
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

រ ឿងផ្លា សប់្តូ វិជ្ជមាន 
គររមាងសហគមនដ៍កឹនាំអាហា បូត្ថភ្ភកមុា  

 ( រសុកឆ្ាងូ រេត្តរករ េះ) 

គាំទ្រថវកិាដោយៈ អង្គការឆាលហ្វា ន់ កម្ពុជា 
ឆ្ន ាំ២០១៦- ២០១៩ 

 



 
 
 
 
 

គោលគៅរមួៈ គ្វើឲ្យប្រគ ើរគ្ប ើង
នវូសា្ថ នភាពអាហារបូត្ថមភកមុារ 
ជាពិគ  កមុាររងគប្ោោះ និងងាយ
រងគប្ោោះអាយពីុ ០ខែដល ់៥ឆ្ន ាំ ។

គោលបាំណង្ ី១

ពប្ងឹងគ វា ែុភាព
ចាំគ ោះមាា យ និង កមុារត្ចូ
តាម ហគមនគ៏ោល

គៅ។

គោលបាំណង្ ី២

គ្វើគអាយប្រគ ើគ ើងនវូ
សា្ថ នភាពកមុារមាន
អាយ០ុដល ់៥  ឆ្ន ាំ  ខដល
ែ វោះអាហាររបូត្ថមភ  គៅ  
តាម ហគមនគ៏ោល

គៅ។

គោលបាំណង្ ី  ៣

្បស់ា្ា ត្ក់ុាំមាន  កងវោះហារ
របូត្ថមភ   ាំរាបក់មុារ អាយ០ុ
ដល ់៥  ឆ្ន ាំ គៅ  តាម ហគម

នគ៏ោលគៅ។

គោលបាំណង្ ី៤

បគងាើនការោាំប្្ពី 
 ាំណាកអ់ាជាា ្រ កព់
នធ ័ គដើមបលីបុបាំបាត្ ់កងវោះ
ហាររបូត្ថមភ កមុារ អាយ០ុ
ដល ់៥  ឆ្ន ាំ គៅ  តាម ហ
គមនគ៏ោលគៅ។

គគប្មាង ហគមនដ៍កឹន ាំអាហារបូត្ថមភកមុារ 



រ ឿងកា ផ្លា សប់្តូ ៈ រគួសា េ្ុាំ ជាជ្វីិត្េ្ុាំ 
ភូម ិស្រែសាណុក ឃុុំកុំពងដ់ុំរ ីរែកុឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ   
អ្នកែុំភាែន៖៍ ខោក ហម ចានណ់ា បុគ្គលិកអ្ងគការវឌ្ឍនភាព 
ថ្ងៃស្េែុំភាែ៌៖ ០៨ ខមសា ២០១៩ 
 

នាងេ្ុ ុំខ ម្ េះ ស្ ៉ែម រែីែរ ជាម្តត  កុម្តរកនុងគ្ខរម្តង រែ់ខៅ
ភូមសិ្រែរែណុក ឃុុំកុំពងដ់ុំរ ីរែុកឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ។ នាងេ្ុ ុំម្តន
កូនរែីតូ្ ៗ ុំនួន២នាក។់កាលខដើមខ ើ កូនរែីតូ្ ៗរបែ់េ្ុ ុំ
ម្តនែុេភាពមនិែូវជាលអខនាេះខេ នាងស្ត្ងស្ត្ម្តនជុំងឺជាបជ់ា
និ ចខររេះការផ្តល់ ុំណីអាហារមនិែូវជាគិ្ត្គូ្រប៉ែុនាម នខេ ដូ ជា
របខភេអាហារខរកៀមៗ របែ់ផ្អអ បេុ់ក ញុុំេឹកខៅ េវេះអានាម ័។ 
កនុងការរែ់ខៅ ខ្វើឲ្យរគួ្សារជបួការលុំបាក ុំណា ងវកិារខរ ើន 

រគួ្សារមនិម្តនែុភមងគល។  
 
ខៅខពលម ួម្តនអ្នកែមរត្ ិ័ត្តែុេភាពភូមគិាត្ប់ានមកជបួនាងេ្ុ ុំ
ខហើ របាបឲ់្យនាងេ្ុ ុំ កកូនខៅវាែ់ងលឹងកនុងកមមវ ិ្ ីែហគ្មនកុ៍ម្តរ
រកីរា របែ់អ្ងគការវឌ្ឍនភាពស្ដលជ ួ ដល់ភូមខិ ើង។ លុេះរពឹកខ ើង
នាងេ្ុ ុំកន៍ាុំកូនខៅវាែ់ងលឹង ជាលេឋផ្លខឃើញថាកូននាងម្តនការេវេះ
គី្ ូ ខបើខ្ៀបនិងអា ុរបែ់នាង។  ពកួខគ្បានពនយល់ពីផ្លវបិាកថ្ន
េវេះគី្ ូរបែ់កុម្តរ ស្ដលសាត បខ់ហើ ម្តនអារមមណ៍ភតិ្ភ ័ ុំខរេះែុេ
ភាពរបែ់កូននាងេ្ុ ុំ រ ួេ្ុ ុំកប៍ាននាុំកូន ូលកនុងវគ្គ១២ ថ្ងៃ ស្ដល

និយា ពីអាហារបូត្ថមភលអែុំ
រាបកុ់ម្តរ។ េ្ុ ុំកប៍ាន ូលរមួរាល់កិ ចរបជុុំស្ដលខរៀប ុំខោ អ្នកែម័រត្
 ិត្តែុេភាពភូម ិស្ដលទុំងខនេះជា ុំខណេះដឹងបស្នថមជួ  ដល់នាងេ្ុ ុំ
កនុង ិញ្ច ឹមកូនម្តនែុេភាពលអ។ 
 
អ្វីស្ដលជាការផ្អល ែ់បតូរែុំខានែ់ុំរាបន់ាងេ្ុ ុំខនាេះ គឺ្ ុំខណេះដឹងងមីៗ
ទកេ់ងនិងែុេភាព ពិខែែគឺ្ខ្វើឲ្យកូននាងខ្ញុំមានសញខភាពលអ
តាមរ ៈអាហាររបូត្ថមភ រពមទុំងស្ ករ ុំស្លកនូវ ុំខណេះដឹងខៅដល់



អ្នកជិកខាងនិងែហគ្មនរ៍បែ់េ្ុ ុំឲ្យពួកគាត្ក់ានស់្ត្ ល់ដឹងបស្នថមពីអ្នាម ័ ុំខរេះែុេភាពផ្អា ល់េលួន។ 
ការផ្អល ែ់បតូរខនេះជ ួ ឲ្យេ្ុ ុំនឹងរគួ្សារម្តនែុភមងគល ខោ ខឃើញកូនៗនាងេ្ុ ុំម្តនែុេភាពលអរបខែើរ  
រពមទុំងខ្វើឲ្យរគួ្សារេ្ុ ុំខ េះោុំបស្នលែរម្តបហូ់បកនុងរគួ្សារ ការ ិញ្ជ ឹមែត្វ អា កាត្ប់នថ ការ ុំណា កនុង
រគួ្សារ ខ្វើឲ្យជីវភាពកានស់្ត្របខែើរជាមុន។ 
 
គ្ខរម្តងែហគ្មនកុ៍ម្តររកីរា ខនេះលអណាែ់ ខររេះបានដឹងេុំងនរ់បែ់កូនតាមរ ៈការវាែ់ងលឹងកុម្តរដឹងវ ិ្ ី
សាស្តែតកនុងការស្ងទុំកូន និងបង្កា រ ការអ្នុវត្តអាហារស្ដលម្តនបស្នលជាតិ្ស្ដកជារបចាុំ មនិរតឹ្មប៉ែុខណាណ េះខេ
គ្ខរម្តងខនេះបានជ ួ ដល់កុម្តរកនុងភូមេិ្ុ ុំជាខរ ើននាកខ់េៀត្ ស្ដលខ្វើឲ្យពកួគាត្ម់្តនែុេភាពកានស់្ត្របខែើរ
ខ ើង ៕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
រ ឿងកា ផ្លា សប់្តូ ៈ អាហា  បូត្ថមភ នងិក្តតសងឃមឹ  
ភូមបុិែស ឃុុំដុំរផុី្ង រែកុឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ    
អ្នកែុំភាែន៖៍ ខោក ហម ចានណ់ា បុគ្គលិកអ្ងគការវឌ្ឍនភាព  
ថ្ងៃស្េែុំភាែ៌៖ ២៤ ឧែភា ២០១៩  

 
មណឌ លែុេភាពដុំរផុី្ង ជាមណា លែុេភាពខៅោ រ់ែយា៉ែ ល
ឆ្ងៃ  ពីេីរបជុុំជន របជាពលរដឋមកេេលួខែវាពីភូមឆិ្ងៃ  ៗខហើ 
កូនៗពួកគាត្ស់្ត្ងស្ត្របឈមនូវការកងវេះ អាហាររបូត្ថមភ កងវេះអ្នា
ម ័ ការបរខិភាគ្អាហារស្ដលមនិម្តនជីវជាតិ្រគ្បរ់គាន ់ខ្វើឲ្យ
កុម្តរម ួភាគ្ ុ្ំរែ់ខៅកនុងសាថ នភាពខរកេះរកិន និងពិបាកកនុងការ
ពាបាល មនិរតឹ្មស្ត្ប៉ែុខណាណ េះខេ  ុំខណេះដឹងអ្នកែម័រគ្ ិត្តែុេភាព
ភូមខិៅម្តនកុំរតិ្ស្ងមខេៀត្។ ខោក ខហង ែុខា អ្នុរបធានមណឌ លែុេភាពដុំរផុី្ង ម្តននិយា ។  

 
គ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរបានជ ួ ដល់
ែហគ្នេ៍្ុ ុំ ជាខរ ើនម្តនដូ ជាឳពុកម្តត  បខង្កគ ល ម្តនការ
 ល់ដឹងខរ ើនពីការរែ់ខៅ ការបរខិភាគ្អាហារតាមរ ៈការ
អ្បរ់ ុំផ្សពវផ្ា  ែកមមភាពម ួ ុំននួខេៀត្ដូ ជាការវាែ់
ងលឹងកុម្តរជារបចាុំខ្វើឲ្យខ ើងដឹងពីេុំងនកុ់ម្តរង្ក រែួល
តាមោនបញ្ហា របឈមនានាស្ដលអា ខកើត្ម្តន អ្វីស្ដល

ែុំខានប់ុំផុ្ត្ខនាេះគឺ្ម្តត  កុម្តរតូ្ ៗ គាត្ខ់ េះខ្វើអាហារ១២ថ្ងៃែរម្តបរ់េរេងែុេភាពកូនៗ។   
 ការផ្អល ែ់បតូរខនេះពិត្ជាែុំខានណ់ាែ់  ុំខរេះែុេភាពែហគ្មន ៍េ្ុ ុំខោ សារខផ្អត ត្ខៅខលើកុម្តរកងវេះអាហារ
របូត្ថមភរបែិនជាខ ើង មនិបានគិ្ត្ខនាេះ ខ្វើឲ្យកុម្តររបឈមនិងជុំងឺ ខហើ អា ម្តនខរគាេះថាន កដ់ល់អា ុជីវតិ្ 
និងខ្វើឲ្យកុម្តរពុុំម្តនភាពឆ្ងល ត្ថ្វ។ខោ សារែកមមភាពម ួ ុំននួថ្នគ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភ  
េ្ុ ុំ ល់ខឃើញថាបានជ ួ ដល់ការអ្បរ់ ុំកដូ៍ ជាការផ្សពវផ្ា ម ួ ុំននួដល់របជាពលរដឋជាពិខែែម្តត  ៗ
របែ់កុម្តរឲ្យម្តនការរបុងរប ត្នស័្ងមខេៀត្ ុំខរេះែុេភាពការរែ់ខៅ រមួទុំងការស្ ករ ុំស្លក ុំខណេះដឹងនានា 
ដល់រកុមម្តត  ដស្េខេៀត្ ឲ្យគាត្ប់ាន ូលរមួនិង ល់កានស់្ត្ ាែ់៕ 
 
 



រ ឿងកា ផ្លា សប់្តូ ៈ កា ផ្លា សប់្ដូ កា គិត្ បសម់ាដ យ 
ឃុុំដុំរផុី្ង រែកុ ឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ  
អ្នកែុំភាែន៖៍ កញ្ហា  នឹម ចាននី់ន បុគ្គលិកអ្ងគការវឌ្ឍនភាព 

  ថ្ងៃស្េែុំភាែន៖៍ ១២  កកាោ ឆ្ងន ុំ ២០១៩ 
 
តាមរ ៈគ្ខរម្តង ខ្វើឲ្យេ្ុ ុំឳកាែ ូលរមួអ្នុវត្តគ្ខរម្តងខលើក
កមពែ់ែុេភាព អាហារបូត្ថមភកុម្តរកនុងែហគ្មន ៍  រពមទុំង
ម្តនែមត្ថភាព ខហើ រតូ្វបានរបជាពលរដឋ និងអ្ជ្ា្រខរជើែ
ខរ ើែនាងេ្ុ ុំ ូលខ្វើការង្ករត្ួនាេីជាកិ ចការនារឃុីុំខៅ ឆ្ងន ុំ 
២០១៧។ អ្នករែី ែឹម រែីពុុំ អា ុ៣៨ ឆ្ងន ុំ ជាកិ ចការនារឃុីុំ 
(CCWC )  ឃុុំដុំរផុី្ងនិយា ។  
 
អ្នករែីបស្នតមខេៀត្ថា កាលពីមុននាងេ្ុ ុំជារបជាពលរដឋស្ដល
រែ់ខៅកនុងែហគ្មនជ៍ាមនុែសម្តន ក់្ មមតាម្តន ក ់ ស្ត្ចាបត់ាុំងពី

គ្ខរម្តងបានគ្ខរម្តង ែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរ  ូលមក នាងេ្ុ ុំកប៍ាន ូលជាអ្នកែម័រគ្ែុេភាព
ភូម ិជាម ួនិងអ្ងគការវឌ្ឍនភាព ខៅកនុងភូមរិកូ  ឃុុំដុំរផុី្ង រែុកឆ្លូង កនុងឆ្ងន ុំ ២០១៦ អ្ែ់រ ៈខពល១ឆ្ងន ុំ
ជាង នាងេ្ុ ុំបាន ូល ូលរមួែមមភាពដូ ជា វគ្គវាែ់ ងលឹងកុម្តរ អាហារ១២ថ្ងៃ តាមោនកុម្តរ ស្តែតីខរកា ែុំ
រាលនិងម្តនថ្ផ្ាខរេះ របជុុំរកុមរកុមជីដូន រកុមឪពុក  របជុុំស្ កស្ ករ ុំស្លកបេពិខសា្នម៏្តា   ិញ្ច ឹមកូនលអខៅ
កានស់្តែតីខផ្សងខេៀត្ និងស្តែតីម្តនថ្ផ្ាខរេះ បញ្ជូ នខកមងស្ដលេវេះអាហារបូត្ថមភខៅមណឌ លែុេភាព  ុេះែួរែុេ
េុកខស្តែតីខរកា វគ្គ១២ថ្ងៃ   ុេះផ្ាល់របឹកាស្តែតីម្តនថ្ផ្ាខរេះ និងកមមភាពអ្នុវត្តដថ្េខេៀត្ និង  របជុុំរបចាុំស្េរា 
ការណ៏ពីលេធផ្លរបចាុំរតី្ម្តែ ។  ប៉ែុស្នតនាងេ្ុ ុំមនិបានខៅអ្នុវត្តនត៍្បញ្ជបគ់្ខរម្តងខនាេះខេ ខោ សារស្ត្
េេលួបាន ុំខណេះដឹងជាខរ ើនពីគ្ខរម្តង និងកាលបណាុ េះបណាា លបានខរ ើនខៅកនុងែកមមភាពគ្ខរម្តង ដូ 
ខនេះខហើ ខាងរកុមរបឹកាឃុុំបានខមើលខឃើញែមត្ថភាពរបែ់នាងេ្ុ ុំកប៍ានខរជើែខរ ើែនាងេ្ុ ុំ ូលខ្វើការង្ករ
ជាម ួឃុុំស្ដលម្តនត្នួាេីជាកិ ចការនារឃុីុំខៅកនុងស្េ១០ ឆ្ងន ុំ ២០១៧។  
 
អ្វីជាខរឿងផ្អល ែ់បាូរែុំខាន់ៗ ស្ដលជាលេធផ្លខកើត្ខ ញពីគ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរ  គឺ្កុម្តរ
ម ួ ុំននួ ុ្ំម្តនែុេភាពលអ ខហើ នាងេ្ុ ុំ ល់ថាគ្ខរម្តង ែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរពិត្ជាម្តន
សារៈែុំខានខ់ាល ុំងែរម្តបរ់បូនាងេ្ុ ុំកដូ៏ ជារបជាពលរដឋរែ់ខៅឃុុំដុំរផុី្ងទុំងមូលស្ដលបានអ្នុវត្តខៅែហ
គ្មនស៏្ដលជាខរឿងដែ៏ុំខានែ់រម្តបក់ារផ្អល ែ់បាូរការគ្ុំនិត្ ឥរយិាបង ម្តា  ៗជាខរ ើនកនុងការ ិញ្ច ឹមស្ងរកាកូ
នៗរបែ់ពួកគាត្ឲ់្យម្តនែុេភាពលអ។ ខហើ ម្តា  ម្តនកូនតូ្ ខ េះស្ងរកានិង ក ិត្តេុកោក ់



 ិញ្ជ ឹមកូន ខហើ ពកួគាត្ស់្ត្ស្ត្ងខ្វើអាហារស្ដលម្តនជីជាតិ្ផ្ាល់ដល់កូនដូ ជា ខ្វើែមលកកូ របខហើរ ែមលក ់
និងមាូបខផ្សងៗខេៀ ខពលកូនម្តនែុេភាពមនិលអពកួគាត្ន់ាុំកូនខៅមណឌ លែុេភាពស្ដលខៅជិត្បុំផុ្ត្ខដើមប ី
ពាបាលខអា បានទនខ់ពល។ខហើ បានជាខរឿងខនេះែុំខាន ់ុំខរេះេ្ុ ុំខររេះម្តា  ឪពុកកុម្តរខមើលស្ងទុំកូន
ខអា ម្តនែុេភាពលអខោ  ល់ ិត្តេុកោកខ់ផ្សងដូ ជាការ ុំអិ្នអាហារម្តនជាតិ្ថ្បត្ង ខរៀប ុំអ្នាម័
 សាអ ត្ ស្ងរកាបិសាថ នកនុងផ្ាេះ មុជេឹកែម្តអ ត្កូនខរៀងរាល់ថ្ងៃ និងខ េះរកាថ្ផ្ាខរេះកនុងអ្ុំ ុងខពលម្តនកូន
ផ្ងខដរ។ អ្វីស្ដលជាអ្នុសាែន ុ៍ងខរកា របែ់នាងេ្ុ ុំ ុំខរេះគ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍ងនាុំអាហាររបូត្ថមភកុម្តរេ្ុ ុំ
ម្តនស្ត្ែូមខអា ម្តនការគាុំរេខលើគ្ខរម្តងបនតខេៀត្ ខោ សារកុម្តរខៅមនិទនល់អម ួរ ភាគ្រ ខ ើ  
ដូ ខនេះែុុំខអា ម្តនេឹកសាអ ត្និងបងគនត់ាមភូមបិស្នលម ។  
 
ជា ុងខរកា នាងេ្ុ ុំម្តនអារមមណ៍ែបា រកីជាខាល ុំងណាែ់ ុំខរេះការ ុេះមកអ្នុវត្តែកមមភាពខផ្សងៗកនុង
ឃុុំេ្ុ ុំ បានជ ួ ខអា រកី ុំខរ ើន និងម្តា  ឪពុក ល់ដឹងពីការស្ងទុំែុេភាពដល់ 
កុម្តរ។  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



រ ឿងកា ផ្លា សប់្តូ ៈ កា ផ្លា សប់្តូ ឥ ិយាបទ បសរ់ប្ជាពល ដឋ 
ឃុុំពរង រែកុ ឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ 
អ្នកែុំភាែន៖៍ កញ្ហា  ខ ង រែីេូ  បុគ្គលិកអ្ងគការវឌ្ឍនភាព 
ថ្ងៃស្េែុំភាែ៌៖ ៣  កកាោ  ឆ្ងន ុំ ២០១៩   
 
តាមរ ៈគ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរ នាងេ្ុ ុំបាន ូលរមួយា៉ែ ងែកមមភាព ខៅកនុងវគ្គបណាុ េះ
បណាា ល ការវាែ់ងលឹងកុម្តរ អាហារ១២ថ្ងៃ តាមោនកុម្តរ និងស្តែតីខរកា ែុំរាល រពមទុំងបញ្ជូ នកុម្តរេវេះអា
ហារបូត្ថមភរបូត្ថមភ្ ៃន់្ ៃរខៅមណឌ លែុេភាពខដើមបពីាបាល  ូលរមួរបជុុំរបចាុំស្េរា ការណ៏ពីលេធផ្លរបចាុំ
រតី្ម្តែ និងរបជុុំបញ្ចូ ល (CIP) ឃុុំ។ ប៉ែុនាម នឆ្ងន ុំមុនខៅខពលស្ដលមនិទនម់្តន គ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍កនាុំអា
ហារបូត្ថមភកុម្តរមករបជាពលរដឋ ខៅកនុងឃុុំពរងទុំងមូល មនិ ល់ដឹងនិងខាវ  េវល់ពីែុេភាពកូនខេ ដូ 
ជាការតាមោនគី្ ូកូន រខបៀបតាមោនបណ័ណ ខលឿងេលួនឯង មនិចាបអ់ារមមណ៏ការហូប ុកកូន ការផ្ាល់
អាហារកូន ការែុំរាលខៅផ្ាេះ ភាគ្ខរ ើនបងបអូនឥសាល មខៅខរបើេុំខនៀមេុំោបបុ់រាណ      ស្ត្បនាា បពី់ម្តន
គ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរស្ដលបានគាុំរេខោ អ្ងគការភាព ខហើ បានែហការយា៉ែ ងជិត្
ែនិេធិជាម ួនិងមណឌ លែុេភាពពរង កនុងការអ្នុវត្តែកមមភាពម ួ ុំននួដូ  ជាវាែ់ងលឹងកុម្តរ  អាហារ១២
ថ្ងៃខោ បាន ុេះខៅតាមោននិងរតួ្ត្ពិនិត្យការអ្នុវត្តែកមមភាពអ្នកែមរគ្ ិ័ត្តភូម។ិ ។  អ្នករែីខអ្ លកខណិា 
អា ុ៣២ឆ្ងន ុំ អ្នុរបធានមណឌ លែុភាពពរង ម្តនរបសាែន។៍  
 
គ្ខរម្តងខនេះបានខ្វើឲ្យនាងេ្ុ ុំបានេេលួ ុំខនេះយា៉ែ ងខរ ើនដូ ជា ការខ្វើអាហារ១២ថ្ងៃស្ដលខាងមណឌ លែុេ
ភាពនិងអ្ងគការខផ្សងៗមនិស្ដលខ្វើខៅកនុងឃុុំពរងកនលងមកខេ ស្ដលវាម្តនភាពង្ក រែួលែរម្តបន់ាងេ្ុ ុំ
កនុងការស្ងទុំកូន ការបញ្ចុ កអាហារ និងអ្នាម ័ខៅកូន។ 
 
ប ចុបបនននាងេ្ុ ុំបានែហការយា៉ែ ងជិត្ែនិេធិជាម ួ  អ្នកែមរគ្ ិ័ត្តភូម ិម្តា  បខង្កគ ល ឪពុកបខង្កគ លស្ដលគាត្់
បានអ្នុវត្តខៅកនុងវគ្គខហើ ពកួគាត្ប់ានខ្វើការយា៉ែ ងែកមមកនុងការខកៀងគ្រ ជុំរញុខៅកនុងកិ ចរបជុុំខផ្សងៗស្ដល
ម្តនខៅកនុងគ្ខរម្តង  នាងេ្ុ ុំែខងាត្ខឃើញថារបជាពលរដឋខៅឃុុំពរង ម្តនការផ្អល ែ់បាូរឥរយិាបេយា៉ែ ងខរ ើន
ដូ ជា ការមកេេលួខែវាខៅមណឌ លែុេភាព មកពិនិត្យថ្ផ្ាខរេះនិងការរបឹកាចាកវ់ាកស់ាុំងខរ ើនជាងមុ
ន។      មា៉ែងវញិខេៀត្នាងេ្ុ ុំែខងាត្ខឃើញថាម្តា  ៗស្ដលបនាា បពី់ ូលរមួវគ្គរ ួមកពកួគាត្ខ់ េះ ុំអិ្នអាហារ
ខោ េលួនឯងខៅផ្ាេះ ការបញ្ចុ កអាហារ អ្នាម ័ ខ េះតាមោនគី្ ូកូន ម្តា  ៗម ួភាគ្ខរ ើនខៅភូមពិរង១ 
និងពរង២ខ េះខមើលបណ័ណ ខលឿង គ្ណនាគី្ ូកូនខ្ៀបនឹងអា ុកូនខេៀត្ផ្ង រហូត្មកដល់ប ចុបបននខនេះម្តត



 ៗភាគ្ខរ ើនខាវ  េវល់ពីែុេភាពកូនរបែ់ពួកគាត្ខ់ាល ុំងណាែ់ខៅខពលស្ដលកូនគាត្ម់្តនជុំងឺ ឬបញ្ហា ខផ្ស
ងៗគាត្ស់្ត្ងស្ត្ កមកមណឌ លែុេភាពពិនិត្យខមើលអាការៈជុំងឺ និងមកេេលួថាន ុំ PB100 វតីាមនីអា និង
ថាន ុំេុំោកែ់ត្វលអិត្ជាខដើម(េុែកាលពីប៉ែុនាម នឆ្ងន ុំមុនខទេះបីជាបុគ្ាលិកខាងមណឌ លែុេភាពផ្សពវផ្ា និង
ខៅយា៉ែ ងណាកខ៏ោ កម៏និមកស្ដរ)។ 
 
នាងេ្ុ ុំ ល់ថាគ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរពិត្ជាម្តនសារៈែុំខានខ់ាល ុំងណាែ់ែរម្តបន់ាង
េ្ុ ុំ កដូ៍ ជារបជាពលរដឋកនុងឃុុំទុំងមូល ជាពិខែែនិងេ្ុ ុំម្តនភាពែនិេធិសាន លែអិត្រមតួ្ជាម ួនឹងអ្នកែម័រគ្
 ិត្តភូម ិ ជាពិខែែម្តត  បខង្កា ល ឪពុកបខង្កគ ល ស្ដលពកួគាត្ជ់ាភាៃ កង់្ករជុំនួ យា៉ែ ងែុំខានែ់ុំរាបជ់ ួ 
បស្នថមថាមពលការផ្សពវផ្ា  រា ការពីលេធផ្ល និងផ្ាល់ពត័្ម៌្តន ខៅតាមភូមេីិរបជាពលរដឋជាពិខែែម្តត
 ៗកុម្តរជាខដើមខៅមណឌ លែុេភាពបាទនខ់ពលខវោ ខលើែពីខនេះខៅខេៀត្ពកួគាត្ភ់ាគ្ខរ ើនម្តនការ
 ល់ដឹងខរ ើនជាងមុន ស្ដលជាខហតុ្ជ ួ ែរមួលការង្ករម ួស្ផ្នក ុ្ំ ខៅដល់នាងេ្ុ ុំនិងបុគ្គលិកែុេភាពឃុុំ
ពរងទុំងមូលផ្ងស្ដរ។ 
 
ែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរពិត្ជាម្តនសារៈែុំខានខ់ាល ុំងែរម្តបរ់បូនាងេ្ុ ុំកដូ៏ ជារបជាពលរដឋខៅ
ឃុុំពរងទុំងមូលស្ដលបានអ្នុវត្តខៅករមតឹ្ែហគ្មនស៏្ដលជាកតាត ដែ៏ុំខានែ់រម្តបក់ារផ្អល ែ់បាូរផ្នត្គ់្ុំនិត្ 
ឥរយិាបង អ្នកម្តា  ៗជាខរ ើនកនុងការ ិញ្ច ឹមស្ងរកាកូនៗរបែ់ពួកខគ្ឲ្យម្តនែុេភាពលអ។ យា៉ែ ងណាមុញិ 
ខទេះបីជាម្តនការផ្អល ែ់ស្របដូ បានខរៀបរាបខ់ាងខលើ យា៉ែ ងខរ ើនកខ៏ោ  កន៏ាងេ្ុ ុំែខងាត្ខឃើញថាផ្នត្គ់្ុំនិត្
បុរាណស្តែតីឆ្លងេខនលខៅតាមផ្ាេះ ការអាុំងខភលើង ជាពិខែែការខរបើថាន ុំបុរាណជាខដើមស្ដលវាជាការរបឈមយា៉ែ ង
្ៃន់្ ៃរខៅដល់ែុេភាពស្តែតី ជាពិខែែ ស្តែតីៗស្ដលជាបងបអូនស្េមរឥសាល មជាខដើម ខទេះបីជាម្តនការផ្ាល់របឹកា 
និងខ្វើការផ្សពវផ្ា យា៉ែ ងណាកខ៏ោ ។ 
 
នាងេ្ុ ុំែូមែុំណូមពរខអា អ្ងគការវឌ្ឈនភាពខៅស្ត្បនតគ្ខរម្តង ែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរបនត
ខេៀត្ខដើមបខីអា កុម្តរខៅឃុុំពរងទុំងមូលកាត្ប់នថ ការេវេះអាហារបូត្ថមភ និងម្តនែុេភាពលអខដើមបឲី្យឃុុំ
របែ់នាងេ្ុ ុំម្តនភាពរកី ខរមើន។ អ្នករែី ខអ្ លកខណិា អា ុ៣២ឆ្ងន ុំ អ្នុរបធានមណឌ លែុភាពពរង ម្តន
របសាែន។៍  
 

 
 



រ ឿងកា ផ្លា សប់្តូ ៈ កា ថែទាំ និង  ញិ្ច ឹមកនូឲ្យមានសេុភាពលអ 
ភូមសិ្រពកែុំខរាង១ ឃុុំេា អ់្ស្ណត ត្ រែកុ ឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ 
អ្នកែុំភាែន៖៍ អ្នករែី ខរែើ  ផ្អខនត្ បុគ្គលិកអ្ងគការវឌ្ឍនភាព 
ថ្ងៃស្េែុំភាែ៌៖ ៣  កកាោ  ឆ្ងន ុំ ២០១៩ 
 

បអូនរែី ផុ្ន មុុំ អា ុ២៣ឆ្ងន ុំ រែ់ខៅភូម ិស្រពកែុំខរាង១ ឃុុំេា អ់្ស្ណត ត្ រែុក ឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ។  
បអុនរែី ម្តនមុេរបរ ខ្វើស្រែ គាត្ប់ាន ូលរមួជាម ួគ្ខរម្តងយា៉ែ ងែកមមដូ ជាការវាែ់ងលឹង ខ្វើអាហារបុំប៉ែន 
បបរខាបរគ្បខ់រគ្ឿង វគ្គែហគ្មនកុ៍ម្តររកីរា  អ្នាម ័  ិញ្ច ឹមស្ងរកាែុេភាពកុម្តរ។  
 

ការផ្អល ែ់បតូរជាវជិជម្តន ុំខរេះេលួនេ្ុ ុំ គឺ្ ុំខណេះដឹងពីរខបៀបស្ងទុំ និង ិញ្ច ឹមកូន ម្តនែុេភាពលអ 
ខោ បានអ្នុវត្តនផ៍្អា ល់ ខ េះខរបើរបាែ់បណណ័ ខលឿង ដឹង ាែ់ពីេុំងនកូ់ន ពីការស្ងទុំ និង ិញ្ច ឹមកូន   ផ្តល់
អាហារស្ដលម្តនសារជាតិ្រគ្បរ់គាន ់អ្នាម ័េលួនរបាណជារបចាុំ ផ្ស ុំខរគ្ឿងខ្វើអាហារបញ្ចុ កកូន បស្នលថ្បត្ង 
រតី្សា ែ់ ុត្ និង កមករក ុក  ពាយាមបញ្ចុ កអាហារ េុកឲ្យរត្ជាក ់ កសារា៉ែងបូមបាញ់ោកក់នុងម្តត្ ់
ផ្តល់អាហារបុំប៉ែនបស្នថមញឹក ញាប ់នាុំកូនខលងឬបុំោែ់េី ខៅសាោខរៀនឲ្យស្ែវង ល់ពីកុម្តរខៅជុុំវញិ
េលួនកូន បង្កា ត្ប់ង្កា ញ ងអុលរបូភាព និងត្អួ្កសរ ការ ងចាុំបានលអ ដល់កូន។  
 

េ្ុ ុំម្តនការចាប ់អារមមណ៍យា៉ែ ងខាល ុំង និងែបា  ិត្តកនុងការ ូលរមួជាម ួគ្ខរម្តង េេលួបាន ុំខនេះ
ដឹង ផ្លរបខយាជន ៍កូនម្តនែុេភាពលអ មនិម្តនជុំងឺ កាត្ប់នថ ការ ុំណា ខលើថ្ងលពាបាល កូនខតត េលួន
 កខៅពិនិត្យែុេភាពខៅមណឌ លែុេភាព ខពលខវោរគ្បរ់គានខ់ដើមបរីបកបរបរ រករបាក ់ុំណូល ូលកនុង
រគួ្សារ ម្តនែមត្ថភាពស្ ករ ុំស្លកបេពិខសា្នដ៍ល់ឪពុក ម្តត  ដថ៏្េខេៀត្តាមរ ៈការរបជុុំរកុមម្តត  របចាុំ
ស្េ អ្បរ់ ុំតាមផ្ាេះ អ្នកជិត្ខាងពីការស្ងទុំ និងបញ្ចុ កអាហារកូនឲ្យរតឹ្មរតូ្វតាមការបង្កា ត្ប់ង្កា ញរបែ់អ្ងគការ 
និង អ្នកែមរគ្ ិ័ត្តភូម ិ។ 

បអូនបង្កា ញអារមមណ៍ែបា  ិត្តស្ដលអ្ងគការបខងាើត្គ្ខរម្តងអ្បរ់ ុំែុេភាពអាហារបូត្ថមភកុម្តរ បាន
លអបុំផុ្ត្ដល់រកុមឪពុកម្តត  ម្តន ុំខនេះដឹង  ុំខនេះខ្វើបានខរ ើនជាងមុន  ការអ្នុវត្តនជ៍ាកស់្ែតងជាម ួរកុម
ស្ម៉ៗែ  តាមផ្ាេះ ជ ួ ដល់កុម្តរកនុងភូមមិ្តនែុេភាពលអ ម្តនការែបបសា រកីរា  ខពលគ្ខរម្តងអ្ងគការវឌ្ឍន
ភាព  ូលខ្វើែកមមភាពកនុងែហគ្មន។៍ 

ជា ុងខរកា េ្ុ ុំែូមែុំណួរពរែូមឲ្យអ្ងគការ បនតគ្ខរម្តងខៅកនុងភូមខិនេះខេៀត្ ខោ សាររ ៈខពល
គ្ខរម្តងេលីខពក ខហតុ្ដូខ នេះការេេលួបាន ុំខណេះដឹងបានតិ្ ត្ ួែរម្តបែ់ហគ្មន ៍ជាពិខែែកុម្តរស្ដល
កុំពុងបនតរបឈមបញ្ហា កងវេះអាហារបូត្ថមភ។ បអូនរែីផុ្ន មុុំ និយា ។  

 



រ ឿងកា ផ្លា សប់្តូ ៈ កា វិវត្តនស៏មត្ថភាព បស ់ អ្នកសមរ័គ ិត្តសេុភាពភ្មូិ 
ភូមពិរង២ ឃុុំពរង រែកុឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ 
អ្នកែុំភាែន៖៍ កញ្ហា  ខ ង រែីេូ  បុគ្គលិកអ្ងគការវឌ្ឍនភាព  
ថ្ងៃស្េែុំភាែ៌៖ ៣  កកាោ  ឆ្ងន ុំ ២០១៩  
 
កញ្ហា  សាលី ណាពីែៈ អា ុ៣២ឆ្ងន ុំ រែ់ខៅភូមពិរង២ ឃុុំពរង 
រែុក ឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ ម្តនត្នួាេីអ្នកែម័រគ្ ិត្តភូម។ិ  
 
មកដល់ឥ ូវខនេះនាងេ្ុ ុំម្តនេុំនុក ិត្តនិងខជឿជាកខ់លើែមត្ថភាព
េលួនឯងខាល ុំងណាែ់ស្ដលនាងេ្ុ ុំអា ែរមបែរមួលរគ្បកិ់ ចរបជុុំ 
ខផ្សងៗបាន ខហើ បានខ្វើឲ្យែហគ្មន ៏រកុមនាងេ្ុ ុំនិងនាងេ្ុ ុំផ្អា ល់
ម្តនការផ្អល ែ់ស្របយា៉ែ ងខាល ុំង និងម្តនេុំនាកេ់ុំនងយា៉ែ ងជិត្ែនិេធិ
ជាម ួនឹងអាជ្ា្រ័ឃុុំ មណឌ លែុេភាពខរ ើនជាងមុនខោ រាល់
ពត័្ម៌្តនស្ត្ងស្ត្រា ការណ៍ជូនឃុុំ និងមណឌ លែុេភាពឃុុំពរង ជា
ខរៀងខពលអ្នុវត្តែកមមភាពរបចាុំស្េ ផ្ាល់រត្លបឲ់្យគាន ខៅវញិខៅមក ជាកស់្ែាង ុំខរេះរបូនាងេ្ុ ុំផ្អា ល់កាលពី
មុន គឺ្ជារគូ្មខត្ យែហគ្មនស៏្ត្មកដល់ឥ ូវនាងេ្ុ ុំបានកាល  ជារគូ្បឋមសាែនាឥសាល ម នាងេ្ុ ុំបានរតូ្វ
ខគ្ខបាេះខឆ្ងន ត្ពីម្តា  បខង្កគ លខៅជាអ្នកែម័រគ្ ិត្តភូម ិខហើ ម្តនត្នួាេីជា ុវជនែម័រគ្ ិត្តកុម្តរត្ុំណាង
ែហគ្មនគ៍ាុំរេខោ អ្ងគការ (ឆ្ងលហាវ ន )  ុំស្នកឯខៅថាន កឃុ់ុំនាងេ្ុ ុំម្តនត្នួាេីជា គ្ណៈកម្តម ្ិការអ្ភវិ
ឌ្ឈឃុុំស្ដលខៅកាត្ថ់ា (គ្.អ្.ផ្) មា៉ែងវញិខេៀត្នាងេ្ុ ុំកជ៏ា ុវជនមូែលឹម (ែមពន័ធ ុវជនកមពុជាស្ដលខៅ
កាត្ថ់ា CMYA) និងជា ុវជនែ.ែ. .ក(អ្នុរបធាន ែ.ែ. .ក សាោរគូ្បខរងៀនស្េមរ ឥសាល មរបចាុំ
ខេត្តរកខ េះ។ ។ 
 
 តាមរ ៈគ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរ នាងេ្ុ ុំបាន ូលរមួែកមមភាពជាខរ ើនដូ ជា វគ្គវាែ់
ងលឹងកុម្តរ អាហារ១២ថ្ងៃ តាមោនកុម្តរស្តែតីខរកា ែុំរាលនិងម្តនថ្ផ្ាខរេះ របជុុំរកុមរកុមជីដូន រកុមឪពុក  
របជុុំស្ កស្ ករ ុំស្លកបេពិខសា្នម៏្តា   ិញ្ច ឹមកូនលអខៅកានស់្តែតីខផ្សងខេៀត្ និងស្តែតីម្តនថ្ផ្ាខរេះ បញ្ជូ នខកមង
ស្ដលេវេះអាហារបូត្ថមភខៅមណឌ លែុេភាព  ុេះែួរែុេេុកខស្តែតីខរកា វគ្គ១២ថ្ងៃ   ុេះផ្ាល់របឹកាស្តែតីម្តនថ្ផ្ា
ខរេះ និងកមមភាពអ្នុវត្តដថ្េខេៀត្ របជុុំរបចាុំស្េរា ការណ៏ពីលេធផ្លរបចាុំរតី្ម្តែ និងរបជុុំបញ្ចូ ល (CIP) 
ឃុុំ ។ 



គ្រួ ុំលឹកថាប៉ែុនាម នឆ្ងន ុំមុនខៅខពលស្ដលមនិទនម់្តន គ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហារបូត្ថមភកុម្តរមកេ្ុ ុំមនិ
ម្តន ុំខនេះដឹងខាងអាហារបូត្ថមភខេ ែូមបសី្ត្ការតាមោនែុេភាពកូនេលួនឯងកម៏និខ េះស្ដរមា៉ែងវញិខេៀត្នាង
េ្ុ ុំម្តនភាពេនខ់េា មនិកាល ហា ននិងមនិម្តនែមត្ថភាពកនុងការែរមបែរមួលខៅកនុងកិ ចរបជុុំខេ ែូមបសី្ត្
េុំនាកេ់ុំនងជាម ួអាជ្ា្រ័ឃុុំនិងមណឌ លែុេភាពកម៏និែូវែនិេធសាន លស្ដរ។  
 
ខរកាមការែរមបែរមួលរបែ់នាងេ្ុ ុំ  រកុមម្តត  បខង្កគ ល និងអ្នកែម័រគ្ខផ្សងខេៀត្ខៅកនុងភូមពិរង២ កខ៏ឃើញ
ម្តនកតាត ការផ្អល ែ់ស្របជាខរ ើនដូ ជា រកុមម្តា  ៗ  ឪពុក ជីដូនម្តនការផ្អល ែ់បាូរឥរយិាបងខោ យា ៗ
ជុំរញុឲ្យកូនរែី ខៅរែីខៅពិនិត្យថ្ផ្ាខរេះយា៉ែ ងតិ្ ឲ្យបាន៤ដង អ្នាម ័ និងសារៈរបខយាជនថ៏្នបស្នលស្ដល
ម្តនវតីាមុនី ការបញ្ចុ កអាហារខៅ ម្តា  ៗភាគ្ខរ ើនបាន កពីរខបៀបខ្វើអាហារ១២ថ្ងៃស្ដលបាន ូលរមួវគ្គ
មកអ្នុវត្តខៅផ្ាេះេលួនឯង(ខពលស្ដលពកួគាត្ម់ក ូលរមួវគ្គ១២ថ្ងៃ ឪពុកៗបានជុំរញុរបពនធឲ្យ ូលរមួរគ្បវ់គ្គ
និងខពលេលេះមក ូលរមួរបជុុំជុំនែួរបពនធ ខមើលស្ងទុំកូនជុំនែួរបពនធ។រកុមម្តត  បខង្កគ ល និងអ្នកែម័រគ្ពួក
គាត្ប់ាន ូលរមួជាបដិភាគ្ដូ ជា( អ្ងារ ពងទ បស្នលថ្បត្ងស្ដលគាត្ប់ានោុំដុេះ ខៅផ្ាេះដូ ជាែលឹកបាែ 
ែលឹករមុុំ ថ្ផ្ា ែអុំ រត្កនួ លាុង និងបស្នលសា  ់ជាខរ ើនមុេខេៀត្) ជាពិខែែរកុមនាងេ្ុ ុំ បានពាយាមពនយល់
និងជុំរញុ ម្តា  ៗស្ដលម្តនថ្ផ្ាខរេះឲ្យឧែាហ៏ពយយាមខៅពិនិត្យែុេភាពខៅមណឌ លែុេភាព មកដល់
ឥ ូវខនេះអ្នកម្តត  ៗភាគ្ខរ ើនម្តនភាពកាល ហា នជាងមុន ហា នខៅេេលួខែវាខៅមណឌ លែុេភាពេលួនឯង
(េុែកាលពីមុនពកួគាត្ម់្តនការខអ្ៀនខាម ែ់ខរ ើននិងភ ័ខាល  មនិហា នខៅមណឌ លែុេភាព)។  
 
ជា ុងខរកា នាងេ្ុ ុំែូមអ្រគុ្ណអ្ងគការវឌ្ឈនភាពខាល ុំងណាែ់ស្ដលបានខ្វើឲ្យរបូនាងេ្ុ ុំ េេលួបាន ុំខនេះដឹង
ខរ ើនជាងមុន ម្តនែមត្ថភាពែរមបែរមួល ជាពិខែែបានខ្វើឲ្យែហគ្មនម៍្តនការផ្អល ែ់បាូរឥរយិាបង 
និងផ្នត្គ់្ុំនិត្ចាែ់កុំរលិ កាត្ប់នថ ខកមងេវេះអាហារបូត្ថមភខៅកនុងភូម ិខ្វើឲ្យែហគ្មនម៍្តនការអ្ភវិឌ្ឈ និង
កាត្ប់នថ ភាពរកីរក។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

សរមងស់មតី 
រគួសា កមុា ទទលួផល

គររមាង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“ ការតាម្ោនសុខភាពកូន ពិដសសគរីបូ តាម្ដសៀវដៅពណ៌ដលឿង្ មានសារៈសាំខានណ់ាស់កនុង្ការបានដងឹ្ពីសាថ
នភាពសុខភាពកូន”  

 អនកទ្សី ដៅ នី យកុមារកនុង្គដទ្មាង្ និយាយ 
អនកទ្សី ដៅ នី មុ្នរបរសីុឈ្នួលដគ មានកូនចាំនួន ២នាក់ទ្បសុទ ាំង្ពីរ ចាំដ ោះកូនទ្បុសរី២ ដ ម្ ោះខុន 
សុភសស អាយុ៤ឆាន ាំ មុ្នដពលដដលគដទ្មាង្ចូលម្កដល់ភូម្ិ សុខភាពរាង្កាយកូនគត់ម្ិនសូវមានរងឹ្
មាាំ រាង្កាយសគម្ ចូលចិតតញុ ាំបាយទ្សូបជាមួ្យរឹកអាំបិលជាទ្បច ាំ ខ្ុ ាំម្ិនមានការយល់ដឹង្អាំពីបញ្ហា
សុខភាពកុមារដរ ។ ដៅថ្ថៃមួ្យមានអនកសមទ្គ័ចតិតសុខភាពភូម្ិចុោះតាម្ផ្ទោះឲ្យយកកូនអាយុដទ្កាម្ ៥ឆាន ាំ 
យកម្កវាយថលឹង្គឡូី ពួកគតប់ានបង្ហា ញពីពណ៌មានកនុង្បណណ័ ដលឿង្កូនខ្ុ ាំខាោះគីឡូសថិតកនុង្ពណ៌រឹក
ទ្កូចទ្តូវម្កចូលរួម្ររួលអាហ្វរបាំប៉ន បដនថម្រយៈ១២ថ្ថៃ ខ្ុ ាំបានពាយាម្យកអាហ្វរបញ្ចុ កកូនដពញ
១២ថ្ថៃ ដពលចុង្បញ្ចប់ដ្ាើការថលងឹ្ម្តង្ដរៀតកូនបានដឡើង្ដល់៥ខា ាំ គត់ពនយល់ពីសាថ នភាពកូនខ្ុ ាំមាន
សុខភាពលអដឡើង្វញិ ។ បចចុបបននខ្ុ ាំដៅបនតដ្ាើអាហ្វរបញ្ចុ កកូនដៅផ្ទោះជាញឹកញប់ តាម្ការដណនាាំ
របស់ទ្កមុ្អនកសមទ្គច័ិតត ។ 



 

 
 

“  ុំណី អាហារស្ដលផ្តល់ឲ្យកូនរបចាុំថ្ងៃ ម្តនសារៈែុំខានណ់ាែ់កនុងការធានាែុេភាព អាហារបូត្ថមភលអ”  
អនកទ្សី ហ ួ ទ្សីរូច មាត យកុមារកនុង្គដទ្មាង្ និយាយ 

 
អនកទ្សី ហ ួ ទ្សីរូច គត់រស់ដៅភូម្ដិទ្ពកចាំឡាក់ មានកូនចាំនួន ៦នាក ់ទ្សី១នាក់កនុង្បនទុក មុ្ខរបរទ្បច ាំ
ថ្ថៃលក់ដូរ កូនគតចូ់លរួម្វគគសហគម្ន៍កុមាររកីរាយចាំនួន២នាកប់ានចប់វគគអស់ដហើយ ររួលសាំភារៈ
ពីអង្គការវឌ្ឍនភាព មានឆាន ាំង្  និង្ ខទៈ ។ មូ្លដហតុបណាត លឲ្យកូនៗខ្ុ ាំខាោះគឡូី ម្កពីមានជាំង្ឺទ្គុនដតត
ញឹកញប់ អតញុ់ ាំបាយដរគីឡូចបទ់្សកដតម្តង្ ប៉ុដនតខ្ុ ាំម្ិនរាំលាប់កូនញុ ាំនាំកញ្ចប់ ដភសជជដផ្តសផ្តត ស់
ដនាោះដរ ។  
ខ្ុ ាំបានការចាំដណោះដឹង្ពីការដថទ ាំសុខភាពតាម្រយៈអនកទ្រង្ទ្រង្់ សុខភាពភូម្ ិចូលរួម្ការទ្បជុាំអប់រ ាំ
ផ្សពាផ្ាយនានា តាម្ោនការលូតលាស់សុខភាព ចាំដ ោះអាហ្វរដដលខ្ុ ាំបានផ្តល់ឲ្យកូនៗ បដនល ដផ្លដឈ្ើ 
និង្ចាំអិនម្ាូបដដលមានដទ្គឿង្ផ្ស ាំបដនលទ្គប់មុ្ខដៅផ្ទោះជាទ្បច ាំ៕  



 
គ្ខរម្តងែហគ្មនដឹ៍កនាុំអាហាររបូត្ថមភ ខនេះបានជ ួ ដល់រគ្សួារេ្ុ ុំ ខ្វើឲ្យកូនៗ េ្ុ ុំម្តនែុេភាពលអ! 

អនកទ្សី ណា ទ្សីដៅ មាត យកុមារកនុង្គដទ្មាង្ និយាយ 
 
អនកទ្សីដ ម្ ោះ ណា ទ្សីដៅ អាយុ៣៦ ឆាន ាំ បតីដ ម្ ោះ ខុប សុដខង្ អាយុ ២៩ឆាន ាំ មានកូនទ្សីចាំនួន ២នាក់ 
១.ដខង្ រណីា អាយុ ៣ឆាន ាំ ២.ដខង្ រចនា អាយុ ១ឆាន ាំ គតម់ានរីលាំដៅកនុង្ភូម្ិទ្កូច ឃុាំដាំរផុី្ង្ ទ្សុកឆ្លូង្ 
ដខតតទ្កដចោះ បានចូលរួម្សហគម្នដ៍ឹកនា ាំអាហ្វររូបតថម្ភ ដៅតា ាំង្ពីឆាន ាំ២០១៧ ម្កដម្៉លោះ។  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“ េ្ុ ុំម្តន ិត្តែបា រកីរា  េេលួបាន ុំខណេះដឹងខរ ើនតាមរ ៈការរបជុុំនានា  ការផ្តល់អាហារស្ដលម្តន
ជីវជាតិ្ដល់កូនៗ”  

អនកទ្សីដ ម្ ោះ ដយ៉ម្ ទ្សីសរ មាត យកុមារកនុង្គដទ្មាង្ និយាយ 
 

អនកទ្សីដ ម្ ោះ ដយ៉ម្ ទ្សីសរ អាយុ ២៧ និង្បតីដ ម្ ោះ ចន់ ្ូ អាយុ ២៨ឆាន ាំ រស់ដៅភូម្វិាលកដនសង្ ឃុាំ
កាំពង្់ដាំរ ីទ្សុកឆ្លូង្ ដខតតទ្កដចោះ នាង្ខ្ុ ាំមានកូនទ្សីតូចៗចាំនួន២នាក់ ១.ចន់្ូ កញ្ជ នី អាយុ៤ឆាន ាំ ២.ចន់
្ូ កញ្ជនា អាយុ២ ឆាន ាំ បានចូលរួម្ជាមួ្យគដទ្មាង្កាលពីឆាន ាំ២០១៨ 

 
 
 
 



នាងេ្ុ ុំខ ម្ េះ ម្ត៉ែ នពី ៈ  
 រែ់ខៅភូមពិរង១ ឃុុំពរង រែកុឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ 

 
កាលពីមុ្នម្កនាង្ខ្ុ ាំម្ិនមានការយល់ដឹង្ពីអាហ្វរូបតថ
ម្ភប៉ុនាម នដរ ដូចជាការផ្ដល់របបអាហ្វរ ការបញ្ចុ ក
អាហ្វរដល់កូន អនាម្័យនិង្ការដថទ ាំកូន ដហើយរបប
អាហ្វរដដលខ្ុ ាំនិយម្ចូលចិតតជាទ្បដភរអាហ្វរ
ដទ្កៀម្ដទ្កាោះ ទ្គសួាររបស់នាង្ខ្ុ ាំនិយម្ញាំរឹកដៅជា
ទ្បច ាំ ដហើយបរដិភាគអាហ្វរម្ិនដរៀង្ទត់ដពលដវលា
ដរ ម្ាង៉្វញិដរៀតខ្ុ ាំរវល់លកដូ់រដៅផ្ារផ្ង្នាង្ខ្ុ ាំគម នដពលដវលាទ្គប់ទ្គនស់ាំរាប់ដម្ើលដថកូនដរ មូ្ល
ទ ាំង្អស់ដនោះដហើយបានដ្ាើដអាយកូននាង្ខ្ុ ាំទ្សកគឡូីនិង្មានសណាា នភាពសគម្សាគ ាំង្ និង្ឈ្ដឺទ្ចើន។ 
ដតបនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំបានយកកូនដៅវាស់ថលឹង្ជាមួ្យអនកសមទ្គ័ចតិតនិង្មាដ យបដង្ហគ លដៅកនុង្ភូម្ិដតាន ត លរធ
ផ្លថ្នការវាស់ថលងឹ្កូនរបស់ខ្ុ ាំខាោះគឡូី ដហើយខ្ុ ាំក៏នា ាំគតចូ់លរួម្វគគ១២ថ្ថៃដដលបានដ្ាើការគ ាំទ្រដោយ
អង្គការវឌ្ឈភាព និង្បានចូលរួម្ដពញ១២ថ្ថៃជាមាដ យដផ្សង្ៗដរៀតដៅកនុង្ភូម្។ិ  បនាទ ប់ពីដពលដនាោះ
ដដលបានចូលរួម្ម្ក នាង្ខ្ុ ាំបានយល់ដឹង្ដទ្ចើនជាមុ្ន ទករ់ង្នឹង្អនាម្័យ ការហូបរឹកឆ្អនិនិង្រឹក
ចដទ្មាោះជាទ្បច ាំ ការដថទ ាំកូន ការបញ្ចុ កអាហ្វរដល់កូននិង្ការផ្ដល់របបអាហ្វរដដលមានទ ាំង្បីទ្កុម្ 
អាហ្វរសាង្សង្់ ការ រនិង្អាហ្វរថាម្ពលជាដដើម្ ជាកដ់សដង្នាង្ខ្ុ ាំបានយកចាំដនោះដងឹ្ពីការចាំអិន
អាហ្វរយកដៅអនុវតតដៅផ្ទោះផ្ង្ដដរ ដហើយផ្តល ស់បដូ រពីការនិយម្អាហ្វរដទ្កៀម្ដទ្កាោះម្កអាហ្វរដបបរូប
តថម្ភដូចជាសម្លរ កកូរ ឆាបដនល បបរខាប់ ឆាដពព  ដដលចាំអិនយ៉ាង្ពិដសសសទ្មាបកូ់នរបស់នាង្ខ្ុ ាំដ្ាើ
តាម្ការដណនាាំរបស់អនកសមទ្គ័ចតិតនិង្មាដ យបដង្ហគ លភូម្ិពទ្ង្១ដហើយដពលដដលកូនខ្ុ ាំមានជាំង្ឺខ្ុ ាំឬម្ិន
ទ្បទ្កតីខ្ុ ាំកប៏ញ្ជូ នគត់ដៅម្ណឌ លសុខភាពភាល ម្ កូនរបស់ខ្ុ ាំមានសុខភាពលអនិង្ដឡើង្រម្ៃន។់ 
 
ជាចុង្ដទ្កាយនាង្ខ្ុ ាំមានអារម្មណ៏សបាយរកីរាយខាល ាំង្ណាស់ដដលកូនរបស់នាង្ខ្ុ ាំលូតលាស់បានលអ
ម្ិនមានជាំង្ឺដូចកាលពីមុ្នដរ ដហើយនាង្ខ្ុ ាំនឹង្បនដតាម្ោននិង្អនុវតតដៅផ្ទោះខលួនឯង្ផ្ង្ដដរ។ នាង្ខ្ុ ាំ
សូម្អរគុណអង្គការវឌ្ឈនភាពដដលបានអនុវតតគដទ្មាង្ដនោះដឡើង្បានដ្ាើដអាយកូនរបស់ខ្ុ ាំនិង្កុមារ
ដផ្សង្ដរៀតដៅកនុង្ភូម្ិមានសុខភាពលអ។ 



នាងេ្ុ ុំខ ម្ េះ សារ ីរកីម៉ែៈ រែ់ខៅភូមពិរង២ ឃុុំ
ពរង រែកុឆ្លូង ខេត្តរកខ េះ។ 
នាង្ខ្ុ ាំបានយល់ដឹង្ដទ្ចើនជាមុ្ន ទករ់ង្
នឹង្អនាម្យ័ ការដថទ ាំកូន ការបញ្ចុ ក
អាហ្វរដល់កូន និង្សាគ ល់ពីអតថទ្បដយាជ
ន៏ថ្នការហូបអាហ្វរទ ាំង្៣ទ្កមុ្ ការ រ 
សាង្សង្់ និង្អាហ្វរថាម្ពល មាន
ទ្បដភរ សាច់ ស ុតបដនល ដផ្លដឈ្ើដផ្សង្ៗ។ 
នាង្ខ្ុ ាំមានកូន៣នាក់ដហើយកូនទ្បុសដៅ

របស់នាង្ខ្ុ ាំដ ម្ ោះ ដរៀតម្សីុី គត់ដហើយគតជ់ាដកមង្ទ្បុសមាន ក់ដដលពីមុ្នម្កម្ិនសូវជាមានសុខភាព
លអប៉ុនាម នដរ ដតង្ដតមានជាំង្ឺទ្បច ាំកាយជាបជ់ានិចច ពីមុ្នម្កនាង្ខ្ុ ាំម្ិនមានការយល់ដឹង្និង្ម្ិនចប់
អារម្មណ៏ដៅដលើអាហ្វរូបតថម្ភ អនាម្័យ ការដថទ ាំកូន ការបញ្ចុ កអាហ្វរកូនដអាយទ្គបច់ាំនួនដរដចោះដត
បដណាត យកូនដអាយហូបនាំកញ្ចបល់កត់ាម្ផ្ទោះចិនដទ្ចើនជាង្ញាំបាយផ្ទោះ ដហើយម្ាង៉្វញិដរៀតទ្គសួារ
នាង្ខ្ុ ាំចូលចតិតហូបអាហ្វរផ្តអ ប់ ដទ្កៀម្ដទ្កាោះ ដដលជាទ្បដភរអាហ្វរង្ហយទ្សួលចាំអិនម្និចាំនាយដពល
យួរ យូរៗកូនរបស់ខ្ុ ាំមានភាពសគម្សាគ ាំង្និង្ឈ្ឺដទ្ចើន។ដៅដពលដនាោះនាង្ខ្ុ ាំបានចបអ់ារម្មណ៏ដម្ើល រូរ
រសសន៏ យូ្ូប និង្សាដ បត់ាម្វរិយុពីរដបៀបចាំអិនអាហ្វរសាំរាប់ដអាយទ្គសួារមានសុខភាពលអ នាង្ខ្ុ ាំ
ពាយាម្កនុង្ការអនុវតតតាម្វ ិ្ ីទ ាំង្ដនាោះបានដ្ាើដអាយកូនរបស់ខ្ុ ាំដឡើង្រម្ៃនប់ានតិចតួចដដរដតដូចជា
ម្ិនសូវទ្បដសើរប៉ុនាម នដរ។    ដតបនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំបានយកកូនដៅវាស់ថលឹង្ជាមួ្យអនកសមទ្គច័ិតតនិង្មាដ យ
បដង្ហគ លដៅកនុង្ភូម្ិបទ្ង្២ លរធផ្លថ្នការវាស់ថលឹង្កូនរបស់ខ្ុ ាំខាោះគីឡូ ដហើយខ្ុ ាំក៏នា ាំគត់ចូលរួម្វគគ១២
ថ្ថៃដដលបានដ្ាើការគ ាំទ្រដោយអង្គការវឌ្ឈភាព និង្បានចូលរួម្ដពញ១២ថ្ថៃជាមាដ យដផ្សង្ៗដរៀតដៅ
កនុង្ភូម្ិនាង្ខ្ុ ាំបានចូលរួម្បដភិាគយកបដនល និង្សាច់ដដលនាង្ខ្ុ ាំមានដដើម្បដីៅចូលរួម្ជាមួ្យពូកគត ់
និង្បានជួយចាំអិនហ្វរនិង្បានអនុវតតផ្តទ ល់ជាមួ្យអនកសមទ្គច័ិតតនិង្មាដ យបដង្ហគ លកនុង្ការអនុវតតវគគ១២
ថ្ថៃ ។បនាទ ប់ពីដពលដនាោះដដលបានចូលរួម្ម្ក នាង្ខ្ុ ាំបានយល់ដឹង្ដទ្ចើនជាមុ្ន ទករ់ង្នឹង្អនាម្័យ 
ការដថទ ាំកូន ការបញ្ចុ កអាហ្វរដល់កូន និង្សាគ ល់ពីអតថទ្បដយាជន៏ថ្នការហូបអាហ្វរទ ាំង្៣ទ្កុម្ 
ការ រ សាង្សង្់ និង្អាហ្វរថាម្ពល មានទ្បដភរ សាច់ ស ុតបដនល ដផ្លដឈ្ើដផ្សង្ៗ ។ជាពិដសសដបើ
ដទ្បៀបដ្ៀបដម្ើល រូររសសន៏ យូ្ូប និង្សាដ បត់ាម្វរិយុ នាង្ខ្ុ ាំគតិថាការអនុវតតដ្ាើអាហ្វរ១២ថ្ថៃគមឺាន
ទ្បសិរធិភាពជាង្ដទ្ ោះមានការពនយល់យ៉ាង្ដកាោះកាយនិង្លម្អតិពីអនកសមទ្គច័ិតតនិង្មាដ យបដង្ហគ លដៅ



កនុង្ភូម្ិរួម្ទ ាំង្ការអនុវតតជាក់ដសដង្ផ្ង្រតឹដតដ្ាើដអាយនាង្ខ្ុ ាំយល់ដឹង្កាន់ដតចាស់ជាង្មុ្ន ដហើយនាង្
ខ្ុ ាំដតង្ដតយករូបម្នតទ ាំង្អស់ដនោះដៅចាំអិនដៅផ្ទោះខលួនង្ ដទោះបជីាចប់វគគ១២ថ្ថៃក៏ដោយ ម្ិនដតប៉ុនដនាោះ
នាង្ខ្ុ ាំដតង្ដតខាល់ខាា យពីសុខភាពកូនណាស់ដហើយបានយកកូនខ្ុ ាំដៅថលងឹ្ដរៀង្រាល់ដខខាល ចខាោះគីឡូ។ជា
ចុង្ដទ្កាយនាង្ខ្ុ ាំមានអារម្មណ៏សបាយរកីរាយខាល ាំង្ណាស់ដដលកូនរបស់នាង្ខ្ុ ាំលូតលាស់បានលអម្និ
មានជាំង្ឺដូចកាលពីមុ្នដរ កូនរបស់នាង្ខ្ុ ាំមានការដឡើង្រម្ៃន់ និង្មានភាពរហ័សរហួនវាង្ថ្វ ៉។  
នាង្ខ្ុ ាំនឹង្ខិតខាំអនុវតតដអាយបានលអនិង្ជាំរុញអនកមាដ យដផ្សង្ដរៀតដដលមានកូនខាោះគឡូីដអាយអនុវតត
ដូចនាង្ខ្ុ ាំដដើម្បជួីយដអាយភូម្ិពទ្ង្២កាត់បនថយដកមង្ខាោះដទ្ចើននិង្ចង្ដ់ឃើញកុមារ មានសុខភាពលអទ ាំង្
អស់គន ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“  កូនរបែ់េ្ុ ុំឈខឺោ សារហូបអាហារគាម នជីជាតិ្ រគ្បរ់គាន ់ស្ត្ខពលស្ដលដឹងពីការស្ងរកាែុេភាពកូនខៅ
កនុងគ្ខរម្តងមកេ្ុ ុំបានខ្វើអាហារម្តនជីជាតិ្ដូ ជា ែមលែមលក ់របខហើរ បបរខាបរ់គ្បខ់គ្ឿងខអា កូនហូប 

ខហើ ខ្វើខអា កូនេ្ុ ុំបានខ ើងេុំងនម់និដូ ពីមុន ”  
អនកនាង្ សុខគ មាត យកុមារកនុង្គដទ្មាង្ និយាយ 

 
អនកនាង្ខ្ុ ាំដ ម្ ោះស ុន សុខគ ជាមាត យរស់ដៅភូម្ថិ្ទ្ពដគ ឃុាំដាំរផុី្ង្ ទ្សុកឆ្លូង្ ដខតតទ្កដចោះ នាង្ខ្ុ ាំមាន
កូនទ្សីតូចៗចាំនួន២នាក់។ ពីមុ្ននាង្ខ្ុ ាំម្ិនការយល់ដឹង្ពីការចញិ្ចឹ ម្កូនដអាយបានលអដឡើយ រួម្ទ ាំង្
ទ្បដភរទ្កុម្ អាហ្វរទ ាំង្បទី្កុម្ ដដលមានដៅកនុង្សាច់ និង្បដនលដផ្លដឈ្ើជាដដើម្ ។ ដោយដអាយកូនទ្សី
តូចៗរបស់ខ្ុ ាំហូបអាហ្វររាំពីរាំ សម្និមានអនាម្យ័ដឡើយដដលដ្ាើដអាយសុខភាពពួកគតម់្ិនសូវជា
លអដនាោះដរ។  
 
ដៅដពលមួ្យមានអនកសមទ្ត័ចិតតសុភាពភូម្គិតប់ានម្កអដញ្ជើញនាង្ខ្ុ ាំដហើយទ្បាបឲ់្យនាង្ខ្ុ ាំដអាយចូល
រួម្កនុង្ការទ្បជុាំដៅកនុង្ភូម្អិាំពីគដទ្មាង្សហគម្នដ៏កឹនា ាំអាហ្វរូបតថម្ភកុមារ មានដូចជាការវាស់ថលឹង្
កុមារដៅតាម្ភូម្ិ វគគអាហ្វរ១២ថ្ថៃ  ទ្បជុាំទ្កមុ្មាដ យ។ ខ្ុ ាំបានយល់ដឹង្ពីការដថទ ាំកូនកនុង្ការផ្ដល់ការ
ហូបចុក អនាម្័យ លាង្ថ្ដមុ្នដពលញាំអាហ្វរ និង្ការសមាអ តខលួនទ្បាណដអាយបានសាអ ត។ មួ្យវញិ
ដរៀតការចាំអិនអាហ្វរដោយមានបដនលថ្បតង្ ដដើម្បកូីនមានសុខភាពរងឹ្មាាំដឡើង្វញិ។ ខ្ុ ាំសបាយចិតត
ដពលដឃើញកូនដឡើង្រាំង្ន់វញិនិង្ម្និមានជាំង្ឺដៅកនុង្ខលួន។ 



“ ពីមុនកូនរបែ់េ្ុ ុំហូបអាហារមនិែូវរគ្បរ់គានខ់េ ស្ត្ដល់ខពលបាន ូលរមួរបជុុំរគ្សួារភឌីី្ វគ្គដបពី់រថ្ងៃ ឥ ូវ
កូនេ្ុ ុំបានខ ើងគី្ ូខោ នាងេ្ុ ុំបានបញ្ចុ កអាហារស្ដលម្តនវតីាមនី” 

អនកនាង្ នួន សុវណណ  មាត យកុមារកនុង្គដទ្មាង្ និយាយ 

 
អនកនាង្ខ្ុ ាំដ ម្ ោះ នួន សុវណណ មានអាយុ ២៧ ឆាន ាំ រស់ដៅកនុង្ភូម្បិឹង្ដគៀប ឃុាំដាំរផុី្ង្ ទ្សុកឆ្លូង្។ ខ្ុ ាំមាន
កូនមាន ក់ដ ម្ ោះ សាន ចនស់ា  ដភរ ទ្បុស អាយុ៤ ឆាន ាំជាង្ ពីមុ្ននាង្ខ្ុ ាំម្ិនសូវដអាយកូនហូបចុកទ្គប់
ទ្គន់ និង្ម្ិនបានលាង្សមាអ តថ្ដរបស់គត់មុ្នដពលញាំអាហ្វរដរ សទ្មាបផ់្ទោះសដម្បង្វញិដរៀបចាំ
រុកោក់ម្និបានសាអ តដ្ាើដអាយកូនខ្ុ ាំឈ្ឺម្ដង្មាា លដដល។ ដពលដដលមានមាដ យបដង្ហគ លដៅខ្ុ ាំចូលរួម្
ទ្បជុាំទ្គសួារភឌី្ី វាស់ថលងឹ្កុមារ និង្វគគដល់ពីរថ្ថៃ និយាយពីការដថរកា សមាអ តបរសិាថ ន អនាម្័យ ការដ្ាើ
ម្អូប និង្ទ្កមុ្បដនលដដលមានវតិាម្ីនសទ្មាប់កុមារម្ក។ នាង្ខ្ុ ាំបានយកម្កដ្ាើដៅផ្ទោះដដើម្បបីញ្ចុ កកូន
របស់ខ្ុ ាំដអាយបានដឡើង្គឡូីផ្ង្ដដល ដហើយខ្ុ ាំមានអារម្មណ៍សបាយចិតតណាស់ មួ្យវញិដរៀតខ្ុ ាំ    
ដអាយកូនផ្កឹរឹកសាអ ត និង្ដសលៀក ក់ដអាយគត់ជតិៗ ។ 
 

 



“ េ្ុ ុំែបា  ិត្តខពលខឃើញខៅខ ើងគី្ ូខររេះវគ្គដបពី់រថ្ងៃ”  
(អនកទ្សី ហឹុម្ អូន យាយកុមារកនុង្គដទ្មាង្ និយាយ) 

 

នាង្ខ្ុ ាំដ ម្ ោះ ហឹុម្ អូន មានអាយុ៦២ឆាន ាំរស់ដៅភូម្ិដទ្សដទ្រៀក ឃុាំដាំរផុី្ង្ ទ្សុកឆ្លូង្។  ខ្ុ ាំមានដៅចាំនួនពីរ
នាក់ ដៅរីមួ្យដ ម្ ោះ សុន វ៉ារី ដភរទ្សី អាយុ ៤ឆាន ាំ និង្ដៅទ្បុសអាយុ២ឆាន ាំដ ម្ ោះ សុន វរូិ ដោយ
មាដ យឪពុកដៅរបស់ខ្ុ ាំបានដៅដ្ាើការង្ហរដៅទ្បដរសថ្ថដហើយរុកដអាយរស់ដៅជាមួ្យ។ ដូចដនោះខ្ុ ាំមា
នភារៈដម្ើលដថដៅ ដោយពីមុ្នម្កខ្ុ ាំម្ិនបានផ្ដល់អាហ្វរដល់ដៅទ ាំង្ពីរ ឲ្យបានទ្តឹម្ទ្តូវដរ ដ្ាើឲ្យដៅ
ម្ិនដឡើង្រាំង្ន់ ពីដទ្ ោះអាហ្វរផ្ដល់ឲ្យម្និមានអាហ្វរូបតថម្ភទ្គប់ទ្គន់ និង្គម នអនាម្័យ។ 
 
បនាទ បពីបានចូលរួម្ជាមួ្យអនកសមទ្គ័ចតិតភូម្ិ និង្បានចូលរូម្ទ្បជុាំនានា ដូចជាទ្បជុាំទ្កុម្យាយ ទ្គសួារ
ភីឌ្ី វាស់ថលឹង្កុមារ វគគដបពី់រថ្ថៃម្ក ដ្ាើឲ្យបានយល់ដឹង្ដទ្ចើន និង្យកចាំដណោះដឹង្ដនោះម្កអនុវតតដៅផ្ទោះ 
ជាក់ដសតង្ ខ្ុ ាំដតង្ដតលាង្ថ្ដដៅមុ្នដពលបញ្ជុ កអាហ្វរ មុ្ជរឹកដសលៀក ក់ដអាយគតជ់ិតៗ និង្ដ្ាើ
អាហ្វរដដលមានបដនលថ្បតង្ ទ្តី សាច់ ដហើយពួកគតចូ់លចិតតញាំបបរទ្គបដ់ទ្គឿង្។  
 
 
 
 



 
 

“ េ្ុ ុំែបា រកីរា ខាល ុំងណាែ់ស្ដលកូនេ្ុ ុំលូត្ោែ់លអមនិែួវឈ ីខហើ មនិ ុំណា លុ ខរ ើនែុំរាបេិ់ញ
ថាន ុំពាបាលជុំងឺកូនេ្ុ ុំដូ កាលពីមុន  ខោ សាបានវគ្គ១២ថ្ងៃ ស្ដលគាុំរេខោ អ្ងគការវឌ្ឈភាព”  

(អនកទ្សី ម៉ានម៉ារ ីមាត យកុមារកនុង្គដទ្មាង្ និយាយ) 
អនកនាង្ខ្ុ ាំដ ម្ ោះ ម៉ានម៉ារ ីរស់ដៅភូម្ិដតាន ត ឃុាំពទ្ង្ ទ្សុកឆ្លូង្ ដខតតទ្កដចោះកាលពីមុ្នម្កនាង្ខ្ុ ាំម្ិនដដលខាល់ខាា យ
ពីសុខភាពកូនរបស់ប៉ុនាម នដរ ដូចជាការផ្ដល់របបអាហ្វរ ការបញ្ចុ កអាហ្វរដល់កូន    អនាម្័យនិង្ការដថទ ាំកូន 
ដហើយរបបអាហ្វរដដលខ្ុ ាំនិយម្ចូលចិតតជាទ្បដភរអាហ្វរដទ្កៀម្ៗ ដដលម្ិនសូវចូលចិតតហូបបដនលថ្បតង្ដរ។ 
ម្ាង៉្វញិដរៀតខ្ុ ាំក៏ម្ិនដឹង្ថាដតើដអាយកូនហូបអាហ្វរណាដរើបមានសុខភាពលអ ដូចដនោះដចោះដតបដណាដ យដអាយ
កូនហូបៗដៅ ទ ាំង្អស់ដនោះដហើយបានដ្ាើដអាយកូននាង្ខ្ុ ាំទ្សកគីឡូនិង្មានសណាា នភាពសគម្សាគ ាំង្ និង្ឈ្ឺ 
ដទ្ចើន។ ដតបនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំបានយកកូនដៅវាស់ថលឹង្ជាមួ្យអនកសមទ្គ័ចិតតនិង្មាដ យបដង្ហគ លដៅកនុង្ភូម្ិដតាន ត លរធផ្ល
ថ្នការវាស់ថលឹង្កូនរបស់ខ្ុ ាំខាោះគីឡូ ដហើយខ្ុ ាំក៏នា ាំគត់ចូលរួម្វគគ១២ថ្ថៃដដលបានដ្ាើការគ ាំទ្រដោយអង្គការវឌ្ឈភាព 
និង្បានចូលរួម្ដពញ១២ថ្ថៃជាមាដ យដផ្សង្ៗដរៀតដៅកនុង្ភូម្ិ។បនាទ ប់ពីដពលដនាោះដដលបានចូលរួម្ម្ក នាង្ខ្ុ ាំ
បានយល់ដឹង្ដទ្ចើនជាមុ្ន ទក់រង្នឹង្អនាម្័យ ការដថទ ាំកូន ការបញ្ចុ កអាហ្វរដល់កូននិង្ការផ្ដល់របបអាហ្វរ
ដដលមានទ ាំង្បីទ្កុម្ អាហ្វរសាង្សង្់ ការ រនិង្អាហ្វរថាម្ពលជាដដើម្ ជាក់ដសដង្នាង្ខ្ុ ាំបានយកចាំដនោះដឹង្ពី
ការចាំអិនអាហ្វរយកដៅអនុវតតដៅផ្ទោះផ្ង្ដដរកូនរបស់ខ្ុ ាំដរើសហ្វា ហាីសមានអាយុ១៤ដខដហើយ និង្មានរម្ៃន់៨
គីឡូទ្កាម្ មានសុខភាពលអ ។ 
នាង្ខ្ុ ាំក៏បានោាំបដនលខលោះៗសាំរាប់ហូបដៅផ្ទោះផ្ង្ដដរ។ជាចុង្ដទ្កាយនាង្ខ្ុ ាំមានអារម្មណ៏សបាយរកីរាយខាល ាំង្
ណាស់ដដលកូនរបស់នាង្ខ្ុ ាំលូតលាស់បានលអម្ិនមានជាំង្ឺដូចកាលពីមុ្នដរ ដហើយនាង្ខ្ុ ាំម្ិនអស់លុយដទ្ចើនសាំ
រាប់រិញថាន ាំពាបាលជាំង្ឺកូនរបស់ខ្ុ ាំផ្ង្ដដរ។ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ពីមុនមកកូនេ្ុ ុំឈញឹឺកញាប ់ខពលម្តនម្តា  បខង្កគ លបានស្ណនាុំពីការ ុំអិ្នអាហារខអា បានឆ្អនិ ខ្វើមាូបខអា

 ោងថ្ដ ឥ ូកូនមនិែូវឈដូឺ មុនេ្ុ ុំែបា  ិត្តខពលខឃើញកូនែុេភាពលអដូ ខនេះ។ 
(អនកទ្សីយនដ ចន់្ ក មាត យកុមារកនុង្គដទ្មាង្ និយាយ) 

 
អនកនាង្ខ្ុ ាំដ ម្ ោះ យនដ ចន់្ក អាយុ ៣០ ឆាន ាំរស់ដៅភូម្ិដទ្សដសដច ឃុាំដាំរផុី្ង្ ទ្សុកឆ្លូង្ មានកូនទ្បុស
ពីរនាក់ ់កូនរី១ ដ ម្ ោះសុខ ផ្លីល អាយុ៤ឆាន ាំ កូនរី២ ដ ម្ ោះ សារ៉ាត សាំណាង្ អាយុ២ឆាន ាំ ការពីមុ្នម្ក
ខ្ុ ាំដអាយកូនហូបដផ្ដោះផ្តដ ស ដហើយម្និសូវយកចតិតរុកោកជ់ាមួ្យកូនដ្ាើដអាយឈ្ឺដនោះឈ្ឺដនាោះ។ ដពល
មួ្យមានការដណនាាំពីការចូលរួម្ទ្បជុាំនិង្ការទ្បាបពី់មាដ យបដង្ហគ លដដលដៅកនុង្ភូម្ិ ដអាយខ្ុ ាំលាង្ថ្ដ
កូនមុ្នញាំអាហ្វរ មុ្ជរឹកដអាយសាអ តបួនដៅទ្បា ាំដង្កនុង្មួ្យថ្ថៃ មុ្នដ្ាើអាហ្វរខ្ុ ាំសមាអ តសមាភ រៈកា ាំបតិ 
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