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ក្រសួងសុខាភិបាលសំដ្រងនូវការកោតសរសើរយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រចំោះស្ថ្រប័នាក់ព័ន្ធ 

ទាំងអស់សម្រ្រប់ការចូលរួម ផ្តល់ព័ត៌មានដ៏មានតម្ល្រក្នុងការរៀបចំសៀវភៅស្តីពីការ 

ថ្រទាំសុខភាពកុមាររងគ្រ្រះោយសរអំពើហិង្រសា ឬ អំពើរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ។ 
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TDS មួយថ្ង្របីដង
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១.៣.១.  ការបង្ហ្រញោយកុមារ .................................................... ១៨
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 តើសៀវភៅណែនាំនែះជាអ្វី?
សៀវភៅណ្រនំាន្រះនឹងជួយដល់អ្នកថ្រទំាកុមារ ដ្រលបានរងគ្រ្រះោយសរអំពើហិង្រសា។ 

អំព្រហិីង្រសាអាចមានទម្រង់ជាអំពើហិង្រសាផ្លវូកាយ ផ្លវូភ្រទ ឬ ផ្លវូចិត្ត វាក៏អាចាក់ព័ន្ធនឹង 

ការមិនអើពើ ឬ ការបោះបង់កុមារចោលផងដ្ររ។ នៅព្រលអ្នកជួបកុមារទាំងន្រះអ្នក 

គប្របីគិតដល់ភាពងយរងគ្រ្រះរបស់ពួកគ្រ។ អ្នកគួរថាទាំពួកគាដូចជាកូន ឬ សមាជិក 

គាួសាររបស់អ្នកដារ។

  គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់ផ្ដល់ការថែទាំដែល 
ផ្ដែតលើកុមារ

ការលើកកម្ពស់ឧត្តមបាោជន៍របស់កុមារ

ចូរធ្វើត្រអ្វីដ្រលល្អបំផុតសម្រ្រប់កុមារ ពិស្រសគឺសុវត្ថិភាព និងការរីកចម្រើនខាង 

ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។ ចូរស្ដ្រប់យោបល់របស់ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំ (លើកល្រងត្រ 

អ្នកសង្រស័យថ ពួកគ្រជាជនប្រព្រឹត្ត) ដើម្របីជួយដល់អ្នកក្នុងការសម្រ្រចចិត្ត។ ប្រើ 

សុភវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក ដើម្របីជ្រើសរីសយកវិធានការណដ្រលមានគ្រ្រះថ្ន្រក់តិចតួច 

បំផុត។

មិនត្រវូបន្ថ្រមការឈឺចាប់។ ជៀសវាងយកកុមារៅបពិនិត្រយ និងសមា្ភ្រសន៍ច្រើនដងព្រ្រះ 

ការធ្វើប្របន្រះកាន់ត្របង្កការឈឺចាប់ ថ្រមទៀតដល់កុមារដ្រលជាជនរងគ្រ្រះ។ នៅ 

ព្រលកុមារ ដ្រលត្រូវបានគ្ររំលោភបំានមកជួបអ្នក សូមកុំឱ្រយកុមារនោះរង់ចាំយូរ។  

សូមព្រយាយមោះស្រ្រយជាករណីបនា្ទ្រន់ លើកល្រងត្រ អ្នកកំពុងត្រមានអ្នកជំងឺមា្ន្រក ់

ផ្រស្រងទៀតដ្រលកំពុងស្ថតិក្នងុការគំរាមកំហ្រងដល់អាយុជីវិត។ ប្រសិនបើកុមារមានរបួស 

ធ្ងន់ធ្ងរ សូមបញ្ជូនកុមារៅបកន្ល្រងសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់។
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ការធានាសុវត្ថិាព

ាមធ្វើអ្វដី្រលអាចឱ្រយកុមារកាន់ត្រមានានិភ័យចំោះអំពើហិង្រសា។ ផ្ត្រតការចាប់ 

អារម្មណ៍ចំោះរោគសញ្ញ្រ និងរោគវិនិច្ឆ័យដ្រលអាចបង្កោយអំពើរំលោភបំាន និង 

ធ្វើការាមដន។

ប្រសិនបើអ្នកសង្រស័យថ ជនប្រព្រឹត្តកំពុងស្ន្រក់នៅជាមួយកុមារ មិនត្រូវអនុញ្ញ្រតឱ្រយ 

បុគ្គលនោះនៅក្នុងបន្ទប់ឡើយ។ អ្នកអាចរៀបចំការងរអ្វីមួយឱ្រយជនប្រព្រឹត្តធ្វើ ដូចជា 

សុំឱ្រយគ្របំព្រញក្រដសស្ន្រមផ្រស្រងៗជាដើម។

បញ្ជូនកុមារងគ្រ្រះៅបកាន់កន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសុខភាព ដ្រលមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រ្រន ់

សម្រ្រប់ការថ្រទាំដ្រលត្រូវការ។ លោកអ្នកគួរជូនដំណឹងជាមុនអំពីតម្រូវការ របស់កុមារ 

ៅបកាន់កន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសុខភាពនោះ។

ការគោរព និងសាចក្ដីថ្លាថ្នូររបស់កុមារ

ប្រព្រឹត្តចំោះកុមារោយការោរព ការអាណិតអាសូរ និងស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ។ ចូរស្ត្រប់ 

គំនិតយោបល់ និងទស្រសនៈរបស់កុមារ។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ឃើញថ កុមារច្របាស់ជា 

បានធ្វើអ្វីមួយខុសទើបបានជាអំពើហិង្រសាកើតឡើង អ្នកកំពុងស្ដីបនោ្ទ្រសដល់កុមារ 

ហើយ។ ការគិតប្របន្រះ មិនជួយដល់កុមារទ្រ។ កុមារដ្រលបានប្រ្រប់អំពីអំពើហិង្រសា ឬ  

ការរំលោភបំានប្រភ្រទណមួយគួរបានទទួលការាំទ្រភា្ល្រមៗ។

ាពឯកជន និងការរកាសាការសមា្ងាត់សមសាប

អ្នក និងសហការីរបស់អ្នកត្រវូោរពភាពឯកជន និងរក្រសាការសមា្ង្រត់របស់កុមារ។ ន្រះ 

មានន័យថ ព័ត៌មានស្ដីពីបទពិសោធន៍របស់កុមារាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំានគួរត្រ 

ត្រូវបានប្រមូលយកមក ប្រើប្រ្រស់ច្រករំល្រក និងរក្រសាឱ្រយបាននូវការសមា្ង្រត់។ ការ 

ទមា្ល្រយការសមា្ង្រត់អាចគំរាមកំហ្រងដល់អាយុជីវិតកុមារ ចំោះស្ថ្រនភាពអំពើហិង្រសា។

ចូរព្រយាបាលកុមារនៅក្នងុបន្ទប់ស្ងប់ស្ង្រត់ និងដច់ោយឡ្រក ឬបង្កើតឱ្រយមានទីកន្ល្រង 

ឯកជនដច់ោយឡ្រក។ ប្រសិនបើអ្នកពិតជាមិនអាចមានកន្ល្រងប្របន្រះទ្រ ចូរបន្ថយ 
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សំឡ្រងរបស់អ្នកនៅព្រលអ្នកនិយយជាមួយកុមារ ឬ អ្នកថ្រទំា។ ត្រូវប្រ្រកដថ អ្នក 

ដទ្រទៀតមិនអាចស្ដ្រប់ឭការសន្ទនារបស់អ្នកទ្រ។

រក្រសាទុកសំណុំឯកសរករណីរបស់កុមារនៅក្នុងទូមានសុវត្ថិភាព ដ្រលរឹតបន្តឹង 

ចំោះការចូលមើលឯកសរទាំងនោះ។ ច្រករំល្រកព័ត៌មានអំពីសំណុំរឿងត្រជាមួយ 

អ្នកដាលតាូវតាដឹងជាដាច់ខាតប៉ុណ្ណាះ និងបនា្ទ្រប់ពីបានការអនុញ្ញ្រតពីកុមារ និង 

អ្នកថ្រទាំ។ អ្នកទំាងនោះអាចមានដូចជាបុគ្គលិកព្រទ្រយ ឬ មន្ត្រាីក់ព័ន្ធ ាមប្រ្រប់ 

ឈ្ម្រះរបស់កុមារព្រលពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយសហការី។

នៅក្នងុកន្ល្រងធ្វើការរបស់អ្នក សូមរក្រសាទុកកំណត់ហ្រតុជាការសមា្ង្រត់ ដច់ោយឡ្រក 

ពីអ្នកជំងឺ និងបុគ្គលិកផ្រស្រងទៀតដ្រលមិនចាំបាច់ដឹងព័ត៌មាន។ ាមសរស្ររាក្រយ  

“រំលោភ ” ឬ  “រំលោភបំាន” ជាមូលហ្រតុន្រការមកជួបអ្នក។

នៅក្នុងស្ថ្រនភាពដ្រលសុខភាព ឬ សុវត្ថិភាពរបស់កុមារកំពុងមានានិភ័យ 

ព័ត៌មានរបស់កុមារអាចត្រូវច្រករំល្រកជាមួយភាគីទីបីដ្រលសមស្រប (អាស្រ័យៅប 

ាមការពិចារណលើឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ) ។ វាជាការសខំាន់ណស់ដ្រល  

អ្នកត្រូវពន្រយល់ៅបកុមារ និង អ្នកថ្រទាំអំពីកម្រិតន្រការសមា្ង្រត់ទាំងន្រះ។

ការមាក់ងាយ

កុមារដ្រលបានទទួលការរំលោភបំាន អាចត្រូវបានគ្រមាក់ងយ ទោះមិនត្រូវបាន 

ស្ដីបនោ្ទ្រសក៏ោយ។ "រំលោភបំានផ្លូវភ្រទ" "រំលោភស្រពសន្ថវៈ" "ការទទួលរង  

ការ មិនអើពើ" "ការត្រូវបានគ្របោះបង់ចោល" គឺជាសញ្ញ្រណអវិជ្ជមាន ដ្រលអាចដក់ 

ជាប់ជាមួយកុមារអស់មួយជីវិត។ សូមកុំបន្ថ្រមការឈឺចាប់ដល់កុមារោយសរត្រ 

ការរំលោភលើភាពឯកជន និងការសមា្ង្រត់របស់ពួកគ្រ។ កុំនិយយអំពីករណីរបស់អ្នក 

ជំងឺជាមួយមិត្តរួមការងរ ឬ អ្នកជំងឺផ្រស្រងទៀតនៅមន្ទីរព្រទ្រយ។ ហើយសូមកុំនិយយ 

អំពីរឿងន្រះជាមួយមិត្តភក្តិ អ្នកជិតខាង ឬ សមាជិកគ្រួសរ។
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វិធីសស្រ្តមួយដើម្របីការារការសមា្ង្រត់របស់អ្នកជំងឺ គឺត្រូវៅឈ្ម្រះផ្រស្រង

ល្អហើយអញ្ចគឹង។ តើអ្នកមានសំណួរអ្វ ី
ដ្ររអំពីអ្នកជំងឺ ”កខ” ន្រះ?

ខ្ញុំមានលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន ៍
អំពីករណីរំលោភស្រពសន្ថវៈ ហើយ 
ខ្ញុំចង់ពិភាក្រសារឿងន្រះជាមួយលោក

ខ្ញុំមិនអាចប្រ្រប់ឈ្ម្រះអ្នកជំងឺបានទ្រ  
ត្រខ្ញុំៅាត់ ជា”អក្រសរកាត់ថ កខ”

ល្អហើយអញ្ចគឹង។ តើអ្នកមានសំណួរអ្វីដ្ររ
អំពីអ្នកជំងឺ ”កខ” ន្រះ?

មិនអីទ្រ តើអ្នកជំងឺនោះឈ្ម្រះអ្វីដ្ររ?
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ការជៀសវាងការនិយាយដើម

ា្ម្រននរណចង់ឱ្រយខ្លនួឯងកា្ល្រយជាប្រធានបទន្រការនិយយដើមទ្រ។ វាធ្វើឱ្រយជននោះ 

មានអារម្មណ៍មិនល្អ។ ការនិយយដើមអំពីពួកគ្រធ្វើឱ្រយកាន់ត្រមានអារម្មណ៍អាក្រក ់

រាប់រយដងថ្រមទៀត។ ចូរគិតប្រយោជន៍កុមារជាធំ។ 

ការមិនរើសអើង

ត្រវូប្រព្រតឹ្តដូចា្ន្រចំោះកុមារគ្រប់រូប និងសូមប្រព្រតឹ្តចំោះកុមារទំាងអស់ដូចជាកូន 

របស់អ្នក។ មិនត្រូវរីសអើងកុមារោយសរត្រភ្រទ ជាតិសសន៍ សសនា ស្ថ្រនភាព 

គ្រសួរ ឬ ស្ថ្រនភាពន្រអ្នកថ្រទំា ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ សមត្ថភាពពិស្រស ឬ ពិការភាព 

ឡើយ។

ការយល់ពាម

ការអនុញ្ញ្រតគឺជាការយល់ព្រមឱ្រយធ្វើអ្វមួីយ។ វាាក់ព័ន្ធនឹងការពន្រយល់ោយប្រងុប្រយ័ត្ន 

ៅបអ្នកថ្រទំា និងកុមារ អំពីអ្វដី្រលនឹងកើតឡើង។ វាជាការសំខាន់ណស់ដ្រលអ្នកប្រើ 

ាក្រយសមញ្ញៗ។ វាក៏ជាការសំខាន់ដ្រលអ្នកសួរៅបអ្នកថ្រទាំ និងកុមារថ តើគ្រយល់ 

ឬទ្រ អំពីព័ត៌មានដ្រលបានប្រ្រប់។ ប្រសិនបើអ្នកពន្រយល់បានកាន់ត្រល្អអំពីនីតិវិធី និង 

មូលហ្រតុដ្រលត្រវូអនុវត្តនីតិវិធី អ្នកនឹងមានឱកាសកាន់ត្រច្រើនក្នងុការទទួលបានការ 

អនុញ្ញ្រតពីអ្នកថ្រទាំ និងកុមារ។

ទោះព្រលខ្លះអ្នកមិនធ្វើាមចិត្តរបស់កុមារបានទំាងអស់ក៏ោយ (ោយសរការគិត 

អំពីឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ) អ្នកគួរត្រផ្ដល់អំណច និងាំទ្រដល់កុមារ ហើយធ្វើការ 

ជាមួយពួកគ្រប្រកបោយតមា្ល្រភាព។ នៅព្រលអ្នកមិនអាចធ្វើាមោលបំណងរបស ់

កុមារ អ្នកត្រូវពន្រយល់អំពីមូលហ្រតុ។
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ផ្នែកទី ១ ៖ ការយល់ដឹងអំពីអំពើហិងែសាលើកុមារ

ផ្ន្រកន្រះនឹងបង្ហ្រញអំពីនិយមន័យន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ វានឹងបង្ហ្រញអំពីការយល់ 

ខុសមួយចំនួនពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ដ្រលកើតមានជាទូៅបក្នងុស្រទាប់មាជនជាច្រើន  

រួមទាំងអ្នកផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាពផងដ្ររ។ វានឹងជួយអ្នកឱ្រយចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរទាក ់

ទងនឹងជំនឿ និងឥរិយបថផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់អ្នកព្រមទំាងផ្ដល់ព័ត៌មានដ្រលជួយអ្នកក្នងុការ 

កំណត់អត្តសញ្ញ្រណ កុមារណដ្រលអាចរងអំពើហិង្រសា។ ជំពូកន្រះណ្រនំាអំពីឧបករណ៍ 

មានប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងការកំណត់សញ្ញ្រណន្រការរំលោភបំាន ការសួរសំណួរ 

កុមារ និងអ្នកថ្រទាំ អំពីអំពើហិង្រសា និងកត់ត្រ្រទុកនូវអំពើហិង្រសា។

១.១. តើអំពើហិងាសាលើកុមារគឺជាអ្វី?

អង្គការសហប្រជាជាតិ បានកំណត់និយមន័យន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារនៅក្នងុមាត្រ្រ ១៩ 

ន្រអនុសញ្ញ្រស្ដពីីសទិ្ធកុិមារថ៖ "គាប់ទមាង់នាអំពើហិងាសាផ្លូវកាយ ឬ អំពើហិងាសាផ្លូវចិត្ត  

ការធ្វើឱាយមានរបួស ឬ ការរំលោភបំពាន ការទុកចោល ការមិនអើពើ ការធ្វើាប ឬការ 

កាងបាវ័ញ្ច រួមទាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ។"

ការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ

ការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទកុមារ ត្រងាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះាល់លើរាងកាយ។

ការប៉ះាល់រាងកាយដ្រលមានលក្ខណៈរំលោភបំាន រួមមាន៖

 ការប៉ះពាល់ផ្លូវភាទដាលគាមិនបាាថ្នា៖ ការប៉ះកុមារក្នុងន័យភ្រទ ដូចជាការថើប  

ការប៉ះប្រដប់ភ្រទកុមារ កន្ល្រងឯកជនក្នងុោលបំណងរួមភ្រទ ឬ ធ្វើឱ្រយកុមារប៉ះាល់ 

ប្រដប់ភ្រទអ្នកដទ្រទៀត ឬ ល្រងល្រប្រងរួមភ្រទ ោយា្ម្រនការឯកភាព។
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 ការប៉ុនប៉ងរួមភាទដាលកុមារមិនបាាថ្នា៖ ការបង្ខកុំមារឱ្រយរួមភ្រទក្នងុប្រភ្រទណមួយ 

ោយា្ម្រនការឯកភាព ប៉ុន្ត្រមិនបានជោគជ័យ។

 ការបង្ខំលើរាងកាយឱាយរួមភាទ៖ ការបង្ខំោយប្រើកំលាំងឱ្រយកុមាររួមភ្រទក្នុងទម្រង ់

ណមួយ ទោះកុមារតបត ឬ មិនតបត។

 ការដាក់សមា្ពាធឱាយរួមភាទ៖ ប្រើការគំរាមកំហ្រងោយាក្រយសម្តី ឬ ការគំរាមកំហ្រង 

ដទ្រទៀត ដើម្របីដក់សមា្ព្រធឱ្រយកុមារព្រមរួមភ្រទក្នងុទម្រង់ណមួយនៅព្រលដ្រលគ្រ 

មិនចង់។ នៅព្រលដ្រលមនុស្រសមា្ន្រក់ដក់សមា្ព្រធៅបលើកុមារឱ្រយរួមភ្រទ វាអាចាក់ 

ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមួយចំនួន ដូចជាការគំរាមកំហ្រង ការបៀតបៀន និងការលួង 

លោម ឬ ការបោកបញ្ឆ្រតកុមារឱ្រយរួមភ្រទ។

និយមន័យបន្ថាមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ៖

 ការរួមភាទសមាាប់កុមារើ រួមមាន៖ មនុស្រសមា្ន្រក់ស៊កបញ្ចគលូៅបក្នងុយោនីឬរន្ធគូទរបស់ 

កុមារីោយប្រើលិង្គ ដ្រ ម្រ្រមដ្រ អណ្ត្រត ឬ វត្ថផុ្រស្រងទៀត ឬ ស៊កលិង្គរបស់ខ្លនួចូល 

ៅបក្នុងមាត់របស់នាង។

 ការរួមភាទសមាាប់កុមារា រួមមាន៖ មនុស្រសមា្ន្រក់ស៊កបញ្ចគលូៅបក្នងុរន្ធគូទរបស់កុមារា 

ោយប្រើលិង្គ ដ្រ ម្រ្រមដ្រ អណ្ត្រត ឬ វត្ថុផ្រស្រងទៀត ឬស៊កលិង្គចូលក្នុងមាត់កុមារា 

ហើយវាក៏គិតទាំងការដ្រលនរណមា្ន្រក់បង្ខំយកលិង្គកុមារស៊កចូលក្នុងមាត់យោនី ឬ  

រន្ធគូទរបស់ខ្លួនដ្ររ។

 យោងាមច្របាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្រស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្រទ  

(២០០៨) នីតិភាពក្នងុការរួមភ្រទចំោះគ្រប់ទម្រង់ន្រសកម្មភាពផ្លវូភ្រទក្នងុប្រទ្រស 

កម្ពជុា ត្រវូបានកំណត់ថមានអាយុចាប់ពី១៥ឆ្ន្រឡំើង។ បុគ្គលទំាងាយណដ្រល 

បានរួមភ្រទ ឬ បានប្រព្រតឹ្តសកម្មភាពផ្លវូភ្រទដទ្រទៀតគ្រប់ទម្រង់ជាមួយអនីតិជន 

អាយុក្រ្រម១៥ឆ្ន្រំ នឹងត្រូវផ្តនា្ទ្រទោសាមច្របាប់។
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 ការល្របួង គឺជាដំណើរការដ្រលជនល្មើស កំណត់ោលដៅ កុមារក្នុងោល 

បំណងជ្រើសរីសកុមារដើម្របីក្រងប្រវ័ញ្ចគផ្លូវភ្រទ។ ការល្របួងសំដៅជាពិស្រសៅបលើ 

មធ្រយាបាយទាំងាយណដ្រលជនល្មើសផ្លូវភ្រទកុមារ ទទួលបានទំនុកចិត្ត និង 

ការជឿជាក់ពីកុមារបន្តិចម្តងៗ ក្នុងោលបំណងធានាថ កុមារនឹងយល់ព្រមចំោះ 

ទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្រទនៅព្រលក្រ្រយមកទៀត។

ការរំលោភផ្លវូភ្រទ មិនម្រនសុទ្ធត្រមានការប៉ះាល់ ឬស្ទ្របដល់រាងកាយទ្រ។ បុ៉ន្ត្រ  

បើទោះជាដូច្ន្រះក្តី វាអាចមានផលប៉ះាល់អវិជ្ជមានៅបលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ 

រងគ្រ្រះ ដ្រលត្រវូការឱ្រយមានការថ្រទំា និងការព្រយាបាលសមស្រប។ ការរំលោភបំានផ្លវូ 

ភ្រទដ្រលពុំមានការប៉ះាល់ រួមមានដូចជា៖

 ការប្រើភាសភ្រទមិនសមរម្រយចំោះកុមារ (ាក្រយសម្ដី ឬ សរស្ររ)

 ការបង្ហ្រញោយច្រតនានូវប្រដប់ភ្រទរបស់មនុស្រសព្រញវ័យឱ្រយកុមារមើលដើម្របីជា 

ការសប្របាយ ឬ ចំណប់អារម្មណ៍របស់មនុស្រសព្រញវ័យ

 ការបង្ខំឱ្រយកុមារមើលរូបភាព និងសមា្ភ្ររអាសអាភាសផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពួកគ្រ

 ការបង្ខំឱ្រយកុមារថតរូប ឬថតវីដ្រអូអាសអាភាសផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពួកគ្រ

 ការបង្ខំឱ្រយកុមារមើលការរំលោភ ឬ សកម្មភាពហិង្រសាផ្លូវភ្រទផ្រស្រងទៀត

អំពើហិងាសាផ្លូវកាយ

សកម្មភាពធ្វើោយច្រតនាលើផ្លវូកាយរួមមាន ទះកំផ្លៀង ការច្រ្រន ការដល់ ការទាត់ 

ធាក់ ការវាយនឹងរំាត់ ឬ វត្ថអុ្វមួីយ ខ្ទប់ដង្ហើម ការច្របាច់ក ការធ្វើឱ្រយលង់ទឹក (បុ៉នប៉ង)  

ការដុត ឬ ការធ្វើឱ្រយរលាកោយច្រតនា ឬ ការធ្វើឱ្រយរបួស ការគំរាមោយអាវុធដូចជា  

កាំបិត ពូថៅ ។ល។ សកម្មភាពទាំងន្រះអាចកើតមានត្រមួយលើក ឬច្រើនលើក។
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អំពើហិងាសាផ្លូវចិត្ត

អំពើហិង្រសាផ្លវូចិត្តត្រវូបានកំណត់ថ ជាទម្រង់ន្រការប្រើប្រ្រស់ាក្រយសម្ដជីាបន្តបនា្ទ្រប់  

ឬ នៅក្នងុសកម្មភាពដច់ោយឡ្រកមួយ ដ្រលមិនសមរម្រយ ឬ មិនជួយាំទ្រដល់ការ 

អភិវឌ្រឍន៍របស់កុមារ ហើយវាមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នងុការបង្កអន្តរាយដល់សុខភាពផ្លវូចិត្ត  

កុមារ ឬ ការអភិវឌ្រឍន៍ផ្លូវកាយ សតិបញ្ញ្រ ស្ម្ររតី សុជីវធម៌ ឬការអភិវឌ្រឍន៍ផ្ន្រកសង្គម 

របស់កុមារ។ សកម្មភាពន្រអំពើហិង្រសាផ្លូវចិត្តអាចមានដូចជា ការប្រ្រប់ថា្ម្រនគ្រ 

ស្រលាញ់ មានគ្រប្រ្រប់ថបើឯងមិនកើតមកទើបល្អជាង ឬ ការយកមកនិយយ 

ល្រងសើច និងការមិនឱ្រយតម្ល្រ។

ការមិនអើពើ

ការមិនអើពើរួមមានដូចជាការមិនឆ្លើយតបជាបន្តបនា្ទ្រប់ ៅបនឹងតម្រូវការមូលដ្ឋ្រន 

របស់កុមារផ្ន្រកផ្លូវកាយ ឬ តម្រូវការចិត្តសង្គម មិនការារកុមារពីគ្រ្រះថ្ន្រក់ មិនឱ្រយទទួល 

ការព្រយាបាល មិនចុះបញ្ជីកំណើត ឬ មិនទទួលបានស្រវាផ្រស្រងទៀតនៅព្រលដ្រលអ្នក 

ទទួលខុសត្រូវចំោះការថ្រទាំកុមារ មានមធ្រយាបាយ ចំណ្រះដឹង និងលទ្ធភាពក្នុងការ 

ធ្វើប្របន្រះ។ ការមិនអើពើអាចកើតមានក្នុងព្រលមានផ្ទ្រោះ ោយសរមា្ដ្រយប្រើប្រ្រស់ 

បំានគ្រឿងញៀន រាប់បញ្ចគូលទាំងការប្រើប្រ្រស់គ្រឿងស្រវឹងផងដ្ររ។

១.២. ជំនឿខុសឆ្គងអំពីអំពើហិងាសាលើកុមារ

ការស្រ្រវជ្រ្រវបានបង្ហ្រញថ កុមារអាចរងឥទ្ធពិលជាវិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមាន គឺអាស្រយ័ៅប 

ាមការឆ្លើយតបរបស់បុគ្គលដ្រលកំពុងជួយពួកគ្រ១។ ឥរិយបថអវិជ្ជមានចំោះកុមារ  

ពីអ្នកផ្ដល់ស្រវា អាចបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់ ព្រ្រះវាអាចប៉ះាល់ដល់ដំណើរការន្រការជា 

សះស្របើយ។ ផ្ទុយៅបវិញឥរិយបថវិជ្ជមានជួយឱ្រយអ្នកងយស្រលួផ្ដល់ការថ្រទំាប្រកប 

ោយការស្រលាញ់ ដ្រលជួយដល់ដំណើរការជាសះស្របើយឡើងវញិ។ អាស្រ័យោយ 

១ Perry, B. (2007). កុមារាដ្រលត្រូវបានចិញ្ចគឹមដូចឆ្ក្រ៖ រឿងផ្រស្រងទៀតពីកំណត់ហ្រតុរបស់គ្រូព្រទ្រយកុមារវិកលចរិត៖ អ្វីដ្រលធ្វើឱ្រយប៉ះទង្គិចកុមារអាចបង្រៀន 
យើងអំពីការបាត់បង់ ស្រចក្ដីស្រលាញ់ និងការព្រយាបាល។ ញូយ៉ក៖ សៀវភៅមូលដ្ឋ្រន។
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អ្នកមានតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការជាសះស្របើយរបស់កុមារ ដូច្ន្រះអ្នក 

ត្រូវត្រយល់ដឹងអំពីភាពខុសា្ន្ររវាងជំនឿ និងការពិត នៅព្រលធ្វើការជាមួយកុមារដ្រល 

បានជួបប្រទះការរំលោភបំាន។ ជំនាញនិងចំណ្រះដឹងមានឥទ្ធិពលតិចតួច ប្រសិន 

បើមិនយកមកប្រើក្នុងឥរិយបថប្រកបោយការយកចិត្តទុកដក់ និងការស្រលាញ់។  

ឥរិយាបថផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយកុមារឱាយយកឈ្នះ 

លើគាាះថ្នាក់ដាលកើតចាញពីអំពើរំលោភបំពាន។២

ខាងក្រ្រមន្រះជាជំនឿខុសឆ្គងមួយចំនួន ដ្រលអាចជួយឱ្រយអ្នកស្វ្រងយល់ពីជំនឿផ្ទ្រល់ 

ខ្លួន និងឥរិយបថផ្ទ្រល់ខ្លួនចំោះកុមារ និងការរំលោភបំានលើកុមារ។ បនា្ទ្រប់ពីអាន 

សៀវភៅន្រះរួច ប្រហ្រលជាអ្នកស្វ្រងយល់អំពីចំណុចថ្មីៗ ាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿរបស់អ្នក ឬ  

អំពីជំនឿរបស់មិត្តរួមការងររបស់អ្នក និងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថ្មចំីោះកុមារ។ ាមរយៈ 

ការសួរខ្លួនឯងអំពីជំនឿរបស់អ្នក និងការប្រព្រឹត្តាមរបៀបថ្មីអ្នកនឹងមានអាកប្របកិរិយ 

កុមារម្រត្រី និងធ្វើជាគំរូសម្រ្រប់អ្នកថ្រទាំកុមារ និងសហការីរបស់អ្នក។ ខាងក្រ្រមន្រះ 

គ្រ្រន់ត្រជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗន្រជំនឿខុសឆ្គង មួយចំនួនត្រប៉ុណ្ណ្រះហើយវានៅមាន 

ឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀត។ អ្នកប្រហ្រលជាធា្ល្រប់ដឹងអំពីជំនឿខុសឆ្គងដទ្រទៀត ដ្រល 

មិនបានរៀបរាប់នៅក្នងុបញ្ជីរាយនាមខាងក្រ្រមន្រះ។

ជំនឿខុសឆ្គង៖ បើកុមារមិនហូរឈាម វាមិនមានជាការរំលោភសាពសន្ថវៈទា ។

ក្នងុករណីជាច្រើនការរំលោភស្រពសន្ថវៈមិនមានបន្រសល់ទុកស្ល្រកស្ន្រមអ្វទំីាងអស់។ 

សន្ទះព្រហ្មចារីយ៍សុទ្ធត្រមានលក្ខណៈខុសា្ន្រ ដូចជាទ្រង់ទ្រ្រយមនុស្រសទូៅបដ្ររ វាត្រង 

ខុសា្ន្រតិចតួច។ អ្នកខ្លះហូរឈាមអ្នកខ្លះមិនហូរឈាមទោះជាកុមារីនៅព្រហ្មចារីយ៍  

ក៏ោយ។ ហើយរន្ធគូទត្រងរីកទំហំាមលក្ខណៈធម្មជាតិដូច្ន្រះ រន្ធគូទរបស់កុមារ 

អាចនឹងមិនហូរឈាមទ្រទោះត្រូវបានរុកទម្លុះក៏ោយ។ ន្រះគឺជាការពិតសម្រ្រប់ទាំង 

កុមារា និងកុមារី។

២ គណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ។ (2012)។ ការថ្រទាំកុមារដ្រលបានទទួលការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ។ ោលការណ៍ណ្រនាំសម្រ្រប់អ្នកព្រយាបាលនិងស្រវា 
កម្មចិត្តសង្គមក្នុងបរិយកាសមនុស្រសធម៌។ ញូយ៉ក៖ គណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ។
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ជំនឿខុសឆ្គង៖ កុមារាមិនអាចតាូវានរំលោភ ឬ រំលោភបំពានផ្លូវភាទទា។

ការមិនមានចំណ្រះដឹងគ្រប់គ្រ្រន់អំពីការរំលោភបំានផ្លវូភ្រទលើកុមារា ធ្វើឱ្រយកុមារា 

កាន់ត្រមានភាពងយរងគ្រ្រះ។

ខ្ញុំមិនយល់ស្របនោះទ្រ។  
មានមនុស្រសមួយចំនួនតូច 
ប៉ុណ្ណ្រះបានដឹងថន្រះគឺជា 
រឿងដ្រលកើតឡើងជាទូៅប។ 

ក្ម្រងប្រុសក៏អាចរងគ្រ្រះោយសរការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទោយបុរសនិងក្ម្រងប្រុសដទ្រ 
ទៀតដ្ររ។ ពួកគ្រក៏អាចត្រូវស្រ្ដីបង្ខំឱ្រយរួមភ្រទជាមួយពួកគ្រ។ ប្រដប់ភ្រទរបស់ក្ម្រងប្រុសអាច 
ឡើងរឹងបានទោះបីជាពួកគ្រមិនចង់រួមភ្រទក៏ោយ ហើយទាំងន្រះអាចធ្វើឱ្រយមានភាពច្របូក 
ច្របល់ចំោះក្ម្រងប្រុស។ ក្ម្រងប្រុសក៏មានភាពខា្ម្រសអៀនខា្ល្រំងណស់ដ្ររ។ កូនប្រុសរបស ់
អ្នកពិតជាកា្ល្រានខា្ល្រំងណស់ដ្រលគ្រា៊្រនប្រ្រប់អ្នកអំពីរឿងរា៉្រវដ្រលកើតលើខ្លួនរបស់គ្រ។

កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិយយថវាត្រូវបានគ្ររំលោភ ប៉ុន្ដ្រ 
វាកុហក ព្រ្រះក្ម្រងប្រុសមិនអាចត្រូវគ្ររំលោភទ្រ។

បន្ថ្រមពីន្រះទៀត កុមារមិននិយយកុហកអំពី អំពើរំលោភស្រពសន្ថវៈ ឬ អំពើរំលោភបំាន 

ផ្លូវភ្រទ ទ្រ។ អំពើរំលោភស្រពសន្ថវៈ មានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចា្ន្រចំោះកុមារី និងកុមារា។ វាអាច 

ធ្វើឱ្រយពួកគ្របាក់ស្ម្ររតី ជាពិស្រសនៅព្រលដ្រល យើងផ្តល់ការឆ្លើយតបក្នុងលក្ខណៈមួយ 

ដ្រលមិនបានជួយដល់ពួកគ្រ។ វាក៏អាចនាំឱ្រយមានជំងឺមួយចំនួន ដូចជាជំងឺកាមរោគ ឬ ជំង ឺ

អ្រដស៍ផងដ្ររ។
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កូនខ្ញុំជាក្ម្រងល្អមា្ន្រក់។ ខ្ញុំមិនដឹងថហ្រតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនជឿាត់។ 

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដ្រយណស់។

ខ្ញុំសា្មានតាគាមិនអាចរំលោភកុមារាានទា

កាលពីខ្ញុអំាយុ ១០ ឆ្ន្រ ំខ្ញុតំ្រវូបានលោកសង្រឃរំលោភបំាន។ ក្រ្រយមក ខ្ញុតំ្រវូបានរំលោភ 

បំានោយប្រសុមា្ន្រក់ទៀតដ្រលរស់នៅក្នងុវត្តដ្ររ។ ព្រលគ្ររំលោភបំានខ្ញុ ំ ខ្ញុឈឺំចាប់  

និងពិបាកៅបបន្ទប់ទឹក។ កាលពីខ្ញុអំាយុ ១២ឆ្ន្រ ំ ខ្ញុតំ្រវូបានបុរសមា្ន្រក់នៅក្នងុភូមិយក 

ខ្ញុៅំបផ្ទះរបស់ាត់ហើយាត់បានរំលោភបំានខ្ញុ។ំ ខ្ញុបំានស្រ្រក បុ៉ន្ត្រអ្នកភូមិមិនបាន 

ច្រញមកជួយខ្ញុទំ្រ ព្រ្រះគ្រមិនដ្រលគិតថប្រុសអាចរួមភ្រទជាមួយប្រុសដូចា្ន្រទ្រ។ គ្រ 

គិតថ វាគ្រ្រន់ត្រជារឿងល្រងសើច។ ាត់ក៏បានរៀបការជាមួយប្រុសដូចា្ន្រដ្ររ។

ាត់បានគំរាមខ្ញុថំ កំុឱ្រយប្រ្រប់អ្នកដទ្រ។ រហូតមកដល់ព្រលន្រះ ខ្ញុមិំនដ្រលបានប្រ្រប់ 

គ្រួសរខ្ញុំទ្រ។ ខ្ញុំនៅត្រខា្ល្រចថ មានមនុស្រសផ្រស្រងទៀតមករំលោភបំានខ្ញុំ។ ខ្ញុនំៅត្រ 

ឈឺចាប់ មនុស្រសគ្រប់ា្ន្រគិតថក្ម្រងស្រ ី គួរខា្ម្រសអៀនជាងក្ម្រងប្រសុ។ ប្រសិនបើគ្រដឹង 

រឿងខ្ញុ ំខ្ញុនឹំងមិនអាចៅបភូមិកំណើតវិញបានទ្រ។ ឥឡូវន្រះ ព្រលខ្ញុតំ្រឡប់ៅបវិញ ខ្ញុំនៅ 

ត្រឃើញមុខអ្នកដ្រលបានរំលោភបំានខ្ញុំ ហើយាត់នៅត្រចង់រំលោភបំានខ្ញុំទៀត។  
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អ្នកភូមិ មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងន្រះទ្រ ព្រ្រះគ្រគិតថ វាមិនអាចមានប្រសុរួមភ្រទជា 

មួយប្រុសដូចា្ន្រ។

មិត្តភក្តរិបស់ខ្ញុក៏ំត្រវូបានប្រសុមា្ន្រក់ដ្រលមានប្រពន្ធហើយរំលោភបំានដ្ររ នៅព្រលាត់  

ស្រវឹងស្រ្រ។ ាត់មិនម្រនជាខ្ទើយទ្រ។ អ្នកដ្រលរំលោភបំានកុមារា មិនម្រនមានត្រ 

ជនបរទ្រសទ្រ។ ខ្ម្ររក៏ធ្វើដូច្ន្រះដ្ររហើយវាបានកើតមានាំងពីយូរមកហើយ។ បើខ្ញុបំ្រ្រប់ 

អ្នកផ្រស្រង ខ្ញុខំា្ល្រចគ្រមិនជឿ ព្រ្រះគ្រមិនយល់ ហើយមិនដ្រលជួបប្រទះរឿងប្របន្រះ។ ខ្ញុមិំន 

ដ្រលចង់រួមភ្រទជាមួយប្រសុដូចា្ន្រទ្រ បុ៉ន្ត្រអ្នកផ្រស្រងចង់ធ្វើបាបខ្ញុ។ំ វាពិបាកប្ដងឹនគរបាល  

ព្រ្រះថគ្រនឹងមិនជឿយើងទ្រ។ ដូច្ន្រះ យើងមិនអាចរកយុត្តិធម៌បានឡើយ។

បុរសអាយុ ១៩ ឆ្នាំ នៅទីកាុងភ្នំពាញ

ដកស្រង់ពី ហុីលតុន (២០០៨)។ ខ្ញុំស្ម្រនត្រវាមិនអាចកើតឡើងលើកុមារាទ្រ៖ ការរំលោភបំាន 

ផ្លូវភ្រទ និងការក្រងប្រវ័ញ្ចគលើកុមារានៅកម្ពុជា ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវមួយ។ ភ្នំព្រញ៖ ស្រវាសង្គមកិច្ចគន្រ 

កម្ពុជា (SSC)។ ទំព័រ ១១២។

ជំនឿខុសឆ្គង៖ កុមារដាលតាូវានរំលោភបំពានផ្លូវភាទ បាហាលជាានធ្វើអ្វីមួយ 

ដាលសមនឹងទទួលនូវការរំលោភបំពាននោះ។

មើលនាងចុះ នាងគួរត្រជាក្ម្រងអាក្រក់ និងា្ម្រនសីលធម៌ទ្រ 

អញ្ចគឹងហើយបានជាត្រូវគ្ររំលោភ។

ខ្ញុំត្រូវបានគ្ររំលោភព្រលនៅកុមារ ប៉ុន្ដ្រខ្ញុំមិនម្រនជាក្ម្រងដ្រលា្ម្រនសីលធម ៌

នោះទ្រហើយវាក៏មិនម្រនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដ្ររ។ អ្នកណក៏អាចរងគ្រ្រះត្រូវ 

គ្ររំលោភដ្ររ។ មិត្តរួមការងរខ្ញុំនិយយខុសហើយ។
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ការស្ដីបនោ្ទ្រស ឬកាត់ស្រចក្ដីៅបដល់អ្នករងគ្រ្រះន្រអំពើរំលោភបំានពិតជា 

ា្ម្រនប្រយោជន៍នោះទ្រ។ ទោះបីជាពួកគ្រជាក្ម្រងស្រី ឬប្រុសក៏ោយ ពួកគ្រ 

មិនម្រនជាអ្នកទទួលកំហុសទាំងអស់នោះឡើយ។ អាកប្របកិរិយទាំងអស ់

ន្រះធ្វើឱ្រយអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រចវ្រសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគ្រ។ អ្វីដ្រលយើង 

ត្រូវនិយយៅបកាន់ពួកគ្រនោះគឺោយសំដីទន់ភ្លន់ និងព្រយាយមលួងលោម 

ពួកគ្រអំពីរឿងហ្រតុដ្រលកើតឡើងមិនម្រនជាកំហុសរបស់ពួកគ្រឡើយ។

ជំនឿខុសឆ្គង៖ មានតាជនបរទាស និងមនុសាសប្លាកមុខបុ៉ណ្ណាះដាលរំលោភបំពានកុមារ។

ជាការពិតហើយ មនុស្រសខ្លះដ្រលបានរលំោភបំានកុមារគឺជាជនបរទ្រស ហើយយើង 

បានអានករណីទាំងន្រះនៅក្នុងកាស្រត។ ន្រះជាបញ្ហ្រធ្ងន់ធ្ងរ។ ទោះយ៉្រងណ កុមារ 

ភាគច្រើនត្រងត្រវូបានរំលោភបំានោយមនុស្រសដ្រលគ្រស្គ្រល់ និងទុកចិត្ត។ ជនដ្រល 

រំលោភបំានកុមារ អាចជាអ្នកជិតខាង កុមារផ្រស្រងទៀត គ្របូង្រៀន ឬ សមាជិកគ្រសួរ 

ក៏មានដ្ររ។

ជំនឿខុសឆ្គង៖ ការវាយលើរាងកាយ គឺដើមាបីបាៅកូន។ បើមិនវាយកូន កូននឹងខូច 

និងគ្មានវិន័យ។

វាមិនម្រនជាការពិតទ្រ ដ្រលត្រូវត្រវាយកូនដើម្របីឱ្រយកូនរៀនសូត្រ ឬ ថកូនក្របាលរឹង ឬ  

ខ្ជលិ ត្រវូត្រវាយនោះ។ អំពើហិង្រសាមិនអាចទទួលយកបានទ្រ ហើយក៏មិនមានប្រយោជន៍ 

សម្រ្រប់កូនដ្ររ។ វាបង្កឱ្រយមានបញ្ហ្រផ្លូវចិត្ត និងអាកប្របកិរិយ ហើយប៉ះាល់ដល់ការ 

អភិឌ្រឍន៍កូនក្នងុទម្រង់ជាច្រើន។ កុមារដ្រលធា្ល្រប់រងអំពើហិង្រសា មានបញ្ហ្រនៅក្នងុជីវិត 

ហើយនៅព្រលធំឡើង គ្រនឹងប្រើអំពើហិង្រសាដ្ររ។ ពួកគ្រធំឡើងនឹងយល់ថ ការប្រើអំពើ 

ហិង្រសាគឺជារបៀបដ្រលអាចទទួលយកបានសម្រ្រប់បំព្រញតម្រវូការរបស់ពួកគ្រ។ “វដ្ដន្រ 

ការរំលោភបំាន” នឹងបន្តដល់ជំនាន់ក្រ្រយទៀត។
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កុមារកម្រនឹងនិយយកុហកអំពីការរំលោភបំានណស់។ ប្រសិនបើពួក 

គ្រនិយយថពួកគ្រត្រូវបានគ្ររំលោភបំាន វាពិតជាមានសរៈសំខាន ់

ណស់ដ្រលត្រូវជឿ និងស្ដ្រប់ពួកគ្រ។ យើងទាំងអស់ា្ន្រជាអ្នកទទួលខុស 

ត្រូវការារសុវត្ថិភាពរបស់កុមារ។

ជំនឿខុសឆ្គង៖ កុមារកុហកថ តាូវានរំលោភបំពាន។

តើកុមារអាចរំលោភបំពានផ្លូវភាទលើកុមារផាសាងទៀត ឬទា?

ពិតជាអាច។ កុមារខ្លះដ្រលរំលោភបំានផ្លវូភ្រទលើកុមារផ្រស្រងទៀត យល់យ៉្រងច្របាស់ 

អំពីឥទ្ធពិលអាក្រក់ន្រសកម្មភាពរបស់ពួកគ្រ។ កុមារខ្លះ ពិស្រសកុមារតូច អាចនឹងមិន 

យល់ថសកម្មភាពផ្លូវភ្រទរបស់ពួកគ្រដ្រលបង្ខំៅបលើកុមារផ្រស្រងទៀត មានគ្រ្រះថ្ន្រក់ 

នោះទ្រ។ កុមារខ្លះដ្រលបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ ធា្ល្រប់ត្រូវបានគ្ររំលោភ 

បំានពីមុនមកដ្ររ។ ជាការសំខាន់ចំោះកុមារដ្រលជាជនរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ ត្រូវ 

ទទួលការាំទ្រផ្ន្រកចិត្តសង្គម និងស្រវាស្ដ្ររនីតិសម្របទាផងដ្ររ។ ទោះកុមារភាគច្រើន 

ដ្រលត្រវូគ្ររំលោភបំាន មិនៅបរំលោភបំានផ្លវូភ្រទលើកុមារដទ្រទៀតក៏ោយ បុ៉ន្ត្រ 

ប្រសិនបើមិនមានការព្រយាបាលទ្រ ពួកគ្រអាចនឹងកាន់ត្រងយរងគ្រ្រះ និងភាន់ច្រឡ ំ

អំពីអ្វីដ្រលចាត់ទុកជាឥរិយបថសមស្រប។

គណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ។ (២០១២)។ ការថ្រទំាកុមាររងគ្រ្រះោយការរំលោភបំានផ្លវូភ្រទ។ 

ោលការណ៍ណ្រនំាសម្រ្រប់អ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្មព្រយាបាល និងចិត្តសង្គមក្នងុបរិយកាសមនុស្រសធម៌។ ញូ៉វយ៉ក៖ 

គណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ។



16

អ្នកធ្វើការជាមួយកុមារដ្រលធា្ល្រប់រងការរំលោភបំាន និងគ្រសួររបស់គ្រយ៉្រងហោច 

ណស់ត្រូវច្រះអនុវត្តគុណតម្ល្រ និងជំនឿកុមារម្រត្រីដូចខាងក្រ្រម៖

សមត្ថាពស្នូលនាអាកបាបកិរិយាកុមារមាតា៣ី

ព្រលធ្វើការជាមួយកុមារអ្នកត្រូវអនុវត្តាមគុណតម្ល្រមូលដ្ឋ្រនដូចខាងក្រ្រម៖

 កុមារជាបុគ្គលដ្រលអាចស្ដ្ររមកវិញបាន។

 កុមារមានសិទ្ធិរាប់បញ្ចគូលសិទ្ធិទទួលបានការអភិវឌ្រឍន៍ដ៏ល្អ។

 កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការថ្រទាំ ការស្រលាញ់ និងការាំទ្រ។

  កុមារមានសិទ្ធបិញ្ចគ្រញមតិយោបល់ឱ្រយអ្នកដទ្រស្ត្រប់ និងចូលរួមនៅក្នងុការសម្រ្រច 

ចិត្តនានាដ្រលប៉ះាល់ពួកគ្រ។

 កុមារមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងជីវិតដ្រលា្ម្រនអំពើហិង្រសា។

 គប្របីច្រករំល្រកព័ត៌មានក្នុងលក្ខណៈដ្រលអាចឱ្រយកុមារយល់បាន។

លើសពីន្រះទៀត នៅព្រលព្រយាបាលកុមារដ្រលរងការរំលោភបំានផ្លវូភ្រទ ឬ ផ្លវូកាយ  

អ្នកគប្របីដឹងថ៖

 កុមារប្រ្រប់ការពិតអំពីការរំលោភបំាន។

 កុមារមិនមានកំហុសោយសរគ្ររំលោភបំានទ្រ។

 កុមារអាចជាស្របះស្របើយពីការរំលោភបំាន។

  កុមារមិនគួរទទួលការមាក់ងយភាពអាមា៉្រស ឬ ចំអកោយសរត្រត្រូវគ្ររំលោភ 

បំានឡើយ។

៣ ដកស្រង់ច្រញពីគណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ(២០១២)។ ការថ្រទាំកុមាររងគ្រ្រះោយការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ។ ោលការណ៍ ណ្រនាំសម្រ្រប់អ្នកផ្ដល ់
ស្រវាកម្មព្រយាបាល និង ចិត្តសង្គមក្នុងបរិយកាសមនុស្រសធម៌។ ញូយ៉ក៖ គណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ។
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 មនុស្រសព្រញវ័យ រាប់បញ្ចគលូទំាងឪពុកមា្ដ្រយ អ្នកថ្រទំា និងអ្នកផ្តល់ស្រវាមានភារកិច្ចគ 

ជួយកុមារឱ្រយជាសះស្របើយឡើងវិញ ោយការជឿកុមារ និងមិនស្ដីបនោ្ទ្រសពួកគ្រ 

ោយសរត្រការរំលោភបំាន។

១.៣. ការកំណត់អត្តសញ្ញាណកុមារដាលបាហាលជាានទទួលរងអំពើហិងាសា

រូបាពជំនួយពាក់ព័ន្ធ៖

 សញ្ញ្រ និងអាការៈទូៅបន្រការរំលោភបំាន (ទំព័រ ២២)

 ការសកសួរអំពីអំពើហិង្រសា (ទំព័រ ២៧)

 ការកត់ត្រ្រអំពីអំពើហិង្រសា (ទំព័រ ២៩)

"ការបង្ហ្រញ" សំដៅលើរបៀបដ្រលការរំលោភបំានលើកុមារត្រវូបានស្ដ្រងច្រញ និង 

រកឃើញ។ ការបង្ហ្រញអាចកើតឡើងោយមាន ឬ ោយមិនមានការអនុញ្ញ្រត (ឬការ 

យល់ព្រម) ពីកុមារ។ វាជាការសំខាន់ដ្រលអ្នកត្រូវយល់អំពីរបៀបស្វ្រងរកការរំលោភ 

បំាន និង របៀបដ្រលវាបង្ហ្រញឱ្រយឃើញ ដើម្របីឱ្រយអ្នកអាចបត់ប្រនវិធីសស្រ្តបានត្រឹម  

ត្រូវ។ អ្នកត្រូវដឹងថ កុមារមានបទពិសោធន៍ខុសៗា្ន្រ។

កុមាររងគ្រ្រះខ្លះមិនមានស្ន្រមរបួសរាងកាយទ្រ ឬមិនមានសញ្ញ្រន្រការបាក់ស្ម្ររតី 

ឡើយ។ កុមារខ្លះទៀត បង្ហ្រញអាការៈផ្ន្រកផ្លវូចិត្ត និងអាកប្របកិរិយ ដ្រលឪពុកមា្ដ្រយ 

គ្របូង្រៀន ឬសច់ញាតិ ងយកត់សមា្គ្រល់។

អ្នកអាចស្វាងយល់អំពីកុមារដាលានរងអំពើហិងាសាតាមរបៀបដូចខាងកាាម៖

 កុមារប្រ្រប់អ្នកថ ពួកគ្របានរងការរំលោភបំាន។

 ឪពុកមា្ដ្រយ អ្នកថ្រទាំ ឬ មនុស្រសជាទីទុកចិត្តផ្រស្រងទៀតប្រ្រប់អ្នកថ កុមារបានរងការ 

រំលោភបំាន។

 អ្នកសង្រស័យថមានអំពើហិង្រសាក្នុងព្រលអ្នកពិគ្រ្រះជំងឺធម្មា ឬ ោយផ្អ្រកលើការ 

ពិនិត្រយរាងកាយ។
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១.៣.១. ការបងា្ហាញដោយកុមារ

អ្នកគួរយកចិត្តទុកដក់ឱ្រយបានខា្ល្រងំកា្ល្រចំោះការបង្ហ្រញោយកុមារ។ ត្រវូប្រព្រតឹ្តចំោះ 

កុមារោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងោយការោរព។ ធ្វើឱ្រយកុមារដឹងថ អ្នកជឿពួកគ្រ។ ប្រ្រប ់

កុមារថ ពួកគ្រមិនម្រនជាអ្នកត្រូវបនោ្ទ្រសទ្រ។ ប្រ្រប់កុមារថ ពួកគ្រកា្ល្រានដ្រលា៊្រន 

និយយអំពីការរំលោភបំាន។

ការឆ្លើយតបចំពោះកុមារដាលបងា្ហាញឱាយដឹងអំពីអំពើហិងាសា

នៅព្រលកុមារប្រ្រប់អ្នកអំពីបទពិសោធន៍ន្រអំពើហិង្រសា ពួកគ្រអាចមានការរំខានអារម្មណ៍ 

ោយសរប្រតិកម្មរបស់អ្នក ច្រើនជាងោយសររបួសរាងកាយរបស់ពួកគ្រ។ ដូច្ន្រះ  

ការឆ្លើយតបដំបូងរបស់អ្នកចំោះកុមារគឺសំខាន់ខា្ល្រំងណស់។ កុមារតូចអាចមិនយល ់

អំពីផលវិបាកន្រការច្រករំល្រកព័ត៌មាន។ ពួកគ្រអាចរន្ធត់ចិត្ត ឬ ច្របូកច្របល់ោយ 

សរត្រប្រតិកម្មរបស់មនុស្រសព្រញវ័យ។ ប្រសិនបើការឆ្លើយតបរបស់អ្នកមិនជួយដល ់

ពួកគ្រទ្រនោះ កុមារអាចនឹងកាន់ត្រប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តថ្រមទៀត។

អង្គការ First Step Cambodia. (2013)។ កញ្ចគប់ព័ត៌មានអំពីការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទកុមារា។

១.៣.២. ការបងា្ហាញដោយឪពុកមា្ដាយ អ្នកថាទាំ ឬ មនុសាសពាញវ័យដាលទុកចិត្ត

កុមារដ្រលត្រវូបានរំលោភបំានកម្រស្វ្រងរកជំនួយោយខ្លនួឯងណស់។ កុមារដ្រល 

បានរងអំពើហិង្រសា ប្រហ្រលធ្វើឱ្រយអ្នកចាប់អារម្មណ៍ាមរយៈឪពុកមា្ដ្រយ អ្នកថ្រទាំ ឬ  

មនុស្រសព្រញវ័យផ្រស្រងទៀតដ្រលគ្រទុកចិត្ត។

ពួកគ្រប្រហ្រលជាមកជួបអ្នក ោយសរកូនរបស់ពួកគ្រប្រ្រប់ថ បានរងការរំលោភ 

បំាន។ ពួកគ្រក៏អាចមកជួបអ្នកោយសរពួកគ្របានកត់សមា្គ្រល់ឃើញមានការប្រ្រប្រលួ 

ចម្របងៗ ឬ មានអាកប្របកិរិយត្រឡប់ៅបដូចកាលពីនៅតូច និងបារម្ភថមានរឿងអ្វមី្រយ៉ា្រង 

បានកើតឡើង។ ការមានអាកប្របកិរិយត្រឡប់ៅបដូចកាលពីនៅតូចមានន័យថ កុមារ 

បាត់បង់ជំនាញ និងអាកប្របកិរិយជាក់លាក់ខុសពីមុន (ឧទាហរណ៍ កុមារអាចវិល 

ត្រឡប់ៅបគ្រងនោមដក់កន្ទ្រលវិញ)។ 



19

អាជា្ញ្រធរ ឬ បុគ្គលិកអង្គការអាចជួយស្វ្រងរកការថ្រទាំសុខភាពសម្រ្រប់កុមារដ្រល 

បានទទួលរងការរំលោភបំាន។

ជំនឿខុសឆ្គង ឬ ការភ័ន្តចាឡំរបស់ឪពុកមា្ដាយ ឬ អ្នកថាទាំ

ប្រសិនបើឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទំាមិនបានរំពឹង ឬ មិនជឿថការរំលោភបំានបានកើត 

ឡើង ពួកគ្រអាចនឹងរន្ធត់ចិត្តព្រលបានដឹងព័ត៌មាន។ សូមអត់ធ្មត់ និងពន្រយល់ោយ 

ប្រើាក្រយសមញ្ញដើម្របីបង្ហ្រញភស្តុាងដ្រលបញ្ជ្រក់ថមានការរំលោភបំាន។

ឪពុកមា្ដ្រយ ឬអ្នកថ្រទំាអាចព្រយាយមលាក់បំាងអ្នកអំពីការរំលោភបំាន។ ន្រះក៏ោយ 

សរខា្ម្រស ឬ ខា្ល្រចជនល្មើស។ វាក៏អាចោយសរត្រពួកគ្រគឺជាជនល្មើសត្រម្ដង។ 

ប្រសិនបើអ្នកជឿថ ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំកំពុងព្រយាយមលាក់បាំងការរំលោភបំាន 

អ្នកគួរសមា្ភ្រសន៍កុមារ និងឪពុកមា្ដ្រយដច់ោយឡ្រកពីា្ន្រ។ សង្ក្រតមើលថតើ ដំណើរ 

រឿងរបស់ពួកគ្រសុីសង្វ្រក់ា្ន្រឬទ្រ ឬ តើរបួសមានលក្ខណៈស្របា្ន្រៅបនឹងអាយុន្រការ 

អភិវឌ្រឍន៍របស់កុមារ ឬ តើការរៀបរាប់អំពីរបួសរបស់កុមារ ត្រូវា្ន្រនឹងដំណើរឿងន្រការ 

រងរបួស ដ្ររឬទ្រ។ ចូរមានចិត្តស្ងប់នៅព្រលអ្នកនិយយអំពីមូលហ្រតុ។ ប្រសិនបើ 

ឪពុកមា្ដ្រយចាប់ផ្ដើមខឹង ចូរគ្រប់គ្រងស្ថ្រនភាពោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ប្រសិនបើឪពុក 

មា្ដ្រយសម្រ្រចចិត្តចាកច្រញ ចូរពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចគន្រមន្ទីរសង្គម 

កិច្ចគ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្របទា។ អ្នកអាចរកបានព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីរបៀបធ្វើការ 

ជាមួយឪពុកមា្ដ្រយ និងអ្នកថ្រទាំនៅក្នុងផ្ន្រកទី ៤។

១.៣.៣. គ្មានការបងា្ហាញ ប៉ុន្តាអ្នកសងាស័យថមានអំពើហិងាសា

គ្រ្រះថ្ន្រក់កើតមានចំោះកុមារកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរនៅព្រលគ្ររងគ្រ្រះម្តង ហើយម្តងទៀត 

ដូច្ន្រះវាមានសរៈសំខាន់ណស់ក្នុងការកំណត់រកអំពើហិង្រសាឱ្រយបានកាន់ត្រឆប់ និង 

ផ្តល់អន្តរាគមន៍ដើម្របីបញ្រឈប់អំពើហិង្រសាទំាងនោះ។ មន្ត្រសុីខាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ 

ណស់ក្នងុការការារកុមារ ពីព្រ្រះទារក និងកុមារតូចៗត្រងត្រត្រវូបាននំា្រៅបមណ្ឌល 

សុខភាពជាប្រចាំលើកល្រងត្រនៅតំបន់ដច់ស្រយល។
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អ្នកអាចសង្រស័យថកុមារបានរងអំពើហិង្រសា ប្រសិនបើ៖

 ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំ ឬ មនុស្រសព្រញវ័យដ្រលគ្រទុកចិត្ត កត់សមា្គ្រល់ឃើញកុមារ 

មានការប្រ្រប្រួលចម្របងៗ ឬ កុមារមានអាកប្របកិរិយត្រឡប់ៅបដូចកាលពីនៅតូច  

ោយពួកគ្រមិនអាចផ្តល់ការពន្រយល់បាន។ 

 អ្នកសង្រស័យថមានអំពើហិង្រសាក្នងុព្រលអ្នកពិគ្រ្រះជំងឺធម្មា ឬ បនា្ទ្រប់ពីមានការពិនិត្រយ 

មើលរាងកាយ។

កុមារដាលបដិសាធថមិនមានការរំលោភបំពាន

អ្នកមិនមានតួនាទីកំណត់ថតើការរំលោភបំានបានកើតមានឬអត់នោះទ្រ បុ៉ន្ត្រអ្នក 

ត្រូវធានាថកុមារមានអារម្មណ៍ថមានសុវត្ថភិាពគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងការបង្ហ្រញអំពីការរំលោភ 

បំាន។

ក្នុងករណីរំលោភបំានភាគច្រើន ជាពិស្រសកុមារតូច និងកុមារពិការ ការស្វ្រងរក 

ជំនួយមិនម្រនធ្វើឡើងោយកុមារទ្រ។ ដូច្ន្រះ ព័ត៌មានអាចត្រូវបានយកមកបង្ហ្រញឱ្រយ 

អ្នកដឹងោយមិនមានការអនុញ្ញ្រតពីកុមារ ឬោយកុមារមិនបានដឹង។

ប្រសិនបើភាគីទីបីជាអ្នកបង្ហ្រញឱ្រយដឹងអំពីការរំលោភបំាន ដំបូងកុមារអាចនឹង 

បដិស្រធចំោះការរងគ្រ្រះោយអំពើរំលោភបំាន។ កុមារត្រងប្រក្រកថមិនមានការ 

រំលោភបំានោយសរត្រមានហ្រតុផលមួយចំនួនដូចជា ខា្ល្រចគ្រមាក់ងយ អាមាស់ ឬ  

ខា្ល្រចការសងសឹក។ ព្រលខ្លះ ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំ បញ្ជូនកុមារដ្រលមានអាយុច្រើន  

ឬ កុមារជំទង់ ោយសរបារម្ភថកុមារមានភាពសកម្មក្នងុការរួមភ្រទមុនព្រលរៀបការ។ 

បើទោះជាដូច្ន្រះក្ត ីកុមារប្រហ្រលជាមិនយល់ឃើញថសកម្មភាពរួមភ្រទ គឺជាសកម្មភាព 

រំលោភបំានឡើយ និង/ឬ ពួកគ្រអាចមានភាពខា្ម្រសអៀន ដ្រលជាហ្រតុនាំឱ្រយមិនមាន 

ឆន្ទៈសរភាពថមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្រទមុនព្រលរៀបការ។

ក្នងុស្ថ្រនភាពដ្រលកុមារបដិស្រធការចោទប្រកាន់ការរំលោភបំាន អ្នកត្រវូប្រើយុទ្ធ 

សស្រ្ត ខាងក្រ្រម៖
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 រក្រសាជំហរអព្រយាក្រឹត្រយ៖ ាមអះអាង ឬ ប្រក្រកនឹងអ្វីដ្រលកុមារបាននិយយ។ ផ្ទុយ 

ៅបវិញអ្នកត្រវូប្រ្រប់ឱ្រយកុមារដឹងថ អ្នកមិនវិនិច្ឆយ័ទ្របុ៉ន្ត្រអ្នកគ្រ្រន់ត្រស្ត្រប់ ស្វ្រងយល់ 

និងចង់ជួយប៉ុណ្ណ្រះ។

 ស្វ្រងរកការពិតបន្ថ្រម៖ និយយជាមួយកុមារ និងអ្នកដ្រលបញ្ជនូកុមារមក ដច់ោយ 

ឡ្រកពីា្ន្រ ដើម្របីយល់អំពីស្ថ្រនភាពកាន់ត្រច្របាស់។

 ត្រូវអត់ធ្មត់៖ កុមារអាចមិនមានឆន្ទៈ ឬ មិនអាចនិយយអំពីការរំលោភបំាន ោយ 

សរវាាក់ព័ន្ធនឹងភាពអាមា៉្រស់ និងការមាក់ងយ។ កុំបង្ខំឱ្រយកុមារនិយយ។ 

International Rescue Committee. (2012). Caring for Child Survivors of Sexual Abuse. Guidelines for health 
and psychosocial service providers in humanitarian settings. New York: International Rescue Committee.

កុមារភាគច្រើនដឹងថការំលោភបំានគឺជាការខុសឆ្គង។ បុ៉ន្ត្រកុមារមួយចំនួនតូចអាច 

មិនយល់អំពីសញ្ញ្រទាំងស្រុងន្រការរំលោភបំាន ដ្រលជាហ្រតុនាំឱ្រយពួកគ្រមិនសូវ 

មានវិបត្តិច្រើន។ កុមារទាំងន្រះអាចនៅក្ម្រងព្រក ឬ មានបញ្ហ្រផ្ន្រកសតិបញ្ញ្រ។ មាន 

មូលហ្រតុជាច្រើនដ្រលកុមារមិនប្រ្រប់អ្នកដទ្រនៅព្រលពួកគ្ររងការរំលោភបំាន។ 

ជាទូៅប កុមារតូចមិនសូវមាន ច្រតនាបង្ហ្រញអំពីការរំលោភបំាន ដូចកុមារធំឡើយ។ 

បើទោះបីជាការរំលោភបំានត្រូវបានយកមកបង្ហ្រញក៏ោយ កុមារទំនងនឹងខិតខ ំ

បដិស្រធ ឬ បន្ថយការលើកឡើងអំពីបទពិសោធន៍របស់គ្រ។ ជាញឹកញាប់ជនរងគ្រ្រះ 

ជាមនុស្រសព្រញវ័យ រម្រងត្រងត្រូវបានបញ្ជូន ក្នុងទម្រង់ជាការសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់ ប៉ុន្ត្រ  

ោយឡ្រក កុមាររម្រងត្រងត្រូវបានបញ្ជូនមកឱ្រយអ្នក វិជា្ជ្រជីវៈផ្ន្រកសុខភាពាមរយៈ 

មធ្រយាបាយ និងស្ថ្រនភាពផ្រស្រងៗា្ន្រ និងក្រ្រយព្រលដ្រលហ្រតុការណ៍បានកន្លងហួស 

ៅបហើយប៉ុណ្ណ្រះ។
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១.៣.៤. ជំនួយការងារ៖ សញ្ញា និងអាការៈទូទៅនាការរំលោភបំពាន

សញ្ញ្រ ឬ អាការៈណមួយមិនម្រនមានន័យថ កុមារត្រូវបានរំលោភបំានទ្រ ប៉ុន្ត្រ 

វត្តមានន្រសញ្ញ្រ ឬ អាការៈច្រើនអាចបង្ហ្រញថកុមារកំពុងជួបានិភ័យ។ ចូរចងចាំថ 

អ្នកតាវូជឿលើការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាន ទោះអ្នកសង្កាតឃើញយ៉ាាងដូចម្ដាច 

លើកុមារដ៏ដោយ។ កុមាររងគ្រ្រះខ្លះអាចនឹងមិនបង្ហ្រញរបួស ឬ សញ្ញ្រន្រការប៉ះទង្គចិទ្រ។

កុមារា និងកុមារីមានប្រតិកម្មខុសា្ន្រចំោះការរំលោភបំាន អាស្រ័យលើកា្ត្រនានា 

ដូចជា អាយុ ដំណក់កាលលូតលាស់ និងបរិបទវប្របធម៌។ សញ្ញ្រ និងអាការៈភាគច្រើន  

ាក់ព័ន្ធនឹងអាកប្របកិរិយ និងផ្លូវចិត្ត ប៉ុន្ត្រសញ្ញ្រលើរាងកាយក៏អាចបង្ហ្រញអំព ី

ការរំលោភបំានដ្ររ។

សញ្ញាលើរាងកាយនាការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ៤

 ការឈឺ ស្ល្រកស្ល្រំង ស្ន្រមកន្ទួល ដច់ស្រប្រក ហូរឈាម ហូរទឹករង្រពីប្រដប់ភ្រទ  

រន្ធគូទ ឬ មាត់

 ការរលាកទា្វ្ររមាសដ្រលកើតឡើងម្តងហើយម្តងទៀត

 ការឈឺជាប់រហូត ឬ ម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងព្រលនោម និង/ឬ បនោ្ទ្ររបង់

 កុមារមានសភាពសើម និងប្រាក់ដីដ្រលមើលៅបមិនដូចជាទាក់ទងនឹងការដ្រល 

កុមាររៀនប្រើបន្ទប់ទឹក

 ការបង្ករោគាមផ្លូវមូត្រ

 ការស្រកទម្ងន់ ឬការកើនទម្ងន់

 ខ្វះអនាម័យក្នុងការថ្រទាំខ្លួនប្រ្រណ

 មានជំងឺកាមរោគ

 មានផ្ទ្រោះ ឬ មានវត្តមានទឹកកាមបុរស

៤ ដកស្រង់ច្រញពីគណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ(2012)។ ការថ្រទំាកុមារដ្រលបានទទួលការរំលោភបំានផ្លវូភ្រទ។ ោលការណ៍ណ្រនំាសម្រ្រប់អ្នកព្រយាបាល 
និងស្រវាចិត្តសង្គមក្នុងបរិយកាសមនុស្រសធម៌។
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សញ្ញានាការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ៥

 សា្នាមជាំ - ការរំលោភបំានកុមារភាគច្រើន គឺមានស្ន្រមជាំ។ ស្ន្រមជាំធម្មាត្រងមាន 

នៅផ្ន្រកដ្រលមានឆ្អឹងច្រើនន្ររាងកាយរបស់កុមារដូចជា ចង្ក្រ ឆ្អឹងថ្ង្រស (ចិញ្ចគើម)  

ក្រងដ្រ ដើមដ្រ ជង្គង់ និងស្មងជើង។ ស្ន្រមជាំនៅលើកំប៉្រះគូទ ក ដើមទ្រូង ត្រចៀក  

និងផ្ន្រកដ្រលោរព្រញៅបោយសច់នៅលើផ្ទ្រមុខ ខ្នងដ្រ ឬ ប្រដប់ភ្រទអាចជា 

សញ្ញ្រន្រការរំលោភបំាន។ ស្ន្រមជាំអាចឆ្លុះបញ្ច្រំងអំពីវត្ថុដ្រលត្រូវបានប្រើសម្រ្រប់ 

វាយដូចជា បាតដ្រ ឬកណ្ត្រប់ដ្រ រំាត់ ខ្រស្រក្រវាត់ ឬ ខ្រស្រភ្លើង។ ប្រសិនបើអ្នក 

ឃើញស្ន្រមជាំដ្រលថ្មីៗផង ឬ ជិតរលុបបាត់ផង មានន័យថការវាយមិនម្រនធ្វើ 

ឡើងត្រម្ដងទ្រ។

បរិវាណជាំធម្មតតា បរិវាណជាំដាលគួរឱាយសងាស័យ

ចិញ្ចគើម

ចង្ក្រ

ក្រងដ្រ

ដើមដ្រ

ជង្គង់

ស្មងជើង

ត្រចៀក

ដងខ្លួនខាងក្រ្រយ ឬ 

ខាងមុខ

ក

ប្រអប់ដ្រ 
ខាងក្រ្រយ

គូទ

ភៅ្ល្រខាងក្រ្រយ

កំភួនជើង 
ខាងក្រ្រយ

៥ បានសម្រលួច្រញពីមជ្រឈមណ្ឌលសហការជាតិសម្រ្រប់សុខភាពកុមារនិងស្រ្ត ី (ចក្រភពអង់គ្ល្រស)។ ព្រលដ្រលត្រវូសង្រស័យអំពីការប្រព្រតឹ្តមិនសមរម្រយចំោះ 
កុមារ។ ទីក្រងុឡុង៖ RCOG Press; 2009 Jul. (NICE Clinical Guidelines, No. 89.) 4, Physical features. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK57169/
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ឆ្អឹងាក់ - ឆ្អឹងបាក់ជាអាការៈត្រងត្រឃើញមានជាញឹកញាប់បំផុតទីពីរ បនា្ទ្រប់ពីស្ន្រមជា ំ

របស់កុមារដ្រលទទួលរងការរំលោភបំាន។ រាល់ឆ្អឹងបាក់នៅក្នុងខ្លួនកុមារតូចៗធ្វើឱ្រយ 

អ្នកមានការ បារម្ភថតើអាចមានការរំលោភបំានឬទ្រ ជាពិស្រសប្រសិនបើកុមារមិន 

ទាន់ច្រះវារ ឬ ដើរ។ អ្នកត្រូវព្រួយបារម្ភជាពិស្រសនៅព្រលអ្នកឃើញមានឆ្អឹងបាក់ច្រើន 

នៅដំណក់កាលព្រយាបាល។ ប្រភ្រទឆ្អឹងបាក់ដ្រលបង្ហ្រញពីការរំលោភបំានមាន 

ដូចជា៖

 កើតឡើងោយសរការលើកដ្រកុមារ “ការបាក់គនា្ល្រក់ឆ្អឹង”

 ការបាក់ឆ្អឹងវ្រង

 ការបាក់ឆ្អឹងភៅ្ល្រ ឬ ការបាក់ឆ្អឹងវ្រងសងខាងចំោះកុមារដ្រលមិនទាន់ច្រះដើរ

 ការបាក់ឆ្អឹងជំនីផ្ន្រកខាងមុខ ឬ ផ្ន្រកខាងក្រ្រយរបស់ទារក ឬ កុមារតូចៗ

 ការបាក់ឆ្អឹងទ្រូង ឆ្អឹងស្ល្របប្រជៀវ ឬ ឆ្អឹងខ្នង

 ការប្រកឆ្អឹងលលាដ៍ក្របាល (ជាពិស្រសឆ្អឹងលីណ្រអ៊្ររ)

ការរលាក - ទ្រង់ទ្រ្រយនិងទីាំងន្រការរលាកអាចបង្ហ្រញថតើវាបង្កោយការរំលោភបំាន 

ឬទ្រ។ កុមារតូចៗចាប់របស់របរោយប្រើដ្ររបស់ពួកគ្រ ដូច្ន្រះ ស្ន្រមរលាកតិចៗលើដ្រ 

របស់ពួកគ្រមិនម្រនជាការសង្រស័យទ្រ។ ការរលាកធ្ងន់ធ្ងរបង្ហ្រញថកុមារមិនអាចដកដ្រ 

ពួកគ្រច្រញពីកម្ត្រខា្ល្រងំបាន ហើយទ្រង់ទ្រ្រយន្រការរលាកអាចស្រដៀងា្ន្រៅបនឹងទ្រង់ទ្រ្រយ 

របស់វត្ថដុ្រលគ្រប្រើដើម្របីធ្វើឱ្រយកុមាររលាក។ មនុស្រសមួយចំនួនអាចរំលោភបំានលើកុមារ 

ោយឱ្រយកុមារលូកដ្រៅបក្នុងទឹកក្ត្រ។

សញ្ញានាការប៉ះទង្គិចកាបាលដោយការរំលោភបំពាន 

ការប៉ះទង្គចិផ្ន្រកក្របាលបណ្ត្រលមកពីការកន្រ្តាក់ទារក ការវាយក្របាលរបស់ទារក ឬ ការ 

ធ្វើឱ្រយមានរបួសក្របាលផ្រស្រងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមានកូនដ្រលមានរោគសញ្ញ្រប៉ះទង្គិច 

ក្របាល ត្រូវបញ្ជូនកុមារៅបវ្រជ្ជបណ្ឌិតភា្ល្រមៗ (វ្រជ្ជបណ្ឌិតផ្ន្រកជំងឺកុមារ)។
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សញ្ញានាការរំលោភបំពានអាចនឹងតាវូានមើលរំលងយ៉ាាងងាយ។ ការយល់ដឹងអំពី 

ាពខុសគ្នារវាងរបួសដាលបនាសល់ទុកពីគាាះថ្នាក់ និងរបួសដាលមិនមានមកពីការ 

គាាះថ្នាក់ ធ្វើឱាយអ្នកអាចជួយសង្គ្ាាះកុមារាន។

ការអនុវត្តបាបបាពាណី និងការថាទាំនៅក្នុងមន្ទីរពាទាយ

អ្នកគប្របីចងចំាថ មិនម្រនឪពុកមា្តយ និងអ្នកថ្រទំាទំាងអស់សុទ្ធត្រយល់អំពីបរិយកាស 

នៅមន្ទីរព្រទ្រយ និងនីតិវិធីរបស់មន្ទីរព្រទ្រយទ្រ។ ជួនកាលពួកគ្រភ័យខា្ល្រច ការព្រយាបាល ឬ  

នីតិវិធី ដ្រលត្រូវណ្រនាំសម្រ្រប់កូនរបស់ពួកគ្រ ដូចជាការយកសំណកឈាម។ គ្រួសរ 

ក៏អាចជ្រើសរីសការព្រយាបាលប្របបុរាណជាជាងការព្រយាបាលរបស់មន្ទរីព្រទ្រយ។ ទំាងន្រះ 

គ្រ្រន់ត្រជាឧទាហរណ៍ដ្រលប្រហ្រលជាធ្វើឱ្រយគ្រួសរមួយយកកូនច្រញពីមន្ទីរព្រទ្រយមុន 

ព្រលទទួលការព្រយាបាល។ ស្ថ្រនភាពប្របន្រះអាចគំរាមកំហ្រងអាយុជីវិតដល់កុមារ ពី 

ព្រ្រះកុមារអាចមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងត្រូវការការព្រយាបាលភា្ល្រមនៅមន្ទីរព្រទ្រយ។

ដើម្របីការារកុមារ និងាំទ្រគ្រសួរដើម្របីសម្រ្រចចិត្តឱ្រយបានត្រមឹត្រវូ វាមានសរៈសំខាន់ 

ណស់ក្នុងការពន្រយល់នីតិវិធីព្រយាបាលឱ្រយបានច្របាស់លាស់សមញ្ញ និងងយស្រួល។  

ត្រូវធានាថកុមារទទួលបានការព្រយាបាលដ្រលពួកគ្រត្រូវការ។ ប្រសិនបើគ្រួសរនៅត្រ 

ទុកកុមារចោលសូមទាក់ទងៅបក្រសួងសង្គមកិច្ចគ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្របទា  

ដើម្របីប្រ្រប់ពួកគ្រថកុមារកំពុងមានការប្រឈម និង ត្រូវាមដនជាមួយគ្រួសរ។
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តើតាូវធ្វើអ្វីខ្លះ ពាលកុមារតាូវគាបោះបង់ចោល

ស្រចក្ដណី្រនំាមូលដ្ឋ្រនស្ដពីីវិធីឆ្លើយតបនឹងករណីការបោះបង់កុមារ មានច្រងដូចខាង 

ក្រ្រម។ ប៉ុន្ត្រ គ្រប់មន្ទីរព្រទ្រយ និងមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់មាននីតិវិធីជាក់លាក ់

នៅនឹងកន្ល្រង និងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ត្រលដល់បុគ្គលិកទាំងអស់អំពីវិធីឆ្លើយតបនឹង 

ករណីទាំងន្រះ។ កុមារអាចត្រូវគ្របោះបង់ចោលនៅមន្ទីរព្រទ្រយ ឬ អ្នកដ្រលបានឃើញ 

កុមារអាចនាំកុមារមកមន្ទីរព្រទ្រយ ឬ ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំកុមារ អាចទុកកុមារឱ្រយនៅជា 

មួយអ្នក។ ព្រលមានកុមារត្រូវគ្របោះបង់ចោល ត្រូវចាត់ច្រងបុគ្គលិកភា្ល្រមៗ ដើម្របី 

រក្រសាសុវត្ថិភាពកុមារ និងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់កុមារ។ ចំោះគ្រប់ករណីទាំងអស ់

លទ្ធផលដ្រលល្អបំផុត គឺជាការដ្រលកុមារវិលត្រឡប់មកក្រុមគ្រួសរវិញ មិនថនៅ 

ជាមួយឪពុកមា្ដ្រយ អ្នកថ្រទាំ ឬ សខាញាតិឡើយ។ អ្នកជំនាញបានស្វ្រងយល់ថ 

លទ្ធផលអាក្រក់បំផុតចំោះកុមារគឺ ការបញ្ជូនកុមារ ៅបមណ្ឌលកុមារកំព្រ្រ ជាពិស្រស 

កុមារអាយុក្រ្រមបីឆ្ន្រ។ំ ការបញ្ជនូកុមារៅបមណ្ឌលកុមារកំព្រ្រ មិនត្រវូបានលើកទឹកចិត្តទ្រ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមើលថ្រកុមារដ្រលគ្របោះបង់ សូមអនុវត្តសកម្មភាពដូចខាងក្រ្រម៖

 កត់ឈ្ម្រះ អាសយដ្ឋ្រនល្រខទូរស័ព្ទ ព័ត៌មានាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ ព័ត៌មានផ្រស្រងៗទៀត 

ដ្រលអ្នកអាចរកបានអំពីបុគ្គលដ្រលទុកកុមារចោល និងអំពីគ្រួសររបស់កុមារ។ កិច្ចគ 

ការន្រះនឹងជួយដល់មន្ទរីសង្គមកិច្ចគ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្របទា ដើម្របីឱ្រយកុមារ 

ជួបជុំគ្រួសរវិញ។

 ផ្ដល់ឱ្រយកុមារនូវការថ្រទាំវ្រជ្ជសស្ត្រ អាារ ទឹក និងការងូតទឹក។ ឱ្រយពួកគ្រល្រង 

សមា្ភ្ររសម្រ្រប់កុមារល្រង ដ្រលអ្នកមាន។

 លួងលោមកុមារ និងលើកទឹកចិត្តពួកគ្រ ោយប្រ្រប់ថ អ្នកនឹងជួយពួកគ្រឱ្រយមាន 

សុវត្ថិភាព។

 រាយការណ៍ករណីន្រះៅប មន្ទីរសង្គមកិច្ចគ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្របទា។
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១.៣.៥. ជំនួយការងារ៖ ការសាកសួរអំពីអំពើហិងាសា

ការសួរសំណួរបានត្រឹមត្រូវនឹងជួយអ្នកឱ្រយស្វ្រងយល់ថតើកុមារត្រូវបានរំលោភ 

បំានឬទ្រ នៅព្រលដ្រលអ្នក ឪពុកមា្ដាយ ឬ អ្នកថាទំា សង្រស័យថមានការប្រព្រឹត្តអំពើ 

ហិង្រសា។

ន្រះជាសំណួរមួយចំនួនដ្រលអ្នកអាចសួរៅបឪពុកមា្ដ្រយ អ្នកថ្រទំា ឬ អាណព្រយាបាល 

ស្របច្របាប់ នៅព្រលដ្រលអ្នកសង្រស័យថកុមាររងការរំលោភបំាន៖

 “តើអ្នកសមា្គ្រល់ឃើញថកូនអ្នកមានអាកប្របកិរិយប្ល្រកទ្រនាព្រលថ្មីៗន្រះ?” ស្ដ្រប ់

ឪពុកមា្ដ្រយផ្ដល់យោបល់អំពីការប្រ្រប្រលួចម្របងៗ ឬ ត្រឡប់ជាមានអាកប្របកិរិយដូច 

កាលពីកុមារនៅតូច ដូចជា បៀមដ្រ ឬ គ្រងនោម ឬ មានអការៈភ័យខា្ល្រច ធា្ល្រក់ទឹកចិត្ត  

ឬ អន្ទះសរ ឬ ប្រ្រប្រួលទមា្ល្រប់ងូតទឹក។

 “តើអ្នកអាចប្រ្រប់ខ្ញុបំានទ្រថតើកូនអ្នកមានស្ន្រមជំាទំាងន្រះោយរបៀបណ (រលាក 

បាក់ឆ្អឹង ដច់រលាត់ មុខរបួស?)”

 “តើរបួសន្រះកើតឡើងនៅព្រលណ?”

ន្រះជាសំណួរមួយចំនួនដ្រលអ្នកអាចសួរកុមារា និងកុមារើគាប់វ័យទាំងអស៖់

 “ព្រលខ្លះ មុខរបួសដូចរបួសរបស់ប្អូន គឺបណ្ត្រលមកពីការវាយតប់ (ដល់ ធាក់  

វាយោយរំាត់ ការវាយោយវត្ថុ អុជ ជាដើម”)។ តើហ្រតុការណ៍ប្របន្រះបានកើត 

ឡើងលើប្អូនដ្ររឬទ្រ?”

 “ព្រលខ្លះ នៅព្រលខ្ញុឃំើញមុខរបួសដូចរបួសរបស់ប្អនូ វាកើតឡើងោយសរនរណ 

មា្ន្រក់បានប៉ះយោនី លិង្គ ឬ រន្ធគូទ ឬ ផ្ន្រកឯកជនន្ររាងកាយរបស់ប្អូន នៅព្រលដ្រល 

ប្អូនមិនចង់ឱ្រយរឿងប្របន្រះកើតឡើង។ តើហ្រតុការណ៍ន្រះមានកើតឡើងលើប្អូនឬ 

ទ្រ?” (ត្រូវប្រើប្រ្រស់ភាសរបស់កុមារសម្រ្រប់ យោនី លិង្គ ឬ រន្ធគូទរបស់ពួកគ្រ)។
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ន្រះជាសំណួរមួយចំនួនដ្រលអាចសួរៅបកុមារា និងកុមារើពាញវ័យ៖

 “ខ្ញុំធា្ល្រប់ជួបជារឿយៗដ្រលក្ម្រងប្រុស (ក្ម្រងស្រី) មានអាយុស្របាលនឹងប្អូនត្រូវគ្រ 

វាយដំឬស្រ្រកដក់ ឬ ប៉ះាល់ផ្ន្រកឯកជនរបស់ប្អូន។ តើរឿងទាំងន្រះធា្ល្រប់កើតឡើង 

លើប្អនូឬទ្រ?”

 "តើមាននរណាបង្ខំ ឬ គបសង្កត់លើប្អូនឱាយរួមភាទ ទាំងដាលប្អូនមិនចង់ឱាយមាន 

រឿងបាបនាះកើតឡើង ដារឬទា?"

តាូវយកចិត្តទុកដាក់ កាាងលោគ្មានការពនាយល់ចាបាស់លាស់អំពីរបួស ឬប្រសិនបើ 

មានការផ្ល្រស់ប្ដូរការពន្រយល់នៅក្នុងព្រលសមា្ភ្រសន៍។ អ្នកក៏ប្រហ្រល អាចប្រទះឃើញ 

ភាពខុសា្ន្ររវាងការបកស្រ្រយដ្រលបានផ្ដល់ោយឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំ និងការ 

បកស្រ្រយដ្រល ផ្ដល់ោយកុមារ។ ព្រលធ្វើការសកសួរអំពីអំពើហិង្រសា ស្ថ្រនភាព 

ខាងក្រ្រមអាចនាំឱ្រយមានការសង្រស័យ ៖

 ប្រសិនបើការបកស្រ្រយមិនត្រូវនឹងប្រភ្រទមុខរបួស

 ប្រសិនបើបកស្រ្រយមិនត្រូវជាមួយនឹងភាពធ្ងន់ធ្ងរន្រមុខរបួស

 ប្រសិនបើមានការពន្រយារព្រលស្វ្រងរកការថ្រទំាផ្ន្រកវ្រជ្ជសស្ត្រដ្រលមិនម្រនបណ្ត្រល 

មកពីឪពុកមា្ដ្រយ ឬអ្នកថ្រទាំ ខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការថ្រទាំ

 ប្រសិនបើមុខរបួសមិនត្រូវនឹងអាយុន្រការវិវឌ្រឍន៍របស់កុមារ (ឧទាហរណ៍ ក្ម្រងអាយុ 

មួយខ្រមិនអាចរំកិលច្រញពីគ្រ្របានឡើយ)
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១.៣.៦. ជំនួយការងារ៖ ការកត់តាាអំពីអំពើហិងាសា

ការកត់ត្រ្រអាចជួយអ្នកក្នងុការបន្តផ្ដល់ការថ្រទំាោយប្រងុប្រយ័ត្ន និងចងចំាព័ត៌មាន 

លម្អិតអំពីករណី ឬ ជាមូលដ្ឋ្រនព័ត៌មានសម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ស្រវាដទ្រទៀតនៅព្រលដ្រល  

អ្នកជំងឺមកពិនិត្រយលើកក្រ្រយទៀត។ ការកត់ត្រ្រអំពីរបួសស្ន្រមអាចមានសរៈសំខាន់  

ប្រសិនបើកុមារ និងអ្នកថ្រទាំរបស់ពួកគ្រសម្រ្រចចិត្តៅបរកនគរបាល។

 ប្រ្រប់ៅបកុមារ និងអ្នកថ្រទាំអំពីអ្វីដ្រលអ្នកចង់កត់ត្រ្រទុក និងមូលហ្រតុ។

 បញ្ចគូលក្នុងកំណត់ហ្រតុវ្រជ្ជសស្ត្រនូវបញ្ហ្រសុខភាពនានា រោគសញ្ញ្រ និងសញ្ញ្រ 

ដ្រលអ្នកគួរធ្វើសម្រ្រប់អ្នកជំងឺផ្រស្រងទៀត រួមទាំងវ្រជ្ជ.សម្រ្រប់កុមារ។ វាប្រហ្រល 

ជាមានប្រយោជន៍ក្នុងការកត់ត្រ្រមូលហ្រតុ ឬ មូលហ្រតុន្ររបួសដ្រលមានការ 

សង្រស័យ ឬ ស្ថ្រនភាពផ្រស្រងទៀត រួមទាំងអ្នកដ្រលធ្វើឱ្រយកុមាររងរបួស។

 នៅព្រលអ្នកកត់ត្រ្រអំពីរបួស វាក៏អាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការរៀបរាប់អំពីទំហំ និង 

ទីាំងន្ររបួស និងប្រភ្រទរបួស (ឧទាហរណ៍ “ទ្រង់ទ្រ្រយដ្រលរលាកដូចស្រ្រមដ្រ 

នៅលើដ្រខាងឆ្វ្រង” ឬ “ការដច់ោចរាក់ៗនៅលើដ្រខាងឆ្វ្រង”)។

 ត្រូវដឹងអំពីស្ថ្រនភាពដ្រលអាចប្រកធា្ល្រយការសមា្ង្រត់។ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននូវអ្វីដ្រលអ្នក 

សរស្ររ និងកន្ល្រងដ្រលអ្នកទុកកំណត់ហ្រតុ។

 ាមសរស្ររអ្វនីៅកន្ល្រងដ្រលអាចឱ្រយអ្នកា្ម្រនភារកិច្ចគមើលឃើញ ឧទាហរណ៍ដូចជា  

សរស្ររនៅលើស្រ្រមសំបុត្រសម្រ្រប់ដក់ហ្វីលកាំរស្មីអ៊ិច បញ្ជីចុះឈ្ម្រះ ឬ ារាង 

ប្លង់ប្រងច្រកគ្រ្រ។

 ដើម្របីរក្រសាការសមា្ង្រត់ឱ្រយបានកាន់ត្រខ្ពស់ កន្ល្រងផ្តល់ស្រវាថ្រទំាសុខភាពមួយចំនួន  

ប្រើប្រ្រស់ល្រខកូដ ឬ សញ្ញ្រសមា្គ្រល់ដើម្របីបង្ហ្រញអំពីករណីន្រការរំលោភបំាន ឬ  

ការសង្រស័យថមានការរំលោភបំាន។

 កំណត់ហ្រតុ/ឯកសរអ្នកជំងឺគប្របីរក្រសានៅកន្ល្រងដ្រលមានសុវត្ថិភាព។
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ផ្នែកទី២ ៖  ការគាំទែដំបូងសមែែប់កុមារដែល 
ទទួលរងអំពើហិងែសា

ក្នងុជំពូកន្រះអ្នកនឹងរៀនអំពីរបៀបបង្កើតបរិយកាសកុមារម្រត្រ ី និងរបៀបៅបជួបកុមារ  

និងអ្នកថ្រទំារបស់ពួកាត់ក្នងុកាលៈទ្រសៈខុសៗា្ន្រ នៅព្រលផ្តល់ការាំទ្រដំបូង។ អ្នក 

នឹងរៀនអំពីយុទ្ធសស្រ្ត និងបច្ចគ្រកទ្រសសម្រ្រប់និយយៅបកាន់កុមារតូចៗ និងកុមារ 

ធំៗ ក្ម្រងប្រុស និងក្ម្រងស្រីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសររបស់ពួកគ្រ។ ម្រយា៉្រងវិញទៀត អ្នកក៏នឹង 

រៀនអំពីការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងដ្រលមានលក្ខណៈខុសៗា្ន្ររបស់កុមារ ៅបាមអាយ ុ

ផ្រស្រងៗា្ន្រផងដ្ររ និងបច្ចគ្រកទ្រសនិយយៅបកាន់កុមារតូចៗ។ នៅក្នងុផ្ន្រកដ្រលនិយយ 

អំពី LIVES អ្នកនឹងរៀនអំពីរបៀបប្រ្រកា្ល្រយកិច្ចគការសមញ្ញៗន្រការាំទ្រដំបូងៅបជា 

សកម្មភាព។

២.១. តើការគំទាដំបូងគឺជាអ្វី?

ការាំទ្រដំបូងផ្តល់ការថ្រទំាជាក់ស្ត្រង និងឆ្លើយតបៅបនឹងស្រចក្តតី្រវូការផ្លវូចិត្ត ផ្លវូកាយ 

សុវត្ថិភាព និងការាំទ្រ ក្នុងព្រលកំពុងការារឯកជនភាពរបស់កុមារ និងរក្រសាការ 

សមា្ង្រត់។

ជាញឹកញាប់ ការគំទាដំបូងគឺជាការថាទំាដ៏សំខាន់បំផុតដាលអ្នកអាចផ្តល់ឱាយាន។  

នៅព្រលអ្នកអាចធ្វើរឿងទាំងនោះបាន មានន័យថអ្នកអាចជួយកុមារបាន។ ទោះអ្នក 

មិនមានភារកិច្ចគោះស្រ្រយបញ្ហ្ររបស់កុមារក៏ោយ បុ៉ន្ត្រការាំទ្ររបស់អ្នកអាចជួយឱ្រយ 

កុមារោះស្រ្រយការលំបាកដ្រលពួកគ្រជួបប្រទះបាន។ សូមចងចំាថកុមារអាចទទួល 

រងផលប៉ះាល់វិជ្ជមាន (និងអវិជ្ជមាន) អាស្រ័យលើការឆ្លើយតបរបស់អ្នកៅបលើ 

បញ្ហ្រទាំងនោះ។



31

ការគំទាដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងារកិច្ចធម្មតតា ៥យា៉ាង។ អក្រសរនៅក្នុងាក្រយ “LIVES” អាច 

រំលឹកអ្នកអំពីភារកិច្ចគទាំង ៥ដ្រលការារអាយុជីវិតរបស់កុមារ៖

ការគំទាដំបូងឆ្លើយតបនឹងតមាវូការផ្នាកអារម្មតណ៍ និងតមាវូការជាក់ស្តាង។ 
គោលៅនាការគំទាដំបូងរួមមាន៖

 ប្រព្រឹត្តចំោះកុមារោយការោរព និងោយស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ និងបញ្ជ្រក់ប្រ្រប់កុមារថ 

អំពើហិង្រសានោះមិនម្រនជាកំហុសរបស់ពួកគ្រទ្រ។

 ការស្វ្រគមន៍កុមារោយៅឈ្ម្រះដ្រលកុមារចង់ឱ្រយៅ។

 ណ្រនាំខ្លួនរបស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្រសថ្មី) និងប្រ្រប់ថអ្នកគឺជាអ្នកជួយដល ់

ពួកគ្រ។

 មានអាកប្របកិរិយមិនឆ្រវឆវ។

 បញ្ជ្រក់ប្រ្រប់កុមារថ ពួកគ្រកំពុងស្ថិតនៅកន្ល្រងមានសុវត្ថិភាព។

 យកកុមារៅបកន្ល្រងដ្រលមានភាពឯកជន ឆ្ង្រយពីអ្នកជំងឺផ្រស្រងទៀត។

 ផ្តល់ជម្រើសឱ្រយកុមារមានមនុស្រសធំដ្រលគ្រជឿទុក្ខចិត្តនៅជិត ឬ មិននៅជិតក្នុងព្រល 

ដ្រលអ្នកនិយយៅបកាន់កុមារ។

 ប្រ្រប់កុមារអំពីការពិត ទោះវាជាការលំបាកក្នុងផ្លូវចិត្តក៏ោយ។

 ផ្តល់ការសង្ខ្រប ការពន្រយល់ងយៗអំពីជំានន្រ វិធានការដ្រលអ្នកនឹងអនុវត្ត។

 ប្រើប្រ្រស់ាក្រយសម្ដីស្របាមអាយុរបស់ពួកគ្រ។

 ជៀសវាងបង្ហ្រញឱ្រយឃើញអំពីការប្រញាប់ប្រញាល់ ឬ បង្ហ្រញឱ្រយកុមារឃើញថ អ្នក 

កំពុងប្រកអារម្មណ៍គិតអំពីបញ្ហ្រផ្រស្រងទៀត។
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សា្តាប់ LISTEN

ស្ត្រប់កុមារោយយកចិត្តទុកដក់យល់ចិត្ត និងមិនចាំបាច់កាត់ស្រចក្ដីអ្វីឡើយ។

សាកសួរអំពីសាចក្តីតាូវការ និងការពាួយារម្ភននានា INQUIRE ABOUT NEEDS 
AND CONCERNS

ោះស្រ្រយ និងឆ្លើយតបៅបនឹងស្រចក្តីត្រូវការ និងការព្រួយបារម្ភនានា ក្នុងនោះ 

រួមមាន ស្រចក្តីត្រូវការផ្លូវចិត្ត ផ្លូវកាយ សង្គម និងស្រចក្តីត្រូវការជាក់ស្ត្រងនានា។

បញ្ជាក់ថ តាឹមតាូវ VALIDATE

បញ្ជ្រក់ៅបកាន់កុមារថ អ្នកជឿ និងយកចិត្តទុកដក់លើស្ថ្រនភាពរបស់ពួកគ្រយ៉្រង 

ខា្ល្រងំ។ ត្រវូបញ្ជ្រក់ៅបកាន់កុមារថ កុមារមិនម្រនជាអ្នកដ្រលត្រវូរងការស្តបីនោ្ទ្រសឡើយ។ 

ប្រ្រប់កុមារថ ពួកគ្រមានស្រចក្តីកា្ល្រាន និងកំពុងធ្វើរឿងដ្រលត្រឹមត្រូវហើយ ដ្រល 

ា៊្រននិយយពីការរំលោភបំាន។

ពងាឹងសុវត្ថិាព ENHANCE SAFETY

ប្រសិនបើមានានិភ័យផ្ន្រកសុវត្ថភិាពចំោះមុខ សូមសួរកុមារអំពីអ្វដី្រលពួកគ្រត្រវូ 

ការដើម្របីឱ្រយមានអារម្មណ៍ថមានសុវត្ថិភាព។ ត្រូវរក្រសាការសមា្ង្រត់។ ោរពាមបំណង 

ប្រ្រថ្ន្ររបស់កុមារ ប៉ុន្ត្រត្រូវសន្រយាត្រអ្វីដ្រលអ្នកអាចធ្វើបានត្របុ៉ណ្ណ្រះ (ឧទាហរណ៍  

មិនត្រូវយល់ព្រម រក្រសាការសមា្ង្រត់ចំោះអ្វីដ្រលកុមារបាននិយយ ព្រ្រះអ្នកអាចត្រូវ 

ច្រករំល្រកព័ត៌មានមួយចំនួនដ្រលពួកគ្រផ្តល់ឱ្រយអ្នកដើម្របីរក្រសាសុវត្ថិភាពដល់ពួកគ្រ)។

គំទា SUPPORT

លើកទឹកចិត្តកុមារឱ្រយទទួលយកការាំទ្រពីមនុស្រសដ្រលមានសុវត្ថិភាពដ្រលអាច 

ជួយដល់ពួកគ្របាន។ ាំទ្រកុមារាមរយៈការផ្រសាភា្ជ្រប់ពួកគ្រៅបនឹងស្រវា និងការាំទ្រ 

ផ្ន្រកសង្គម។

សូមអានទំព័រទី ៣៣-៦៩ ដើម្របីសិក្រសាបន្ថ្រមអំពីភារកិច្ចគទាំង ៥ ន្រការាំទ្រដំបូង។ ប័ណ្ណរំលឹកសម្រ្រប់ជំានន្រកិច្ចគាំទ្រដំបូង មាន 

នៅលើទំព័រ១៥៧។
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២.២. ការសា្តាប់

ផ្តល់ឱកាសឱ្រយកុមារនិយយនូវអ្វដី្រលាត់ចង់និយយនៅកន្ល្រងមានសុវត្ថភិាព និង 

មានភាពឯកជន។ ការស្ត្រប់គឺជាដំណក់កាលសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្រយផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគ្រ 

វិលមកសភាពដើមវិញ។ ការស្ត្រប់ជាមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះន្រការាំទ្រដំបូង។

ជំនួយការងារដាលពាក់ព័ន្ធ៖

 ការស្ត្រប់ឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំរៀបរាប់អំពីការព្រួយបារម្ភ (ទំព័រ ៣៩)

ការស្ត្រប់មិនម្រនគ្រ្រន់ត្រឭាក្រយសម្ដីប៉ុណ្ណ្រះទ្រ។ វាមានន័យថ៖

 ការយល់អំពីអារម្មណ៍បង្កប់ក្នុងាក្រយសម្ដីរបស់កុមារ។

 ស្ដ្រប់អ្វីដ្រលកុមារបាននិយយ និងកត់សមា្គ្រល់អំពីអ្វីដ្រលាត់មិនបាននិយយ។

 ការយកចិត្តទុកដក់លើភាសកាយវិការ ទាំងកុមារ និងខ្លួនអ្នកផ្ទ្រល់ោយចំណុច 

ន្រះរាប់បញ្ចគលូការបង្ហ្រញទឹកមុខ ទំនាក់ទំនងាមក្រស្រភ្ន្រក និងកាយវិការជាដើម។ 

ឧទាហរណ៍ កុមារអាចបង្ហ្រញថពួកគ្រមានទុក្ខព្រួយោយការយំ ការញ័រ ទឹកមុខ 

ឬ ផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយបថរបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើមានចំណុចន្រះ អ្នកគួរត្រផ្អ្រក ឬបញ្រឈប ់

ការសមា្ភ្រសន៍។ ដូចា្ន្រន្រះដ្ររ ប្រសិនបើអ្នកានតឹង ឬ អ្នកល្រងមានចំណប់អារម្មណ៍ 

លើរឿងរ៉ា្រវរបស់កុមារ ពួកគ្រប្រហ្រលជាគិតអវិជ្ជមានចំោះអាការៈមិននិយយស្តរីបស់ 

អ្នកទាំងន្រះនឹងប៉ះាល់ដល់ការជឿទុក្ខចិត្ត និងឆន្ទៈរបស់កុមារក្នុងការនិយយស្ដី។

 ការអង្គុយ ឬ ឈរស្មើា្ន្រ និងជិតា្ន្រជាមួយកុមារដើម្របីបង្ហ្រញពីការព្រួយបារម្ភ និង 

ការយកចិត្តទុកដក់ ប៉ុន្ត្រមិនត្រូវនៅជិតព្រករហូតគ្រមិនអាចទទួលយកបានទ្រ។

 ការបង្ហ្រញពីអារម្មណ៍សោកស្ដ្រយជាមួយកុមារ ឧទាហរណ៍ “ខ្ញុំសោកស្ដ្រយណស់ 

ចំោះអ្វីដ្រលបានកើតឡើងលើប្អូន”។
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សម្លងឹមើលកុមារតាមឹភ្នាករបស់គត់។ សូមអង្គយុចុះ ដើមាបីកំុឱាយអ្នកខ្ពស់ជាងកុមារ។  

អង្គយុលើកមាាលឥដ្ឋហើយលាងជាមួយកុមារតូចៗ។ មិនតាវូមើលលើ មើលកាាម ឬ 

មើលងាយកុមារ ឬអង្គុយចោងហោងមើលចំមុខរបស់កុមារឡើយ។

អ្វីដាលតាូវធ្វើ

 ណ្រនំាថ អ្នកកំពុងមកជួយ ឧទាហរណ៍ "ការងររបស់ខ្ញុគឺំដើម្របីជួយឱ្រយកុមារទទួល 

បានការថ្រទាំដ្រលពួកគ្រត្រូវការ"។

 ចំណយព្រលដើម្របីស្គ្រល់កុមារ ឧទាហរណ៍ "តើប្អនូមានបងប្អនូប្រសុ ឬស្រទី្រ? " ប្រសិន 

បើកុមារមានវ័យក្ម្រងព្រកចូរបង្កើតការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងោយជិតស្និទ ាមរយៈ 

ការល្រងល្រប្រងកំសន្តជាដើម។

 បង្ហ្រញឱ្រយគ្រឃើញថ អ្នកកំពុងស្ត្រប់ ឧទាហរណ៍ ងក់ក្របាល ឬនិយយថ "អូហ៍..."

 សូមរក្រសាភាពស្ងប់ស្ង្រត់ និងអត់ធ្មត់។

 អនុញ្ញ្រតឱ្រយកុមារបង្ហ្រញពីចំណប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួន។
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 មិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ និងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យ។

 ផ្ដល់ព្រលវ្រលាឱ្រយកុមារគិតមុននឹងនិយយ។

 ប្រ្រប់កុមារថអ្នកជឿពួកគ្រ ហើយការរំលោភបំានមិនម្រនជាកំហុសរបស់ពួកគ្រទ្រ។ 

រំលឹកឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទំាថ កុមារមិនងយកុហកទ្រ ចំោះអំពើហិង្រសាប្របន្រះ។

អ្វីដាលមិនតាូវធ្វើ

 មិនត្រវូបង្ហ្រញប្រតិកម្មដូចជាការភា្ញ្រក់ផ្អើល ឬ មិនជឿជាក់ ឧទាហរណ៍ "មិនដ្រលមាន 

នរណរំលោភក្ម្រងប្រុសទ្រ"។

 មិនត្រូវទទួលទូរស័ព្ទ មើលនាឡិកា ឬ កុំព្រយូទ័រក្នុងព្រលសន្ទនា។

 មិនត្រូវបង្ខំកុមារឱ្រយប្រ្រប់រឿងរា៉្រវរបស់ពួកគ្រ ឧទាហរណ៍ "ខ្ញុំត្រូវការដឹងអំពីអ្វីដ្រល 

បានកើតឡើង ប្រ្រប់ខ្ញុំមក"។

 មិនត្រូវបកស្រ្រយចម្លើយរបស់កុមារ ឬ បញ្រឈប់គំនិតរបស់ពួកគ្រ ឧទាហរណ៍ "ដូច្ន្រះ 

នៅព្រលដ្រលប្អនូបាននិយយប្របន្រះ បុរសនោះក៏បានធ្វើប្របន្រះដក់ប្អនូ ម្រនទ្រ?  

ប្អូនមានន័យថ ជាអ្នកជិតខាងរបស់ប្អូន ម្រនទ្រ?"

 មិនត្រូវនិយយកាត់។ ត្រូវរង់ចាំរហូតដល់កុមារនិយយចប់។

 មិនត្រវូបង្ហ្រញការមិនព្រញចិត្តចំោះជនបង្កហិង្រសាដ្រលត្រវូបានចោទប្រកាន់ ោយ 

សរជននោះអាចជាមនុស្រសដ្រលកុមារនោះស្រលាញ់ ឬយកចិត្តទុកដក់។

 មិនត្រូវសន្មតអំពីអារម្មណ៍របស់កុមារ (ឬ មានអារម្មណ៍យ៉្រងណ)។

 មិនត្រូវប្រ្រប់កុមារថ ពួកគ្រនឹងភ្ល្រចរឿងរា៉្រវន្រះក្នុងព្រលខាងមុខ។

 មិនត្រូវសើចចំអកដក់កុមារ។ សូមចង់ចាំថ ត្រូវប្រព្រឹត្តដក់កុមារោយការោរព   

ហើយយកចិត្តដក់អំពីអ្វីដ្រលកុមារនិយយ។
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ចំណាយពាលដើមាបីសា្គ្ាល់កុមារ

សួស្តីក្មួយ មីងឈ្ម្រះកញ្ញ្រ។ 

តើក្មួយឈ្ម្រះអីដ្ររ?
ខ្ញុំឈ្ម្រះគនា្ធ្រ 

មីងជាអ្នកគ្រូព្រទ្រយ ម្រនទ្រ?

ក្មួយស្គ្រល់មីងថជានរណទ្រ?
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ចាស៎ មីងជាគ្រពូ្រទ្រយ មីងនឹងមើលថ្រក្មយួឱ្រយមានអារម្មណ៍ធូស្របើយ 

 ឡើងវិញ។ តើបងស្រីមា្ន្រក់ន្រះាត់មកជាមួយក្មួយម្រនទ្រ?

ចាស៎

ខ្ញុំមានបងប្រុសពីរនាក់?

តើក្មួយមានបងប្អូនប៉ុនា្ម្រននាក់?
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តើក្មួយបានចូលរៀនហើយឬនៅ?

ចាស៎ ខ្ញុំរៀនថ្ន្រក់ទី ៥

មើលៅបក្មួយជាមនុស្រសឆ្ល្រត មីងគិតថក្មួយជាសិស្រសពូក្រ ម្រនទ្រ?
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២.២.១. ជំនួយការងារ៖ ការសា្តាប់ឪពុកមា្តាយ និងអ្នកថាទាំរៀបរាប់អំពីការពាួយារម្ភន

អ្នកថ្រទំាទំនងនឹងឆ្លងកាត់ដំណក់កាលមួយចំនួននៅព្រលរកឃើញថកូនរបស់ពួកគ្រ 

ទទួលរងការរំលោភបំាន។ ពួកគ្រអាចត្រឡប់សរចុះសរឡើងពីដំណក់កាលមួយ 

ៅបដំណក់កាលមួយទៀត។ ពួកគ្រអាចមានអារម្មណ៍ថខុសឆ្គង រងការស្តីបនោ្ទ្រស  

ខា្ម្រសអៀន ភ័យខា្ល្រច និងអារម្មណ៍ផ្រស្រងទៀត។ ភាគច្រើនន្រអារម្មណ៍ទំាងន្រះអាចកា្ល្រយ 

ជាជម្ល្រះប្រសិនបើជនបង្កហិង្រសាជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ ឬ សមាជិកគ្រួសរគួរឱ្រយទុកចិត្ត។  

អ្នកថ្រទាំប្រហ្រលជាចង់ឱ្រយបញ្ហ្រ "បញ្ចគប់"។ ពួកគ្រប្រហ្រលជាមិនដឹងថអំពើហិង្រសា 

អាចបណ្ត្រលឱ្រយមានគ្រ្រះថ្ន្រក់ ហើយកុមារត្រូវការការថ្រទាំទ្រ។ ដំណក់កាលផ្រស្រងៗ 

ា្ន្រដ្រលឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំអាចឆ្លងកាត់រួមមាន៖

ការភ័យរន្ធត់  
និងការអស់ 
សងាឃឹម  

"ខ្ញុំមិនសឹងត្រា៊្រនជឿសោះថរឿងប្របន្រះកំពុងកើតឡើង។"

ការបដិសាធ
"បើរឿងន្រះបានកើតឡើងពិតម្រន ប្រ្រកដជាមានគ្រ 

ប្រ្រប់ខ្ញុំហើយ។"

កំហឹង
"ហ្រតុអ្វីាត់ (ជនប្រព្រឹត្ត) ធ្វើដូច្ន្រះ? ខ្ញុំនឹងសងសឹកចំោះ 

នរណដ្រលធ្វើរឿងន្រះ!"

ទុក្ខសោក
"តើកូនរបស់យើងនឹងអាចរៀបការបានទ្រ? តើនឹងមានអ្វ ី

កើតឡើងចំោះកូនរបស់យើង?"

ដំណះសាាយ
"យើងនឹងប្តឹងនគរបាល "ឬ" យើងនឹងៅបមន្ទីរព្រទ្រយ 

"ឬ" យើងនឹងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ ហើយៅបផ្ទះ "ឬ" 

យើងនឹងសងសឹក"។
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អ្នកថ្រទាំក៏ត្រូវការការាំទ្រដ្ររ បនា្ទ្រប់ពីបានដឹងអំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ ចំណុច 

សំខាន់សម្រ្រប់អ្នកគឺ៖

 អត់ធ្មត់។ ប្រសិនបើអ្នកថ្រទំាមិនសប្របាយចិត្ត ឬ មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនោះការសន្ទនាជា 

មួយកុមារបន្ថ្រមទៀតប្រហ្រលជាត្រូវបញ្ចគប់។

 សួរពួកគ្រអំពីការព្រយួបារម្ភ និងការភ័យខា្ល្រចនៅកន្ល្រងដ្រលមានភាពឯកជន (ហើយ 

ឱ្រយឆ្ង្រយពីកុមារ)។ ត្រូវមើលថតើពួកគ្រមានសំណួរអ្វីដ្ររឬទ្រ។

 ពិភាក្រសាអំពីការព្រយាបាលដ្រលកុមារត្រូវការ។ ពន្រយល់ថហ្រតុអ្វីត្រូវការការព្រយាបាល។

 ពន្រយល់ថអ្នកនឹងពិភាក្រសាជម្រើសាមដនការថ្រទាំ និងការាំទ្រ។

បាសិនបើអ្នកថាទំាមិនសបាបាយចិត្ត ឬ មានវិបត្តផិ្លវូចិត្ត នោះការសន្ទនាជាមួយកុមារ 

បន្ថាមទៀតបាហាលជាតាូវបញ្ចប់។ បាសិនបើគាួសារបងា្ហាញការគ្មានជំនឿ វិនិច្ឆ័យ ឬ  

រិះគន់អ្នកតាូវនិយាយជាមួយកុមារ និងគាួសារដាច់ដោយឡាកពីគ្នា។

២.៣. ការសាកសួរអំពីសាចក្តីតាូវការ និងការពាួយារម្ភន

សូមឱ្រយកុមារនិយយអ្វីដ្រលពួកគ្របានបង្ហ្រញ សួរសំណួរបើក។ សិក្រសាអំពីតម្រូវការ 

ជាក់លាក់របស់កុមារ។

ជំនួយការងារពាក់ព័ន្ធ៖

 ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុមារដ្រលមានអាយុខុសៗា្ន្រ (ទំព័រ ៤៥)

 ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុមារពិការ (ទំព័រ ៤៧)

 ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយក្ម្រងប្រុសអំពីអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ (ទំព័រ ៤៩)
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គោលការណ៍ ឧទាហរណ៍

សម្រួលសំណួររបស់អ្នកឱ្រយៅប 

ជាការអញ្ជើញឱ្រយនិយយវិញ។

"តើប្អូនចង់និយយអំពីអ្វី?"

ប្រសិនបើកុមារមានអារម្មណ៍ 

អៀនខា្ម្រសឬប្រុងប្រយ័ត្ន ចូរសួរ 

សំណួរបិទមួយចំនួន និងសំណួរ 

ដ្រលកុមារគ្រ្រន់ត្រត្រូវឆ្លើយថ 

បាទ-ចាស៎/ទ្រ ដើម្របីជួយ 

បង្កើនទំនុកចិត្តដល់កុមារ។

"តើប្អូនមានអាយុប៉ុនា្ម្រនហើយ?"

"តើមាននរណធ្វើបាបប្អូនម្រនទ្រ?"

"តើឈឺទ្រព្រលបងប៉ះប្អូនត្រង់កន្ល្រងន្រះ?"

រំលឹកចំណ្រះដឹងផ្ន្រក 

រាងកាយកុមារ។

"តើប្អូនៅកន្ល្រងន្រះថម៉្រច?" 

ចង្អុលលើត្រចៀករបស់កុមារ។ បន្តធ្វើដូច្ន្រះរហូត 

ដល់កុមារៅផ្ន្រករាងកាយបានច្រើន រួមទាំង 

ប្រដប់បន្តពូជផងដ្ររ។ ប្រើភាសកុមារព្រល 

និយយអំពីផ្ន្រកន្ររាងកាយជាមួយពួកគ្រ។

ប្តូរៅបជាសំណួរបើកោយលើក 

ទឹកចិត្តកុមារឱ្រយនិយយ។

"តើប្អូនអាចប្រ្រប់បងអំពីអ្វីដ្រលបានកើតឡើង 

លើប្អូននៅថ្ង្រនោះបានទ្រ?"

សួរសំណួរម្តងមួយ "តើាត់ាក់អ្វដី្ររ? រង់ចំាចម្លើយ។ "តើាត់មាន 

រូបរាងដូចម្ត្រចដ្ររ?"មិនម្រន៖"តើាត់ស្លៀកាក់ 

អ្វី ហើយមានរូបរាងដូចម្ត្រចដ្ររ?" នោះទ្រ

២.៣.១. បច្ចាកទាសសមាាប់ទំនាក់ទំនង

កុមារមានអាយុប្រ្រមួំយឆ្ន្រ ំនិងច្រើនជាងន្រះដ្រលអាចប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងផ្ទ្រល់មាត់បាន 

អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ចគ្រកទ្រសប្រ្រស្រ័យទាក់ទងដូចខាងក្រ្រម៖
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សួរសំណួរបន្ថ្រមាម 

ការចាំបាច់។

"តើប្អូនអាចប្រ្រប់បងបន្ថ្រមអំពីរឿងរា៉្រវនោះបាន 

ទ្រ?" 

"ផ្តល់ឱ្រយបងនូវឧទាហរណ៍ន្រ..." ឬ "រៀបរាប់ឱ្រយ 

បងស្ត្រប់..."  "ហើយបនា្ទ្រប់មកមានអ្វកីើតឡើង?"

ស្នើឱ្រយកុមារបញ្ជ្រក់ 

បើមិនយល់អ្វីមួយ។

"បងមិនសូវយល់អ្វីដ្រលប្អូននិយយទ្រ។ តើប្អូន 

អាចពន្រយល់ប្រ្រប់បងបានទ្រ?" "តើប្អូន ចង់មាន

ន័យដូចម្ត្រចព្រលប្អូននិយយថ..."

ផ្ល្រស់ប្ដូរយុទ្ធសស្រ្តរបស់អ្នក 

ៅបាមអាយុរបស់កុមារ។

ល្រងជាមួយកុមារតូចៗ ល្រង ឬគូររូបជាមួយ 

កុមារវ័យាក់កណ្ត្រលកុមារភាព និងនិយយ 

ជាមួយក្ម្រងធំៗ និងក្ម្រងជំទង់។

ជ្រើសរីសាក្រយត្រឹមត្រូវ។ កុមារ ជាពិស្រសកុមារអាយុក្រ្រមប្រ្រំមួយឆ្ន្រំ 

ស្គ្រល់ាក្រយន័យត្រង់ៗ។ ដូច្ន្រះ អ្នកត្រូវប្រើភាស 

ច្របាស់ៗ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកសួរក្ម្រង 

តូចៗ "តើាត់យកប្អូនៅបឆ្ង្រយោយជិះាន 

ម្រនទ្រ?" កុមារអាចឆ្លើយចម្លើយអវិជ្ជមានប្រសិន 

បើយនជំនិះពិតជាម៉ូតូ។

ផ្តល់អំណចដល់កុមារ។ បនា្ទ្រប់ពីកុមាររៀបរាប់អំពីហ្រតុការណ៍ ឬឧប្របទ្ទវ 

ហ្រតុត្រវូលើកទឹកចិត្តថអ្វដី្រលប្អនូកំពុងត្រនិយយ 

ប្រ្រប់ៅបអ្នកដទ្រគឺជា រឿងត្រឹមត្រូវហើយ។
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បាការគួរជៀសវាង៖

 មិនត្រវូសួរសំណួរនំាមុខ ដូចជា "តើាត់បានដក់ដ្ររបស់ាត់លើោះប្អនូដ្ររឬទ្រ?"

 មិនត្រូវសួរសំណួរ "ហ្រតុអ្វី" ដូចជា៖

• "ហ្រតុអ្វីរឿងរ៉ា្រវន្រះកើតឡើងចំោះប្អូន?"

• "ហ្រតុអ្វីប្អូនមិនប្រ្រប់បងពីរឿងន្រះពីមុន?"

• "ហ្រតុអ្វីប្អូនអនុញ្ញ្រតឱ្រយាត់ធ្វើរឿងទាំងនោះចំោះប្អូន?"

 មិនត្រូវក្រតម្រូវកុមារ ឬ ប្រក្រកចំោះអ្វីដ្រលកុមារកំពុងនិយយ៖ ឧទាហរណ៍ "តើ 

ប្អូនប្រ្រកដទ្រថជាពូរបស់ប្អូន?"

 មិនត្រូវសួរសំណួរមួយចំនួនដូចជា "ព្រលណ" ឬ "ប៉ុនា្ម្រន" ៅបក្ម្រងតូចៗទ្រ ដូចជា  

"តើរឿងន្រះកើតឡើងចំោះប្អូននៅព្រលណ?" ឬ"តើរឿងន្រះកើតឡើងចំោះប្អូន 

ប៉ុនា្ម្រនដងហើយ?"

 មិនត្រូវបង្ហ្រញឱ្រយកុមារមានអារម្មណ៍ថចម្លើយខុស ឬ ត្រូវទ្រ។

 ត្រូវជៀសវាងប្រើាក្រយដ្រលអាចធ្វើឱ្រយកុមារភ័យខា្ល្រច ដូចជាាក្រយ "ការចាប់រំលោភ"  

"ការរំលោភោយសច់ញាតិ" ឬ "ការរលោភបំាន" ។

 មិនត្រូវប្រើធា្ន្រក់ព្រលនិយយជាមួយកុមារតូចៗ។ ពួកគ្រប្រហ្រលជាមិនយល់ោល 

គំនិតន្រាក្រយ ខាងក្នុង ខាងក្រ្រ ខាងលើ ឬ ខាងក្រ្រមទ្រ។



44

បាភាទសំណួរ

ាទ/ចា៎ស ឬ ទា

សំណួរបាទ/ចាស៎ ឬ ទ្រ ជាសំណួរដ្រលមានចម្លើយ "បាទ/ច៎ាស" ឬ "ទ្រ"។ សំណួរទំាង 

ន្រះជួយក្នុងការសិក្រសាអំពីព័ត៌មានមូលដ្ឋ្រន។ ឧទាហរណ៍ "តើប្អូនឈឺទ្រព្រលបងប៉ះ 

ប្អូនត្រង់ន្រះទ្រ?" សំណួរទាំងន្រះជួយក្នុងការចាប់ផ្តើមសមា្ភ្រសន៍ជាមួយកុមារដ្រល 

មានអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រច ឬ អៀនខា្ម្រស។

សំណួរបិទ

សំណួរបិទអាចឆ្លើយោយប្រើត្រមួយាក្រយ។ ឧទាហរណ៍មានដូចជា៖ "តើប្អូនឈ ឺ

ត្រង់ណ?" "តើប្អូនមានអាយុបុ៉នា្ម្រន?" ជាទូៅប គប្របីជៀសវាងសំណួរបិទ លុះត្រ្រត្រ 

អ្នកព្រយាយមសិក្រសាព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់។

សំណួរនាំមុខ

សំណួរនំាមុខជាសំណួរដ្រលអ្នកផ្តល់ស្រវាចង់បានចម្លើយ។ ត្រវូជៀសវាងសំនួរទំាង 

ន្រះ។ ឧទាហរណ៍ "តើមនុស្រសដ្រលធ្វើរឿងន្រះជាមា្ត្រយ ឬ ឪពុករបស់ប្អូនម្រនទ្រ?"  

ផ្ទុយៅបវិញ ត្រូវសួរថ "តើប្អូនអាចប្រ្រប់បងបានទ្រថនរណជាអ្នកធ្វើរឿងន្រះចំោះ 

ប្អូន?"

សំណួរបើក

សំណួរទាំងន្រះតម្រូវឱ្រយកុមារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថ្រមាមរយៈចម្លើយ ឬ ពន្រយល់បន្ថ្រម 

ទៀត។ សំណួរទាំងន្រះជាប្រភ្រទសំណួរដ្រលល្អបំផុត ដើម្របីសិក្រសាលើអ្វីដ្រលបានកើត 

ឡើងចំោះកុមារ។ ទោះជាយ៉្រងណ សំណួរទាំងន្រះអាចមានការលំបាកខា្ល្រំងក្នុងការ 

ឆ្លើយ ជាពិស្រសប្រសិនបើកុមារមានអារម្មណ៍ថអៀនខា្ម្រស អាមា៉្រស់ ឬ មិនច្របាស ់

លាស់។ ត្រូវប្រើសំណួរបាទ/ចាស៎ ឬ ទ្រ ដើម្របីត្រៀមខ្លួនមុននឹងសួរសំណួរបើក។
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២.៣.២. ជំនួយការងារ៖ ការបាាសាយ័ទាក់ទងជាមួយកុមារដាលមានអាយុខុសៗគ្នា៦

ជាទួទៅ ការសាកសួរបាវត្តិជំងឺមិនតាូវធ្វើឡើងយូរជាង៖

 ៣០ នាទី សម្រ្រប់កុមារអាយុក្រ្រម ៩ ឆ្ន្រំ

 ៤៥ នាទី សម្រ្រប់កុមារអាយុចនោ្ល្រះពី ១០-១៤ ឆ្ន្រំ

 មួយម៉្រង សម្រ្រប់កុមារអាយុចនោ្ល្រះពី ១៥-១៨ ឆ្ន្រំ។

សមត្ថភាពន្រការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងរបស់កុមារផ្ល្រស់ប្ដូរយ៉្រងឆប់រហ័សនៅដំណក់ 

កាលលូតលាស់នីមួយៗ។ ចំណ្រះដឹង និងការលួងលោមរបស់អ្នកក្នងុដំណក់កាលទំាង 

នោះដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ក្នុងការថ្រទាំ។

សម្រ្រប់ក្ម្រងតូចត្រូវទទួលព័ត៌មានជាច្រើនពីឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំប៉ុន្ត្រ ប្រសិនបើ 

អាច ព័ត៌មាននោះគួរត្រទទួលបានោយផ្ទ្រល់ពីកុមារ។

ដំណាក់កាលលូតលាស់ ការពិចារណា

ទារក និងកុមារតូច  

(០-៥ ឆ្ន្រំ)

 កុមារស្ថិតក្នុងក្រុមអាយុទាំងន្រះមិនសូវច្រះនិយយ 

ដូច្ន្រះមិនត្រូវសួរពួកគ្រអំពីប្រវត្តិជំងឺទ្រ។

 អ្នកថ្រទាដំ្រលមិនម្រនជាអ្នកប្រព្រតឹ្ត ឬ មនុស្រសព្រញវយ័ 

ដ្រលមកជាមួយកុមារ គឺជាប្រភពសំខាន់ន្រព័ត៌មាន។

៦ ដកស្រង់ច្រញពី Day, Kim and Jennifer Pierce-Weeks. 2013. ការគ្រប់គ្រងការព្រយាបាលកុមារនិងកុមារទំទង់ដ្រលបានរងអំពើហិង្រសាផ្លវូភ្រទ ៖ ការពិចារណផ្ន្រកបច្ចគ្រក 
ទ្រសសម្រ្រប់កម្មវិធី PEPFAR Programs. Arlington, VA: ការាំទ្រលើជំងឺអ្រដស៍របស់ USAIDនិងធនធានជំនួយបច្ចគ្រកទ្រស, AIDSTAR-One, Task Order 1.
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កុមារតូច (៦-៩ ឆ្ន្រំ)  ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន ចូរសួរកុមារស្ថិតក្នុងចនោ្ល្រះអាយុ 

ទាំងន្រះអំពីប្រវត្តិជំងឺរបស់ពួកគ្រ។

 ឪពុកមា្ដ្រយអ្នកថ្រទាំ ឬ ប្រភពដ្រលគួរឱ្រយជឿទុកចិត្ត 

បាន របស់កុមារប្រហ្រលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថ្រម

 ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទំាដ្រលមិនម្រនជាអ្នកប្រព្រតឹ្តអាច 

ចូលរួមក្នុងការសកសួរប្រវត្តិជំងឺ នៅព្រលកុមារស្នើឱ្រយ 

មានវត្តមានមនុស្រសព្រញវ័យ។

ក្ម្រងជំទង់ ដ្រលមាន  

វ័យច្រើន និងតិច

(១០-១៨ ឆ្ន្រំ)

 កុមារស្ថិតក្នុងក្រុមអាយុទំាងន្រះគូរផ្ដល់ប្រវត្តិជំងឺោយ 

ផ្ទ្រល់។

 ឪពុកមា្ដ្រយ ឬអ្នកថ្រទាំមិនត្រូវាក់ព័ន្ធក្នុងការសួរប្រវត្ត ិ

ជំងឺទ្រដើម្របីឱ្រយកុមារបង្ហ្រញទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លនួ លើកល្រង 

ត្រកុមារមិនអាចនឹកឃើញព័ត៌មានអំពីប្រវត្តជំិងឺបាន ដូច 

ជាប្រតិកម្មអាារជាដើម។

 ឪពុកមា្ដ្រយ ឬអ្នកថ្រទាំប្រហ្រលជាាមឃាត់កុមារក្នុង 

ក្រុមអាយុន្រះមិនឱ្រយច្រករំល្រកព័ត៌មានទាំងន្រះ។

ប្រសិនបើកុមារមិនព្រមនិយយ៖

 បន្តនិយយជាមួយកុមារ និងពន្រយល់អំពីដំណើរការពិនិត្រយ បុ៉ន្ត្រមិនត្រូវរំពឹងទុកថ 

កុមារនឹងផ្ដល់ប្រវត្តិជំងឺទ្រ។

 វាជារឿងធម្មាដ្រលកុមារមិនចាប់ផ្ដើមនិយយនៅព្រលចាប់ផ្ដើមពិនិត្រយបុ៉ន្ត្រគ្រនឹង 

ចាប់ផ្ដើមនិយយព្រលមានអារម្មណ៍មានទំនុកចិត្តជាមួយអ្នក។

 កុមារមួយចំនួនប្រហ្រលជាមិនចង់និយយអំពីការរំលោភបំាន ឬ អំពើហិង្រសាទ្រ  

ហើយអ្នកក៏មិនត្រូវបង្ខំពួកគ្រដ្ររ ពីព្រ្រះវាអាចប៉ះទង្គិចកាន់ត្រខា្ល្រំងដល់ពួកគ្រ។
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សូមពិចារណកា្ត្រមួយចំនួនដូចខាងក្រ្រម ថតើវាជាមូលហ្រតុដ្រលកុមារមិនព្រម 

និយយឬទ្រ៖

 តើមាននរណមា្ន្រក់នៅក្នងុបន្ទប់ដ្រលាក់ដូចជាធ្វើឱ្រយកុមារស្ទ្រក់ស្ទើរក្នងុការនិយយ 

ឬទ្រ?

 តើកុមារឈប់និយយនៅព្រលឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំរបស់ពួកគ្រចាកច្រញពីបន្ទប់  

ហើយបង្ហ្រញថពួកគ្រភ័យខា្ល្រចព្រលនិយយមា្ន្រក់ឯង ឬទ្រ?

ករណីសិកាសា៖ បាើតុក្កតាក្នុងពាលសមា្ភាសន៍កុមារាអាយុបាាំមួយឆ្នាំ

បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចគបានសមា្ភ្រសន៍ក្ម្រងប្រសុមា្ន្រក់អាយុប្រ្រមួំយឆ្ន្រអំំពីបទពិសោធន៍ន្រការ 

ការរំលោភបំាន។ ក្ម្រងប្រុសមា្ន្រក់នោះត្រូវបានរំលោភបំានផ្លូវភ្រទោយក្ម្រងប្រុស 

ដ្រលមានអាយុច្រើនជាងខ្លួន ហើយាត់បានប្រ្រប់បុគ្គលិក សង្គមកិច្ចគថ "គូទ" របស់  

ាត់មានការឈឺចាប់។ បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចគចង់ឱ្រយមានភាពប្រ្រកដថាត់ និងកុមារ 

នោះយល់អំពីាក្រយ "គូទ" ដូចា្ន្រ។ ដូច្ន្រះាត់បានឱ្រយកូនតុក្កាជ័រៅបក្ម្រងប្រុសនោះ 

ហើយាត់បានឱ្រយកុមារបង្ហ្រញថកន្ល្រងណជាគូទនៅលើកូនតុក្កាជ័រ។ ក្ម្រងប្រុស 

នោះបានយកកូនតុក្កាជ័រ ហើយបានចង្អុលផ្ន្រកចុងខាងក្រ្រមន្រកូនតុក្កាជ័រ។ ន្រះ 

ធ្វើឱ្រយបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចគច្របាស់ក្នុងចិត្តថ ក្ម្រងប្រុសបានយល់ត្រឹមត្រូវអំពីអ្វីដ្រលក្ម្រង 

ប្រុសនោះបាននិយយ។

ដកស្រង់មកពីគណៈកមា្ម្រធិការកិច្ចគការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ (២០១២)។ ការថ្រទំាកុមាររងគ្រ្រះោយការ 
រំលោភបំាន។ ោលការណ៍ណ្រនាំអំពីអ្នកផ្ដល់ស្រវាសុខភាព និង ចិត្តសង្គមដើម្របីសម្រុះសម្រួលកិច្ចគការ 
មនុស្រសធម៌។ ទីក្រុងញ៉ូវយ៉ក៖ គណៈកមា្ម្រធិការកិច្ចគការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ។

២.៣.៣. ជំនួយការងារ៖ ការបាាសា័យទាក់ទងជាមួយកុមារពិការ

កុមារពិការត្រវូត្រទទួលបានការោរព និងមានកិត្តយិសដូចកុមារធម្មាដទ្រទៀតដ្ររ។  

ប្រសិនបើកុមារពិការរាងកាយ ឬ ពិការផ្ន្រកសតិបញ្ញ្រ (ឧទាហរណ៍ ដូចជា គ ថ្លង់ ខ្វិន  

ឬ ខូចខួរក្របាលោយសរឧបទ្ទវហ្រតុផ្រស្រងៗ) សូមស្វ្រងរកវិធីសស្រ្តដើម្របីប្រ្រស្រ័យ 

ទាក់ទងជាមួយពួកាត់។
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មិនត្រវូធ្វើឱ្រយជំនឿ ឥរិយបថ និងការសន្មតរបស់អ្នកកា្ល្រយជាឧបសគ្គក្នងុការប្រ្រស្រយ័ 

ទាក់ទងជាមួយកុមារពិការឡើយ។ វាជារឿងធម្មាទ្រដ្រលអ្នកមានអារម្មណ៍ានតឹង 

នៅព្រលប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុមារាមរបៀបប្រ្រស្រ័យទាក់ទងថ្មី ប៉ុន្ត្រអ្នកត្រូវ 

ចងចាំថការប្រ្រស្រ័យទាក់ទង ត្រូវការមនុស្រសពីរនាក់។

មិនត្រវូប្រើប្រ្រស់ពិការភាពរបស់កុមារ ដើម្របីៅកុមារឡើយនៅព្រលដ្រលអ្នកនិយយ 

ជាមួយកុមារ ឬ និយយអំពីកុមារ (ឧ. ក្ម្រងស្រពិីការភ្ន្រក)។ ការធ្វើប្របន្រះនឹងជំរុញឱ្រយ 

មានទមា្ល្រប់អវិជ្ជមាន។ អ្នកត្រូវៅឈ្ម្រះដ្រលកុមារចង់ឱ្រយអ្នកៅាត់។ 

មិនត្រវូសន្មតថ កុមារមិនអាចប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងបាននោះទ្រ។ មិនត្រវូសន្មត់ថ ោយ 

សរត្រកុមារពិការពួកគ្រមិនយល់អ្វទំីាងអស់នោះឡើយ។ មិនត្រវូនិយយក្នងុលក្ខណៈ 

ាក់បីដូចជា កុមារមិនយល់ ឬ ពួកគ្រ "មិននៅក្នុងបន្ទប់" ឡើយ។

ព័ត៌មានជំនួយខ្លះៗសម្រ្រប់ប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុមារពិការមានដូចជា៖

 ប្រើប្រ្រស់ប្រយោគខ្លីៗ ហើយច្របាស់ៗ។

 ប្រើប្រ្រស់កាយវិការសម្រ្រប់ប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយាត់ ដូចជាការបង្ហ្រញទឹកមុខ  

និងភាសកាយវិការជាដើម (ឧទាហរណ៍ ការញញឹម ឬ ការធ្វើដ្រជាសញ្ញ្រ)។

 ប្រើប្រ្រស់ជំនួយដើម្របីប្រ្រស្រ័យទាក់ទង ដូចជារូបភាព សមា្ភ្ររសិល្របៈ ឬ របស់ក្ម្រង 

ល្រងដើម្របីឱ្រយកុមារអាចប្រ្រស្រ័យទាក់ទងបានងយស្រួល។

ក្នងុករណីខ្លះ អ្នកសំុឱ្រយសមាជិកគ្រសួរជួយអ្នកប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងជាមួយកុមារបាន។  

កុមារពិការប្រហ្រលជាមិនសូវបាននិយយជាមួយមនុស្រសប្ល្រកៗទ្រ។ ពួកគ្រត្រវូការជំនួយ 

ពីសមាជិកគ្រួសររបស់ាត់។

កុមារមួយចំនួនចង់ឱ្រយពិនិត្រយរាងកាយ ហើយក៏ប្រហ្រលជាមិនបានដឹងពីោលបំណង 

ន្រការពិនិត្រយន្រះដ្ររ។ ពួកាត់ប្រហ្រលជាមិនចង់ឱ្រយមនុស្រសប្ល្រកឃើញខ្លួនប្រ្រណាត ់

ទ្រ។ អ្នកមិនត្រូវប្រឆំងនឹងបំណងកុមារឡើយលើកល្រងត្រវាមានភាពចាំបាច់ ដើម្របី 

ធានាសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់កុមារ ដ្រលមូលដ្ឋ្រនន្រការសម្រ្រចចិត្តប្រប 

ន្រះមួយភាគធំគប្របីធ្វើឡើងោយសរត្រភាពបនា្ទ្រន់ន្រស្រចក្តីត្រូវការរបស់កុមារ (ផ្អ្រក 

លើឧត្ដមប្រយោជន៍របស់កុមារ)។
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២.៣.៤. ជំនួយការងារ៖ ការបាាសាយ័ទាក់ទងជាមួយកុមារាអំពីការរំលោភបំពានផ្លវូភាទ

នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា មនុស្រសជាច្រើនគិតថក្ម្រងប្រុសមិនសូវអៀនខា្ម្រស ហើយអាច 

និយយអំពីបញ្ហ្រនានាបានោយងយស្រួល ដូចជាបញ្ហ្រអំពីការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ 

ដ្ររ។ ការគិតប្របន្រះគឺមិនត្រឹមត្រូវទ្រ។ កុមារគ្រប់រូបពិបាកក្នុងការនិយយអំពីបញ្ហ្រ 

រំលោភបំាន រួមទាំងក្ម្រងប្រុសផងដ្ររ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវត្រចំណយព្រលពន្រយល់រឿង 

រ៉ា្រវោយយកចិត្តទុកដក់ និងមិនត្រវូឆ្រវឆវទ្រ។ អ្នកត្រវូផ្ដល់ការោរពចំោះពួកាត់។ 

មិនត្រូវចាត់ទុកបញ្ហ្ររំលោភបំាន "ជារឿងធម្មា" ដ្រលងយស្រួលនិយយជាមួយ 

ពួកគ្រទ្រ។ ធ្វើដូច្ន្រះ អ្នកនឹងបង្កើនការទុកចិត្តពីកុមារ។

ពន្រយល់ពីតួនាទីរបស់អ្នក និងអំពីអ្វដី្រលនឹងត្រវូនិយយៅបាត់។ ដើម្របីជួយបង្កើត 

ទំនាក់ទំនងល្អ អ្នកអាចប្រើប្រ្រស់សំនួរងយៗមួយចំនួន (សក្តិសមនឹងអាយុ) ដូចជា  

"តើប្អូនចូលចិត្តអាារប្រភ្រទអ្វី/តន្រ្តីប្រភ្រទអ្វី/រៀនមុខវិជា្ជ្រអ្វី?"

មនុស្រសជាច្រើននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពជុាក៏ជឿថការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទលើក្ម្រងប្រុស 

មិនម្រនជារឿងធ្ងន់ធ្ងរទ្រ ហើយក្ម្រងប្រសុនោះក៏មិនមានការអៀនខា្ម្រស ឬ មានការឈឺ 

ចាប់ដូចក្ម្រងស្រីដ្ររ។ ការគិតប្របន្រះមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ ក្ម្រងប្រុសមានការខា្ម្រស 

អៀនខា្ល្រំង ហើយបាត់បង់កិត្តិយសោយសរអំពើរំលោភបំានផ្លូវភ្រទន្រះ។ ការ 

អៀនខា្ម្រសយ៉្រងខា្ល្រំងប្របន្រះបានចាក់ឫសគល់ដល់ផ្នត់គំនិតអំពីយ្រនឌ័រ និងភ្រទ។ 

ពួកគ្រប្រហ្រលជាខា្ល្រចមនុស្រសជុំវិញខ្លួនគិតថពួកគ្រជាមនុស្រសស្រាញ់ភ្រទដូចា្ន្រ 

នៅព្រលក្ម្រងប្រសុទំាងនោះប្រ្រប់ថ ពួកគ្រត្រវូបានគ្ររំលោភបំាន។ ក្ម្រងប្រសុប្រហ្រល 

ជាបារម្ភថ ា្ម្រននរណនឹងចង់រៀបការជាមួយពួកគ្រទ្រ។ ពួកគ្រប្រហ្រលជាខា្ល្រចអ្វដី្រល 
ឪពុកមា្ដ្រយ និងមិត្តភក្ដិរបស់ពួកគ្រគិតចំោះគ្រ។ ក្ម្រងប្រុសត្រងត្របារម្ភថ ពួកគ្រនឹង 
ត្រូវបានស្ដីបនោ្ទ្រសចំោះការរំលោភបំាន ពីព្រ្រះគ្រជឿថក្ម្រងប្រុស និងមនុស្រសប្រុស 
អាចតបត និងការារខ្លួនឯងបាន។ ជំនឿទាំងន្រះគឺជារឿងធម្មាៅបហើយ ប៉ុន្ត្រវា 
មិនម្រនជាការពិតទ្រ ហើយវាមានគ្រ្រះថ្ន្រក់ខា្ល្រំងណស់។
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ការពិតខ្លះៗដ្រលត្រូវចងចាំ៖
 ក្ម្រងប្រុសអាចទទួលរងការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ។

  ការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទមិនបណ្ត្រលឱ្រយមានការរួមភ្រទជាមួយមនុស្រសភ្រទដូច
ា្ន្រទ្រ។

  ក្ម្រងប្រុសមិនរម្រងត្រងចូលចិត្តនិយយជាមួយអ្នកផ្ដល់ស្រវាជាមនុស្រសប្រុស
ទ្រ។

  ក្ម្រងប្រសុត្រវូការការថ្រទំា ការាំទ្រ និងការព្រយាបាលដើម្របីបានជាសះស្របើយ។

មិនត្រវូបង្ខឱំ្រយាត់និយយទ្រ។ ឱ្រយាត់ដឹងថអ្នកជឿជាក់ាត់ ហើយាត់មិនឯកោទ្រ  

ហើយការរំលោភបំានផ្លវូភ្រទក៏កើតឡើងចំោះក្ម្រងប្រសុដទ្រទៀតដ្ររ។ ប្រ្រប់ាត់ថ 

ា្ម្រននរណមា្ន្រក់ស្ដបីនោ្ទ្រសាត់ចំោះអ្វដី្រលបានកើតឡើងទ្រ។ ប្រសិនបើាត់និយយ 

ជាមួយអ្នកសូមស្ដ្រប់ោយយកចិត្តទុកដក់ ហើយប្រ្រប់ាត់ថាត់ពិតជាកា្ល្រានម្រន។

២.៤. ការបញ្ជាក់ថតាឹមតាូវ

ធ្វើឱ្រយកុមារដឹងថ អារម្មណ៍របស់ពួកគ្រគឺជារឿងធម្មា ហើយគ្រអាចបង្ហ្រញអារម្មណ៍ 

នោះបាន។

២.៤.១. រឿងសំខាន់ៗដាលអ្នកអាចនិយាយាន

បន្តលើកទឹកចិត្តកុមារ កុមារដ្រលបានរងគ្រ្រះោយអំពើហិង្រសាអាចនឹងមានអារម្មណ ៍
ភ័យម្ដងទៀត នៅព្រលពួកគ្រនិយយប្រ្រប់អ្នកដទ្រ។ ជនបង្កអំពើហិង្រសាប្រហ្រលជាបាន 
ប្រ្រប់កុមារថ ខ្លនួនឹងធ្វើបាបមនុស្រសដ្រលកុមារស្រាញប់្រសនិបើកុមារប្រ្រប់អ្នកដទ្រ។ 
កុមារក៏ប្រហ្រលជាមានអារម្មណ៍ខា្ម្រសអៀនយ៉្រងខា្ល្រំងដ្ររ។

ត្រូវប្រ្រប់កុមារថ៖ អ្នកជឿពួកគ្រ ពួកគ្រមិនមានកំហុសទ្រហើយ អ្នកនឹងជួយធានា 

សុវត្ថិភាព ព្រមទាំងការារភាពឯកជនរបស់ពួកគ្រ។

សម្រ្រប់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្ថ្រមទៀតាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទលើក្ម្រងប្រុស សូមចូល 
ៅបកាន់គ្រហទំព័ររបស់អង្គការដ្រលធ្វើការជាមួយមនុស្រសប្រុសរងគ្រ្រះោយសរការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ 
ាមរយៈhttp://www.first-step-cambodia.org/kh/home/
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ាក្រយព្រចន៍មួយចំនួនដ្រលអ្នកអាចនិយយៅបកាន់កុមារមានដូចជា៖

 "ប្អូនកា្ល្រានណស់ដ្រលា៊្រននិយយរឿងន្រះប្រ្រប់ខ្ញុំ"។

 "ខ្ញុំអាណិតប្អូនណស់ដ្រលគ្រធ្វើបាបប្អូនប្របន្រះ"។

 "ខ្ញុំជឿប្អូន"។

 "ប្អូនមិនម្រនជាអ្នកខុសទ្រ ន្រះមិនម្រនជាកំហុសរបស់ប្អូនទ្រ"។

 "រឿងប្របន្រះមិនម្រនកើតឡើងត្រចំោះប្អូនទ្រ វាក៏បានកើតឡើងចំោះក្ម្រងប្រុស  

និងក្ម្រងស្រីដទ្រទៀតដ្ររ"។

 "ប្អូនអាចនិយយពីរឿងន្រះបាន"។

 "ខ្ញុំនឹងខិតខំជួយប្អូន"។

 "ខ្ញុំអរគុណណស់ដ្រលប្អូនប្រ្រប់រឿងន្រះមកខ្ញុំ"។

 "វាជាការត្រឹមត្រូវហើយដ្រលប្អូននិយយអំពីរឿងន្រះច្រញមក"។

 "ប្អូនអាចយំបានមិនអីទ្រ"។

បងសោកស្ដ្រយណស់ដ្រលាត់ធ្វើបាបប្អូន។ ប្អូនពិតជាកា្ល្រាន 

ណស់ដ្រលនិយយរឿងន្រះប្រ្រប់បង។ បងនឹងខិតខំជួយប្អូន។
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កិច្ចការមួយចំនួនដាលអ្នកមិនគួរធ្វើ ឬនិយាយ៖

 កុំបង្ហ្រញការភា្ញ្រក់ផ្អើល។ "ខ្ញុំមិនដ្រលឃើញរឿងប្របន្រះទ្រ!"

 កំុស្ដបីនោ្ទ្រសកុមារ។ "ឯងប្រហ្រលជាបានធ្វើអ្វអីាក្រក់ហើយទើបបានជាគ្រវាយអីចឹង!"

 កុំសួរសំណួរ "ហ្រតុអ្វី"។ "ហ្រតុអ្វីបានជាប្អូនបណ្ត្រយឱ្រយរឿងប្របន្រះកើតឡើង?"

 កំុប្រ្រប់កុមារថពួកគ្រនឹងភ្ល្រច "កំុបារម្ភអីប្អនូនៅក្ម្រងមិនយូរបុ៉នា្ម្រនប្អនូភ្ល្រចវាហើយ"។

ពុទោ្ធ្រអើយ! ធ្ងន់ធ្ងរខា្ល្រំងណស់។ ពិតជាគួរ ឱ្រយរន្ធត់ម្រន! 

កោតត្រប្អូនឯងនៅដើរបាន។

ប្អូនគួរដឹងថ រឿងន្រះមិនម្រនកើតឡើងចំោះត្រប្អូន 

ទ្រ។ រឿងប្របន្រះកើតឡើងចំោះក្ម្រងប្រុស និង ក្ម្រងស្រ ី

ផងដ្ររ។ បងនឹងជួយព្រយាបាលកន្ល្រងដ្រលឈឺឱ្រយប្អូន។
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២.៥. ការពងាឹងសុវត្ថិាព និងាពឯកជន

ធានាថកុមារបានទទួលបរិយកាសកុមារម្រត្រី ហើយភាពឯកជនរបស់ពួកគ្រត្រូវ 

បានការារ។ វាយតម្ល្រានិភ័យភា្ល្រមៗ ហើយោះស្រ្រយវាឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ និងធ្វើ 

ផ្រនការសុវត្ថិភាពអនាគតសម្រ្រប់កុមារ។

ជំនួយការងារពាក់ព័ន្ធ៖

 ការវាយតម្ល្រានិភ័យចំោះមុខ (ទំព័រ ៥៧)

២.៥.១. ធានាឱាយមានបរិយាកាសកុមារមាតាី

បរិយកាសកុមារម្រត្រីនឹងមានការស្វ្រគមន៍កុមារមុនព្រលសមា្ភ្រសន៍ហើយអារម្មណ៍ន្រះ 

នឹងនៅជាមួយកុមារក្នងុព្រលនិងក្រ្រយព្រលសមា្ភ្រសន៍ ឬ ពិនិត្រយ។ បរិយកាសកុមារម្រត្រ ី

ត្រវូោរពាមស្រចក្តីត្រូវការរបស់កុមារ។

កិច្ចការមួយចំនួនដាលអ្នកអាចធ្វើ៖

 ណ្រនាំខ្លួន និងពន្រយល់ប្រ្រប់ថនឹងមានអ្វីកើតឡើង។

 អ្នកមិនត្រវូអង្គយុខ្ពស់ជាងកុមារនៅព្រលនិយយជាមួយពួកគ្រទ្រ។ អ្នកត្រវូប្រ្រកដថ 

អ្នកអាចប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងជាមួយកុមារាមក្រស្រភ្ន្រកបានងយស្រលួ។ អ្នកមិនត្រវូ 

អង្គយុនិយយជាមួយកុមារោយអង្គយុនៅតុមា្ខ្រងមា្ន្រក់ទ្រ ព្រ្រះវាាក់ដូចជាការសួរ 

ចម្លើយ។

 ោះអាវក្រ្រពណ៌សរបស់អ្នកច្រញ ហើយយកសមា្ភ្ររវ្រជ្ជសស្ត្រផ្រស្រងៗច្រញឱ្រយ 

អស់ដើម្របីជៀសវាងកុំឱ្រយកុមារភ័យ។

 ដក់ាំងគ្រឿងលម្អដ្រលធ្វើោយកុមារ ដូចជារបស់របរ ឬ វត្ថដុ្រលធ្វើោយកូន ក្មយួ 

ស្រី ឬក្មួយប្រុសរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍៖ គំនូរ តុក្តា រូបសត្វ ។ល។

 ដក់ក្រដស និង ប៊ិច ឬ ខ្ម្រដ្រពណ៌ តុក្កា ឬ របស់ក្ម្រងល្រងឱ្រយកុមារល្រង។
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២.៥.២ ធានាាពឯកជន

 បិទទា្វ្ររ ប្រសិនបើមិនអាចបិទទា្វ្ររទ្រ អ្នកអាចទាញវំាងននបំាង ឬ និយយតិចៗ។

 រៀបចំស្ល្រកសញ្ញ្រ "ាមរំខាន" ហើយព្រយួរនៅលើទា្វ្ររ ឬ វំាងនន។

២.៥.៣. ការវាយតម្លាានិភ័យចំពោះមុខ៧

កុមារងគ្រ្រះអាចបន្តមានការប្រឈមនៅព្រលពួកគ្រត្រឡប់ៅបផ្ទះ សលារៀន ឬ ភូមិ 

របស់គ្រវិញ។ ានិភ័យចំោះសុវត្ថភិាពសម្រ្រប់កុមារអាចមិនបង្ហ្រញឱ្រយឃើញនឹងភ្ន្រក 

ឡើយ។ ក្នុងករណីដ្រលមានការរំលោភបំានលើកុមារ ជាពិស្រសប្រសិនបើការរំលោភ 

បំានកើតឡើងនៅផ្ទះ ឬ នៅក្នុងគ្រួសរ អ្នកគួរសួរកុមារអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគ្រ  

ទាក់ទងនឹងបញ្ហ្រសុវត្ថិភាពនៅកន្ល្រងដច់ោយឡ្រក (ប្រសិនបើកុមារមានអាយុ៦ឆ្ន្រំ  

ឬ ច្រើនជាងន្រះ)។

៧ អត្ថបទ និងការអន្តរាគមន៍ដកស្រង់ច្រញពីគណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ(2012)។ ការថ្រទាំកុមារដ្រលបានរងគ្រ្រះពីការរំលោភ 
បំានផ្លូវភ្រទ។ ោលការណ៍សម្រ្រប់ស្រវាកម្មសុខភាពនិងចិត្តសង្គមក្នុងបរិយកាសមនុស្រសធម៌។ ញូយ៉ក៖ គណៈកមា្ម្រការសង្គ្រ្រះ 
អន្តរជាតិ
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ចំណុចដ្រលត្រូវវាយតម្ល្រមានដូចជា៖

 អារម្មតណ៍របស់កុមារអំពីសុវត្ថិាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងបរិយាកាសនៅផ្ទះ៖ កុមារមួយចំនួន 

ដឹងពីគ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលពួកគ្រជួបប្រទះ ដូច្ន្រះត្រូវយកចិត្តទុកដក់ឱ្រយបានច្រើន ថតើ 

កុមារមានអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រចក្នងុការត្រឡប់ៅបផ្ទះ ឬ មានការភ័យខា្ល្រចចំោះឪពុកមា្ត្រយ 

ឬ អ្នកថ្រទាំ ឬទ្រ។ សំណួរខ្លះៗសម្រ្រប់សួរមានដូចជា៖ 

"នៅផ្ទះរបស់ប្អូន តើមាននរណដ្រលធ្វើឱ្រយប្អូនខា្ល្រចឬទ្រ?" 

"តើប្អូនព្រួយបារម្ភថ ប្អូននឹងមានគ្រធ្វើបាបដ្ររឬទ្រ?" 

"តើមនុស្រសដ្រលធ្វើបាបប្អូន ក៏រស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយប្អូនដ្ររម្រនទ្រ" ឬ 

"តើមនុស្រសដ្រលធ្វើបាបប្អូន មកល្រងផ្ទះរបស់ប្អូនម្រនទ្រ?"

 អារម្មតណ៍របស់កុមារអំពីសុវត្ថិាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងបរិយាកាសនៅសហគមន៍៖

សំណួរខ្លះៗសម្រ្រប់សួរមានដូចជា៖

"តើប្អនូភ័យខា្ល្រចព្រលនៅក្រ្រផ្ទះរបស់ប្អនូដ្ររឬទ្រ....ប្រសិនបើខា្ល្រចតើនៅកន្ល្រងណ?"

តើប្អូនមានអារម្មណ៍ថមានសុវត្ថិភាពទ្រ នៅសលារៀន?" 

"តើប្អូននឹងឃើញមុខមនុស្រសដ្រលធ្វើបាបប្អូនទៀតទ្រ?" ឬ

"តើមនុស្រសដ្រលធ្វើបាបប្អូន គំរាមប្អូនយ៉្រងដូចម្ដ្រច?"

 បាព័ន្ធសុវត្ថិាព ឬ ការគំទាដាលានកំណត់សមាាប់កុមារ៖

សំណួរខ្លះៗដ្រលអាចសួរមាន៖ 

"តើប្អូនមានអារម្មណ៍ថមានសុវត្ថិភាព ព្រលនៅជាមួយអ្នកណ?" 

"នៅព្រលប្អូនមានបញ្ហ្រ តើប្អូននិយយៅបកាន់នរណ?" ឬ 

"តើប្អូនទុកចិត្តនរណខ្លះនៅផ្ទះ?"
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ជាទូៅប រូបភាពន្រអំពើរំលោភបំានកុមារ ខុសពីមនុស្រសព្រញវ័យ។ ឧទាហរណ៍ កុមារ 

អាចទទួលរងការរំលោភបំានម្តងហើយម្តងទៀត។ ការប្រមូលព័ត៌មានអំពីជនប្រព្រឹត្ត 

ដ្រលត្រូវបានចោទប្រកាន់អាចជួយវាយតម្ល្រានិភ័យចំោះមុខ។

ពិចារណ៖

 តើជនប្រព្រឹត្ត ត្រូវជាអ្វីនឹងកុមារ និងគ្រួសរ?

 តើជនប្រព្រឹត្តនៅឯណ? តើជនប្រព្រឹត្តអាចជួបកុមារបានោយងយ ឬទ្រ?

  តើជនប្រព្រឹត្តនោះ ប្រកបមុខរបរអ្វី (មុខតំណ្រង និងកម្រិតអំណចរបស់ជន 

នោះ អាចបង្កឱ្រយមានបញ្ហ្រសុវត្ថិភាព)?

 តើអ្នកថ្រទំាមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះ ដើម្របីការារកុមារពីជនប្រព្រឹត្ត?

 តើមានជនប្រព្រឹត្តប៉ុនា្ម្រននាក់ដ្រលាក់ព័ន្ធ?

ក្នុងករណីការរំលោភបំានលើកុមារាក់ព័ន្ធនឹងសច់ញាតិជិតស្និទ្ធជាបរុសអ្នកគរួ  

ពិចារណអំពីអំពើហិង្រសាផ្រស្រងទៀតដូចជាអំពើហិង្រសាក្នងុគ្រសួរជាដើម។ កា្ត្រានិភ័យ 

ជាក់លាក់ដ្រលអ្នកត្រូវវាយតម្ល្រមានដូចជា៖

 សញ្ញ្របង្ហ្រញថមានអំពើហិង្រសា ឬ ការរំលោភបំានក្នុងគ្រួសរ។

  អ្នកថ្រទាំ ឬ គ្រួសរមានបំណងការារកុមារឱ្រយរួចផុតពីអំពើហិង្រសា និងការ 

រំលោភបំាន។

 អារម្មណ៍របស់កុមារ និងអ្នកថ្រទាំ ចំោះសុវត្ថិភាព ។
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ការវាយតម្លាអំពីសុវត្ថិាពកុមារ

£ ាទ/ចាស៎៖ កុមារមានសុវត្ថាិព £ ទា៖ កុមារមិនមានសុវត្ថិាពទា

ានិភ័យចំោះសុវត្ថិភាពត្រូវបានកំណត់រក 

ឃើញដូចខាងក្រ្រម ៖

£  អ្នកថ្រទាំកុមារមិនអាច ឬ នឹងមិនការារ 

កុមារឱ្រយរួចផុតពីការរំលោភបំាន។

£  ជនប្រព្រឹត្តរស់នៅជាមួយកុមារ 

ឬអាចជួបកុមារនៅផ្ទះបានយ៉្រងងយ។

£  កុមារមានការភ័យខា្ល្រចចំោះសមាជិក 

គ្រួសរ ហើយមិនចង់ត្រឡប់ៅបផ្ទះវិញ។

£  ហ្រតុផលផ្រស្រងៗ (សូមបញ្ជ្រក់)៖ ...........
.........................................................

២.៥.៥. ការធ្វើផានការសុវត្ថិាព៨

ប្រសិនបើការវាយតម្ល្រានិភ័យចំោះមុខបង្ហ្រញថ កុមារមិនមានសុវត្ថាិពអ្នកត្រវូ 

ទាក់ទងៅបមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា ឬមន្តាីនគរាលដើម្របី 

ឱ្រយពួកគ្រផ្ដល់ជំនួយបានទាន់ព្រល។

៨ គណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ (2012)។ ការថ្រទាំកុមារដ្រលទទួលការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ។ ោលការណ៍ណ្រនាំសម្រ្រប់អ្នក 
ព្រយាបាល និងស្រវាចិត្តសស្រ្តសង្គមក្នុងបរិយកាសមនុស្រសធម៌។ ញូយ៉ក៖  គណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ។

២.៥.៤. ជំនួយការងារ៖ ការវាយតម្លាានិភ័យចំពោះមុខ

សំណួរសំខាន់បំផុតដ្រលអ្នកត្រូវឆ្លើយគឺ តើកុមារមានសុវត្ថិភាពរួចផុតពីការរំលោភ 

បំានតៅបទៀតឬទ្រ។
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កុមារដ្រលមិនជួបប្រទះានិភ័យចំោះមុខ ពួកគ្រនៅត្រត្រូវការផ្រនការសុវត្ថិភាព។  

ផ្រនការសុវត្ថិភាពនឹងជួយឱ្រយកុមារឆ្លើយតបៅបនឹងស្ថ្រនភាពអំពើហិង្រសាបានល្អ 

ប្រសើរ។ ចូរនិយយជាមួយកុមារអំពី៖

ការធ្វើផានការសុវត្ថិាព

មនុសាសមាន 

សុវត្ថិាព

តើមនុស្រសណខ្លះដ្រលប្អូនគិតថ ប្អូនមានសុវត្ថិភាព 

ជាមួយ ពួកាត់ (ដូចជាសមាជិកគ្រួសរ គ្រូបង្រៀន  

មិត្តភក្តិ និងអ្នកជិតខាង)?

កន្លាងមាន 

សុវត្ថិាព

តើនៅកន្ល្រងណខ្លះដ្រលប្អូនគិតថមានសុវត្ថិភាព?  

តើប្អូន នឹងៅប កន្ល្រងណ ប្រសិនបើប្អូនគិតថ ផ្ទះរបស ់

ប្អូនា្ម្រនសុវត្ថិភាព?

ការធ្វើដំណើរ
តើមនុស្រសដ្រលប្អូនគិតថមានសុវត្ថិភាព រស់នៅឯណ? 

តើប្អូនៅបកន្ល្រងនោះោយរបៀបណ? តើប្អូនអាចៅប 

កន្ល្រងដ្រលប្អូនគិតថមានសុវត្ថិភាព ោយរបៀបណ?

ការគំទាពីនរណា 
មា្នាក់ដាលនៅជិត

ព្រលប្អូនមានបញ្ហ្រ តើប្អូននិយយជាមួយនរណ? 

តើនរណអាចទូរស័ព្ទៅនគរបាលឬ មកជួយប្អូន 

បានប្រសិនបើមានអំពើហិង្រសាកើតឡើង?

ការទាក់ទង 

មន្តាីនគរាល

ពន្រយល់ប្រ្រប់កុមារពីរបៀបទាក់ទងៅបនគរបាល។ 

តើនរណអាចមកជាមួយប្អូនបាន?

២.៥.៦. ជៀសវាងទុកកុមារឱាយនៅក្នុងសា្ថានាពគាាះថ្នាក់

ប្រសិនបើអ្នកសង្រស័យថ អ្នកអមដំណើរជាមួយកុមារជាជនប្រព្រឹត្ត មិនត្រូវសមា្ភ្រសន៍ 

កុមារ ឬពិភាក្រសាអំពីការរំលោភបំាន ខណៈជនសង្រស័យនោះមានវត្តមាននៅក្នងុបន្ទប់ឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកអមដំណើរជាមួយកុមារនោះមិនម្រនជាជនប្រព្រតឹ្ត បុ៉ន្ត្រាត់ក៏មានការភ័យ 

ខា្ល្រចចំោះជនប្រព្រឹត្ត ឬ ាត់អាចធា្ល្រប់រងការរំលោភបំានពីជនប្រព្រឹត្តដដ្រលនោះ  
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ចូរពិភាក្រសាជាមួយមនុស្រសមា្ន្រក់នោះអំពីរបៀបធ្វើឱ្រយកុមារមានសុវត្ថិភាព។ ឧទាហរណ៍  

តើាត់នឹងពន្រយល់អំពីកន្ល្រងដ្រលាត់បានៅប និងអ្វីដ្រលបានពិភាក្រសានៅមន្ទីរព្រទ្រយ  

យ៉្រងដូចម្ត្រច? តើាត់ និងកុមារអាចៅបរស់នៅជាមួយគ្រួសរ ឬ អ្នកជិតខាងរហូត 

ដល់ព្រលនគរបាលមកធ្វើអន្តរាគមន៍ បានដ្ររឬទ្រ។

ចូរចាំថ ត្រូវរក្រសាការសមា្ង្រត់ចំោះកំណត់ហ្រតុរបស់កុមារ។ ទុកឯកសរនៅកន្ល្រង 

ដ្រលមានសុវត្ថិភាព មិនម្រនទុកចោលលើតុ ឬកន្ល្រងណដ្រលអ្នកផ្រស្រងអាចមើល 

ឃើញឡើយ។

២.៦. ការគំទា

ផ្រសាភា្ជ្រប់កុមារៅបនឹងធនធានដទ្រទៀតសម្រ្រប់ការាំទ្រផ្ន្រកសុខភាព សុវត្ថិភាព 

និង សង្គម។

ជំនួយការងារដាលពាក់ព័ន្ធ៖

 ដំណើរការន្រការថ្រទាំកុមារដ្រលទទួលរងអំពើហិង្រសា (ទំព័រ ៦៣) 

តម្រវូការរបស់កុមារដ្រលទទួលរងអំពើហិង្រសាមានភាពស្មគុ្រស្ម្រញ ហើយជាទូៅបវា 

លើសពីអ្វីដ្រលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្រយនៅគ្លីនិក ឬ មន្ទីរព្រទ្រយ។ អ្នកអាចជួយផ្រសាភា្ជ្រប់កុមារៅប 

នឹងប្រភពាំទ្រសមស្រប ដើម្របីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពរបស់កុមារ។

របៀបជួយ

 ក្នងុករណីភាគច្រើន គ្រណ្រនំាឱ្រយកុមារសម្រ្រកនៅមន្ទរីព្រទ្រយ ដើម្របីឱ្រយមានព្រលវ្រលា 

គ្រប់គ្រ្រន់ ក្នងុការវាយតម្ល្រវ្រជ្ជសស្ត្រឱ្រយបានគ្រប់ជ្រងុជ្រ្រយ និងចាប់ផ្តើមធ្វើការងរ 

សុើបអង្ក្រតខណៈព្រលដ្រលកុមារស្ថិតនៅកន្ល្រងមានសុវត្ថិភាព។

 សួរថតើកុមារធា្ល្រប់បានៅបជួបមន្ត្រនីគរបាល ឬ បានទទួលស្រវាពីភា្ន្រក់ងរផ្រស្រងទៀត 

ឬទ្រ។ បើមិនធា្ល្រប់ទ្រ សូមពន្រយល់ពីជម្រើសបញ្ជូនឱ្រយបានព្រញល្រញ និងត្រឹមត្រូវ។  

បញ្ជូនបន្តៅបរកអន្តរាគមន៍ពីនគរបាល ការាំទ្រផ្លូវចិត្ត ឬ ស្រវាផ្លូវច្របាប់។
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 មុនព្រលបញ្ជនូកុមារៅបរកស្រវាផ្រស្រងទៀត ត្រវូសំុការអនុញ្ញ្រតពីកុមារ និងអ្នកថ្រទំា 

ជាមុនសិន។ យល់ព្រមជាមួយកុមារ និងអ្នកថ្រទំាកុមារចំោះព័ត៌មានណដ្រលត្រវូ 

ច្រករំល្រកជាមួយភា្ន្រក់ងរបញ្ជូនផ្រស្រងៗា្ន្រ។

 ផ្តល់ព័ត៌មានក្នុងលក្ខណៈអព្រយាក្រឹត និងមិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យ។ មិនត្រូវទាមទារឱ្រយកុមារ  

ឬ អ្នកថ្រទាំចាត់វិធានការជាក់លាក់ណមួយឡើយ។

 ត្រវូប្រ្រកដថ កុមារមិនត្រវូបានបញ្ជនូៅបភា្ន្រក់ងរបញ្ជនូត្រមា្ន្រក់ឯងទ្រ លុះត្រ្រត្រពួក 

គ្រជាក្ម្រងជំទង់ ហើយមានហ្រតុផលសមស្របក្នុងការធ្វើច្ន្រះ។ ជាទូៅប កុមារគួរត្រ 

ៅបជាមួយអ្នកថ្រទាំរបស់ខ្លួន។ 

២.៦.១. ដំបូនា្មានអំពីការរាយការណ៩៍

ប្រសិនបើការរាយការណ៍អាចបង្កឱ្រយមានគ្រ្រះថ្ន្រក់បន្ថ្រមទៀតដល់សុវត្ថិភាពរបស់ 

កុមារនៅឯផ្ទះ សលារៀន ឬ នៅក្នុងសហគមន៍ អ្នកគួរធ្វើាមដំណើរការន្រការសម្រ្រច 

ចិត្ត ដ្រលផ្ដ្រតលើសុវត្ថិភាពរបស់កុមារជាចម្របង (ផ្អ្រកលើការពិចារណអំពីឧត្តម 

ប្រយោជន៍) និងបញ្ហ្រដ្រលបង្កឡើងោយការមិនរាយការណ៍។

អ្នកអាចប្រើប្រ្រស់សំនួរខាងក្រ្រមដើម្របីជួយអ្នកក្នុងការសម្រ្រចចិត្ត៖

 តើការរាយការណ៍អាចបន្ថ្រមានិភ័យដល់កុមារ ឬទ្រ?

 តើការរាយការណ៍មានផលប៉ះាល់វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះ?

 តើមានបញ្ហ្រខាងផ្លូវច្របាប់អ្វីខ្លះកើតឡើង ប្រសិនបើមិនរាយការណ៍?

២.៦.២. ជមាើសសមាាប់ការរាយការណ៍

កុមារដ្រលបានទទួលរងអំពើហិង្រសាគួរត្រវូបានរាយការណ៍ៅបអាជា្ញ្រធរាក់ព័ន្ធ (ោយ 

រក្រសាការសមា្ង្រត់ និងក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការដ្រលត្រូវដឹងប៉ុណ្ណ្រះ) រួមមានដូចជា៖

៩ គណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ (2012)។ ការថ្រទាំកុមារដ្រលបានទទួលការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ។ ោលការណ៍ណ្រនាំសម្រ្រប់ 
អ្នកព្រយាបាល និងស្រវាចិត្តសង្គមក្នុងបរិយកាសមនុស្រសធម៌។ ញូយ៉ក៖ គណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ។
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 មន្ត្រីសង្គមកិច្ចគន្រមន្ទីរសង្គមកិច្ចគ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្របទា

 នគរបាលប្រឆំងការជួញដូរមនុស្រស និងការារអនីតិជនថ្ន្រក់ខ្រត្ត

នៅថ្ន្រក់សហគមន៍ករណីអាចរាយការណ៍ជូន៖

 ជនបង្គ្រលស្ត្រី និងកុមារន្រគណៈកមា្ម្រធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចគការនារី និងកុមារឃុំ/ 

សង្ក្រត់ (គកនក)

 នគរបាលឃុំ

 ម្រភូមិ ឬ ម្រឃុំ

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ នៅព្រលគ្រួសរ ឬ អ្នកថ្រទាំកុមារត្រូវបានបញ្ជ្រក់ថ ជាជនប្រព្រឹត្ត 

ដ្រលគ្រសង្រស័យ កុមារមិនអាចត្រឡប់ៅបគ្រសួររបស់គ្រវិញបានឡើយ។ ក្នងុករណីន្រះ  

គ្រគប្របីស្វ្រងរកដំណះស្រ្រយដ្រលមានមូលដ្ឋ្រនផ្អ្រកលើគ្រួសរ ជាជម្រើសទីមួយ។  

ការថ្រទាំាមមណ្ឌល ដូចជាមណ្ឌលកុមារកំព្រ្រគួរត្រូវជៀសវាង ហើយប្រើប្រ្រស់បាន 

លុះត្រ្រណត្រជាជម្រើសចុងក្រ្រយ និងសម្រ្រប់ត្ររយៈព្រលខ្លីប៉ុណ្ណ្រះ។

២.៦.៣. ដំបូនា្មានសមាាប់ការបញ្ជូនបន្ត

 ត្រវូប្រ្រកដថការបញ្ជនូបន្ត ឆ្លើយតបនឹងស្រចក្តតី្រវូការ និងការព្រយួបារម្ភរបស់កុមារ  

និងយោងាមការសម្រ្រចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ/សង្ក្រត់។

 ប្រសិនបើគ្រសួររបស់កុមារខ្វល់ខា្វ្រយអំពីបញ្ហ្រន្រការបញ្ជនូោយហ្រតុផលណមួយ 

ត្រូវជួយពួកគ្រគិតរកវិធីសស្រ្តោះស្រ្រយបញ្ហ្រនោះ ឬ រង់ចាំមើលថតើអាចមាន  

ការផ្តល់ស្រវាជូនពួកគ្រដល់កន្ល្រង ដ្ររឬទ្រ។

 ធ្វើយ៉្រងណឱ្រយការបញ្ជនូបន្ត មានភាពងយស្រលួបំផុតសម្រ្រប់គ្រសួររបស់កុមារ។ 

ប្រ្រប់ពួកគ្រអំពីកន្ល្រងដ្រលត្រូវៅប ោយផ្ដល់អាសយដ្ឋ្រនពន្រយល់របៀបត្រូវៅប និង  

មនុស្រសដ្រលពួកគ្រត្រូវជួប។ បើចាំបាច់ សូមផ្ដល់ព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ។

 អនុញ្ញ្រតឱ្រយមានការៅទូរស័ព្ទដើម្របីណត់ជួប។

 ត្រូវពិនិត្រយជានិច្ចគ ក្រ្រងកុមារ ឬគ្រួសរមានសំនួរ ឬ ចម្ងល់។
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២.៦.៤.  ជមាើសសមាាប់សាវាដោះសាាយវិបត្តិ ការគំទាចិត្តសង្គម និងការបាឹកាសា 

ោបល់ ការថាទាំបន្ត ការសា្ដារនីតិសមាបទា និងសមាហរណកម្មត

កុមារដ្រលបានទទួលការរំលោភបំានផ្លវូភ្រទត្រវូការធនធាន និងការាំទ្រខុសៗា្ន្រ 

ជាច្រើនផ្អ្រកលើស្ថ្រនភាពបុគ្គល និងប្រភ្រទអំពើហិង្រសាដ្រលបានជួបប្រទះ។ ស្រវាទំាង 

ន្រះរួមមាន ស្រវាោះស្រ្រយវិបត្តិ ការាំទ្រចិត្តសង្គម និងការប្រឹក្រសាយោបល់ ក្រ្រយ 

ការថ្រទាំ និងស្ដ្ររនីតិសម្របទា និងការធ្វើសមាហរណកម្ម។ ស្រវាមួយចំនួនត្រូវបាន 

ផ្ដល់ជូនោយរដ្ឋ្រភិបាល ហើយខ្លះទៀតផ្ដល់ជូនោយអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល។ 

ពិនិត្រយស្វ្រងរកថតើមានការាំទ្រ និងកន្ល្រងណខ្លះសម្រ្រប់កុមារនៅក្នងុតំបន់របស់ 

អ្នក(សូមមើលជំនួយការងរ "ដំណើរការន្រការថ្រទំាកុមារដ្រលទទួលរងអំពើហិង្រសា" ក្នងុ 

ទំព័រ ៦៣)។ វាជាការល្អបំផុតប្រសិនបើមានកិច្ចគព្រមព្រៀងបញ្ជូនបន្តជាផ្លូវការជាមួយ 

អ្នកផ្ដល់ស្រវា និងអង្គការដ្រលអ្នកបានបញ្ជូនកុមារនោះៅប។ កិច្ចគព្រមព្រៀងទាំងន្រះ 

គួរបញ្ជ្រក់អំពីរបៀបធ្វើដូចម្ត្រចដើម្របីឱ្រយអ្នកដឹងថកុមារបានៅបដល់កន្ល្រងដ្រលកុមារត្រូវ 

ៅប។ តើអ្នកទាក់ទងៅបពួកគ្រ ឬ ពួកគ្រទាក់ទងមកអ្នក?

កន្ល្រងទាំងនោះរួមមាន៖

 បណ្ត្រញទូរស័ព្ទជំនួយ

 ជម្រកសុវត្ថិភាព

 មន្ត្រីសង្គមកិច្ចគន្រមន្ទីរសង្គមកិច្ចគ

 ភា្ន្រក់ងរនគរបាលយុត្តិធម៌ន្រក្រសួងកិច្ចគការនារី

 គ្រូព្រទ្រយចិត្តសស្រ្ត

 អ្នកប្រឹក្រសាសុខភាពផ្លូវចិត្ត

 អ្នកទទួលបន្ទកុន្រគណៈកមា្ម្រធិការ ទទួលបន្ទកុកិច្ចគការនារី និងកុមារឃំុ-សង្ក្រត់

 អង្គការជំនាញ

ដើម្របីធានាថ ប្រព័ន្ធបញ្ជូនមានដំណើរការប្រព្រឹត្តៅបបានកន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសុខភាព  

(ក្នងុករណីដ្រលអាចធ្វើៅបបាន) គប្របីចាត់ាំងមន្ត្រមីា្ន្រក់ទទួលបន្ទកុកិច្ចគការទំនាក់ទំនង 

និងសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកផ្តល់ស្រវាដទ្រទៀត។
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២.៦.៥. ជំនួយការងារ៖ ដំណើរការនាការថាទាំ

 កុមារប្រ្រប់អ្នកអំពីការរំលោភបំាន
 របាយការណ៍ពីការរំលោភបំានរបស់ឪពុកមា្ដ្រយ 

អ្នកថ្រទាំ ឬ មនុស្រសព្រញវ័យដ្រលអាចជឿទុកចិត្ត

 អ្នកសង្រស័យថមានអំពីហិង្រសាផ្អ្រកលើការ 
ពិនិត្រយរាងកាយ

ស្ដ្រប់ សួរ បញ្ជ្រក់ ពង្រឹងសុវត្ថិភាព និងភាពឯកជន និងាំទ្រ

សុំការយល់ព្រមក្រ្រមមូលដ្ឋ្រន្រការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ

សកសួរអំពីប្រវត្តិជំងឺ
ការព្រយាបាល

រៀបចំផ្រន ការ 
ាមដនថ្រទាំបន្ត

បើរកឃើញ 

អំពើហិង្រសាផ្លូវកាយ

បើរកឃើញ 

អំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ

បើកុមារគឺជាកុមារា ឬ 

កុមារីមិនទាន់ព្រញវ័យ

តិចជាង ៧២ម៉្រងបនា្ទ្រប ់

ពីប៉ះាល់ចុងក្រ្រយ

ការពាយាាល
គ្រប់គ្រងរបួសស្ន្រម

ការយល់ព្រមចំោះការប្រមូល 
ភស្ដុាង កោសល្រយវិច័យ

ការប្រមូលភស្ដាុង កោសល្រយ 
វិច្ចគ័យ

ការចងក្រងឯកសរ

ពិចារណការធ្វើត្រស្ដរក 
ជំងឺកាមរោគ

ផ្ដល់ HIV PEP នៅព្រល 
សមស្រប

រាយការណ៍ៅបាម  
ភាពចាំបាច់

ការយល់ព្រមចំោះការ 
បញ្ជូនៅបនគរបាល

ការពាយាាល

គ្រប់គ្រងរបួសស្ន្រម

ការយល់ព្រមចំោះការ 
ប្រមូលភស្ដុាងកោសល្រយ 
វិច្ចគ័យ

ការប្រមូលភស្ដុាង 
កោសល្រយវិច័យ

ការចងក្រងឯកសរ

រាយការណ៍ៅបាម 
ភាពចាំបាច់

ការបញ្ជូន

ការពាយាាល
គ្រប់គ្រងរបួសស្ន្រម

ការយល់ព្រមចំោះការ 
ប្រមូលភស្ដុាង 
កោសល្រយវិច័យ

ការប្រមូលភស្ដុាង 
កោសល្រយវិច័យ

ការចងក្រងឯកសរ

ពិចារណការធ្វើត្រស្ដ 
រកជំងឺកាមរោគ

ពិចារណធ្វើត្រស្ត 
រកម្ររោគអ្រដស៍ 
នៅព្រលសមស្រប

រាយការណ៍ៅបាម 
ភាពចាំបាច់

ការពាយាាល

គ្រប់គ្រងរបួសស្ន្រម

ការយល់ព្រមចំោះការ 
ប្រមូលភស្ដុាង កោសល្រយ 
វិច្ចគ័យ

ការប្រមូលភស្ដុាង 
កោសល្រយវិច័យ

ការចងក្រងឯកសរ

ពិចារណការធ្វើត្រស្ដ 
រកជំងឺកាមរោគ

ផ្តល់ការធ្វើត្រស្ត រកម្ររោគ 
អ្រដស៍ នៅព្រលសមស្រប

ផ្តល់ការបង្ក្ររ 
កំណើតបនា្ទ្រន់

ការពាយាាល

គ្រប់គ្រងរបួសស្ន្រម

ការយល់ព្រមចំោះការប្រមូល 
ភស្ដុាង កោសល្រយវិច័យ

ការប្រមូលភស្ដុាង 
កោសល្រយវិច័យ

ការចងក្រងឯកសរ

ពិចារណការធ្វើត្រស្ដ 
រកជំងឺកាមរោគ

ពិចារណធ្វើត្រស្ត រកម្ររោគ 
អ្រដស៍ នៅព្រលសមស្រប

រាយការណ៍ៅបាមភាពចាំបាច់

ការយល់ព្រមចំោះការបញ្ជូន 
ៅប នគរបាល

លើសពី ៧២ម៉្រងបនា្ទ្រប ់

ពីប៉ះាល់ចុងក្រ្រយ

តិចជាង ១៦៨ម៉្រងបនា្ទ្រប ់

ពីប៉ះាល់ចុងក្រ្រយ

លើសពី១៦៨ម៉្រង 

បនា្ទ្រប់ពីប៉ះាល់ 

ចុងក្រ្រយ

បើកុមារជាកុមារី 

ព្រញវ័យ

បើរកឃើញ 

ការមិនអើពើ

កុមារ មកដល់មន្ទីរពាទាយដោយ៖

ធ្វើការពិនិត្រយ

សម្រ្រប់អ្នកជំងឺទាំងអស់៖

ពិគ្រ្រះយោលបល់ភា្ល្រមៗប្រសិនបើមានការបុ៉នប៉ងធ្វើអត្តឃាតបញ្ជនូបន្ដៅបកន្ល្រងផ្តល់  

ស្រវាដ្រលាក់ព័ន្ធ  ាមដនសម្រ្រប់ការថ្រទាំ និងការព្រយាបាលវ្រជ្ជសស្ត្រ។
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ផែ្នកទី៣ ៖ ការថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយបន្ថែម

នៅក្នងុផ្ន្រកន្រះអ្នកនឹងបានសិក្រសាអំពីការបញ្ចគលូជំានាំទ្រដំបូង (LIVES) ៅបក្នងុការ 

ទទួលខុសត្រូវនៅព្រលព្រយាបាលរបស់អ្នក។ ប្រធានបទខាងក្រ្រមត្រូវបានយកមក 

បង្ហ្រញ៖

 របៀបសមា្ភ្រសន៍រកព័ត៌មានរសើបពីកុមារដ្រលរងអំពើហិង្រសាអំពីប្រវត្តិជំងឺ និងការ 

រំលោភបំានមកលើពួកគ្រ។

 របៀបនិងព្រលដ្រលឱ្រយក្រមុគ្រសួរចូលរួមប្រ្រប់ប្រវត្តជំិងឺ ការសមា្ភ្រសន៍ និងការពិនិត្រយ។

 សរៈសំខាន់ន្រការទទួលបានការយល់ព្រមក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់  

ជ្រុងជ្រ្រយ និងការព្រមព្រៀងក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ 

និងភាពខុសា្ន្រន្រដំណើរការសម្រ្រប់កុមារដ្រលមានអាយុខុសា្ន្រ។

 ព័ត៌មានដ្រលត្រូវផ្ដល់នៅព្រលពិនិត្រយរាងកាយ។

 ថ្ន្រំដ្រលត្រូវផ្តល់អាស្រ័យាមប្រភ្រទន្រការរំលោភបំានដ្រលកុមារបានទទួល និង 

ភ្រទរបស់កុមារ ថតើជាកុមារា ឬ កុមារី។

៣.១. ជំាននាការថាទាំ

ដំបូងត្រូវ ស្តប់ សកសួរ បញ្ជ្រក់ថត្រឹមត្រូវ និងបង្កើនសុវត្ថិភាព និងភាពឯកជន   

(ការាំទ្រដំបូង)។ បនា្ទ្រប់មក៖

១. ការសកសួរអំពីប្រវត្តិជំងឺរបស់កុមារនិងសុំការយល់ព្រមក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ 

ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ (ទំព័រ ៦៥)

២. អនុវត្តការពិនិត្រយពីក្របាលដល់ចុងជើង (ទំព័រ ៨៣)

៣. ព្រយាបាលរបួសរាងកាយ (ទំព័រ ៩៣)
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៤. បង្ក្ររការឆ្លងជំងឺកាមរោគ (ទំព័រ ៩៥)

៥. បង្ក្ររម្ររោគអ្រដស៍ (ទំព័រ ៩៧)

៦. ផ្ដល់ថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់ (សំរាប់កុមារីព្រញវ័យ) (ទំព័រ ១០១)

៧. ផ្រនការសម្រ្រប់ការបន្តថ្រទាំ (ទំព័រ ១០២)

បនា្ទ្រប់មករៀបចំការាំទ្រ (ការឆ្លើយតបដំបូង)។ ទំព័រខាងក្រ្រម (ចាប់ពីទំព័រ 

៦៤-១០៨) នឹងពន្រយល់អំពីជំានទាំងប្រ្រំពីរ។ ជំនួយការងរ "ដំណើរការន្រការ 

ថ្រទាំ" នៅទំព័រ៦៣ បង្ហ្រញអំពីជំានន្រការថ្រទាំ។

៣.២.  ជំានទី១ ៖ សាកសួរបាវត្តិជំងឺ សុំការយល់ពាមកាាមមូលដា្ឋាន
នាការផ្តល់ព័ត៌មានគាប់ជាុងជាាយ និងធ្វើការពិនិតាយ

ជំានន្រះាក់ព័ន្ធនឹង៖

 សកសួរប្រវត្តិជំងឺកុមារ ៖ ប្រវត្តិជំងឺទាំងអស់ព័ត៌មានអំពីការរំលោភបំាន និងការ 

វាយតម្ល្ររោគស្ត្រី និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។

 សុំការយល់ព្រមក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ។

 ពិនិត្រយរាងកាយពីក្របាលដល់ចុងជើង។

៣.២.១. ការសាកសួរបាវត្តិជំងឺ

ជំនួយការងារដាលពាក់ព័ន្ធ៖

 ស្ត្រប់ឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទំារៀបរាប់អំពីការព្រួយបារម្ភ (ទំព័រ ៣៩)

 ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុមារដ្រលមានអាយុខុសា្ន្រៗ (ទំព័រ ៤៥)

 ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុមារពិការ (ទំព័រ ៤៧)

 ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុមារាអំពីការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ (ទំព័រ ៤៩)
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ការសកសួរប្រវត្តិជំងឺមានដូចជា៖ (១) ព័ត៌មានសុខភាពទូៅប (២) សំណួរអំពីការ 

រំលោភបំាន (សួរអ្វីដ្រលចាំបាច់សម្រ្រប់ព្រយាបាលត្រប៉ុណ្ណ្រះ) (៣) ប្រវត្តិរោគស្រ្តី  

និង (៤) ការវាយតម្ល្រស្ថ្រនភាពផ្លូវចិត្ត (សូមមើលផ្ន្រក ៤ )។

ការសកសួរប្រវត្តជំិងឺមិនដូចា្ន្រនឹងការសមា្ភ្រសន៍កុមារអំពីការរំលោភបំានទ្រ។ នៅ 

ព្រលអ្នកសកសួរប្រវត្តជំិងឺកុមារ អ្នកត្រវូប្រមូលព័ត៌មានទូៅបអំពីសុខភាពរបស់ពួកគ្រ។ 

ព័ត៌មានទំាងន្រះនឹងត្រវូប្រើប្រ្រស់ ដើម្របីប្រ្រកដថកុមារទទួលបានការថ្រទំាដ្រលចំាបាច់។ 

ត្រវូចាប់អារម្មណ៍ថអ្នកណខ្លះមានវត្តមាននៅព្រលកំពុងសមា្ភ្រសន៍ និងនៅកន្ល្រងពិនិត្រយ 

សុខភាព (ចងចំាថសមាជិកគ្រសួរក៏អាចជាអ្នកប្រព្រតឹ្តអំពើរំលោភបំានកុមារដ្ររ)។ 

ឪពុក ឬ មា្ត្រយ ឬ អ្នកអាណព្រយាបាលគួរត្ររង់ចាំនៅខាងក្រ្រនៅព្រលកំពុងសមា្ភ្រសន ៍

កុមារ និងត្រូវមានវត្តមាននរណមា្ន្រក់ដ្រលឯករាជ្រយ និងដ្រលកុមារទុកចិត្ត។ ត្រូវសក 

សួរកុមារជានិច្ចគថអ្នកណដ្រលគ្រចង់ឱ្រយនៅជាមួយ ហើយត្រូវោរពៅបាមស្រចក្ត ី

ប្រ្រថ្ន្ររបស់កុមារ (សូមមើលជំនួយការងរអំពីការសកសួរប្រវត្តិជំងឺ និងគ្រួសរនៅ 

ទំព័រ ៧២)។

ជាទូទៅ ការសាកសួរបាវត្តិជំងឺមិនគួរចំណាយពាលចាើនជាង៖

 ៣០នាទីសម្រ្រប់កុមារអាយុក្រ្រម ៩ ឆ្ន្រំ។

 ៤៥ នាទីសម្រ្រប់កុមារអាយុចនោ្ល្រះពី ១០-១៤ឆ្ន្រំ។

 មួយម៉្រងសម្រ្រប់កុមារអាយុចនោ្ល្រះពី ១៥-១៨ឆ្ន្រំ។

ព័ត៌មានជំនួយទូទៅ

 បន្តណ្រនាំខ្លួនអ្នកថជាអ្នកជួយដល់កុមារ។

 ត្រវូប្រ្រកដថអ្នកស្ថតិនៅកន្ល្រងដ្រលមានភាពឯកជន។ សូមដក់ស្ល្រក "ាមរំខាន" 

ហើយព្រយួរនៅលើទា្វ្ររ ឬ វាំងនន។

 កំណត់ចំនួនមនុស្រសដ្រលត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់ឱ្រយមានចំនួនតិច។

 បនា្ទ្របខ្លួនៅបាមកម្រិតកម្ពស់របស់កុមារ។
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 បញ្ជ្រក់ប្រ្រប់កុមារថគ្រមិនម្រនកំពុងត្រមានបញ្ហ្រនោះទ្រ។

 ជៀសវាងប្រើាក្រយដ្រលធ្វើឱ្រយកុមារខា្ល្រចដូចជា "ការរំលោភស្រពសន្ថវៈ" "ការរំលោភ  

ោយសច់ញាតិខ្លួនឯង" ឬ "ការរំលោភបំាន"។

 ប្រសិនបើកុមារភ័យខា្ល្រច អំទ្របុងព្រលសមា្ភ្រសន៍ សូមផ្អ្រកមួយភ្ល្រតដើម្របីទុកព្រលឱ្រយ 

ាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្របើយបន្តិចសិន។

វិធីចាប់ផ្តើមសាកសួរបាវត្តិជំងឺ

 "ខ្ញុឈំ្ម្រះសុភាព ខ្ញុគឺំជាគ្រពូ្រទ្រយ។ ភារៈកិច្ចគរបស់ "ខ្ញុមំកទីន្រះដើម្របីធានាថប្អនូមិន 

មានបញ្ហ្រ"

 "តើប្អនូឈ្ម្រះអ្វ?ី"

 "តើប្អនូមានអាយុបុ៉នា្ម្រន?"

  "តើន្រះប្អនូៅថអ្វ?ី" ចង្អលុៅបត្រចៀករបស់ក្ម្រង។

 បន្តធ្វើដូចន្រះរហូតដល់កុមារៅឈ្ម្រះផ្ន្រកន្ររាងកាយបានស្ទើរត្រទំាងអស់ រួមទំាង

ប្រដប់ភ្រទរបស់ពួកគ្រផងដ្ររ។

 ត្រវូប្រ្រកដថអ្នកប្រើប្រ្រស់ាក្រយដ្រលកុមារប្រើសម្រ្រប់រៀបរាប់អំពីខ្លនួរបស់គ្ររួមទំាង

ប្រដប់ភ្រទនៅក្នងុការសមា្ភ្រសន៍ និងការពិនិត្រយបន្តបនា្ទ្រប់ទៀត។

 "តើប្អនូដឹងទ្រថ ថ្ង្រន្រះប្អនូមកទីន្រះដើម្របីអ្វ?ី"

វិធានសំខាន់ៗដាលតាូវកំណត់ជាមួយកុមារមុនពាលសមា្ភាសន៍១០

 ប្រ្រប់កុមារថវាមិនអីទ្រ ប្រសិនបើាត់មិនអាចឆ្លើយសំណួរ។ "ប្រសិនបើខ្ញុសួំរសំណួរ 

ៅបប្អូន ហើយប្អូនមិនអាចឆ្លើយបានប្អូនគ្រ្រន់ត្រឆ្លើយថ "ខ្ញុំមិនដឹងទ្រ"។ តើប្អូន 

យល់ទ្រ?" 

១០ ដកស្រង់ច្រញពី American Professional Society ស្ដីពីការរំលោភបំានលើកុមារ។2012។ ោលការណ៍ណ្រនាំអនុវត្ត៖ ការសមា្ភ្រសន៍ធ្វើ 
កោសល្រយវិច័យក្នុងករណីសង្រស័យមានអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ www.apsac.org។
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 លើកទឹកចិត្តកុមារថ ា្ម្រនចម្លើយណត្រូវ ឬ ខុសទ្រ។ ពន្រយល់កុមារថ វាមានសរៈ 

សំខាន់ណស់សម្រ្រប់កុមារក្នងុការប្រ្រប់អ្វគី្រប់យ៉្រងោយប្រើាក្រយព្រជន៍របស់ាត់។

 "ប្រសិនបើខ្ញុំសួរសំណួរៅបប្អូន ហើយប្អូនមិនចាំប្អូនអាចប្រ្រប់ថប្អូនមិនចាំ"។

 "ប្រសិនបើខ្ញុសួំរប្អនូដដ្រលៗលើសពីម្ដង មិនម្រនមានមានន័យថចម្លើយទីមួយរបស់ 

ប្អូនខុសនោះទ្រប្រហ្រលមកពីខ្ញុំភ្ល្រច ឬ ច្រឡំ។ ប្រសិនបើចម្លើយទីមួយត្រូវគ្រ្រន់ត្រ 

ប្រ្រប់ខ្ញុំម្តងទៀតបានហើយ"។

 "ប្រសិនខ្ញុំសួរសំណួរៅបប្អូន ហើយប្អូនមិនចង់ឆ្លើយ ប្អូនគ្រ្រន់ត្រប្រ្រប់ខ្ញុំថ "ប្អូនមិន 

ចង់និយយអំពីរឿងន្រះទ្រនៅព្រលន្រះ"។

 ចូរលើកទឹកចិត្តកុមារ។ "ព្រលខ្លះ រឿងពិតប្រហ្រលជារឿងគួរឱ្រយខា្ល្រច បុ៉ន្ត្រខ្ញុដឹំងថប្អនូ 

កា្ល្រានណស់"។

(១) សួរអំពីព័ត៌មានសុខាពទូទៅ

ព័ត៌មានសុខភាពទូៅបត្រវូគ្របដណ្ដប់បញ្ហ្រសុខភាពនាព្រលបច្ចគបុ្របន្ន ការប្រតិកម្មអាារ 

កាលពីមុន និងថ្ន្រដំ្រលកុមារកំពុងប្រើ។ សូមមើលប្របបទគំរូសម្រ្រប់ការសកសួរប្រវត្ត ិ

ជំងឺ និងការពិនិត្រយ (ទំព័រ ១៣៨) សម្រ្រប់សំណួរដ្រលត្រូវសួរ។

(២) និយាយពីការបំពានលើរូបរាងកាយ និងផ្លូវភាទ

ជាោលការណ៍ មានត្រអ្នកផ្ដល់ស្រវាជាស្រ្ដបុ៉ីណ្ណ្រះ ដ្រលគួរនិយយជាមួយក្ម្រងស្រ ី

ដ្រលរងគ្រ្រះោយសរការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ។ ក្ម្រងប្រុសដ្រលរងគ្រ្រះោយការ 

រំលោភបំានផ្លូវភ្រទអាចមានជម្រើស (ប្រសិនបើអាច) និយយជាមួយអ្នកផ្តល់ស្រវា 

កម្មជាស្រ្តី ឬ បុរស។

ដើម្របីទទួលបានព័ត៌មានច្របាស់លាស់អំពីហ្រតុការណ៍ដ្រលបានកើតឡើងព្រយាយម 

សកសួរអំពី៖

 ស្ថ្រនភាពនៅផ្ទះ (តើកុមារមានកន្ល្រងសុវត្ថិភាពដ្រលកុមារអាចៅបបាន ដ្ររឬទ្រ?)

 តើបានដឹងអំពីអំពើរំលោភបំានោយរបៀបណ?
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 អ្នកណជាអ្នកប្រព្រតឹ្ត តើបុគ្គលអ្នកប្រព្រតឹ្តនោះនៅត្របន្តជាការគំរាមកំហ្រងដល់កុមារ 

ដ្ររឬទ្រ?

 បើហ្រតុការណ៍ធា្ល្រប់បានកើតឡើងពីមុន តើបានកើតឡើងបុ៉នា្ម្រនដង និងលើកចុង 

ក្រ្រយនៅព្រលណ?

 តើធា្ល្រប់មានការឈឺចាប់ផ្ន្រករាងកាយដ្ររឬទ្រ (ឧទាហរណ៍មានហូរឈាម ពិបាក 

នោម ឬនោមឈឺ ហូរឈាមច្រញពីប្រដប់ភ្រទ ពិបាកដើរ។ល។ )

 តើបងប្អូនបង្កើតរបស់កុមារមានការប្រឈម ដ្ររឬទ្រ?

មូលហ្រតុដ្រលត្រូវប្រមូលព័ត៌មានទាំងន្រះគឺ៖

 ផ្តល់មគ្គុទ្ទ្រសក៍ណ្រនាំដល់ការពិនិត្រយដើម្របីឱ្រយអាចរកឃើញរបួស និងធ្វើការព្រយាបាល

 វាយតម្ល្រលើានិភ័យន្រជំងឺកាមរោគ និងម្ររោគអ្រដស៍

 វាយតម្ល្រលើានិភ័យន្រការមានផ្ទ្រោះចំោះកុមារីព្រញវ័យ

 ផ្តល់មគ្គុទ្ទ្រសក៍ណ្រនាំសម្រ្រប់ការប្រមូលសំណក និងការកត់ត្រ្រ

ការនិយាយអំពីការបាទូសការ្តិ៍ភាទ

 ពិនិត្រយឡើងវិញោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការស្ត្រប់អ្វីគួរធ្វើ និងអ្វីមិនគួរធ្វើ និងបច្ចគ្រក 

ទ្រសសកសួរ ព្រមទំាងជំនួយការងរអំពី "ការប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងជាមួយកុមារដ្រល 

មានអាយុខុសៗា្ន្រ"។

 ត្រូវនិយយោយសំដីទន់ភ្លន់ ដើម្របីសួរៅបកុមារឱ្រយរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍។ ាម 

បង្ខំកុមារឱ្រយនិយយ។ មិនចាំបាច់សួរលម្អិតអំពីការរំលោភបំានផ្លូវកាយ ឬ ផ្លូវភ្រទ 

ទ្រ។ សួរត្រសំនួរចាំបាច់សម្រ្រប់ព្រយាបាលប៉ុណ្ណ្រះ។ កុំរំខាន ឬនិយយកាត់កុមារ។

 ពន្រយល់ថ ការប្រ្រប់អ្នកនូវអ្វីដ្រលបានកើតឡើង នឹងជួយអ្នកឱ្រយអាចថ្រទាំកុមារបាន 

កាន់ត្រល្អ។ អ្នកត្រូវលើកទឹកចិត្តកុមារឱ្រយជឿទុកចិត្តលើអ្នក ប៉ុន្ត្រក៏ត្រូវប្រ្រប់កុមារដ្ររ 
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(៣) បាមូលយកបាវត្តិោគសា្ដី

ប្របបទគំរូសម្រ្រប់ការសកសួរប្រវត្តិជំងឺ និងការពិនិត្រយ (ទំព័រ ១៣៨) ណ្រនាំអំពី 

សំនួរដ្រលត្រូវសួរ។

ថ អ្នកអាចត្រូវច្រករំល្រកព័ត៌មានខ្លះជាមួយអ្នកដទ្រទៀត ដើម្របីឱ្រយអ្នកទាំងនោះអាច 

ជួយឱ្រយកុមារមានសុវត្ថិភាព។

 សួរសំណួរោយភាពទន់ភ្លន់។ ចាប់ផ្តើមោយការសួរសំណួរបិទ គឺជាសំណួរដ្រល  

ឆ្លើយថ ម្រន ឬ មិនម្រន (ផ្ន្រកទី២៖ ការាំទ្រដំបូង - ការសកសួរអំពីស្រចក្តីត្រូវការ  

និងការព្រួយបារម្ភ សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីប្រភ្រទសំនួរផ្រស្រងៗា្ន្រ) ដើម្របីកសង 

ទំនុកចិត្តកុមារ។ ប្ដូរៅបសំណួរបើកដ្រលលើកទឹកចិត្តឱ្រយកុមារនិយយ។ ជៀស 

វាងសំណួរដ្រលមានការស្ដីបនោ្ទ្រសដូចជា "តើហ្រតុអ្វីបានជាអនុញ្ញ្រតឱ្រយរឿងទាំង 

អស់ន្រះកើតឡើង?" កុំព្រយាយមក្រតម្រូវ ឬជំទាស់អ្វីដ្រលកុមារកំពុងនិយយ  

ឧទាហរណ៍ "តើប្អូនប្រ្រកដទ្រថជនបង្កហិង្រសាជាពូរបស់ប្អូន?"

 កុមារអាចជៀសវាងនិយយអំពីព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងការឈឺចាប់ ឬ ការភ័យ 

ខា្ល្រច។ មិនត្រូវបង្ខំកុមារឱ្រយរៀបរាប់អំពីរឿងរា៉្រវទាំងនោះទ្រ ព្រ្រះវាអាចបណ្ត្រលឱ្រយ 

កុមារប៉ះទង្គចិផ្លវូចិត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកចំាបាច់ត្រវូដឹងអំពីព័ត៌មានទំាងនោះដើម្របីព្រយាបាល 

កុមារឱ្រយបានត្រមឹត្រវូ អ្នកត្រវូពន្រយល់កុមារោយសុភាពរាបសរអំពីមូលហ្រតុដ្រលអ្នក 

ត្រូវដឹង។

 ប្រសិនបើកុមារបានប្តងឹនគរបាល អាជា្ញ្រធរការារកុមារ ឬ អ្នកផ្ដល់ស្រវាការារផ្រស្រង 

ទៀត ចូរប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ព្រលសួរសំណួរៅបកុមារអំពីការរំលោភបំាន។ ប្រសើរ 

បំផុត គប្របីស្វ្រងយល់បន្ថ្រមអំពីជម្រើសន្រការប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកផ្តល់ស្រវាកម្ម 

ាក់ព័ន្ធករណីរបស់កុមារ ប្រសិនបើមានសុវត្ថិភាព និងមានការយល់ព្រមពីកុមារ  

និងគ្រសួរ។ អ្នកក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានពីឪពុកមា្ដ្រយ ឬមនុស្រសព្រញវ័យដ្រលមិនម្រន 

ជាអ្នកប្រព្រតឹ្ត បទល្មើស មុននិយយជាមួយកុមារអំពីការរំលោភបំាន។ សកម្មភាព 

ន្រះជួយបង្ក្ររកុមារពីការនិយយរឿងច្រំដ្រល ោយមិនចាំបាច់។
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កុមារភាគច្រើនអាចសម្រួលអារម្មណ៍បានសម្រ្រប់ការពិនិត្រយរាងកាយប្រសិនបើមាន 

ការរៀបចំបានល្អជាមុន។ សូមធានាឱ្រយបាននូវចំណុចខាងក្រ្រមន្រះ៖

 គួរមានអ្នកផ្តល់ការាំទ្រមា្ន្រក់សម្រ្រប់កុមារ ឬ បុគ្គលិកដ្រលបានទទួលការ 

បណ្ដុះបណ្ត្រលនិងដ្រលកុមារទុកចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់ពិនិត្រយជាមួយអ្នក។

 លើកទឹកចិត្តឱ្រយកុមារសួរសំណួរអំពីអ្វីដ្រលគ្រព្រួយបារម្ភ ឬ អំពីចម្ងល់ដ្រលាក់ព័ន្ធ 

នឹងការពិនិត្រយគ្រប់ព្រលទាំងអស់។

 ពន្រយល់កុមារអំពីអ្វីដ្រលនឹងកើតមានឡើងនៅព្រលពិនិត្រយ និងប្រើាក្រយដ្រលកុមារ 

អាចយល់បាន។

 កុមារអាចពិបាកនឹងសម្រលួអារម្មណ៍ោយសរឈឺនឹងរបួស។ បើអាចធ្វើបានចូរផ្តល់ 

ថ្ន្រំបា៉្ររា៉្រស្រាម៉ុល ឬ ថ្ន្រំបំបាត់ការឈឺចាប់ និងរង់ចាំរហូតដល់ថ្ន្រំមានប្រសិទ្ធភាព។

 មិនត្រវូបង្ខកុំមារឱ្រយពិនិត្រយសុខភាពទ្រ នៅព្រលដ្រលគ្រកំពុងស្ថតិក្នងុភាពភ័យខា្ល្រច។

ោលបំណងន្រការប្រមូលប្រវត្តិបញ្ហ្ររោគស្រ្ដីគឺ៖

 ពិនិត្រយមើលានិភ័យន្រជំងឺកាមរោគ និងម្ររោគអ្រដស៍

 ពិនិត្រយមើលានិភ័យន្រការមានផ្ទ្រោះសម្រ្រប់ក្ម្រងស្រីព្រញវ័យ

 ពិនិត្រយមើលថតើលទ្ធផលន្រការពិនិត្រយអាចបណ្ត្រលមកពីហ្រតុការណ៍ប៉ះទង្គិចផ្លូវ 

ចិត្តកាលពីលើកមុន ការមានផ្ទ្រោះ ឬ ការសម្រ្រលកូនដ្ររឬទ្រ?

(៤) វាយតម្លាសុខាពផ្លូវចិត្ត

សួរសំណួរទូៅបដល់កុមារអំពីអារម្មណ៍ និងផ្លវូចិត្តព្រលកំពុងស្រង់យកប្រវត្តរិោគស្រ្ត ី

របស់ពួកគ្រ។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញសញ្ញ្រន្រការធា្ល្រក់ទឹកចិត្តរបស់ពួកគ្រត្រូវសួរសំណួរ 

ជាក់លាក់បន្ថ្រមទៀត (សូមមើលផ្ន្រកទី៤)។

ស្វ្រងរកជំនួយភា្ល្រមៗ សម្រ្រប់អន្តរាគមន៍ចំោះវិបត្តិនានាប្រសិនបើកុមារបង្ហ្រញព ី

ការគិតថសមា្ល្រប់ខ្លួន ឬសមា្ល្រប់មនុស្រស (សូមមើលនៅទំព័រ ១៣៣)។
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"តើអ្នកតាូវធ្វើដូចម្តាច បើកុមារានបញ្ជូនមកពាទាយយឺត នៅកាាយ 
ហាតុការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ?"

 វិធីការារក្រ្រយព្រលប្រឈមនឹងជំងឺ ដើម្របីការារម្ររោគអ្រដស៍ ត្រូវចាប់ផ្តើម 

ភា្ល្រមហើយមិនត្រូវឱ្រយហួសពី ៧២ ម៉្រងបនា្ទ្រប់ពីការប្រឈមនឹងម្ររោគអ្រដស៍។ 

សម្រ្រប់ក្ម្រងស្រីដ្រលព្រញវ័យ ត្រូវផ្តល់ថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់ផងដ្ររ ហើយ 

អាចប្រើបាននៅក្នុងអំឡុងព្រល ៣ថ្ង្រក្រ្រយព្រលការរួមភ្រទដ្រលមិនមានការ 

ការារ។

ប្រសិនបើកុមារបានបញ្ជូនមកមន្ទីរព្រទ្រយយឺតយ៉្រវសម្រ្រប់ជំានទាំងន្រះ អ្នកនៅ 

ត្រអាច៖

 ផ្តល់ការាំទ្រជំានដំបូង (ភាគ ២)

 ផ្តល់ការព្រយាបាល និងបង្ក្ររការឆ្លងជំងឺកាមរោគ 

 ផ្តល់វា៉្រក់សំ្រងបង្ក្ររម្ររោគថ្លើមប្រភ្រទ B

 ពិនិត្រយលើការមានផ្ទ្រោះ និងម្ររោគអ្រដស៍

 វិភាគអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងផ្តល់ការថ្រទាំាមតម្រូវការ (ភាគ ៤)

៣.២.២. ជំនួយការងារ៖ ការសាកសួរបាវត្តិជំងឺ និងគាួសារ

ឪពុកមា្ត្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំគប្របីរង់ចាំនៅខាងក្រ្រក្នុងព្រលសមា្ភ្រសន៍ និងមានវត្តមាន 

របស់បុគ្គល ឯករាជ្រយមា្ន្រក់ដ្រលគ្រជឿទុកចិត្ត។ ជានិច្ចគកាល ត្រវូសួរកុមារថតើពួកគ្រចង់ 

ឱ្រយនរណនៅជាមួយ ហើយត្រូវោរពៅបាមការចង់បានរបស់កុមារ។ 

 កុមារមួយចំនួននឹងមានអារម្មណ៍ថកាន់ត្រស្រណុកចិត្ត ព្រលដ្រលឪពុកមា្ដ្រយ ឬ  

អ្នកថ្រទាំរបស់ពួកគ្រមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ដ្ររ យ៉្រងហោចណស់ រហូតដល់ព្រល  

ដ្រលកុមារចាប់ផ្តើមទុកចិត្តអ្នក។ 

 ការបង្កើតភាពស្និទស្ន្រលជាមួយអ្នកថ្រទាំ និងជាមួយកុមារគឺជាការសំខាន់ខា្ល្រំង 
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ណស់។ ប្រសិនបើកុមារឃើញអ្នកថ្រទាំរបស់ាត់ជឿជាក់លើអ្នក កុមារនឹងមាន 

អារម្មណ៍ស្រណុកក្នុងចិត្តដ្ររ ព្រមទាំងកាន់ត្រមានភាពរួចរាល់ដើម្របីនិយយ។

 នៅព្រលបង្កើតភាពស្និទស្ន្រលរួចហើយ ចូរប្រ្រប់អ្នកថ្រទាំឱ្រយច្រញពីបន្ទប់។ ប្រសិន 

បើកុមារបដិស្រធក្នុងការនិយយជាមួយអ្នក និង/ឬ មិនសប្របាយចិត្ត ឬ ព្រួយបារម្ភ  

សូមពិចារណ និងសម្រ្រចចិត្តថតើត្រូវសកសួរ និងពិនិត្រយរួមា្ន្រដ្ររទ្រ។

បាសិនបើអ្នកសងាស័យថអ្នកដាលនាំកុមារទៅកន្លាងពាយាាលជាជនបាពាឹត្ត សូម 

កុំអនុញ្ញាតបុគ្គលនោះចូលរួមក្នុងការសមា្ភាសន៍ និងពិនិតាយ។

ជាទូទៅ សមាាប់កុមារដាលមានអាយុកាាមបាាមួំយឆ្នា ំគាតាងទទួលានបាវត្តជំិងឺ 

ពីឪពុកមា្ដាយ អ្នកថាទាំ ឬ មនុសាសពាញវ័យដាលអាចជឿទុកចិត្តានដាលមកជាមួយ 

កុមារ និងដាលពុំមានជាជនបាពាឹត្ត។ មិនត្រូវសួរព័ត៌មានជាក់លាក់ណមួយអំពីកុមារ 

ឡើយ។ ប៉ុន្ត្រ កុមារអាចបង្ហ្រញព័ត៌មានោយខ្លួនឯងនៅព្រលពិនិត្រយ។ ត្រូវកត់ត្រ្រ 

ចម្លើយទាំងន្រះ ឱ្រយដូចនឹងអ្វីដ្រលកុមារនិយយ។ 

បើទោះបីជាអ្នកថ្រទំាអាចជាប្រភពន្រការាំទ្ររបស់កុមារក៏ោយ បុ៉ន្ត្រពួកគ្រក៏អាចជា 

ឧបសគ្គផងដ្ររ។ កុមារអាចមានអារម្មណ៍មិនស្រណុកចិត្ត នៅព្រលមានវត្តមានអ្នកថ្រទំា 

របស់ពួកគ្រ។ ពួកគ្រអាចមិននិយយោយស្ររីឡើយ ប្រសិនបើមានវត្តមានអ្នកថ្រទំា 

របស់ពួកគ្រនៅជិត។ ន្រះគឺជាការពិត ជាពិស្រសចំោះកុមារដ្រលមានវ័យច្រើន។ ត្រវូ 

សួរក្ម្រងជំទង់ថតើពួកគ្រចង់នៅមា្ន្រក់ឯង ឬ នៅជាមួយមនុស្រសព្រញវ័យដ្រលពួកគ្រទុក 

ចិត្ត។ ពួកគ្រក៏អាចស្នើឱ្រយមានវត្តមានមិត្តភក្ដិដ្រលពួកគ្រទុកចិត្តផងដ្ររ។ 

នៅព្រលពិគ្រ្រះយោបល់ ប្រសិនបើអ្នកសង្រស័យថមានការរំលោភបំាន សូមប្រើការ 

វិនិច្ឆ័យដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់អ្នក ដើម្របីសម្រ្រចថតើត្រូវមានវត្តមានអ្នកថ្រទាំនៅព្រល 

សួរសំណួរអំពីអំពើហិង្រសាដ្ររឬទ្រ (ជំនួយការងរ "ការសកសួរអំពីអំពើហិង្រសា" នៅ 

ទំព័រ ២៧)។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថកុមារនឹងមិននិយយោយស្ររីទ្រនោះ  

សូមឱ្រយអ្នកថ្រទាំរង់ចាំនៅខាងក្រ្រ។
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៣.២.៣.  ការទទួលានការយល់ពាមកាាមមូលដា្ឋាននាការផ្តល់ព័ត៌មាន 

គាប់ជាុងជាាយ១១

ជំនួយការងារដាលពាក់ព័ន្ធ៖

 ការទទួលបានការព្រមព្រៀងក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ  

(ទំព័រ ៧៨)

 ពន្រយល់អំពីានិភ័យ និងអត្ថប្រយោជន៍ន្រដំណក់កាលនីមួយៗន្រអន្តរាគមន៍  

(ទំព័រ ៨០)

 ប្របបទគំរូន្រការយល់ព្រម (ទំព័រ ១៣៦)

 ប្របបទគំរូន្រការព្រមព្រៀង (ទំព័រ ១៣៧)

មុនព្រលអ្នកផ្ដល់ស្រវាព្រយាបាល អ្នកត្រូវសុំការអនុញ្ញ្រតពីអ្នកថ្រទាំកុមារ ឬ អាណ 

ព្រយាបាលស្របច្របាប់ និង(បើអាចធ្វើបាន)ពីកុមារ។ ន្រះគឺជា "ការយល់ព្រម" (និយម 

ន័យលម្អិតមាននៅទំព័រ៨០)។ ដើម្របីទទួលបានការយល់ព្រម អ្នកត្រូវធានាថកុមារ  

និងអ្នកថ្រទាំដឹងអំពីរឿងដ្រលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងដំណក់កាលនីមួយៗ ន្រការមក 

កន្ល្រងព្រយាបាល ដូចជាការសមា្ភ្រសន៍ ការធ្វើកោសល្រយវិច័យការគ្រប់គ្រងរបួស និងការ 

បញ្ជនូៅបតុលាការ ឬ នគរបាល ដ្រលអាចកើតមាន។ អ្នកត្រវូពន្រយល់ឱ្រយបានក្របាះ 

ក្របាយអំពីានិភ័យ និងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងដំណក់កាលនីមួយៗន្រការមកពិនិត្រយរបស ់

ពួកគ្រ មុនព្រលអ្នកចាប់ផ្ដើម ព្រមទាំងោលបំណង និងវិធីសស្ត្រន្រនីតិវិធី។ អ្នកគប្រប ី

ត្រងត្រូវផ្ដល់ឱកាសដល់កុមារ និងអ្នកថ្រទាំសួរសំណួរ និងថ្ល្រងពីការព្រួយបារម្ភរបស ់

ពួកគ្រជានិច្ចគនៅព្រលពិភាក្រសាន្រះ។ ការអន្តរាគមន៍មានបីកម្រិត ដ្រលត្រូវសុំអ្នកថ្រទាំ 

ឱ្រយផ្តល់ការយល់ព្រម៖

១១ ចំណុចន្រះដកស្រង់ច្រញពីគណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ (2012)។ ការថ្រទាំកុមាររងគ្រ្រះោយសរការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ។ 
ោលការណ៍ណ្រនាំសម្រ្រប់អ្នកផ្ដល់ស្រវាសុខភាព និងចិត្តសង្គមក្នុងបរិបទមនុស្រសធម៌។ ទីក្រុងញូវយ៉ក៖ គណៈកម្មការសង្គ្រ្រះ 
អន្តរជាតិ
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កមាិត ១ - ការយល់ពាមសមាាប់ការគាប់គាងការពាយាាលតាប៉ុណ្ណាះ

កមាិត ២ - ការយល់ពាមសមាាប់ការគាប់គាងវាជ្ជសាស្តា និងងកសលាយវិច័យ

កមាិត ៣ -  ការយល់ពាមសមាាប់ការគាប់គាងវាជ្ជសាស្តា និងងកសលាយវិច័យ និងការ  

បញ្ជូនទៅនគរាល និង តុលាការ

ព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវសុំការអនុញ្ញ្រតពីកុមារ និងអាណព្រយាបាល៖

 ទម្រង់ន្រការយល់ព្រមត្រូវចុះហត្ថល្រខាោយ អ្នកថ្រទាំកុមារ ឬ អាណព្រយាបាល 

ស្របច្របាប់របស់កុមារ លើកល្រងត្រពួកគ្រជាជនប្រព្រឹត្តសង្រស័យ ឬ កុមារមិនចង់ឱ្រយ 

ឪពុកមា្ដ្រយរបស់ពួកគ្រដឹងអំពីការរំលោភបំាន (ហើយកុមារមានអាយុល្មមនឹង 

អាចសម្រ្រចចិត្តរឿងស្មុគ្រស្ម្រញប្របន្រះបាន)។ ក្នុងស្ថ្រនភាពប្របន្រះ ទម្រង់ន្រ 

ការយល់ព្រមអាចត្រវូបានចុះហត្ថល្រខាោយមន្ត្រនីគរបាល មន្ត្រតុីលាការ តំណង 

មន្ទីរសង្គមកិច្ចគ ឬ តំណងរបស់មន្ទីរព្រទ្រយ។ កុមារវ័យជំទង់អាចផ្តល់ការយល់ព្រម 

ោយខ្លួនឯងបាន។ 

 ទោះបីជាាមផ្លវូច្របាប់ កុមារមិនអាចផ្ដល់ការយល់ព្រមលើការពិនិត្រយ និងការព្រយាបាល 

ក៏ោយអ្នកមិនត្រូវបង្ខំឱ្រយកុមារពិនិត្រយ ឬ ព្រយាបាលទ្រលុះត្រ្រត្រវាជាការចាំបាច់ដើម្របី 

ធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគ្រភា្ល្រមៗ ឬ ផ្ដល់អន្តរាគមន៍វ្រជ្ជសស្ត្រជួយសង្គ្រ្រះ 

ជីវិតប៉ុណ្ណ្រះ (បនា្ទ្រប់ពីការពិចារណអំពីឧត្តមប្រយោជន៍)។ យោងាមោល 

ការណ៍ទូៅប ត្រូវមានការអនុញ្ញ្រតពីកុមារ និងឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អាណព្រយាបាលលើក 

ល្រងត្រករណីដ្រលមិនអាចធ្វើបាន (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើពួកគ្រជាអ្នកប្រព្រឹត្តការ  

រំលោភបំាន)។

ការយល់ពាមកាាមមូលដា្ឋាននាការផ្តល់ព័ត៌មានគាប់ជាុងជាាយ និង 

ការពាមពាៀងកាាមមូលដា្ឋាននាការផ្តល់ព័ត៌មានគាប់ជាងុជាាយមានាព 

សាដៀងគ្នា ប៉ុន្តាវាមិនដូចគ្នាទាំងសាុងទា
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ការយល់ពាមកាាមមូលដា្ឋាន នាការផ្តល់ព័ត៌មានគាប់ជាុងជាាយ

ាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ព្រមោយស្មគ័្រចិត្តរបស់បុគ្គលដ្រលមាន សមត្ថភាពស្របច្របាប់ 

ក្នុងការផ្ដល់ការយល់ព្រមសម្រ្រប់ស្រវាកម្មព្រយាបាល បនា្ទ្រប់ពីត្រូវបានជូនដំណឹងអំព ី

ោលបំណង វិធីសស្ត្រ នីតិវិធី អត្ថប្រយោជន៍ និងានិភ័យន្រវិធានការរបស់អ្នកផ្ដល់  

ការព្រយាបាល។ ជាទូៅប ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អាណព្រយាបាលទទួលខុសត្រូវលើការផ្ដល់ការ 

យល់ព្រមសម្រ្រប់កូនរបស់ពួកគ្រ ដើម្របីទទួលស្រវា រហូតដល់កុមារមានអាយុ ១៨ឆ្ន្រំ។  

ក្នុងបរិបទខ្លះ ក្ម្រងជំទង់ក៏អាចផ្ដល់ការយល់ព្រមជំនួស ឬបន្ថ្រមពីលើការយល់ព្រម 

របស់ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំរបស់ពួកគ្រផងដ្ររ។

ការពាមពាៀងកាាមមូលដា្ឋាននាការផ្តល់ព័ត៌មានគាប់ជាុងជាាយ

ាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហ្រញឆន្ទៈចង់ទទួលបានស្រវាព្រយាបាលបនា្ទ្រប់ពី បានទទួលការជូន 

ដំណងឹអំពីោលបំណង វធីិសស្ត្រ នីតិវធីិ អត្ថប្រយោជន៍ និងានិភ័យន្រវិធានការរបស់  

អ្នកផ្ដល់ការព្រយាបាល។ សម្រ្រប់កុមារដ្រលមានអាយុក្ម្រងព្រកដ្រលមិនអាចផ្ដល់ការយល់ 

ព្រមក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយបាន ប៉ុន្ត្រមានវ័យច្រើនល្មម 

អាចយល់ និង យល់ព្រមចូលរួមក្នុងការទទួលស្រវា វាជាការចាំបាច់ណស់ក្នុងការតម្រូវ 

ឱ្រយមាន "ការព្រមព្រៀងក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ" ពីកុមារ។

សាចក្ដីសង្ខាបនាគោលការណ៍ណានាំស្តីពីការយល់ពាម/

ការពាមពាៀងកាាមមូលដា្ឋាននា ការផ្តល់ព័ត៌មានគាប់ជាុងជាាយ

កាុមអាយុ កុមារ អ្នកថាទាំ បើគ្មានអ្នកថាទាំ ឬមិន 

មានជាឧត្តមបាោជន ៍

របស់កុមារ

មធាយាាយ

ទារក និង 
កុមារ  
(០ដល់ 
៥ឆ្នាំ)

មិនត្រូវការសុំការ 
ព្រម ព្រៀងក្រ្រម 
មូលដ្ឋ្រនន្រការ 
ផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប ់
ជ្រុងជ្រ្រយ

ការយល់ព្រម 
ក្រ្រមមូលដ្ឋ្រន 
ន្រការផ្តល់ 
ព័ត៌មានគ្រប ់
ជ្រុងជ្រ្រយ

ការយល់ព្រមពីមនុស្រស 
ព្រញវ័យដ្រលគ្រជឿ 
ទុកចិត្ត ឬ ការយល់ព្រម 
ពីអ្នកតំណងកន្ល្រង 
ផ្តល់ស្រវាសុខភាព

ការយល់ព្រម 
ជាលាយ 
លក្ខណ៍អក្រសរ



77

កុមារ 

(៦ដល់ 

១១ឆ្នាំ)

ការព្រមព្រៀង 

ក្រ្រមមូលដ្ឋ្រន 

ន្រការផ្តល់ 

ព័ត៌មានគ្រប ់

ជ្រុងជ្រ្រយ

ការយល់ព្រម 

ក្រ្រមមូលដ្ឋ្រន 

ន្រការផ្តល់ 

ព័ត៌មានគ្រប ់

ជ្រុងជ្រ្រយ

ការយល់ព្រមពីមនុស្រស 

ព្រញវ័យដ្រលគ្រជឿ 

ទុកចិត្ត ឬ ការយល់ព្រម 

ពីអ្នកតំណងកន្ល្រង 

ផ្តល់ស្រវាសុខភាព

ការព្រមព្រៀង 

ផ្ទ្រល់មាត់ការ 

យល់ព្រមជា 

លាយ 

លក្ខណ៍អក្រសរ

ក្មតាងជំទង់ 

(១២ដល ់

១៤ឆ្នាំ)

ការព្រមព្រៀង 

ក្រ្រមមូលដ្ឋ្រន 

ន្រការផ្តល់ 

ព័ត៌មានគ្រប ់

ជ្រុងជ្រ្រយ

ការយល់ព្រម  

ក្រ្រមមូលដ្ឋ្រន 

ន្រការផ្តល់ 

ព័ត៌មានគ្រប ់

ជ្រុងជ្រ្រយ

ការព្រមព្រៀងក្រ្រម 

មូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ 

ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ 

ពីមនុស្រសព្រញវ័យដទ្រ 

ទៀតដ្រលគ្រជឿទុក 

ចិត្ត ឬពីកុមារ។ ភាពចាស់៎ 

ទុំ (របស់កុមារ) ក្នុង 

កម្រិតមួយដ្រល 

គ្រប់គ្រ្រន់អាចមាន 

ទម្ងន់ សមស្រប។

ការព្រមព្រៀង 

ជាលាយ 

លក្ខណ៍អក្រសរ

ការយល់ព្រម 

ជាលាយ 

លក្ខណ៍អក្រសរ

ក្មតាងជំទង ់

(១៥ដល់ 

១៧ឆ្នាំ)

ការយល់ព្រម  

ក្រ្រមមូលដ្ឋ្រន 

ន្រការផ្តល់ 

ព័ត៌មានគ្រប ់

ជ្រុងជ្រ្រយ

ការយល់ព្រម 

ក្រ្រមមូលដ្ឋ្រន 

ន្រការផ្តល់ 

ព័ត៌មានគ្រប់ 

ជ្រងុជ្រ្រយ 

ោយមានការ 

អនុញ្ញ្រតពីកុមារ

ការយល់ព្រមពីកុមារ 

ក្រ្រម មូលដ្ឋ្រនន្រការ 

ផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុង 

ជ្រ្រយ និងភាព 

ចាស៎់ទុំក្នុងកម្រិតមួយ 

ដ្រលគ្រប់គ្រ្រន់អាច 

មានទម្ងន់ សមស្រប។

ការយល់ព្រម 

ជាលាយ  

លក្ខណ៍អក្រសរ
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៣.២.៤.  ជំនួយការងារ៖ ការទទួលានការពាមពាៀងពីកុមារកាាមមូលដា្ឋាននាការ 

ផ្តល់ព័ត៌មានគាប់ជាងុជាាយ

វាមានសរៈសំខាន់ណស់ដ្រលអ្នកយល់អំពីអាយុ និង ដំណក់កាលអភិវឌ្រឍរបស់កុមារ  

និង របៀបដ្រលវាមានឥទ្ធិពលលើសិទ្ធិរបស់កុមារ ដើម្របីចូលរួមក្នុងការសម្រ្រចចិត្ត។  

ត្រវូពិចារណលើអាយុ ភាពចាស់៎ទំុ និងដំណក់កាលអភិវឌ្រឍរបស់កុមារមុនព្រលកំណត់ 

សមត្ថភាពរបស់កុមារក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការន្រការសម្រ្រចចិត្ត។ 

ឧទាហរណ៍៖

១៦ឆ្នាំឡើង

ជាទូៅប កុមារដ្រលមានអាយុ១៦ឆ្ន្រំឡើង មានភាពចាស៎់ទុំគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងការចូលរួម 

ក្នុងការសម្រ្រចចិត្ត។

១៤ដល់ ១៦ឆ្នាំ

កុមារដ្រលមានអាយុចាប់ពី ១៤ដល់ ១៦ឆ្ន្រំ មានភាពចាស៎់ទុំគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងការចូល 

រួម និងច្រករំល្រកទស្រសនៈរបស់ពួកគ្រ នៅក្នុងការសម្រ្រចចិត្ត។

៩ដល់ ១៤ឆ្នាំ

កុមារដ្រលមានអាយុចាប់ពី ៩ដល់ ១៤ឆ្ន្រ ំអាចចូលរួមក្នងុដំណើរការសម្រ្រចចិត្តយ៉្រង 

សំខាន់ បុ៉ន្ត្រចំោះភាពចាស់៎ទំុរបស់ពួកគ្រត្រវូវាយតម្ល្រលើលក្ខណៈរបស់កុមារមា្ន្រក់ៗ។

៩ឆ្នាំ ឬតូចជាងនាះ

កុមារដ្រលមានអាយុ ៩ឆ្ន្រ ំ និងក្ម្រងជាងន្រះ មានសិទ្ធផិ្ដល់មតិយោបល់របស់ពួកគ្រឱ្រយ 

អ្នកដទ្រស្ត្រប់។ ពួកគ្រអាចចូលរួមក្នងុដំណើរការន្រការសម្រ្រចចិត្ត បុ៉ន្ត្រមិនគួរដក់បន្ទកុ 

ហួសពីសមត្ថភាពយល់ដឹងរបស់ពួកគ្រឡើយ។

កុមារគាប់វ័យទំាងអស់តាវូមានឱកាសបងា្ហាញទសាសនៈ និងមតិោបល់របស់ពួកគា។  

ដូច្ន្រះមានន័យថ កុមារមិនអាចទទួលបាននូវអ្វីដ្រលជាការចង់បានរបស់ពួកគ្ររហូត 



79

នោះទ្រ។ ក្នុងករណីន្រះ កុមារមានសិទ្ធិទទួលការជូនដំណឹងអំពីមូលហ្រតុ ដ្រលពួកគ្រ 

មិនអាចទទួលបាននូវអ្វីដ្រលពួកគ្រចង់បាន។ ការសម្រ្រចចិត្តទាំងអស់ត្រូវត្រយក 

ប្រយោជន៍កុមារជាធំ។

ត្រវូរកមូលហ្រតុរបស់កុមារ ប្រសិនបើពួកាត់បដិស្រធមិនទទួលការពិនិត្រយសុខភាព។  

វាអាចរឿងតូចាចដូចជា ក្ម្រងខា្ល្រចម្ជុល ឬ មិនមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយអ្នកផ្ដល់ការ  

ព្រយាបាល ឬ បន្ទប់ដ្រលពួកគ្រទទួលការព្រយាបាល។ ឬប្រហ្រលជា ព្រលខ្លះឪពុកមា្ដ្រយ 

បង្ខំឱ្រយកូនរបស់ពួកគ្រពិនិត្រយសុខភាពោយពួកគ្រខា្ល្រចថកូនមានភាពសកម្មខាង 

ផ្លូវភ្រទ។

ប្រសិនបើកុមារស្ទ្រក់ស្ទើរ ត្រូវកំណត់ថតើការព្រួយបារម្ភរបស់កុមារគឺជាអ្វី។ ចំណុច 

ដ្រលត្រូវពិចារណមានដូចជា៖

 ឱ្រយកុមារអង្គុយលើភៅ្ល្រឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំរបស់ពួកគ្រក្នុងអំឡុងព្រលសមា្ភ្រសន៍  

និងពិនិត្រយ។ ឱ្រយអ្នកថ្រទាំអង្គុយជាប់ក្ម្រងនៅលើគ្រ្រ សម្រ្រប់កុមារដ្រលមានមាឌធំ 

មិនអាចអង្គុយលើភៅ្ល្របាន។

 ចូរចងចំាថអ្នកថ្រទំាអាចជាប្រភពន្រការាំទ្ររបស់កុមារ បុ៉ន្ត្រក៏អាចជាឧបសគ្គដល់ 

អ្នកដទ្រផងដ្ររ។ កុមារអាចមានអារម្មណ៍ថមិនស្រណុកចិត្ត នៅព្រលមានវត្តមាន 

អ្នកថ្រទាំរបស់ពួកគ្រ។ ជាពិស្រស ចំោះកុមារដ្រលមានអាយុច្រើន អ្នកអាចសូម 

ឱ្រយឪពុកមា្ដ្រយ ឬអ្នកថ្រទាំចាកច្រញពីបន្ទប់។

 ឱ្រយកុមារៅបល្រងនៅខាងក្រ្រមួយភ្ល្រតដើម្របីបន្ធូរការថប់បារម្ភ។

ចងចំា្រថ មិនត្រវូពិនិត្រយសុខភាពកុមារផ្ទយុនឹងឆន្ទះរបស់ពួកគ្រឡើយ ទោះជាកុមារមាន 

អាយុប៉ុនា្ម្រនក៏ោយ លើកល្រងត្រការពិនិត្រយសុខភាពនោះចាំ្របាច់សម្រ្រប់ការថ្រទា ំ

វ្រជ្ជសស្រ្ត។
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៣.២.៥.  ជំនួយការងារ៖ ការពនាយល់អំពីានិភ័យ និងអត្ថបាោជន៍នាដំណាក់  

កាលនីមួយៗនៅក្នុងអន្តរាគមន៍

ដើម្របីផ្ដល់ការយល់ព្រម និងការព្រមព្រៀងក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រងុ 

ជ្រ្រយកុមារ និងអ្នកថ្រទំាត្រវូដឹងអំពីពីានិភ័យដ្រលអាចកើតមាន និងអត្ថប្រយោជន៍ 

ន្រអន្តរាគមន៍ ឬ ការព្រយាបាល។ ការធ្វើប្របន្រះ ពួកគ្រនឹងទទួលបានការជូនដំណឹង 

អំពីសកម្មភាព ឬ អន្តរាគមន៍ដ្រលពួកាត់យល់ព្រមទទួល។ បន្ថ្រមពីន្រះទៀត ត្រូវ 

សុំការយល់ព្រមក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ និងការព្រមព្រៀង 

ក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ មុនព្រលអនុវត្តសកម្មភាពនានា   

រាប់បញ្ចគូលទាំងការសកសួរប្រវត្តិជំងឺ។ ខាងក្រ្រមន្រះជាារាងស្ដីពីានិភ័យ និង  

អត្ថប្រយោជន៍ដ្រលកុមារ និងអ្នកថ្រទំាគួរយល់ដឹង។ ត្រវូដឹងថករណីរបស់បុគ្គលមា្ន្រក់ៗ 

មានភាពខុសា្ន្រ ោយានិភ័យ/អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនមិនាក់ព័ន្ធា្ន្រហើយ  

ានិភ័យ ឬ អត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងទៀត ប្រហ្រលមិនមានរៀបរាប់ក្នុងារាងខាងក្រ្រម 

ទ្រ។

សកម្មតាព ានិភ័យ អត្ថបាោជន៍

កមាិត ១

ការគាប់គាង 

វាជ្ជសាស្តា

 ឱសថទាំងអស់សុទ្ធត្រមាន  

ផលរំខាន ដូច្ន្រះត្រូវពន្រយល់អំព ី

ផលប៉ះាល់របស់ឱសថណ 

មួយដ្រលអ្នកផ្ដល់ឬច្រញវ្រជ្ជ 

បញ្ជ្រ រាប់បញ្ចគលូឱសថ HIV/

PEP 

ថ្ន្រំព្រយាបាលជំងឺ កាមរោគ ថ្ន្រំ 

បង្ក្ររជំងឺ ឬ ថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារ 

កំណើតបនា្ទ្រន់។

 ការព្រយាបាលរបួស ឬ ជំង ឺ

ឆ្លងអាចបង្កបញ្ហ្រផ្រស្រងៗ 

ដ្រលអាចមានផលវិបាក 

ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈព្រលខ្លី និង  

រយៈព្រលវ្រង។
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កមាិត ២

ការគាប់គាង

ងកសលាយវិច័យ

 រាងកាយរបស់កុមារនឹងត្រូវ  

បង្ហ្រញឱ្រយឃើញ ហើយរបួស  

របស់ពួកគ្រនឹងត្រូវបានពិនិត្រយ 

ហើយវាអាចធ្វើឱ្រយកុមារមាន 

ការទើសទាល់ទាំងផ្លូវកាយ  

និងផ្លូវចិត្ត។

 នីតិវិធីប្រើប្រ្រស់ដើម្របីប្រមូល 

កោសល្រយវិច័យអាចធើ្វឱ្រយមាន 

ការទើសទាល់ទាំងផ្លូវកាយ 

និងផ្លូវចិត្ត។

 វាអាចៅបរួចដ្រលសំណក 

អាចរងការខូចខាត ឬ  

បាត់បង់។

 ការដឹងច្របាស់អំពីទំហំន្រ 

របួសដើម្របីគ្រូព្រទ្រយ ផ្ដល់ការ 

ព្រយាបាលគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ។

 ការទទួលបានរូបភាពព្រញ 

ល្រញន្រអំពើហិង្រសា នឹង 

ធ្វើឱ្រយគ្រូព្រទ្រយប្រមូលភស្ត ុ

ាងដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់ 

ក្នុងតុលាការ។

កមាិត ៣

ការបញ្ជូនបន្ត 

ទៅ នគរាល  

ឬតុលាការ

 នគរបាល និងមន្ត្រីតុលាការ 

អាចមើលកំណត់ហ្រតុអ្នកជំងឺ  

ដូចជាបទសមា្ភ្រសន៍ និងរូបថត។ 

មានលទ្ធភាពមួយ ចំនួនដ្រល 

សធារណជនអាចទទួលបាន 

កំណត់ហ្រតុទាំងន្រះ។

 ការចូលរួមរបស់ នគរបាល  

និងតុលាការគឺជាការចាំ 

បាច់ប្រសិនបើកុមារនិងអ្នក 

ថ្រទាំចង់ឱ្រយមានការចោទ 

ប្រកាន់ផ្តនា្ទ្រទោសលើជន 

ប្រព្រឹត្ត។
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កាលៈទាសៈពិសាស៖ បាសិនបើអ្នកថាទាំមិនផ្ដល់ការយល់ពាម

ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារត្រវូបានការារប្រកបោយសុវត្ថភិាពបំផុត ប្រសិនបើមាន 

ការចូលរួមពីឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំក្នុងការថ្រទាំ និងការព្រយាបាលកុមារ។

ក្នងុស្ថ្រនភាពដ្រលអ្នកថ្រទំា កុមារ និង/ឬ ខ្លនួអ្នកមានយោបល់ខុសា្ន្រអំពីអ្វដី្រលត្រវូ 

ការដើម្របីលើកកម្ពស់ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ អ្នកត្រូវពិភាក្រសាអំពីបញ្ហ្រន្រះជាមួយ 

អ្នកថ្រទាំ ហើយធ្វើកិច្ចគព្រមព្រៀងដ្រលាំទ្រដល់សុខុមាលភាពរបស់កុមារឱ្រយបានល្អ 

បំផុត។ ប្រសិនបើអ្នក និងអ្នកថ្រទាំមិនអាចឯកភាពា្ន្រ ហើយអ្នកគិតថអ្នកថ្រទាំមិន 

ាំទ្រដល់ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ អ្នកគួរធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្ន្រកវ្រជ្ជសស្ត្រ (ឧទាហរណ៍  

ប្រសិនបើឪពុកមា្ដ្រយបដិស្រធការអនុញ្ញ្រតចំោះវិធានការការារជីវិត ឬ ការថ្រទាំផ្ន្រក 

វ្រជ្ជសស្ត្រក្រ្រយការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ)។

សូមចងចាំថ វាមានសរៈសំខាន់ណស់ក្នុងការពន្រយល់អំពីនីតិវិធីព្រយាបាលឱ្រយបាន 

ច្របាស់លាស់សមញ្ញ និងងយយល់។ ជាទូៅបនៅព្រលឪពុកមា្ដ្រយ និងអ្នកថ្រទាំត្រូវ 

បានជូនដំណឹងអំពីមូលហ្រតុដ្រលត្រវូការអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់ ដើម្របីធានាដល់សុខភាព 

និងសុខុមាលភាពរបស់កុមារ ជាញឹកញាប់ពួកគ្រត្រងផ្ដល់ការអនុញ្ញ្រតឱ្រយបន្តដំណើរ 

ការ និងចូលរួមនៅក្នងុដំណើរការព្រយាបាល។ ត្រវូខិតខំប្រងឹប្រ្រងដើម្របីធានាថកុមារទទួល 

បានការព្រយាបាលដ្រលពួកគ្រត្រូវការ។

ការសម្រ្រចចិត្តដ្រលប្រឆំងនឹងបំណងរបស់អ្នកថ្រទាំ គប្របីធ្វើឡើងៅបាមករណ ី

នីមួយៗ។ វាាក់ព័ន្ធៅបនឹងការសម្រ្រចចិត្តមួយដ៏ហ្មត់ចត់ ដ្រលភាគច្រើនគប្របីសម្រ្រច 

ោយផ្អ្រកៅបលើភាពបនា្ទ្រន់ន្រស្រចក្តីត្រូវការផ្ន្រកវ្រជ្ជសស្ត្រ និង ផ្ន្រកផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ  

(ោយផ្អ្រកលើការពិចារណអំពីឧត្តមប្រយោជន៍)។

បុ៉ន្ត្រ ប្រសិនបើអ្នកថ្រទំាបដិស្រធចំោះការចូលរួមពីនគរបាល និងតុលាការន្រះជា 

សិទ្ធិរបស់ពួកាត់ (លើកល្រងត្រពួកាត់ត្រូវបានសង្រស័យថជាជនប្រព្រឹត្ត)។
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៣.២.៦. អនុវត្តការពិនិតាយពីកាបាលដល់ចុងជើង

មូលហ្រតុចម្របងសម្រ្រប់ការពិនិត្រយរាងកាយ គឺដើម្របីកំណត់ថតើត្រវូការឱ្រយមានការថ្រទំា 

វ្រជ្ជសស្រ្តអ្វខី្លះ។ វាក៏ត្រវូបានគ្រយកមកប្រើប្រ្រស់ដើម្របីបំព្រញឯកសរផ្លវូច្របាប់ផងដ្ររ។ 

មុនព្រលពិនិត្រយរាងកាយ អ្នកត្រវូជូនដំណឹងអំពីដំណើរការន្រការថ្រទំា និងការព្រយាបាល 

ដល់កុមារ និងឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំរបស់ពួកគ្រ និងអំពីអ្វីដ្រលនឹងកើតឡើងក្នុង 

ព្រលសមា្ភ្រសន៍ និងការពិនិត្រយសុខភាព។

ជំនួយការងារដាលពាក់ព័ន្ធ៖

 បញ្ជីពិនិត្រយរាងកាយ (ទំព័រ ៩២)

គោលការណ៍មូលដា្ឋាន

 ព្រយាបាលកុមារោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងត្រូវដឹងអំពីភាពងយរងគ្រ្រះរបស់ពួក 

គ្រក្នុងអំឡុងព្រលពិនិត្រយ។ ត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់គ្រប់ព្រលវ្រលា។

 មិនត្រូវពិនិត្រយកុមារលើសពីមួយដងទ្រ។

 ចាំបាច់ត្រូវមានឯកជនភាព និងរក្រសាការសមា្ង្រត់ជាដច់ខាត។ កំណត់ចំនួនមនុស្រស 

ដ្រលត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់ឱ្រយមានចំនួនតិច។ ព្រយួរស្ល្រក "ាមរំខាន" នៅលើទា្វ្ររ ឬ  

វាំងនន។

 យកក្រណត់មកដណ្ដប់ខ្លួនរបស់កុមារ ដើម្របីកុំឱ្រយកុមារមានអារម្មណ៍ថាត់កំពុង 

អាក្រ្រត។

 ាមបញ្ចគ្រញយោបល់ ឬ មានប្រតិកម្មោយកាយវិការចំោះរបួស និងរាងកាយកុមារ។

 មុនចាប់ផ្ដើម ចូរបង្ហ្រញកុមារឧបករណ៍នីមួយៗដ្រលអ្នកនឹងប្រើ។ ប្រ្រប់ពីរបៀបដ្រល 

ត្រូវប្រើ និងប្រើនៅត្រង់ណ។ ការធ្វើដូច្ន្រះ កុមារនឹងមិនសូវមានអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រច។

 បន្តប្រ្រប់កុមារអំពីជំានដ្រលអ្នកនឹងអនុវត្ត។
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 សួរកុមារថតើពួកគ្រចង់ឱ្រយឪពុកមា្ដយអ្នកថ្រទាំ ឬ មនុស្រសព្រញវ័យដ្រលាត់ទុកចិត្ត 

មានវត្តមាននៅព្រលពិនិត្រយឬទ្រ។ ឱ្រយបុគ្គលទាំងនោះនៅក្នុងបន្ទប់ ដើម្របីនៅជិតកុមារ  

ប៉ុន្ត្រមិនត្រូវឱ្រយបុគ្គលនោះស្ថិតនៅទីាំងដ្រលអាចមើលការពិនិត្រយប្រដប់បន្តពូជ  

និងរន្ធគូទរបស់កុមារទ្រ។

 ឱ្រយកុមារតូចៗអង្គយុលើភៅ្ល្ររបស់ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទំា។ កុមារដ្រលមានអាយុច្រើន 

គួរមានជម្រើសដូចជាអង្គុយលើកអី ឬ អង្គុយលើភៅ្ល្ររបស់មា្ត្រយ ឬ គ្រងលើគ្រ្រ។

បើកុមាររសប់រសល់នៅក្នុងដំណក់កាលណមួយន្រការពិនិត្រយ សូមផ្អ្រកមួយភ្ល្រត 

សិន។ យកក្រណត់ដណ្ដប់ខ្លួនរបស់កុមារ ហើយឱ្រយពួកគ្រងើបអង្គុយ។ ចូរសួរ 

ោយប្រើសម្ល្រងទន់ភ្លន់ថតើាត់មានបញ្ហ្រអ្វី។ ប្រសិនបើមានអ្វីមួយដ្រលអ្នកអាច 

ក្រតម្រូវ សូមអនុវត្តាមភា្ល្រម។ ទុកព្រលឱ្រយកុមារធូរស្រ្រលឡើងវិញ ហើយបន្តណ្រនំាខ្លនួ 

អ្នកថ អ្នកជាអ្នកជួយដល់កុមារ។

ចូរចងចាំ

£ សូរកុមារថ តើពួកគ្រចង់ឱ្រយមាននរណមា្ន្រក់មានវត្តមានឬទ្រ

£ ធានាថទីាំងមានភាពឯកជន និងមានសុវត្ថិភាព

£ ផ្ដល់ជម្រើសសម្រ្រប់អ្នកផ្ដល់ស្រវាជាស្ត្រី ឬ បុរស (បើមាន)
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ការពិនិតាយ

 ត្រូវធានាថបានរៀបចំឧបករណ៍ និងសមា្ភ្ររទាំងអស់ មុនព្រលចាប់ផ្តើមពិនិត្រយ។

 ត្រវូពិនិត្រយមើលជំនួយការងរត្រង់ចំណុច "សញ្ញ្រនិងអាការៈទូៅបន្រការរំលោភបំាន" 

នៅទំព័រ ២២ ោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

 ពិនិត្រយសញ្ញ្រសំខាន់ៗរបស់កុមារដូចជា ជីពចរ សមា្ព្រធឈាម ការដកដង្ហើម និង  

សីតុណ្ហភាពរាងកាយ ។

 កត់ត្រ្រកម្ពស់ និងទម្ងន់របស់កុមារ។

 កត់ត្រ្រអំពីដំណក់កាលព្រញវ័យរបស់កុមារ។

 ធ្វើការាមលំដប់លំោយ ប្រើារាងដ្រលបានផ្តល់ជូនក្នងុជំនួយការងរ "បញ្ជពិីនិត្រយ 

រាងកាយ"។

 អ្នកមិនត្រវូពិនិត្រយោយប្រញាប់ប្រញាល់ទ្រ។ ត្រវូចំណយព្រល និងយកចិត្តទុកដក់ 

ចំោះការពិនិត្រយ។

 កត់ត្រ្រលទ្ធផល និងការអង្ក្រតរបស់អ្នកឱ្រយបានច្របាស់លាស់ និងព្រញល្រញ (សូម 

មើលប្របបទគំរូសម្រ្រប់ការសកសួរប្រវត្តិជំងឺ និងការពិនិត្រយ នៅទំព័រ ១៣៨)។

 កត់ត្រ្ររបួស ឬ ស្ល្រកស្ន្រមផ្រស្រងទៀត ោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងព្រញល្រញអាស្រ័យ 

ោយវាអាចជាភស្តុាងសំខាន់។

កំណត់សមា្គ្ាល់៖

វាមិនមានជាារកិច្ចរបស់គណៈកម្មតការងកសលាយវិច័យទាក្នុងការកំណត់ ថតើ 

មានអំពើរំលោភសាពសន្ថវៈ ឬ អំពើបាទូសការ្តិ៍ភាទ ឬ មិនមាន។
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កំហុសទូទៅរបស់គណៈកម្មតការងកសលាយវិច័យ

ជាទូៅប គណៈកម្មការកោសល្រយវិច័យយល់ថពួកគ្រត្រូវសម្រ្រចថតើមានការ 

ចាប់រំលោភដ្ររឬទ្រ ប៉ុន្ត្រន្រះមិនម្រនជាភារកិច្ចគរបស់គ្រូព្រទ្រយទ្រ។ ោយឡ្រក គ្រូព្រទ្រយ 

ទទួលខុសត្រូវលើការកត់ត្រ្ររបួស ប្រមូលភស្តាុងដ្រលមានផ្តល់ការាំទ្រដំបូង ការ 

ព្រយាបាលរបួស និងផ្តល់ការបញ្ជូនបន្ត។ តុលាការនឹងសម្រ្រចថតើមានការប្រព្រឹត្ត 

បទល្មើស ឬយ៉្រងណ។

ខាងក្រ្រមន្រះជាកំហុសជាទូៅបរបស់បុគ្គលិក៖

 គិតថការពិនិត្រយជាការធម្មា ហើយមិនមានអំពើរំលោភបំានកើតឡើងទ្រ។

  គិតថបើសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍របស់ក្ម្រងស្រីមិនមានខូចខាត មិនមានអំពើហិង្រសា 

ផ្លវូភ្រទបានកើតឡើងទ្រ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ការពិនិត្រយវ្រជ្ជសស្រ្តមិនផ្តល ់

ការបញ្ជ្រក់ ហើយក៏មិនបដិស្រធការចោទប្រកាន់អំពីអំពើរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ

ដ្ររ។

 ជឿជាក់ថខ្លួនអាចកំណត់ថតើកុមារព្រញវ័យបានរួមភ្រទឬទ្រ។

 ព្រយាយមវាស់វ្រងទំហំសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ដ្រលបើក។

 ពិនិត្រយោយបង្ខំលើកុមារ។

  នៅព្រលមិនច្របាស់ចំោះលទ្ធផល ពួកាត់មានអារម្មណ៍បង្ខំចិត្តត្រូវទស្រសន៍

ទាយ។

Finn, Robert. 2010។ ព័ត៌មានជំនួយសម្រ្រប់ធ្វើការពិនិត្រយលើអំពើហិង្រសាផ្លវូភ្រទ។ មាវិទ្រយាល័យព័ត៌មាន 

របស់គ្រូព្រទ្រយសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់។

គ្រហទំព័រ http://www.acep.org/Clinical---Practice-Management/Tips-for-Conducting-a-Child-Sexual-

Abuse-Exam/ http://www.acep.org/Clinical---Practice-Management/Tips-for-Conducting-a-Child-Sexual-

Abuse-Exam/
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ការពិនិតាយបាដាប់ភាទ-រន្ធគូទក្មតាងសាី (ក្នុងករណីបាទូសការ្តិ៍ភាទ) 

ក្នុងករណីប្រទូសក្ររ្តិ៍ភ្រទ ការពិនិត្រយប្រដប់ភ្រទ-រន្ធគូទគឺជាការចំាបាច់។ នាះជាការ 

ពិនិតាយដាលតាូវបាុងបាយ័ត្នខា្លាំងបំផុត។

 មិនតាវូពិនិតាយដោយឧបករណ៍ស៊កបញ្ចលូ។ ាគចាើនការពិនិតាយដោយបាើឧបករណ៍ 

ឆ្លុះមិនតាូវានលើកទឹកចិត្តនោះទា។ ឧបករណ៍ឆ្លុះអាចប្រើបានក្នុងករណីសង្រស័យ 

ថមានរបួសក្នុងយោនី និងមានឈាមហូរខាងក្នុងោយសរមានការស៊កបញ្ចគូល។

 បើអាចធ្វើបាន ត្រូវជៀសវាងការពិនិត្រយោយប្រើឧបករណ៍ឆ្លុះសម្រ្រប់ក្ម្រងស្រីដ្រល 

មិនទាន់ព្រញវ័យ។ វាបង្កការឈឺចាប់ខា្ល្រំង ហើយវាអាចបង្កបួសបន្ថ្រមទៀត។ ការ 

ពិនិត្រយោយប្រើឧបករណ៍ឆ្លុះសម្រ្រប់ក្ម្រងស្រីមិនទាន់ព្រញវ័យត្រូវធ្វើឡើងោយ 

ចាក់ថ្ន្រំស្ពឹក ឬថ្ន្រំសណ្ដំ។

 ពិនិត្រយមើលរន្ធគូទ។ ពិនិត្រយមើលស្ន្រមជាំ ស្ន្រមរហ្រក ឬ ការហូរសរធាតុរាវ។ ជួយ 

កុមារឱ្រយដ្រកផ្ង្ររ ឬ ចំហៀង។ សម្រ្រប់ក្ម្រងស្រតូីច ឧបករណ៍ពិនិត្រយរបស់ព្រទ្រយព្រយាបាល 

កុមារអាចប្រើបាន លុះត្រ្រត្រមានការចាំបាច់ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

អំឡុងពាលពិនិតាយបាដាប់ភាទ និងរន្ធគូទ៖

 ជួយឱ្រយក្ម្រងស្រីមានអារម្មណ៍ថមានផសុកភាពៅបាមដ្រលអាចធ្វើបាន។

 ពន្រយល់អំពីនីតិវិធីោយផ្តល់ព័ត៌មានលម្អតិអំពីដំណក់កាលនីមួយៗ – ឱ្រយាត់ដឹងថ 

អ្នកនឹងប៉ះាល់ាត់នៅព្រលណ និង នៅកន្ល្រងណខ្លះ។

 ជួយឱ្រយកុមារតូចៗអង្គុយលើភៅ្ល្ររបស់ឪពុកមា្ត្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំ។ កុមារដ្រលមាន 

អាយុច្រើនគួរមានជម្រើសដូចជាអង្គុយលើកអី ឬ អង្គុយលើភៅ្ល្ររបស់មា្ត្រយ ឬ  

ដ្រកលើគ្រ្រ។

 ជួយឱ្រយក្ម្រងស្រីគ្រងផ្ង្ររោយដក់ក្នុងទីាំងជើងកង្ក្រប (គ្រងផ្ង្រ និង កន្ធ្រកជើង)។  

ពិនិត្រយសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ោយកាន់បប្ររយោនីផ្ន្រកខាងក្រ្រជាមួយនឹងចង្អលុម្រ្រមដ្រ 

និងម្រដ្រ និងទាញឡើងលើ និងចុះក្រ្រមថ្នមៗ។ រកមើលស្ន្រមរហ្រកថ្មីៗ ឬ ស្ន្រម 
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ដ្រលជាសះនៅលើសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ និង ក្នុងយោនី។ ចំនួនសស្រសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ 

និងរង្វះយោនីមិនម្រនជាសញ្ញ្រន្រការស៊កបញ្ចគូលទ្រ។

 រកមើលស្ន្រមហូរឈាមច្រញពីខាងក្នុងយោនី។ ក្ម្រងស្រីដ្រលមិនទាន់ព្រញវ័យអាច 

ប្រើសំឡីស្អ្រតដើម្របីប្រមូលសំណកផ្រស្រងៗនៅក្នុងយោនី។ 

 ការពិនិត្រយរន្ធគូទរកមើលស្ន្រមជាំ ស្ន្រមរហ្រក ឬ ស្ន្រមឈាមហូរ។ ជួយកុមារឱ្រយ 

គ្រងផ្ង្ររ ឬ ផ្អៀង។ ជៀសវាងឱ្រយកុមារដក់ជង្គង់ទល់នឹងទ្រូង ព្រ្រះជាទម្រង់ដ្រល 

ជនល្មើសប្រើជាញឹកញាប់។ លើកទឹកចិត្តឱ្រយប្រើឧបករណ៍ជំពុះទាជាមួយកុមារីចំាបាច់ 

ត្រសម្រ្រប់មូលហ្រតុវ្រជ្ជសស្រ្តត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

 ដក់ផ្ទ្រំងក្រណត់នៅលើខ្លួនកុមារនៅព្រលពិនិត្រយរាងកាយរបស់ាត់។

 កត់ត្រ្ររាល់លទ្ធផល និងការអង្ក្រតឱ្រយបានច្របាស់លាស់ និងព្រញល្រញាមគំនូស 

ាងរាងកាយ (មើលប្របបទគំរូសម្រ្រប់ការសកសួរប្រវត្តិជំងឺ និងការពិនិត្រយ (ទំព័រ  

១៣៨)។

ការពិនិតាយបាដាប់ភាទ-រន្ធគូទក្មតាងបាុស (ក្នុងករណីមានការបាទូសការ្តិ៍ភាទ) 

 ជួយឱ្រយាត់មានអារម្មណ៍ថមានផសុកភាពៅបាមដ្រលអាចធ្វើបាន។

 ពន្រយល់អំពីនីតិវិធីោយផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណក់កាលនីមួយៗ – ឱ្រយាត់ដឹង 

ថអ្នកនឹងប៉ះាត់នៅព្រលណ និងនៅកន្ល្រងណខ្លះ។

 ជួយឱ្រយកុមារតូចៗអង្គយុលើភៅ្ល្ររបស់ឪពុកមា្ត្រយ ឬ អ្នកថ្រទំា។ កុមារដ្រលមានអាយុ 

ច្រើនគួរត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសឱ្រយអង្គុយលើកអី ឬ អង្គុយលើភៅ្ល្រមា្ត្រយ ឬ គ្រងលើ 

គ្រ្រ។

 ជួយាត់ឱ្រយគ្រងផ្ង្ររ ឬ ផ្អៀង។ ពិនិត្រយរន្ធគូទរកមើលស្ន្រមជំា ស្ន្រមរហ្រក ឬ ស្ន្រមហូរ 

ឈាម។ មិនត្រវូឱ្រយាត់លុតជង្គង់ទ្រ ព្រ្រះវាអាចជាឥរិយបថដ្រលាត់រងអំពើហិង្រសា។

 សម្រ្រប់ក្ម្រងប្រុស ត្រូវទាញស្រប្រកគ្របលិង្គចុះក្រ្រមថ្មមៗដើម្របីពិនិត្រយមើលលិង្គ។ 

ាមប្រើកមា្ល្រំងខា្ល្រំង ព្រ្រះការធ្វើដូច្ន្រះអាចបណ្ត្រលឱ្រយកុមារបាក់ស្ម្ររតី ជាពិស្រស 
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ក្ម្រងប្រុសតូចៗ។ ដក់ក្រណត់គ្របលើខ្លួនកុមារដ្រលអាចទាញចុះឡើងបាននៅ 

ព្រលពិនិត្រយ។

 កត់ត្រ្ររាល់គំហើញ និងការសង្ក្រតទាំងអស់លើរូបភាពដងខ្លួនឱ្រយបានច្របាស់ (សូម 

មើលប្របបទគំរូសម្រ្រប់ការសកសួរប្រវត្តិជំងឺ និងការពិនិត្រយ នៅទំព័រ ១៣៨)

កុំពិនិតាយរន្ធគូទដើមាបីកំណត់ពីកំលាំងសាច់ដុំរន្ធគូទ។ នីតិវិធីបន្ថាម (បាសិនបើ 

ភស្តុតាងតាូវានបាមូលសមាាប់ធ្វើងកសលាយវិច័យ)

 សម្រ្រប់ក្ម្រងស្រី ចូរប្រើសំឡីសម្រ្រប់ប្រមូលសំណក ាមលំដបសំឡីសម្រ្រប់ 

យកសំណកខាងក្រ្រយោនី សំឡីសម្រ្រប់យកសំណកខាងក្នុងយោនី សំឡី 

សម្រ្រប់យកសំណកជ្រ្រក្នុងយោនី និង សំឡីសម្រ្រប់យកសំណកពីរន្ធគូទ។  

បន្ថ្រមពីន្រះទៀត ចូរប្រើសំឡីសម្រ្រប់យកសំណកពីក្នងុមាត់ ក្នងុករណីដ្រលមាន 

សញ្ញ្រសង្រស័យថមានការរួមភ្រទាមមាត់ និងសំឡីសម្រ្រប់យកសំណកនៅលើ 

ស្រប្រកនៅព្រលមានស្ន្រមប្រាក់សង្រស័យថជាទឹកកាមនៅលើស្រប្រក។ ត្រូវដក ់

សំណកដ្រលត្រូវបានប្រមូលសម្រ្រប់ការធ្វើកោសល្រយវិច័យក្នុងថង់ក្រដស និងមិន 

ម្រនជាថង់បា្ល្រស្ទិកទ្រ ោយសរក្រដសអាចជួយរក្រសាភស្តុាង។

 សម្រ្រប់ក្ម្រងប្រុស ប្រើប្រ្រស់សំឡីសម្រ្រប់យកសំណកពីរន្ធគូទ។ ចូរប្រើសំឡ ី

សម្រ្រប់យកសំណកពីក្នុងមាត់ ក្នុងករណីដ្រលមានសញ្ញ្រសង្រស័យថមានការរួម 

ភ្រទាមមាត់ និងសំឡីសម្រ្រប់យកសំណកនៅលើស្រប្រកនៅព្រលមានស្ន្រមប្រាក់  

សង្រស័យថជាទឹកកាមនៅលើស្រប្រក។ ត្រវូដក់សំណកដ្រលត្រវូបានប្រមូលសម្រ្រប់ 

ការធ្វើកោសល្រយវិច័យក្នងុថង់ក្រដស និងមិនម្រនជាថង់បា្ល្រស្ទកិទ្រ ោយសរក្រដស 

អាចជួយរក្រសាភស្តុាង។

 សម្រ្រប់ក្ម្រងប្រុស និងស្រីយករោមប្រដប់ភ្រទ និងផ្ន្រកន្រភស្តុាងរូបវ័ន្តដទ្រទៀត 

ដ្រលជនប្រព្រឹត្តអាចបន្រសល់នៅលើប្រដប់បន្តពូជរបស់កុមារ។ ប្រសិនបើមានការ 

ធ្វើត្រស្ត DNA ចូរប្រមូលយកសំណល់ពីក្រ្រមក្រចកដ្ររបស់កុមារ ប្រសិនបើកុមារ 

បានក្រញ៉្រជនរំលោភ។
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ដើម្របីពិនិត្រយឱ្រយបានល្អបំផុតត្រូវធ្វើក្រ្រមពន្លឺធម្មជាតិ។ ប៉ុន្ត្រគ្រក៏អាចប្រើអំពូល 

ពិស្រសដ្រលអាចប្រើដើម្របីមើលរបួសឱ្រយកាន់ត្រច្របាស់ ដូចជាអំពូលអ៊ុលត្រ្រវីយូឡ្រ ឬ 

ពន្លឺអ៊ុលត្រ្រវីយូឡ្រ។

គោលការណ៍ណានាំសមាាប់ការថតរូបាព

ប្រសិនបើត្រូវការថតរូបភាពត្រូវបាំងមុខកុមារ។ ប្រសិនបើមានរបួសលើមុខរបស ់

កុមារ ប្រើវិធីសស្ត្រផ្រស្រងៗដើម្របីបិទបាំងអត្តសញ្ញ្រណរបស់ពួកគ្រ។ ឧទាហរណ៍ បិទ 

ភ្ន្រកោយប្រើក្រដស។ ថតរូបភាពរបួសនីមួយៗបីសន្លឹក ៖

 ថតរបួសឱ្រយនៅជិត

 ថតរូបរបួសឱ្រយជិតោយមានដក់ឧបករណ៍មានក្រិតនៅជិត (ឧទាហរណ៍បនា្ទ្រត់)

 រូបថតពីចមា្ង្រយដើម្របីឱ្រយមើលឃើញទំហំរបួស និងទំនាក់ទំនងរបស់របួសនោះៅប 

នឹងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផ្រស្រងៗទៀត

ត្រូវរក្រសាទុកកាម៉្ររា៉្រ និង/ឬ រូបភាពកុំឱ្រយនរណមា្ន្រក់ឃើញរូបភាពនោះ។

ការពិនិតាយផ្នាកមន្ទីរពិសោធន៍

ការពិនិត្រយផ្ន្រកមន្ទរីពិសោធន៍ធ្វើឡើង ដើម្របីជួយោះស្រ្រយបញ្ហ្រផ្ន្រកវ្រជ្ជសស្ត្រដ្រល 

បណ្ត្រលពីអំពើហិង្រសា និងដើម្របីប្រមូលភស្តុាង។ ភស្តុាងន្រការធ្វើកោសល្រយវិច័យ 

អាចប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ោលបំណងវ្រជ្ជសស្ត្រ និងផ្ន្រកច្របាប់។

ប្រសិនបើបានប្រមូលសំណក ត្រូវទុកសំណកឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ និងមានហត្ថល្រខា 

និងបញ្ជូនៅបមន្ទីរពិសោធន៍ោយបុគ្គលិកដ្រលមានការបញ្ជ្រក់ត្រឹមត្រូវដើម្របីរក្រសាភស្តុ 

ាង។ ទំាងន្រះគឺដើម្របីធានាថ ភស្តាុងមិនត្រវូបានបំផ្ល្រញហើយវានឹងមានប្រយោជន៍ 

ក្នុងព្រលជំនុំជម្រះ។

ជារួមការធ្វើត្រស្តសម្រ្រប់កុមាររងគ្រ្រះ ជាពិស្រសក្នុងករណីប្រទូសក្ររ្តិ៍ភ្រទត្រូវរាប ់

បញ្ចគលូការធ្វើត្រស្តរកម្ររោគអ្រដស៍ និងការពិគ្រ្រះយោបល់ធ្វើត្រស្តរកការមានផ្ទ្រោះ 
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វិភាគទឹកនោម និងជំងឺកាមរោគ ជូតផ្តិតទា្វ្ររមាស ឬ កន្ល្រងប្រាក់ ដើម្របីពិនិត្រយរកវត្ត 

មានទឹកកាម វិភាគឈាម ឬ ទឹកនោមរកមើលជាតិពុល ឬ ការធ្វើត្រស្តបន្ថ្រមដ្រលអាច 

ធ្វើៅបបានោយផ្អ្រកលើយោបលរ់បសគ់្រពូ្រទ្រយ និងពិធីសរនានាោយយោងៅបាម  

ស្រវាកម្មដ្រលមាននៅឯកន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសុខភាព។ 

កត់តាាលទ្ធផលដាលរកឃើញ និងការពាយាាល

ជាញឹកញាប់ អ្នកផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាព ត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាល ម្រធាវី ឬតុលាការ 

សួរសំនួរ អំពីរបួសរបស់កុមារដ្រលពួកគ្របានព្រយាបាល។ ចូរកត់ត្រ្រលទ្ធផលដ្រល 

បានរកឃើញោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងការព្រយាបាលដ្រលបានផ្ដល់ជូន ដើម្របីងយស្រួល 

ដល់អ្នកឆ្លើយសំនួរ និងនឹកឃើញឡើងវិញយ៉្រងច្របាស់លាស់ នូវព័ត៌មានទាំងាយ 

នៅព្រលក្រ្រយទៀត (សូមមើល ប្របបទគំរូសម្រ្រប់ការសកសួរប្រវត្តិជំងឺ និងការ 

ពិនិត្រយក្នុងទំព័រ ១៣៨)។

ព័ត៌មានលម្អិត ដ្រលអាជា្ញ្រធរ មានសមត្ថកិច្ចគចង់ដឹង៖

 ប្រភ្រទរបួស (ដច់ជាំ រលាត់ រលាក បាក់ឆ្អឹង និងផ្រស្រងទៀត)

 ទ្រង់ទ្រ្រយស្ន្រមរបួស (ថ្មីៗ សះ ឬ ផ្ល្រ) 

 ព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីរបួស (ប្រវ្រងជម្រ្រ និងលក្ខណៈផ្រស្រងទៀត)

 កន្ល្រងមានរបួសនៅលើរាងកាយ

 មូលហ្រតុបង្កឱ្រយមានរបួស (ឧទាហរណ៍ ការខាំ ខ្រស្រភ្លើង និងផ្រស្រងទៀត)

 ផលវិបាកចំោះមុខ និងរយៈព្រលវ្រងន្ររបួស

 ការព្រយាបាលដ្រលបានផ្ដល់ជូន

 លទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍
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៣.២.៧. ជំនួយការងារ៖ បញ្ជីពិនិតាយរាងកាយ

សូមពិនិតាយរាល់ចំណុចទាំងអស ់
ខាងកាាម

សូមស្វាងរក និងកត់តាា

 រូបរាងខាងក្រ្រទូៅបរបស់កុមារ

 ដ្រនិងកដ្រ ខ្នងដ្រ ផ្ន្រកខាងក្នុងន្រដ្រ  

និងឃ្លៀក

 មុខ រួមទាំងខាងក្នុងមាត់

 ធ្ម្រញ

 ត្រចៀក (ខាងក្នុង និងខាងក្រ្រ)

 ភ្ន្រក

 ក្របាល រួមទាំងស្រប្រកក្របាល

 ក និងបំពង់ក

 ទ្រូង រួមទាំងសុដន់

 ោះ

 គូទ ភៅ្ល្រ រួមទាំងផ្ន្រកខាងក្នុងន្រភៅ្ល្រ  

ជើង និងប្រអប់ជើង

 ខ្នង

 ការហូរឈាមមិនឈប់

 ជាំហើម

 រលាក

 ការបាក់ឆ្អឹង

 ឡើងក្រហម ឬហើម

 មុត ឬរលាត់

 ភស្តុាងដ្រលបង្ហ្រញថបានបោច 

សក់និងភស្តុាងថ្មីៗដ្រលបង្ហ្រញឱ្រយ 

ឃើញអំពីការបាក់ធ្ម្រញ

 របួសដូចជាស្ន្រមខាំ ឬ របួសត្រូវគ្រ្រប ់

កាំភ្លើង

 ភស្តុាងបញ្ជ្រក់អំពីរបួសក្នុងោះ

 ការប្រកក្រដសត្រចៀក

 រហ្រកភា្ន្រសរំអិល

ការពិនិត្រយប្រដប់ភ្រទ និងរន្ធគូទក្ម្រងស្រី

 ប្រដប់បន្តពូជ (ខាងក្រ្រ)

 ប្រដប់បន្តពូជ (ការពិនិត្រយខាងក្នុង  

បានត្រក្នុងករណីចាំបាច់សម្រ្រប ់

ព្រយាបាលប៉ុណ្ណ្រះ)

 តំបន់ជំុវិញរន្ធគូទ (ខាងក្រ្រ)

 ការហូរឈាមមិនឈប់

 ជាំហើម ឬដច់រហ្រក

 ឡើងក្រហម ឬហើម

 មុត ឬរលាត់

 ហៀរទឹករង្រខុសពីធម្មា

 មានវត្តមានវត្ថុខាងក្រ្រ
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ការពិនិត្រយប្រដប់ភ្រទ និងរន្ធគូទក្ម្រងប្រុស

 លិង្គ

 រន្ធគូទ (ខាងក្រ្រ)

 ការពិនិត្រយគូទោយឧបករណ៍ឌីជីថល  

(បានត្រក្នុងករណីចាំបាច់សម្រ្រប ់

ព្រយាបាលប៉ុណ្ណ្រះ)

 ការហូរឈាមមិនឈប់

 ជាំហើម ឬដច់រហ្រក

 ឡើងក្រហម ឬហើម

 មុត ឬ រលាត់

 ទឹករង្រ (នៅខាងចុងលិង្គ  

និង/ឬ រន្ធគូទ)

 មានវត្ថុខាងក្រ្រ

៣.៣. ជំានទី ២ ៖ ផ្ដល់ការពាយាាល

ព្រយាបាលជាបនា្ទ្រន់ លុះត្រ្រត្រអ្នកមានអ្នកជំងឺផ្រស្រងទៀតដ្រលពិតជាមានស្ថ្រនភាព 

គំរាមកំហ្រងដល់អាយុជីវិត។ ប្រសិនបើកុមារមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ចូរបញ្ជូនាត់ភា្ល្រមៗៅប 

ព្រយាបាលជាបនា្ទ្រន់។ ក្នុងករណីបើមានអ្នកជំងឺផ្រស្រងទៀតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងដ្រល 

គំរាមកំហ្រងដល់ជីវិត ត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់អ្នកជំងឺធ្ងន់នោះ ដើម្របីទទួលបានការ 

ព្រយាបាលមុន។

៣.៣.១. ការពាយាាលរបួសរាងកាយ ឬ បញ្ជូនអ្នកជំងឺ

តាវូបញ្ជនូកុមារដាលានទទួលរងអំពើហងិាសាផ្លវូភាទ ឬផ្លវូកាយដាលមានការគំរាម 

កំហាងអាយុជីវិត ឬសា្ថានាពធ្ងន់ធ្ងរទៅរកសាវាសង្គ្ាាះបនា្ទាន់ា្លាមៗ។

បញ្ហ្រដ្រលអាចនឹងតម្រូវឱ្រយសម្រ្រកព្រយាបាលនៅមន្ទីរព្រទ្រយ៖

 របួសធ្ងន់ធ្ងរ (នៅបរិវ្រណប្រដប់ភ្រទ ក្របាល ទ្រូង ឬោះ។ល។)

 ប្រព័ន្ធប្រសទ (ឧទាហរណ៍ នៅព្រលកុមារមិនអាចនិយយបាន ឬមានបញ្ហ្រ 

ព្រលដើរ)
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 ពិបាកដកដង្ហើម

 ហើមសនា្ល្រក់នៅផ្ន្រកមា្ខ្រងន្ររាងកាយ (ការឈឺសនា្ល្រក់)

 ក្អួតម្តងហើយម្តងទៀត 

 ពិបាកផឹកទឹក ឬបៅោះ 

សម្រ្រប់កុមារអាយុតិចជាង ៣ខ្រចូរពិនិត្រយរកមើល៖

 គ្រុនក្ត្រ

 សីតុណ្ហភាពក្នុងរាងកាយទាប

 បង្ហើយបោ៉្រង 

 ថ្ងរូ ផ្ទ្រងំទ្រងូផ្ន្រកខាងក្រ្រមផតចូលព្រលដង្ហើមចូល ចង្វ្រក់ដង្ហើមលើសពី ៦០/១នាទី

អ្នកជំងឺដ្រលមានរបួសស្រ្រល ឧទាហរណ៍របួសសើរៗ អាចព្រយាបាលបាននៅនឹង 

កន្ល្រង។ សមា្អ្រត និងព្រយាបាលរបួសាមការចាំបាច់។

ថ្ន្រំខាងក្រ្រមន្រះអាចយកមកប្រើប្រ្រស់បាន៖

 ថ្ន្រំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដើម្របីបង្ក្ររការឆ្លងម្ររោគាមមុខរបួស

 ការចាក់ វា៉្រក់សំង សរ៉ូម ឬ ការារត្រាណូស

 បា៉្ររា៉្រស្រាម៉ុល ឬ ថ្ន្រំសមញ្ញ្រៗដទ្រទៀតសម្រ្រប់បន្ថយការឈឺចាប់

(ការចាក់វា៉្រក់សំង និងការផ្តល់ថ្ន្រំដល់កុមារត្រូវោរពាមពិធីសរពិស្រសសម្រ្រប ់

កុមារ)។
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៣.៣.២. កុមារា និងកុមារើគាប់វ័យដាលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ

ជំនួយការងារដាលពាក់ព័ន្ធ៖

 ការព្រយាបាលជំងឺកាមរោគ (ទំព័រ ៩៦)

កុមារត្រវូការការព្រយាបាលដូចមនុស្រសព្រញវ័យដ្ររ សម្រ្រប់ជំងឺកាមរោគ ម្ររោគអ្រដស៍  

ជំងឺ រលាកថ្លើមប្រភ្រទប្រ និងត្រាណុស ប៉ុន្ត្រ កម្រិតជាតិថ្ន្រំអាចខុសា្ន្រ។

ការបងា្ការការឆ្លងជំងឺកាមោគ

 កុមារគ្រប់អាយុដ្រលទទួលរងការរំលោភផ្លូវភ្រទ គួរត្រូវបានទទួល អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក  

សម្រ្រប់ព្រយាបាលជំងឺកាមរោគដូចជា៖

• កា្ល្រម្រដ្រយា

• ប្រម្រះទឹកបាយ

• ប្រម្រះទឹកថ្ល្រ

• ជំងឺស្វ្រយ

 ផ្ដល់ការព្រយាបាលនៅព្រលជួបជាមួយកុមារលើកដំបូង។

 មិនចាំបាច់ធ្វើត្រស្តកុមាររកជំងឺកាមរោគ មុនព្រលព្រយាបាលឡើយ។

 ត្រូវព្រយាបាលាមវគ្គខ្លីបំផុតដ្រលមាននៅក្នុងពិធីសរជាតិ។
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៣.៣.៣. ជំនួយការងារ៖ ការពាយាាលជំងឺកាមោគ (ចូរបំពាញ)

ជំងឺកាមោគ ការបាើបាាស់ថ្នាំ កមាិត និងតារាងបាើបាាស់

ជំងឺកា្លាមាដាយា

ជំងឺបាមាះទឹកាយ

ជំងឺបាមាះទឹកថ្លា

ជំងឺសា្វាយ

ជំងឺកាមោគទូទៅផាសាងទៀតក្នុងមូលដា្ឋាន (ចូរបំពាញ)

ជំងឺរលាកថ្លើមបាភាទ បា

ម្ររោគរលាកថ្លើមប្រភ្រទប្រ អាចឆ្លងាមការរួមភ្រទ។ ដូច្ន្រះ កុមារដ្រលរងអំពើហិង្រសា 

ផ្លូវភ្រទត្រូវទទួលការចាក់ថ្ន្រំបង្ក្រររោគការារជំងឺរលាកថ្លើមប្រ។ ផ្តល់ការព្រយាបាលផ្អ្រក 

ៅបាមពិធីសរជាតិស្តីពីការផ្តល់ថ្ន្រំបង្ក្ររ៖

 សួរឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំ ដើម្របីដឹងថកុមារនោះបានទទួលថ្ន្រំបង្ក្ររប្រឆំងនឹងជំង ឺ

រលាកថ្លើម ប្រ ហើយឬនៅ (ប្រសិនបើអាច ពិនិត្រយមើលប័ណ្ណចាក់ថ្ន្រំបង្ក្រររបស់ 

កុមារនោះ)។

 ប្រសិនបើកុមារ ឬ គ្រួសររបស់ាត់មិនច្របាស់ក្នុងចិត្តទ្រ ត្រូវធ្វើត្រស្តជាមុនសិន  

ប្រសិនបើអាច។ ប្រសិនបើបានចាក់ថ្ន្រំបង្ក្រររួចហើយ មិនចាំបាច់ចាក់ថ្ន្រំបង្ក្ររទៀត 

ទ្រ។ ប្រសិនបើមិនអាចធ្វើត្រស្តបានទ្រនោះ ត្រូវចាក់ថ្ន្រំបង្ក្ររ។
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 ប្រើប្រ្រស់ាមប្រភ្រទថ្ន្រំបង្ក្ររ កម្រិតប្រើប្រ្រស់ និងកាលវិភាគចាក់ថ្ន្រំបង្ក្ររដ្រល 

បានប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

 ផ្ដល់ការចាក់ថ្ន្រំនៅលើសច់ដុំដើមដ្រ (សច់ដុំដ្រលតូអ៊ីត)។

ការបងា្ការការឆ្លងមាោគអាដស៍

វិធីការារក្រ្រយព្រលប្រឈមនឹងជំងឺ ដើម្របីការារម្ររោគអ្រដស៍ ត្រូវចាប់ផ្តើមភា្ល្រម 

ក្នុងរយៈព្រល ៧២ម៉្រងបនា្ទ្រប់ពីការប្រឈមនឹងម្ររោគអ្រដស៍។ ក្រ្រយពីមានការ 

ប្រទូសក្ររ្តិ៍ភ្រទលើសពី ៧២ម៉្រង ថ្ន្រំនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទ្រ។ 

ចូរនិយយជាមួយឪពុកមា្ដ្រយ និង/ឬ កុមារ ថតើវិធីការារក្រ្រយព្រលប្រឈមនឹង 

ជំងឺ (PEP) ស្របៅបនឹងស្ថ្រនភាពរបស់ាត់ឬទ្រ។

គ្រគួរពិចារណលើវិធីការារក្រ្រយប្រឈមនឹងជំងឺ ប្រសិនបើ៖

 អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្រសាគឺជាអ្នកផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍ ឬជាអ្នកដ្រលយើងមិនដឹងថមាន

ផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍ ឬយ៉្រងណ

 មិនដឹងអំពីស្ថ្រនភាពម្ររោគអ្រដស៍របស់កុមារ

 កុមារបានប៉ះនឹងទឹកកាម ឬឈាម

 កុមារបានទទួលរងការរួមភ្រទោយការស៊កបញ្ចគលូាមមាត់ រន្ធយោនី និង/ឬ រន្ធគូទ 

 កុមារបានសន្លប់បាត់ស្ម្ររតី ហើយមិនអាចចងចាំនូវអ្វីដ្រលបានកើតឡើង

ប្រសិនបើគ្រដឹងថ កុមារមានផ្ទកុម្ររោគអ្រដស៍ អ្នកមិនចំាបាច់ផ្ដល់វិធីការារក្រ្រយ 

ព្រលប្រឈមទ្រ។

នីតិវិធីក្នងុការផ្តល់ PEP គួរផ្អ្រកលើោលការណ៍ណ្រនំាជាតិសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងម្ររោគ 

អ្រដស៍ និងជំងឺអ្រដស៍។ សម្រ្រប់កុមារតូចៗ គ្រអាចប្រើប្រ្រស់ថ្ន្រំប្រភ្រទដូចា្ន្រ ប៉ុន្ត្រ 

ត្រូវផ្តល់ៅបាមទម្ងន់របស់កុមារ។
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ប្រសិនបើកុមារទទួលយកវិធីការារក្រ្រយព្រលប្រឈមនឹងការឆ្លងម្ររោគអ្រដស៍៖

 ត្រូវអនុវត្តឱ្រយបានឆប់បំផុតៅបាមការដ្រលអាចធ្វើបាន និងមិនឱ្រយហួស ៧២ ម៉្រង  

ក្រ្រយព្រលប្រទូសក្ររ្តិ៍ភ្រទ។

 ផ្ដល់ការធ្វើត្រស្តរកម្ររោគអ្រដស៍នៅព្រលពិគ្រ្រះលើកដំបូង 

 ប្រសិនបើលទ្ធផលអវិជ្ជមានត្រូវផ្តល់ PEP រយៈព្រល២៨ថ្ង្រ

 ធ្វើត្រស្តម្តងទៀតរៀងរាល់ ៣ ខ្រ ឬ ៦ ខ្រ 

 ក្នុងករណីលទ្ធផលធ្វើត្រស្តវិជ្ជមាន ត្រូវបញ្ជូនកុមារឱ្រយៅបទទួលការព្រយាបាល និង  

ថ្រទាំម្ររោគអ្រដស៍។

ការបាឹកាសាោបល់អំពីការបាតិបត្តិឱាយានខា្ជាប់ខ្ជួននូវវិធីការពារកាាយ 
ពាលបាឈមការឆ្លងជំងឺ

ការប្រតិបត្តិឱ្រយបានខា្ជ្រប់ខ្ជួន ជាវិធីសស្ត្រមួយយ៉្រងសំខាន់ន្រការផ្តល់ការារក្រ្រយ 

ព្រលប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ។ ពិភាក្រសាចំណុចខាងក្រ្រមជាមួយកុមារ និងឪពុកមា្ដ្រយ 

ឬ អ្នកថ្រទាំរបស់កុមារ មុនព្រលផ្តល់ថ្ន្រំ៖

 វាមានសរៈសំខាន់ដ្រលត្រវូល្របថ្ន្រៅំបាមកម្រតិជាតិថ្ន្រនីំមួយៗដ្រលបានផ្តល់ឱ្រយ។ 

ការល្របថ្ន្រំក្នុងព្រលដដ្រលរៀងរាល់ថ្ង្រ ដូចជានៅព្រលអាារព្រលព្រឹក ឬ ព្រល 

លា្ង្រច អាចជួយឱ្រយយើងចាំអំពីព្រលដ្រលត្រូវល្របថ្ន្រំ។

 នាឡិការោទិ៍ក្នុងទូរស័ព្ទអាចជាការរំលឹកអ្នកអំពីព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវល្របថ្ន្រំ។

 ប្រសិនបើកុមារភ្ល្រចល្របថ្ន្រំាមព្រលកំណត់ ាត់ក៏នៅត្រត្រូវល្របវាដដ្រលប្រសិន 

បើវាមិនហួសរយៈព្រល ១២ ម៉្រង។

 ប្រសិនបើាត់ភ្ល្រចល្របថ្ន្រំាមព្រលវ្រលាកំណត់លើសពី ១២ម៉្រង កុមារត្រូវរងចាំ  

ហើយល្របថ្ន្រំបនា្ទ្រប់ាមកាលកំណត់។
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ចំណុចមួយចំនួនដាលតាូវដឹងអំពីវិធីការពារកាាយបាឈមនឹងការឆ្លង 
ជំងឺ (PEP)

 PEP អាចកាត់បន្ថយឱកាសន្រការឆ្លងម្ររោគអ្រដស៍របស់កុមារ ប៉ុន្ត្រមិនមានប្រសិទ្ធ 

ភាព ១០០% ទ្រ។

 កុមារត្រូវល្របថ្ន្រំរយៈព្រល ២៨ថ្ង្រ (១ដង ឬ ២ដងរាល់ថ្ង្រ អាស្រ័យលើប្រភ្រទថ្ន្រ ំ

ដ្រលបានប្រើប្រ្រស់)។

 មានមនុស្រសប្រមាណាក់កណ្ត្រលដ្រលអនុវត្តវិធី PEP មានប្រតិកម្មពីថ្ន្រំ ដូចជា  

ចង់ក្អួត អស់កមា្ល្រំង ឬ ឈឺក្របាល (មនុស្រសភាគច្រើនដ្រលប្រតិកម្មទាំងន្រះនឹងធូរ 

ស្រ្រលៅបវិញក្នុងរយៈព្រលពីរបីថ្ង្របនា្ទ្រប់)

 មិនគួរផ្តល់ថ្ន្រំប្រភ្រទ Nevirapine (NVP) សម្រ្រប់វិធីការារក្រ្រយព្រលប្រឈមនឹង 

ការឆ្លងជំងឺនោះទ្រ ោយសរវាមានផលរំខានខ្ពស់នៅក្នងុខ្លនួអ្នកមិនមានផ្ទកុម្ររោគ 

អ្រដស៍។

 មិនគួរល្របថ្ន្រំចំនួន ២ដូស ក្នុងព្រលត្រមួយទ្រ។

 កុមារត្រូវត្រឡប់មកជួបអ្នកវិញ ប្រសិនបើនៅត្រមានប្រតិកម្មពីថ្ន្រំរយៈពីរបីថ្ង្រ ឬ  

ប្រសិនបើកុមារមិនអាចល្របថ្ន្រំបាន ឬ ក្នុងករណីផ្រស្រងទៀត។

៣.៣.៤. ក្មតាងសាីពាញវ័យដាលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ

ក្ម្រងស្រដី្រលទើបចាប់ផ្ដើមមានរដូវ និងដ្រលបានទទួលរងការប្រទូសក្ររ្តិភ៍្រទអាចមាន 

ានិភ័យក្នងុការមានផ្ទ្រោះ។ នាងគួរទទួលបានថ្ន្រគំ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់ (EC)  

បន្ថ្រមលើការព្រយាបាលខាងលើ។

ោយោរពភាពឯកជនរបស់នាង សូមសកសួរនាងោយសម្ដទីន់ភ្លន់ថ តើនាង ធា្ល្រប់  

បានប្រើប្រ្រស់មធ្រយាបាយពន្រយារកំណើតទំនើបដ្ររឬទ្រ ដូចជា ថ្ន្រំល្រប ថ្ន្រំចាក់ ស្រ្រម 
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អនាម័យ កងដក់ក្រ្រមស្រប្រក ឬ កងដក់ក្នងុស្របូន។ ប្រសិនបើនាងកំពុងប្រើមធ្រយាបាយ 

ទាំងន្រះ នាងមិនទំនងថនឹងអាចមានផ្ទ្រោះទ្រ។

អ្នកផ្តល់ស្រវាគួរផ្ដល់ថ្ន្រំការារកំណើតបនា្ទ្រន់ ដល់ក្ម្រងស្រីដ្រលមិនបានប្រើ 

មធ្រយាបាយពន្រយារកំណើតទំនើប។ ក្នុងករណីណក៏ោយ នាងអាចប្រើថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារ 

កំណើតបនា្ទ្រន់បាន ប្រសិនបើនាងចង់ប្រើ។

 ការពិនិត្រយរកមើលការមានផ្ទ្រោះត្រូវធ្វើជាមុន ទោះបីជាមិនត្រូវពន្រយារការផ្តល់ថ្ន្រ ំ

ការារកំណើតបនា្ទ្រន់ក៏ោយ។

 នាងគួររួសរាន់ប្រើថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់ឱ្រយបានឆប់បំផុតៅបាម ដ្រល 

ធ្វើបាន។ ថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងរយៈព្រល ៧២ម៉្រង  

(៣ថ្ង្រ) ក្រ្រយរងអំពើរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ។ កាលណកាន់ត្រឆប់ល្រប វាកាន់ 

ត្រមានប្រសិទ្ធភាព។

 ថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់អាចបណ្ត្រលឱ្រយមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួត និងក្អួត។  

ប្រសិនបើនាងក្អួតក្នុងរយៈព្រល ២ម៉្រង បនា្ទ្រប់ពីល្របថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើត 

បនា្ទ្រន់ នាងត្រវូល្របថ្ន្រនំ្រះ១ដូសទៀត ឱ្រយបានឆប់បំផុតៅបាមដ្រលអាចធ្វើបាន។

 ប្រសិនបើនាងបានរួមភ្រទោយមិនបានការារខ្លនួចាប់ាំងពីនាងមករដូវចុងក្រ្រយ 

នាងអាចជាមានផ្ទ្រោះ ប្រសិនបើនាងមានផ្ទ្រោះ ថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់ 

មិនមានប្រសិទ្ធភាពទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្ន្រំន្រះនឹងមិនប៉ះាល់ដល់គភ៌ទ្រ។ 

 នៅព្រលនាងមកពិនិត្រយលើកក្រ្រយ គប្របីធ្វើត្រស្តពិនិត្រយរកការមានផ្ទ្រោះម្តង 

ទៀតក្នុងរយៈព្រល ៤សបា្ត្រហ៍ ក្រ្រយព្រលហ្រតុការណ៍បានកើតឡើងទោះបីជា 

នាងរងគ្រ្រះបានល្រប ឬ មិនបានល្របថ្ន្រំការារកំណើត បនា្ទ្រន់ក្រ្រយព្រលរង 

អំពើរំលោភបំានផ្លូវភ្រទក៏ោយ។

 ការរំលូតកូនោយសុវត្ថភិាពគួរត្រវូបានធ្វើៅបាមច្របាប់អនុញ្ញ្រត។ ការបញ្ចគប់ការមាន 

ផ្ទ្រោះោយសររងអំពើរំលោភបំានផ្លូវភ្រទអាចធ្វើបានរហូតដល់ ផ្ទ្រោះអាយុ  

រយៈព្រល ២២សបា្ត្រហ៍។
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កងដាក់ក្នងុសាបូនអាចបាើជាការការពារកំណើតបនា្ទាន់ានដារ

 ត្រវូប្រើក្នងុអំឡុងព្រល ៥ ថ្ង្រយ៉្រងយូរ ក្រ្រយរួមភ្រទោយមិនបានការការារ។

 មានប្រសិទ្ធភាពជាងថ្ន្រគំ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់

 មិនត្រវូប្រើសម្រ្រប់ក្ម្រងស្រដី្រលប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ។ 

ចំណុចមួយចំនួនដាលតាូវដឹងអំពីថ្នាំគាាប់ការពារកំណើតបនា្ទាន់

 ការប្រើថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់ គឺជាជម្រើសផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ក្ម្រងស្រី។

 ថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់ អាចជួយឱ្រយជៀសផុតពីការមានផ្ទ្រោះ ប៉ុន្ត្រមិន 

ម្រនមានប្រសិទ្ធភាព ១០០ % ទ្រ។

 ស្រ្តី ឬ ក្ម្រងស្រីណក៏អាចប្រើប្រ្រស់ថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់បានដ្ររោយមិន 

ចាំបាច់ពិនិត្រយសុខភាព ឬ ធ្វើត្រស្ដពិនិត្រយរកការមានផ្ទ្រោះទ្រ។ ប្រសិនបើាត់មាន 

ផ្ទ្រោះៅបហើយ នោះថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់នឹងា្ម្រនប្រសិទ្ធភាពឡើយ។

 ថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់នឹងមិនអាចបង្ក្ររការមានផ្ទ្រោះព្រលមានការរួមភ្រទ 

លើកក្រ្រយឡើយ។

 ថ្ន្រំគ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់មិនម្រនជា វិធីការារការមានផ្ទ្រោះដ្រលអាចប្រើជា 

ប្រចំានោះទ្រ។ 

 ក្ម្រងស្រអីាចល្របថ្ន្រគំ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់ ថ្ន្រអំង់ទីបី៊យូ៉ទិកសម្រ្រប់បង្ក្ររការឆ្លង 

ជំងឺកាមរោគ និងប្រើប្រ្រស់វិធីការារក្រ្រយព្រលប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺសម្រ្រប់ការ 

ការារម្ររោគអ្រដស៍ នៅក្នុងព្រលត្រមួយោយមិនមានគ្រ្រះថ្ន្រក់ឡើយ។ ប៉ុន្ត្រ 

ដើម្របីកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ចង់ក្អតួ ាត់គួរល្របថ្ន្រគំ្រ្រប់ការារកំណើតបនា្ទ្រន់ និងថ្ន្រ ំ

អង់ទីបី៊យូ៉ទិកនៅក្នុងព្រលខុសៗា្ន្រ។
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៣.៤. ជំានទី៣៖ តាមដានបនា្ទាប់ពីមានអំពើហិងាសាដំបូង

ការចុះពិនិត្រយាមដនត្រូវធ្វើឡើងរយៈព្រល ២សបា្ត្រហ៍ ១ខ្រ ៣ខ្រ និង៦ខ្រ បនា្ទ្រប់ព ី

មានអំពើហិង្រសាដំបូង។

៣.៤.១. ជំនួយការងារ ៖ បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សមាាប់ការចុះពិនិតាយតាមដាន

ការចុះពិនិតាយតាមដានរយៈពាល ២ សា្ដាហ៍

របួស  ពិនិត្រយថរបួសទាំងអស់ជាសះស្របើយ។ ពិនិត្រយក្រ្រងមាន 
របួសថ្មី។

 បើមានការរំលោភបំានពីសមាជិកគ្រួសរសូមបញ្ជូនៅប 
មន្ទីរសង្គមកិច្ចគ អតីតយុទ្ធជន និងការយុវនីតិសម្របទា បើ 
មានរបួសថ្មីដ្រលគួរឱ្រយសង្រស័យ។

£

£

ជំងឺកាម 
ោគ

 ពិនិត្រយមើលថតើកុមារបានបំព្រញាមស្រចក្ដីណ្រនាំក្នុង 
ការប្រើប្រ្រស់ថ្ន្រំដ្រលបានផ្ដល់ជូនសម្រ្រប់ជំងឺកាមរោគ ដ្ររ 
ឬទ្រ។

 ពិនិត្រយៅបលើភាពខា្ជ្រប់ខ្ជនួន្រអនុវត្តន៍វិធីបង្ក្ររក្រ្រយប្រឈម 
នឹងជំងឺប្រសិនបើកុមារកំពុងប្រើប្រ្រស់។

 ពិភាក្រសាអំពីលទ្ធផលត្រស្ដណមួយ។

£

£

£

ការមាន 
ផ្ទាពោះ

 សម្រ្រប់ក្ម្រងស្រីព្រញវ័យ សូមធ្វើត្រស្ដពិនិត្រយរកការមានផ្ទ្រ 
ោះ ប្រសិនបើនាងប្រឈមនឹងបញ្ហ្រន្រះ។ ប្រសិនបើនាង 
មានផ្ទ្រោះ សូមប្រ្រប់នាងអំពីជម្រើសដ្រលមាន។ ប្រសិន 
បើមានការអនុញ្ញ្រតឱ្រយនាងរំលូតកូន ឬ បើនាងមានបំណង 
រំលូតកូន សូមបញ្ជនូៅបកន្ល្រងរំលូតកូនដ្រលមានសុវត្ថភិាព។

£
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ការគំទា 
ចិត្តសង្គម

និងសុខាព 
ផ្លូវចិត្ត

 បន្តការថ្រទាំកម្រិតបឋម។

 វាយតម្ល្រស្ថ្រនភាពផ្លូវអារម្មណ៍ និងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ។  
ប្រសិនបើមានបញ្ហ្រ សូមអនុវត្តផ្រនការាំទ្រផ្ន្រកចិត្តសស្រ្ត 
និងគ្រប់គ្រងវិបត្តិានតឹង។ ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមមើលផ្ន្រក 
ទី៤ ទំព័រ ១០៩-១៣៣។

£

£

ការធ្វើ 
ផានការ

 រំលឹកកុមារ និងអ្នកថ្រទាំរបស់ពួកគ្រឱ្រយនាំពួកគ្រៅបទទួល 
ថ្ន្របំង្ក្ររម្ររោគថ្លើមប្រភ្រទ ប្រ និងត្រាណូសនៅពីរសបា្ដ្រហ៍ 
ក្រ្រយ (ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន)។ 

 រំលឹកកុមារ និងអ្នកថ្រទាំរបស់ពួកគ្រឱ្រយនាំពួកគ្រៅបធ្វើត្រស្ដ 
រកម្ររោគអ្រដស៍ក្នុងរយៈព្រល ៣ និង៦ខ្រ ឬ ាមដនជា 
មួយអ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្មថ្រទំាសុខភាពកុមារ (បើអាចធ្វើបាន)

 ស្នើសុំកុមារដើម្របីាមដនឡើងវិញប្រសិនបើបើមានរោគ 
សញ្ញ្រអារម្មណ៍ានតឹង ឬ ធ្ងន់ធ្ងរខា្ល្រំង ឬ មិនធូរស្របើយក្នុង 
រយៈព្រលមួយខ្រក្រ្រយហ្រតុការណ៍កើតឡើង។

 បង្កើតទមា្ល្រប់មកាមការណត់ជួបនៅ ២សបា្ដ្រហ៍ក្រ្រយ  
បនា្ទ្រប់ពីការណត់ជួបន្រះ។

£

£

£

£

ការចុះពិនិតាយតាមដានរយៈពាល ១ ខា

របួស  ពិនិត្រយថរបួសបានសះស្របើយ ឬនៅ។ ពិនិត្រយមើលក្រ្រង 
មានរបួសថ្មី។

 ក្នុងករណីមានការរំលោភបំានោយសមាជិកគ្រួសរ សូម 
បញ្ជូនបន្តៅបមន្ទីរសង្គមកិច្ចគ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីត ិ
សម្របទា ក្នុងករណីសង្រស័យថមានរបួសថ្មី។

£

£
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ការផ្តល់ 
ថ្នាំបងា្ការ

 ផ្ដល់ថ្ន្រំបង្ក្ររត្រាណូសលើកទី២ (បើចាំបាច់)។ ពន្រយល ់
ថកុមារគប្របីមកទទួលថ្ន្របំង្ក្ររបនា្ទ្រប់ រយៈព្រល៦ខ្រក្រ្រយ។

 ផ្ដល់ថ្ន្រំបង្ក្ររជំងឺថ្លើមប្រភ្រទ ប្រ លើកទីពីរ (ប្រសិនបើ 
ចាំបាច់)។ ពន្រយល់ថកុមារគប្របីមកទទួលថ្ន្រំបង្ក្ររបនា្ទ្រប់  
រយៈព្រល៥ ខ្រក្រ្រយ។

£

£

ជំងឺកាមោគ

អាដស៍

 បញ្ជ្រប់ប្រ្រប់អំពីការបញ្ចគប់វគ្គ PEP រយៈព្រល ២៨ថ្ង្រ 
ប្រសិន 
បើកុមារកំពុងប្រើប្រ្រស់វា។ រំលឹកអំពីការធ្វើត្រស្តបនា្ទ្រប់ 
(៣ខ្រ ឬ ៦ខ្រ)

£

ការគំទា 
ចិត្តសង្គម 
និងសុខាព 
ផ្លូវចិត្ត

 បន្តថ្រទាំ និងាំទ្រដំបូង។

 វាយតម្ល្រស្ថ្រនភាពផ្លូវចិត្ត និងអារម្មណ៍របស់កុមារ។ សួរ 
កុមារ ថតើព្រលន្រះកុមារមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុនដ្ររឬទ្រ។  
 ប្រសិនបើមានបញ្ហ្របន្ត និង បញ្ហ្រថ្មី ចូររៀបចំផ្រនការផ្តល ់
កិច្ចគាំទ្រចិត្តសង្គម និងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិានតឹង។ សម្រ្រប ់
ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលផ្ន្រកទី៤ ទំព័រ ១០៩-១៣៣។ 

 សម្រ្រប់ការធា្ល្រក់ទឹកចិត្ត ការប្រើគ្រឿងស្រវឹង ឬគ្រឿងញៀន  
វិបត្តិក្រ្រយព្រលបាក់ស្ម្ររតី សូមបញ្ជូនកុមារដ្រលត្រូវការ 
ការថ្រទាំពិស្រស ៅបអ្នកផ្ដល់ស្រវា ឬ ភា្ន្រក់ងរដ្រលបាន 
ទទួលការបណ្ដុះបណ្ត្រលជាក់លាក់ ផ្ន្រកសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
កុមារ និងក្ម្រងជំទង់។

£

£

£

ការធ្វើ 
ផានការ

 ណត់ជួប ២ ខ្រក្រ្រយ បនា្ទ្រប់ពីការណត់ជួបន្រះ។
£
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របួស  ពិនិត្រយមើលក្រ្រងមានរបួសថ្មី។ ក្នុងករណីមានការរំលោភ 
បំានោយសមាជិកគ្រួសរ សូមបញ្ជូនបន្តៅបមន្ទីរសង្គម 
កិច្ចគ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្របទា ប្រសិនបើមានរបួស 
ថ្មីដ្រលគួរឱ្រយសង្រស័យ។ £

ជំង ឺ
កាមោគ

 ផ្ដល់ការធ្វើត្រស្ដ និងប្រកឹ្រសាយោបល់រកម្ររោគអ្រដស៍ (ប្រសិន 
បើអាចធ្វើបាន)។ ត្រវូប្រ្រកដថមានការប្រកឹ្រសាមុន និងក្រ្រយ 
ធ្វើត្រស្ដរកម្ររោគអ្រដស៍ និងបញ្ជូនឱ្រយៅបទទួលការបង្ក្ររ  
ព្រយាបាល និងថ្រទាំម្ររោគអ្រដស៍។ £

ការគំទា 
ចិត្តសង្គម 

 បន្តថ្រទាំនិងាំទ្រដំបូង។ £

និងសុខាព 
ផ្លូវចិត្ត

 វាយតម្ល្រស្ថ្រនភាពផ្លវូចិត្ត និងអារម្មណ៍របស់កុមារ។ សួរកុមារ 
ថតើព្រលន្រះ កុមារមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុន ដ្ររឬទ្រ។  
ប្រសិនបើមានបញ្ហ្របន្ត និងបញ្ហ្រថ្មីចូររៀបចំផ្រនការផ្តល ់
កិច្ចគាំទ្រចិត្តសង្គម និងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិានតឹង។ សម្រ្រប ់
ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលផ្ន្រកទី៤ ទំព័រ ១០៩-១៣៣។

 សម្រ្រប់ការធា្ល្រក់ទឹកចិត្ត ការប្រើគ្រឿងស្រវឹង ឬគ្រឿងញៀន  
វិបត្តកិ្រ្រយព្រលបាក់ស្ម្ររតី សូមបញ្ជនូកុមារដ្រលត្រវូការការ 
ថ្រទាំពិស្រស ៅបអ្នកផ្ដល់ស្រវា ឬ ភា្ន្រក់ងរដ្រលបានទទួល 
ការបណ្ដះុបណ្ត្រលជាក់លាក់ ផ្ន្រកសុខភាពផ្លវូចិត្តកុមារ និង 
ក្ម្រងជំទង់។

£

£

ការធ្វើ 
ផានការ

 រំលឹកកុមារ និងអ្នកថ្រទាំកុមារអំពីការទទួលថ្ន្រំបង្ក្ររជំងឺថ្លើម 
ប្រភ្រទ ប្រក្នងុរយៈព្រល ៦ខ្រក្រ្រយ និងថ្ន្របំង្ក្ររត្រាណូស 
ក្នុងរយៈព្រល៧ខ្រក្រ្រយ(ប្រសិនបើចាំបាច់)។

 ណត់ជួប ៣ ខ្រក្រ្រយ បនា្ទ្រប់ពីការណត់ជួបន្រះ។

£

£
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របួស  ពិនិត្រយមើលក្រ្រងមានរបួសថ្មី។ ក្នុងករណីមានការរំលោភ 
បំានោយសមាជិកគ្រួសរ សូមបញ្ជូនបន្តៅបមន្ទីរសង្គម 
កិច្ចគអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្របទា ប្រសិនបើមានរបួស 
ថ្មីដ្រលគួរឱ្រយសង្រស័យ។ £

ការផ្តល់ 
ថ្នាំបងា្ការ

 ផ្ដល់ថ្ន្រំបង្ក្ររជំងឺថ្លើមប្រភ្រទ ប្រ ចុងក្រ្រយ (ប្រសិនបើអាច 
ធ្វើបាន)។ £

ជំងឺកាម 
ោគ

អាដស៍

 ផ្ដល់ការធ្វើត្រស្ដ និងប្រកឹ្រសាយោបល់រកម្ររោគអ្រដស៍ (ប្រសិន 
បើអាចធ្វើបាន)។ ត្រវូប្រ្រកដថមានការប្រកឹ្រសាមុន និងក្រ្រយ 
ធ្វើត្រស្ដរកម្ររោគអ្រដស៍ និងបញ្ជូនឱ្រយៅបទទួលការបង្ក្ររ  
ព្រយាបាល និងថ្រទាំម្ររោគអ្រដស៍។

£

ការគំទាចិត្ត 
សាសា្ត និង 
សុខាព 
ផ្លូវចិត្ត

 បន្តថ្រទាំ និងាំទ្រដំបូង។

 វាយតម្ល្រស្ថ្រនភាពផ្លវូចិត្ត និងអារម្មណ៍របស់កុមារ។ សួរកុមារ 
ថតើព្រលន្រះ កុមារមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុន ដ្ររឬទ្រ។  
ប្រសិនបើមានបញ្ហ្របន្ត និង បញ្ហ្រថ្មី ចូររៀបចំផ្រនការផ្តល ់
កិច្ចគាំទ្រចិត្តសង្គម និងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិានតឹង។ សម្រ្រប ់
ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលផ្ន្រកទី៤ ទំព័រ ១០៩-១៣៣។

 សម្រ្រប់ការធា្ល្រក់ទឹកចិត្ត ការប្រើគ្រឿងស្រវឹង ឬគ្រឿងញៀន  
វិបត្តិក្រ្រយព្រលបាក់ស្ម្ររតី សូមបញ្ជូនកុមារដ្រលត្រូវការ 
ការថ្រទាំពិស្រស ៅបអ្នកផ្ដល់ស្រវា ឬ ភា្ន្រក់ងរដ្រលបាន 
ទទួលការបណ្ដុះបណ្ត្រលជាក់លាក់ ផ្ន្រកសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
កុមារ និងក្ម្រងជំទង់។

£

£

£

ការធ្វើ 
ផានការ

 ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន សូមធ្វើការណត់ជួបសម្រ្រប់ផ្តល់ថ្ន្រ ំ
ត្រាណូសទី៣ (៦ខ្របនា្ទ្រប់ពីដូសទី២)។ រំលឹកអ្នកថ្រទំាថ 
គួរមកទទួលដូសទី៤ ក្នងុរយៈព្រល១ឆ្ន្រ ំបនា្ទ្រប់ពីដូសទី៣។ £
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របួស  ពិនិត្រយមើលក្រ្រងមានរបួសថ្មី។ ក្នុងករណីមានការរំលោភ 
បំានោយសមាជិកគ្រួសរ សូមបញ្ជូនបន្តៅបមន្ទីរសង្គម 
កិច្ចគ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្របទា ប្រសិនបើមានរបួស 
ថ្មីដ្រលគួរឱ្រយសង្រស័យ។

£

ការផ្តល់ 
ថ្នាំបងា្ការ

 ផ្ដល់ថ្ន្រំបង្ក្ររត្រាណូសទី៣ ប្រសិនបើចាំបាច់។ £

ការគំទាចិត្ត 
សង្គម និង 
សុខាព 
ផ្លូវចិត្ត

 បន្តថ្រទាំ និងាំទ្រដំបូង។

 វាយតម្ល្រស្ថ្រនភាពផ្លវូចិត្ត និងអារម្មណ៍របស់កុមារ។ សួរកុមារ 
ថតើព្រលន្រះ កុមារមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុន ដ្ររឬទ្រ។  
ប្រសិនបើមានបញ្ហ្របន្ត និង បញ្ហ្រថ្មី ចូររៀបចំផ្រនការផ្តល់

£

 កិច្ចគាំទ្រចិត្តសង្គម និងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិានតឹង។ សម្រ្រប ់
ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលផ្ន្រកទី៤ ទំព័រ ១០៩-១៣៣។

 សម្រ្រប់ការធា្ល្រក់ទឹកចិត្ត ការប្រើគ្រឿងស្រវឹង ឬគ្រឿងញៀន  
វិបត្តិក្រ្រយព្រលបាក់ស្ម្ររតី សូមបញ្ជូនកុមារដ្រលត្រូវការ 
ការថ្រទាំពិស្រស ៅបអ្នកផ្ដល់ស្រវា ឬ ភា្ន្រក់ងរដ្រលបាន 
ទទួលការបណ្ដុះបណ្ត្រលជាក់លាក់ ផ្ន្រកសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
កុមារ និងក្ម្រងជំទង់។

£

£

ការធ្វើ 
ផានការ

 រំលឹកអ្នកថ្រទាំថកុមារគួរត្រឡប់មកទទួលដូសទី៤ ក្នុង 
រយៈព្រលមួយឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ពីដូសទី៣។ រំលឹកអ្នកថ្រទាំផងដ្ររ 
ថមានដូសទី៥ និងជាដូសចុងក្រ្រយដ្រលកុមារគួរមក 
ទទួលក្នុងរយៈព្រលមួយឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ពីដូសទី៤។ £



108

៣.៤.២. ជំនួយការងារ ៖ កាលវិាគធ្វើតាស្ត

តាស្ដ រយៈពាល ធ្វើតាស្ដម្ដងទៀត

ការមានផ្ទ្រោះ ក្នុងរយៈព្រល ៤ សបា្ដ្រហ៍ ា្ម្រន

ជំងឺកា្ល្រម្រដ្រយា 

ជំងឺប្រម្រះទឹកបាយ 

ជំងឺប្រម្រះទឹកថ្ល្រ

ក្នុងរយៈព្រល ២ សបា្ដ្រហ៍ ា្ម្រន

ជំងឺស្វ្រយ ក្នុងរយៈព្រល ២ សបា្ដ្រហ៍ ក្នុងរយៈព្រល ៣ ខ្រ

ម្ររោគអ្រដស៍ លើកដំបូង ក្នុងរយៈព្រល ៣ខ្រ និង 

៦ខ្រ

ថ្លើមប្រភ្រទ ប្រ លើកដំបូង ា្ម្រន
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ផ្នែកទី៤ ៖  ការថែទាំបន្ថែមសមែែប់ការគាំទែផ្នែក 
ចិត្តសង្គម១២

ក្នងុផ្ន្រកន្រះ អ្នកនឹងរៀនអំពីរបៀបផ្តល់ការាំទ្រផ្ន្រកចិត្តសស្រ្តសង្គមជាមូលដ្ឋ្រនៅប 

ដល់កុមារដ្រលទទួលរងការរំលោភបំាន និងអំពើហិង្រសា។ 

ប្រធានបទខាងក្រ្រមនឹងរៀបរាប់អំពី៖

 របៀបផ្តល់ការវាយតម្ល្រផ្ន្រកចិត្តសង្គមមូលដ្ឋ្រនរួមមាន៖

• របៀបកំណត់អំពីកម្រិតសមត្ថភាពន្រការបំព្រញកិច្ចគការប្រចាំថ្ង្ររបស់កុមារ

• តើអ្នកថ្រទាំអាចឆ្លើយតបៅបនឹងតម្រូវការផ្ន្រកចិត្តសង្គមរបស់កុមារបានដល់ 

កម្រិតណ?

• របៀបរៀនសូត្រពីអ្នកថ្រទាំអំពីវឌ្រឍនភាពរបស់កុមារ។

• ចំណុចខា្ល្រំងរបស់អ្នកថ្រទាំ និងកុមារដ្រលជួយឱ្រយពួកគ្រសះស្របើយឡើងវិញ។

 របៀបផ្តល់ការាំទ្រចិត្តសង្គមមូលដ្ឋ្រនរួមមានដូចជា៖

• ការាំទ្រផ្លូវចិត្ត

• ការអប់រំមូលដ្ឋ្រនអំពីការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ

• ការជួយកុមារឱ្រយច្រះោះស្រ្រយបញ្ហ្រ

• លំាត់សម្រ្រប់កាត់បន្ថយភាពានតឹងសម្រ្រប់កុមារ និងអ្នកថ្រទាំ

• ការធ្វើអន្តរាគមន៍សម្រ្រប់កុមារដ្រលមានគំនិតចង់សមា្ល្រប់ខ្លួន

១២ អត្ថបទ និងការអន្តរាគមន៍ភាគច្រើនក្នុងជំពូកន្រះត្រូវបានអនុវត្តោយផ្ទ្រល់ច្រញពីគណៈកម្មការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ។ (2012)ការ 
ថ្រទាំកុមារដ្រលរស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ។ ោលការណ៍សម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ស្រវាសុខភាព និងចិត្តសង្គមក្នុងបរិយកាស 
មនុស្រសធម៌។ ញូវយ៉ក៖គណៈកមា្ម្រការសង្គ្រ្រះអន្តរជាតិ
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អំពើហិង្រសាលើកុមារ ( ផ្លូវភ្រទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត) អាចមានការប៉ះាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើ 

សុខភាព ផ្លូវចិត្ត សមត្ថភាពបំព្រញកិច្ចគការប្រចាំថ្ង្រ និងការគិតអំពីសុវត្ថិភាពទូៅបរបស ់

កុមារនៅក្នុងពិភពលោក។ កុមារភាគច្រើនបង្ហ្រញវិបត្តិរបស់គ្រាមរយៈការប្តូរអាកប្រប 

កិរិយ កុមារអាចមានអាប្របកិរិយភ័យខា្ល្រច ឬកើតទុក្ខ។ ពួកគ្រអាចយល់សប្ដិអាក្រក់  

ពួកគ្រក៏អាចមានអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រច ឬព្រួយបារម្ភ ជាពិស្រស ក្ម្រងប្រុសអាចបង្ហ្រញ 

អាកប្របកិរិយដ្រលមានបញ្ហ្រ ឧទាហរណ៍ ពួកគ្រឧស្រសាហ៍វាយតប់ា្ន្រ។ ក្ម្រងដទ្រទៀត 

អាចធា្ល្រក់ទឹកចិត្ត ពួកគ្រអាចបាត់បង់ការទុកចិត្តពីមិត្តភក្ត ិ និងគ្រសួរ។ កុមារដ្រលមាន 

វ័យច្រើនបន្តិច ឬ វ័យជំទង់អាចព្រយាយមធ្វើឱ្រយខ្លួនពួកគ្រមានរបួស ឬ សមា្ល្រប់ខ្លួនផង 

ក៏មាន។

កុមារភាគច្រើនអាចជាសះស្របើយឡើងវិញបនា្ទ្រប់ពីរងអំពើហិង្រសា ប៉ុន្ត្រសម្រ្រប់កុមារ 

មួយចំនួនទៀត បញ្ហ្រន្រះនៅត្របន្តកើតឡើងព្រញមួយជីវិតរបស់ពួកគ្រ។ ផ្ន្រកន្រះផ្តល ់

វិធីសស្ត្រមូលដ្ឋ្រនមួយចំនួនដើម្របីជួយអ្នកក្នងុការាំទ្រកុមារឱ្រយយកឈ្នះលើភាពលំបាក 

ទាំងន្រះ ហើយជួយពួកគ្រឱ្រយត្រឡប់មករកស្ថ្រនភាពដើមវិញ។

កុមារមួយចំនួនឆ្លងកាត់បញ្ហ្រសុខភាពផ្លវូចិត្តធ្ងន់ធ្ងរោយសរការរំលោភបំាន។ ផ្ន្រក 

ន្រះមិនបានផ្តល់ការណ្រនំាអំពីវិធីបញ្ជនូកុមារដ្រលរងការរំលោភបំានៅបស្រវាសុខភាព 

ផ្លូវចិត្តទ្រ។ ទោះជាយ៉្រងណក៏ោយ វិធីសស្ត្រាំទ្រចិត្តសង្គម ដ្រលបានរៀបរាប់អាច  

ប្រើជាចំណុចចាប់ផ្តើមដើម្របីជួយកុមារឱ្រយជាសះស្របើយវិញ និងរួមចំណ្រកដល់ការ 

ព្រយាបាលោយខ្លួនឯងរបស់ពួកគ្រក្នុងបរិយកាសដ្រលមានធនធានតិចតួច។១៣ ក្នុង 

ករណីកុមារដ្រលមានបញ្ហ្រផ្លវូចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកអាចបញ្ជនូកុមារៅបភា្ន្រក់ងរជំនាញ។ សូម 

អានផ្ន្រកាំទ្រក្នុង LIVES (ទំព័រ ៦៤-១០៨) និងជំនួយការងរ "ដំណើរការន្រការថ្រទាំ 

កុមារដ្រលទទួលរងអំពើហិង្រសា" នៅទំព័រ ៦៣ សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម។

១៣ ការអន្តរាគមន៍ចិត្តសស្រ្តសង្គមបានបង្ហ្រញក្នុងជំពូកន្រះមិនបង្កើតជាការអន្តរាគមន៍សុខភាពផ្លូវចិត្តព្រញល្រញសម្រ្រប់កុមារ 
ដ្រលទទួលរងចង្គ្រមរោគសញ្ញ្រជំងឺបាក់ស្របាត ការធា្ល្រក់ទឹកចិត្ត ឬរោគវិនិច្ឆ័យសុខភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដទ្រទៀត។
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៤.១. ការវាយតម្លាចិត្តសង្គមជាមូលដា្ឋាន

ជំនួយការងារដាលពាក់ព័ន្ធ

 រំលឹកឡើងវិញអំពីការាំទ្រដំបូង (ទំព័រ ៣០)

 ការវាយតម្ល្រៅបលើដំណើរការប្រព្រឹត្តៅបរបស់កុមារ (ទំព័រ១១៣)

ខាងក្រ្រមន្រះគឺជាការវាយតម្ល្រចិត្តសង្គមដ្រលត្រវូបានណ្រនំា ព្រមជាមួយនឹងស្រចក្ត ី

ណ្រនាំសម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ស្រវា ប្រើប្រ្រស់ដើម្របីាំទ្រដល់ការវាយតម្ល្រចិត្តសង្គមរបស ់

កុមាររងគ្រ្រះឱ្រយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ និងព្រញល្រញ។

ការវាយតម្ល្រចិត្តសង្គមជាមូលដ្ឋ្រន នឹងជួយអ្នកឱ្រយយល់អំពីស្ថ្រនភាពរបស់កុមារកាន់ 

ត្រច្របាស់ាក់ព័ន្ធនឹង៖

១. សុខុមាលភាព និងដំណើរការរបស់កុមារពីមួយថ្ង្រៅបមួយថ្ង្រ

២. អារម្មណ៍ និងជំនឿចិត្តរបស់អ្នកថ្រទាំចំោះកុមារ និងការរំលោភបំាន

៣. កសងភាពខា្ល្រំងរបស់កុមារ និងអ្នកថ្រទាំដើម្របីាំទ្រដំណើរការព្រយាបាល

ជាទូៅប ការវាយតម្ល្រចិត្តសង្គមអាចធ្វើបានជាមួយកុមារដ្រលមានអាយុប្រ្របីំឆ្ន្រ ំនិង 

ច្រើនជាងន្រះ។ ត្រូវប្រមូលព័ត៌មានពីឪពុកមា្ត្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំដ្រលមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើ 

រំលោភបំាន និង/ឬប្រភពដ្រលគួរឱ្រយជឿទុកចិត្តដទ្រទៀតដ្រលជិតស្និទៅបនឹងកុមារ។  

ដើម្របីនិយយជាមួយមនុស្រសដទ្រទៀតអំពីជីវិតរបស់កុមារអ្នកត្រូវពិភាក្រសា និងសុំការ 

អនុញ្ញ្រតពីកុមារជាមុនសិន។

ឪពុកមា្ត្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំត្រូវចូលរួមចាប់ពីព្រលចាប់ផ្តើមដំបូងលើកល្រងត្រ៖

 ឪពុកមា្ត្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំគឺជាជនសង្រស័យ ឬ ជនប្រព្រឹត្តពិតប្រ្រកដ។

 កុមារមិនចង់ឱ្រយឪពុកមា្ត្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយតម្ល្រ

 អ្នកមានអារម្មណ៍ថកុមារមិនអាច ឬ នឹងមិននិយយោយស្ររី។
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៤.១.១. ដំណើរការបាពាឹត្តទៅរបស់កុមារ

ោលបំណងសំខាន់របស់ផ្ន្រកស្ដីពីការវាយតម្ល្រ គឺដើម្របីកំណត់កម្រិតន្រដំណើរការ 

ប្រព្រឹត្តៅបបច្ចគុប្របន្នរបស់កុមារ។

មុនព្រលចាប់ផ្តើម អ្នកត្រវូពន្រយល់កុមារ និងអ្នកថ្រទំាអំពីោលបំណងន្រការសួរសំណួរ។ 

ឧទាហរណ៍ "បទពិសោធន៍ __________ អាចធ្វើឱ្រយកុមារភ័យខា្ល្រច។ ន្រះអាចបណ្ត្រល 

ឱ្រយកុមារមានអាកប្របកិរិយ និងអារម្មណ៍ខុសប្ល្រកពីមុនមុនព្រល __________ កើត 

ឡើង។ ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ង្ររបស់ប្អូន (ឬកូនរបស់អ្នក)  

ដើម្របីឱ្រយខ្ញុំអាចជួយប្អូនឱ្រយជាសះស្របើយដូចដើមវិញ។ តើប្អូនយល់ព្រមទ្រ?"

សកសួរចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រ្រម៖

 តើប្អូនបានឈប់ៅបសលារៀនហើយម្រនទ្រ?

 តើប្អូនឈប់ច្រញពីផ្ទះហើយម្រនទ្រ?

 តើប្អូនបានឈប់ល្រងជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយម្រនទ្រ?

 តើប្អូនមានអារម្មណ៍ទុក្ខព្រួយស្ទើរត្រគ្រប់ព្រលម្រនទ្រ?

 តើប្អូនបានប្តូរទមា្ល្រប់គ្រង និងញុា្រំរបស់ប្អូនម្រនទ្រ?

ការវាយតម្ល្រចំណុចទំាងន្រះនឹងជួយអ្នកឱ្រយយល់ដឹងអំពីការរំលោភបំានដ្រលកំពុង 

ត្រប៉ះាល់ដល់កុមារនាព្រលបច្ចគុប្របន្ន។ ប្រសិនបើចម្លើយសម្រ្រប់សំណួរ គឺបាទ/ចាស៎ 

កុមារអាចរងគ្រ្រះពីផលប៉ះាល់ផ្ន្រកចិត្តសង្គមន្រអំពើហិង្រសា។
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៤.១.២. ជំនួយការងារ ៖ ការវាយតម្លាអំពីដំណើរការបាពាឹត្តទៅរបស់កុមារ

ការណានាំ៖ សួរកុមារនូវសំណួរខាងក្រ្រមនៅក្នុងបន្ទប់ដ្រលមានភាពឯកជន និង  

សមា្ង្រត់។ ចូរនិយយថ៖ ខ្ញុំនឹងអានប្រយោគមួយចំនួនឱ្រយប្អូនស្ដ្រប់។ ចូរនិយយថ ៖  

ខ្ញុំនឹងអានប្រយោគមួយចំនួន។ សូមប្អូនប្រ្រប់ខ្ញុំ ថតើប្រយោគទាំងន្រះត្រូវនឹងរឿង 

របស់ប្អនូដល់កម្រតិណ។ សូមពិចារណថតើរឿងន្រះពិតប្រ្រកដកម្រតិណចាប់ាំង 

ពី ________ [សូមរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍រំលោភបំាន ឧទាហរណ៍ ការដ្រលប្អូនត្រូវ 

បានគ្ររំលោភជាដើម]។

អាចដាក់ានតាសញ្ញា  ប៉ុណ្ណាះក្នុងមួយកូឡោន តាមឹតាវូ មិនតាវូទា ោបល់

១. ខ្ញុំមិនបានជួបមិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនដូចកាលខ្ញុំធា្ល្រប ់

ជួបពីមុនទ្រ។

២. ខ្ញុំឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ង្ររបស់ខ្ញុំហើយ                   

(ឧទាហរណ៍ ៅបសលា)។

៣. ខ្ញុំឈ្ល្រះជាមួយមនុស្រសច្រើនជាងកាលដ្រល    

ខ្ញុំធា្ល្រប់ឈ្ល្រះពីមុន។

៤. ខ្ញុមំានការលំបាកព្រលចូលគ្រង ឬព្រលខ្ញុគំ្រងលក់។

៥. ខ្ញុំមានការឈឺចាប់លើរូបរាងកាយ ឈឺក្រពះ  

ឈឺក្របាល ឬជំងឺដទ្រទៀត។

៦. ខ្ញុពំ្រយួបារម្មណ៍ថ នឹងមានរឿងអាក្រក់ កើតឡើង។

៧. ខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្ត និងអស់សង្រឃឹមណស់។
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៤.១.៣. អារម្មតណ៍ និងជំនឿរបស់អ្នកថាទាំ

 ការស្វ្រងយល់អំពីទស្រសនៈរបស់ឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទំា នឹងជួយឱ្រយអ្នកទទួលបាន 

ការយល់ដឹងអំពីការាំទ្រ (ឬកង្វះការាំទ្រ) ដ្រលពួកគ្រផ្តល់ឱ្រយកូនរបស់ពួកគ្រ។

 ឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំអាចស្តីបនោ្ទ្រស ឬ និយយអ្វីដ្រលអវិជ្ជមានអំឡុងព្រល 

វាយតម្ល្រផ្ន្រកន្រះ។ ដូច្ន្រះ អ្នកគួរវាយតម្ល្រពួកគ្រនៅទីកន្ល្រងដ្រលមានភាពឯកជន  

និងមានសុវត្ថភិាព (មិនម្រននៅចំោះមុខកុមារ ឬ នៅទីកន្ល្រងដ្រលកុមារអាចឮការ 

សន្ទនារបស់អ្នកឡើយ)។

 អនុញ្ញ្រតឱ្រយឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទំាច្រករំល្រកទស្រសនៈយោបល់ និង/ឬ សំណួរោយស្ររី។

សំណួរសំខាន់គឺ៖

តើអ្នកយល់ដូចម្តាច 

ចំពោះការរំលោភបំពាន/

តើមានអ្វីកើតឡើង?

ជួយឱ្រយអ្នកយល់ដឹងថឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទំាដឹង និង

យល់ដឹងកម្រតិណអំពីអ្វដី្រលកើតបានឡើង។

ាមស្តីបនោ្ទ្រសកុមារោយផ្ទ្រល់។

តើអ្នកមានអារម្មតណ៍ 

យា៉ាងណាអំពីការរំលោភ 

បំពាន/សា្ថានាព?

ជួយអ្នកក្នុងការវាយតម្ល្រឪពុកមា្ត្រយ ឬអ្នកថ្រទាំផ្ទ្រល់អំព ី

កម្រិតន្របញ្ហ្រផ្លូវចិត្ត និងអារម្មណ៍របស់ពួកគ្រ ចំោះ 

កូនរបស់ពួកគ្រ។ 

សូមសួរថ តើអារម្មណ៍របស់ពួកគ្រផ្ល្រស់ប្តរូដូចម្ត្រចចំោះ 

កូនរបស់ពួកគ្រាំងពីការរំលោភបំានបានកើតឡើង។

តើមានការផ្លាស់ប្តូរ អ្វី 
ដាលអ្នកសមា្គ្ាល់ កូន 
របស់អ្នកតាំង ពីមាន 
ការរំលោភបំពាន?

ផ្តល់ឱ្រយអ្នកនូវព័ត៌មានជាច្រើនអំពីកម្រិតន្រតួនាទីរបស ់

កុមារព្រលបច្ចគុប្របន្ន ដូចជាទស្រសនៈរបស់ឪពុកមា្ត្រយ ឬ 

អ្នកថ្រទាំកូនរបស់ពួកគ្រ។
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តើអ្នកគិតថមាន 
អ ្វីដាល អាចជួយ  
ដល់កូន របស់អ្នកាន 
នាពាលនាះ?

ជួយឱ្រយអ្នកកំណត់បាននូវអ្វីដ្រលឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នក 

ថ្រទាំមានអារម្មណ៍ថមានប្រយោជន៍ និងមាន 

សរៈសំខាន់ដើម្របីជួយកូនរបស់ពួកគ្រឱ្រយសះស្របើយ 

និងធូរស្រ្រលឡើងវិញ។ 

អ្នកថ្រទាំដ្រលផ្តល់ការាំទ្រ ស្គ្រល់កូនរបស់ពួកគ្រច្របាស ់

ហើយគំនិតរបស់ពួកគ្រអំពីវីធីជួយកូនរបស់ពួកគ្រឱ្រយសះ

ស្របើយឡើងវិញ គប្របីយកមកពិចារណឱ្រយបានហ្មត់ចត់។

តើអ្វីខ្លះជា ការពាួយារម្ភន 

និងសាចក្តីតាូវការចមាបង 

នាពាលនាះ?

ផ្តល់ឱកាសជូនឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំដើម្របីច្រក 

រំល្រកការព្រួយបារម្មណ៍ និងការភ័យខា្ល្រចរបស់ពួកគ្រ។

វាអាចផ្តល់ព័ត៌មានឱ្រយអ្នកបានដឹងអំពីស្រចក្តតី្រវូការបន្ថ្រម 

និងការព្រួយបារម្ភនានាដ្រលអាចប៉ះាល់ដល់កុមារ។

៤.១.៤. ចំណុចខា្លាំងរបស់កុមារ និងអ្នកថាទាំ

កុមារ និងគ្រសួរងយមានភាពធូរស្រ្រលឡើងវិញ។ ការដ្រលងយមានភាពធូរស្រ្រល 

ឡើងវិញប្របន្រះ គឺអាស្រ័យលើលក្ខណៈបុគ្គល យន្តការសម្របខ្លួនោះស្រ្រយបញ្ហ្រ 

និងកា្ត្រការារក្នងុមជ្រឈដ្ឋ្រនកុមារ (ដូចជាឥរយិបថវជិ្ជមាន និងការចូលរមួពីឪពុកមា្ត្រយ  

ឬ អ្នកថ្រទាំ)។

កុមារភាគច្រើនដ្រលទទួលរងអំពើហិង្រសាអាចសម្របខ្លនួ និងសះស្របើយឡើងវិញបាន 

ប្រសិនបើមានការថ្រទាំ និងការាំទ្រដ៏ល្អ។ ចំណុចខា្ល្រំងរបស់ពួកគ្រអាចាំទ្រដល់ 

សមត្ថភាពដ្រលមានស្រ្រប់ពីធម្មជាតិរបស់ពួកគ្រ ដើម្របីឱ្រយមានភាពសះស្របើយឡើង 

វិញពីបទពិសោធន៍លំបាក។ ចំណុចខា្ល្រំងទាំងនោះរួមមានដូចជា ស្រចក្ដីកា្ល្រានក្នុង 

ការប្រឈមៅបនឹងការភ័យខា្ល្រចរបស់ពួកគ្រ បុគ្គលិកលក្ខណៈសម្របត្តិវិជ្ជមានផ្ទ្រល់ខ្លួន  

(ដូចជាភាពគួរសម ភាពឆ្ល្រត ចិត្តល្អ។ល។) និងបទពិសោធន៍ន្រអារម្មណ៍មទនភាព  

ឬ ស្ន្រដ្រផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្រ (ជួយបងប្អូន ៅបសលារៀន ។ល។)។
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វាជារឿងសំខាន់ដ្រលអ្នកជួយកុមារឱ្រយរកឃើញចំណុចខា្ល្រងំទំាងន្រះ។ ដើម្របីធ្វើប្របន្រះ 

បានអ្នកអាចចាប់ផ្តើមការសន្ទនាាមវិធីន្រះ៖ "ខ្ញុំនឹងសួរសំណួរមួយចំនួនដ្រលនឹង 

ជួយប្អនូឱ្រយរកឃើញចំណុចខា្ល្រងំរបស់ប្អនូ ព្រមទំាងនឹងជួយប្អនូឱ្រយបន្តមានភាពសះស្របើយ 

ឡើងវិញ។ ព្រលប្អូនមានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភ ឬ កើតទុក្ខប្អូនអាចនឹកឃើញអ្វីដ្រល 

យើងបាននិយយា្ន្រនៅទីន្រះ ហើយវានឹងជួយប្អនូឱ្រយមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងវិញ។"  

ខាងក្រ្រមន្រះជាសំណួរមួយចំនួនសម្រ្រប់ជាមគ្គុទ្រ្ទសក៍ណ្រនាំចំោះវាយតម្ល្រន្រះ ៖

មុន ______ 

(ឧបាបត្តិ  ហាតុ) នៅ 

ពាលដាលប្អូនភ័យខា្លាច 

តើប្អូនធ្វើដូចម្តាច?

ជួយកុមារឱ្រយគិតអំពីមនុស្រសទីកន្ល្រង ឬ សកម្មភាពដ្រល 

ពួកគ្រ អាចធ្វើនៅព្រលមានគ្រ្រះថ្ន្រក់។

តើនរណាខ្លះជា មនុសាស 

ដាលប្អូនមានអារម្មតណ៍ ថ 

មានសុវត្ថិាព?

ជួយកុមារក្នុងការកំណត់រកមនុស្រសដ្រលអាចជួយាំទ្រ  

ដូចជាសមាជិកគ្រួសរ គ្រូ បង្រៀនមិត្តភក្តិ និងអ្នកជិត 

ខាង។ សំដៅចំោះអ្នកដ្រលអាចជួយឱ្រយកុមារធូរស្រ្រល 

និងសះស្របើយឡើងវិញ។

តើប្អូនធ្វើដូចម្តាចដើមាបី 
ឱាយខ្លួនប្អូនមាន អារម្មតណ៍ 
ថ មានសុវត្ថិាព?

ជួយកុមារក្នុងការកំណត់រកមធ្រយាបាយដ្រលពួកគ្រអាច

រួម ចំណ្រកចំោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគ្រផ្ទ្រល់។

ជួយកុមារក្នុងការកំណត់រកសកម្មភាពដ្រលពួកគ្រ 

ចូលចិត្ត និងមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការចូលរួម។

តើប្អូនចូលចិត្ត 
ធ្វើអ្វីខ្លះ?

ការពង្រឹងបន្ថ្រមៅបលើចំណប់អារម្មណ៍របស់កុមារ  

ជួយផ្រសាភា្ជ្រប់ពួកគ្រឡើងវិញនៅក្នុងសកម្មភាពដ្រល 

នាំមកនូវភាពសប្របាយរីករាយ ដល់ជីវិតប្រចាំថ្ង្រ 

របស់ពួកគ្រដ្រលជាហ្រតុជួយសម្រួលដល់ដំណើរការ 

សះស្របើយឡើងវិញ។
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ចំណុចខា្ល្រំងមួយចំនួនរបស់អ្នកថ្រទាំរួមមានដូចខាងក្រ្រម៖

 ការាំទ្រកូនរបស់ពួកគ្រ

 ការស្វ្រងរកការាំទ្រសម្រ្រប់ការថ្រទាំកូនរបស់ពួកគ្រ

 ការការារកូនរបស់ពួកគ្រ និងការស្វ្រងរកស្រវាាំទ្រ

 ការោះស្រ្រយបញ្ហ្រគ្រួសរ

 ការលើកទឹកចិត្តកូនរបស់ពួកគ្រឱ្រយមានក្តីសង្រឃឹម និងក្តីស្រម៉្រ

 ទំនាក់ទំនងសង្គមរឹងមាំ និងកិច្ចគាំទ្រពីសហគមន៍

៤.២. ការគំទាផ្នាកចិត្តសង្គមជាមូលដា្ឋាន

ជំនួយការងារដាលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងផ្នាកនាះ ៖

 អំពីការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទកុមារ (ទំព័រ ១២០)

 សុវត្ថិភាពរាងកាយ និងផ្រនការសុវត្ថិភាព (ទំព័រ ១២៤)

 ការបន្ធូរភាពានតឹងន្ររាងកាយសម្រ្រប់កុមារតូចៗ (ទំព័រ ១២៦)

 ការដកដង្ហើមវ្រងៗ (ទំព័រ ១២៧)

 ការបន្ធូរភាពានតឹងន្ររាងកាយ (ទំព័រ ១២៩) 

នៅក្នុងបរិបទជាច្រើន គ្រពុំមានស្រវាសុខភាពចិត្តសង្គម និងផ្លូវចិត្តកម្រិតខ្ពស ់

សម្រ្រប់ោះស្រ្រយបញ្ហ្រវិបត្តធិា្ល្រក់ទឹកចិត្តផ្ន្រកអារម្មណ៍ និងផ្លវូចិត្តជាក់លាក់ដ្រលកុមារ និង  

គ្រួសរជាច្រើនបានជួបប្រទះឡើយក្រ្រយព្រលបង្ហ្រញព័ត៌មានអំពីការរំលោភបំាន។ 

បើទោះជាដូច្ន្រះក្តី គ្រមានអន្ដរាគមន៍ទូៅប និងមានប្រសិទ្ធភាពដ្រលអាចជួយកុមារ 

ដ្រលរកឃើញថមានការលំបាកក្នុងអំឡុងព្រលន្រដំណើរការវាយតម្ល្រ។
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ការាំទ្រផ្ន្រកចិត្តសង្គមសម្រ្រប់កុមារ និងឪពុកមា្ត្រយ ឬ អ្នកថ្រទំាដ្រលមិនម្រនជាអ្នក 

ប្រព្រឹត្តអាចគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់រយៈព្រល ១ខ្រៅប ៣ខ្រដំបូង។ បន្តត្រួតពិនិត្រយាមដន 

ៅបលើកុមារក្រ្រងលោមានបញ្ហ្រសុខភាពផ្លូវចិត្តកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ។

 បន្ដផ្ដល់ការាំទ្រដំបូងនៅព្រលជួបពិនិត្រយម្ដងៗ (ទំព័រ ៣០-៦៣)។

 ផ្ដល់ការាំទ្រផ្ន្រកសតិអារម្មណ៍ (ទំព័រ ១១៨)

 ផ្ដល់ការអប់រំមូលដ្ឋ្រនអំពីការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ (បើមាន) (ទំព័រ ១១៩)។

 ជួយកុមារឱ្រយមានជំនាញោះស្រ្រយបញ្ហ្រ (ទំព័រ១២២)។

 បង្រៀនអំពីលំាត់កាត់បន្ថយភាពានតឹងដល់កុមារ និងអ្នកថ្រទាំ (ទំព័រ ១២៦)។

 អន្តរាគមន៍ចំោះកុមារដ្រលមានគំនិតចង់សមា្ល្រប់ខ្លួន (ទំព័រ ១៣៤)

 ធ្វើការណត់ជួបាមដនជាប្រចាំដើម្របីាំទ្របន្ថ្រម។

៤.២.១. ផ្ដល់ការគំទាផ្នាកសតិអារម្មតណ៍

 ផ្តល់ប្រឹក្រសាោយមិនវិនិច្ឆ័យ និងក្នុងលក្ខណៈកុមារម្រត្រី

 មានន័យថ ប្រើវិធីនិយយជាមួយកុមារៅបាមកម្រិតរបស់ពួកគ្រ

ត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តកុមារោយនិយយថ ៖

 ការរំលោភបំាន មិនម្រនជាកំហុសរបស់កុមារទ្រ

 កុមាររឹងមាំ និងអាចសះស្របើយឡើងវិញ

 កុមារបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវ ោយា៊្រននិយយច្រញមក

 មានមនុស្រសដ្រលាំទ្រ និងជឿជាក់លើពួកគ្រ។
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៤.២.២. ផ្ដល់ការអប់រំមូលដា្ឋានអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ

ការធ្វើប្របន្រះជួយកុមារ និងអ្នកថ្រទំារបស់ពួកគ្រឱ្រយយល់ និងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ 

ពួកគ្រ និងផ្ដល់ឱ្រយពួកគ្រនូវព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីផលប៉ះាល់ន្រការរំលោភបំាន។

រយៈព្រលដ្រលអ្នកត្រវូធ្វើការជាមួយកុមារ និងអ្នកថ្រទំាអាស្រយ័លើទំនាក់ទំនងរបស់ 

អ្នកជាមួយកុមារ និងអ្នកថ្រទាំឆន្ទៈ និងសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្រក្នុងការចូលរួមៅបាម 

បរិបទន្រស្ថ្រនភាព។ ប្រសិនបើអ្នកអាចរៀបចំការបង្រៀនបានត្រម្ដងសូមផ្ដល់ព័ត៌មាន 

ឱ្រយបានច្រើនាមដ្រលអាចធ្វើបាន។ ការបង្រៀនគួរត្រធ្វើឡើងក្នុងកន្ល្រងដ្រលមានភាព 

ឯកជន និងមិនគួរមានរយៈព្រលលើសមួយម៉្រងឡើយ។

តថភាព និងព័ត៌មានសំខាន់ៗដ្រលត្រូវបង្រៀន ោយប្រើប្រ្រស់ភាសសមស្របៅប 

ាមអាយុរបស់កុមារ៖

ក. ការពន្រយល់ថតើការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទគឺជាអ្វី

ខ. ហ្រតុអ្វីបានជាការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទកើតឡើង និងនរណជាអ្នកប្រព្រឹត្ត

គ. តើកុមារមានអារម្មណ៍ដូចម្ត្រច បនា្ទ្រប់ពីរងការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ (ប្រតិកម្មទូៅប)

ឃ. និនា្ន្រការរបស់កុមារដ្រលមិននិយយអំពីការរំលោភបំាន (មានភាពាក់ព័ន្ធជា 

ពិស្រសសម្រ្រប់ពិភាក្រសាជាមួយឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំ)
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៤.២.៣. ជំនួយការងារ ៖ អំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ

តើការរំលោភ 

បំពាន ផ្លូវភាទ 

គឺជាអ្វី?

 ការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទលើកុមារគឺនៅព្រលមនុស្រសព្រញវ័យ ឬ  

នរណមា្ន្រក់ប៉ះថើប ឬ អង្អ្រលកន្ល្រងឯកជនរបស់កុមារ ឬ ធ្វើឱ្រយ 

កុមារចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភ្រទ ឬ មើលអ្វីមួយដ្រលមានការ 

រួមភ្រទនៅពីមុខកុមារ។ ជួនកាលមនុស្រសចាស់៎ឱ្រយកុមារប៉ះ ឬ មើល 

កន្ល្រងឯកជនរបស់ពួកគ្រ។ នៅព្រលនរណមា្ន្រក់និយយជាមួយ 

កុមារ ឬ សរស្ររអំពីកុមារក្នុងន័យផ្លូវភ្រទ ឬ ធ្វើឱ្រយកុមារមើល ឬ  

បញ្ចគូលកុមារៅបក្នុងរូបថត ឬ វីដ្រអូអាសអាភាសក៏ជាការរំលោភ 

បំានផ្លូវភ្រទដ្ររ។

 ការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទរម្រងត្រងត្រជារឿងខុសឆ្គងហើយវាត្រង

ត្រជាកំហុសរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តជានិច្ចគ។

 សមា្គ្រល់៖ ព័ត៌មានគប្របីសម្របៅបាមបរិបទក្នងុមូលដ្ឋ្រនជាក់លាក់។

ហាតុអ្វីាន 

ជាវាកើត 

ឡើង និង 

នរណា ជា 

អ្នកបាពាឹត្ត?

 ការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទបានកើតឡើងលើកុមារជាច្រើននាក់។  

វាកើតឡើងលើក្ម្រងប្រុស និងក្ម្រងស្រីគ្រប់វ័យ។ វាមិនសំខាន់ថ 

តើបុគ្គលជាអ្នកមាន ឬ អ្នកក្រទ្រឡើយ ការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ 

បានកើតឡើងលើកុមារជាច្រើននៅលើពិភពលោក។

 ចំណុចសំខាន់ដ្រលត្រូវចងចាំគឺ ការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទមិនម្រន

ជាកំហុសរបស់ជនរងគ្រ្រះទ្រ។ វាមិនម្រនាក់ព័ន្ធៅបនឹងរូបរាង 

របស់អ្នក ឬ អ្វីដ្រលអ្នកបានធ្វើ ឬ មិនបានធ្វើនោះឡើយ។

 អ្នកប្រព្រឹត្តអាចជាមនុស្រសស្រី ឬ ប្រុសដ្រលអ្នកស្គ្រល់ ដូចជាសច់ 

ញាតិ ឬ មិត្តភក្ដជិិតស្នទិ្ធរបស់ក្រមុគ្រសួរ។ ម៉្រយាងទៀត អ្នកប្រព្រឹត្ត 

ក៏អាចជាជនចម្ល្រកមុខដ្ររ។

 ភាគច្រើន កុមារត្រូវបានរំលោភបំានផ្លូវភ្រទោយនរណមា្ន្រក់ 

ដ្រលពួកគ្រស្គ្រល់ និងជឿទុកចិត្ត។
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 តើកុមារអាច 
មាន 
អារម្មត ណ៍ 
បាបណា?

 កុមារមានអារម្មណ៍ប្ល្រកៗា្ន្រជាច្រើន នៅព្រលពួកគ្រត្រូវបាន 

រំលោភបំានផ្លូវភ្រទ។ អារម្មណ៍ទាំងន្រះអាចនឹងពិបាកយល់។ វា

មិនទាស់ខុសអ្វីឡើយដ្រលកុមារមានអារម្មណ៍ប្ល្រកៗា្ន្រជាច្រើន 

ចំោះការរំលោភបំាន។

 កុមារខ្លះមានអារម្មណ៍ខឹងខា្ល្រំង ឬ ភ័យខា្ល្រចចំោះបុគ្គលដ្រល 

បានប្រព្រឹត្ត។ កុមារខ្លះមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំ និងមិនចង់និយយ 

ជាមួយនរណទាំងអស់ទោះបីជាមិត្តភក្តិ និងគ្រួសររបស់ពួកគ្រ 

ក៏ោយ។ កុមារខ្លះមានអារម្មណ៍ថមានខ្លួនកំហុស ឬត្រូវទទួល 

ខុសត្រូវលើអ្វីដ្រលបានកើតឡើង។

 កុមារដ្រលមានអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រចអាចមិនចង់នៅមា្ន្រក់ឯង ឬ គ្រង 

មា្ន្រក់ឯងឡើយ។ កុមារដ្រលមានអារម្មណ៍ខឹងសម្របារអាចៅបវាយ 

តប់ា្ន្រ។ កុមារដ្រលមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំ ឬអស់សង្រឃឹមប្រហ្រល 

ជាចង់យំគ្រប់ព្រលវ្រលា ឬ បាត់បង់ចំណង់ចំណូលចិត្តលើអ្វីមួយ 

ដ្រលធ្វើឱ្រយពួកគ្រសប្របាយចិត្តកាលពីមុន។

 ទាំងន្រះគឺជាអារម្មណ៍ធម្មា និងកើតឡើងជាទូៅប។

 អ្វីដ្រលអាចជួយដល់កុមារបាន គឺជាការនិយយអំពីអារម្មណ៍ 

ទាំងន្រះ។
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ហាតុផល 
ដាល កុមារ 
មិន និយាយ 
អំពីការ 
រំលោភ 
បំពាន

 មានហ្រតុផលខុសៗា្ន្រជាច្រើន ដ្រលកុមារមួយចំនួនមិនចង ់

ប្រ្រប់នរណមា្ន្រក់នៅព្រលពួកគ្រទទួលរងការរំលោភបំាន។

 ជនប្រព្រឹត្តប្រហ្រលជាប្រ្រប់កុមារថការរំលោភបំានន្រះជា 

"រឿងសមា្ង្រត់" ដូច្ន្រះហើយមិនត្រូវប្រ្រប់នរណទាំងអស់។

 ជនប្រព្រឹត្តប្រហ្រលជាអាចបានគំរាមកុមារ និងនិយយរឿងរា៉្រវ 

ដូចជា "ប្រសិនបើឯងប្រ្រប់នរណមា្ន្រក់ខ្ញុំនឹងធ្វើបាបឯង ឬ  

ធ្វើបាបគ្រួសររបស់ឯង"។

 ជនប្រព្រឹត្តប្រហ្រលជាបានប្រ្រប់កុមារថ បើទោះជាកុមារប្រ្រប់គ្រ

ក៏ឥតប្រយោជន៍ដ្ររព្រ្រះា្ម្រននរណជឿពួកគ្រឡើយ។

 កុមារអាចមិនប្រ្រប់គ្រ ព្រ្រះពួកគ្រមានអារម្មណ៍អាប់ឱនខុសឆ្គង 

ទទួលខុសត្រូវចំោះអ្វីដ្រលបានកើតឡើង ខា្ម្រសអៀន ឬ ខា្ល្រច 

មានបញ្ហ្រ។

 វាមានសរសំខាន់ណស់ក្នុងការស្វ្រងយល់ថ អ្វីដ្រលបានកើត 

ឡើងចំោះកុមារមិនម្រនជាកំហុសរបស់កុមារទ្រ។ កុមារត្រូវការ 

ការាំទ្រ និងការទទួលយកពីឪពុកមា្ត្រយ ឬ អ្នកថ្រទំារបស់ពួកគ្រ។

 អ្នកថ្រទំាអាចមានអារម្មណ៍ជាច្រើនចំោះកុមារដ្រលរងការរំលោភ 

បំានផ្លូវភ្រទ។ ពួកគ្រគួរទទួលបានការលើកទឹកចិត្តឱ្រយនិយយ 

អំពីអារម្មណ៍របស់ពួកគ្រ និងរបៀបដ្រលពួកគ្រអាចទទួលបាន 

ការាំទ្រផងដ្ររ។

៤.២.៤. ជួយកុមារឱាយមានជំនាញដោះសាាយបញ្ហា

ជំនាញោះស្រ្រយបញ្ហ្រន្រះអាចជួយឱ្រយកុមាររៀនអំពីវីធីជួយខ្លនួឯង។ ការពង្រងឹជំនាញ 

ោះស្រ្រយបញ្ហ្រាក់ព័ន្ធនឹងការជួយកុមារឱ្រយស្គ្រល់ទំាងអារម្មណ៍វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន 

និងការាំទ្រឱ្រយកុមារចំោះសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្រក្នងុការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍លំបាកនានា 

បាន។
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កុមារអាចមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានបនា្ទ្រប់ពីរងការរំលោភបំាន។ ជាលទ្ធផលកុមារអាច 

ពិបាកវិលមករកសភាពដើមវិញ។ ប៉ុន្ដ្រដំណះស្រ្រយដ៏ល្អមួយដើម្របីព្រយាបាលកុមារពី 

ការរំលោភបំាន គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមរំលឹកសកម្មភាពប្រចាំថ្ង្ររបស់ពួកគ្រមកវិញដូចជាការ 

ៅបសលារៀន ឬការល្រងជាមួយមិត្តភក្ដិរបស់ពួកគ្រ។

លើកទឹកចិត្តកុមារឱ្រយចាប់ផ្ដើមពីជំា៊្រនតូច និងសមញ្ៗញ ។ និយយៅបកាន់កុមារអំពី 

ជីវិតចំណប់អារម្មណ៍ និងសកម្មភាពនានា។ បង្កើតផ្រនការទំាងអស់ា្ន្រ។ តាូវឱាយកុមារ 

ដឹងថពួកគាពិតជារឹងមំា និងវាពិតជាអាចទៅរួចដាលពួកគាអាចសះសាបើយធូរសាាល 

ឡើងវិញ និងរស់នៅយា៉ាងសបាបាយរើករាយ និងមានសុខាពល្អ។

ពង្រឹងបន្ថ្រមៅបលើចំណុចខា្ល្រំងរបស់កុមារ ដ្រលត្រូវបានកំណត់រកឃើញក្នុង 

លក្ខណៈជាផ្ន្រកមួយន្រការវាយតម្ល្រចិត្តសង្គម (ទំព័រ ១១១) ៖

 ត្រូវប្រ្រកដថកុមារដឹងអំពីរបៀបកំណត់រកមនុស្រសដ្រលពួកគ្រមានអារម្មណ៍ថមាន 

សុវត្ថភិាព និងាំទ្រដល់ពួកគ្រព្រមទំាងជួយពួកគ្របង្កើតផ្រនការសុវត្ថភិាព (ទំព័រ ១២៤)

 ជួយកុមារក្នុងការកំណត់រកអារម្មណ៍វិជ្ជមាន (ភាពរីករាយ ការបន្ធូរភាពានតឹងជា 

ដើម) ដ្រលទាក់ទងនឹងចំណប់អារម្មណ៍ និងសកម្មភាពដ្រលពួកគ្របានរៀបរាប់។  

ត្រូវចងចាំថការពង្រឹងបន្ថ្រមៅបលើចំណប់អារម្មណ៍របស់កុមារ ជួយឱ្រយពួកគ្រចូល 

រួមឡើងវិញនៅក្នុងសកម្មភាពដ្រលនាំមកនូវសុភមង្គល និងភាពរីករាយក្នុងជីវិត 

ប្រចាំថ្ង្ររបស់ពួកគ្រ ដ្រលជាហ្រតុជួយសម្រួលដល់ដំណើរការសះស្របើយឡើងវិញ 

ផងដ្ររ។

 បង្កើតផ្រនការជាមួយកុមារ ដើម្របីឱ្រយមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទ្រចូលរួមនៅក្នុង 

សកម្មភាពចំណប់អារម្មណ៍ និងចំណុចខា្ល្រំងដទ្រទៀតដ្រលពួកគ្របានកំណត់រក 

ឃើញ និងដើម្របីជួយពួកគ្រនៅព្រលត្រូវការការាំទ្រ។ អ្នកអាចាមដនកុមារ និង  

អ្នកថ្រទំានៅព្រលជួបជាមួយពួកគ្រលើកក្រ្រយ ដើម្របីឱ្រយដឹងថពួកគ្របានសកល្របង 

អនុវត្តាមផ្រនការ និងថតើវាអាចជួយកុមារឱ្រយមានអារម្មណ៍បានប្រសើរឡើងដ្ររ 

ឬទ្រ។
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 អនុវត្តបច្ចគ្រកទ្រសបន្ធូរភាពានតឹង ប្រសិនបើកុមារកំពុងមានបញ្ហ្រថប់បារម្ភ (ទំព័រ  

១២៦-១៣០)។

៤.២.៥. ជំនួយការងារ ៖ សុវត្ថិាពរាងកាយ និងផានការសុវត្ថិាព

កុមារត្រូវការជំនាញទំនាក់ទំនង និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការឆ្លើយតបៅបនឹងបទ 

ពិសោធន៍ដ្រលរបួសោយសរការរំលោភបំាន។

តាវូយកចិត្តទុកដាក់ និងមានចំណាះដឹងគាប់គាាន់

 បង្រៀនកុមារអំពីគ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតមាននៅជុំវិញខ្លួនពួកគ្រ។ ជួយដល់កុមារ 

ក្នុងការយកចិត្តទុកដក់ចំោះការដឹងាមរយៈសុភាវគតិរបស់ពួកគ្រ។

 ជួយកុមារឱ្រយស្គ្រល់ពីសញ្ញ្រគ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលបង្ហ្រញឱ្រយដឹងអំពីកំណើនានិភ័យ។  

អនុវត្តជាមួយកុមារអំពីរបៀបដ្រលពួកគ្រអាចឆ្លើយតបៅបនឹងស្ថ្រនភាពគ្រ្រះថ្ន្រក់។

តាវូមានការបាងុបាយ័ត្ន និងមានការរៀបចំជាមុន

និយយៅបកាន់កុមារអំពីអ្វដី្រលត្រវូធ្វើ ប្រសិនបើ/នៅព្រលពួកគ្រគិតថា្ម្រនសុវត្ថភិាព។

ការពិភាក្រសា៖

 មនុស្រសមានសុវត្ថភិាព ៖ ជួយកុមារក្នងុការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណមនុស្រសដ្រលពួកគ្រ 

គិតថអាចផ្តល់សុវត្ថភិាពដល់ពួកគ្របាននៅព្រលដ្រលពួកគ្រមានការបារម្ភ ឬ មាន 

អារម្មណ៍ថា្ម្រនសុវត្ថិភាព។

 កន្ល្រងមានសុវត្ថិភាព ៖ ជួយកុមារក្នុងការកំណត់រកកន្ល្រងដ្រលធ្វើឱ្រយពួកគ្រមាន 

អារម្មណ៍ថមានសុវត្ថិភាព។

អនុវត្តជាមួយកុមារ នូវការឆ្លើយតបសមស្របចំោះគ្រ្រះថ្ន្រក់ ឬ អំពើហិង្រសាដ្រល 

អាចកើតមាន។ តើកុមារនឹងធ្វើអ្វីខ្លះ? តើអ្វីខ្លះដ្រលកុមារត្រូវនិយយ? ចាំបាច់ 

ណស់ ដ្រលត្រូវឱ្រយកុមារអនុវត្តនិយយថ "ទ្រ!" ៅបកាន់មនុស្រសធំដ្រលធ្វើឱ្រយពួកគ្រ

មានអារម្មណ៍ថា្ម្រនស្រចក្ដីសុខ។
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តាវូមានទំនុកចិត្ត

ចាប់ផ្ដើមជាមួយការរំលឹកឡើងវិញអំពីការប៉ះាល់ដ្រលត្រឹមត្រូវ និងមិនត្រឹមត្រូវ។  

អនុវត្តជាមួយកុមារនូវអ្វីដ្រលពួកគ្រត្រូវធ្វើប្រសិនបើពួកគ្រជួបប្រទះការប៉ះាល់ដ្រល 

មិនត្រឹមត្រូវ។ វាមានសរៈប្រយោជន៍ ក្នុងការពន្រយល់ៅបកុមារនូវចំនុចខាងក្រ្រម៖

 ា្ម្រននរណមា្ន្រក់អាចប៉ះាល់កន្ល្រងសមា្ង្រត់របស់ប្អូន ដើម្របីោលបំណងផ្លូវភ្រទ 

បានឡើយទោះបីជាពួកគ្រជាមនុស្រសដ្រលប្អូនស្គ្រល់ ហើយស្រលាញ់ក៏ោយ។

 ប្រសិនបើប្អូនមានអារម្មណ៍ថចម្ល្រក ឬ មិនព្រញចិត្តនៅព្រលដ្រលនរណមា្ន្រក់ 

ប៉ះាល់ប្អូន ប្អូនត្រូវនិយយថ "ទ្រ!" ៅបអ្នកទាំងនោះ។

 ណ្រនាំពីរបៀបដ្រលកុមារអាចប្រើប្រ្រស់បាន ដើម្របីឆ្លើយតបៅបនឹងការប៉ះាល់ ឬ  

អាកប្របកិរិយមិនសមស្រប (ដូចជា រត់ លាក់ខ្លួន សុំឱ្រយគ្រជួយ ស្រ្រកៅគ្រឱ្រយជួយ  

ឬ ស្រ្រកយំ)។ ត្រូវប្រ្រកដថ កុមារអាចកំណត់អត្តសញ្ញ្រណមនុស្រសព្រញវ័យដ្រល 

ពួកគ្រទុកចិត្ត និងអាចជួយពួកគ្របាន ប្រសិនបើមាននរណមា្ន្រក់គំរាមកំហ្រងពួក 

គ្រទៀត។

ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើភាស និងកាយវិកាប្រសិនបើមានករណីរំលោភបំាន 

កើតឡើងម្ដងទៀត វាមិនម្រនជាកំហុសរបស់កុមារទ្រ។ កុមារដ្រលត្រូវបានបង្រៀន 

អំពីការការារខ្លួនប្រ្រណឱ្រយបានល្អ ក៏នៅត្រអាចរងការរំលោភបំាន។ វាមិនម្រន 

ោយសរអ្វីដ្រលកុមារបានធ្វើ ឬ មិនបានធ្វើឡើយ។ ការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទរម្រង 

ត្រងត្រជាកំហុសរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តជានិច្ចគ។

៤.២.៦. បងាៀនអំពីលំាត់កាត់បន្ថយវិបត្តិតានតឹងក្នុងអារម្មតណ៍

ការស្រ្រវជ្រ្រវបានបង្ហ្រញឱ្រយដឹងថ កុមារាក់មាននិនា្ន្រការបង្ហ្រញអំពីវិបត្តាិនតឹងរបស់ 

ខ្លួនាមរយៈផ្លូវកាយខាងក្រ្រ។ ាមរយៈការសិក្រសាអំពីបច្ចគ្រកទ្រសបន្ធូរអារម្មណ៍ កុមារ 
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អាចទទួលបានឧបករណ៍សម្រ្រប់ជួយកាត់បន្ថយបណ្ដុំអាការៈផ្លូវកាយខាងក្រ្ររបស់ 

ពួកគ្រ។ ឧទាហរណ៍ មួយចំនួនន្រសកម្មភាពកាត់បន្ថយវិបត្តិានតឹងមានផ្តល់ជូនៅ 

ក្នុងជំនួយការងរ។

ោយសរកុមារទំាងអស់មិនដូចា្ន្រ ដូច្ន្រះបច្ចគ្រកទ្រសទំាងន្រះមិនមានប្រសិទ្ធភាព  

សម្រ្រប់កុមារគ្រប់រូបនោះទ្រ។ ក្នុងករណីដ្រលបច្ចគ្រកទ្រសទាំងន្រះពុំមានប្រសិទ្ធភាព 

ល្អ ចូរគិតអំពី សកម្មភាពផ្រស្រងៗជុំវិញខ្លួនដ្រលអាចធ្វើឱ្រយកុមារបន្ធូរភាពានតឹងបាន។  

ឧទាហរណ៍ ការបួងសួង ការសំឡឹងមើលពន្លឺភ្លើងទៀន ការរាំ ឬ ការច្រៀង និង/ឬ  

បច្ចគ្រកទ្រសដទ្រទៀតដ្រលអាចជួយឱ្រយកុមារបន្ធូភាពានតឹងទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។ 

ឧទាហរណ៍នាបច្ចាកទាសបន្ធូរាពតានតឹង រួមមាន ៖

 ការបន្ធរូាពតានតឹងនារាងកាយសមាាប់កុមារតូចៗ៖ ោលបំណងគឺដើម្របីជួយកុមារ 

តូចៗស្វ្រងរកមធ្រយាបាយងយៗ និងវិធីសស្រ្តផ្រសាភា្ជ្រប់ ដើម្របីបន្ធូរភាពានតឹងន្រ 

រាងកាយរបស់ពួកគ្រាមរយៈការប្រឹងសច់ដុំ និងបន្ធូសច់ដុំរបស់ពួកគ្រ។

 ការដកដង្ហើមវាងៗ ៖ មានោលបំណងជួយកុមារផ្ត្រតលើការដកដង្ហើមរបស់ខ្លួន 

ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រអាចដកដង្ហើមវ្រងៗ និងយឺតៗ។ ការដកដង្ហើមប្របន្រះជួយបន្ធូរភាព 

ានតឹងន្ររាងកាយបាន។

 ការបន្ធូរាពតានតឹងនារាងកាយ ៖ ដើម្របីជួយកុមារបន្ធូរភាពានតឹងន្ររាងកាយ និង 

បន្ថយភាពានតឹងសច់ដុំ។ លំាត់ន្រះមានប្រយោជន៍ណស់សម្រ្រប់កុមារដ្រល 

ពិបាកគ្រងលក់ ឬ កុមារដ្រលអាការៈថប់បារម្ភលើរាងកាយ។

៤.២.៧. ជំនួយការងារ ៖ ការបន្ធូរាពតានតឹងនារាងកាយសមាាប់កុមារតូច

លំាត់ន្រះមានសរៈប្រយោជន៍សម្រ្រប់កុមារតូចៗដ្រលមិនអាចផ្ដ្រតលើបច្ចគ្រក 

ទ្រសបន្ធូរភាពានតឹងដ្រលមានប្រយោជន៍សម្រ្រប់កុមារមានវ័យច្រើន។

នៅក្នងុលាំត់ន្រះ សមូសរួៅបកុមារថ "តើប្អនូធា្ល្រប់ឃើញអង្ករមុនព្រលវាឆ្អនិឬទ្រ? 

តើវាមានរូបរាងដូចម្ត្រច? វាពិតជារឹងខា្ល្រំងណស់។ ចុះអង្ករដ្រលឆ្អិន តើវាមានរូបរាង 
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ដូចម្ត្រច? វាទន់ និងស្អិត។

ចូរចាត់ទុកថយើងជាអង្ករដ្រលឆ្អនិ និងអង្ករដ្រលមិនទាន់ឆ្អនិ! ដំបូងយើងធ្វើជាអង្ករ 

ដ្រលឆៅហើយឈរឱ្រយរឹងមាំ និងត្រង់ខ្លួន។ ហើយបនា្ទ្រប់មកយើងធ្វើជាអង្ករឆ្អិនដ្រល 

មានសភាពធូរៗ និងជ្រ្រយ និងទន់។

សូមសកល្របងធ្វើម្តងទៀត (ធ្វើម្តងទៀត ឱ្រយកុមារធ្វើាមអ្នក) ៖ សូមធ្វើជាអង្ករដ្រល 

ឆៅ។ ឥឡូវធ្វើជាអង្ករដ្រលឆ្អិន បនា្ទ្រប់មកសម្រ្រកមួយភ្ល្រត ហើយនិយយថអង្ករឆ្អិន"  

(អ្នកអាចធ្វើដូច្ន្រះច្រើនដង)។

កុមារអាចធ្វើលំាត់ន្រះនៅផ្ទះមា្ន្រក់ឯង ឬ ជាមួយឪពុកមា្ត្រយរបស់ពួកគ្រដ្រលនឹងទទួល 

បានប្រយោជន៍ពីការធ្វើលំាត់ន្រះដ្ររ។

៤.២.៨. ជំនួយការងារ ៖ ការដកដង្ហើមវាងៗ

អ្នកអាចប្រើប្រ្រស់អត្ថបទគំរូខាងក្រ្រមជាមួយកុមារ និងអ្នកថ្រទំារបស់ពួកាត់ (ប្រសិន 

បើពួកគ្រមានវត្តមាន)។ អ្នកគួរចំណយព្រលប្រហ្រល ១០ នាទី។

 "ថ្ង្រន្រះយើងនឹងរៀនពីរបៀបដើម្របីធ្វើខ្លនួយើងឱ្រយស្ងប់ចិត្ដ និងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ភ័យ 

ខា្ល្រច និងអារម្មណ៍ក្រៀមក្ររំបស់យើង។ ខ្ញុនឹំងបង្ហ្រញអ្នកពីសកម្មភាពដកដង្ហើមដ្រល 

អាចជួយឱ្រយអារម្មណ៍ និងរាងកាយរបស់អ្នកស្ងប់។ ព្រលដ្រលយើងក្រៀមក្រំយើង 

ទំនងជាដកដង្ហើមលឿន និងមិនដកដង្ហើមវ្រងៗទ្រ។ ខ្រយល់មិនអាចចូលគ្រប់គ្រ្រន ់

ៅបក្នងុសួតដ្រលអាចធ្វើឱ្រយយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លនួយើងបាន។ ការធ្វើលំាត់ដក 

ដង្ហើមនៅព្រលដ្រលអ្នកអារម្មណ៍ក្រៀមក្រ ំ នឹងជួយឱ្រយអ្នកទទួលបានខ្រយល់បន្ថ្រមទៀត 

ចូលៅបក្នុងសួតរបស់អ្នក។ ការគ្រប់គ្រងការដកដង្ហើមរបស់អ្នកនឹងជួយឱ្រយរាងកាយ  

និងចិត្តរបស់អ្នកបានសម្រ្រក។ វាជាអ្វីដ្រលអ្នកអាចធ្វើបានគ្រប់ព្រលវ្រលា និងគ្រប់  

ទីកន្ល្រង។"

 "ធ្វើខ្លួនឱ្រយមានផសុកភាព (ោយផ្ដ្រកខ្លួនចុះ ឬអង្គុយលើកអី) ហើយបិទភ្ន្រក 

របស់អ្នក។" 
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 "ផ្ត្រតលើការដកដង្ហើមចូល និងដកដង្ហើមច្រញាមច្រមុះ។ ដក់ដ្រមា្ខ្រងនៅលើោះ 

របស់អ្នក និងដ្រមា្ខ្រងទៀតនៅលើទ្រូងរបស់អ្នក។ ព្រលដកដង្ហើមចូលដ្រនៅលើោះ 

របស់អ្នកគួរត្ររំកិលឡើង និងព្រលដ្រលអ្នកដកដង្ហើមច្រញវាគួរត្ររំកិលៅបក្រ្រម។ ដ្រ 

នៅលើទ្រូងគួរត្រនៅស្ងៀម និងមិនត្រូវរំកិលរហូតទ្រ។ អ្នកក៏អាចដក់ប្រដប់ក្ម្រង 

ល្រង ឬ វត្ថុលើោះរបស់អ្នកផងដ្ររ។ ជាមួយនឹងការដកដង្ហើមនីមួយៗ វត្ថុនោះគួរ 

ត្ររំកិលៅបលើ និងក្រ្រម។" 

 កុំភ្ល្រចសរសើកុមារនៅព្រលពួកគ្រអនុវត្ត។ ព្រលដ្រលកុមារព្រយាយមដកដង្ហើមពីរ ឬ 

បីដងណ្រនាំកុមារឱ្រយដកដង្ហើមច្រញយឺតជាងដកដង្ហើមចូលបន្តិច។ វាអាចជួយក្នុង 

ការរាប់អំឡុងព្រលដកដង្ហើម ោយនិយយខាងក្រ្រម៖ "ដំបូងដកដង្ហើមវ្រងៗ  

ចូលក្នុងច្រមុះរបស់អ្នក។ រាប់១....២....៣ និងមើលោះរបស់អ្នកមិនម្រនមើលទ្រូង 
របស់អ្នកទ្រ។ បនា្ទ្រប់មកដកដង្ហើមច្រញ ១...២....៣....៤....៥ និងមើលោះរបស ់
អ្នកធា្ល្រក់ចុះ។"

 នៅព្រលដ្រលកុមារអាចដកដង្ហើមត្រូវចង្វ្រក់ចូរឱ្រយាត់ជ្រើសរីសាក្រយដើម្របីនិយយ 

ោយស្ង្រត់ៗអំឡុងព្រលដកដង្ហើមច្រញ។ ឧទាហរណ៍ល្អបំផុតនោះគឺ "ស្ងប់ស្ង្រត់" 

ឬ "សម្រ្រក។" ណ្រនាំកុមារឱ្រយព្រយាយមគិតត្រពីការដកដង្ហើម និងាក្រយរបស់ពួកគ្រ 

បុ៉ណ្ណ្រះ។ ខណៈព្រលដ្រលការគិតដទ្រទៀតចូលមកក្នងុខួរក្របាលរបស់កុមារ កុមារ 

គួរព្រយាយមចងចាំទិដ្ឋភភាពនៅព្រលដ្រលរូបភាពអណ្ដ្រតច្រញៅប។

 សូមឱ្រយកុមារអនុវត្តការគ្រប់គ្រងៅបលើការដកដង្ហើមជារៀងរាល់ថ្ង្ររយៈព្រល ១០នាទី។ 

ការធ្វើដូច្ន្រះនៅព្រលយប់មុនព្រលចូលគ្រងមានសរៈប្រយោជន៍ ដល់កុមារខា្ល្រំង 

ណស់។ ឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំក៏អាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីការធ្វើលំាត ់

ប្រ្រណន្រះផងដ្ររ។
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៤.២.៩. ជំនួយការងារ ៖ ការបន្ធូរាពតានតឹងនារាងកាយ

 សូមពន្រយល់កុមារថព្រលខ្លះយើងទាំងអស់ា្ន្រមានអារម្មណ៍ខា្ល្រច ឬ ភ័យ។ នៅព្រល 

ដ្រលយើងមានអារម្មណ៍ប្របន្រះ រាងកាយរបស់យើងអាចទទួលភាពានតឹង ឬ 

តឹងត្រង។ ន្រះគឺជាអារម្មណ៍មួយដ្រលមិនស្រួលព្រលខ្លះវាថ្រមទាំងឈឺចាប់ទៀត 

ផង។ ការធ្វើលំាត់ប្រ្រណន្រះគឺដើម្របីជួយអ្នកក្នុងការកមា្ច្រត់អារម្មណ៍ានតឹងទាំង 

ន្រះ។ វាជួយឱ្រយអ្នកបន្ធរូភាពានតឹងន្ររាងកាយរបស់អ្នក និងធ្វើឱ្រយអ្នកមានអារម្មណ៍ 

ស្ងប់ជាងមុន។

 សូមឱ្រយកុមារស្ថតិក្នងុជំហរមួយដ្រលមានផសុកភាព (អង្គយុ ឬ ផ្ត្រកខ្លនួ)។ សូមឱ្រយ 

កុមារ បិទភ្ន្រករបស់ពួកគ្រប្រសិនបើពួកគ្រចង់បិទ។

 ចូរប្រ្រប់កុមារថ "យើងនឹងធ្វើការបន្តឹង និងបន្ធូរសច់ដុំនៅផ្ន្រកណមួយក្នុងខ្លួន 

របស់យើង។" បនា្ទ្រប់ពីការបន្តឹងសច់ដុំរួចមកសច់ដុំរបស់ប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ធូរ 

ស្រ្រល"។

 ចាប់ផ្តើមពីជើងរបស់អ្នក។ ប្រ្រប់កុមារថ "ប្រឹងសច់ដុំជើងទំាងសងខាងរបស់ប្អូន។ 

វាប្រហ្រលជាឈឺបន្ដិចហើយ។ តើសច់ដុំជើងរបស់ប្អូនតឹង និងណ្រនដល់កម្រិត 

ណហើយឥឡូវន្រះ។ សូមទប់វាមួយភ្ល្រត.....ឥឡូវសូមបន្ធូរសច់ដុំមកវិញ។ សូម  

ឱ្រយភាពានតឹងរសយច្រញៅប។ សូមសមា្គ្រល់មើលថតើសច់ដុំរបស់ប្អូនមាន 

អារម្មណ៍ធូរស្រ្រលកម្រិតណហើយឥឡូវន្រះ។"

 សូមធ្វើដូចា្ន្រចំោះផ្ន្រកន្រដងខ្លនួនីមួយៗខាងក្រ្រម។ សូមប្រ្រប់កុមារឱ្រយដកដង្ហើម 

វ្រងៗនៅព្រលពួកគ្ររឹតបន្តឹងសច់ដុំ ចូររាប់១...២...៣ ហើយបនា្ទ្រប់មកសម្រ្រក  

និងដកដង្ហើមច្រញយឺតៗ។

• ទប់ោះរបស់អ្នកឱ្រយតឹង...

• កា្ត្រប់ដ្រ...

• បត់ដ្ររបស់អ្នកត្រង់ក្រងដ្រ និងប្រឹងដ្ររបស់អ្នកឱ្រយតឹង...
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• ាបស្ម្ររបស់អ្នកចូលា្ន្រ...

• ញា៉្រក់ស្ម្ររបស់អ្នកឱ្រយខ្ពស់ាមដ្រលអាចធ្វើៅបបាន...

• បន្តឹងរាល់សច់ដុំលើផ្ទ្រមុខរបស់អ្នកទាំងអស់...

 ប្រ្រប់កុមារថ "ព្រយាយមគិតអំពីរាល់សច់ដំុក្នងុរាងកាយរបស់ប្អនូ" សូមកត់សមា្គ្រល់ 

ថតើវាមានអារម្មណ៍ធូរស្រ្រលដល់កម្រិតណ។ អនុញ្ញ្រតឱ្រយភាពានតឹងដ្រលនៅ 

ស្រសសល់ច្រញពីខ្លនួរបស់ប្អនូ។ សូមសមា្គ្រល់ថតើការដកដង្ហើមរបស់ប្អនូមានភាព 

ធូរស្រ្រលដល់កម្រតិណ និងតើសច់ដំុរបស់ប្អនូមានភាពធូរស្រ្រលដល់កម្រតិណ។ 

សូមរីករាយជាមួយនឹងការបន្ធូរភាពានតឹងន្រះមួយភ្ល្រត។"

សូមឱ្រយកុមារអនុវត្តនៅផ្ទះមុននឹងពួកគ្រចូលគ្រង។ យើងក៏អាចបង្រៀនឪពុកមា្ត្រយ ឬ  

អ្នកថ្រទាំអំពីបច្ចគ្រកទ្រសបន្ធូរភាពានតឹងន្រះ ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រអាចជួយកូនៗរបស់ពួក 

គ្រនៅឯផ្ទះផងដ្ររ។ បច្ចគ្រកទ្រសដូចា្ន្រន្រះនឹងផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់ឪពុកមា្ត្រយ និង  

អ្នកថ្រទាំ ក្នុងការោះស្រ្រយវិបត្តិានតឹងកម្រិតខ្ពស់ោយខ្លួនឯង។



131

តួនាទីរបស់ឪពុកមា្ដាយ និងអ្នកថាទាំក្នុងការសះសាបើយឡើងវិញរបស ់
កុមារ

ការងយមានភាពធូរស្រ្រលឡើងវិញ ឬ លទ្ធភាពក្នងុការត្រឡប់មករកការមានសុខុមាល 

ភាពរបស់ខ្លួនវិញបើទោះបីជាធា្ល្រប់រងការបាក់ស្ម្ររតីក៏ោយនឹងកើតមាននៅព្រលកុមារ 

មានអារម្មណ៍ថមានទំនុកចិត្តមានសុវត្ថិភាព និងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងព្រមទាំងយល ់

អំពីចំណុចខា្ល្រងំ និងភាពមានកម្រតិរបស់ពួកគ្រ។ ឪពុកមា្ដ្រយ និងអ្នកថ្រទំាមានតួនាទី 

ជួយកុមារក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍លក្ខណៈសម្របត្តិទាំងន្រះ។ ពួកគ្រមានតួនាទីយ៉្រងសំខាន ់

ក្នងុការសះស្របើយរបស់កុមារ។ ជាក់ស្ត្រងការសះស្របើយទទួលបានការសម្របសម្រលួ 

នៅព្រលកុមារបានទទួលការាំទ្រពីមិត្តភក្ដិ និងគ្រួសរនៅក្នុងផ្ទះ សលារៀន និង 

បរិយកាសសហគមន៍របស់ពួកគ្រ។

ក្នងុនាមជាអ្នកផ្ដល់ស្រវាសុខភាពអ្នកមានតួនាទីាំទ្រឪពុកមា្ដ្រយឱ្រយជួយកូនរបស់ពួក 

ាត់មានភាពសះស្របើយពីការរំលោភបំាន។ ដំបូនា្ម្រនមួយចំនួនដ្រលគួរផ្ដល់ឱ្រយឪពុក 

មា្ដ្រយរួមមាន ៖

 អ្នកដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ក្នងុការសះស្របើយរបស់កុមារ។ កុមារភាគច្រើនជាសះស្របើយ 

យ៉្រងងយស្រលួនៅព្រលដ្រលពួកគ្រមានការាំទ្រពីឪពុកមា្ដ្រយអ្នកថ្រទំា និងគ្រសួរ 

របស់ពួកគ្រ។

 លើកទឹកចិត្តសមាជិកគ្រួសររបស់អ្នកឱ្រយាំទ្រកូនរបស់អ្នក។ ធានាថសមាជិក 

គ្រួសររបស់អ្នកប្រព្រឹត្តចំោះកូនរបស់អ្នកោយក្តីស្រាញ់ និងធ្វើឱ្រយកុមារមាន 

អារម្មណ៍ថមានគ្រស្រាញ់។

 ប្រសិនបើអ្នកសមា្គ្រល់ឃើញថកូនរបស់អ្នកថមានអាកប្របកិរិយខុសប្ល្រក (ឧទាហរណ៍ 

ប្រក្រកមិនព្រមៅបសលារៀន ឬ ជួបមិត្តភក្ដិ) សូមនិយយជាមួយកូនរបស់អ្នក  

និងប្រសិនបើចាំបាច់ សូមស្វ្រងរកជំនួយ។
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 ជៀសវាងបនោ្ទ្រសកូនរបស់អ្នកចំោះអំពើរំលោភបំាន។ ប្រ្រប់កូនរបស់អ្នកថការ 

លោភបំានគឺជាអំពើខុសឆ្គង ហើយវាជាកំហុសរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តជានិច្ចគ។

 ធានាថកូនអ្នកមានអារម្មណ៍សប្របាយ និងមានសុវត្ថភិាពនៅផ្ទះ។ ទុកឱ្រយកូនរបស់ 

អ្នកមានភាពធូរស្រ្រលឡើងវិញោយខ្លួនឯងៅបាមព្រលវ្រលា និងកន្ល្រងផ្ទ្រល ់

ខ្លួនរបស់ពួកគ្រ។

 ធានាថកូនអ្នកនឹងមិនរងគ្រ្រះថ្ន្រក់ពីអ្នកប្រព្រឹត្តិ ឬ នរណផ្រស្រងទៀតឡើយ។

 ត្រូវលើកទឹកចិត្តកូនអ្នកឱ្រយត្រឡប់ៅបសលារៀនវិញ និងធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ង្ររបស ់

គ្រវិញ។

 មិនត្រវូនិយយរឿងរំលោភបំានន្រះជាមួយអ្នកដទ្រ ដូចជាអ្នកជិតខាង ឬ មិត្តភក្ដ ិ

របស់អ្នក។ ាមពិភាក្រសាពីរឿងរំលោភបំានន្រះនៅចំោះមុខកុមារ។

នៅព្រលអ្នកជួបជាមួយជាមួយកុមារសម្រ្រប់ការណត់ពិនិត្រយាមដន សូមសួរកុមារ 

ថតើពួកគ្រមានអារម្មណ៍ដូចម្ត្រច និងសួរៅបឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំ ថតើកុមារបាន 

ឆ្លើយតបៅបនឹងជំានទាំងន្រះដូចម្ដ្រចខ្លះ។

ប្រសិនបើឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំស្ដីបនោ្ទ្រសកុមារអំពីការរំលោភបំាន ឬ ប្រសិន 

បើពួកគ្រមានអាកប្របកិរិយវាយតម្ល្រលើកុមារ អ្នកមានតួនាទីប្រឆំងនឹងអាកប្របកិរិយ 

និងកាយវិការទាំងនោះ។ អ្នកមានតួនាទីអប់រំឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំព្រមទាំងជួយ 

ឱ្រយពួកគ្រយល់ថ ការច្រ្រនចោលនូវការបង្ហ្រញរបស់កុមារអំពីអំពើរំលោភបំាន ឬ ការ 

បនោ្ទ្រសកុមារោយសរអំពើរំលោភបំានប្របន្រះបង្កឱ្រយមានគ្រ្រះថ្ន្រក់ធ្ងន់ធ្ងរខា្ល្រំង 

ណស់។ 

លើកទឹកចិត្តឪពុកមា្ត្រយ ឬអ្នកថ្រទំាឱ្រយត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើពួកគ្រត្រវូការកិច្ចគាំទ្រ 

បន្ថ្រមទៀត។
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៤.២.១០. អន្តរាគមន៍ចំពោះកុមារដាលមានគំនិតចង់សមា្លាប់ខ្លួន

មនុស្រសវ័យក្ម្រងជាពិស្រសក្ម្រងជំទង់ប្រហ្រលជាធា្ល្រប់ជួបប្រទះប្រតិកម្មយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ 

ចំោះបទពិសោធន៍រងការរំលោភបំាន។ ន្រះជាភារកិច្ចគរបស់អ្នកក្នុងការសង្ក្រតមើល 

សញ្ញ្រគ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលកុមារប្រឈមៅបនឹងការបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់ដល់ខ្លនួឯង ឬ សមា្ល្រប់ខ្លនួ។ 

ការសួរកុមារអំពីការមានគំនិត និង/ឬ ផ្រនការចង់សមា្ល្រប់ខ្លនួអាចមានការលំបាកបុ៉ន្ត្រវា 

មានសរៈសំខាន់ដើម្របីោះស្រ្រយស្ថ្រនភាពវិបត្តិដ្រលអាចកើតមានជាសកា្ត្រនុពល។ 

ស្ថ្រនភាពវិបត្តិដូចជា កុមារមានការប៉ុនប៉ង និងមានគំនិតចង់សមា្ល្រប់ខ្លួនភា្ល្រមៗត្រងត្រ 

មានរយៈព្រលខ្លី និងក្នុងបរិបទជាក់លាក់មួយ។ ោយមានព្រលវ្រលា និងការផ្ដល់ 

ធនធានសមស្រប និងការប្រងុប្រយ័ត្នជាមុនអ្នកអាចជួយកុមារឱ្រយត្រឡប់មកស្ថ្រនភាព 

ដើមដូចមុនព្រលមានវិបត្តិបាន។

ស្រចក្ដណី្រនំាជាមួលដ្ឋ្រនដើម្របីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តមិានរៀបរាប់ដូចខាងក្រ្រម។ ទោះជា 

យ៉្រងណក៏ោយមន្ទីរព្រទ្រយ និងមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់វិធីជាក់លាក់ាក ់

ព័ន្ធនឹងការបង្ក្ររការធ្វើអត្តឃាត និងការបណ្ដះុបណ្ត្រលដល់បុគ្គលិកដ្រលធ្វើការជាមួយ 

កុមារ។

ប្រសិនបើកុមារបម្រុងនឹងធ្វើអត្តឃាត ឬ ធ្វើបាបខ្លួនឯងសូមបញ្ជូនកុមារៅបទទួល 

ការថ្រទាំភា្ល្រមៗ។
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ានិភ័យនាការធ្វើអត្តាត និងការធ្វើាបខ្លួនឯង

ប្រសិនបើអ្នកព្រយួបារម្ភថកុមារកំពុងមានអារម្មណ៍មិនល្អ ហើយពួកគ្រកំពុងគិតអំពី 

ការបញ្ចគប់ជីវិតខ្លនួឯង វាមានសរៈសំខាន់ក្នងុការចាប់ផ្ដើមវាយតម្ល្រៅបលើភាពធ្ងន់ធ្ងរជា 

សកា្ត្រនុពលន្រអារម្មណ៍ និងការគិតទំាងន្រះភា្ល្រមៗ។ ភារកិច្ចគចម្របងរបស់អ្នកគឺត្រវូកំណត់ 

ថតើន្រះគ្រ្រន់ត្រជាអារម្មណ៍ ឬ កុមារពិតជាមានច្រតនាសមា្ល្រប់ខ្លនួប្រ្រកដម្រន។ កុមារ 

ត្រវូការមានអារម្មណ៍ថ អ្នកយល់អំពីពួកគ្រ និងអារម្មណ៍របស់ពួកគ្រហើយអ្នកមិនម្រន 

នៅទីនោះដើម្របីវិនិច្ឆ័យឡើយ។

បុគ្គលិកថ្រទំាសុខភាពមួយចំនួនភ័យខា្ល្រចថ ការសួរអំពីការធ្វើអត្តឃាតអាចបង្កឱ្រយអ្នក  

ជំងឺប្រព្រឹត្ត ការធ្វើអត្តឃាត។ ផ្ទុយៅបវិញ ការនិយយអំពីការធ្វើអត្តឃាត ជាញឹកញាប់   

អាចកាត់បន្ថយការថប់ បារម្ភរបស់មនុស្រសមា្ន្រក់ ទាក់ទងនឹងគំនិតធ្វើអត្តឃាត និងជួយ  

ពួកាត់ឱ្រយមានអារម្មណ៍ថមានគ្រយល់ពីាត់។

ចូរពន្រយល់កុមារថ "ខ្ញុំនឹងសួរប្អូននូវសំណួរមួយចំនួនដ្រលប្អូនអាចពិបាកឆ្លើយប៉ុន្ត្រខ្ញុ ំ

បារម្ភពីប្អូនដូចន្រះខ្ញុំដឹងថប្អូននឹងមិនមានបញ្ហ្រចំោះសំនួរទាំងន្រះទ្រ"។

គំរូសំណួរមួយចំនួនដូចជា៖

 តើប្អូនបានគិតអំពីការស្ល្រប់ទ្រ?  ឬប្អូនបន់ឱ្រយត្រខ្លួនឯងស្ល្រប់ដ្ររឬទ្រ?

 តើប្អូនធា្ល្រប់គិតថនឹងធ្វើបាប ឬ សមា្ល្រប់ខ្លួនទ្រនាព្រលថ្មីៗន្រះ?

 តើប្អូនធា្ល្រប់ប្រ្រថ្ន្រថប្អូនគ្រង ហើយនឹងមិនងើបវិញឬទ្រ? តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណ្រ? ចាប់ 

ាំងពីព្រលណ?

 កាលពីមុន តើប្អូនធា្ល្រប់ធ្វើបាបខ្លួនឯង ឬព្រយាយមចង់សមា្ល្រប់ខ្លួនឬទ្រ?
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ប្រសិនបើកុមារ៖

 គិត ឬមានគម្រ្រងធ្វើអត្តឃាត ឬធ្វើបាបខ្លួនឯង

ឬ

 ប្រវត្តនិ្រការគិត ឬរៀបផ្រនការធ្វើបាបខ្លនួឯងកាលពីខ្រមុន ឬ សកម្មភាពធ្វើបាបខ្លនួ 

កាលពីឆ្ន្រំមុន ហើយបច្ចគុប្របន្នពួកគ្រមានអារម្មណ៍ក្ត្រក្រាយយ៉្រងខា្ល្រំងហិង្រសាមាន 

វិបត្តិធា្ល្រក់ទឹកចិត្ត ឬមិនមានការប្រ្រស្រ័យទាក់ទង។

ដូច្ន្រះ មានន័យថ មានានិភ័យភា្ល្រមៗន្រការធ្វើអត្តឃាត ឬ ធ្វើបាបខ្លួនឯង ហើយ 

មិនគួរទុកឱ្រយកុមារនៅមា្ន្រក់ឯងឡើយ។

វាមានសរៈសំខាន់ដ្រលត្រវូអត់ធ្មត់។ ាមព្រយាយមនិយយប្រ្រប់កុមារកំុឱ្រយធ្វើបាប 

ខ្លួនឯង និងមិនត្រូវផ្ដល់ដំបូនា្ម្រនអំពីអ្វីដ្រលពួកគ្រត្រូវធ្វើឡើយ។ ការមានអារម្មណ៍ចង់ 

ស្ល្រប់ប្របន្រះ ស្របៅបនឹងបំណងរបស់កុមារអាស្រ័យោយវាគឺជាបំណងចុងក្រ្រយ  

ដ្រលពួកគ្រមានអារម្មណ៍ថ ពួកគ្រអាចគ្រប់គ្រងៅបលើអ្វីម្រយា៉្រងបាន។

ចូរប្រ្រប់កុមារថ "ខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់ប្អូន ហើយបងក៏សោកស្ដ្រយដ្ររ។ បង 

យល់ថវាពិតជាពិបាកណស់សម្រ្រប់ប្អូនក្នុងការច្រករំល្រកព័ត៌មានន្រះ។ ប្អូនពិតជា 

កា្ល្រានណស់ដ្រលអាចនិយយរឿងនោះប្រ្រប់បងបាន។ វាពិតជាមានសរៈសំខាន់ 

ណស់ចំោះបងដ្រលប្អូនមិនធ្វើបាបខ្លួនឯង។ បងចង់ផ្ដល់ជំនួយជូនប្អូនបន្ថ្រមទៀត 

ពីអ្នកជំនាញដ្រលដឹងថត្រូវជួយប្អូនាមរបៀបណ ដូច្ន្រះបងនឹងៅគ្រឱ្រយជួយប្អូន  

ដើម្របីឱ្រយប្អូនមានសុវត្ថិភាព។

បញ្ជូនកុមារភា្ល្រមៗៅបអ្នកជំនាញ ឬ កន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសុខភាពជាបនា្ទ្រន់។
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 បែបបទគំរូនែការយល់ពែម

ការសមា្ង្រត់    កូដ៖

ឈ្ម្រះកន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសុខភាព៖ ______________________________________

ខ្ញុ ំ(ឈ្ម្រះ)__________, (ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកុមារ) _____________ អនុញ្ញ្រត 

ឱ្រយកន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសុខភាពខាងលើធ្វើការព្រយាបាល(ឈ្ម្រះរបស់កុមារ) _________៖

មាន មិនមាន

ការពិនិត្រយជំងឺ រាប់បញ្ចគូលការពិនិត្រយត្រគៀកផងដ្ររ

ការប្រមូលភស្ដុាងដូចជាសំណកសរធាតុរាវពីរាងកាយការ 

ប្រមូលសំលៀក បំាក់ សរស្រសក់ វត្ថុដ្រលកុមារក្រញ៉្រជាប ់

ក្នុងក្រចក ឬ ការកាត់ក្រចកដ្រ សំណកឈាម និងរូបថត។

ការផ្ដល់ភស្ដុាង និងព័ត៌មានៅបឱ្រយនគរបាល និងតុលាការ  

ាក់ព័ន្ធនឹងករណីកូនរបស់ខ្ញុំ។ ព័ត៌មានន្រះផ្តល់ជូនត្រឹមត្រ 

លទ្ធផលន្រការពិនិត្រយន្រះប៉ុណ្ណ្រះ។

ហត្ថល្រខាអ្នកមានសិទ្ធិប្រទាន៖ កាលបរិច្ឆ្រទ៖
 
ឈ្ម្រះសក្រសី៖
 
ហត្ថល្រខាសក្រសី៖ កាលបរិច្ឆ្រទ៖
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 បែបបទគំរូនែការពែមពែៀង

ការសមា្ង្រត់     កូដ៖

ឈ្ម្រះកន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសុខភាព៖ ___________________________________

ខ្ញុំ (ឈ្ម្រះ) ___________________ ព្រមព្រៀងឱ្រយកន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសុខភាពដូចមាន 

ឈ្ម្រះខាងលើ ធ្វើការថ្រទាំក្នុងកម្រិតដូចខាងក្រ្រម មកលើខ្លួនខ្ញុំ (កុមារអាយុ១៦ឆ្ន្រំ

ឡើងៅប)______________________ ៖ 

មាន មិនមាន

ការពិនិត្រយជំងឺ រាប់បញ្ចគូលការពិនិត្រយត្រគៀកផងដ្ររ

ការប្រមូលភស្ដុាងដូចជាសំណកសរធាតុរាវពីរាងកាយការ 

ប្រមូលសំលៀកបំាក់ សរស្រសក់ វត្ថុដ្រលកុមារក្រញ៉្រជាប ់

ក្នុងក្រចក ឬ ការកាត់ក្រចកដ្រ សំណកឈាម និងរូបថត។

ការផ្ដល់ភស្ដុាង និងព័ត៌មានៅបឱ្រយនគរបាល និងតុលាការ  

ាក់ព័ន្ធនឹងករណីកូនរបស់ខ្ញុំ។ ព័ត៌មានន្រះផ្តល់ជូនត្រឹមត្រ 

លទ្ធផលន្រការពិនិត្រយន្រះប៉ុណ្ណ្រះ។

ហត្ថល្រខាអ្នកមានសិទ្ធិប្រទាន៖ កាលបរិច្ឆ្រទ៖

 

ឈ្ម្រះសក្រសី៖

 

ហត្ថល្រខាសក្រសី៖ កាលបរិច្ឆ្រទ៖
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 បែបបទគំរូសមែែប់សាកសួរអំពីបែវត្តិជំងឺ និងការពិនិតែយ 
ការសមា្ង្រត់     កូដ៖

បាបបទសមាាប់សាកសួរអំពីបាវត្តិជំងឺ និងការពិនិតាយ

តើបងអាចសួរប្អូន សំណួរខ្លះៗបានទ្រ ដើម្របីឱ្រយយើងអាចសម្រ្រចបានថ តើអាចជួយ 

ប្អូនបានោយរបៀបណ? បងដឹងថមានរឿងខ្លះ ពិបាកនិយយ។ សូមប្អូនព្រយាយម 

ឆ្លើយសំណួរ។ ប៉ុន្ដ្រប្អូនមិនចាំបាច់ឆ្លើយទ្រ ប្រសិនបើពិបាកខា្ល្រំង។

១. ព័ត៌មានទូទៅ
ឈ្ម្រះកន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសុខភាព៖

កាលបរិច្ឆ្រទ និងម៉្រងន្រការពិនិត្រយ៖
______ / ______ / ______ / ______ /
   ថ្ង្រ           ខ្រ          ឆ្ន្រំ       ម៉្រង

ឈ្ម្រះបុគ្គលិកព្រទ្រយ៖

នាមត្រកូលរបស់កុមារ៖ នាមខ្លួន៖

ថ្ង្រខ្រឆ្ន្រំកំណើត៖
______ / ______ / ______ / ______ /
   ថ្ង្រ           ខ្រ          ឆ្ន្រំ       ម៉្រង

ភ្រទ៖
£ ប្រុស
£ ស្រី

ឈ្ម្រះរបស់ឪពុកមា្ដ្រយឬអាណព្រយាបាល 
ស្របច្របាប់៖

ស្ថ្រនភាពសុីវិលរបស់ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ
អាណព្រយាបាលស្របច្របាប់៖
£ កូនក្នុងបន្ទុក
£ នៅលីវ
£ រៀបការរួច
£ ល្រងលះ
£ ម្រមា៉្រយ/ោះមា៉្រយ

អាសយដ្ឋ្រន៖ ល្រខទូរស័ព្ទ៖

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផ្រស្រងៗទៀត៖

បុគ្គលដទ្រទៀតដ្រលមានវត្តមានផងដ្ររ ដើម្របីធ្វើការពិនិត្រយ (ប្រសិនបើមាន)៖

ឈ្ម្រះរបស់សក្រសីដ្រលបានឃើញអំពើហិង្រសា 
(ប្រសិនបើមាន)៖

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសក្រសី (ប្រសិនបើដឹង)៖
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២. បាវត្តិជំងឺ

បញ្ហ្រសុខភាពដ្រលកំពុងមាន

តើប្អូន(កុមារ)កំពុងមានបញ្ហ្រសុខភាពអ្វី ដ្ររឬទ្រ?    £  មាន   £  មិនមាន

ប្រសិនបើ"មាន" តើមានបញ្ហ្រអ្វីខ្លះ? តើប្អូន (កុមារ) 

មានបញ្ហ្រសុខភាពន្រះយូរប៉ុណ្ណ្រហើយ?

តើប្អូន (កុមារ) មានប្រតិកម្មៅបនឹងអ្វី ដ្ររឬទ្រ?  £   មាន   £  មិនមាន

ប្រសិនបើមាន តើមានប្រតិកម្មនឹងអ្វីខ្លះ?

តើប្អូន (កុមារ) កំពុងល្របថ្ន្រំឱសថបូរាណ ឬ ថ្ន្រំទឹកអ្វីដ្ររឬទ្រ?   £  មាន    £  មិនមាន

ប្រសិនបើល្រប តើថ្ន្រំប្រភ្រទណដ្រលប្អូន (កុមារ) បានល្រប? តើប្អូន (កុមារ) 

ឈប់ល្របថ្ន្រំនៅព្រលណ?

តើប្អូន (កុមារ) ធា្ល្រប់ទទួលថ្ន្រំបង្ក្ររសម្រ្រប់....

...ត្រាណូស? £  ធា្ល្រប់នៅព្រលណ? ថ្ង្រ____ /ខ្រ____ / ឆ្ន្រំ_____

 £  មិនធា្ល្រប់   £  មិនដឹង

...រលាកថ្លើម? £  ធា្ល្រប់នៅព្រលណ? ថ្ង្រ____ / ខ្រ____ / ឆ្ន្រំ_____

 £  មិនធា្ល្រប់   £  មិនដឹង

ស្ថ្រនភាពន្រម្ររោគអ្រដស៍ និងជំងឺអ្រដស៍

តើប្អូន (កុមារ) ធា្ល្រប់ធ្វើត្រស្ដឈាមរកម្ររោគអ្រដស៍ ដ្ររឬទ្រ? £  ធា្ល្រប់នៅព្រលណ? 

ថ្ង្រ____ / ខ្រ____ / ឆ្ន្រំ_____

£ មិនធា្ល្រប់

ប្រសិនបើ "ធា្ល្រប់" តើបងអាចសុំសួរអំពីលទ្ធផលបានទ្រ? £ អវិជ្ជមាន

 £ វិជ្ជមាន

 £ មិនប្រ្រប់
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៣. ការរៀបរាប់អំពីហាតុការណ៍

ការបរិច្ឆ្រទន្រ ហ្រតុការណ៍៖ ថ្ង្រ__ /ខ្រ__ / ឆ្ន្រំ__ ម៉្រងដ្រលហ្រតុការណ៍បានកើតឡើង៖

តើប្អូនអាចប្រ្រប់បងបានទ្រ ថតើមានរឿងអ្វីកើតឡើង? កត់ត្រ្រការពណ៌នារបស់កុមារ (ឬ 
របស់ឪពុកមា្ដ្រយ ឬ អាណព្រយាបាល) អំពីហ្រតុការណ៍ ោយកត់យកការដកស្រង់សម្តីឱ្រយ 
បាន លម្អិតបំផុតដូចដ្រលអាចធ្វើៅបបាន។ ត្រូវចាំថ មិនត្រូវបង្ខំកុមារឱ្រយនិយយ ឬ ដក ់
សមា្ព្រធឱ្រយ កុមារប្រ្រប់រឿងលម្អិតឡើយ។

តើធា្ល្រប់មានរឿងប្របន្រះកើតឡើងពីមុនមក ដ្ររឬទ្រ?   £  ធា្ល្រប់    £  មិនធា្ល្រប់

ប្រសិនបើ "ធា្ល្រប់" តើវាកើតឡើងនៅព្រលណ? ថ្ង្រ____ /ខ្រ____ / ឆ្ន្រំ_____

តើបុគ្គលដដ្រលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តឬ?   £  បាទ/ចាស៎   £  ទ្រ

អំពើហិងាសាផ្លូវកាយ មាន មិនមាន មិនចាបាស់ រៀបរាប់អំព ី
បាភាទនិងទីតាំង 
នៅលើរាងកាយ

ដូចជា (វាយដំ ខំា បោចសក់ ធ្វើឱ្រយរលាក  
ការបាក់ឆ្អឹងជាដើម...)

£ £ £

ប្រើប្រ្រស់មធ្រយាបាយត្រួតត្រ្រ £ £ £

ប្រើអាវុធ £ £ £

ាក់ព័ន្ធការប្រើគ្រឿងញៀន/ គ្រឿងស្រវឹង £ £ £

ការមិនអើពើ មាន មិនមាន មិនចាបាស់ សូមរៀបរាប់

ដូចជា (ការបង្អត់អារារ មិនព្រយាបាល 
ជំងឺជាដើម)

£ £ £

អំពើហិងាសាផ្លូវចិត្ត មាន មិនមាន មិនចាបាស់ សូមរៀបរាប់

ការរំលោភបំានោយាក្រយសំដីចំនួន 
មួយលើក (ឬដទ្រទៀត)

£ £ £

ការរំលោភបំានោយាក្រយសំដីជាបន្ត 
បនា្ទ្រប់ (ឬដទ្រទៀត)

£ £ £



141

ការបាទូសការ្តិ៍ភាទ (ក្មតាងសាី)

ការស៊កបញ្ចូល
ជនល្មើសបានប្រទូសក្ររ្តិ៍ភ្រទកុមារោយ៖

មាន មិនមាន មិនចាំ រៀបរាប់ (ទា្វារមាស 
រន្ធគូទ មាត់)
កុមារបានរងការ 

ប្រទូសក្ររ្តិ៍ភ្រទនៅ 

លើផ្ន្រកន្រះន្រ 

រាងកាយរបស់នាង

លិង្គ £ £ £

ដ្រ £ £ £

ម្រ្រមដ្រ £ £ £

អណ្ត្រត £ £ £

វត្ថុផ្រស្រងទៀត (រៀបរាប់) £ £ £

ការច្រញទឹកកាម £ £ £

ប្រើស្រ្រមអនាម័យ £ £ £

ការបាទូសការ្តិ៍ភាទ (ក្មតាងបាុស)

ការស៊កបញ្ចូល
ជនល្មើសបានប្រទូសក្ររ្តិ៍ភ្រទកុមារោយ៖

មាន មិនមាន មិនចាបាស់ រៀបរាប 
(រន្ធគូទ មាត់)
កុមារបានរងការ 

ប្រទូសក្ររ្តិ៍ភ្រទនៅ 

លើផ្ន្រកន្រះន្រ 

រាងកាយរបស់ាត់

លិង្គ £ £ £

ដ្រ £ £ £

ម្រ្រមដ្រ £ £ £

អណ្ត្រត £ £ £

វត្ថុផ្រស្រងទៀត (រៀបរាប់) £ £ £
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ការច្រញទឹកកាម £ £ £

ប្រើស្រ្រមអនាម័យ £ £ £

ការស៊កបញ្ចូល
កុមារបានរងការប្រទូសក្ររ្តិ៍ភ្រទ ោយ 

ប្រើប្រ្រស់ផ្ន្រកន្រះន្ររាងកាយរបស់កុមារា

មាន មិនមាន មិនចាបាស់ រៀបរាប់ (ទា្វារមាស 
រន្ធគូទ មាត់ ឬ  
តាមអ្វផីាសាងទៀត)
ជនប្រព្រឹត្តបានបង្ខ ំ

ឱ្រយកុមារដក់លិង្គ 

បញ្ចគូលៅបក្នុងផ្ន្រក 

ន្រះន្ររាងកាយរបស់ 

ាត់ ឬ ដក់ចូល 

ៅបក្នុងវត្ថុអ្វីមួយ

លិង្គ £ £ £

ការបាញ់ទឹកកាម £ £ £

ការប្រើស្រ្រមអនាម័យ £ £ £

វិធានការដាលានអនុវត្ត (របស់កុមារ) បនា្ទប់ពីការបាទូសការ្តិ៍ភាទ
បនា្ទ្រប់ពីរឿងន្រះកើតឡើង តើប្អូន (កុមារ) មាន.....

ក្អួត? £  ចាស៎   £  ទ្រ

នោម? £  ចាស៎   £  ទ្រ

បត់ជើងធំ? £  ចាស៎   £  ទ្រ

ដុសធ្ម្រញ? £  ចាស៎   £  ទ្រ

លាងសមា្អ្រតមាត់? £  ចាស៎   £  ទ្រ

ផ្ល្រស់សម្លៀកបំាក់? £  ចាស៎   £  ទ្រ

លាងសមា្អ្រតខ្លួន ឬងូតទឹក? £  ចាស៎   £  ទ្រ

ប្រើសំឡីអនាម័យ ឬបន្ទះសំឡី (សម្រ្រប់ក្ម្រងស្រី) £  ចាស៎   £  ទ្រ
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៤. បាវត្តិោគសា្តី

ការបាើមធាយាាយពនាយារកំណើត

សំណួរទំាងន្រះសម្រ្រប់សួរៅបក្ម្រងស្រពី្រញវ័យដ្រលធា្ល្រប់រងការរំលោភបំានផ្លវូភ្រទត្របុ៉ណ្ណ្រះ

តើប្អូនកំពុងប្រើមធ្រយាបាយពន្រយារកំណើតដ្ររឬទ្រ? £  ទ្រ

 £  កងដក់ក្នុងស្របូន

 £  ថ្ន្រំគ្រ្រប់

 £  ថ្ន្រំចាក់

 £  ការបញ្រឈប់កំណើត

 £  ស្រ្រមអនាម័យ

 £  ផ្រស្រងៗ (ចូររៀបរាប់)៖

នៅព្រលដ្រលហ្រតុការណ៍កើតទ្របើង តើប្អូនកំពុងប្រើបា្រស់មធ្រយាបាយន្រះឬទ្រ?

£  ចាស៎  £  ទ្រ

ការមករដូវ និងការមានផ្ទាពោះ សំណួរទាំងនាះសម្រ្រប់សួរៅបក្ម្រងស្រីព្រញវ័យដ្រលធា្ល្រប់ 

រងការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទត្រប៉ុណ្ណ្រះ

តើប្អូនមករដូវចុងក្រ្រយនៅព្រលណ?  ថ្ង្រ______ / ខ្រ_______ / ឆ្ន្រំ________

នៅព្រលហ្រតុការណ៍កើតឡើង តើប្អូនកំពុងមករដូវ ដ្ររឬទ្រ?  £  ចាស៎  £  ទ្រ

តើប្អូនគិតថប្អូនអាចមានផ្ទ្រោះដ្ររឬទ្រ?  £  ចាស៎  £  ទ្រ

ប្រសិនបើឆ្លើយថ " ចាស៎"  សូមបញ្ជ្រក់ចំនួនសបា្ដ្រហ៍ន្រការមានផ្ទ្រោះ៖_______សបា្ដ្រហ៍

តើប្អូនធា្ល្រប់មានផ្ទ្រោះទ្រ?  £  ចាស៎  £  ទ្រ

ប្រសិនបើ "ចាស៎" តើធា្ល្រប់មានប៉ុនា្មនដង៖ ______ដង

តើលទ្ធផលន្រការមានផ្ទ្រោះចុងក្រ្រយរបស់ប្អូន ដូចម្ដ្រចដ្ររ? 

£  បានផ្តល់កំណើតដល់កូន

£  កូនស្ល្រប់ក្នុងោះ

£  រលូត

£  រំលូត

£  ផ្រស្រងៗ (សូមរៀបរាប់)



144

បាវត្តិការរួមភាទដាលយល់ពាម

(សួរសំណួរទំាងន្រះ លុះត្រ្រណត្រសំណកត្រវូបានយកៅបវិភាគ DNA ចំោះករណីប្រទូស 

ក្ររ្តិ៍ភ្រទ ឬការរំលោភបំានផ្លូវភ្រទ និងក្នុងករណីដ្រលបានទទួលការយល់ព្រមបញ្ជូនៅប 

នគរបាល ឬៅបតុលាការ។ ចម្លើយៅបនឹងសំណួរទាំងន្រះ ជាមួយនឹងសំណក DNA ដ្រល 

បានរកឃើញលើខ្លួនរបស់កុមារ នឹងត្រូវយកៅបប្រើក្នុងតុលាការ។ សំណួរទាំងន្រះគឺសម្រ្រប ់

ទាំងកុមារា និងកុមារី។)

តើប្អូនបានព្រមព្រៀងរួមភ្រទចុងក្រ្រយនៅព្រលណ? ថ្ង្រ_____ / ខ្រ_____ / ឆ្ន្រំ________

តើាត់ជានរណ? £  ប្តី/ប្រពន្ធ

 £  មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី

 £  ជនប្ល្រកមុខ

 £  ផ្រស្រងៗ៖__________________

៥. ការពិនិតាយពីកាបាលដល់ចុងជើង

ទម្ងន់៖ កម្ពស់៖ ដំណក់កាលព្រញវ័យ £  មុនព្រញវ័យ

 £  ព្រញវ័យ

 £  ចាស៎់ទុំ

ចង្វ្រក់ជីពចរ៖ សមា្ព្រធឈាម៖ ចង្វ្រក់ន្រដំណកដង្ហើម៖ សីតុណ្ហភាព៖

លទ្ធផលនាការពិនិតាយរាងកាយ

រៀបរាប់ក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនូវទីាំងជាក់លាក់ន្ររបួសស្នមជាំស្ន្រមក្រហម (សញ្ញ្រន្រ 

ការហូរឈាមក្រ្រមស្រប្រក) ជាដើម។ កត់ត្រ្រប្រភ្រទទំហំ ពណ៌ទម្រង់ និងព័ត៌មានលម្អិត 

ផ្រស្រងទៀត។ ត្រវូមានភាពអព្រយាក្រតឹ្រយ។ មិនត្រវូបកស្រ្រយលទ្ធផលទ្រ។ កត់ត្រ្រលទ្ធផលដ្រល 

អ្នកបានរកឃើញក្នងុប្រអប់សមស្របខាងក្រ្រម។ ប្រសិនបើា្ម្រនរបួសលើផ្រ្នកជាក់លាក់ណ 

មួយលើដងខ្លួនទ្រ សូមសរស្ររបញ្ជ្រក់យ៉្រងដូច្ន្រះ មិនត្រូវទុកប្រអប់នៅទំន្ររចោលទ្រ។ 

ជាចុងក្រ្រយ គូររូបទីាំងរបួសដ្រលអ្នកឃើញនៅលើរូបភាពដងខ្លួនដ្រលមានភា្ជ្រប់ជូន។

ក្របាលនិងមុខ មាត់និងច្រមុះ

ភ្រ្នកនិងត្រចៀក ក និងបំពង់ក

ទ្រូង ខ្នង
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ោះ កំប៉្រះគូទ

ដ្រនិងប្រអប់ដ្រ ជើងនិងប្រអប់ជើង

៦. ការពិនិតាយបាដាប់ភាទ និងរន្ធគូទ

លទ្ធផលនាការពិនិតាយរាងកាយ

រៀបរាប់ក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ នូវទីាំងជាក់លាក់ន្ររបួស ស្នមជាំ ស្ន្រមក្រហម (សញ្ញ្រន្រ 

ការហូរឈាមក្រ្រមស្រប្រក) ជាដើម។ កត់ត្រ្រប្រភ្រទ ទំហំ ពណ៌ ទម្រង់ និងព័ត៌មានលម្អិត 

ផ្រស្រងទៀត។ ត្រវូមានភាពអព្រយាក្រតឹ្រយ។ មិនត្រវូបកស្រ្រយលទ្ធផលទ្រ។ កត់ត្រ្រលទ្ធផលដ្រល 

អ្នកបានរកឃើញក្នុងប្រអប់សមស្របខាងក្រ្រម។ ប្រសិនបើា្ម្រនរបួសលើផ្រ្នកជាក់លាក ់

ណមួយលើប្រដប់ភ្រទទ្រនោះ សូមសរស្ររបញ្ជ្រក់យ៉្រងដូច្ន្រះ មិនត្រូវទុកប្រអប់នៅទំន្ររ 

ចោលទ្រ។ 

យោនី / បោ្ល្រកពងស្វស រន្ធយោនី និងសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ រន្ធគូទ

ទា្វរមាស/លិង្គ មាត់ស្របូន ការបើកពិនិត្រយរន្ធគូទ និងយោនី?

មានភស្តុាងបង្ហ្រញថមានដច់រលាត់ប្រដប់ភ្រទរបស់ស្ត្រី ឬទ្រ?  £  ចាស៎  £  ទ្រ

ទីាំងរបស់អ្នកជំងឺ (គ្រងផ្ង្ររ ផ្ក្រប់ ឱបជង្គង់ គ្រងចំហៀង អង្គុយលើភៅ្ល្ររបស់អ្នកថ្រទាំ)

សម្រ្រប់ការពិនិត្រយប្រដប់ភ្រទ សម្រ្រប់ការពិនិត្រយរន្ធគូទ

៧. ការពាយាាលតាមវាជ្ជបញ្ជា

ការពាយាាល មាន គ្មាន បាភាទ និងមតិោបល់

ការបង្ក្ររ/ការព្រយាបាលជំងឺកាមរោគ £ £

ថ្ន្រំការារកំណើតបនា្ទ្រន់ £ £

ការព្រយាបាលរបួស £ £

ថ្ន្រំបង្ក្ររជំងឺត្រាណូស £ £

ថ្ន្រំបង្ក្ររជំងឺថ្លើមប្រភ្រទ ប្រ £ £

វិធីបង្ក្ររម្ររោគអ្រដស៍ក្រ្រយព្រលប្រឈម 
នឹងការឆ្លង

£ £

ផ្រស្រងៗ £ £
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៨.ការសុើបអង្កាតដាលានធ្វើរួច

អាចមានដូចជា៖ ការធ្វើត្រស្តទឹកនោមរកការមានផ្ទ្រោះការពិនិត្រយមីក្រទូស្រសន៍ ការត្របាល់យក 

សំណកពីទា្វ្ររមាស ឬ ការត្របាល់យកសំណកពីរន្ធគូទ ដូចជាទឹកកាម ឈាម ឬសរធាត ុ

ផ្រស្រងទៀត។

បាភាទនាការធ្វើ 

តាស្ត និងទីតាំងលើ 

ដងខ្លួន (បាសិន 

បើពាក់ព័ន្ធ)

ានពិនិតាយ / បញ្ជូនទៅមន្ទីរ 

ពិសោធន៍

ឈ្មាះមន្ទីរ  

ពិសោធន ៍

(បាសិន  

បើពាក់ព័ន្ធ)

លទ្ធផល
ភា្ជប់លទ្ធផលច្រញ 

ពីមន្ទីរពិសោធន ៍

ប្រសិនបើាក់ព័ន្ធ

£  បានពិនិត្រយ

£  បញ្ជូនៅបមន្ទីរពិសោធន៍

£  បានពិនិត្រយ

£  បញ្ជូនៅបមន្ទីរពិសោធន៍

£  បានពិនិត្រយ

£  បញ្ជូនៅបមន្ទីរពិសោធន៍

៩. ការយកភស្តុតាង

ខ្ចគប់សំណកនីមួយៗក្នុងកញ្ចគប់ឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ។ មិនត្រូវរក្រសាទុកសំណកនៅក្នុងថង់ផ្ល្រស្ទិច 

ឡើយ ព្រ្រះវាអាចធ្វើឱ្រយខូចសំណក។ រក្រសាទុកសំណកក្នុងកញ្ចគប់ក្រដសថ្មី ដ្រលស្អ្រត  

ប៉ុណ្ណ្រះ។

បាភាទ និងទីតាំង

(លើរាងកាយ)

កាលបរិច្ឆាទបាមូល រកាសាទុកនៅទីតាំង 

(ាទ-ចាស៎/ទា 

និងនៅកន្លាងណា)

ផ្ញើទៅ (ាទ-

ចាស៎/ទា និងទៅ 

កន្លាងណា)

ថ្ង្រ___ / ខ្រ___ / ឆ្ន្រំ_____

ថ្ង្រ___ / ខ្រ___ / ឆ្ន្រំ_____

ថ្ង្រ___ / ខ្រ___ / ឆ្ន្រំ_____
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១០. ការបញ្ជូន និងការតាមដាន

តើកុមារ ឬ អ្នកថ្រទាំរបស់កុមារបានរាយការណ៍អំពីហ្រតុការណ៍

ន្រះៅបនគរបាល ដ្ររឬទ្រ?

£  បាទ/ចាស៎  £  ទ្រ

ប្រសិនបើឆ្លើយថ "ទ្រ" តើកុមារ ឬ អ្នកថ្រទាំរបស់កុមារ មាន 

គម្រ្រងរាយការណ៍អំពីហ្រតុការណ៍ន្រះៅបនគរបាល ដ្ររឬទ្រ?

£  បាទ/ចាស៎  £  ទ្រ

តើកុមារមានសុវត្ថិភាពរួចផុតពីការរំលោភបំានបន្ថ្រមទៀត ហើយឬនៅ?

£  បាទ/ចាស៎  £  ទ្រ

ខាងក្រ្រមន្រះជាានិភ័យទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពដ្រលបាន កំណត់រកឃើញ៖

£ អ្នកថ្រទាំរបស់កុមារមិនអាច ឬនឹងមិនការារកុមារ ឱ្រយរួចផុតពីការរំលោភបំានបន្ថ្រម

ទៀតឡើយ។

£ ជនប្រព្រឹត្តរស់នៅជាមួយកុមារ ឬអាចងយស្រួលចូលៅបជិតកុមារនៅឯផ្ទះ។

£ កុមារខា្ល្រចសមាជិកគ្រួសរ និងមិនចង់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។

£ មូលហ្រតុផ្រស្រងៗ (សូមបញ្ជ្រក់)៖

តើកុមារមានកន្ល្រងដ្រលមានសុវត្ថិភាពដើម្របីៅប ឬទ្រ? £  បាទ/ចាស៎  £  ទ្រ

តើមាននរណអមដំណើរមកជាមួយកុមារ ឬទ្រ? £  បាទ/ចាស៎  £  ទ្រ

តើមានផ្តល់ការពិគ្រ្រះយោបល់អ្វីខ្លះ៖

តើមានការបញ្ជូនបន្តទៀត (ឧទាហរណ៍ សម្រ្រប់ការថ្រទាំសុខភាពបន្ថ្រមទៀត ស្រវាការារ 

កិច្ចគាំទ្រចិត្តសង្គម។ល។) ឬទ្រ?

£  បាទ/ចាស៎  £  ទ្រ

ប្រសិនបើឆ្លើយថ "បាទ/ចាស៎" តើបានធ្វើការបញ្ជូនៅបណខ្លះ?

ឈ្ម្រះភា្ន្រក់ងរ ឬ អង្គការ ោលបំណងន្រការបញ្ជូន (ឧទាហរណ៍ ស្រវាចំោះវិបត្ត ិ

នានាការាំទ្រចិត្តសង្គម និងការពិគ្រ្រះយោបល់ ការថ្រទាំ 

បន្ត ការស្ដ្ររនីតិសម្របទា  និងសមាហរណកម្ម)

តើការបន្តាមដនមានការព្រមព្រៀងជាមួយកុមារ និង 

អ្នកថ្រទាំកុមារ ឬទ្រ?

£  បាទ/ចាស៎  £  ទ្រ

កាលបរិច្ឆ្រទន្រការពិនិត្រយបនា្ទ្រប់: ថ្ង្រ__ / ខ្រ___/ ឆ្ន្រំ____
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ឈ្មាះ និងហត្ថលាខារបស់អ្នកផ្ដល់សាវាថាទំាសុខាពដាលធ្វើការពិនិតាយ 

និងសមា្ភាសន៍៖

ឈ្ម្រះ៖

មុខតំណ្រង

ហត្ថល្រខា:

កាលបរិច្ឆ្រទ៖ ថ្ង្រ________ / ខ្រ________/ ឆ្ន្រំ_______
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 គំនូសតាងដងខ្លួន
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សា្តាប់

ស្ត្រប់កុមារោយយកចិត្តទុកដក់ោយមានការយល់ចិត្ត និងមិនចាំបាច់កាត ់

ស្រចក្ដីអ្វីឡើយ។

សាកសួរអំពីសាចក្តីតាូវការ និងការពាួយារម្ភននានា

ោះស្រ្រយ និងឆ្លើយតបៅបនឹងស្រចក្តីត្រូវការ និងការព្រួយបារម្ភនានា ក្នុងនោះរួម 

មានស្រចក្តីត្រូវការផ្លូវចិត្ត ផ្លូវកាយ សង្គម និងស្រចក្តីត្រូវការជាក់ស្ត្រងនានា។

បញ្ជាក់ថ តាឹមតាូវ

បញ្ជ្រក់ៅបកាន់កុមារថអ្នកជឿ និងយកចិត្តទុកដក់លើស្ថ្រនភាពរបស់ពួកគ្រយ៉្រងខា្ល្រងំ។ 

ត្រូវបញ្ជ្រក់ៅបកាន់កុមារថ កុមារមិនម្រនជាអ្នកដ្រលត្រូវរងការស្តីបនោ្ទ្រសឡើយ។ 

ប្រ្រប់កុមារថពួកគ្រមានស្រចក្តីកា្ល្រាន និងកំពុងធ្វើរឿងដ្រលត្រឹមត្រូវហើយ ដ្រល 

ា៊្រននិយយពីការរំលោភបំាន។

ពងាឹងសុវត្ថិាព

ប្រសិនបើមានានិភ័យផ្ន្រកសុវត្ថភិាពចំោះមុខ សូមសួរកុមារអំពីអ្វដី្រលពួកគ្រត្រវូ 

ការដើម្របីឱ្រយមានអារម្មណ៍ថមានសុវត្ថិភាព។ ត្រូវរក្រសាការសមា្ង្រត់។ ោរពាមបំណង 

ប្រ្រថ្ន្ររបស់កុមារ ប៉ុន្ត្រត្រូវសន្រយាត្រអ្វីដ្រលអ្នកអាចធ្វើបានត្របុ៉ណ្ណ្រះ (ឧទាហរណ៍  

មិនត្រូវយល់ព្រម រក្រសាការសមា្ង្រត់ចំោះអ្វីដ្រលកុមារបាននិយយ ព្រ្រះអ្នកអាចត្រូវ 

ច្រករំល្រកព័ត៌មានមួយចំនួនដ្រលពួកគ្រផ្តល់ឱ្រយអ្នកដើម្របីរក្រសាសុវត្ថិភាពដល់ពួកគ្រ)។

គំទា

លើកទឹកចិត្តកុមារឱ្រយទទួលយកការាំទ្រពីមនុស្រសដ្រលមានសុវត្ថភិាពដ្រលអាចជួយ 

ដល់ពួកគ្របាន។ ាំទ្រកុមារាមរយៈការផ្រសាភា្ជ្រប់ពួកគ្រៅបនឹងស្រវា និងការាំទ្រផ្ន្រក 

សង្គម។
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ការសាកសួរអំពីអំពើហិងាសា សំនួរដើមាបីវាយតម្លាគាាះថ្នាក់ា្លាមៗ

អ្នកអាចនិយាយថ៖ អ្នកអាចសួរថ៖

 "ប្អូនពិតជាកា្ល្រានខា្ល្រំងណស់ដ្រល 
ា៊្រនប្រ្រប់បងអំពីរឿងន្រះ"។

 "បងជឿលើប្អូន"។
 "បងពិតជាសោកស្ដ្រយខា្ល្រំងណស់ 
ដ្រលរឿងន្រះកើតឡើងចំោះប្អូន"

 "ប្អូនមិនត្រូវរងការស្ដីបនោ្ទ្រសទ្រ ន្រះ 
មិនម្រនជាកំហុសរបស់ប្អូនទ្រ"។

 "ប្អូនមិនម្រនមានត្រមា្ន្រក់ឯងទ្រ រឿង 
ន្រះក៏កើតឡើងចំោះក្ម្រងស្រី និង 
ក្ម្រងប្រុសដទ្រទៀតដ្ររ។"

 "ប្អូនធ្វើត្រឹមត្រូវហើយដ្រលនិយយ 
អំពីរឿងន្រះ"។

 "តើមាននរណនៅផ្ទះធ្វើឱ្រយប្អូន 
ភិតភ័យ ដ្ររឬទ្រ?"

 "តើមនុស្រសដ្រលធ្វើបាបប្អូន រស់នៅ 
ក្នុងផ្ទះជាមួយប្អូនម្រនទ្រ?"

 "តើប្អូនដ្រលមានអារម្មណ៍ថភ័យ  
ខា្ល្រចព្រលនៅក្រ្រផ្ទះដ្ររឬទ្រ...... 
ប្រសិនបើដូច្ន្រះ តើប្អូនមានអារម្មណ ៍
ភ័យខា្ល្រចព្រលនៅកន្ល្រងណ?"

 "តើប្អូននឹងបន្តជួបមនុស្រសដ្រលធ្វើបាប 
ប្អូនទៀតឬទ្រ?"

 "តើមនុស្រសដ្រលធ្វើបាបប្អូនបាន គំរាម 
ប្អូនក្នុងទម្រង់ណមួយ ដ្ររឬទ្រ?

អ្នកអាចសួរថ៖

 "ព្រលខ្លះស្ន្រមរបួសដូចជាស្ន្រមរបួស 
របស់ប្អូនគឺោយសរត្រូវវាយនឹងវត្ថ ុ
អ្វីមួយ (ឬោយសរការវាយដំការ 
ទាត់ធាក់ជាដើម)។ តើរឿងប្របន្រះ 
បានកើតឡើងចំោះប្អូនដ្ររឬទ្រ?"

 "តើមាននរណបង្ខំ ឬដក់សមា្ព្រធប្អូន 
ឱ្រយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភ្រទដ្រល 
ប្អូនមិនចង់ធ្វើ ដ្ររឬទ្រ?"

 "តើប្អូនអាចប្រ្រប់បងបានទ្រ ថតើប្អូន 
មានឈឺចាប់ត្រង់កន្ល្រងណ ដ្ររឬទ្រ?"

អ្នកតាូវវាយតម្លា៖
 "សញ្ញ្រន្រអំពើហិង្រសាដ្រលបានកើត 
ឡើងនៅក្នុងគ្រួសរ។

 លទ្ធភាពដ្រលជនប្រព្រឹត្តអាចចូលៅប 
ជិតកុមារ (ជនប្រព្រឹត្តរស់នៅជាមួយ 
កុមារ ឬ អាចចូលៅបជិតកុមារនៅឯ 
ផ្ទះបានយ៉្រងងយ)។

 សមត្ថភាព និង/ឬ ឆន្ទៈរបស់អ្នកថ្រទំាឬ 
គ្រសួរក្នងុការការារកុមារពីអំពើហិង្រសា 
និងការរំលោភបំានបន្ថ្រមទៀត។

 ការមានអារម្មណ៍ថមានសុវត្ថិភាព 
របស់អ្នកថ្រទាំ និងកុមារ។
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