សេចក្តីណែនាំសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពី វីដេអូ និងករណីសិក្សា

ការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះការបោះបង់កុមារចោលនៅមន្ទីរពេទ្យ
សេចក្តីសង្ខេបអំពី វីដេអូ
មន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌ លសុខភាព គឺជាទីតាំងគន្លឹះដែលមានករណីការបោះបង់កុ
មារចោលច្រើន ជាពិសេសចំពោះកុមារក�ើតមកមានពិការភាព មានជំងឺពីកំណ�ើត
ឬក្នុងករណីមានផ្ទៃពោះមិនបានគ្រោងទុក។ ជារ�ឿយៗ បញ្ហា បោះបង់កុមារ ក�ើ
តមានដោយមានកត្តា ជាសម្ពា ធជាច្រើនដែលគ្រួសារត្រូវជួបប្រទះបូករួមជាមួយ
ភាពរន្ធត់ និងកង្វះព័ត៌មានស្ដីពីពិការភាព ឬជំងឺពីកំណ�ើត និង/ឬការមាក់ងាយ
ដែលជាលទ្ធផលធ្វើឱ្យគ្រួសារមានអារម្មណ៍ថា មិនអាចទទួលយកបាន និងមិន
អាចផ្ដល់ការថែទាំដល់កុមារបាន។
ក្នុង វីដេអូដែលចែកជាពីរផ្នែកនេះ លោក សន សុខជា ធ្វើការពិភាក្សាអំពីកម្ម វិធី
សង្គមកិច្ចក្នុង វិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត ដំណ�ើរការដោយមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរក្នុងប្រទេស
កម្ពុជា ដែលមានបំណងបង្ការ និងឆ្លើយតបចំពោះការបោះបង់ចោលកុមារ ក្នុង
គោលដៅដ�ើម្បីពង្រឹងគ្រួសារឱ្យអាចផ្ដល់ការថែទាំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុមារ។

ក្នុងផ្នែកទីមួយ លោក សុខជា ចែករំលែកទស្សនៈមួយចំនួន ផ្អែកល�ើ
មេរ�ៀនទទួលបានសំខាន់ៗរបស់នាយកដ្ឋានសង្គមកិច្ច ជុំ វិញមូលហេតុដែលនាំឱ្យ
មានការបោះបង់កុមារ រប�ៀបដ�ើម្បីធ្វើការជាមួយគ្រួសារក្នុងការ កំណត់បញ្ហា
និងដោះស្រាយបញ្ហា ឫសគល់ រប�ៀបដ�ើម្បីបង្កការចូលរួម និងប្រាស្រ័យទាក់ទង
ជាមួយគ្រួសារ និងរប�ៀបដ�ើម្បីកំណត់រកសូចនាករហានិភ័យដែលអាចនាំទៅដល់
ការបោះបង់កុមារចោល។
ក្នុងផ្នែកទីពីរ លោក សុខជា ចែករំលែកទស្សនៈមួយចំនួនស្ដីពីរប�ៀបតាមដានរក
គ្រួសារ សម្រាប់ករណីដែលកុមារត្រូវបានបោះបង់ចោលរួចហ�ើយ និង វិធីដ�ើម្បី
កំណត់រកប្រភពព័ត៌មានជាតម្រុយ និងប្រភពព័ត៌មានគន្លឹះសំខាន់ៗ។

ប្រធានបទពិភាក្សា៖

និយាមនិងជំន�ឿតាមបែបវប្បធម៌

ក្នុង វីដេអូនេះ លោក សុខជា បានផ្សារភ្ជាប់បញ្ហា ការបោះបង់កុមារចោលជាមួយ
និយាម និងជំន�ឿតាមបែបវប្បធម៌ ទាំងទាក់ទងជាមួយការយល់ដឹងអំពីបុព្វហេតុ
នៃការបោះបង់កូន និង វិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដ�ើម្បីបង្កឱ្យមានការចូលរួម
និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្រួសារ ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការបង្រួបបង្រួមកុមារ
ជាមួយគ្រួសារវិញ។ លោកទទួលស្គា ល់អំពីភាពចាំបាច់នៃចំណុចនេះចំពោះ
ជោគជ័យ ដោយហេតុថា ឥរិយាបថ និងអាកប្បកិ រិយារបស់ឪពុកម្ដាយ
ឆ្លើយតបចំពោះស្ថា នភាពរបស់ខ្លួន គឺរងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីជំន�ឿ និងនិយាម
បែបវប្បធម៌។ ទាក់ទងជាមួយចំណុចនេះ លោក សុខជា ល�ើកឡ�ើងអំពីភាព
ចាំបាច់ឱ្យអ្នកសង្គមកិច្ច ត្រូវប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្រួសារ ធ្វើយ៉ាងណាដ�ើម្បី
បំបាត់ឧបសគ្គផ្នែកវប្បធម៌ និងផ្នែកសង្គមជាសក្ដា នុពលនានា ដូចជាឋានានុក្រម
ការមាក់ងាយ និងការរ�ើសអ�ើង ដ�ើម្បីឱ្យពួកគេអាចពង្រឹងឱ្យមានទំនាក់ទំនង
ដោយប�ើកចំហ និងទុកចិត្តគ្នា ជាមួយគ្រួសារ។ ក្នុងបរិបទនេះ លោក សុខជា
និយាយថា ក្នុងការងារនេះយ�ើងត្រូវ “ធ្វើការជាមួយគ្រួសារ ប្រៀបដូចជាយ�ើងជា
សមាជិកក្នុងគ្រួសារនោះដែរ”។

កម្រងសិក្ខាកាមសិក្សា - កម្ពុជា

ក្នុងបរិបទរបស់អ្នក៖

ត�ើទំនាក់ទំនងល្អរវាងអ្នកសង្គមកិច្ច ជាមួយអតិថិជន
ត្រូវមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះ ហ�ើយត�ើអ្នកសង្គមកិច្ចចាំបាច់ត្រូវមានទំនាក់
ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយរប�ៀបណា ដ�ើម្បីជំរុញឱ្យមានទំនាក់
ទំនងដ៏ រឹងមាំ? ត�ើមានឧបសគ្គផ្នែកវប្បធម៌ និងផ្នែកសង្គមណាមួយ
(ដូចជាការខ្លាចបាក់មុខ ឬការមិនទុកចិត្តល�ើអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈ)
ដែលគោលវិធីនេះជួយជម្នះ ឬទេ?
ត�ើជំន�ឿ និងនិយាមវប្បធម៌អ្វីខ្លះ ដែលប៉ះពាល់ចំពោះបញ្ហា ដែលអង្គការ
របស់អ្នកកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយ?

ត�ើកម្ម វិធី ឬយុទ្ធនាការរបស់អ្នក ព្យាយាមឆ្លើយតបជាមួយជំន�ឿ
និងនិយាមវប្បធម៌ទាំងអស់នេះ តាមវិធីណាខ្លះ ដ�ើម្បីជះឥទ្ធិពលឱ្យមានការ
ផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិ រិយាក្នុងការឆ្លើយតប ឬអន្តរាគមន៍របស់អ្នក?
ត�ើអង្គការរបស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់និយាមផ្នែកវប្បធម៌ និងគុណតម្លៃណាខ្លះ
ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនជាវិជ្ជមាន អាកប្បកិ រិយាជាវិជ្ជមាន
ឬការអនុវត្តដែលមានលក្ខណៈគួរជាទីចង់បាន?
Better Care Network

ប្រធានបទពិភាក្សា៖

ការតាមរកគ្រួសារ

ក្នុងផ្នែកទីពីរនៃវីដេអូនេះ លោក សុខជា ពន្យល់អំពីជំហាន និងទំហំការងារ
ដែលអ្នកសង្គមកិច្ច ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដ�ើម្បីតាមរកគ្រួសារ និងធានាឱ្យបានថាកុមារ
ត្រូវបានបញ្ជូនទៅទទួលការថែទាំជំនួសរយៈពេលវែងតែក្នុងករណីដែលចាំបាច់
ខានមិនបានប៉ុណ្ណោះ។ លោកបញ្ជា ក់ថា ជោគជ័យភាគច្រើនគឺបានមកពី
ការប្ដេជ្ញា ចិត្ត និងជំន�ឿជ�ឿជាក់របស់អ្នកសង្គមកិច្ច ដោយហេតុថា ជាទូទៅតែងតែ
មានតម្រុយដែលអាចរកឃ�ើញ និងអាចតាមដានរកបន្តទ�ៀតបាន។ ថ្វីប�ើនេះ
ជាការពិតមែនក្ដី ប៉ុន្តែការតាមដានរកតម្រុយទាំងនោះ គឺត្រូវអាស្រ័យល�ើប រិស្ថាន
អំណោយផលដែលមានក្នុងអង្គភាព និងអាទិភាពដែលត្រូវបានផ្ដោ តល�ើការ
វិនិយោគក្នុងការតាមរកគ្រួសារ និងការបង្រួបបង្រួមកុមារជាមួយគ្រួសារវិញ។ ក្នុង
ករណីរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ ការងារនេះ គឺតម្រូវឱ្យមាននាយកដ្ឋានសង្គមកិច្ច
នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងផ្ដល់ធនធានដល់បុគ្គលិក ដ�ើម្បីធ្វើការតាមរកគ្រួសារនៅក្នុង
មន្ទីរពេទ្យ និងក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាអនុវត្តផែនការពង្រឹងគ្រួសារផងដែរ។

ក្នុងបរិបទរបស់អ្នក៖

ត�ើមានកត្តា អំណោយផលអ្វីខ្លះក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នក ដែលគាំទ្របុគ្គលិក
និងអ្នកសង្គមកិច្ច ឱ្យអាចវិនិយោគល�ើការតាមរកគ្រួសារ ការពង្រឹង
គ្រួសារ និងការបង្រួបបង្រួមកុមារជាមួយគ្រួសារវិញ ដ�ើម្បីធានាឱ្យបានថា
មានកិច្ចខិតខំតាមគ្រប់មធ្យោបាយដ�ើម្បីបង្រួបបង្រួមកុមារជាមួយគ្រួសារ
កំណ�ើត ឬរក្សាកុមារជាមួយគ្រួសារកំណ�ើតរបស់ខ្លួន?
ត�ើឧបសគ្គរារាំង (ផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ ធនធាន កម្ម វិធី
ចំណេះដឹងបច្ចេកទេស) អ្វីខ្លះ ដែលដាក់ដែនកំណត់ល�ើសមត្ថភាព
របស់បុគ្គលិក ក្នុងការវិនិយោគឱ្យបានច្រើនល�ើការងារថែរក្សាគ្រួសារ
និងការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារ?

ត�ើចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរ អភិវឌ្ឍ ឬពង្រីកអ្វីខ្លះ ដ�ើម្បីធានាឱ្យបានថា
ការថែទាំជំនួសត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់តែនៅពេលចាំបាច់ និងជាឧត្តម
ប្រយោជន៍របស់កុមារប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយការបំបែកុមារចេញពីគ្រួសារ គឺ
សម្រាប់រយៈពេលខ្លីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន?

ករណីសិក្សា
ឪពុក៖ ខ្ញុំរំភ�ើបណាស់ ពេលខ្ញុំដឹងថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ។
ពេលគភ៌បានប្រាំខែ យ�ើងបានទៅឆ្លុះអេកូ ហ�ើយវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់ថា
កូនរបស់យ�ើងមានសុខភាពល្អ អ្វីៗម�ើលទៅហាក់ដូចប្រក្រតី។ ដល់ពេល
ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅឆ្លងទន្លេ ពេលនោះខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការ។ ខ្ញុំបានទទួល
ទូរសព្ទពីម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំប្រាប់ថា កូនស្រីរបស់ខ្ញុំក�ើតហ�ើយ ប៉ុន្តែនាងឆែបមាត់។
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍តានតឹងភ្លា មៗ និងមិនអាចទទួលយកបាន។ ខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លា ម
ហ�ើយបាននិយាយជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំ។ ខ្ញុំបាននិយាយថា ខ្ញុំមិនដឹងថាត�ើ យ�ើងនឹង
ថែទាំទារកនេះ និងរក្សានាងឱ្យមានជី វិតដោយរប�ៀបណាទេ។
ម្ដាយ៖ ខ្ញុំសែនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង ពេលខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំនឹងមានកូន ប៉ុន្តែពេល
កូនរបស់ខ្ញុំក�ើតមកមានឆែបមាត់ ខ្ញុំហាក់បាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់។ ខ្ញុំរន្ធត់ជាខ្លាំង
ខ្ញុំពុំអាចនិយាយរកនរណាចេញទេ ខ្ញុំមិនដឹងជាត្រូវថែទាំកូននេះយ៉ាងដូចម្ដេច
ហ�ើយខ្ញុំបារម្ភក្រែងតែនាងមិន រស់។ ខ្ញុំបានព្យាយាមបញ្ចុកនាងរយៈពេល
ប៉ុន្មា នថ្ងៃដំបូង ប៉ុន្តែទឹកដោះហូរចេញពីមាត់របស់នាង ហ�ើយនាងចេះតែឈ្លក់
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេ។ អ្នកជិតខាងម្នា ក់បានប្រាប់
ខ្ញុំថា មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរអាចវះកាត់កុមារដែលមានមាត់ឆែប ហ�ើយដល់ពេល
នោះនឹងលែងអីហ�ើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវជ�ឿគេនោះទេ។ ពួកយ�ើងបាននាំកូនមក
មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ គេនិយាយថា គេអាចវះកាត់បានពេលកូនអាយុ ៧ ខែ
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ហ�ើយគេថាច្បាស់ជាគ្មា នបញ្ហា ទេ។ ពួកយ�ើងគិតថា គេគ្រាន់តែនិយាយដ�ើម្បី
លួងលោមយ�ើងប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយពួកយ�ើងមិនជ�ឿគេទេ។ យ�ើងបានសម្រេចចិត្តថា
ជាការល្អគួរតែទុកកូនរបស់យ�ើងនៅមន្ទីរពេទ្យ។
ឪពុក៖ បន្ទា ប់មក អ្នកសង្គមកិច្ចម្នា ក់នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានទំនាក់ទំនងមកពួក
យ�ើង។ គេបានចាប់ផ្ដើមប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយយ�ើង ជួយយ�ើងឱ្យយល់អំពីបញ្ហា
និងធ្វើយ៉ាងណាដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នោះ ដោយបានពន្យល់អំពីការគាំទ្រដែល
ពួកគេអាចផ្ដល់ឱ្យ និងបានជួយយ�ើងឱ្យអាចជម្នះល�ើអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ និង
ក្ដីរន្ធត់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកយ�ើង។ ពួកគេបានប្រាប់យ�ើងឱ្យត្រលប់ទៅម�ើលកូនរបស់
យ�ើងនៅមន្ទីរពេទ្យ ហ�ើយពួកគេចេញថ្លៃសម្រាប់ការធ្វើដំណ�ើរឱ្យយ�ើង។
ម្ដាយ៖ ពេលយ�ើងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ អ្នកសង្គមកិច្ចបានចំណាយពេលជាច្រើននៅ
ជាមួយយ�ើង។ គេបានពន្យល់អំពីកាគាំទ្រទាំងអស់ដែលគេអាចផ្ដល់ឱ្យយ�ើងបាន
រួមទាំងការវះកាត់ និងថ្លៃធ្វើដំណ�ើរសម្រាប់ឱ្យកូនរបស់យ�ើងណាត់ជួបជាមួយពេទ្យ
ព្រមទាំងការគាំទ្រក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ពួកយ�ើង។ គេបានបង្ហាញរូបថត
កុមារដទៃទ�ៀតដ�ើម្បីឱ្យយ�ើងម�ើលឃ�ើញថា បញ្ហា នេះមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចពួកយ�ើងគិតទេ។
ពួកគេបានផ្ដល់ដំបូន្មា ន និងឆ្លើយគ្រប់សំណួររបស់យ�ើងទាំងអស់។ ពួកគេបានផ្ដល់
ដបពិសេសដ�ើម្បីបញ្ចុកកូនរបស់យ�ើង និងបានពន្យល់អំពីរប�ៀបប្រើដបនោះ។ យ�ើង

Better Care Network

នៅតែមិនសូវទាន់ប្រាកដក្នុងចិត្ត ប៉ុន្តែពួកយ�ើងបានសម្រេចចិត្តយកកូនមកផ្ទះ វិញ។
ពួកគេបានល�ើកទឹកចិត្តយ�ើង និងធ្វើឱ្យយ�ើងជ�ឿថា យ�ើងអាចធ្វើបាន។
ឪពុក៖ ដល់គ្រប់ ៧ ខែ យ�ើងនាំកូនរបស់យ�ើងត្រលប់ទៅទទួលការវះកាត់
ល�ើកទីមួយក្នុងចំណោមការវះកាត់ទាំងបីល�ើក។ អ្នកសង្គមកិច្ច និងវេជ្ជបណ្ឌិ
តបានពន្យល់ប្រាប់យ�ើងយ៉ាងលម្អិត អំពីអ្វីដែលនឹងក�ើតមាន ហ�ើយអ្វីដែល
យ�ើងអាចរំពឹងថានឹងម�ើលឃ�ើញ។ ការវះកាត់នោះ បានផលល្អណាស់ យ�ើង
អាចម�ើលឃ�ើញថា កូនរបស់យ�ើងមានសភាពខុសប្លែកពីមុនច្រើន។
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ដល់ពេលនេះ ទ�ើបយ�ើងម�ើលឃ�ើញថា យ�ើងអាចជ�ឿអ្នកសង្គមកិច្ចបានទាំងស្រុង
ព្រោះគ្រប់យ៉ាងដែលគេប្រាប់យ�ើង គឺជាការពិតមែន។ អ្វីដែលពួកគាត់ប្រាប់ គឺពុំ
មែនគ្រាន់តែជាការនិយាយចោលនោះទេ។
ម្ដាយ៖ បន្ទា ប់ពីការវះកាត់ល�ើកទីមួយហ�ើយ ខ្ញុំម�ើលឃ�ើញថា
អ្វីៗនឹងបានប្រស�ើរឡ�ើង ហ�ើយខ្ញុំទុកក្ដីបារម្ភទាំងអស់ចោល ហ�ើយជាល�ើកដំបូង
ដែលខ្ញុំអាចស្រលាញ់កូនរបស់ខ្ញុំអស់ពីដួងចិត្ត។
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