែវាពីអ្នកបែើបែស់	 និងដើមែបីដោះសែយកំណើនតមែូវ 
ការសែវាសុខភាព	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 	 សែវាថែទំាសុខភាពបឋមតែូវបានផ្តល់ឲែយបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយដោយឥត		គិតថ្លែ	
	 	 នៅគែប់មន្ទរីពែទែយរដ្ឋ	 និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទំាងអស់ក្នងុអំឡុងពែលឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ។ 

សេចក្តីណេនាំ

1.	 	ការផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានផ្នែកសុខាភិបាល	 ៖	 	ថ្លែចំណយលើការផ្តល់សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 	មានបែបែួលទៅតាម 
	 បរិបទ	។			បរិបទបែបនែះរួមមានបែព័ន្ធសុខាភិបាលដែលមានសែប់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះ	មហន្តរាយ	 
	 និងតមែវូការសុខភាពជាក់លាក់នានាដែលគែះមហន្តរាយបង្កឡើង។	 	ដោយយោងទៅលើគណៈកមា្មាការទទលួបន្ទកុ	 
	 មា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ច	 	 និងសុខភាពរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 គឺថ	ការផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាអបែបបរមាសមែប់សែវា			 
	 សុខភាពចាំបាច់នឹងតមែូវឲែយមានការចំណយយ៉ាងហោចណស់ក៏	40	ដុលា្លារ	អាមែរិកដែរសមែប់មនុសែសមា្នាក់ក្នុង	1	 
	 ឆ្នាំនៅក្នុងបែទែសដែលមានបែក់ចំណូលទាប	 (តួលែខឆ្នាំ	 2008)។	 ការផ្តល់សែវាសុខភាពនៅក្នុងសា្ថានភាពមាន 
	 គែះមហន្តរាយភាគចែើនមានថ្លែចំណយខ្ពស់ជាងនៅក្នុងសា្ថានភាពមានស�ែរភាពធម្មតា	។	

2.	 ថ្លែគិតពីអ្នកបែើបែស់	៖	សំដៅទៅលើការចំណយដោយផ្ទាល់របស់អ្នកទទួលផលនៅនឹងកន្លែងផ្តល់សែវា។		ថ្លែគិត 
	 ពីអ្នកបែើបែស់បានរាំងខ្ទប់ដល់លទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាព			ហើយតែងតែបណ្តាលឲែយបែជាជនកែីកែ	និង	 
	 ជនងយរងគែះមិនអាចស្វែងរកការថែទាំសុខភាពសមសែបបាននៅពែលដែលពួកគែតែូវការ។	 គោលការណ៍	 
	 មនុសែសធម៌ជាមូលដ្ឋាន	 គឺថ	សែវាកម្ម	 និងទំនិញនានាដែលទីភា្នាក់ងរផ្តល់ជំនួយផ្តល់ឲែយមិនតែូវគិតថ្លែពីអ្នកទទួល 
	 ឡើយ។	 	 ក្នុងបរិបទដែលគោលការណ៍នែះមិនអាចធ្វើទៅបានគែអាចពិចារណចំពោះការផ្តល់ឲែយសមាជិករបស់	 
	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាសាច់បែក់	និង	/	ឬ	ប័ណ្ណទូទាត់ដើមែបីបង្កលទ្ធភាព	ទទួលបានសែវាសុខភាព 
	 (សូមមើល	សន្តសុិខសែបៀង	–	បទដ្ឋានស្តពីីការផ្ទែរសាច់បែក់	និងប័ណ្ណទូទាត់	ទី	1	នៅទំព័រ	200)	។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

	 ការបញែឈប់ការគិតថ្លែសែវាសមែប់អ្នកបែើបែស់	 តែូវតែធ្វើឡើងដោយអមជាមួយនឹងវិធានការផែសែងទៀតដើមែបី 
	 គាំទែដល់បែព័ន្ធសុខា	ភិបាល			 ក្នុងការសងវិញនូវបែក់ចំណូលដែលបាត់បង់	 និងការបង្កើនការបែើបែស់	 
	 (ឧទាហរណ៍	 ការផ្តល់បែក់លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	 ការផ្តល់ជាឱសថបន�ែម)	 ។	 លទ្ធភាពរកបាន	 
	 និងគុណភាពសែវាកម្មនានា	តែូវតែមានការតែួតពិនិតែយបនា្ទាប់ពីបញែឈប់ការគិតថ្លែសែវាពីអ្នកបែើបែស់	។

បទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាលទី	៥	៖	ការគែប់គែងព័ត៌មានសុខាភិបាល

ការរៀបចំ	 និងការផ្តល់សែវាសុខភាពតែវូបានដឹកនំាដោយការបែមូល	ការវិភាគ	ការបកសែយ	 និងការបែើបែស់	
ទិន្នន័យ	ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដែលទាក់ទង	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 សមែចចិត្តលើការបែើបែស់បែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាព	 (HIS)	 ដែលមានសែប់ការកែសមែួលបែព័ន្ធនែះ	 ឬ	 
	 បែើបែស់បែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាពតាមជមែើសផែសែងទៀត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 នៅពែលដែលទាក់ទង	 	 រៀបចំការបា៉ាន់បែមាណ	 	 និង	 ការសិកែសានានាដើមែបីបែមូលព័ត៌មានដែលពុំមាននៅក្នុង	 
	 បែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាព	 និងដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះការសមែចចិត្តលើសែវាសុខភាពជាអាទិភាព	 (សូមមើល	 
	 សែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 បង្កើត	 និង/ឬ	 បែើបែស់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណករណីតាមបទដ្ឋានផែសែងៗចំពោះជំងឺ	 	 និងល័ក្ខខ័ណ្ឌ	 សុខភាពដែល 
	 តែវូបែកាសឲែយគែដឹងទំាងអស់	ហើយធានាថ	ការកំណត់ទំាងនោះតែវូបានទីភា្នាក់ងរទំាងអស់បែើបែស់។

	 រៀបចំបែព័ន្ធឃ្លាំមើលការបែកាសអាសន្នឲែយបានទាន់ពែល	 (EWARN)	 សមែប់តាមដនការរីករាលដលផែសែងៗ 
	 ដែលជាផ្នែកមួយរបស់បែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាព	 	 និងបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើបែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាពដែលមាន	 
	 សែប់នៅពែលណក៏ដោយដែលអាចធ្វើទៅបាន	 (សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 -	 បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែង	 
	 ជំងឺឆ្លងទី	3	នៅទំព័រ	316	និងចំណុចបន�ែមទី	2	៖	គំរូទមែង់របាយការណ៍តាមដនបែចំាសបា្តាហ៍)	។

	 កំណត់អត្តសញ្ញាណ	 និងរាយការណ៍ពីជំងឺអាទិភាពនានា	 និងសា្ថានភាពសុខភាពតាមរយៈបែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាព។ 

	 ទីភា្នាក់ងរដែលកំពុងឆ្លើយតបទាំងអស់ឯកភាពគា្នា	 និងបែើបែស់តួលែខរួមមួយ	 ដូចជាចំនួនបែជាជនជាដើម 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 មន្ទីរពែទែយ	 និងទីភា្នាក់ងរទាំងឡាយធ្វើការបញ្ជូនទិន្នន័យអំពីការឃ្លាំមើល	 	 និងទិន្នន័យផែសែងទៀតទាក់ទិននឹង	 
	 បែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាពទៅកាន់ទីភា្នាក់ងរដឹកនាំឲែយបានទៀងទាត់	 ។	 ភាពញឹកញាប់នែរបាយការណ៍ទាំងនែះនឹង 
	 មានការបែបែួលយោងទៅលើបរិបទ	និងទៅលើបែភែទទិន្នន័យ	ឧទាហរណ៍	បែចាំថ្ងែ	បែចាំសបា្តាហ៍	បែចាំខែ	។	

	 បែើបែស់ទិន្នន័យបន�ែមឲែយបានសែបគា្នាជាមួយនឹងបែភពដែលទាក់ទងផែសែងៗទៀត	 ដូចជាការសិកែសានានាដើមែបី	 
	 បកសែយពីទិន្នន័យនែការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់			និងដើមែបីណែនាំដល់ការធ្វើសែចក្តីសមែចចិត្ត		(សូមមើល	 
	 សែចក្តីណែនាំទី	2)	។

	 ចាត់វិធានការគែប់គែន់សមែប់ការពារទិន្នន័យដើមែបីធានាសិទ្ធិ	 និងសុវត�ិភាពរបស់បុគ្គលនានា	 និង/ឬ	 	 បែជាជន	 

	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។	
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 គែប់មន្ទីរពែទែយ	និងទីភា្នាក់ងរសុខភាពទាំងអស់ផ្តល់របាយការណ៍អំពីបែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាពជាទៀងទាត់	នៅក្នុង	 
	 រយៈពែល	48	ម៉ាងនៅចុងបញ្ចប់នែការធ្វើរបាយការណ៍ទៅឲែយទីភា្នាក់ងរដឹកនាំ	។
	 គែប់មន្ទីរពែទែយ	 និងទីភា្នាក់ងរសុខភាពទាំងអស់រាយការណ៍អំពីករណីជំងឺផែសែងៗដែលងយនឹងរីករាលដលនៅក្នុង 
	 អំឡុងពែល	24	ម៉ាងកែយពីវាបានចាប់ផ្តើម	 	 (សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 	 -	 	បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែង	 
	 ជំងឺឆ្លងទី	3	នៅទំព័រ	316)	។	
	 ទីភា្នាក់ងរដឹកនំារៀបចំរបាយការណ៍ព៍ត៌មានសុខភាពទូទៅជាទៀងទាត់ដោយរាប់បញ្ចលូការវិភាគ	 និងការបកសែយ 
	 ទិន្នន័យនែការសិកែសាពីការកើតជំងឺ	 ក៏ដូចជារបាយការណ៍ស្តពីីការគែបដណ្តប់	 	 និងការបែើបែស់សែវា	 សុខភាពនានា។ 

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 បែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាព	 ៖	 	 បែព័ន្ធឃ្លាមំើលមួយតែវូបង្កើតឡើងផ្អែកលើបែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាពដែលមានសែប់ក្នងុ 
	 ករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន	។	ចំពោះគែះមហន្តរាយមួយចំនួន		បែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាពថ្មីមួយ	ឬ	ដែលសែបគា្នា	 
	 អាចនឹងតមែូវឲែយមាន	 ។	 បែព័ន្ធនែះតែូវបានកំណត់តាមរយៈការបា៉ាន់បែមាណមួយពីការអនុវត្តការងរ	 និងភាព			  
	 គែប		់គែន់នែបែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាពដែលមានសែប់និងតមែូវការព័ត៌មានសមែប់គែះមហន្តរាយបច្ចុបែបន្ន	 ។	 ក្នុង 
	 ពែលឆ្លើយតបទៅនឹង	គែះមហន្តរាយ	ទិន្នន័យសុខភាពតែូវមានដូចខាងកែមនែះ	៖

	 មរណភាពដែលកត់តែទុកដោយមន្ទីរពែទែយ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងមរណភាពរបស់កុមារអាយុកែម	5ឆ្នាំ	
	 -	អតែមរណភាពជាសមមាតែ
	 -	អតែមរណភាពដែលមានមូលហែតុជាក់លាក់
	 -	អតែគែះថ្នាក់សមែប់ការដែលអាចសា្លាប់ញឹកញាប់បំផុត
	 -	ការកើតជំងឺជាសមមាតែ
	 -	អតែបែើបែស់មន្ទីរពែទែយ
	 -	ចំនួននែការពិគែះយោបល់ជាមួយគែូពែទែយមា្នាក់ក្នុងមួយថ្ងែ

2.	 បែភពទិន្នន័យ	 ៖	ការបកសែយអំពីការបែើបែស់ទិន្នន័យរបស់មន្ទរីពែទែយចំាបាច់តែូវគិតគូរពីបែភពព័ត៌មាន	 	 និងដែន 
	 កំណត់របស់វា	។	ការបែើបែស់ទិន្នន័យបន�ែមសមែប់ធ្វើសែចក្តសីមែចមានសារៈសំខាន់ណស់	ចំពោះបែព័ន្ធព័ត៌មាន	 
	 សុខភាពដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ	 	 ឧទាហរណ៍	 ការបា៉ាន់សា្មានពីបែវា៉ាឡង់នែជំងឺផែសែងៗ	 ឬ	 ព័ត៌មានស្តីព ី
	 ទមា្លាប់នែការស្វែងរកសែវាសុខភាព។	 បែភពទិន្នន័យផែសែងៗទៀតដែលអាចលើកកម្ពស់ដល់ការវិភាគរួមមានការ 
	 សិកែសាផ្អែកលើបែជាជន	របាយការណ៍មន្ទីរពិសោធន៍	និងគុណភាពនែវិធានការសែវាកម្មផែសែងៗ		។		ការសិកែសាសែវ 
	 ជែវ	 និងការបា៉ាន់បែមាណតែវូតែអនុវត្តទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ផ្នែកគុណភាព	ដែលមានការទទួលសា្គល់ជា		អន្តរជាតិ 
	 ពែមទាំងបែើបែស់ឧបករណ៍	និងពិធីសារផែសែងៗដែលមានបទដ្ឋាន	ហើយក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបានតែូវបញ្ជូន 
	 ទៅឲែយគែធ្វើការពិនិតែយមើលទៅវិញទៅមក	។
 
3.	 ការបំបែកទិន្នន័យ	 ៖	 ទិន្នន័យគួរតែូវបានបំបែកទៅតាមភែទ	 អាយុ	 ភាពងយរងគែះរបស់បុគ្គលជាក់លាក់មួយ 
	 ចំនួនបែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងបែជាជនមា្ចាស់សែុក	និងបរិបទ	(ឧទាហរណ៍	សា្ថានភាពមាន	ជំរំធៀប 
		 នឹងសា្ថានភាពគា្មានជំរំ)	នៅពែលដែលអាចអនុវត្តបានដើមែបីដឹកនាំការធ្វើសែចក្តីសមែច	។		ការបំបែកទិន្នន័យលម្អិត 
		 អាចមានការលំបាកនៅក្នុងដំណក់កាលដំបូងនែគែះអាសន្ន	។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ		ទិន្នន័យស្តីពីការសា្លាប ់
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

	 និងការដែលបណ្តាលឲែយមានជំងឺយ៉ាងហោចណស់គួរយកមកបំបែកសមែប់កុមារកែមអាយុ5ឆ្នាំផងដែរ	 	។	 	នៅ 

	 ពែលដែលពែលវែលានិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនានាអំណោយផល	ការបំបែកជាលម្អិតថែមទៀតគួរពែយាយមធ្វើដើមែបីជួយរកឲែយ	 
	 ឃើញពីវិសមភាពដែលអាចកើតមាន	និងបែជាជនដែលងយរងគែះ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	3	នៅទំព័រ	61)។

4.	 ការរកែសាការសមា្ងាត់	 ៖	 ការបែុងបែយ័ត្នឲែយបានគែប់គែន់គួរធ្វើឡើងដើមែបីការពារសុវត�ិភាពរបស់បុគ្គល	 ក៏ដូចជា	 
	 ទិន្នន័យខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរ	។		បុគ្គលិកមិនតែូវលាតតែដងព័ត៌មានរបស់អ្នកជំងឺទៅដល់នរណមា្នាក់ដែលមិនមាន 
	 ការពាក់		ព័ន្ធផ្ទាល់នៅក្នុងការមើលថែអ្នកជំងឺដោយគា្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកជំងឺឡើយ	 	។	 	គួរធ្វើការគិតគូរជាពិសែស 
		 ចំពោះអ្នកខែសាយបញ្ញាសា្មារតី	 	 ឬ	 ការចងចំាដែលអាចធ្វើឲែយខូចដល់លទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ក្នងុការផ្តល់ការពែមពែៀង។	 
	 ទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងការរងរបួសដែលបណ្តាលមកពីការធ្វើទារុណកម្ម	 ឬ	 ការរំលោភសិទ្ធិមនុសែសផែសែងៗទៀត		 
	 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអំពើបៀតបៀនកែរ្តិ៍ខា្មាស់ផងដែរ	តែូវតែពែយាបាលដោយយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់បំផុត	។		ការ	គិត				 
	 គូរតែូវធ្វើឡើងចំពោះការបញ្ជូនព័ត៌មាននែះទៅឲែយអ្នកអនុវត្ត	 ឬ	សា្ថាប័នដែលសមសែប	 	បែសិនបើបុគ្គលនោះផ្តល ់
	 ការ	អនុញ្ញាតឲែយបញ្ជនូព័ត៌មានរបស់ខ្លនួ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តពីី	បែព័ន្ធសុខាភិបាលទី	1	នៅទំព័រ	296	 	 និងគោល	ការណ៍	 
	 ណែនាំទី	 1	សែចក្តីណែនាំទី	7-12	នៅទំព័រ	35)	។	សូមមើលសែចក្ដីបន�ែមទី	2	ទាក់ទងនឹងការសា្លាប់	 	បែព័ន្ធឃ្លាំ 
	 មើលការបែកាសអាសន្នឲែយបានទាន់ពែល	 (EWARN)	 និងការបណ្តាលឲែយមានជំងឺ	 ។	សូមមើលសែចក្ដីបន�ែមទី	 3	 
	 សមែប់រូបមន្តគណនាសូចនាករ	សំខាន់ៗស្ដពីីសុខភាព។

បទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាលទី	6	៖	ការដឹកនាំ	និងការសមែបសមែួល	

បែជាជនមានលទ្ធភាពទទួលបានសែវាសុខភាពដែលតែូវបានសមែបសមែួលពីគែប់ទីភា្នាក់ងរ	 និងវិស័យ	
ទំាងអស់	ដើមែបីសមែចបានបែសិទ្ធភាពជាអតិបរិមា។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 តែូវធានាថអ្នកតំណងរបស់កែសួងសុខាភិបាលដឹកនាំ	 ឬ	យ៉ាងហោចណស់ក៏ចូលរួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការសមែប 
	 សមែួលផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន	។

	 នៅពែលកែសួងសុខាភិបាលខ្វះសមត�ភាពចាំបាច់	 ឬ	 ឆន្ទៈក្នុងការដឹកនំាការឆ្លើយតប	 	 តែវូស្វែងរកទីភា្នាក់ងរផែសែង 
	 មួយទៀតដែលមានសមត�ភាពសំខាន់មិនអាចខ្វះបានដើមែបី	 ដឹកនំាការសមែបសមែលួផ្នែកសុខាភិបាល	 (សូមមើល 
	 សែចក្តីណែនាំទី1-2)	។

	 រៀបចំការបែជុំសមែបសមែួលផ្នែកសុខភាពឲែយបានទៀងទាត់សមែប់ដែគូក្នុងបែទែស	 និងកែបែទែសនៅថ្នាក ់
	 ជាតិថ្នាក់កែមជាតិ	 និងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នងុវិស័យសុខាភិបាល	 និងរវាងវិស័យសុខាភិបាល	 និងវិស័យផែសែងៗទៀត	 
	 ពែមទាំងកែុមការងរអន្តរវិស័យផងដែរ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3	និងបទដ្ឋានស្នូលទី	2	នៅទំព័រ	58)	។

	 គូសបញ្ជាក់	និងចងកែងជាឯកសារនូវការទទួលខុសតែូវ	និងសមត�ភាពជាក់លាក់របស់ទីភា្នាក់ងរ	សុខភាពនិមួយៗ 
	 ដើមែបីធានាបាននូវការគែបដណ្តប់ឲែយបានចែើនអស់លទ្ធភាពទៅលើបែជាជន	(សូមមើលសែចក្តី	ណែនាំទី	1)	។

	 បង្កើតកែុមការងរនៅក្នុងយន្តការសមែបសមែួល	 	ផ្នែកសុខភាព	នៅពែលណក៏ដោយដែលសា្ថានភាពជាក់លាក់	 
	 មួយតមែូវឲែយមានកែុមការងរនែះ	(ឧ.	ការតែៀមបង្ការការកើតជំងឺ	និងការឆ្លើយតបសុខភាពបន្តពូជ)	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ចងកែង	និងផែសព្វផែសាយពែឹត្តិបតែដែលបានធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្ម	និងផ្នែកសុខភាពជាទៀងទាត់	។

សូចនាការសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	

	 ទីភា្នាក់ងរដឹកនាំបានបង្កើតឯកសារយុទ្ធសាសែ្តសមែប់ឆ្លើយតបផ្នែកសុខភាព	 	 ដើមែបីកំណត់អាទិភាពអន្តរាគមន	៍ 
	 ផែសែងៗនិងកំណត់ពីតួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំ	 និងដែលជាដែគូនៅពែលចាប់ផ្តើមការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះអាសន្ន	  
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ទីភា្នាក់ងរដឹកនាំផ្នែកសុខភាព	 ៖	 កែសួងសុខាភិបាលតែូវតែជាទីភា្នាក់ងរដឹកនាំផ្នែកសុខភាព	ហើយតែូវទទួលខុស 
	 តែូវចំពោះការដឹកនាំការឆ្លើយតបផ្នែកសុខភាព	។	នៅក្នុងសា្ថានភាពមួយចំនួន	កែសួងសុខាភិបាលបែហែលជាពុំ	 
	 មានសមត�ភាព	 ឬ	 ឆន្ទៈគែប់គែន់ក្នុងការទទួលយកតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានបែសិទ្ធ	ភាព	 
	 និងមិនលម្អៀងនោះទែ។	 	 នៅក្នងុសា្ថានភាពនែះ	 អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលជាទីភា្នាក់ងរនំាមុខក្នងុកមែងសុខ 
	 ភាពជាសកលតែូវទទួលយកទំនួលខុសតែូវនែះទាំងមូល	 ។	 នៅក្នុងកាលៈទែសៈដែលទាំងកែសួងសុខាភិបាល	 
	 និងអង្គការ	 សុខភាពពិភពលោកខ្វះសមត�ភាព	 ទីភា្នាក់ងរមួយផែសែងទៀតអាចតែវូបានតមែវូឲែយសមែបសមែលួសកម្មភាព		 
	 ទំាងឡាយ	។	ទីភា្នាក់ងរដឹកនំាផ្នែកសុខភាពតែវូធានាថ	ទីភា្នាក់ងរសុខភាពឯទៀតដែលឆ្លើយតបបាន	សមែបសមែលួ		
	 ជាមួយអាជា្ញាធរសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន	ហើយថពួកគែគាំទែសមត�	 ភាពរបស់បែព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងមូល	ដ្ឋាន 
	 (សូមមើលបទដ្ឋាន	ស្នូលទី	2	នៅទំព័រ	58)។

2.	 យុទ្ធសាសែ្តវិស័យសុខាភិបាល	 ៖	 ការទទួលខុសតែូវដ៏សំខាន់មួយរបស់ទីភា្នាក់ងរសុខភាពនាំមុខគែគឺតែូវបង្កើត 
	 យុទ្ធសាសែ្តរួមមួយសមែប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះអាសន្ននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល	។	ជាការល្អ	គួរៀបចំឯកសារ	 
	 ដែលបញ្ជាក់ចែបាស់លាស់អំពីអាទិភាព	 និងទិសដៅផ្នែកសុខភាព	 ហើយរៀបចំយុទ្ធសាសែ្តដើមែបីសមែចឲែយបាន 
	 ទិសដៅនោះ	 ។	 	 ឯកសារនែះគួរតែវូបានរៀបចំឡើងបនា្ទាប់ពីការពិគែះយោបល់ជាមួយទីភា្នាក់ងរដែលពាក់ព័ន្ធនានា			 
	 និងតំណងសហគមន៍	ដោយធានាឲែយបាននូវដំណើរការរួមបញ្ចូលគា្នាមួយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	។
 
3.	 កិច្ចបែជុំសមែសមែួល	 គួរមានលក្ខណៈផ្ដោតលើសកម្មភាព	 និងផ្តល់ជាវែទិកាមួយ	 ដែលក្នុងនោះព័ត៌មានតែូវបាន	 
	 ចែករំលែក	អាទិភាពទំាងឡាយតែវូបានកំណត់	និងតែតួពិនិតែយ	យុទ្ធសាសែ្តវិស័យសុខភាពរួមតែវូបានបង្កើតឡើង	និងអនុវត្ត 
	 តាមកិច្ចការជាក់លាក់តែូវបានចាត់ចែង	ហើយពិធីសារ	និងអន្តរាគមន៍ជាលក្ខណៈបទដ្ឋាន	ផែសែងៗតែវូបានឯកភាព។		 
	 ការបែជុំទាំងនោះគួរបែើបែស់ដើមែបីធានាថ	 ដែគូផ្នែកសុខភាពទាំងអស់ធ្វើការបែងចែកជាទូទៅនឹងតួលែខ	 ដូចជា	 
	 សែចក្តីណែនាំ	និងបទដ្ឋាននានាដែលទាក់ទងនៅពែលដែលអាចធ្វើទៅបាន	។	ការបែជុំទាំងឡាយគួរតែូវបានរៀបចំ	
	 ឡើងឲែយបានកាន់តែញឹកញាប់នៅដំណក់កាលដំបូងនែគែះមន្តរាយ	។ 
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២. សេវាសុខភាពសំខាន់ៗ 
 

 សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 គឺជាសែវាសុខភាពការពារ	 និងពែយាបាលដែលសមសែបសមែប់ដោះសែយតមែវូការសុខភាព 
របស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	 ។	 	 សែវានែះរាប់បញ្ចលូទំាងអន្តរាគមន៍ដែលមានបែសិទ្ធ	ភាព	 
បំផុតក្នងុការការពារ	 និងការកាត់បន�យការបង្កជំងឺ	 និងការសា្លាប់ចែើនហួសបែមាណដែល	 បណ្តាលមកពីជំងឺឆ្លងនិង 
មិនឆ្លង	 ផលវិបាកនានានែជម្លាះ	 និងពែឹត្តិការណ៍ដែលបង្កឲែយមានការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងរង្គល	 ។	 ក្នុងពែលមាន 
គែះមហន្តរាយ	 អតែសា្លាប់អាចមានកមែិតខ្ពស់	 ហើយការកំណត់អត្តសញ្ញាណ	 មូលហែតុចមែបងៗនែការដែលអាច 
បណ្តាលឲែយសា្លាប់	 និង	ការសា្លាប់នោះមានសារៈសំខាន់ណស់ចំពោះការរៀបចំសែវាសុខភាពសំខាន់ៗដែលសមសែប	។ 
ផ្នែកក្នុងជំពូកស្ដី	ពីសុខភាពនែះមានបញ្ជាក់ពីបទដ្ឋានស្តីពីសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 ដែលតែូវបានចែកចញជាបែភែទ 
ផែសែងពីគា្នាចំនួន6	 រួមមាន	 ការគែប់គែងជំងឺឆ្លង	 សុខភាព	 កុមារ	 សុខភាពផ្លូវភែទ	 និងសុខភាពបន្តពូជ	 ការរងរបួស	
សុខភាពផ្លូវចិត្ត	និងជំងឺ	ដែលមិនឆ្លង	។

បទដ្ឋានស្តីពីសែវាសុខភាពសំខាន់ៗទី	1	៖	ការកំណត់អាទិភាពសែវាសុខភាព

បែជាជនមានលទ្ធភាពទទួលបានសែវាសុខភាពដែលតែវូបានកំណត់អាទិភាពដើមែបីដោះសែយមូលហែតុសំខាន់ៗ	
នែការសា្លាប់	និងការបង្កជំងឺចែើនហួសបែមាណ។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 បែមូល	និងវិភាគទិន្នន័យស្តីពីបញ្ហា		និងហានិភ័យផែសែងៗផ្នែកសុខភាពដោយមានទិសដៅឆ្ពោះទៅរកមូលហែតុ	
	 សំខាន់ៗនែការសា្លាប់	និងការបង្កជំងឺចែើនហួសបែមាណ	ដោយមានការសមែបសមែលួជាមួយអាជា្ញាធរសុខភាព		
	 ក្នុងមូលដ្ឋាន	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	3	នៅទំព័រ	61)	។	

	 រកឲែយឃើញបែជាជនដែលងយរងគែះ	(ឧ.	សែ្តី	កុមារ	មនុសែសចាស់	ជនពិការ		។ល។)		ដែលអាចស�ិតនៅក្នុង	
	 ហានិភ័យផែសែងៗ	(សូមមើគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	2	នៅទំព័រ	36)	។

	 កំណត់អាទិភាព	និងអនុវត្តសែវាសុខភាពដែលសមសែបអាចធ្វើទៅបាន		និងមានបែសិទ្ធភាពក្នងុការកាត់បន�យ	
	 ការបង្កជំងឺ	និងការសា្លាប់ចែើនហួសបែមាណ	ដោយមានការសមែបសមែលួជាមួយអាជា្ញាធរសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋាន	
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបសគ្គនានាដែលរារំាងដល់លទ្ធភាពទទួលបានសែវាសុខភាពជាអាទិភាព		និងបង្កើតដំណោះ	
	 សែយងយៗដើមែបីដោះសែយឧបសគ្គទាំងនោះ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

	 អនុវត្តសែវាកសុខភាពជាអាទិភាពដោយមានការសមែបសមែួលជាមួយគែប់ផ្នែកផែសែងៗទៀតទាំងអស់	និង	/	ឬ		
	 កមែងនានា	និងបែធានបទអន្តរវិស័យផែសែងៗទៀត	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី2	នៅទំព័រ	58)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
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		អតែមរណភាពដំបូង	(CMR)	តែវូបានរកែសា	ឬ	កាត់បន�យមកនៅក្នងុកមែិតទាបជាង	2ដងនែ	អតែមូលដ្ឋានដែល	
	 គែបានចងកែងជាឯកសារសមែប់បែជាជននៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ	 (សូមមើល	 សែចក្តណីែនំាទី	 3)	 ។ 

	 អតែមរណភាពរបស់កុមារកែមអាយុ	5ឆ្នាំ	 (U5MR)	តែូវបានទប់សា្កាត់មិនឲែយកើន	ឬ	 	កាត់បន�យមកតែឹមកមែិត 
	 ទាបជាង	 2ដងនែអតែមូលដ្ឋានដែលគែបានចងកែងជាឯកសារសមែប់បែជាជននៅមុនពែលមានគែះមហន្តរាយ 
		 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 	សែវាសុខភាពអាទិភាព	 គឺជាសែវាសុខភាពសំខាន់ៗដែលមានបែសិទ្ធភាពក្នុងការដោះសែយមូលហែតុចមែបងៗនែ 
ការសា្លាប់	 និងការបង្កជំងឺចែើនហួសបែមាណ	 ។	 សែវាទាំងនែះបែបែូលទៅតាមបរិបទ	 រួមទាំងបែភែទនែគែះ	 
មហន្តរាយ	 និងផលប៉ះពាល់របស់វាផងដែរ	 ។	 ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន	 សែវាសុខភាពជាអាទិភាពតែូវឈរ	 
លើមូល	ដ្ឋាននែគោលការណ៍ស្តពីីការអនវុត្តផ្អែកលើភ័ស្តតុាង	 និងមានផលបែយោជន៍ដល់ផ្នែកសខុភាពសាធារណៈ 
ចែញ។	នៅពែលដែលអតែមរណភាពធា្លាក់ចុះមកនៅជិតដល់កមែតិមូលដ្ឋាន	សែវាសុខភាពដែលកាន់តែទូលំទូលាយ 
អាចតែូវបាន	ណែនាំសមែប់រយៈពែលនោះ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	4	នៅទំព័រ	65)	។	

2.	 លទ្ធភាពទទួលបានសែវាសុខភាព	 គួរផ្អែកទៅលើគោលការណ៍សមធម៌	 និងមិនលម្អៀងដើមែបីធានាបាននូវលទ្ធភាព 
	 ទទួលបានដោយសមភាពយោងទៅលើតមែវូការដោយគា្មានការរីសអើង	 ។	 ក្នងុការអនុវត្តជាក់ស្តែងទីតំាង	 និងការ 
	 ចាត់ចែងបុគ្គលិកផ្នែកសែវាសុខភាពគួរតែូវបានរៀបចំឡើងដើមែបីធានាលទ្ធភាពទទួលបាន	 និងការគែបដណ្តប់ឲែយ 
	 អស់លទ្ធភាព	 ។	 តមែូវការជាក់លាក់ទាំងឡាយរបស់បែជាជនងយរងគែះគួរតែូវបានដោះសែយនៅពែលរៀប 
	 ចំសែវាសុខភាព	។	ឧបសគ្គក្នុងការទទួលអាចមានជាអាទិ៍	ឧបសគ្គផ្នែករាងកាយ	ហិរញ្ញវត�ុ	ទមា្លាប់	និង/ឬ	វបែបធម៌	ក៏	 
	 ដូចជាឧបសគ្គក្នុងការបែសែ័យទាក់ទងផងដែរ	 ។	 ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ	 និងការជម្នះលើឧបសគ្គបែបនែះដើមែបី	 
	 មានលទ្ធភាពទទួលបានសែវាសុខភាពជាអាទិភាពនែះមានសារៈសំខាន់ណស់	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	 3	 នៅ	 
	 ទំព័រ	61	និងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	2	នៅទំព័រ	36)	។

3.	 អតែមរណភាពដំបូង	(CMR)	និងអតែមរណភាពរបស់កុមារអាយុកែម	5ឆ្នា	ំ 	៖	 	អតែមរណភាពដំបូងគឺជាសូច 
	 នាករអំពីសុខភាពដែលមានបែយោជន៍បំផុតក្នុងការតែួតពិនិតែយ	 និងវាយតម្លែពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនែសា្ថានភាពគែះ 
	 អាសន្ន	 ។	 កំណើនទ្វែដង	 ឬ	 កំណើនលើសពីនែះនែអតែមរណភាពដើមជាមូលដ្ឋានចង្អលុបង្ហាញពី	គែះអាសន្ននែ	 
	 សុខភាពសាធារណៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលតមែូវឲែយមានការដោះសែយជាបនា្ទាន់។	 នៅពែលដែលអតែមូលដ្ឋានមិនតែវូបាន 
	 ដឹង	 ឬ	មានសភាពមិនចែបាស់លាស់	 បណ្តាទីភា្នាក់ងរតែូវកំណត់គោលដៅរកែសាឲែយបាននូវអតែមរណភាពសរុបយ៉ាង 
	 ហោចណស់ឲែយទាបជាង	1,0	ក្នុងចំណោមបែជាជន	10	000នាក់ក្នុងមួយថ្ងែ។

	 	 អតែមរណភាពកុមារអាយុកែម	 5ឆ្នា	ំ 	 គឺជាសូចនាករមួយដែលងយកើតមានខា្លាងំជាងអតែមរណភាពសរុប។	 
	 នៅពែលដែលអតែមូលដ្ឋានពុំតែូវបានដឹង	ឬ	មានសភាពមិនចែបាស់លាស	់			បណ្តាទីភា្នាក់ងរតែូវកំណត់គោលដៅ 
	 រកែសា	 អតែមរណភាពកុមារអាយុកែម	 5	 ឆ្នា	ំ (U5MR)	យ៉ាងហោចណស់ឲែយទាបជាង	 2,0	 ក្នងុចំណោមបែជាជន	 

	 10.000	នាក់	ក្នុងមួយថ្ងែ	(សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	3	៖	រូបមន្តសមែប់គណនាសូចនាករសុខភាពសំខាន់ៗ	។
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ទិន្នន័យមរណភាពយោងជាមូលដ្ឋានតាមតំបន់

*រដ�ឯករាជ្យរបស់ប្ទ្សតតីយលោក
បែភព	៖	អង្គការយូនីសែហ្វ,	សា្ថានភាពកុមារនៅលើពិភពលោក	2009	(ទិន្នន័យពីឆ្នាំ	2007)

២.១. សេវាសុខភាពសំខាន់ៗ - ការគេប់គេងជំងឺឆ្លង
	 ការបង្កជំងឺ	និងការសា្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងមានអតែកើនឡើងជាមួយនឹងគែះមហន្តរាយនានា	។	នៅក្នងុទីកន្លែង	ជា	
ចែើនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជម្លាះ	ការសា្លាប់រវាងពី	60%	ទៅ	90%	បណ្តាលមកពមីលូ	ហែតនុែការឆ្លងជំងឺធំៗចំនួន	
4	៖	ជំងឺផ្លវូដង្ហើមសែចួសែវ	ជំងឺរាគរូស	ជំងឺកញ្ជែលិ	និងជំងឺគែនុចាញ់	ក្នងុរកណីដែលមានការរាតតែបាត	។	ជំងឺខ្វះអាហារូបត�ម្ភ	
សែួចសែវបង្កឲែយជំងឺទាំងនែះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើង	 ជាពិសែសក្នុងចំណោមកុមារអាយុកែម	 5	 ឆ្នា	ំ ។	 ការផ្ទះុ			
ឡើងនូវជំងឺឆ្លងកមែនឹងជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង	ការចាប់ផ្តើមនែគែះធម្មជាតិសែចួសែវណស់	។	នៅពែលដែលការផ្ទុះជំងឺ
កើតឡើងជាទូទៅវាទាក់ទងនឹង	កតា្តាគែះថ្នាក់នានា	ដូចជា	ការផ្លាស់លំនៅរបស់បែជាជនចំនួនបែជាជនចែើនកកកុញ	
ទីជមែកមិនគែប់គែន់	គា្មានទឹកគែប់គែន់	គា្មានសុវត�ិភាព	និងកង្វះអនាម័យ	។
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សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងជំងឺឆ្លងទី	1	៖	ការបង្ការជំងឺឆ្លង

បែជាជនមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន	និងសែវាផែសែងៗដែលតែូវបានរៀបចំឡើងដើមែបីបង្ការជំងឺឆ្លងដែលរួម	
ចំណែក	យ៉ាងសំខាន់បំផុតដល់ការកាត់បន�យអតែបង្កជំងឺ	និងអតែសា្លាប់បានយ៉ាងចែើន។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 	បង្កើត	និងអនុវត្តវិធានការបង្ការទូទៅដោយមានការសមែបសមែួលជាមួយនឹងវិសយ័ពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត(សូមមើល
សែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	អនុវត្តវិធីសាសែ្តគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគឲែយបានតែឹមតែូវចំពោះជំងឺគែុនចាញ់	 ជំងឺគែុនឈាម	 និងជំងឺដែល 
	 កើតចែញពីភា្នាក់ងរចម្លងរោគផែសែងៗទៀតដែលពឹងផ្អែកលើការសិកែសាពីការបង្កជំងឺក្នុងមូលដ្ឋាន	(សូមមើលសែចក្តី	 
	 ណែនាំទី	2-3)	។

	 	អនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺឆ្លង	 ឧទាហរណ៍	 ការចាក់ថ្នាំជាសាធារណៈដើមែបីបង្ការជំងឺកញែ្ជិលដូចបានបង្ហាញ	 (សូម 
មើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ-	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពកុមារទី	1	នៅទំព័រ	321)	។	

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 លប់បំបាត់ទាំងសែុងគែះភ័យនែជំងឺឆ្លង

សេចក្តីណេនាំ

 1.	 វិធានការបង្ការទូទៅ	 ៖	 វិធានការនែះរួមមានការរៀបចំទីតាំងរស់នៅឲែយបានសមសែបការផ្តល់ទឹកសា្អាត	 និង 

អានាមយ័តែមឹតែវូមានបង្គន់អនាមយ័បែើបែស	់ការចាកវ់ា៉ាកស់ាងំបង្ការជងឺំផែសែងៗ	ការផ្គតផ់្គងស់ែបៀងអាហារបានគែបគ់ែន	់ 
និងមាន	 សុវត�ភិាព	 ការការពារដោយខ្លនួឯង	 និងការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	 ពែមទំាងការអប់រសុខភាពតាម 
សហគមន៍	 និង			 ការកៀងគរជំនួយគាំទែពីសង្គម	 ។	 ភាគចែើននែអន្តរាគមន៍ទាំងនែះគួរតែូវបានរៀបចំឡើងដោយមាន 
ការសមែបសមែលួជាមួយ	នឹង	វិស័យផែសែងទៀតរួមមាន	៖

	 -	ទីជមែក	-		ចំនួនទីជមែកគែប់គែន់	និង	ផ្ទែកែឡាគែប់គែន់សមែប់ជមែកទាំងនោះ			ដោយមានខែយល់ចែញចូល	 
	 គែប់គែន់	 មានការការពារសត្វល្អិត	 និងស�ិតនៅឆ្ងាយពីទឹកដែលមិនហូរ	 នៅជិតអណ្តូងទឹក	 និងបង្គន់អនាម័យ	 
	 សមសែប	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	 និងការតាំងទីលំនៅទី	 	 1-3	 នៅទំព័រ	 249-258	 និងបទដ្ឋានស្តីពី	 
	 របស់របរមិនមែនជា	ចំណីអាហារទី	2	នៅទំព័រ	271)	

	 -	ទឹក	អនាម័យទូទៅ	អនាម័យខ្លួនបែណ	 -	ការមានបរិមាណទឹកមានសុវត�ិភាពគែប់គែន់	 	 និងបង្គន់អនាម័យ	 
	 គែប់គែន់	ពែមទាំងការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ		(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ	 
	 ទី1-2	នៅទំព័រ	 91-94	 	 បទដ្ឋានស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទី1-3	នៅទំព័រ	 	 97-103	 និងបទដ្ឋានស្តីពីការបនោ្ទាបង់ទី	 1-2	 
	 នៅទំព័រ	105-107)		។
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

	 -	 អនាម័យបរិសា្ថាន	និងការគែប់គែងកាកសំណល់បែកបដោយសុវត�ិភាព		ពែមទាំងការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ 
	 		 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2-3	បទដ្ឋានស្តីពីទីជមែក	និងការតាំងទីលំនៅទី	4	នៅទំព័រ	262,	បទដ្ឋានស្តីពី 
	 		 ការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគទី	1-3	នៅទំព័រ	111-116,	បទដ្ឋានស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់រឹងទី	1	នៅទំព័រ	 
	 		 117	និងបទដ្ឋានស្តីពីលូបង្ហូរទឹកទី	1	នៅទំព័រ	121)
	 -		 សន្តសុិខសែបៀង	អាហារូបត�ម្ភ	និងជំនួយសែបៀងអាហារ	-		លទ្ធភាពទទួលបានសែបៀងអាហារគែប់គែន់	និងការគែប់ 
	 			 គែងជំងឺបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តពីីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូច 
		 	 ទី	1-2	នៅទំព័រ	159-160,	បទដ្ឋានស្តពីីការគែប់គែងជំងឺបណ្តាលមកពីអតុលែយភាពអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ		 និងកង្វះ	មីកែូ	 
	 	 សារធាតុចិញ្ចឹមទី	1-3	នៅទំព័រ	165-173	និងបទដ្ឋានស្តីពីសន្តិសុខសែបៀងទី	1	នៅទំព័រ	176	)
	 -		 ការអប់រំសុខភាព	និងការកៀងគរក្នងុសង្គម	-		បង្កើតជាសារផែសែងៗដើមែបីធានាបាននូវការអនុវត្តបែកបដោយបែសិទ្ធ 
	 			 ភាពនូវវិធានការបង្ការខាងលើ	។

2.	 ការបង្ការជំងឺគែនុចាញ់៖	 អនុវត្តវិធីសាសែ្តបង្ការជំងឺគែនុចាញ់ដោយយោងទៅលើហានិភ័យនែការឆ្លង	 ដំណក់កាល 
 គែះអាសន្ន		និងការផ្លាស់ទីរបស់បែជាជន		បែភែទទីជមែក	និងទមា្លាប់របស់ភា្នាក់ងរចម្លងរោគតាមមូលដ្ឋាននៅ	ក្នុង	 
	 តំបន់ដែលមានការកើតជំងឺគែនុចាញ់	 ។	 វិធានការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគមួយចំនួនដូចជាការបាញ់ថ្នាសំមា្លាប់		 
	 សត្វល្អិតនៅក្នុងផ្ទះ	 (IRS)	 ដោយបែើថ្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិតដែលមានបែសិទ្ធភាព	 និងការចែកមុងជែលក់ថ្នាំការពារ	 
	 សត្វល្អិតដែលមានបែសិទ្ធភាពរយៈពែលវែង	 (LLINs)	 គួរតែូវបានណែនាំតាមរយៈការវាយតម្លែជាមុនលើការ		 
	 សិកែសាពីសត្វល្អតិនិងផ្នែកជំនាញ	 ។	 ដើមែបីឲែយមានបែសិទ្ធភាពក្នងុលក្ខណៈជាវិធានការគែប់គែងតាមសហគមន៍មួយ 
	 តែូវអនុវត្តវិធានការបាញ់ថ្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងផ្ទះឲែយបានយ៉ាងហោចណស់80%នែលំនៅដ្ឋានសរុប	 	 	។	 	 មុង 
	 ជែលក់ថ្នាំផ្តល់ការការពារផ្ទាល់ខ្លួនសមែប់រយៈពែលវែង	 ហើយវាជាមុងល្អបំផុតសមែប់មូលបទដ្ឋាន	 ។	 ការ	ចែក				  
	 ចាយមុងមិនជែលក់ថ្នាំមិនតែូវបានណែនាំឲែយអនុវត្តឡើយ	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីរបស់របរមិនមែនជាម្ហូបអាហារ 
	 ទី	2	នៅទំព័រ	 271	 និងបទដ្ឋានស្តពីីការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគទី	1-3	នៅទំព័រ	111-116)	។ការកំណត់អាទិភាព	 
	 ចំពោះការចែកមុងជែលក់	ថ្នាទំៅឲែយកែមុដែលស�តិនៅក្នងុហានិភ័យ	គឺពឹងផ្អែកទៅលើដំណក់កាលនែគែះ	មហន្តរាយ		
	 និងកមែិតនែការឆ្លងជំងឺគែុនចាញ់។	នៅដំណក់កាលដំបូងនែគែះមហន្តរាយ	នៅតាមតំបន់	ដែលមានការឆ្លងជំង ឺ
	 គែនុចាញ់ពីកមែតិខ្ពស់ទៅមធែយម	 អ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពែទែយ	 បែជាជនដែលមានជំងឺកង្វះអាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	 	 និង 
	 សមាជិកផែសែងៗទៀតនែកែុមគែួសាររបស់គែ	 សែ្តីមានផ្ទែពោះ	 និងកុមារអាយុកែម	 2	 ឆ្នាំគួរជាអ្នកដែលមាន	 
	 អាទិភាព	។	អ្នកដែលមានអាទិភាពបនា្ទាប់	គឺអ្នកទាំងឡាយដែលបានចុះឈ្មាះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារ	បន�ែម	 
	 កុមារអាយុកែម	5ឆ្នាំ	និងកែុមគែួសារដែលមានសែ្តីមានផ្ទែពោះ	ពែមទាំងកុមារអាយុកែម	2	ឆ្នា	ំ។	ជាយៈថហែតុ	 
	 បែជាជនទំាងមូលដែលស�តិនៅក្នងុ	គែះថ្នាក់	នឹងតមែវូឲែយមានការការពារដោយមុងជែលក់ថ្នា	ំ។	នៅក្នុងដំណក់កាល 
	 ដំបូងនែគែះមហន្តរាយនៅតាមតំបន់ដែលមានអតែឆ្លងទាប	 មុងជែលក់ថ្នាំគួរតែូវបានបែើបែស់តែនៅតាម 
	 មណ្ឌលសុខភាពបុ៉ណោ្ណោះ	(ឧ.	មជែឈមណ្ឌលផ្តល់ចំណី	អាហារជាការពែយាបាលរបស់អ្នកសែកុ	និងមន្ទរីពែទែយនានា)	។

3.	 ការបង្ការជំងឺគែុនឈាម	 ៖	 ការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	 (ដង្កូវទឹក	 និងមូសខា្លា)	 គឺជាវិធីសាសែ្តដ៏សំខាន់ក្នុង	 
	 ការបង្ការ	 ជំងឺគែុនឈាម	 ។	 ការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងជំងឺគែុនឈាមគួរតែូវបានណែនាំដោយទិន្នន័យឃ្លាំមើលទៅ 
	 លើការបែងចែកករណីផែសែងៗរបស់មនុសែស	 និងដង់សុីតែភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	 ។	 កន្លែងដែលបង្ករកំណើតសំខាន ់
	 បផំតុដែលបែបែលួពកីន្លែងមយួទៅកន្លែងមយួចាបំាចត់ែវូមានការកណំតម់ខុសញ្ញា	។		នៅក្នងុតបំនទ់បីែជុជំនមសូ	ខា្លា 
	 (Aedes)	បង្កកំណើតនៅក្នងុធុងស្តកុទឹក	 និងទីកន្លែងដែលមានដក់ទឹកជាបែចំា	 (កែវជ័រ	 សំបកកង់ចាស់ៗ	ដបបែក 
		 ថូផ្ការ	 ។ល។)	 ។	 ការបង្ហូរទឹកទៅតាមពែលកំណត់	 និងការកមា្ចាត់ចោលវត�ុដក់ទឹកបានទាំងអស់គឺជាមធែយាបាយ 
	 ដែលមានបែសិទ្ធភាពបំផុតក្នងុការកាត់បន�យចំនួនទីកន្លែងបង្កកំណើតរបស់មូស។	 ទឹកស្តកុទុកនៅក្នងុផ្ទះតែវូគែប់គែង 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ពែលហើយបែដប់ដក់ទឹកតែូវតែលាងសមា្អាត	 និងដុសជូតជារៀងរាល់សបា្តាហ៍	 ។	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះ	 
	 ពាល់	ពីគែះមហន្តរាយគួរតែវូបាន	ផ្តល់ឲែយជាបែដប់ស្តកុទឹកដែលសមសែបដោយមានគមែបផងដែរ			។	ការសមា្លាប់			 
					មែរោគនៅក្នងុបែដប់ដក់ដោយបែើបែស់	ថ្នាំសមា្លាប់ដង្កូវទឹកក៏មានបែសិទ្ធភាពផង	ដែរក្នុងការបំបាត់ដង្កូវទឹក	។	
	 ការ	បាញ់ថ្នាសំមា្លាប់សត្វល្អតិមានបែសិទ្ធភាពក្នងុការកាត់បន�យចំនួនមូសពែញវ័យ	។	វិធានការការពារផ្ទាល់ខ្លនួក៏តែវូ		 
	 បានលើកកម្ពស់ផងដែរ	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តពីី	របស់របរមិនមែនជាម្ហូបអាហារទី	2	នៅទំព័រ	271	និងបទដ្ឋានស្តីពី	 
	 ការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគទី	1-3	នៅទំព័រ	111-116)		។

សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តពីីការគែប់គែងជំងឺឆ្លងទី	2	៖	ការធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័	និងការគែប់គែងជំងឺឆ្លង

បែជាជនមានលទ្ធភាពទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ	 និងការពែយាបាលបែកបដោយបែសិទ្ធភាពចំពោះជំងឺឆ្លង 
ទំាងឡាយដែលរួមចំណែកយ៉ាងចែើនបំផុតដល់ការបង្កជំងឺ	និងការសា្លាប់ចែើនលើសលប់ដែលអាចបង្ការបាន។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 បង្កើតសារអប់រំសុខភាពសាធារណៈដើមែបីលើកទឹកចិត្តឲែយបែជាជនស្វែងរកការថែទាំឲែយបានទាន់ពែល	 ចំពោះ 
	 ជំងឺ	គែុនកៅ្តា	ជំងឺក្អក	និងជំងឺរាគរូស	។ល។	

	 ផ្តល់ការថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពែទែយកមែិតបឋមទាំងអស់ដោយផ្អែកលើពិធីសារនែការគែប់គែង	ករណីតាមបទដ្ឋាន	 
	 ឬ	 ការគែប់គែងរួមលើជំងឺកុមារ	 (IMCI)	 និងការគែប់គែងរួមលើជំងឺរបស់មនុសែសធំ	 (IMAI)	 ក្នុងករណីដែលបាន 
	 អនុវត្ត	និងការថែទាំនៅមន្ទីរពែទែយបង្អែកសមែប់ការគែប់គែងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ	(សូមមើលសែចក្តី	ណែនាំទី	1)	។

	 អនុវត្តការបែងចែកតាមបែភែទ	និងបញ្ជូនអ្នកជំងឺ	 	ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ	និងពីធីសារនែការគែប់គែងករណីផែសែងៗ	 
	 ដើមែបីពែយាបាលឲែយបានឆប់នូវសា្ថានភាពដូចជាជំងឺរលាកទងសួត	ជំងឺគែុនចាញ់	ជំងឺរាគរូស	ជំងឺកញែ្ជិល	ជំងឺរលាក 
	 សែមខួរ	 ជំងឺខ្វះអាហារូបត�ម្ភ	 និងជំងឺគែុនឈាម	 ហើយបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកអំពីពិធីសារនែការពែយាបាល 
	 (សូមមើល	សែចក្តីណែនាំទី	1-3	និងសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពកុមារទី	2	នៅទំព័រ	323)	។

	 ណែនាំឲែយអនុវត្តកម្មវិធីគែប់គែងជំងឺរបែងបានតែបនា្ទាប់ពីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយមានការទទួលសា្គល់	តែូវបានបំពែញ 
	 ប៉ុណោ្ណោះ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 ពិធីសារនែការគែប់គែងករណីតាមបទដ្ឋានសមែប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ	 និងការពែយាបាលជំងឺឆ្លងជាទូទៅគឺ	 មានរួច	 
	 ជាសែច	និងតែូវបានបែើបែស់ជាបែចាំ		(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1-3			និងបទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាលទី1	 
	 នៅ	ទំព័រ	296)	។
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

សេចក្តីណេនាំ 

1.	 	ការគែប់គែងរួមលើជំងឺកុមារ	 និងការគែប់គែងរួមលើជំងឺមនុសែសធំ	 ៖	 	 អតែសា្លាប់ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺឆ្លងនានា 
អាចតែវូបានកាត់បន�យតាមរយៈការធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័ទាន់ពែល		និងបានតែមឹតែវូពែមទំាងការពែយាបាលដែលសម	សែប		។ 
ការបែើបែស់ការគែប់គែងរួមលើជំងឺកុមារ	(IMCI)		និងការគែប់គែងរួមលើជំងឺមនុសែសធំ(IMAI)ក្នុងករណីដែលបាន 
អនុវត្តឬដំណើរការនែការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថ្នាក់ជាតិផែសែងទៀត	មានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងចែកបែភែទ		និង		ធ្វើ	ចំណត ់
ថ្នាក់ជំងឺទៅតាមបែភែទ	និងភាពធ្ងន់ធ្ងរ	រពែមទំាងដើមែបីជួយដល់ការគែប់គែងការពែយាបាលដែលសមសែប។	រោគសញ្ញា 
គែះថ្នាក់ផែសែងៗគឺជាការចង្អុលបង្ហាញសមែប់ការបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពរបស់	អ្នកជំងឺដែលសមែកនៅ 
ពែទែយ	 ។	 	 ពិធីសារនែការគែប់គែងករណីតាមបទដ្ឋានធ្វើឲែយការវិនិច្ឆ័យរោគបានតែឹមតែូវ	 និង	ការបែើបែស់ថ្នាបំាន 
សមសែប	(សូមមើលផងដែរតែង់	សែវាសុខភាពសំខាន់	-	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពកុមារទី	2	នៅទំព័រ	323)	។

2.	 ជំងឺរលាកទងសួត	 ៖	 ចំណុចសំខាន់ចំពោះការកាត់បន�យអតែសា្លាប់ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរលាក	 	 គឺការគែប់គែងឲែយ 
	 បានភា្លាមៗលើការទទួលទានថ្នាំផែសះ	 (Antibiotics)	 ដូចជា	 Amoxillin	 ដោយយោងទៅ	លើពិធីសារថ្នាក់ជាតិ	 ។	 
	 ជំងឺរលាក	ទងសួតធ្ងន់ធ្ងរនឹងតមែូវឲែយមានការចូលសមែកក្នុងមន្ទីរពែទែយ	 និងការពែយាបាលដោយចាក់	 ឬ	លែបថ្នាំ	 ។ 

3.	 ជំងឺគែុនចាញ់	៖	លទ្ធភាពទទួលបានការពែយាបាលទាន់ពែល	និងបែកបដោយបែសិទ្ធភាព	គឺជាគន្លឹះដ៍សំខាន់ចំពោះ 
	 ការគែប់គែងជំងឺគែុនចាញ់បែកបដោយជោគជ័យ	។	នៅតាមតំបន់ដែលមានការកើតជំងឺជំងឺគែនុចាញ់	សូមបង្កើតពិធី	 
	 សារមួយសមែប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ	(មិនលើសពី	24ម៉ាង)	ឲែយបានលឿនចំពោះជំងឺគែនុកៅ្តា				និងការពែយាបាលដោយ	 
	 បែើបែស់ថ្នាំសមែប់ដំណក់កាលដំបូងដែលមានបែសិទ្ធភាពខ្ពស់	 	។	 	ការពែយាបាលដោយរួមបញ្ចូលគា្នាផ្អែកលើថ្នាំ	 
	 Artemisinin	(ACTs)			គឺជាមាតែដ្ឋានសមែប់ពែយាបាលជំងឺគែុនលួស			(Falciparum)។				ការជែើសរីសថ្នាំគួរតែូវ 
	 បានកំណត់ដោយមានការពិគែះយោបល់ជាមួយទីភា្នាក់ងរសុខភាពដែលដឹកនាំ	 និងកម្មវិធីជាតិគែប់គែងជំង	ឺ 
	 គែុន	ចាញ់	។	សូមគិតគូរពីគុណភាពថ្នាំនៅពែលស្វែងរកបែភពផ្គត់ផ្គង់			។			ជាការល្អជំងឺគែុនចាញ់គួរតែូវបានធ្វើ 
	 រោគវិនិច្ឆយ័តាមរយៈការ	 ធ្វើតែស្តនៅមន្ទរីពិសោធន៍	 (ការធ្វើតែស្តរោគវិនិច្ឆយ័ឆប់រហ័សការបែើមីកែទូសែសន៍)	 មុន 
	 ពែលចាប់ផ្តើមការពែយាបាល	 ។	 ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	 ការពែយាបាលជំងឺគែុនចាញ់តាមមន្ទីរពិនិតែយពែយាបាលមិន 
	 តែូវពនែយារពែលឡើយបែសិនបើគា្មានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមមន្ទីរពិសោធន៍ទែនោះ	។

4.	 	ការគែប់គែងជំងឺរបែង	(TB)៖	កម្មវិធីគែប់គែងជំងឺរបែងដែលអនុវត្តពុំបានល្អអាចធ្វើឲែយមានការប៉ះពាល់មិនល្អ	ចែើន 
ជាងលទ្ធផលល្អ	 ដោយវាធ្វើឲែយអូសបនា្លាយពែលឆ្លងជំងឺ	 និងដោយការបង្កើនការចម្លងមែរោគទណ្ឌណូ	 (Bacilli)	 
ដែលសាុំនឹងថ្នាំចែើនមុខ	 ។	 	 ក្នុងពែលដែលការគែប់គែងអ្នកជំងឺរបែងជាលក្ខណៈបុគ្គលអាចធ្វើទៅបាន	 ក្នុងពែល 
មានគែះមហន្តរាយ	 នោះកម្មវិធីគែប់គែងជំងឺរបែងដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយគួរតែូវបានអនុវត្តតែក្នុងករណ ី
ដែលមានការបំពែញគែប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានការទទួលសា្គល់ប៉ុណោ្ណោះ។	 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនែះរួមមាន 
ការប្តែជា្ញាចិត្ត	 និងធនធាននានារបស់ទីភា្នាក់ងរ	ស�ែរភាពមានការធានារបស់	 បែជាជនសមែប់រយៈពែលយ៉ាងហោច 
ណស់ពី	12	ដល់	 15	 ខែដែរ	 និងក្នុងករណីដែលកម្មវិធីមានគុណភាពល្អ	 អាចតែូវបានគែផ្តល់ឲែយ	 ។នៅពែល 
អនុវត្តកម្មវិធីគែប់គែង	 ជំងឺរបែងគួរតែូវបានធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិបែចាំបែទែស	 និងអនុវត្តទៅ 
តាមការពែយាបាលដែលបានសងកែតផ្ទាល់	 ដែលជាយុទ្ធសាសែ្តរយៈពែលខ្លីមួយ។	 នៅក្នុងដំណក់កាលធ្ងន់ធ្ងរនែ 
គែះអាសន្នមួយការរំខានដែលអាចកើតមានចំពោះការពែយាបាលទាំងអស់សមែប់ជំងឺរាុំរ៉ែទាំងអស់រួមមានជំងឺរបែង 
និងការបាត់បង់ការតាមដនអ្នកជំងឺអាចជាបញ្ហាចមែបង។	 ជាការចាំបាច់តែូវបង្កើតកិច្ចសហការឲែយបានរឹងមាំរវាង 
ភា្នាក់ងរសុខភាពក្នុង	 ពែលមានគែះអាសន្ន	 និងសែវារបស់កម្មវិធីជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺរបែងដែលបានបង្កើតឡើង។	 
ការធ្វើបែបនែះនឹងជួយធានាថ	 បែជាជនដែលទទួលការពែយាបាលមុនពែលមានគែះមហន្តរាយអាចបន្តការពែយាបាល 
របស់ខ្លួនបានបន្តទៀត	(សូមមើលសែវាសុខ	ភាពសំខាន់ៗ	-		បទដ្ឋានស្តីពីជំងឺមិនឆ្លងទី	1	នៅ	ទំព័រទី	336)	។	
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សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 -	 បទដ្ឋានស្ដីពីការគែប់គែងជំងឺឆ្លងទី	 3	 ៖	 ការតាមដន	 និងការឆ្លើយតបទៅនឹង	
ការរីករាលដល

ការរាតតែបាតនែជំងឺតែូវបានតែៀមបង្ការ	តែូវបានតាមដន	អង្កែត	និងគែប់គែងក្នុងលក្ខណៈមួយទាន់ពែលវែលា	
និងមានបែសិទ្ធភាព	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

ការតាមដន

	 បង្កើតបែព័ន្ធឃ្លាមំើល	 (EWARN)	 (ការពែមានជាមុន)	 	 និងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺមួយដោយផ្អែកលើការបា៉ាន់	 
	 បែមាណលើគែះថ្នាក់ដ៏ធំធែងនែជំងឺឆ្លងដែលជាផ្នែកនែបែព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល	 ដែលទូលំទូលាយជាង	 
	 នែះទៅទៀត។	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី1	និង	បទដ្ឋានទី5	ស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាល	នៅទំព័រ	305)	។

	 បណ្តះុបណ្តាលបុគ្គលិកពែទែយ	 និងភា្នាក់ងរសុខភាពសហគមន៍ដើមែបីតាមដន	 និងរាយការណ៍ពីការផ្ទះុឡើងនូវជំងឺ 
	 ផែសែងៗដែលអាចកើតមាន	។

	 ផ្តល់ឲែយបែជាជននូវព័ត៌មានសាមញ្ញៗស្តីពីរោគសញ្ញានែជំងឺដែលងយនឹងឆ្លង	និងកន្លែងដែលតែូវទៅរកជំនួយ	។

ការតែៀមបង្ការ	

	 រៀបចំផែនការអង្កែតទៅលើការផ្ទះុឡើងនូវជំងឺ	និងផែនការការឆ្លើយតប	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	2)	។
 
	 	ធានាថពិធីសារសមែប់ការអង្កែត	 និងការគែប់គែងការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺដែលកើតមានញឹកញាប់	 រួមមានពិធីសារអំព ី

ការពែយាបាលដែលទាក់ទង	គឺអាចរកបាន	ហើយតែូវបានផ្តល់ឲែយដល់បុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធ	។
 
	 ធានាថមានសមា្ភារៈបមែុងសំខាន់ៗសមែប់ជំងឺអាទិភាព	 ឬ	 គែអាចផ្គត់ផ្គង់បានភា្លាមៗពីបែភពដែលបានកំណត ់
	 ទុកមុន		(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3	)	។

	 កំណត់ទីកន្លែងទុកជាមុនសមែប់ដក់អ្នកជំងឺដែលបានឆ្លងរោគឲែយនៅដច់តែឯង		និងពែយាបាល	ឧទាហរណ៍	មជែឈមណ្ឌល 
	 សមែប់ពែយាបាលជំងឺអាសន្នរោគ	។

	 កំណត់អត្តសញ្ញាណមន្ទរីពិសោធន៍មួយ	 មិនថនៅក្នងុមូលដ្ឋាន	 ក្នងុតំបន់	 ក្នងុបែទែស	 ឬ	 នៅកែបែទែសឲែយតែ 
	 អាចផ្តល់ការអះអាងបញ្ជាក់ពីការផ្ទុះឡើងជំងឺបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4	)	។

	 ធានាថសមា្ភារៈសមែប់ធ្វើសំណក	និងបែព័ន្ធព័ត៌មានដឹកជញ្ជូន		គឺអាចរកបាននៅនឹងកន្លែងទាក់ទិននឹងភា្នាក់ងរ 

	 ចម្លងរោគដែលអាចបង្កឲែយមានការរីករាលដលយ៉ាងឆប់រហ័ស		(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។
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ការគែប់គែង
	 	រៀបរាបព់កីារកើតជងំទឺៅតាមពែលវែលា			ទកីន្លែង		នងិមនសុែសដែលនាទំៅរកការកំណតអ់ត្តសញ្ញាណរបសប់គុ្គលដែល 

មានគែះថ្នាក់ខ្ពស់	និងវិធានការគែប់គែងដែលតែូវអនុវត្តតាម	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំពីទី	6-8)	

	 អនុវត្តវិធានការគែប់គែងសមសែបនានាដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ចំពោះជំងឺ	 និងសា្ថានភាព	 	 	 (សូមមើល	 
	 សែចក្តីណែនាំទី	9)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 មានផែនការធ្វើការអង្កែត	 និងការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើតជំងឺជាលាយលក្ខណ៍អកែសរមួយ	 ឬ	 តែូវបានបង្កើតឡើង 
	 នៅពែលចាប់ផ្តើមការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	។	

	 ទីភា្នាក់ងរផ្នែកសុខភាពនានារាយការណ៍ពីការកើតជំងឺដែលសងែស័យទៅឲែយថ្នាក់បនា្ទាប់	 ដែលសមសែបនៅក្នុងបែព័ន្ធ 
	 សុខាភិបាលក្នុងអំឡុងពែល	24	ម៉ាងបនា្ទាប់ការតាមដនឃើញ	។

	 ទីភា្នាក់ងរសុខភាពដែលដឹកមុខផ្តួចផ្តើមការអង្កែតករណីដែលបានដឹងពីជំងឺនានាដែលងយនឹងរីករាលដលនៅក្នុង 
	 អំឡុងពែល	48ម៉ាង	បនា្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹង	។

	 អតែមរណភាពជាករណី	(CFRs)	តែូវរកែសាឲែយនៅទាបជាងកមែិតដែលអាចទទួលយកបាន	៖	
 -	 ជំងឺអាសន្នរោគ	-	1%	ឬ	ទាបជាង
 -	 ជំងឺរាកមួល	-	1%	ឬ	ទាបជាង
 -	 ជំងឺគែុនពោះវៀន	-	1%	ឬ	ទាបជាង
 -	 ជំងឺរលាកសែមខួរដែលបណ្តាលមកពីបាក់តែរី	មែណំងហោ្គកូក	-	មានការបែបែួលពី	5%-15%
 -	 ជំងឺគែុនចាញ់	-	មានការបែបែួល	កំណត់ឲែយនៅកមែិត	<	5%	ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺគែុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរ	
 -	 ជំងឺកញែ្ជិល	 -	 មានការបែបែួលពី	 2-21%	 	 រាយការណ៍នៅក្នុងសា្ថានភាពដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជម្លាះ	 
	 	 កំណត់ឲែយនៅកមែិត	<5%	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	10)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 បែព័ន្ធពែមានជាមុនសមែប់តាមដនរកឲែយឃើញការរាតតែបាតនែជំងឺ	៖	កតា្តាសំខាន់ៗនែបែព័ន្ធនែះរួមមាន	៖ 
 -	 បណ្តាញដែគូដែលកំពុងអនុវត្ត	
 -	 ការអនុវត្តនៅតាមគែប់មណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់	និងនៅកមែិតសហគមន៍	បែសិនបើអាចធ្វើទៅបាន
 -	 ការបា៉ាន់បែមាណពីហានិភ័យធំធែងនែជំងឺដែលងយនឹងរីករាលដលទាំងអស់ដែលអាចកើតមាន
 -	 ដោយផ្អែកលើការបា៉ាន់បែមាណពីហានិភ័យ	ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសា្ថានភាពជាអាទិភាពតិចតួច	 	(ពី10-12) 
	 	 សមែប់ការឃ្លាងំមើលបែចំាសបា្តាហ៍	 និងជំងឺមួយចំនួនដែលតែវូបានជែើសរីសសមែប់រាយការណ៍	 "ឲែយដឹងមុន"	 
	 	 ជាបនា្ទាន់	 (សូមមើលចំណុចបន�ែមទី	 2	 ៖	 ទមែង់របាយការណ៍គំរូស្ដពីីការឃ្លាមំើលយ៉ាងដិតដល់បែចំាសបា្តាហ៍)	 
 -	 ការកំណត់ករណីចែបាស់លាស់ចំពោះជំងឺនិមួយៗ	ឬ	សា្ថានភាពនែទមែង់ឃ្លាំមើលតាមបទដ្ឋាន
 -	 បែកាសពីកមែតិកំណត់សមែប់ជំងឺអាទិភាព	ឬ	សា្ថានភាពនិមួយៗដែលតែវូធ្វើការចាប់ផ្តើមការអង្កែតតាមដន។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 -	 ការផែសព្វផែសាយនានាដើមែបីធានាពីការជូនដំណឹងឲែយបានឆប់រហ័សអំពីការបែុងបែយ័ត្នមុនជាផ្លូវការ	ឬ		មិនផ្លូវការ 
	 	 (ពាកែយចចាមអារា៉ាម	 របាយការណ៍ផែសែងៗតាមបែព័ន្ធព័ត៌មាន។ល។)	ទៅកាន់អាជា្ញាធរសុខាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធ 
	 -	 បែព័ន្ធសមែប់កត់តែទុក	និងឆ្លើយតបទៅនឹងការបែកាសឲែយដឹងមុនជាបនា្ទាន់
 -	 ការរាយការណ៍	 និងការបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យតាមបទដ្ឋាន	 និងវិភាគទិន្នន័យជារៀងរាល ់
	 	 សបា្តាហ៍
	 -	 ព័ត៌មានតែឡប់ស្តពីីការឃ្លាមំើលបែចំាសបា្តាហ៍	 និងព័ត៌មានដែលបែប់ឲែយដឹងជាមុនជាបនា្ទាន់ទៅដល់ដែគូទំាងអស់ 
	 -	 តែួតពិនិតែយមើលជាទៀងទាត់ដើមែបីធានាគុណភាពទិន្នន័យ	 ក៏ដូចជាភាពទាន់ពែលវែលា	 និងភាពពែញលែញ 
	 	 របស់របាយការណ៍
	 -	 ពិធីសារ																			
	 -	 នីតិវិធីតាមបដ្ឋានសមែប់ការចែករំលែកព័ត៌មាន	 និង	 ការផ្តួចផ្តើមគំនិតក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កជំង ឺ

2.	 ផែនការអង្កែតពីការរាតតែបាតនែជំងឺ	 និងការគែប់គែង	 ៖	 	 ផែនការនែះតែូវតែរៀបចំដោយមានការចូលរួមយ៉ាងពែញ	 
	 លែញពីសំណក់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់	។	បញ្ហានានាខាងកែមគួរតែូវបានដោះសែយ	៖
 -	 លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ដែលតាមរយៈនែះកែមុការងរទទួលបន្ទកុគែប់គែងការរីករាលដនជំងឺតែវូបានបង្កើតឡើង
 -	 សមាសភាពនែកែុមការងរទទួលបន្ទុកគែប់គែងការរាតតែបាតនែជំងឺ
 -	 ភារកិច្ច	និងការទទួលខុសតែូវជាក់លាក់របស់អង្គការ	និងតួនាទីនៅក្នុងកែុមការងរ
 -	 ការរៀបចំឲែយមានការពិគែះយោបល់	និងការចែករំលែកព័ត៌មាននៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន	និងថ្នាក់ជាតិ
 -	 មានធនធាន	និងសមា្ភារៈផែសែងៗសមែប់ការងរអង្កែត	និងឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតតែបាតនែជំងឺ
 -	 បញ្ជីឱសថ	បរិកា្ខារសំខាន់ៗ	និងការវិភាគរោគសញ្ញាដែលតែូវមាន	។

3.	 ស្តុកបមែុង	 ៖	 ការតែៀមបមែុងនៅនឹងកន្លែងតែូវដក់បញ្ចូលសមា្ភារៈសមែប់បែើបែស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង 
 ការរីករាលដលដែលទំនងជានឹងកើតមាន	។	 កញ្ចប់ឧបករណ៍វែចខ្ចប់ទុកមុនសមែប់ជំងឺរាគរូស	 ឬ	អាសន្នរោគអាច 
	 នឹងតមែូវឲែយមានក្នុងកាលៈទែសៈខ្លះ	។	វាមិនមែនជារឿងតែឹមតែូវនោះទែក្នុងការរកែសាទុកសមា្ភារៈបមែុងមួយចំនួន		 
	 នៅនឹងកន្លែងដូចជាថ្នាវំា៉ាក់សំាងការពារមែរោគរលាកសែមខួរ	 មែណំងហោ្គកូក	 (meningococcal)។	 ចំពោះវត� ុ
	 ទំាង	នែះ	 នីតិវិធីសមែប់ការផ្គត់ផ្គង់ជាបនា្ទាន់	 ការដឹកជញ្ជនូ	 និងការទុកដក់គួរតែវូបានកំណត់ជាមុនដើមែបីអាចទទួល	 
	 បានយ៉ាងឆប់រហ័ស	។

4.	 មន្ទីរពិសោធន៍ជាសំអាង	៖		ការធ្វើតែស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍មានបែយោជន៍ណស់ក្នុងការបញ្ជាក់អះអាងពីរោគសញ្ញា	 
 ក្នុងអំឡុងពែលកើតមានជំងឺដែលគួរឲែយសងែស័យមួយ		ដែលតាមរយៈនោះ		ការចាក់ថ្នាំបង្ការជាសាធារណៈអាចតែូវ		 
	 បាន	ចង្អុលបង្ហាញ	 (ឧទាហរណ៍	 ជំងឺរលាកសែមខួរដែលបណ្តាលមកពីមែរោគមែណំងហោ្គកូក)	 ឬ	 ក្នុងករណី	 
	 ដែលការធ្វើតែស្តពីការបណ្តុះមែរោគ	 និងរំញោចនែថ្នាំផែសះ	 អង់ទីប៊ីយូទិក	 អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការសមែច		 
	 ចិត្តក្នុងការគែប់គែងករណី	(ឧទាហរណ៍	ជំងឺរាកមួល)	។	មន្ទីរពិសោធន៍ជាសំអាងមួយក៏គួរតែូវបានកត់សមា្គល ់
		 ទុកមុនផងដែរ	 ទាំងនៅក្នុងតំបន់	 	 ឬ	 	 អន្តជាតិ	 	 ដែលអាចជួយដល់ការធ្វើតែស្តឲែយកាន់តែមានភាពល្អបែសើរ	 
	 ឧទាហរណ៍	 ការធ្វើរោគ	 វិនិច្ឆ័យដោយការវិភាគ	 ឈាមរកមែរោគកញែ្ជិល	 ជំងឺខាន់លឿង	 គែុនឈាម	 និងជំងឺបែក	 
	 គែប់ឈាម	(viral	haemorrhagic	fevers)	ដែលបណ្តាលមកពីវីរុស	។

5.	 បែដប់យកសំណកគំរូទៅពិសោធន៍	 និងការធ្វើតែស្តភា្លាមៗ	 	 ៖	 	សមា្ភារៈសមែប់ធ្វើសំណកគំរូ	 (ដូចជាឈើកៀរ 
	 យករំអិលចុងពោះវៀនធំ	និងបែដប់យកសំណកគំរូទៅពិសោធន៍	(ឧ.	បែដប់យកសំណកគំរូបែភែទ	Cary-Blair 
	 សមែប់ធ្វើតែស្តរកមែរោគបង្កជំងឺអាសន្នរោគ	ជំងឺរាកមួល	មែរោគអ៊ីកូលី	និងមែរោគ	បង្កជំងឺពុលអាហារ)	និងបែអប	់ 
	 កា្លាសែបែដប់យកសំណកគំរូទាំងនែះតែូវមាននៅនឹងកន្លែង	 ឬ	 អាចរកបានយ៉ាងឆប់រហ័ស	 ។	 ជាងនែះទៅទៀត	 
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

	 ការធ្វើតែស្តភា្លាមៗអាចមានបែយោជន៍នៅក្នុងការពិនិតែយរកមើលជំងឺឆ្លងផែសែងៗនៅតាមមូលដ្ឋានដោយរួមមាន 
	 ជំងឺ	គែនុចាញ់	និងជំងឺរលាកសែមខួរផងដែរ	។

6.	 ការអង្កែតពីការរាតតែបាតនែជំងឺ	៖	ជំហា៊ានសំខាន់ៗចំនួន	10	នៅក្នងុការអង្កែតមើលការរីករាលដលជំងឺរួមមាន៖	
	 1.		បញ្ជាក់ពីវត្តមាននែការរាតតែបាតនែជំងឺ
	 2.		បញ្ជាក់ពីរោគសញ្ញា
	 3.		កំណត់ករណីកើតឡើង
	 4.		រាប់ចំនួនករណីកើតឡើង
	 5.		អនុវត្តការសិកែសាអំពីការកើតជំងឺជាលក្ខណៈលម្អិត	(ពែលវែលា	មនុសែស	ទីកន្លែង)
	 6.		កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យ
	 7.		បង្កើតសមត�កម្មពនែយល់ពីការបែឈមមុខនឹងជំងឺ
	 8.		វាយតម្លែលើសមត�កម្ម
	 9.		ផែសព្វផែសាយពីការរកឃើញ
	 10.	អនុវត្តវិធានការគែប់គែង
	 ជំហា៊ានទំាងនែះមិនតែូវការឲែយអនុវត្តទៅតាមយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួននោះទែ	 ហើយវិធានការគែប់គែងគួរតែវូបានអនុវត្តឲែយបាន 
	 ឆប់តាមដែលអាចធ្វើបាន	។

7.	 ការបញ្ជាក់ពីវត្តមាននែការរាតតែបាតរបស់ជំងឺមួយ	៖	វាមិនមែនជាការតែវូតែធ្វើភា្លាមៗគែប់ពែលនោះទែក្នងុការកំណត់ថ 
	 តើការកើតជំងឺកំពងុតែមានវត្តមានដែរ	ឬ	យ៉ាងណនោះ	ហើយការកំណត់ឲែយបានចែបាស់លាស់ពីកមែិតចាប់ផ្ដើមនែការ
	 រាតតែបាតនែជំងឺមិនមានសមែប់គែប់ជំងឺទាំងអស់នោះឡើយ	។	ក៏ប៉ុន្តែកមែិតចាប់ផ្ដើម	គឺមានចំពោះជំងឺដែលមាន 
	 រៀប	រាប់ដូចខាងកែម	៖	
 - ជំងឺដែលមានករណីតែមួយគត់កើតមានអាចបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមរាតតែបាត	៖			ជំងឺអាសន្នរោគជំងឺកញែ្ជិល 
		 	 ជំងឺខាន់លឿង	ជំងឺបែកគែប់ឈាមបណ្តាលមកពីវីរុស
	 -	 ជំងឺដែលការចាប់ផ្តើមរាតតែបាតតែូវបានសងែស័យនៅពែលដែលករណីចែើន	ឬ		មានករណីសា្លាប់ដោយសារជំងឺ
	 	 នែះលើសពីចំនួនដែលគែរំពឹងទុកនៅក្នុងតំបន់	ឬ	កើនឡើងទ្វែដងធៀបនឹងចំនួនមធែយមក្នុងសបា្តាហ៍មុនៗ។	
 -	 ជំងឺរាកមួលនៅក្នុងតំបន់ដែលពុំមានការកើតជំងឺ		និងនៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួននានា	ករណីកើតមានជំងឺរាក
	 	 មួលតែមួយអាចបង្កការពែួយបារម្ភអំពីការរាតែបាតមួយដែលអាចនឹងកើតមាន។		
	 -	 ជំងឺគែុនចាញ់	-	ការកំណត់គឺមានលក្ខណៈជាក់លាក់ទៅតាមសា្ថានភាព	។		ការកើនឡើងនូវចំនួនករណីលើស 
	 	 ពីអ្វីដែលគែរំពឹងទុកសមែប់រយៈពែលមួយឆ្នាំក្នុងចំណោមបែជាជនដែលគែបានកំណត់នៅក្នុងតំបន់	 មួយអាច 
	 	 ចង្អុលបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមរាតតែបាត	។		ដោយពុំមានទិន្នន័យពីដើមទី		សញ្ញាពែមាន		រាប់បញ្ចូលទាំងការកើន
	 	 ឡើងយ៉ាងចែើននែសមមាតែករណីជំងឺគែុនកៅ្តាផែសែងៗ			ដែលគែបានបញ្ជាក់ថ	 		ជាជំងឺគែុនចាញ់នៅក្នុងរយៈ 
	 	 ពែល	2	សបា្តាហ៍កន្លងទៅ		និងនិនា្នាការកើនឡើងជាលំដប់នែករណីអតែមរណភាពសមែប់រយៈពែលជាចែើន	
	 	 សបា្តាហ៍កន្លងទៅ	។
	 - ជំងឺរលាកសែមខួរដែលបណ្តាលមកពីមែរោគ	មែណំងហោ្គកូក	-	នៅក្នងុជំងឺរលាកសែមខួរ	ចំពោះបែជាជនដែល	
	 	 មានចំនួនលើសពី	3	0	000នាក់		មាន	15ករណី/100	000នាក់/សបា្តាហ៍។	បុ៉ន្តែ	ចំពោះគែះថ្នាក់នែការរាតតែបាត	
	 	 ជំងឺដ៏ខា្លាងំនែះ		(ឧទាហរណ៍		ពំុមានការកើតជំងឺក្នងុរយៈពែលជាង		3ឆ្នាំទៅហើយ		ហើយវិសាលភាពនែការចាក់	
	 	 ថ្នាបំង្ការមានអតែ	<	80%)	កមែតិផ្តើមនែះតែវូបានកាត់បន�យមកនៅតែឹម	10ករណី/100	000នាក់/សបា្តាហ៍	។	នៅ
	 	 ក្នងុចំណោមបែជាជនដែលមានចំនួនតិចជាង	30	000នាក់	មាន	5ករណី/សបា្តាហ៍	ឬ		ការកើនឡើងទ្វែដងនូវ	ករណី	
	 	 ក្នុងអំឡុងពែល	3សបា្តាហ៍កន្លងទៅ	បញ្ជាក់ពីការរាតតែបាតនែជំងឺ	។		រីឯនៅក្នុងជំរំវិញ	បើមានករណីតែូវបាន	



320

ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 	 អះអាងថមានចំនួន	 2	 ក្នុងអំឡុងពែល	 1សបា្តាហ៍ហើយនោះ	 គឺជាការបែប់ពីការរាតតែបាតនែជំងឺហើយ 

	 -	 ជំងឺគែុនឈាម		-		ការកើនឡើងចំពោះករណីគែុនកៅ្តាផែសែងៗក្នុងរយៈពែល		2សបា្តាហ៍កន្លងមកដែលបង្ហាញ
	 	 ពីកមែិត	lgG	ដែលបានកើនឡើង		(ដោយផ្អែកលើការពិសោធន៍ជាគូៗនូវគំរូជាសែរីបន្តបនា្ទាប់)		របស់អ្នកជំងឺ
	 	 គែុនកៅ្តា	ដែលធា្លាក់ខ្លួនឈឺ	3-5ថ្ងែ	និងការធា្លាក់ចុះចំនួនគោលលិការ	(<	20,000)	។

8.	 ការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតតែបាតនែជំងឺ	 	 ៖	 	 សមាសភាគសំខាន់ៗនែការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតតែបាតនែជំងឺ	 គឺការ	 
	 សមែបសមែលួ	ការគែប់គែងករណី	ការឃ្លាមំើល		និងការសិកែសាពីការរាតតែបាតជំងឺ		មន្ទរីពិសោធន៍		វិធានការបង្ការទប់	 
	 សា្កាត់មួយចំនួន	ដូចជាការកែលម្អទឹក	និងអនាម័យទូទៅ	អាសែយ័ទៅលើជំងឺ	 	ការផែសព្វផែសាយពីគែះថ្នាក់	ការកៀង	 
	 គរក្នុងសង្គម	ទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មាន	និងការគែប់គែងព័ត៌មាន	ភ័ស្ដុភារ	និងសន្តិសុខ	។

9.	 	វិធានាការគែប់គែង	 ៖	 វិធានការគែប់គែងនានាតែូវតែបង្កើតឡើងឲែយបានជាក់លាក់ដើមែបីកាត់បន�យការចម្លងនែ 
	 ភា្នាក់ងរចម្លងរោគដែលបង្កឲែយមានការរាតតែបាតនែជំងឺ	 ។	 ជារឿយៗ	 ចំណែះដឹងដែលមានសែប់អំពីភា្នាក់ងរចម្លង 
	 រោគ	 អាចនាំដល់ការរៀបចំបង្កើតវិធានការគែប់គែងដែលសមសែបនៅក្នុងសា្ថានភាពមួយចំនួន	 ។	 ជាទូទៅសកម្ម	 
	 ភាពនែការឆ្លើយតបរួមមាន	ការគែប់គែងបែភព	និង/ឬ	ការទប់សា្កាត់ការបែឈម	(ឧទាហរណ៍	តាមរយៈបែភពទឹក 
	 	ដែលមានការកែលម្អដើមែបីបង្ការជំងឺអាសន្នរោគ)	ការបង្អាក់ការឆ្លង	និង/ឬ	ការបង្ការការចម្លង	 (ឧទាហរណ៍	តាម	 
	 រយៈការចាក់ថ្នាំបង្ការ	ជាសាធារណៈដើមែបីបង្ការជំងឺកញែ្ជិល	ឬ	បែើបែស់មុងជែលក់ថ្នាំដើមែបី	បង្ការជំងឺគែុនចាញ់) 
	 និងការគែប់គែងការ	 	ការពារអ្នកជំងឺ	 (ឧទាហរណ៍	តាមរយៈការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យភា្លាមៗ	 និងការពែយាបាលភា្លាមៗ	 ឬ	 
	 តាមរយៈការបែើថ្នាំគីមី)	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាលទី	 5	នៅទំព័រ	 305	បទដ្ឋានទី	 1-2	ស្តីពីការ	 
	 ផ្គត់ផ្គង់ទឹក	នៅទំព័រទី	97-100	បទដ្ឋានទី	1-2		ស្តីពីការ	លើក	កម្ពស់អនាម័យខ្លួនបែណ	នៅទំព័រ	91-94	និង	
	 បទដ្ឋាន	 ទី	1-3	ស្តីពីការគែប់គែងភា្នាក់ងរចម្លងរោគ	នៅទំព័រ	111-116)	។	

10.				អតែមរណភាពតាមករណី	 ៖	 អតែមរណភាពតាមករណីដែលអាចទទួលយកបានចំពោះជំងឺឆ្លងគឺបែបែួល	ទៅ 
	 តាមបរិបទទូទៅ	លទ្ធភាពទទួលបានសែវាសុខភាព	ពែមទាំងគុណភាព	និងភាពឆប់រហ័សនែការ	គែប់គែងករណី។
	 ជាទូទៅ	មានគោលដៅកាត់បន�យអតែមរណភាពតាមករណីឲែយនៅក្នងុកមែតិទាបបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
	 បែសិនបើអតែមរណភាពតាមករណីមានចំនួនលើសពីកមែិតដែលគែរំពឹងទុកជាអបែបបរមានោះ	ការវាយតម្លែយ៉ាង 
	 ឆប់រហ័សមួយលើវិធានការគែប់គែងនានាគួរតែូវបានអនុវត្ត	 ហើយវិធានការ	 កែតមែូវផែសែងៗតែូវតែអនុវត្តតាម 
	 ដើមែបីធានាថ	អតែមរណភាពតាមករណីតែូវបានរកែសាឲែយនៅក្នុងកមែិតមួយដែលអាចទទួលយកបាន	។

២.២.សេវាសុខភាពសំខាន់ៗ ៖ សុខភាពកុមរ 
	 ក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	 កុមារគឺជាអ្នកដែលងយរងគែះជាពិសែសចំពោះកំណើនអតែរាតតែបាតនែជំងឺ	 និងការ 
សា្លាប់។	ការដោះសែយតមែវូការផ្នែកសុខភាពជាក់លាក់របស់ពួកគែតមែវូឲែយមានអន្តរាគមន៍ដែលផ្តាតលើកុមារ។	អន្តរាគមន៍ 
ផ្នែក	សុខ		ភាពកុមារតែូវដក់បញ្ចូលអនា្តាគមន៍ទាំងឡាយណដែល	ដោះសែយមូលហែតុសំខាន់ៗ	នែការរាតតែបាតនែជំងឺ	
និង		 ការសា្លាប់ចែើនហួសបែមាណដែលរួមមានជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមសែួចសែវជំងឺរាគរូសជំងឺកញែ្ជិល	 ជំងឺកង្វះ 
អាហារូបត�ម្ភ	និង	មូលហែតុផែសែងៗនែការសា្លាប់របស់ទារកដែលទើបនឹងកើត។
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 -	 បទដ្ឋានស្ដពីីសុខភាពកុមារទី	 1	 ៖	 ការបង្ការជំងឺដែលអាចបង្ការបានតាមរយៈការ	
ចាក់វា៉ាក់សំាង

កុមារអាយុចាប់ពី	6ខែ	ដល់	15ឆ្នាំ	មានភាពសាុំទល់នឹងជំងឺកញែ្ជិល	និងមានលទ្ធភាពទទួលបានកម្មវិធីដែលគែ		
ពងែីកជាបន្តបនា្ទាប់ចំពោះសែវាចាក់ថ្នាំបង្ការបន�ែម	(EPI)	នៅពែលដែលសា្ថានភាពមានស�ែរភាព	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 ធ្វើការពែយាករណ៍អំពីវិសាលភាពនែការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិលរបស់កុមារពីអាយុ		9ខែ		ដល់		15ឆ្នាំ	 	នៅពែលចាប់ 
	 ផ្តើមការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយដើមែបីកំណត់ពីគែះថ្នាក់នែការរាតតែបាតនែជំងឺនានា	 (សូមមើលសែចក្ត ី
	 ណែនាំទី1)។

	 នៅពែលដែលវិសាលភាពនែការចាក់ថ្នាកំារពារជំងឺកញែ្ជលិមានចំនួនតិចជាង	 90%	 ឬ	 មិនតែវូបានដឹងរៀបចំយុទ្ធនា 
	 ការផែសព្វផែសាយពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិល	 ជាសាធារណៈសមែប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី	 6	 ខែ	 ដល់	 15 
	 ឆ្នាដំោយរាប់បញ្ចលូទំាងការផ្តល់ថ្នាគំែប់ជីវជាតិ	A	ដល់កុមារអាយុពី	6	ដល់	59ខែ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	1-2)។

	 ធានាថកុមារទាំងអស់ដែលតែូវចាក់ថ្នាំបង្ការរវាងអាយុពី	 6-9ខែ	 ទទួលបានវា៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញែ្ជិលមួយកមែិត 
	 	ថែមទៀតបនា្ទាប់ពីពួកគែមានអាយុបាន	9ខែ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)។

	 ចំពោះបែជាជនចល័ត	 ឬ	ដែលផ្លាស់លំនៅដ្ឋាន	តែូវបង្កើតបែព័ន្ធបន្តជាប់ជាបែចាំមួយដើមែបីធានាថយ៉ាងហោច 
	 អ្នកចំណូលថ្មីចំនួន	 95%	 ដែលចូលមកក្នុងជំរំ	 ឬ	 សហគមន៍ដែលមានអាយុរវាង	 6ខែ	 និង15	 ឆ្នាំ	 ទទួលបាន 
	 ការចាក់ថ្នាំបង្ការបែឆំងនឹងជំងឺកញែ្ជិល	។

	 បង្កើតឡើងវិញភា្លាមៗ	នូវកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការបន�ែមនៅពែលដែល	សា្ថានភាពអនុញ្ញាតដើមែបីចាក់ថ្នាំបង្ការ	ជាបន្ត 
	 បនា្ទាប់ដល់កុមារសមែប់បែឆំងនឹងជំងឺកញែ្ជិល			និង	ជំងឺដែលអាចការពារបានដោយចាក់ថ្នាំបង្ការផែសែងៗ		ទៀតរាប់	 
	 បញ្ចូលទាំងកម្មវិធីជាតិផងដែរ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិល	៖	

 -	 យ៉ាងហោចណស់កុមារអាយុពី	6ខែ	-	15ឆ្នាំ	ចំនួន	95%	បានទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិល
 -	 យ៉ាងហោចណស់កុមារ	 95%	 ដែរដែលមានអាយុពី	 6-59ខែ	 បានទទួលថ្នាំគែប់ជីវជាតិ	 A	 ក្នុងកមែិតមួយ 
	 	 តែឹមតែូវ	។

	 នៅពែលដែលសែវាកម្មវិធីចាក់វា៉ាក់សាំងបន�ែមតាមទមា្លាប់តែូវបានបង្កើតឡើងវិញហើយនោះ	 យ៉ាងហោចណស់	 
	 មានកុមារ	 90%	 ដែលមានអាយុ	 12ខែ	 បានទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការ	 (DPT)	 ចំនួនបីកមែិត	 (ជំងឺខាន់សា្លាក់ជំងឺ 
	 ក្អកមាន់	និងជំងឺតែតាណូស)	ដែលជាសញ្ញាសមា្គល់តាងឲែយកុមារដែលទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការពែញលែញ។ 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

សេចក្តីណេនាំ 
1.	 វិសាលភាពនែការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺកញែ្ជិល	៖	ការកំណត់វិសាលភាពនែការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិលក្នុងចំណោម 
	 បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	តាមរយៈការពិនិតែយមើលឡើងវិញលើទិន្នន័យ	ស្ដីពីវិសាលភាពនែការចាក់ថ្នាំ 
	 បង្ការ។	 តាមរយៈការពិនិតែយឡើងវិញនែះ	 សូមកំណត់ថតើវិសាលភាពនែការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិល	ជាបន្តបនា្ទាប ់
	 មានចំនួនលើស	 ឬ	ស្មើនឹង	 90%	នែកុមារអាយុកែម	 5ឆ្នាំ	 និង/ឬ	 ថតើយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ	កញែ្ជិលមួយ	 
	 ដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងរយៈពែល	12ខែ	សមែចបានលើសពី	ឬ	ស្មើនឹង	90%	នែកុមារអាយុកែម	9ខែ	ដល់	5ឆ្នាំ 
	 ដែរឬទែ។		បែសិនបើវិសាលភាពនែការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិល	មានទំហំទាបជាង	90%	ឬ	មិនដឹង	ឬ	នៅមានការ 
	 សងែស័យ	 ទាក់ទងនឹងការបា៉ាន់សា្មានពីវិសាលភាព	 គួរបើកយុទ្ធនាការដោយសន្មតថ	 វិសាលភាពនែះពុំមានលក្ខណៈ 
	 គែប់គែន់ក្នុងការបង្ការការរាតតែបាតនែជំងឺ	បានទែ	។	

2.	 លែខរៀងនែអាយុសមែប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិល	 ៖	 កុមារដែលមានអាយុចែើនមួយចំនួនបែហែលជាបានគែច 
	 ផុតពីយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិលពីមុនៗមក	និងពីជំងឺកញែ្ជិល	។	កុមារទាំងនែះនៅតែស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យ 
	 នែជំងឺកញែ្ជិលដដែល	ហើយអាចដើរតួនាទីជាបែភពមួយនែការចម្លងរោគសមែប់ទារក		និងកុមារតូចៗដែលជាអ្នក	 
	 ស�ិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ខា្លាំងនែការសា្លាប់ដោយសារជំងឺនែះ	 ។	 នែះគឺជាហែតុផលនែការណែនំាឲែយមានការចាក់ថ្នាំ 
	 បង្ការរហូតដល់អាយុ	 15ឆ្នាំ។	 នៅក្នុងពែលដែលពុំមានធនធានគែប់គែន់	 វាបែហែលជាមិនអាចធ្វើទៅបានទែក្នុង 
	 ការ	ចាក់ថ្នាំបង្ការដល់កុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុពី	 6	 ដល់	 15ឆ្នាំនោះ	 ។	នៅក្នុងសា្ថានភាពទាំងនែះអាទិភាព	គួរ 
	 	តែូវបានផ្តល់ឲែយ	 ដល់កុមារអាយុពី	 6	 ដល់	 59ខែ	 ។	 កុមារទាំងអស់ដែលនៅក្នុងកែុមអាយុដែលជាគោលដៅគួរតែូវ 
	 បានគែចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិលដោយពុំគិតពីសា្ថានភាពនែការចាក់ថ្នាំបង្ការពីមុនៗមករបស់ពួកគែទែ	។	

3.	 ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិលម្តងហើយម្តងទៀតសមែប់កុមារអាយុពី	 6-9	 ខែ	 ៖	 កុមារទំាងអស់ដែលមានអាយុពី	 
	 6-9ខែ	 ដែលបានទទួលវា៉ាក់សំាងការពារជំងឺកញែ្ជលិគួរទទួលបានវា៉ាក់សំាងការពារជំងឺកញែ្ជិលមួយកមែិតបន�ែមទៀត 
	 បនា្ទាប់ពីពួកគែមានអាយុបាន	9ខែ	ដោយយ៉ាងហោចណស់មានចនោ្លាះមួយខែរវាងកមែិតចាក់ទាំងពីរនែះ។	

4.	 ការបង្កើតឡើងវិញនូវកម្មវិធីផ្ដល់វា៉ាក់សាំងបន�ែមថ្នាក់ជាតិ	 ៖	 សែបពែលជាមួយគា្នានឹងការរៀបចំយុទ្ធនាការចាក ់
	 ថ្នាំបង្ការជំងឺកញែ្ជិលជាសាធារណៈ	 ផែនការនានាតែូវចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើងវិញនូវកម្មវិធីផ្ដល់វា៉ាក់សាំង	 ការពារបន�ែម 
	 ដោយមានការសមែបសមែួលជាមួយអាជា្ញាធរថ្នាក់ជាតិ	។	ការបង្កើតឡើងវិញភា្លាមៗនូវការចាក់វា៉ាក់សាំងតាមកម្ម 
	 វិធីផ្ដល់វា៉ាក់សំាងការពារបន�ែម	 មិនតែមឹតែការពារកុមារដោយផ្ទាល់បែឆំងនឹងជំងឺផែសែងដូចជា	 ជំងឺកញែ្ជលិ	 ជំងឺខាន់សា្លាក់ 
	 និង	 ជំងឺក្អកមាន់បុ៉ណោ្ណោះទែ	 បុ៉ន្តែបានបន�ែមនូវគុណតម្លែចំពោះការកាត់បន�យ	 ហានិភ័យនែការឆ្លងជំងឺតាមផ្លវូដង្ហើម 
	 ទៀតផង។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានអំពីសុខភាពកុមារ	ទី	2	៖	ការគែប់គែងជំងឺរបស់ទារកទើបនឹងកើត	និងកុមារ

កុមារមានលទ្ធភាពទទួលបានសែវាសុខភាពជាអាទិភាពនានាដែលរៀបចំឡើងដើមែបីដោះសែយមូលហែតុ
ចមែបងៗនែការកើតបង្កជំងឺ	និងការសា្លាប់របស់ទារកដែលទើបនឹងកើត	និងកុមារ។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)
	 រៀបចំសារអប់រំផ្នែកសុខភាព	 ដើមែបីលើកទឹកចិត្តបែជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ឲែយស្វែងរកការថែទាំឲែយបានទាន់ពែល 
	 ចំពោះជំងឺណមួយ	(គែនុកៅ្តា	ក្អក	រាគរូស	។ល។)	 	 ចំពោះទារកទើបនឹងកើត	។	នៅក្នងុការរៀបចំសារអប់រំសុខភាព	 
	 គួរគិតគូរអំពីកុមារដែលពំុមានមនុសែសធំថែទំាពួកគែ	 (សូមមើលបទដ្ឋានទី	 1	 ស្ដពីីបែព័ន្ធសុខាភិបាល	 សែចក្តណីែនំាទី	 
	 3	នៅទំព័រ	298)	។

	 ផ្តល់ការថែទាំចាំបាច់ៗដល់ទារកទើបនឹងកើតទាំងអស់ដោយយោងទៅលើ		សែចក្តីណែនាំជារួមអំពីការគែប់គែងការ 
	 មានផ្ទែពោះ	និងកុមារ	(IMPAC)	ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 ផ្តល់ការថែទំាសុខភាពដល់កុមារនៅតាមមន្ទរីពែទែយកមែតិដំបូងដោយបែើបែស់ពិធីសារថ្នាក់ជាតិ	 ឬ	 សែចក្តណីែនំា	 
	 IMCI	 នៅកន្លែងដែលតែូវបានគែអនុវត្ត	 និងការថែទំានៅតាមមន្ទរីពែទែយចំពោះកុមារដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ	 (សូមមើល	 
	 សែចក្តីណែនាំទី	2)	។

	 បង្កើតឲែយមានបែព័ន្ធបទដ្ឋានមួយសមែប់ការពែយាករណ៍អំពីគែះអាសន្ន	 និងការចែកបែភែទនៅគែប់មន្ទីរពែទែយទាំង 
	 អស់ដោយផ្តល់ការថែទាំដល់កុមារដែលមានជំងឺដើមែបីធានាថ	 កុមារទាំងឡាយដែលមានសញ្ញាគែះថ្នាក់ផែសែងៗ	 
	 ទទួលបានការពែយាបាលជាបនា្ទាន់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 ធានាថ	 កុមារដែលចូលរួមក្នុងសែវាសុខភាពតែូវបានគែពិនិតែយមើលពីសា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភរបស់ពួកគែ	 ហើយតែូវ 
	 បានបញ្ជនូទៅកាន់សែវាផ្ដល់អាហារូបត�ម្ភ	 (សូមមើលបទដ្ឋានទី	 1-3	 ស្តពីីការគែប់គែងជំងឺបណ្តាលមកពីអតុលែយភាព	 
	 អាហារូបត�ម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	និងកង្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹម	នៅទំព័រ	165-173)។	

	 បង្កើតពិធីសារគែប់គែងករណីឲែយបានសមសែបសមែប់ការពែយាបាលជំងឺ	 ខាន់សា្លាក់	 និងជំងឺក្អកមាន់នៅក្នងុសា្ថានភាព	 
	 ដែលហានិភ័យនែការរាតតែបាតជំងឺទាំងនែះមានកមែិតខ្ពស់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។

	 ធានាឲែយមានថ្នាសំំខាន់ៗសមែប់ពែយាបាលជំងឺកើតមានញឹកញាប់លើកុមារ	ដោយមានកមែតិថ្នា	ំនិងរូបមន្តតែមឹតែវូ។		

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 កុមារអាយុកែម	 5ឆ្នាំទាំងអស់ដែលមានជំងឺគែុនចាញ់ទទួលបាន	 ការពែយាបាលបែឆំងនឹងជំងឺគែុនចាញ់បែកប	 
	 ដោយបែសិទ្ធភាពក្នងុរយៈពែល	 24	 ម៉ាងកែយពីចាប់ផ្តើមមានរោគសញ្ញា	 (សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 ៖	 
	 បទដ្ឋានទី	2	ស្តីពីការគែប់គែងជំងឺឆ្លងនៅទំព័រ	314)	។	

	 កុមារអាយុកែម	 5ឆ្នាំទាំងអស់ដែលមានជំងឺរាគរូសបានទទួលទានទឹកអូរា៉ាលីត	 និងការបន�ែមសារធាតុ	 ស័ង្កស ី
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 	កុមារអាយុកែម	5	ឆ្នាំទាំងអស់ដែលមានជំងឺរលាកទងសួតបានទទួលថ្នាំផែសះ	(អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក)	សមសែប(សូមមើល	
សែចក្តីណែនាំទី	5)	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 	ការថែទាំទារកទើបនឹងកើត	 ៖	 ទារកទើបនឹងកើតទាំងអស់តែូវទទួលបានការថែទាំដោយមានជំនាញនៅ	ពែលកើត 
(ជាការល្អនៅក្នុងមន្ទីរពែទែយ)	 តែូវបានគែដក់ឲែយនៅកន្លែងដែលមានកម្ដោ	 និងទទួលបានការបៅទឹកដោះមា្តាយតែ 
មួយមុខគត់ចាប់ពីពែលកើតភា្លាម។	ទារកដែលទើបនឹងកើតទាំងអស់គួរទទួលបានការពិនិតែយរកមើលបញ្ហាគែប់យ៉ាង 
ជាពិសែសការលំបាកក្នុងការបៅដោះ។	 ទារកដែលទើបនឹងកើតដែលមានជំងឺទាំងអស់គួរទទួលបានការពិនិតែយរក 
មើលបាក់តែរី	និងការឆ្លងក្នុងមូលដ្ឋាន	។

2.	 ការគែប់គែងជារួមទៅលើជំងឺកុមារ	 (IMCI)	 ៖	 	 ការគែប់គែងជារួមទៅលើជំងឺកុមារ	 គឺជាវិធីសាស្តែរួមមួយចំពោះ 
 សុខភាពកុមារដែលផ្តាតទៅលើការថែទាំកុមារអាយុកែម	5ឆ្នាំ	នៅក្នុងកមែិតនែការថែទាំបឋម	។	នៅកន្លែងដែល 
	 ការគែប់គែងជារួមទៅលើជំងឺកុមារតែូវបានគែបង្កើតឡើងនៅក្នុងបែទែសមួយ	 ហើយសែចក្តីណែនាំស្តពីីការពិនិតែយ 
	 ពែយាបាលតែវូបានកែសមែលួ	 សែចក្តណីែនំាទំាងនែះយកល្អគួរតែូវបានដក់បញ្ចលូនៅក្នុងពិធីសារដែលមានបទដ្ឋាន				 
	 ហើយវិជា្ជាជីវៈផ្នែកសុខាភិបាលតែូវបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងតែឹមតែូវ	។	

3.	 ការចែកជាបែភែទ	 ៖	 ការគែប់គែងជារួមទៅលើជំងឺកុមារ	 និងសែចក្តីណែនាំស្តីពីការថែទាំតាមរយៈការបញ្ជូន	 អាច	 
	 តែូវបានធ្វើការពងែឹងនៅពែលដែលបែើបែស់វាដោយមានការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការចែកបែភែទ	 និងការពែយាបាល 
	 រហ័ស	។	 	ការចែកបែភែទ	 គឺជាការជែើសរីសអ្នកជំងឺដក់ទៅតាមកែមុអាទិភាពនានាដោយយោងទៅលើតមែវូការផ្នែក 
	 វែជ្ជសាស្តែរបស់ពួកគែ	ធនធានដែលមាន	និងឱកាសក្នុងការរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគែ	។			បុគ្គលិកផ្នែកពិនិតែយ	
	 ពែយាបាលជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំកុមារមានជំងឺ	 គួរទទួលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយ	 បែើបែស់សែចក្តីណែនាំស្តីពី	 
	 ការចែកបែភែទ	ការពែយាករណ៍	និងការពែយាបាលសមែប់គែអាសន្ន	(ETAT)	ក្នងុការរៀបចំការបា៉ាន់បែមាណឆប់រហ័ស។

4.	 ការគែប់គែងជំងឺរាគរូស	៖	គែចាំបាច់តែូវពែយាបាលកុមារដែលមានជំងឺរាគរូសដោយបែើបែស់	ORS	ដែលមានកមែិត 
	 ទាប	 និងទទួលបានការបន�ែមជីវជាតិស័ង្កសី	 ។	 ORS	ដែលមានកមែិតទាបជួយកាត់បន�យរយៈពែលនែការរាគរូស	 
	 និងកាត់បន�យជាតិទឹកនៅក្នុងសរសែវ៉ែន	។ 

5.	 ការគែប់គែងជំងឺរលាកទងសួត	 ៖	 កុមារដែលមានជំងឺក្អកគួរតែូវបានវាយតម្លែតាមរយៈការដកដង្ហើមញាប់	 និង/ 
 ឬពិបាកដកដង្ហើម	និងមានទែូងផត	។	កុមារទាំងឡាយដែលដកដង្ហើមញាប់	និង/ឬ	ពិបាកដកដង្ហើមតែូវទទួលបាន	 
	 ថ្នាផំែសះសមសែបសមែប់លែប។		កុមារទំាងឡាយដែលមានដើមទែងូផតគួរបញ្ជនូទៅកាន់មន្ទរីពែទែយ។

6.	 ការរាតតែបាតនែជំងឺក្អកមាន់	ឬ	ជំងឺខាន់សា្លាក់		៖		ការរាតែបាតនែជំងឺក្អកមាន់	គឺជារឿងទូទៅក្នុងសា្ថានភាពរបស់	បែជា	ជន
	 ដែលផ្លាស់លំនៅដ្ឋាន	 ។	 យុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតតែបាតនែជំងឺក្អកមាន់ជាទូទៅតែូវ 
	 បាន	ជៀសវាងដោយសារមានការពែួយបារម្ភអំពីហែតុការណ៍អាកែក់ផែសែងៗក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលថ្នាំបង្ការ 
	 DPT	ពីមុនបានគែប់កមែិតហើយ	។	ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ	ការរាតតែបាតនែជំងឺអាចតែូវបានបែើបែស់ដើមែបីដោះ
	 	សែយចនោ្លាះខ្វះខាតនែការចាក់ថ្នាំបង្ការតាមទមា្លាប់	 	 ។	 	 ការគែប់គែងករណីរួមមាន	 ការពែយាបាលករណីជំងឺនានា	 
	 ដោយបែើបែស់ថ្នាំផែសះនិងការពែយាបាលដោយការសមា្លាប់មែរោគចំពោះអ្នកដែលប៉ះពាល់នៅក្នុងកែុមគែួសារដែល 
	 មានទារក	 ឬ	 សែ្តីមានផ្ទែពោះ	 ។	 ការរាតតែបាតនែជំងឺខាន់សា្លាក់មិនសូវកើតមានទែ	 ក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាវាជាការ	 
	 គំរាមកំហែងមួយជានិច្ច	 ចំពោះបែជាជនដែលមានបែព័ន្ធភាពសាុំទប់ទល់នឹងជំងឺខាន់សា្លាក់ទាបនៅក្នុងសា្ថានភាព 
	 មានការរស់នៅកកកុញ	។	 យុទ្ធនាការ	ចាក់ថ្នាបំង្ការជាសាធារណៈដោយមាន	3កមែតិផែសែងៗគា្នា	តែវូបានរៀប	ចំឡើង	 
	 នៅក្នងុជំរំដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើតជំងឺខាន់សា្លាក់	 ។	 ការគែប់គែងករណីរួមមានការទទួលទានទាំងថ្នាំ 
	 បនែសាបជាតិពុល	(Antitoxin)	និងថ្នាំផែសះ	(Antibiotics)	។
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២.៣ សេវាសុខភាពសំខាន់ៗ - សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ
	 បុគ្គលទាំងអស់	 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នានាដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះ	
មហន្តរាយផងដែរ		សុទ្ធតែមានសិទ្ធទិទួលបានសុខភាពបន្តពូជ	(RH)		។		ដើមែបីអនុវត្តសិទ្ធិនែះបានបែជាជនដែលទទួល	
រងផលប៉ះពាល់តែូវតែមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន	 និងសែវាសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ	ដើមែបី 
ទទួលបានជមែើសផែសែងៗ	 ដោយឥតគិតថ្លែ	 និងមានការយល់ដឹងចែបាស់	 ។	 សែវាសុខភាពបន្តពូជដែលមានគុណភាព 
តែូវតែអាសែ័យលើតមែូវការនានារបស់បែជាជន	ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	។	សែវាទាំងនោះតែូវតែគោរពទៅលើជំនឿ
ផ្នែកសាសនា	គុណតម្លែសីលធម៌	និងសាវតារវបែបធម៌	 របស់សហគមន៍	ហើយតែវូសែបតាមបទដ្ឋានសិទ្ធមិនុសែសអន្តរជាតិ
ដែលមានការទទួលសា្គល់ជាសកលផងដែរ។

សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពផ្លូវភែទ	និងសុខភាពបន្តពូជទី	1	៖	សុខភាពបន្តពូជ

បែជាជនមានសិទ្ធិទទួលបានសែវាសុខភាពបន្តពូជជាអាទិភាពដែលជាកញ្ចប់សែវាកម្មដំបូង	 កមែិតអបែបបរមា 
(MISP)	 នៅពែលចាប់ផ្តើមមានគែះអាសន្ន	 និងសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនៅពែល
ដែលសា្ថានភាពមានស�ែរភាព	។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	

	 កណំត់អត្តសញ្ញាណទីភា្នាក់ងរសុខភាពបន្តពូជដែលនំាមុខគែនៅក្នងុវិស័យ	 ឬ	 កមែងសុខាភិបាលដើមែបីសមែលួ 
	 ដល់ការសមែបសមែលួ	 និងការអនុវត្តនូវ	 MISP	 និងធានាថ	 មានមនែ្តផី្នែកសុខភាពបន្តពូជមា្នាក់	 (ដែលចាត់តាំង 
	 ដោយទីភា្នាក់ងរសុខភាពបន្តពូជដែលនាំមុខគែ)	 បែចាំការនៅនឹងកន្លែង	 	 និងកំពុងដំណើរការនៅក្នងុវិស័យ	 ឬ	 
	 កមែងសុខាភិបាល	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 អនុវត្តវិធានការនានាដើមែបីកាត់បន�យហានិភ័យពីអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ	ដោយមានការសមែបសមែួលជាមួយវិស័យ	ឬ	 
	 កមែងដែលពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 ធានាថសែវាគែប់គែងការពិនិតែយពែយាបាលអំពើហិងែសាផ្លូវភែទដោយរាប់បញ្ចូលទាំងលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទែផ្នែក	 
	 សុខភាពផ្លវូចិត្ត	 និងការគាំទែផ្នែកចិត្តសាស្តែសង្គម	ពែមទាំងផ្លវូចែបាប់ផងដែរ	 	 (សូមមើលសែចក្ត	ីណែនំាទី	 	 3	 និង	 
	 គោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	2	សែចក្តីណែនាំទី	7	នៅទំព័រទី	37)	។

	 បង្កើតការបង្ការជាអតិបរមាពីការឆ្លងមែរោគអែដស៍	 	 ការពែយាបាល	 ការថែទាំ	 	 និងសែវាគាំទែផែសែងៗដើមែបីកាត់ 
	 បន�យការឆ្លងរាលដលនែមែរោគអែដស៍	 (សូមមើលសែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	 ៖	 បទដ្ឋានទី	 2	 ស្តពីីសុខភាពផ្លវូភែទ	 
	 និងសុខភាពបន្តពូជ	នៅទំព័រ	328)	។

	 ធានាថ	 មានសែវាសងែ្គោះបនា្ទាន់នៅពែលសមែល	 និងការថែទំាពែលទើបនឹងសមែលរួច	 និងមានលទ្ធភាពទទួល 
	 បានដូចខាងកែម	៖

	 -	 នៅមណ្ឌលសុខភាព	៖	ឆ្មបដែលមានជំនាញ	និងឧបករណ៍សមែប់ការសមែលធម្មតា	និងការគែប់គែងជាមូលដ្ឋាន 
	 	 នូវការសមែលដែលជាការសងែ្គោះបនា្ទាន់			និង	ភាពស្មុគសា្មាញពែលដែលទើបនឹងកើតការថែទាំពែលសមែល	 

	 	 ក្នុងលក្ខណៈសងែ្គោះបនា្ទាន់ចាំបាច់បំផុត	(BEmOC)	និងការថែរកែសាការទើបតែនឹងសមែល
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 -	 នៅមន្ទរីពែទែយបង្អែក	៖	បុគ្គលិកពែទែយដែលមានជំនាញ	និងឧបករណ៍ផែសែងៗសមែប់ការគែប់គែងឲែយបានទូលំទូលាយ 
	 	 នវូភាពស្មគុសា្មាញនែការសមែល	នងិ	សមែបទ់ារកទើបនងឹកើត	ការថែទាកំារសមែលក្នងុគែអាសន្ន	មានលក្ខណៈ 
	 	 ទូលំទូលាយ	 ការថែទាំពែលសមែលក្នុងលក្ខណៈសងែ្គោះបនា្ទាន់ចាំបាច់បំផុត	 (BEmOC)	 និងការថែទាំទារក 
	 	 ទើបនឹងកើត
	 -	 បែព័ន្ធទំនាក់ទំនង	 និងការដឹកជញ្ជូន	 ៖	 ដើមែបីគែប់គែងការសងែ្គោះបនា្ទាន់ពែលសមែល	 និងសមែប់ទារកទើប 
	 	 នឹងកើតតែូវបានបង្កើតឡើង	និងដំណើរការ	24	ម៉ាង/ថ្ងែ		និង		7ថ្ងែ/សបា្តាហ៍		ចាប់ពីកមែិតសហគមន៍រហូតដល ់
	 	 មណ្ឌលសុខភាព	និងរវាងមណ្ឌលសុខភាព	និងមន្ទរីពែទែយបង្អែក(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	4)	។

	 ផ្តល់កញ្ចប់សមា្ភារៈសមែប់សមែលឲែយបានសា្អាតដល់សែ្តីមានផ្ទែពោះ	 និង	 ឆ្មបសមែប់ការសមែលនៅតាមផ្ទះ 
	 នៅពែលដែលលទ្ធភាពជួបជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់សែវាសុខភាព	 និង	 មន្ទរីពែទែយពំុអាចធ្វើទៅបាន	 (សូមមើលសែចក្តី 
	 	ណែនំាទី4)។	

	 ជូនដំណឹងដល់បែជាជនពីផលបែយោជន៍ផែសែងៗ	 និង	 សែវាកម្មពិនិតែយពែយាបាលដែលមានសមែប់អ្នកដែលនៅរស់	 
	 រានមានជីវិតពីអំពើហិងែសាផ្លវូភែទ	 និងបែព័ន្ធបញ្ជនូបន្តសមែប់ការសង្គែះបនា្ទាន់ក្នងុករណីមានការលំបាកក្នងុការមាន	 
	 ផ្ទែពោះ	និងការផ្តល់កំណើតដល់កូន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3-4)	។

	 ធានាថមានវិធីសាសែ្តពនែយារកំណើតទូទៅដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែវូការ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	2)។

	 រៀបចំផែនការអនុវត្តសែវាសុខភាពផ្លូវភែទឲែយបានទូលំទូលាយ	ដោយធ្វើសមាហរណកម្ម	បញ្ចូលទៅក្នុងការថែទាំ 
	 សុខភាព	បឋមឲែយបានឆប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 គែប់មន្ទីរពែទែយទាំងអស់មានបុគ្គលិកដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល	 	សមា្ភារៈផ្គត់ផ្គង់	 	 និងឧបករណ៍គែប់គែន ់
	 សមែប់គែប់គែងការពែយាបាលលើសែវា	 សមែប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីការរំលោភ	 ដោយផ្អែកលើពិធីសារក្នងុបែទែស	 ឬ	 
	 អង្គការសុខភាពពិភពលោក	។	

	 សែី្តដែលមានផ្ទែពោះទាំងអស់ដែលស�ិតនៅក្នុងដំណក់កាលទី	 3	 របស់ខ្លួនបានទទួលកញ្ចប់សមែប់ការសមែល 
	 ដែលសា្អាត	។	

	 យ៉ាងហោចណស់មានមន្ទរីពែទែយចំនួន	 4	 ដែលមានការថែទំាពែលសមែលក្នងុលក្ខណៈសងែ្គោះបនា្ទាន់ចំាបាច់	 បំផុត 
	 (BEmOC)	និងការថែទាំកុមារទើបនឹងកើត/បែជាជន	500	000នាក់	។

	 យ៉ាងហោចណស់មានមន្ទីរពែទែយចំនួន	 1	 	ដែលមានការថែទាំពែលសមែលក្នុងលក្ខណៈសងែ្គោះបនា្ទាន់	ចាំបាច់ 
	 បំផុត	(BEmOC)	និងការថែទាំសមែប់កុមារទើបនឹងកើត/បែជាជន	50០	000នាក់	។

	 សមមាតែនែការសមែលកូនដោយការវះកាត់	គឺមិនតិចជាង	5%	ឬ	លើពី	15%	ទែ	(សូមមើលសែចក្តណីែនំា	ទី	4)។

សេចក្តីណេនាំ 
1.	 កញ្ចប់សែវាកម្មដំបូងកមែតិអបែបបរមា	(MISP)		៖		កញ្ចប់សែវាកម្មដំបូងកមែតិអបែបបរមាកំណត់ពីសែវាកម្មទំាង	ឡាយ		ដែល 
	 មានសារៈសំខាន់បំផុត	 ចំពោះការបង្ការការបង្កជំងឺ	 និង	 ការសា្លាប់ទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តពូជ	 ក្នុងចំណោម	សែ្តី-	 
	 បុរស	 និង	 មនុសែសពែញវ័យនៅក្នុងសា្ថានភាពមានគែះមហន្តរាយ។	 វាមានសំណុំសែវាសុខភាពបន្តពូជជាអាទិភាព 
	 ពែញដោយមានការសមែបសមែួល	 ដែលតែូវអនុវត្តសែបគា្នាដើមែបីបង្ការ	 និងគែប់គែងផលវិបាកនានានែអំពើហឹងែសា 



327

បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

	 ផ្លវូភែទ	 កាត់បន�យការឆ្លងមែរោគអែដស៍	 ទប់សា្កាត់អតែបង្កជំងឺ	 និងអតែសា្លាប់របស់មា្តាយ	 	 និងទារកទើបនឹងកើតចែើន 
	 ហួសបែមាណនិងចាប់ផ្តើមរៀបចំផែនការសមែប់សែវាកម្មសុខភាពបន្តពូជឲែយបានទូលំទូលាយឡើងវិញនៅពែល 
	 សា្ថានភាពមានស�ែរភាពដូចដើម	។		ការធ្វើផែនការដែលដក់បញ្ចលូសកម្មភាពសុខភាពបន្តពូជមានគុណភាពទូ	លំទ	លូាយ 
		 ទៅក្នុងការថែទាំសុខភាព		បឋមនៅពែលចាប់ផ្តើមកើតមានគែះអាសន្ន	គឺមានសារៈសំខាន់ណស់ចំពោះការធានា 
	 ឲែយបាននូវការថែទាំដែលមាននិរន្តរភាពការថែទាំសុខភាពបន្តពូជទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់សែវាដែល
	 មានសែប់ការបន�ែមសែវាដែលខ្វះខាត	និងការលើកកម្ពស់គុណភាពសែវា	។

2.	 	សមា្ភារៈសមែប់សុខភាពបន្តពូជ	 ៖	 គែតែវូតែបញ្ជាទិញ	 ចែកចាយ	 និងរកែសាទុកសមា្ភារៈសមែប់	 MISP	 ដើមែបីជៀសវាង 
ការពនែយារពែលក្នងុការទិញផលិតផលសំខាន់ៗទំាងនែះសមែប់បែជាជន	 ។	 កញ្ចប់សមា្ភារៈពែទែយ	 	 	 សង្គែះបនា្ទាន់របស់ 
អន្តរទីភា្នាក់ងររួមមានថ្នាពំែទែយក្នងុចំនួនកំណត់មួយសមែប់អ្នកជំងឺ	 បនា្ទាប់ពីបែឈមមុខជាមួយនឹងវិធីការពារជំងឺ	 (មា៉ា	 
ញ៉ែសែយូមសុ៊លផត)	 ពែមទំាងឧបករណ៍ផែសែងៗ	 និងឱសថសមែប់ការថែទំារបស់ឆ្មប	 បុ៉ន្តែមិនមែនគែប់សមា្ភារៈទំាងអស់ 
សុទ្ធតែតមែវូឲែយមាន	MISP	នោះទែ។	 កញ្ចប់សមា្ភារៈពែទែយសមែប់សុខភាពបន្តពូជរបស់អន្តរទីភា្នាក់ងរ	ដែលរៀបចំឡើង 
ដោយកែុមការងរអន្តរទីភា្នាក់ងរស្តីពីសុខភាពបន្តពូជក្នុងពែលមានវិបត្តិផែសែងៗរួមមានថ្នាំ	 និងឧបករណ៍ផែសែងៗ 
សមែប	រ់យៈពែល	3ខែ	។

3.	 អំពើហិងែសាផ្លវូភែទ	 ៖	 អ្នកអនុវត្តទំាងអស់នៅក្នងុការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយតែវូតែយល់ដឹងពីគែះថ្នាក់នែអំពើ ៉
 ហិងែសាផ្លវូភែទដោយរាប់បញ្ចលូទំាងការកែងបែវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លវូភែទពីសំណក់ភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	 	 ហើយតែវូ		 
	 តែធ្វើការដើមែបីបង្ការនិងដោះសែយបញ្ហាអំពើហិងែសានែះ។	 ព័ត៌មានលម្អតិស្តពីីឧបែបត្តហិែតុនានាដែលបានដឹងចែបាស់តែវូ	 
	 	តែចងកែង	 និងចែករំលែកដោយមានសុវត�ភិាព	 និងតាមកែមសីលធម៌ដើមែបីជូនដំណឹងពីការខិតខំបែងឹបែងក្នងុការ	 
	 ឆ្លើយតប។	ឧបែបត្តហិែតុនែអំពើហិងែសាផ្លវូភែទគួរតែវូបានតែតួពិនិតែយ។	វិធានការនានាសមែប់ជួយអ្នក	ដែលនៅរស់រានមាន 
	 ជីវិតតែវូតែមាននៅគែប់មន្ទរីពែទែយកមែតិបឋមទំាងអស់	និងរាប់បញ្ចលូទំាងបុគ្គលិកដែលមានជំនាញដើមែបីផ្តល	់ការគែប់	 
	 គែងការពិនិតែយពែយាបាល	 បូករួមនឹងការការពារកំុឲែយមានផ្ទែពោះ	 វិធីពែយាបាលកែយពែលបែឈមមុខដើមែបីបង្ការការឆ្លង 
	 មែរោគអែដស៍	ការពែយាបាលជំងឺកាមរោគផែសែងៗដែលអាចកើតមាន	(STIs)	ការថែទំារបួស	ការទុបសា្កាត់ជំងឺតែតាណូស	 
		 និងការទុបសា្កាត់ជំងឺថ្លើមបែភែទ	 B	 ។	 	ការបែើបែស់ថ្នាពំនែយារកំណើតក្នងុពែលមានគែះអាសន្ន	 គឺជាជមែើសផ្ទាល់ 
	 ខ្លួនមួយដែលអាចធ្វើឡើងដោយសែ្តីខ្លួនឯង	។	គែតែូវផ្តល់ការបែឹកែសាយោបល់ដោយពុំមានលម្អៀងដល់សែ្តីដើមែបី 
	 សមែចបាននូវការសមែចចិត្តដែលខ្លនូដឹងចែបាស់។	 ជនរងគែះពីអំពើហិងែសាផ្លវូភែទគួរទទួលបានការគំាទែក្នងុការ	ស្វែងរក 
 និងបញ្ជូនទៅទទួលការថែទាំពែយាបាល	 និងមានលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទែផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត	 និងចិត្តសាស្តែ 
	 សង្គម។	 	តាមរយៈការស្នើសំុរបស់ជនរងគែះ	 បុគ្គលិកទទួលបន្ទកុការពារតែវូផ្តល់ការការពារ	 និងការគំាទែផ្នែកចែបាប់	។ 
	 ការពិនិតែយ	 និងការពែយាបាលទំាងអស់តែវូតែធ្វើឡើងដោយមានការយល់ពែមដែលដឹងចែបាស់ពីសំណក់ជនរងគែះតែ 
	 បុ៉ណោ្ណោះការរកែសាការសមា្ងាត់មានសារៈសំខាន់ណស់នៅគែប់ដំណក់កាលទំាងអស់	(សូមមើល	បទដ្ឋានទី	5	ស្តពីី	បែ	ព័ន្ធ	 
	 សុខភាព	សែចក្តណីែនំាទី	4	នៅទំព័រ	307	និងគោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	1	សែចក្តណីែនំាទី	7-12	នៅទំព័រ	35)	។

4.	 ការថែទំាពែលសមែល	និងការថែទំាទារកទើបនឹងកើតក្នងុពែលមានគែះអាសន្ន	៖	បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ 
	 ពីគែះមហន្តរាយបែមាណជា	 4%	 គឺជាស្តែដីែលមានផ្ទែពោះ	 ។	 ស្តែមីានផ្ទែពោះបែមាណជា	 15%	 ក្នងុចំណោមស្តែី	 
	 មានផ្ទែពោះទាំងនោះ	អាចនឹងជួបបែទះការលំបាកក្នុងការសមែលកូនដែលមិនអាចបា៉ាន់សា្មានទុកមុនបានក្នុងពែល 
	 ពរ	ពោះ	 ឬ	 នៅពែលសមែលដែលនឹងតមែវូឲែយមានការថែទំាការសមែលជាលក្ខណៈ	 សង្គែះបនា្ទាន់	 ហើយពី	 5-15%	 
	 នែការសមែលទំាងអស់នឹងតមែវូឲែយមានការវះកាត់ដូចជាការវះកាត់យកកូនជាដើដើមែបីទប់សា្កាត់				អតែ	សា្លាប់	និងការកើត 
	 	មានជំងឺរបស់មាតា	 និងទារកទើបនឹងកើតដែលបណ្តាលមកពីការលំបាកក្នុងការសមែលចាំបាច់តែូវមាន	 ឆ្មបដែល 
	 មានជំនាញសមែប់ការសមែលទំាងអស់	ការថែទំាពែលសមែលក្នងុលក្ខណៈសងែ្គោះបនា្ទាន់ចំាបាច់បំផុត	(BEmOC)		
	 និងការសងែ្គោះបនា្ទាន់កែយពែលសមែលភា្លាមៗនៅតាមគែប់មន្ទីរពែទែយថែទំាសុខភាពបឋមទំាងអស់	។	ដំណើរការ	
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 នានានែការថែទំាពែលសមែលក្នងុលក្ខណៈសងែ្គោះបនា្ទាន់ចំាបាច់បំផុត	 (BEmOC)	 រួមមាន	 ថ្នាផំែសះសមែប់មា្តាយ	 ថ្នាំ 
	 បើកមាត់សែបូន	 (បែភែទ	 OXYTOCIN)	 ថ្នាំការពារតែតាណូសសមែប់មា្តាយ	 (ជាតិមា៉ាញ៉ែសែយូមស៊ុលផត)	 ការ 
	 សមា្អាតដោយដែនូវសារធាតុដែលនៅសែសសល់ពីការបង្កកំណើត	 ដោយបែើបែស់បច្ចែកវិទែយាតែមឹតែវូការ	ទាញយក 
		 សុកចែញដោយដែ	 ការជួយសមែួលទា្វាមាស	 (ការសមែលដោយការបូម	 ឬ	 ការកៀបយកទារកចែញ)	 និង	ការ 
	 សង្គែះបនា្ទាន់សមែប់មា្តាយនិងទារក	 	។	 	ដំណើរការថែទាំពែលសមែលក្នុងលក្ខណៈសងែ្គោះបនា្ទាន់	ចាំបាច់	បំ		ផុត 
	 (BEmOC)	 រួមមានអន្តរាគមន៍គែប់វិធីទាំងអស់ក្នុងការថែទាំពែលសមែលក្នុងលក្ខណៈសងែ្គោះ	បនា្ទាន់ចាំបាច់	 
	 បំផុត	 (BEmOC)	 ក៏ដូចជា	 ការវះកាត់ដោយបែើថ្នាំសណ្តំជាទូទៅ	 (ការវះកាត់យកទារក	 ការវះកាត់ពោះ)	 និង 
	 ការ	បញ្ចូលឈាមដោយមានហែតុផលសមសែប	 និងមានសុវត�ិភាព	។	បែព័ន្ធបញ្ជូនតែូវធានាថ	ស្តែី	 ឬទារកទើប 
	 	នឹងកើត	 តែូវបានគែបញ្ជូន	 ហើយមានមធែយាបាយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកមន្ទីរពែទែយថែទាំសុខភាពបឋមដែល 
	 មានការថែទាំពែលសមែលក្នុងលក្ខណៈសង្គែះបនា្ទាន់ចាំបាច់បំផុត	 (BEmOC)	 និងការថែរកែសាទារកទើបនឹង 
	 កើតពែមទាំងទៅមន្ទីរពែទែយដែលមានការថែទាំពែលសមែលក្នុងលក្ខណៈសងែ្គោះបនា្ទាន់ចាំបាច់បំផុត	 (BEmOC) 
	 និងសែវាថែទំាទារកទើបនឹងកើត	។

សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានទី	2	ស្តពីីសុខភាពផ្លវូភែទ	និងសុខភាពបន្តពូជ	៖	មែរោគអែដស៍	និងជំងឺអែដស៍

បែជាជនមានលទ្ធភាពទទួលបានសែវាកមែិតអបែបបរមាមួយកញ្ចប់ស្តីពីការទប់សា្កាត់	ការពែយាបាល	ការថែទាំ	និង
ការគាំទែទាក់ទងនឹងមែរោគអែដស៍នៅក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយ	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 រៀបចំការបែកាសអាសន្នផែសែងៗតាមបទដ្ឋាន	 និងនីតិវិធីបែកបដោយសុវត�ិភាពសមែប់ការបោះចោលកាកសំណល់	 
	 រឹង	នៅតាមទីកន្លែងថែទាំសុខភាពទាំងអស	់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី		2	និងបទដ្ឋានទី	1	ស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាល	 
	 សែចក្តីណែនាំទី	10-11	នៅទំព័រ	299-300)	។

	 បង្កើត	 និងអនុវត្តការផ្គត់ផ្គង់ឈាមបែកបដោយសុវត�ភិាព	 និងការបែើបែស់តាមហែតុផលទាក់ទិននឹងការបញ្ចលូឈាម	 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2	និងបទដ្ឋានទី	1	ស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាល	សែចក្តីណែនាំទី	5	នៅទំព័រ	298)	។

	 រៀបចំឲែយមានលទ្ធភាពទទួលបានសែមអនាម័យដែលមានគុណភាពល្អដោយឥតគិតថ្លែសមែប់បុរស	 និងស្តែ ី
	 	បូក	រួមទាំងព័ត៌មានស្តីពីការបែើបែស់សែមអនាម័យឲែយបានតែឹមតែូវផងដែរ	។

	 ធានាថ	 មន្ទីរពែទែយផ្តល់ការគែប់គែងអាការៈរោគដល់អ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលមានរោគសញ្ញានែការឆ្លងជំងឺកាមរោគ។ 

	 ធានាថ	សែវាទប់សា្កាត់មែរោគកែយពែលឆ្លង	(PEP)		តែូវបានផ្តល់ដល់បុគ្គលនានាក្នុងរយៈពែល		72	ម៉ាងបនា្ទាប់	 
	 ពីមានឧបែបត្តិហែតុឆ្លងមែរោគអែដស៍	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 ផ្តល់ព័ត៌មានក្នងុទមែង់មួយអាចទទួលបាន	 	 និងការអប់រំស្តពីីការបង្ការការឆ្លងមែរោគអែដស៍ទំាងចំពោះសាធារណជន 
	 ទូទៅ	និងកែុមដែលបែឈមនឹងគែះថ្នាក់ខ្ពស់	(ឧ.	អ្នករកសុីផ្លូវភែទ)	។

	 ធានាឲែយបាននូវការទប់សា្កាត់ការឆ្លងមែរោគអែដស៍ពីមា្តាយទៅកូន	(PMTCT)	តាមរយៈការធានាលទ្ធភាពទទួលបាន 

	 ថ្នាំពនែយារកំណើត	 ការសមែលដែលសមា្អាតបានល្អ	 និងបែកបដោយសុវត�ិភាព	 (ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការថែទាំ	 
	 ការសមែលជាលក្ខណៈសង្គែះបនា្ទាន់)	និងការផ្តល់ថ្នាពំនែយារជីវិត	(ARV)	(សូមមើលសែចក្តណីែនំាទី	4)	។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

 ផ្តល់ការពែយាបាល	 	 ការថែទំា	 	 និងការគំាទែដល់ទារកដែលកើតពីមា្តាយដែលគែដឹងថមានផ្ទកុមែរោគអែដស៍	 ពែមទំាង 
	 សែចក្តីណែនាំ	និងការបែឹកែសាយោបល់ស្តីពីការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	(សូមមើលបទដ្ឋានស្តីពីការចិញ្ចឹម	បីបាច ់
	 ទារក	និងកុមារតូចៗទី	2	នៅទំព័រ	160)	។

 ធានាថ	 អ្នកផ្ទកុមែរោគអែដស៍	 (PLHIV)	 ទទួលបានការថែទំាសុខភាព	 រួមទំាងវិធីពែយាបាលដោយបែើថ្នា	ំ អង់បី៊យូ៉ទិក	 
	 (co-trimoxazole)	ចំពោះការរឆ្លងជំងឺផែសែងៗដែលទាក់ទងនឹងជំងឺអែដស៍	។

 ធានាថ	 បែជាជនដែលធា្លាប់ទទួលបានការពែយាបាលដោយបែើបែស់ថ្នាពំនែយារជីវិត	 (ART)	 ពីមុនមកបន្តទទួលបានការ 
	 ពែយាបាលជាបន្តទៀត	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។

 ផែសារភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងផែសែងៗរវាងកម្មវិធីទប់សា្កាត់ការឆ្លងមែរោគអែដស៍	និង	ជំងឺរបែងក្នុងករណីដែលមានកម្មវិធី	 
	 ទាំងនែះ។ 

 ធានាថ	 បែជាជនដែលបែឈម	 នឹងគែះថ្នាក់ខ្ពស់ខា្លាំងចំពោះការឆ្លងមែរោគអែដស៍	 អាចទទួលបានការជួយ 
	 អន្តរាគមន៍	 បង្ការទប់សា្កាត់ការឆ្លងមែរោគអែដស៍តាមរយៈការរួមភែទ	 និងអាចបែើបែស់បាននូវសឺរាុំងចាក់ថ្នា ំ
	 សា្អាត	ល្អសមែប់អ្នក	បែើបែស់ថ្នាំចាក់ក្នុងករណីដែលសែវាទាំងនែះមានរួចហើយ	។

 ផ្តួចផ្តើមបង្កើតកម្មវិធីផែសែងៗ	 ដើមែបីពងែីកសែវាគែប់គែងមែរោគអែដស៍ឲែយបានចែើននៅក្នុងដំណក់កាលកែយ	 
	 គែះមហន្តរាយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

សូចនាករសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

 បែជាជនដែលបែឈមខា្លាំងបំផុតទៅនឹងការឆ្លងមែរោគអែដស៍តែូវបានកំណត់គោលដៅសមែប់កម្មវិធីបង្ការ	 ការ 
	 ឆ្លងមែរោគអែដស៍	។

 សែ្តីមានផ្ទែពោះដែលគែបានដឹងថ	 មានផ្ទុកមែរោគអែដស៍បានទទួលថ្នាំពនែយារជីវិត	 សមែប់ការទប់សា្កាត់ការឆ្លង 
	 មែរោគអែដស៍ពីមា្តាយទៅកូន	(PMTCT)	។	

 ឈាមដែលបានបញ្ចូល		100%			តែូវបានពិនិតែយរកមើលជំងឺឆ្លងដែលអាចឆ្លងតាមរយៈការបញ្ចូលឈាម		រួមទាំង	 
	 មែរោគអែដស៍ផងដែរ	។

 បុគ្គលទាំងឡាយដែលបែឈមមុខនឹងមែរោគអែដស៍	 (ការបែឈមមុខតាមរយៈមុខរបរនៅក្នុងកន្លែងការងរថែទា ំ
	 សុខភាព	និងការបែឈមមុខមិនមែនតាមរយៈមុខរបរ)	បានទទួលថ្នាំទប់សា្កាត់មែរោគកែយពែលឆ្លង	 (PEP) 
	 ក្នុងរយៈពែល	72ម៉ាងបនា្ទាប់ពីឧបែបត្តិហែតុ	។ 

 គែប់បន្ទប់ពែទែយកមែិតបឋមទាំងអស់មានថ្នាំបែឆំងមីកែុបផែសែងៗ	 ដើមែបីធ្វើការគែប់គែងអាការៈរោគរបស់អ្នកជំងឺ	 
	 ទាំងឡាយដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគ	។	

សេចក្តីណេនាំ
1.	 ការគែប់គែងមែរោគអែដស៍	 ៖	 កមែិតអបែបបរមានែការបង្ការការឆ្លងមែរោគអែដស៍	 ការពែយាបាល	ការថែទាំ	 និងការ 
	 គែប់គែងដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងសកម្មភាពសំខាន់ៗ	 សមែប់បទដ្ឋាននែះរួមមានសកម្មភាពនានាដែលវិស័យ 
	 សុខាភិបាលតែវូអនុវត្តដើមែបីបង្ការការឆ្លងមែរោគអែដស៍	 នងិដើមែបីផ្តល់ការថែទំា	 និងគំាទែដល់អ្នកផ្ទកុមែរោគអែដស៍។	 

	 វិធានការនែះចាំបាច់តែូវអនុវត្តក្នុងដំណក់កាលដំបូងនែការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

2.	 ការបង្ការការឆ្លងមែរោគអែដស៍នៅក្នងុទីកន្លែងថែទំាសុខភាព	 	៖	 	ការបង្ការការឆ្លងរាលដលមែរោគអែដស៍	នៅក្នងុទី 
	 កន្លែងថែទំាសុខភាព	(ឧ.	មន្ទរីពែទែយ	គ្លនិីកថែទំាសុខភាព	យុទ្ធនាការចាក់ថ្នាបំង្ការ)	គឺជាអាទិភាពមួយ	នៅក្នងុដំណក់ 
	 កាលដំបូងនែការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	 ។	 	សកម្មភាពសំខាន់ៗ	 	 គឺជាការធានាឲែយបាននូវការអនុវត្ត	 
	 ការបែកាសអាសន្នតាមបទដ្ឋាន	 ការបង្កើតការអនុវត្តការបញ្ចូលឈាមបែកបដោយសុវត�ិភាព	 និងសមហែតុផល		 
	 និងការចោលកាកសំណល់រឹងមន្ទីរពែទែយឲែយបានតែឹមតែូវ	 (សូមមើលបទដ្ឋានទី	 1	 ស្តីពីបែព័ន្ធសុខាភិបាល	 សែចក្តី	 
	 ណ	ែនាំទី	5	ទី10-11	នៅទំព័រ	298-300)	។	

3.	 ការទប់សា្កាត់មែរោគកែយពែលឆ្លង	 (PEP)	 ៖	 ការទប់សា្កាត់មែរោគកែយពែលឆ្លងដើមែបីបង្ការការឆ្លងមែរោគអែដស៍	 
	 រួមមានការបែកឹែសាយោបល់	ការបា៉ាន់បែមាណពីហានិភ័យនែការបែឈមមុខចំពោះមែរោគអែដស៍	ការឯកភាពដោយមាន 
	 ការយល់ដឹងចែបាស់	 ការបា៉ាន់បែមាណពីបែភព	 និងការផ្តល់ថ្នាពំនែយារជីវិត	 (ARV)	 ។	 ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយការទប់ 
	 សា្កាត់មែរោគ	 កែយពែលឆ្លងមិនគួរផ្តល់ឲែយអ្នកដែលគែបានដឹងថមានផ្ទកុមែរោគអែដស៍ហើយនោះទែ	 ។	 ការបែកឹែសា	 
	 យោបល់	 និងការធ្វើតែស្តមិនតែូវមានលក្ខណៈជាការដក់កំហិត	 ហើយការទប់សា្កាត់មែរោគកែយពែលឆ្លងទៀត 
	 សោតក៏មិនគួរពនែយាពែលដោយរង់ចាំលទ្ធផលធ្វើតែស្តនោះដែរ	។	

4.	 ថ្នាពំនែយារជីវិត	 (ARV)	 ៖	ការផ្តល់ថ្នាពំនែយារជីវិតសមែប់ការទប់សា្កាត់ការឆ្លងមែរោគអែដស៍ពីមា្តាយទៅកូន	 (PMTCT) 
	 ការទប់សា្កាត់មែរោគកែយពែលឆ្លង	និងការពែយាបាលបែឆំងនឹងមែរោគ	(ART)	សមែប់រយៈពែលវែងនៅក្នុងសា្ថាន 
	 ភាពមានគែះមហន្តរាយ	 គឺអាចធ្វើទៅបាន	។	ការបន្តបែើថ្នាពំនែយារជីវិតសមែប់អ្នកទំាងឡាយដែលកំពុងពែយាបាលនៅ 
	 មុនពែលមានគែះមហន្តរាយតែវូតែចាត់ទុកជាអាទិភាពមួយក្នងុពែលឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ។	 សែ្តីមានផ្ទែ 
	 ពោះដែលទទួលយកថ្នាំពនែយារជីវិតរួចហើយតែូវបន្តទទួលយកថ្នាំពនែយារជីវិតបន�ែមទៀតដោយពុំមានការរំខាន។	
	 ស្តែីមានផ្ទែពោះដែលបានគែដឹងថមានផ្ទុកមែរោគអែដស៍	តែូវទទួលបានថ្នាំពនែយារជីវិតសមែប់ទប់សា្កាត់ការឆ្លង
	 មែរោគអែដស៍	ពីមា្តាយទៅកូន	(PMTCT)	ដោយសែបទៅនឹងពិធីសាររបស់ជាតិនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	។	1 

1    ចំណំ

អង្គការការីតាស	(Caritas)	អន្តរជាតិ	និងសមាជិករបស់ខ្លួនមិនជំរុញឲែយបែើបែស់	ឬ	ចែកចាយទមែង់ណមួយនែការគែប់គែងកំណើតតាមបែបសិបែបនិម្មិតឡើយ	។
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២.៤. សេវាសុខាភិបាលសំខាន់ៗ ៖ របួស 
 ជាទូទៅ	 របួសគឺជាមូលហែតុដ៏សំខាន់ដែលបណ្តាលឲែយសា្លាប់	 និងកើតជំងឺផែសែងៗចែើនហួសបែមាណបនា្ទាប់ពី
កើតមានគែះធម្មជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ	 ដូចជា	 រញ្ជួយដីជាដើម	 ។	 គែះធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរក្នុងដំណក់កាលដំបូងជាចែើន	
គឺជាពែឹត្តិការណ៍	 វិនាសកម្មដ៏ធំធែង	 ដែលធ្វើឲែយបែជាជនកា្លាយជាអ្នកជំងឺក្នុងចំនួនយ៉ាងចែើនលើសពីអ្វីដែលធនធាន 
ធម្មជាតិមាននៅក្នុង	មូលដ្ឋានអាចគែប់គែងបានដោយបែើបែស់វិធីសាសែ្ដធម្មតា	។	របួសដែលបណ្តាលមកពីអំពើហិងែសា 
លើរាងកាយ	 ក៏មានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងគែះអាសន្នដែលមានភាពស្មុគសា្មាញផងដែរ	 ។	 ឧទាហរណ៍	 ក្នុងពែលមាន 
ជម្លាះ		បែដប់អាវុធ	ការសា្លាប់ទាក់ទងនឹងភាពតក់ស្លុតបំផុត	គឺកើតមាននៅក្នុងតំបន់គា្មានសន្តិសុខដែលស�ិតនៅឆ្ងាយព ី
មន្ទីរពែទែយ	ហែតុដូច្នែះហើយ	ជាទូទៅអ្នកទាំងនោះមិនអាចទទួលបានការពារតាមរយៈការថែទាំផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ដឡើយ	។	
អន្តរាគមន៍នានាដែលមានទិសដៅ	ការពារបែជាជនសុីវិល	គឺតមែូវឲែយធ្វើការទប់សា្កាត់ការសា្លាប់ទាំងនែះ	(សូមមើលគោល
ការណ៍ស្តីពីការការពារទី	3	សែចក្តីណែនាំទី	1-5	នៅទំព័រ	38	-	39)	។

សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្ដីអំពីរបួសទី	1	៖	ការថែទាំរបួស

បែជាជនមានលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំរបួសបែកបដោយបែសិទ្ធភាពក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយនានា
ដើមែបីបង្ការ	ការបង្កជាជំងឺ	ការសា្លាប់	និងពិការភាពដែលអាចជៀសវាងបាន	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)	
	 ធានាថ	ភា្នាក់ងរសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋាន	 និងអ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងសមែបសមែួលការឆ្លើយតបផ្នែកសុខាភិបាល 
	 សា្គល់ចែបាស់ពីការគែប់គែងការបាត់បង់ជីវិតដ៏ចែើន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 នៅក្នុងពែឹត្តិការណ៍នានាដែលមានការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងចែើន	 បង្កើតឲែយបានបែព័ន្ធចែកបែភែទតាមបទដ្ឋានមួយ 
	 ដោយមានសែចក្តីណែនាំចែបាស់លាស់ស្តីពីការបា៉ាន់បែមាណ	ការផ្ដល់អាទិភាព	ការសងែ្គោះបនា្ទាន់ជាមូលដ្ឋាននិងការ 
	 បញ្ជូន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 ធានាថ		គោលការណ៍		និងជំនាញសំខាន់ៗសមែប់ផ្តល់ការសងែ្គោះបឋម	និងការសងែ្គោះបនា្ទាន់ជាមូលដ្ឋានតែូវបាន 
	 ភា្នាក់ងរសុខភាពយល់បានយ៉ាងទូលំទូលាយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	12)	។

	 ធានាថ	ភា្នាក់ងរសុខភាពក្នងុមូលដ្ឋានសា្គល់ចែបាស់អំពីគោលការណ៍សំខាន់ៗនែការគែប់គែងរបួស	(សូមមើលសែចក្ត ី
	 ណែនាំទី	3)	។

	 ផ្តល់វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺតែតាណូស	 ដែលមានថ្នាំ	 TOXOID	 សមែប់អ្នកទាំងឡាយ	 ដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ	 និង 
	 សមែប់អ្នកទាំងឡាយដែលចូលរួមនៅក្នុងការសងែ្គោះ	ឬ		ការវះកាត់លាងសមា្អាត(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។

	 បង្កើតឲែយមានពិធីសារតាមបទដ្ឋានសមែប់ការបញ្ជូនអ្នកជំងឺ	 ដែលមានរបួសឲែយទៅទទួលការថែទាំដែលបែសើរជាង 
	 នែះរួមមានការវះកាត់	និងការថែទាំកែយពែលវះកាត់	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។
	 ធានាថ	 របួសជាក់លាក់	 និងសែវាវះកាត់	 និងការសា្តារឡើងវិញកែយពីមានរបួស	 និងកែយពីការវះកាត់តែវូបាន	 
	 បង្កើតឡើងតែតាមរយៈទីភា្នាក់ងរនានាដែលមានជំនាញ	 និងធនធានសមសែបប៉ុណោ្ណោះ	 (សូមមើលសែចក្ត ី
		 ណែនាំទី	5)។
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	 ធានាថ	មានសមា្ភារៈជំនួយ	និងជំនួយសមែប់ការផ្លាស់ទីតាមបទដ្ឋាន	(ឧ.	រទែះរុញ	ឈើចែត់)	សមែប់អ្នកជំងឺ	
	 ដែលមានរបួស	 និងជនពិការឲែយបានឆប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	ហើយថសមា្ភារៈជំនួយទាំងអស់នែះអាចធ្វើការ 
	 ជួសជុលនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាន	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	6)	។

សូចនាករសំខាន់	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)
	 មន្ទរីពែទែយទំាងអស់មានបុគ្គលិកដែលបានទទួលការបណ្តះុបណ្តាល	និងបែព័ន្ធសមែប់គែប់គែងជនរងគែះចែើនបែប។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការបែងចែកបែភែទ	៖	 	ការបែងចែកបែភែទ	គឺជាដំណើរការចែកថ្នាក់អ្នកជំងឺទៅតាមសភាពធ្ងន់ធ្ងរនែរបួស	ឬ	ជំងឺ	 
	 របស់ពួកគែ	ហើយផ្ដល់អាទិភាពការពែយាបាលទៅតាមធនធានផែសែងៗដែលមាន		និងឱកាសរស់រានមានជីវិតរបស់អ្នក 
	 ជំងឺ។	 នៅក្នុងពែឹតិ្តការណ៍ដែលបណ្តាលឲែយមានការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងចែើន	 អ្នកទាំងឡាយដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ 
	 ដែលមានការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត	 អាចមានអាទិភាពទាបជាងអ្នកដែលមានរបួសដែលអាចមានឱកាស 
	 រស់រានមានជីវិតចែើន។	 ពុំមានបែព័ន្ធជាលក្ខណៈបទដ្ឋានសមែប់ចែកបែភែទទែ	 ហើយបែព័ន្ធជាចែើនកំពុង 
	 តែូវបានបែើបែស់ទូទាំងពិភពលោក។	 ការចែកចំណត់ថ្នាក់ដែលគែបែើចែើនបំផុតនោះគឺការបែើ	កូដ		ជា	ពណ ៌
	 ចំនួន	4	៖	កែហមបង្ហាញពីអាទិភាពខ្ពស់	ព័ណ៌លឿងសមែប់អាទិភាពមធែយម	ព័ណ៌បែតង	សមែប់អ្នកជំងឺដែលអាចដើរ 
	 បាន	និងព័ណ៌ខ្មាសមែប់អ្នកដែលបានសា្លាប់	។
 
2.	 សង្គែះបឋម	និងការថែទាំតាមវែជ្ជសាសែ្តជាមូលដ្ឋាន	៖	វិធីសាសែ្ដសំខាន់ៗរួមមានការធ្វើឲែយមានដង្ហើមឡើងវិញ	ឬ 
	 ការបន្តឲែយមានការដកដង្ហើមដែលអាចតមែូវឲែយមានការសមា្អាត	 និង	ការការពារផ្លូវដង្ហើមតាមរយៈការគែប់គែងលំហូរ	 
	 ឈាម	 និងការបញ្ចលូសែរូ៉មតាមសរសែឈាមនៅពែលដែលតែវូការ	 ។	 	 វិធីសាស្ដែទំាងនែះអាចជួយធ្វើឲែយមានស�ែរភាព	 
	 ដល់បុគ្គលដែលមានរបួសគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមុនពែលបញ្ជូនទៅកាន់ពែទែយបង្អែក	 និងបង្កើតឱកាសយ៉ាង 
	 ចែើនដល់ការរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគែបើទោះបីជាមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ។	 វិធីសាស្ដែដែលមិនពាក់ព័ន្ធ 
	 នឹងការវះកាត់ផែសែងៗ	 ទៀតក៏មានសារៈសំខាន់ដូចគា្នាដែរ	 	 ដូចជាការលាង	 	 និងរុំរបួស	 	 និងការបែើបែស់របៀ	ប 
	 ពែយា	បាលដោយបែើបែស់ថ្នាំផែសះ	(Antibiotique)	និងតែតាណូស	។

3.	 ការគែប់គែងរបួស	 ៖	នៅក្នុងគែះមហន្តរាយភាគចែើន	 អ្នកជំងឺជាចែើននឹងតែូវបានថែទាំក្នុងអំឡុងពែល	 6ម៉ាង	 
 បនា្ទាប់ពីមានរបួស		។	 	ការពនែយារពែលចាត់វិធានការនឹងបង្កើនហានិភ័យយ៉ាងចែើនទាកទ់ងនឹងការឆ្លងមែរោគដោយ 
	 សារ	របួសនិងអតែសា្លាប់ដែលអាចការពារបានចែើនហួសបែមាណ	។		ហែតុដូច្នែះហើយវាមាសារៈសំខាន់ណស់ក្នុង	 
	 ការដែលភា្នាក់ងរថែទាំសុខភាពតាមមូលដ្ឋានតែូវសា្គល់ឲែយចែបាស់អំពីគោលការណ៍	 និងពិធីសារសមសែបនានាដែល 
	 បង្ការ	 និង	គែប់គែងការឆ្លងមែរោគដោយសារបួស	 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការពនែយារពែលបិទ/រុំរបួសជាបឋម	 និងការ 
	 លាងរបួសពែមទាំងការវះកាត់យកចែញនូវវត�ុដែលមុតចូលក្នុងខ្លួន	និងជាលិការដែលងប់	។
 
4.	 ជំងឺតែតាណូស	 ៖	 ក្នុងពែលដែលមានគែះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលចាប់ផ្តើមឡើងយ៉ាងឆប់រហ័ស	 ហើយដែល	 
 ជាទូទៅមានចំនួនអ្នករបួស	 និងករណីប៉ះទង្គិចផែសែងៗយ៉ាងចែើន	ហានិភ័យនែជំងឺតែតាណសូអាចមានកមែតិខ្ពស់	។ 
	 	ក្នងុពែលដែលការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺតែតាណូសជាសាធារណៈមិនតែវូបានតមែវូឲែយបែើថ្នាបំង្ការដែល	 មានជាតិ	 Toxiod 
	 សមែប់ជំងឺតែតាណូស	(DT	ឬ	Td	៖	ថ្នាវំា៉ាក់សំាងសមែប់ជំងឺខាន់សា្លាក់	 និងតែតាណូស	-	ឬ	DPT	ដោយអាសែយ័ទៅ 
		 លើអាយុនិងបែវត្តនិែការចាក់ថ្នាបំង្ការ)	តែគែបានតមែូវសមែប់អ្នកទាងំឡាយដែលមានរបួស	កខ្វក់ខា្លាងំ	 និងសមែប់ 
	 អ្នកទាំងឡាយដែលចូលរួមនៅក្នុងការសងែ្គោះ	ឬ	ការវះកាត់សមា្អាតដែលធ្វើឲែយពួកគែបែឈមនឹងគែះថ្នាក់។		បុគ្គល	 
	 ដែល	មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ	 ហើយដែលពុំធា្លាប់បានចាក់ថ្នាំបង្ការបែឆំងជំងឺតែតាណូសពីមុនមកតែូវទទួលបានថ្នាំជំនួយ 
	 គែប់ឈាមកែហម	(GLOBUlIN)	ដែលសាុំទៅនឹងជំងឺតែតាណូស	(TIG)	មួយកមែិតសិន	បែសិនបើមាន	។
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

5.	 ការថែទាំរបួស	 នឹងការវះកាត់	 ៖	 ការថែទាំការវះកាត់របួស	 និងការវះកាត់របួសដោយសារសង្គែម	 ជួយសងែ្គោះ 
	 ដល់អាយុជីវិត	 និងពិការភាពរយៈពែលវែង	 ហើយតមែូវឲែយមានការបណ្តុះបណ្តាល	 និងធនធានជាក់លាក់នានា 
	 ដែលទីភា្នាក់ងរមួយចំនួនមាន	។	ការវះកាត់មិនបានតែឹមតែូវ	ឬ	មិនសមសែបអាចបណ្តាលឲែយមានទុកទោសចែើន 
	 ជាងការដែលមិនបានធ្វើអ្វីសោះ	 ។	 ជាងនែះទៅទៀត	 ការវះកាត់ដែលបានផ្តល់ឲែយដោយពុំជាសះសែបើយឡើងវិញ 
	 ជាបនា្ទាន់អាចបណ្តាលឲែយមានការបរាជ័យទាំងសែុង	 ចំពោះការជាសះសែបើយឡើងវិញនូវសមត�ភាពដំណើរការ	បស ់
	 	អ្នកជំងឺ	។	ហែតុដូច្នែះហើយ	មានតែអង្គការ	និងសា្ថាប័នមានជំនាញវិជា្ជាជីវៈដែលមានឯកទែសពាក់ព័ន្ធប៉ុណោ្ណោះដែល 
	 តែូវបង្កើតសែវាទាំងនែះ	ដើមែបីជួយសងែ្គោះអាយុជីវិត	និងបង្ការពិការភាពបាន	។

6.	 ការសា្តារឡើងវិញបនា្ទាប់ពីការវះកាត់របួសទាក់ទងទៅនឹងការប៉ះទង្គិច	 ៖	 ការសា្តារឡើងវិញភា្លាមៗអាចបង្កើនការរស់ 
	 រានមានជីវិតកមែិតខ្ពស់	និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតសមែប់ជនរងគែះដែលមានរបួស	 	។	 	អ្នកជំងឺខ្លះ	ដែល	តែវូ 
	 ការឧបករណ៍ជំនួយ	(ដូចជាសរីរាង្គសិបែបនិម្មតិ	ឬ	ឧបករណ៍ជំនួយសមែប់ផ្លាស់ទី)	ក៏នឹងតែវូការការសា្តារកាយសមែបទា
	 ឡើងវិញផងដែរ	 ។	 ក្នងុករណីដែលមាន	ភាពជាដែគូជាមួយកម្មវិធីសា្តារឡើងវិញតាមសហគមន៍គឺអាចបង្កើនការបែើ 
	 បែស់អស់លទ្ធភាពនូវការថែទំានិងការសា្តារកាយសមែបទាឡើងវិញបនា្ទាប់ពីការវះកាត់សមែប់ជនរងគែះពីការរងរបួស	។	

២.៥.សេវាសុខភាពសំខាន់ៗ ៖ សុខភាពផ្លូវចិត្ត  
	 សុខភាពផ្លូវចិត្ត	 និងបញ្ហាចិត្តសាសែ្តសង្គមកើតមាននៅគែប់សា្ថានភាពមនុសែសធម៌ទាំងអស់។	 ភាពតក់ស្លុតការបាត់	
បង់ភាពមិនបែកដបែជា	និងសារធាតុបង្កភាពតានតឹងផែសែងៗជាចែើនទៀតដែលទាក់ទងនឹងជម្លាះ	និងគែះមហន្តរាយធ្វើឲែយ	
បែជាជនមានការបែឈមទៅនឹងកំណើនហានិភ័យនែបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកសង្គម	អាកបែបករិយចិត្តសាស្តែ	និងជំងឺផ្លូវចិត្ត។	
សុខភាពផ្លូវចិត្ត	 និង	 ការគាំទែផ្នែកចិត្តសាស្តែសង្គម	 គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធ	 នឹង	 ការគាំទែជាចែើនផ្នែក	 (សូមមើល	
ដែយាកែមខាងកែម	"ពីរា៉ាមីតអន្តរាគមន៍")	។	ការគំាទែទំាងនែះតមែវូឲែយមានការអនវុត្តដោយមានការសមែបសមែួល	ដូចជា	
តាមរយៈកែុមការងរចមែុះ	 ឬ	 កែុមការងរចមែុះវិស័យជាដើម។	 បទដ្ឋានស្តពីីសុខភាពផ្លវូចិត្តខាងកែមនែះផ្តាតទៅ 
សកម្មភាពផែសែងៗរបស់អ្នកអនុវត្តក្នុងវិស័យសុខាភិបាល	។	អ្នកអានក៏តែូវផ្ដោតផងដែរទៅលើបទដ្ឋានស្នូលទី	1	នៅទំព័រ	
55	និងគោលការណ៍ស្តីពីការការពារទី	3	នៅទំព័រ	38។

សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានស្តីពីសុខភាពផ្លូវចិត្តទី	1	៖	សុខភាពផ្លូវចិត្ត

បែជាជនទំាងឡាយមានលទ្ធភាពទទួលបានសែវាសុខភាពដែលបង្ការ	 ឬ	 កាត់បន�យបញ្ហាសុខភាពផ្លវូចិត្ត	 និង 
មុខងរផែសែងទៀតដែលចុះថមថយជាងមុន	។	

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 ធានាថ	អន្តរាគមន៍នានាតែូវបានបង្កើតឡើងសែបតាមតមែូវការ	និងធនធានផែសែងៗដែលបានកំណត់	។	

	 ជួយដល់សមាជិកសហគមន៍	 រួមទាំងបែជាជននៅតំបន់ដច់សែយល	 ឲែយមានលទ្ធភាពពងែឹងការជួយខ្លួនឯងក្នុង 
	 សហគមន៍	និងការគាំទែសង្គម	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 ធានាថ	 បុគ្គលិកតាមសហគមន៍	 រួមទំាងអ្នកស្មគ័ែចិត្ត	 និងបុគ្គលិកដែលផ្តល់សែវាសុខភាព	 ផ្តល់ការសង្គែះ	 បឋម	 
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 ផ្នែកចិត្តសាស្តែដល់បែជាជន	 ដែលមានវិបតិ្តផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ	 បនា្ទាប់ពីបែឈមមុខនឹងកតា្តាបង្កភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរ 
	 (សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	2)	។

	 ធានាថ	យ៉ាងហោចណស់ក៏មានបុគ្គលិកមា្នាក់ដែរនៅតាមមន្ទីរពែទែយនិមួយៗ	ដែលគែប់គែងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដ ៏
	 អាកែក់ធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងមនុសែសធំ	និងកុមារ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	3)	។

	 ដោះសែយបញ្ហាសុវត�ិភាព	 តមែូវការជាមូលដ្ឋាន	 និងសិទ្ធិរបស់បែជាជនដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅតាម	 
	 សា្ថាប័នផែសែងៗ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	4)	។

	 កាត់បន�យជាអតិបរមានូវការឈឺចាប់ដែលទាក់ទងនឹងគែឿងសែវឹង	និងថ្នាំញៀន	។

	 ដោយសារវាជាផ្នែកមួយនែការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់	 ធ្វើការផ្តួចផ្តើមបង្កើតផែនការផែសែងៗ	 ដើមែបីរៀបចំបែព័ន្ធ 
	 សុខភាពផ្លវូចិត្តតាមសហគមន៍ដោយមាននិរន្តរភាព	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	5)	។

សូចនាករសំខាន់	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 បន្ទប់ផ្ដល់សែវាសុខភាពទំាងអស់មានបុគ្គលិកដែលទទួលបានការបណ្តះុបណ្តាល			និងបែព័ន្ធផែសែងៗសមែប់	គែប់គែង 
	 បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត	។

សេចក្តីណេនាំ

1.	 ការជួយខ្លួនឯងតាមសហគមន៍	និងការគាំទែផ្នែកសង្គម	៖	ការជួយខ្លួនឯងតាមសហគមន៍	និងការគាំទែផ្នែកសង្គម	 

 បង្កើតបានជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនែការគាំទែផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តទូទៅ	និងការគាំទែចមែុះវិស័យផ្នែក	ចិត្តសាស្តែ 
	 សង្គម	(សូមមើលដែយាកែមខាងកែម)	(សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	1	នៅទំព័រ	55	និងគោល	ការណ៍ស្តីពីការការពារ 
	 ទី	4	សែចក្តណីែនំាទី	9-13	នៅទំព័រ	43	និងគោលការណ៍ស្តពីីការការពារទី	3	សែចក្តណីែនំាទី	15	នៅទំ	ព័រ	40)	។		ភា្នាក់ងរ 
	 សុខភាពទាំងឡាយតាមធម្មតាបែើបែស់ឬជំរុញឲែយបុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គែចិត្តតាមសហគមន៍ដែលអាចជួយសមាជិក 
	 ជួយសមាជិកសហគមន៍	 រួមទំាងសហគមន៍ដច់សែយលផងដែរឲែយមានលទ្ធភាពបង្កើនការជួយខ្លួនឯង	 និងការ	គាំ	ទែ 
	 សង្គម	។

ដ្យាក្មពីរា៉ាមីតស្ដីពីអន្តរាគមន៍
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

ប្ភព ៖ ក្ុមការងរគាំទ្របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលអន្តរទីភា្នាក់ងរផ្ន្កសុខភាពផ្ល�វចិត្ត និងការគាំទ្ផ្ន្ក
ចិត្តសាស្ត្សង្គម ឆ្នាំ 2010 

2.	 ការសងែ្គោះបឋមផ្នែកចិត្តសាស្តែ		៖		ការពែួយបារម្ភយ៉ាងខា្លាំងបនា្ទាប់ពីការបែឈមមុខទៅនឹងកតា្តាបង្កឲែយមានជំងឺថប់				 
   អារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ	 (ឧ.	 ពែឹត្តិការណ៍នែការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត)	 តែូវបានគែប់គែងយ៉ាងល្អបំផុតដោយអនុវត្តតាមគោល 
	 ការណ៍នានា	 ក្នុងការផ្តល់ជំនួយសងែ្គោះបឋមផ្នែកចិត្តសាស្តែដែលជារឿយៗតែូវបានគែមើលឃើញខុសថជាការ 
	 	ធ្វ	ើអន្តរាគមន៍ផ្នែកពិនិតែយពែយាបាលរោគ	។	ជាងនែះទៅទៀតវាគឺជាការរៀបរាប់មួយពីការឆ្លើយតបដែលមានលក្ខណៈ	 
	 គាំទែរបស់មនុសែស	 មា្នាក់ទៅដល់មនុសែសលោកដែលកំពុងទទួលរងការឈឺចាប់	 និងអ្នកដែលតែូវការការគាំទែ	 ។	 ការ 
	 ជួយសងែ្គោះនែះផ្តាតជាសំខាន់ទៅលើការថែទាំជាក់ស្ដែងជាមូលដ្ឋានដែលមិនមានការបំពាន	 ដោយមានការផ្តាត 
	 ទៅលើការសា្តាប់មិនបង្ខំឲែយនិយយ	 ការបែមើលមើលពីតមែូវការ	 និងការពែួយបារម្ភនានា	 ការធានាថ	 តមែូវការជា 
	 មូលដ្ឋាននានាតែូវបានបំពែញការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲែយមានការគាំទែផ្នែកសង្គមពីមនុសែសសំខាន់ៗផែសែងៗទៀត	 និង 
	 ការការពារទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់អាកែក់បន�ែមទៀត។	ការសាកសួរដោយសង្ខែបទាក់ទងផ្នែកចិត្តសាសែ្ត	(ពោល
	 គឺការផែសព្វផែសាយពីការសា្តាប់ឲែយបានទូលំទូលាយតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តបែជាជនឲែយរៀបរាប់ជាសង្ខែប	 ក៏ប៉ុន្តែ	មាន	 
	 លក្ខណៈ	 ជាបែព័ន្ធអំពីការយល់ឃើញ	 គំនិត	 និងបែតិកម្មនែអារម្មណ៍ដែលបានជួបបែទះក្នុងពែឹតិ្តការណ៍បែកប 
	 ដោយភាពតានតឹងកាលពីពែលថ្មីៗកន្លងទៅគឺពុំមាន	 បែសិទ្ធភាពទាល់តែសោះ	 ហើយមិនយកមកអនុវត្តទែ។	 
	 សែ	ដៀងគា្នានែះដែរ	 ការបែើបែស់ថ្នាំ	 Benzodiazepines	 ក៏គួរចៀសវាងផងដែរ	 នៅក្នុងការគែប់គែងភាពតានតឹង 
	 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារថ្នាំបែភែទនែះអាចរំខានដល់ការសា្តារឡើងវិញតាមលក្ខណៈធម្មតា	។

3.	 ការថែរកែសាសុខភាពផ្លូវចិត្តជាមូលដ្ឋាន		៖		បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់បែជាជនអាចកើតឡើងក្នុងពែលមានគែះ 
 អាសន្ន	នៅមុនពែលមានគែះអាសន្ន		ឬ	ទាំងពីរតែម្តង	។		បែជាជនដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរតែូវមាន 
	 សិទ្ធិ	ចូលរួមនៅក្នុងបណ្តាញគាំទែរបស់សង្គមដែលមានមូលដ្ឋាននៅតាមសហគមន៍	ក៏ដូច	ជាការថែទាំតាមរយៈការ
	 ពិនិតែយពែយាបាលតាមសែវាសុខភាពដែលមាន	(ឧ.	មន្ទីរពែទែយទូទៅ	មន្ទីរពិនិតែយ	និង	ថែទាំសុខភាពបឋម	។ល។)	។	 
	 ការរៀបចំការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត	 ដោយការពិនិតែយពែយាបាលជាមូលដ្ឋាន	 តាមធម្មតាតែូវមានការរៀបចំការបណ្តុះ 
	 បណ្តាលឆប់រហ័ស	និង	ការគែប់គែងបុគ្គលិកពែទែយទូទៅ	ឬ	ការបន�ែមពែទែយដែលមានវិជា្ជាជីវៈឯកទែសផ្នែកសុខភាព	
	 ផ្លូវចិត្តមា្នាក់ទៅឲែយមនី្ទរពែយាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្ត	។	ថ្នាំពែយាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត	និងបែឆំងនឹងជំងឺឆ្កួតជែូកសំខាន់ៗចាំបាច ់
	 តែូវតែមាន	 ។	 បុគ្គលនានាដែលកំពុងទទួលបានការពែយាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តមុនពែលមានវិបត្តិចាំបាច់តែូវមាន 
	 លទ្ធភាពទទួលបានការពែយាបាលជាបន្តទៀត	។
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

4.	 បែជាជននៅតាមសា្ថាប័ននានា	 ៖	 មន្ទីរពែទែយផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្ត	 និងទីកន្លែងសមែប់សា្នាក់នៅសមែប់អ្នកដែលមាន 
	 បញ្ហាផ្លវូចិត្តធ្ងន់ធ្ងរចំាបាច់តែវូតែចុះពិនិតែយឲែយបានទៀងទាត់	 ជាពិសែសនៅដំណក់កាលដំបូងនែវិបត្តពីិពែះ	គែះថ្នាក់	 
	 ពីការមិនអើពើខា្លាំង	ឬ	ការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងសា្ថាប័នផ្ទាល់មានកមែិតខ្ពស់ណស់។	សុវត�ិភាព	 
	 តមែូវការរូបវន្តជាមូលដ្ឋាន	(ទឹក	សែបៀងអាហារ	ទីជមែក	អនាម័យ	និងការថែទាំតាមវែជ្ជសាសែ្ត)	ការឃ្លាំងមើលសិទ្ធិ	
	 មនុសែសនិងការថែទំាផ្នែករោគចិត្ត	 និងផ្នែកចិត្តសាស្តែសង្គមជាមូលដ្ឋានតែវូតែផ្តល់ឲែយតំាងពីដើមរហូតដល់ចប់វិបត្ត	ិ ។ 

5.	 ការសា្តារឡើងវិញឆប់រហ័ស	 ៖	 ដោយសារតែវិបត្តផិ្នែកមនុសែសធម៌ធ្វើឲែយកើនឡើងនូវអតែជំងឺផ្លវូចិត្តយ៉ាងចែើនទើប	 
	 តមែូវឲែយធ្វើផែនការនានា	 ដើមែបីបង្កើតបែព័ន្ធសុខភាពផ្លូវចិត្ត	 សមែប់ពងែីកវិសាលភាពនែការពែយាបាលសុខភាពផ្លូវ 
	 ចិត្តឲែយមានបែសិទ្ធភាពនៅទូទាំងតំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 	 (សូមមើលបទដ្ឋានស្នូលទី	 4	នៅទំព័រ	 65)	។ 

២.៦.  សេវាសុខភាពសំខាន់ៗ ៖ ជំងឺដេលមិនឆ្លង
	 បែជាជនដែលមានអាយុចែើន	និងការកើនអាយុកាលរស់រានបានផ្លាស់ប្តូរទែង់ទែយជំងឺពីជំងឺឆ្លងទៅជាជំងឺដែលមិន 
ឆ្លង	(NCDs)	នៅក្នុងបែទែសជាចែើន	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបែទែសដែលមានចំណូលទាប	និងចំណូលមធែយមផងដែរ	។	
អាសែ័យហែតុនែះហើយ	 ជំងឺមិនឆ្លងកាន់តែបង្កើនសារៈសំខាន់ក្នុងលក្ខណៈជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏ចមែបងមួយ 
នៅក្នុងសា្ថានភាពមានគែះមហន្តរាយ	 ។	 ការកើនឡើងនូវបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែការធ្វើឲែយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅ
លើសា្ថានភាពសុខភាពដែលរាំរ៉ែសែប់បានកា្លាយទៅជាទមែង់រួមមួយនែគែះមហន្តរាយជាចែើន	។

សែវាសុខភាពសំខាន់ៗ	-	បទដ្ឋានទីស្តីពីជំងឺមិនឆ្លងទី	1	៖		ជំងឺមិនឆ្លង

បែជាជនមានលទ្ធភាពទទួលបានការពែយាបាលដែលចាំបាច់ដើមែបីកាត់បន�យការបង្កជំងឺ	និងការសា្លាប់ដោយសារ	
ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរពីការបែើបែស់ថ្នាំ		ឬ		ការធា្លាក់ចុះកាន់តែដុនដបទៅនែសា្ថានភាពសុខភាពរាុំរ៉ែរបស់ពួកគែ	។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ (តែវូអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តណីែនំាផែសែងៗ)

	 បា៉ាន់បែមាណ	និងចងកែងជាឯកសារនូវអតែបែវា៉ាឡង់របស់ជំងឺមិនឆ្លង	 	 និងចែកចាយទិន្នន័យទៅឲែយទីភា្នាក់ងរ	នា	នា 
	 ដែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	(សូមមើលសែចក្តីណែនាំទី	1)	។

	 ធានាឲែយមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលនានាដែលមានជំងឺមិនឆ្លង		ហើយដែលកំពុងតែទទួលការពែយាបាល
	 នៅមុនពែលមានគែះអាសន្ន		និងធានាថ	ពួកគែនៅតែទទួលបានការពែយាបាលបន្តទៀត	។	សូមជៀសវាងកំុបញែឈប់	
	 ការពែយាបាលភា្លាមៗ	។	
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បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្ប់សកម្មភាពសុខាភិបាល

	 ធានាថ	 បែជាជនដែលមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរពីការបែើបែស់ថ្នាំ	 និងធា្លាក់ចុះកាន់តែដុនដបដោយសារជំងឺមិនឆ្លង 
	 ហើយដែលបែឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគែ	(ឧ.	ជំងឺបែះដូងជំងឺ	លើសឈាមធ្ងន់ធ្ងរ) 
 និងអ្នកដែលកំពុងមានការឈឺចាប់	(ឧ.	ការឈឺចាប់ដោយសារជំងឺមហារីកធ្ងន់ធ្ងរ)	ទទួលបានការពែយាបាល	។

	 នៅក្នុងសា្ថានភាពនានាដែលពុំមានការពែយាបាលជំងឺមិនឆ្លងមានការបង្កើតនីតិវិធីបែតិបត្តិតាមបទដ្ឋានចែបាស់លាស់
	 សមែប់ធ្វើការបញ្ជូនបន្ត	។

	 ធានាថ	 ឧបករណ៍សមែប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័សំខាន់ៗ	 ការធ្វើតែស្តនៅក្នងុមន្ទរីពិសោធន៍ធំៗ	 និងការផ្តល់ថ្នាសំមែប់ការ 
	 គែប់គែងជាបន្តបនា្ទាប់ជាប់ជាបែចំាទៅលើជំងឺមិនឆ្លង	 គឺអាចរកបានតាមរយៈបែព័ន្ធថែទំាសុខភាពបឋម	 ។	 ការផ្តល់ 
	 ថ្នាំនែះតែូវតែមានលក្ខណៈជាក់លាក់ដោយោងទៅលើបញ្ជីឱសថសំខាន់ៗ	។

	 ធានាថ	 ឧបករណ៍ជំនួយនានា	 (ឧ.	 ឧបករណ៍ជំនួយការដើរ)	 	 គឺមានសមែប់បែជាជនដែលមានការលំបាកក្នុង 
	 ការធ្វើដំណើរ	និងការបែសែ័យទាក់ទងគា្នា	។

សូចនាករសំខាន់ៗ	(តែូវអានរួមគា្នាជាមួយនឹងសែចក្តីណែនាំផែសែងៗ)

	 មន្ទីរពែទែយពែយាបាលបឋមទាំងអស់មានវិធីសាសែ្ដបែតិបត្តិ	តាមបទដ្ឋានចែបាស់លាស់	សមែប់បញ្ជូនអ្នកជំងឺ	ដែលមាន 
	 ជំងឺមិនឆ្លងទៅកាន់មន្ទីរពែទែយទី	2	និងទី	3	បន្តទៀត	។

	 មន្ទីរពែទែយពែយាបាលទាំងអស់មានថ្នាំគែប់គែន់សមែប់បន្តការពែយាបាលអ្នកដែលមានជំងឺមិនឆ្លង	 ដែលធា្លាប់ទទួលការ	 
	 ពែយាបាលនៅមុនពែលមានគែះអាសន្ន	។

 សេចក្តីណេនាំ 

1.	 ជំងឺដែលមិនឆ្លង	រួមមាន	ជំងឺបែះដូង	ជំងឺដច់សរសែឈាមខួរកែបាល		ជំងឺលើសឈាម		ជំងឺតមែង់នោមរាុំរ៉ែ		ជំងឺហឺត	
	 ជំងឺខូចតមែង់នោមដ៏រំុារ៉ែដែលតែូវលាងឈាម	ជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលតែវូបែើថ្នាទឹំកនោមផ្អែម	 និងជំងឺឆ្កតួជែកូ	។	ក្នងុ 
	 ពែលមានគែះអាសន្ន	អ្នកទាំងឡាយដែលមានជំងឺរាុំរ៉ែ	គឺងយនឹងរងគែះបំផតុចំពោះការធា្លាក់ចុះដុនដបសា្ថានភាព 
 ជំងឺរបស់ខ្លនួ	 ឬ	 ចំពោះផលលំបាកនានា	 ដូចជាការឆ្លងជំងឺបនា្ទាប់បនែសំ	 និងបែឈមមុខទៅនឹងគែះថ្នាក់ពែលដែលការ 
	 ពែយាបាលតែូវបានរំខាន	។	ស�ែរភាពនែការពែយាបាល	និងការរកែសាការពែយាបាលតែូវតែជាការគាំទែដ៏សំខាន់ន	ែការឆ្លើយតប 
	 ផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងសា្ថានភាពផ្នែកមនុសែសធម៌	។	

	 អ្នកដែលមានជំងឺមិនឆ្លងតែូវការថ្នាំនិងការតាម	ដនរយៈពែលវែង	។		ការគែប់គែងជាបន្តបនា្ទាប់ជាប់ជាបែចាំចំពោះ
	 ជំងឺមិនឆ្លងតែូវតែមានតាមរយៈបែព័ន្ធថែទាំសុខភាពបឋម	 ដោយបែើបែស់ថ្នាំដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងបញ្ជីឱសថ 
	 សំខាន់ៗ។	ក៏ប៉ុន្តែ	ជាទូទៅគែមិនតមែូវឲែយបែើបែស់វិធីសាស្តែពែយាបាលថ្មី	 	ឬកម្មវិធីគែប់គែងសា្ថានភាពសុខភាពរាុំរ៉ែ 
	 ក្នុងពែលខិតខំបែឹងបែងផ្ដល់ជំនួយសងែ្គោះបនា្ទាន់ឡើយ	 ជាពិសែសនៅពែលដែលរបៀបរបប	 ឬ	 កម្មវិធីនោះមិន 
	 	ទំ	នងជា	បន្តទៀតបនា្ទាប់ពីដំណក់កាលគែះអាសន្ន	។	
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ចំណុចបន្ថេមទី ១

បញ្ជីតែួតពិនិតែយការបា៉ាន់បែមាណផ្នែកសុខភាព

ការរៀបចំ
	 ទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីបែជាជន	ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ

	 ទទួលបានផែនទីដែលមាន	និងរូបថតពីលើអាកាស

	 ទទួលបានទិន្នន័យរបាយបែជាជន	និងសុខភាព

សន្តសុិខ	និងលទ្ធភាពទទួលបាន

	 កំណត់មុខសញ្ញាគែះធម្មជាតិ	ឬ	គែះថ្នាក់បង្កឡើងដោយមនុសែស	។	

	 កំណត់ពីសា្ថានភាពសន្តិសុខទូទៅ	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវត្តមានរបស់កងកមា្លាំងបែដប់អាវុធផងដែរ	។

	 កំណត់ពីលទ្ធភាពដែលទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មានចំពោះបែជាជន	ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ	។

របាយបែជាជន	និងរចនាសម្ពន័្ធសង្គម

	 កំណត់ចំនួនសរុបរបស់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	និងបំបែកបែជាជនទៅតាមអាយុ	និងភែទ	

	 រកឲែយឃើញកែមុដែលស�តិក្នងុហានិភ័យកាន់តែខា្លាងំឡើង	ឧទាហរណ៍	សែ្ត	ីកុមារ	មនុសែសចាស់	ជនពិការ	

	 កំណត់ទំហំគែួសារជាមធែយម	និងបា៉ាន់សា្មានពីចំនួនស្តែី	និងកុមារដែលជាមែគែួសារ	។

	 កំណត់ពីរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដែលមានសែប់	ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងតួនាទីរបស់អាជា្ញាធរ	និង/ឬ	ឥទ្ធពិលផងដែរ	។	

ព័ត៌មានស្តពីីសាវតារសុខភាព

	 កំណត់អត្តសញ្ញាណបញ្ហាសុខភាព	 ដែលមានពីមុននៅតាមតំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ 
	 មុនពែលមានគែះមហន្តរាយថ្មីកើតឡើង	។	
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 កំណត់អត្តសញ្ញាណបញ្ហាសុខភាព	 ដែលមានពីមុននៅក្នុងបែទែសដើមកំណើតរបស់ជនភៀសខ្លួន	 (កន្លែង 
	 ដើមរបស់បែជាជនដែលផ្លាស់លំនៅដ្ឋានក្នុងសែុក)	។

	 កំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យនានាចំពោះសុខភាព	ឧទាហរណ៍	ជំងឺដែលរីករាលដលខា្លាំងកា្លា	។	

	 កំណត់អត្តសញ្ញាណបែភពនែការថែទាំសុខភាពពីមុនៗមក	។

	 វិភាគពីដំណើរការមុខងររបស់បែព័ន្ធសុខាភិបាល	។

អតែមរណភាព
 
	 គណនាអតែមរណភាពសរុប	

	 គណនាអតែមរណភាពទៅតាមអាយុជាក់លាក់	(ឧ.	អតែមរណភាពកុមារអាយុកែម	5ឆ្នាំ)	

	 គណនាអតែមរណភាពដែលបណ្តាលមកពីមូលហែតុផែសែងៗ	

	 គណនាអតែមរណភាពតាមសមមាតែ	

អតែកើតជំងឺ

	 កំណត់អតែឧបែបតិ្តហែតុនែជំងឺសំខាន់ៗដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈ	។

	 កំណត់អតែឧបែបត្តិហែតុនែជំងឺសំខាន់ៗទៅតាមអាយុ	និងភែទនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	។

ធនធានដែលមាន

	 កំណត់ពីសមត�ភាពរបស់កែសួងសុខាភិបាលរបស់បែទែសដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគែះមហន្តរាយ។

	 កំណត់ពីសា្ថានភាពរបស់មន្ទីរពែទែយថ្នាក់ជាតិ	 រួមបញ្ចូលទាំងចំនួនសរុបទៅតាមបែភែទនែការថែទាំ	 សា្ថានភាព 
	 រូបវន្ត	និងលទ្ធភាពទទួលបាន	។

	 កំណត់ពីចំនួន	និងជំនាញរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមាន	។	

	 កំណត់ពីថវិកាសមែប់ផ្នែកសុខាភិបាលដែលមាន	និងយន្តការផ្តល់ហិរញ្ញវត�ុ	។

	 កំណត់ពីសមត�ភាព		និងសា្ថានភាពនែតួនាទីរបស់កម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈដែលមានសែប់	ឧ.		កម្មវិធីពងែកីការចាក់ 
	 ថ្នាំបង្ការ	។

	 កំណត់ពីពិធីសារតាមបទដ្ឋានឱសថសំខាន់ៗ	ការផ្គត់ផ្គង់	និងបែព័ន្ធភ័ស្ដុភារដែលមាន	។

	 កំណត់ពីសា្ថានភាពនែបែព័ន្ធបញ្ជូនដែលមានសែប់	។	

	 កំណត់ពីកមែិតសុខភាពបរិសា្ថាននៅក្នុងកន្លែងផ្ដល់ការថែទាំសុខភាព	។

	 កំណត់ពីសា្ថានភាពនែបែព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាពដែលមានសែប់	។	
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ទិន្នន័យបានមកពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត	

	 សា្ថានភាពអាហារូបត�ម្ភ

	 សែបៀងអាហារ	និងសន្តិសុខសែបៀង

	 សា្ថានភាពបរិសា្ថាន

	 ទីជមែក	-	គុណភាពរបស់ទីជមែក

	 ការអប់រំ	-	ការអប់រំផ្នែកសុខភាព	និងអនាម័យ	
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ចំណុចបន្ថេមទី ២

គំរូទមែង់របាយការណ៍តាមដនបែចំាសបា្តាហ៍

ទមែង់តាមដនមរណភាពទី	1*
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ខ.ការបេកាសពីការរតតេបាត
គែប់ពែលដែលអ្នកសងែស័យពីជំងឺណមួយក្នុងចំណោមជំងឺខាងកែម	 សូមផ្ញើសារ	 ឬ	 ទូរស័ព្ទទៅកាន់លែខ......
...................................	 ឬ	 ផ្ញើអីុមែល...............................................	 ដោយផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីពែល 
វែលា	ទីកន្លែង	 និងចំនួនករណីកើតមាន	និងមរណភាព	 	 ៖	 ជំងឺអាសន្នរោគ	ជំងឺរាកមួល	ជំងឺកញែ្ជិល	 ជំងឺស្វិតដែជើង	
ជំងឺគែុនពោះវៀន	ជំងឺតែតាណូស	ជំងឺថ្លើមបែភែទ	A	ឬ	E	ជំងឺគែុនឈាម	ជំងឺរលាកសែមខួរ	ជំងឺខាន់សា្លាក់	ជំងឺក្អកមាន់	
ជំងឺគែុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ។	
(តារាងឈ្មាះជំងឺនែះមានការបែបែួលទៅតាមការសិកែសាពីការីករាលដលនែជំងឺក្នុងបែទែសនិមួយៗ)	។
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គំរូទមេង់របាយការណ៍តាមដនបេចាំសបា្តោហ៍អំពីការកើតជំងឺ *

	 *		 ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើសពីមួយ	គឺអាចធ្វើទៅបាន	ហើយមូលហែតុនែការកើតមានជំងឺអាចបន�ែម	ឬ	ដកចែញបានអាសែ័យទៅលើបរិបទ		

	 	 និងទមែង់		នែការសិកែសាពីរោគរាតតែបាត។	

	 **	 ជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ	៖	នៅក្នុងបែទែសមួយចំនួន	ជំងឺបែភែទនែះអាចតែូវបានចែកចែញជាការឆ្លងតាមបំពង់ខែយល់ផ្នែកខាងលើ		

	 	 និងផ្នែកខាងកែម	។

	 ***បែវា៉ាឡង់	មែរោគ	និងជំងឺអែដស៍តែូវបានពែយាករណ៍បានល្អបំផុតតាមរយៈការចុះសិកែសា។	

	 ****េបែវា៉ាឡង់ជំងឺខ្វះមីកែូសារធាតុចិញ្ចឹមតែូវបានពែយាករណ៍បានល្អបំផុតតាមរយៈការចុះសិកែសាភា្លាមៗ	(MUAC	ឬ	ការពិនិតែយទម្ងន់/កម្ពស់)		

	 	 ក្នុងលក្ខណៈជាការតាមដនលើអ្នកដែលមកទទួលសែវាប៉ុណោ្ណោះ។	

	 #	អាយុតែូវបានបែងចែកជាបន្តទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។		
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ការបេកាសអំពីការរតតេបាត

គែប់ពែលដែលអ្នកសងែស័យពីជំងឺណមួយក្នុងចំណោមជំងឺខាងកែម	 សូមផ្ញើសារ	 ឬ	 ទូរស័ព្ទទៅកាន់លែខ......

...................................	 ឬ	 ផ្ញើអ៊ីមែល...............................................	 ដោយផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីពែល 

វែលា	ទីកន្លែង	និងចំនួនករណីកើតមាន	និងមរណភាព		៖	ជំងឺអាសន្នរោគ	ជំងឺរាកមួល	ជំងឺកញែ្ជិល	ជំងឺស្វិតដែជើង	

ជំងឺគែុនពោះវៀន	 ជំងឺតែតាណូស	 ជំងឺថ្លើម	 ជំងឺគែុនឈាម	 ជំងឺរលាកសែមខួរ	 ជំងឺខាន់សា្លាក់	 ជំងឺក្អកមាន់	

ជំងឺគែុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ។	

(តារាងឈ្មាះជំងឺនែះមានការបែបែួលទៅតាមការសិកែសាពីការីករាលដលនែជំងឺក្នុងបែទែសនិមួយៗ)	។

  

អតែនែការបែើបែស់	 ៖	 ចំនួននែការចុះពិនិតែយសមែប់មនុសែសមា្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាព	 =	 ចំនួន	 

សរុបនែការចុះតែួតពិនិតែយក្នុងមួយសបា្តាហ៍/ចំនួនបែជាជនសរុប	X	52សបា្តាហ៍

-	 អាយុអាចតែូវបានបែងចែកថែមទៀត	(0-11ខែ	1-4ឆ្នាំ	5-14ឆ្នាំ	50-59ឆ្នាំ	 	60ឆ្នាំឡើងទៅ)	ទៅតាមការដែល	

អាចធ្វើទៅបាន

ចំនួននែការពិគែះយោបល់សមែប់អ្នកពិនិតែយជំងឺមា្នាក់	៖	ចំនួននែការចុះពិនិតែយសរុប	(ថ្មី	និងចាស់)	 /	អ្នកពិនិតែយ	

ជំងឺពែញម៉ាងមា្នាក់	(FTE)	ក្នងុមណ្ឌលសុខភាព/ចំនួនថ្ងែដែលមណ្ឌលសុខភាពមួយដំណើរការក្នងុមួយសបា្តាហ៍	។	
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ចំណុចបន្ថេមទី ៣

រូមមន្តសមេប់គណនាអតេមរណភាព និងកើតជំងឺ

អតេមរណភាពសរុប 

និយមន័យ	 ៖	 អតែមរណភាពនៅក្នុងចំណោមបែជាជនទំាងមូល	 រាប់បញ្ចូលទាំងសែ្តី	 និងបុរស	 និងគែប់បែភែទ	
អាយុទាំងអស់	។

រូបមន្ត	៖	
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អតេករណីមរណភាព (CFR) 

និយមន័យ	៖	ចំនួនបែជាជនដែលបានសា្លាប់ដោយសារជំងឺមួយចែកនឹងចំនួនបែជាជនដែលមានជំងឺ	។	

រូបមន្ត	៖

អតែនែការបែើបែស់សំភារះសុខាភិបាល

និយមន័យ៖	 ចំនួន	 អ្នកជំងឺដែលពិនិតែយ	 មួយនាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។	 ពែលណក៏ដោយវាមានភាពខុសគា្នារវាងការ 

តែួតពិនិតែយថ្មី	និងចាស់	ហើយកាតែួតពិនិតែយថ្មីគួរតែូវបានបែើបែស់ដើមែបីទូទាត់ពីអតែនែះ។	ទោះជាយ៉ាងនែះក្តី	

ជារែែយឺយៗ	វាលំបាកក្នុងការបង្ហាញភាពខុសគា្នារវាងការតែួតពិនិតែយថ្មី	និងចាស់

ដូច្នែះ	ទាំងនោះជារែែយឺយៗ	តែូវគែដក់បពា្ចាូលគា្នាជាចំនួនតែួតពិនិតែយសរុប	ក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយ។

រូបមន្ត៖

*FTE	(ស្មើនឹងធ្វើការពែញម៉ាង)	សំដៅទៅលើចំនួនសមមូលនែគែពូែទែយដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នងុមណ្ឌលសុខភាព

មយួ	។	ឧទាហរណ	៍បែសនិបើមានគែពូែទែយពនិតិែយជងំ	ឺ៦នាក	់កពំងុធ្វើការនៅក្នងុផ្នែកអ្នកជងំមឺនិ	សមែកក្នងុមន្ទរីពែទែយ	

ប៉ុន្តែ	 ២នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគែធ្វើការពាក់កណ្តាលម៉ាង	 ពែលនោះគែូពែទែយពិនិតែយជំងឺធ្វើការពែញម៉ាង	 =	

បុគ្គលិកពែញម៉ាង	៤នាក់	បុគ្គលិកធ្វើការពាក់កណ្តាលម៉ាង	២នាក់	=	អ្នកពិនិតែយជំងឺដែលធ្វើការពែញម៉ាង	៥នាក់	។
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ឯកសារយោង និងឯកសារសមេប់អានបន្ថេម

បេភព

លិខិតុបករណ៍អន្តរជាតិ
សិទ្ធិទទួលបានបទដ្ឋានសុខភាពដែលអាចសមែចបានក្នុងកមែិតខ្ពស់បំផុត	 (មាតែ	 12	 នែកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ	
ស្តពីីសិទ្ធសិែដ្ឋកិច្ច	សង្គមកិច្ច	 និងវបែបធម៌	 (CESCR)),	ការផ្តល់យោបល់ទូទៅស្ដពីី	 CESCR	 ទី	 14,	ថ្ងែទី	 11	ខែសីហា	
ឆ្នា2ំ000	។	UN	Doc.	E/C.12/2000/4	។	គណៈកមា្មាធិការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិសែដ្ឋកិច្ច	សង្គមកិច្ច	និងវបែបធម៌	។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក	 (WHO)	 (2002),	 25	 សំណួរ	 &	 ចម្លើយស្តពីីសុខភាព	 &	 សិទ្ធមិនុសែស	 ។	 ឯកសារ	បោះ	
ពុម្ពផែសាយស្តពីីសុខភាព	&	សិទ្ធមិនុសែសលែខ	1,	ទីកែងុហែសឺណែវ	។	http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/9241545690.pdf

បែព័ន្ធសុខាភិបាល

បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអប់រំក្នងុពែលមានគែះអាសន្ន	(INEE)	(2004),			បទដ្ឋានអបែបបរមាសមែប់
ការអប់រំក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន,	វិបត្តិរាុំរ៉ែ	និងការសា្ដោរឡើងវិញជាបនា្ទាន់,	ទីកែុងហែសឺណែវ,	ទាញយកពីគែហទំព័រ	៖		
www.exacteditions.com/exact/browse/436/494/2635/2/47?dps=on
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សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១ 

ឯកសារសំខាន់ៗដេលបងា្ហាញអំពីធម្មនុញ្ញមនុសេសធម៌	
 

	 ធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌បានចងកែងនូវជំនឿរួម	 និងគោលការណ៍ទៅទាក់ទងនឹងសកម្មភាពមនុសែសធម៌	 និងការទទួលខុស
តែវូផែសែងៗនៅក្នងុសា្ថានភាពមានគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ	ហើយបញ្ជាក់ថ	ចំណុចទំាងនែះមានចែងនៅក្នងុចែបាប់អន្តរជាតិ	។	
ឈ្មាះឯកសារសំខាន់ៗដែលបានពនែយល់ខាងកែម	 រួមមានឯកសារចែបាប់អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធខា្លាំងទៅនឹងសិទ្ធិមនុសែស
ធម៌អន្តរជាតិ	ចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	 (IHL)	ចែបាប់ជនភៀសខ្លួន	និងសកម្មភាពផ្នែកមនុសែសធម៌	។	ឯកសារនែះគា្មាន	
គោលបំណងតំណងឲែយចែបាប់តាមតំបន់	 ឬ	 ការអភិវឌែឍតាមតំបន់នោះទែ	 ។	 ឈ្មាះឯកសារទាំងនែះក៏រាប់បញ្ចូលទាំង	
សែចក្តីណែនាំដទែទៀត	គោលការណ៍	បទដ្ឋាន	និងកែបខ័ណ្ឌការងរដែលបង្ហាញពីធម្មនុញ្ញមនុសែសធម៌ជាចែើនទៀតផង
ដែរ។	ដោយសារបញ្ជីនែះមានលក្ខណៈជាការជែើសរីសជាពិសែស	នោះធនធានបន�ែម	និងការតភា្ជាប់ជាមួយគែហទំព័រ	
របស់ឯកសារទាំងនែះ	 គឺអាចរកមើលបាននៅលើគែហទំព័រគមែងស្វែ៊រ	 (www.sphereproject.org)	 ។	 	ដោយសារ	
ទំហំមានកំណត់	 ចំណុចសមា្គល់នែះតែូវបានផ្តល់ឲែយសមែប់តែឯកសារទាំងឡាយដែលអាចតែូវការការណែនាំ	 ឬការ	
ពនែយល់ជាពិសែសបុ៉ណោ្ណោះ	ពីពែះវាជាឯកសារថ្មីៗ 	ឬ	មានការទាក់ទងនឹងគែះមហន្តរាយ	ឬ	ជម្លាះ	។	

ឯកសារតេូវបានគេចុះបញ្ជីតាមបេធានបទនៅកេមចំណងជើងដូចថា  ៖

1.	 សិទ្ធិមនុសែស	ការការពារ	និងភាពងយរងគែះ
2.	 ជម្លាះបែដប់អាវុធ	និងជំនួយមនុសែសធម៌
3.	 ជនភៀសខ្លួន	និងជនភៀសខ្លួនក្នុងបែទែស
4.	 គែះមហន្តរាយ	និងជំនួយមនុសែសធម៌

ដើមែបីធានាពីភាពចែបាស់លាស់អំពីសា្ថានភាពរបស់ឯកសារនិមួយៗ	 ឯកសារទាំងឡាយតែូវបានចាត់ជាចំណត់ថ្នាក់នៅ
កែមចំណងជើងតូចៗដូចជា	៖	

1.	 កតិកាសញ្ញា	និងចែបាប់បវែណី	(ក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបាន)
2.	 គោលការណ៍ណែនំា	និងគោលការណ៍អន្តររដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុម័យជាផ្លវូការដោយអង្គការសហបែជាជាតិ		
3.	 កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ	សែចក្តីណែនាំ	និងគោលការណ៍មនុសែសធម៌
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១.សិទ្ធិមនុសេស ការការពារ និងភាពងាយរងគេះ
 ឯកសារមួយចំនួនខាងកែមនែះទាក់ទងជាចមែបង		ទៅនឹងសិទ្ធិមនុសែសដែលមានការទទួលសា្គល់នៅក្នងុកតិកាសញ្ញា	
និងសែចក្តីបែកាសជាសកល	 ។	 ឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងអាយុ	 (កុមារ	 និង	 មនុសែសចាស់)		
យែនឌ័រ	និងពិការភាពក៏តែូវបានដក់បញ្ចូលដែរដោយសារឯកសារទំាងនែះគឺជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនក្នងុចំណោមមូល
ដ្ឋានទូទៅបំផុតទាក់ទងនឹងភាពងយរងគែះនៅក្នុងពែលមានគែះមហន្តរាយ	ឬ	ពែលមានជម្លាះ	។

1.1.សន្ធិសញ្ញា និងចេបាប់បវេណីស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស ការការពារ និងភាពងាយរងគេះ

	 សន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុសែស	 គឺអនុវត្តចំពោះរដ្ឋនានាដែលជាភាគីនែសន្ធិសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធ	 ក៏ប៉ុន្តែចែបាប់បវែណី	
(ឧទាហរណ៍	ដូចជា	ការហាមឃត់ការធ្វើទារុណកម្ម)	តែូវអនុវត្តចំពោះគែប់រដ្ឋទាំងអស់	។	 	ចែបាប់សិទ្ធិមនុសែសដក់ឲែយ	 
អនុវត្តនៅគែប់ពែលទាំងអស់ដោយមានករណីលើកលែងចំនួន	2	៖

	 -	 សិទ្ធិពលរដ្ឋ	និងសិទ្ធិនយោបាយដែលមានដែនកំណត់មួយចំនួនអាចតែូវពែយួរនៅក្នុងអំឡុងពែលមានបែកាស	

	 	 ដក់បែទែសឲែយស�តិនៅក្នងុភាពអាសន្នដែលសែបជាមួយនឹងមាតែទី	4		នែកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តពីីសិទ្ធសីុិវិល	
	 	 និងសិទ្ធនិយោបាយ	("បដិបញ្ញត្តិ")

	 -	 ក្នងុពែលមានជម្លាះបែដប់អាវុធ	 ចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	 (IHL)	 តែវូអនុវត្តជាដំបូងបង្អស់បែសិនបើគា្មាន	 
	 	 សន្តភិាពជាមួយនឹងចែបាប់សិទ្ធិមនុសែស	។	

1.1.1 សិទ្ធិមនុសេសជាសកល

	 សែចក្តីបែកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុសែសឆ្នាំ	1948	(UDHR)	ដែលអនុម័តដោយសែចក្ដីសមែច	217	A(III)	របស់	
មហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិ	ថ្ងែទី10	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ1948	។	www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml	។			
បានបែកាសដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ	1948	សែចក្តីបែកាសជាសកលស្តីពី	សិទ្ធិមនុសែសបាន		
អនុម័តជាលើកដំបូងនូវសិទ្ធិមនុសែសជាមូលដ្ឋានដែលតែូវការពារជាសកល	 ។	 វាមិនមែនជាសន្ធិសញ្ញាមួយនោះទែ	
ក៏ប៉ុន្តែ	វាតែូវបានឯកភាពជារួមដើមែបីកា្លាយជាផ្នែកមួយនែចែបាប់អន្តរជាតិ	បវែណី។	ឃ្លាដំបូងនៅក្នុងបុព្វកថ	បានណែនាំ	
ពីទសែសនាទាន	 "សែចក្តីថ្លែថ្នូរពីកំណើត"	 របស់មនុសែសជាតិថ	ជាមូលដ្ឋានគែឹះ	នែសិទ្ធិមនុសែស	ហើយមាតែទី	 1	ចែងថ	
"មនុសែសគែប់រូបកើតមកមានសែរីភាព	និងសមភាព	ចំពោះសែចក្តីថ្លែថ្នូរ	និងសិទ្ធិ"	។	

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋឆ្នាំ1966	 (ICCPR),	 អនុម័តដោយសែចក្ដីសមែចលែខ	 2200A	 (XXI)  
របស់	 មហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិ	 ថ្ងែទី16	 ខែធ្នូ	 ឆ្នាំ1966	 និងចូលជាធរមាននៅថ្ងែទី23	 ខែមីនា	 ឆ្នាំ1976,	
អង្គការសហបែជាជាតិ,	ស៊ែរីសន្ធិសញ្ញា,	Vol.999,	ទំព័រ	TI	171	និង	vol	1057	ទំព័រ	407	។	www2.ohchr.org/eng-
lish/law/ccpr.htm

ពិធីសារបន�ែមទី	 2	 ទៅលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋឆ្នាំ1966	 (ICCPR)	 (មានគោលដៅលុបបំបាត់	
ការកាត់ទោសបែហារជីវិត),	 អនុម័តដោយសែចក្ដីសមែចលែខ	 44/128	 របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិ	
ថ្ងែទី15	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ1989	និងចូលជាធរមាននៅថ្ងែទី	11	ខែកក្កដ	ឆ្នាំ1991,		អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសន្ធិសញ្ញា,	Vol.	
1642,	ទំព័រ.	414.	www2.ohchr.org/english/law/ccpr-death.htm

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ១៖ ឯកសារសំខាន់ៗដ្លបង្ហាញអំពីធម្មនុពា្ញ មនុស្សធម៌
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 រដ្ឋភាគីទាំងឡាយនែកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋឆ្នាំ1966	(ICCPR)	តែូវតែគោរព	និងធានាសិទ្ធិទាំងឡាយ	
សមែប់បុគ្គលគែប់រូបដែលស�ិតក្នុងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួន	ឬ	ស�ិតកែមយុតា្តាធិការរបស់ខ្លួន	ដោយទទួលសា្គល់សិទ្ធិ	
"បែជាពលរដ្ឋ"	ក្នុងការកំណត់ដោយខ្លួនឯង	និងសិទ្ធិស្មើភាពគា្នារវាងបុរស	និងស្តែី	។	
សិទ្ធិមួយចំនួន	(ដែលដក់សញ្ញាផ្កាយសមា្គល់	*)	អាចនឹងមិនតែូវបានពែយួរទែទោះបីជាបែទែសស�ិតនៅក្នុងភាពអាសន្ន
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណក៏ដោយ	។	

 	 ៖	សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត*,	គា្មានការធ្វើទារុណកម្ម	 ឬ	ការបែពែឹត្តិមកលើខ្លួន	ឬ	ទណ្ឌកម្មឯទៀតដែលឃោឃៅ	
អមនុសែសធម៌	 ឬ	 បនា្ទាបបនោ្ថាក*,	គា្មានភាពជាទាសករ*,	គា្មានការចាប់ខ្លួន	 ឬ	ការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្ត,	ភាពជាមនុសែស 
ជាតិ	និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរចំពោះការឃុំខ្លួន,		គា្មានការចាប់ដក់ពន្ធនាគារពីបទរំលោភ	កិច្ចសនែយា*,	សែរីភាពក្នុង	ការផ្លាស់ទី	
និងការតាំងទីលំនៅ	ការជម្លៀសតែជនបរទែសដែលសែបចែបាប់	សមភាពចំពោះមុខចែបាប់	ការសន្មតចំពោះភាពគា្មាន 
ទោសដោយការកាត់ក្តី	បទឧកែិដ្ឋ	ពុំមានការសំអាងទៅលើអតីតកាលចំពោះបទល្មើសពែហ្មទណ្ឌ*	
ការទទួលសា្គល់ដោយស្មើភាពគា្នាចំពោះមុខចែបាប់*	 ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន	 សែរីភាពក្នុងការគិត	 និងសមែបជញ្ញៈ*	 ការ	
បញ្ចែញយោបល់	 ការស្ដែងចែញ	 និងការបែមូលផ្តុំគា្នាដោយសន្តិវិធីដោយសែរី	 សែរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមន៍	
សិទ្ធិក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍	និងជីវិតគែួសារ	ការការពារកុមារ	សិទ្ធិបោះឆ្នាត	និងចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈ	សិទ្ធិ
ជនជាតិភាគតិចក្នុងការគោរពតាមវបែបធម៌	សាសនា	និង	ភាសាបស់ខ្លួន*	។

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសែដ្ឋកិច្ច	 សង្គមកិច្ច	 និងវបែបធម៌ឆ្នាំ	 1966	 (ICESCR),	 អនុម័តដោយសែចក្ដី	 សមែច	
លែខ		2200A	(XXI)	របស់មហាសន្និបាតអន្តរជាតិ	ថ្ងែទី16	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ1966,	ចូលជាធរមាននៅថ្ងែទី3	ខែមករា	ឆ្នាំ	1976,	
អង្គការសហបែជាជាតិ		សំណុំសន្ធិសញ្ញា	vol.	993,	ទំព័រទី	3,	www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm។		
រដ្ឋភាគីទាំងឡាយពែមពែងប្តែជា្ញាចិត្តជាអតិបរមាផ្អែកលើធនធានរបស់ខ្លួនដែលមានដើមែបីឈានទៅ	 "សមែចដោយ	
វឌែឍនៈភាព"	នូវសិទ្ធិក្នុងកតិកាសញ្ញាដែលសែ្តី	និងបុរសតែូវអនុវត្តបានដោយស្មើភាពគា្នា	។

	៖	សិទ្ធិក្នុងការធ្វើការងរ	សិទ្ធិទទួលបានបែក់ដំណច់ដោយយុត្តិធម៌	សិទ្ធិចូលរួមក្នុងសហជីព	សិទ្ធិមាន	សន្តិសុខ/
ការធានារា៉ាប់រងសង្គម	 សិទ្ធិមានជីវិតគែួសារដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការការពារមា្តាយបនា្ទាប់ពីសមែលកូន	 និងការការពារ	
កុមារពីការកែងបែវ័ញ្ច	 សិទ្ធិមានជីវភាពរស់នៅសមរមែយ	 រួមមាន	 សែបៀងអាហារ	 សម្លៀកបំពាក់	 និងផ្ទះសំបែង	 	 	 សិទ្ធិ	
សុខភាពផ្លវូកាយ	 និងផ្លវូចិត្ត	 សិទ្ធទិទួលបានការអប់រំ	 និងសិទ្ធចូិលរួមក្នងុ	 ជីវិតវបែបធម៌	 និងការទទួលបានផលបែយោជន៍	
ពីដំណើរការវិទែយាសាស្តែ	និងវបែបធម៌	។	

	 (ICERD),	 អនុម័តដោយសែចក្ដី	
សមែចលែខ	2106	(XX)	របស់មហាសន្និបាទអង្គការសហបែជាជាតិ	ថ្ងែទី21	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ1965,	ចូរជាធរមានថ្ងែទី4	ខែមករា	
ឆ្នាំ1969,	 អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសន្ធិសញ្ញា	 vol.	 660,	 ទំព័រទី	 195។	www2.ohchr.org/english/law/cerd.
htm	អនុសញ្ញាស្តីពីការបំបាត់រាល់ទមែង់នែការរីសអើងបែឆំងនឹងសែ្តីភែទ	ឆ្នាំ1979	(CEDAW),	អនុម័ត	ដោយសែចក្ដី	
សមែចលែខ	 34/180	 របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិ	 ថ្ងែទី18	 ខែធ្នូ	 ឆ្នាំ1979	 និងចូលជាធរមាននៅថ្ងែទី3	
ខែកញ្ញា	ឆ្នាំ1981,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសន្ធិសញ្ញា,	vol.	1249,	ទំព័រទី	13។	www2.ohchr.org/english/law/
cedaw.htm

,	 អនុម័តដោយសែចក្ដីសមែចលែខ	 44/25	 របស់មហាសន្និបាតអង្គការ	
សហបែជាជាតិ	 ចុះថ្ងែទី20	 ខែវិច្ឆិកា	 ឆ្នាំ1989,	 ចូលជាធរមានថ្ងែទី	 2	 ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990,	 អង្គការសហបែជាជាតិ,	
សំណុំសន្ធិសញ្ញា	vol.	1577,	ទំព័រ	3។	www2.ohchr.org/english/law/crc.htm	
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,	 អនុម័តដោយសែចក្ដី	 សមែចលែខ	 A/
RES/54/263		របស់មហាសន្និបាតអង្គកាសហបែជាជាតិ	ចុះថ្ងែទី25	ខែឧសភា	ឆ្នាំ2000	និងចូលជាធរមាននៅថ្ងែទី12	
ខែកុម្ភៈ	ឆ្នាំ2002,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសន្ធិសញ្ញា	vol.	2173,	ទំព័រទី	222	។		www2.ohchr.org/english/
law/crc-conflict.htm

ពិធីសារបន�ែមស្តីពីការជួញដូរកុមារ,	 បែសែយាកម្មកុមារ,	 និងអំពើអនាចារលើកុមារឆ្នាំ	 2000,	 អនុម័តដោយសែចក្ដី	
សមែចលែខ	 A/RES/54/263	 របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិ	 ចុះថ្ងែទី25	 ខែឧសភា	 ឆ្នាំ2000,	 ចូលជា	
ធរមានថ្ងែទី18	ខែមករា	ឆ្នាំ2002,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសិន្ធិសញ្ញា	vol.	2171,	ទំព័រ.	227។	www2.ohchr.
org/english/law/crc-sale.htm

អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ	 (CRC)	មានការចូលរួមពីបណ្តារដ្ឋលើសកលលោកស្ទើរតែទាំងអស់	 ។	 អនុសញ្ញានែះបញ្ជាក់ 
ជាថ្មីអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារ	 និងកំណត់ពីពែលវែលាដែលពួកគែតែូវការការពារជាពិសែស	 (ឧ.	 នៅពែល	
ដែលពួកគែបែកចែញពីគែួសារ)	 ។	 ពិធីសារទាំងឡាយតមែូវឲែយមានសកម្មភាពជាវិជ្ជមានលើបញ្ហាការពារកុមារមួយ 
ចំនួន	សមែប់រដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់ពិធីសារទាំងនែះ	។	

,	 អនុម័តដោយសែចក្ដីសមែចលែខ	 A/RES/61/106	 របស់មហា- 
សន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិ		ចុះថ្ងែទី13	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ2006,	ចូលជាធរមានថ្ងែទី3	ខែឧសភា	ឆ្នាំ2008,	សំណុំសន្ធិសញ្ញា 
អង្គការសហបែជាជាតិ,	ជំពូក	IV,	15។	www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm
អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ	 (CRPD)	គាំទែសិទ្ធិរបស់ជនពិការនៅកែមសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុសែសទាំងអស់	 ក៏ដូចជា
ពាក់ព័ន្ធជាក់លាក់ទៅនឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទាក់ទងនឹងសិទ្ធិជនពិការ,	 ភាពគា្មានការរីសអើង	 និងលទ្ធ	 ភាព 
ទទួលបានសែវា	 និងការចែញចូលទៅកាន់ទីកន្លែងមួយចំនួន	 ។	 វាក៏មានការបញ្ជាក់ជាក់លាក់ផងដែរអំពី	 "សា្ថានភាព	
គែះថ្នាក់	និងគែះអាសន្នផ្នែកមនុសែសធម៌"	(មាតែ	11)។

 						អនុម័តដោយសែចក្ដី
សមែច	លែខ	(III)	របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិ	ចុះថ្ងែទី9	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ1948,	ចូលជា	ធរមានថ្ងែទី12	ខែមករា	
ឆ្នា1ំ951,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណំុសន្ធសិញ្ញា		vol.	78,	ទំព័រ	277	។	www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm។	
 
  

,	អនុម័តដោយសែចក្ដីសមែចលែខ	39/46	 របស់ហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិ	ចុះថ្ងែទី10	
ខែធ្ន	ូឆ្នា1ំ984,	ចូលជាធរមានថ្ងែទី26	ខែមិថុនា	ឆ្នា1ំ987,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណំុសន្ធសិញ្ញា	vol.	1465,	ទំព័រ	85	។	
www2.ohchr.org/english/law/cat.htm

	 អនុសញ្ញានែះមានរដ្ឋភាគីចូលរួមយ៉ាងចែើន	 ។	 ការហាមឃត់ការធ្វើទារុណកម្មនាពែលបច្ចុបែបន្ននែះតែូវបានទទួល
សា្គល់ជាទូទៅផងដែរថ	ជាផ្នែកមួយនែចែបាប់អន្តរជាតិបវែណី	។	គា្មានគែះអាសន្នជាសាធារណៈ	ឬ	 	 	សងែ្គាមបែភែទ	
ណមួយអាចយកមកធ្វើជាសំអាងដើមែបីធ្វើទារុណកម្មដោយសែបចែបាប់នោះឡើយ	។	រដ្ឋទាំងឡាយមិនតែូវបញ្ជូន	
(អ្នកបែពែតឹ្តខុស)	 ណមា្នាក់ទៅកាន់ទឹកដីមួយដែលបុគ្គលនោះមានសំអាងសមហែតុសមផលក្នងុការបញ្ជាក់ថរូបគាត់				
នឹងស�តិនៅក្នុងគែះថ្នាក់នែការធ្វើទារុណកម្ម	។	

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ១៖ ឯកសារសំខាន់ៗដ្លបង្ហាញអំពីធម្មនុពា្ញ មនុស្សធម៌

1.1.2	អំពើបែល័យពូជសាសន៍	ការធ្វើទារុណកម្ម	និងបទឧកែិដ្ឋរំលោភសិទ្ធ
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

 ិ,	អនុម័តដោយសន្និសីទ	ការទូតក្នុងទីកែុងរ៉ូម,	ថ្ងែទី17	ខែកក្កដ	

ឆ្នាំ	1998,	ចូលជាធរមានថ្ងែទី1	ខែកក្កដ	ឆ្នាំ2002,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសទ្ធិសញ្ញា	vol.	2187,	ទំព័រ	3	។	

www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/585?OpenDocument

	 មាតែ	 9	 នែលក្ខន្តិកៈនែះ	 (ធាតុផែសំនែបទល្មើសពែហ្មទណ្ឌ),	 អនុម័តដោយតុលាការពែហ្មទណ្ឌអន្តរជាត	ិ

(ICC)	 នៅឆ្នាំ	 2002,	 រៀបរាប់លម្អិតពីឧកែិដ្ឋកម្មសង្គែម	 ឧកែិដ្ឋកម្មបែឆំងមនុសែសជាតិ	 និងអំពើបែល័យពូជសាសន៍		
ដូច្នែះហើយ	ទើបចងកែងជាចែបាប់ពែហ្មទណ្ឌបវែណីអន្តរជាតិ	 	។	 	តុលាការពែហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអាចសុើបអង្កែត	និង 
ជំនំជមែះរឿងក្ដីនានាដែលបញ្ជូនមកដោយកែុមបែឹកែសាសន្តិសុខអង្គការសហបែជាជាតិ	 (បើទោះបីជារដ្ឋរបស់អ្នកដែល	
គែចោទបែកាន់នោះមិនមែនជាមាជិកនែសន្ធិសញ្ញានែះក៏ដោយ)	 ក៏ដូចជាបទឧកែិដ្ឋដែលបែពែឹត្តដោយបែទែស	 របស់	
រដ្ឋភាគីនែសន្ធិសញ្ញានែះ	ឬ	នៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួន	។

1.2 គោលការណ៍ និងគោលការណ៍ណេនាំរបស់អង្គការសហបេជាជាតិ និងរបស់អន្តររដ្ឋាភិបាលដែល 
បានអនុម័តជាផ្លូវការដទែទៀតស្តីពីសិទ្ធិមនុសែស	 ការការពារ	 និងភាពងយរងគែះផែនការសកម្មភាពអន្តរជាតិទីកែុង 
មា៉ាឌ្រីតស្តីពីជនចាស់	 	 ជរាឆ្នាំ	 2002,	 សន្និបាតពិភពលោកលើកទី	 2	 របស់អង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីមនុសែសចាស់,	 
ទីកែងុមា៉ា្រឌីត	 ឆ្នាំ2002,	 អនុម័តដោយសែចក្ដីសមែចលែខ	 37/51	 របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាតិ	 ចុះថ្ងែទី3	 
ខែធ្នូ	ឆ្នាំ1982	។	www.globalaging.org/agingwatch/events/CSD/mipaa+5.htm

គោលការណ៍អង្គការសហបែជាជាតិសមែប់មនុសែសចាស់ឆ្នាំ	1991,	សែចក្ដីសមែចលែខ	46/91	នែមហាសន្និបាត	អង្គការ	
សហបែជាជាតិ	ចុះថ្ងែទី	16	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ1991	។		www2.ohchr.org/english/law/olderpersons.htm

1.3.កេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយមនុសេសធម៌ គោលការណ៍ណេនាំ និងគោលការណ៍ ស្តីពី 
សិទ្ធិមនុសេស ការការពារ និងភាពងាយរងគេះ

 
។														

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx

 	 (សៀវភៅចែបាប់របស់	 IDLO)		

2009	,	អង្គការរៀបចំចែបាប់អន្តរជាតិ	(IDLO).	www.idlo.int/DOCNews/352doc.pdf
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 ,	រៀបចំដោយ	
គណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ	 (ICRC),	 	ការិយល័យឧត្តមស្នងការនែអង្គការសហបែជាជាតិ	 ទទួលបន្ទុក	
ជនភៀសខ្លូន	 (UNHCR),	 មូលនិធិអង្គការសហបែជាជាតិសមែប់កុមារ	 (UNICEF),	 	 អង្គការទសែសនៈពិភពលោក 
អន្តរជាតិ,	អង្គការសងែ្គោះកុមារចកែភពអង់គ្លែស	និង	គណៈ	កមា្មាធិការសង្គែះអន្តរជាតិ,	ឆ្នាំ	2009	។	www.icrc.org

 ,	គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ	។	
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-genderh
 
 

,	គណកមា្មាធិការអចិនែ្តយ៍នែអន្តរទីភា្នាក់ងរ	។
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_mhps-default

 
	ដែលបាន	ធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្មឆ្នាំ	2010,	INEE	

(តែូវបានទទួលសា្គល់ជាផ្លូវការថ	ជាបទដ្ឋានអមរបស់គែងស៊ែ្វរចាប់តាំងពីឆ្នាំ	2008	មក)។	
www.ineesite.org/index.php/post/inee_minimum_standards_overview/

២.ជម្លោះបេដប់អាវុធចេបាប់មនុសេសធម៌អន្តរជាតិ និងជំនួយមនុសេសធម៌
2.1.សន្ធិសញ្ញា និងចេបាប់បវេណីស្តីពីជម្លោះបេដប់អាវុធ, ចេបាប់មនុសេសធម៌អន្តរជាតិ និង 
ជំនួយមនុសេសធម៌

 ចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	(IHL)	បញ្ជាក់ពីចំណុចផ្តើមដែលជម្លាះហិងែសាកា្លាយទៅជា	"ជម្លាះបែដប់អា"	ហែតុ	

ដូច្នែះហើយទើបធ្វើឲែយរបបចែបាប់ពិសែសនែះអាចអនុវត្តទៅបាន	 ។	 គណៈកម្មការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ	 (ICRC)	
គឺជា	សា្ថាប័នតម្កល់ឯកសារផ្លូវការទាក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញានែចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	 ហើយផ្តល់	 ព័ត៌មាន	 និងធនធាន
យ៉ាងចែើននៅលើគែហទំព័ររបស់ខ្លួន	(www.icrc.org)				និងការអតា្ថាធិបែបាយផ្លវូការស្តពីីអនុសញ្ញាទីកែងុហែសឺណែវ	និង	
ពិធីសារបស់សា្ថាប័នខ្លនួឯងផ្ទាល់		ពែមទំាងបញ្ញត្តមួិយចំនួនទាក់ទងនឹងការសិកែសាពីចែបាប់មនុសែសធម៌បវែណីអន្តរជាតិផងដែរ។

2.1.1.	សន្ធិសញ្ញាគោលនែចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ

 
 

 
	www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView	

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ១៖ ឯកសារសំខាន់ៗដ្លបង្ហាញអំពីធម្មនុពា្ញ មនុស្សធម៌
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 អនុសញ្ញាទីកែងុហែសឺណែវទំាង	4	ដែលមានរដ្ឋទំាងអស់ជាភាគី	ហើយដែលតែវូបានទទួលសា្គល់ជាទូទៅថជាផ្នែកមួយ	
នែចែបាប់បវែណី	គឺទាក់ទងនឹងការការពារ	និងការពែយាបាលកងទ័ពមានរបួស		និងមានជំងឺនៅក្នុងពែលកំពុងមានសង្គែម
ដីគោក	(I)	និងសង្គែមក្នុងសមុទែ	(II),	ការពែយាបាលឈ្លើយសឹក	(III)		និងការការពារជនសុីវិលក្នុង	ពែលមានជម្លាះ
បែដប់អាវុធ	(IV)	។	អនុសញ្ញាទាំងនែះអនុវត្តជាបឋមចំពោះជម្លាះបែដប់អាវុធអន្តរជាតិ	លើកលែងតែចំពោះមាតែ	3	
នែអនុសញ្ញានានាដែលទាក់ទងនឹងជម្លាះមិនមែនអន្តរជាតិ	ហើយផ្នែកខ្លះក្នុងពែល	បច្ចុបែបន្ននែះតែូវបានទទួលសា្គល់ថ
ជាចែបាប់បវែណីក្នុងពែលមានជម្លាះមិនមែនអន្តរជាតិ	។		ពិធីសារឆ្នាំ	1977		ចំនួនពីរបានធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្មអនុសញ្ញាទាំង	
ឡាយនៅពែលនោះ	 ជាពិសែស	 និយមន័យរបស់យុទ្ធជន	 និងការចងកែងជាចែបាប់	 ចំពោះជម្លាះផែសែងៗដែលមិនមាន	
លក្ខណៈជាអន្តរជាតិ	។	រដ្ឋជាចែើនមិនឯកភាពលើពិធីសារនែះទែ	។

	 បន�ែមទៅលើ		"ចែបាប់ទីកែងុហែសឺណែវ"		ដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ	វាក៏នៅមានអង្គចែបាប់មួយដែលជាធម្មតាតែវូបានហៅថ
"ចែបាប់កែុងហាក	 (Hague	 Law)"	 	 ស្តីពីជម្លាះបែដប់អាវុធ	 ។	 ចំណុចនែះរួមមានអនុសញ្ញាស្តីពី	 ការការពារសមែបត្តិ	
វបែបធម៌	 និងអនុសញ្ញាជាចែើនស្តីពីបែភែទអាវុធដែលតែូវបានរឹតតែបិត	 ឬ	 ហាមឃត់	 រួមទាំងអាវុធឧស្ម័ន	 និងអាវុធគីមី	
និងជីវសាស្តែផែសែងៗទៀត	 អាវុធធម្មតាផែសែងទៀតដែលបង្កផលប៉ះពាល់មិនរីសមុខ	 ឬ	 ដែលបង្កឲែយមានរបួសដល់អ្នក	
កែគោលដៅ	ក៏ដូចជាគែប់មីនបែឆំងនឹងមនុសែសគែប់បែកចង្កាមផងដែរ	។		www.icrc.org/ihl.nsf	

	(IHL)

 ចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិបវែណី	 គឺសំដៅទៅលើចែបាប់ស្ដីពីជម្លាះបែដប់អាវុធដែលរដ្ឋនានាបានទទួលសា្គល់តាម	
រយៈសែចក្តថីែ្លងការណ៍	គោលនយោបាយ	និងការបែតិបត្តរិបស់ខ្លនួថ	ជាកែមុបវែណីដែលអនុវត្តទៅលើរដ្ឋទំាងអស់		ដោយ
មិនគិតអំពីការចូលរួមរបស់រដ្ឋទាំងនោះនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីចែបាប់មនុសែសធម៌បវែណីឡើយ	។	មិនមានការចែងពីសំណុំ
កែុមបវែណីដោយមានការឯកភាពគា្នានោះឡើយ	ក៏ប៉ុន្តែការបកសែយដែលអាចយកជាការបាន	គឺមាននៅក្នុងការសិកែសា
ដូចខាងកែមនែះ	។		

 ,	ដោយគណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ	 	 (ICRC),	
Henckaerts,	J-M	និង	Doswald-Beck,	L,	បោះពុម្ពនៅរោងពុម្ព	Cambridge	University	Press,	ទីកែុង	Cambridge	
&	ទីកែងុ	New	York,	ក្នងុឆ្នា	ំ2005	។	www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/612?OpenDocumentការសិកែសានែះគែបដណ្តប់	
លើពែំដែនអំណចទាំងមូលនែចែបាប់ស្តីពីជម្លាះបែដប់អាវុធ	 ។	 ការសិកែសានែះរៀបរាប់ពីបទបញ្ញត្តិជាក់លាក់ចំនួន	 161		
និង	ពីរបៀបដែលបទបញ្ញត្តនិិមួយៗអនុវត្តចំពោះជម្លាះបែដប់អាវុធអន្តរជាតិ	និង/ឬ	ជម្លាះបែដប់	អាវុធមិនមែនអន្តរជាតិ។		
អ្នកអតា្ថាធិបែបាយចែបាប់មួយចំនួនរិះគន់ចំពោះវិធីសាសែ្តនែការសិកែសាសែវជែវនែះក៏បុ៉ន្តែការសិកែសាចែបាប់មនុសែសធម៌			បវែណី
នែះបានកើតចែញពីដំណើរការសែវជែវដែលមានការពិគែះយោបល់យ៉ាងទូលំទូលាយ	និងបែកបដោយភាពសា្វាហាប់
ក្នុងរយៈពែល	10ឆ្នាំកន្លងមកនែះ	ហើយភាពអាចយកជាការបានដែលជាការ	បកសែយមួយអំពីបទបញ្ញតិ្តបវែណីនានា
តែូវបានគែទទួលសា្គល់យ៉ាងទូលំទូលាយ	។	
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2.2 គោលការណ៍ និងគោលការណ៍ណេនាំរបស់អង្គការសហបេជាជាតិ និងរបស់អន្តររដ្ឋាភិបាល
ដេលតេូវបានអនុម័តជាផ្លូវការដទេទៀតស្តីពី ជម្លោះបេដប់អាវុធ ចេបាប់មនុសេសធម៌ អន្តរជាតិ 
និងជំនួយមនុសេសធម៌ 

 
	(S/PRST/2003/27)	។	www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/PRST/2003/27	

នែះមិនមែនជាសែចក្ដសីមែចដែលចងរដ្ឋទំាងឡាយនោះទែ	 ក៏បុ៉ន្តែវាជាឯកសារណែនំាមួយសមែប់កែមុបែកឹែសាសន្តសុិខ	 
អង្គការសហបែជាជាតិទាក់ទងទៅនឹងការរកែសាសន្តភិាព	 	 	 និងសា្ថានភាពគែះអាសន្ននានានែជម្លាះដោយកើតចែញពីការ 
ពិគែះយោបល់យ៉ាងចែើនជាមួយទីភា្នាក់ងរនានារបស់អង្គការសហបែជាជាតិ	 និងគណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទី	
ភា្នាក់ងរ	(IASC)	។

 
	 ។	 សែចក្ដីសមែច

ទាងំអស់របស់កែមុបែកឹែសាសន្តសុិខអង្គការសហបែជាជាតិតាមឆ្នា	ំនិង	តាមលែខ	៖	www.un.org/documents/scres.htm

2.3.កេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយមនុសេសធម៌ គោលការណ៍ណេនាំ និងគោលការណ៍ស្តីពីជម្លោះ 
បេដប់អាវុធ ចេបាប់មនុសេសធម៌អន្តរជាតិ និងជំនួយមនុសេសធម៌ 

 
,	គណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហម	អន្តរជាតិ	

(ICRC)	។	www.icrc.org

៣. ជនភៀសខ្លនួ និងជនភៀសខ្លនួក្នងុបេទេស  (IDPs)

	 ការិយល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន	 (UNHCR)	ដែលទីភា្នាក់ងរទទួលបន្ទុក
ជនភៀសខ្លនួរបស់អង្គការសហបែជាជាតិមានអំណចផ្លវូចែបាប់ពិសែសមួយសមែប់ការពារជនភៀសខ្លនួនៅកែមអនុសញ្ញា		
និងពិធីសារស្តីពីជនភៀសខ្លួន		។			ទីភា្នាក់ងរនែះក៏តែូវបានមហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិផ្តល់អំណចឲែយធ្វើការ
សមែបសមែួលជាមួយរដ្ឋទាំងឡាយដើមែបីការពារជនភៀសខ្លួន	 និងជនភៀសខ្លួនក្នុងបែទែស	 ។	ការិយល័យឧត្តមស្នង
ការអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន	(UNHCR)	មានឯកសារយ៉ាងចែើននៅលើគែហទំព័ររបស់ខ្លួន	។		

3.1 សន្ធិសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួន និងជនភៀសខ្លួនក្នុងបេទេស

 ដោយយោងទៅលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ	ផ្នែកនែះដក់បញ្ចូលអនុសញ្ញារបស់សហភាពអាហ្រ្វិកចំនួន	2	(ពីមុនជាអង្គ	
ការឯកភាពជាតិអា្រហិក,	ឬ	OAU)	ពីពែះសន្ធិសញ្ញានែះចែងពីករណីយុត្តិសាស្តែជាបែវត្តិសាស្តែ	។	

 		អង្គការ
សហបែជាជាតិក្នុងចំណោមរដ្ឋពែញសមត�ភាពស្តីពីសា្ថានភាពជនភៀសខ្លួន			និងបែជាជនដែលគា្មានរដ្ឋ,ទីកែុងហែសឺណែវ,	
ថ្ងែទី2	ដល់ថ្ងែទី25	ខែកក្កដ	ឆ្នាំ1951,	ចូលជាធរមានថ្ងែទី22	ខែមែសា	ឆ្នាំ1954,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសន្ធិសញ្ញា,	
vol.	189,	ទំព័រទី	137	។	

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ១៖ ឯកសារសំខាន់ៗដ្លបង្ហាញអំពីធម្មនុពា្ញ មនុស្សធម៌
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

 	 	 តែូវបានបញ្ជាក់ដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិ,	
នៅក្នុងសែចក្ដីសមែចលែខ	2198	(XXI)	2	ចុះថ្ងែទី	 	16	ខែធ្នូ	1966,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសន្ធិសញ្ញា,	vol.	
606,	ទំព័រ		267	។	www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

	 ក្នងុលក្ខណៈជាកិច្ចពែមពែៀងអន្តរជាតិដំបូងស្តពីីជនភៀសខ្លនួ	អនុសញ្ញានែះឲែយនិយមន័យជនភៀសខ្លនួថជាមនុសែស
ដែល	 "ស�ិតនៅខាងកែបែទែសកំណើតរបស់ខ្លួនដោយសារតែការភ័យខា្លាចខា្លាំងចំពោះការដែលតែូវគែកាត់ទោសដោយ	
សារហែតុផល	ដូចជា	ជនជាតិ	សាសនា	សញ្ជាតិ	សមាជិកភាពរបស់កែុមសង្គមជាក់លាក់	មួយ	ឬ	ទសនែសៈនយោបាយ	
និងដោយសារការភ័យខា្លាចបែបនែះ	គែមិនអាច	ឬ	មិនមានឆន្ទៈស្វែងរកការការពារពីបែទែសដើមរបស់ខ្លួន	ឬ	វិលទៅកាន់	
កន្លែងនោះវិញដោយសារមានភាពភ័យខា្លាចចំពោះការកាត់ទោស	....."		

	 អនុសញ្ញាអង្គការសាមគ្គីភាពអា្រហ្វិក	 (OAU)	 ដែលគែប់គែងលែីទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នែបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅទ្វីប 
អា្រហ្វិក	 ឆ្នាំ1969	 តែូវបានអនុម័តដោយសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋ	 និងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចបែជុំសាមញ្ញលើកទី	 6	
របស់ខ្លួននៅទីកែុង	Addis	Ababa,	ថ្ងែទី10	ខែកញ្ញាឆ្នាំ	1969។	www.unhcr.org/45dc1a682.html

	 អនសុញ្ញានែះទទលួយក	នងិពងែកីបន�ែមលើនយិមនយ័នែអនសុញ្ញាឆ្នា	ំ1951	ដោយដកប់ញ្ចលូបន�ែមបែជាជនដែល	
តែូវបានគែបង្ខំឲែយចាកចែញពីបែទែសរបស់ខ្លួនមិនមែនគែន់តែបណ្តាលមកពីការភ័យខា្លាចចំពោះការកាត់ទោសប៉ុណោ្ណោះ
ទែក៏ប៉ុន្តែដោយសារការយយី		ការកាន់កាប់ពីខាងកែ		ការតែួតតែពីបរទែស	ឬ	ហែតុការណ៍ដែលបង្កឲែយមានចលាចល
សាធារណៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ	។	អនុសញ្ញានែះក៏ទទួលសា្គល់ផងដែរចំពោះកែុមដែលមិនមានរដ្ឋថជាចារីនែការកាត់ទោស	ហើយ
មិនតមែូវឲែយជនភៀសខ្លួនបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងពួកគែទៅនឹងគែះថ្នាក់នាពែលអនាគតឡើយ			។	

	 អនុសញ្ញាសហភាពអ្រហ្វិកសមែប់ការពារ	 និងផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនក្នុងបែទែសនៅក្នុងទ្វីបអា្រហ្វិក	 
(អនុសញ្ញាទីកែុងកាំបា៉ាឡា)	 ឆ្នាំ	 2009	 តែូវបានអនុម័តដោយកិច្ចបែជុំកំពូលពិសែសរបស់សហភាពអា្រហ្វិកដែលរៀប
ចំឡើងនៅក្នុងទីកែុងកាំបា៉ាឡា,	បែទែសអ៊ូហ្គង់ដ,	នៅថ្ងែទី22	ខែតុលា		ឆ្នាំ2009,	មិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយទែ		
គិតមកដល់ខែតុលាឆ្នាំ	2010	។	www.unhcr.org/4ae9bede9.html

	 អនុសញ្ញានែះ	គឺជាអនុសញ្ញាពហុភាគីលើកដំបូងដែលទាក់ទងនឹងជនភៀសខ្លនួក្នងុបែទែស	។	អនុសញ្ញានែះតែវូបាន
ចុះហត�លែខាជាលើកដំបូងដោយរដ្ឋនែសហភាពអា្រហ្វិកចំនួន	17	នៅខែតុលា	ឆ្នាំ	2009	ក៏ប៉ុន្តែតមែូវឲែយមានការចូលជា
សមាជិក/ការផ្ដល់សចា្ចាប័នផ្លូវការចំនួន	15	ទៀតដើមែបីឲែយចូលជាធរមាន	។	

 3.2.  គោលការណ៍ និងគោលការណ៍ណេនាំរបស់អង្គការសហបេជាជាតិ  និងរបស់ អន្តរ 
  រដ្ឋាភិបាលដេលតេូវបានអនុម័តជាផ្លុវការដទេទៀតស្តីពីជនភៀសខ្លួននិងជនភៀស   
  ខ្លួនក្នុង សេុក
 
 	តែូវបានទទួលសា្គល់ក្នុងខែកញ្ញា	ឆ្នាំ	2005	ដោយ	បែមុខរដ្ឋ	
និងរដ្ឋាភិបាលដែលបានជួបបែជុំគា្នានៅក្នុងកិច្ចបែជុំកំពូលពិភពលោកនៅទីកែុងញូវយ៉ក	 ក្នុងសែចក្ដីសមែច	 របស់មហា
សន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិលែខ	60/L.1	(132,	UN	Doc.	A/60/L.1)	ដែលជា	"កែបខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយ 
សមែប់ការពារជនភៀសខ្លួនក្នុងបែទែស"	។	www.idpguidingprinciples.org/

	 គោលការណ៍ទាំងនែះឈរលើមូលដ្ឋានចែបាប់មនុសែសធម៌	 និងសិទ្ធិមនុសែសអន្តរជាតិ	 និងចែបាប់ជនភៀសខ្លួនដែល	
សែដៀងគា្នា	 ហើយដែលមានទំនោរធ្វើជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិមួយដើមែបីណែនាំរដ្ឋាភិបាល	 អង្គការអន្តរជាតិ	 និងអ្នកអនុវត្ត 
សំខាន់ៗផែសែងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្តល់ជំនួយ	និងការពារជនភៀសខ្លួនក្នុងបែទែស។	
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៤.គេះមហន្តរយ និងជំនួយមនុសេសធម៌

4.1.សន្ធិសញ្ញាស្តីពីគេះមហន្តរយ និងជំនួយមនុសេសធម៌

 	 តែូវបានអនុម័ត	
ដោយសែចក្ដីសមែចលែខ	 49/59	 របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិ	 	 ចុះថ្ងែទី	 9	 ខែធ្នូ	 ឆ្នាំ1994	 និងចូល	
ជាធរមានថ្ងែទី	15	ខែមករា	ឆ្នាំ1999,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសន្ធិសញ្ញា,	vol.	2051,	ទំព័រ	363។	www.un.org/
law/cod/safety.htm

 	 តែូវ	
បានអនុម័តដោយសែចក្ដីសមែចលែខ	A/60/42	របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហបែជជាតិ	ចុះថ្ងែទី8	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ	2005	និង	
ចូលជាធរមាននៅថ្ងែ	ទី19		ខែសីហា	ឆ្នាំ	2010។		www.ocha.unog.ch/drptoolkit/PNormativeGuidanceInterna-
tionalConventions.html#UNSpecificConventions

	 នៅក្នងុអនុសញ្ញានែះ	ការការពារ		គឺសំដៅតែទៅលើការរកែសាសន្តភិាពរបស់អង្គការសហបែជាជាតិបុ៉ណោ្ណោះ	លើកលែង	
តែអង្គការសហបែជាជាតិបានបែកាសពី	 "ហានិភ័យពិសែស"	 ដែលតមែូវការមិនអាចអនុវត្តទៅបាន	 ។	 ពិធីសារនែះ 
កែតមែូវកំហុសធំៗនៅក្នុងអនុសញ្ញា	 និងពងែីកការការពារតាមផ្លូវចែបាប់បន�ែមចំពោះបែតិបត្តិការទាំងអស់របស់អង្គការ													 
សហបែជាជាតចិាបព់កីារផ្តលជ់នំយួមនសុែសធមក៌្នងុពែលមានគែះអាសន្នរហតូដលក់ារកសាងសន្តភិាព	នងិការចែកចាយ 
ជំនួយមនុសែសធម៌	គោលនយោបាយ	និងជំនួយអភិវឌែឍន៍	។		

 	 ដែលជាលិខិតុបករណ៍ដច់ដោយឡែកមួយស�ិតកែមអនុសញ្ញាស្តីពី
ពាណិជ្ជកម្មធញ្ញជាតិឆ្នាំ1995	 ដែលអនុវត្តដោយគណៈកមា្មាធិការទទួលបន្ទុកជំនួយសែបៀងអាហារតាមរយៈលែខាធិការ 
ដ្ឋានរបស់កែុមបែឹកែសាធម្មនុញ្ញជាតិអន្តរជាតិ	(IGC)។

 	 ស្តីពីការផ្តល់ធនធានទូរគមនាគមន៍សមែប់កាត់បន�យគែះមហន្តរាយ	 និងបែតិបត្តិ	
ការផ្ដល់	ជំនួយសងែ្គោះ	ឆ្នាំ1998	តែូវបានអនុម័តដោយសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីទូរគមនាគមន៍សមែប់ពែលមាន	
គែះអាសន្នឆ្នាំ	1998	និងចូលជាធរមានថ្ងែទី8	ខែមករា	ឆ្នាំ	2005,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសន្ធិសញ្ញា,	vol.	2296,	
ទំព័រ	5។	www.unhcr.org/refworld/publisher,ICET98,,,41dec59d4,0.html

  		តែូវបានអនុវម័ត	
ដោយសន្និសីទអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីបរិសា្ថាន	 និងការអភិវឌែឍ,	 ទីកែុងរីយ៉ូដឺសាណែរ៉ូ,	 ចាប់ពីថ្ងែទី4	 ដល់ថ្ងែទី	 14	
ខែមិថុនា	 ឆ្នាំ1992,	 ដែលទទួលយកដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហបែជាជាតិនៅក្នុងសែចក្ដីសមែចលែខ	 47/195	
ចុះថ្ងែទី22	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ1992,	 ចូលជាធរមានថ្ងែទី	 21	ខែមីនា	ឆ្នាំ	 1994,	 អង្គការសហបែជាជាតិ,	សំណុំសន្ធិសញ្ញា,	 vol.	
1771,	ទំព័រ				107	។	http://unfccc.int/essential_background/convention/items/2627.php

 	 តែូវបានអនុម័តដោយកិច្ចបែជុំលើកទី	 3	 នែសន្និសីទរវាងភាគីទាំង	
ឡាយនែអនុសញ្ញាកែបខ័ណ្ឌ,	 ទីកែុង	 Kyoto,	បែទែសជប៉ុន	 ចុះថ្ងែទី11	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ1997,	 ចូលជាធរមានថ្ងែទី16	ខែកុម្ភៈ	
ឆ្នាំ	 2005,	អង្គការសហបែជាជាតិ,	សន្ធិសញ្ញាជាខែសែ,	 vol.	 2303,	ទំព័រ	 148	។	http://unfccc.int/essential_back-
ground/kyoto_protocol/items/1678.php

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ១៖ ឯកសារសំខាន់ៗដ្លបង្ហាញអំពីធម្មនុពា្ញ មនុស្សធម៌
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

 
	 UNFCCC	 និងពិធីសារកែុង	 Kyoto	 ដោះសែយតមែូវការជាបនា្ទាន់ចំពោះការអនុវត្តការកែសមែួលបមែបមែួល	
អាកាសធាតុ	និងយុទ្ធសាស្តែកាត់បន�យហានិភ័យ	ពែមទាំងការកសាងសមត�ភាព			និងសមត�ភាពកែកឈរឡើងវិញ
ដោយខ្លួនឯងនៅតាមមូលដ្ឋាន	ជាពិសែសនៅក្នុងបែទែសនានាដែលងយកើតមានគែះធម្មជាតិផែសែងៗ	។	ចំណុចនែះ
សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើយុទ្ធសាស្តែកាត់បន�យគែះមហន្តរាយ	និងការគែប់គែងហានិភ័យ	ជាពិសែសទាក់ទងនឹងបមែបមែួល
អាកាសធាតុ	។	

4.2.គោលការណ៍ និងគោលការណ៍ណេនាំរបស់អង្គការសហបេជាជាតិ និងរបស់អន្តររដ្ឋាភិបាល
ដេលតេូវបានអនុម័តជាផ្លូវការដទេទៀតស្តីពីគេះមហន្តរយ និងជំនួយមនុសេសធម៌

 
្ធ,	គោលការណ៍ណែនាំ,	សែចក្ដីសមែចលែខ	46/182	របស់មហាសន្និបាត	ចុះថ្ងែទី	19	ខែធ្នូ	ឆ្នាំ	1991។	www.

reliefweb.int/ocha_ol/about/resol/resol_e.html

 គោលការណ៍ណែនាំនែះបាននាំទៅដល់ការបង្កើតការិយល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុសែសធម៌អង្គការសហបែជាជាតិ	
ដែលបានកា្លាយទៅជាការិយល័យអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកសមែបសមែួលកិច្ចការមនុសែសធម៌	(OCHA)	ក្នុងឆ្នាំ	
1998	។
 
 		ការកសាងសមត�ភាពងើបឡើងវិញរបស់បែទែស		និងសហគមន៍
កែយពីគែះមហន្តរាយផែសែងៗ	 តែូវបានអនុម័តដោយសន្និសីទពិភពលោកស្តីពីការកាត់បន�យគែះមហន្តរាយឆ្នាំ	
2005	។	www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

 	ក្នងុការដក់បញ្ចលូ	ការកាត់បន�យ	
ហានិភ័យនែគែះមហន្តរាយទៅក្នងុការអនុវត្តកម្មវិធីឆ្លើយតប	ការសា្តារឡើងវិញ	និងការតែៀមបង្ការគែះអាសន្ន	និងដក់
បញ្ចូលកែបខ័ណ្ឌនោះទៅក្នុងការអភិវឌែឍន៍បែកបដោយនិរន្តរភាព	 និងការកសាងសមត�ភាពដើមែបីឲែយមានលទ្ធភាពងើប 
ឡើងវិញ	។

 
,	អនុម័តដោយ	សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី	30	

របស់កាកបាទកែហម	 និងអឌែឍចន្ទកែហម	 (ដែលរួមបញ្ចូលរដ្ឋភាគីទាំងឡាយនែអនុសញ្ញាទីកែុងហែសឺណែវ)	 ។	 www.
ifrc.org/what/disasters/idrl/index.asp

4.3.កេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ គោលការណ៍ណេនាំ និងគោលការណ៍មនុសេសធម៌ស្តីពីគេះ 
មហន្តរយ និងជំនួយមនុសេសធម៌

 
	(សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធទី	2	៖	កែមសីលធម៌	នៅទំព័រ	368)។

 ,		អនុម័តដោយសន្នសីិទ	
អន្តរជាតិលើកទី	20	របស់កាកបាទកែហម	។	www.ifrc.org/what/values/principles/index.asp។
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 ,			ភាពជាដែគូគណនែយែយភាព
មនុសែសធម៌	(អង្គភាពស្វយ័គែប់គែងអន្តរជាតិផ្នែកមនុសែសធម៌រួមទំាងការបញ្ជាក់ផងដែរ)។		www.hapinternational.org
 

 ,	 អនុម័តដោយសន្និសីទទីកែុង	 Stock-
holm	 របស់បែទែសមា្ចាស់ជំនួយ,	 ទីភា្នាក់ងរសហបែជាជាតិ,	 អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល	 និងចលនាកាកបាទកែហម	
និងអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ	 និងតែូវបានចុះហត�លែខាដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុប	 និងរដ្ឋចំនួន	 16	 ។	 www.goodhu-
manitariandonorship.org

 ,	 អនុម័តនៅក្នងុកិច្ចបែជំុវែទិកាមនុសែស	
ធម៌ពិភពលោកខែកក្កដ	 ឆ្នាំ2007	 (យន្តការពិភាកែសារវាងអង្គការសហបែជាជាតិ	 និងអង្គការមនុសែសធម៌មិនមែនអង្គការ
សហបែជាជាតិ)	។	www.globalhumanitarianplatform.org/ghp.html

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ១៖ ឯកសារសំខាន់ៗដ្លបង្ហាញអំពីធម្មនុពា្ញ មនុស្សធម៌
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣

កេមសីលធម៌
សមេប់ចលនាកាកបាទកេហម និងអឌេឍចន្ទកេហមអន្តរជាតិ និងអង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការផ្តល់ជំនួយសង្គេះពេលមនគេះមហន្តរយ

 ឯកសារនែះរៀបចំរួមគា្នារដោយសហព័ន្ធសង្គមកាកបាទកែហម	និងអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ	 និងគណៈកមា្មាធិការ
អន្តរជាតិកាកបាទកែហម11

1 .ឧបត្ថម្ភដោយ ៖ អង្គការការីតាសអន្តរជាតិ *ស្វាជំនួយកាតូលិក *សហព័ន្ធកាកបាទក្ហម និងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ 

*សម្ព័ន្ធសង្្គោះកុមារអន្តរជាតិ * Lutheran World Federation *Oxfam *The World Council of church 

*គណៈកម្មការអន្តរជាតិកាកបាទក្ហម (*សមាជិក គណៈកម្មការសម្បសមួ្លសម្ប់គម្ងឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌) ។
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គោលបំណង ៖

	 កែមសីលធម៌នែះស្វែងរកការការពារបទដ្ឋានឥរិយបថទំាងឡាយរបស់យើង	។		កែមនែះមិនមែនជាការរៀបរាប់ពិសា្តារ
ពីការបែតិបត្តិ	ដូចជារបៀបដែលគួរគណនាពីរបបអាហារ	ឬ	ការបង្កើតជំរំជនភៀសខ្លួននោះទែ	។	តែវាស្វែងរកការរកែសាឲែយ	
បាននូវបទដ្ឋានដែលឯករាជែយ	មានបែសិទ្ធភាព	និងមានឥទ្ធពិលខ្ពស់ដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល			និងចលនាកាកបាទ
កែហម	និងអឌែឍចន្ទកែហមដែលឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយនោះចង់បាន។	នែះគឺជាកែុមស្ម័គែចិត្តមួយដែលតែវូបាន	
ពងែឹងតាមរយៈឆន្ទៈរបស់អង្គការដែលទទួលសា្គល់វាដើមែបីរកែសាបាននូវបទដ្ឋានដូចបានចែង	ក្នុងកែមនែះ	។	

 នៅក្នុងពែឹត្តិការណ៍មានជម្លាះបែដប់អាវុធ	 កែមសីលធម៌នែះនឹងតែូវបានបកសែយ	 និងអនុវត្តដោយអនុលោម	
ទៅតាមចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	។

 កែមសីលធម៌តែូវបានបង្ហាញឲែយដឹងជាមុនសិន	 ។	 ឯកសារដែលដក់ភា្ជាប់	 គឺជាឧបសម្ព័ន្ធចំនួន	 3	 ដែលបរិយយពី				

បរិយកាសការងរដែលយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះ	 រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ជំនួយ	 និងអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលបង្កើតវា 
ឡើងក្នុងគោលបំណងសមែបសមែួលការផ្តល់ជំនួយមនុសែសធម៌ឲែយមានបែសិទ្ធភាព	។

និយមន័យ 
	 អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល	 (NGO)	 ៖	 អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសៀវភៅទីនែះ	 គឺសំដៅលើអង្គការទាំង	
ឡាយទាំងជាតិ	និងអន្តរជាតិ	ដែលតែូវបានបង្កើតឡើងដច់ដោយឡែកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់បែទែសនោះ	។	

 	សមែប់គោលបំណងននៅក្នុងអត�បទនែះពាកែយថ	ទីភា្នាក់ងរ
មនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលតែូវបានបង្កើតឡើងដើមែបីបញ្ចូលសមាសភាពនែចលនា			កកាបាទកែហម				និងអឌែឍចន្ទ
កែហមអន្តរជាតិ	ដែលគណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ	សហព័ន្ធកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ	និងសង្គម
អឌែឍចន្ទកែហម	និងបែទែសជាសមាជិក	និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូចបានកំណត់ខាងលើ	។	
កែុមនែះផ្តាតជាពិសែសទៅលើសមាជិកទីភា្នាក់ងរផ្ដល់ជំនួយមនុសែសធម៌កែរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធក្នុង	
ការឆ្លើយតបនឹងគែះមហន្តរាយ	។

 			អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល	គឺសំដៅទៅលើអង្គការទាំងឡាយដែលបង្កើតឡើងដោយ
រដ្ឋាភិបាលចំនួនពីរ	 ឬ	ចែើន	 ។	 ដូច្នែះហើយ	 វារួមបញ្ចូលទាំងទីភា្នាក់ងរអង្គការសហបែជាជាតិ	 និងអង្គការ	 តាមតំបន់	
ទាំងអស់	។	

 	គែះមហន្តរាយ	 គឺជាហែតុការណ៍វិនាសកម្មមួយដែលបង្កឲែយបាត់បង់អាយុជីវិត	ភាពទុក្ខសោក 
និងការឈឺចាប់ទៅលើមនុសែសយ៉ាងចែើន	និងបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់សមា្ភារៈទាំងឡាយ	។	

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ២៖ ក្មសីលធម៌
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

កេមសីលធម៌ 
គោលការណ៍សីលធម៌សមេប់ចលនាកាកបាទកេហម និងអឌេឍចន្ទកេហមអន្តរជាតិនិងអង្គការ

មិនមេនរដ្ឋាភិបាលក្នុងកម្មវិធីឆ្លើយតបនឹងគេះមហន្តរយ

	 សិទ្ធិទទួលបានជំនួយមនុសែសធម៌	 និងផ្តល់ជំនួយមនុសែសធម៌	 គឺជាគោលការណ៍គែឹះផ្នែកមនុសែសធម៌ដែលបែជាពលរដ្ឋ 
គែប់រូបនៅគែប់បែទែសទាំងអស់តែូវមាន	។		ក្នុងនាមជាសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិ		យើងទទួលសា្គល់កាតព្វកិច្ចរបស់	
យើងក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុសែសធម៌នៅពែលណដែលមានតមែូវការ	។	ហែតុនែះហើយសែចក្តីតែូវការលទ្ធភាពទទួលបាន 
ដោយគា្មានការរារាំងសមែប់បែជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	 គឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលតែូវអនុវត្តការទទួល 
ខុសតែូវនោះ	។	កមា្លាំងចិត្តចមែបងនែការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះគែះមហន្តរាយ	គឺដើមែបីសមែលការឈឺចាប់របស់	
មនុសែសដែលក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកដែលមានលទ្ធភាពតិចតួចបំផុត	ក្នុងការកែកឈរទប់ទល់ទៅនឹងភាពតានតឹង 
ដែលបណ្តាលមកពីគែះមហន្តរាយ	។	នៅពែលយើងផ្តល់ជំនួយមនុសែសធម៌	វាមិនមែនជាសកម្មភាពដែលបែកាន់បកែសពួក	 
ឬ	សកម្មភាពនយោបាយនោះទែ	ហើយក៏មិនគួរមើលឃើញក្នុងផ្លូវបែបនោះដែរ	។	

2.	ជំនួយតែវូបានផ្តល់ឲែយដោយមិនគិតពីពូជសាសន៍	ជំនឿសាសនា	ឬ	សញ្ជាតិរបស់អ្នកទទួលឡើយ	ហើយក៏មិនមានការបែង 
ចែកដោយមិនតែឹមតែូវនូវបែភែទជំនួយណមួយនោះដែរ។	 អាទិភាពជំនួយតែូវបានគណនាដោយឈរលើមូលដ្ឋាននែ 
តមែូវការតែមួយមុខគត់់៖

	 ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន		យើងងផ្តល់ជំនួយសង្គែះដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននែការបា៉ាន់បែមាណយ៉ាងល្អិតល្អន់ 
ពីតមែូវការរបស់ជនរងគែះដោយសារគែះមហន្តរាយ	 និងសមត�ភាពក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានសែប់	 ដើមែបីឆ្លើយតប	ទៅ 
នឹងតមែូវការទាំងនែះ	។	នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាំងមូល	យើងនឹងបង្ហាញពីការគិតគូរនានាអំពីសមមាតែភាព	។	ការ 
ឈឺចាប់របស់មនុសែសនឹងតែូវបានសមែលនៅគែប់ពែលដែលរកឃើញ	 ។	 ជិវិតមនុសែសមា្នាក់ៗ	 គឺមានតម្លែណស់នៅក្នុង 
បែទែសមួយ	ក៏ដូចជានៅក្នុងបែទែសដទែទៀតផងដែរ	។	ដូច្នែះការផ្តល់ជំនួយរបស់យើងនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីកមែិតនែការ 
ឈឺចាប់ដែលការផ្តល់ជំនួយនែះស្វែងរកដើមែបីលុបបំបាត់វា	។	ក្នុងការអនុវត្តវិធីសាសែ្តនែះយើងទទួលសា្គល់ពីតួនាទី	ស	ំខាន់ 
របស់សែ្តីនៅក្នុងសហគមន៍ដែលបែឈមមុខនឹងគែះមហន្តរាយ	 ហើយដំណើរការនែះនឹងធ្វើឲែយបែកដថតួនាទីនែះតែូវ 
បានគាំទែ	 និងមិនតែូវបានលុបបំបាត់ដោយកម្មវិធីជំនួយរបស់យើងឡើយ	 ។	 ការអនុវត្តគោលនយោបាយជាសកល	
អពែយាកែឹត	 និងឯករាជែយបែបនែះអាចមានបែសិទ្ធភាពលុះតែណតែយើង	 និងដែគូររបស់យើងមានលទ្ធភាពទទួលបាន 
ធនធានចាំបាច់នានាដើមែបីផ្តល់ជំនួយសងែ្គោះស្មើភាពគា្នា	 និងអាចជួបជាមួយជនរងគែះដោយសារគែះមហន្តរាយទាំង
អស់	។
 

 

	 ជំនួយមនុសែសធម៌នឹងតែវូផ្តល់ឲែយដោយផ្អែកលើសែចក្តតីែវូការចំាបាច់របស់បុគ្គល	គែសួារ	និងសហគមន៍	។			ដោយមិន	បែឆំង 
ទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងទសែសនៈនយោបាយ	ឬ	សាសនា	យើងសូមបែកាស	
ថ	 ជំនួយនឹងមិនពឹងផ្អែកទៅការបែកាន់យកទសែសនៈទាំងនោះរបស់អ្នកទទួលឡើយ	 ។	 យើងនឹងមិនសនែយាផ្តល់ឲែយ	 ឬ	
ចែកចាយជំនួយដើមែបីគាំទែ	ឬ	ទទួលយកគោលគំនិតផ្នែកនយោបាយ	ឬ	សាសនាណមួយឡើយ	។
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	 បណ្តាទភីា្នាកង់រមនសុែសធមម៌និមែនរដ្ឋាភបិាល	គជឺាទភីា្នាកង់រទាងំឡាយដែលធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជែយព	ីរដ្ឋាភបិាល	។ 
ដូច្នែះហើយ	 ទើបយើងបានបង្កើតគោលការណ៍	 និងយុទ្ធសាសែ្តសមែប់យើងអនុវត្តដោយផ្ទាល់ហើយយើងមិនស្វែងរក 
ការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលណមួយឡើយ	លើកលែងតែគោលនយោបាយនោះ	សែបគា្នានឹងគោល	
នយោបាយឯករាជែយរបស់យើង	 ។	យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲែយគែបែើបែស់យើង	 ឬ	 បុគ្គលិករបស់យើងដោយចែតនា	 ឬ	
តាមរយៈការមិនអើពើក្នុងការបែមូលព័ត៌មានស្តីពីនយោបាយយោធា	 ឬ	 ដែលមានលក្ខណៈងយប៉ះទង្គិចផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច
សមែប់រដ្ឋាភិបាល	ឬ	អង្គការផែសែងៗដែលអាចបមែើឲែយគោលបំណងណមួយកែពីគោលបំណងទាំងឡាយដែលបមែើ
ផ្នែកមនុសែសធម៌តែមួយមុខ	 ឬ	យើងមិនធ្វើសកម្មភាពដែលជាឧបករណ៍សមែប់គោលនយោបាយបរទែសរបស់រដ្ឋាភិបាល
ដែលជាអ្នកផ្តល់ជំនួយជាដច់ខាត	 ។	 យើងនឹងបែើបែស់ជំនួយដែលយើងទទួលបានដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងសែចក្តីតែូវ 
ការជាក់ស្តែង	 ហើយជំនួយនែះនឹងមិនតែូវបានបែើបែស់ទៅតាមការបញ្ជាណមួយដោយសារតែគែតែូវការបោះចោល 
របស់របរបែើបែស់	ដែលលើសពីតមែូវការរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ		ឬ			ទៅតាមផលបែយោជន៍នយោបាយរបស់មា្ចាស់ជំនួយ
ជាក់លាក់ណមួយឡើយ	។	យើងឲែយតម្លែ	 និងលើកកម្ពស់ការផ្តល់ឲែយដោយស្ម័គែចិត្តទាំងកមា្លាំងពលកម្ម	និងហិរញ្ញវត�ុពី
សំណក់បុគ្គលទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដើមែបីគាំទែការងររបស់យើង	 និងទទួលសា្គល់ឯករាជែយភាពនែសកម្មភាពដែល
បានលើកកម្ពស់តាមរយៈទឹកចិត្តស្ម័គែចិត្តដូចនែះ	 ។	 ដើមែបីការពារឯករាជែយភាពរបស់យើង	 យើងនឹងរិះរកមធែយាបាយ 
	ដើមែបីជៀសវាងការពឹងផ្អែកទៅលើបែភពផ្តល់មូលនិធិតែមួយគត់នោះ	។
 

 

	 យើងនឹងខិតខំបែឹងបែងគោរពវបែបធម៌	 រចនាសម្ព័ន្ធ	 និងទំនៀមទមា្លាប់របស់សហគមន៍	 និងបែទែសទាំងឡាយ	

ដែលយើង	កំពុងធ្វើការជាមួយ	។	

 

	 ទោះស�តិក្នងុគែះមហន្តរាយក៏ដោយបែជាជន	និងសហគមន៍ទំាងអស់មានទំាងសមត�ភាព	និងភាពងយរងគែះ	។ 
នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន	យើងនឹងពងែឹងសមត�ភាពទាំងនែះតាមរយៈការជួលបុគ្គលិកក្នុងសែុកឲែយទិញសមា្ភារៈក្នុង
មូលដ្ឋាន	 និងការធ្វើជំនួញជាមួយកែុមហ៊ុនក្នុងសែុក	 ។	 ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន	យើងនឹងធ្វើការតាមរយៈទីភា្នាក់
ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងសែុកដែលជាដែគូក្នុងការរៀបចំផែនការ	និងការអនុវត្ត	ហើយសហការជាមួយរចនា
សម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងករណីដែលសមសែប	 ។	យើងនឹងផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ទៅលើការសមែបសមែួលសមសែប	
ក្នុងការឆ្លើយតបរបស់យើងទៅនឹងគែះអាសន្ននានា	 ។	 នែះជាវិធីសាសែ្តមួយល្អបំផុតនៅក្នុងបណ្តាបែទែសទាំងឡាយ
ដែលពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការចូលរួមដោយផ្ទាល់	 ក្នុងការបែតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយសងែ្គោះ	 ហើយតែូវដក់បញ្ចូលអ្នកតំណង	 
របស់សា្ថានប័នអង្គការសហបែជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

 ជនំយួសមែបឆ់្លើយតបទៅនងឹគែះមហន្តរាយមនិគរួមានការរាងំខ្ទបច់ពំោះអ្នកទទលួនោះទែ	។	ជនំយួសងែ្គោះដែលមាន	 
បែសិទ្ធភាព			និងការសា្តារឡើងវិញបែកបដោយនិរន្តរភាពអាចសមែចបានល្អបំផុតតែនៅកន្លែងដែលអ្នកទទួលផលគោលដៅ 
តែូវបានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងការរៀបចំការគែប់គែង	និងអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយប៉ុណោ្ណោះ	។	យើងនឹងខិតខំពុះពារសមែច 
ឲែយបាននូវការចូលរួមពែញលែញរបស់សហគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយសង្គែះ	និងការសា្តារឡើងវិញរបស់យើង	។	

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ២៖ ក្មសីលធម៌
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

8.ជំនួយសង្គែះតែូវតែពុះពារកាត់បន�យភាពងយរងគែះចំពោះគែះមហន្តរាយនាពែលអនាគត	ក៏ដូចជាឆ្លែីយទៅនឹង 
តមែូវការផែសែងៗផងដែរ៖

	 សកម្មភាពជំនួយសងែ្គោះទាំងអស់សុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធភាព	 សមែប់ការអភិវឌែឍរយៈពែលវែងមិនថ	
វិជ្ជមានឬ	 អវិជ្ជមាននោះទែ។	ដោយសារមានការទទួលសា្គល់បែបនែះ	 យើងនឹងពុះពារអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយសងែ្គោះរបស់	
យើងដើមែបី	 	កាត់បន�យយ៉ាងសកម្មនូវភាពងយរងគែះរបស់អ្នកទទួលផលពីគែះមហន្តរាយក្នុងពែលអនាគត	ហើយ	 
ជួយបង្កើតរបៀបរបបរស់នៅដែលមាននិរន្តរភាព។	 យើងនឹងយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសទៅលើការពែួយបារម្ភនានាអំព ី
បរិសា្ថាននៅពែលយើងរៀបចំ	 និងគែប់គែងកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយសងែ្គោះនានា។	 	 យើងក៏នឹងខិតខំបែឹងបែងផងដែរក្នុងការ 
កាតប់ន�យជាអតបិរមានវូឥទ្ធពិលអវជិ្ជមានរបស់ជនំយួមនសុែសធមដ៌ោយស្វែងរកវធិជីៀសវាងភាពពងឹផ្អែករបសអ់្នកទទលួ 
ផលសមែប់រយៈពែលវែងទៅលើជំនួយពីខាងកែ	។	

 

	 ជារឿយៗ		យើងដើរតួជាអ្នកទំនាក់ទំនងតាមសា្ថានប័នក្នងុភាពជាដែគូរវាងអ្នកទំាងឡាយដែលមានបំណងផ្តល់ជំនួយ	 
និងអ្នកទាងំឡាយដែលតែវូការជនំយួក្នងុពែលមានគែះមហន្តរាយផែសែងៗ	។		ហែតដុចូ្នែះហើយយើងតែវូចាបខ់្លនួយើងឲែយ		 
ទទួលខុសតែូវចំពោះបែភពទាំងពីរនែះ	។	ការដោះសែយរបស់យើងទាំងអស់ជាមួយអ្នកផ្តល់ជំនួយ	និងអ្នកទទួលជំនួយ	
តែូវឆ្លុះបញ្ចាំងឲែយឃើញពីឥរិយបថបើកចំហ	 និងមានតមា្លាភាព។	 យើងទទួលសា្គល់ពីភាពចាំចាប់នែការរាយការណ៍អំពី
សកម្មភាពរបស់យើងទាំងផ្នែកថវិកា	និងបែសិទ្ធភាពការងរ	។	យើងទទួលសា្គល់កាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាឲែយមានការតែួត	 
ពិនិតែយលើការចែកចាយជំនួយឲែយបានសមសែប	 និងអនុវត្តការបា៉ាន់បែមាណជាទៀងទាត់ពីឥទ្ធិពលនែជំនួយសមែប់
គែះមហន្តរាយ	 ។	 យើងក៏នឹងស្វែងរកវិធីធ្វើរបាយការណ៍ក្នុងលក្ខណៈបើកចំហមួយដោយផ្អែកលើបែសិទ្ធភាពការងរ 
របស់យើង	និងកតា្តាទាំងឡាយដែលរឹតតែបិត	ឬ	ធ្វើឲែយបែសើរឡើងនូវបែសិទ្ធភាពនោះ	។	កម្មវិធីរបស់យើងនឹងឈរលើ
បទដ្ឋានវិជា្ជាជីវៈ	 និងជំនាញឯកទែសលំដប់ខ្ពស់ក្នុងគោលបំណងកាត់បន�យជាអតិបរមានូវការខ្ជះខា្ជាយធនធានមាន 
តម្លែនានា	។

	 ការគោរពជនរងគែះដោយសារគែះមហន្តរាយថជាដែគូស្មើភាពគា្នាមួយនៅក្នងុការធ្វើសកម្មភាព	គឺមិនអាចខ្វះបាន 
ជាដច់ខាត	 ។	 	 នៅក្នុងព័ត៌មានផែសព្វផែសាយជាសាធារណៈរបស់យើង	 យើងតែូវបង្ហាញរូបភាព	 ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសា្ថានភាព	
គែះមហន្តរាយ	 ដោយក្នុងនោះសមត�ភាព	 និងទឹកចិត្តរបស់ជនរងគែះក្នុងគែះមហន្តរាយតែូវបានញ្ជាក់	 ដោយមិន 
គែន់តែបង្ហាញពីភាពងយរងគែះ	និងការភ័យខា្លាចរបស់ពួកគែបុ៉ណោ្ណោះទែ។	នៅពែលដែលយើងសហការជាមួយសារព័ត៌មាន	 
ផែសែងៗដើមែបីពងែឹងការឆ្លើយតបជាសាធារណៈ	 យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲែយមានការទាមទារពីខាងក្នុង	 ឬ	 ខាងកែក្នុង	 
គោលបំណងផែសព្វផែសាយជាសាធារណៈដើមែបីទាញយកផលបែយោជន៍ពីគោលការណ៍បែើបែស់ជំនួយសងែ្គោះទូទៅនោះ 
ឡើយ		។		យើងនឹងជៀសឲែយផុតពីការបែកួតបែជែងជាមួយទីភា្នាក់ងរនានាដែលឆ្លើយតបនឹងគែះមហន្តរាយក្នុងការ 
ផែសព្វផែសាយតាមសារព័ត៌មាន	 ទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពនានាដែលអាចធ្វើឲែយខូចដល់សែវាកម្មដែលផ្តល់ដល់អ្នកទទួល	 ឬ	
ដល់សន្តិសុខបុគ្គលិករបស់យើង	ឬ	អ្នកទទួលផល	។
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បរិយាកាសការងារ
	 ដោយបានឯកភាពជាឯកតោភាគីក្នុងការពែយាយមអនុវត្តតាមកែុមដែលបានបែងចែងខាងលើ			យើងនឹងបង្ហាញនូវ	
គោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួនដូចខាងកែម	 ដែលពិពណ៌នាអំពីបរិយកាសការងរដែលយើងចង់ឃើញវាតែូវបង្កើត 
ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះ	 និងអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលជាគោលការណ៍	 គឺទីភា្នាក់ងរ	
ទាំង	ឡាយរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ	 ៖	 ក្នុងគោលបំណងសមែបសមែួលឲែយមានការចូលរួមបែកបដោយបែសិទ្ធភាពព ី
ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	 មិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះគែះមហន្តរាយ	 ។	 គោលការណ៍ណែនាំទាំងនែះ	
តែូវបានបង្ហាញសមែប់ជាមគ្គទែសក៍មួយ	 ។	 គោលការណ៍ណែនាំទាំងនែះមិនមែនជាចំណងផ្លូវចែបាប់នោះទែ	 ហើយ	
យើងក៏មិនរំពឹងទុកថ	រដ្ឋាភិបាល	និងអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយនឹងបង្ហាញពីភាពទទួលយកគោលការណ៍ណែនា ំ
នានាតាមរយៈការចុះហត�លែខាលើឯកសារណមួយនោះដែរ	 ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាគោលដៅមួយដែលតែូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅ 
រកក្នុងពែលអនាគត	 ។	 គោលការណ៍ណែនាំទាំងនែះតែូវបានបង្ហាញក្នុងសា្មារតីបើកចំហ	 និងសហបែតិបត្តិការ	 ដើមែបី 
ឲែយដែគូរបស់យើងបានដឹងពីទំនាក់ទំនងដ៏តែឹមតែូវដែលយើងស្វែងរក	។	

ឧបសម្ពន័្ធ១៖ អនុសាសន៍សមេប់រដ្ឋាភិបាលរបស់បេទេសដេលរងផលប៉ះពាល់ពីគេះមហន្តរយ

1.	 រដ្ឋាភិបាលគួរទទួលសា្គល់	និងគោរពសម្មភាពឯករាជែយ	មនុសែសធម៌	និង	អពែយាកែឹតរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែន 
រដ្ឋាភិបាល

 	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាល	 គឺជាសា្ថាប័នឯករាជែយ	 ។	 ឯករាជែយភាព	 និងអពែយាកែឹតភាពនែះគួរទទួលបាន 

ការគោរពពីរដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះ	។

	 បែសិនបើទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាល		តែូវអនុវត្តឲែយសែបពែញលែញទៅតាមគោលការណ៍មនុសែសធម៌ 
របស់ខ្លួនពួកគែគួរទទួលបានសិទ្ធិចែញចូលទៅជួបជនរងគែះដោយសារគែះមហន្តរាយឲែយបានឆប់រហ័ស	 និងដោយ 
អពែយាកែឹត	 ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជំនួយមនុសែសធម៌។	 ដោយសារជាផ្នែកមួយនែការអនុវត្តទំនួលខុសតែូវដោយ 
អធិបតែយែយភាព	 វាគឺជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះដែលមិនតែូវរាំងខ្ទប់ជំនួយបែបនែះទែ	 ហើយតែូវទទួលយក 
សកម្មភាពអពែយាកែឹត	 និងមិនពាក់ព័ន្ធនយោបាយរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាល។	 រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះ 
គួរតែសមែបសមែលួ	 ការចូលទៅដល់យ៉ាងឆប់រហ័សរបស់បុគ្គលិកសងែ្គោះ	 ជាពិសែសតាមរយៈការលើកលែងតមែូវការ 
នានា	 ដូចជាទិដ្ឋាការឆ្លង	កាត់ចូល	 និងចែញ	 ឬ	 តាមរយៈការរៀបចំឲែយមានការផ្តល់ទិដ្ឋាការទាំងនែះឲែយបានឆប់	 ។ 
រដ្ឋាភិបាលតែូវផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲែយមានការហោះហើរឆ្លងកាត់	 និងសិទ្ធិចុះចតសមែប់យន្តហោះដែលដឹកជញ្ជូនគែឿង 
ផ្គត់ផ្គង់	និងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយសងែះអន្តរជាតិសមែប់ដំណក់កាលផ្ដល់ជំនួយសងែ្គោះពែលមានគែះអាសន្ន	។	

3.រដ្ឋាភិបាលគួរសមែួលឲែយមានលំហូរទំនិញ	 និងព័ត៌មានទាន់ពែលវែលាក្នុងអំឡុងពែលមានគែះមហន្តរាយផែសែងៗ 

	 គែឿងផ្គត់ផ្គង់	និងបរិកា្ខារជំនួយសងែ្គោះតែូវបាននាំចូលទៅក្នុងបែទែសមួយសមែប់តែគោលបំណងជួយសមែលការ

ឈឺចាប់របស់មនុសែសប៉ុណោ្ណោះ	មិនមែនសមែប់ផលបែយោជន៍	ឬ	ការចំណែញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនោះទែ	។	

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ២៖ ក្មសីលធម៌
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

	 សមា្ភារៈផ្គត់ផ្គង់បែបនែះជាធម្មតាគួរតែូវបានអនុញ្ញាតឲែយឆ្លងកាត់ដោយសែរី	 និងដោយគា្មានការរឹតតែបិត	 និងមិនគួរ	
បែឈមនឹងការតមែូវនានា	ដូចជាលិខិតបញ្ជាក់បែភពដើម	ឬ	វិក្កយបតែពីកុងស៊ុល	អាជា្ញាប័ណ្ណនាំចូលនិង/ឬ		នាំចែញ	ឬ	
ការដក់កំហិតផែសែងៗទៀត	ឬ	ការយកពន្ធនាំចូលថ្លែចុះចត	ឬ	ការគិតថ្លែនៅកំពង់ផែឡើយ	។	

	 ការនំាចូលជាបណោ្តាះអាសន្ននូវឧបករណ៍ជួយសងែ្គោះដែលចំាបាច់	រួមមាន	រថយន្ត	យន្តហោះធុនសែល		និងឧបករណ៍	
ទូរគមនាគមន៍គួរតែូវបានសមែួលដោយរដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះដែលកំពុងទទួល	តាមរយៈការលុបចោល	ជាបណោ្តាះ	អាសន្ន	
នូវអាជា្ញាប័ណ្ណ	ឬ	ការរឹតតែបិតក្នុងការចុះឈ្មាះផែសែងៗ	ដូចគា្នានែះដែរ	 រដ្ឋាភិបាលមិនតែូវដក់កំហិតចំពោះការនាំចែញទៅ 
វិញនូវឧបករណ៍សងែ្គោះបនា្ទាន់នានានៅពែលចប់បែតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយសងែ្គោះ	។

	 ដើមែបីជួយសមែួលដល់ការផែសព្វផែសាយពីគែះមហន្តរាយ		រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះតែូវបានលើកទឹកចិត្តឲែយបង្កើត		េ្រហ្វកង់
វិទែយុជាក់លាក់ដែលអង្គការជំនួយផ្ដល់សងែ្គោះអាចនឹងបែើបែស់នៅក្នុងបែទែស	 និងសមែប់ការទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិ
ក្នងុគោលបំណងទំនាក់ទំនងការងរគែះមហន្តរាយ	 ហើយតែវូផែសព្វផែសាយពី្រហ្វកង់បែបនែះទៅដល់សហគមន៍ឆ្លើយតប
គែះមហន្តរាយឲែយបានមុនពែលមានគែះមហន្តរាយកើតឡើង		។			រដ្ឋាភិបាល	តែូវផ្តល់សិទ្ធិឲែយបុគ្គលិកជួយសង្គែះ 
បែើ	បែស់តាមគែប់មធែយាបាយទាំងអស់	ក្នុងការទាក់ទងដែលចាំបាច់សមែប់បែតិបត្តិការជួយសងែ្គោះរបស់ពួកគែ	។

 

	 ការធ្វើផែនការ	 និងការសមែបសមែួលជាទូទៅលើកិច្ចខិតខំបែងឹបែងផ្ដល់ជំនួយសងែ្គោះ	 គឺជាការទទួលខុសតែវូចុង 
កែយរបស់រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះ	។	ការធ្វើផែនការនិងការសមែបសមែួលអាចតែូវបានលើកកម្ពស់បែសិនបើទីភា្នាក់ងរ	 
មនុសែសធម៌	មិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីតមែូវការជំនួយសងែ្គោះ	និងបែព័ន្ធធ្វើផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាល		និង	
ការអនុវត្តកិច្ចខិតខំបែឹងបែងផ្នែកសងែ្គោះបនា្ទាន់	 ក៏ដូចជាព័ត៌មានស្តីពីហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខដែលពួកគែជួបបែទះ។	 
រដ្ឋាភិបាលតែូវបានជំរុញឲែយផ្តល់នូវព័ត៌ដូចនែះទៅឲែយទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាល	 ។	 ដើមែបីសមែលួឲែយមាន 
ការសមែបសមែួលដ៏មានបែសិទ្ធភាព	 និងការបែើបែស់ដោយបែសិទ្ធិផលនូវកិច្ចខិតខំបែឹងបែងផ្ដល់ជំនួយសង្គែះ		
រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះតែូវ	 បានជំរុញឲែយរៀបចំបង្កើតសា្ថាប័នទំនាក់ទំនងមួយនៅមុនពែលកើតមានគែះមហន្តរាយសមែប់
ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌	មិនមែនរដ្ឋាភិបាលថ្មីធ្វើការចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាជា្ញាធរជាតិ	។

5.ជំនួយសង្គែះពីគែះមហន្តរាយក្នុងសា្ថានភាពមានជម្លាះបែដប់អាវុធ 

	 ក្នុងសា្ថានភាពមានជម្លាះបែដប់អាវុធ	 	សកម្មភាពជំនួយសងែ្គោះតែូវបានគែប់គែងដោយបញ្ញត្តិផែសែងៗដែលពាក់ព័ន្ធ	
និងចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	។

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ អនុសាសន៍នានាសមេប់រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយ
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ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាល	 គឺជាសា្ថាប័នឯករាជែយ	 ដែលឯករាជែយភាព	 និងអពែយាកែតឹភាពរបស់គែគួរទទួលបាន 
ការគោរពពីរដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ជំនួយ	។	រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្តល់ជំនួយមិនតែវូបែើបែស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាល 
ក្នុងគោលបំណងពងែីកទសែសនៈនយោបាយ	ឬ	មនោគមវិជា្ជាណមួយឡើយ	។

	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលមូលនិធិ	 	និងជំនួយជាសមា្ភារៈពីរដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ជំនួយក្នុងសា្មារតីដូច 
ទៅនឹងអ្វីដែលពួកគែផ្តល់ដល់ជនរងគែះដោយសារគែះមហន្តរាយដែរ	 	ដែលជាផ្នែកមួយនែមនុសែសជាតិ	 និងឯករាជែយ 
ភាពនែសកម្មភាព	 ។	 ការអនុវត្តសកម្មភាពផ្ដល់ជំនួយសងែ្គោះ	 គឺជាការទទួលខុសតែូវចុងកែយរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែស 
ធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាល	 ហើយនឹងតែូវបានអនុវត្តសែបទៅតាមគោលនយោបាយនានា	 របស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិន	
មែនរដ្ឋាភិបាលនោះ	។

 រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ជំនួយគួរទទួលសា្គល់សារៈសំខាន់នែការទទួលយកកមែិតទទួលខុសតែូវមួយចំពោះសន្តិសុខ	 និង	
សែរីភាពនែការចែញចូលរបស់បុគ្គលិក	 និងទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ទីកន្លែងដែលកើតគែះ 
មហន្តរាយ	។	ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលគួរតែូវបានរៀបចំឲែយអនុវត្តការងរការទូតជា	មួយរដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់
ផ្ទះទាក់ទងនឹងបញ្ហានានាដូចនែះបែសិនបើចាំបាច់	។	

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ អនុសាសន៍សមេប់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល (IGOs)

	 ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយអង្គការសហបែជាជាតិ	 និងទីភា្នាក់ងរអន្តរ		 

រដ្ឋាភិបាលដទែទៀតដើមែបីធ្វើឲែយមានបែសិទ្ធភិាពដល់ការឆ្លើយតបទៅនឹងគែះមហន្តរាយ	 ។	 ពួកគែអនុវត្តដូចនែះក្នងុសា្មារតី 
នែភាពជាដែគូដែលគោរពចំពោះសុច្ចរិតភាព	 និងឯករាជែយភាពរបស់ដែគូទាំងអស់	 ។	 ទីភា្នាក់ងរអន្តររដ្ឋាភិបាល	
តែូវតែគោរពចំពោះឯករាជែយភាព	 និងអពែយាកែឹតភាពរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាល	 ។	 ទីភា្នាក់ងរអង្គការ 
សហបែជាជាតិ	 តែូវតែពិគែះយោបល់ជាមួយទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាល	 ក្នុងការរៀបចំផែនការផ្ដល ់
ជំនួយសងែ្គោះ	។

 

	 ជានិច្ចកាលទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមានអាណត្តិក្នុងការផ្តល់កែបខ័ណ្ឌសមែបសមែួលរួមចំពោះ
គែះមហន្តរាយនានាដែលតមែូវឲែយមានការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិនោះទែ	។			ការទទួលខុសតែវូនែះធា្លាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាល 
មា្ចាស់ផ្ទះនិងអាជា្ញាធរអង្គការសហបែជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ។	 ពួកគែតែវូបានជំរុញឲែយផ្តលស់ែវាកម្មនែះឲែយទាន់ពែលវែលា	 និង
មានបែសិទ្ធភាពដើមែបីបមែើដល់រដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់	ពែមទំាងសហគមន៍ដែលឆ្លើយតបនឹងគែះមហន្តរាយថ្នាក់	 
ជាតិ	និងអន្តរជាតិ។	ក្នុងករណីណក៏ដោយទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលតែូវខិតខំបែឹងបែងឲែយអស់ពីលទ្ធភាព 

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ២៖ ក្មសីលធម៌
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

ដើមែបីធានាឲែយមានការសមែបសមែួលបែកបដោយបែសិទ្ធភាពទៅលើសែវាកម្មរបស់ពួកគែផ្ទាល់។	 ក្នុងសា្ថានភាពមាន	
ជម្លាះបែដប់អាវុធ		សកម្មភាពផ្ដល់ជំនួយសងែ្គោះតែូវបានគែប់គែងដោយបទបញ្ញតិ្តក្នុងចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	។	

 

	 នៅទីណដែលសែវាសន្តិសុខតែូវបានផ្តល់ដល់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល	សែវានែះគួរតែពងែីកទៅដល់ដែគូទីភា្នាក់ងរ
មនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងបែតិបត្តិការនៅកន្លែងដែលមានការស្នើសុំឲែយធ្វើដូច្នែះ	។

 

	 អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល	 តែូវបានជំរុញឲែយចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់	 ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីឆ្លើយតបគែះ 

មហន្តរាយ	 ដែលមានបែសិទ្ធភាពជាមួយនឹងដែគូបែតិបត្តិរបស់ទីភា្នាក់ងរមនុសែសធម៌មិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុង 
បែតិបត្តិការ	។
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ឧបេបសម្ព័ន្ធទី ៣

ពាកេយកាត់ និងអកេសរកាត់
ACT	 	 ការពែយាបាលរួមគា្នាដោយផ្អែកលើ	Artemisinin	 	 	

ALNAP		 បណ្តាញសិកែសាសកម្មដើមែបីគណនែយែយភាព	និងសា្នាដែអនុវត្តសកម្មភាពមនុសែសធម៌

ART		 	 ការពែយាបាលដោយបែើថ្នាំសមា្លាប់មែរោគ

ARV		 	 ថ្នាំពនែយារជីវិត

BCPR			 ការិយល័យទទួលបន្ទុកទប់សា្កាត់វិបត្តិ	និងការសា្តារឡើងវិញ	(UNDP)

BEmOC		 ការថែទាំពែលសមែលកូនក្នុងលក្ខណៈសងែ្គោះបនា្ទាន់ចាំបាច់បំផុត

BMI		 	 សន្ទសែសន៍ទម្ងន់ខ្លួនធៀបនឹងកម្ពស់	

BMS		 	 អាហារជំនួសទឹកដោះមា្តាយ

BTS		 	 សែវាបញ្ចូលឈាម

CDC		 	 មជែឈមណ្ឌលគែប់គែង	និងបង្ការជំងឺ

CE-DAT		 មូលដ្ឋានទិន្នន័យស្តីពីគែះអាសន្នស្មុគសា្មាញ	

CEDAW		 អនុសញ្ញាស្តីពីការបំបាត់រាល់ទមែង់នែការរីសអើងបែឆំងនឹងសែ្តីភែទ

CEmOC		 ការថែទាំពែលសមែលកូនក្នុងលក្ខណៈសងែ្គោះបនា្ទាន់ឆប់រហ័យ

CFR		 	 អតែមរណភាពតាមករណី

CHW		 	 ភា្នាក់ងរសុខភាពក្នុងសហគមន៍

CIHL		 	 ចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិបវែណី

cm		 	 សង់ទីម៉ែតែ

CMR		 	 អតែមរណភាពដំបូង

CRC		 	 អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

CRPD			 អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ

CRS		 	 អង្គការសែវាជំនួយសង្គែះកាតូលិក

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ៣៖ ពាក្យកាត់ និង អក្សរកាត់
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ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការឆ្លើយតបផ្ន្កមនុស្សធម៌

CTC		 	 	 មជែឈមណ្ឌលពែយាបាលជំងឺអាសន្នរោគ
DAC	 	 	 គណៈកមា្មាធិការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌែឍន៍	
DPT		 	 	 ជំងឺខាន់សា្លាក់	ក្អកមាន់	និងតែតាណូស
ECB		 	 	 ការកសាងសមត�ភាពសង្គែះបនា្ទាន់	(គមែង)
ENA		 	 	 ការបា៉ាន់បែមាណពីតមែូវការអាហារូបត�ម្ភក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន
EPI		 	 	 កម្មវិធីពងែីកការចាក់ថ្នាំបង្ការ
ETAT		 	 	 បែព័ន្ធតាមដន	បា៉ាន់បែមាណ	និងពែយាបាលក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	
EWARN		 	 ការពែមានជាមុន
FANTA		 	 ជំនួយបច្ចែកទែសសែបៀងអាហារ	និងអាហារូបត�ម្ភ
FAO		 	 	 អង្គការសែបៀងអាហារ	និងកសិកម្មអង្គការសហបែជាជាតិ
FTE		 	 	 សមមូលនឹងពែញម៉ាង	
GMO		 	 	 សពា៌ង្គកាយបង្កាត់ពូជ
HAP		 	 	 ភាពជាដែគូគណនែយែយភាពមនុសែសធម៌
HIS		 	 	 បែព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល
IASC		 	 	 គណៈកមា្មាធិការអចិន្តែយ៍អន្តរទីភា្នាក់ងរ
ICC		 	 	 តុលាការពែហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ
ICCPR			 	 កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ	និងសិទ្ធិនយោបាយ
ICERD		 	 អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការបំបាត់រាល់ទមែង់នែការរីសអើងបែឆំងពូជសាសន៍
ICESCR		 	 កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសែដ្ឋកិច្ច	សង្គមកិច្ច	និងវបែបធម៌
ICRC			 	 	 គណៈកមា្មាធិការកាកបាទកែហមអន្តរជាតិ
ICVA		 	 	 កែុមបែឹកែសាអន្តរជាតិរបស់ទីភា្នាក់ងរស្ម័គែចិត្ត
IDLO		 	 	 អង្គការអភិវឌែឍន៍ចែបាប់អន្តរជាតិ
IDP		 	 	 ជនភៀសខ្លួនក្នុងបែទែស
IFE		 	 	 ការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារកក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន
IFPRI			 	 វិទែយាសា្ថានសែវជែវគោលនយោបាយសែបៀងអាហារអន្តរជាតិ
IFRC		 	 	 សហព័ន្ធកាកបាទកែហម	និងសង្គមអឌែឍចន្ទកែហមអន្តជាតិ
IGC		 	 	 កែុមបែឹកែសាធម្មនុញ្ញជាតិអន្តរជាតិ
IHL		 	 	 ចែបាប់មនុសែសធម៌អន្តរជាតិ	
IMAI		 	 	 ការគែប់គែងរួមលើជំងឺមនុសែសពែញវ័យ	
IMCI		 	 	 ការគែប់គែងរួមលើជំងឺកុមារ
IMPAC		 	 ការគែប់គែងរួមលើការមានផ្ទែពោះ	និងការសមែលកូន	
INEE		 	 	 បណ្តាញអន្តរទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអប់រំក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	
IPC		 	 	 ការបង្ការ	និងការគែប់គែងការចម្លងមែរោគ
IRC		 	 	 គណៈកមា្មាធិការជួយសង្គែះអន្តរជាតិ
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IRS		 	 	 ការបាញ់ថ្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងផ្ទះ	
ISPO		 	 	 សមាគមន៍អន្តរជាតិទទួលបន្ទុកអវយវៈសិបែបនិម្មិត	និងសមា្ភារៈទែទែង់រាងកាយ
IYCF		 	 	 ការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារក	និងកុមារតូច
KM		 	 	 គីឡូម៉ែតែ
LBW		 	 	 ទារកកើតមិនគែប់ទម្ងន់
LEDS		 	 	 អំពូលភ្លើងបែើឌីយូតបញ្ចែញពន្លឺ	(អំពូល	LED)	
LEGS		 	 	 គោលការណ៍ណែនាំ	និងបទដ្ឋានស្ដីពីបសុសត្វក្នុងពែលមានគែះអាសន្ន	
LLIN		 	 	 មុងជែលក់ថ្នាំបណ្តែញសត្វល្អិតរយៈពែលយូរ
MISP		 	 	 កញ្ចប់សែវាកម្មដំបូងជាអបែបបរមា
MOH		 	 	 កែសួងសុខាភិបាល
MSF	 	 	 អង្គការគែូពែទែយគា្មានពែំដែន
MUAC			 	 ការវាស់តែង់ពាក់កណ្តាលដើមដែ
NCDS			 	 ជំងឺមិនឆ្លង
NCHS			 	 មជែឈមណ្ឌលជាតិទទួលបន្ទុកស�ិតិសុខាភិបាល
NFI		 	 	 របស់របរមិនមែនជាម្ហូបអាហារ
NGO		 	 	 អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
NICS		 	 	 បែព័ន្ធព័ត៌មានស្តីពីអាហារូបត�ម្ភក្នុងពែលមានវិបត្តិ
NRC		 	 	 កែុមបែឹកែសាជនភៀសខ្លួនបែទែសន័រវ៉ែសែស
NTU		 	 	 កមែិតល្អក់នែទឹក	(NEPHELOLOMETRIC	TURBIDITY	UNITS)
OAU		 	 	 អង្គការសាមគ្គីភាពអា្រហ្វិក	(បច្ចុបែបន្នជាសហភាពអា្រហ្វិក)
OCHA			 	 ការិយល័យអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកសមែបសមែួលកិច្ចការមនុសែសធម៌
OECD			 	 អង្គការសហបែតិបត្តិការ	និងអភិវឌែឍន៍សែដ្ឋកិច្ច
OHCHR		 	 ការិយល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសែស
ORS		 	 	 មែសៅអូរា៉ាលីត	(ORAL	REHYDRATION	SALTS)
PAHO			 	 អង្គការសុខភាពអាមែរិក	PAN
PEP		 	 	 វិធីទប់សា្កាត់មែរោគកែយពែលឆ្លង
PLHIV			 	 អ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍
PLWHA		 	 អ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍	និងអ្នកជំងឺអែដស៍	
PMTCT		 	 ការទប់សា្កាត់ការឆ្លង(មែរោគអែដស៍)ពីមា្តាយទៅកូន
POUWT		 	 ការធ្វើទឹកឲែយសា្អាតនៅកន្លែងបែើបែស់
Q&A		 	 	 គុណភាព	និងគណនែយែយភាព
RH		 	 	 សុខភាពបន្តពូជ
RNI		 	 	 ការទទួលទានសារធាតុចិញ្ចឹមគំរូ	
SCM		 	 	 ការគែប់គែងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់
SEEP			 	 ការអប់រំ	និងការលើកកម្ពស់សហគែសខា្នាតតូច	(បណ្តាញ)
SKAT		 	 	 មជែឈមណ្ឌលបែទែសស្វីសសមែប់បច្ចែកវិទែយាសមសែប

ឧបសម្ពន្ធ័ទី ៣៖ ពាក្យកាត់ និង អក្សរកាត់
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SMART		 	 ការតែួតពិនិតែយ	និងការបា៉ាន់បែមាណតាមបទដ្ឋានទៅលើជំនួយសង្គែះ	និងការផ្លាស់ប្ដូរ	

STIS		 	 	 ជំងឺកាមរោគ	
TB			 	 	 ជំងឺរបែង
TIG		 	 	 កែុមបែូតែអ៊ីនក្នុងឈាមដែលសាុំនឹងជំងឺតែតាណូល		
U5MR			 	 អតែមរណភាពកុមារអាយុកែម	5ឆ្នាំ
UDHR			 	 សែចក្តីបែកាសជាសកលពីសិទ្ធិមនុសែស
UN		 	 	 អង្គការសហបែជាជាតិ
UNAIDS		 	 កម្មវិធីរួមអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីមែរោគអែដស៍/ជំងឺអែដស៍
UN-DDR		 	 អង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកដកហូតអាវុធ	រំសាយកងទ័ព	និងធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញ	
UNDP	 	 	 កម្មវិធីអភិវឌែឍន៍សហបែជាជាតិ
UNFCCC		 	 អនុសញ្ញាកែបខ័ណ្ឌអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីបមែបមែួលអាកាសធាតុ
UNFPA		 	 មូលនិធិអង្គការសហបែជាជាតិបមែើបែជាជន
UN-HABITAT		កម្មវិធីតាំងទីលំនៅសមែប់មនុសែសរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ
UNHCR	 	 ការិយល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន	
	 	 	 	 (ទីភា្នាក់ងរ	សមែប់ជនភៀស	ខ្លួនរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ)
UNICEF	 	 មូលនិធិអង្គការសហបែជាជាតិសមែប់កុមារ
UNISDR		 	 យុទ្ធសាសែ្តអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហបែជាជាតិសមែប់កាត់បន�យគែះមហន្តរាយ	
USAID		 	 ទីភា្នាក់ងរសមែប់ការអភិវឌែឍន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមែរិក
VCA		 	 	 ការវិភាគពីភាពងយរងគែះ	និងសមត�ភាព
VIP		 	 	 បង្គន់ស្ដុកមានរន្ធខែយល់ចែញចូល	(បង្គន់អនាម័យ)
WASH		 	 ការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក	អនាម័យទូទៅ	និងអនាម័យខ្លួនបែណ
WEDC		 	 មជែឈមណ្ឌលទឹក	វិស្វកម្ម	និងអភិវឌែឍន៍	
WFH		 	 	 ទម្ងន់ធៀបនឹងកម្ពស់
WFP		 	 	 កម្មវិធីសែបៀងអាហារពិភពលោក
WHA		 	 	 សន្និបាតសុខភាពពិភពលោក
WHO	 	 	 អង្គការសុខភាពពិភពលោក
WSP	 	 	 ផែនការសុវត�ិភាពទឹក
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ពួកគែ	។	
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	 ទីជមែក	ការតំាងទីលំនៅ	និងរបស់របរមិនមែនជាសែបៀងអាហារ	-	សកម្មភាពផ្នែកសុខាភិបាល	។	ផ្នែកទំាងនែះរៀប
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ដោយវាផ្តល់ឲែយវិស័យមនុសែសធម៌នូវ

។
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