ព្រំដែននៃកម្មវិធីសហគមន៍
ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ៖

ការបង្កើតថ្មី និងការយល់ដឹង
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អំពីមជ្ឈមណ្ឌលចំនេះដឹងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

IDS បាន និងកំពុងធ្វើការគាំទ្រកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍

អនាម័យតាំងពីដំបូងមក។ ឥឡូវនេះ កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍
អនាម័យបានក្លាយជាចលនាអន្តរជាតិ ដែលគេទទួលស្គាល់ IDS ថា
ជាមជ្ឈមណ្ឌលចំនេះដឹង។

មជ្ឈមណ្ឌលចំនេះដឹងនេះគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាទិដ្ឋភាពនៃ

ភាពជាក់ស្តែងរបស់កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ និង

សម្រាបរៀនសូ
់
ត្រតាម ចែករំលែក និងផ្សព្វផ្សាយពីការអនុវត្តល្អៗ

គំនត
ិ និងកា
 របង្កត
ើ ថ្មី ដល
ែ នាំអោយមាននិរន្តរភាព និងមានមាត្រដន
ា្ឋ ។
យើងស្វែងរកនូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកអនុវត្ត កម្មវិធីសហគមន៍
ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន និងប
 ង្កើតការឆ្លុះបញ្ចាំង

បន្តការរៀនសូត្រ និងផ្លស
ា ប
់ រូ្ត បទពិសោធន៍ពគ
ី ៅ
ាទ្ន វិញទៅមក។ យើង
ធ្វើការសហការគ្នាជាមួយអ្នកអនុវត្ត អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ
អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកធើ្វការក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍ ការងារអនាម័យ
និងការងារទាក់ទងនឹងសហគមន៍។

ចុងក្រោយ គោលបំណងចម្បងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគឺ ដើម្បីចែក

រំលែកភាព ថ្លៃថ្នូរ សុខភាព និងសុខមាលភាពនៃកុមារ ស្រ្តី និងបុរស
ក្នុងពិភពលោកកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលកំពុងរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃ
ការយល់ដឹងពីអនាម័យមិនគ្រប់គ្រាន់ឬកង្វះអនាម័យ។

សាលាមួយនៅសង្កាត់តូរូរូ ប្រទេសអ៊ូហ្កាន់ដា
រូបភាព៖ អង្គការផ្លេនអន្តរជាតិ
2

ការបំបក
ែ តំណម៖ អនាម័យក្នង
ុ ពល
េ មានរដូវនៅក្នង
ុ
កម្មវធ
ិ ស
ី ហគមន៍ ដឹកនាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យ

Sharon Roose and Tom Rankin, Plan International and Sue
Cavill, Independent Consultant
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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
យើងខ្ញស
ំុ ម
ូ ថ្លង
ែ អំណរគុណចំពោះ Sarah House (ទីបក
ឹ្រ ្សាឯករាជ្យ) ដែលបានតាក់តង
ែ ពង្រង
ា

ដំបង
ូ នឯ
ៃ កសារនះេ ដោយមានការគាំទ្រតាមរយៈ អង្គការ WaterAid ពី SHARE Consortium ។

យើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះ ការចូលរួមចំនែកក្នុងការបង្កើត និងពិនិត្យមើលឯកសារនេះឡើងវិញពី
សំណាក់៖
•
•
•
•
•
•
•
•

Morris Chimbeta, Clarisse Baghnyan, Sakhile Khaweka, Chelsea Huggett, Jane
Wilbur, Thérèse Mahon, WaterAid.
Jane Nyaketcho, Dan Kapatuka, Lee Leong, Plan International
Archana Patkar, WSSCC.
Denise Reck and Ina Jurga, WASH United.
Sarah Fry, FHI 360.
Marni Sommer, Grow and Know/ Columbia University.
Kamran Naeem, UNICEF Pakistan,
Belen Torondel and Padma Das, LSHTM.
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ជំនះតំណម៖ អនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ

នៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ
រដូវ រដូវ រដូវ!!!

ការធ្លាក់ឈាមដែលតែងកើតមានលើស្រ្តីគ្រប់គ្នា....................ក្នុងវេលាជារៀងរាល់ខែ!
នេះជាធម្មជាតិមិនកែប្រែក្នុងការរស់នៅ!
រដូវ រដូវ រដូវ!!!

អ្នកតែងតែឆ្លៀតមករំខានស្ត្រីគ្រប់គ្នា អ្នកពេញចិត្តចំពោះស្រ្ដីគ្រប់រូប
មិនថារូបល្អ ឬអាក្រក់ក្ដី ឱ្យតែជាស្ត្រីអ្នកមករាល់ខែ!
រដូវ រដូវ រដូវ!!!

ទាំងស្ត្រីអ្នកក្រ និងអ្នកមាន អ្នកតែងមានវត្ដមានដល់ស្ដ្រីគ្រប់រូប

ហេតុនេះស្ត្រីអើយពេលមករដូវ អ្នកត្រូវរិះគិតរក្សាខ្លួនស្រី ត្រូវរកមកប្រើនូវសំឡីអនាម័យ ព្រមទាំង
ខោខ្លី សាប៊ូ និងទឹកស្អត
ា ដើមប្ ឱ
ី យ្ មានសុវត្ថា
ិភ ពពល
េ មានរដូវ ស្រគ
ី្ដ ប
្រ រ់ ប
ូ ចាំបាច់រក្សាអនាម័យ!!!
និពន្ធដោយកុមារីនៅសាលាបឋមសិក្សា អាកាដុត (Akadot) ប្រទេសយូហ្កិនដា
អង្គការ Plan International ឆ្នាំ២០១៥

សេចក្តីផ្តើម
ភាគច្រើននៃកុមារីវ័យជំទង់ និងស្ត្រី តែងតែមានរដូវ។ នេះគឺមានន័យថា សម្រាប់រយៈពេលប្រាំ

ទៅប្រព
ំា រី ថ្ងជា
ៃ រៀងរាល់ខែ ពួកគត
េ ង
ែ តមា
ែ នឈាមហូរចញ
េ ពីទារមា
្វ សរបស់ពក
ួ គេ។ ជារឿយៗ ការ

ធ្លាក់ឈាមប្រចាំខែនេះ តែងបណ្តាលឱ្យមានអាការៈឈឺពោះ ឈឺក្បាល អារម្មណ៍ប្រែប្រួល និងអស់

កម្លាំង ហើយស្ថានភាពទាំងនេះ នឹងកា
 ន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡ
 ើងដោយមានការខ្ពើមរអើមពីសង្គម អបិយជំនឿ

និងក
 ង្វះខាតហដ
េ រា្ឋ ចនាសម្ពន
័ ចា
្ធ បា
ំ ច់កង
ុ្ន ការគ្របគ
់ ងការមា
្រ
នរដូវប្រកបដោយសុវត្ថា
ិភ ព ឯកជនភាព

និងអ
 នាម័យល្អ។ ផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាទាំងនេះបូកប
 ញ្ចូលគ្នា គឺបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្រ្តី

និងកុមារី ហើយអា
 ចមានសក្តានុពល ក្នុងការរឹតត្បិតឱ
 កាសរបស់ពួកគេដើម្បីទ
 ទួលបានការអប់រំ

សមភាព សកម្មភាពរកប្រាក់ចំណូល និងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គម ដែលសុទ្ធសឹងត
 ែជាការរារាំងនូវ

ការឱ្យតម្លៃ និងជំនឿចិត្តរបស់ពួកគេ។

ការបោះពុម្ពសៀវភៅ ព្រំដែននៃសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ (Frontiers of CLTS) នេះ

ជាការបង្ហញ
ា អំពរី បៀបដល
ែ កម្មវធ
ិ ស
ី ហគមន៍ដក
ឹ នាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យ(CLTS)អាចពង្រក
ី នូវការកំណត់

បញ្ហាអំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ (MHM) នៅក្នុងសាលារៀន និងសហគមន៍ ដើម្បី
កាត់បន្ថយនូវបញ្ហាដែលមានចំពោះស្រ្តី និងកុមារី។
គោលបំណងជាក់លាក់របស់សៀវភៅនេះគឺ៖

 បង្កន
ើ ការយល់ដង
ឹ របស់អក
្ន បង្កត
ើ គោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្ត អំពកា
ី រគ្របគ
់ ង
្រ អនាម័យ
ក្នុងពេលមានរដូវ (MHM) ។
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 ជម្រុញឱ
 ្យមា
 នការផ្លាស់ប្ដូរ តាមរយៈការរំលេចឱ
 ្យឃ
 ើញនូវកា
 រចូលរួមក
 ម្លាំងគ្នាជាធ្លុងម
 ួយ
រវាងការគ្រប់គ្រងអ
 នាម័យក្នុងពេលមានរដូវ (MHM) និងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍
អនាម័យ (CLTS) ។

 ការចែករំលែកឧទាហរណ៍អំពរី បៀបដាក់បញ្ចូលអន្តរាគមន៍កា
 រគ្រប់គ្រង អនាម័យក្នុងពេល

មានរដូវ (MHM) ទៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ដ
 ឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ (CLTS) និងកម្មវិធី

សាលារៀនដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ (SLTS) ដោយផ្អែកលើគំនិតប
 ង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍
របស់អង្គការផ្សេងៗជាច្រើន។

 សង្ខេបអំពអ
ី ្វីដែលអាចធបា
្វើ នដើម្បីកែលម្អការគ្រប់គ្រងអនាម័យនៅ
 ពេលមានរដូវ តាមរយៈ
កម្មវិធស
ី ហគមន៍ដ
 ឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ។

តើអ្វីជាការមករដូវ និងការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមករដូវ?
"ការមករដូវ" គឺជាដំណើរការជីវសាស្រ្តមួយ កើតមានចំពោះស្រ្តី និងកុមារីនៅក្នុងវ័យបន្តពូជ

ដោយជាទូទៅគឺចាប់ផ្តើមក្នុងអាយុចន្លោះពី ១០ ឆ្នាំ ដល់ ១៩ ឆ្នាំ និងបន្តការ វិលជុំជាទៀងទាត់
(ជាមធ្យម ២៨ ថ្ងៃ) រហូតដល់អស់រដូវនៅក្នុងអាយុចន្លោះពី ៤៥ ឆ្នាំ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ។ ការមករដូវគឺ
បណ្តាលមកពីការធ្លាក់ឈាម និងជាលិកាស្រទាប់ខាងក្នុងស្បូនម
 កតាមទ្វារមាស។

"ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ" គឺជាមធ្យោបាយដែលស្រ្តី និងកុមារីវ ័យជំទង់ប
 ្រើដើម្បី

ចាត់ចែងលកា
ើ រមានរដូវរបស់ខ្លួន។ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ (ល្អ) ទាមទារឱ្យស្ត្រ
 ី

និងកុមារីវ័យជំទង់

មានចំណេះដឹង និងកា
 រយល់ដឹងមួយចំនួនដ
 ើម្បីគ្រប់គ្រងការមករដូវរបស់ខ្លួន

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមា
 នអនាម័យ ដោយការប្រើសម្ភារៈស្អាតសម្រាបទ្រ
់ ាប់ ឬប្រមូល
ឈាម

រដូវ និងអ
 នុវត្តន
 ៍អនាម័យ និងកា
 រថែទាំខ្លួនល
 ្អនៅក្នុងអ
 ំឡុងពេលមានរដូវ ហើយអាចមានលទ្ធភាពចូល

ទៅប្រើប្រាស់បរិក្ខារលាងសម្អាត ឬបោះចោលសម្ភារៈគ្រប់គ្រងអ
 នាម័យពេលមានរដូវដ
 ែលប្រើរួច
ប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងកា
 រទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថាន។ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេល

មានរដូវ (MHM) គឺម
 ិនគ្រាន់តែ
 ជាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអំឡុងពេលមា
 នរដូវតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ

ថែមទាំងជាត
 ម្រូវការដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយជំនឿ

និងតំណមរបស់សង្គមដ
 ែលមានជុំវិញបញ្ហានេះ

ផងដែរ។ ចំណេះដឹង ការចង្អល
ុ ប
 ង្ហញ
ា និងការគំទ
ា គ
្រ ប
្រ គ
់ ន
្រា ច
់ ពោ
ំ ះកុមារី និងស្ត្រីនៅក្នងកា
ុ
រត្រៀមខ្លន
ួ 

ជាមុន និងក្នុងអំឡុងពេលមានរដូវ ក៏ជាផ្នែកមួយនៃនិយមន័យរ បស់យើងផងដែរ។
ជំនឿខុសឆ្គង និងអាថ៌កំបាំង

ជំនួសឱ្យកា
 រទទួលបានការអបអរថាជា
 សញ្ញាបញ្ជាកន
់ ូវស
 ុខភាពល្អ ភ ាពប្រក្រតី និងជាដំណើរ

ការដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ ជារឿយៗ ការមករដូវប
 ែរជាត
 ្រូវបានគេផ្សាភ្ជាប់ជាមួយ
ភ ាពអាម៉ាស់ ភាព

គួរឱ
 ្យខ
 ្ពើមរអើម និងជារឿងចង្រៃទៅវិញ។ ការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាតស
់ ្ដីពីការមករដូវ បង្ខំឱ្យស្ត្រី និង

កុមារីត្រូវ៖

 លាក់បាង
ំ អំពកា
ី រមានរដូវ ក្រង
ែ លោមានគឃើ
េ ញ ឬធំកនឈា
ិ្ល
ម ដល
ែ អា
 ចបង្កជាការអៀនខ្មស
ា
ការបាក់មុខ ការចំអន់លេងសើច ភាពអាម៉ាស់ ឬការរិះគន់។
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 លាក់បាំងអំពកា
ី រប្រើប្រាស់ផលិតផលសម្រាប់ពេលមានរដូវ ឧ. បានផលិតផលនោះពីណា

នាំយកតាមខ្លួន បោកសម្អាត ទុកដាក់ និងបោះចោលយ៉ាងណាជាដើម? កុមារី ឬស្រ្តីដែល

មិនមានធនធានដើម្បីទ
 ិញសម្ភារៈអនាម័យដោយខ្លួនឯ
 ង

អាចនឹងច្ន
 ៃរកសម្ភារៈមិនមាន

សុវត្ថិភាពមកប្រើដោយខ្លួនឯ
 ង (ដូចជា ក្រដាស កន្ទប ស្លឹកឈើ សំបកឈើ ឬដីភក់) ។

 ការរក្សាការអនុវត្តអនាម័យផ្ទល
ា ខ
់ ន
ួ្ល ជារឿងឯកជន ជួនកាលអាចនាំឱយ្ ក
 ត
ើ មានអាកប្បកិរយា
ិ
ខ្វះអ
 នាម័យ ឬមិនមានសុវត្ថិភាព ឬអាចធ្វើឱ្យមាន
 ស្ថានភាពគ្មានសុវត្ថិភាពទៀតផង។

 គេចវេសមិនព្រមនិ
 យាយអំពីការមានរដូវ បើទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពឯកជនក្ដី ជាហេតុធ្វើ
ឱ្យព័
 ត៌មានមិនពិតត
 ្រូវបានបន្តផ្
 សព្វផ្សាយដោយគ្មានការកែតម្រូវ ហើយជំនឿខុសឆ្គងនៅតែ
បន្តក
 ើតមាន។

 ប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការរឹតត្បិតឥត
 ហេតុផលរបស់សង្គម ក្នុងអំឡុងពេលមានរដូវ។
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មានជន
ំ ឿខស
ុ ឆ្គងជា
 ច្រន
ើ ពាក់ពន
័ ្ធជាមួយ ការមានរដូវ៖ មនុសស្ អា
 ចមានជន
ំ ឿខុសឆង
្គ ឧទាហរណ៍

ដូចជា ប្រសិនបើកុមារីកំពុងមា
 ន រដូវទៅប៉ះសត្វគោ គោនោះនឹងឈប់មានទឹកដោះ ប្រសិនបើ

គាត់បះ៉ ដើមឈើណាមួយ ដើមឈើនោះនង
ឹ ងាប់ ឬប្រសន
ិ បើសង
ី្ត្រ ត
ូ ទឹកក្ន
 ង
ុ អំឡង
ុ ពល
េ មានរដូវ គាត់នង
ឹ 
គ្មានកូន ឬឈ។
ឺ
វបប្ ធម៌ម
យ
ួ ចន
ំ ន
ួ មា
 នភាពរត
ឹ តប្ ត
ិ ចពោ
ំ ះស្តី្រ និងកុមារីនៅក្នង
ុ អំឡង
ុ ពេលមានរដូវ

ដូចជា រារាំងពួកគេមន
ិ ឱ្យចម្អនអាហា
ិ
រ លេងកឡា
ី
និង ប្រើប្រាស់ប្រភពទឹក ព្រមទាំងបរិក្ខារ អនាម័យ
រួមជាមួយគេ

ហើយមានកន្លែងខ្លះថម
ែ ទាំងហាមមន
ិ ឱ
 យ្ គ
 ង
េ នៅក្នង
ុ ផ្ទះទ
 ៀតផង។ ការសិក្សាមួយទៅ

លើកមា
ុ រីចន
ំ ន
ួ ៤៧៨ នាក់នៅក្នង
ុ ទ
ក
ី ង
ុ្រ ហារីយណា
ា៉
(Haryana) ប្រទស
េ ឥណ្ឌា (Geol និង Mittal

ឆ្នាំ២០១១) បានរកឃើញថាក្មេងស្រី ៧៥% មិនបានទៅធ្វស
ើ ក្ករា បជា
ូ សាសនាកង
ុ្ន អឡ
ំ ង
ុ ពេល

មានរដូវ ៤៥% មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិឱ្យចូលផ្ទះបាយ និងជិត ២៥% ត្រូវតមអាហារ។ ក្មេងស្រីជាង

១៦% គិតថាការមានរដូវ គឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ការចាប់ផ្តើមមានជម្ងឺ និង ៧% បានគិតថា
  វាជា

បណ្តាសា។ នៅប្រទេសនេប៉ាល់ ពាក្យ ឆូប៉ាឌី (Chhaupadi) សំដៅលើការអនុវត្តជាប្រពៃណីរបស់

សង្គម ដែលហាមស្ត្រីមិនឱ
 ្យច
 ូលរួមនៅក្នុងស
 កម្មភាពជាធម្មតារបស់គ្រួសារ ឬសកម្មភាពសហគមន៍

នៅក្នុងអំឡុងពេលមានរដូវ ដោយគេចាត់ទុកថាពេលនោះស្ត្រីមិនប
 រិសុទ្ធ។ នៅឆ្នាំ ២០០៥ តុលាការ

កំពូលរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់បានប្រកាសជាផ្លូវការថា ការអនុវត្តន
 េះជាទង្វើខុសច្បាប់ ប៉ុន្តែ ទោះបីជា

យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល Far-West កុមារីវ័យជំទង់ និងស្ត្រីត្រូវបានបង្ខាំងទុកនៅ
ក្នុងខ្ទមតូចៗ (chhau hut’) ឬរោងមាន់ (George ឆ្នាំ២០១៤)។ ការផាត់ចេញពីផ្ទះ អាចឱ្យស្ត្រី
ងាយទទួលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា (សូមមើល Frontiers of CLTS issue 5) ។ ការផាត់ចញ
េ ពី

ការបប
ើ្រ ស
ា្រ ប
់ ង្គនអ
់ នាម័យ នាំឱយ្ មានការបន្ទប
ោ ង់ពាសវាលពាសកាល ដូចះេ្ន សហគមន៍មន
ិ អាចចាត់
ទុកថាជាសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ទោបង់ពាសវាលពាសកាលឡើយ

ប្រសន
ិ បើការអនុវត្តបប
ែ នេះ

នៅតែបន្ត។ ជំនឿខុសឆ្គងដែ
 លយល់ថាកុមារីអា
 ចរៀបការបាននៅពេលក្រមុំ (ពេលមករដូវលើក

ដំបង
ូ ) បង្កត
ើ ស
 ម្ពធ
ា បន្ថម
ែ ឱយ្ កុ
 មារី បោះបង់កា
 រសក
ិ ្សាដើម្បីរៀបការ ឬជួយកិច្ចការផ្ទះ ចំណែកជំនឿ

ខុសឆ្គងដ
 ែលជឿថា ការរួមភេទអា
 ចជួយព្យាបាលការឈឺចាប់ពេលមានរដូវ អាចជម្រុញឱ
 ្យក
 ្មេងស្ត្រី

ជំទង់មា
 នគភ៌។ ជំនឿខុសឆ្គង និងត
 ំណមទាំងនេះអា
 ចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាព

ជំនឿចិត្ត ឱកាស និងជ
 ីវិតរ បស់ស្រ្តី និងក
 ុមារី។

តើហេតុអបា
្វី នជាត្រូវពិចារណាអនុវត្តន
 ៍ការគ្រប់គ្រងអនា
 ម័យក្នុងព
 េល
ម ាន

រដូវនៅ
 ក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ?

១. អ
 នាម័យគឺជាកិច្ចការនយោបាយផង និងកិច្ចការសុខភាពសាធារណៈផងដែរ។ សហគមន៍
ដឹកនាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យ អាចនឹងចូលរួមព
 ង្រង
ឹ វស
ិ មភាពយេនឌ័រ ប្រសន
ិ បអ
ើ ក
្ន ស
 ម្របសម្រល
ួ 
សហគមន៍ដក
ឹ នាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យ មិនបា
 នពចា
ិ រណាថាតន
ើ រណាខ្លះដ
 ល
ែ តវូ្រ បានដាក់បញ្ចល
ូ

ហើយនរណាខ្លះម
 ិនត្រូវបា
 នដាក់បញ្ចូល។

២. ស
 ហគមន៍ដក
ឹ នាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យ មិនមន
ែ សទ
ុ ត
្ធ មានគោលបំ
ែ
ណងជាក់ចបា
្ ស់ផក
ែ្ន សមភាព
យេនឌ័រនោះឡើយ៖ ចំណុចន
 េះអាចមានលទ្ធផលទាំងវិជ្ជមាន និងអ
 វិជ្ជមានសម្រាបស
់ ្រ្តី។

ការដាក់បញ្ចូលការគ្រប់គ្រងអនាម័យក
 ្នុងព
 េល
មានរដូវ មានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនការ
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ចូលរួមរ បស់សនៅ
ី្ត្រ កង
ុ្ន ក
 ម្មវធ
ិ ស
ី ហគមន៍ដក
ឹ នាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យ និងល
 ក
ើ កម្ពសស
់ ច
េ ក្ដត្រ
ី វូ កា
 រ

ជាក់លាក់ផ្នែកការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវរ បស់ស្ត្រី ដោយស្ត្រី សម្រាប់ស្ត្រី។
ការធ្វើបែបនេះ ជួយរួមច
 ំណែកធ្វើឱ្យប
 ្រសើរឡើងនូវស
 មភាពយេនឌ័រក
 ្នុងសហគមន៍។

៣. ការពិចារណាយកការគ្របគ
់ ង
្រ អនាម័យក្នង
ុ ពេលមានរដូវ មកអនុវត្តន
  នៅ
៍ ក្នង
ុ ក
 ម្មវធ
ិ ស
ី ហគមន៍
ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ អាចបង្កើនលទ្ធផលផ្នែកការអនុវត្តជាក់ស្ដែងស
 ម្រាប់ស្ត្រី (ឧ. មាន

ឯកជនភាព មានភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងភាពកក់ក្តៅកាន់តែច្រើន) ក៏ដូចជាលទ្ធផល

ជាយុទ្ធសាស្រ្ត (ឧ. បានបង្កើនសិទ្ធិអំណាច ការជឿជាក់ និងកា
 រដាក់បញ្ចូលស្រ្តី ព្រម

ជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការយល់ដឹងរបស់បុរសអំពីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងអនាម័យ
ក្នុងព
 េលមានរដូវ)។

៤. កា
 រមានរដូវគឺម
 ិនខុសគ្នាពី"ការជុះ" នោះឡើយ គឺសុទត
្ធ ែទទួលរងការមាក់ងាយពីសង្គម និង
តំណមសង្គម។ លទ្ធភាពដែលកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ ដើម្បីបំបែក របាំង

ទាក់ទងនង
ឹ អនាម័យ ផ្តលឱ
់ កាសយ៉ង
ា ធំធង
េ ក្នងកា
ុ
រដោះស្រយ
ា បញ្ហាការមករដូវ។
 ការអនុវត្ត
ការគ្របគ
់ ង
្រ អនាម័យល្អកង
ុ្ន ពល
េ មានរដូវ គឺស
 ត
ិ្ថ កង
ុ្ន ដ
 ន
ែ សមតា
្ថភ ពរបស់ក្រ
 ម
ុ គួសា
្រ រទាំងអស់

ឱយ្ តែពួកគមា
េ នការយល់ដង
ឹ និងមានឆន្ទៈឆ
 យ
ើ្ល តបទៅនឹងរ បាំង និងកា
 រមាក់ងាយពីស
 ង្គមលើ

ចំណុចន
 េះ។

៥. កា
 រដាក់បញ្ចល
ូ ការគ្របគ
់ ង
្រ អនាម័យក្នង
ុ ពេលមានរដូវ នៅក្នងកា
ុ
រធក
ើ្វ ម្មវធ
ិ ស
ី ហគមន៍ ដឹកនាំ
អនុវត្តន៍អនាម័យ

នឹងលើកទឹកចិត្តក្រុមគ្រួសារឱ្យគិតគូរអ
 ំពីត
 ម្រូវការផ្សេងៗផ្នែកយេនឌ័រ

នៅពេលពួកគាត់សង់
 បង្គន់អនាម័យ ឧទារណ៍ ដូចជាតាមរយៈការជួយស្រ្តីក្នុងការគ្រប់គ្រង
ពេលមានរដូវ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលងាយស្រួល និងឯកជន។ ស្រ្តី និងក
 ុមារីច្រើនតែ៖

 ប្រើប្រាស់បង្គន់ញឹកញាប់នៅពេលមានរដូវ (អាការៈរាគរូស ការទល់លាមក ចង់ក្អួត គឺ
ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការបញ្ចេញអ័រម៉ូននៅអំឡុងពេលមានរដូវ)។

 ចំណាយពេលយូរនៅក្នុងបង្គន់ (ដើម្បីដូរសម្ភារៈអនាម័យ និងលាងសម្អាត)
 ត្រវូ ការមធយោ
្ បាយដម
ើ ប្ បោ
ី ះចោល និងលាងសម្អត
ា សម្ភរា ៈអនាម័យ ឬក្រណាត់ដល
ែ 
ប្រឡាក់ នៅខាងក្នុង ឬនៅជិតបង្គន់អនាម័យ។

 ទាមទារឱ្យមានទីកន្លែងធំទូលាយនៅក្នុងបង្គន់អនាម័យ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការមករដូវ និង
លាងសម្អាតក្រណាត់ទ្រាប់ និងលា
 ងសម្អាតខ្លួន។

 ចង់ឱ
 យ្ មា
 នទឹកនៅក្នង
ុ បង្គនអ
់ នាម័យដើមប្ លា
ី ងសម្អត
ា និងងូតទឹកអំឡង
ុ ពេលមានរដូវ។
៦. កា
 រអនុវត្តអ
 នាម័យក្នុងពេលមានរដូវម
 ិនបាន
 ល្អ អាចធ្វើឱ្យប
 ៉ះពាល់ដល់ សុខភាពរបស់ស្រ្តី

និងកុមារី។ ការដាក់តំណមជុំវិញការមានរដូវមានន័យថា សម្ភារៈ អនាម័យក
 ្នុងព
 េល
មានរដូវ

ត្រូវបានរក្សាទុកនៅ
 កន្លែងសម្ងាត់ ដែលអាចបង្កឱ្យផ្អាប់ ឬគ្មានអនាម័យ។ ដើម្បកា
ី ត់បន្ថយ
មេរោគឆ្លងតាមរន្ធនោម ឬផ្លូវបន្តពូជ សម្ភារៈទ្រាប់កា
 រពាររដូវដ
 ែលអាចយកមកប្រើប្រាស់

ឡើងវិញ គួរតែសម្អាតជាមួយសាប៊ូ និងទឹកស្អាត ដាក់ហាលនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃ និងបើកឱ្យមាន
ខ្យល់ចេញចូល បន្ទាប់មករក្សាទុកនៅកន្លែងដែលស្អាត និង ស្ងួត។
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៧. លក្ខខណ្ឌ និងភាពស្អាតរបស់បង្គន់អនាម័យមា
 នសារៈសំខាន់ស
 ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអនាម័យ
ក្នុងពេលមាន រដូវ ៖

ផលប៉ះពាល់សុខភាពអំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ (MHM)
ការសិក្សាត្រួតពិនិត្យករណីនៅម
 ន្ទីរពេទ្យម
 ួយ ត្រូវបា
 នធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៤ នៅទីក្រុង

Odisha ប្រទេសឥណ្ឌា ដើម្បីពិនិត្យរកបាក់តេរីនៅក្នុងទ្វារមាស (BV) មេរោគនៅក្នុងផ
 ្លូវនោម

(UTI) និងម
 េរោគនៅក្នុងប
 ្រព័ន្ធបង្ហួរនោម និងផ
 ្លូវប
 ន្តព
 ូជ លើស្រ្តីចំនួន ៤៨៦ នាក់។ BV គឺជា
 

ស្ថានភាពជំងឺម
 ួយប្រភេទ

ដែលបង្កឱ
 ្យមា
 នការរំខានដល់តុល្យភាពនៃបាក់តេរីក្នុងទ្វារមាស

ហើយបង្កឱ្យមានការធ្លាក់ស ហើយជារឿយៗ ការធ្លាក់សនោះអាចមានក្លិនខ្លាំង។

របកគំហើញនេះ បានបង្ហាញថា មានកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដ
 ែលត្រូវយកមកពិចារណាក្នុង

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ ដើម្បជ
ី ៀសវាងការបង្កមេរោគក្នុងប
 ្រព័ន្ធផ្លូវនោម និង
ផ្លូវភេទ ដោយក្នុងនោះរួមមាន៖

 ប្រភេទកន្ទបអនាម័យដែលស្រ្តីប្រើ។ ស្ត្រដ
ី ែលប្រើប្រាស់កន្ទបអនាម័យប
 ែបយ
 កមក
ប្រើឡើងវិញបាន ច្រើនត
 ែមានអាការៈ ឬរោគសញ្ញាថាមានមេរោគក្នុងប
 ្រព័ន្ធផ្លូវនោម

និងផ
 ្លូវភេទយ
 ៉ាងហោចណាស់មួយ (BV ឬ UTI) ច្រើនជា
 ងស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់កន្ទប
អនាម័យប្រភេទប្រើរួចបោះចោល។

 ការដល
ែ អា
 ចមានទីកន្លែងងាយស្រល
ួ និងមា
 នឯកជនភាពដើមប្ អា
ី ចបរ្ដូ ក
 ន្ទបអនាម័យ
ដោយពុំមានភាពតានតឹងផ
 ្លូវចិត្ត។ ស្ត្រីដែលប្តូរក
 ន្ទបអនាម័យរបស់គាត់នៅ
 ទីខាងក្រៅ

បន្ទប់ ងាយនឹងមានបញ្ហាបាក់តេរីក្នុងទ្វារមាស ជាងពេល ដែលគាត់ប្តូរនៅទីកន្លែង
ស្អាត និងមា
 នឯកជនភាព។

 មានលទ្ធភាពចូលទៅរកបរិក្ខារទាំងនេះនៅកន្លែងជិតផ្ទះ ដោយមានទឹក និងស
 ម្ភារៈ
អនាម័យដទៃទៀត។

ប្រភព៖ Belen Torondel និង Padma Das, LSHTM (ឆ្នាំ២០១៤)
៨.ការបង្កលទ្ធភ
 ាពទទួលបានអនាម័យកា
 ន់តែប្រសើរ អាចជួយកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ
ចំពោះអំពហ
ើ ង
ិ ្សាផ្នក
ែ យ
 ន
េ ឌ័រ។ ថ្វប
ី ក
ើ ម្មវធ
ិ ផ
ី ត
្គ ផ
់ ង
្គ ទ
់ ក
ឹ ស្អត
ា និងលើកកម្ពសអ
់ នាម័យ (WASH)

ផ្ទាល់មិនមែនជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សាក្ដី ប៉ុន្តែកម្មវិធីផ
 ្គត់ផ្គង់ទ
 ឹកស្អាត និង លើកកម្ពស់
អនាម័យមួយ ដែលមិនបានគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាច បង្កើនភាពងាយ
រងគ្រោះដល់ស្ត្រី និងកុមារី។ ការមិនយកចិតទ
្ត ុកដាក់ច
 ំពោះ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក
 ្នុងព
 េល

មានរដូវ (MHM) នៅក្នុងហ
 េដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យ និងក
 ម្មវិធផ
ី ្សព្វផ្សាយសុខភាពអនាម័យ

អាចធ្វើឱ
 ្យស
 ្ត្រី និងក
 ុមារី ត្រូវប
 ្រឈមនឹងហានិភ័យន
 ៃអំពើហិង្សាផ្នែកយេនឌ័រ។
 យើងន
 ឹង

ពិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហនេ
ា ះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសៀវភៅ Frontiers of CLTS issue 5។

៩. ក
 ង្វះខាតបរិក្ខារការផ្គត់ផ្គងទ
់ ឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ និងកង្វះស
 ម្ភារៈអនាម័យ នៅ

ក្នុងសាលារៀន អាចបង្កឱ
 ្យមា
 នការលំបាកសម្រាប់កុមារី និងអ
 ្នកគ
 ្រូបង្រៀននៅពេលពួកគេ
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មានរដូវ ហើយអាចធឱ
្វើ ្យព
 ួកគេសុំច្បាប់ឈ
 ប់សម្រាកមួយថ
 ្ងៃ ឬច្រើនថ្ងៃ ប្រសិនបើពួកគេមិន
កង្វះល
 ទ្ធភាពទទួលបានសម្ភារៈ

អាចគ្រប់គ្រងការមករដូវរ បស់ខ្លួននៅសាលារៀនបាន។
អនាម័យ

អាចបង្កើតឱ្យមា
 នភាពថប់បារម្ភខ្លាចការហូរជ្រាបមកក្រៅ

ខ្លាចប
 ្រឡាក់សម្លៀក

បំពាក់ ឬបង្កឱ
 ្យមា
 នក្លិនម
 ិនល
 ្អ ដែលអាចនាំឱ្យមានការពេបជ្រាយ ឌឺដង និងមា
 នអារម្មណ៍

អៀន ឬអាម៉ាស់ជាដើម។ ការលើកទឹកចិតស
្ត ហគមន៍សាលារៀនឱ្យគ
 ិតគ
 ូរអ
 ំពកា
ី រគ្រប់គ្រង

អនាម័យកង
ុ្ន ព
 ល
េ មានរដូវ តាមរយៈកម្មវធ
ិ ស
ី ហគមន៍ដក
ឹ នាំអនុវត្តនអនា
៍
ម័យ និងសាលារៀន

ដឹកនាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យ នៅក្នុងដ
 ំណាក់កាលតាក់តែងក
 ម្មវិធី ការសាងសង់ ការថែទាំ និងការ

សម្អាតបង្គន់អនាម័យសាលារៀន អាចជួយបង្កើនភាពងាយស្រួល ការចូលរួម និងក
 ម្រិត
វត្តមានរបស់កុមារីនៅសាលារៀន និងជ
 ួយឱ្យគ
 ្រូបង្រៀនជាស្ត្រីរក្សាការងាររបស់ខ្លួន។

ការមានបរិក្ខារអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ គឺជាធាតុដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់មធ្យោបាយ និងឯ
 កជនភាព
គ្រប់គ្រាន់

ដើម្បអា
ី ចគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវបានល្អ។ ដោយ
សារហេតុផល

ទាំងនេះ និងហេតុផលជាច្រើនទៀត ការមករដូវគួរត
 ្រូវបានទទួលស្គាល់ និងរចនាបញ្ចូល
ទ ៅ
ក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ។

សមាសធាតុនៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ
ដ្យាក្រាមខាងក្រោម ផ្តល់ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពស
ី មាសធាតុសំខាន់ៗ ដែលចាំបាច់ត្រូវមានសម្រាប់

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវប
 ្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការមានអនាម័យ
មានតម្លៃសមរម្យ និង
តាមវប្បធម៌ និងអាយុកាល
សមរម្យរបស់
សម្ភារៈការពារអនាម័យ
ពេលមានរដូវ

ប្រព័ន្ធប្រមូលសំណល់
និងអនាម័យដែល
ពោរពេញដោយ
បរិស្ថាន និងផាសុកភាព
សម្រាប់សម្ភារៈ
ការពារអនាម័យ

ព័ត៌មាន ការផ្សព្វផ្សាយ និង
ឱកាសសម្រាប់ ពិគ្រោះ
យោបល់ជាមួយស្រ្តី កុមារី
បុរស និង កុមារា

ការគ្រប់គ្រង
អនាម័យពេល
មានរដូវ

បរិក្ខារ សាប៊ូ និងកន្រ្តកសម្រាប់
ត្រាំ និងបោកគក់ ការការពារ
នូវសំឡី ឬក្រណាត់ ដែល
ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

បង្កើតគំរូវិជ្ជមាន និង
បំបែកជំនឿតខុសឆ្គង
អំពី MHM
ការផ្តល់លទ្ធភាព និងការបង្ក
លក្ខណៈងាយស្រួលនូវមូលដ្ឋាន
អនាម័យ៖ ភាពឯកជន លទ្ធភាព
ទទួលបានទឹកស្អាត បរិក្ខារ ឬ
ទីកន្លែងចោលសំណល់សម្រាប់
ផ្លាស់ប្តូរ ការបោកគក់ និង
ការលាងសម្អាតខ្លួនប្រាណ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អន្តរវិស័យ
និងជំនឿចិត្តរបស់បុគ្គលិក
ដែលអាចផ្សាភ្ជាប់ និងផ្តល់
ការគាំទ្រទៅដល់ MHM

ប្រភពឯកសារ៖ កែសម្រួលចេញពី House, Mahon និង Cavill (ឆ្នាំ ២០១១)
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ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវនៅ
 ក្នុងសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍
អនាម័យ៖ បទពិសោធន៍ និងការច្នៃប្រឌិត

មានឯកសារតិចតួចណា
 ស់ ដែលបានចងក្រងអ
 ំពរី បៀបដាក់បញ្ចូលកម្មវិធគ
ី ្រប់គ្រងអនាម័យក្ន
 ុង

ពេលមានរដូវ ទៅក្នុងកម្ម
 វិធសហគមន៍
ី
ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ។ ទោះបីជា
 ប
 ុគ្គលិកក
 ម្មវិធស
ី ហគមន៍

ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ អាចមានចំណេះដឹងខ
 ្លះៗអំពកា
ី រគ្រប់គ្រងអនាម័យក
 ្នុងព
 េល
មានរដូវក
 ្ដី ប៉ុន្តែ
មានឧទាហរណ៍តច
ិ តួចប៉
 ណ
ុ
ះោ្ណ ស្ដព
ី វី ត្តមាន សមាសធាតុការគ្របគ
់ ង
្រ អនាម័យក្នង
ុ ពេលមានរដូវ នៅ
ក្នង
ុ កម្មវិធីសហគមន៍ដ
 ឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ ។

ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការលើកឡើងនូវប
 ្រធានបទអំពកា
ី រគ្រប់គ្រង អនាម័យក
 ្នុងព
 េល
មាន

រដូវនៅ
 ក្នុងក
 ិច្ចពិភាក្សាសហគមន៍ ដើម្បច
ី ៀសវាងកុំឱ្យមា
 នការដាក់ក
 ំហុស ឬផាត់ច
 េញនូវស
 មាជិក

សហគមន៍ណា
 ម្នាក់។ កិច្ចពិភាក្សាដំបូង ប្រហែលគួរធ
 ឡ
្វើ ើងជាមួយក្រ
 ុមដ
 ែលមានតែស្ត្រី និងកុមារី

ដើម្បីស្វែងយល់អំពប
ី រិបទវប្បធម៌ជា
 ម
 ុនសិន មុនន
 ឹងឈា
 នទៅពិភាក្សាជាមួយស
 ហគមន៍ទាំងមូល។

ជាការសំខាន់ផងដែរ ដែលត្រូវចៀសវាងកុំបន្ទុចបង្អាក់ការចាប់ផ្ដើមបំផុសសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍

អនាម័យ តាមរយៈការលើកឡ
 ើងនូវសារបន្ថែម ដែលមានសក្ដានុពលកាត់បន្ថយ
ថាមពល
សារគន្លឹះ
ដល
ែ យង
ើ ចង់ប
 ង្ហញ
ា ឱយ្ ស
 ហគមន៍ឃញ
ើ ថា "ពួកយើងក
ព
ំ ង
ុ ញ៉លា
ំា មករបស់គៅ
ាទ្ន វិញទៅមក" ហើយ
ជម្រុញឱ្យក
 ើតចេញជាសកម្មភាពភ្លាមៗ

ពាសកាល។

ដែលនឹងនាំទៅដល់ការបញ្ឈប់ការបន្ទោរបង់ពាសវាល

ផ្នក
ែ ខាងក្រម
ោ នះេ បានចងក្រង និងស្វង
ែ យល់អ
ព
ំ ប
ី ទពិសោធន៍ម
យ
ួ ចំនន
ួ ដោយបានលក
ើ ឡើង

ែ តវូ្រ បានបប
ើ្រ ស
ា្រ នៅ
់ កង
ុ្ន អន្តរាគមន៍

កា
 រគប
្រ គ
់ ង
្រ អនាម័យក្នង
ុ ពេលមាន
នូវសមាសធាតុ

សខា
ំ ន់ៗ ដល

រដូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងស
 ្នើឡើងន
 ូវច
 ំណុចចូ
 លសម្រាបកា
់ រធ្វើកម្មវិធស
ី ហគមន៍ដឹកនាំ

អនុវត្តន៍អនាម័យ (CLTS)។ សមាសធាតុទាំងអ
 ស់នេះគឺមានភាពប្រទាក់ក្រឡា និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញ
ទៅមក។

ព័ត៌មាន ការផ្សព្វផ្សាយ និងឱកាសសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាជាមួយស្រ្តី និងកុមារី បុរស និងកុមារា

បើយោងទៅលើការរីកសាយយ៉ាងពាសពេញនូវជំ
 នឿខុសឆ្គង ការមាក់ងាយ ព្រមទាំងការយល់

ខុសជុំវិញការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ

ហេតុនេះ

ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិត

និងការ

សម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាគព
ឺ ិតជា
 មានភាពចាំបាច់ណាស់ដើម្បីកែលម្អ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុង

ពេលមានរដូវ (MHM) ។

ឧទាហរណ៍អំពីអ្វីដែលបានធ្វើរួចហ
 ើយ៖
 នៅប្រទេសយូហ្កិនដា (Ugenda) អង្គការ Plan International បានបប្រ
ើ្រ ស
ា វ់ ធ
ិ សា
ី ស្រ្ត
ជាច្រើនដើម្បីឱ្យក
 ូនសិស្ស ចូលរួមធ្វើជាអ្នកអប់
 រំម
 ិត្តសម្រាប់ការគ្រ

ប់គ្រងអនាម័យពេល

មានរដូវ ចែករំលែកកំណាព្យ និងរ
 ឿងរ៉ាវអ
 ំពី "ការផ្លាស់ប្តូរ" ជាមួយក
 ុមារីដទៃទៀត។ ក្រុម

ការងារ សុខភាពភូមិ និងសមាជិកដទៃទៀត ក្នុងសហគមន៍

បានសម្តែងល្ខោនស្ដីពីជំ
 នឿ
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ខុសឆ្គង និងត
 ំណមពេលមករដូវ បង្ហាញ

អំពរី បៀបប្រើប្រាស់កន្ទបអ
 នាម័យប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាព

និងដាក់បញ្ចូល
ការ

គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព
 េលមានរដូវ ទៅ
ក្នុងវ គ្គផ
 ្សព្វផ
 ្សាយចំណេះដឹង

អនាម័យ

ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ នៅក្នុងអ
 ំឡុងពេល
ក្រោយការបំផុស។

 អង្គការ

WaterAid

ប្រចាំនៅប្រទេស

ហ្សាំប៊ៀ (Zambia) និងដៃគូ បានគាំទ្រ
ការផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យ
ក្នុងពេលមានរដូវនៅ
 សាលារៀន

រយៈអ្នកស
 ម្របសម្រួលសុខភាព

ប្រធានក្លឹបអនាម័យសាលារៀនដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប
 ្រចាំ

តាម សប្តាហ៍នៅក្នុងភូមិ Eastern Ugenda។

និង រូបភាពដោយ អង្គការ Plan International

អាហារូបត្ថម្ភសាលារៀន ក្លឹបសុខភាពសាលារៀន ក្រុមគាំទ្រអ្នកម្តាយ សមាគមឪពុកម្តាយ

និងគ្រូបង្រៀន (PTAs) ដៃគូរៀនសូត្រ និងក្រុមពិភាក្សាដើម្បីផ្តល់បរិយាកាសប្រកបដោយ
ការគាំទ្រដល់កុមារី និងកុមារាក្នុងការរៀនសូត្រអំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ។

 នៅភូមិ Mulanje ប្រទេស Malawi អង្គការ Plan International បានលើកទឹកចិតដ
្ត ល់
ក្រុមម្តាយនៅតាមសាលារៀនមូលដ្ឋន
ា

ធ្វយ
ើ ង
ា៉ ណាឱយ្ មា
 នការចល
ូ រួមព
 ប្រធានភូ
ី
មក
ិ ង
ុ្ន ការ

រៀបចំកច
ិ ព
្ច ភា
ិ ក្សានៅកម្រិតសហគមន៍ (ដោយមានការចូលរួមព
 ីបុរស ស្ត្រី កុមារា និងកុមារី)
អំពកា
ី រគប
្រ គ
់ ង
្រ អ
 នាម័យកង
ុ្ន ព
 ល
េ មានរដូវ) ដើមប្ ប
ី ប
ំ ក
ែ តំណម និងជ
ន
ំ ឿខស
ុ ឆ្គងដ
 ែលមាន។

ក្លឹបអ
 នាម័យសាលារៀនដែលបានទទួលកា
 រពង្រឹងប
 ន្ថែម តាមរយៈសាលារៀនដឹកនាំការ

អនុវត្តអ
 នាម័យ ក៏បា
 នបង្ហាញការទទួលយក និងបា
 នទទួលកា
 រលើកទឹកចិតក
្ត ្នុងការចូលរួម
ជាមួយ និងការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវផ
 ងដែរ។

កុមារីជាសិស្សសាលាបឋមសិក្សា នៅក្នុងភូមិ Lira

ភាគខាងជើងប្រទេស Ugenda កំពុងរៀនពីអ្នកគ្រូ
របស់ពួកគេអំពី MHM។

រូបភាពដោយអង្គការ Plan International
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គ្រប
ូ ណ្តះុ បណ្តល
ា កំពង
ុ ពន្យល់អព
ំ រី បៀបប្រប
ើ ស
ា្រ ស
់ ឡ
ំ ី

អនាម័យនៅក្នង
ុ ភូមិ Uttar Pradesh ប្រទស
េ ឥណ្ឌ។
ា

រូបភាពដោយអង្គការ Plan International

សៀវភៅស្ដីពីការពេញវ័យរបស់កុមារី
សៀវភៅស្ដីពីភាពពេញវ័យរបស់កុមារីតានហ្សានញៀ (Tanzania) ត្រូវបានបង្កើត

ឡើងនៅឆ្នាំ ២០០៩ ដោយ Dr. Marni Sommer តាមរយៈការសិក្សា ស្រាវជ្រាវបែប

ការចូលរួម ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោ
 យយកចិត្តទុកដាក់ជា
 មួយ កុមារីវ័ យជំទង់ និងជា
 មួយ

មនុស្សធ
 ំដែលពាក់ព័នក
្ធ ្នុងជ
 ីវិតរ បស់ព
 ួកគេ ដូចជាឪពុកម្តាយ និងគ្រូបង្រៀន។ សៀវភៅ
នេះត
 ្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រតានហ្សានញៀ
ំ
ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ហើយក្រោយ
មកកត
៏ ្រូវបានកែសម្រួល និងអ
 នុម័ត យកទៅប្រើនៅប្រទេស ហ្កាណា (Ghana) ប្រទេស

អេធីអូភៀ (Ethiopia) និងប
 ្រទេសកម្ពុជា។

សៀវភៅមានខ្លឹមសារប្រកបដោយអត្ថន័យយ
 ៉ាងរស់រវើក ស្ដីពីភាពពេញវ័យ និងការ

គ្រប់គ្រង អនាម័យក្នុងព
 េលមានរដូវរួមទាំងរ
 ឿងរ៉ាវស្ដីពព
ី េលមាន រដូវដែលសរសេរ ដោយ
កុមារីវ័យ ជំទង់។ សៀវភៅនេះ ផ្ដោតគោលដៅ ចំពោះកុមារីចន្លោះពីអាយុ ១០ ឆ្នាំ ដល់
១៤

ឆ្នាំ។

books.html

អ្នកអា
 ចទាញយកសៀវភៅនេះបានតាមរយៈ

www.growandknow.org/

ប្រភពឯកសារ៖ Dr Marni Sommer, Columbia University. Photo: Girls in

Cambodia with ‘Growth and Changes’ book. Credit: Susan Connolly/ Grow
and Know
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ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ៖

ដាក់បញ្ចូលសមាសធាតុនៃការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព
 េល
មានរដូវ

នៅក្នុងសកម្មភាពក្រោយ

បំផុសរបស់សហគមន៍ដ
 ឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ និងសាលារៀនដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ។

នៅក្រោយព
 េលបំផុស គឺជា
 

ឱកាសមួយដើម្បីពិ
 ភាក្សា
ចំណេះដ
 ឹង

ឥរិយាបថ

អនុវត្តទាក់ទងជាមួយរ ដូវ

អំពី

និងកា
 រ
និង

អនាម័យក្នុងពេលមានរដូវនៅក្នុង
សហគមន៍

និងដើម្បីរំលេចអំពី

បញ្ហាប្រឈមដែលស្រ្តី និងកុមារី

បានជួបប
 ្រទះ នៅក្នុងប
 រិបទមួយ
ជាក់លាក់។ កិចព
្ច ិភាក្សានេះអាច

ធ្វើឡើងជា
 កិច្ច

ពិគ្រោះយោបល់

សហគមន៍បែបប
 ើកទូលាយ ឬជា
ក្រុមចែកតា
 មភេទ។

ការចូលរួម ស្ត្រីមកពីគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងជួបជាមួយសមាជិកសហគមន៍

របស់ កុមារា និងប
 ុរសអាចជួយ ដើម្បីពិភាក្សាការអប់រំសុខភាព និងអនាម័យនៅភូមិ Kalshi Takar
កាត់បន្ថយ ការបង្អាប់លេងសើច Baa Slum ទីក្រុង Dhaka ប្រទេសបង់ក្លាដេស ឆ្នាំ ២០១១។
ដោយកុមារាមកលើកុមារី ហើយ រូបភាពដោយអង្គការ WaterAid/GMB Akash/Panos
អាចជួយឱ្យបុរសជាឪពុកមានការ

គាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ក
 ូនស
 ្រី និងប
 ្រពន្ធគាត់ តាមរយៈ ការទទួលស
 ្គាល់បញ្ហា ការបើកបង្ហាញអំពី
ជំនឿខុសឆ្គង និងកា
 រមាក់ងាយ និងការផ្តល់ឱ្យនូវវេទិការសម្រាប់ការពិភាក្សា។

សាលារៀនដក
ឹ នាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យ គឺជា
 មធយោ
្ បាយគន្លះឹ ដ
 មា
៏ នសក្តន
ា ព
ុ លមយ
ួ ដ
 ម
ើ ប្ ដា
ី ក់បញ្ចល
ូ 

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវទៅក្នុងសាលារៀន ដោយក្នុងនោះទាំងកុមារ និងគ
 ប
្រូ ង្រៀន

ត្រូវបា
 នលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យពិ
 ភាក្សា ចែករំលែកច
 ំណេះដ
 ឹង និងប
 ទពិសោធន៍គ្នា។ គ្រូបង្រៀនគួរបាន


ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពស
ី ុខភាពបន្តពូជ

និងកា
 រគ្រប់គ្រងអនាម័យក
 ្នុងព
 េល
មានរដូវ

ធានាឱ្យមា
 នការសម្របសម្រួលនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតបា
 នល្អ។
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ដើម្បី

វិធីសាស្ររ្ត បស់ប
 ្រទេសប៉ាគីស្ថានក
 ្នុងក
 ម្មវិធអ
ី នុវត្តន៍អនាម័យទាំងស្រុង (PATS)
នៅក្នុងប
 ្រទេសប៉ាគីស្ថាន ការយល់ដឹងខ្លាំងផ្នែកវ ប្បធម៌ជ
 ុំវិញការគ្រប់គ្រង អនាម័យក្នុង

ពល
េ មានរដូវ បង្កឱ
 យ្ មា
 នបរិយាកាសដល
៏ បា
ំ កសម្រប
ា កា
់ រអនុវត្ត សកម្មភាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុង

ពេលមានរដូវ។ ក្លឹបកម្មវិធផ្គ
ី ត់ផ្គងទ
់ ឹកស្អាត និងលើកកម្ពសអ
់ នាម័យនៅក្នុងសាលារៀនដែលបាន
ទទួលការបំផុសរួចហើយ បានក្លាយជាចំណុចចាប់ផ
 ្តើម ដ៏ជោ
 គជ័យសម្រាប់ការអនុវត្តស
 កម្មភាព

គ្រប់គ្រងអ
 នាម័យក្នុងព
 េលមានរដូវ។ កិចព
្ច ិគ្រោះយោ
 បល់ជាមួយសហគមន៍ត
 ្រូវបានធ្វើឡើងនៅ

ក្រោមក
 ម្មវិធី PATS ក្នុងអំ
 ឡុងដំ
 ណាក់កា
 លមុនប
 ំផុស ដើម្បយល់
ី
អំពប្រ
ី ពៃណីសង្គមនៅក្នុង
សហគមន៍។ ការស្រាវជ្រាវមុនកា
 រអនុវត្តក
 ម្មវិធបានបង្ហ
ី
ាញ
ថា សិស្សស្រីបានចែករំលែកស
 ម្ភារៈ
ផ្សព្វផ្សាយ និងសារអំពកា
ី រគ្រប់គ្រងអនាម័យក
 ្នុងព
 េល
មានរដូវជា
 មួយប
 ងប្អូនស
 ្រី មិតភ
្ត ក្តជ
ិ ិតស្និទ្ធ

និងព
 េលខ្លះជាមួយម្តាយរបស់ខ្លួន។ ការរកឃើញនេះ ត្រូវបានពង្រឹងប
 ន្ថែមតាមរយៈកម្មវិធី

PATS

ដែលបានផោ្តតគោលដៅលើសិស្សស្រីដែលក្រោយមកបានផ្សព្វផ្សាយអំពីសារទាក់ទង

នឹងកា
 រគ្រប់គ្រងអ
 នាម័យ ក្នុងព
 េលមានរដូវទៅដល់សហគមន៍ដ
 ែលបានទទួលការបំផុសពីកម្ម
 វិធី

សហគមន៍ដ
 ឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យរ ួចហ
 ើយ។

ប្រភព៖ Kamran Naeem, WASH Specialist, UNICEF Pakistan

ការជំនះតំណមជុំវិញការមករដូវ

ការបង្កើតឱ្យមានប្រពៃណីជាវិជ្ជមាន និងប
 ំបាក់ជំនឿខុសឆ្គងស
 ្ដីពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុង ពេល

មានរដូវ

ដូចគ្ននឹ
ា ងការ
 សម្រច
េ បាននវូ ស
 ានភ
្ថ ាពគ្មន
ា ការបន្ទរោ បង់ពាស

វាលពាសកាល នៅកង
ុ្ន ស
 ហគមន៍

ដឹកនាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យដ
 រែ ដើមប្ ឱ
ី យ្ កា
 រគប
្រ គ
់ ង
្រ អនាម័យកង
ុ្ន ព
 ល
េ មានរដូវមានភាពប្រសរើ ឡើ
 ងបាន

គឺទា
 មទារឱ្យសហគមន៍ទា
 ំងមូលមា
 នការផ្លាស់ប្តូរឥ
 រិយាបថ។ ការចូលរួមរ បស់បុរសនៅក្នុងការងារ

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព
 េលមានរដូវ គឺជា
 ការចាំបាច់ណា
 ស់ ដើម្បីឱ
 ្យព
 ួកគ
 េអាចផ្ដល់ការគាំទ្រ

ដល់កូនស
 ្រី និងប
 ្រពន្ធរ បស់ខ
 ្លួនទា
 ំងផ្នែកស្មារតីនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ច
 ំពោះតម្រូវការ
សម្រាបការ
់ គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព
 េលមានរដូវរបស់ក
 ុមារី និងស
 ្ត្រី។
ឧទាហរណ៍អំពីអ្វីដែលបានធ្វរើ ួចហើយ
 នៅប្រទេសបង់ក្លាដេស អង្គការ WaterAid បានធ្វើការ ជាមួយ កុមារីវ ័យជំទង់ រស់នៅភូ
 មិ

Madhabpur Tea Garden ដើម្បីបំបែកភាពស្ងប់ស្ងាតអ
់ ំពកា
ី រមករដូវតា
 មរយៈការលេង

បាល់ទាត់ https://www.youtube.com/watch?v=JTnhNgT5XaY
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 អង្គការWASH United បានបង្កើតក
 ម្មវិធស
ី ិក្សាស្ដីពកា
ី រគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព
 េល
មានរដូវ

ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់។ ល្បែងម
 ួយក្នុងច
 ំណោមល្បែងដែលមានប្រជាប្រិយ
ជាងគេ

គឺល
 ្បែងឈ

្មោះ "ផ្ដួលជំ
 នឿខុសឆ្គង" ដោយល្បែងន
 េះបង្រៀនសិស្សឱ្យបា
 នដឹងថា
 មានជំនឿ

ខុសឆ្គង និងត
 ំណមជាទូទៅមួយចំនួនជុំវិញកា
 រគ្រប់គ្រងអនាម័យក
 ្នុងព
 េលមានរដូវ ហើយ

យើងអាចរម
ួ គ្នចោទសួ
ា
រ និងប
 ឈ
្រ មមុខជា
 មួយជំនឿខស
ុ ឆ្គង និងត
ណ
ំ មទាង
ំ នោះ។ គោលដៅ

របស់ល្បែងនេះ គឺត្រូវផ
 ្តួលដបទទេរទាំង ១០ ដែលតំណាងឱ្យជំ
 នឿខុសឆ្គង និងត
 ំណមអំពី

ការមករដូវ។ អ្នកល
 េងផ្ដួលដប
 ដើម្បជាសញ្ញ
ី
ាបញ្ជាកព
់ ី ការបានទទួលចំណេះដឹង និងជ
 ំនឿ

ចិត្ត ហើយ "ដោះលែង" ខ្លួនឯង និងក្រុមពីជ
 ំនឿខុសឆ្គង និងតំណម ស្ដីពកា
ី រមករដូវ។ ភាព

សប្បាយរីករាយ ដែលបានមកពីការលេងលែ្បងនេះ គឺមា
 នសារៈប្រយោជន៍ណាស់ ព្រោះវា

ជួយ បង្កើតប
 រិយាកាសជាវិជ្ជមានជុំវិញប្រធានបទដែលបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយប្រពៃណីនៃភាព
ស្ងៀមស្ងាត់ និងភាពអាម៉ាស់ (WASH United www.wash-united.org/)។

 ការប្រារព្ធពិធអ
ី បអរ និងកា
 រផ្សព្វផ្សាយជាសាកល ដូចជា ទិវាអ
 នាម័យកា
 រមករដូវ នៅថទី
្ងៃ
២៨ ខែឧសភា (ផ្តួចផ្តើមឡ
 ើងដោយ WASH United, www.menstrualhygieneday)

បង្កើតឱ
 ្យមា
 នសម្លេងសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំមួយ សម្រាបស
់ ្ត្រី និងក
 ុមារីជុំវិញសកលលោក និង
ជួយលើកបញ្ហានេះទៅក្នុងរ បៀបវារៈផ្នែកន
 យោបាយ និងសង្គម។

សិស្សស្រីនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលេងល្បែង

ថាមពលក្នុងអំឡុងពេលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការ

គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវដែលបានរៀបចំ
ដោយអង្គការសប្បុរសធម៌ WASH United ។

រូបភាពដោយ WASH United
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គ្រប
ូ ណ្តះុ បណ្តល
ា បង្រៀនកុមារីអព
ំ កា
ី រប្រប
ើ ស
ា្រ ស
់ ឡ
ំ ី
អនាម័យដោយមានសុវត្ថិភាព នៅក្នុងអំឡុងពេល

Great WASH Yatra ដែលជាយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ

អំពីអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ ធ្វើដំណើរកាត់រដ្ឋចំនួន
៥ នៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេលជាង ៥១ ថ្ងៃ។

រូបភាពដោយ Ina Jurga/ WSSCC

ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបតិ្តការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ (WSSCC) និង

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ

ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបតិ្តការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ (WSSCC) បាន

ពិចារណាអំពីលទ្ធភាពរបស់ស្រ្តី និងកុមារីក្នុងការគ្រប់គ្រងរដូវជារៀងរាល់ខែរបស់ពួកគេប្រកប
ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសុវត្ថិភាព ដោយចាត់ទុកថានេះ ជាផ្នែកមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញដ៏សំខាន់
មួយនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាត អនាម័យ សុខភាព អប់រំ លក្ខខណ្ឌការងារ
សមស្រប ទីជម្រក និងសុខុមាលភាព។

វិធីសាស្រ្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបតិ្តការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យចំពោះ

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ

បានច្របាច់បញ្ចូលគ្នានូវការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគោលនយោ

បាយកម្រត
ិ ជាតិ និងតំបន់ ជាមួយនឹងវគ្គបណ្តះុ បណ្តល
ា ដើមប្ ប
ី ង្កត
ើ ក្រម
ុ អនុវត្តនជ
៍ ំនាញ និងទីតាង
ំ 

ដែលបានកស
ែ ម្រល
ួ សម្រប
ា កា
់ រគ្របគ
់ ង
្រ អនាម័យក្នង
ុ ពេលមានរដូវ គំនត
ិ ច្នៃប្រឌិតលើការគប
្រ គ
់ ង
្រ
និងបោះចោល និងការស្រាវជ្រាវបែបសកម្មភាព ដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងផ្នែកភស្តុតាង និង
ជះឥទ្ធិពលលើសកម្មភាពធំទូលាយ និងការយល់ដឹងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវិស័យទាំងមូល។

សរសរស្ដម្ភទាំងបីនៃវិធីសាស្ត្រនេះមាន៖ ១. ការបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់ ២. ការគ្រប់គ្រង

អនាម័យពល
េ មានរដូវសមស្រប និងមានសុវត្ថា
ិភ ព ត្រវបា
ូ នឆ្លះុ បញ្ចាំ ងនៅក្នង
ុ បទដ្ឋន
ា អប្បបរមា
របស់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈជាដើម ៣. ការបោះចោល ដោយសុវត្ថិភាពដែលអាចការពារសេចក្តី
ថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រី ព្រមទាំងអាចការពារបរិស្ថានផងដែរ។

រូបភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូនសារអំពីគំនិតទាំងនេះ។ រង្វង់ការគ្រប់គ្រង

អនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាខ្សែដៃ។ រង្វង់ និងពណ៌របស់ខ្សែដៃនេះ តំណាង
ឱ្យវដ្តរដូវ ហើយរង្វង់នេះមូលសង្កត់ធ្ងន់ថារដូវ ត្រូវបានក្លាយជា រឿងដែលស្ត្រីត្រូវមានមោទនភាព
ជារៀងរាល់ខែ ព្រមទាំងជាអ្វីដែលត្រូវលើកយកមកជជែក។

ប្រភព៖ WSSCC www.wsscc.org/topics/hygiene/menstrual-hygiene- management

ខ្សែដៃគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ និងរង្វង់ដែលបានបោះពុម្ពដោយ WSSCC។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង www.wsscc.org
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ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាបកា
់ រធក
្វើ ម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

ការបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ ទៅក្នុងក
 ម្មវិធប
ី ណ្តុះបណ្តាលគ្រ
 ប
ូ ង្គោល
ប្រសិនបើមានការសម្របសម្រួលបានល្អ កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ អាចបំបែក

ភាពស្ងៀមស្ងាត់ និងតំណមបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ អ្នកសម្របសម្រួល សហគមន៍ដ
 ឹកនាំអនុវត្តន៍
អនាម័យ លែងសូវអើពើខ្លាំងជាមួយតំណម និងការមាក់ងាយ ចំពោះការពិភាក្សាបញ្ហាអនាម័យជា
សាធាណៈ។ ចំណុចន
 េះ បូករួមជា
 មួយសមត្ថភាពក្នុងការសម្របសម្រួលឱ្យមានការយល់ដឹង និង
លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការពិភាក្សាដោយ បើកចំហ គឺជា
 ជ
 ំនាញដ៏ចំាបាច់ដើម្បល
ី ើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រង

អនាម័យក្នុងពេលមានរដូវនៅ
 ក្នុងសហគមន៍។ សហគមន៍ ដៃគូ និងបុគ្គលិក អាចមានចំណេះដឹង
មានកម្រត
ិ កណ
ំ ត់ស
 អ
ី្ដ ព
ំ កា
ី រមានរដូវ និងការប្រតប
ិ ត្តអនា
ិ
ម័យក
ង
ុ្ន ពេលមានរដូវ ដូចះេ្ន  ចាំបាច់តវមា
ូ្រ នវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលលើបញ្ហានេះបន្ថែមទៀត។ សំណួរដែលត្រូវសម្របសម្រួលអាចមានដូចជា៖
 សួរទៅបុរស៖
m

តើប្រពន្ធគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវនៅកន្លែងណា?

m

តើការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព
 េលមានរដូវន
 េះ អាចមានភាពងាយស្រួល និងមាន
សុវត្ថិភាពជាងនេះឬទេប្រសិនបើធក្ន
្វើ ុងបង្គន់អនាម័យ?

m

តើអ្នកអាចពិចារណាដាក់បញ្ចូលតម្រូវការទាំងនេះទៅក្នុងការរចនានិងកា
 រសាងសង់

បង្គនអ
់ នាម័យ ដែរឬទេ?
 ឬសួរស្រ្តី និងកុមារី៖
m

តើបច្ចុប្បន្នអ
 ្នកធ្វើការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវនៅ
 កន្លែងណា?

m

តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការគ្រប់គ្រងអនាម័យក
 ្នុងព
 េល
មានរដូវរ បស់អ
 ្នក?

m

តើមានអ្វីខ្លះដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រង អនាម័យក
 ្នុងព
 េល
មានរដូវ
របស់អ្នកមានភាព

ប្រសើរឡើង?

m

តើទិដ្ឋភាពបង្គន់ដូចម្តេចខ
 ្លះ ដែលអាចជួយអ្នកក
 ្នុងការធ្វើឱ្យ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក
 ្នុង

ពេលមានរដូវរ បស់អ្នកមា
 នភាពប្រសើរឡើង?

ការរៀបចំការសិក្សាស្រវា ជ្រវា បប
ែ គុណភាព ក៏អា
 ចជួយអ្នកដ
 ម
ើ ប្ ប
ី ង្កន
ើ ការយល់ដង
ឹ អ
ព
ំ កា
ី រអនុវត្ត

និងតំណមជុំវិញការមានរដូវ និងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវផងដែរ។ យើងល
 ើកទឹកចិតឱ
្ត ្យមានការ
សិក្សាប្រភេទនេះនៅមុនពេលអនុវត្តន៍។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យ និង បុគ្គលិកមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ អាចជម្រុញការចូលរួម និង
ផ្តល់ការគាំទ្រលើការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ

ប្រើប្រាស់តួអង្គ ឬរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តអំពីការ

គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ
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ឧទាហរណ៍អំពអ
ី ្វីដែលបានធ្វើរួចហើយ៖
នៅប្រទេសទីម័រឡេស (Timor Leste) អង្គការ WaterAid បានផ្តោតការយកចិតល
្ត ើការដាក់

បញ្ចូលការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ ទៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាជា
ំ តិស្តីពីការផ្គត់ផ្គងទ
់ ឹក

ស្អាត និងលើកក
 ម្ពស់អនាម័យនៅសាលារៀន ហើយបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងអប់រំ

និងក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមទាំងដៃគូអនុវត្តន
 ៍នៅមូលដ្ឋាន តាមរយៈការផ្តលវ់ គ្គប
 ណ្តុះបណ្តាលអំពី
ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក
 ្នុងពេលមានរដូវ។

អង្គការ WaterAid ប្រចាំនៅប្រទេសអេធីអូភៀបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឱ
 ្យមា
 នគោលការណ៍ណែនាំ

ជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវដោ
 យក្រសួងសុខាភិបាល និង យុទ្ធសាស្រ្តផ្គត់ផ្គង់
ទឹកស្អត
ា និងលើកកម្ពសអ
់ នាម័យនៅសាលារៀន។ ឯកសារទាង
ំ នេះនង
ឹ ត
 វូ្រ អនុវត្តន
 ៍ដោយការបញប
្ជ្រា 
ការយល់ដឹងអ
 ំពកា
ី រគ្រប់គ្រងអនាម័យ ក្នុងព
 េលមានរដូវនៅទូទាំងប្រទេស។

នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា (Nigeria) អនាម័យសាលារៀនគឺជា ផ្នែកម
 ួយនលក្ខ
ៃ ខណ្ឌវ ិនិច្ឆ័យ

ជាតិដើម្បីអាចប្រកាស/ទទួលការបញ្ជាក់ថាជាកន្លែងគ្មានការបន្ទោរបង់ពាសវាលពាសកាល ហើយ
ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ

ត្រូវបានដាក់បញ្ចូល
ទ ៅក្នុងដ
 ំណើរការការផ្គត់ផ្គងទ
់ ឹកស្អាត

និងល
 ើកកម្ពសអ
់ នាម័យនៅ
 សាលារៀន នៅក្នុងក
 ម្មវិធស
ី ហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ។

USAID/SPLASH បានដាក់បញ្ចល
ូ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ អនាម័យក្នង
ុ ពេលមានរដូវ ទៅក្នង
ុ ប្រពន
័ អ
្ធ ប់រំ
កម្មវធ
ិ ល
ី ក
ើ កម្ពសកា
់ ររៀនសូត្រដោយជោគជ័យតាមរយៈអនាម័យនៅសាលារៀន (SPLASH)

គឺជាកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ មានរយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទី
ភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិចដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) ទៅដល់ក្រសួងអប់រំរបស់រដ្ឋាភិបាល
ហ្សាំបៀ (Zambia)។ ជោគជ័យរបស់ SPLASH រួមមាន៖

 ការតស៊ូមតិរបស់គម្រោង SPLASH បាននាំឱ្យមានការអនុម័តដាក់បន្ទប់ ទឹកស្រី ជាផ្នែក
មួយនៅក្នុងការរចនាបង្គន់អនាម័យសាលារៀនជាផ្លូវការ របស់មន្ទីរអប់រំខេត្ត។

 ឥឡូវនេះ សូចនាករការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង
ឧបករណ៍ពិនិត្យតាមដានសាលារៀន របស់ក្រសួងអប់រំ សម្រាប់ខេត្តភាគខាងកើត។

 ការតាំងពិពណ៌ខត
ា្ន តូចដ៏ជោគជ័យមួយសម្រប
ា ស
់ ស
ិ ស្ និងគ្រប
ូ ង្រៀនត្រវូ បានរៀបចំឡង
ើ 
នៅក្នង
ុ ស្រក
ុ មួយ ហើយនឹងត្រវូ ចម្លងយកទៅ ធ្វើនៅស្រក
ុ ចំនន
ួ បីផស្ ង
េ ទៀតរបស់គម្រង
ោ
SPLASH និងបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា កុមារាក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមនៅក្នុង
សកម្មភាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេល មានរដូវដែរ។

 គម្រង
ោ SPLASH បានបង្កត
ើ សម្ភរា ៈសម្រប
ា ជ
់ ន
ំ យ
ួ ដល់គប
ូ្រ ង្រៀន ក្នងកា
ុ
ររៀនសូត្រ និង
បង្រៀនអំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ និងធ្វើឱ្យសាលារៀនមានការបង្កភាព
ងាយស្រួលដល់ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ។
 សកម្មភាព និងសម្ភារៈគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ ដែលមានស្លាកយីហោ បាន
បង្កើតអត្តសញ្ញាណដែលអាចស្គាល់ច្បាស់ ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីវត្តមានរបស់ការគ្រប់
គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវសម្រាប់គោលបំណង ក្នុងការស្វែងរកមតិគាំទ្រ។

 គម្រោង SPLASH បានបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន YASH Pharmaceutical
ក្នង
ុ ការការផលិតកន្ទបអនាម័យអាចយកមកប្រប
ើ ស
ា្រ វ់ ញ
ិ បាន និងការអភិវឌ្ឍសហគ្រស
ា 
ខ្នាតតូច ដែលពេលខាងមុខនឹងអាចគ្របដណ្តប់បានទូទាំងប្រទេស។
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ពានរង្វាន់ជើងឯកសម្រាប់បុរសដែលយល់ដឹងអ
 ំពអ
ី នាម័យក្នុងពេលមានរដូវ ឬយេនឌ័រ
ការមានបុគ្គលិកបុរសនៅក្នុងអង្គភាព

ដើម្បីធ្វើ

ការដោយផ្ទាល់ជាមួយសកម្មភាព គ្រប់គ្រងអនាម័យ
ក្នុងព
 េលមានរដូវ អាចជួយបំ
 បែករបាំង និងត
 ំណម។
បុរសជាសមាជិក

និងជា
 ប្រធានសហគមន៍ន
 ឹងបា
 ន

ទទួលការ
 លើកទ
 ឹកចិត្ត

សម្របសម្រួលជាបុរស
ចាប់ផ្ដើម

និងទ
 ទួលឥទ្ធិពលពីអ
 ្នក

ដែលអាចដើរតួជាចំណុច

សម្រាប់បញ្ហាផ្ដោតលើយេនឌ័រជា
 ក់លាក់

មួយនេះ។អ្នកស
 ម្របស
 ម្រួលជាបុរស អាចធ្វើឱ្យមា
 ន

ការចូលរួមព
 ីបុគ្គលិករដ្ឋ
 ាភិបាល
បុរសនៅឡើយនោះ
បុរសក្នុងសហគមន៍លេងល្បែងថាមពល ស្តីអំពី

ការផ្សព្វផ្សាយអនាម័យពេលមានរដូវ នៅ Uttra

Pradesh ប្រទេសឥណ្ឌានៅខែមេសា ២០១៤។

រូបភាពដោយ WaterAid/Poulomi Basu

ដែលភាគច្រើនជា

ឱ្យពិ
 ចារណាអំពីការគ្រប់គ្រង

អនាម័យក្នុងពេលមានរដូវនៅក្នុងគោលនយោបាយ

និងស
 េវាសហគមន៍។ បុរសក្នង
ុ សហគមន៍ អ្នកដឹកនាំ

បប
ែ ប្រពណ
ៃ ី និងគ្រប
ូ ង្រៀន ក៏អាចក្លយ
ា ជាជ័យលាភី

សកម្មភាពគប
្រ គ
់ ង
្រ អនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ ដ៏មាន
ប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។ អង្គការ Plan International

ប្រចាំប្រទេសយូហ្កិនដា បានជំរុញឱ្យមានបុគ្គលិក

ទាំងស្រី្ត និងប
 រុ សធើកា
្វ រលស
ើ កមា
្មភ ពគប
្រ គ
់ ង
្រ អនាម័យក្នង
ុ ពេលមានរដូវ។ ការធប
្វើ ែបនេះ ជួយឱ្យ
មានភាពងាយស្រួលក្នុងការពិភាក្សាអំពរី បាំង និងតំណមនៅក្នុងសហគមន៍។ បុរសក៏ត្រូវបានលើក
ទឹកចិតឱ
្ត ្យក្លាយជាអ្នកល
 ក់កន្ទបអនាម័យប្រើឡើងវិញម៉ាក AFRIpad ដែលជាការបង្កើតឱ
 ្យមា
 នការ

បើកចំហក
 ្នុងការពិភាក្សាអំពកា
ី រគ្រប់គ្រងអនាម័យក
 ្នុងព
 េល
មានរដូវទាំងជាមួយបុរស និងស
 ្រ្តីនៅក្នុង

សហគមន៍ ក្នុងព
 េលកំពុងជ
 ំនះប្រពៃណីសង្គម។

ស្ត្រីជាគំរូនៃការចូលរួមនៅ
 ក្នុងកម្មវិធផ
ី ្គត់ផ្គងទ
់ ឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ
ស្រដៀងគ្នានិងផលប្រយោជន៍ដ
 ែលបានមកពី ការដាក់បញ្ចូលបុរសទៅក្នុងកម្មវិធីស
 ហគមន៍

ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

និងកា
 រធ្វើកម្មវិធគ
ី ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវដែរ

ស្រ្តីគឺមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន។

ការដាក់បញ្ចូល

ដោយសកម្មភាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវមា
 ន

ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ស្រ្តី ដូច្នេះការចូលរួមជា ប្រធានកម្មវិធី អ្នកអនុវត្ត និងអ
 ្នកស
 ្វែងរក

មតិគាំទ្រ គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ជាគំរូអំពី សមធម៌យ
 េនឌ័រ សមត្ថភាពការងាររបស់ស្រ្តី

ហើយនេះជាចំណុចចាប់ផ្តើមយ៉ាងច្បាស់ដើម្បី ធ្វើការជាមួយស្ត្រី និងកុមារីនៅក្នុងសហគមន៍ ដែល

ជាញឹកញាប់សម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគបំ
េ ភ្លេច។ ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍គួរដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូ និង

ពិចារណាឱ្យមាន យេនឌ័រនៅ
 ក្នុងក
 ្រុមការងារ ជាពិសេសនៅពេលដែលធ្វើការស្វែងរកមតិគាំទ្រដល់

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព
 េលមានរដូវ និងការអនុវត្តសកម្មភាពនៅក្នុងគណៈកម្មាការ (ប្រតិបត្តិនូវ

អ្វីដែលយើងប្រាប់អ្នកដ
 ទៃថាគួរត
 ែធ្វើ!) ។
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ការបង្កើតជ័យលាភីបុរស
នៅប្រទេសឥណ្ឌា អង្គការ WaterAid និង Vatsalya បានបង្កើតក្រុមកុមារា យុវជន និង

បុរសដែលរៀបការរួច ដើម្បីវាយតម្លៃចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់ ឥរិយាបថ និងកា
 រអនុវត្តជុំវិញ

សកម្មភាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ តាមរយៈការប្រជុំសហគមន៍។ បុរស និងកុមារា
បានចូលរួមតាមរយៈវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពសផ
់ ្សេងៗ ដូចជាល្បែង និងភាពយន្ត
ដែលបានធ្វើឡើងជាមួយសហគមន៍។ មានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ការអប់រំ និងសម្ភារៈប្រាស្រ័យ

ទាក់ទងដើម្បច
ី ែករំលែកព័ត៌មានអំពី ការមានរដូវនិងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ។ នៅក្នុងដំណាក់

កាលដប
ំ ង
ូ មានការលបា
ំ កជាខ្លង
ំា កង
ុ្ន ការពភា
ិ ក្សាអព
ំ កា
ី រគ្របគ
់ ង
្រ អនាម័យក្នង
ុ ពេលមានរដូវជាមួយ

បុរស អាស្រ័យ ដោយបុរេនិច្ឆ័យ ភាពខ្មាសអៀន ជំនឿខុសឆ្គង និងការយល់ខុសជុំវិញប
 ញ្ហានេះ

ប៉ុន្តែ តាមរយៈការប្រជុំជាទៀងទាត់ និងការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល ទិដ្ឋភាពនេះបានចាប់ផ្តើម

ផ្លាស់ប្តូរ។

បុរសជាជាងសំណង់បានចូលរួម ហើយសមតា
្ថភ ពរបស់ពក
ួ គេតវបា
ូ្រ ន អភិវឌ្ឍន
ក
៍ ង
ុ្ន ការរចនា

និងអ
 ភិវឌ្ឍន៍
 ឡដុត (សម្រាប់បោះចោលកន្ទបអនាម័យដោយសុវត្ថិភាព) និង បង្គនអ
់ នាម័យនៅ

តាមផ្ទះ និងតា
 មសាលារៀន។

សមាជិកជា
 បុរសរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន ក៏បានចូលរួមតាមរយៈ វគ្គបណ្តុះ

បណ្តាល និងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង ដើម្បីផ្តល់ឱ្យនូវបរិស្ថានដ
 ែលមានការគាំទ្រចំពោះ ការ

គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវនៅ
 ក្នុងសាលារៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងដើម្បីជំរុញឱ្យ
បុរសក្លាយជាភ្នាក់ងារដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ។

ជាលទ្ធផលនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ បុរស និងកុមារាបានចាប់ផ្តើមនិយាយយ៉ាងបើក ចំហអ
 ំពី

ការមានរដូវ ហើយអាចគាំទ្រតម្រូវការគ្រប់គ្រងអនាម័យ ក្នុងពេលមានរដូវរបស់

ស្រ្តី និងកុមារី
នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ សហគមន៍ និង សាលារៀនរបស់ខ្លួនបានកាន់តែប្រសើរ។

ប្រភព៖ Mahon et al ឆ្នាំ២០១៥

កុមារចូលរួមការបង្ហាញសកម្មភាពគ្រប់គ្រង

អនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ (MHM) នៅក្នុង
ប្រទេសUganda។

រូបភាពដោយ អង្គការ Plan International
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កុមារ សាមូអេល (Samuel) អាយុ ១៤ ឆ្នាំបាននិយាយថា "ខ្ញុំគិតថា ជារឿងល្អណាស់

ដែលពួកយើងកំពុងរៀនសូត្រអំពីខ្លួនប្រាណរបស់យើង ដើម្បីឱ្យពួកយើងបានដឹងថានឹងមានអ្វី
ប្រែប្រួល ពេលយើងធំឡើង ហើយយើងរៀនអំពី ការរស់នៅឱ្យបានស្អាត និងមានសុខភាពល្អ...

យើងបានរៀនដឹងថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល
ែ ត្រវូ  លាងសម្អត
ា ដៃរបស់យង
ើ ជាមួយ សាប៊ូ

ដើម្បីកុំឱ្យយើងឈឺ... ហើយយើងក៏បាន និយាយគ្នាអំពីការមានរដូវផងដែរនៅក្នុងក្លឹប។ នេះជា
រឿងធម្មតា មិនមានអ្វីដែលត្រូវសើចចំអកនរណាម្នាក់អំពីការមានរដូវ ឡើយ។ ខ្ញុំក៏និយាយរឿង
នេះប្រាប់ក្មេងប្រុសដទៃ ទៀតនៅក្នុងថ្នាក់រៀន... និងក្មេងៗដទៃទៀត នៅជិតខាងផ្ទះខ្ញុំដែរ។ ខ្ញុំ

ប្រាប់ក្មេងស្រីនៅជិតផ្ទះខ្ញុំថា ពួកគេមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចនៅពេលពួកគេ មានរដូវឡើយ។ ការ

មានរដូវមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយ ព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិត។ ប្អូនស្រីៗរបស់ខ្ញុំនៅក្មេងៗ
ណាស់ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំនឹងជួយពួកគេនៅពេល ពួកគេធំ... ក្មេងប្រុសមួយចំនួនសើចចំអកឱ្យខ្ញុំ ពីព្រោះខ្ញុំ
ជួយក្មេងស្រីៗ។ តែខ្ញុំប្រាប់ទៅពួកគេវិញថា យ៉ាងណាៗ ខ្ញុំក៏នៅតែធ្វើនូវអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើ។
ការដែលខ្ញុំធ្វើនេះ គឺជាការល្អសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំ និងល្អសម្រាប់ក្មេងស្រីៗ"។

ប្រភព៖ អង្គការ Plan International ប្រចាំប្រទេសUganda ឆ្នាំ២០១៤
ចំ ណុ ច ចា ប់ ផ្តើ ម ស ម្រា ប់ ក ម្ម វិ ធី ស ហគមន៍

ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

វិធីសាស្រ្តដែលមានការចូលរួម

ក្នុងកម្ម
 វិធី

សហគមន៍ដក
ឹ នាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យ មានបស
្រ ទ
ិ ា
្ធភ ព
ក្នុងកា
 របង្កើនក
 ម្រិតចំណេះដឹង
កម្ពស់អនាម័យ

និងកា
 រផ្តល់សិទ្ធិ

ជុំវិញការលើក

អំណាចដល់

សហគមន៍ ក្នុងកា
 រធ្វើសកម្មភាពជាសមូហភាព។

តួអង្គនៅ
 ក្នុងសហគមន៍

រួមមានបុគ្គលិកស
 ុខភាព
ភូមិ គណៈកម្មការផ្គតផ
់ ង
្គ ទឹ
់ កស
 ត
ា្អ និងល
 ក
ើ កម្ពស់

អនាម័យ

ឬគណៈកម្មការសុខភាព

សមាគមន៍

សនស្ ប
ំ ក
ា្រ ់ និងឥណទាន

ភូមិ (VSLAs) ក្លប
ឹ សុខភាព

សាលារៀន អ្នកអប់រអ
ំ ព
ំ ភា
ី ពពញ
េ វយ
័ បប
ែ ប្រពណ
ៃ ី

ជីដូន

និងអ្នកដឹ
 កនាំភូមិ

ពូចា បាទី (Pooja Bharti) អាយុ ២៤ ឆ្នំា ជាប្រធាន

សហគមន៍ កំពង
ុ ព
 ភា
ិ ក្សាអំពភា
ី ពស្អត
ា និងអនាម័យ

ជាមួយ សារីតា (Sarita) អាយុ ២៤ ឆ្នាំ និងជា
 ជន

ទាំងអស់គ្នាគួរចូលរួម ពិការរស់នៅក្នុង Kanpur ប្រទេសឥណ្ឌា។ គាត់គឺជា
ផ្សព្វផ្សាយអំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមាន សមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមអ្នកប
 ្រើប្រាស់ទឹកស្អាត និង

រដូវ ស្របពេលដែលពួកគេផ្សព្វផ្សាយអំពការ
ី មិន លក់កន្សែងអនាម័យនៅផ្ទះរ បស់គាត់។ គាត់មាន

 រចូលទៅរកស្ថាប័ននា
 នាក្នុង
បន្ទោរបង់ពា
 សវាលពាសកាល និងការប្រតិបត្តិ តួនាទីដ៏សកម្មនៅក្នុងកា

ដទៃទៀតទាក់ទងនឹងកា
 រលើកកម្ពសអ
់ នាម័យ។

ស្ត្រី ជាអ្នកសម្របស
 ម្រួលកម្មវិធីស
 ហគមន៍

ដឹកនាំអនុវត្តនអ
៍ នាម័យ អាចដរើ តនា
ួ ទីយង
ា៉ សខា
ំ ន់

វិស័យផ្គត់ផ្គងទ
់ ឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់ អនាម័យ

សម្រាប់ការផ្ដល់សេវានៅក្នុងសហគមន៍របស់គា
 ត់។

រូបភាព៖ WaterAid/ Poulomi Basu

ក្នុងកា
 រពិភាក្សាសកម្មភាពការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវនៅក្រោយដំណើរការការបំផុស។
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ជាងនេះទៀត ប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ

អាចជាចំណុចចា
 ប់ផ្តើម

ដើម្បីឈាន

ពិភាក្សាលើប
 ្រធានបទដទៃទៀត ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះ សុខភាពស្រ្តី ដូចជា
អាហារូបត្ថម្ភ ជំងកា
ឺ មរោគ ការមានគភ៌ មេរោគអេដស៍ និងជ
 ំងអ
ឺ េដស៍ ការចៀរប្រដាប់ភេទស្រ្តី

អំពើហិង្សាផ្នែកយេនឌ័រ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ។ តាមមធ្យោបាយនេះ គេអាចប្រើរចនាសម្ព័នដ
្ធ ែល

មានស្រាប់ដើម្បផ
ី ្សាភ្ជាប់ និងព
 ិភាក្សាអំពកា
ី រគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ ទាក់ទងនឹងប
 ្រធាន
បទបន្ថែមទាំងអស់ន
 េះ។

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ

គួរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងប្រព័នស
្ធ ាលារៀនដែល

មានស្រាប់ តាមរយៈការស្វែងរកមតិគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាល ការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រូបង្រៀន

សម្ភារៈបង្រៀន សកម្មភាពការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុង ពេលមានរដូវនៅក្នុងក្លឹបផ្គត់ផ្គងទ
់ ឹកស្អាត និង
លើកកម្ពស់អនាម័យ និងព្រឹត្តិការនានាសម្រាប់ កុមារា និងកុមារី។

ផ្សព្វផ្សាយពីការរចនាបង្គន់អនាម័យ និងមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់អនាម័យដើម្បី
បំពេញសេចក្តីត្រូវការការមករដូវរបស់ស្រ្តី និងកុមារី

មូលដ្ឋានលើកកម្ពស់អនាម័យដែលបង្កឱ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលត្រូវផ្ដលឱ
់ ្យន
 ូវ៖ ឯកជនភាព

លទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ទីកន្លែងចោលសំណល់ និង ទីកន្លែងស
 ម្រាប់ប្តូរ និងបោ
 ះ

ចោលកន្ទបអនាម័យ និងការសម្អាតខ្លួនប្រាណគឺជាកា
 រចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអនាម័យ

ក្នុងពេលមានរដូវ។

បង្គន់អនាម័យ និងកន្លែងលា
 ងសម្អាតច្រើនត
 ែមានភាពងាយស្រួលចំពោះការគ្រប់គ្រងអនាម័យ

ក្នុងពេលមានរដូវ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បានចូលរួមក្នុងការបំពាក់ និងរ ចនា។ ខាងក្រោមនេះ គឺជា
សម្រង់បញ្ជីរួមអ
 ំពីសមាសធាតុផ្នែកការរចនា
រដូវ ផ្តល់អនុសាសន៍ដោយអ្នកប្រើប្រាស់៖

ដែលលស
្អ ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមាន

 ធានាថាបង្គន់អនាម័យផ្តល់ទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាព និងឯ
 កជនភាពរួមមាន៖ ចាក់សោរពីខា
 ង
ក្នុងបាន មានការបែងចែកទៅតាមភេទសម្រាប់បង្គន់ អនាម័យសាធារណៈ និងសាលារៀន

ទីតាង
ំ ដល
ែ ធ្វឱ
ើ យ្ ស្រី្ត និងកុមារីមានអារម្មណស
៍ វុ ត្ថា
ិភ ពកងកា
ុ្ន
រប្រប
ើ ស
ា្រ ់ និងមានភ្លង
ើ សម្រប
ា ់

បំភនៅ
្លឺ ពេលយប់។

 បង្កើនលក្ខណៈងាយស្រួលចេញចូល ដោយធ្វើឱ្យមា
 នបង្កាន់ដៃ និងកន្លែងអង្គុយ និងមាន
កន្លែងគ្រប់គ្រានស
់ ម្រាប់កុមារី ឬស្រ្តីដើម្បីផ្លាស់ទី ក្នុងការសម្អាត និងលាងសម្អាតខ្ល
 ួនបាន។

 មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត (ជាការល្អ ត្រូវមានទឹកនៅក្នុង
បង្គន់អនាម័យ) ។

 បំពាក់របស់រ បរចាំបាច់ត
 ្រូវប្រើនៅក្នុងប
 ង្គន់មានដូចជា កញ្ចក់ ទំពក់ ភាជនៈប្លាស្ទិកសម្រ

ាប់
បោកសម្អាត និងកន្លែងដាក់សាប៊ូឱ្យផ
 ុតព
 ីដី។

 ផ្តលធ
់ ង
ុ សម្រម
ា មា
 នគម្របប
ទ
ិ ជិត ឬឡដុតសម្រប
ា បោ
់ ះចោលសណ
ំ ល់រដូវនៅ
 ក្នង
ុ ប
 ន្ទបទ
់ ក
ឹ
បង្គន់អនាម័យ និងម
 ូលដ្ឋានអ
 នាម័យ។
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ធាតុទាំងអស់នេះ នឹងធ្វើឱ្យមូលដ្ឋានអ
 នាម័យកាន់តែបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល មានអនាម័យ គួរ

ជាទីរីករាយ និងងា
 យស្រួលប្រើប្រាស់។ ការគ្រប់គ្រង និងថ
 ែរក្សាមូលដ្ឋានអនាម័យ រួមមានការសម្អាត

និងការដុតចោល ឬការចោលសំណល់ដោយសុវត្ថិភាព គឺស
 ុទ្ធតែជាកត្តាបំពេញបន្ថែមដ៏ចា
 ំបាច់

ចំពោះការរចនាល្អ មិនខ
 ុសអ្វីពីការដែលមូលដ្ឋានអនាម័យផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះការប្រតិបត្តិល្អ ក្នុងការ
លាងសម្អាតដៃនៅមុន និងក
 ្រោយពេលផ្លាស់ប្តូរកន្ទបអ
 នាម័យពេលមានរដូវដូច្នេះដែរ។

ការដាក់បញ្ចូលជនពិការ
របាំងនា
 នាដែលស្រ្តី និងកុមារីព
 ិការជួបប្រទះ និង

តម្រូវការខុសៗគ្នារបស់ព
 ួកគេ គួរត
 ្រូវបានពិចារណា

ផងដែរ ទាក់ទងនឹងល
 ក្ខណៈនការ
ៃ បងា
្កភ ពងាយស្រល
ួ

និងភាពរួមបញ្ច
 ូលនៅក្នុងព
 ័ត៌មាន

និងហ
 េដ្ឋារចនា

សម្ព័ ន្ធ ស ម្រា ប់ កា រគ្រ ប់ គ្រ ង អ នាម័ យ ក្នុ ង ពេ ល មាន
រដូវ។ ការធស
ើ្វ វនកម្មល
 ការបង្ក
ើ
ល
 ក្ខណៈងាយស្រល
ួ

និងស
 ុវត្ថិភាពរបស់មូលដ្ឋានផ្គ
 ត់ផ្គង់ទ
 ឹកស្អាត

និង

លើកកម្ពស់អនាម័យ ជាមួយក្រុមស្រ្តី និងបុរស កុមារី

និងកុមារា រួមបញ្ចូលទាំងជនពិការគ្រប់ប្រភេទ គឺជា
មធ្យោបាយដ៏ប្រសើរមួយក្នុងកា
 របង្កើន ការយល់ដឹង

ដល់អក
្ន ប
 ត
្រ ប
ិ ត្តអ
ិ ព
ំ រី បាំងនានា ទាក់ទងនឹងបចក
្ចេ ទស
េ 

រចនា

និងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់

មួយចំនន
ួ (WEDC និងអង្គការWaterAid ឆ្ន២
ំា ០១៤)។

ការវិភាគរបាំងក្នងកា
ុ
រចល
ូ រួមជាមួយ សមាជិកសហគមន៍

ជួយផ្ដល់ចំណះេ ដឹងអំពីរបាំងដែលប្រជាជនជួបប្រទះ

តំបន់បង្គន់អនាម័យ ដែលមា
 នបង្គនប
់ ្រភេទ

ជាក់លាក់ ព្រមទាង
ំ មា
 នបង្កន
ា ដ
់ ៃ និងផ្លវូ ជ
 ម្រម
ា ។

រូបភាពដោយ អង្គការ Plan International

និងរបៀប ដែលសហគមន៍អាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះ (សូមមើល Frontiers of CLTS

issue 3) ។ ចំណុចជា
 ក់លាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់សកម្មភាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេល មានរដូវគួរ
ត្រូវបា
 នពិចារណា ដើម្បីធានាឱ្យមានការដាក់បញ្ចូលពិការភាពទៅក្នុងការពិចារណា អំពីសេ
 ចក្តី

ត្រូវការក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងអ
 នាម័យព
 េលមានរដូវ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាស្ត្រី។ ប្រសិនបើមានការ

ប្រើប្រាស់ប្រព័នផ
្ធ ្សព្វផ្សាយជារូបភាព

ត្រូវធានាថារូបភាពទាំងនោះ

ត្រូវបានរៀបរាប់ជា
 ពាក្យសម្ដី

ផងដែរ ដើម្បជ
ី ួយបំពេញប
 ន្ថែមសម្រាបអ
់ ្នកដ
 ែលមានការលំបាកផ្នែកការមើល ហើយត្រូវមានការ

បង្ហាញដោយរូបភាពដើម្បីជំនួយដល់អ្នកដ
 ែលមានការលំបាកក្នុងការស្តាប់។
ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

ដោយសារសកម្មភាពសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ មានគោលបំណងក្នុងការលើកទឹកចិត្ត

ដល់សហគមន៍ និងសាលារៀនឱ្យសាងសង់ប
 ង្គនអ
់ នាម័យ ដើម្បស
ី ម្រេច បាននូវស
 ្ថានភាពលុប
បំបាត់ការបន្ទោរបង់ពា
 សវាលពាសកាល ហេតុនេះ ជាការសមហេតុផលណាស់ក្នុងការធានាឱ្យបាន
ថា សេចក្តីត្រូវការ របស់ស
 ្រ្តី និងក
 ុមារីក្នុងព
 េលមានរដូវ ត្រូវបានលើកយកមកពិចារណា នៅពេល

ចាប់ផ្តើមកា
 រសាងសង់ប
 ង្គន់ ជាជាងសង់រ ួចហ
 ើយទើបត្រលប់មកគិតវ ិញ។ ចាំបាច់ត្រូវដាក់បញ្ចូល

សកម្មភាពគប
្រ គ
់ ង
្រ អនាម័យក្នង
ុ ពល
េ មានរដូវ ជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៅកម្រត
ិ ខស
្ព ់ សម្រប
ា កា
់ រផៀ្ទ ងផ្ទត
ា ់
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និងកា
 រចេញវិញ្ញាបនប័តប
្រ ញ្ជាកស្ថ
់ ានភាពគ្មានការបន្ទោរបង់ពា
 សវាលពាសកាល ខណៈពេលដែល

គ្រួសារ និងស
 ហគមន៍កំពុងបោ
 ះជំហានកាន់តែខ្ពស់នៅលើការលើកកម្ពស់អនាម័យ (ឧ. នៅក្នុង

គម្រោងដូចជា ODF+ ជាដើម)។ សូចនាករលទ្ធផលការងាររបស់សាលារៀន និងឧបករណ៍វាយតម្លៃ

ក៏អា
 ចដាក់បញ្ចូលសកម្មភាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវផ
 ងដែរ។ ចំណុចន
 េះស្ដែងឱ្យឃ
 ើញ

ថា ការមានទឹកស្អាត និងកា
 រលើកក
 ម្ពស់អនាម័យ ក៏មា
 នសារៈសំខាន់ស
 ្មើនឹងភាពជាម្ចាស់លើបង្គន់

អនាម័យផងដែរ។


មានបរិក្ខារសម្រាប់ត្រាំ បោកគក់ និងហាលកន្ទបអនាម័យ និងក្រណាត់ទ្រាប់រដូវ
ដែលអាចយកមកប្រើឡើងវិញបាន។

ក្នុងក
 រណីស្ត្រីប្រើប្រាស់ផលិតផលអនាម័យ

ប្រភេទ

យកមកបវើ្រ ញ
ិ បាន (លក់ល
 ទ
ើ ផ
ី ្សារ ឬរបស់កច
ែ ខ្ល
ៃ្ន ន
ួ ឯ
 ង)

ដើម្បីស្រូបឈាមរដូវ
និងទឹកស្អាត

នោះការបោកសម្អាតជាមួយសាប៊ូ

ព្រមទាំងមានទីកន្លែងច
 ំហរ

(ហើយអា
 ច

មានឯកជនភាព) ដើម្បីហាលសម្ភារៈទាំងនេះ អាចជួយ
ឱ្យស
 ុខភាពអ្នកប្រើប្រាសមា
់ នភាពប្រសើរឡើង។

ក្នុងក
 ញ្ចប់AFRIpads នៅប្រទេសយូហ្កិនដារួមមា
 ន៖

ប្រដាប់កាន់ កន្ទបអនាម័យ និងកា
 បូបម
 ិនជ
 ្រាបទឹកដ
 ើម្បី
រក្សាទុកស
 ំឡីប្រឡាក់។

នៅប្រទេសកេនយ៉ា

ឥឡូវនេះ

 ួយនៅភាគ
កម្មវិធកា
ី រលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ AFRIpads ហាលនៅក្នុងផ្ទះម

បានបន្ថែមធ
 ុងកា
 បូបសំណាញ់សម្រាប់ហាល ខាងកើតប្រទេសយូហ្កិនដា។

សម្ងួត និងខោ
 ក្នុង ទៅក្នុងកញ្ចប់នោះ ព្រោះមានកុមារីជា
  រូបភាពដោយ អង្គការ Plan International
ច្រន
ើ ដ
 ល
ែ មិនមានសម្ភរា ៈសំខាន់ៗទាំងនះេ ។ ប្រអប់ពល
េ 

មកថខ
ៃ្ង ែ (ឬបអ
្រ ប់ TOM) ត្រវូ បា
 នបង្កត
ើ ឡង
ើ ជាផក
ែ្ន មួយនក
ៃ ម្មវធ
ិ កា
ី រជន
ំ ះរបស់វ ស
ិ ក
្វ រគ្មន
ា ពដ
ំ្រ ន
ែ 

អូស្រ្តាលី និងបានឆ្លើយតបចំពោះការលំបាករបស់ស្រ្តី និងកុមារីនេប៉ាល់ដែលបានជួបប
 ្រទះ ក្នុងការ

ហាលសម្ងួតកន្ទបអនាម័យអា
 ចប្រើឡើងវិញបានរបស់ខ្លួនឱ្
 យផ
 ុតព
 ភ
ី ្នែកគេ។

ប្រព័ន្ធប្រមូល និងបោះចោលសំណល់សម្ភារៈការពារអនាម័យពេលមានរដូវដែលល្អ
ចំពោះបរិស្ថាន និងមានអនាម័យ

ភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាសាធារណៈជុំវិញសកម្មភាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព
 េល
មានរដូវ បានធ្វើឱ្យការ

រចនាប្រព័ន្ធប្រមូលសំណល់ត្រូវបានបំភ្លេចចោល។

បើគ្មានមធ្យោបាយដែលត្រូវបានកំណត់

និង

សមស្រប ដើម្បីបោះចោលកាកសំណល់ (ផុតពីភ
 ្នែកគេ និងដាច់ដោយឡែក) នោះកុមារីអា
 ចនឹង
បោះចោលសម្ភារៈការពារអនាម័យពេលមានរដូវ ទៅក្នុងរ ណ្ដៅបង្គន់ ចានបង្គន់អនាម័យ និងអា
 ង

ស្ដុកទឹកស្អុយ ដែលជាហេតុនាំឱ្យមានការស្ទះបង្គន់ និងឆាប់ពេញ ដែលធឱ
្វើ ្យមានចំណាយច្រើនក្នុង

ការបារយកចេញ ឬត្រូវជីក/សាងសង់ឡើងវិញញឹកញាប់ ក៏ដូចជាធ្វើឱ្យខ
 ូចជលា
ី មកមនុស្ស។ បើពុំ
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ដូច្នោះទេ គេអាចបោះសម្ភារៈការពារអនាម័យទាំងនោះចោលពាសវាលពាសកាល បោះចោលក្នុង
គំនរសម្រម
ា ធ្វឱ
ើ យ្ ប
 ះ៉ ពាល់ដល់សត្វ និងមនុសស្ ឬបោកសម្អត
ា នៅក្នង
ុ ប
 ភ
្រ ពទឹកប
 ណ្តល
ា ឱយ្ ខូចប
 រិសន
ា្ថ ។
នៅប្រទេសម៉ាឡាវី (Malawi) អង្គការ Plan International បានសង់ម
 ូលដ្ឋានផ
 ្គត់ផ្គងទឹ
់ កស
 ្អាត

និងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅសាលារៀន ដោយមានបន្ទបផ
់ ្លាស់ប្ដូរក
 ន្ទបអនាម័យសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

អនាម័យពេលមានរដូវ និងបង្កើតប
 ្រអប់ចោលសំឡីអនាម័យប្រើប្រាស់រួច ដោយមានច្រកបង្ហូរច
 ូល

ទៅក្នុងឡ
 ដុតក
 ំទេចនៅ
 ខាងក្រៅអាគារ ដោយបានផ្តល់ឱ្យ នូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ បរិស្ថានល្អ និងវ ិធីសាស្រ្ត
ប្រកបដោយអនាម័យក្នុងកា
 របោះចោលសំណល់។

និរន្តរភាព និងការមានសម្ភារៈការពារអនាម័យពេលមានរដូវដែលមានអនាម័យ
មានតម្លៃសមរម្យ និងសមស្របតាមវប្បធម៌ និងវ័យ

ការគាំទ្រសង្វាក់ផលិតកម្ម

ឬការផ្គត់ផ្គង់ស
 ម្ភារៈការពារអនាម័យពេលមានរដូវប
 ្រកបដោយ

និរន្តរភាព នឹងប
 ន្តជាប់ជានិច្ច សម្រាប់ស្ត្រី និងកុមារីគ្រប់រូប។


ការធ្វឱ
ើ យ្ ប្រសរើ ឡើងនូវលទា
្ធភ ពទទួលបាន និងការប្រប
ើ ស
ា្រ ផ
់ លិតផល អនាម័យអាចកាត់បន្ថយ

ការភ័យខ្លាចរបស់ស្រ្តី និងកុមារីចំពោះការលេចជ្រាប និង អនុញ្ញាតឱ
 ្យពួកគេចូលរួមនៅ
 ក្នុងសង្គម

យ៉ាងពេញលេញក្នុងអ
 ំឡុងពេលមានរដូវ។

 គម្រោង SPLASH បានណែនាំឱ្យមា
 នការកាត់ដេរសំឡីអនាម័យប
 ្រភេទអាចយកមកប្រើ

ឡើងវិញបាន នៅក្នុងក្លឹបផ
 ្គត់ផ្គងទ
់ ឹកស្អាត និងល
 ើកកម្ពស់អនាម័យ សាលាវិក្រិត្យការ និង

កិចប
្ច ្រជុំ PTA សាលារៀន ដោយប្រើប្រាស់ក្រណាត់ស
 ំឡីជក់ទឹក (ឧ. កន្សែងពោះគោចាស់ៗ
ផ្ទាំងក្រណាត់ និងខោ
 អាវគេងយប់) ហើយអនុវត្តន
 ៍តាមសៀវភៅណែនាំ។

 អង្គការ WaterAid ប្រចាំប្រទេសហ្សាំបៀ បានគាំទ្រក្លឹបសុខភាពសាលារៀន និងក
 ្រុមទ្រទ្រង់

ម្តាយ ដើម្បីផលិតក
 ន្ទបអនាម័យនៅ
 ក្នុងសាលារៀនលូប៊ុនដា (Lubunda) ហើយបានដាក់
តាំងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីពិពណ៌កសិកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់។

អានីតា (Anita) ដល
ែ ជាកុមារីវយ
័ ជំទង់មក
ា្ន រ
់ ៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសាន់ចន (St. John)
ប្រទេសហ្សាំបៀ (Zambia) បាននិយាយអំពីការងារលើផ្នែកការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមាន
រដូវរបស់ក្រុមទ្រទ្រង់ម្តាយថា៖ "មានក្រុមម្តាយមួយក្រុមបានចាប់ផ្តើមបង្រៀនពួកយើងអំពីរបៀប
ផលិតកន្ទបអនាម័យដ៏សាមញ្ញ។ ពួកគេបង្រៀន យើងអំពីរបៀបស្លៀកពាក់ របៀបអង្គុយ និង
ការសម្អាតនៅពេលមានរដូវ"។ បទពិសោធន៍របស់អានីតាត្រូវបានគាំទ្រដោយ Yamikani ដោយ
នាងបាននិយាយថា "មុនពេលមានការអន្តរាគមន៍ពួកយើងធ្លាប់រងការអាម៉ាស់។ ក្មេងប្រុសៗធ្លាប់
សើចចំអកដាក់ពួកយើង ហើយពេលខ្លះពួកយើង បានគេចសាលាដើម្បីឱ្យផុតពីការសើចចំអក
នេះ។ ប៉ុន្តែ ឥឡូវនេះ ឯកជនភាព និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកយើងត្រូវបានស្រោចស្រង់ឡើងវិញ
ហើយ។" នៅក្នុងកម្មវិធីជនបទ សាលាបឋមសិក្សា Liudzi នៅក្នុងស្រុក Nkhotakota មានកុមារី
វ័យជំទង់ចំនួន ៧ នាក់បានវិលមករៀនវិញ ក្រោយពីពួកគេបានបោះបង់ការសិក្សា ដោយសារខ្វះ
ការយល់ដឹងអំពីរបៀប គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវខណៈពេលពួកគេនៅសាលារៀន។
ពួកគបា
េ នដឹងអំពអ
ី ន្តរាគមន៍ គ្របគ
់ ង
្រ អនាម័យក្នង
ុ ពល
េ មានរដូវ និងការសាងសង់បង្គនអនា
់
ម័យ
ថ្មនៅ
ី សាលារៀន និងបានសម្រច
េ ចិត្ត ត្រឡបៅ
់ទ សាលារៀនវិញ។ (អង្គការ WaterAid ឆ្ន២
ំា ០១៤)
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 នៅសាលារៀន Dilela ប្រទេស
អេធីអូភៀ អង្គការ WaterAid

និងដៃគអ
ូ នុវត្តនឈ
៍
ះោ្ម Progynist

បានបង្កើតរោងជាងមួយផលិត
កន្ទបអនាម័យ

តម្លសមរម្
ៃ
យ

ដល
ែ អាចប្រប
ើ ស
ា្រ ឡ
់ ង
ើ វញ
ិ បាន

ដោយមា នតម្លៃថោកជាងបួ ន
ដងនៃសំឡីធម្មតាដែលប្រើម្ដង

បោះចោល។

សមរម្យ

បង្គនអ
់ នាម័យ

ក៏ត
 ្រូវបានសាងសង់ ស្ត្រីដេរកន្ទបអនាម័យប្រភេទប្រើឡើងវិញបាននៅរោងជាងរបស់

សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស និងគ
 ្រូ ពួកគេនៅវិទ្យាល័យ Dilela High School, Oromia, ប្រទេស
អេធីអូភៀ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។
បង្រៀនផងដែរ។
រូបភាពដោយ អង្គការ WaterAid/ Behailu Shiferaw

អង្គការ Plan Internationalនៅក្នុងប្រទេសយូហ្គិនដា
នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ អង្គការ Plan បានសម្ភោធកម្មវិធរី យៈពេលវែងស
 ម្រាបកា
់ រគ្រប់គ្រង

អនាម័យកង
ុ្ន ព
 ល
េ មានរដូវនៅ
 ប្រទស
េ យូហនដា
ិ្ក
ដោយនះេ ជាការសាបនា
្ថ
បន្ថម
ែ  លើការងារគម្រង
ោ 

ផ្គត់ផ្គងទ
់ ឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅតាមសាលារៀន ដែលមានកន្លងមក។ គម្រោងកន្លង
មកបានបង្កើត VSLAs នៅក្នុងសហគមន៍ ដោយបានផ្សាភ្ជាបជា
់ មួយគ
 ម្រោងគ
 ្រប់គ្រងអនាម័យ

ក្នង
ុ ព
 ល
េ មានរដូវដើមប្ ជ
ី យ
ួ សមាជិកសហគមន៍ដល
ែ មានការចាប់អារម្មណក
៍ ង
ុ្ន ការចាប់ផម
ើ្ត អាជីវកម្ម

លក់កន្ទបអ
 នាម័យ ហើយក៏បា
 នបង្កើតឱ្យមានការចាប់អារម្មណព
៍ ីសមាជិកសហគមន៍ក
 ្នុងការទិញ
កន្ទបអ
 នាម័យផងដែរ។

ភាពជាដៃគូត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅគ្រប់កម្រិតក្នុងក
 ម្មវិធី ចាប់តាំងពី

រដបា
្ឋ លស្រក
ុ ថ្នក
ា ជា
់ តិ សាលារៀន និងសហគមន៍ និងជាមួយក្រម
ុ ហ៊ន
ុ AFRIpads Uganda Ltd

ដែលជាសហគ្រាសសង្គមមួយជា
 អ្នកផលិ
 ត ធ្វើទីផ្សារ និងលក់សម្ភារៈការពារអនាម័យពេលមាន
រដូវ ប្រភេទប
 ្រើប្រាស់ឡើងវិញបា
 នប្រកបដោយអនាម័យ។

កម្មវធ
ិ ន
ី ះេ ធ្វកា
ើ រដម
ើ ប្ ល
ី ក
ើ កម្ពសចំ
់ ណះេ ដឹងឥរិយាបទ និង

ការអនុវត្តរ បស់ស្ត្រី កុមារី បុរស និងក
 ុមារជនបទទាក់ទងនឹង
ការគ្រប់គ្រងអ
 នាម័យក្នុងព
 េលមានរដូវ ដោយបង្កើនលទ្ធភាព
ទទួលបានបន្ទះអ
 នាម័យមានតម្លសមរម្
ៃ
យ និងមា
 នអនាម័យល្អ។

កម្មវធ
ិ ន
ី ះេ ក៏ធ
 កា
ើ្វ រដើមប្ ប
ី ង្កន
ើ សមត្ថភាពរកបក
ា្រ ច
់ ណ
ំ ល
ូ សម្រ

ប
ា ់

ស្ត្រី ដែលត្រូវបានលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យល
 ក់AFRIpad ក្រោយពេល

ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីចំណេះដឹងពា
 ក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការ Teddy និង Sylvia កំពុងដេរស្លាប
AFRIpads នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ យូហន
ិ្ក ដា។
គ្របគ
់ ង
្រ អនាម័យក
ង
ុ្ន ព
 ល
េ មានរដូវ និងជ
 នា
ំ ញអាជីវកម្ម។
ដើម្បីបើកមើលឧទាហរណ៍មួយចំនួនសីព
្ដ ីផលប៉ះពាល់នៃ រូបភាពដោយ អង្គការ Plan International

កម្មវធ
ិ ន
ី ះេ សូមចល
ូ ទៅមើលរឿងរ៉វា ស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឱ
 ្យក
 ត់សម្គាលរ់ បស់ Christine នៅក្នុង

គេហទំព័រ៖ https://www.youtube.com/ watch?v=1ACVYsZbo1A 
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ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ
អនុលោមតាមគោលការណ៍សកមា
្មភ ពសហគមន៍ដក
ឹ នាំអនុវត្តនអនា
៍
ម័យ សហគមន៍ត
 វបា
ូ្រ នផ្តល់

សិទ្ធិអំណាចក្នុងការពិនិត្យតាមដាននូវសកម្មភាពគ្រប់គ្រង អនាម័យក
 ្នុងព
 េល
មានរដូវរបស់ពួកគេ។

ដោយទទួលបានការអនុម័តឱ្យធ្វើទីផ្សារអនាម័យដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើសកម្មភាពសហគមន៍ដឹកនាំ

អនុវត្តនអ
៍ នាម័យ សហគមន៍ត
 វូ្រ បានលើកទឹកចិតឱ
្ត យ្ ប
 ផ
ើ្រ លិតផលសម្រប
ា ស
់ កមា
្មភ ពគ្របគ
់ ង
្រ អនាម័យ

ក្នង
ុ ពល
េ មានរដូវ ដល
ែ មានដាក់ល
 ក់នៅលទ
ើ ផ
ី ្សារ។ ក្នង
ុ ក
 រណីដ
 ល
ែ សម្ភរា ៈទាំងនេះមានតម្លថ
ៃ ហួ
ៃ្ល ស

ប្រមាណ គឺតវូ្រ ជំរញ
ុ (ឬបង្រៀន) ប្រជាជនឱយ្ ច
 ះេ របៀបធឱ
ើ្វ យ្ សម្ភរា ៈការពារអនាម័យសម្រប
ា ស
់ ី្ត្រ និង

កុមារីមា
 នភាពប្រសើរឡើង គឺជា
 ជម្រើសមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ប្រព័ន្ធការលក់ដែលមាន

មូលដ្ឋាននៅ
 សហគមន៍ និងកា
 រប្រើប្រាស់ VSLAs អាចផ្តលដំ
់ ណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ក្នុងការចែកចាយសម្ភារៈការពារអនាម័យ ដូចជាសំឡប
ី ្រភេទប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានដែលមានតម្លៃ
ទាបជាដើម។

នៅបំណងធ្វើឱ្យប
 ន្ទះអនាម័

យអា
 ចងាយស្រួលរកបានបំផុតតា
 មដែលអាចធ្វើបាន មានអង្គការ

ជាច្រើនបា
 នកំពុងជ
 ម្រុញឱ្យប
 ្រើបន្ទះអនាម័យ "ធ្វើដោយខ្លួនឯង"។ ធាតុចា
 ំបាច់ស
 ំខាន់ៗមួ
 យចំនួន

ក្នុងកា
 ររចនាផលិតផលនេះមានដូចជា៖

 បាតមិនជ្រាបទឹក ដើម្បីការពារកុំឱ្យ
លេច/ប្រឡាក់ខោអាវ

 អាចបិទភ្ជាបក
់ ន្ទបអនាម័យជា
 មួយខោ
ទ្រនាប់បាន នៅពេលមានស្លៀកខោ

ទ្រនាប់

 វិធីសាស្រ្តជាជម្រើសក្នុងការភ្ជាប់កុំឱ្យ
ជ្រុះ (ឧ. ដាក់ខ
 ្សែក្រវាត់ក
 ្រណាត់)

ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានដោយមិនបា
 ច់
ប្រើខោទ្រនាប់។

 អាចពន្លាតទៅជារូបរាងផ្សេងបា
 នដើម្បី
កាត់បន្ថយការខ្មាសអៀន ឬភាព

អាម៉ាស់ នៅពេលបោក ឬសម្ងួតបន្ទះ
អនាម័យនោះ។

 អាចបឺតស្រូបសារធាតុរាវបានគ្រប់គា្រន់
ដើម្បកា
ី ត់បន្ថយការលេចជ្រាប។
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Bidyavati Singh ជាអ្នកលក់ម្នាក់ បានលក់ សំឡី
អនាម័យទៅឱ្យ Aradhna, នៅក្នុងភូមិ Uttar
Pradesh ប្រទេសឥណ្ឌា ។

រូបភាពដោយ អង្គការ WaterAid/ Poulomi Basu

សនិ្នដ្ឋាន
ការបំបែកតំណម និងភាពអវិជ្ជមានជុំវិញការមានរដូវ និងការបង្កើតប្រពៃណីសង្គមថ្មីមួយ ដែល

ស្រ្តីនិងកុមារីអាចសប្បាយរីករាយ និងមានមោទនភាពចំពោះការធ្លាក់ឈាមរដូវរ បស់ ពួកគេគួរតែជា

ផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពសហគមន៍ដឹកនាំអ
 នុវត្តនអ
៍ នាម័យដើម្បអា
ី ចសម្រេច បាននូវសមធម៌ និងការ

ដាក់បញ្ចូលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ សហគមន៍ដឹកនាំអ
 នុវត្តន៍អនាម័យ អាចក្លាយ
ជាមធ្យោបាយដ៏មាន

ឥទ្ធិពលមួយ ដើម្បីជំនះលើ ប្រពៃណីសង្គម ជំនឿខុសឆ្គង និងផ្នត់គំនិតចាស់គំរិល។ គំនិតប
 ើក

ទូលាយ ដែលកើតចេញមកតាមរយៈ ដំណើរការបំផុសអាចជួយបង្កើតប
 រិស្ថានម
 ួយដែលសហគមន៍
អាចនយា
ិ យអំពីការមានរដូវបា
 នដោយសេរី។

នៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវ គួរពិចារណាដាក់បញ្ចូល គោលការណ៍ជា

មូលដ្ឋានអំពីសកម្មភាពសហគមន៍ដឹកនាំអ
 នុវត្តនអ
៍ នាម័យដូចខាងក្រោម៖
 មិនត្រូវមា
 នការឧបត្ថម្ភទុនជាមុន
 មិនត្រូវមា
 នប្លងកា
់ ររចនាមូលដ្ឋានអនាម័យប
 ែបសម្ភារៈបរិក្ខារ

 មិនត្រូវមា
 នការផ្សព្វផ្សាយបែបជាកា
 របញ្ជាឱ្យប្រសម្ភ
ើ
ារៈការពារអនាម័យប្រភេទត
 មួ
ែ យ
 មនុស្សជាចំបង៖ ពួកគេអាចធ្វើបាន
 កុំបញ្ជា ឬបង្រៀន ប៉ុន្តែត្រូវសម្របសម្រួល
 លើកទឹកចិតឱ
្ត ្យមា
 នសកម្មភាពរួមគ្នា ដើម្បល
ី ុបបំបាត់ត
 ំណម និងផ
 ្លាស់ប្តូរ ប្រពៃណីសង្គម។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
បរិបទ

និងស្ថានភាពជាក់លាក់របស់គ
 ម្រោងធ
 ្វើឱ្យយើងម
 ិន អាចផ្តល់សម្រង់បញ្ជីសូចនាករ

ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេលមានរដូវបាន។ សូចនាករសំខាន់ៗម
 ួយចំនួនដែល
ប្រហែលជាសមស្របចំពោះកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងពេល មានរដូវភាគច្រើន គឺអាចបើកមើល
បាននៅលើគេហទំព័រកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអ
 នុវត្តនអ
៍ នាម័យ។

www.communityledtotalsanitation.org/mhm-indicators
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ជំនះតំណមបន្ទាប់៖ ការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីអនាម័យពេល
មានរដូវក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

ការមានរដូវគឺជាផ្នែកធម្មជាតិ និងសុខភាពនៃជីវិតសម្រាប់ស្រ្តី និងកុមារី ប៉ុន្តែជារឿយៗ
វាជាប្រធានបទតំណមមួយ ដែលមិនងាយនឹងនិយាយដល់ ហើយអាចនាំអោយមាន

អារម្មណ៍ខ្មាសអៀន និងអាម៉ាស់។ វាក៏អាចនាំអោយកុមារីបាត់បង់ ចំណាប់អារម្មណ៍

ទៅសាលា ឬមិនទៅសាលាប៉ុន្មានថ្ងៃ។ ការមានរដូវគឺជាធាតុយ៉ាងសំខាន់នៃអនាម័យ

ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រជាជនពាក់កណ្តាលពិភពលោកទៅលើផ្នែកដ៏ធំនៃការរស់នៅ

របស់ពួកគេ។ ក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ព្រំដែននៃកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យបង្ហាញ
ពីវិធីសាស្រ្តដែលកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំ អនាម័យអាចពង្រីកបន្ថែមក្នុងការកំនត់ពីការ
គ្រប់គ្រងអនាម័យពេលមានរដូវនៅសាលារៀន និងសហគមន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយភាព
ស្មុគស្មាញទាំងនេះសម្រាប់ស្រ្តី

និងកុមារី។ សៀវភៅនេះប
 ែងចែក
ការរៀនសូត្រ អនុសាសន៍ ការ

បង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍ពីអង្គការ

ផ្លន
េ អន្តរជាតិ (Plan International)
អង្គការវ៉តធើអេត (WaterAid)
WSSCC, UNICEF, WASH

United, Grow and Know, និង
USAID/WASHplus.

Illustration by Regina Faul-Doyle
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