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ការណ្រនាំអំពីគម្រ្រង សុខភាពស្ត្រី 
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គមែែង "សុខភាពស្តែី សុខមាលភាពកន្លែងធ្វើការ" គឺជាគមែែងភាពជាដែគូអន្តរជាតិរយៈពែលបីឆ្នែំរវាង កែុមហ៊ុន ជី.អែស.ខែ (GSK) 
និងអង្គការឃែរ ដែលបានចាប់អនុវត្តនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នែំ ២០១៦ ក្នុងគោលបំណងដើមែបីលើកកម្ពស់សុខភាពមាតា សុខភាពផ្លូវភែទ និង 
សុខភាពបន្តពូជ ក៏ដូចជាអាហារូបត្ថម្ភសមែែប់កម្មការីវ័យក្មែងនៅតាមបណ្ដែរោងចកែចំនួន ១៥ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពែញ។

អង្គការ ឃែរ និងកែុមហ៊ុន GSK បានធ្វើការសហការជាដែគូចាប់តាំងពីឆ្នែំ ២០១១  មកម្លែះតាមរយៈ "កម្មវិធីបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរ
មុខ" (Frontline Health Worker Programme)។ ភាពជាដែគូរបស់យើងមានបំណងលើកកម្ពស់ទាំងបរិមាណ និងគុណភាពរបស់បុគ្គលិក 
សុខាភិបាលជួរមុខ និងលទ្ធភាពទទួលបានសែវាថែទាំសុខភាពនៅតាមសហគមន៍ដាច់សែយាល និងបាត់ឱកាសជាងគែបំផុត។ រហូតមក 
ទល់នឹងសព្វថ្ងែនែះ អង្គការ ឃែរ បានបណ្ដុះបណ្ដែល បុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខចំនួន ៣២.០០០ នាក់ រួចមកហើយនៅទ្វីបអាសុី និង 
អាហ្វែិក ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបែទែសកម្ពុជាផងដែរ ហើយបានជួយគាំទែដល់បែជាជនទាំងអស់បែមាណ៧,៨ លាននាក់ អោយទទួលបាន 
សែវាជំនាញផ្នែកសុខភាពមាតា និងកុមារ។

លោក យ៉ែន នោរឡានឌ័រ
(JAN NOORLANDER)

នាយកស្តីទីបែចាំបែទែស និងជានាយករង 
បែចាំបែទែស ផ្នែកគែប់គែងកម្មវិធី

សារពីនាយកស្តីទី ប្រចាំប្រទ្រស 
អង្គការឃ្ររកម្ពុជា

អង្គការ ឃែរ និងកែុមហ៊ុន GSK បានធ្វើការសហការជាមួយគា្នែចាប់ 
តាំងពីឆ្នែំ ២០១២ ដើមែបីលើកកម្ពស់សែវាសុខាភិបាលដែលមានសមែែប់
ស្តែនីៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា។ ការងាររបស់យើងនៅតាមទីជនបទបានបងា្ហែញ
ឲែយឃើញនូវលទ្ធផលល្ៗអ ជាចែើន ដោយក្នងុនោះ បែជាជនជាង ១០០,០០០ 
នាក់ ដែលរស់នៅក្នងុតំបន់ដាច់សែយាលបំផុតក្នងុខែត្តកោះកុង មានលទ្ធភាព
ទទួលបានសែវាសុខភាពពីមូលដា្ឋែនសុខាភិបាលចំនួន ១៣ កន្លែង ដែល 
យើង បានជួយគាំទែ។

បើទោះបីជាយើងបានផ្លែស់ប្ដរូទិសដៅទៅរកស្តែដីែលធ្វើការនៅតាមតំបន់
ទីកែងុក៏ដោយ បុ៉ន្តែយើងនៅតែអនុវត្តតាមគោលដៅរបស់យើងដដែល។ វា 
ពិត ជា គួរឲែយចាប់អារម្មណ៍ណស់ នៅពែលមើលឃើញថា បទពិសោធន៍ 
របស់   អង្គការ ឃែរ ក្នងុការធ្វើការជាមួយនឹងឧសែសាហកម្មកាត់ដែរ បានជួយ 
បំពែញ បន្ថែមដល់ការងាររបស់កែមុហុ៊ន GSK ក្នងុការគំាទែដល់បុគ្គលិក 
សុខាភិបាលជួរមុខ ជាពិសែសតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់យើងក្នងុការធ្វើការ
ជាមួយ នឹង បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅតាម គិលានដា្ឋែន រោងចកែ និង មណ្ឌល 
សុខភាព សាធារណៈ។

ភាពជាដែគូជាមួយនឹងកែុមហ៊ុន GSK បានផ្ដល់លទ្ធភាពឲែយយើង អាច 
អភិវឌែឍ វិធីសាសែ្តល្អៗ និងបែកបដោយនវានុវត្តន៍ ក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹង
កម្មកររោងចកែកាត់ដែរ ដែលយើងសងែឃឹមថា ទាំងអស់នែះនឹងបន្តផ្ដល់ជា
បែយោជន៍ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ស្តែី ដែលធ្វើការក្នុងឧសែសាហកម្មរោងចកែ 
នែះ ទៅថ្ងែអនាគត។
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ទិសដៅស្នលូរបស់គមែែង "សុខភាពស្តែ ី សុខមាលភាព 
កន្លែងធ្វើការ" គឺផ្តែតជាសំខាន់លើដំណោះសែែយផ្នែកសែវា 
សុខាភិបាល និងឥរិយាបថស្វែងរកសែវាសុខភាព ដើមែបីធានា
បាននូវការធ្វើអោយបែសើរឡើងសុខមាលភាពរបស់កម្មករ 
ក្នុងរយៈពែលយូរអង្វែង។ ដូច្នែះ អង្គការឃែរ កំពុងកែលម្អ 
មូលដា្ឋែនសុខាភិបាល និងបណ្ដះុបណ្ដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាល 
ក៏ដូចជាបង្កើនចំណែះដឹង និងភាពជឿជាក់លើខ្លនួឯង របស់ 
កម្មករ ក្នងុការធ្វើសែចក្តសីមែែចចិត្តដែលល្អសមែែប់សុខភាព។ 
តាមរយៈភាពជាដែគូនែះ អង្គការឃែរ ក៏បានធ្វើការជាមួយនឹង
អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗផែសែងទៀតផងដែរ ដូចជា អ្នកលក់ចំណី 
អាហារ និងអ្នកបញ្ចូលបទភ្លែងទូរស័ព្ទ នៅជិត រោងចកែ ដែល
អាចមានឥទ្ធពិលលើឥរិយាបថរបស់កម្មករ និងលទ្ធផលយូរ 
អង្វែងលើសុខភាពរបស់ពួកគែ។ ចុងកែែយការងារនែះក៏  
មានបំណងជះឥទ្ធិពលលើការរៀបចំគោលនយោបាយ នានា 
តាមរយៈ ការរួមចំណែកដល់ការកសាង និងអនុវត្តបទដា្ឋែន
សុខាភិបាលដែលមានបែសិទ្ធភាពទាំងនៅខាងក្នុង និង ខាង 
កែែ រោងចកែ។

ព័ត៌មានសង្ខ្របចាប់តំាងពីចាប់ដំណើរការ នៅឆ្ន្រំ 
២០១៦ រហូតមកដល់ខ្រ មិថុនា ឆ្ន្រ ំ២០១៨ រួមមាន៖

 � បង្កើតកញ្ចប់អប់រំផ្លែស់ប្តូរឥរិយាបថ ដោយផ្ដែតលើសុខភាពមាតា 
និងអាហារូបត្ថម្ភ  រាប់បញ្ចលូទំាងកម្មវិធីបែកឹែសាតាមបែព័ន្ធអែឡិចតែនិូច
(App) សន្លឹកផ្ទែត់ និងវីដែអូភាគខា្នែតខ្លី ដែលមានចំណងជើងថា 
"អ្នកមា្ដែយសំណង" ដើមែបីសមែួលឲែយមានកិច្ចពិភាកែសាជាមួយនិង 
កម្មករអំពីបញ្ហែសុខភាព។

 � អនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដែល ជជែក!ការការពារ! មធែយោបាយការ
ពារមិនអោយមានផ្ទែពោះដែលមានសែែប់ ជាមួយនឹងកម្មកររោងចកែ 
ដែលក្នងុនោះរួមមាន វគ្គបណ្ដះុបណ្ដែល វគ្គបញ្ចែងំវីដែអូ និងកម្មវិធី 
កំសាន្ត (App) លែបែងសំណួរចម្លើយ។ ការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដែល 
ការហ្វកឹហាត់ ការណែនំា និងការបែកួតបែជែងបោះឆ្នែតជាមួយនឹង 
អ្នកលក់ចំណីអាហារនៅខាងកែែរោងចកែ ដូច្នែះកម្មករអាចទទួល
បានលទ្ធផលយូរអង្វែង ចែញពីការផ្លែស់ប្តូរឥរិយាបថ និងចំណែះ 
ដឹងរបស់អ្នកលក់ចំណីអាហារ ពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យចំណីអាហារ  
និងអាហារូបត្ថម្ភ។

 � គាំទែដល់ការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្ដល់ សែវាសុខាភិបាល 
ជួរមុខ និងការជួសជុលកែលម្អនូវបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកសមែែប់ 
សែវាយុវវ័យបែកបដោយមិត្តភាព នៅតាមមូលដា្ឋែនសុខាភិបាល 
សាធារណៈ ដើមែបីឲែយយុវវ័យអាចទទួលបានសែវាសុខភាពកាន់តែ
ចែើនជាងមុន តាមរយៈការធានាអោយមានការពារដល់សិទ្ធឯិកជន 
និងព័ត៌មានសមា្ងែត់។

 �  ការកែលម្អគិលានដា្ឋែនរោងចកែ និងការបណ្ដះុបណ្ដែលគិលានុបដា្ឋែ
យិកា នៅតាមគិលានដា្ឋែន ដើមែបីឲែយពួកគាត់ អាចផ្ដល់ សែវា ថែទាំ 
សុខភាពកាន់តែបែសើរ  ពែមជាមួយនឹងដំណើរការបែព័ន្ធ បញ្ជូន
ទៅរកសែវាថែទាំនៅខាងកែែដែលសមសែប។ 

 � អនុវត្តសាកលែបងនូវប័ណ្ណដាក់ពិន្ទកុម្មកររោងចកែ ដែលជាផ្នែក មួយ 
នែបែព័ន្ធផ្តល់មតិតែលប់បែបចូលរួម ទៅលើសែវារបស់គិលានដា្ឋែន 
រោងចកែ។

 � អនុវត្តសាកលែបងគោលការណ៍ណែនំាថា្នែក់ជាតិដែលបានកែសមែលួ
ឡើងវិញស្ដីពសីែវាសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភែទយុវវ័យបែកប
ដោយមិត្តភាពរបស់កែសួងសុខាភិបាល នៅតាមមូលដា្ឋែន សុខាភិបាល 
សាធារណៈ ដែលស្ថិតនៅជិតរោងចកែ និងគាំទែដល់ការរៀបចំ 
បញ្ចប់ជាសា្ថែពរនូវគោលការណ៍ណែនំាសមែែប់ការបង្កើតគិលានដា្ឋែន
នៅតាមសហគែែស ដោយសហការជាដែគូជាមួយនឹងកែសួងការងារ 
និងបណ្ដះុបណ្ដែលវិជា្ជែជីវៈ និងដែគូអភិវឌែឍន៍នានា ដើមែបីលើកកម្ពស់
និយត្តកម្មរបស់រដា្ឋែភិបាលលើគិលានដា្ឋែននៅតាមរោងចកែ ឯកជន។

ការធ្វើអោយប្រសើរឡើងស្រវាសុខាភិបាល និងការផ្ដល់ភាព 

អង់អាចដល់កម្មករក្នងុការសម្រ្រចចិត្តលើជម្រើសផ្ន្រកសុខភាព
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កម្មវិធីជជែក!មធែយោបាយ 
ការពារមិនអោយមានផ្ទែពោះ

ដំណោះរបស់យើង

កម្មវិធី (App)ជំនួយការសមែែចចិត្ត
សមែែប់ស្តែីមានផ្ទែពោះ

កែលម្អសែវា 
គិលានដា្ឋែនរោងចកែ

សែវាសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លវូភែទ
យុវវ័យបែកបដោយមិត្តភាព នៅតាម 
មូលដា្ឋែនសុខាភិបាលសាធារណៈ

អនាម័យចំណីអាហារ 
និងអាហារូបត្ថម្ភ 
ជាមួយអ្នកលក់ចំណីអាហារ

ការបញ្ចូលវីដែអូដោយឥត  
គិតថ្លែដោយអ្នកបញ្ចូលបទ 
ភ្លែងទូរស័ព្ទ

បែព័ន្ធផ្ដល់មត ិ
តែលប់ដែលមាន 

ការឆ្លើយតប

ខែសែវីដែអូភាគ 
ស្ដីពីសុខភាពមាតា 

និងអាហារូបត្ថម្ភ

តើយើងជួយឲ្រយមានលទ្ធផលយូរអង្វ្រង 
យ៉្រងដូចម្ត្រចខ្លះ?
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១៣.៩៩៩ នាក់
កម្មករ/កម្មការិនីរោងចកែបាន 
ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអប់រំ 
ផែសព្វផែសាយ បណ្ដុះបណ្ដែល

៧៧ នាក់
បុគ្គលិករោងចកែបានទទួល 
ការបណ្ដុះបណ្ដែលធ្វើជាគែូ 
បង្គែលដើមែបីផ្ដល់សែវា
បណ្ដុះបណ្ដែលបន្ត

២៨ នាក់
បុគ្គលិកគិលានដា្ឋែនរោងចកែ 
បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដែល
ផ្នែកបែកឹែសាយោបល់សមែែប់ផ្នែក
សុខភាពផ្លវូភែទ សុខភាពបន្តពូជ 
សុខភាពមាតា និងអាហារូបត្ថម្ភ 

សែបពែលដែលគមែែងនែះខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងខែមែសា ឆ្នែំ២០១៩ អង្គការ ឃែរ និង កែុមហ៊ុន GSK កំពុងសំឡឹងមើលការធ្វើការ
ជាមួយនឹងរោងចកែថ្មីៗបន្ថែមទៀត បន្តផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដែល និងការបណ្ដុះបណ្ដែលរំឮកដល់បុគ្គលិកគិលានដា្ឋែននៅតាមរោងចកែ និង 
អ្នក ផ្ដល់សែវាសុខាភិបាលខាងកែែ ពងែីកការបណ្ដុះបណ្ដែលដល់អ្នកលក់ចំណីអាហារ និងសមែបសមែួលឲែយមានកិច្ចបែជុំឆ្លុះបញ្ចែំង បែចាំ 
តែីមាស ជាមួយនឹងបុគ្គលិកគិលានដា្ឋែន និងកម្មកររោងចកែដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដែលនឹងកា្លែយជាគែូបង្គែលបែចាំរោងចកែ។

ចាប់តាំងពីការចាប់អនុវត្តគមែែងនៅខែឧសភា ឆ្នែំ ២០១៦ ដល់ ខែមិថុនា ឆ្នែំ ២០១៨៖

សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗ

៤០ នាក់
អ្នកលក់ចំណីអាហារទទួលបាន
ការបណ្ដះុបណ្ដែល និងហ្វកឹហាត់
ផ្នែកអនាម័យចំណីអាហារ និង 
អាហារូបត្ថម្ភ

១៨ នាក់
អ្នកបញ្ចូលបទភ្លែងទូរស័ព្ទបាន
ចូលរួមទាញយកវីដែអូគមែែង
សមែែប់បញ្ចូលទូរស័ព្ទដែរបស់
កម្មករ

៣៥ នាក់
បុគ្គលិកសុខាភិបាល ទទួលបាន
ការបណ្ដុះបណ្ដែលផ្នែកសែវា 
យុវវ័យបែកបដោយមិត្តភាព។

២៨.១៣៥ នាក់
យុវវ័យបានបែើបែែស់សែវា 
យុវវ័យបែកបដោយមិត្តភាព 
នៅតាមមូលដា្ឋែនសុខាភិបាល
សាធារណៈគោលដៅទាំង៦

៦ បន្ទប់
បន្ទប់ឯកជនសមែែប់សែវា 
យុវ័យបែកបដោយមិត្តភាព 
តែូវបានបង្កើតឡើងនៅតាម 
មូលដា្ឋែនសុខាភិបាល 
សាធារណៈគោលដៅទាំង៦
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រឿងរបស់ម៉ា្រលី៖ វិធីដើម្របីបានកា្ល្រយជាកម្មកររោងចក្រដ្រលមានសុខភាពល្អ 

មា៉ែលីធ្វើការងារជាមែកែុមនៅក្នុងរោងចកែកាត់ដែរដ៏មមាញឹកមួយ នៅក្នុង 
 រាជ ធានីភ្នំពែញ ហើយកំពុងពរពោះកូនទីពីររបស់ខ្លួន។ គមែែង "សុខភាពស្តែី 
សុខមាល ភាព កន្លែងធ្វើការ" កំពុងជួយដល់នាងអោយបានទទួលសែវាសុខាភិបាល
កាន់តែបែសើរ និងធ្វើការសមែែចចិត្តផ្នែកសុខភាពបែកបដោយការយល់ដឹង។

មា៉ែលី និយាយថា៖ "មុនពែលដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដែលរបស់អង្គការ 
ឃែរ ខ្ញុមិំនបានដឹងទាល់តែសោះអំពីមធែយោបាយការពារមិនអោយមានផ្ទែពោះ។ ដូច្នែះ 
ហើយ បានជាខ្ញុំពរពោះជាលើកទីពីរ។" "ប៉ុន្តែ នៅពែលនែះ កែែយពែលខ្ញុំ 
សមែែល កូនទីពីររួច ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមការពារខ្លួនឯង។"

អ្នកសែី ឌៀប ចន្ធី គឺជាគិលានុបដា្ឋែកយិកា បមែើការងារនៅឯរោងចកែកាត់ដែរ
មួយកន្លែង។ អ្នកនាងបាននិយាយថា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដែលពីអង្គការ ឃែរ បានជួយ 
ឲែយ គាត់ចែះផ្ដល់ដំបូនា្មែនកាន់តែបែសើរដល់កម្មករទាក់ទងនឹងអាហារូបត្ថម្ភ និង  
ឥរិយាបថបែកបដោយសុខភាពអំឡុងពែលមានផ្ទែពោះ។ អ្នកសែី ចន្ធី បាន 
និយាយ ថា៖ "ពួកគាត់ទាំងអស់គា្នែគឺបែៀបបាននឹងកូនខ្ញុំដូច្នែះដែរ។" "ខ្ញុំចង់ផ្ដល់  
ដំបូនា្មែនដល់ពួកគែឲែយបានតែមឹតែវូ បែែប់ពួកគែឲែយទទួលទានអាហារល្ៗអ ជាងមុន 
និង ពីរបៀបមើលថែខ្លួនឯង។"

ការដែលមានគិលានុបដា្ឋែកយិកាបែចាំការនៅរោងចកែ ដែលអាចឲែយគាត់បាន

ជួបបែឹកែសាយោបល់ជាមួយ គឺបានជួយដល់មា៉ែលីចែើនណស់។ នាងនិយាយថា៖ 

"ខ្ញុំអាចសុំដំបូនា្មែនពីគាត់។ ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើជារឿងពិតដែរទែ បើ 

យើងញុែំសែែអំឡុងពែលមានផ្ទែពោះ កូននឹងមានសែបែកសា្អែត។ គាត់បានបែែប់ ខ្ញុំ 

ថា នោះជារឿងកុហក ហើយខ្ញុំមិនគួរបែពែឹត្តដូច្នែះឡើយ។"

ការទទួលទានបានល្អគែប់គែែន់គឺជារឿងសំខាន់សមែែប់មា៉ែលី និងកូនក្នុង ផ្ទែ 
របស់ គាត់។ តូបលក់អាហារមួយនែះជារបស់លោក វាសនា និងសីុដនី និងប្អនូបែសុ
ពីរនាក់របស់លោកវាសនា។ គមែែង "សុខភាពស្តែី សុខមាលកន្លែងធ្វើការ" ក៏ធ្វើ
ការជាមួយនឹងអ្នកលក់ម្ហបូអាហារនៅខាងកែែរោងចកែ ដើមែបីផ្ដល់វគ្គបណ្ដះុបណ្ដែល
លើផ្នែកអនាម័យចំណីអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភ។ វាសនា និងសុីដនី និយាយថា៖ 
"កែែយពីយើងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដែលរបស់អង្គការ ឃែរ កម្មករ បាន 
យល់ថា ម្ហូបអាហាររបស់យើងមានសុវត្ថិភាព និងគុណភាពល្អ។"



7លើកកម្ពស់ការថែទាំសុខភាពសមែែប់កម្មករក្នុងឧសែសហកម្មរោងចកែ នៅរាជធានីភ្នំពែញ

អង្គការឃែរ កម្ពុជា

អង្គការឃ្ររ និងក្រុមហ៊ុន GSK ប្រើប្រ្រស់ការរចនាកម្មវិធីដោយ
ភាពច្ន្រប្រឌិតផ្ត្រតលើតម្រូវការអ្នកទទួលផល (Human-Centred 

Design) ដើម្របីនាំមកនូវសុខមាលភាពរបស់កម្មករ

នៅពែលរៀបចំគមែែង សុខភាពស្តែី សុខមាលភាពកន្លែងធ្វើការ សំណួរសំខាន់ដែលផុសឡើងសមែែប់អង្គការ ឃែរ និងកែុមហ៊ុន GSK 
គឺថា តើធ្វើយ៉ាែងណដើមែបីឲែយមានលទ្ធផលយូរអង្វែងលើអាកបែបកិរិយា និងការបែពែតឹ្ត ិដើមែបីឲែយកម្មករ មានសិទ្ធអំិណចក្នងុការជែើសរីសយក
ជមែើសដែលផ្តល់សុខភាពល្អក្នុងរយៈពែលវែង។ អង្គការ ឃែរ បានចាប់ដែគូជាមួយកែុមអ្នកជំនាញផ្នែករចនាកម្មវិធីដោយភាពច្នែបែឌិត ពី
សំណក់អង្គការកែែរដា្ឋែភិបាលអន្តរជាតិ iDE និងកែុមហ៊ុនផ្នែកទីផែសារ និងទំនាក់ទំនង Melon Rouge ដើមែបីដាក់បញ្ចូលវិធីសាស្តែរចនា   
កម្មវិធីផ្តែតលើតមែូវការអ្នកទទួលផលលើផ្នែកសុខភាពមាតា និងអាហារូបត្ថម្ភ។ វិធីសាសែ្តនែះមានបីដំណក់កាល៖ ការសែែវជែែវ ការ 
បង្កើតគំនិត និង ការអភិវឌែឍន៍បា៉ែន់គមែូបឋម។

 � ការសែែវជែែវ គឺចាប់ផ្តើមជាមួយការចុះរុករកដល់ទីកន្លែង ជាជាងការសន្មត់ទុកជាមុន។ កែមុការងារបាន ចំណយ ពែល នៅ ក្នងុ 
និងកែែរោងចកែ ចូលរួមបរិភោគអាហារថ្ងែតែង់ជាមួយកម្មករ តាមដានពួកគែទំាងពែលទៅ និងពែលចែញពីធ្វើការ និងសូមែបីតែ 
ពែលពួកគែជួបជុំកែុមគែួសារ។ ពួកគាត់បានង្កើតការយល់ដឹងសុីជមែែទៅលើការសមែែចចិត្ត និងទមា្លែប់ ពែម ទាំង ក្តីសងែឃឹម 
និងសែចក្តបីែែថា្នែរបស់កម្មករផងដែរ។ របកគំហើញបានជួយឲែយកែមុការងារ អាចកំណត់បានអំពី "ចរិក លក្ខណៈ បុគ្គល" ដែល 
តែូវធ្វើការជាមួយ រួមមាន៖ ទមា្លែប់បែចាំថ្ងែ ឱកាសសំខាន់ៗក្នុងការធ្វើជាមួយពួកគាត់ និងរបៀបបង្កើតសារអប់រំ សុខភាព។

 � ការបង្កើតគំនិត ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំសិកា្ខែសាលាមួយជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធចមែុះ រួមបញ្ចូលតំណងរោងចកែ 
កាត់ដែរ និងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង និងការរចនាកម្មវិធី។ មានគំនិតចំនួន ១៥០  បានបង្កើតឡើង 
ហើយតែូវបានសមែិតសមែែំងជែើសយកតែឹម ១៣ គំនិតដើមែបីធ្វើជាបា៉ែន់គំរូបឋម។

 � ការបង្កើតបា៉ែន់គំរូបឋម ក៏តែូវបានអនុវត្តន៍សាកលែបងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរ រួមមានកម្មករ មែកែុមកម្មករ 
បុគ្គលិក  ផ្នែកធនធានមនុសែស អ្នកលក់ចំណីអាហារ និងគិលានុបដា្ឋែយិកា។ កែុមរចនាកម្មវិធីបានធ្វើតែស្ត និងកែសមែួលគំនិត
ទាំងនែះតាមរយៈការធ្វើទសែសនកិច្ចនៅតាមបណ្ដែរោងចកែមួយចំនួន។

ការបែើបែែស់ការរចនាកម្មវិធីបែកបដោយភាពច្នែបែឌិតផ្តែតលើតមែូវការអ្នកទទួលផល តែូវការចំណយពែលវែលាចែើនជាងការរចនា
គមែែងតាមទមា្លែប់ចាស់ ក៏បុ៉ន្តែវាផ្តល់លទ្ធផលដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធខ្ពស់ ដំណោះសែែយបែកបដោយភាពច្នែបែឌិត ពែមជាមួយនឹង លទ្ធផល 
យូរអង្វែង។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងគមែែងសុខភាពស្តែី សុខមាលភាពកន្លែងធ្វើការរួមមាន៖

ធ្វើការជាមួយអ្នកបញ្ចូលបទភ្លែងទូរស័ព្ទ ដើមែបីបញ្ជូនចូលក្នុងទូរស័ព្ទដែរបស់កម្មករ/កម្មការិនីនូវវីដែអូភាគ ដែលមានសារ 
សំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពមាតា និងអាហារូបត្ថម្ភ។ សមា្ភែរៈផែសព្វផែសាយដែលផ្តល់ជូនដល់អ្នកបញ្ចលូបទភ្លែងទូរស័ព្ទដើមែបីទាញ 
ចំណប់អារម្មណ៍មកកាន់សាច់រឿង និងជួយបង្កើនអតិថិជន ដើមែបីឲែយពួកគាត់ចង់បន្តចូលរួមក្នងុគមែែងនែះ។

កម្មវិធី (App) ដែលជំនួយដល់ការសមែែចចិត្តឈ្មែះថា សុខភាពមាតា (Healthy Mother) តែូវបាន បែើបែែស់ 
ក្នងុកំឡុងពែលផ្តល់បែកឹែសាបែចំាខែនៅតាមបណ្ដែគិលានដា្ឋែនរោងចកែជាមួយកម្មការិនីមានផ្ទែពោះ។

កម្មវិធីបែកួតបែជែងអ្នកលក់ចំណីអាហារ៖ កម្មករអាចចូលរួមបោះឆ្នែតជែើសរីសអ្នកលក់ណដែលពួកគាត់ពែញ ចិត្ត។ 
ការបែកួតនែះនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកលក់ឲែយទទួលបាន និងបែើបែែស់ការបណ្ដុះបណ្ដែលរបស់អង្គការ ឃែរ អំពី អនាម័យ 
ចំណី  អាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភ ។

កតា្តែគន្លឹះសមែែប់ភាពជោគជ័យនែគមែែងសុខភាពស្តែី សុខមាលកន្លែងធ្វើការ កន្លងមក គឺផ្អែកលើឱកាសដែលមានសែែប់ក្នុងការធ្វើ
ការជាមួយកម្មករ/កម្មការិនីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទមា្លែប់បែចាំថ្ងែរបស់ពួកគែ និងតាមរយៈការរចនាសមា្ភែរៈទំនាក់ទំនងសមែែប់កម្មករ/កម្មការិនី 
ដែលមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធ បែបកមែសាន្ត និងបែកបដោយការចូលរួម។ នាពែលអនាគត យើងសងែឃឹមថានឹងបន្តនាំមកនូវគំនិតថ្មីៗតាមរយៈ
វិធីសាសែ្ត រចនាកម្មវិធីដោយភាពច្នែបែឌិតផ្តែតលើតមែូវការអ្នកទទួលផល។



អង្គការ ឃែរ អន្តរជាតិបែចាំបែទែសកម្ពុជា

អគារលែខ ២១៦ ជាន់ទី ៤ មហាវិថីពែះនរោត្តម សងា្កែត់ទន្លែបាសាក់ 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពែញ។
ទូរស័ព្ទ៖ +855 (0) 23 727 145/7/8

អុីមែល៖ khm.info@careint.org

គែហទំព័រ៖ www.care-cambodia.org

ហ្វែសប៊ុក៖ facebook.com/careincambodia

អង្គការឃែរ គឺជាអង្គការអភិវឌែឍន៍អន្តរជាតិដែលធ្វើការក្នងុ  ទិសដៅ

បែយុទ្ធបែឆំងភាពកែកីែជាសកលដោយយកចិត្តទុកដាក់ ជា ពិសែស   

លើការធ្វើការជាមួយសែ្ត ី និងកុមារី ដើមែបីនំាមកនូវការផ្លែស់ប្តរូ បែកប

ដោយនិរន្តភាពដល់សហគមន៍របស់ពួកគែ។

ក្នុងបែទែសកម្ពុជា អង្គការឃែរ ផ្តែតជាពិសែសលើការផ្តល់ភាព 

អង់អាច ទៅលើស្តែីបាត់បង់ឱកាស និងងាយរងគែែះ រួមមានស្តែី

នៅទីកែុងដែលបាត់បង់ឱកាសក្នុងអាជីព សែីធា្លែប់ឆ្លងកាត់នូវការ 

បដិសែធសិទ្ធិរបស់ពួកគែជាចែើន និងសែ្តី និងកុមារីដែលជាជនជាតិ 

ភាគតិច។

រូបថតដោយ៖ Erika Pineros /CARE


