ករណីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ អំពីការគាំទ្រ

ការបង្កត
ើ គោលនយោបាយដែលមានឥទ្ព
ធិ លក្ង
នុ ការ
កាត់បន្ថយ នូវការ
ស្លាប់ពជ
ី ម្រា
ងឺ គក្ង
នុ ប្រទេសកម្ជ
ពុ ា
និងប្រទេសវ�ៀតណាម
ទិដភា
្ឋ ពរួម

ជំងរា
ឺ គ គឺជ ាបុពហ្វ េតុយ៉ាងធំមយ
ួ
ចំពោះការស្លាប់របស់ ក្មេង ន�ៅក្ង
នុ ប្រទេសកម្ជ
ពុ ា

និងប្រទេសវ�ៀតណាម ប៉ន្
ុ តែ ជាច្រើនឆ្ំ នា គោលនយោបាយជាតិហួសកំណត់
រារាំងឱសថនានា

មិនឲ្យធ្លាក់ដល់ កណ្តាប់ដៃរបស់ អ្នកថែទាំ និងកុមារដែល
កព
ំ ងតែក�ើ
ុ
តមានជម្រា
ងឺ គ។ជាការឆ្លើយតប
ការគាំទ្រនានាអំពស
ី ខ
ុ ភាព បានចូលសហប្រតិបត្តិការដ�ើម្បីនង
ឹ ប្រមូលនូវភស្តុតាង ស្វែងរក

ឈ្មោះអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហ�ើយ បញ្ចុះបញ្ល
ចូ ឲ្យក្រសួងសុខ ាភិបាល ឲ្យផ្តល់អាទិភាព
ចពំ ោះ

ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះ ដ�ើម្បីកែតម្រូវនូវការអាចទទួលឱសថ បាន ដែលអាចបន្ថយនូវអត្រា
នៃជម្រា
ងឺ គនេះ។

ការកំណត់ពឧ
ី បសគ្គនៃគោលនយោបាយ

ជំងរា
ឺ គ គឺជ ាជំងទ
ឺ ទ�
ូ ៅបំផត
ុ ចំពោះកុមារ ន�ៅក្ង
នុ ប្រទេសជ�ឿនល�ឿន និង

នាក់ដែលមានអាយុក្រោមប្រាំឆ្ំ នា បានស្លាប់ទ
ទ
ូ ាំង
ពភ
ិ ពលោក ដែលជាលទ្ធផលនៃជម្រា
ងឺ គធ្ងនធ
់ រ្ង ។
ន�ៅក្ង
នុ តំបន់មេកុង ជាពិសេសក្ង
នុ ប្រទេសវ�ៀតណាម និងកម្ជ
ពុ ា ជម្រា
ងឺ គ គឺជ ាបព្វហេតុន ាំមខ
ុ
នៃការស្លាប់របស់ កុមារអស់ រយៈពេលជាច្រើនឆ្ំ នា មកហ�ើយ។

ន�ៅក្ង
នុ អំឡុងឆ្ំ នា 1980, គោលនយោបាយ និងចំណច
ុ ប្រសព្វគ្នានៃ មូលនិធិ
អន្តរជាតិ

បានជួលបន្ថយបន្ក
ទុ នៃជំងរា
ឺ គ ន�ៅក្ង
នុ តំបន់ន�ោះ។ ប៉ន្
ុ តែ កំពស់ នៃអាទិភាពសុខភាពនានាឯទ�ៀត
ក្ង
នុ អំឡុងពេលពីទសវត្សទ�ៀត បានទុកឲ្យបញ្ហានេះ ជាអាទិភាពទាបជាបជាងមុនសម្រាប់ក្រសួង

សុខ ាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរ។ ក្ង
នុ កំឡុងពេលនេះ គោលនយោបាយរបស់ រដ្ ឋាភិបាល ដែលចាត់
ចែងនូវការទប់ស្កាត់ និងការព្យាបាលជម្រា
ងឺ គ និងការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់របស់ ពួកគេចំពោះបញ្

ហានេះ បានធ្លាក់ចះុ ហ�ើយការគាំទ្រខាងហរិញវ្ញ ត្ថុ និងបច្ចេកទេស ចំពោះបញ្ហាន�ៅតែមានចំនន
ួ ទាប
ន�ៅក្ង
នុ ប្រទេសទាំងពីរ។

ក្ង
នុ ឆ្ំ នា 2004 ន�ៅពេលរូបមន្តថទ
្មី ក
ឹ អូរ៉ាលីត្រ (ORS) និងធាតុគម
ី ឈី ្មោះស្ស៊ិង—

ដែលជាថ្ នាព្
ំ យាបាលពីរមុខដ៏សំខាន់ សម្រាប់ជម្រា
ងឺ គខ្លាំង — ត្រូវបានគេផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើប្រាស់
ទូទ� ៅ ដ�ោយអង្គភាពសុខ ាភាពពិភពលោក (WHO) និង UNICEF វាបានក្លាយជាក់ច្បាស់ ថា

គោលនយោបាយ ជាតិ សម្រាប់ជម្រា
ងឺ គ ត្រូវតែធ្វើឲ្យមានបច្ប
ចុ ្បន្នភាព ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យឱសថអាចមា
នសម្រាប់ទទ
ូ ាំងពិភពលោក។ ក្ង
នុ កំឡុងពេលន�ោះ zinc បានក្លាយទ�ៅជាឱសថដែលគេអនុញ្ញាត
សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ មានន័យថា អ្នកថែទាំ បានត្រូវការវេជ្ជបញ្ជា។ ឱសថ ORS

ដែលមានគុណភាពប្រស�ើរថ្មី កម្រមានណាស់ ហ�ើយបុគល
្គ ក
ិ សុខ ាភិបាល មិនបានទទួលនូវការហ្វឺក
ហ្វឺនអំពល
ី ំ នាំនៃការព្យាបាលថ្មីឡ�ើយ។

PATH/Heng Chivoan

ដែលអាចនាំទ� ៅដល់ ការបាត់បង់ជ ាតិទក
ឹ និងការស្លាប់។ ក្ង
នុ ឆ្ំ នា 2012 មានកុមារចំនន
ួ 600,000

អ្នកគាំទ្របានផ្តោតទ�ៅការប្រមូល
នូវករណីយដ៏មានឥទ្ព
ធិ ល
ចំពោះក្រសួងសុខ ាភិបាល
ដែលមានរួមទាំងសំ ណុំ
ឯកសារ
នៃភស្តុតាងយ៉ាងធំអនេកទ�ៀតផង។

ថ្វីប�ើដូច្នេះមែន អស់ រយៈពេលពីរបីឆ្ំ នា បន្ ទាប់ពអ
ី នុសាសន៍របស់ WHO និង UNICEF

ក្រសួងសុខ ាភិបាលនៃប្រទេសកម្ជ
ពូ ា និងប្រទេសវ�ៀតណាម បានពន្យឺតពេលនៃការកែសម្រួលគោលន

យោបាយ និងលំ នាំឱសថរបស់ ខ្ន
លួ ជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលថា ឱសថន�ៅតែពុមា
ំ នន�ៅឡ�ើយសម្រាប់អក
្ន 
ថែទាំ និងកុមារដែលកំពងតែ
ុ
មានជម្រា
ងឺ គ។

ការអនុវត្តនយ
៍ ទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រ

បុគល
្គ ក
ិ សុខ ាភិបាល អ្នកគាំទ្ររបស់ NGO និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ន�ៅក្ង
នុ ប្រទេសទាំងពីរ បានដឹងថា
ពួកគេត្រូវមានឥទ្ព
ធិ លដល់ រដ្ ឋាភិបាលរបស់ ខ្ន
លួ ដ�ើម្បីនង
ឹ ផ្តល់អាទិភាពចំពោះ បញ្ហានៃជម្រា
ងឺ គ

ន�ៅក្ង
នុ ប្រទេស ដ�ើម្បីឲ្យចំណេះដឹងនិងឱសថថ្មី អាចទ�ៅដល់ សហគមន៍ន ានា។ ចាប់ផ្តម
ើ ក្ង
នុ ឆ្ំ នា 2008

PATH បានដឹកនាំនវូ ការប្រឹងប្រែងដាច់ឡែក ទាំងក្ង
នុ ប្រទេសកម្ជ
ពុ ា និងប្រទេសវ�ៀតណាម ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍ
និងប្រតិបត្តិការប្រឹងប្រែងគាំទ្រ ដ�ើម្បីកែប្រែ និងធ្វើ
បច្ប
ចុ ្បន្នភាពគោលការណ៍ជាតិសម្រាប់ជម្រា
ងឺ គ។

អ្នកគាំទ្រ បានផ្តោតទ�ៅល�ើការប្រមូលនូវករណីយដាក់ទ� ៅជូនក្រសួងសុខ ាភិបាល ដែលបានបញ្ល
ចូ កញ្ចប់
និងបន្ក
ទុ យ៉ាងធ្ងននៃ
់ ជម្ងឺ និងកិច្ចគាំទ្រពីសហគមន៍ន ានា និងដៃគូសំខាន់ន ានាទ�ៀតផង។ ភស្តុតាងនេះ
មានផលប្រយោជន៍កង
្នុ ការបរិយាយពីគោលនយោបាយរដ្ ឋាភិបាល និងវិធានការបង្កន
ើ ការទទួលបាននូវ
ORS និងធាតុគម
ី ស
ី ្ស៊ីង ហ�ើយបំពាក់បប
ំ ន
៉ បុគល
្គ ក
ិ សុខ ាភិបាលឲ្យចេះដ�ោះស្រាយពី
ទំហំនៃបញ្ហានៃជម្រា
ងឺ គ។
ប្រទេសវ�ៀតណាម

ន�ៅក្ង
នុ ប្រទេសវ�ៀតណាម PATH បានប្រើប្រាស់ ទំនាក់ទ ំនងរបស់ ខ្ន
លួ ជាមួយ អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត
ខាងសុខភាព ដ�ើម្បីគាំទ្ររួបរួមគ្នា និងចូលសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងសុខ ាភិបាលប្រទេស

វ�ៀតណាម ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឈគោលនយោបាយ ដែលធ្វើឲ្យគោលការណ៍ណែនាំជ ាតិមានបច្ប
ចុ ្បន្នភាព

ធ្វើឲ្យមានធាតុគម
ី ហ្ស៊ីង
ី
និង ORS បានកាន់តែច្រើន ហ�ើយដ�ើម្បីផល
្ត ់ អាទិភាពចំពោះការបំពាក់បប
ំ ៉

ននិងហ្វឹកហ្វឺន បុគល
្គ ក
ិ សុខ ាភិបាល។ ដ�ោយការសម្របសម្រួលក្រុមដៃគូ ដែលបានរួមបញ្ល
ចូ
WHO,
UNICEF, និងមន្ទីពេទ្យកុមារ
ជ ាតិ (National Pediatric Hospital) មជ្ឈមណ្ឌលអប់រស
ំ ខ
ុ ភាព

និងក្រសួងសុខ ាភិបាលនិងមន្រទី សុខ ាភិបាលខេត្ត Binh Dinh PATH បានបង្កត
ើ នូវកម្លាំងរុញច្រាន

ចាំបាច់ដ�ម
ើ ្បីនង
ឹ ផ្តួចផ្តើមនូវការសន្ទន ា ន�ៅក្ងក្រ
នុ
សួងសុខ ាភិបាលអំពត
ី ម្រូវការនៃការកែសម្រួលគោលន
យោបាយប្រទេស និងដាក់អាទិភាពដល់ ជម្រា
ងឺ គ។

ន�ៅក្ង
នុ ឆ្ំ នា 2008 ក្ង
នុ ការផ្តួចផ្តើមនៃការសន្ទន ាជាលំ ដាប់លំដ�ោយអំពី ចំពោះកញ្ចប់ ភស្តុតាងនេះ
ក្រសួងសុខ ាភិបាលប្រទេសវ�ៀតណាម បានយល់ ព្រមផ្តួចផ្តើមដំណ�ើរការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោ

បាយ។ ក្ង
នុ ភាពជាដៃគូជ ាមួយ PATH ពួកគេបានជួបជាមួយក្រុម
អក
្ន គាំទ្រដែលកំពងធ្វើ
ុ
ការ

និងអ្នកជំន ាញក្ង
នុ ប្រទេសនិងអ្នកជំន ាញបច្ចេកទេសអន្តរជាតិ រួមមាន WHO និង UNICEF
ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យទាន់សម័យនូវគោលការណ៍ព្យាបាលជាតិ សម្រាប់ជម្រា
ងឺ គ និងបញ្ជាក់ថ ាធាតុគម
ី ស
ី ្ស៊ិង

ត្រូវបានដាក់ប
ញ្ល
ចូ ទ�ៅក្ង
នុ បញ្ជីឱសថចាំបាច់នៃប្រទេស ដែលនឹងធានាឲ្យប្រាកដថា ឱសថនេះគឺឥ

គថ្លៃទេតាមរយៈវិសយ
័ សាធារណៈ ហ�ើយទូទ ាត់ដ�ោយអ្នកធានារ៉ាប់រងវេជ្ជសាស្ត្រ។ ដ�ើម្បីធានាថាថា

NGOs និងអ្នកគាំទ្រ ន�ៅតែមានតំណែងដដែល PATH បានបន្តជយ
ួ សម្របសម្រួលន�ៅគ្រប់ដណ
ំ ាក់

ការ ក្ង
នុ នាមជាក្រសួងសុខ ាភិបាល។ នេះគឺមានរួមដៃគូដែលបានរកឃ�ើញដែលមានអ្នកជំន ាញពាក់ពន
័ ្ធ
ការសម្របសម្រួលឲ្យកិចប្ច ្រជុំ និងការផ្តល់នូវការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេស។

PATH និងដៃគូរបស់ គេ បានដឹងថាគោលការណ៍ណែនាំថ្មីត្រូវតែពិនត
ិ ្យព្យាបាលក្ង
នុ ចំណ�ោមបុគល
្គ ិ

កសុខ ាភិបាល និងអ្នកអនុវត្តកម្មវធ
ិ ី ន�ៅថ្ នាក់សហគមន៍ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានចីរភាព។ ដ�ើម្បីធានាថា

គោលនយោបាយថ្មី នឹងត្រូវបានអនុវត្តទទ
ូ ាំងប្រទេស PATH និងក្រុមការងារបានចូលសហប្រតិបត្

តិការយ៉ាងស្ទ
និ ស្
្ធ នា ល ជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតកុមារដែលធ្វើការន�ៅក្ង
នុ មន្ទីពេទ្យនានាក្ងខេ
នុ
ត្ត Binh Dinh
ដ�ើម្បី
អនុវត្តគម្រោងសាកល្បង ផ្អែកតាមពង្រាងគោលនយោបាយ។ ក្ង
នុ កំឡុងពេលនៃគម្រោង

ក្រុមបានបណ្តុះបណ្តាលដល់ បុគល
្គ ក
ិ សុខ ាភិបាល ឲ្យយកគោលការណ៍ណែនាំមកអនុវត្ត ហ�ើយបាន

ផ្តល់នូវការត្រួតពិនត
ិ ្យ និងការវាយតម្លៃជាទ�ៀងទាត់ផងដែរ។ ដ�ោយការយកយោបល់ នានាពីសហគមន៍
បញ្ល
ចូ ទ�ៅក្ងដ
នុ ណ�ើ
ំ រការ ផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ អ្នកជំន ាញជាតិ អាចបញ្ជាក់ថ ា

គោលនយោបាយនានា អាចផ្តល់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ អ្នកថែទាំសខ
ុ ភាព និងបុគល
្គ ក
ិ សុខ ាភិបាល
ហ�ើយបានផ្តល់នូវការល�ើកទឹកចិតប
្ត ន្ថែម ដ�ើម្បីបញ្ចបគ់ ោលនយោបាយ
ទ ាំងន�ោះ។

Patrick McKern

ភស្តុតាងយ៉ាងរឹងមាំង អំពអ
ី នុសាសន៍គោលនយោបាយសាកល ថ្មី ការព្យាបាលថ្មីៗដែលមានប្រសិទភា
្ធិ ព

ដ�ោយការបញ្ចូលយោបល់ បា
នមកពីសហគមន៍នានាទ�ៅ
ក្នុងដំណ�ើរការផ្លាស់ ប្តូរគោល
នយោបាយ អ្នកជំនាញជាតិ
អាចបញ្ជាក់ថា
គោលនយោបាយ
នានា
អាចផ្តល់ជាផលប្រយោជន៍
ដល់ អ្នកថែទាំសុខភាព
និងបុគ្គលិកសុខាភិបាល ហ�ើ
យបានផ្តល់នូវការល�ើកទឹក
ចិត្តបន្ថែម ដ�ើម្បីបញ្ចប់
គោល
នយោបាយ
ទាំងន�ោះ។

ប្រទេសកម្ពុជ ា

ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ជ
ពុ ា PATH បានចាប់ផ្តម
ើ ដ�ោយការស្ថាបនា
នវូ មូលដ្ ឋានភស្តុតាង ល�ើជម្រា
ងឺ គ
សម្រាប់អក
្ន តាក់តែងគោលនយោបាយ រួមមានការវិភាគលម្អិតអំពច
ី ន្លោះខ្វះខ ាតនៃ

នៃទិដ្ឋភាពគោលនយោបាយមានរួចហ�ើយ និងការសិក្សា ស្រាវជ្រាវចុងក្រោយអំពជ
ី ម្រា
ងឺ គ។

បន្តាបម
់ ក PATH បានបញ្ចុះបញ្ល
ចូ ដៃគូសំខាន់ៗ —រួមមានអង្គការ Save the Children, World
Vision, WHO, UNICEF, និងអង្គការក្ងស្រុ
នុ
ក ដូចជា អង្គការរ៉ាក់ (RHAC) ប្រទេសកម្ជ
ពុ ា
និង Reproductive and Child Health Alliance—ដ�ើម្បីន ាំយកភស្តុតាងនេះទ�ៅជូនក្រសួងសុ

ខាភិបាលកម្ជ
ពុ ាហ�ើយ អភិវឌ្ឈន៍នវូ ផែនការសកម្មភាព ដ�ើម្បីនង
ឹ រកដំណ�ោះស្រាយចំពោះចន្លោះខ្វះខ ា
តនានា ហ�ើយធ្វើបច្ប
ចុ ្បន្នភាពគោលនយោបាយ ពាក់ពន
័ រ្ធ បស់ ប្រទេស។ បន្ ទាប់ពកា
ី ររកឃ�ើញអ្នក

ធ្វើការសម្រេចចិតស
្ត ំ ខាន់ៗ ន�ៅក្ងក្រ
នុ
សួងសុខ ាភិបាល រួមមានអគ្គន ាយកសុខ ាភិបាលនិងអ្នកពាក់ពន
័ ្ធ
ដែលបានផ្តល់នូវជំន ាញការ ដូចជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស ហ�ើយបានធ្វើការជាមួយក្រសួងសុខ ាភិបាល

ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឈន៍ដណ�ើ
ំ រការមួយសម្រាប់ការធ្វើបច្ប
ចុ ្បន្នភាព និងពិនត
ិ ្យឡ�ើងវិញនូវគោលការណ៍ណែនាំ។

ក្ង
នុ កំឡុងពេលនៃដំណ ាក់ការនេះ ពួកគេបានគាំទ្រ អនុសាសន៍ជ ាក់លាក់ន ានា ដែលរួមមានការចាត់ជ ាក្រុម
ជាថ្មី
ចំពោះ ORS និងធាតុគម
ី ស
ី ្ស៊ីង ចាប់ពឱ
ី សថតាមវេជ្ជបញ្ជា រហូតដល់ ការព្យាបាលដ�ោយការទិញឱសថ
ដាក់លក់តាមផ្សារ ហ�ើយអនុញ្ញាត ឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថែទាំសខ
ុ ភាពតាមភូមិ ធ្វើការចែកចាយORS និងធាតុ
គីមស
ី ្ស៊ិងន�ៅក្ង
នុ សហគមន៍។

ក្រុមបានដឹងថា ថ្វីប�ើមានគោលការណ៍ណែនាំ មានលក្ខណៈល្អបន
៉ុ ណាន�ៅល�ើក្រដាសន�ោះទេ
ប្រសិនប�ើវាមិនពាក់ព
ន
័ ្ធទ�ៅ
នង
ឹ បុគល
្គ ក
ិ សុខ ាភិបាល និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ន�ៅក្ង
នុ ថ្ នាក់

សហគមន៍ ប្រហែលជាគ្មា នគោលនយោបាយណា ត្រូវបានអនុមតិ ឬអនុវត្តឡ�ើយ។ ដូច្នេះ

ន�ៅពេលដែលដំណ�ើរការជាតិវវិ ត្តន៍ PATH បាននាំមខ
ុ ព្រម
ៗគ្នា នូវគម្រោងសាកល្បង ដែលធ្វើតេស្តម�ើល
អនុសាសន៍គោលនយោបាយពង្រាង ន�ៅថ្ នាក់ភម
ូ ិ ហ�ើយបាន ប្រមូលភស្តុតាងដ�ើម្បីនង
ឹ អនុវត្តបន្ថែមនូវតម្រូវ
ការសម្រាប់ការកែសម្រួលគោលនយោបាយ ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ ការអាចទទួលបាននូវ ORS និងស្ស៊ីង។

ន�ៅក្ង
នុ គម្រោងថ្ នាក់ស្រុក ការពិគ្រោះយោបល់ និងការបណ្តុះបណ្តាល ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងមន្រទី ពេទ្យ
បុគល
្គ ក
ិ សុខ ាភិបាល និងអ្នកស្ម័គ្រចិតភ
្ត ម
ូ ិ បញ្ជាក់ថ ា គោលនយោបាយដែលបានកែសម្រួល

និងគោលការណ៍ណែនាំ អាចយល់ បាន សមហេតុផល និងងាយស្រួលនឹងអនុវត្ត ក្ង
នុ សហគមន៍—ដែលជា
ជំហ ានចំបាច់ដ�ម
ើ ្បីឲ្យមានឥទ្ព
ធិ លយូរអង្វែង។ ដំណ�ើរការនេះ ក៏បានពង្រឹងទ�ៅដល់ ក្រសួងសុខ ាភិបាលកម្ពុ

ជា ថានឹងមាន ភាពសោមនស្ស និងការគាំទ្រ សម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំ ក្ង
នុ ថ្ នាក់សហគមន៍។ ទីបផ
ំ ត
ុ
ដំណ ាក់ការនេះ បានបង្កត
ើ ឆន្ទៈនយោបាយ ដ�ើម្បីធានាដល់ អ្នកធ្វើការសម្រេច
ចត
ិ ខ
្ត ាងសុខ ាភិបាលជាតិ
ថាសហគមន៍ន ានា បានប្តេជ្ ញាចិត្ត ក្ង
នុ ការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំគោល នយោបាយថ្មី។

ការសម្រេចគោលបំណងនៃគោលនយោបាយ
ប្រទេសវ�ៀតណាម

ន�ៅក្ង
នុ ឆ្ំ នា 2011 ដំណ�ើរការគាំទ្រគោល
នយោបាយឡ�ើងដល់ កម្រិតយ៉ាងខ្ពស់បំផត
ុ ដ�ោយមាននូវការ
ចេញផ្សាយរបស់ ក្រសួងសុខ ាភិបាលវ�ៀតណាម នៃគោលការណ៍ណែនាំថ្មី សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជម្រា
ងឺ គ
របស់ កុមារ ដែលត្រូវបានធ្វើបច្ប
ចុ ្បន្នភាពនូវការយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ន
ិងព្យាបាល ដ�ើម្បីផល
្ត ់ អនុសាសន៍

ដ�ោយអនុវត្តបញ្ល
ចូ 
នវូ អន្តរាគមន៍ថ្មី ដូចជាគីមស
ី ្ស៊ិង និងអូសមា
្មូ នគុណភាពទាប ORS ជាមួយនឹងអន្តរាគ

មន៍ដែលបានបង្ហាញជាភស្តុតាង រួចហ�ើយ រួមជាមួយនឹងជីវជាតិ អនាម័យ និងការបំបៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

គោលនយោបាយក៏បានដាក់បញ្ល
ចូ ធាតុគម
ី ស
ី ្ស៊ីង ទ�ៅក្ង
នុ បញ្ជី
ឱសថចាំបាច់ជ ាតិ ដ�ោយបញ្ជាក់នវូ ការមានសេ
វាសាធារណៈឥតគិតថ្លៃ និងអ្នកធានារ៉ាប់រងខាងវេជ្ជសាស្ត្រ។

សូមអរគុណចំពោះគោលការណ៍ណែនាំថទ
្មី ាំងនេះ សព្វថ្ងៃ នេះន�ៅប្រទេសវ�ៀតណាម អូសមា
្មូ នគុណភាពទាប
ORS និងធាតុគម
ី ស
ី ្ស៊ិង ត្រូវបានរួមមាននូវការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់ ការព្យាបាលជម្រា
ងឺ គធ្ងនធ
់ រ្ង

ក្ង
នុ ចំណ�ោមកុមារទូទ ាំងប្រទេសវ�ៀតណាម។ ប្រធានផ្នែកជម្ក
ងឺ មា
ុ រ ក្ង
នុ មន្ទីពេទ្យខេត្ត Binh Dinh

ក្ង
នុ ប្រទេសវ�ៀតណាម កត់សំគាល់ ឃ�ើញថា ករណីយជម្ងឺ រាគន�ៅឯមន្រទី ពេទ្យខេត្ត Binh Dinh បាន
ចុះអន់ថយ ដែលគាត់បានកំណត់ ចំពោះការយល់ ដឹងកាន់តែខ្លាំងក្លា និងការព្យាបាលកាន់តែល្អប្រស�ើរ

ក្ង
នុ ថ្ នាក់ស្រុក និងសហគមន៍។ វេជ្ជបណ្ឌិតឯទ�ៀត ន�ៅក្ង
នុ មន្ទីពេទ្យដូចគ្នា បានកត់សំគាល់ ឃ�ើញថា ចំនន
ួ
នឹងអ្នកជម្ស្
ងឺ នា ក់កងពេ
្នុ
ទ្យ—និងការស្នាក់ព្យាបាលរបស់ ពួកគេ- បានធ្លាក់ចះុ ដែល បង្ហាញឲ្យឃ�ើញនូវការ

ក�ើនឡ�ើងនៃគុណភាពព្យាបាលកាន់តែល្អប្រស�ើរ ហ�ើយមានការធ្លាក់ចះុ យ៉ាងច្រើន ន�ៅក្ង
នុ ករណីយ
ធន
្ង ធ
់ រ្ង វិញ។

វិធានការ 10-ផ្នែក ដ�ើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពល
ដល់ ការគាំទ្រ
ការគាំទ្រគោលនយោបាយយ៉ាងជ�ោគជ័យ
គឺត្រូវបានណែនាំដ�ោយការវិភាគជាប្រព័
ន្ធ និងដំណ�ើរការជាក់ស្ង
តែ ក្ង
នុ សង្គម។
គម្រោងដប់ផ្នែកនៃ
PATHដែលមានពន្យល់ ខាងក្រោម
គឺជ ាវិធានការយុទ្ធសាស្ត្រ
ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ
ដែលបានជួយបណ្តមនុស្សជាង
600 មកពីស្ថាប័នច្រើនជាង 100
ន�ៅក្ង
នុ បណ្តាប្រទេសជុវំ ញ
ិ ពិភពលោក
សម្រេចនូវកាផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ
សុខ ាភិបាល។
• ស្វែងយល់ បញ្ហាខាងការគាំទ្រ

• ថ្លែងអំពគី ោលដ�ៅនៃគោលនយោបាយ
• ស្វែងយល់ អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត
និងអ្នកមានឥទ្ព
ធិ ល

• ស្វែងយល់ ពីចណ
ំ ាប់អារម្មណ៍របស់ អ្នក
ធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងអ្នកមានឥទ្ព
ធិ ល

• ការបញ្ជាក់ពកា
ី រប្រឆាំង និងឧបសគ្គន ា
នាដែលរារាំងដល់ វិបត្តរបស់ លោកអក
្ន

• កំណត់អព
ំ ច
ី ណ
ំ ច
ុ ខ្លាំងនិងខ្វះចន្លោះនៃការ
គាំទ្ររបស់ លោកអ្នក
• កំណត់អព
ំ ដី ៃគូសំខាន់ៗ

• ថ្លែងនូវយុទ្ធសាស្ត្រដែល លោកអ្នកត្រូវការ
ដ�ើម្ស
បី ម្រេចគោលបំណងរបស់ លោកអក
្ន
• កំណត់ពសា
ី រលិខត
ិ ្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផត
ុ ។

• កំណត់អព
ំ រី ប�ៀបដែលលោកអ្នកនឹងវាស់
ស្ទង់អព
ំ ភា
ី ពជ�ោគជ័យ

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ ន និងធនធានបន្ថែម
ហ�ើយដ�ើម្បីនង
ឹ ស្វែងយល់ អំពរី ប�ៀបដែលយ�ើង
ខ្ញុំអាចជួយ សូមចូលទ�ៅ
http://sites.path.org/advocacyimpact

ប្រទេសកម្ពុជ ា

ក្ងខែ
នុ
ធ្នូ ឆ្ំ នា 2011 ក្រសួងសុខ ាភិបាលកម្ជ
ពុ ា បានចាប់ផ្តម
ើ អនុវត្តគោលនយោបាយជា

តិថស
្មី ម្រាប់ជម្រា
ងឺ គរបស់ ខ្ន
លួ ។ គោលនយោបាយថ្មី គាំទ្រការប្រើប្រាស់ ជាអូសទ
្មូ ាប ORS

និងធាតុគម
ី ស
ី ្ស៊ីង ថាជាឱសថចាំបាច់សម្រាប់ការព្យាបាលជម្រា
ងឺ គ។ វាការឆ្លុះបញ្ចាំងនូវតម្រូវការ

និងទិដ្ឋភាពនៃអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាព គ្រប់ថ្ នាក់ទ ាំងអស់។ សព្វថ្ងៃនេះ អ្នកស្ម័គ្រចិតស
្ត ខ
ុ ភាពភូមិ
បានអនុវត្តវធា
ិ នការសមាហរណកម្ម ដ�ើម្បីតតាំងនឹងជម្រា
ងឺ គ និងជម្រងឺ បស់ កុមារ

នានាឯទ�ៀត ដែលរួមមានការផ្តល់ធាតុគម
ី ស
ី ្ស៊ិង និង ORS មាន គុណភាពល្អប្រស�ើរ
ខណៈណារកឃ�ើញសញ្ញានៃជម្រា
ងឺ គ ក�ើតឡ�ើងភ្លាមៗន�ោះ។

កត្តាសម្រាប់ភាពជ�ោគជ័យ

ខណៈពេលដែលបរិបទនីមយ
ួ
បានតម្រូវនូវយុទវ្ធ ធ
ិ ី និងវិធានការពិសេសដ�ើម្បីសម្រេច
គោលបំណងរបស់ គេ អ្នកនិគាំទ្រទាំងន� ៅក្ង
នុ ប្រទេសកម្ជ
ពូ ា និងប្រទេសវ�ៀតណាម

PATH/Heng Chivoan

បានរ�ៀននូវមេរ�ៀនចាំបាច់ ដែលដ�ើរតួន ាទីកង
្នុ ភាពជ�ោគជ័យ៖

• ភាពជាដៃគូ បានផ្តល់ជាគន្ឹះល ចំពោះ កម្លាំ ងរុញច្រានចំពោះការផ្ លាស់ ប្តូរគោលនយោបាយ។
PATH បានធ្វើការយ៉ាងសិទស្
្ធ នា លជាមួយនឹងមន្រ្តីក្រសួង ដ�ើម្បីផល
្ត ់ ការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេស
និងជំនយ
ួ ជាក់ស្ង
តែ ហ�ើយបានឈោងដៃចូលសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូ

ដែលមានចំណ ាប់អារម្មណ៍ស្រដ�ៀងគ្នា និងវិសយ
័ ជំន ាញការ ដ�ើម្បីបង្កន
ើ សម្ពា ធដល់

អ្នកធ្វើការសម្រេចចិតស
្ត ំ ខាន់ៗ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ។ ចំណ ាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗ
និង មណ្ឌលបោះឆ្នោ តនានា នៃការបង្រួបបង្រួមគ្នា បានអនុញ្ញាតឲ្យមាននូវការប្រឹងប្រែងឲ្យ
មានការធំទលា
ូ យ ហ�ើយទីបផ
ំ ត
ុ បានសម្រេចបានជ័យជំនះ។

• ការប្រមូលគ្រឹះភស្តុតាង គឺសំខ ាន់ក្រៃលែង ន�ៅក្ង
នុ ប្រទេសទាំងពីរ ដ�ើម្បីនង
ឹ ទាក់ទ ាញចិត្ត
អ្នកធ្វើការសម្រេចចិតខ
្ត ាងសុខ ាភិបាល ឲ្យផ្តល់អាទិភាពចំពោះបញ្ហានេះ។

ការប្រឹងប្រែងដ�ោយអ្នកគាំទ្រ ដ�ើម្បីប្រមូលទិនយ
្ន័
និងបង្ហាញភស្តុតាងនេះដល់ អ្នកជ
ន
ំ ាញ
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