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រសចកតីសរងេប 
 

ការេិក្ាសៃោះាៃសគលបំណងថ្េវងយល់អំ្េីត្ស្រមូវការ ៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ទាក្ទ់ងៃឹង
បញ្ហា េុខភាេៃិងការថ្លទាេុំខភាេ ឱកាេសេដឋកិ្ចច ការេឹងថ្ ែ្ក្សៅសលីស្រគួសារ កិ្ចចគពំារេងគម ៃិងការរមួចំថ្ណក្
សៅក្នុងេហគមៃ។៍ លទធ្លនៃការេិក្ាៃឹងជួយរមួចំថ្ណក្ក្នុងការអ្បរ់សំៅដល់សាធ្លរណៈជៃអំ្េីត្ស្រមូវការបចចុបបៃន
ៃិងការគសំ្រទាអ្ទិភាេោោថ្ដលគួរ ត្ល់ឱយ សដីមបបំីសេញៃូវត្ស្រមូវការចាបំាចរ់បេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សៅដំោក្់កាល
ចុងសស្រកាយនៃជីវតិ្របេ់េួក្គត្។់ 

វធីិសាស្តេតចស្រមុោះស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់េស្រាប់ការេិក្ាស្រសាវស្រាវសៃោះ សដីមបថី្េវងយល់ទេសៃៈទូលំទូោយ 
ក្ងវល ់ ៃិងអ្ៃុសាេ ឬេត័្៌ាៃស្រត្ឡបេី់អ្នក្ពាក្់េៃ័ធោោ (រមួទាងំមៃុេសវយ័ចាេ់) ៃិងសដីមបយីល់ដឹងអំ្េី ទំោក្់
ទំៃងរវាងត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ ទីតាងំស្របាកំ្ថ្ៃែងស្រតូ្វបាៃសស្រជីេសរេីេស្រាប់ការេិក្ា
អ្សងេត្លមែិត្គឺ រាធ្លៃីភនំសេញ បាត្ដំ់បង កំ្េងច់ាម នស្រេថ្វង ៃិងកំ្េត្ សដ្ឋយាៃេំោក្មៃុេសវយ័ចាេ់ចំៃួៃ 
៣១៦ោក្ ់ក្នុងសោោះរមួាៃ ២១៩ោក្ ់ាស្តេតីថ្ដលាៃអាយុចាបេី់៦០ ដល់ាង ៩០ឆ្ន ។ំ ក្នុងចំសោមសៃោះមិៃាៃ
មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាជៃេិការអ្វយវៈ (េិការសារពាងគកាយ) សទ។ ការេិក្ាស្រសាវស្រាវសៃោះ ថ្េវងយល់េីទិដឋភាេ
ស្សងគន នៃរបាយមៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងតំ្បៃ់េិក្ា ឧទាហរណ៍ដូចា េក្មមភាេរេ់សៅស្របចានំលង (ADL/ IADL) េិការ
ភាេ េុទធិៃិងការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត អាហារូបត្ថមភ ការថ្លទាេុំខភាេេីស្រគួសារៃិងការគសំ្រទសេដឋកិ្ចច ៃិងការរសំោភបំពាៃា
សដីម។ ការវភិាគេុីជសស្រៅ ឧទាហរណ៍ ការេិក្ាេីទំោក្់ទំៃង (Correlation) ស្រតូ្វបាៃសធវីសឡងី សដីមបថី្េវងយល់េី
ទំោក្ទំ់ៃងៃិងឥទធិេលមួយចំៃួៃេីអ្សលរថ្ដលពាក្េ់័ៃធ (Variable) ក្នុងការយល់ដឹងឱយកាៃថ់្ត្េុីជសស្រៅ។ 
ឧទាហរណ៍ដូចា ការថ្លទាតិំ្ចតួ្ចឬការថ្លទាមិំៃបាៃស្រគបស់្រគៃ់អាចោឱំយាៃៃូវជំងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តក្នុងចំសោមមៃុេសវ ័
យចាេ ់សហយីក្ស្រមិត្អ្បរ់កំ្ា៏ក្តាត កំ្ណត្ៃូ់វការអ្ៃុវត្តេក្មមភាេស្របចានំលង (ADL/IADL) ្ងថ្ដរ។ 

 
 

ក. សខុុោលភាពរាងកាយ 
រនុសសវ័យចាសរ់ូរៅ 

• មៃុេសវយ័ចាេា់ៃជំងឺ៖ លទធ្លនៃការេិក្ាបាៃបងាា ញោ៉ា ងចាេ់ថា មៃុេសវយ័ចាេ់ចាបេី់អាយុ៦០
ឆ្ន សំឡងី ាបទេិសសាធៃ៏ភាគសស្រចីៃេួក្គត្ា់ៃជំងឺ ែ្ូវចិត្តៃិងជំងឺថ្ ន្ក្រាងកាយ។ ជំងឺមិៃ ែ្ងស្រតូ្វបាៃរក្
ស ញីថាាៃសស្រចីៃាងសគដូចា ឈេឺោែ ក្ ់សលីេ្ម ទឹក្សោមថ្ ែ្ម ក្ែក្/ ែ្ូវដសងាីម ឈចឺសងេោះ សខាយថ្ភនក្ 
សសាព ត្ ែ្ឹង ៃិងអ្េ់កំ្ោងំ។ 

• មៃុេសវយ័ចាេថ់្ដលាៃេិការភាេ៖ ការខិត្ចូលដល់វយ័ចំោេ់អាចោសំៅរក្ភាេសខាយនៃមុខងាររាង
កាយ។ កាលោមៃុេសកាៃថ់្ត្ចាេ់ េួក្គត្ក់ាៃថ់្ត្េិបាក្ក្នុងការសធវីចលោ។ ភាគសស្រចីៃបំ្ុត្នៃការ
េសងេត្សលីមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុចាបេី់ ៧០ឆ្ន សំឡងីសៅ ស្របឈមៃឹងបញ្ហា សធវីចលោាទូសៅ 
ឧទាហរណ៍ដូចា ការសដីរ ការសមីល ឬការសាត ប ់ ។ល។ ចំសពាោះេក្មមភាេស្របចានំលង លទធ្លនៃការេិក្ា
បញ្ហជ ក្់ថាមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុេី៧០ដល់៩០ឆ្ន  ំ ទាងំបុរេៃិងស្តេតី ស្របឈមៃឹងេិការភាេរាងកាយៃិង
េក្មមភាេស្របចានំលងដល់សៅ ៤ឬ៥ចំណុច ាេិសេេមុខងារនៃការសស្រកាក្ខែួៃេីដំសណក្ៃិងស្រគបស់្រគងការ
បត្ស់ជីងធំរបេ់េួក្គត្។់  

• តាមលទធ្លេិក្ា ៤១%នៃេួក្គត្មិ់ៃាៃេិការភាេសទ សបីថ្ ែ្ក្សលីសយៃឌ័រៃិងស្រកុ្មអាយុ សដ្ឋយចំៃួៃ
ភាគសស្រចីៃសស្រៅេីសៃោះកំ្េុងជួបការលំបាក្សលីេិការភាេសេលចូលវយ័ចាេ់ជរា ោ៉ា ងសហាចក្៏ាៃបញ្ហា េីរក្នុង
ចំសោមស្របាមួំយចំណុចេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់េីអាយុ៦០ឆ្ន  ំៃិង៨០ឆ្ន ។ំ 
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• ការស្របឈមថ្ ន្ក្េុខភាេគឺាៃទំោក្ទំ់ៃងសៅៃឹងេិការភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ សហយីបញ្ហា សៃោះបាៃ
បងាា ញសអាយស ញីេីត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមោោក្នុងចំសោមមៃុេសចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េ។ 

 
ស្តសតវី័យចាស ់

• លទធ្លនៃការេិក្ាស្រសាវស្រាវបងាា ញថាស្តេតីភាគសស្រចីៃាៃភាេងាយរងសស្រគោះសស្រចីៃ ថ្ ន្ក្េមត្ថភាេ ែ្ូវចិត្ត
ៃិងរាងកាយ សហយីេួក្គត្់ស្រតូ្វការជំៃួយេស្រាប់ការស្របតិ្បត្តិកិ្ចចការស្របចានំលង។ ការវភិាគសលីេិការភាេរាង
កាយគូេបញ្ហជ ក្់ថា ភាគរយខពេ់នៃស្តេតីវយ័ចំោេ់ាៃេិការភាេមួយសៅេីរសលីថ្ ន្ក្ទំោក្ទំ់ៃងាមួយ
អ្នក្ដនទ ៃិងការសមីលស ញី។ ការវភិាគេងគត្ធ់ងៃប់ថ្ៃថមស ញីថាស្តេតីាៃាៃបញ្ហា ស្របឈមេី ៤សៅ៥ 
េក្មមភាេស្របចានំលងសស្រចីៃាងបុរេ (ឧទាហរណ៍ ការបសោោ របង់ោមក្ ការសស្រកាក្េីថ្ស្រគ ៃិងការចូលបងគៃ់ា
សដីម)។ 

 
រនុសសវ័យចាសដ់ដ្លោនពិការភាព 

• មៃុេសវយ័ចាេ់ាៃេិការភាេសៃោះេំសៅសលី មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំឡាយោថ្ដលាៃេិការភាេសដ្ឋយសារ
វយ័ក្នុងដំោក្ក់ាលចុងសស្រកាយនៃជីវតិ្របេ់េួក្គត្។់ លទធ្លរក្ស ញីាភេតុតាងបងាា ញថាសេលមៃុេស
ចូលដល់វយ័ចាេ់ េួក្គត្់ចាបស់ ត្ីមាៃេិការភាេ ៃិងភាេទៃ់សខាយេមត្ថភាេ ក្នុងការអ្ៃុវត្តេក្មមភាេ
មូលដ្ឋឋ ៃស្របចានំលង។ ក្នុងៃយ័នៃបញ្ហា េុខភាេៃិងេិការភាេ មិៃាៃភាេខុេគន នៃត្ស្រមូវការឬបញ្ហា ស្របឈម
រវាងស្រកុ្មបុរេៃិងស្តេតី ឬក្នុងតំ្បៃជ់ៃបទ ឬទីស្រកុ្ងសឡយី។ សបីថ្ ែ្ក្សលីស្រកុ្មមៃុេសទាងំេីរសភទៃិងតាមតំ្បៃ់ 
មៃុេសវយ័ចាេ់យល់ថាេួក្គត្កំ់្េុងរេ់សៅាមួយបញ្ហា េុខភាេាសស្រចីៃលែសៅសេល្ៃដល់វយ័ចាេ់ 
សដ្ឋយសារថ្ត្េមត្ថភាេនៃមុខងាររាងកាយបាៃធ្លែ ក្ចុ់ោះ សហយីការគសំ្រទេីស្រគួសារ ៃិងធៃធ្លៃសេដឋកិ្ចចក្៏មិៃ
ាៃេុវត្ថិភាេ ៃិងមិៃស្រគបស់្រគៃថ់្ដរ។ 

 

ខ. សខុភាព្លូវចិតត 
រនុសសវ័យចាសរ់ូរៅ 

• ក្ស្រមិត្នៃជំងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត គឺខពេ់ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រត្ូវបាៃេាភ េ។ ៨៣ភាគរយ នៃេួក្
គត្ា់ៃជំងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តថ្ដលក្នុងសោោះ ៤៧ភាគរយ ាៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តក្ស្រមិត្ស្រសាល ២៧ភាគរយាៃជំងឺ
ធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តក្ស្រមិត្មធយម ៃិង៨ភាគរយាៃជំងឺធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្តធងៃធ់ងរ។ 

• សៅសេលវភិាគសលីចសមែីយរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ សយងីស ញីថាាៃក្តាត បីថ្ដលសធវីឱយេួក្គត្ធ់្លែ ក្់ទឹក្ចិត្ត គឺ 
(១) ាៃជំងឺរុានំរ ៉ាក្នុងខែួៃថ្ដលេិបាក្ៃឹងេៃយល់ (២) ការបាត្ប់ង់ការចងចា ំ (៣) ការផ្លែ េ់បតូរឥរោិបល 
(ឧទាហរណ៍៖ ាសរឿយៗគត្ចូ់លចិត្តៃិោយេីការសាែ ប ់ឬការផ្លត ចខ់ែួៃសចញេីអ្នក្ដនទ)។ 

• ការរសំោភបពំាៃសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ា មិៃគួរមិៃសអី្សេីសឡយី សដ្ឋយសារលទធ្លបាៃគូេ
បញ្ហជ ក្់ថាសាថ ៃភាេថ្ដលេួក្គត្ជួ់បស្របទោះគឺកំ្េុងរងការរសំោភបំពាៃផ្លោ ល់ សហយីអាចៃឹងបៃតាៃការ
រសំោភបំពាៃសស្រចីៃសទៀត្។ ក្នុងចំសោមក្តាត ោោថ្ដលបាៃេិក្ាសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងតំ្បៃ់េិក្ាសៃោះ 
សាថ ៃភាេរសំោភបំពាៃកំ្េុងថ្ត្ាៃោ៉ា ងខាែ ងំកាែ ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ សហយីបញ្ហា សៃោះាៃការ
បងាា ញោ៉ា ងចាេ់ថាការរសំោភបំពាៃាធមមតាសកី្ត្ាៃសៅ ោ្ោះាាងក្ថ្ៃែងស្សងៗសទៀត្។ េួក្គត្់ភាគ
សស្រចីៃមិៃាៃឯក្ជៃភាេសៅ ោ្ោះ ដូចាសគមិៃេូវចូលចិត្ត ឬមិៃេូវសគរេ សហយីាៃអារមមណ៏មិៃទុក្ចិត្ត ឬ
ភយ័ខាែ ចាមួយេាជិក្ស្រគួសារខែោះ។ ស្របសភទនៃការរសំោភបំពាៃភាគសស្រចីៃបំ្ុត្ថ្ដលបាៃរក្ស ញីគឺ
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រសំោភបំពាៃសលីរាងកាយ អារមមណ៍ ៃិងការមិៃយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្។់ សៅក្នុងទំោក្ទំ់ៃងស្រគួសារស្របចានំលង 
េាជិក្ស្រគួសារបាៃសស្របីពាក្យេំដីស្រត្សគោះសបាោះសបាក្ សធវីឱយអាា៉ា េ េំឡុត្ បោោ បបសោថ ក្ ឬរសំោភបំពាៃ 
សលីឪេុក្ាត យថ្ដលាៃវយ័ចំោេ់។ 

• ក្នុងការេសងេត្មួយសៃោះសយងីស ញីថាអ្នក្រសំោភបំពាៃាេិសេេដូចាកូ្ៃៗ ឬេាជិក្ស្រគួសារស្សងសទៀត្ 
មិៃបាៃដឹងថាេក្មមភាេរបេ់េួក្សគថ្ដលបាៃសធវី ាទស្រមងន់ៃការរសំោភបំពាៃសៅសលីអារមមណ៍ៃិងសេចក្តី
នលែលែូររបេ់ឪេុក្ាត យេួក្សគថ្ដលាមៃុេសវយ័ចាេ់សឡយី។ បោោ បម់ក្ឥរោិបលៃិងការស្របេឹត្តិទាងំសៃោះ បាៃ
កាែ យាសរឿងធមមតាចំសពាោះកូ្ៃៗ ប៉ាុថ្ៃតមិៃថ្មៃាសរឿងធមមតាេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់សឡយី។ សៅស្របសទេក្មពុ
ា មៃុេសវយ័ចាេ់មិៃបាៃរាយការណ៍ ឬថ្ចក្រថំ្លក្អំ្េីក្រណីរសំោភបំពាៃាមួយអ្នក្ដនទសទ សដ្ឋយសារ
េួក្គត្់មិៃចងឱ់យខែួៃគត្់ឬេាជិក្ស្រគួសារអាា៉ា េ ឬខូចស ម្ ោះ ឬេងេឹក្សៅសេលខាងមុខសឡយី។  

• ក្តាត េំខាៃេី់រថ្ដលបងេសអាយាៃការរសំោភបំពាៃគឺ មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេិការភាេ ែ្ូ វចិត្តៃិងរាងកាយ 
ៃិងមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលេឹងថ្ ែ្ក្ថ្ ន្ក្ហិរញ្ញវត្ថុ ខពេ់សលីេាជិក្ស្រគួសារ។ លទធ្លេិក្ាស្រសាវស្រាវបញ្ហជ ក្ថ់ា
មៃុេសវយ័ចាេ់កំ្េុងរង្លប៉ាោះពាល់សដ្ឋយសាថ្ត្េិការភាេក្នុងវយ័ចាេ់របេ់េួក្គត្ ់ ដូចា ការសមីលមិៃ
ស ញី ការសដីរមិៃសកី្ត្ ភាេសខាយឬបាត្ក់ារចងចា ំ ៃិងការខវោះការស្របាស្រេ័យទាក្់ទង។ បញ្ហា ស្របឈមនៃ
េក្មមភាេស្របចានំលងាៃកាៃ់ថ្ត្ខាែ ងំ សៅសេលថ្ដលេួក្គត្ចូ់លដល់វយ័ចាេ់។ េិការភាេថ្បបសៃោះបាៃក្ស្រមិត្
ការចូលរមួរបេ់េួក្គត្ក់្នុងេក្មមភាេស្រគួសារ ៃិងត្ស្រមូវសអាយាៃអ្នក្សមីលថ្លទាដិំត្ដល់ាប់ាស្របចា។ំ 

 
ស្តសតវី័យចាស ់

• ដូចបាៃេសងេត្ មៃុេសវយ័ចាេ់ាស្តេតីកំ្េុងស្របឈមថ្ ន្ក្េុខភាេខាែ ងំាង ៃិងាៃេិការភាេថ្ ន្ក្េុទធិ (ការ
ចងចាបំថ្ៃថម) ៃិងភាេវសងវងវងាវ ៃា់ងបុរេ សដ្ឋយសារ (១) អាយុេងឃមឹរេ់ថ្វងាង (២) ការភាជ ប់បថ្ៃថម
ចំសពាោះទំៃួលខុេស្រតូ្វស្រគួសារសស្រចីៃាងសទាោះបីេួក្គត្់ាៃវយ័ចំោេ់ាងមុៃ (ឧទាហរណ៍ សៅថ្ត្ថ្លទាំ
ោ្ោះ ៃិងកូ្ៃសៅតូ្ចៗ) ៃិង (៣) ការេៃសថំ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចចស្រគួសារៃិងបុគគល ឧទាហរណ៍មៃុេសវយ័ចាេភ់ាគ
សស្រចីៃស្រកី្ស្រក្ថ្ដលសធវីឱយាៃការគសំ្រទថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច ៃិងអាហារូបត្ថមភមិៃស្រគបស់្រគៃេ់ស្រាបេុ់ខុាលភាេ។ ស្តេតីវ ័
យចំោេ់ស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាេថិត្ក្នុងសាថ ៃភាេរសំោភបំពាៃសស្រចីៃាងបុរេ ថ្ដលាៃៃយ័ថាស្តេតីវយ័ចាេ់
ស្របឈមមុខៃឹងក្ស្រមិត្នៃការរសំោភបំពាៃខពេ់ ។ 

 
រនុសសវ័យចាសដ់ដ្លោនពិការភាព 

• មៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាងាយៃឹងភែឹក្ៗ ឬឆ្បខឹ់ង សដ្ឋយសារបទេិសសាធៃជី៍វតិ្ជូរចត្់ថ្ដលោឱំយ
េួក្គត្់េិបាក្ក្នុងការសដ្ឋោះស្រសាយបញ្ហា ទំោក្ទំ់ៃង។ សៃោះបោត លមក្េីេួក្គត្រ់េ់សៅាមួយ ជំងឺធ្លែ ក្់ទឹក្
ចិត្ត បាក្េ់ាត្ ជំងឺការចងចា ំឬការរសំោភបំពាៃ។ លទធ្លរក្ស ញីថាមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំបុរេៃិងស្តេតី 
ាៃអ្ស្រតាជំងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត ៃិងរសំោភបំពាៃខពេ់។ ាៃសហតុ្្លាសស្រចីៃសដីមបេីៃយល់អំ្េីក្តាត ោោ ៃិងឥទធិ
េលរបេ់វា។ សលីេេីសៃោះ មៃុេសវយ័ចាេ់មួយចំៃួៃកំ្េុងរេ់សៅក្នុងសាថ ៃភាេអ្ៃ់លយថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចចេងគម  
សដ្ឋយសារស្រគួសាររបេ់េួក្គត្ស់្រកី្ស្រក្ៃិងងាយរងសស្រគោះ ចំសពាោះលក្ខខណឌ សេដឋកិ្ចចៃិងេងគម។ ៤៤ភាគរយនៃ
េំោក្ាមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃបណ័ណស្រកី្ស្រក្ ៃិង៥៣%មិៃស្រតូ្វបាៃវាយត្នមែ ប៉ាុថ្ៃតអាចាៃេក្តាត ៃុេលខាែ ងំ
េថិត្សស្រកាមលក្ខខណឌ វៃិិចឆយ័នៃភាេស្រកី្ស្រក្ក្ស្រមិត្មួយៃិងស្រកី្ស្រក្ក្ស្រមិត្េីរ។ 

• ោសេលបចចុបបៃនសៃោះ ាៃរបត្ន់ៃការផ្លែ េ់បតូររសបៀបរេ់សៅក្នុងស្រគួសារសដ្ឋយសារវបិត្តិសេដឋកិ្ចចស្រគួសារ។ កូ្ៃៗ
ស្រតូ្វសធវីចំោក្ស្រេុក្សៅសធវីការសស្រៅភូមិ សដីមបរីក្ឱកាេេំោង សហយីបាៃបៃសល់ទុក្ៃូវកូ្ៃៃិងសៅៗ ឱយ
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មៃុេសវយ័ចាេ់សមីលថ្លទា។ំ សៃោះាការរសំោភបំពាៃថ្បបមិៃសអី្សេី សដ្ឋយសារមៃុេសវយ័ចាេ់ក្៏ស្រតូ្វការការ
ថ្លទាដូំចាកូ្ៃតូ្ចៗថ្ដរ សៅស្រេបសេលថ្ដលគម ៃេាជិក្ស្រគួសារជួយសដ្ឋោះស្រសាយបៃោុក្សៃោះ។ 

• លទធ្ល ៃិងត្ក្េភាេបងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃការេិបាក្ក្នុងការស្រគបស់្រគងេមត្ថភាេក្នុងការចង់ចា ំ ៃិង
ការការពារខែួៃឯងេីការរសំោភបំពាៃាេិសេេសៅ ោ្ោះ។ ាៃភេតុតាងបញ្ហជ ក្ថ់ាមៃុេសទាងំសៃោះស្រតូ្វការការ
ថ្លទាសំដ្ឋយយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ ់ៃិងស ែ្ីយត្បសដ្ឋយេុវត្ថិភាេ សដីមបកីាត្់បៃថយៃូវេិការភាេថ្ ន្ក្ ែ្ូវចិត្តរបេ់េួក្
សគ។  
 

ការម្បឈរននការដែទសំខុភាពសខំាន់ៗ 
• ភាេស្រកី្ស្រក្សលីស្របាក្ចំ់ណូល៖ ក្ងវល់េំខាៃបំ់្ុត្ក្នុងចំសោមមៃុេសចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េៃ៍ គឺស្របាក្់

ចំណូល។ សគយល់ោ៉ា ងចាេ់ថាភាេស្រកី្ស្រក្ៃិងស្រកី្ស្រក្បំ្ុត្នៃការាៃស្របាក្ចំ់ណូលរេ់សៅមិៃស្រគប់ស្រគៃ ់ថ្ដល
តាមធមមតាបាៃរារាងំេួក្សគេីការថ្េវងរក្សេវាថ្លទាេុំខភាេេីមណឌ លេុខភាេមូលដ្ឋឋ ៃ ឬគែីៃិក្ោោ។ 

• ជងឺំសដ្ឋយសារអាហារូបត្ថមភ៖  ជំងឺកំ្េុងគំរាមកំ្ថ្ហងដល់លក្ខខណឌ អាយុរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ តាមការ
វភិាគសលីលទធ្ល េួក្គត្់ធមមតាាៃជំងឺមួយ ៃិងេិការភាេ មួយឬេីរ សៅសេលេួក្គត្ក់ាៃថ់្ត្ចាេ់។ 

• ការទទលួបាៃៃូវសេវា ៃិងគុណភាេសេវាាៃក្ស្រមិត្៖ ការវភិាគតាមចំសលីយេីមៃុេសវយ័ចាេ់គូេបញ្ហជ ក្់
ថាេួក្គត្មិ់ៃសេញចិត្តៃិងសេវាេុខភាេក្នុងតំ្បៃរ់បេ់េួក្គត្់ាេិសេេការទទួលបាៃសេវា ៃិងគុណ
ភាេសេវាេុខភាេទាងំសោោះ។ 

• ជោំញ ឬចំសណោះដឹង ៃិងលទធភាេាៃក្ស្រមិត្របេអ់្នក្ថ្លទា៖ំ ការេិក្ាកំ្ណត្់ថាមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វេឹង
ថ្ ែ្ក្សលីអ្នក្ថ្លទារំបេ់គត្ ់ក្នុងការជួយគត្អ់ាចទទួលបាៃៃូវេុខភាេលែក្នុងវយ័ចាេ់។ ការស ែ្ីយត្បេីអ្នក្
ថ្លទាបំងាា ញថា េួក្គត្ស់្របតិ្បត្តិេក្មមភាេថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់សដ្ឋយថ្ ែ្ក្សៅសលីចំសណោះដឹង ៃិងតាមទំោប់
ធមមតាថ្ដលាៃត្គន េីជំោៃ់មុៃៗ។ 

• មិៃេូវាៃទំោក្ទំ់ៃងរវាងអ្ៃតរជោំៃ៖់ ការថ្ចក្រថំ្លក្េីអ្នក្ពាក្េ់ៃ័ធទាងំអ្េ់ក្នុងការេិក្ា ត្ល់ាត្ស្រមុយ
ថា ាៃភាេមិៃេុីេងាវ ក្់គន រវាងមៃុេសចាេ់ ៃិងកូ្ៃរបេ់េួក្គត្់ថ្ដលាអ្នក្ថ្លទា។ំ តាមរយៈេំណួរនៃ
ការរសំោភបំពាៃៃិងការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត ការេិក្ាបងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់មិៃស្រតូ្វបាៃសគយល់ដឹងេីត្ស្រមូវការ 
ៃិងបញ្ហា ស្របឈមឱយបាៃដិត្ដល់សដ្ឋយអ្នក្ថ្លទារំបេ់េួក្គត្ស់ោោះសឡយី។ 

• ចំសណោះដឹងរបេម់ៃុេសវយ័ចាេស់លីការថ្លទាេុំខភាេាៃក្ស្រមិត្៖ សៃោះចងប់ងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដល
ាៃការអ្បរ់លំែអាចថ្លទាេុំខភាេេួក្គត្ខ់ែួៃឯងបាៃលែាង។ េួក្គត្ដឹ់ងថាអ្វីស្រតូ្វសធវី ឬមិៃស្រតូ្វសធវីថ្ដល
អាចសធវីឱយប៉ាោះពាល់េុខភាេ។ ចំសណោះដឹងថ្ដលាៃក្ស្រមិត្របេ់មៃុេសាន ក្ ់គឺាៃទំោក្ទំ់ៃងចាេ់សៅៃឹង
សាថ ៃភាេថ្លទាេុំខភាេរបេ់េួក្គត្់ សហយីលទធ្លេិក្ាបងាា ញថាអ្នក្ចូលរមួថ្ដលបាៃេាភ េមិៃអាច
ាៃេមត្ថភាេស្របឈមៃិងបញ្ហា ទាងំសៃោះសដ្ឋយខែួៃឯងសឡយី ាេិសេេមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុចាបេី់៧០ឆ្ន ំ
សឡងី។ 
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គ. សខុុោលភាពរសដ្ឋកិចច 
រនុសសវ័យចាស ់

• ស្របាក្ចំ់ណូលរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់គឺេឹងថ្ ែ្ក្ាេំខាៃ់េីការ គ្ត្់្ គងរ់បេ់េាជិក្ស្រគួសារ សហយីទទួលបាៃ
តិ្ចតួ្ចេីេក្មមភាេស្របក្បរបររបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ផ្លោ ល់។ ការធ្លែ ក្់ខែួៃស្រក្ាធមមតាសដ្ឋយសារថ្ត្ ស្រទេយធៃ
ក្ៃែងមក្របេ់េួក្គត្់ស្រតូ្វបាៃថ្បងថ្ចក្សៅឱយកូ្ៃសៅអ្េ់។ មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េទាងំអ្េ់េឹង
ថ្ ែ្ក្សលីការចិញ្ច ឹមសដ្ឋយេាជិក្ស្រគួសារ ឧទាហរណ៍ដូចាកូ្ៃរបេ់សគ។ ាៃការសលីក្សឡងីក្នុងការេិក្ា
សៃោះថ្ដលបងាា ញថាាៃមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំបុរេៃិងស្តេតីតិ្ចតួ្ច ថ្ដលអាចាៃឯក្រាជយភាេក្នុងបសងេីត្
ស្របាក្ច់ំណូលរបេ់េួក្គត្។់ 
 

ស្តសតវី័យចាស ់
• មៃុេសវយ័ចាេ់ាស្តេតីមិៃេូវេក្មមក្នុងការងារថ្ដលទទួលបាៃស្របាក្់ថ្ខសទ។ ចំសពាោះការគសំ្រទថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច 

តាមលទធ្លសយងីក្ត្េ់ំគល់ថាស្តេតីអាស្រេ័យសលីេាជិក្ស្រគួសាររបេ់សគ សេោីថ្ត្េីរដងសស្របៀបសធៀបបុរេ។ 
កិ្ចចការរបេ់គត្ក់្នុងស្រគួសារមិៃថ្មៃាការរក្ស្របាក្ចំ់ណូលសទៀត្សទ ប៉ាុថ្ៃតសធវីឱយេួក្គត្រ់វល់សេញមួយនលង។ 
 

រនុសសវ័យចាសដ់ដ្លោនពិការភាព 
• េិការភាេរាងកាយ ៃិង ែ្ូវចិត្តក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ រារាងំេួក្គត្េី់ការងារមួយចំៃួៃ។ េិការភាេ

របេ់េួក្គត្់ក្នុងអាយុវយ័ចាេ់ បងាែ ក្់ការរក្ស្របាច់ចំណូល ៃិងរារាងំេីឱកាេសេដឋកិ្ចចស្សងៗ។ ការេិក្ា
វភិាគអ្ៈអាងថាមៃុេសវយ័ចាេ់េីអាយុ ៦០ដល់៨០ឆ្ន  ំ ោ៉ា ងសហាចាៃជំងឺមួយសៅេីរដូចាសលីេ្ម 
ទឹក្សោមថ្ ែ្ម ឬឈេឺោែ ក្។់ 
 

ឃ. ការគពំារពីសហ្គរន៍ 
• េាគមមៃុេសចាេ់ គឺាថ្ ន្ក្មួយនៃការេាបាលេុខភាេេំរាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលអាចជួយ ត្ល់ភាេ

ក្ក្ស់ៅត  ៃិងភាេធូរស្រសាលមតងៗ ឬេួរេុខទុក្ខេាជិក្ ៃិងថ្ចក្រថំ្លក្ភាេសស្រក្ៀមស្រកំ្ាសដីម។ សទាោះបីាោ៉ា ង
ោ លទធ្លថ្ដលវភិាគសលីទំោក្ទំ់ៃងេងេត្ធ់ងៃ់ថា េក្មមភាេេាគមមៃុេសចាេ់ មិៃាៃទំោក្ទំ់ៃង
វជិជាៃ ឬឥទធិេលសលីបញ្ហា របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សទ។ បញ្ហា អាហារូបត្ថមភរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់គឺាសរឿង
េំខាៃ ់ សហយីមិៃាៃភាេខុេគន សទេស្រាបម់ៃុេសចាេ់ថ្ដលាេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ចំសពាោះ
េក្មមភាេស្របចានំលងដូចា ADL ៃិង IADL។ 
 

ង. គោល តរគលនរោបាយ 
• សគលៃសោបាយស្រតូ្វបាៃតាក្ថ់្ត្ងសឡងី សហយីថ្្ៃការេក្មមភាេស្រតូ្វបាៃសគបសងេីត្សដីមបអី្ៃុវត្តការសបតាា

ចិត្តរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល។ ការរកី្ចំសរៃីសឆ្ព ោះសៅរក្ការេំសរចបាៃវត្ថុបំណងរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាលសៅថ្ត្ាៃភាេយតឺ្
ោ៉ា វសដ្ឋយសារធៃធ្លៃាៃកំ្ណត្ ់ៃិងស្រតូ្វការការេស្រមបេស្រមួលសស្រចីៃក្នុងចំសោមសាថ បៃ័ថ្ដលទទួលខុេស្រត្ូ
វ។  
 

ច. អនុសាសន៍ 
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• ការយល់ដឹងៃិងបញ្ហា របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ គួរបញ្ចូ លក្នុងក្មមវធីិេិក្ា ែ្ូវការេីក្ស្រមិត្អ្ៃុវទិាល័យសៅវទិាល័យ
សដីមបធី្លោបាៃៃូវមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃចំសណោះដឹងលែក្នុងការស្រគបស់្រគងវយ័ចាេ់សៅអ្ោគត្។ 

• អ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាលៃិងអ្នក្ពាក្េ់ៃ័ធ គួរបៃតសធវីការៃិងេហការាមួយរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុា តាមរយៈ
ស្រក្េួងេងគមកិ្ចច អ្តី្ត្យុទធជៃ ៃិងយុវៃីតិ្េមបទា សដីមបេីំសរចអាទិភាេទីមួយនៃេៃតិេុខហរិញ្ញវត្ថុេស្រាប់
ស្របាេលរដឋវយ័ចាេ់ ដូចថ្ដលបាៃចាត្់អាទិភាេក្នុងសគលៃសោបាយមៃុេសវយ័ចាេ់ថាន ក្់ាតិ្។ 

• ថ្្ៃការេក្មមភាេរបេ់េាគមមៃុេសចាេ់ គួរស្រតូ្វបាៃថ្ក្តំ្រូវសដីមបសីអាយាៃេក្មមភាេមួយចំៃួៃ ថ្ដល
អាចសលីក្ទឹក្ចិត្ត ៃិងលួងសោមអារមមណ៍េាជិក្ ៃិងេុខុាលភាេ ៃិង ែ្ូវចិត្តអ្នក្ដនទ។ 

• វត្តអារាមសៅថ្ត្ាសាថ ប័ៃេក្មមក្នុងការេាបាល ែ្ូវចិត្តមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃភាេតាៃតឹ្ងចិត្ត។ ដូសចនោះវត្ត
អារាមបាៃសដីរតួ្ោទីេំខាៃ់ក្នុងការសលីក្ក្មពេ់េុខុាលភាេលែរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ 

• រដ្ឋឋ ភិបាលបៃតេស្រងីក្ ៃិងសធវីឱយស្របសេីរៃូវសេវាេុខភាេ សដ្ឋយសធវីការសលីក្ទឹក្ចិត្តឱយាៃស្រគូសេទយជំោញ
បថ្ៃថមសដីមបសីធវីការក្នុងមណឌ លេុខភាេ ៃិងប៉ាុេតិ៍េុខភាេថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់អាចថ្េវងរក្ជំៃួយបាៃ។ 

• សដ្ឋយសារស្របសទេក្មពុាាៃវបបធមន៌ៃការរេ់សៅជំុគន សៅក្នុង ោ្ោះ ៃិងគម ៃមណឌ លថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់សៅ
្ោោះថ្ដលាស្របសភទសាថ បៃ័ថ្លទាមំួយ្ងថ្ដរ ការ្សេវ្ាយាសាធ្លរណៈេស្រាបអ់្នក្ថ្លទាតំាមស្រគួសារ ឬ
េាជិក្ស្រគួសារ ចាបំាច់ស្រតូ្វសលីក្ក្មពេ់ឱយបាៃយល់ដឹងេីត្ស្រមូវការ ៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ 
ក្ដូ៏ចារសបៀបៃិងវធីិសាស្តេតជួយដល់ការអ្ៃុវត្តថ្លទារំបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ 

• ក្មមវធីិស ោ្រសាចស់្របាក្ស់ដ្ឋយមិៃាៃវភិាគទាៃ គួរបសងេីត្សឡងីៃិងអ្ៃុមត័្សដីមបាីស្របសោជៃដ៍ល់ស្របាជៃវយ័
ចាេ់ាេិសេេស្តេតីវយ័ចាេ់ សដីមបឱីយេួក្គត្អ់ាចទទួលបាៃៃូវការថ្លទាេុំខភាេ ៃិងសេវាេងគមស្សងៗ។ 

• េំភារៈជំៃួយ គួរស្រតូ្វបាៃ ត្ល់ដល់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលេិការភាេ សដីមបជួីយេួក្គត្ក់្នុងជីវភាេស្របចានំលង។ 
• បៃតសលីក្ក្មពេ់ក្នុងចំសោមអ្នក្ថ្លទាសំ្រគួសារអំ្េីការរសំោភបំពាៃមៃុេសវយ័ចាេ់ ជំងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត ៃិងការ

ថ្លទាំ្ ែូវចិត្តស្សងៗ សដីមបសីអាយគត្អ់្ៃុវត្តការថ្លទាកំ្នុងឥរោិបលរាក្់ទាក្ប់ថ្ៃថមសទៀត្ សដ្ឋយរេឹំងថា អាច
ៃឹងកាត្់បៃថយឧបបត្តវសហតុ្នៃការរសំោភបំពាៃ ៃិងការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់។ 

• សធវីការសដីមបធី្លោថាមៃុេសចាេ់វយ័កំ្េុងរេ់សៅក្នុងលក្ខខណខ ជំៃួយ សហយីស្របេិៃសបីមិៃអាចបាៃទាងំអ្េ់ 
េាគមមៃុេសចាេ់ ឬុអ្ាា ធរមូលដ្ឋឋ ៃស្រត្ូវចុោះមូលដ្ឋឋ ៃឱយបាៃញឹក្ញាប់សដីមបេីួរេុខទុក្ខេាជិក្ ឬ
មៃុេសវយ័ចាេ់។  

• េស្រាបកំ់្ថ្ណទស្រមងរ់យៈសេលថ្វង សវជជបណឌិ ត្ឯក្សទេវាិជ ជីវៈគួរស្រតូ្វបាៃចាត្់តាងំសឡងីសដីមបជួីយសធវីសរាគ
វៃិិចឆយ័មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលថ្េវងរក្សេវាេុខភាេ ឬប៉ាុេតិ៍េុខភាេសៅមូលដ្ឋឋ ៃ។  
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ជំពូករី១៖ រសចកតីរ្តើរ 
 

១.១ រសចកតីរ្តើរ 

សៅឆ្ន ២ំ០១៣ វទិាសាថ ៃាតិ្េថិតិ្បាៃបា៉ា ៃស់ាម ៃថា អ្ស្រតាមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុ៦០ឆ្ន សំឡងីសៅ
ស្របសទេក្មពុាសកី្ៃសឡងីសៅដល់ស្របាណ ១,៣ ោៃោក្ ់ (ស្របាណា ៨,៣ ភាគរយនៃស្របាជៃេរុប) សៅឆ្ន ំ
២០១៥ សហយីសៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៦ ស្រក្េួងថ្្ៃការបាៃេាក្រណ៍ថា អ្ស្រតាសៃោះៃឹងសកី្ៃសឡងីដល់១១ភាគរយសៅឆ្ន ំ
២០៣០។ អ្ស្រតាកំ្សណីត្លយចុោះ ាមូលសហតុ្ចមបងថ្ដលជស្រមុញឱយាៃកំ្សណីៃមៃុេសវយ័ចាេ់។ ៃិោន ការកំ្សណីៃ
សៃោះៃឹងសៅថ្ត្បៃតសកី្ៃសឡងីាលំដ្ឋប់។ ការេាក្រណ៍ក្៏បាៃអ្ោះអាងថាមៃុេសវយ័ចាេ់សកី្ៃសឡងីាមធយមស្របាណ 
៧០.០០០ោក្ស់្របចាឆំ្ន ចំាប់េីឆ្ន ២ំ០២៥ ដល់ ឆ្ន ២ំ០៣០សៅស្របសទេក្មពុា (RGC, 2017, p.6)។  
 
ស្រកាហវកិ្ទី 1៖ការេាក្រណ៍នៃអ្ស្រតាមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្មពុា (ដល់ឆ្ន ២ំ០៣០) 

 
 

ស្របាជៃវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រតូ្វបាៃចាត្ទុ់ក្ថាងាយរងសស្រគោះចំសពាោះភាេទៃស់ខាយ ៃិងភាេស្រកី្ស្រក្បាៃសកី្ៃសឡងី
គួរឱយក្ត្េ់ាគ ល់សៅក្នុងស្របសទេក្មពុា សហយីស្រតូ្វបាៃសគសមីលស ញីថាាក្តីបារមភមួយេស្រាបអ់្នក្ ត្ល់សេវា រដ្ឋឋ ភិបាល 
េងគមេុីវលិ អ្នក្សរៀបចំថ្្ៃការ ស្របាជៃទូសៅ ៃិងអ្នក្សធវីសគលៃសោបាយ (MoP, 2016)។ ស្រក្េួងថ្្ៃការបាៃ
បៃតបញ្ហជ ក្ថ់ាស្របសទេក្មពុាៃឹងកាែ យាេងគមមៃុេសវយ័ចាេ់សៅឆ្ន ២ំ០៧០ (ibid, p.3)។ សគលៃសោបាយាតិ្
េតីេីមៃុេសវយ័ចាេ់ (២០១៧-២០៣០) បាៃទទួលសាគ ល់េីមូលសហតុ្ចមបងេីរនៃការកំ្សណីៃមៃុេសវយ័ចាេ់ 
ថ្ដលក្នុងសោោះរមួាៃ (១) ការលយចុោះនៃកំ្សណីៃាតិ្ស្របាណ ៃិង (២) អាយុេងឃមឹរេ់ខពេ់ (RGC, 2017, p.3)
។ អ្វីថ្ដលគួរឱយចាបអ់ារមមណ៍សោោះគឺ ៥៥ភាគរយនៃស្របាជៃវយ័ចាេ់ាស្តេតី សហយីសលីេេី៦០ភាគរយនៃស្របាជៃវ ័
យចាេ់ាមៃុេសាៃវយ័ចាេ់ខាែ ងំ (វយ័ចាេ់ស្រទុឌសស្រទាមខាែ ងំ) (RGC, 2017, p.7)។ ស្របាជៃវយ័ចាេ់ាស្តេតីាៃ
ភាេងាយរងសស្រគោះាងាៃមៃុេសវយ័ចាេ់ាបុរេ។ សដ្ឋយសារអាយុេងឃមឹរេ់ (៧១,៩ឆ្ន សំបីសធៀបៃឹងបុរេស្រតឹ្ម
ថ្ត្៦៨,១ឆ្ន )ំ េួក្គត្់កាែ យាមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រទុឌសស្រទាមខាែ ងំ សហយីស្របឈមៃឹងការលំបាក្ៃិងបញ្ហា ាសស្រចីៃក្នុង
សេលថ្ដលវយ័របេ់េួក្សគកាៃថ់្ត្ចាេ់។ 
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ស្រក្បខណ័ឌ សគលៃសោបាយាតិ្គពំារេងគម (២០១៦-២០២៥) បាៃក្ត្េ់ាគ ល់ស ញីថា ស្តេតីវយ័ចាេ់
ភាគសស្រចីៃក្ំេុងរេ់សៅាមួយសាថ ៃភាេលំបាក្ ាងបុរេវយ័ចាេ់។ សាថ ៃភាេសៃោះសកី្ត្សឡងីសដ្ឋយសារសហតុ្្ល
មួយចំៃួៃ។ តាមឯក្សាររបេ់អ្ងគការមៃុេសចាេ់ក្មពុា ៨០ភាគរយនៃស្តេតីវយ័ចាេ់សៅក្មពុាមិៃសចោះអ្ក្សរ ៃិង
ក្ំេុងរេ់សៅត្ំបៃជ់ៃបទ។ សលីេេីសៃោះ អ្េៃតិេុខថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច ៃិង/ឬេិការភាេបាៃសធវីឱយេួក្សគកាៃថ់្ត្ងាយរង
សស្រគោះសដ្ឋយសារហាៃិភយ័េងគមោោ (ដូចថ្ដលបាៃសលីក្សឡងីសៅក្នុងស្រក្បខណ័ឌ សគលៃសោបាយាតិ្គពំារ
េងគម)។ សទាោះបីាោ៉ា ងោ ៥៦,៨ភាគរយក្នុងចំសោមស្របាជៃវយ័ចាេ់សៅក្មពុាាៃភាេេក្មមថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច 
ថ្ដលភាគសស្រចីៃាបុរេវយ័ចាេ់ (MoP, 2016)។ សលីេេីសៃោះសៅសទៀត្ ក្នុងៃ័យេិការភាេ ការេោងម់តិ្ឆ្ន ២ំ០១៣
សធវីសឡងីសដ្ឋយវទិាសាថ ៃាតិ្េថិតិ្បាៃចងែុលបងាា ញថា ាៃស្តេតីសស្រចីៃាងបុរេាៃេហុេិការភាេ ក្នុងសោោះរមួាៃ 
ការសមីលស ញី ការៃិោយ ការសាត ប ់ការសធវីចលោ ែ្ូវចិត្ត ៃិងេិការភាេស្សងៗសទៀត្។ 

សៅក្នុងបរបិទនៃការអ្ភិវឌឍេងគមសៅក្នុងេងគមេក្លសោក្ ស្របនេណីក្នុងការថ្លទាសំ្រគួសារៃិងគសំ្រទេី
េាជិក្ស្រគួសារាៃការលយចុោះ សហយីមិៃថ្ត្ប៉ាុសោណ ោះេាជិក្ស្រគួសារទុក្ឱយមៃុេសវយ័ចាេ់យក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ៃិ់ងថ្ល
រក្ាខែួៃឯងសដ្ឋយខែួៃឯង (ស្រក្បខណ័ឌ សគលៃសោបាយាតិ្គពំារេងគម ២០១៦-២០២៥)។ ស្រក្េួងថ្្ៃការ (ឆ្ន ំ
២០១៣) បាៃរក្ស ញីថា ាៃស្របថ្ហល៦០ភាគរយនៃស្រគួសារថ្ដលមិៃសធវីចំោក្ស្រេុក្គឺាស្តេតីវយ័ចាេ់ សហយីេួក្
សគទំៃងាទទួលបាៃការអ្បរ់តិំ្ចាងអ្នក្ថ្ដលសធវីចំោក្ស្រេុក្។ រដ្ឋឋ ភិបាលមិៃាៃសគលៃសោបាយមៃុេសវយ័
ចាេ់សដីមបជួីយដល់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលមិៃថ្មៃាមស្តៃតីរាជការសៅសឡយីសទ ប៉ាុថ្ៃតៃឹងេិក្ាេីលទធភាេក្នុងការជួយ
ដល់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាេាជិក្ស្រគួសារស្រកី្ស្រក្ាៃបណ័ណេមធម៌ (ស្រក្បខណ័ឌ សគលៃសោបាយាតិ្គពំារេងគម 
២០១៦-២០២៥)។ 

សៅឆ្ន ២ំ០១៦ ាៃេាគមមៃុេសចាេ់ (OPA) ចំៃួៃ ៣៩៥ សៅស្របសទេក្មពុា។ បចចុបបៃនសៃោះអ្ងគការ
មៃុេសចាេ់ក្មពុាបាៃជួយគសំ្រទដល់េាគមចំៃួៃ១៥៦ក្នុងចំសោម៣២១េាគមទូទាងំស្របសទេ។ គួរក្ត្េ់ាគ ល់
្ងថ្ដរថាាង៦០ភាគរយនៃេាជិក្េាគមគឺាស្តេតី សហយីាង៦០ភាគរយនៃអ្នក្ដឹក្ោរំបេ់េាគមទាងំអ្េ់
ាៃអាយុសលីេេី៥៥ឆ្ន ថំ្ដលកំ្េុង្ៃសឆ្ព ោះសៅរក្វយ័ចាេ់។ ការេិក្ាស្រសាវស្រាវសៃោះាៃសារៈេំខាៃ់ោេ់ក្នុង
ការយល់េីបរបិទបចចុបបៃននៃទិដឋភាេស្សងៗគន នៃបញ្ហា ៃិងត្ស្រមូវការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ ាេិសេេស្តេតីវយ័ចាេ់ៃិង
មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេិការភាេសៅតំ្បៃថ់្ដលអ្ងគការមៃុេសចាេ់ក្មពុាកំ្េុងអ្ៃុវត្តការងាររបេ់ខែួៃ ៃិងតំ្បៃ់
ស្សងៗសទៀត្សៅក្នុងស្របសទេក្មពុា។ 

១.២ រសចកតីដែលងបញ្ហា  

មៃុេសវយ័ចាេ់សស្រចីៃាង៨០ភាគរយរេ់សៅតំ្បៃ់ជៃបទ ថ្ដលភាគសស្រចីៃាស្តេតីវយ័ចាេ់មិៃសចោះអ្ក្សរ 
សហយីស្របថ្ហល២៥ភាគរយរេ់សៅសស្រកាមថ្ខសបោោ ត្ន់ៃភាេស្រកី្ស្រក្ (១.២៥ ដុោែ រអាសមរចិក្នុងមួយនលង)។ បចចុបបៃនសៃោះ
មិៃាៃស្របាក្់សសាធៃៃិវត្តៃ៍ ឬទស្រមង់នៃអ្ត្ថស្របសោជៃ៍េងគមស្សងសទៀត្េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់សស្រៅេីមស្តៃតីរាជការ
សោោះសឡយី។ មៃុេសវយ័ចាេ់ងាយរងសស្រគោះសដ្ឋយសារថ្ត្បញ្ហា េុខភាេទាក្ទ់ងសៅៃឹងភាេចាេ់ជរារបេ់េួក្សគថ្ដល
អាចបងេឱយាៃេិការភាេ សហយីាសរឿយៗបាៃរងឥទធិេលេីភាេស្រកី្ស្រក្ថ្ដលសកី្ត្សចញេីក្ងវោះខាត្ធៃធ្លៃថ្ ន្ក្សេដឋ
កិ្ចច។ មៃុេសវយ័ចាេ់ភាគសស្រចីៃស្រតូ្វផ្លត ចខ់ែួៃសចញេីសគ សហយីស្រតូ្វបាៃទុក្សចាលសដ្ឋយសក្មងជំោៃ់សស្រកាយឬកូ្ៃៗរបេ់
េួក្គត្ ់ាេិសេេស្របេិៃសបីកូ្ៃៗរបេ់េួក្គត្ស់ធវីចំោក្ស្រេុក្សៅសធវីការ ឬស្របេិៃសបីេួក្គត្មិ់ៃាៃេុខភាេលែ
ខាែ ងំសដីមបចីាក្សចញេី ោ្ោះរបេ់ខែួៃ។ 

តាមទំសៃៀមទំោបស់ៅស្របសទេក្មពុា មៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃសគទុក្សចាលាមួយបញ្ហា អ្វាិជ ាៃមួយចំៃួៃ
សៅសេលកូ្ៃៗរបេ់េួក្គត្ស់ធវីចំោក្ស្រេុក្ (Ministry of Planning, 2013)។ កូ្ៃៗរបេ់េួក្គត្គឺ់ាស្របភេ
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ធៃធ្លៃដេ៏ំខាៃេ់ស្រាប់ការគសំ្រទរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ សហយីក្ស៏ដីរតួ្ោទីោ៉ា ងេំខាៃចំ់សពាោះេុខុាលភាេ ែ្ូវចិត្ត
របេ់េួក្គត្់្ងថ្ដរ។ សលីេេីសៃោះ មៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងស្របសទេក្មពុាស្របឈមៃឹងភាេងាយរងសស្រគោះសៅសេលស្របេៃ័ធ
ថ្លទាេុំខភាេោោមិៃបាៃដំសណីរការ ៃិងមិៃបាៃគពំារដល់េួក្គត្ ់(Kol Hero et al. 2014)។ របាយការណ៍សៃោះ
បាៃបញ្ហជ ក្់ថា ស្រក្េួងេងគមកិ្ចច អ្តី្ត្យុទធជៃ ៃិងយុវៃីតិ្េមបទាាៃទំៃួលខុេស្រតូ្វេស្រាប់ការ ត្ល់សេវា ៃិងកិ្ចច
គពំារមូលដ្ឋឋ ៃេស្រាប់មៃុេសវយ័ចាេ់ (ibid, 2014)។ លមីៗសៃោះ ស្រក្េួងេងគមកិ្ចច អ្តី្ត្យុទធជៃ ៃិងយុវៃីតិ្េមបទា 
ខវោះខាត្េត័្ា៌ៃចាបំាច់ ធៃធ្លៃមៃុេសចមបងៗ េាភ រៈ ៃិងបរកិាខ រ ថ្ដលាៃស្របេិទធភាេេស្រាបស់ ែ្ីយត្បៃឹងត្ស្រមូវ
ការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។  

ាទូសៅ រដ្ឋឋ ភិបាលៃិងសាថ បៃ័អ្ៃដរាតិ្េំខាៃ់ៗ ាៃការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្តិ់្ចតួ្ចក្នុងការថ្េវងយល់ ៃិង
ស ែ្ីយត្បសៅៃឹងត្ស្រមូវការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ គួរក្ត្េ់ាគ ល់ថាស្តេតីវយ័ចាេ់ាៃបញ្ហា េុខភាេៃិងបញ្ហា នៃការ
បំសេញមុខងាររាងកាយសស្រចីៃាងបុរេ។ ក្នុងក្រណីស្របសទេក្មពុា ស្របេៃ័ធថ្លទាេុំខភាេមិៃទាៃ់បំសេញស្រគបស់្រគៃ់
េស្រាបត់្ស្រមូវការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សៅសឡយី (Kol Hero et al, 2014)។  

មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្មពុាបាៃផ្លែ េ់បតូររសបៀបនៃការរេ់សៅ ៃិងការសធវីអ្ៃតរក្មមរបេ់េួក្គត្ស់ៅក្នុងេហគមៃ៍
។ ស្រក្បខណ័ឌ សគលៃសោបាយាតិ្គពំារេងគម (ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២៥) បាៃទទួលសាគ ល់ៃូវមូលសហតុ្នៃការផ្លែ េ់បតូ
រថ្បបសៃោះសដ្ឋយសារថ្ត្ទំសៃីបៃីយក្មម ៃគរូបៃីយក្មម ៃិងឧេាហូបៃីយក្មមក្មពុា ថ្ដលោឱំយេួក្សគកំ្េុងស្របឈម
ៃឹងហាៃិភយ័ (ាេិសេេស្តេតី ៃិងមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេិការភាេ) សដីមបទីទួលបាៃសេវាមូលដ្ឋឋ ៃស្រគបស់្រគៃ់
ៃិងសដ្ឋយការទទួលខុេស្រតូ្វ រមួាៃស្របេៃ័ធថ្លទាេុំខភាេ ឬមូលៃិធិសសាធៃៃិវត្តៃ ៍(RGC, 2016, p.18)។  

ការសបាោះេុមព្ាយមួយកាលេីឆ្ន ២ំ០១៦ េតីេី "ស្របាជៃវយ័ចាេ់សៅស្របសទេក្មពុា - សាថ ៃភាេបចចុបបៃន
ៃិងត្ស្រមូវការ" បាៃកំ្ណត្់ៃូវត្ស្រមូវការៃិងការគសំ្រទចំៃួៃបួៃេស្រាបស់្របាជៃវយ័ចាេ់សៅស្របសទេក្មពុា (MoP, 
2016) ។ ទាងំសោោះរមួាៃ៖ (១) ក្មមវធីិសដីមបសីលីក្ក្មពេ់ស្របេៃ័ធស្របនេណីនៃការគសំ្រទស្រគួសារ (២) កំ្ថ្ណទស្រមង់
សគលៃសោបាយសដីមបសីលីក្ទឹក្ចិត្តដល់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេក្មមភាេសេដឋកិ្ចចឱយេថិត្សៅក្នុងក្ាែ ងំេលក្មម 
(3) សាថ ប័ៃៃិងស្របេៃ័ធគសំ្រទសដីមបធី្លោក្ស្រមិត្នៃការេៃសផំ្លោ ល់ខែួៃ ៃិង (៤) ក្មមវធីិសាធ្លរណៈ ដូចាគសស្រាងស្របាក្់
សសាធៃៃិងស្របេៃ័ធថ្លទាេុំខភាេថាន ក្ា់តិ្ (ibid, p.8)។ 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុាបាៃបៃតកិ្ចចខិត្ខំស្របឹងថ្ស្របងក្នុងការបសងេីត្្លស្របសោជៃ៍ទាងំសៃោះ ៃិង្លស្របសោជៃ៍
េងគមស្សងៗសទៀត្េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់។ សទាោះាោ៉ា ងោក្៏សដ្ឋយ ដំសណីរការហាក្ស់ៅាៃភាេយតឺ្ោ៉ា វៃិងេំុ
េូវាៃស្របេិទធភាេសេញសលញសៅសឡយី។ សលីេេីសៃោះសៅសទៀត្ សគលៃសោបាយាតិ្េតីេីមៃុេសវយ័ចាេ់ 
២០១៧-២០៣០ ាៃបំណងបៃតសលីក្ក្មពេ់ ៃិងសធវីឱយស្របសេីរសឡងីៃូវគុណភាេជីវតិ្របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ សដីមបឱីយ
េួក្គត្់ាៃេិទធិៃិងឱកាេសេមីៗគន ។ សគលៃសោបាយាៃអាទិភាេចំៃួៃស្របាបំួៃ រមួាៃ េៃតិេុខហរិញ្ញវត្ថុ េុខ
ភាេៃិងេុខុាលភាេ  ការរេ់សៅ បរសិាថ ៃ េាគមមៃុេសចាេ់ ទំោក្ទំ់ៃងរវាងមៃុេសអ្ៃតរជំោៃ ់ ការរសំោភ
បំពាៃៃិងអំ្សេីហងិាចំសពាោះមៃុេសវយ័ចាេ់ ៃិងសាថ ៃភាេាៃសស្រគោះអាេៃន។ សទាោះបីាោ៉ា ងោក្៏សដ្ឋយ សគល
ៃសោបាយសៅមិៃទាៃស់លីក្សឡងីេុីជសស្រៅអំ្េីត្ស្រមូវការ ៃិងការសរៀបចំការគសំ្រទេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ស ែ្ីយត្បៃឹង
ការវវិត្តនៃេងគមសៅសឡយីសទ។ ដូចសៃោះ សយងីស្រតូ្វការការេិក្ាាសទៀងទាត្ស់លីត្ស្រមូវការៃិងការគសំ្រទេស្រាបម់ៃុេសវយ័
ចាេ់ ៃិងវធីិសាស្តេតស ែ្ីយត្បលែបំ្ុត្សៅតាមការទាមទាររបេ់េួក្គត្។់ 

សគលៃសោបាយៃិងយុទធសាស្តេតេុខាភិបាលាតិ្េស្រាបក់ារថ្លទាេុំខភាេមៃុេសវយ័ចាេ់ឆ្ន ២ំ០១៦ 
ាៃសគលបំណងឱយមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃលទធភាេទទួលបាៃៃូវក្ញ្ចបស់េវាេុខភាេថ្ដលាៃគុណភាេខពេ់ សដីមបី
ឱយេួក្គត្រ់េ់សៅក្នុងវយ័ចាេ់ស្របក្បសដ្ឋយភាេេក្មម េុខភាេលែ ៃិងភាេនលែលនូរ។ ក្ប៏៉ាុថ្ៃតមិៃាៃយុទធសាស្តេតាក្់
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ោក្ស់ដីមបធី្លោៃូវត្ស្រមូវការេុខភាេរបេ់ស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រកី្ស្រក្ ជៃេិការ ឬស្តេតី ក្នុងការទទួលបាៃសេវា
េុខភាេសដ្ឋយគុណភាេសៅសឡយីសទ។ 

១.៣ ករមវតថុននការសកិា 

១. េិក្ាអំ្េីការយល់ស ញីរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងទិដឋភាេស្សងៗនៃជីវតិ្របេ់េួក្គត្ ់ ាេិសេេត្ស្រមូវ
ការថ្លទាេុំខភាេ កិ្ចចគពំារេងគម ការចូលរមួេក្មមភាេេងគមឬេហគមៃ ៍ៃិងឱកាេៃិងេៃតិេុខសេដឋកិ្ចច។  
២. សដីមបកំី្ណត្ ់ ៃិងវភិាគបញ្ហា ៃិងត្ស្រមូវការស្សងៗគន រវាងស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ស្សងៗគន ដូចាស្តេតីវយ័
ចាេ់ ៃិងមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃៃិងមិៃាៃេិការភាេក្នុងសាថ ៃភាេរេ់សៅស្សងៗគន ។   
៣. សដីមបសីចញារបាយការណ៍ស្រសាវស្រាវមួយថ្ដលអាចសស្របីស្របាេ់ សដីមបបីសងេីៃការយល់ដឹងអំ្េីបញ្ហា ស្របឈម
របេ់ស្តេតីវយ័ចាេ់ៃិងមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេិការភាេ ក្នុងចំសោមអ្ងគការេងគមេុីវលិដូចាអ្ងគការ
មិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាលៃិងអ្នក្ពាក្េ់័ៃធេំខាៃ់ៗ  ៃិងសាធ្លរណជៃទូសៅ ក្ដូ៏ចា្តល់អ្ៃុសាេៃេ៍ស្រាបស់គល
ៃសោបាយរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល។ 

១.៤ វិធីសាស្តសតម្សាវម្ជាវ 

វធីិសាស្តេតស្រសាវស្រាវថ្បបចស្រមុោះស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់េស្រាប់ការេិក្ាសៃោះ សដីមបេិីៃិត្យសមីលារមួអំ្េីក្តីបារមភ 
ៃិងអ្ៃុសាេៃឬ៍មតិ្សោបល់េីអ្នក្ពាក្េ់័ៃធ (រាប់បញ្ចូ លទាងំមៃុេសវយ័ចាេ់) ៃិងសដីមបថី្េវងយល់េីទំោក្់ទំៃង
រវាងត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្សងៗរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ ក្នុងការសដ្ឋោះស្រសាយៃិងស ែ្ីយត្បៃឹងត្ស្រមូវការរបេ់េហគមៃ៍
មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃស់គលសៅ។ ខាងសស្រកាមសៃោះគឺាការេិេណ៌ោអំ្េីវធីិសាស្តេតក្នុងការស ែ្ីយត្បសៅៃឹង
សគលបំណងនៃការេិក្ាស្រសាវស្រាវសៃោះ។ អ្ភិស្រក្មេស្រាបវ់ធីិសាស្តេតទូសៅនៃការេិក្ាស្រសាវស្រាវរបេ់សយងីរមួាៃ៖ 

▪ ទីមួយសយងីសធវីការេិក្ាេីឯក្សារពាក្េ់ៃ័ធ (desk study) សដីមបេិីៃិត្យសឡងីវញិៃូវឯក្សារបចចុបបៃនថ្ដល
ែ្ុោះបញ្ហច ងំេីសាថ ៃភាេស្របាជៃវយ័ចាេ់ រមួទាងំត្ស្រមូវការៃិងការគសំ្រទថ្ដលបាៃ ត្ល់រចួមក្សហយី។ បញ្ហា
ស្របឈមរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ ការស ែ្ីយត្បរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល ឬអ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាលថ្ដលាៃស្រសាប ់ឬ
ការស ែ្ីយត្បរបេ់ឯក្ជៃៃិងភាគីពាក្េ់័ៃធេំខាៃ់ៗ ក្នុងការគសំ្រទការងារពាក្េ់ៃ័ធមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុង
ស្របសទេក្មពុា។ ការស្រតួ្ត្េិៃិត្យសៃោះក្៏បាៃគូេបញ្ហជ ក្់េីចំសណោះដឹងលមីៗនៃបចចុបបៃនភាេសៅសលីៃិោន ការនៃ
ស្របាជៃវយ័ចាេ់ ការស្របឹងថ្ស្របង ៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់អ្នក្ពាក្់េៃ័ធ សដីមបសីដ្ឋោះស្រសាយក្ងវល់ថ្ដលសៅសេេ
េល់។ 

▪ តាមរយៈការស្រតួ្ត្េិៃិត្យឯក្សារពាក្់េៃ័ធ េថិតិ្មូលដ្ឋឋ ៃនៃស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃសៅក្នុងស្រកុ្មតូ្ចៗ
ស្សងគន ស្រតូ្វបាៃេិៃិត្យសឡងីវញិៃូវចំៃួៃ ៃិងេថិត្ោោេីស្រក្េួងពាក្់េៃ័ធ (ស្រក្េួងថ្្ៃការ ស្រក្េួងេងគមកិ្ចច 
អ្តី្ត្យុទធជៃ ៃិងយុវៃីតិ្េមបទា) ៃិងអ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងស្រេុក្។ សចញេីបញ្ជ ីៃិងេថិតិ្សៃោះ សយងី
អាចកំ្ណត្េី់តំ្បៃេិ់សេេថ្ដលាៃអ្ស្រតាសស្របវា៉ាឡងខ់ពេ់ (ចំៃួៃសស្រចីៃ) នៃស្របាជៃវយ័ចាេ់ ៃិងត្ស្រមូវការ
ឬការគសំ្រទោោថ្ដលេួក្គត្ស់្រត្ូវការ។ វធីិសាស្តេតសៃោះបាៃជួយសយងីឱយបស្រងួមវសិាលភាេភូមិសាស្តេតេិក្ាអំ្េី
ត្ស្រមូវការ ឬការគសំ្រទេស្រាប់ស្រក្ុមមៃុេសវយ័ចាេ់ាក្់ោក្ប់ថ្ៃថមសទៀត្ សហយីក្៏ជួយសយងីក្នុងការសស្រជីេសរេី
ការស ែ្ីយត្បឬវធីិសាស្តេតស្រតឹ្មស្រតូ្វ សដីមបបំីសេញតាមត្ស្រមូវការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលេថិត្ក្នុងត្ស្រមូវការ។ 

▪ ចំសពាោះវសិាលភាេភូមិសាស្តេតនៃការេិក្ា ត្ំបៃច់ំៃួៃ៥ស្រតូ្វបាៃសគសស្រជីេសរេីក្នុងសោោះរមួាៃរាជធ្លៃីភនំសេញ 
សខត្តនស្រេថ្វង សខត្តកំ្េងច់ាម សខត្តកំ្េត្ ៃិងសខត្តបាត្ដំ់បង។ មូលសហតុ្មួយចំៃួៃក្នុងការកំ្ណត្់ទីតាងំទាងំ
សៃោះគឺសដ្ឋយថ្ ែ្ក្សលី៖ 



16 
 

• ១) េថិតិ្ាតិ្េតីេីស្របាជៃវយ័ចាេ់សៅក្មពុាឆ្ន ២ំ០១៤ បាៃបងាា ញេីសខត្តោោថ្ដលាៃចំៃួៃស្របា
ជៃថ្ដលាៃវយ័ចាេ់ េីសខត្តថ្ដលាៃចំៃួៃតិ្ចបំ្ុត្ដល់សស្រចីៃបំ្ុត្។ ត្ក្េភាេសៃោះាមូលសហតុ្ក្នុង
ការសស្រជីេសរេីស្របាជៃវយ័ចាេ់ភាគសស្រចីៃសៅក្នុងទីតាងំថ្ដលរមួាៃស្តេតីវយ័ចាេ់្ងថ្ដរ។ 

• ២) េថិតិ្ាតិ្េតីេីេិការភាេស្រេងស់ចញេីមូលដ្ឋឋ ៃទិៃនៃ័យឆ្ន ២ំ០១៣ បាៃបងាា ញេីចំៃួៃជៃេិការ
ថាន ក្ា់តិ្តាមសខត្ត។ ដូសចនោះការកំ្ណត្់ទីតាងំេិក្ាស្រសាវស្រាវស្រតូ្វបាៃសស្រជីេសរេីសដ្ឋយថ្ ែ្ក្តាមេថិតិ្ជៃ
េិការថ្ដលាៃចំៃួៃសស្រចីៃបំ្ុត្េស្រាបក់ារេិក្ា។ 

• ៣) វត្តាៃនៃេាគមមៃុេសចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃ់បងាា ញថាស្រកុ្មថ្ដលាៃស្របេៃ័ធសរៀបចំស្រតឹ្មស្រតូ្វេស្រាប់
េុខុាលភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ ដូសចនោះសគលសៅេិក្ាសលីស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេទ់ាងំសៃោះសដីមបី
ងាយស្រេួលថ្េវងយល់េីត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់េួក្គត្ស់ៅក្នុងេហគមៃ។៍ 

• ៤) សហតុ្្លចុងសស្រកាយនៃការសស្រជីេសរេីទីតាងំទាងំសៃោះគឺការេិចារោសលីតំ្បៃ់ភូមិសាស្តេតស្សងៗគន
នៃស្របសទេក្មពុា សពាលគឺតំ្បៃភូ់មិភាគឦសាៃ ត្ំបៃទ់ំោប ត្ំបៃា់ត្េ់មុស្រទ ៃិងទសៃែសមគងគ ថ្ដល
ោ៉ា ងសហាចោេ់សយងីអាចយល់ដឹងាបឋមៃូវត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមាក្ោ់ក្ម់ួយចំៃួៃរបេ់
មៃុេសវយ័ចាេ់។   

▪ េស្រាបទ់ំហេំំោក្ ការេិក្ាសៃោះាៃបំណងយល់េីត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់ស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់
ស្សងៗឱយបាៃសស្រចីៃបំ្ុត្តាមថ្ដលអាចសធវីសៅបាៃ។ ប៉ាុថ្ៃតសដ្ឋយសារថ្ត្សេលសវោៃិងលវកិាាៃក្ំណត្ ់ការ
ស្រសាវស្រាវសៃោះស្រត្ូវបាៃសរៀបចំសឡងីឱយេមស្រេបាមួយទីតាងំតំ្បៃៃិ់ងចរតិ្លក្ខណៈរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់
ដូចបាៃសរៀបរាបខ់ាងសលី។ ស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ចមបងេស្រាបក់ារស្រសាវស្រាវសៃោះគឺស្តេតីវយ័ចាេ់ៃិងមៃុេសវយ័
ចាេ់ថ្ដលាៃេិការភាេ។ 

▪ ទីេីរ សៅក្នុងការេិសស្រគោះសោបល់ាមួយអ្ងគការមៃុេសចាេ់ក្មពុា ៃិងអាាា ធរមូលដ្ឋឋ ៃ ចំសពាោះតំ្បៃថ់្ដល
បាៃសស្រជីេសរេី សយងីបាៃសស្រជីេសរេីសខត្តចំៃួៃស្របាសំៅតាមកិ្ចចស្រេមសស្រេៀងាមួយអ្ងគការមៃុេសចាេ់ក្មពុា 
ៃិងអ្នក្ចូលរមួថ្ដលាៃបទេិសសាធៃ៍ថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់សៅតាម ោ្ោះ អ្នក្ថ្ដលបាៃសធវីការងារក្នុងវេិ័យ
មៃុេសវយ័ចាេ់ េិការភាេ សយៃឌរ័ ៃិងវេិ័យពាក្េ់័ៃធស្សងៗសទៀត្ ស្រេមទាងំការចូលរមួរបេ់អ្នក្ថ្ដល
សរៀបចំៃិងចូលរមួក្នុងេាគមមៃុេសចាេ់ ក្ដូ៏ចាមៃុេសវយ័ចាេ់ខែួៃឯងផ្លោ ល់។ ការេិក្ាសៃោះខិត្ខំស្របឹង
ថ្ស្របងោ៉ា ងខាែ ងំសដីមបថី្េវងយល់េីត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ ៃិងេំសណីរេុំការគសំ្រទ។ 

▪ ទីបី េស្រាបទី់តាងំថ្ដលបាៃសស្រជីេសរេីៃីមួយៗ សយងីបាៃសធវីការេំភាេថ្បបេុីជសស្រៅ ៃិងេាភ េអ្នក្ ត្ល់
េត័្ា៌ៃេំខាៃ់ៗ  ដូចា (១) មៃុេសវយ័ចាេ់ស្របថ្ហល៦០ោក្ថ់្ដលសៅេក្មម ៃិងអ្នក្ថ្លទារំបេ់េួក្គត្់ 
(ក្នុងក្រណីថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រទុឌសស្រទាមមិៃអាច ត្ល់បទេាភ េៃ៍បាៃ)  (២) េាជិក្េាគមមៃុេស  
វយ័ចាេ់មួយចំៃួៃ (ទីតាងំថ្ដលាៃេាគមមៃុេសចាេ់ស្រសាប់) (៣) ោ៉ា ងសហាចោេ់ាៃអ្នក្
ស្រគបស់្រគងេាគមមៃុេសចាេ់ាន ក្ ់ (៤) អាាា ធរមូលដ្ឋឋ ៃៃិងអ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាល២សៅ៣ោក្ ់ ៃិង 
(៥) មស្តៃតីរដ្ឋឋ ភិបាលចំៃួៃ៣រូប ស្រេមទាងំអ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាលថ្ដលទទួលខុេស្រតូ្វសដ្ឋយផ្លោ ល់ ឬសធវី
ការសលីបញ្ហា មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃរ់បេ់េួក្សគ ៃិងសៅស្រក្េួងេងគមកិ្ចច អ្តី្ត្យុទធជៃ ៃិងយុវៃីតិ្េ
មបទា។ ការេាភ េាៃសគលបំណងសដីមបថី្េវងយល់ (ក្) សាថ ៃភាេមុខងារ (សស្របីស្របាេ់ ADL / IADL ៃិង
េាេភាេអាហារូបត្ថមភ ដូចបាៃសរៀបរាបល់មែិត្ខាងសស្រកាម) ត្ស្រមូវការថ្ ន្ក្េុទធិ (សស្របីវធីិសាស្តេត MMSE) 
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ត្ស្រមូវការ ែ្ូវចិត្ត (សដ្ឋយសស្របីឧបក្រណ៍ៃិងេៃោេសៃ ៍GDS1) (ខ) ទំោក្ទំ់ៃងេងគមៃិងេហគមៃ៍ ៃិងការ
គសំ្រទដល់មៃុេសវយ័ចាេ់ ៃិង (គ) ការរសំោភបំពាៃមៃុេសវយ័ចាេ់។ កិ្ចចេិភាក្ាក្ប៏ាៃស្រេងយ់ក្ទេសៃៈ
ឬការយល់ស ញីរបេ់អ្នក្ចូលរមួទាក្់ទងៃឹងត្ស្រមូវការ ការគសំ្រទ ការស្របឈម ៃិងអ្ៃតរាគមៃោ៍សេលអ្ោគត្ 
សដីមបធី្លោថាស្របាជៃវយ័ចាេ់សៅថ្ត្ាៃសារៈេំខាៃ ់ េក្មម ៃិងស្រតូ្វបាៃការពារសដ្ឋយេងគម។ សលីេេី
សៃោះសៅសទៀត្ សយងីក្ប៏ាៃសធវីការសាក្េួរសដីមបយីល់ដឹងអំ្េីសេវាថ្ដលអាចសស្របីបាៃេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់
ថ្ដលងាយរងសស្រគោះសៅតាមត្ំបៃរ់បេ់េួក្គត្។់ ការេិក្ាសៃោះបាៃសធវីតាមេំណំុនៃេំណួរេស្រាបក់ារបា៉ា ៃ់
ស្របាណអំ្េីេិការភាេថ្ដលស្រេងស់ចញេីស្រកុ្មការងារវា៉ា េុីៃសតាៃេតីេីេិការភាេថ្ដលស្រតូ្វបាៃដក្ស្រេងស់ចញ
េីចំោត្ថ់ាន ក្់អ្ៃតរាតិ្នៃមុខងារៃិងេិការភាេរបេ់អ្ងគការេុខភាេេិភេសោក្។ 

 

តារាងទី 1៖ ស ម្ ោះេាគមមៃុេសចាេ់ថ្ដលបាៃេិក្ា 

ល.រ សោគររនុសសចាស ់ រីតាងំ 
១ េាគមអ្ងគេុភី  ុេុំភី ស្រេុក្កំ្េងស់្រតាច សខត្តកំ្េត្ 
២ េាគមជំុសស្រគៀល  ុជំុំសស្រគៀល ស្រេុក្ទឹក្ឈូ សខត្តកំ្េត្ 
៣ េាគមថ្េៃរកី្រាយ េងាេ ត្ ់មួញ ខណឌ ថ្េៃេុខ រាជធ្លៃីភនំសេញ 
៤ េាគមភនំសេញលមី េងាេ ត្ភ់នំសេញលមី ខណឌ ថ្េៃេុខ រាជធ្លៃីភនំសេញ 
៥ េាគមនស្រេសត្ៀង  ុនំស្រេសត្ៀង ស្រេុក្េុីធរក្ោត ល សខត្តនស្រេថ្វង 
៦ េាគមេៃសេំស្រាបម់ៃុេសចាេ់សខត្តនស្រេថ្វង េងាេ ត្កំ់្េង់ោវ ស្រកុ្ងកំ្េងោ់វ សខត្តនស្រេថ្វង 
៧ េាគមវាលរង ់ េងាេ ត្វ់ាលវង ់ស្រកុ្ងកំ្េងច់ាម សខត្តកំ្េង់ចាម 
៨ េាគមអ្ៃែុងតាមី  ុអំ្ៃែង់តាមី ស្រេុក្បាោៃ ់សខត្តបាត្ដំ់បង 
៩ េាគមថ្ស្រេក្ស្រេោះសេតច  ុថំ្ស្រេក្ស្រេោះសេតច ស្រេុក្បាត្ដំ់បង សខត្តបាត្ដំ់បង 

 

▪ ការបា៉ា ៃស់្របាណអំ្េីការបំសេញមុខងាររាងកាយរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ (ADLs/IADLs) – សោងសៅតាមរាជ  រ
ដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុា (ឆ្ន ២ំ០១៧) េិការភាេស្រតូ្វបាៃកំ្ណត្ៃិ់យមៃ័យថាាការាៃក្ស្រមិត្ឬការេិបាក្ោ៉ា ង
សហាចោេ់មួយឬបួៃនៃលទធភាេសធវីចលោរាងកាយសដ្ឋយខែួៃឯងស្របចានំលង (ADLs) ដូចា ការសងីបេីការ
សគង ការបរសិភាគ ការងូត្ទឹក្ ៃិង/ឬ សេែៀក្ពាក្ ់ខណៈសេលថ្ដល Verbrugge ៃិង Jette (ឆ្ន ១ំ៩៩៤) បាៃ
ចាត្ទុ់ក្េិការភាេថាា ការលំបាក្ក្នុងការសធវីេក្មមភាេសដ្ឋយសារបញ្ហា េុខភាេ ឬបញ្ហា រាងកាយ។ ADLs ក្៏
ដូចាលទធភាេសស្របីស្របាេ់មសធាបាយសធវីចលោរាងកាយសដ្ឋយខែួៃឯងស្របចានំលង (IADLs) ស្រត្ូវបាៃសគចាត្ទុ់ក្
ថាាការចងែុលបងាា ញអំ្េីេិការភាេ ៃិងភាេអ្េមត្ថភាេសលីមុខងារមួយចំៃួៃេស្រាប់មៃុេសវយ័ចាេ់ 
(Verbrugge & Jette, 1994)។ ADLs ៃិងIADLs អាចក្ំណត្ថ់ាសតី្មៃុេសវយ័ចាេ់ជួបការលំបាក្ក្នុងការ
បំសេញមុខងាររបេ់េួក្គត្់ោ៉ា ងោ សហយីថាសតី្េួក្គត្ស់្រតូ្វការជំៃួយបថ្ៃថមឬសទ។ 

▪ ADLs រមួបញ្ចូ លទាងំេមត្ថភាេក្នុងការទទួលទាៃ ការសស្របីស្របាេប់ងគៃ់អ្ោម័យ ការសធវីចលោសឡងីចុោះសលីថ្ស្រគ
ឬសៅអី្ ការសេែៀក្ពាក្ ់ ៃិងការងូត្ទឹក្ ខណៈសេលថ្ដល IADLs រមួបញ្ចូ លៃូវេមត្ថភាេក្នុងការសរៀបចំអាហារ
ផ្លោ ល់ខែួៃ ការសធវីការងារ ោ្ោះ ការស្រគបស់្រគងលុយកាក្់ផ្លោ ល់ខែួៃ ការសស្របីស្របាេ់ទូរេ័េោ ៃិងការទិញទំៃិញផ្លោ ល់ខែួៃ( 
Ibid, p. 4-5)។ េៃោេសៃន៍ៃភាេឯក្រាជយរបេ់ Katz ក្នុង ADLs ថ្ដលស្រត្ូវបាៃសរៀបរាបស់ដ្ឋយ Verbrugge & 

                                                            
1 The Geriatric Depression Scale (GDS) is a 30-item self-report assessment used to identify depression in the elderly. The scale was 
first developed in 1982 by J.A. Yesavage and others. Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, et al. Development and validation of a geriatric 
depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res. 1982-83;17(1):37-49. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-report_inventory
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_assessment
https://en.wikipedia.org/wiki/Major_depressive_disorder
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Jette (ឆ្ន ១ំ៩៩៤) ស្រត្ូវបាៃសគចាត្់ទុក្ថាាឧបក្រណ៍ឬមសធាបាយថ្ដលេមស្រេបបំ្ុត្សដីមបវីាយត្នមែ ៃិង
វាេ់ថ្វងសាថ ៃភាេមុខងាររបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងសគលបំណងថ្េវងយល់អំ្េីបញ្ហា ទាក្ទ់ងៃឹងេក្មមភាេ 
ៃិងសដីមបអី្ភិវឌឍថ្្ៃការថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់ (Wallace & Shelkey, 2007)។ េៃោេសៃស៍ៃោះាៃភាេសេញ
សលញេស្រាប់ការអ្ៃុវត្តមុខងារចំៃួៃស្របាមួំយ ក្នុងសោោះរមួាៃ ការងូត្ទឹក្ ការសេែៀក្ពាក្ ់ការសស្របីស្របាេ់បងគៃអ់្
ោមយ័ ការផ្លែ េ់ទី ៃិងការទទួលទាៃអាហារ។ អ្នក្ចូលរមួស្រតូ្វបាៃ ត្ល់េិៃោុេស្រាប់ចសមែីយ “បាទ/ចាេ” ឬ “សទ” 
អំ្េីភាេឯក្រាជយក្នុងមុខងារៃីមួយៗ។ េិៃោុចំៃួៃ៦ចងែុលបងាា ញេីមុខងារសេញសលញ េិៃោុចំៃួៃ៤បងាា ញេីការ
ចុោះសខាយក្ស្រមិត្មធយម ៃិងេិៃោុចំៃួៃ២ឬតិ្ចាងសៃោះបងាា ញេីការខូចខាត្មុខងារធងៃ់ធងរ (Ibid, ទំេរ័ 67) ។ 
IADLs ស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់ក្នុងការេិក្ាសៃោះ សដីមបេិីៃិត្យសមីលភាេឯក្រាជយថ្ដលស្របក្បសដ្ឋយភាេេមុគសាម ញ
ាងេក្មមភាេមូលដ្ឋឋ ៃនៃលទធភាេសធវីចលោរាងកាយសដ្ឋយខែួៃឯងស្របចានំលង (ADLs)។ ាៃសារៈេំខាៃ់
ោេ់ក្នុងការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ស់លីមៃុេសវយ័ចាេ់សៅសេលថ្ដលមៃុេសថ្ស្របស្របួលវយ័។ េួក្គត្់អាចាៃជំងឺ
ធងៃធ់ងរ ៃិងកាៃថ់្ត្ធងៃ់ធងរ ឬរុានំរ ៉ាសៅៗ សហយីការេស្រាក្សៅមៃោីរសេទយអាចបៃថយេមត្ថភាេរបេ់េួក្គត្ក់្នុង
ការបំសេញការងារឬេក្មមភាេរបេ់េួក្គត្ស់ដ្ឋយឯក្រាជយ (Graf, 2009)។ មុខងារចំៃួៃស្របាបីំស្រតូ្វបាៃសស្របី
ស្របាេ់សដីមបវីាេ់ថ្វងាមួយៃឹងាស្រត្ដ្ឋឋ ៃនៃ IADLs របេ់ Lawton។ ស្តេតីស្រតូ្វបាៃសគសធវីាស្រត្ដ្ឋឋ ៃសលីមុខងារទាងំ
ស្របាបីំសៃោះ្ងថ្ដរ។ ចំសពាោះបុរេការសរៀបចំមាូបអាហារ ការថ្លទាំ្ ោោះេថ្មបង ៃិងការសបាក្គក្េ់ំសលៀក្បំពាក្មិ់ៃ
ស្រត្ូវបាៃយក្មក្សធវីការវាេ់ថ្វងចំសពាោះការបំសេញការងារឬេក្មមភាេរបេ់បុរេ។ អ្នក្ចូលរមួស្រតូ្វបាៃេិៃោុសដ្ឋយ
ថ្ ែ្ក្សៅសលីមុខងារថ្ដលខពេ់បំ្ុត្របេ់េួក្គត្ស់ៅក្នុងស្របសភទសោោះ។ ក្ស្រមិត្ ០ (បំសេញមុខងារទាប ឬមិៃឯក្
រាជយ) សៅដល់ ក្ស្រមិត្ ៨ (បំសេញមុខងារខពេ់ឬឯក្រាជយ) ស្រត្ូវបាៃសស្របីស្របាេ់េស្រាបស់្តេតី ចំថ្ណក្ឯចាប់េីក្ស្រមិត្ 
០ ដល់ ៥ សស្របីស្របាេ់េស្រាប់បុរេ (Ibid, ទំេរ័ 59)។ េិការភាេថ្ ន្ក្បញ្ហញ ញាណគឺាចំណុចេំខាៃ់េស្រាប់
មៃុេសវយ័ចាេ់។ េំណួរអំ្េីេិការភាេថ្ ន្ក្បញ្ហញ ញាណសៅស្រត្ងស់ៃោះស្រតូ្វបាៃយក្សចញេីក្ស្រមងេំណួរ
េស្រាបស់ធវីការសាោ បេោងអំ់្េីសាថ ៃភាេ ែ្ូវចិត្ត (Mini-Mental State Examination-MMSE) របេ់ Tombaugh 
& McIntyre (ឆ្ន ១ំ៩៩២) សដីមបេីិក្ាអំ្េីសាថ ៃភាេនៃបញ្ហញ ញាណរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលទំៃងាធ្លែ ក្់
ចុោះសដ្ឋយសារថ្ត្អាយុសស្រចីៃ ឬសាថ ៃភាេេុខភាេរបេ់េួក្គត្។់ េំណួរចំៃួៃស្របាបីំក្នុងចំសោមដបន់ៃ 
MMSE ស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់សដីមបវីាេ់ថ្វងសលីថ្ ន្ក្ទាងំ៥នៃមុខងារថ្្នក្បញ្ហញ ញាណ ក្នុងសោោះរមួាៃការបងាា ញ
អំ្េីអ្វីមួយ ការបងាា ញអំ្េីអ្ត្តេញ្ហញ ណអ្វីមួយ ការសផ្លត ត្អារមមណ៍ៃិងការគណោ ការរលំឹក្សឡងីវញិ ៃិងភា
សា។ ដូសចនោះ េិៃោុអ្តិ្បរាក្នុងចំសោម៣០ស្រត្ូវបាៃសគបតូរសៅា២៧ សស្រពាោះេំណួរចំៃួៃបីថ្ដលាៃេិៃោុ៣មិៃ
ស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់។ េំណួរទាងំបីសៃោះមិៃស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់សដ្ឋយសារាៃមៃុេសវយ័ចាេ់សស្រចីៃ ាេិសេេ
សៅក្នុងស្របសទេក្មពុាស្តេតីាៃសស្រចីៃាងបុរេថ្ដលាអ្ៃក្ខរជៃ ៃិងាៃការអ្បរ់កំ្ស្រមិត្ទាប (Royal 
Government of Cambodia, 2017)  សហយីេួក្គត្ភ់ាគសស្រចីៃាអ្នក្រេ់រាៃាៃជីវតិ្េីរបបក្មពុាស្របាធិបសត្
យយ។ េួក្គត្មិ់ៃាៃទាែ បក់្នុងការអាៃ េរសេរ ឬគូររូបភាេសោោះសទ។ សដ្ឋយថ្ ែ្ក្សលីការវាយត្នមែតាម
បទដ្ឋឋ ៃសដីមរបេ់ MMSE អ្នក្ចូលរមួថ្ដលាៃេិៃោុ២០ ឬទាបាងសៃោះបងាា ញេីេិការភាេថ្ ន្ក្បញ្ហញ ញាណ។ 
សដ្ឋយសារេំណួរទាងំបីមិៃស្រតូ្វបាៃសស្របី េិៃោុ២០ឬទាបាងសៃោះស្រត្ូវបាៃសគេៃមត្់ថាាៃេិការភាេថ្ ន្ក្បញ្ហញ
ញាណ។ េស្រាបេិ់ៃោុចាប់េី២១សៅដល់២៧ស្រតូ្វបាៃសគចាត្ទុ់ក្ថាមិៃាៃេិការភាេថ្ ន្ក្បញ្ហញ ញាណ េិៃោុ
ចាបេី់០សៅ១៥ស្រតូ្វបាៃសគចាត្ទុ់ក្ថាាៃេិការភាេថ្ ន្ក្បញ្ហញ ញាណធងៃធ់ងរ សហយីៃិងេិៃោុចាបេី់១៦សៅដល់
២០ស្រតូ្វបាៃសគចាត្ទុ់ក្ថាាៃេិការភាេថ្ ន្ក្បញ្ហញ ញា ណក្ស្រមិត្ស្រសាល (Tombaugh & McIntyre, 1992, 
ទំេរ័ 931)។ 
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▪ សទាោះបីាការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តមិៃទាក្ទ់ងសៅៃឹងការវវិត្តនៃអាយុ ឧបក្រណ៍ ឬមសធាបាយវាេ់ថ្វងអំ្េីការធ្លែ ក្ទឹ់ក្
ចិត្តេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ (Geriatric Depression Scale-GDS) ស្រតូ្វបាៃសគសស្របីសដីមបកំី្ណត្់េីសាថ ៃភាេ
ធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលអាចាលទធ្លទាក្ទ់ងៃឹងថ្ ន្ក្រាងកាយ បញ្ហញ ញាណ ការបំសេញមុខ
ងារេក្មមភាេ ៃិងទំោក្ទ់ំៃងេងគម ស្រេមទាងំការលមលយគុណភាេនៃជីវតិ្ៃិងការេៃាសេលនៃភាេេោះ
សេបយីេីជំងឺ (Greenberg, 2012)។ ក្ស្រមងេំណួរខែីចំៃៃួ១៥របេ់ឧបក្រណ៍វាេ់ថ្វងអំ្េីការធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្ត
េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់ សហយីក្នុងចំសោមេំណួរទាងំ១៥ ាៃ១០េំណួរបងាា ញេី
វត្តាៃនៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តសៅសេលាៃការស ែ្ីយត្បាវជិជាៃ ខណៈស្របាេំំណួរសទៀត្បងាា ញេីការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត
សៅសេលការស ែ្ីយត្បអ្វជិជាៃ (េំណួរទី១ េំណួរទី៥ េំណួរទី៧ េំណួរទី១១ ៃិងេំណួរទី១៣)។ លទធ
្លេីអ្នក្ចូលរមួស្រតូ្វបាៃបក្ស្រសាយថាេិៃោុចាបេី់០សៅ៤ស្រត្ូវបាៃចាត្ទុ់ក្ថាធមមតា ចាប់េី៥សៅ៨បងាា ញេីការ
ធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តក្ស្រមិត្ស្រសាល ចាបេី់៩សៅ១២បងាា ញេីការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តមធយម ៃិងចាបេី់១២សៅ១៥បងាា ញេីការ
ធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តធងៃធ់ងរ(Greenberg, 2012)។ 

▪ ទីបួៃ សយងីបាៃសរៀបចំការេិភាក្ាស្រកុ្ម (FGDs) ចំៃួៃេីរស្រកុ្មេស្រាបទី់តាងំេិក្ាៃីមួយៗ ក្នុងសោោះរមួាៃ
ស្រកុ្មបុរេវយ័ចាេ់ ៃិងស្រកុ្មស្តេតីវយ័ចាេ់ស្សងេីគន  (ចំៃួៃេី៨សៅ១០ោក្ក់្នុងមួយស្រកុ្ម)។ ការេិភាក្ាស្រកុ្ម
សផ្លត ត្េំខាៃស់ៅសលីការបងាា ញេីត្ស្រមូវការ ក្តីបារមភ ៃិងេំណូមេរេស្រាបក់ារគសំ្រទឬអ្ៃតរាគមៃ ៍ សដីមបសីធវីឱយ
ស្របសេីរសឡងីសៅសេលវយ័របេ់េួក្គត្ក់ាៃថ់្ត្ជរាថ្ដលងាយរងសស្រគោះ (ាេិសេេស្តេតីថ្ដលាៃវយ័ចាេ់ ៃិង
មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេិការភាេ) ក្នុងការទទួលបាៃសេវាសាធ្លរណៈ ៃិងការចូលរមួរបេ់េួក្គត្ក់្នុង
េក្មមភាេសេដឋកិ្ចច-េងគម ៃិងការចូលរមួតាក្ថ់្ត្ងសគលៃសោបាយេងគម។ 

▪ ការេិក្ាបាៃសស្របីស្របាេ់រូបលត្តាមលទធភាេថ្ដលអាចសធវីបាៃ សដីមបសីរៀបរាបអំ់្េីរសបៀបថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់
រេ់សៅ ស្របាស្រេ័យទាក្់ទង ៃិងចូលរមួសៅក្នុងេងគមរបេ់េួក្គត្។់ សៅសេលសធវីការាមួយអ្នក្ចូលរមួេាភ េៃ៍
សៅក្នុងតំ្បៃ់ៃីមួយៗ សយងីបាៃលត្រូបតាមថ្ដលអាចសធវីបាៃសដីមបបីងាា ញេីជីវតិ្ស្របចានំលងរបេ់េួក្គត្។់ 

▪ ាចុងសស្រកាយ បោោ បេី់លទធ្លបឋមស្រតូ្វបាៃសរៀបចំាសេចក្តីសស្រេៀងរបាយការណ៍ កិ្ចចស្របជំុេិសស្រគោះសោបល់
មួយស្រតូ្វបាៃសរៀបចំសៅនលងទី២៧ ថ្ខឧេភាឆ្ន ២ំ០១៩ សៅរាជធ្លៃីភនំសេញសដីមបសី ោ្ៀងផ្លោ ត្ល់ទធ្លនៃការេិក្ា 
ៃិងសដីមបសី្របមូលមតិ្សោបល់បថ្ៃថមសដីមបបីញ្ចបរ់បាយការណ៍។ អ្នក្ចូលរមួគឺាតំ្ោងមក្េីទីតាងំេិក្ា
ៃីមួយៗ (មៃោីរេងគមកិ្ចច អ្តី្ត្យុទធជៃ ៃិងយុវៃីតិ្េមបទា) បុគគលិក្អ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាល ៃិងសាស្តសាត
ចារយជំោញនៃវទិាសាថ ៃាតិ្េងគមកិ្ចច។ 

▪ ចំសពាោះវធីិសាស្តេតបរាិណវេិ័យ សយងីបាៃសស្រជីេសរេីេំោក្េីេថិតិ្ថ្ដលបាៃកំ្ណត្ស់ៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ា
ៃីមួយៗ។ ចំសពាោះការវភិាគថ្បបបរាិណវេិ័យ េំោក្ាក្ោ់ក្ច់ំៃួៃ ៣១៦ ស្រតូ្វបាៃកំ្ណត្ប់ោោ បេី់សយងី
បាៃវាយត្នមែេីចរតិ្លក្ខណៈនៃស្របាជៃតាមរយៈការេិៃិត្យសឡងីវញិៃូវមតិ្េីអាាា ធរៃិងអ្នក្ពាក្់េៃ័ធ ៃិងេថិតិ្
សៅតាមត្ំបៃ់សគលសៅ។ ក្ស្រមងេំណួរថ្ដលេាភ េរចួរាល់ស្រត្ូវបាៃេិៃិត្យ ចងកូ្ដ ៃិងវភិាគសដ្ឋយសស្របីការ
វភិាគសស្របក្ង់សាមញ្ញ ៃិងឧបក្រណ៍វភិាគេុីជសស្រៅស្សងៗសទៀត្សដីមបយីល់េីទំោក្់ទំៃងរវាងអ្សលរសេដឋកិ្ចច-
េងគម ៃិងវបបធមរ៌បេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ លទធ្លនៃការេិក្ាស្រសាវស្រាវស្រតូ្វបាៃបងាា ញាេថិតិ្ៃិងការេិេណ៌
ោ។ 

▪ ស្រក្មេីលធមន៌ៃការេិក្ាស្រសាវស្រាវដតឹ៏្ងរងឹ ៃិងការយល់ស្រេមាមុៃេស្រាប់ការេាភ េ ស្រតូ្វបាៃអ្ៃុវត្តមុៃ
សេលេាភ េមៃុេសវយ័ចាេ់។ វធិ្លៃមួយរបេ់សយងីាមួយមៃុេសវយ័ចាេ់គឺស្រតូ្វឈបឬ់រលំងការេាភ េសៅ
សេលថ្ដលអ្នក្ស ែ្ីយេំណួរអ្េក្មមៃិងមិៃចងប់ៃតកិ្ចចេាភ េៃ ៍ សលីក្ថ្លងថ្ត្អ្នក្ថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់ចូល
រមួក្នុងការេាភ េ។ សលីេេីសៃោះសៅសទៀត្ ការយល់ស្រេមេស្រាប់ការេាភ េស្រតូ្វបាៃភាជ បស់ៅៃឹងក្ស្រមងេំណួរ
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ទាងំអ្េ់ សហយីអ្នក្េាភ េៃប៍ាៃអាៃកិ្ចចស្រេមសស្រេៀងឱយបាៃឮដល់អ្នក្ថ្ដលស្រតូ្វបាៃេាភ េ សហយីទុក្ឱយគត្់
បញ្ហជ ក្់េីការស្រេមសស្រេៀងរបេ់េួក្គត្។់ ស្របេិៃសបីមិៃាៃកិ្ចចស្រេមសស្រេៀងសទ សោោះសយងីបាៃផ្លែ េ់បតូរសៅេាភ េ
សគលសៅបោោ ប។់ 
 

រូបភាេទី 1៖ ថ្្ៃទីនៃតំ្បៃ់េិក្ា 

 
 
 

រូបភាេទី 2៖ េក្មមភាេេិក្ា 
 

 

 

  

រាជធានីភ្នំរពញ 
(សណំាក ៦៨នាក)់ 

រខតតបាត់ដ្ំបង  
(សណំាក ៦០នាក)់ 

 

រខតតនម្ពដវង  
(សណំាក ៦៤នាក)់ 

រខតតកំពត 
(សណំាក ៥៨នាក)់ 

 

រខតតកំពង់ចារ 
 (សណំាក ៦៦នាក)់ 
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ជំពូករ២ី៖ រិដ្ឋភាពររួននម្បជាពលរដ្ឋវ័យចាស ់ 
 

២.១ ចរនត និងរំរនាររនុសសវ័យចាសស់ាកល  

ក្នុងទេវត្សទី២នៃេត្វត្សទី២១សៃោះ ស្របាេលរដឋវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃៃិងកំ្េុងយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់សៅជំុវញិេិភេ
សោក្ សដ្ឋយសារាៃកំ្សណីៃដឆ៏្បរ់ហ័េ សបីសធៀបៃឹងទេវត្សក្ៃែងៗមក្។ អ្ងគការេហស្របាាតិ្ (ឆ្ន ២ំ០១៧) 
បាៃរាយការណ៍ថា មៃុេសវយ័ចាេ់ទូទាងំេក្លសោក្ ចាបេី់អាយុ៦០ឆ្ន  ំឬសលីេេីសៃោះ សកី្ៃសឡងីាងេីរដងរវាងឆ្ន ំ
១៩៨០ដលឆ់្ន ២ំ០១៧ ថ្ដលាៃចាបេី់ ៣៨២ោៃោក្ ់ដល់ ៩៦២ោៃោក្។់ បថ្ៃថមេីសៃោះ មៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ
៨០ឆ្ន ៃិំងសលីេេីសៃោះ ស្រតូ្វបាៃក្ត្េ់ាគ ល់ថាសកី្ៃសឡងីក្នុងចំសោមៃុេសវយ័ចាេ់ ថ្ដលកំ្សណីៃសៃោះាៃេី ១៣៧
ោៃោក្ ់ដល ់៤២៥ោៃោក្ ់រវាងឆ្ន ២ំ០១៧ ៃិងឆ្ន ២ំ០៥០។ សដ្ឋយគិត្េីេមភាេរវាងបុរេៃិងស្តេតី របាយការណ៍
បាៃអ្ោះអាងថា ស្តេតីរេ់សៅបាៃអាយុសស្រចីៃាងបុរេ ាមធយម៤.៦ឆ្ន  ំ សហយីចំៃួៃស្តេតីថ្ដលាៃអាយុ៦០ឆ្ន ៃិំងសលីេ
េីសៃោះ ាៃរហូត្ដល់ ៥៤ភាគរយខណៈមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ៨០ឆ្ន ៃិំងសលីេេីសៃោះាៃ៦១ភាគរយ សៅឆ្ន ២ំ០១៧ 
(Ibid, p. 2)។ សលីេេីសៃោះ មៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃេសងេត្ស ញីថាាៃកំ្សណីៃសកី្ៃសឡងីសៅតាមត្ំបៃទី់ស្រក្ុងសស្រចីៃ
ាងសៅតាមត្ំបៃជ់ៃបទ ថ្ដល ៥៨ភាគរយនៃស្របាជៃេិភេសោក្ាៃអាយុ៦០ឆ្ន ៃិំងសលីេេីសៃោះ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ 
សធៀបៃឹង៥១ភាគរយ ក្នុងឆ្ន ២ំ០០០។ ខណៈមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុ៨០ឆ្ន ឬំសលីេេីសៃោះចំៃួៃ ៦៣ភាគរយ
រេ់សៅត្ំបៃទី់ស្រកុ្ងសៅឆ្ន ២ំ០១៥ សបីសធៀបៃឹង៥៦ភាគរយសៅឆ្ន ២ំ០០០ (Ibid, pp. 2-3)។ 

 
២.២ តម្រូវការ និងការម្បឈររូរៅរបសរ់នុសសវ័យចាស  ់

សដ្ឋយសារកំ្សណីៃនៃអាយុេងឃមឹរេ់ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ ស្តេតីស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាាៃឱកាេរេ់
សៅាន ក្ឯ់ងសស្រចីៃាង ាេិសេេមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុ៨០ឆ្ន ឬំសលីេេីសៃោះ។ មួយក្នុងចំសោមបីោក្ន់ៃ
មៃុេសវយ័ចាេ់ាស្តេតីាន ក្់ាៃឱកាេរេ់សៅាន ក្ឯ់ង សបីសធៀបមៃុេសវយ័ចាេ់ាស្តេតីថ្ដលាៃអាយុ៦០ឆ្ន សំៅ៧៩
ឆ្ន ថំ្ដលាៃស្រតឹ្មថ្ត្១៥ភាគរយសៅឆ្ន ២ំ០១០។ ោ្ុយសៅវញិ ាៃមៃុេសវយ័ចាេ់ាបុរេាៃអាយុ៨០ឆ្ន  ំឬសលីេ
េីសៃោះបាៃរេ់សៅាន ក្់ឯង សបីសធៀបមៃុេសវយ័ចាេ់ាបុរេថ្ដលាៃអាយុ៦០ឆ្ន សំៅ៧៩ឆ្ន សំៅឆ្ន ដំថ្ដល
សោោះ(United Nations, 2017) ។ សៅេហរដឋអាសមរកិ្ ាៃមៃុេសវយ័ចាេ់៣៥,២ភាគរយ អាយុ៦៥ឆ្ន  ំៃិងសលីេ
េីសៃោះាៃេិការភាេ (Kraus, Lauer, Coleman, & Houtenville, 2018, p. 7) សហយីាទូសៅេិការភាេសៃោះសស្រចីៃ
ថ្ត្សកី្ត្ាៃចំសពាោះមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ៦៥ឆ្ន  ំ ៃិងសលីេេីសៃោះ ាងអ្នក្ាៃអាយុវយ័សក្មងាងសៃោះ (Verbrugge, 
Latham, & Clarke, 2017)។ ភាគសស្រចីៃមៃុេសវយ័ចាេ់ ាៃហាៃិភយ័សដ្ឋយសារជំងឺមិៃ ែ្ងដូចា ឈេឺោែ ក្់ 
សលីេ្ម ទឹក្សោមថ្ ែ្ម ជំងឺសបោះដូង ៃិងវសងវង (Rathny, Chhay, Choun, & Ok, 2018, p. 532)។ មៃុេសវយ័
ចាេ់ស្រត្ូវការគពំារថ្្នក្េុខភាេ (Long & Sudnongbua, 2017) ជីវភាេរេ់សៅ ៃិងការស្របាស្រេ័យទំោក្ទ់ំៃងរវាង
ជំោៃ ់(Rathny et al., 2018)។ Rathny et al., (2018) បាៃបងាា ញថា មៃុេសវយ័ចាេ់ស្របឈមមុខភាេងាយរង
សស្រគោះ ស្របាក្ចំ់ណូលមិៃេថិត្សេថរ េិបាក្បំោេ់ទី ការេឹងថ្ ែ្ក្សលីអ្នក្ដនទ ៃិងការគពំារថ្ដលាៃការលយចុោះថ្ដល
សធវីឱយេួក្គត្់ខែោះសៅបៃតខិត្ខំសធវីការចិញ្ច ឹមជីវតិ្។ របាយការណ៍សៃោះក្ស៏រៀបរាប់អំ្េីលក្ខខណឌ ការងារថ្ដលមិៃាៃេុវត្ថិ
ភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ ៃិងស្រតូ្វការចំោយក្នុងការថ្លទាេុំខភាេថ្ដលាៃស្របាណាបួៃដងសស្រចីៃាងកុ្ារ 
(p. 531)។ 
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២.៣ ករមវិធីរ្លើយតបទន់រពលដ្លរ់នុសសវ័យចាស  ់

“ថ្្ៃការេក្មមភាេេតីេីមៃុេសវយ័ចាេ់អ្ៃតរាតិ្ទីស្រកុ្ងា៉ា ស្រទីត្ ឆ្ន ២ំ០០២ សៅកាត្ ់អឹ្មអាយភីសអ្សអ្ បាៃ
អ្ៃុមត័្ សៅក្នុងេៃនិបាទេតីេីមៃុេសវយ័ចាេ់េិភេសោក្សលីក្ទីេីរ បាៃសលីក្សឡងីៃូវត្ស្រមូវការចាបំាចក់្នុងការដ្ឋក្់
បញ្ចូ លមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងការសធវីថ្្ៃការអ្ភិវឌឍ សដ្ឋយេងេត្ធ់ងៃថ់ាមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រត្ូវចូលរមួ ៃិងទទួលបាៃ
អ្ត្ថស្របសោជៃ៍សេមីៗគន េីេមិទធិ្លនៃការអ្ភិវឌឍក្នុងការសលីក្កំ្េេ់េុខភាេ ៃិងេុខុាលភាេរបេ់េួក្គត្់ សហយី
េងគមគួរបងេបរោិកាេសស្រាមថ្ស្រជងថ្បបសៃោះ ជូៃដល់មៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងការទទួលបាៃៃូវអ្ត្ថស្របសោជៃ៍ខាងសលី។ 
សដ្ឋយសារស្របាេលរដឋ្ៃចូលវយ័ចាេ់កាៃថ់្ត្សស្រចីៃ បញ្ហា សៃោះកាៃថ់្ត្ចាបំាចេ់ស្រាបរ់ដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងសរៀបចំ បសងេីត្
សគលៃសោបាយៃិងសេវាសាធ្លរណៈថ្ដលាៃលក្ខណៈនចនស្របឌិត្ ាេិសេេេំសៅដល់មៃុេសវយ័ចាេ់ ថ្ដលរមួ
ាៃការស ែ្ីយត្បសៅៃិងបញ្ហា ស្សងៗដូចា្ោោះេថ្មបងទីជស្រមក្ ការងារ ការថ្លទាេុំខភាេ សហដ្ឋឋ រចោេមពៃ័ធ ៃិងកិ្ចច
គពំារេងគម (United Nations, 2017)”។ សៅទីស្រកុ្ងហុងកុ្ង ាៃសេវាថ្លទាេុំខភាេរយៈសេលថ្វងេស្រាប់មៃុេស
វយ័ចាេ់ថ្ដលស្រត្ូវបាៃ្តល់ជូៃចាប់តាងំេីឆ្ន ២ំ០០០ មក្សមែ៉ាោះ។ សគលៃសោបាយរដ្ឋឋ ភិបាលបាៃសលីក្ក្មពេ់សេវា
ថ្លទាសំៃោះ តាមរយៈ “សេវាថ្លទាសំៅមណឌ លចាេ់ជរា” ៃិង “សេវាថ្លទាសំៅេហគមៃ៍” ្ងថ្ដរ (Research Office: 
Legislative Council Secretariat, 2015)។ 

 
២.៤  ម្បជាពលរដ្ឋវ័យចាសរ់ៅករពុជា  

រនុសសវ័យចាស ់ និងអរតាត ម្បរវសន៍៖ សដ្ឋយសារកូ្ៃសៅ ឬសាច់ញាតិ្ជិត្េនិត្របេ់មៃុេសវយ័
ចាេ់ថ្ដលាអ្នក្គសំ្រទ ៃិងាអ្នក្ថ្លទា ំសធវីចំោក្ស្រេុក្សៅសធវីការឆ្ង យេី ោ្ោះ មៃុេសវយ័ចាេ់ ស្រតូ្វការសមីលថ្លខែួៃឯង 
(MoP, 2013) ។ មៃុេសវយ័ចាេ់ាបុរេ ៃិងស្តេតីមួយចំៃួៃសៅបៃតេក្មមថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច។ ៤៨,១ភាគរយនៃមៃុេស 
វយ័ចាេ់ទាងំេីរសភទ បៃតេក្មមភាេេលក្មមរបេ់េួក្គត្ ់ សៅឆ្ន ២ំ០១៣ សទាោះបីាៃការលយចុោះតិ្ចតួ្ចេី ៥៤,៥
ភាគរយសៅឆ្ន ២ំ០០៨។ ស្តេតីវយ័ចាេ់បាៃចូលរមួេក្មមភាេសេដឋកិ្ចចតិ្ចាងមៃុេសវយ័ចាេ់ាបុរេក្នុងរវាងឆ្ន ំ
២០០៨ ៃិងឆ្ន ២ំ០១៣ (NIS, 2013, p. 54) ។ ប៉ាុថ្ៃតរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុា (២០១៦) បាៃគូេបញ្ហជ ក្់ថា
សដ្ឋយសារាៃ ក្ងវោះខាត្ទិៃនៃយ័អំ្េីមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំេីរសភទ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលាៃការលំបាក្ក្នុងការវាយត្នមែថា
សតី្មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំសោោះសធវីការសដ្ឋយ្ៃោោះរបេ់េួក្គត្ ់ឬសដ្ឋយសារការខវោះខាត្ថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច។ 

មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងស្របសទេក្មពុា ស្រត្ូវបាៃសគចាត្់ទុក្ថាាស្របភេចមបងសៅក្នុងស្រគប់ទិដឋភាេនៃជីវតិ្
េស្រាប់ការថ្ចក្រថំ្លក្បទេិសសាធៃ ៍ជំោញ េមត្ថភាេ ៃិងេុទធិទូសៅ មុៃសេលេស្តងាគ មឆ្ន  ំ១៩៧៥ ថ្ដលសស្រកាយមក្
េួក្គត្់មិៃស្រតូ្វបាៃសគយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ា់ស្រទងស់្រទាយធំសៅក្នុងការងារអ្ភិវឌឍៃ ៍ ៃិងការងារស្របាធិបសត្យយ ក្ដូ៏ចា
ការងារសយៃឌ័រ ៃិងការងារេិការភាេសដ្ឋយសារេួក្គត្ស់្រកី្ស្រក្ ៃិងាៃជីវតិ្ដល៏ំបាក្សស្រកាយេីរបបថ្ខមរស្រក្ហម(Rathny 
et al., 2018)។ មៃុេសវយ័ចាេ់ក្ប៏ាៃចូលរមួចំថ្ណក្សៅក្នុងកិ្ចចអ្ភិវឌឍៃេ៍ហគមៃត៍ាមរយៈការអ្ៃុញាត្ ឱយ
េាជិក្ស្រគួសាររបេ់េួក្គត្រ់ក្ការងារសធវី ខណៈសេលេួក្គត្់សៅ្ោោះសមីលថ្លទាសំៅៗ ៃិងេាជិក្ស្រគួសារឯសទៀត្
ថ្ដលសៅរេ់ាៃ ោ្ុក្សមសរាគសអ្ដេ៍ (MoP, 2013; Rathny et al., 2018) សហយីាទូសៅការចូលរមួមិៃស្រតូ្វបាៃសគ
យក្ចិត្តទុក្ ៃិងចាប់អារមមណ៍ឱយបាៃខាែ ងំកាែ សទ។ 

រនុសសវ័យចាស ់និងពិការភាព៖  វទិាសាថ ៃាតិ្េថិតិ្ (NIS) (2013) បាៃរក្ស ញីថា េាាស្រត្
នៃេិការភាេក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ ៧៥ឆ្ន សំឡងី ាេិសេេក្នុងចំសោមស្តេតី ស្រតូ្វបាៃសគរេឹំងថាាៃការ
សកី្ៃសឡងីខពេ់ (p.95)។ របាយការណ៍បងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេិការភាេសៅក្នុងស្របសទេក្មពុា បាៃ
សកី្ៃសឡងីចាប់េីឆ្ន ២ំ០០៨ ដល់ឆ្ន ២ំ០១៣។ ស្រកុ្មមៃុេសថ្ដលាៃអាយុចាបេី់៦០ឆ្ន  ំដល់៦៤ឆ្ន  ំបាៃសកី្ៃសឡងីេី
៤,១១ភាគរយ ដល់៦,៥៧ភាគរយ ខណៈស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ ៦៥ឆ្ន  ំ ដល់៦៩ឆ្ន  ំ បាៃសកី្ៃសឡងីេី៣,៧៣
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ភាគរយ ដល់៦,៤០ភាគរយ។ សលីេេីសៃោះ ាៃការសកី្ៃសឡងី េស្រាបស់្រកុ្មៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ ៧០ឆ្ន  ំដល់៧៤ឆ្ន ំ
ថ្ដលាៃេី៣,២៦ភាគរយ ដល់៥,៧៨ភាគរយ ៃិង ៥,០១ភាគរយ ដល់៩,១៩ភាគរយ េស្រាប់ស្រក្ុមអាយុ៧៥ឆ្ន ំ
សឡងី។ ក្នុងចំសោមស្រកុ្មអាយុៃីមួយៗនៃស្របាេលរដឋវយ័ចាេ់ ស្តេតីវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃសគរក្ស ញីថាាៃេិការភាេ
សស្រចីៃាងបុរេវយ័ចាេ់ (NIS, 2013, p. 95) ។ 

របាយការណ៍ដថ្ដលបាៃសរៀបរាបល់មែិត្ថាមៃុេសវយ័ ៦០ឆ្ន សំឡងីទាងំេីរសភទ បាៃសកី្ៃសឡងីៃូវេិការភាេ 
សបីសធៀបឆ្ន ២ំ០០៨ ដល់២០១៣។ សៅឆ្ន ២ំ០១៣ មៃុេសវយ័ចាេ់សៅអាយុ ៦០ឆ្ន សំឡងី ាៃ ៣២,០៧ភាគរយ 
ាៃជំងឺថ្ភនក្ ៧,៥៣ភាគរយ េិបាក្ៃិោយ ៤៩,៨១ភាគរយេិបាក្សាត ប ់២៥,៥៩ភាគរយេិបាក្បំោេ់ទី ៨,៣៥
ភាគរយាៃក្ំសសាយបញ្ហញ  ១៦,១៩ភាគរយ ាៃេុខភាេ ែ្ូវចិត្ត ១៨,៣២ភាគរយ ាៃបញ្ហា ស្សងសទៀត្ ៃិង
២៧,៦៤ភាគរយាៃេិការភាេសស្រចីៃមុខ។ សៅសេលទិៃនៃយ័ស្រតូ្វបាៃថ្បងថ្ចក្រវាងបុរេៃិងស្តេតី ទិៃនៃយ័មៃុេស វយ័
ចាេ់ាស្តេតីាៃេិការភាេសស្រចីៃាងបុរេវយ័ចាេ់ (NIS, 2013, p. 56)។ ការេិក្ាសាោ បេោងអំ់្េីេុខភាេ ៃិង
ស្របាសាស្តេតស្របសទេក្មពុា (CDHS 2014) បាៃគូេបញ្ហជ ក្់្ ងថ្ដរថា ៤៤,២ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ៦០
ឆ្ន សំឡងីាៃការេិបាក្ខែោះៗ ឬសស្រចីៃ ខណៈថ្ដលស្តេតីវយ័ចាេ់ាៃការឈចឺាបស់ស្រចីៃាងតិ្ចតួ្ចសលីបញ្ហា េិការភាេ 
សហយីេួក្គត្់ាៃ១០,៥ភាគរយ រេ់សៅាៃេិការភាេ សស្រចីៃាងបុរេថ្ដលាៃស្រតឹ្មថ្ត្ ៨,៥ភាគរយ (CDHS 
2014) ។ 

រនុសសវ័យចាស ់ និងការម្បកបរបររសដ្ឋកិចច៖ សៅឆ្ន ២ំ០១៣ មៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ៦០សឡងី 
ទាងំេីរសភទ ាៃ ២៩.៣ភាគរយ ាៃការងារសធវី ៥,៤ភាគរយ មិៃាៃការងារសធវី សហយី៦៥,៣ភាគរយ អ្េក្មមថ្្នក្
សេដឋកិ្ចច។ ាៃមៃុេសវយ័ចាេ់ាបុរេ ៣៩,២ភាគរយ ាៃការងារសធវី សបីសធៀបៃឹង ២១,៧ភាគរយ នៃមៃុេសវយ័
ចាេ់ាស្តេតី (NIS, 2013, p. 98) ។ សោងតាម Gabrielle and Mauney (2018) ដក្ស្រេងេី់អ្ងគការមៃុេសចាេ់
ក្មពុា HelpAge (2015) បក្ស្រសាយថាមៃុេសវយ័ចាេ់ស្របថ្ហល ៣ោក្ក់្នុង៤ោក្់រេ់សៅក្នុងត្ំបៃជ់ៃបទ សហយី
ាៃពាក្ក់្ោត លនៃេួក្គត្រ់េ់សៅក្នុងភាេស្រកី្ស្រក្។ របាយការណ៍បងាា ញសទៀត្ថាបញ្ហា េុខភាេមៃុេសវយ័ចាេ់រង
ការប៉ាោះពាល់សដ្ឋយសារភាេស្រកី្ស្រក្ ៃិងក្ងវោះធៃធ្លៃសេដឋកិ្ចច (p. 25)។ ថ្ ែ្ក្សលីរបាយការណ៍ស្រតួ្ត្េិៃិត្យថាន ក្ា់តិ្ ឆ្ន ំ
២០០៨ េតេីីការអ្ៃុវត្តសគលសៅអ្ភិវឌឍៃិរៃតរភាេាតិ្ឆ្ន ២ំ០១៦ ដល់២០៣០ សគេាគ ល់ស ញីាៃមៃុេសវ ័
យចាេ់ ១៤៤.៨៧៩ោក្ ់(រមួទាងំមស្តៃតីរាជការេុីវលិចូលៃិវត្តៃ ៍៥៦.៣៥៣ោក្ ់ៃិងសោធិៃ ៨.៨២៦ោក្)់ សៅ
ក្នុងស្របសទេក្មពុាកំ្េុងទទួលបាៃស្របាក្ស់សាធៃៃិវត្តៃ ៍(MoSVY, 2019)។  

រនុសសវ័យចាស ់ និងសខុភាព៖ សោងតាមការសាោ បេោងអំ់្េីេុខភាេ ៃិងស្របាសាស្តេតស្របសទេក្មពុ
ា (2014, p.54) មៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ ៦០ឆ្ន សំឡងី ាៃភាគរយខពេ់សដ្ឋយសារជំងឺ ឬរងរបួេថ្ដលស្របាណា 
២៥ភាគរយ។ របាយការណ៍ដថ្ដលបាៃអ្ោះអាងថាស្តេតីៃិងេលរដឋសៅទីស្រកុ្ងរង្លប៉ាោះពាល់តិ្ចតួ្ច ាៃចំៃួៃសស្រចីៃ
ាងបុរេៃិងេលរដឋថ្ដលរេ់សៅទីជៃបទ (Ibid, p.54)។ ការសាោ បេោងអំ់្េីេុខភាេ ៃិងស្របាសាស្តេតស្របសទេក្មពុ
ា (2014, p.55) រក្ស ញីថាសៅសេលយល់ដឹងអំ្េីជំងឺរបេ់គត្ ់ មៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ៦០ឆ្ន សំឡងីាៃ៩៣.១
ភាគរយថ្េវងរក្ការេាបាល១ដង ខណៈថ្ដល២១.៤ភាគរយ សៅរក្ការេាបាល ២ដង ៃិង៧.៤ភាគរយ សៅទទួល
ការេាបាលសលីក្ទីបី។ សៃោះាការក្ត្េ់ាគ ល់ស ញីថាការទទួលការេាបាលសលីក្ទី១ ៃិងទី២ាៃចំៃួៃសស្រចីៃក្នុង
ចំសោមមៃុេស    វយ័ចាេ់ាបុរេ ប៉ាុថ្ៃតាៃចំៃួៃទាបចំសពាោះការេាបាលសលីក្ទី៣ក្នុងចំសោមបុរេ សបីសធៀប
ាមួយស្តេតី។ សលីេេីសៃោះ មៃុេសវយ័ចាេ់ាស្តេតីស្របឈមសស្រចីៃក្នុងការទទួលបាៃសេវាថ្លទាេុំខភាេ ៃិងាៃសាថ ៃ
ភាេេុខភាេស្រទុឌសស្រទាមាងបុរេវយ័ចាេ់ សហយីេួក្គត្ា់ៃភាេឯសកាសស្រចីៃក្នុងេងគម ទាងំថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច ៃិងការ
រេ់សៅយូរ ាមួយេុខភាេទៃស់ខាយ ៃិងាៃេិការភាេ (HelpAge International 2013, in Gabrielle & 
Mauney, 2018, p. 27)។ សលីេេីសៃោះ មៃុេសវយ័ចាេ់ាស្តេតីស្រតូ្វបាៃសគរាយការណ៍ថាាៃសរាគេញ្ហញ េុខភាេ
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សស្រចីៃ ៃិងាៃបញ្ហា េុខភាេថ្ ន្ក្មុខងាររាងកាយសស្រចីៃាងមៃុេសវយ័ចាេ់ាបុរេ (Knodel & Zimmer, 2009)
។ សលីេេីសៃោះសទៀត្ មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលសៅរេ់េីរបបថ្ខមរស្រក្ហមបាៃបៃសល់ទុក្ៃូវបទេិសសាធៃជំ៍ងឺបាក្េ់ាត្ 
(Gabrielle & Mauney, 2018)។  

រនុសសវ័យចាស ់ និងគុណភាពជីវិត៖ សៅក្នុងការេិក្ាថ្ដលបាៃស្រសាវស្រាវសដ្ឋយ Long and 
Sudnongbua (2017) េតីអំ្េីគុណភាេជីវតិ្ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងសខត្តកំ្េង់ចាមបាៃរក្ស ញីថា 
ស្របាក្ចំ់ណូល ការអ្ប់រ ំ ៃិងការគសំ្រទថ្ ន្ក្េងគមគឺាក្តាត ក្នុងការេាក្រណ៍អំ្េីគុណភាេជីវតិ្ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័
ចាេ់។ លទធ្លក្ប៏ាៃបងាា ញថ្ដរថា ៦៩ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់បាៃស្របឈមសៅៃឹងគុណភាេជីវតិ្ក្ស្រមិត្ទាប 
(ដូចាាៃការេឹងថ្ ែ្ក្ខែួៃឯងសស្រចីៃសៅក្នុងសេលអ្តី្ត្កាល បចចុបបៃន ៃិងអ្ោគត្ ាៃភាេស្រទុឌសស្រទាមៃិងងាយ
សាែ បា់សដីម)។ ៧១.៧ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃរាយការណ៍ថាាៃជំងឺមិៃ ែ្ង ១មុខ ឬសស្រចីៃមុខ (ibid, 
p. 884)។ សទាោះបីាោ៉ា ងោក្ស៏ដ្ឋយ មៃុេសវយ័ចាេ់ាស្តេតីស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាាៃអាយុរេ់សៅយូរាងមៃុេសវ ័
យចាេ់ាបុរេ សហយីេួក្គត្ៃឹ់ងាៃឱកាេក្នុងការស្របឈមសៅៃិងបញ្ហា ាសស្រចីៃ សៅសេលថ្ដលេួក្គត្់្ៃេីវ ័
យមៃុេសចាេ់ថ្ដលាៃកំ្ោងំសៅវយ័ចាេ់ស្រទុឌសស្រទាមខាែ ងំ។ ាទូសៅមៃុេសវយ័ចាេ់ាស្តេតីសស្រចីៃាងបុរេស្របឈម
ៃិងបញ្ហា លមីៗសៅសលីបញ្ហា េុខុាលភាេ (Royal Government of Cambodia, 2016, p. 11) ។   

 
ាេរុបសេចក្តីចុងសស្រកាយ ការេិក្ាឯក្សារោោមួយចំៃួៃខាងសលីាៃសគលបំណងថ្េវងយល់អំ្េី

លក្ខខណឌ  ៃិងត្ស្រមូវការោោរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលរេ់សៅស្របសទេក្មពុា ាេិសេេមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលចូល
រមួសៅក្នុងតំ្បៃក់្មមវធីិរបេ់អ្ងគការមៃុេសចាេ់ក្មពុា។ ការេិក្ាឯក្សារទាងំសៃោះាៃការថ្បងថ្ចក្សៅាចំណុចេំ
ខាៃ់ៗ មួយចំៃួៃដូចា ១) េិក្ាអំ្េីត្ស្រមូវរាងកាយ ៃិងការចងចា ំ ២) ការគសំ្រទថ្្នក្េងគម ៣) េុខុាលភាេ
សាម រតី្ ៃិងចិត្តសាស្តេត ៤) ធៃធ្លៃសេដឋកិ្ចច ៥) េុខុាលភាេមៃុេសវយ័ចាេ់ ៦) ការរសំោភបំពាៃសលីមៃុេស     វ ័
យចាេ់ ៃិង ៧) សគលៃសោបាយេតីអំ្េីមៃុេសវយ័ចាេ់។    
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ជំពូករី៣៖ លរធ្លននការសកិា 
 

៣.១ លកេណៈសរបតតិរបសអ់នករ្លើយតប 

ាទូសៅលក្ខណៈេមបតិ្តរបេ់អ្នក្ស ែ្ីយត្បថ្ដលស្រតូ្វបាៃេិក្ាអាចឱយអ្នក្េិក្ាស្រសាវស្រាវថ្េវងយល់កាៃ់ថ្ត្
ស្របសេីរាងមុៃអំ្េីត្ស្រមូវការ ៃិងបញ្ហា ស្របឈមថ្ដលសកី្ត្ាៃសៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ា។  
តារាងទី 2៖លក្ខណៈេមបតិ្តរបេ់អ្នក្ស ែ្ីយត្ប 
លក្ខណៈេមបត្ិត ចំៃួៃ % 

ភនំសេញ បាត់្ដំបង ក្ំេង់ចាម នស្រេថ្វង ក្ំេត្ 
អាយុ ចំៃួៃ % ចំៃួៃ % ចំៃួៃ % ចំៃួៃ % ចំៃួៃ % 

៦០-៦៩ ១៥៤ ៤៩ ៣៨ ៥៦ ៣៣ ៥៥ ២៦ ៣៩ ៤០ ៦៣ ១៧ ២៩ 
៧០-៧៩ ១១១ ៣៥ ២៣ ៣៤ ២២ ៣៧ ៣១ ៤៧ ១២ ១៩ ២៣ ៤០ 
៨០-៨៩ ៤៧ ១៥ ៦ ៩ ៤ ១០ ៨ ១២ ១២ ១៩ ១៧ ២៩ 

>=៩០ ៤ ១ ១ ១ ១ ២ ១ ២ ០ - ១ ២ 
សភទ 

បុរេ ៩៧ ៣១ ១៥ ២២ ១៥ ២៥ ៣០ ៤៥ ២១ ៣៣ ១៦ ២៨ 
ស្តេតី ២១៩ ៦៩ ៥៣ ៧៨ ៤៥ ៧៥ ៣៦ ៥៥ ៤៣ ៦៧ ៤២ ៧២ 

ជៃេិការ* ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 0 ០ 
សាថ ៃភាេស្រគួសារ 

សរៀបការ ២១៦ ៦៨ ៥៥ ៨១ ៤១ ៦៨ ៥១ ៧៧ ៤៨ ៧៥ ២១ ៣៦ 
ថ្លងលោះ ១២ ៤ ៣ ៤ ៤ ៧ ១ ២ ២ ៣ ២ ៣ 

រេ់សៅថ្បក្គន  ៧០ ២២ ៥ ៧ ១២ ២០ ១២ ១៨ ១៤ ២២ ២៧ ៤៧ 
មិៃថ្ដលសរៀបការ ១៨ ៦ ៥ ៧ ៣ ៥ ២ ៣ ០ ០ ៨ ១៤ 
ចំៃួៃកូ្ៃ 

មិៃាៃកូ្ៃ ១៤ ៤ ១ ១ ៣ ៥ ២ ៣ ០ - ៨ ១៤ 
១-៣ ៦៦ ២១ ១៥ ២២ ៩ ១៥ ១០ ១៥ ១៩ ៣០ ១៣ ២២ 
៣-៦ ១៣២ ៤២ ២៨ ៤១ ៣២ ៥៣ ៣០ ៤៥ ២២ ៣៤ ២០ ៣៤ 

>៦ ១០៤ ៣៣ ២៤ ៣៥ ១៦ ២៧ ២៤ ៣៦ ២៣ ៣៦ ១៧ ២៩ 
រេ់សៅាមួយ 

កូ្ៃៗ ២០៤ ៦៥ ៥១ ៧៥ ៣៩ ៦៥ ៣១ ៤៧ ៤៤ ៦៩ ៣៩ ៦៧ 
បតីឬស្របេៃធ ៥៦ ១៨ ១៥ ២២ ១១ ១៨ ១៨ ២៧ ៨ ១៣ ៤ ៧ 
ាន ក់្ឯង ២៧ ៩ ២ ៣ ៥ ៨ ៦ ៩ ៥ ៨ ៩ ១៦ 

សាច់ញាត្តិ ២៥ ៨ ០ ០ ៥ ៨ ៨ ១២ ៧ ១១ ៥ ៩ 
ស្សងៗ ៤ ១ ០ ០ ០ ០ ៣ ៥ ០ ០ ១ ២ 

ក្ស្រមតិ្នៃការអ្ប់រ ំ
មិៃបាៃសរៀៃ ១២១ ៣៨ ២៧ ៤០ ២៦ ៤៣ ២១ ៣២ ១៦ ២៥ ៣១ ៥៣ 
បឋមេិក្ា ១១៧ ៣៧ ២១ ៣១ ១៩ ៣២ ៣៣ ៥០ ៣៣ ៥២ ១១ ១៩ 
អ្ៃុវទិាល័យ ៤៣ ១៤ ១២ ១៨ ១០ ១៧ ៣ ៥ ៧ ១១ ១១ ១៩ 
វទិាល័យ ៣៣ ១០ ៨ ១២ ៥ ៨ ៨ ១២ ៧ ១១ ៥ ៩ 
ឧត្តមេិក្ា ២ ១ ០ - ០ - ១ ២ ១ ២ ០ - 

េាគ ល់៖ *ជៃេិការ=ជៃេិការរាងកាយ ឬសាម រត្ីេកី្សំណីត្ ឬសស្រគោះថាន ក់្ស្សងៗ  
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ការេិក្ាបាៃសធវីការេាភ េេុីជសស្រៅាមួយមៃុេសវយ័ចាេ់ចំៃួៃ ៣១៦ោក្ស់ៅក្នុងទីតាងំទាងំ៥សៅក្នុង
ស្របសទេក្មពុាថ្ដលាៃដូចារាជធ្លៃីភនំសេញ បាត្់ដំបង កំ្េងច់ាម នស្រេថ្វង ៃិងកំ្េត្។ មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃ
អាយុចាបេី់៦០ដល់៧៩ឆ្ន ាំៃចំៃួៃសស្រចីៃាង ៨០ភាគរយសៅក្នុងចំសោមគំរូេំោក្ទាងំអ្េ់ សហយីភាគសស្រចីៃ
រេ់សៅក្នុងសខត្តនស្រេថ្វង ៃិងរាជធ្លៃីភនំសេញ។ ភាគសស្រចីៃសលីេលបន់ៃគំរូេំោក្ទាងំអ្េ់ាស្តេតីថ្ដលាៃស្របាណ 
៦៩ភាគរយ ថ្ដលក្នុងសោោះសខត្តកំ្េងច់ាមាៃចំៃួៃស្តេតីសស្រចីៃាងសគ។ សបីសទាោះបីការេិក្ាបាៃេាោមសស្រជីេសរេីឱយ
បាៃៃូវបរាិណសេមីគន រវាងបុរេ ៃិងស្តេតីក្នុងការថ្េវងយល់អំ្េីត្ស្រមូវការ ៃិងបញ្ហា ស្របឈមសៅក្នុងវយ័ចាេ់ជរារបេ់
េួក្គត្់ក្ស៏ដ្ឋយ ស្រកុ្មេិក្ាសៅាៃការលំបាក្ក្នុងការសស្រជីេសរេីសៃោះសដ្ឋយ សារភាគសស្រចីៃស្តេតីវយ័ចំោេ់ាៃអាយុ
ថ្វងាងបុរេ សហយីស្រកុ្មេិក្ាសស្រចីៃជួបថ្ត្ស្តេតីទាងំសោោះសៅស្រគបតំ់្បៃ់េិក្ាទាងំអ្េ់។ េស្រាបស់ាថ ៃភាេស្រគួសារវញិ 
៦៨ភាគរយបាៃ ែ្ងកាត្អ់ាពាហ៍េិពាហ៍សហយីសៅរេ់សៅាមួយគន មក្ដល់សេលបចចុបបៃន ៃិងចំថ្ណក្ ២២ភាគរយ
ស្សងសទៀត្រេ់សៅថ្បក្េីគន ។ អ្ស្រតាថ្លងលោះាៃក្ស្រមិត្ទាបក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំសៃោះ ប៉ាុថ្ៃតការរេ់សៅ
ថ្បក្េីគន ហាក្់បីដូចាាៃទំសោរខពេ់ាង សហយីសខត្តកំ្េត្ាសខត្តថ្ដលាៃក្រណីរេ់សៅថ្បបសៃោះសស្រចីៃាងសគ។  

អ្ស្រតាកំ្សណីត្របេ់កុ្ារាៃក្ស្រមិត្ខពេ់ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េៃទ៍ាងំអ្េ់។ េថិតិ្
ដំបូងបងាា ញថាាៃ ៤២ភាគរយាៃកូ្ៃសស្រចីៃាង៣ោក្ ់ៃិងស្របាណ ៣៣ភាគរយាៃកូ្ៃសលីេេី ៦ោក្។់ សខត្ត
បាត្ដំ់បង ៃិងកំ្េង់ចាមាៃអ្ស្រតាមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃកូ្ៃសស្រចីៃាងសគសបីសស្របៀបសធៀបសៅៃឹងបោត សខត្តដនទ
សទៀត្។ សាថ ៃភាេសៃោះ ែ្ុោះបញ្ហច ងំឱយស ញីថា ៦៥ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់រេ់សៅាមួយកូ្ៃតាមថ្បបស្រគួសារថ្ខមរ 
សហយីក្ា៏ៃ ១៨ភាគរយរេ់សៅគម ៃទីេឹង ឬាមួយសាចញ់ាត្តិ។ េស្រាប់ការអ្បរ់ ំពាក្ក់្ោត លនៃមៃុេសវយ័ចាេ់
ថ្ដលបាៃស ែ្ីយត្បការេាភ េៃប៍ាៃបញ្ចបក់ារេិក្ាស្រតឹ្មថាន ក្អ់្ៃុវទិាល័យ ៃិង ៣៨ភាគរយសទៀត្មិៃធ្លែ ប់បាៃចូល
សរៀៃសសាោះ។ សខត្តកំ្េត្ាៃអ្ស្រតាអ្នក្មិៃបាៃចូលសរៀៃខពេ់ាងសគក្នុងចំសោមសខត្តស្សងៗសទៀត្។  

 
៣.២ រុខងាររូរៅ 

ការេិក្ាបាៃសផ្លត ត្ការចិត្តទុក្ដ្ឋក្ស់ៅសលីមុខងារទូសៅរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ ថ្ដលបាៃេាភ េបថ្ៃថមេីសលី
ការេិៃិត្យសមីលសៅសលីលទធភាេសធវីចលោរាងកាយស្របចានំលង (ADL) ៃិងលទធភាេអាចសស្របីស្របាេ់ឧបក្រណ៍ក្នុងេក្មម
ភាេស្របចានំលង (IADL) សដីមបថី្េវងយល់បថ្ៃថមអំ្េីការសធវីចលោ ៃិងផ្លែ េ់ទីោោ។ សដ្ឋយមិៃគិត្េីអាយុ ៃិងតំ្បៃ់
េិក្ា តារាងខាងសលីបងាា ញថាមិៃាៃមៃុេសវយ័ចាេ់សស្រចីៃសទថ្ដលស្រតូ្វការជំៃួយេីេាជិក្ស្រគួសារ ឬអ្នក្ថ្លទាំ
របេ់េួគគត្់។ សបីសទាោះបីាោ៉ា ងសៃោះក្៏សដ្ឋយ ក្ម៏ៃុេសវយ័ចាេ់សៅថ្ត្ស្រតូ្វការជំៃួយចាបំាចខ់ែោះថ្ដរ។ ៥២ភាគរយ
ាៃការលំបាក្ក្នុងការចាប់កាៃស់លីក្វត្ថុស្សងៗ ៃិង២៧ភាគរយសទៀត្ាៃការលំបាក្សស្រកាក្ សងីប ឬអ្ងគុយចុោះាសដីម 
សហយី២៥ភាគរយស្សងសទៀត្ាៃការលំបាក្ក្នុងការសដីរ ៃិងចុោះកាជំសណតី រ្ងថ្ដរ។ ាៃមៃុេសវយ័ចាេ់មួយចំៃួៃ
អាចស្រតូ្វការជំៃួយក្នុងការសដីរ ឈរ ៃិងសស្របីស្រាមនដចាប់កាៃរ់បេ់របរស្សងៗ។ សបីតាមទិដឋភាេសយៃឌ័រ មៃុេសវយ័
ចាេ់ទាងំបុរេ ៃិងស្តេតីាៃត្ស្រមូវការជំៃួយស្រេសដៀងគន សៅស្រគប់ក្រណីមុខងារទូសៅទាងំអ្េ់។ ាងសៃោះសៅសទៀត្ 
មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងសខត្តបាត្ដំ់បង ៃិងកំ្េត្ាៃត្ស្រមូវការជំៃួយសស្រចីៃក្នុងការសលីក្ដ្ឋក្រ់បេ់ សបីសស្របៀបសធៀប
ាមួយមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ាស្សងសទៀត្។ សបីថ្ ែ្ក្តាមស្រកុ្មអាយុ មៃុេសកាៃថ់្ត្ចាេ់ កាៃថ់្ត្ាៃត្ស្រមូវ
ការសស្រចីៃក្នុងការជួយសស្រាមថ្ស្រជងដល់មុខងារទូសៅរបេ់េួគគត្។់ តារាងខាងសស្រកាមបាៃបងាា ញឱយស ញីថាស្រកុ្មអាយុ
របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សៅថ្ ន្ក្ក្ោត ល (៧០-៧៩ ៃិង៨០-៨៩ឆ្ន )ំ ាៃត្ស្រមូវការជំៃួយមួយចំៃួៃ ៃិងស្រកុ្មអាយុ
ចុងសស្រកាយ (សស្រចីៃាង ៩០ឆ្ន )ំ ាៃត្ស្រមូវការសេញថ្ត្មតង។ ចំថ្ណក្ស្រកុ្មអាយុមៃុេសវយ័ចាេ់វយ័សក្មង (៦០-៦៩
ឆ្ន )ំ សៅថ្ត្ាៃេក្មមភាេរេ់រសវកី្ ៃិងមិៃចាបំាចា់ៃត្ស្រមូវការថ្លទាសំស្រចីៃសោោះសទ។  
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មុខងាររាងកាយ េរុប 

សភទ ទីតាងំេិក្ា ស្រក្ុមអាយុ 
បុរេ ស្តេតី ភនំសេញ បាត់្ដំបង ក្ំេង់ចាម នស្រេថ្វង ក្ំេត្ ៦០-៦៩ ៧០-៧៩ ៨០-៩០ >៩០ 

មុខងារទូសៅ 
សដីរ ២០ ២១  ១៩  ១៥  ១៨  ១៥  ១៣  ៤០  ១១ ២៣ ៣៤  ៧៥  
សលីក្វត្ថុ ៥២ ៤៤ ៥៦  ៤៧  ៦០ ៤៧  ៤៥  ៦៤ ៤២  ៦០ ៦២ ១០០  
crouching/squat ២៧ ២៦ ២៧ ៣២  ២៣  ១៨  ១៦ ៤៥  ១៨ ៣០ ៤៣  ១០០  
ឈរ ១៨ ១៨ ១៨  ១៥  ១៥  ១១  ៩ ៤១ ៨ ២០ ៣៨  ៧៥  
សស្របីស្រាមនដសលីក្វត្ថុ ១៦ ១៤  ១៦  ១៥  ១៣  ៣  ១១ ៣៨  ១២ ១៤ ២៦   ៥០ 
សដីរសឡងីចុោះកាជំសណតី រ ២៥ ២៦ ២៤  ២៦  ៣០  ២០  ១៣  ៣៦  ១៤  ២៧  ៤៩  ៧៥  

 

៣.៣ ការម្បតិបតិតសករមភាព ADL និង IADL 
លទធ្លសៅក្នុងតារាងខាងសស្រកាម បាៃបងាា ញថាមិៃាៃមៃុេសវយ័ចាេ់សស្រចីៃសទសៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ាថ្ដល

ស្រតូ្វការជំៃួយេស្រាបេ់ក្មមភាេាេក្មមស្របចានំលងរបេ់េួក្សគ។ សៅក្នុងចំសោមេក្មមភាេទាងំអ្េ់សៃោះ ាៃមៃុេស
វយ័ចាេ់ ៤ភាគរយ ៃិង៧ភាគរយថ្ដលាៃមិៃអាចហូបអាហារ ៃិងសេែៀក្ពាក្់សដ្ឋយខែួៃឯងបាៃ។ ការហូបអាហារ
គឺាេក្មមភាេាមូលដ្ឋឋ ៃសាមញ្ញ សហយីស្របេិៃសបីមៃុេសវយ័ចាេ់មិៃអាចសធវីេក្មមភាេសៃោះបាៃ សោោះាៃៃ័យថា
េួក្គត្់ៃឹងស្របឈមបញ្ហា ាសស្រចីៃសទៀត្។ ទាក្ទ់ងៃឹងស្របតិ្បត្តិសៅការចូលបៃោបទឹ់ក្ (បងគៃ់) ការងូត្ទឹក្ ៃិងការបសោោ
របងតូ់្ចៃិងធំ ាៃមៃុេសវយ័ចាេ់េី ៧សៅ១១ភាគរយាៃការលំបាក្ក្នុងការស្របតិ្បត្តិ ៃិងស្រគបស់្រគងៃូវេក្មមភាេ
ទាងំសៃោះ។ សបីតាមស្រកុ្មសភទ ស្តេតីវយ័ចំោេ់ាៃការលំបាក្ខាែ ងំាងបុរេក្នុងស្រគបស់្រគង ៃិងអ្ៃុវត្តៃូវេក្មមភាេមូល
ដ្ឋឋ ៃ (ADL) ទាងំសោោះ។ ាមួយគន សៃោះ្ងថ្ដរ លទធ្លបញ្ហជ ក្់ថាស្តេតីវយ័ចំោេ់េី ៨សៅ១២ភាគរយស្រតូ្វការជំៃួយ 
ៃិងមិៃអាចស្របតិ្បត្តិេក្មមភាេដូចាងូត្ទឹក្ ចូលបៃោប់ទឹក្ បត្ស់ជីងតូ្ច ៃិងបត្ស់ជីងធំាសដីម។ សបីថ្ ែ្ក្តាមត្ំបៃ់
េិក្ា មៃុេសវយ័ចាេ់សស្រចីៃាង ២០ភាគរយសៅក្នុងសខត្តកំ្េត្ស្រតូ្វការជំៃួយសស្រចីៃាងអ្នក្ស្សងៗសទៀត្េស្រាប់ការ
លទធ្លសធវីចលោរាងកាយស្របចានំលង (ADL) ាទូសៅ។ ការហូបអាហារខែួៃឯងាៃអ្ស្រតាទាបក្នុងចំសោមេក្មមភាេ
ស្សងៗសទៀត្សៅក្នុងសខត្តកំ្េត្ ប៉ាុថ្ៃតអ្ស្រតាសៃោះខពេ់សបីសស្របៀបសធៀបាមួយសខត្តដនទសទៀត្។ សបីតាមស្រកុ្មអាយុ លទធ្ល
ស្រតូ្វបាៃសគេសងេត្ស ញីថាមៃុេសវយ័ចាេ់ចាបេី់ ៨០សៅ៩០ឆ្ន ាំៃអ្ស្រតាងាយស្របឈមសៅៃឹងការលំបាក្ស្សងៗ
សៅក្នុងការអ្ៃុវត្តេក្មមភាេាេក្មមស្របចានំលងដូចាចូលបៃោបទឹ់ក្ (បងគៃ)់ សេែៀក្ពាក្ ់ ៃិងការបសោោ របង់្ ងថ្ដរ។ 
ប៉ាុថ្ៃតសបីសស្របៀបសធៀបសៅស្រកុ្មអាយុស្សងសទៀត្ មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុចាបេី់ ៩០ឆ្ន សំឡងីាៃេិការភាេខពេ់
ក្នុងការសស្រកាក្េីថ្ស្រគ។ 
  
តារាងទី 4៖ លទធភាេ ADL ៃិង IADL របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ 

លរធភាពរធវើចលនារាង
កាយម្បចានំែៃ (ADL) 

  
េរុប 

រភ្រ រីតាងំសកិា ម្ករុអាយ ុ

បុរេ ស្តេតី ភេ បដ ក្ច េវ ក្េ ៦០-៦៩ ៧០-៧៩ ៨០-៩០ >៩០ 

៣១៦ ៩៧ ២១៩ ៦៨ ៦០ ៦៦ ៦៤ ៥៨ ១៥៤ ១១១ ៤៧ ៤ 
ងូត្ទឹក្ ៨% ៥% ៩% ១% ៥% ២% ៦% ២៨% ៦% ៥% ១៩% ២៥% 
សេែៀក្ពាក្ ់ ៧% ៥% ៨% ៤% ៥% ០% ៥% ២២% ៤% ៦% ១៧% ២៥% 
ចូលបៃោប់ទឹក្ ៩% ១០% ៩% ៣% ៨% ៥% ៦% ២៦% ៦% ៥% ២៨% ២៥% 
សស្រកាក្េីថ្ស្រគ ឬអ្ស្រងឹង ១១% ១១% ១១% ៦% ៧% ៦% ៦% ៣១% ៤% ១៤% ២៣% ៥០% 
ស្រគប់ស្រគងការបសោោ របង់ 
(សោមៃិងោមក្) 

១១% ៩% ១២% ៦% ១២% ៥% ៩% ២៨% ៧% ១១% ២៦% ២៥% 

ហូបបាយខែួៃឯង ៤% ៤% ៤% ៣% ០% ៣% ៣% ១២% ២% ៥% ១១% ០% 
លរធភាពអាចរម្បើម្បាសឧ់បករណ៍កនងុសករមភាពម្បចានំែៃ (IADL) 
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ដ្ឋេំែ ៣៨% ៥១% ៣៣% ២៨% ៣៣% ៣៩% ៤២% ៥០% ២៩% ៤០% ៦៦% ៥០% 
ស្រគប់ស្រគងហរិញ្ញវត្ថុ ៣៤% ៤១% ៣០% ៤៦% ៣៣% ២១% ២៣% ៤៥% ៣០% ៣៣% ៤៧% ២៥% 
សលបថាន  ំ ១៤% ១២% ១៥% ១២% ៨% ១២% ៩% ២៩% ១១% ១៤% ១៩% ៥០% 
សបាក្គក្់េំសលៀក្បំពាក្់ ៣៧% ៤៧% ៣២% ៤០% ៣៥% ៣៦% ៣១% ៤៣% ៣០% ៤១% ៥៣% ២៥% 
សធវីការងារ ោ្ោះ ៣៣% ៣៨% ៣១% ៣៥% ៣០% ២០% ២៥% ៥៩% ២៣% ៤០% ៤៧% ៧៥% 
សៅ្ារ ៥០% ៤២% ៥៣% ៤១% ៤៣% ៥៥% ៤៥% ៦៧% ៣៦% ៥៧% ៧៧% ១០០% 
ស្រគប់ស្រគងការសធវដំីសណីរខែួៃឯង ៤៦% ៣៣% ៥១% ៤៣% ៤០% ៤១% ៤៤% ៦២% ៣១% ៥៤% ៦៨% ១០០% 

េាគ ល់៖ ភេ=ភនំសេញ  ដប=បាត់្ដំបង     ក្ច=កំ្េង់ចាម        េវ=នស្រេថ្វង    ក្េ=ក្ំេត្ 
 

េស្រាប ់IADL វញិ ាទូសៅលទធ្លបងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ស្របាណេី ៣៣សៅ៥០ភាគរយជួបស្របទោះៃូវ
ការលំបាក្សស្រចីៃក្នុងស្របតិ្បត្តិេក្មមភាេេមុគសាម ញថ្ ន្ក្រាងកាយ ៃិង ែ្ូវចិត្ត ថ្ត្ាៃថ្ត្ ១៤ភាគរយប៉ាុសោណ ោះថ្ដលមិៃ
អាចសលបថាន សំដ្ឋយខែួៃឯងបាៃ។ លទធ្លសៃោះអាចឱយសយងីយល់បាៃថាមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងស្រកុ្មអាយុេី ៧០-
៩០ឆ្ន  ំ ៃិងសស្រចីៃាង៩០ឆ្ន សំ្រតូ្វការជំៃួយសស្រចីៃក្នុងការអ្ៃុវត្តៃូវេក្មមភាេ IADL របេ់េួក្គត្។់ បថ្ៃថមេីសលីសៃោះ 
ស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុេី៦០-៧០ឆ្ន កំ្ា៏ៃត្ស្រមូវការស្របហាក្ស់្របថ្ហលគន ថ្ដរដូចសៅៃឹងស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ក្
ោត ល ៃិងវយ័ចាេ់ៗ។  

សបីថ្ ែ្ក្សៅសលីថ្ ន្ក្សយៃឌរ័ លទធ្លបញ្ហជ ក្់ោ៉ា ងចាេ់ថាបុរេវយ័ចំោេ់ាៃត្ស្រមូវការជំៃួយសស្រចីៃ
ចំសពាោះេក្មមភាេដ្ឋេំែ សដីរ្ារ សបាក្គក្់ ទុក្ដ្ឋក្់ស្របាក្់កាក្ ់សធវីកិ្ចចការ ោ្ោះ ៃិងការស្រគបស់្រគងការសធវីដំសណីរា សដីម។ 
ប៉ាុថ្ៃតាៃបុរេវយ័ចំោេ់តិ្ចតួ្ចោេ់ថ្ដលស្រតូ្វការជំៃួយសលីេក្មមភាេសលបថាន សំដ្ឋយខែួៃឯង។ សបីសស្របៀបសធៀប
សៅៃឹងបុរេ ស្តេតីវយ័ចំោេ់ ៥៣ភាគរយាៃការលំបាក្សស្រចីៃសលីការសធវីដំសណីរសៅ្ារថ្ក្បរៗភូមិ ៃិង៥១ភាគរយ
ស្របឈមៃឹងការសស្របីស្របាេ់មសធាបាយមួយចំៃួៃក្នុងការសធវីដំសណីរសៅមក្។ ៣០-៣៣ភាគរយនៃស្តេតីវយ័ចំោេ់ាៃ
េិការភាេ ៃិងស្រតូ្វការជំៃួយថ្ ន្ក្ដ្ឋេំែ ទុក្ដ្ឋក្់ស្របាក្់កាក្ ់ សបាក្គក្ ់ ៃិងសធវីការងារ ោ្ោះ។ សដ្ឋយាៃអ្ស្រតាភាគរយ
ស្របហាក្ស់្របថ្ហលៃឹងបុរេ ១៥ភាគរយនៃស្តេតីវយ័ចំោេ់មិៃអាចសលបថាន បំាៃសដ្ឋយខែួៃឯងសោោះសទ។ េស្រាបស់្រកុ្ម
មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុចាបេី់៩០ឆ្ន សំឡងីមិៃអាចសធវីអ្វីបាៃសទដូចាការសដីរ្ារ ៃិងការស្រគបស់្រគងការសធវី
ដំសណីរសដ្ឋយខែួៃឯងក្តី។ សបីថ្ ែ្ក្តាមភូមិសាស្តេត សខត្តកំ្េត្ាសខត្តថ្ដលាៃ   អ្ស្រតាខពេ់នៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រតូ្វ
ការជំៃួយសស្រចីៃក្នុងការស្របតិ្បត្តិៃូវេក្មមភាេ ADL។ ារមួ ស្រកាហវកិ្ខាងសស្រកាមេសងខបថាាៃមៃុេសវយ័ចាេ់តិ្ចតួ្ច
ោេ់ថ្ដលស្រតូ្វការជំៃួយេស្រាបេ់ក្មមភាេ ADL ប៉ាុថ្ៃត ោ្ុយសៅវញិេួក្គត្់ស្រតូ្វការជំៃួយសស្រចីៃក្នុងការស្រទស្រទង់
េក្មមភាេ IADL។    

ការវាយត្នមែៃូវការស្របតិ្បតិ្ត ADL ៃិង IADL ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់បងាា ញឱយស ញីោ៉ា ងចាេ់អំ្េី
េិការភាេសៅក្នុងចំសោមគំរូេំោក្ទាងំអ្េ់ថ្ដលបាៃេាភ េៃ។៍ មិៃាៃក្រណីេិការភាេរាងកាយ (ឧ. ជៃ
េិការ) សដ្ឋយសារឧបបទោវសហតុ្ោមួយសោោះសទ។ លទធភាេក្នុងការស្របតិ្បត្តិ ADL ្តល់ាស្រក្បខណឌ ឬការយល់ដឹងា
មូលដ្ឋឋ ៃក្នុងវាយត្នមែអំ្េីេមត្ថភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងការរេ់សៅសដ្ឋយឯក្រាជយ - ថាសតី្េួក្គត្ស់្រតូ្វការជំៃួយ 
ឬេឹងថ្ ែ្ក្សៅសលីអ្នក្ដនទោ៉ា ងោ (Holland, Jenkins, Solomon & Whittam, 2003 as cited in 
Gebreyohannis & Kharel, 2012)។ ការស្របតិ្បតិ្តេក្មមភាេសដ្ឋយេឹងថ្ ែ្ក្ ឬមិៃេឹងថ្ ែ្ក្សៅសលីអ្នក្ដនទក្នុងការ
រេ់សៅ គឺអាស្រេ័យ្ងថ្ដរសៅតាមអាយុ សភទ ៃិងសាថ ៃភាេេុខភាេៃិងជមងឺ។ លទធ្លារមួបញ្ហជ ក្់ថាមៃុេសវយ័
ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ាាៃស្របាណា ៨០ភាគរយមិៃស្រតូ្វការជំៃួយាមូលដ្ឋឋ ៃសទេស្រាបក់ាររេ់សៅសដ្ឋយឯក្
រាជយរបេ់េួក្គត្។់   

ការេិក្ាអំ្េីលទធភាេក្នុងការស្របតិ្បតិ្ត IADL សៅក្នុងការេិក្ាសៃោះ គឺេំសៅេិៃិត្យសមីលអំ្េីជំោញរេ់សៅ
សដ្ឋយឯក្រាជយថ្ដលាទូសៅាៃលក្ខណៈេមុគសាម ញាងេក្មមភាេមូលដ្ឋឋ ៃេស្រាបក់ាររេ់សៅស្របចានំលង (ADLs)។ 
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េិត្ោេ់ ការថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់ាៃការលំបាក្ ស្រេបសេលថ្ដលអាយុកាៃថ់្ត្ាៃវឌឍោការសឡងីថ្ដលអាចសធវីឱយ
េួក្គត្់ស្របឈមៃឹងជមងឺរុានំរ ៉ាាសស្រចីៃ ៃិងបងេឱយាៃសាថ ៃភាេេុខភាេធងៃធ់ងរ ឬអាចេស្រាក្េាបាលសៅមៃោីរសេទយ 
ថ្ដលសាថ ៃការណ៍សៃោះប៉ាោះពាល់ដល់េមត្ថភាេរបេ់េួក្គត្ក់្នុងការស្របតិ្បត្តិការងារ ឬេក្មមភាេឯក្រាជយចាបំាច់ផ្លោ ល់
ខែួៃមួយចំៃួៃ (Graf, 2009)។  ាទូសៅេក្មមភាេេំខាៃ់ៗ ចំៃួៃ ៨ថ្ដលស្រតូ្វយក្មក្េិក្ាេស្រាប់ការវាេ់េោង់
េមត្ថភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សដ្ឋយថ្ ែ្ក្សលីក្ស្រមិត្ IADLs របេ់ Lawton។ ស្រកុ្មស្តេតីវយ័ចំោេ់ស្រតូ្វបាៃវាយត្នមែ
សៅស្រគបេ់ក្មមភាេទាងំ៨។ េស្រាបស់្រកុ្មបុរេវយ័ចំោេ់វញិ េក្មមភាេដូចាសរៀបចំអាហារ សធវីកិ្ចចការ ោ្ោះ ៃិងការ
សបាក្គក្មិ់ៃស្រតូ្វបាៃវាយត្នមែសៅសលីេមត្ថភាេរបេ់េួក្គត្ស់ទ។ មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំអ្េ់សៃោះស្រត្ូវបាៃវាយត្នមែ
តាមរយៈការ ត្ល់េិៃោុសៅតាមេមត្ថភាេខពេ់សៅក្នុងេក្មមភាេៃីមួយៗ។ េស្រាបស់្តេតី េិៃោុ ០ ាៃាៃយ័ថាាៃ
េក្មមភាេតិ្ចតួ្ច ៃិងស្រតូ្វេឹងថ្ ែ្ក្អ្នក្ដនទសស្រចីៃ ៃិងរហូត្ដល់េិៃោុ ៨ ាៃាៃយ័ថាាៃេក្មមភាេសស្រចីៃ ៃិងាៃ
ឯក្រាជយភាេសលីការងារ។ ចំថ្ណក្បុរេស្រតូ្វវាយត្នមែស្រតឹ្មថ្ត្េិៃោុេី ០សៅដល់៨ ថ្ត្ប៉ាុសោណ ោះ (Ibid, p. 59)។   

 
តារាងទី 5៖ ការវាយត្នមែការស្របតិ្បតិ្ត ADL ៃិង IADL  
ការវាយត្នមែការស្របតិ្បតិ្ត បុរេ 

(%) 
ស្តេត ី(%) 

េក្មមភាេ ADL 
េឹងថ្ ែ្ក្ទាងំស្រេុង (ាៃេិការភាេ) ០ ៣ 
ស្រតូ្វការជំៃួយេស្រាបេ់ក្មមភាេេី ៤សៅ៥េក្មមភាណ 

• សស្រកាក្េីថ្ស្រគ ឬអ្ស្រងឹង  
• ស្រគបស់្រគងការបសោោ របង ់(សោមៃិងោមក្)  
• ចូលបងគៃ ់ 
• ងូត្ទឹក្  
• សេែៀក្ពាក្ ់ 

៥ ៥ 

ស្រតូ្វការជំៃួយេស្រាបេ់ក្មមភាេ ១ាមូលដ្ឋឋ ៃ  
• ការហូបអាហារសដ្ឋយខែួៃឯង  

៤ ៤ 

មិៃស្រតូ្វការជំៃួយ (ាៃឯក្រាជយភាេ) ៨១ ៧៩ 
េក្មមភាេ IADL 
េឹងថ្ ែ្ក្ទាងំស្រេុង (ាៃេិការភាេ) ៧ ៦ 
ស្រតូ្វការជំៃួយភាគសស្រចីៃេស្រាបេ់ក្មមភាេេី ៤សៅ៦េក្មមភាេ 

• សដីរ្ារ  
• សធវកិី្ចចការ ោ្ោះ  
• សបាក្គក្េ់សំលៀក្បពំាក្ ់ 
• ដ្ឋេំែ 
• សធវដំីសណីរ 
• ស្រគបស់្រគងហរិញ្ញវត្ថុ 

២៦ ៣០ 

ស្រតូ្វការជំៃួយសស្រចីៃេស្រាបេ់ក្មមភាេ ១  ១២ ១៥ 
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• សលបថាន សំដ្ឋយខែួៃឯង  
មិៃស្រតូ្វការជំៃួយ (ាៃឯក្រាជយភាេ) ២៨ ៣២ 

 

តារាងខាងសលីវាយត្នមែៃូវត្ស្រមូវការជំៃួយេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងការស្របតិ្បតិ្តៃូវេក្មមភាេ ADLៃិង
IADL របេ់េួក្គត្។់ លទធ្លាៃភាេសជឿាក្់ថាមៃុេសវយ័ចាេ់ភាគសស្រចីៃសលីេលបថ់្ដលបាៃេាភ េអាចាៃ
លទធភាេសដ្ឋយខែួៃឯងក្នុងការស្រគបស់្រគងេក្មមភាេ ADL ប៉ាុថ្ៃតបុរេវយ័ចំោេ់ភាគសស្រចីៃាៃឯក្រាជយភាេលែាងស្តេតី
វយ័ចំោេ់។ អ្ស្រតា៥ភាគរយ ដូចគន េស្រាបស់្រក្ុមបុរេៃិងស្តេតីវយ័ចំោេ់េុទធថ្ត្ស្រតូ្វការជំៃួយសស្រចីៃសៅសលី
េក្មមភាេេី ៤-៥ េក្មមភាេថ្ដរ ៃិងស្រេបសេលថ្ដលាៃថ្ត្ ៤ភាគរយប៉ាុសោណ ោះេស្រាបស់្រកុ្មទាងំេីរថ្ដលស្រតូ្វការ
ជំៃួយសស្រចីៃសៅសលីេក្មមភាេមូលដ្ឋឋ ៃដូចាការហូបអាហារសដ្ឋយខែួៃឯង។ សទាោះបីាោ៉ា ងសៃោះក្ស៏ដ្ឋយ េស្រាប់
េក្មមភាេ IADL លទធ្លបងាា ញថា ៣២ភាគរយនៃស្តេតីវយ័ចំោេ់ ៃិង ២៨ភាគរយនៃបុរេវយ័ចំោេ់មិៃ
ចាបំាច់ស្រតូ្វការការថ្ណោ ំ ឬជំៃួយសស្រចីៃក្នុងស្របតិ្បត្តិេក្មមភាេោោ ៃិងការស្របាស្រេ័យទាក្់ទងាមួយមៃុេសថ្ដល
សៅជំុវញិសឡយី។  ប៉ាុថ្ៃតាៃមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំេីរសភទភាគសស្រចីៃ (ឧ. ២៦ភាគរយេស្រាបបុ់រេ ៃិង៣០ភាគរយ
េស្រាបស់្តេតី) ាៃេិការភាេេស្រាបេី់ ៤-៦េក្មមភាេ សហយីាៃថ្ត្១២ ៃិង១៥ភាគរយប៉ាុសោណ ោះមិៃអាចស្របតិ្បត្តិ
េក្មមភាេមូលដ្ឋឋ ៃបាៃដូចាការសលបថាន សំដ្ឋយខែួៃឯងាសដីម។ សបីសស្របៀបសធៀបសៅៃិងេក្មមភាេស្សងៗសទៀត្របេ់ 
ADL សគេសងេត្ស ញីថាាៃមៃុេសវយ័ចាេ់ាសស្រចីៃថ្ដលស្របតិ្បត្តិ IADL មិៃាៃលទធភាេទាល់ថ្ត្សសាោះក្នុងការ
ស្រគបស់្រគងៃូវេក្មមភាេោោរបេ់ខែួៃបាៃ។ 

ស្រកាហិវក្ខាងសស្រកាមចងែុលបងាា ញបៃតថាភាគសស្រចីៃសលីេលបន់ៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េសៅស្រគប់
តំ្បៃេ់ិក្ា ៃិងស្រគបស់្រកុ្មអាយុាៃេមត្ថភាេក្នុងការស្រគបស់្រគងៃូវេក្មមភាេ ADL ៃិង IADL របេ់េួក្គត្់បាៃ។ 
សស្រចីៃាពាក្់ក្ោត លនៃបុរេ ៃិងស្តេតីវយ័ចំោេ់ទាងំអ្េ់បងាា ញេញ្ហញ ណតិ្ចតួ្ចនៃេិការភាេរបេ់េួក្គត្ក់្នុង
ការស្របតិ្បតិ្ត ADL ៃិងIADL។ លទធ្លរតឹ្ថ្ត្បញ្ហជ ក្់ថាស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចំោេ់វយ័សក្មងាៃសាថ ៃភាេេក្មមាងស្រកុ្ម
អាយុស្សងៗសទៀត្ក្នុងការស្របតិ្បតិ្ត ADL ៃិងIADL សហយីស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចំោេ់ក្ោត ល ៃិងចាេ់ៗាៃេភាេទៃ់
សខាយាលំដ្ឋប ់ ៃិងស្រតូ្វការជំៃួយសស្រចីៃសៅដំោក្់កាលវយ័ចុងសស្រកាយរបេ់េួក្គត្។់ សទាោះបីាោ៉ា ងោក្៏សដ្ឋយ 
សៅសេលថ្ដលេិៃិត្យសមីលៃូវេិៃោុរបេ់ ADL ៃិងIADL លទធ្លបងាា ញថាស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំេីរសភទទាមទារៃូវ
ជំៃួយ ៃិងការជួយគពំារេស្រាបេ់ក្មមភាេមួយចំៃួៃ ប៉ាុថ្ៃតស្រកុ្មស្តេតីវយ័ចំោេ់ាៃត្ស្រមូវការជំៃួយខពេ់ាងថ្្នក្ដ្ឋំ
េែ ស្រគបស់្រគងហរិញ្ញវត្ថុ សបាក្គក្េ់ំសលៀក្បំពាក្ ់ ឬការសធវីកិ្ចច ោ្ោះ សដ្ឋយសារថ្ត្ស្តេតីទាងំសៃោះាៃអាយុរេ់សៅយូរាង
បុរេ (ឧ. ចាេ់សេក្មិៃអាចសធវីអ្វីបាៃ)។     
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ស្រកាហវកិ្ទី 2៖ ភាគរយនៃការវាយត្នមែឯក្រាជយភាេសៅសលីេក្មមភាេ ADL ៃិងIADL (សដ្ឋយស្រក្ុមអាយុ) 

 
 

៣.៤ ការររើលរឃើញ និងសាត ប់លរឺបសរ់នុសសវ័យចាស ់
មៃុេសវយ័ចាេ់សចៀេមិៃ្ុត្េីការស្របឈមមុខៃិងបញ្ហា សមីលស ញី ៃិងការសាត ប់លឺសៅសេលថ្ដលេួក្គត្់

កាៃថ់្ត្វយ័ចសស្រមីៃចាេ់សៅ។ មៃុេសវយ័ចាេ់ៃឹងបាត្់បង់ៃូវេមត្ថភាេខាងវញិ្ហញ ណក្នុងការសមីលស ញី ៃិងសាត ប់លឺ
ៃូវសរឿងរា៉ា វជំុវញិខែួៃ សហយីការខវោះខាត្េមត្ថភាេសៃោះបាៃរារាងំេួក្គត្េី់ការរេ់សៅស្របក្បសដ្ឋយផ្លក្េុខភាេ។ លទធ
្លេីការេិក្ាបងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ ៧៧ភាគរយសៅាៃេុខភាេាទំា ំ ៃិងអាចសាត បល់ឺបាៃ សហយីាៃថ្ត្ 
៥២ភាគរយប៉ាុសោណ ោះថ្ដលអាចសៅសមីលស ញីបាៃលែ។ េស្រាបក់្រណីទាងំេីរសៃោះ ស្រកុ្មស្តេតីវយ័ចំោេ់ភាគសស្រចីៃមិៃ
េូវាៃបញ្ហា ស្របឈមសៃោះសស្រចីៃសទ។ ាៃថ្ត្ ១សៅ២ភាគរយនៃស្រកុ្មស្តេតីវយ័ចំោេ់ថ្ដលសាត បមិ់ៃលឺ ឬសេោីរថ្ត្ លែង់។ 
េស្រាប់ការសមីលស ញីវញិ មៃុេសវយ័ចាេ់ភាគសស្រចីៃទទួលរង្លវបិាក្ស្រគបក់្ស្រមិត្ សហយីាៃថ្ត្ ១០ភាគរយ
ប៉ាុសោណ ោះថ្ដលសេោីរថ្ត្សមីលមិៃស ញី។ ារមួមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េសស្រចីៃថ្ត្សមីលមិៃស ញីាងសាត បល់ឺ។   
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េក្មមភាេ IADL
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1-A ចូលបងគៃ់
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1-A ហូបអាហារខែួៃឯង
េក្មមភាេ ADL

% ននការវាយតនរលឯករាជយភាពរៅរលើសករមភាព ADL និងIADL 

អាយុ ៦០-៦៩
អាយុ ៧០-៧៩
អាយុ ៨០-៨៩
អាយុ >=៩០
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ស្រកាហវកិ្ទី 3៖ ការស្របឈមសៅៃិងការសមីលស ញីៃិងសាត បល់ឺក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់តាមស្រក្ុមសភទ 

 
 

សបីតាមស្រកុ្មអាយុ ៣៩ភាគរយ ៃិង៣០ភាគរយនៃស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុេី៦០-៦៩ឆ្ន  ំៃិង ២៦ភាគរយ
ៃិង១៥ភាគរយនៃស្រកុ្មអាយុេី៧០-៧៩ឆ្ន សំៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ា មិៃាៃការលំបាក្ថ្ ន្ក្េមត្ថភាេសមីលស ញីៃិងសាត
បល់ឺសទ។ ាៃថ្ត្ ១ភាគរយប៉ាុសោណ ោះនៃស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងស្រកុ្មអាយុចាេ់ៗ (សពាល ៨០-៩០ឆ្ន  ំៃិងសលីេ
៩០ឆ្ន )ំ ថ្ដលមិៃាៃបញ្ហា េីការសមីលស ញី ៃិងសាត ប់លឺសៃោះ។ លទធ្លសៃោះបាៃ ែ្ុោះបញ្ហច ងំថាមៃុេសកាៃថ់្ត្ចាេ់ 
កាៃថ់្ត្ស្របឈមសៅៃិងេិការភាេថ្ ន្ក្ចុក្ខវញិ្ហញ ណ ៃិងសសាត្វញិ្ហញ ណ។ សៅក្នុងចំសោមស្រកុ្មអាយុទាងំអ្េ់ មៃុេសវ ័
យចាេ់ងាយៃឹងស្របឈមសៅៃិងបញ្ហា នៃការសមីលស ញីាងការសាត បល់ឺ។ 
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សេោីរថ្ត្សមីលមិៃស ញី ឬខាវ ក់្

មិៃាៃការលំបាក្
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សេោីរថ្ត្សាត ប់មិៃលឺ

សាត ប់មិៃលឺសសាោះ ឬលែង់
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ការម្បឈររៅនិងការររើលរឃើញ និងការសាត ប់លកឺនងុចំរណាររនុសសវ័យ
ចាសត់ារម្កុររភ្រ

ស្តេតី
បុរេ
% ារមួ
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ស្រកាហវកិ្ទី 4៖ការស្របឈមសៅៃិងការសមីលស ញីៃិងសាត បល់ឺក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់តាមស្រកុ្មសភទ

 
៣.៥ អាហារបូតថរភ  

អាហារូបត្ថមភាៃសារៈេំខាៃ់ោេ់េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ក្នុងការរក្ាៃូវថាមេលកំ្ោងំទបទ់ល់ៃិង
ស្របសភទជមងឺមួយចំៃួៃ ៃិងដំសណីរវវិត្តៃន៍ៃភាេចាេ់ជរា។ អាហារូបត្ថមភបាៃកំ្ណត្់ៃូវេុខាលភាេរបេ់មៃុេស      វ ័
យចាេ់ សហយីស្រតូ្វបាៃវាយត្នមែតាមរយៈការេិៃិត្យសមីលៃូវការបរសិភាគអាហារ ៃិងេាេភាេអាហារស្របចានំលង។ 
លទធ្លេីការេិក្ាបញ្ហជ ក្់ថាាទូសៅមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំបុរេ ៃិងស្រេីតបរសិភាគអាហារេីរសេលក្នុងមួយនលង ប៉ាុថ្ៃតស្តេតីវ ័
យចំោេ់អាចបរសិភាគអាហាររហូត្ដល់សៅស្របាសំេល។ របបអាហាររបេ់ស្តេតីវយ័ចំោេ់សស្រចីៃាៃអាហារតាមសេល
េំខាៃ់ៗ  ៃិងអាហារបោោ ប់បៃសតិំ្ចតួ្ចបថ្ៃថមសទៀត្។ សបីេិៃិត្យសមីលតាមស្រកុ្មអាយុ លទធ្លបញ្ហជ ក្ស់្រេសដៀងគន ថា
ស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុសក្មង ៃិងចាេ់ក្ោត លបរសិភាគអាហារេីរសេលស្របចានំលង ប៉ាុថ្ៃតរបបអាហារសៃោះាៃ
ការលយចុោះសៅសេលថ្ដលេួក្គត្ក់ាៃថ់្ត្ាៃអាយុចាេ់សៅៗ។ ចំថ្ណក្ស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ចាេ់ជរាបរសិភាគ
អាហារថ្ត្មួយសេលសទសដ្ឋយសារេួក្គត្់ចាេ់សេក្េិបាក្ទំពារ េិបាក្ហូបអាហារ ឬមួយថ្ ន្ក្េួក្គត្់ាៃជមងឺ ឬ
សាថ ៃភាេេុខភាេមិៃេូវលែ។   
 
ស្រកាហវកិ្ទី 5៖ ភាគរយនៃរបបអាហារស្របចានំលងថ្ដលបរសិភាគតាមស្រក្ុមអាយុ ៃិងសភទ 
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មិៃអាចសមីលទូរេសៃ៍បាៃ ប៉ាុថ្ៃតអាចសដីរបាៃសដ្ឋយមៃិស្រត្ូវការជំៃួយ

សេោីរថ្ត្សមីលមិៃស ញី ឬខាវ ក់្

មិៃាៃការលំបាក្
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សាត ប់មិៃលឺសសាោះ ឬលែង់
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ការម្បឈររៅនិងការររើលរឃើញ និងសាត ប់លកឺនងុចំរណាររនុសសវ័យចាស់
តារម្កុរអាយុ

>=៩០
៨០-៨៩
៧០-៧៩
៦០-៦៩
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សៅសេលស្រតូ្វបាៃេួរអំ្េីថាសតី្េួក្គត្ប់រសិភាគអ្វី ៃិងបរាិណប៉ាុោណ  ចសមែីយភាគសស្រចីៃេីមៃុេសវយ័ចាេ់
បងាា ញថាេួក្គត្ប់រសិភាគស្រតី្ បថ្ៃែ ៃិងបាយថ្ដលាស្របសភទអាហារបរសិភាគញឹក្ញាប់ាងសគ សដ្ឋយសារថ្ត្អាហារ
ទាងំសៃោះអាចរក្បាៃងាយ ៃិងេមបូណ៍សៅក្នុងភូមិ។ ទឹក្ាអាហារថ្ដលស្រតូ្វបាៃបរសិភាគាប់ាស្របចាកំ្នុងចំសោម
មៃុេសវយ័ចាេ់សដ្ឋយសារសៃោះាទំោបថ់្ដលស្រតូ្វបរសិភាគទឹក្បោោ បេី់អាហាររចួ។ សាច ់ ថ្ ែ្សឈ ីឬទឹក្សដ្ឋោះសគថ្ដល
ារបបអាហារថ្ដល ត្ល់េុខភាេលែ ាេិសេេេស្រាប់មៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃបរសិភាគតិ្ចតួ្ចោេ់។ ការខក្ខា
សៃោះអាចបោត លមក្េីសាថ ៃភាេសេដឋកិ្ចចផ្លោ ល់ខែួៃ ៃិងស្រគួសារថ្ដលមិៃេូវលែ (ស្រក្) ក្នុងការាៃលទធភាេទិញ
អាហារនលែៗថ្បបសៃោះ។  
 

 
 
 
 
ស្រកាហវកិ្ទី 6៖ ភាគរយនៃេាេភាេអាហារថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់បរសិភាគ 
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បុរេ ស្តេតី ៦០-៦៩ ៧០-៧៩ ៨០-៨៩ >=៩០

% ននរបបអាហារបររិភាគកនងុរួយនែៃសម្ោប់រនុសសវ័យចាស់
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ាការគួរឱយក្ត្េ់ាគ ល់្ងថ្ដរអំ្េីអ្វីថ្ដលស្របសភទស្រកុ្មអាយុស្សងៗគន បរសិភាគសដីមបថី្េវងយល់អំ្េីសាថ ៃភាេ
េុខភាេសៅក្នុងវយ័ចាេ់របេ់េួក្គត្។់ ស្រកុ្មអាយុចាេ់សក្មង ចាេ់ក្ោត ល ៃិងចាេ់ៗបរសិភាគអាហារចស្រមុោះថ្ដល
ាៃេាេភាេស្របហាក្់ស្របថ្ហលគន  ប៉ាុថ្ៃតបថ្ងែមស្រតូ្វបាៃបរសិភាគភាគសស្រចីៃ។ សៅសេលថ្ដលអាយុកាៃវ់វិត្តៃ ៍រាងកាយ
មៃុេសមិៃាៃដំសណីរការសស្រចីៃ សហយីថ្ដលាទូសៅត្ស្រមូវការថាមេលេស្រាបស់្របេៃ័ធដំសណីរការរាងកាយក្ស៏្រត្ូវការ
តិ្ចតួ្ចថ្ដរ។ មា៉ាងសទៀត្ មៃុេសវយ័ចាេ់មួយចំៃួៃកំ្េុងស្របឈមាមួយៃិងជមងឺ ថ្ដលសធវីឱយការបរសិភាគអាហារា
ស្របចាមិំៃអាចស្របតិ្បតិ្តបាៃស្រតឹ្មស្រតូ្វ។ ចាេ់ោេ់ ស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ចាេ់ៗ (អាយុសេមីឬសស្រចីៃាង៩០ឆ្ន )ំ ហាក្់
ដូចាបរសិភាគអាហារចស្រមុោះតិ្ចតួ្ច ប៉ាុថ្ៃតថ្បរាបរសិភាគសស្រចីៃៃូវអាហាររាវៗដូចាទឹក្សដ្ឋោះសគ បថ្ងែម បបរ សភេជជៈប៉ាូវ
កំ្ោងំ ៃិងទឹក្ាសដីម។  
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បុរេ ស្តេតី ៦០-៦៩ ៧០-៧៩ ៨០-៨៩ >=៩០

% ននរនុសសវ័យចាសដ់ដ្លជក់បារ ី

មិៃជក់្
ជក់្

ស្រកាហវកិ្ទី 7៖ ភាគរយនៃេាេភាេអាហារតាមស្រក្ុមអាយុ 

 
 

េស្រាប់ការេិសារសស្រគឿងស្រេវងឹ ៃិងទំោប់ជក្ប់ារ ី លទធ្លបងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ភាគសស្រចីៃមិៃេូវចិត្ត
េិសារសស្រគឿងស្រេវងឹ ៃិងជក្់បារសីទ។  
ស្រកាហវកិ្ទី 8៖ ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលេិសារសស្រគឿងស្រេវងឹៃិងជក្ប់ារ ី

 
 

៣.៦ ពិការភាពដ្នកចងចា ំ
េិការភាេថ្ ន្ក្ចងចាគឺំាបញ្ហា ចមបងេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់។ េំណួរថ្ដលសស្របីស្របាេ់ក្នុងការថ្េវងយល់

អំ្េីេិការភាេសៃោះស្រតូ្វបាៃដក្ស្រេងៃិ់ងថ្ក្េស្រមួលេីការេិៃិត្យេភាេ ែ្ូវចិត្តខាន ត្តូ្ច (MMSE) (Tombaugh & 
Mclntyre, 1992) សដីមបេីិក្ាអំ្េីមុខងារនៃការចងចារំបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលអាចទទួលរង្លវបិាក្សៅសេល
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ថ្ដលវយ័កាៃថ់្ត្ចាេ់ ឬាៃបញ្ហា េុខភាេ។ េំណួរស្របាបីំក្នុងចំសោមេំណួរដបមួ់យស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់ក្នុងការវាេ់
េោងៃូ់វតួ្ោទីចំៃួៃស្របានំៃការចងចាថំ្ដលាៃ ការថ្ណោ ំ (orientation) ការចុោះបញ្ជ ី (registration) ការចាប់
អារមមណ៍ៃិងការគណោ (attention & calculation) ការរលំឹក្សឡងីវញិ ៃិងភាសា។ ដូសចនោះេិៃោុខពេ់បំ្ុត្ ៣០ស្រតូ្វបតូ
រមក្ស្រតឹ្ម ២៧វញិសដ្ឋយសារថ្ត្េំណួរបីថ្ដលាៃមួយេិៃោុមួយេំណួរមិៃស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់សទ។ េំណួរទាងំបីថ្ដល
មិៃស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់សោោះគឺសដ្ឋយសារមៃុេសវយ័ចាេ់ាសស្រចីៃាេិសេេស្តេតីវយ័ចំោេ់សស្រចីៃាបុរេសៅក្នុង
ស្របសទេក្មពុាមិៃសចោះអ្ក្សរ ៃិងាៃការអ្បរ់ទំាប (Royal Government of Cambodia, 2017) សហយីេួក្គត្់អ្នក្
ថ្ដលរេ់រាៃេល់េីរបបថ្ខមរស្រក្ហម។ មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំសៃោះមិៃាៃទំោប់អាៃសេៀវសៅ េរសេរ ៃិងឬគូររូបសទ។ 
សបីថ្ ែ្ក្សៅតាមការវាយត្នមែសដីមរបេ់ អ្នក្ត្បេាភ េៃថ៍្ដលទទួលបាៃេិៃោុ២០ ឬសស្រកាមសៃោះាៃបញ្ហា ស្របឈមសៅ
ៃឹងការបាត្ប់ងក់ារចងចា។ំ សដ្ឋយសារបីេំណួរមិៃស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់ ដូចសៃោះេិៃោុស្រតឹ្ម២១ ឬសស្រកាមសៃោះាេញ្ហញ
បងាា ញៃូវេិការភាេថ្ ន្ក្ចងចា។ំ េិៃោុេី២១ដល់២៧ ាៃៃយ័ថាមៃុេសវយ័ចាេ់សោោះមិៃាៃេិការភាេសទ ៃិងេិៃោុេី 
០ដល់១៥ បងាា ញេីក្ស្រមិត្ធងៃធ់ងរនៃការបាត្ប់ង់ការចងចា ំ សហយីចុងសស្រកាយេិៃោុេី ១៦ដល់២០ បញ្ហជ ក្់េីក្ស្រមិត្
មធយម (Tombaugh & McIntyre, 1992, p. 931)។  

លទធ្លបងាា ញថា៤៧ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េមិៃាៃេញ្ហញ ណ ឬសរាគេញ្ហញោ
មួយអំ្េីេិការភាេថ្ ន្ក្ចងចាសំទ។ សទាោះបីាោ៉ា ងសៃោះក្ស៏ដ្ឋយ មៃុេសវយ័ចាេ់សស្រចីៃាងពាក្់ក្ោត ល (សពាលគឺ 
៥៣ភាគរយ) បាៃបងាា ញៃូវបញ្ហា ស្របឈមសៅៃិងេមត្ថភាេថ្ ន្ក្ចងចា ំស្រេបសេលថ្ដល ១៨ភាគរយក្នុងចំៃួៃាង
ពាក្ក់្ោត លសៃោះបាៃ ែ្ងកាត្ៃូ់វបញ្ហា ធងៃ់ធងរនៃការចងចាសំៃោះ។ េីទិដឋភាេសយៃឌ័រ ៤៦ភាគរយនៃស្រកុ្មបុរេៃិងស្តេតី
ស្រតូ្វបាៃវាយត្នមែថាាៃបញ្ហា ធមមតា ៃិង២៥ភាគរយសទៀត្ក្ំេុងស្របទោះបញ្ហា នៃការចងចាសំៃោះក្ស្រមិត្មធយម។ ាងសៅ
សទៀត្ ១៥ភាគរយនៃស្រកុ្មស្តេតីវយ័ចំោេ់ស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាាៃអ្ស្រតាខពេ់ាងបុរេក្នុងការទទួលរងៃូវេិការភាេ
ថ្្នក្ចងចា។ំ  

សបីតាមស្រកុ្មអាយុ មៃុេសវយ័ចាេ់សក្មង (ឧ. អាយុេី៦០-៦៩ឆ្ន )ំ ាៃ២៣ភាគរយ ាស្រក្ុមធំាងសគបងែេ់
ថ្ដលាៃបញ្ហា នៃការចងចា ំ ប៉ាុថ្ៃតាៃភាគរយតិ្ចាងស្រកុ្មចាេ់ក្ោត ល (សពាល ៧ភាគរយក្នុងចំសោមក្រណី
ធងៃធ់ងរនៃការចងចា)ំ អំ្េីបញ្ហា នៃការចងចាធំងៃធ់ងរ។ េស្រាបស់្រកុ្មចាេ់ ៃិងចាេ់ខាែ ងំ េួក្គត្់ាៃបញ្ហា នៃការចងចាំ
មធយម ៃិងធងៃធ់ងរក្នុងចំសោមស្រកុ្មសៃោះ។ ាងសៃោះសៅសទៀត្សបីេិៃិត្យសមីលតាមតំ្បៃភូ់មិសាស្តេតវញិ សខត្តកំ្េងច់ាម
ាៃេាាស្រត្ខពេ់ាងសគនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃបញ្ហា នៃការចងចា ំ ប៉ាុថ្ៃតសខត្តកំ្េត្ាសខត្តថ្ដលាៃអ្ស្រតាភាគរយ
ខពេ់បំ្ ុត្នៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃបញ្ហា នៃការចងចាធំងៃធ់ងរ។ ចំថ្ណក្ឯសខត្តដនទសទៀត្ាៃអ្ស្រតាក្រណីស្រេសដៀ
ងៗគន  (សពាលគឺ ៣ភាគរយ) ៃិងាៃសាថ ៃភាេនៃការចងចាកំ្ស្រមិត្មធយមថ្ដលាៃ៦ភាគរយេស្រាបរ់ាជធ្លៃី
ភនំសេញ ៤ភាគរយេស្រាបប់ាត្ដំ់បង ៨ភាគរយេស្រាបស់ខត្តនស្រេថ្វង ៃិង៥ភាគរយេស្រាបស់ខត្តក្ំេត្។   
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ស្រកាហវកិ្ទី 9៖ ភាគរយនៃការខូចខាត្ការចងចាកំ្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ 

 
 

៣.៧ ជរៃឺធាល ក់រឹកចិតតកនងុចំរណាររនុសសវ័យចាស ់
ជមងឺធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្តមិៃពាក្េ់ៃ័ធៃិងអាយុសទ។ ការវាេ់ថ្វងក្ស្រមិត្ជមងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត (GDS) ស្រតូ្វបាៃសស្របីស្របាេ់ក្នុង

ការកំ្ណត្់ថ្េវងរក្ជមងឺធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្តក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ ថ្ដលអាចបោត លឱយាៃការប៉ាោះទងគិចសៅសលីរាង
កាយ ការចងចា ំការស្របតិ្បត្តិោោ ៃិងទំោក្ទំ់ៃងេងគម ក្ដូ៏ចាការលយចុោះៃូវគុណភាេជីវតិ្ ៃិងអាចេៃាការធូរ
សេបយីនៃជមងឺដងាេ ត្ស់្សងៗ (Greenberg, 2012)។ លទធ្លេីការេិក្ាស្រតូ្វបាៃបក្ស្រសាយថាេិៃោុេី០-៤េថិត្សៅ
ក្នុងក្ស្រមិត្ធមមតា ៥-៨ក្ស្រមិត្ស្រសាល ៩-១១ក្ស្រមិត្ធងៃធ់ងរ ៃិង១២-១៥ក្ស្រមិត្ធងៃ់ធងរបំ្ុត្ (Greenberg, 2012)។  

សបីថ្ ែ្ក្តាមស្រកាហវកិ្ខាងសស្រកាម ១៧ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ាមិៃាៃបញ្ហា នៃជមងឺធ្លែ ក្់
ទឹក្ចិត្តសទ ថ្ដលសៃោះាៃៃ័យថាេួក្គត្់រេ់សៅសដ្ឋយគម ៃ ឬាៃការស្រេួយបារមភតិ្ចតួ្ចសៅសលីជីវភាេ ៃិងស្រគួសារ។ 
ថ្ត្ ោ្ុយសៅវញិ ៨៣ភាគរយកំ្េុងថ្ត្ាៃជមងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តថ្ដលក្នុងសោោះាៃ ៤៨ភាគរយេថិត្ក្នុងក្ស្រមិត្ស្រសាល ២៧
ភាគរយេថិត្ក្នុងក្ស្រមិត្មធយម ៃិង៨ភាគរយេថិត្ក្នុងក្ស្រមិត្ធងៃធ់ងរ។ សបីថ្ ែ្ក្សៅសលីសយៃឌរ័ ស្តេតីវយ័ចំោេ់ភាគសស្រចីៃ
ាងបុរេេថិត្ក្នុងសាថ ៃភាេធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត ថ្ដលសាថ ៃភាេសៃោះអាចបោត លមក្េីសហតុ្្លមួយចំៃួៃដូចាអាយុថ្វង
ាងបុរេ ាៃបញ្ហា េុខភាេ មិៃាៃេុវត្ថិភាេថ្ ន្ក្ហរិញ្ញវត្ថុផ្លោ ល់ខែួៃៃិងស្រគួសារ ៃិងាៃការទទួលខុេស្រតូ្វកិ្ចចការ
ោ្ោះសស្រចីៃ សបីសទាោះបីាេួក្គត្ក់ាៃថ់្ត្ាៃវយ័ចាេ់ជរាសោោះក្តី។  
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ស្រកាហវកិ្ទី 10៖ ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃជមងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត 

 
 

៣.៨ ការររំោភ្បំពានរលើរនុសសវ័យចាស ់
ការរសំោភបំពាៃគឺាេក្មមភាេសាមញ្ញថ្ដលស្របស្រេឹត្តសឡងីសដ្ឋយសចត្ោ ៃិងអ្សចត្ោសដ្ឋយេាជិក្

ស្រគួសារ អ្នក្ជិត្ខាង ៃិងអ្នក្ដនទសៅសលីមៃុេសវយ័ចាេ់។ េក្មមភាេសៃោះមិៃស្រតឹ្មថ្ត្រខំាៃថ្ ន្ក្រាងកាយប៉ាុសោណ ោះសទ 
ថ្ត្ថ្លមទាងំប៉ាោះទងគិច ែ្ូវចិត្តតាមរយៈការដ្ឋក្់េំពាធ ៃិងការដ្ឋក្កំ់្ហតិ្សលីេិទធិៃិងការផ្លែ េ់ទីរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ 
លទធ្លេីការេិក្ាេសងខបថាាៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ត្ ១៩ភាគរយប៉ាុសោណ ោះថ្ដលមិៃេថិត្សៅក្នុងទស្រមងន់ៃការរសំោភ
បំពាៃោមួយ សហយី៨១ភាគរយបាៃៃិងកំ្េុង ែ្ងកាត្ៃូ់វបទេិសសាធៃដ៍ជូ៏រចត្ស់ៃោះ។ អ្ស្រតានៃស្រកុ្មបុរេៃិងស្តេតី     
វយ័ចំោេ់ហាក្បី់ដូចាបាៃ ែ្ងកាត្់ៃូវបទេិសសាៃស៏ៃោះស្របហាក្ស់្របថ្ហលគន ។ សៅក្នុងចំសោមក្រណីរសំោភបំពាៃ
ថ្ដលបាៃេិក្ា ២៥ភាគរយនៃចសមែីយថ្ដល ត្ល់ឱយបងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ា ៃិងស្រគបស់្រកុ្មអាយុ
ាៃអារមមណ៍ទុក្ខសសាក្ ឬឯការសេោីរថ្ត្ស្រគបស់េលទាងំអ្េ់ ស្រេបសេលថ្ដល ១២ភាគរយមិៃាៃលក្ខណៈាឯក្ជៃ
សៅក្នុង ោ្ោះ។ ចំថ្ណក្ ១០ភាគរយស្សងសទៀត្ស្រតូ្វបាៃកូ្ៃសៅស្របាប់ថាាៃជមងឺ ឬត្ស្រមូវឱយេស្រាក្សៅសលីថ្ស្រគសៅសេល
ថ្ដលេួក្គត្ថ់្ត្អាចក្សស្រមីក្ ឬសដីរបាៃ។ សាថ ៃភាេសៃោះ ែ្ុោះបញ្ហច ងំឱយស ញីៃូវវធីិសាស្តេតថ្បបស្របនេណីបុរាណ ឬា
លក្ខណៈបុគគលសដ្ឋយថ្ឡក្ៗ េស្រាបេ់ាជិក្ស្រគួសារសៅក្នុងស្របសទេក្មពុាក្នុងការបញ្ចុ ោះបញចូលមៃុេសវយ័ចាេ់
មិៃឱយសធវីការអ្វី ឬក្សស្រមីក្ញឹក្ញាបស់េក្ថ្ដលអាចប៉ាោះពាល់ដល់សាថ ៃភាេេុខភាេ ៃិងវយ័ចាេ់របេ់េួក្គត្។់ 
សទាោះបីាោ៉ា ងោក្ស៏ដ្ឋយ ការេិក្ាក្ប៏ាៃក្ត្េ់ាគ ល់ស ញីៃូវចសមែីយភាគសស្រចីៃថ្ដលបងាា ញេីស្របសភទរសំោភ
បំពាៃាទូសៅថ្ដលាៃដូចាាៃអារមមណ៍រខំាៃ ឬមិៃេុខស្រេួល ឬភយ័ខាែ ចាមួយេាជិក្ស្រគួសារ ឬាៃ
អារមមណ៍ថាមិៃស្រតូ្វបាៃសគសគរេ ឬមិៃស្រតូ្វការាសដីម។  

ក្នុងចំសោមក្ស្រមិត្នៃការរសំោភបំពាៃទាងំដបេី់រថ្ដលថ្ណោសំដ្ឋយ Neale AV, 1991 ស្រកាហវកិ្ខាងសស្រកាម
គូេបញ្ហជ ក្ថ់ាាៃក្រណីរសំោភបំពាៃាសស្រចីៃេស្រាប់ក្ស្រមិត្េីរខាងសដីម ថ្ដលក្នុងសោោះបុរេវយ័ចំោេ់ទទួលរង
ការបំពាៃសស្រចីៃាស្តេតីវយ័ចំោេ់ (សពាលគឺ៣០,៩ភាគរយ ៃិង២១,៦ភាគរយេស្រាបបុ់រេក្នុងក្ស្រមិត្ទី១ ៃិងទី
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ជមងឺធ្លែ ក់្ទឹក្ចិត្តក្ស្រមិត្ធងៃ់ធងរ

ជមងឺធ្លែ ក់្ទឹក្ចិត្តក្ស្រមិត្មធយម
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២)។ ប៉ាុថ្ៃតភាគរយនៃបុរេថ្ដលទទួលរងការបំពាៃធ្លែ ក្់ចុោះវញិេស្រាប់ស្របាកំ្ស្រមិត្បោោ ប ់ (សពាលេី ៣សៅ៧)។ ការ
ធ្លែ ក្ចុ់ោះសៃោះបាៃ ែ្ុោះបញ្ហច ងំឱយស ញីថាស្តេតីវយ័ចំោេ់ាសស្រចីៃបាៃទទួលរងៃូវក្រណីរសំោភបំពាៃធងៃធ់ងរេីេំោក្់
មៃុេសថ្ដលសៅជំុវញិេួក្គត្។់ ក្នុងសោោះថ្ដរាៃស្តេតីវយ័ចំោេ់ាន ក្ថ់្ដលាៃអាយុចាបេី់ ៦០៦៩ឆ្ន បំាៃទទួលរង
សស្រគោះធងៃធ់ងរាងសគ។  

 
ស្រកាហវកិ្ទី 11៖ ភាគរយនៃក្រណីរសំោភបំពាៃ 

 
 

ស្រកាហវកិ្ទី 12៖ ភាគរយនៃការរសំោភបំពាៃក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់តាមសភទ 

 
 

សបីថ្ ែ្ក្តាមស្រកុ្មអាយុ លទធ្លបញ្ហជ ក្ថ់ាមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុេី៦០-៨០ឆ្ន ាំស្រក្ុមធំាងសគ
ថ្ដលបាៃ ែ្ងកាត្ប់ទេិសសាធៃរ៏សំោភបំពាៃសស្រចីៃាងសគសបីសស្របៀបសធៀបសៅៃិងស្រកុ្មអាយុស្សងសទៀត្។ ស្រកុ្មអាយុ 

7%

4%

6%

12%

9%

3%

25%

7%

8%

10%

3%

5%

ាៃអារមមណ៍ខាែ ចៃរោាន ក្ស់ៅក្នុ ងស្រគួសារ

កំ្េុងស្រត្ូវបាៃសគប៉ាុងប៉ាងរសំោភបំពាៃ

មិៃស្រតូ្វបាៃ ឬាៃអារមមណ៍ថាសគមិៃសគរេ

ាៃឯក្ជៃភាេតិ្ចត្ចួសៅ ោ្ោះ

ាៃអារមមណ៍មិៃទុក្ចិត្តាមយួមៃុេសភាគសស្រចីៃសៅក្នុ ងស្រគួសារ

សលបថាន សំដ្ឋយខែួ ៃឯងផ្លោ ល់

ាៃអារមមណ៍ទុក្ខសសាក្ ឬឯការ

ាៃអារមមណ៍ដូចសគមិៃស្រតូ្វការ

មិៃអារមមណ៍មិៃស្រេួលាមយួៃិងេាជិក្ស្រគួសារ

ស្រតូ្វបាៃសគស្របាបថ់ាខែួ ៃឈឺ ឬឱយសដក្សលីថ្ស្រគទាងំខែួ ៃមិៃឈឺ ឬសៅអាចក្សស្រមីក្បាៃ

ស្រតូ្វបាៃសគបងខឱំយសធវីអ្វីមយួទាងំខែួ ៃមិៃចងស់ធវី

យក្របេ់អ្វីមយួសដ្ឋយមិៃបាៃស្របាបគ់ត្ឱ់យដឹង 

% ននករណីររំោភ្បំពានតារចររលើយរបសរ់នុសសវ័យចាស់
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ក្ស្រមិត្ ០ ក្ស្រមិត្ ១ ក្ស្រមិត្ ២ ក្ស្រមិត្ ៣ ក្ស្រមិត្ ៤ ក្ស្រមិត្ ៥ ក្ស្រមិត្ ៦ ក្ស្រមិត្ ៧ ក្ស្រមិត្ ៨ ក្ស្រមិត្ ៩ ក្ស្រមិត្ ១០

%ននការររំោភ្បំពានកនងុចំរណាររនុសសវ័យចាសត់ាររភ្រ

បុរេ ស្តេតី
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៨០ឆ្ន សំឡងីទទួលរងៃូវការរសំោភបំពាៃតិ្ចតួ្ច ប៉ាុថ្ៃត ២៥ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ៩០សឡងីថ្បរាាៃ
ក្ស្រមិត្ខពេ់ាងសគ (ចាបេី់ក្ស្រមិត្ស្របាបីំសឡងីសៅ)។ 
 
ស្រកាហវកិ្ទី 13៖ ភាគរយនៃការរសំោភបំពាៃក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់តាមស្រកុ្មអាយុ  

 
 

ការរសំោភបំពាៃសៅសលីមៃុេសវវយ័ចាេ់ស្រតូ្វសគសធវីការេិក្ាៃិងអ្សងេត្ាសស្រចីៃមក្សហយី។ សោក្ Neale AV 
(1991) បាៃបសងេីត្ៃូវក្ស្រមិត្នៃការរសំោភបំពាៃថ្ដលាៃបីក្ស្រមិត្ដូចាការរសំោភបំពាៃផ្លោ ល់ លក្ខណៈងាយរង
សស្រគោះនៃការរសំោភបំពាៃ ៃិងសាថ ៃភាេរសំោភបំពាៃធងៃធ់ងរ។ ក្ស្រមិត្សៃោះបាៃកំ្ណត្ថ់ាសតី្មៃុេសវយ័ចាេ់ាន ក្់ ឬ
ស្រកុ្មមៃុេសមួយស្រកុ្មអាចទទួលរងៃូវការរសំោភបំពាៃក្ស្រមិត្ោ។ តារាងខាងសស្រកាមបងាា ញថាក្នុងចំសោម ៨១
ភាគរយនៃក្រណីរសំោភបំពាៃ ាៃពាក្ក់្ោត លសពាលគឺ ៤៧ភាគរយស្រតូ្វបាៃវាយត្នមែថាេថិត្សៅក្នុងសាថ ៃភាេនៃ
ការរសំោភបំពាៃធងៃ់ធងរ។ ក្រណីរសំោភបំពាៃថ្ដលសកី្ត្ាៃសឡងីញឹក្ញាប់ាងសគគឺមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃឯក្ជៃ
ភាេតិ្ចតួ្ចសៅ ោ្ោះ ឬមិៃស្រតូ្វបាៃឬាៃអារមមណ៍ថាមិៃស្រតូ្វបាៃសគសគរេ ឬាៃអារមមណ៍ថាមិៃទុក្ចិត្តាមួយមៃុេស
ភាគសស្រចីៃសៅក្នុងស្រគួសារ ឬាៃអារមមណ៍ថាសគមិៃស្រតូ្វការ ឬមិៃេូវចុោះេស្រមុងាមួយេាជិក្ស្រគួសារ ៃិងាៃ
អារមមណ៍ខាែ ចៃរោាន ក្ស់ៅក្នុងស្រគួសារាសដីម។  
 
តារាងទី 6៖ ក្ស្រមិត្នៃការរសំោភបំពាៃ 
ក្ស្រមិត្នៃការរសំោភបំពាៃ ភាគរយ 
មិៃាៃការរសំោភបំពាៃ  ១៩ 
ការរសំោភបពំាៃ ៨១ 
ការរសំោភបពំាៃផ្លោ ល ់

• ស្រតូ្វបាៃសគប៉ាុៃប៉ាងរសំោភបពំាៃ 
២៣ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
៦០-៦៩ 57 53 42 43 40 38 43 67 75 50 100
៧០-៧៩ 30 30 40 45 40 38 43 33 0 50 0
៨០-៨៩ 13 18 15 12 16 23 14 0 0 0 0
>=៩០ 0 0 3 0 4 0 0 0 25 0 0
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• ស្រតូ្វបាៃសគស្របាបថ់ាឈឺ ឬឱយសដក្សលីថ្ស្រគទាងំខែួ ៃមិៃឈឺ ឬសៅអាចក្សស្រមីក្បាៃ 
• ស្រតូ្វបាៃសគបងខឱំយសធវីអ្វីថ្ដលខែួ ៃមិៃចងស់ធវី 
• យក្អ្វីមួយមិៃស្របាបឱ់យគត្ដឹ់ង  

លក្ខណៈងាយរងសស្រគោះនៃការរសំោភបពំាៃ  
• សលបថាន សំដ្ឋយខែួ ៃឯង 
• ាៃអារមមណ៍ថាទុក្ខសសាក្ ឬឯការ  

៣០ 

សាថ ៃភាេនៃការរសំោភបពំាៃធងៃធ់ងរ 
• ាៃឯក្ជៃភាេតិ្ចតួ្ចសៅ ោ្ោះ 
• ាៃអារមមណ៍ ឬមិៃស្រតូ្វបាៃសគសគរេ 
• ាៃអាមមណ៍មិៃទុក្ចិត្តាមួយមៃុេសភាគសស្រចីៃសៅក្នុ ងស្រគួសារ 
• ាៃអារមមណ៍ថាសគមិៃស្រតូ្វការ 
• ាៃអារមមណ៍ថាមិៃស្រេួលាមួយេាជិក្ស្រគួសារស្សងសទៀត្ 
• ាៃអាមមរណ៍ខាែ ចៃរោាន ក្ស់ៅក្នុ ងស្រគួសារ 

៤៧ 

 

ស្រកាហវកិ្ទី 14៖ ការរសំោភបំពាៃតាមស្រកុ្មសភទ ៃិងតាមតំ្បៃេ់ិក្ា (ភាគរយ) 

 
ស្រកាហវកិ្ខាងសលីសៃោះបងាា ញថាថាាៃស្តេតីវយ័ចំោេ់សស្រចីៃាងបុរេ (សស្រចីៃាេីរដង) បាៃៃឹងកំ្េុង ែ្ងកាត្់

ៃូវបទេិសសាធៃរ៍សំោភបំពាៃស្រគបស់្របសភទទាងំអ្េ់។ សាថ ៃភាេសៃោះអាចស្រតូ្វបាៃបក្ស្រសាយោ៉ា ងចាេ់ថាស្តេតីាៃ
អាយុេងឃមឹរេ់ខពេ់ាង ៃិងាៃភារៈកិ្ចចទទួលខុេស្រតូ្វសលីការងារស្រគួសារសស្រចីៃាបុរេ។ សហតុ្្លទាងំសៃោះសហយី
ថ្ដលសធវីឱយស្តេតីវយ័ចំោេ់ងាយស្របឈមសៅៃិងហាៃិភ័យនៃការរសំោភបំពាៃសៅ ោ្ោះ។ សបីេិៃិត្យសមីលតាមតំ្បៃ់វញិ 
ក្រណីរសំោភបំពាៃសកី្ត្ាៃសឡងីស្រេសដៀងគន ចសោែ ោះេី ១៦ សៅ២៦ភាគរយ។  
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៣.៩ ការដែទសំខុភាពរបសរ់នុសសវ័យចាស ់
សៅសេលេិភាក្ាអំ្េីសរាគេញ្ហញ នៃជមងឺ អ្នក្េាភ េស្រតូ្វបាៃថ្ណោឱំយថ្េវងរក្ៃូវេត័្៌ាៃអំ្េីជមងឺោោេីមៃុេស  វ ័

យចាេ់ខែួៃគត្ផ់្លោ ល់ ឬេីអ្នក្ថ្លទារំបេ់េួក្គត្ថ់្ដលអាចយល់ ឬចងចាៃូំវមតិ្សោបល់សវជជសាស្តេត ឬការទូោម ៃោោ
េីសវជជបណឌិ ត្ គិោៃុបដ្ឋឋ យកិារ ឬបុគគលិក្េុខាភិបាលថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់សៅជួបាញឹក្ញាប់ោសេលលមីៗ។ បញ្ជ ី
ជមងឺថ្ដលសលីក្យក្មក្បងាា ញសៅក្នុងថ្ ន្ក្សៃោះ គឺាបញ្ជ ីជមងឺថ្ដលបញ្ហជ ក្េី់សោបល់សវជជសាស្តេតសៅសលីក្រណីេុខភាេ
របេ់បុគគលាន ក្់ៗ ។ សៅក្នុងចំសោមចសមែីយទាងំអ្េ់ ជមងឺស្សងៗថ្ដលមិៃេថិត្សៅក្នុងស្របសភទជមងឺាក្ោ់ក្់ោមួយ
ាៃអ្ស្រតាភាគរយខពេ់ាងសគ។ ជមងឺស្សងទាងំសៃោះាៃដូចាឈខឺនង ក្ែក្ ជមងឺថ្ភនក្សឡងីបាយ ហែតិ្នហាអ្េ់      ក្ំោងំ 
ខវោះាតិ្ទឹក្ ជមងឺស្រក្េោះសពាោះសវៀៃ ជមងឺរោក្ថ្ខនងសពាោះសវៀៃ សកី្ត្ឬេ ស្រក្ឡៃត្ៃ ថ្ភនក្សាា៉ា ប សេីរថ្េបក្ ក្មរាេ់ជមងឺេុក្
ែ្ឹង ៃិងជមងឺេបូៃាសដីម។ សបីេិៃិត្យតាមលំដ្ឋបន់ៃភាគរយខពេ់ ជមងឺថ្ដលសកី្ត្សឡងីាញឹក្ញាប់ក្នុងចំសោមមៃុេសវ ័
យចាេ់គឺសលីេ្ម ផ្លត េសាយតាមរដូវ សរាយនដសជីង ទឹក្សោមថ្ ែ្ម ឈសឺ្រក្េោះ ៃិងជមងឺសបោះដូង។ ស្រកុ្មស្តេតីវយ័
ចំោេ់ហាក្់ដូចាាៃហាៃិភយ័ស្របឈមមុខសស្រចីៃ ៃិងញឹក្ញាបេី់ជមងឺទាងំសៃោះ។  

 
ស្រកាហវកិ្ទី 15៖ ភាគរយនៃជមងឺក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់តាមស្រកុ្មសភទ 

 
ការវភិាគបៃតបាៃបងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ភាគសស្រចីៃថ្ដលបាៃេាភ េាៃជមងឺោ៉ា ងសហាចោេ់មួយមុខ 

សហយីស្របាណា១៤ភាគរយ ៃិង៣ភាគរយសទៀត្ាៃជមងឺេីេីរសៅបីមុខថ្ដរ (ស្រកាហវកិ្ទី១៥)។ ដូចសៅៃិងសាថ ៃ
ភាេខាងសលីថ្ដរ ស្រកុ្មស្តេតីវយ័ចំោេ់សៅថ្ត្ាស្រកុ្មងាយរងសស្រគោះខាែ ងំបំ្ុត្ក្នុងការស្របឈមសៅៃិងជមងឺស្សងៗ។ សបី
ថ្ ែ្ក្សៅតាមស្រកុ្មអាយុវញិ មៃុេសកាៃថ់្ត្ចាេ់សៅៗ កាៃថ់្ត្ាៃជមងឺតិ្ចសៅ។  
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សមីលមិៃចាេ់
ក្ងវោះាតិ្េេរ

រាគ

% ននជរៃឺកនងុចំរណាររនុសសវ័យចាសត់ារម្កុររភ្រ

ស្តេតី
បុរេ
% រមួ
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កូ្ៃស្រេី
50%

បតីឬស្របេៃធ
22%

កូ្ៃស្របុេ
10%

ស្សងៗ
8%

សៅៗ
7%

ខែួៃឯងផ្លោ ល់
2% ញាត្តិស្សងៗ

សទៀត្
1%

អនកដែទរំៅរពលរនុសសវ័យចាសឈ់ឺ

ស្រកាហវកិ្ទី 16៖ ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃជមងឺស្សងៗ 

 
 

សៅសេលការេិក្ាថ្េវងយល់ថាៃរោាអ្នក្ថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់សស្រចីៃាងសគ ាអ្នក្ថ្ដលោមំៃុេសចាេ់
សៅមណឌ លេុខភាេ ឬមៃោីរសេទយ ឬថ្លទាសំៅតាម ោ្ោះ លទធ្លបាៃបងាា ញថាកូ្ៃស្រេីនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ាអ្នក្ថ្លទាំ
េំខាៃ ់ ៃិងចាបំាច់ាងសគ។ សៅក្នុងចំសោមភាគីេំខាៃ់ៗ  មៃុេសវយ័ចាេ់បាៃសលីក្សឡងីថាកូ្ៃស្រេីរបេ់គត្ា់
មៃុេសថ្ត្មួយគត្ថ់្ដលបាៃចំោយសេលសស្រចីៃក្នុងការោេួំក្គត្ស់ៅមៃោីរសេទយ ៃិងបសស្រមីេួក្គត្ស់ៅសេលថ្ដលេួក្
គត្ឈ់ ឺឬមិៃអាចក្សស្រមីក្ខែួៃបាៃ។ ៤៧ភាគរយស ែ្ីយថាកូ្ៃស្រេីាអ្នក្ោសំៅមៃោីរសេទយ ៃិង៥០ភាគរយស ែ្ីយថាកូ្ៃ
ស្រេីាអ្នក្ថ្លទាសំៅសេលថ្ដលេួក្គត្់ឈ។ឺ កូ្ៃស្របុេ ៃិងបតីឬស្របេៃធក្ា៏អ្នក្ថ្ដលបាៃជួយសស្រាមថ្ស្រជង ៃិងយក្
អាសារមៃុេសវយ័ចាេ់្ងថ្ដរក្នុងការោេួំក្គត្ស់ៅមៃោីរសេទយ គែីៃិក្ឯក្ជៃ ឬមណឌ លេុខភាេ ឬក្ោ៏បុំគគលិក្សេទយ
មក្េាបាលដល់ ោ្ោះ។ សេោីរថ្ត្ ១០ភាគរយនៃអ្នក្ថ្លទាគឺំាមៃុេសវយ័ចាេ់ខែួៃឯងផ្លោ ល់ថ្ដលអាចសដីរ ឬសធវីដំសណីរ
សៅសេវាក្មមស្សងៗេីភាន ក្់ងារេុខាភិបាលស្សងៗ។ សទាោះបីាោ៉ា ងោក្ស៏ដ្ឋយ សៅក្នុងកំ្ឡុងសេលឈ ឺ បតីឬស្របេៃធ 
(ឧ. េស្រាបអ់្នក្ថ្ដលបៃតរេ់សៅមួយគន ) គឺាអ្នក្ថ្លទាោំ៉ា ងេក្មមាងសគបំ្ុត្បោោ បេី់កូ្ៃស្រេីរបេ់េួក្គត្។់ សៅ
សេលថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់ឈ ឺ ាទូសៅអ្នក្ថ្លទាសំរៀបចំអាហារ សបាក្គក្េ់ំសលៀក្បំពាក្ ់ ោេួំក្គត្ស់ៅមៃោីរសេទយ
េស្រាបេ់ាបាលជមងឺ ោេួំក្គត្ស់ដីរសលង ឬជួយងូត្ទឹក្ឱយគត្់ាសដីម។  
ស្រកាហវកិ្ទី 17៖ អ្នក្ថ្លទាេំំខាៃ់ៗ ក្នុងការថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់សៅេាបាលជមងឺ ៃិងថ្លទាសំេលឈ ឺ
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% រមួ បុរេ ស្តេតី ៦០-៦៩ ៧០-៧៩ ៨០-៨៩ >=៩០

% ននរនុសសវ័យចាសដ់ដ្លោនជរៃ ឺ១ ២ និង៣រុខតារម្ករុអាយ ុនិងរភ្រ

ជមងឺ ១មុខ
ជមងឺ ២មុខ
ជមងឺ ៣មុខ

កូ្ៃស្រេី
47%

កូ្ៃស្របុេ
15%

បតីឬស្របេៃធ
11%

ខែួៃឯងផ្លោ ល់
10%

សៅៗ
7%

ស្សងៗ
5%

ញាត្តិស្សងៗ
សទៀត្
3%

អ្នក្ជិត្ខាង
2%

អនកដែទសំម្ោប់ពាបាលជរៃឺរៅរនទីីររពរយ
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សៅសេលេិភាក្ាថាសតី្មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្េវងរក្សេវាក្មមេុខាភិបាលសៅទីោ សៅសេលថ្ដលេួក្គត្់ឈ ឺ
ចសមែីយត្បបងាា ញថាេួក្គត្ា់ទូសៅសៅរក្ជំៃួយេីមណឌ លេុខភាេ មៃោីរសេទយ ៃិងគែីៃិក្ឯក្ជៃថ្ដលសៅថ្ក្បរ ោ្ោះ
របេ់េួក្គត្់។ ថ្ ន្ក្សៅសលីស្រកាហវកិ្ខាងសស្រកាមបងាា ញថាមណឌ លេុខភាេសៅក្នុងតំ្បៃគ់សស្រាងបាៃទទួលអ្នក្ជមងឺា
មៃុេសវយ័ចាេ់សស្រចីៃាងសគសាថ បៃ័េុខាភិបាលស្សងៗសទៀត្ាេិសេេមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុេី ៦០-៧៩ឆ្ន ។ំ ស្រក្ុម
អាយុចាេ់ ៃិងចាេ់ៗមិៃេូវស ញីសៅទទួលសេវាេុខាភិបាលសដ្ឋយសារេួក្គត្ច់ាេ់សេក្ក្នុងការសធវីដំសណីរសចញ
េី ោ្ោះ។ គែីៃិក្ឯក្ជៃ ឬបុគគលិក្េុខាភិបាលសៅថ្ត្ាអ្នក្ ត្ល់សេវាថ្លទាេុំខភាេោ៉ា ងេក្មមមួយេស្រាបម់ៃុេសវយ័
ចាេ់ាេិសេេស្រកុ្មមៃុេសថ្ដលាៃវយ័ចាេ់ៗបំ្ុត្។ 
 
ស្រកាហវកិ្ទី 18៖ សាថ បៃ័េុខាភិបាលថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់សៅទទួលសេវា 

 
សៅសេលេិភាក្ាថាសតី្អ្វី ៃិងសដ្ឋយរសបៀបោថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់ចងឱ់យាៃការថ្ក្េស្រមួលសដីមបសីធវីឱយ

ស្របសេីរសឡងីៃូវសាថ ៃភាេេុខភាេោសេលបចចុបបៃន េួក្គត្ស់លីក្សឡងីថាចង់បាៃឱយាៃៃូវសេវាេុខភាេាេិសេេ
េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ៃិងលទធភាេក្នុងការទទួលបាៃៃូវសេវាេុខភាេថ្ដលសេញសលញ។ េួក្គត្ប់ងាា ញៃូវការ
អាក្អ់្ៃ់ចិត្តចំសពាោះស្របេិទធភាេនៃការេាបាលជមងឺៃិងគុណភាេនៃសេវាេុខភាេរបេ់ប៉ាុេតិ៍ ឬមណឌ លេុខភាេថ្ដល
ាៃសៅក្នុងភូមិរបេ់េួក្គត្ ់ សដ្ឋយសារេួក្គត្េ់សងេត្ស ញីថាសាថ បៃ័ទាងំសៃោះាៃការខវោះខាត្ៃូវេាភ រៈេាបាល 
ៃិងបុគគលិក្ជំោញ។ ាងសៃោះសៅសទៀត្ មៃុេសវយ័ចាេ់ងាយៃឹងទទួលរងៃូវឥទវិេលខាែ ងំោេ់េីអ្នក្ ត្ល់សេវាេុខ
ភាេទាក្ទ់ងសៅៃិងការសស្របីស្របាេ់េមតី ឬអាក្បបកិ្រោិមិៃលែ ឬមិៃេមរមយសៅសេលថ្ដលេួក្គត្ស់ៅទទួលសេវា។ 
េួក្គត្់ចងឱ់យាៃសវជជបណឌិ ត្ ឬគិោៃុបដ្ឋឋ ក្ជំោញៗ ឬ ត្ល់សេវាជំោញៗេស្រាប់មៃុេសវយ័ចាេ់សៅតាម
មណឌ លេុខភាេសៅក្នុងតំ្បៃរ់បេ់េួក្គត្។់ ឬស្របេិៃសបីអាច សវជជបណឌិ ត្ ឬគិោៃុបដ្ឋឋ ក្ ឬអ្នក្េ័មស្រគចិត្តេុខភាេ
អាចចុោះសៅេិៃិត្យ ៃិង ត្ល់ស្របឹក្ាសោបល់ថ្ ន្ក្េុខភាេតាមភូមិាស្របចា ំឬមតងាេ លតាមការេំណូមេរ។ សស្រៅអំ្េីសៃោះ 
ការេិក្ាស្រតូ្វសធវីការថ្េវងយល់បថ្ៃថមសទៀត្ៃូវត្ស្រមូវការ ៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេិការភាេ 
ៃិងជួយសរៀបចំៃូវក្មមវធីិជំៃួយោោក្នុងការជួយកាត្ប់ៃថយៃូវការលំបាក្របេ់េួក្គត្។់  
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មណឌ លេុខភាេ មៃោីរសេទយ គែីៃិក្ឯក្ជៃ ស្សងៗ
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៣.១០ ការគមំ្រដ្នករសដ្ឋកិចចសម្ោប់រនុសសវ័យចាស ់
ការគសំ្រទថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចចាៃសារៈេំខាៃ់ោេ់េស្រាបម់ៃុេសាន ក្់ៗតាងំេីកំ្សណីត្រហូត្ដល់សាែ បស់ៅវញិ។ 

ការេិក្ាបាៃេាោមថ្េវងយល់អំ្េីការគសំ្រទថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចចេស្រាប់មៃុេសវយ័ចំោេ់េីអាយុេី៦០ សៅ៩០ឆ្ន ំ
ថ្ដលក្តាត សេដឋកិ្ចចសៃោះថ្ត្ងថ្ត្ាការស្រេួយបារមភាៃិចចេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ៃិងាេិសេេេស្រាបម់ៃុេសវយ័
ចាេ់សៅក្នុងស្របសទេកំ្េុងអ្ភិវឌឍៃ៍ដូចាស្របសទេក្មពុា ក្តាត សេដឋកិ្ចចបាៃដ្ឋក្កំ់្ហតិ្េួក្គត្់មិៃឱយរេ់សៅស្របក្ប
សដ្ឋយសេចក្តីេុខសៅក្នុងវយ័ចាេ់ជរា។  
 

ស្រកាហវកិ្ទី 19៖ ការគពំារថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចចេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ 

 
 

ធែុោះបញ្ហច ងំសចញេីចសមែីយទាងំអ្េ់របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ ៧១ភាគរយេឹងថ្ ែ្ក្សៅសលីការឧបត្ថមភេីេាជិក្
ស្រគួសារថ្ដលាៃកូ្ៃសៅ។ ការេឹងថ្ ន្ក្ថ្បបសៃោះាៃអ្ស្រតាខពេ់ទាងំក្នុងចំសោមបុរេវយ័ចំោេ់ ៃិងស្តេតីវយ័ 
ចំោេ់ សៅស្រគបតំ់្បៃេ់ិក្ា ៃិងស្រគបស់្រកុ្មអាយុ។ សស្រៅអំ្េីសៃោះ ក្៏ាៃមៃុេសវយ័ចាេ់មួយចំៃួៃសៅាៃេក្មមភាេ
សធវីអាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិ្ ស្រេមទាងំទទួលបាៃការ គ្ត្់្ គង់េីស្រគួសារ្ងថ្ដរ សហយីស្រកុ្មសៃោះាៃស្របថ្ហលា ២២ភាគរយ 
ៃិងាេិសេេស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់សក្មង។ លទធ្លសៃោះបងាា ញថាោ៉ា ងសហាចោេ់ ក្ា៏ៃមៃុេសវយ័ចាេ់ចំៃួៃ 
២២ភាគរយថ្ដលសៅាៃេក្មមភាេសេដឋកិ្ចចសៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ាក្នុងការស្របក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្ស្របចានំលង ៃិងាទូសៅ
ស្តេតីវយ័ចំោេ់ាៃេក្មមភាេរេ់រសវកី្ាងបុរេ។   

សបីសយងីស្រក្សឡក្សមីលៃូវការគសំ្រទរបេ់ស្រគួសារ លទធ្លបាៃក្ត្េ់ាគ ល់ថាលុយ ឬស្របាក្ា់ការ ត្ល់ឱយ ឬា
ការ គ្ត្់ គ្ង់ោ៉ា ងសាមញ្ញបំ្ុត្។ សៅក្នុងក្ញ្ចប់្ គត្់ គ្ងេ់ស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ការ ត្ល់ាលវកិាាៃ ៣៧ភាគរយ   ្ត
ល់ាអាហារស្របចានំលងាៃ ៣៣ភាគរយ ៃិងការ ត្ល់ាេំសលៀក្បំពាក្ា់ៃ ២៧ភាគរយ។ ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័
ចាេ់ទាងំអ្េ់ថ្ដលបាៃេាភ េៃស៏ៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ា ាៃ៥៥ភាគរយស្រតូ្វបាៃកូ្ៃសៅជួយឧបត្ថមភសស្រចីៃាង ៥ឆ្ន ។ំ 
ចំថ្ណក្ឯការចំោយវញិ ាទូសៅមៃុេសវយ័ចាេ់ចំោយាមធយមស្រតឹ្មថ្ត្៥០ សៅ១០០ដុោែ រអាសមរកិ្ក្នុងមួយថ្ខ
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ការគពំារដ្នករសដ្ឋកិចចសម្ោប់រនុសសវ័យចាស់

ាៃអាជីវក្មមខែួៃឯងៃិងេឹងពាក្់កូ្ៃសៅ
េឹងថ្ ែ្ក្សៅសលីការឧបត្ថមភេីកូ្ៃសៅ
ាៃអាជីវក្មមខែួៃឯង
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មិៃថាបុរេ ឬស្តេតីវយ័ចំោេ់ មិៃថាតាមតំ្បៃេ់ិក្ាោ ឬស្រកុ្មអាយុោសឡយី។ ការទិញអាហារហូបចុក្ ៃិងការ
ចំោយសលីការថ្លទាេុំខភាេាមុខចំោយសស្រចីៃាងថ្ដលាៃរហូត្ដល់សៅ ៣០ភាគរយនៃការចំោយទាងំអ្
េ់។ ាៃថ្ត្ ២៥ភាគរយប៉ាុសោណ ោះថ្ដលស្រតូ្វបាៃចំោយសៅសលីការរក្ាទំោក្ទំ់ៃងេងគមដូចបុណយ អាពាហ៏េិពាហ៏ 
ៃិងេក្មមភាេេងគម ៃិងសាេោស្សងៗសទៀត្។   
 

ស្រកាហវកិ្ទី 20៖ ការ គ្ត្់្ គង ់ៃិងការចំោយរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ 

 
 

 
៣.១១ ការគពំារដ្នកសងគរ 

ការេិក្ាបាៃរក្ស ញីថា ៥៣ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េមិៃស្រតូ្វបាៃសគវាយត្នមែ ៃិង
ទទួលបាៃៃូវបណ័ណស្រកី្ស្រក្ ឬបណ័ណេមធម៌េីរដ្ឋឋ ភិបាលសទ សបីសទាោះបីាេួក្គត្ា់ៃស្រគួសារ ៃិង ោ្ោះេថ្មបងថ្ដលាៃ
លក្ខណៈេមបត្តិតាមការវៃិិចឆ័យក្ស៏ដ្ឋយ។ ឬក្ស៏្របាេលរដឋទាងំសៃោះមិៃទាៃស់្រតូ្វបាៃសធវីការវាយត្នមែសៅសឡយី។ 
សទាោះបីាោ៉ា ងោក្ស៏ដ្ឋយ លទធ្លនៃការេិក្ាបងាា ញថាាៃស្រគួសារាសស្រចីៃសៅក្នុងរាជធ្លៃីភនំសេញ (១៣ភាគ
រយ) ៃិងសខត្តបាត្ដំ់បង (១២ភាគរយ) បាៃទទួលប័ណណស្រកី្ស្រក្ សហយីាៃស្រគួសារាសស្រចីៃសទៀត្សៅក្នុងបោត សខត្ត
ដនទសទៀត្មិៃទទួលបាៃសទ។ បណ័ណស្រកី្ស្រក្ាៃសារៈេំខាៃ ់ ៃិងជួយស្រគួសារាសស្រចីៃក្នុងការទទួលបាៃៃូវសេវាក្មមេុ
ខាភិបាលថ្ដលមិៃគិត្ក្នស្រម ៃិងាៃការសលីក្ទឹក្ចិត្ត្ងថ្ដរេីសាថ ប័ៃ ឬភាន ក្់ងារេុខាភិបាលសៅក្នុងតំ្បៃរ់បេ់េួក្
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គត្។់ ាងសៃោះសៅសទៀត្ ៦៧ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់មិៃទទួលបាៃការគពំារេីស្របភេោសទ សហយីាៃថ្ត្ ១៦
ភាគរយប៉ាុសោណ ោះថ្ដលស្រតូ្វបាៃសគសស្រចីៃអ្សញ្ជ ីញឱយចូលរមួទទួលអំ្សោយេីអាាា ធរថ្ដៃដី។ ចំសពាោះេាគមមៃុេស
ចាេ់ មៃុេសវយ័ចាេ់ចំៃួៃ ៦៨ភាគរយបាៃដឹងអំ្េីេាគមសៃោះ ប៉ាុថ្ៃតក្នុងចំសោមសៃោះាៃថ្ត្ ៥៧ភាគរយប៉ាុសោណ ោះ
ថ្ដលាេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់   
 

ស្រកាហវកិ្ទី 21៖ ស្រគួសារថ្ដលាៃបណ័ណស្រកី្ស្រក្ 

 
៦៧ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ាបាៃបងាា ញថាេួក្គត្មិ់ៃបាៃទទួលការគពំារេីស្របភេឬ

សាថ បៃ័ ឬស្រក្ុមោមួយសទ។ ១៦ភាគរយសលីក្សឡងីថាការឧបត្ថមភេីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលសស្រចីៃថ្ត្ស្រតូ្វបាៃសស្រជីេសរេីសដ្ឋយ
សមភូមិ ឬសម ុ។ំ កាក្បាទស្រក្ហមធ្លែ បប់ាៃចុោះសៅេួរេុខទុក្ខ ៃិង ត្ល់ៃូវជំៃួយមួយចំៃួៃដល់ស្របាេលរដឋថ្ដលេថិត្
សៅក្នុងសាថ ៃភាេទីទល័ស្រក្ ៃិងស្រតូ្វការជំៃួយាចាបំាច់្ងថ្ដរ។  
 
ស្រកាហវកិ្ទី 22៖ ការគពំារស្សងៗ 
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អ្ងគការាតិ្ ៃិងអ្ៃតរាតិ្

ស្រក្ុមហ ុៃឯក្ជៃ

សាថ ប័ៃសាេោ (វត្តអារាម ៃិងស្រេោះវហិារ)

ស្សងៗ

សទ ខាុ ំមិៃាៃបាៃទទលួអ្វីទាងំអ្េ់

ការគពំាររ្សងៗ
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ជំពូករី ៤៖ ការពិភាការលើលរធ្ល 
 
ជំេូក្សៃោះបងាា ញេីការេិភាក្ាអំ្េីបញ្ហា ស្របឈមថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់ជួបស្របទោះ។ ជំេូក្សៃោះចាបស់ ត្ីមេី

ទិដឋភាេទូសៅសឆ្ព ោះសៅរក្ការបងាា ញអំ្េីបញ្ហា ស្សងៗ ឬបញ្ហា ស្របឈមោោរបេ់បុគគលៃីមួយៗ តាមរយៈការវភិាគ
តាមស្រក្ុមតូ្ចៗ។ 

 
៤.១ និនាន ការបនតននម្បជាជនវ័យចាស ់

ការសកី្ៃសឡងីនៃអាយុថ្វងគឺស្រតូ្វបាៃក្ត្េ់ាគ ល់ទូទាងំេិភេសោក្ោសេលបចចុបបៃន។ ាងសៃោះសៅសទៀត្
មៃុេសវយ័ចាេ់បាៃបងាា ញអំ្េីត្ស្រមូវការការសមីលថ្លៃិងការគសំ្រទសៅសលីការថ្លទាេុំខភាេៃិងត្ស្រមូវការោោេីបុគគល
ៃីមួយៗក្នុងស្រគួសារ េហគមៃ ៍ៃិងេងគមថ្ដលពាក្េ់័ៃធ (Rathny et al., 2018, p. 530)។ បចចុបយៃនសៅក្នុងស្របសទេ
ក្មពុាាៃមៃុេសវយ័ចាេ់ ៦ភាគរយថ្ដលាៃអាយុ៦៥ឆ្ន  ំៃិងចាេ់ាងសៃោះ (Kosal et al., 2014) សហយីអាយុ 
៦៥សឡងី បាៃសកី្ៃសឡងីៃិងបៃតសកី្ៃសឡងីេីឆ្ន ២ំ០១៨ត្សៅ សដ្ឋយសារថ្ត្អាយុេងឃមឹរេ់របេ់ស្របាេលរដឋវយ័
ចាេ់សកី្ៃសឡងី (Royal Government of Cambodia, 2016, p. 8) េី៥៤ឆ្ន  ំេស្រាបបុ់រេៗក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៨ សៅ 
៦៧ឆ្ន  ំក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣ ៃិង ៥៨ឆ្ន េំស្រាប់ស្តេតីៗក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៨ សៅ៧១ឆ្ន កំ្នុងឆ្ន ២ំ០១៣ (Royal Government of 
Cambodia, 2017)។ សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ ាៃមៃុេសវយ័ចាេ ់៧,២ភាគរយនៃស្របាេលរដឋទាងំអ្េ់ សហយីតួ្សលខ
សៃោះស្រតូ្វបាៃសគរេឹំងទុក្ថាៃឹងសកី្ៃសៅ ១១ភាគរយក្នុងឆ្ន ២ំ០៣០ ៃិង សៅ១៧,៩ភាគរយសៅឆ្ន ២ំ០៥០ (Ibid)។ 
អ្ៃុបាត្នៃមៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៨ គឺាៃអ្ស្រតា ៦,៣ េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុ ៦០សឡងី ៃិង
អ្ស្រតា ៤,៣ េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុ ៦៥សឡងី សហយីតួ្សលខសៃោះៃិងបៃតសកី្ៃសឡងីសៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣ 
សៅអ្ស្រតា៧,៦ េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុ ៦០សឡងី ៃិងអ្ស្រតា ៥ េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃ
អាយុ ៦៥សឡងី (NIS, 2013)។ របាយការណ៍ដថ្ដលក្៏បាៃេងេត្់ធងៃ់ថាអ្ស្រតានៃភាេេឹងថ្ ែ្ក្របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់
ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៨ បាៃសកី្ៃសឡងីេី ៦,៩ សៅ ៧,៥ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣ (ibid)។    

 
៤.២ ការវិភាគរលើរំនាក់រំនង (Correlational analysis)  

ការវភិាគេាោមយល់ឱយបាៃចាេ់អំ្េីឥទធិេលៃិងទំោក្ទំ់ៃងនៃអ្សលរឯក្រាជយេំខាៃ់ៗ ដូចា ADL IADL 
ការរសំោភបំពាៃ ការធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្ត អាហារូបត្ថម ៃិងេិការភាេាសដីម។  
 
តារាងទី 7៖ ការវភិាគសលីទំោក្ទំ់ៃង 

អរែរ ADL IADL ការររំោភ្បំពាន ការធាល ក់រឹកចិតត អាហារបូតថរ ពិការភាព 

ការអ្ប់រ ំ .១៣៧* .១៨៣** -.១៧៨** -.២៣១*** .០៨៥ -.២៩៥*** 
េាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ -.០២៥ -.០៤៦ .១២៦* .១១៤ -.០២៥ .១១៩* 
អាយុ -.២៣២*** -.២៨៩*** .០៣៤ .០៨៨ -.០៨៣ .៣០១*** 
ការសមីលថ្លសេញសលញ .០៥២ -.១៣៨* -.២៥៨*** -.១០៣ .១៤២* -.០៨០ 
ស្របាក្់ចំណូល .១៤១* .៣៣៧*** -.០៧៤ -.១៧៦** .០៤៥ -.២៨៥*** 
ប័ណណស្រក្ីស្រក្ -.០៥៤ -.១២៥* .០៥៩ .០៤៣ -.០៨៤ .១១១* 
េិការភាេ -.៥០៤*** -.៥៤៣*** .២០៥*** .២៥២*** -.១៣២* ១ 

េំគល់៖ ក្ស្រមិត្េំខាៃ់ * p <០,០៥ ** p <០,០១ ៃិង*** p <០,០០១ 
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ការរក្ស ញីបាៃបងាា ញថា ាៃេថិតិ្នៃទំោក្ទំ់ៃងេំខាៃ់ៗ រវាង ការអ្បរ់ ំ អាយុ ៃិងស្របាក្ចំ់ណូលសៅសលី
ការស្របតិ្បត្តិ ADL។ ក្រណីសៃោះបាៃេៃយល់ថា មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃក្ស្រមិត្នៃការអ្បរ់ខំពេ់ (p<០,០៥) សកី្ៃ
សឡងីៃូវការស្របតិ្បត្តិេក្មមភាេស្របចានំលង។ សៅក្នុងសារៈេំខាៃន់ៃទំោក្់ទំៃងអ្វជិជាៃក្ប៏ាៃបងាា ញ្ងថ្ដរថា សៅ
សេលថ្ដលមៃុេសាៃវយ័កាៃថ់្ត្ចាេ់ (p<០,០០១) េួក្គត្់កាៃថ់្ត្ងាយរងសស្រគោះទាក្់ទងសៅៃឹងការស្របតិ្បត្តិ 
ADLs របេ់គត្ ់ខណៈថ្ដលស្របាក្ច់ំណូល (p<០,០៥) ក្ា៏ៃឥទធិេលេំខាៃ់្ ងថ្ដរសៅសលីការការស្របតិ្បត្តិ ADLs
។ ការេិក្ាមិៃបាៃរក្ស ញីថាាៃទំោក្ទំ់ៃងេំខាៃ់រវាងេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ ភាេសេញសលញនៃការ
ថ្លទា ំៃិងប័ណណស្រកី្ស្រក្ាមួយៃឹងការស្របតិ្បត្តិ ADLs សឡយី។  

ស្រេសដៀងគន សៃោះថ្ដរ ការសលីក្សឡងីសលីក្តាត ស្របាមួំយោ៉ា ងខាងសលីបាៃបងាា ញលទធ្លស្របាថំ្ដលាេថិតិ្
េំខាៃា់មួយៃឹងការស្របតិ្បត្តិដថ្ដលៗនៃការស្របតិ្បត្តិ IADLs ថ្ដលបងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃក្ស្រមិត្អ្បរ់ ំ
កាៃថ់្ត្ខពេ់ ាៃេមត្ថភាេក្នុងការស្របតិ្បត្តិ IADLs របេ់េួក្គត្់កាៃថ់្ត្ស្របសេីរ។ ស្របាក្ចំ់ណូលគឺាក្តាត មួយក្នុង
ចំសោមក្តាត ខាងសលីថ្ដលបងាា ញអំ្េីសារៈេំខាៃា់វជិជាៃសៅសលីការស្របតិ្បត្តិ IADLs (p<០,០០១) ថ្ដល    ភេតុ
តាងបាៃបងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ោថ្ដលាៃស្របាក្់ចំណូលខពេ់ េួក្គត្់ាៃការស្របតិ្បត្ត ិ IADLs ស្របសេីរាង
មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំឡាយោថ្ដលាៃស្របភេសេដឋកិ្ចចតិ្ចត្ួច។ ក្រណីសៃោះក្ប៏ាៃបងាា ញសៅក្នុងការរក្ស ញីៃូវ
ទំោក្់ទំៃងអ្វជិជាៃាេំខាៃ់្ ងថ្ដរថា មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំឡាយោថ្ដលាៃបណ័ណស្រកី្ស្រក្ (p<០,០៥) គឺាៃ
េមត្ថភាេទាបក្នុងការស្រគប់ស្រគងការស្របតិ្បត្តិ IADLs របេ់េួក្គត្់។ សទាោះាោ៉ា ងោក្ស៏ដ្ឋយ េាជិក្េាគម
មៃុេសចាេ់គឺមិៃស្រតូ្វបាៃសគរក្ស ញីថាាៃទំោក្់ទំៃងេំខាៃក់្នុងការវភិាគេថិតិ្សៅសលីការស្របតិ្បត្តិ ADLs ៃិង 
IADLs សឡយី។ លទធ្លក្៏បាៃបងាា ញឱយស ញីថា ការអ្បរ់ ំ ៃិងការថ្លទាសំេញសលញាៃទំោក្់ទំៃងអ្វជិជាៃតាម
អ្ត្ថៃ័យេថិតិ្សៅសលីក្រណីរសំោភបំពាៃសៅសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ ខណៈថ្ដលេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ស្រត្ូវបាៃ
រក្ស ញីថាាៃទំោក្់ទំៃងវជិជាៃ។ ក្រណីសៃោះាៃៃ័យថា មៃុេសចាេ់ថ្ដលាៃការអ្បរ់កំាៃថ់្ត្ខពេ់ (p 
<០,០០១) េួក្គត្ស់្របឈមៃិងកាត្់បៃថយក្រណីរសំោភបំពាៃស្សងៗកាៃថ់្ត្សស្រចីៃ សហយីៃឹងទទួលបាៃៃូវការ
សមីលថ្លមៃុេសវយ័ចាេ់កាៃ់ថ្ត្ខាែ ងំសឡងី (p<០,០០១) ថ្ដលអាចបងេឱយាៃក្រណីរសំោភបំពាៃកាត្ថ់្ត្ាៃតិ្ច។ 
សៅក្នុងទំោក្់ទំៃងវជិជាៃេំខាៃ ់ េាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ក្ស៏្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាាៃក្រណីរសំោភបំពាៃស្រេ
សដៀងសៅៃឹងអ្នក្ថ្ដលមិៃថ្មៃាេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ថ្ដរ (p<០,០៥)។ សទាោះោ៉ា ងោក្៏សដ្ឋយ អាយុ 
ស្របាក្ចំ់ណូល បណ័ណស្រកី្ស្រក្ មិៃស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាាៃទំោក្ទំ់ៃងេំខាៃស់ៅសលីការរសំោភបំពាៃសឡយី។  

េស្រាបក់្រណីេុខភាេស្សងៗ ការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាាៃឥទធិេល
អ្វជិជាៃសៅសលីការអ្ប់រ ំ(p<០,០០១) ៃិងស្របាក្់ចំណូល(p<០,០១) ខណៈថ្ដលក្តាត សៃោះមិៃស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីក្នុង
ចំសោមក្តាត េាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ អាយុ ការសមីលថ្លសេញសលញ ៃិងប័ណណស្រកី្ស្រក្សឡយី។ ក្រណីសៃោះាៃ
ៃយ័ថាមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តខាែ ងំសៅសេលថ្ដលេួក្គត្ា់ៃក្ស្រមិត្អ្បរ់ទំាប ៃិងាៃក្ស្រមិត្ចំណូល
ទាប្ងថ្ដរ។ 

ស្របការគួរឱយចាបអ់ារមមណ៍ក្នុងចំសោមអ្សលរទាងំស្របាមួំយ ាៃថ្ត្អ្សលរមួយគត្ថ់្ដលបងាា ញថាាៃទំោក្់
ទំៃងវជិជាៃេំខាៃថ់្ដលាៃឥទធិេលសលីអាហារូបត្ថមភ ការសមីលថ្លសេញសលញ (p<០,០៥) ថ្ដលសៃោះាៃៃ័យថា 
កាៃថ់្ត្សមីលថ្លមៃុេសវយ័ចាេ់ មៃុេសវយ័ចាេ់កាៃថ់្ត្ទទួលបាៃអាហារូបត្ថមភសស្រចីៃ ៃិងលែស្របសេរី។ ោ្ុយសៅវញិ 
ការសមីលថ្លទាសំស្រចីៃមិៃស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាាៃទំោក្់ទំៃងេំខាៃស់ៅសលីេិការភាេសទ ខណៈថ្ដលអ្សលរស្របាសំទៀត្ 
ដូចាការអ្ប់រ ំេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ អាយុ ស្របាក្់ចំណូល ៃិងប័ណណស្រកី្ស្រក្ស្រត្ូវបាៃស ញីថាាៃទំោក្ទ់ំៃង។ 
ក្រណីសៃោះស្រតូ្វបាៃការេិក្ាអ្សងេត្ស ញីថ្ដរថា ក្ស្រមិត្អ្បរ់ថំ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់ទទួលបាៃកាៃថ់្ត្ខពេ់ េួក្គត្់
ទំៃងាមិៃេូវាៃេិការភាេសទ (p<០,០០១)។ ស្របាក្ចំ់ណូលាៃទំោក្ទំ់ៃងអ្វាិជ ខាែ ងំាមួយេិការភាេ ថ្ដល
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ាៃ p ខពេ់ាង ,០០១ សហយីក្រណីសៃោះអាចស្រត្ូវបាៃបក្ស្រសាយថាមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំឡាយោថ្ដលាៃស្របាក្់
ចំណូលសស្រចីៃគឺាៃលទធភាេក្នុងការសដ្ឋោះស្រសាយាមួយៃិងេិការភាេរបេ់េួក្គត្់បាៃតាមរយៈការថ្េវងរក្សេវា
េុខភាេបាៃស្របសេីាងៃិងទទួលបាៃៃូវឧបក្រណ៍ជំៃួយស្សងៗ។ 

សៅក្នុងឥទធិេលាវជិជាៃ េិការភាេាៃឥទធិេលោ៉ា ងខាែ ងំសៅសលីេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ (p 
<០,០៥)។ សៃោះាៃៃយ័ថា េាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ាៃេិការភាេដូចអ្នក្ថ្ដលមិៃថ្មៃាេាជិក្េាគម
មៃុេសចាេ់ថ្ដរ។ ការបញ្ហជ ក្ស់ៅសលីអាយុ គឺស្រតូ្វបាៃរក្ស ញី្ងថ្ដរថាាៃឥទធិេលសៅសលីេិការភាេ (p 
<០,០០១) ថ្ដលាៃៃយ័ថាសៅសេលថ្ដលមៃុេសាៃវយ័កាៃថ់្ត្ចាេ់ េួក្គត្ទំ់ៃងាាៃេិការភាេសស្រចីៃ។ 
សដីមបាីភេតុតាងបថ្ៃថមសទៀត្ បណ័ណស្រកី្ស្រក្ាៃទំោក្់ទំៃងាមួយៃិងេិការភាេក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ (p 
<០,០៥)។ ថ្ ែ្ក្សៅសលីការរក្ស ញីថ្ដលបញ្ហជ ក្់ាសស្រចីៃអំ្េីការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តៃិងេិការភាេ ការេិក្ាបាៃអ្សងេត្
ស ញីថាការអ្បរ់ៃិំងស្របាក្ចំ់ណូលាៃឥទធិេលេំខាៃ់អ្វជិជាៃ ថ្ដលាៃៃ័យថាស្របេិៃសបីមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃការ
អ្បរ់សំស្រចីៃោឱំយេួក្គត្ា់ៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តតិ្ចៃិងមិៃេូវាៃេិការភាេសោោះសទ។ សទាោះោ៉ា ងោ កាសមីលថ្លទាំ
សេញសលញ េាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ អាយុ ៃិងបណ័ណស្រកី្ស្រក្ ស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាមិៃាៃឥទធិេលេំខាៃស់ៅសលី
ការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តសទ។ សៃោះាៃៃ័យថាមិៃថាមៃុេសវយ័ចាេ់ាេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ឬមិៃថ្មៃាេាជិក្
េាគមមៃុេសចាេ់ គឺេួក្គត្់ាៃសាថ ៃភាេនៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តដូចគន ។  

សដ្ឋយស ត្ីមសចញេីការវភិាគសៅសលីទំោក្ទំ់ៃងោោ ការស្របតិ្បត្តិ ADL ៃិង IADL របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់គឺស្រតូ្វ
បាៃក្ំណត្ស់ដ្ឋយក្តាត ការអ្បរ់ ំ អាយុ ៃិងស្របាក្់ចំណូលរបេ់បុគគលៃីមួយៗ។ មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលកាៃ់ថ្ត្ាៃការ
អ្បរ់សំស្រចីៃៃិងកាៃថ់្ត្ាៃជីវភាេធូរធ្លរ េួក្គត្់កាៃថ់្ត្ការស្របតិ្បត្តិៃូវលក្ខខណឌ ទាងំេីរខាងសលីបាៃលែស្របសេីរ។ 
េស្រាប ់IADL ការសមីថ្លទាសំេញសលញ ៃិងបណ័ណស្រកី្ស្រក្ បាៃសធវីឱយភាេស្របសេីសឡងីាវជិជាៃសៅក្នុងការអ្ៃុវត្ត IADL។ 
សស្រៅេីសៃោះ របបអាហាររបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់មិៃាៃទំោក្ទំ់ៃងសស្រចីៃាមួយអ្សលរឯក្រាជយោោ (IAs) ថ្ដលស្រតូ្វបាៃ
សធវីសត្េតសាក្លបងសឡយី បថ្ៃតអ្សលរស្សងសទៀត្គឺាៃទំោក្ទំ់ៃងោ៉ា ងខាែ ងំ។ េិការភាេាៃទំោក្ទំ់ៃងោ៉ា ងសស្រចីៃ
សៅរាល់អ្សលរឯក្រាជយស្សងៗសទៀត្ សលីក្ថ្លងថ្ត្ការសមីលថ្លសេញសលញ។ មិៃថាការសមីលថ្លបាៃលែរសបៀបោសទ 
េិការភាេថ្ដលទាក្ទ់ងសៅៃឹងវយ័ មិៃអាចស្រតូ្វបាៃកាត្ប់ៃថយឬការពារបាៃសឡយី។ មា៉ាងវញិសទៀត្ ការអ្បរ់ៃិំង
ចំណូលាៃឥទធិេលសៅសលីការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ ក្ស្រមិត្នៃការរសំោភបំពាៃអាស្រេ័យសៅសលីថាសតី្
មៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃទទួលការអ្ប់រកំ្ស្រមិត្ោ សហយីថាសតី្េាជិក្ស្រគួសារាៃការថ្លទាសំ្រគបស់្រគៃ់ប៉ាុោណ ។  

តារាងទំោក្់ទំៃងខាងសលីបាៃគូេបញ្ហជ ក្់ថា េិការភាេាៃឥទធិេលអ្វជិជាៃសៅសលី ADL IADL ៃិងអាហា
រូបត្ថមភ។ សៃោះស្រតូ្វបាៃបញ្ហជ ក្់ថា េួគត្ក់ាៃ់ថ្ត្ចាេ់ កាៃថ់្ត្ាៃេិការភាេសស្រចីៃក្នុងការស្របឈមៃឹងការស្រគបស់្រគង ADL 
IADL ៃិងរបបអាហាររបេ់េួក្គត្។់ េួក្គត្មិ់ៃអាចស្រគបស់្រគងការសធវីចលោ ៃិងការស្រេូបយក្អាហារូបត្ថមភបាៃ
សស្រចីៃសទ សស្រពាោះេមត្ថភាេរាងកាយៃិងសាម រតី្ចុោះសខាយសដ្ឋយសារថ្ត្ជំងឺស្សងៗ ឬវឌឍោការវយ័ចាេ់។ ាងសៃោះសៅ
សទៀត្ ការវភិាគបាៃបញ្ហជ ក្់បថ្ៃថមថាទំោក្ទំ់ៃងវជិជាៃនៃេិការភាេោឱំយសកី្ៃសឡងីឧបបត្តិសហតុ្នៃការរសំោភបំពាៃ
ាទូសៅ ៃិងការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់។ សដ្ឋយសារការបាត្ប់ងថ់្ ន្ក្ោមួយនៃតួ្ោទីរាងកាយ
ៃិងសាម រតី្របេ់េួក្គត្ ់ មៃុេសវយ័ចាេ់ទំៃងាទទួលៃូវការរសំោភបំពាៃសស្រចីៃេីអ្នក្ជិត្ខាងរបេ់េួក្គត្ ់ សហយី
េួក្គត្់ខែួៃឯងក្ា៏ៃអារមមណ៍ធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តសស្រចីៃសដ្ឋយសាថ្ត្េិការភាេទាងំសោោះថ្ដរ។     
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៤.៣ សខុុោលភាពរាងកាយ  
វយ័វឌឍោការបោត លឱយទៃស់ខាយតួ្ោទីទាងំរាងកាយៃិងសាម រតី្របេ់មៃុេស។ េមត្ថភាេខាងក្នុង2ធ្លែ ក្់

ចុោះសៅសេលេួក្គត្េ់ថិត្ក្នុងកំ្ឡុងសេលវយ័ចាេ់របេ់េួក្គត្ ់ (WHO, 2015)។ ាមួយៃិងសាថ ៃភាេដល៏ំបាក្
ថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច-េងគមរបេ់គត្ ់េុខភាេៃិងេុខុាលភាេរបេ់ស្របាេលរដឋវយ័ចាេ់គឺកំ្េុងអ្ៃល់យថ្ដលោឱំយាៃ
ជំងឺស្សងៗៃិងការទៃ់សខាយថ្្នក្ោោគួរឱយក្ត្េ់ាគ ល់។ ខណៈសេលដូចគន សោោះ ភាេរងសស្រគោះរបេ់េួក្គត្់បាៃ
សកី្ៃសឡងីតាមវយ័កាៃថ់្ត្ចាេ់ មិៃថាគត្់រេ់សៅាមួយអ្នក្ោ ឬតាមលក្ខខណឌ អ្វីខែោះសោោះសទ។ ាធមមតា សគ យល់
ថាការបសងេីៃេក្មមភាេរាងកាយោោអាចោឱំយាៃេុខុាលភាេស្របសេីាងេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលសៃោះអាច
ការពារេួក្គត្េី់ជំងឺរានំរៃិងការបសងេីៃការចងចាៃិំងេស្រងឹងកាយេមបទារបេ់េួក្គត្ ់  (Khaghani Far et al., 
2015)។  បញ្ហា ស្សងៗនៃវយ័ចាេ់បាៃទាក្ទ់ាញការចាបអ់ារមមណ៍ាសស្រចីៃក្នុងការបសងេីៃការយល់ដឹងអំ្េីជរាសា
ស្តេត3ៃិងយុទធសាស្តេតក្នុងការស ែ្ីយត្បសៅត្ស្រមូវការស្សងៗ។ វយ័វឌឍោការាទូសៅាឧបេគគក្នុងការទទួលបាៃៃូវ 
ជីវតិ្ស្របក្បសដ្ឋយេុខភាេលែរបេ់មៃុេសចាេ់ ។ អ្ងគការេុខភាេេិភេសោក្បាៃកំ្ណត្អ់្ត្ថៃ័យ េុខភាេ ថាា
សាថ ៃភាេេុខភាេសេញសលញនៃរាងកាយ សាម រតី្ ៃិងេុខុាលភាេេងគម មិៃថ្មៃស្រគៃថ់្ត្អ្វត្តាៃនៃជំងឺៃិងេិការ
ភាេសទ។ ស្របេិៃសបីៃិយមៃយ័សៃោះស្រតូ្វបាៃយក្មក្សស្របីថ្មៃសោោះ ដូសចនោះាៃការេិបាក្ៃឹងរក្អ្នក្ោាន ក្ថ់្ដលគម ៃ
ការទៃ់សខាយ សហយីរតឹ្ថ្ត្លំបាក្សទៀត្សៅក្នុងក្រណីស្របសទេកំ្េុងអ្ភិវឌឍៃ៍ដូចាស្របសទេក្មពុាសៃោះ។  
 
ក. រនុសសវ័យចាសរ់ូរៅ 

១. វយ័ចាស់ជាមួយនិងជំងឺផ្សេងៗ៖ លទធ្លបាៃបញ្ហជ ក្់ោ៉ា ងចាេ់ថា មៃុេសវយ័ចាេ់ចាបេី់អាយុ៦០សឡងី 
ាៃបទេិសសាធៃស៍ស្រចីៃាមួយៃិងជំងឺថ្ ន្ក្រាងកាយៃិង ែ្ូវចិត្ត។ ជំងឺមិៃ ែ្ងស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីភាគសស្រចីៃបំ្ុត្ដូចា 
ឈេឺោែ ក្ ់សលីេ្ម ទឹក្សោមថ្ ែ្ម ក្ែក្ឬជំងឺ ែ្ូវដសងាីម ឈខឺនង សមីលមិៃេូវស ញី ម៉ាាូបថ្ភនក្ ជំងឺេុក្ ែ្ឹង ការអ្េ់
ក្ាែ ងំាសដីម។ ក្ស្រមៃឹងាៃក្រណីក្ជំងឺ ែ្ងធងៃ់ធងរោេ់ សលីក្ថ្លងថ្ត្សរាគេញ្ហញ ែ្ងតាមរដូវ ឧទាហរណ៍ដូចា 
ក្ែក្ ឬផ្លត សាយ។ មា៉ាងវញិសទៀត្ មៃុេសវយ័ចាេ់មិៃអាចេៃយល់ចាេ់ោេ់អំ្េីការឈចឺាបរ់បរេ់េួក្គត្ ់ៃិងសរាគ
េញ្ហញ នៃជំងឺរបេ់េួក្គត្់បាៃសទថ្ដលក្រណីសៃោះោឱំយបុគគលិក្េុខាភិបាលសៅក្នុងតំ្បៃេិ់បាក្ខាែ កំ្នុងការកំ្ណត្់ថា
ាក្រណីអ្វីឱយបាៃាក្ោ់ក្់។ លក្ខខណឌ នៃជំងឺរានំរ4 ថ្ដលេិបាក្ក្នុងការេៃយល់ដូសចនោះ សធវីឱយមៃុេសវយ័ចាេ់សៅថ្ត្បារ
មមណ៍ៃិងាៃការលប់អារមមណ៍សស្រចីៃ។ ក្រណីសៃោះអាចេៃយល់បាៃថា ១) មៃុេសវយ័ចាេ់មិៃាៃេមត្ថភាេសស្រចីៃ
សដីមបេីៃយល់អំ្េីសរាគេញ្ហញ នៃជំងឺរបេ់ខែួៃសដ្ឋយសារថ្ត្េួក្គត្់ាៃចំសណោះដឹងទាប ៃិងាៃ្លលំបាក្ស្សងៗ
សដ្ឋយសារភាេចាេ់ជរារបេ់ខែួៃ (ឧទាហរណ៍ ការបាត្ក់ារចងចាៃិំងការថ្ស្របស្របួលអាក្បបកិ្រោិោោ) សហយី ២) 
បុគគលិក្េុខាភិបាលថ្ដលេួក្គត្ស់ៅជួបសៅមណឌ លេុខភាេ ុ ំគែីៃិក្ឯក្ជៃភូមិ ឬបុគគលិក្គែីៃិក្ឯក្ជៃគឺមិៃថ្មៃ
ាសេទយឯក្សទេសទ។ ាធមមតា ចំៃួៃបុគគលិក្េុខាភិបាលឯក្សទេសៅាៃក្ស្រមិត្សៅតាមសាថ ប័ៃេុខាភិបាលថាន ក្់
សស្រកាមាតិ្សៅក្នុងស្របសទេក្មពុា ។ ថ្ ែ្ក្សលីរបាយការណ៍ស្របចាឆំ្ន ២ំ០១៧ របេ់ស្រក្េួងេុខាភិបាល ាៃសវជជបណឌិ ត្
ឯក្សទេ ចំៃួៃ៦៧៤ោក្ ់ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧  (MoH, 2017, p. 136) ក្នុងស្របសទេក្មពុាទាងំមូល។ ការចំោយរបេ់
រដឋសៅសលីថ្ ន្ក្េុខាភិបាលសៅក្នុងស្របសទេក្មពុាាៃស្របថ្ហល ៥សៅ៧ភាគរយនៃ ្ .េ.េ ថ្ដលតាមសគលសៅគឺៃឹង
បសងេីៃដល់សៅ ៣០ភាគរយសលីវេិ័យេុខភាេសាធ្លរណៈ (MoFA, 2018)។ ការសជឿាក្់សៅសលីគុណភាេៃិងសេវា
                                                            
2 អ្ងគការេុខភាេេិភេសោក្បាៃឱយៃិយមៃ័យថា េមត្ថភាេខាងក្នុង “intrinsic capacity” ាេមត្ថភាេថ្្នក្រាងកាយៃងិសាម រត្ីទាងំអ្េ់នៃ
បុគគលាន ក់្។ េមត្ថភាេសៃោះសឡងីខពេ់បំ្ុត្សៅអាយុ២០ឆ្ន  ំសហយីធ្លែ ក់្ចុោះភាែ មៗបោោ ប់េីអាយុ៦០ឆ្ន  ំ(WHO, 2015)។ 
3 ការេិក្ាអ្ំេីទដិឋភាេេងគម ្ែូវចតិ្ត ៃិងជវីសាស្តេតនៃវយ័ចំោេ់។ 
4 លក្ខខណឌ ជំងឺរុានំរ ៉ាគឺាជំងឺ វបិោែ េ ាៃរបួេ ឬ ដំសៅថ្ដលសៅរុានំរ ៉ារយៈសេលយូរ។  
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ក្មមោោ សៅក្នុងសាថ បៃ័េុខាភិបាលរបេ់រដឋ ទាងំេាភ រៈរូបវៃ័តៃិងអ្នក្ឯក្សទេសវជជសាស្តេតសៅថ្ត្ាៃគាែ ត្ធំសៅ
សឡយី (ibid)។ សៅក្ស្រមិត្ ុ/ំេងាេ ត្ ់ ាៃមណឌ លេុខភាេ ៃិងប៉ាុេត៍េុខភាេ។ សៅស្រតឹ្មថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ាៃ
មណឌ លេុខភាេចំៃួៃ ១.១៤១ក្ថ្ៃែង5 សហយីាៃ១០៧ប៉ាុេត៍េុខភាេ សៅក្នុង ុ/ំេងាេ ត្ចំ់ៃួៃ ១.៦៣៣។ សាថ បៃ័
េុខាភិបាលក្នុងតំ្បៃ់ទាងំសៃោះ កំ្េុងថ្ត្្តល់ក្ញ្ចបេ់ក្មមភាេអ្បបបរា (MPA) ថ្ដលសផ្លត ត្េំខាៃស់ៅសលី ការ
្សេវ្ាយ ការការពារ ៃិងការ ត្ល់សេវាេាបាលមូលដ្ឋឋ ៃបំ្ុត្ (MoH, 2017, p.3)។ សេវាេុខភាេថ្ដលាៃ
ក្ស្រមិត្ទាងំសៃោះកំ្េុងរារាងំការទទួលសេវា ៃិងប៉ាោះពាល់ដល់អាក្បបកិ្រោិ ៃិងឥរោិបលរបេ់អ្នក្សស្របីស្របាេ់ោោ រមួ
ទាងំមៃុេសវយ័ចាេ់្ងថ្ដរ។ លទធភាេថ្ដលអាចចូលសៅដល់ៃិងសស្របីស្របាេ់បាៃសេវា ៃិងភាេស្រគបស់្រគៃ់នៃេាភ រៈ
រូបវៃ័តៃិងអ្នក្ឯក្សទេសវជជសាស្តេតក្ំេុងបសងេីត្ឱយាៃៃូវរបាងំដេ៏ំខាៃ់ក្នុងការ ត្ល់ជំសៃឿទុក្ចិត្តសលីគុណភាេៃិងសេវា
េុខាភិបាលសៅក្ស្រមិត្មូលដ្ឋឋ ៃ។  

ការស្របឈមៃិងជំងឺដងាេ ត្ស់្សងៗ ស្រត្ូវបាៃទទួលសាគ ល់ោ៉ា ងខាែ ងំ្ងថ្ដរសៅក្នុងយុទធសាស្តេតៃិងសគលៃសោ
បាយេុខាភិបាលាតិ្ក្មពុា ឆ្ន ២ំ០១៦ េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ ់អំ្េីការសកី្ៃសឡងីនៃជំងឺមិៃ ែ្ងោោក្នុងចំសោម
មៃុេសវយ័ចាេ់សៅស្របសទេក្មពុា។ សស្រៅេីជំងឺថ្ដលបាៃរក្ស ញី សរាគេញ្ហញ នៃជំងឺរុានំរ ៉ាសាមញ្ញបំ្ុត្ក្នុងចំសោម
មៃុេសវយ័ចាេ់គឺ ជំងឺទឹក្សោមថ្ ែ្ម ៃិងសលីេ្ម ខណៈថ្ដលជំងឺ ែ្ូវចិត្តេីរថ្ដលសកី្ត្ាៃសស្រចីៃបំ្ុត្គឺ ជំងឺធ្លែ ក្់
ទឹក្ចិត្ត ៃិងវសងវងវងាវ ៃ។់ ាធមមតា មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ត្ងថ្ត្ខាែ ចៃូវអ្វីៗស្រគបោ់៉ា ងថ្ដលទាក្ទ់ងសៅៃឹងេុខភាេ ហរិញ្ញ
វត្ថុផ្លោ ល់ខែួៃ ៃិងសស្រគោះថាន ក្់ស្សងៗថ្ដលក្តាត ទាងំសៃោះងាយៃឹងបងេឱយាៃការធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្ត (Gurung & Ghimire, 
2014)។ តាមរយៈសគលៃសោបាយាតិ្េុខាភិបាលេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ៃិងអ្ៃតរាគមៃដំ៍បូង ៃិងបោោ ប ់រដ្ឋឋ ភិ
បាលបាៃទទួលសាគ ល់ៃូវបថ្ស្រមបស្រមួលនៃបញ្ហា េុខភាេៃិងស្របាសាស្តេតសៅក្នុងស្របសទេក្មពុា ថ្ដលបថ្ស្រមបស្រមួលសៃោះ
ជស្រមុញឱយាៃការសកី្ៃសឡងីបថ្ៃថមៃូវស្របាជៃអាយុសលីេេី៦០ឆ្ន  ំ ៃិងការត្េ ូរបេ់េួក្គត្់ក្នុងការទទួលបាៃៃូវ
សាថ ៃភាេវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេុខភាេលែ។ សគលសៅសគលៃសោបាយគឺសដីមបសីធវីឱយស្របសេីរសឡងីៃូវជីវតិ្ចុងសស្រកាយ
របេ់ស្របាជៃតាមរយៈការបសងេីៃៃិងេស្រងីក្ការចូលសៅរក្សេវាេុខភាេ ៃិងសធវីោោភាេនៃសេវាេុខភាេឱយសៅ
ដល់ ោ្ោះរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រតូ្វការសេវាទាងំសោោះ។ កិ្ចចខិត្ខំស្របឹងថ្ស្របងទាងំសៃោះគឺាៃសារៈេំខាៃ់ោេ់
សហយីស្រតូ្វថ្ត្េសស្រមចឱយបាៃៃិងស្រត្ូវាៃវឌឍៃភាេេិត្ស្របាក្ដ។  
 

២. ពិការភាពជាមួយនិងវយ័ចាស៖់ វយ័វឌឍោការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ោឱំយាៃភាេចុោះសខាយនៃតួ្ោទីោោ
របេ់រាងកាយ។ កាៃថ់្ត្ចាេ់កាៃថ់្ត្េិបាក្ក្នុងការស្របឈមសៅៃិងការសធវីចលោ។ មៃុេសវយ័ចាេ់ (៧០ឆ្ន សំឡងី) 
ភាគសស្រចីៃបំ្ុត្ថ្ដលបាៃអ្សងេត្ គឺកំ្េុងថ្ត្ស្របឈមសៅៃិងបញ្ហា នៃការសធវីចលោទូសៅ (ឧទាហរណ៍ ការសដីរ ការសមីល 
ៃិងការឮ ាសដីម)។ េស្រាប ់ADL លទធ្លបាៃបញ្ហជ ក្់ថាមៃុេសថ្ដលាៃអាយុ ៧០សៅ៩០ឆ្ន  ំទាងំបុរេៃិងស្តេតី
កំ្េុងស្របឈមៃិងហាៃិភយ័ ADL ៤សៅ៥ នៃេិការភាេរាងកាយរបេ់េួក្គត្ ់ាក្ថ់្េតងសៅសលីមុខងារ សស្រកាក្ឈរ 
ៃិងការស្រគបស់្រគងការសស្របីស្របាេ់បងគៃអ់្ោម័យ។ ការទៃស់ខាយរាងកាយស្សងៗសទៀត្សដ្ឋយសាវយ័ចាេ់ ស្រតូ្វបាៃរក្
ស ញីក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់រមួាៃ ការសស្របីស្របាេប់ងគៃអ់្ោម័យ សេែៀក្ពាក្់ ងូត្ទឹក្ ៃិងការបរសិភាគអាហារ
សដ្ឋយខែួៃឯង។ ស្របេិងសបីសស្របៀបសធៀបសៅៃិង ADL មៃុេសវយ័ចាេ់ដថ្ដលស្របឈមៃិង IADL សស្រចីៃាង ADL ក្នុងការ
សៅ្ារ ស្រគបស់្រគងការសធវីដំសណីរសដ្ឋយខែួៃឯង ចំអិ្ៃអាហារ សបាក្គក្់េសមែៀក្បំពាក្់ សធវីការងារ ោ្ោះ ៃិងស្រគប់ស្រគងហរិញ្ញ

                                                            
5 មណឌ លេុខភាេ អាចរា៉ា ប់រងស្របាេលរដឋចំៃួៃ ១០.០០០-២០.០០០ោក់្ ខណៈថ្ដលប៉ាុេត៍េុខភាេអាចរា៉ា ប់រងស្របាេលរដឋចំៃួៃ ២.០០០-៣០.០០០ោក់្ 
សហយីាៃចំងាយ១៥គីឡូថ្ម៉ាស្រត្េីមណឌ លេុខភាេ (MoH, 2017)។ 
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វត្ថុ។ ស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រទុឌសស្រទាមៃិងមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រទុឌសស្រទាមខាែ ងំកំ្េុងស្របឈមៃិងហាៃិភយ័សស្រចីៃបំ្ុត្។ 
ដូសចនោះេួក្គត្់ស្រតូ្វការជំៃួយថ្ដលលែស្របសេីរសស្រចីៃេីេាជិក្ស្រគួសាររបេ់េួក្គត្។់  

ាធមមតា លក្ខខណឌ រាងកាយៃិងសាម រតី្របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ាាៃទំសោរសៅរក្េិការភាេ6 
សៅក្នុងការបំសេញៃូវកាត្េវកិ្ចចថ្ ន្ក្រាងកាយ IADL ៃិងេក្មមភាេរេ់សៅស្របចានំលង7 ៃិងការថ្លរក្ាខែួៃឯង។ េិការ
ភាេថ្បបសៃោះ កាែ យាត្ស្រមូវការៃិងការស្របឈមោោថ្ដលទាមទារឱយាៃការស ែ្ីយត្បលែស្របសេីរៃិងការយក្ចិត្ត
ទុក្ដ្ឋក្់សៅសលីរាល់ត្ស្រមូវការទាងំសោោះសដីមបសីធវីឱយាៃសាថ ៃភាេធូរសេបយីាក្ថ់្េតង។ ការស្របឈមថ្្នក្េុខភាេ
ទាក្ទ់ងសៅៃិងេិការភាេអ្ចិនស្តៃតយរ៍បេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ សហយីក្រណីសៃោះបាៃបងាា ញឱយស ញីៃូវការស្របឈមោោ
ៃិងត្ស្រមូវការក្ៃែងមក្ថ្ដលសកី្ត្ាៃសៅក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េ។ សបីសមីលតាមេិការភាេ ការ
េិក្ាក្ត្េ់ាគ ល់ថាមៃុេសវយ័កាៃថ់្ត្ចាេ់ កាៃថ់្ត្ាៃក្ស្រមិត្ក្នុងការសធវីចលោ។ ស្រកុ្មការងារេថិតិ្េិការភាេវា៉ា េុីៃ
សតាៃកំ្ណត្់ថាមៃុេសថ្ដលាៃេិការភាេគឺ “អ្នក្ទាងំឡាយោថ្ដលស្របឈមៃិងហាៃិភយ័ខាែ ងំាងមៃុេសទូសៅ
អំ្េីបទេិសសាធៃន៍ៃការាៃស្រេំថ្ដៃក្នុ ងការស្របតិ្បត្តិកិ្ចចការាក្ោ់ក្់ោមួយ ឬេក្មមភាេោមួយ ឬការរារាងំេីការ
ចូលរមួក្នុ ងេងគម”។ ការរក្ស ញីេីការេិក្ា លវីសបី ៤១ភាគរយ ៃិង ២៦ភាគរយមិៃាៃេិការភាេ តាមសភទៃិងតាម
ស្រកុ្មអាយុ េួក្គត្ភ់ាគសស្រចីៃគឺកំ្េុងត្េ ូាមួយេិការភាេតាមវយ័ចាេ់ោ៉ា ងសហាច ២ ក្នុងចំសោម ៦ថ្ ន្ក្ េស្រាប់
មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុរវាង៦០ៃិង៨០ឆ្ន  ំ(សមីលស្រកាហវកិ្ខាងសស្រកាម)។ 

សលីេេីសៃោះ េិការភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់គឺបាៃទាក្ទ់ងោ៉ា ងខាែ ងំសៅៃិងរបបអាហារៃិងសារធ្លតុ្ចិញ្ច ឹ
ម។ អាហារាៃឥទធិេលេំខាៃស់ៅសលីេុខភាេរាងកាយៃិងឯក្រាជយភាេនៃរាងកាយ (ស្រក្េួងេុខាភិបាល ឆ្ន ំ
២០១៣)។ ាៃអាហារលែេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់គឺជួយការពារេួក្គត្េី់ក្ងវោះអាហារូបត្ថមភ ជួយេស្រមួលដល់មុខ
ងាររាងកាយ កាត្ប់ៃថយេីកាស្របឈមៃិងហាៃិភ័យជំងឺរុានំរ ៉ា ជួយដល់េុខភាេ ែ្ូវចិត្ត ៃិងការពារេួក្គត្់េីេិការភាេ
្ងថ្ដរ (ibid, p.12)។ ការវភិាគសៅសលីេាេភាេអាហាររបេ់េួក្គត្ ់(ថ្ ែ្ក្សលីស្រកាហវកិ្ទី ៧) បងាា ញឱយស ញី
ថា មៃុេសវយ័ចាេ់ាសស្រចីៃខវោះាតិ្កាល់េយូម អាេុីត្ហវូលីក្ វតីាមីៃសប ៦ វតីាមីៃសប ១២ ៃិងវតីាមីៃសេ តាមរយៈ
អាហារថ្ដលេួក្គត្ប់រសិភាគ។ ការខវោះខាត្ទាងំសៃោះរារាងំេុខភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ សហយីវយ័ចាេ់ាមួយៃឹង
េិការភាេគឺាការស្របឈមាក្ថ់្េតង។  
 
  

                                                            
6 សៅសស្រកាមវាក្យេេោនៃពាក្យទៃ់សខាយ េក្មមភាេថ្ដលាៃក្ស្រមតិ្ ៃិងការរារាងំេីការចូលរមួ ាការបងាា ញអ្ំេីទដិឋភាេអ្វជិជាៃនៃការសធវីអ្ៃត
រៈក្មមរវាងបុគគលៃមួីយៗ (ាមួយៃងិលក្ខខណឌ េុខភាេ) ៃិងក្តាត ោោនៃបរបិទរបេ់បុគគលសោោះ--ក្តាត បុគគល ៃិងបរោិកាេ។ 
7 េក្មមភាេាមូលដ្ឋឋ ៃថ្ដលចាបំាច់េស្រាប់ជវីតិ្ស្របចានំលងាៃដូចាងូត្ទឹត្ សេែៀក្ពាក់្ បរសិភាគ សងបីសស្រកាក្េីថ្ស្រគឬសៅអ្ី ការសស្របីស្របាេ់បងគៃ់អ្
ោម័យ ៃិងការសដរីជុំវញិ្ោោះាសដីម (MoH, 2016)។ 



58 
 

ស្រកាហវកិ្ទី 23៖ េិការភាេតាមស្រកុ្មអាយុៃិងសភទ 

   
 

ថ្ ែ្ក្សលីការថ្ណោរំបេ់ស្រក្ុមការងារេថិតិ្េិការភាេវា៉ា េុីៃសតាៃ មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រតូ្វបាៃេាភ េគឺកំ្េុង
ថ្ត្ាៃេិការភាេទាងំ៦ថ្្នក្ ប៉ាុថ្ៃតការស្របាស្រេ័យទាក្ទ់ង សមីលស ញី ៃិងចងចា ំាក្តាត េិការភាេទាងំបីចមបងាងសគ 
(សមីលតារាងខាងសស្រកាម)។ ស្តេតីាសស្រចីៃស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាបាៃស្របឈមសៅៃិងបញ្ហា ទាងំសៃោះ។ តាមស្រក្ុមអាយុ 
មៃុេសវយ័ចាេ់សេញកំ្ោងំៃិងមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រទុឌសស្រទាមខាែ ងំ ាៃចំថ្ណក្សេោីរថ្ត្ទាងំស្រេុងៃូវក្នុងតួ្សលខេិការ
ភាេេរុប។ សៃោះេិត្ាបងាា ញោ៉ា ងចាេ់ថាស្រកុ្មអាយុដូចគន ថ្ដលស្រតូ្វបាៃសាក្េួរ ាៃជំងឺមួយសៅេីរមុខ 
(ឧទាហរណ៍ ជំងឺសលីេ្ម ជំងឺេោែ ក្់) (ស្រកាហវកិ្ខាងសល)ី សហយីាៃភាគរយពាក្ក់្ោត លាៃការអ្ៃស់ខាយ
ការចងចា ំ(ឧទាហរណ៍ ២៣ភាគរយេស្រាបអ់ាយុ ៦០-៦៩ឆ្ន  ំ ៃិង១៩ភាគរយេស្រាប់អាយុ ៧០-៧៩ឆ្ន )ំ (ស្រកា
ហវកិ្ទី៩) សហយីទាបបំ្ុត្១៦ភាគរយ ៃិង១៤ភាគរយ នៃការរមួបញ្ចូ លគន រវាងក្ស្រមិត្ធងៃៃិ់ងមធយមនៃជំងឺធ្លែ ក្់ទឹក្
ចិត្ត (ស្រកាហវកិ្ទី១០) ថ្ដលរារាងំេួក្គត្់េីការស្របាស្រេ័យទាក្់ទងលែ ការសមីលស ញីលែ ៃិងការចងចាបំាៃលែ។ សទាោះ
ោ៉ា ងោក្៏សដ្ឋយ ២៨ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ ៨០សឡងី ាធមមតាស្រតូ្វបាៃប៉ាោះពាល់សដ្ឋយការវវិត្តៃ៍សៅអ្ៃ់សខាយនៃវ ័
យចាេ់របេ់េួក្គត្។់ 
 
តារាងទី 8៖ការទៃស់ខាយថ្ ន្ក្រាងកាយរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ 

ស្របសភទេិការភាេ ាៃេិការភាេ 
សភទ ស្រកុ្មអាយុ 

ស្របុេ ស្រេី ៦០-
៦៩ 

៧០-
៧៩ 

៨០-
៨៩ 

>=៩០ 

ការសមីលស ញី ២៨% ៦% ២២% ១១% ១១% ៥% ០% 
ការសាត ប់ឮ ៩% ៣% ៦% ៤% ៣% ២% ០% 

41%

32%

17%

6%

2%

1%

1%

16%

10%

3%

1%

1%

26%

22%

14%

4%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60%

មិៃាៃេិការភាេ

េិការភាេចំៃួៃ ១

េិការភាេចំៃួៃ ២

េិការភាេចំៃួៃ ៣

េិការភាេចំៃួៃ ៤

េិការភាេចំៃួៃ ៥

េិការភាេចំៃួៃ ៦

រនុសសវ័យចាសោ់នពិការភាពពី ១-៦តារ
រភ្រ

ស្រេី
ស្របុេ
េរុប

26%

15%

6%

1%

1%

1%

13%

11%

7%

3%

1%

3%

6%

3%

2%

1%

1%

0% 10% 20% 30%

មិៃាៃេិការភាេ

េិការភាេចំៃួៃ ១

េិការភាេចំៃួៃ ២

េិការភាេចំៃួៃ ៣

េិការភាេចំៃួៃ ៤

េិការភាេចំៃួៃ ៥

េិការភាេចំៃួៃ ៦

រនុសសវ័យចាសោ់នពិការភាពពី ១-៦តារម្កុរ
អាយុ

>៩០
៨០-៩០
៧០-៨០
៦០-៧០
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ការសដីរ ៥% ២% ៣% ២% ២% ២% ០% 
ការចងចា ំ ១៨% ៣% ១៥% ៥% ៧% ៥% ១% 
ការសេែៀក្ពាក្់ ៣% ០% ៣% ១% ១% ១% ០% 
ការស្របាស្រេយ័ទាក្ទ់ង ៣៦% ៩% ២៧% ១១% ១៤% ៩% ១% 

 
ខ. ស្តសតវី័យចាស ់

ស្រេីតាៃចំៃួៃភាគសស្រចីៃនៃចំៃួៃមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំសៅក្នុងេាាស្រត្ថាន ក្ា់តិ្ៃិងគំរូេំោក្ថ្ដលបាៃ
េិក្ា។ កំ្សណីៃខពេ់នៃស្តេតីវយ័ចាេ់ៗថ្ដលាៃវយ័ចាេ់ៃិងអាយុេងឃមឹរេ់ថ្វងដូចាៃសលីក្សឡងីក្នុងេំសោគប
ោណ ល័យសាស្តេតខាងសលី គឺស្រតូ្វបាៃរស ញីថាាៃភាេេុីគន សៅៃិងការរក្ស ញីលមីសៃោះថ្ដលស្រេីតភាគសស្រចីៃាៃវយ័
ចាេ់ាងៃិងាៃអាយុេងឃមឹរេ់ថ្វងាងភាគីបុរេ។ សទាោះោ៉ា ងោក្ស៏ដ្ឋយ ជីវតិ្រេ់សៅរបេ់េួក្គត្់បាៃោមំក្
ៃូវការស្រេួយបារមមណ៍ាសស្រចីៃសៅសលីេុខភាេរាងកាយៃិង ែ្ូវចិត្ត។ ស្តេតីាសស្រចីៃស្រតូ្វបាៃក្ត្េ់ាគ ល់សៅក្នុងការេិក្ា
សៃោះថា េួក្គត្គឺ់រងសស្រគោះសស្រចីៃថ្ ន្ក្េមត្ថភាេរាងកាយៃិង ែ្ូវចិត្ត សហយីេួក្គត្់ស្រតូ្វការជំៃួយេស្រាបស់្របតិ្បត្តិកិ្ចច
ការស្របចានំលងរបេ់េួក្គត្។់ ការវភិាគសៅសលីេិការភាេរាងកាយបងាា ញថា ភាគរយខពេ់នៃស្តេតីវយ័ចាេ់ាៃេិការភាេ
មួយសៅេីរសៅសលីការស្របាស្រេ័យទាក្់ទងាមួយអ្នក្ដន៏ទ ៃិងេមត្ថភាេនៃការសមីលស ញីរបេ់េួក្គត្ ់ (ស្រកាហវកិ្ទី
២៣)។ ការវភិាគបាៃេងេត្ធ់ងៃប់ថ្ៃថមថា ស្តេតីភាគសស្រចីៃាៃអ្ស្រតាេិការភាេស្រេសដៀងគន  ៤-៥េក្មមភាេនៃADL ាង 
(ឧទាហរណ៍ ការបសោោ របង ់សស្រកាក្េីដំសណក្ ៃិងចូលបៃោបទឹ់ក្ាសដីម)។ ប៉ាុថ្ៃតស្រក្ុមដថ្ដលាៃការសកី្ត្សឡងីៃូវេិការ
ភាេថ្្នក្ IADL សស្រចីៃាងបុរេសៅសលីថ្ ន្ក្មួយចំៃួៃសៅវញិដូចាសៅ្ារ សធវីការងារ ោ្ោះ សបាក្គក្េ់ំសលៀក្បំពាក្ ់ដ្ឋំ
េែរ ស្រគបស់្រគងហរិញ្ញវត្ថុ ៃិងស្រគបស់្រគងការសធវីដំសណីរសដ្ឋយខែួៃឯង។ េស្រាបជំ់ងឺ ១២ភាគរយនៃស្តេតីវយ័ចាេ់គឺកំ្េុង
បងាា ញថាាៃជំងឺ ១សៅ២មុខក្នុងសេលថ្ត្មួយ ខណៈថ្ដលបុរេាៃស្រតឹ្មថ្ត្មួយភាគរយប៉ាុសោណ ោះ (ស្រកាហវកិ្ទី១៦)
។ 

ការហាត្ស់្របាណាថ្ ន្ក្មួយនៃេក្មមភាេមួយចំៃួៃថ្ដលអាចបសងេីៃេមត្ថភាេរងឹាដំល់មៃុេសវយ័ចាេ់។ 
ាទូសៅ មៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃសគថ្ណោេំស្រាបក់ារសធវីលំហាត្ស់្របាណរាងកាយាក្ោ់ក្់សដីមបរីក្ាខែួៃរបេ់េួក្
គត្ឱ់យាៃស្របេៃ័ធដំសណីរការបាៃលែ ៃិងស្រតឹ្មស្រតូ្វ ។ សៅថ្ត្ាៃក្ស្រមិត្សៅសឡយីនៃការអ្ៃុវត្តនៃេក្មមភាេទាងំសោោះ 
ថ្ដលស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីសៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ា ាេិសេេក្នុងចំសោមស្តេតីវយ័ចាេ់។ “ខាុ ំមិៃាៃសេល សហយីខាុ ំឈ”ឺ សៃោះ
ាការសលីក្សឡងីញឹក្ញាប់បំ្ុត្ ៃិងាសហតុ្្លមួយេស្រាប់ការេួរអំ្េីមូលសហតុ្ថ្ដលមិៃបាៃហាត្ស់្របាណ។ ស្រេ
សដៀងគន សៃោះថ្ដរ ការេិក្ាឆ្ន ២ំ០១៨ សដ្ឋយស្រក្ុមស្រសាវស្រាវសៅក្នុងស្របសទេសអ្េា៉ាញបញ្ហជ ក្់ថាស្តេតីវយ័ចាេ់សមីល
ស ញីថាខែួៃឯងេិបាក្ក្នុងការហាត្ស់្របាណសដ្ឋយសារថ្ត្ការខវោះសេលសវោៃិងលក្ខខណឌ េុខភាេមិៃលែ សហយីក្ា៏
ការេិបាក្ក្នុងការសលីក្ទឹក្ចិត្តឱយេួក្គត្់ទាងំសៃោះហាត្់ស្របាណថ្ដរ (López-Benavente Y, et, al, 2018)។  

 
គ. រនុសសវ័យចាសដ់ដ្លោនពិការភាព 

សៃោះេំសៅសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំឡាយោថ្ដលាៃេិការភាេាមួយៃិងភាេវយ័ចាេ់ សៅក្នុងកំ្ឡុង
សេលនៃជីវតិ្ចុងសស្រកាយរបេ់េួក្គត្។់ ការរក្ស ញីបាៃបងាា ញាភេតុតាងថាសៅសេលថ្ដលេួក្គត្់កាៃថ់្ត្ចាេ់ 
េួក្គត្់ាៃទំសោរសៅរក្េិការភាេ សហយីទៃស់ខាយៃូវេមត្ថភាេរបេ់េួក្គត្ក់្នុងការស្របតិ្បត្តិេក្មមភាេាមូល 
ដ្ឋឋ ៃស្សងៗ។ ក្នុងលក្ខខណឌ េុខភាេៃិងបញ្ហា េិការភាេ មិៃាៃត្ស្រមូវការឬការស្របឈមខុេគន រវាងស្រកុ្មស្តេតីៃិងបុរេ 
ឬថាសតី្សៅទីស្រកុ្ងឬជៃបទសោោះសទ។ សៅសេលថ្ដលគត្ក់ាៃថ់្ត្ចាេ់សៅៗ េួក្គត្ទ់ាងំសៃោះបាៃេំថ្ដងៃូវការមិៃ
សេញចិត្តសៅសលីលក្ខខណឌ េុខភាេទៃស់ខាយរបេ់េួក្គត្ស់្រេសដៀងៗគន ។ តាមរយៈសភទៃិងតំ្បៃ ់មៃុេសវយ័ចាេ់
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មិៃបាៃស ញីថាខែួៃឯងរេ់សៅក្នុងវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេុខភាេលែសោោះសទ ខណៈថ្ដលេមត្ថភាេនៃតួ្ោទីរបេ់េួក្
គត្ប់ាៃលមលយ សហយីការគសំ្រទថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចចៃិងស្រទេយេមបត្តិមិៃាៃេុវត្ថិភាេ។ សរឿងថ្ដលគួរឱយចាប់អារមមណ៍
សស្រចីៃសទៀត្សោោះគឺ ភាគសស្រចីៃនៃមៃុេសវយ័ចាេ់មិៃាៃជំៃួយាក្ថ់្េតងឬឧបក្រណ៍ជំៃួយថ្ដលការពារេួក្គត្់8 
ឧទាហរណ៍ដូចា ឧក្រណ៍េបបៃិិមមិត្រណបាសដីម សដីមបជួីយដល់ការសធវីចលោ ឬកាត្ប់ៃថយភាេរងសស្រគោះចំសពាោះ
ភាេលំបាក្នៃរាងកាយរបេ់េួក្គត្់សទ សស្រៅថ្ត្េីសឈសី្រចត្ថ់្ដលគត្ស់ធវីសៅ ោ្ោះខែួៃឯង។ មិៃាៃរសទោះក្ងរុ់ញស្រតូ្វបាៃ
រក្ស ញីថាាៃសៅក្នុងនដមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃ់េិក្ាសឡយី ប៉ាុថ្ៃតចាេ់ោេ់ថាាៃមៃុេសថ្ដលមិៃអាច
សៅោមក្ោបាៃសដ្ឋយសារថ្ត្គត្់ទៃស់ខាយមិៃអាចសដីររចួ។ 

  
៤.៤ សខុុោលភាព្លូវចិតត 

សដ្ឋយមិៃគិត្ថាជំងឺ ែ្ូវចិត្តាៃសាថ ៃភាេស្រសាល ឬធងៃស់ឡយី ជំងឺសៃោះថ្ត្ងថ្ត្ោរយសីៅសលីមៃុេសវយ័ចាេ់
។ ការធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្ត ឬវសងវងវងាវ ៃា់សរឿងសាមញ្ញបំ្ុត្ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់។ បញ្ហា ថ្បបសៃោះស្រតូ្វបាៃសលីក្សឡងី 
សហយីការវភិាគសៅសលីទំោក្ទំ់ៃងបាៃបញ្ហជ ក្់ាវជិជាៃ។ ការសធវីសរាគវៃិិចឆ័យសៅសលមីៃុេសវយ័ចាេឱ់យបាៃទាៃ់
សេលអាចជួយការពារជំងឺ ែ្ូវចិត្ត ៃិងជួយកាត្ប់ៃថយការរងទុក្ខសៅក្នុងជីវតិ្ចុងសស្រកាយរបេ់េួក្គត្។់ 

 
ក. រនុសសវ័យចាស ់

ក្ស្រមិត្នៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត គឺាៃខពេ់ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រត្ូវបាៃេាភ េ។ ៨៣ភាគរយនៃ
មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េស្រត្ូវបាៃរាប់ថាាអ្នក្ក្ំេុងធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត ខណៈថ្ដល ៤៧ភាគរយនៃត្ួសលខសៃោះេថិត្
សៅក្នុងក្ស្រមិត្សខាយ សហយី ២៧ ៃិង៨ភាគរយ េថិត្ក្នុងក្ស្រមិត្មធយមៃិងធងៃធ់ងរ (ស្រកាហវកិ្ទី១០)។ ការស្របឈមសៃោះ
គឺេំខាៃ់ោេ់េស្រាបបុ់គគលិក្េងគមកិ្ចចៃិងអ្នក្សធវីសគលៃសោបាយ។ តាមការអ្សងេត្ ភាគសស្រចីៃបំ្ុត្នៃេួក្គត្់
ាៃអារមមណ៍អ្េ់េងឃមឹសដ្ឋយសារថ្ត្ខវោះការេសស្តងាគ ោះេីស្រកុ្មស្រគួសារៃិងេីខែួៃឯង ៃិងសដ្ឋយសាថ្ត្លក្ខខណឌ នៃការ
ទៃស់ខាយខាងរាងកាយៃិងសាម រតី្។ េួក្គត្ក់្៏បាៃេំថ្ដង្ងថ្ដរអំ្េីការស្រេួយបារមភរបេ់េួក្គត្់ថាាបៃោុក្ឬគម ៃ
ស្របសោជៃេ៍ស្រាបស់្រគួសារសៅសេលថ្ដលគត្ក់ាៃថ់្ត្ចាេ់សៅៗ។ ការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ាធមមតាមិៃ
ស្រតូ្វបាៃសលីក្សឡងី ឬបងាា ញសចញមក្សទ សហយីវាេិបាក្ោេក់្នុងការក្ត្េ់ាគ ល់ៃូវសរាគេញ្ហញ របេ់េួក្គត្។់ 
េញ្ហញ សាមញ្ញនៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តគឺ េិបាក្ ឬមិៃេូវសគងលក្ ់ឯសកា ចូលចិត្តគិត្អំ្េីការសាែ ប ់សខាយបញ្ហញ  ឬសខាយ
ក្នុងការ ច្ងអ់ារមមណ៍ ឬបាត្ប់ងក់ារចាបអ់ារមមណ៍ក្នុងជីវតិ្ ឬេក្មមភាេស្របចានំលង។ សៅសេលវភិាគសលីការស ែ្ីយត្បរបេ់
េួក្គត្ ់ាៃក្តាត សធវីឱយធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្តបីក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ា៖  

១) ផ្ោគសញ្ញា ោងកាយឈឺោ រំរ ៉ៃដែលពិបាកនឹងពនយល ់ (តាមស្របស្រក្តី្ មិៃស ញីាៃសវជជបញ្ហជ រស្រគបស់្រគៃេ់ស្រាប់
សរាគេញ្ហញ  ការធីងសធ្លង ការទល់ោមក្ អ្ត្ង់ងុយ ឈចុឺក្ចាបយូ់រឬស្រេក្ទមងៃ់)៖ សៅសេលថ្ដលជថ្ជក្ាមួយ
មៃុេសវយ័ចាេ់ េួក្គត្់ាញឹក្ញាប់បំ្ុត្ត្ែូញថ្ត្ែអំ្េីការឈចឺាបព់ាក្េ់ៃ័ធសៅៃិងេុខភាេរាងកាយៃិងសាម រតី្របេ់
េួក្គត្។់ បញ្ហា ទាងំសៃោះកាែ យាសរឿងសាមញ្ញថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់បាៃៃិោយស្របាបស់ៅអ្នក្មក្ជួបគត្ ់ប៉ាុថ្ៃតេួក្អ្នក្
ទាងំសោោះមិៃអាចេាគ ល់បាៃថា សតី្ស្របសភទជំងឺឬការឈចឺាបថ់្បបោឱយេិត្ស្របាក្ដថ្ដលកំ្េុងសកី្ត្ាៃចំសពាោះគត្់
សោោះសទ។ ការេាភ េជៃបសងាគ លាមួយៃិងស្របធ្លៃេាគមមៃុេសចាេ់ ៃិងស្របធ្លៃមៃោីេងគមកិ្ចច អ្តី្ត្យុទធជៃ 
ៃិងយវៃីតិ្េមបទា បាៃសលីក្សឡងីបញ្ហជ ក្ស់្រេសដៀងគន នៃការឈចឺាបៃិ់ងការរងទុក្ខថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់បាៃជួបស្រប

                                                            
8 ឧបក្រណ៍ោមួយថ្ដលរចោ ៃងិបសងេីត្សឡងីសដីមបជួីយថ្លរក្ា ឬសធវីឱយស្របសេីរសឡងីៃូវេក្មមភាេ ៃងិេុខុាលភាេរបេ់បុគគល (MoH, 
2016) 
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សទោះ។ ប៉ាុថ្ៃតមិៃាៃសរាគេញ្ហញ ធងៃ់ធងរអំ្េីជំងឺោមួយាក្ោ់ក្់សឡយី។ សវជជបណឌិ ត្បាៃ ត្ល់ដំបូោម ៃថាការឈចឺាប់
របេ់េួក្គត្់ាទូសៅរមួ្សេីំក្តាត ាសស្រចីៃថ្ដលស្រតូ្វសធវីសរាគវៃិិចឆ័យលែិត្លែៃ។់ សៅស្របសទេក្មពុា មៃុេសវយ័ចាេ់មិៃ
បាៃរាយការណ៍សេញសលញអំ្េីសរាគេញ្ហញ ថ្បបសៃោះ សដ្ឋយសារាៃសហតុ្្លសៅេីសស្រកាយស្សងសទៀត្ដូចា ចំសណោះ
ដឹងាៃកំ្ណត្ក់្នុងការបងាា ញឱយបាៃាក្់ោក្អំ់្េី្លលំបាក្ោោ សហយីតាមទាែ ប់េួក្គត្មិ់ៃេូវថ្ចក្រថំ្លក្
សរឿងរា៉ា វទាងំសៃោះាមួយេាជិក្ស្រគួសារសឡយី សដីមបសីជៀេវាងការាៃអារមមណ៍ថាសោោះគឺាបៃោុក្។ បោោ បម់ក្េួក្គត្់
ហាក្ដូ់ចាោក្ជិ់ត្ឈងឹសហយីសរៀៃរេ់សៅាមួយការលំបាក្ទាងំសៃោះ។ ដូសចនោះន ោ្ក្នុងេួក្គត្គឺ់ាៃការធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្ត
េិត្ស្របាក្ដោេ់។ ខុេេីស្របសទេអ្ភិវឌឍោោ សៅស្របសទេក្មពុាមិៃាៃស្របេៃ័ធ ែ្ូវការោមួយថ្ដលមៃុេសវយ័
ចាេ់អាចងាក្សៅរក្សេវាស្របឹក្ា ឬថ្ណោសំៅសេលថ្ដលេួក្គត្់ាៃអារមមណ៍ធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្តថ្បបសៃោះសទ។  
 

២) ការបាត់បងក់ារចងចា៖ំ មៃុេសវយ័ចាេ់បងាា ញេញ្ហញ នៃភាេសភែចភាែ ងំសស្រចីៃឬការភាៃស់្រចឡថំ្ដលសធវីឱយេួក្
គត្េិ់បាក្ក្នុងការស្របាស្រេ័យទាក្ទ់ងាមួយអ្នក្ស្សង ឬមិៃសលីក្ទឹក្ចិត្តឱយេួក្គត្់ឱយរកី្រាយក្នុងវយ័ចាេ់របេ់េួក្
គត្។់ េមត្ថភាេខួរក្ាលរបេ់េួក្គត្់ធ្លែ ក្ចុ់ោះ សហយីបោត លឱយាៃទុក្ខស្រេួយក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ៃិងោំ
ឱយវសងវងវងាវ ៃ់ាយថាសហតុ្ (Ballard, 2010)។ សាថ ៃភាេនៃការចងចាកំំ្ណត្េី់រសបៀបនៃការគិត្េមឬមិៃេមសហតុ្
្ល។ សោងសៅសលីការេិក្ាសៃោះ ការបាត្ប់ងក់ារចងចាសំកី្ត្សឡងីចំសពាោះស្រគបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ប៉ាុថ្ៃតស្រកុ្មមៃុេសវយ័
ចាេ់ស្រទុឌសស្រទាម ៃិងមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រទុឌសស្រទាមខាែ ងំាៃទំសោរសៅរក្ក្រណីសៃោះញឹក្ញាបស់ស្រចីៃាង។ ឧបក្រណ៍
េិក្ាេិៃិត្យសលីេុខភាេ ែ្ូវចិត្ត (MMSE) ថ្ដលបាៃសស្របីក្នុងការេិក្ាសៃោះបាៃបងាា ញថា ៤៣ភាគរយនៃមៃុេសវយ័
ចាេ់ាៃបទេិសសាធៃ៍អំ្េីភាេអ្ៃ់លយការចងចាកំ្ស្រមិត្មធយមៃិងធងៃធ់ងរ សហយីក្រណីសៃោះសដ្ឋយសាថ្ត្វឌឍោការវយ័
ចាេ់ៃិងលក្ខខណឌ េុខភាេទៃស់ខាយរបេ់េួក្គត្។់ សហតុ្្លមួយសទៀត្ គឺមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រេួយបារមមណ៍សស្រចីៃេី
េាជិក្ស្រគួសារសហយីៃិងេក្មមភាេស្របចានំលងរបេ់ស្រកុ្មស្រគួសារ សៅសេលការេៃសេំំនចសេដឋកិ្ចចរបេ់ស្រគួសារមិៃាៃ
េុវត្ថិភាេ។  
 

៣) ការដរែរែួលអាកែបកិរយិា (ឧទាហរណ៍ ាសរឿយៗេួក្គត្ៃិ់ោយអំ្េីការសាែ ប ់ឬភាេឯសកាេីគន )៖ ខណៈ
ថ្ដលវឌឍោការវយ័ចាេ់ បញ្ហញ ញ្ហញ ណាៃការថ្ស្របស្របួល ការឈចឺាប់បាៃសកី្ៃសឡងី សហយីការចងចាកំ្ធ៏្លែ ក្ចុ់ោះ។ ទាងំ
សៃោះរមួចំថ្ណក្ដល់ការផ្លែ េ់បតូរឥរោិបល ៃិងអាក្បបកិ្រោិាក្ោ់ក្ោ់មួយ។ ការេាភ េអ្នក្ថ្លទាមំៃុេស    វ ័
យចាេ់ ស្របធ្លៃមៃោីេងគមកិ្ចច អ្តី្ត្យុទធជៃ ៃិងយុវៃីតិ្េមបទា ៃិងស្របធ្លៃេាគមមៃុេសចាេ់ បាៃក្ត្េ់ាគ ល់
ទាងំស្រេុងថាមៃុេសវយ័ចាេ់បាៃថ្ស្របស្របួលអាក្បបកិ្រោិសដ្ឋយសារថ្ត្ការត្េ ូាមួយជំងឺរបេ់េួក្គត្ៃិ់ងសាម រតី្េពឹក្
ស្រេេៃា់មួយៃិងសេដឋកិ្ចចេងគមស្រកី្ស្រក្។ ការថ្ស្របស្របួលអាចបោត លឱយសកី្ត្ៃូវេិការភាេរាងកាយរបេ់េួក្គត្់។ ការ
រក្ស ញីបាៃបញ្ហជ ក្់បថ្ៃថមថាមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រគប់រូបស្របឈមាមួយៃិងេិការភាេមួយសៅេីរ ថ្ដលរមួបញ្ចូ លការ  
សាត បឮ់ សមីលស ញី សដីរបាៃ ឬចងចាសំឡងីវញិ។ ភាេលំបាក្ទាងំសោោះបាៃប៉ាោះពាល់ដល់ការស្របតិ្បត្តិ ADL ៃិង IADL 
របេ់េួក្គត្ថ់្ដលតិ្ចឬសស្រចីៃអាចថ្ស្របស្របួលការស្របតិ្ក្មមសៅៃិងមៃុេសៃិងវត្ថុថ្ដលសៅជំុវញិខែួៃ។ សហតុ្្លេំខាៃ់
មួយសទៀត្េស្រាបក់ារថ្ស្របស្របួលអាក្បបកិ្រោិរបេ់េួក្គត្ ់ គឺស្រេឹត្តិការណ៍របួេ ែ្ូវចិត្តេីេម័យស្របល័យេូជសាេៃ ៍
(ឧទាហរណ៍ ឆ្ន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩) សៅសេលថ្ដលេួក្គត្ប់ាត្ប់ងៃូ់វរបេ់ ឬមៃុេសថ្ដលគួរាទីស្រេឡាញ់ ឬរសបៀប
រេ់សៅថ្ដលគត្ប់ាៃរកី្រាយ ឬ្ែងកាត្រ់បបភាេចោចលាសដីម។ ការេិក្ាក្នុងឆ្ន ២ំ០១១ សដ្ឋយ DC-Cam ក្ត្់
េាគ ល់ស ញីការេៃនិដ្ឋឋ ៃស្រេសដៀងគន ថាមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលសៅរេ់រាៃាៃជីវតិ្េីរបបសោោះាៃជំងឺសស្តេតេ 
(PTSD) ៃិងធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តខពេ់ (Boehnlein & Kinzie, 2011, p. 33)។ 
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ការរសំោភបំពាៃសៅសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ាមិៃគួរស្រតូ្វបាៃស្រេសងីយក្សៃតីយសទ សដ្ឋយសារថ្ត្ការ

រក្ស ញីបាៃបងាា ញេីសាថ ៃភាេេំខាៃថ់្ដលេួក្គត្់បាៃជួប ថ្ដលកំ្េុងស្រតូ្វបាៃ សហយីៃឹងស្រតូ្វបាៃរសំោភបំពាៃ។ 
ការរសំោភបំពាៃាៃសស្រចីៃទស្រមង។់ ថ្ ែ្ក្សៅសលីរបាយការណ៍អ្ងគការេុខភាេេិភេសោក្ឆ្ន ២ំ០១៦ ការរសំោភ
បំពាៃសៅសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ គឺការសធវីបាប ៃិងសធវេស្របថ្ហលសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ សហយីសកី្ត្ាៃក្នុងទស្រមង់ដូចា 
សលីរូបរាងកាយ ែ្ូវចិត្ត ែ្ូវសភទ ឬបំពាៃសលីហរិញ្ញវត្ថុ ឬការសធវីបាបមៃុេសវយ័ចាេ់ ឬេក្មមភាេសដ្ឋយសចត្ោឬសដ្ឋយ
អ្សចត្ោរបេ់អ្នក្ថ្លទា ំេាជិក្ស្រគួសារ ឬជៃោថ្ដលោឱំយាៃសស្រគោះថាន ក្់ដល់មៃុេសវយ័ចាេ់។ សាថ ៃភាេនៃការ
សធវេស្របថ្ហេឬការសបាោះបង់សចាលសៃោះស្រតូ្វបាៃសគចាត្ទុ់ក្ថាាការរសំោភបំពាៃ្ងថ្ដរ។ ការរសំោភបំពាៃថ្បបសៃោះ
អាចសកី្ត្សឡងីមតងឬដថ្ដលៗ។ ក្នុងចំសោមក្តាត ថ្ដលបាៃវាយត្នមែសលីមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃថ់្ដលបាៃេិក្ា 
សាថ ៃភាេរសំោភបំពាៃាៃេកាត ៃុេលខាែ ងំក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ សហយីសៃោះស្រតូ្វសគសជឿោ៉ា ងចាេ់ថាការ
រសំោភបំពាៃាធមមតាសកី្ត្សឡងីសៅក្នុង ោ្ោះាងក្ថ្ៃែងស្សងៗសទៀត្។ ភាគសស្រចីៃនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃភាេឯក្ជៃ
តិ្ចតួ្ចសៅក្នុង ោ្ោះ ាៃអារមមណ៍ថាសគមិៃចងស់្រត្ូវការ ឬមិៃសគរេ សហយីាៃអារមមណ៍មិៃទុក្ចិត្ត ឬខាែ ចេាជិក្
ស្រគួសារមួយចំៃួៃ។ ស្របសភទនៃការរសំោភបំពាៃថ្ដលាសាមញ្ញបំ្ុត្ស្រតូ្វបាៃសគេសងេត្ស ញីគឺសលីរាងកាយ អារមមណ៍ 
ៃិងការសធវេស្របថ្ហេ។ េុភាេិត្ថ្ខមរមួយៃិោយថា “ចាៃសៅក្នុងរាវសជៀេមិៃ្ុត្េីការទងគិចគន សទ” ថ្ដល ែ្ុោះបញ្ហច ងំ
េីការទទួលសាគ ល់ការេហការថ្ដលមៃុេសលរេ់សៅក្នុងស្រគួសារថ្ត្មួយៃឹងជថ្ជក្ថ្វក្ថ្ញក្ឬត្វា៉ា សលីសរឿងតូ្ចតាច។ 
សៅក្នុងការចូលរមួស្របចានំលង េាជិក្ស្រគួសារាៃទំសោរសៅរក្ការបសងេីត្ៃូវការបំពាៃ ពាក្យស្របាល ការអាា៉ា េ់ ការ
បំភិត្បំភយ័ ឬការសធវីទុក្ខបុក្សមនញសៅសលីឪេុក្ាដ យវយ័ចាេ់របេ់េួក្សគ។ ប៉ាុថ្ៃតការសធវថី្បបសៃោះាេិសេេេស្រាប់
មៃុេសវយ័ចាេ់គឺ ងាយទទួលរងឥទធិេលថ្ដលាលទធ្លសធវីឱយមៃុេសសស្រចីៃថ្ត្ គំៃិត្ៃិងអាក្បបកិ្រោិខឹងេមារ ឬ
ខក្ចិត្តាសដីម។ អាក្បបកិ្រោិស្របឆ្ងំមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃាញឹក្ញាបបំ់្ុត្សៅក្នុងស្រគួសារស្រកី្ស្រក្ាងស្រគួសារថ្ដល
ាៃធៃធ្លៃសស្រចីៃ។ ថ្ត្ងថ្ត្ាៃការេតីបសោោ េថា ភាេស្រកី្ស្រក្សធវីឱយរខំាៃដល់េុខុាលភាេៃិងេុភមងគលរបេ់
េាជិក្ស្រគួសារ សហយីជសាែ ោះស្រគៃថ់្ត្សកី្ត្មក្េីក្តាត វវិត្តខាងសលីប៉ាុសោណ ោះ។ មួយក្នុងចំសោមការេសងេត្គឺថាអ្នក្
រសំោភបំពាៃាេិសេេកូ្ៃៗ ឬេាជិក្ស្រគួសារស្សងសទៀត្មិៃទទួលសាគ ល់ថាទសងវីរបេ់ខែួៃសៅសលីមៃុេស  វយ័ចាេ់
កំ្េុងបំពាៃសលីអារមមណ៍ៃិងសេចក្តីនលែលនូររបេ់ឪេុក្ាត យរបេ់េួក្គត្ស់ទ។ ដូសចនោះអាក្បបកិ្រោិថ្បបសៃោះកាែ យសៅា
ការឈបស់្របកាៃចំ់សពាោះសក្មងៗប៉ាុថ្ៃតមិៃថ្មៃចំសពាោះមៃុេសវយ័ចាេ់សទ។ សៅក្នុងស្របសទេក្មពុាមៃុេសវយ័ចាេ់ក្៏មិៃ
បាៃរាយការណ៍ ឬថ្ចក្រថំ្លក្ក្រណីរសំោភបំពាៃាមួយអ្នក្ដនទថ្ដរ សដ្ឋយសារថ្ត្េួក្សគមិៃចងឱ់យខែួៃឯងឬស្រកុ្ម
ស្រគួសាររបេ់េួក្គត្ា់ៃការខាម េ់សអ្ៀៃ ឬការោរយ ី ឬេងេឹក្សៅសេលអ្ោគត្។ ស្របសទេាសស្រចីៃសៅសលីេិភេ
សោក្ខវោះស្របេ័ៃធ ែ្ូវការសដីមបទីទួលពាក្យបណតឹ ងេីមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រតូ្វបាៃរសំោភបំពាៃ។ សហយីភាេខវោះខាត្សៃោះ
សៅថ្ត្បៃតសធវីឱយមៃុេសចាេ់រេ់សៅក្នុងបរោិកាេថ្ដលាៃជំងឺធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្ត។ ក្តាត ចមបងេីរថ្ដលបោត លឱយាៃ
ការរសំោភបំពាៃគឺភាេទៃ់សខាយថ្្នក្រាងកាយៃិង ែ្ូវចិត្ត ៃិងការេឹងថ្ ែ្ក្ថ្ ន្ក្ហរិញ្ញវត្ថុខាែ ងំសលីេាជិក្ស្រគួសារ
ថ្ដលទំៃងាអ្នក្រសំោភបំពាៃ។ លទធ្លនៃការេោងម់តិ្បាៃបញ្ហជ ក្់ថាមៃុេសវយ័ចាេ់សស្រចីៃទទួលការលំបាក្េី
េិការភាេោោសដ្ឋយសារថ្ត្វយ័ចាេ់របេ់េួក្គត្់ដូចាការសមីលស ញី ការសដីរ ការចងចា ំ ៃិងការទំោក្់ទំៃង។ 
ADL ៃិង IADL ថ្ត្ថ្ត្ងបងេាការលំបាក្េស្រាប់មៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងការរេ់សៅសេលេួក្កាត្់កាៃថ់្ត្ចាេ់។ េិការ
ភាេទាងំសៃោះបាៃរារាងំការចូលរមួោ៉ា ងេក្មមាមួយស្រគួសារ សហយីស្រតូ្វការអ្នក្ថ្លទាសំមីលថ្លមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដល
ាៃបញ្ហា ទៃ់សខាយទាងំសោោះញឹក្ញាបប់ំ្ុត្។ ការសមីលថ្លេីេាជិក្ស្រគួសារគឺមិៃទាៃស់្រគបស់្រគៃ់សទសដ្ឋយសារថ្ត្
លទធភាេផ្លោ ល់ខែួៃាៃតិ្ច សហយីត្ស្រមូវការនៃការថ្លទាថំ្ដលេមុគសាម ញកាៃ់ថ្ត្សស្រចីៃ។ សេោរយី៉ាូសៃោះបោត លឱយ
ាៃអំ្សេីហងឹាពាក្យេំដីៃិង ែ្ូវចិត្តខែោះសៅសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលអាចសធវីឱយេួក្គត្ខ់ក្ចិត្តខាែ ងំ ឬចុងសស្រកាយចង់
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រេ់សៅដ្ឋចឆ់្ង យេីសគ។ មា៉ាងវញិសទៀត្លទធ្លបងាា ញបថ្ៃថមថា ៧១ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់េឹងថ្ ែ្ក្ោ៉ា ងខាែ ងំ
សៅសលីការគសំ្រទទាងំាសាច់ស្របាក្ ់ ឬេាភ រៈេីស្រគួសាររបេគ់ត្ា់ាងស្របភេនៃការ គ្ត្់្ គងស់្សងសទៀត្ (ស្រកាហវកិ្ទី
១៩)។ ការេឹងថ្ ែ្ក្ោ៉ា ងខាែ ងំថ្បបសៃោះអាចបសងេីត្ឱយាៃការសក្ងស្របវញ័ ែ្ូវចិត្តោ៉ា ងងាយស្រេួលតាមរយៈការសេនីេុំ
ការគសំ្រទាសាចស់្របាក្ៃិ់ងការថ្លទាោំ៉ា ងខាែ ងំសៅសេលស្រគួសារាៃត្ស្រមូវការចាបំាច់។ ទស្រមងរ់សំោភបំពាៃស្សងសទៀត្
ដូចាការរសំោភបំពាៃ ែ្ូវសភទមិៃស្រតូ្វបាៃរាយការណ៍សទ ប៉ាុថ្ៃតការស្រេសងីយក្សៃតីយសដ្ឋយខែួៃឯង ៃិងការសបាោះបង់
សចាលស្រតូ្វបាៃរាយការណ៍សៅក្នុងតំ្បៃថ់្ដលបាៃេិក្ា។ ការេិៃិត្យសមីលសាថ ៃភាេរសំោភបំពាៃសេលបចចុបបៃនបាៃ
បងាា ញថាមិៃេូវាៃស្របតិ្ក្មមស ែ្ីយត្បវជិជាៃេីស្រគួសារៃិងមៃុេសសៅជំុវញិសស្រចីៃសទ សដ្ឋយសារថ្ត្ខវោះការអ្បរ់ាំ ែ្ូវ
ការ ឬការយល់ដឹងអំ្េីអំ្សេីរសំោភបំពាៃៃិង្លវបិាក្សៅក្នុងសាោសរៀៃ ៃិងសៅទីេីសាធ្លរណៈ។ ការរសំោភបំពាៃ
សលីមៃុេសវយ័ចាេ់ោសេលបចចុបបៃនត្ស្រមូវឱយាៃការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់ោ៉ា ងខាែ ងំេីតួ្អ្ងគេំខាៃ់ៗ សៅជំុវញិមៃុេសវយ័
ចាេ់សដីមបី្ តល់ជូៃេួក្គត្់ៃូវបរោិកាេលែស្របសេីរៃិងាៃេុវត្ថិភាេ។ 

 
ខ. ស្តសតវី័យចាស ់

ស្តេតីវយ័ចាេ់រេ់សៅបាៃយូរាងបុរេតាមតំ្បៃា់សស្រចីៃក្នុងការេិក្ា។ ការថ្ដលាៃអាយុថ្វងថ្បបសៃោះសធវី
ឱយស្តេតីស្របឈមៃិងបញ្ហា េុខភាេៃិងបញ្ហា សេដឋកិ្ចចេងគមសស្រចីៃាងបុរេ។ ដូចថ្ដលបាៃេសងេត្ ស្តេតីវយ័ចាេ់ក្ំេុង
ស្របឈមៃិងការលំបាក្ថ្ ន្ក្េុខភាេកាៃថ់្ត្ខាែ ងំសឡងី ៃិង្ៃដល់េិការភាេថ្ ន្ក្ចងចាៃិំងជំងឺវសងវងសស្រចីៃាង
បុរេសដ្ឋយសារថ្ត្ ១) អាយុេងឃមឹរេ់របេ់េួក្គត្ថ់្វង ២) ាៃភារៈកិ្ចចទទួលខុេស្រតូ្វបថ្ៃថមក្នុងស្រគួសារសស្រចីៃ
សទាោះបីាេួក្គត្ក់្ំេុងចសស្រមីៃវយ័កាៃថ់្ត្ចាេ់ក្ស៏ដ្ឋយ (ឧទាហរណ៍ យក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ថ់្លទាំ្ ោោះៃិងសក្មងៗសៅក្នុង ោ្ោះ) 
ៃិង ៣) ការេៃសេំំនចសេដឋកិ្ចចផ្លោ ល់ខែួៃៃិងសេដឋកិ្ចចស្រគួសារទាប ឧទាហរណ៍ដូចាស្រគួសារសៅថ្ត្េថិត្ក្នុងភាេស្រកី្ស្រក្
ថ្ដលបោត លឱយាៃការខវោះខាត្ៃូវអាហារូបត្ថមភៃិងការគសំ្រទថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចចេស្រាប់ឱយាៃេុខុាលភាេលែ។ ស្តេតីវយ័
ចាេ់ស្រត្ូវបាៃសគវាយត្នមែថាេថិត្សៅក្នុងសាថ ៃភាេរសំោភបំពាៃខាែ ងំាងបុរេថ្ដលាៃៃ័យថាក្ស្រមិត្នៃការរសំោភ
បំពាៃកាៃថ់្ត្ខពេ់ ស្តេតីវយ័ចាេ់ស្របឈមមុខកាៃ់ថ្ត្សស្រចីៃ (ស្រកាហវកិ្ទី១៣)។ ស្រេសដៀងគន សៅៃឹងជំងឺធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្តថ្ដរ 
៣៥ភាគរយ គឺេថិត្សៅក្នុងជំងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តក្ស្រមិត្ស្រសាលខណៈថ្ដល ២៥ភាគរយស្សងសទៀត្ស្រតូ្វបាៃរមួបញ្ចូ លគន
េស្រាប់ភាេតាៃតឹ្ងមធយមៃិងធងៃ់ធងរ (ស្រកាហវកិ្ទី១០)។ សៃោះអាចស្រតូ្វបាៃេៃនិដ្ឋឋ ៃថាស្តេតីវយ័ចាេ់ាៃក្ស្រមិត្ធងៃធ់ងរ
នៃការស្របឈមៃិងបញ្ហា សាម រតី្ ការធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្ត ៃិងការរសំោភបំពាៃ សហយីបញ្ហា ទាងំសៃោះមិៃស្រតូ្វស្រេសងីយក្សៃតីយ
េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំសៃោះសឡយី។ 

 
គ. រនុសសវ័យចាសដ់ដ្លោនពិការភាព 

ការេិក្ាសៃោះបាៃសលីក្សឡងីេីសារៈេំខាៃន់ៃេិការភាេ ែ្ូវចិត្តដូចាេិការភាេស្សងសទៀត្រមួាៃេិការភាេ
រាងកាយ។ មៃុេសវយ័ចំោេ់ស្រតូ្វបាៃសគរក្ស ញីថាងាយៃឹងាបគ់ងំ ឬាៃបញ្ហា មួសៅ៉ា រខំាៃ ែ្ូវចិត្តសដ្ឋយបទ
េិសសាធៃ៍ជីវតិ្របេ់េួក្គត្ថ់្ដលជស្រមុញឱយេួក្គត្េិ់បាក្សដ្ឋោះស្រសាយបញ្ហា ការទំោក្់ទំៃងរបេ់េួក្គត្។់ សៃោះគឺ
សដ្ឋយសារថ្ត្ការរេ់សៅាមួយៃិងរបួេ ែ្ូវចិត្ត (PTSD) ការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត េិការភាេថ្្នក្ចងចា ំៃិងការរសំោភបំពាៃ
ស្សងៗ។ ការស្រសាវស្រាវបាៃបងាា ញថាទាងំបុរេៃិងស្តេតីវយ័ចាេ់ាៃអ្ស្រតាខពេ់នៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តៃិងការរសំោភ
បំពាៃ សហយីាៃមូលសហតុ្មួយចំៃួៃសដីមបេីៃយល់អំ្េីក្តាត ៃិងឥទធិេលទាងំសៃោះ។ ទីមួយ មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្មពុា
ាៃបទេិសសាធៃជំ៍ងឺ ែ្ូវចិត្ត (PTSD) េីរបបស្របល័យេូជសាេៃ។៍ ជំងឺ ែ្ូវចិត្ត (PTSD) ៃិងការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តស្រតូ្វបាៃ
្ារភាជ បោ់៉ា ងេិត្ស្របាក្ដសៅសេលថ្ដលមៃុេសស្របឈមមុខៃិងភាេតាៃតឹ្ងយូរអ្ថ្ងវង ឬការខក្ចិត្ត ឬការខាត្បង់
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ថ្ដលអាចៃឹងប៉ាោះពាល់សាម ៃមិៃដល់សៅសលីអារមមណ៍។ ការប៉ាោះទងគិច ែ្ូវចិត្តបសងេីត្ឱយាៃជំងឺសខាយសបោះដូងសហយីោំ
ឱយាៃជំងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តោ៉ា ងស្របាក្ដក្នុងចំសោមអ្នក្ថ្ដលបញ្ហា ទាងំសៃោះ។   

មៃុេសវយ័ចាេ់ខែោះកំ្េុងរេ់សៅក្នុងសាថ ៃភាេសេដឋកិ្ចចេងគមថ្ដលខវោះខាត្សដ្ឋយសារស្រគួសាររបេ់េួក្គត្់
ស្រកី្ស្រក្ៃិងងាយរងសស្រគោះសដ្ឋយសារលក្ខខណឌ េងគមៃិងសេដឋកិ្ចចថ្ស្របស្របួល។ ៤៤ភាគរយនៃគំរេូំោក្គឺអ្នក្កាៃប់័ណណ
ស្រកី្ស្រក្ៃិង ៥៣ភាគរយស្សងសទៀត្មិៃស្រតូ្វបាៃសគវាយត្នមែសទ ប៉ាុថ្ៃតស្រក្ុមសៃោះងាយៃឹងធ្លែ ក្ស់ៅក្នុងលក្ខខណឌ វៃិិចឆយ័
ក្ស្រមិត្ស្រកី្ស្រក្ទី១ ៃិងស្រកី្ស្រក្ទី ២។ សលីេេីសៃោះសទៀត្ ការេិភាក្ាាស្រកុ្មៃិងការេាភ េត្ួអ្ងគេំខាៃ់ៗ បញ្ហជ ក្់ថាភាគ
សស្រចីៃនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ក្ំេុងស្របឈមៃិងភាេស្រកី្ស្រក្ សដ្ឋយសារថ្ត្ការដ្ឋដុំោះដំោកំ្េិក្មម ៃិងការសធវីចំការមិៃបាៃ
្លលែ។ ទស្រមងស់េដឋកិ្ចចទាបថ្បបសៃោះទុក្មៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងសាថ ៃភាេគួរឱយស្រេួយបារមភសហយីបសងេីត្ការភ័យខាែ ច
ៃិងការស្រចបូក្ស្រចបល់អំ្េីជីវតិ្ៃិងស្រគួសាររបេ់េួក្គត្។់ សលីេេីសៃោះសទៀត្ េិក្ាបាៃសគក្ត្េ់ាគ ល់ថាការថ្លទាមិំៃ
ស្រគបស់្រគៃស់ដ្ឋយសារធៃធ្លៃាៃក្ស្រមិត្ (ឧទាហរណ៍ ខវោះអាហារថ្ដលប៉ាូវេុខភាេ ការទទួលបាៃសេវាថ្លទាេុំខភាេ
ាៃក្ស្រមិត្ អ្នក្សមីលថ្លទាមិំៃាៃសេលស្រគបស់្រគៃ់ាសដីម) ទំៃងាបសងេីត្ការរសំោភបំពាៃៃិងការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តដល់
មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំសោោះ។ 

មូលសហតុ្មួយសទៀត្គឺថាាៃការផ្លែ េ់បតូរការសរៀបចំស្រគួសារសដ្ឋយសារថ្ត្ភ័យៃតរាយសេដឋកិ្ចចស្រគួសារក្នុងតំ្ប
ៃ។់ សក្មងៗកំ្េុងសធវីចំោក្ស្រេុក្សចញេីភូមិ សដីមបថី្េវងរក្ជីវភាេលែស្របសេីរាងមុៃ ៃិងបៃសល់ទុក្ជីដូៃជីតា ឪេុក្
ាត យ ៃិងកូ្ៃៗរបេ់េួក្សគ។ សៃោះគឺាការរសំោភបំពាៃសដ្ឋយការសធវេស្របថ្ហេ ឬស្រេសងីយក្សៃតីយ េីសស្រពាោះមៃុេស    វ ័
យចាេ់ក្៏ស្រតូ្វការការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ស់មីលថ្លដូចាសក្មងឬទារក្ថ្ដរ សៅស្រេបសេលថ្ដលគម ៃេាជិក្ស្រគួសារសដីមបី
ស្រគបស់្រគងភារកិ្ចចទាងំសៃោះ។ សាថ ៃភាេថ្បបសៃោះ បាៃបសងេីត្ត្ស្រមូវការេស្រាបអ់ារមមណ៍ឯសកា អ្េ់េងឃមឹ ៃិងធ្លែ ក្់ទឹក្
ចិត្ត ថ្ដលោក្ទុ់ក្ក្នុងសបោះដូងរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំសោោះ។ ោ្ុយសៅវញិ ការស ែ្ីយត្បេីមៃុេសវយ័ចាេ់ ែ្ុោះ
បញ្ហច ងំថាេួក្គត្ភ់ាគសស្រចីៃបំ្ុត្ាៃអារមមណ៍ថាឯសការ ាៃភាេឯក្ជៃតិ្ចតួ្ចត្ួចសៅ្ោោះ ឬស្រតូ្វបាៃសគស្របាប់មិៃឱយ
សធវីអ្វី ឬាៃអារមមណ៍មិៃស្រេួលាមួយៃរោាន ក្ក់្នុងស្រគួសារាសដីម (ស្រកាហវកិ្ទី១១)។ ការស ែ្ីយត្បសៃោះបងេឱយាៃ
ការស្រេួយបារមភោ៉ា ងខាែ ងំថ្ដលថាេិត្ាាៃការរសំោភបំពាៃ សហយីបញ្ហា សៃោះស្រត្ូវថ្ត្ស ែ្ីយត្បោ៉ា ងវជិជាៃ។ 

លទធ្លេីការេិក្ាៃិងសហតុ្្លាក្់ថ្េតងបងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃ្លវបិាក្ក្នុងការស្រគបស់្រគងេមត្ថ
ភាេនៃការចងចារំបេ់េួក្គត្ៃិ់ងការពារខែួៃេីការរសំោភបំពាៃាេិសេេសៅ ោ្ោះ។ ចាេ់ោេ់ថាមៃុេសទាងំសៃោះ
ស្រតូ្វការការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់សមីលថ្លៃិងការស ែ្ីយត្បស្របក្បសដ្ឋយេុវត្ថិភាេសដីមបកីាត្់បៃថយភាេេិការ ែ្ូវចិត្តរបេ់េួក្
គត្។់ 

 
៤.៥ បញ្ហា ម្បឈរសខំាន់ៗដ្នកសខុភាពរបសរ់នុសសវ័យចាស ់

ខណៈថ្ដលមៃុេសាៃវយ័កាៃថ់្ត្ចាេ់ជរា េុខភាេគឺាអាទិភាេ សដ្ឋយសារថ្ត្ការលយចុោះមុខងាររាង
កាយៃិង ែ្ូវចិត្ត។ ការថ្លទាេុំខភាេគឺាថ្ ន្ក្េំខាៃ់ាងសគមួយថ្ដលរដ្ឋឋ ភិបាល អ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាល ៃិងអ្នក្
ពាក្េ់ៃ័ធស្សងសទៀត្ េូមបថី្ត្មៃុេសវយ័ចាេ់ខែួៃឯង ស្រតូ្វស្របឈមមុខៃិងថ្េវងរក្ដំសោោះស្រសាយេមស្រេបសដីមបធី្លោ
ថាេួក្គត្ា់ៃេុខភាេលែក្នុងវយ័ចាេ់ជរារបេ់េួក្គត្។់ ការេិភាក្ាខាងសស្រកាមេសងខបេីបញ្ហា ស្របឈមេំខាៃ់ៗ
ក្នុងការទទួលបាៃការថ្លទាេុំខភាេលែេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់។ ថ្ ែ្ក្សលីការេិភាក្ាាស្រកុ្មាមួយមៃុេសវយ័ចាេ់ 
បញ្ហា ស្របឈមេំខាៃ់ៗ ស្រត្ូវបាៃសរៀបរាប់តាមលំដ្ឋបល់ំសដ្ឋយេីការស្រេួយបារមភសស្រចីៃបំ្ុត្សៅតិ្ចបំ្ុត្៖ 

១. ភាេស្រកី្ស្រក្ - ក្ងវល់េំខាៃ់បំ្ុត្ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េគឺចំណូល។ សគយល់ចាេ់ថា
អ្នក្ស្រកី្ស្រក្ៃិងអ្នក្ស្រកី្ស្រក្បំ្ុត្ត្ែូញថ្ត្ែរអំ្េីស្របាក្ចំ់ណូលមិៃស្រគបស់្រគៃ ់ ថ្ដលាសរឿយៗរារាងំេួក្គត្េី់ការថ្េវង
រក្សេវាថ្លទាេុំខភាេេីមណឌ លេុខភាេ ឬគែីៃិក្សៅក្នុងត្ំបៃរ់បេ់េួក្គត្។់ មៃុេសវយ័ចាេ់ភាគសស្រចីៃ
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រេ់សៅសដ្ឋយគម ៃស្របាក្ច់ំណូលថ្ដលរក្សដ្ឋយខែួៃឯងសហយីជំៃួេមក្វញិសដ្ឋយការអាស្រេ័យសលីការគសំ្រទេី
កូ្ៃស្រេីឬកូ្ៃស្របុេរបេ់េួក្គត្។់ បញ្ហា សៃោះអាចមិៃថ្មៃាសរឿងធំសទ សបីេួក្គត្ម់ក្េីស្រគួសារថ្ដលាៃ
ស្របាក្ច់ំណូលមធយម ប៉ាុថ្ៃតវាាការស្រេួយបារមភេិត្ស្របាក្ដ ស្របេិៃសបីេួក្គត្ម់ក្េីស្រគួសារស្រកី្ស្រក្ទី១ ៃិងស្រគួសារ
ស្រកី្ស្រក្ទី២។ ឪេុក្ាត យវយ័ចាេ់សៅក្នុងស្របសទេក្មពុាមិៃបាៃរាយការណ៍អំ្េីសរាគេញ្ហញ នៃេុខភាេរបេ់
េួក្គត្់សៅអ្នក្ថ្លទាេំួក្គត្ស់ទ សស្រពាោះេួក្គត្់មិៃចងា់ៃអារមមណ៍ថាាបៃោុក្មួយសៅក្នុងស្រគួសារ។ 
ស្របេិៃសបីស្រគួសាររបេ់េួក្គត្ស់្រកី្ស្រក្ េួក្គត្មិ់ៃសអី្សេីរៃិងសរាគេញ្ហញ  សហយីអាចថ្េវងរក្ការេាបាលសៅ
សេលជំងឺសៃោះហួេេីការេសស្តងាគ ោះរបេ់ស្រគូសេទយ។ ស្របាក្់ចំណូល ឬសាចស់្របាក្់មិៃស្រគបស់្រគៃ ់ ឬតិ្ចតួ្ច គឺា
ក្តាត ចមបងោឱំយាៃសរាគេញ្ហញ ធងៃ់ធងរ។ 

  
២. ជងឺំៃិងអាហារូបត្ថមភ ̶ ជំងឺកំ្េុងគំរាមកំ្ថ្ហងដល់លក្ខខណឌ ជរាភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ។់ តាមរយៈលទធ្ល

នៃការវភិាគ (ស្រកាហវកិ្ទី២៣) េួក្គត្ា់ទូសៅាៃជំងឺមួយ ៃិងាៃភាេទៃស់ខាយេីមួយសៅេីរចំណុចសៅ
សេលថ្ដលេួក្គត្ក់ាៃថ់្ត្ចាេ់។ សលីេេីសៃោះសទៀត្ ក្រណីនៃភាេស្រកី្ស្រក្របេ់គត្ៃិ់ងស្រគួសារបាៃប៉ាោះពាល់ា
សស្រចីៃដល់របបអាហាររបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ អាហារូបត្ថមភាៃសារៈេំខាៃ ់ សហយីការទទួលទាៃមិៃស្រគប់
ស្រគៃ ់ឬការទទួលទាៃមិៃេមរមយោឱំយស្របេៃ័ធភាេសុារំបេ់េួក្គត្ក់ាៃថ់្ត្ោ៉ា ប់យុៃឺ សហយីសមសរាគ្ែងបាៃ
សធវីេក្មមភាេៃិងរងឹាបំាៃ។ កាលៈសទេៈថ្បបសៃោះបាៃសធវីឱយរសបៀបរេ់សៅថ្ដលាៃេុខភាេលែរបេ់េួក្
គត្ក់ាែ យក្តាត អ្វជិជាៃេស្រាបជី់វតិ្របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ 

 
៣. លទធភាេទទួលបាៃសេវាៃិងគុណភាេសេវាសៅាៃក្ស្រមិត្  ̶  ការវភិាគេីការស ែ្ីយត្បរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់

បាៃបងាា ញថាេួក្គត្មិ់ៃសេញចិត្តៃិងសេវាេុខភាេសៅតាមមូលដ្ឋឋ ៃរបេ់េួក្គត្ស់ទ ថ្ដលទាក្ទ់ងសៅ
ៃិងលទធភាេទទួលបាៃសេវាៃិងគុណភាេសេវា។ មណឌ លេុខភាេៃិងប៉ាុេត៍េុខភាេមិៃាៃេមត្ថភាេក្នុង
ការសធវីសរាគវៃិិចឆយ័ជំងឺធងៃធ់ងរសទ សហយីាទូសៅអ្នក្ជំងឺស្រតូ្វបាៃបញ្ជូ ៃសៅមៃោីរសេទយបថ្ងែក្សខត្តថ្ដលសៅឆ្ង យ
េីភូមិរបេ់េួក្គត្ស់ហយីការេាបាលថ្ត្ងថ្ត្យក្សេវានលែសស្រចីៃ។ គុណភាេស្រតូ្វបាៃវាយត្នមែសស្រកាមេដងដ់្ឋរ 
(ឧទាហរណ៍ សដ្ឋយថ្ ែ្ក្សលីការគិត្សៅសលីេងគមរបេ់េួក្គត្)់ សៅសេលេួក្គត្ស់ស្របៀបសធៀបាមួយគែីៃិក្
ឯក្ជៃ ឬមៃោីរសេទយឯក្ជៃ។ មា៉ាងវញិសទៀត្ មៃោីរសេទយាៃស្រគូសេទយឯក្សទេៃិងសេវាក្មមតិ្ចតួ្ចេស្រាប់
ការសធវីសរាគវៃិិចឆយ័សៅសលីមៃុេសវយ័ចាេ់។  

 
៤. ភាេាៃក្ស្រមិត្នៃជោំញ ឬចំសណោះដឹងៃិងសេលសវោរបេ់អ្នក្ថ្លទា ំ ̶  ការេិក្ាសៃោះកំ្ណត្ស់ ញីថាមៃុេស

វយ័ចាេ់េឹងថ្ ែ្ក្ោ៉ា ងខាែ ងំសៅសលីអ្នក្ថ្លទារំបេ់េួក្គត្ ់ សដីមបឱីយេួក្គត្អ់ាចរកី្រាយៃិងវយ័ចាេ់ជរាថ្ដល
ាៃេុខភាេលែ។ ចសមែីយរបេ់អ្នក្ថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេថ់្ដលស្រត្ូវបាៃេាភ េបាៃបងាា ញថា េួក្គត្់បាៃ
អ្ៃុវត្តេក្មមភាេថ្លទារំបេ់េួក្គត្ស់ដ្ឋយថ្ ែ្ក្សលីចំសណោះដឹងត្គន ាស្របនេណីរបេ់េួក្គត្ថ់្ដលបាៃ្ែង
កាត្ា់សស្រចីៃជំោៃម់ក្ ឧទាហរណ៍តាមរយៈបទេិសសាធៃផ៍្លោ ល់ខែួៃថ្ដលបាៃស ញីឪេុក្ាត យរបេ់េួក្
គត្យ់ក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ចំ់សពាោះចាេ់ៗសហយីបោោ បម់ក្សក្មងជំោៃស់ស្រកាយៗក្៏សធវីតាមទាែ បដូ់ចគន ថ្ដរ។ សៃោះគឺ
ាចំសណោះដឹងេីស្រគួសារថ្ដលបាៃថ្ចក្រថំ្លក្ាមួយកូ្ៃៗសដ្ឋយឪេុក្ាត យរេឹំងថាេួក្គត្ស់្រត្ូវបាៃសគយក្
ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ដូ់ចគន សៅសេលថ្ដលេួក្គត្់ចាេ់សៅ។ អ្នក្សមីលថ្លភាគសស្រចីៃបំ្ុត្គឺបតីស្របេៃធផ្លោ ល់ៃិងកូ្ៃៗ
របេ់េួក្គត្-់កូ្ៃស្រេីៃិងកូ្ៃស្របុេ មិៃថ្ដលបាៃដឹងឮ ឬបាៃទទួលការបណតុ ោះបោត លបសចចក្សទេ ឬ
ចំសណោះដឹងអំ្េីការថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់សឡយី។ ាទូសៅការថ្លទាគឺំាការងារដល៏ំបាក្េស្រាបអ់្នក្ថ្លទាំ
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ថ្ដលបាៃេាភ េៃច៍ំសពាោះមៃុេសវយ័ចាេ់ (ឧទាហរណ៍ អាយុ៨០សឡងី) ថ្ដលមៃុេសវយ័សៃោះក្ំេុងកាែ យ
ដូចាទារក្ថ្ដលេិបាក្សាត ប់ ៃិងសធវីតាមអ្វីថ្ដលបាៃថ្ណោ។ំ អ្នក្ខែោះខឹងសៅដ ស្រក្ហាយ ស្រក្ថ្ញ៉ាស្រក្ញ៉ាូ វ តូ្ចចិត្ត 
ឬរអាក្់រអ្ួល ថ្ដលរារាងំការសលីក្ទឹក្ចិត្តរបេ់អ្នក្ថ្លទា។ំ ចរកិ្លក្ខណៈចាេ់ៗថ្បបសៃោះក្ំេុងជស្រមុញឱយាៃ
ការរសំោភបំពាៃ សហយីក្រណីសៃោះស្រតូ្វបាៃបញ្ហជ ក្ដូ់ចគន សៅក្នុងថ្ ន្ក្នៃការរសំោភបំពាៃក្នុងថ្ ន្ក្ ៤.៤។ ការ
ថ្លទាសំ្រគបស់្រគៃៃិ់ងាៃភាេេនិទធសាន លាមួយមៃុេសវយ័ចាេគឺ់ាៃសារៈេំខាៃស់ដីមបធី្លោថាមៃុេស  វយ័
ចាេ់ាៃេុខភាេលែៃិងគម ៃក្តីបារមភសស្រចីៃ។ 

 
៥. ខវោះទំោក្ទ់ំៃងរវាងគន សៅវញិសៅមក្នៃអ្ៃតរជោំៃ ់ ̶  ការថ្ចក្រថំ្លក្េីអ្នក្ពាក្េ់័ៃធទាងំអ្េ់សៅក្នុងការេិក្ា

សៃោះ្តល់ៃូវត្ស្រមុយថា ាៃការមិៃេុីេងាវ ក្គ់ន វាងមៃុេសវយ័ចាេ់ៃិងកូ្ៃៗរបេ់េួក្គត្ ់- អ្នក្ថ្លទា។ំ តាម
រយៈេំណួរនៃការរសំោភបំពាៃៃិងការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត លទធ្លបាៃក្ត្់េាគ ល់ថាមៃុេសវយ័ចាេ់មិៃស្រត្ូវបាៃ
យល់ចាេ់េីត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់េួក្គត្ស់ដ្ឋយអ្នក្ថ្លទារំបេ់េួក្គត្់សទ ឧទាហរណ៍ ាៃ
ក្រណីរសំោភបំពាៃសដ្ឋយផ្លោ ល់សលីមៃុេសចាេ់ាសដីម។ អ្នក្ពាក្េ់ៃ័ធថ្ដលចូលរមួក្នុងការេិក្ាសៃោះបាៃ
សារភាេថាេួក្សគមិៃបាៃបំសេញការងារាអ្នក្ថ្លទាឱំយលែស្របសេីរសទ ខណៈថ្ដលេួក្គត្់ាបរ់វល់ាមួយ
ៃិងមុខរបររបេ់េួក្គត្ ់ សហយីការងារថ្លទាសំៃោះាទូសៅគួរឱយធុញស្រទាៃ។់ ការយល់ដឹងតិ្ចតួ្ចរបេ់អ្នក្
ថ្លទាថំ្ដលទាក្ទ់ងៃិងបសចចក្សទេៃិងវធីិសដ្ឋោះស្រសាយបាៃរារាងំដល់សាថ ៃភាេេុខភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ 
សហយីាញឹក្ញាបមិ់ៃបាៃស ែ្ីយត្បសៅៃិងត្ស្រមូវការេិត្ស្របាក្ដរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សទ។ 

  
៦. ចំសណោះដឹងាៃក្ស្រមិត្របេ់មៃុេសចាេ់សលីការថ្លទាេុំខភាេ  ̶  តារាងទី១បងាា ញថា ៧៥ភាគរយនៃមៃុេស

វយ័ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េៃ ៍បាៃបញ្ចបក់ារេិក្ាស្រតឹ្មថ្ត្ក្ស្រមិត្បឋមេិក្ា ដូសចនោះចំសណោះដឹងទូសៅរបេ់េួក្
គត្ទ់ាក្ទ់ងៃិងរបបអាហារថ្ដលាៃេុខភាេលែគឺាៃក្ស្រមិត្ ាេិសេេេស្រាបស់្រគួសារថ្ដលាៃចំណូល
ទាបទាងំសោោះ។ តារាងទី៦ បងាា ញថាការអ្បរ់ាៃសារៈេំខាៃ់ ឬឥទធិេលោ៉ា ងខាែ ងំសលីការស្របតិ្បត្តិ 
ADL/IADL ឬអាចជួយកាត្ប់ៃថយការរសំោភបំពាៃៃិងការបាក្ទឹ់ក្ចិត្ត។ ក្រណីសៃោះាៃការអ្ោះអាងថា
មៃុេសវយ័ចាេថ់្ដលាៃចំសណោះដឹងខពេ់ ាៃទំសោរស្រគបស់្រគងការថ្លទាេុំខភាេរបេ់េួក្គត្ប់ាៃស្របសេីរ
ាង។ េួក្គត្ដឹ់ងថាអ្វីថ្ដលៃឹងស្រតូ្វសធវីឬមិៃស្រតូ្វសធវីថ្ដលអាចប៉ាោះពាល់ដល់េុខភាេរបេ់េួក្គត្។់ ចំសណោះ
ដឹងតិ្ចតួ្ចរបេ់មៃុេសាន ក្់ស្រតូ្វបាៃ្ារភាជ ប់ោ៉ា ងស្របាក្ដសៅៃិងសាថ ៃភាេេុខភាេ សហយីការេិក្ាសៃោះ
បាៃបងាា ញថាអ្នក្ចូលរមួថ្ដលបាៃេាភ េៃមិ៍ៃាៃលទធភាេសស្រចីៃ សដីមបជីមនោះបញ្ហា ទាងំសៃោះសដ្ឋយខែួៃឯង
សទ ាេិសេេអ្នក្ថ្ដលាៃអាយុចាបេី់៧០ឆ្ន សំឡងីសៅ។ 

 

៤.៦ សខុុោលភាពដ្នករសដ្ឋកិចច 
ការរេ់សៅក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃសគរក្ស ញីថា ាបញ្ហា ស្របឈមមួយថ្ដលោឱំយាៃការ

សៃឿយហត្ៃិ់ងខក្ចិត្ត។ ការរេ់សៅសៃោះក្ា៏ក្តាត កំ្ណត្់្ ងថ្ដរអំ្េីគុណភាេនៃជីវតិ្របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ ការ
េិក្ាសៃោះភាជ ប់មក្ាមួយតួ្សលខថ្ដលាៃការេឹងថ្ ែ្ក្សស្រចីៃសលីការរក្ចំណូលរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់េីកូ្ៃៗ ឬសាច់
ញាតិ្របេ់េួក្គត្ា់ាងេីអាជីវក្មមផ្លោ ល់ខែួៃរបេ់េួក្សគ។  

 
ក. រនុសសវ័យចាសរ់ូរៅ 
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ធៃធ្លៃសេដឋកិ្ចចាៃសារៈេំខាៃ់ោេ់េស្រាបម់ៃុេសស្រគបវ់យ័។ មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃ់េិក្ាស្រតូ្វ
បាៃសគរក្ស ញីថាាៃការចូលរមួតិ្ចតួ្ចសៅក្នុងក្ាែ ងំេលក្មម។ ស្របាក្ចំ់ណូលភាគសស្រចីៃគឺមក្េីការគសំ្រទេីេាជិ
ក្ស្រគួសារៃិងាៃតិ្ចត្ួចេីេក្មមភាេអាជីវក្មមផ្លោ ល់របេ់េួក្គត្ ់(ស្រកាហវកិ្ទី១៩)។ ាធមមតាមៃុេសវយ័ចាេ់គម ៃ
ស្របាក្ស់ទ សស្រពាោះេួក្គត្់បាៃសធវីការថ្បងថ្ចក្ស្រទេយេមបត្តិរបេ់ខែួៃសៅឱយេាជិក្ស្រគួសារអ្េ់សហយី។ ភាគសស្រចីៃនៃ
មៃុេសវយ័ចាេ់ៗថ្ដលបាៃេាភ េៃេឹ៍ងថ្ ែ្ក្ទាងំស្រេុងនៃការេ់សៅសៅសលីេាជិក្ស្រគួសារ ដូចាកូ្ៃៗរបេ់េួក្   
គត្។់ ាៃសេចក្តីរាយការណ៍តិ្ចតួ្ចអំ្េីមៃុេសវយ័ចាេ់ាបុរេៃិងស្តេតីថ្ដលអាចបសងេីត្ចំណូលសដ្ឋយខែួៃឯងសៅ
ក្នុងតំ្បៃេ់ិក្ា។ ភាគសស្រចីៃនៃេួក្គត្ប់ងាា ញថាេួក្គត្អ់ាចរក្ស្របាក្់ចំណូលបាៃតិ្ចាង ១០០ដុោែ រអាសមរកិ្    ខ
ណៈថ្ដលាៃការអ្ោះអាងតិ្ចតួ្ចបំ្ុត្ថ្ដលថាគត្់រក្បាៃតិ្ចាង ២០០ដុោែ រអាសមរកិ្ក្នុងមួយថ្ខ។ សោោះសហយីា
មូលសហតុ្ថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វការការគសំ្រទខាងសេដឋកិ្ចចេីេាជិក្ស្រគួសាររបេ់េួក្គត្់ ទាក្ទ់ងៃិងស្របាក្់
ចំោយ អាហារស្របចានំលង ៃិងេសមែៀក្បំពាក្។់ សទាោះាោ៉ា ងោ ស្របាក្ចំ់ណូលៃិងចំោយរបេ់េួក្គត្មិ់ៃាៃ
តុ្លយភាេសទ។ ាមធយមេួក្គត្ចំ់ោយេស្រាបខ់ែួៃគត្ស់្របថ្ហល ៥០ សៅ ១០០ដុោែ រអាសមរកិ្ក្នុងមួយថ្ខេស្រាប់
ការសស្របីថាន េំងេូវ អាហារ េក្មមភាេេងគម ៃិងេសមែៀក្បំពាក្។់  

ដូចគន សៃោះ្ងថ្ដរ ាៃក្រណីមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលទទួលបាៃស្របាក្ស់សាធៃៃិវត្តៃ9៍ ប៉ាុថ្ៃតក្រណីសៃោះាៃ
ចំៃួៃតិ្ចតួ្ចោេ់។ ការេិភាក្ាាមួយស្រក្ុមសគលសៅ ការេាភ េៃា៍មួយបុគគលេំខាៃ់ៗ ៃិងការេសងេត្ បាៃ
បងាា ញថាមៃុេសវយ័ចាេ់ចូលរមួសស្រចីៃក្នុងការងារថ្ដលមិៃទទួលបាៃស្របាក្ច់ំណូល រមួាៃការចិញ្ច ឹមជីវតិ្សដ្ឋយការ
សធវីក្េិក្មមថ្ដលស្រគបស់្រគៃស់្រតឹ្មថ្ត្េស្រាប់បរសិភាគ ៃិងការលក្កំ់្ោងំេលក្មម។ ភាគសស្រចីៃនៃមៃុេសវយ័ចាេ់សៅ
ស្របសទេក្មពុាសៅថ្ត្េក្មមក្នុងការងារសដ្ឋយសារថ្ត្ាៃការគសំ្រទតិ្ចតួ្ចេីស្រគួសារ ខណៈថ្ដលសក្មងៗ ឬកូ្ៃសៅរបេ់
េួក្គត្់ាៃសាថ ៃភាេស្រកី្ស្រក្ សហយីបាៃសធវីអ្សោត ស្របសវេៃស៍ៅឆ្ង យ សហយីមា៉ាងសទៀត្េួក្គត្ក់្៏ាក្េិក្រតាម
ស្របនេណីថ្ដលសៅថ្ត្សធវីក្េិក្មមក្នុងអំ្ឡុងសេលថ្ដលេួក្គត្ា់ៃអាយុសលីេេី៦០ឆ្ន ។ំ ការសាោ បេោងម់តិ្ស្របា
េលរដឋពាក្ក់្ោត លជំសរឿៃ (CIPS) សៅក្នុងឆ្ន  ំ២០១៣ (របាយការណ៍សលខ ៨) បាៃបងាា ញថាសៅាៃេា    ា
ស្រត្ខពេ់នៃមៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងកំ្ោងំេលក្មមសៅសឡយី។ ាទូសៅមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលេថិត្សៅក្នុងកំ្ោងំេល
ក្មមាៃភាគរយខពេ់ាងសៅត្ំបៃ់ជៃបទ សហយីបុរេវយ័ចាេ់ាអ្នក្ថ្ដលាៃេក្មមភាេសេដឋកិ្ចចសស្រចីៃាងស្តេតី។ 
ោ្ុយសៅវញិ ាៃស្តេតីវយ័ចាេ់សស្រចីៃាងបុរេបាៃចូលរមួក្នុងការងារស្រគួសារថ្ដលមិៃទទួលបាៃស្របាក្ឈ់នួល ទាងំសៅ
ត្ំបៃជ់ៃបទៃិងទីស្រកុ្ង។ សទាោះាោ៉ា ងោ ភាគរយនៃេាាស្រត្មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងក្ាែ ងំេលក្មមថ្ស្របស្របលួ
អាស្រេ័យសលីអាយុរបេ់េួក្គត្ថ់្ដលេួក្គត្ក់ាៃថ់្ត្ចាេ់ កាៃថ់្ត្ាៃេាាស្រត្តិ្ច។ សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣ របាយ
ការណ៍ CIPS បាៃក្ត្េ់ាគ ល់ថាាៃ ៨៣,៨ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុ ៦០-៦៤ឆ្ន សំៅត្ំបៃ់ជៃបទៃិង 
៦២,៣ភាគរយសៅត្ំបៃ់ទីស្រកុ្ងេថិត្សៅក្នុងក្ាែ ងំេលក្មម សហយីភាគរយទាងំសៃោះៃឹងធ្លែ ក្ចុ់ោះស្របថ្ហល ៣០,៩ភាគ
រយសៅតំ្បៃ់ជៃបទ ៃិង២០,៩ភាគរយសៅតំ្បៃ់ទីស្រកុ្ង សៅសេលថ្ដលេួក្គត្ា់ៃអាយុសស្រចីៃាង ៧៥ឆ្ន (ំRGC, 
2017 ទំេរ័ទី 7) ។ 

េាជិក្ស្រគួសារឬកូ្ៃៗថ្ដលជិត្េនិទធរបេ់េួក្គត្ ់ស្រត្ូវបាៃសគយល់ថាាសមស្រគួសារេស្រាប់មៃុេសវយ័     ចា
េ់។ ការរក្ស ញីថ្បបសៃោះបញ្ហជ ក្់េីការអ្ោះអាងស្រេសដៀងគន សៅក្នុងការេិក្ាឆ្ន ២ំ០០៩របេ់ Knodel & Zimmer10  

                                                            
9 ាៃមៃុេសវយ័ចាេ់ចំៃួៃថ្ត្ ១០ោក់្ក្នុងចសំោម ៣១៦ោក់្ប៉ាុសោណ ោះ។ ាៃថ្ត្មស្តៃតីរាជការសាធ្លរណៈថ្ដលបសស្រមីការងារសៅសៅក្នុងសាថ ប័ៃ
សាធ្លរណៈ សហយីបចចុបបៃនសៃោះាៃអ្ត្តី្មស្តៃតីរាជការចំៃួៃ ៧ភាគរយនៃស្របាជៃេរុបថ្ដលទទួលបាៃស្របាក់្សសាធៃៃិវត្តៃ៍ (RGC, 2017, p. 
18)។ 
10 Knodel, J., & Zimmer, Z. (2009). Gender and Well-Being of Older Persons in Cambodia. USA: Population Studies 
Center, University of Michigan. 
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ថ្ដលេងេត្់ធងៃស់លីតួ្ោទីថ្ត្មួយគត្់របេ់កូ្ៃៗក្នុងការចិញ្ច ឹមៃិងថ្លរក្ាាតាបិតាវយ័ចាេ់របេ់េួក្សគ។ លទធ្ល
សៃោះសៅថ្ត្ាៃេុេលភាេេស្រាប់ការសរៀបចំ ៃិងចាត្ថ់្ចងស្រគួសារសៅក្នុងស្របសទេក្មពុា សហយីកាែ យសៅាទាែ ប់
េស្រាបេ់ាជិក្ស្រគួសារ  សទាោះបីាសាថ ៃភាេសេដឋកិ្ចចរបេ់េួក្សគស្រកី្ស្រក្ ឬស្របសេីរក្ស៏ដ្ឋយ។ សៅក្នុងស្របសទេក្មពុា 
ឪេុក្ាត យថ្ដលាៃវយ័ចំោេ់ស្រតូ្វបាៃ ត្ល់អាហារ ៃិងចិញ្ច ឹមសដ្ឋយកូ្ៃសៅរបេ់េួក្គត្។់ េួក្គត្ា់ៃអាយុ
ចាេ់សហយីមិៃេូវេក្មមេស្រាប់ការងារោមួយសឡយី ដូសចនោះសហយីេួក្គត្ស់្រតូ្វបាៃគសំ្រទៃិងថ្លរក្ាសដ្ឋយេាជិក្
ស្រគួសារ ឬសាចញ់ាតិ្។ ទាែ បស់ៃោះមិៃស្រតឹ្មថ្ត្អ្ៃុវត្តសៅស្របសទេក្មពុាប៉ាុសោណ ោះសទ ប៉ាុថ្ៃតសៅតាមស្របសទេភាគសស្រចីៃសៅ
អាេុី ឪេុក្ាត យចិញ្ច ឹមកូ្ៃៗ សហយីកូ្ៃៗស្រត្ូវ្តល់អាហារដល់ឪេុក្ាត យវញិសៅសេលថ្ដលេួក្គត្ក់ាៃថ់្ត្ចាេ់ៃិង
កាៃថ់្ត្ចាេ់ខាែ ងំ។ ទាក្់ទងៃិងសាច់ស្របាក្ ់ ហរិញ្ញវត្ថុផ្លោ ល់ខែួៃរបេ់េួក្គត្មិ់ៃស្រត្ូវបាៃធ្លោសទ សស្រពាោះេួក្គត្មិ់ៃ
ាៃស្រទេយេមបត្តិផ្លោ ល់ខែួៃសដីមបចំីោយេស្រាបកំ់្ឡុងសេលនៃវយ័ចាេ់របេ់េួក្គត្ស់ឡយី។ េួក្គត្ច់ំោយ
ស្របាក្ថ់្ដលរក្បាៃៃិងស្របាក្់េៃសរំបេ់េួក្គត្ស់ៅឱយកូ្ៃសៅរបេ់េួក្គត្ ់ សហយីគត្ក់្៏បាៃកាែ យាមៃុេសវយ័ចាេ់
ថ្ដលគម ៃស្របាក្។់ វដតសៃោះបសងេីត្ឱយាៃហាៃិភយ័ខពេ់នៃភាេស្រកី្ស្រក្េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់។  

ការក្ត្េ់ាគ ល់លមីៗេតីេីេាាស្រត្11 នៃការគសំ្រទចិញ្ច ឹមឳេុក្ាត យសៅក្នុងស្របសទេក្មពុាបាៃបងាា ញថា 
មៃុេសវយ័ចាេ់កំ្េុងស្របឈមៃិងការលយចុោះនៃការគសំ្រទហរិញ្ញវត្ថុៃិងការថ្លទា។ំ ដូចថ្ដលបាៃគូេបញ្ហជ ក្ស់ៅក្នុង
សគលៃសោបាយាតិ្េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់េីឆ្ន ១ំ៩៩៨ ដលឆ់្ន ២ំ០១៨ េាាស្រត្នៃការគសំ្រទបាៃធ្លែ ក្ចុ់ោះេីរ
ភាគរយេី ១៥,៥ភាគរយ សៅស្របថ្ហល ១២,៥ភាគរយ (RGC ឆ្ន  ំ២០១៧)។ ៃិោន ការធ្លែ ក្ចុ់ោះសៃោះៃឹងបៃតធ្លែ ក្់ោ៉ា ង
សលឿៃ សហយីសៅស្រតឹ្មឆ្ន ២ំ០៣០ ការគសំ្រទសៃោះៃឹងសៅាៃស្រតឹ្មថ្ត្ ៩,៣ភាគរយ (ibid ទំេរ័ទី៩)។ សាថ ៃភាេធ្លែ ក្់ចុោះ
ាក្ថ់្េតងសៃោះបងាា ញេីការស្រេួយបារមមណ៍អំ្េីគាែ ត្នៃការគសំ្រទហរិញ្ញវត្ថុៃិងការថ្លទាេីំស្រគួសារ សហយីបញ្ហា សៃោះៃឹង
កាែ យាបៃោុក្េស្រាបរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងការសដ្ឋោះស្រសាយ។ 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុា មិៃាៃក្មមវធីិគសំ្រទថ្ ន្ក្ហរិញ្ញវត្ថុសលីមៃុេសវយ័ចាេ់សស្រៅេីមស្តៃតីរាជការថ្ដលចូល
ៃិវត្តៃស៍ោោះសទ។  របាយការណ៍របេ់ Rathny et al (ឆ្ន  ំ២០១៨) បាៃរក្ស ញីថា មៃុេសវយ័ចាេ ់៧,៤ភាគរយ 
ថ្ដលបាៃចូលៃិវត្តៃ ៍បាៃទទួលស្របាក្់សសាធៃៃិវត្តៃ ៍ចំថ្ណក្កូ្ៃសៅ បតីឬស្របេៃធ ឬសាចញ់ាតិ្បាៃជួយ ត្ល់ឧបក្រណ៍
ជំៃួយ េាភ រៈសស្របីស្របាេ់ស្សងៗ ៃិងការគសំ្រទថ្ ន្ក្ ែ្ូវចិត្ដ (ទំេរ័ទី៥៣៧)។ សទាោះាោ៉ា ងោក្៏សដ្ឋយ ស្រក្បខ័ណឌ
សគលៃសោបាយគពំារេងគម ស្រត្ូវបាៃសរៀបចំគសំ្រទាដំបូងចំសពាោះមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំឡាយោថ្ដលាៃបណ័ណស្រកី្
ស្រក្សដ្ឋយសារថ្ត្លវកិារដឋាៃក្ំណត្។់  

 
ខ. ស្តសតវី័យចាស ់

ស្តេតីវយ័ចាេ់ាៃ្លិត្ភាេតិ្ចតួ្ចក្នុងការងារថ្ដលទទួលបាៃស្របាក្់ឈនួល។ ចំសពាោះការគសំ្រទថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច 
ការេិក្ាបាៃក្ត្េ់ាគ ល់ថាស្តេតីេឹងថ្ ែ្ក្សលីេាជិក្ស្រគួសាររបេ់េួក្គត្ស់េោីរថ្ត្សទវរដង សបីសស្របៀបសធៀបសៅៃិង      បុ
រេ។ ការងាររបេ់េួក្គត្ស់ៅក្នុងស្រគួសារមិៃាៃស្របាក្់ចំណូលសទ ថ្ត្កិ្ចចការទាងំសៃោះសធវីឱយេួក្គត្រ់វល់សេញមួយ
នលង។ ាៃសហតុ្្លមួយចំៃួៃសដីមបេីៃយល់េីសាថ ៃភាេសៃោះ។  

                                                            
 
11 PSR ស្រត្វូបាៃក្ណំត់្ថាាបុគគលេថិត្សៅក្នុងអាយុការងារ (១៥-៦៤ឆ្ន )ំ ក្នុងចសំោមមៃុេសាន ក់្ថ្ដលាៃអាយុ ៦៥ឆ្ន ៃំិងចាេ់ាងសៃោះ។ 
អ្ៃុបាត្គពំារថ្ដលាៃេកាត ៃុេល ្តល់ៃូវវធិ្លៃការនៃទំោក់្ទៃំងរវាងអ្នក្ថ្ដលេក្មមក្នុង្លិត្ក្មមសេដឋក្ិចច ៃិងថ្ដលអាច្តល់ៃូវការគពំារ
េស្រាប់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រត្ូវការេឹងពាក់្សស្រចីៃ ៃិងថ្ដលស្រត្វូការជៃួំយៃិងការថ្លទាសំស្រចីៃ  (RGC, 2017, p. 8)។ 
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ាស្របនេណីថ្ខមរ ស្តេតីវយ័ចាេ់គឺាភរោិៃិងាាដ យថ្ដលាៃតួ្ោទីសៅក្នុងស្រគួសារាអ្នក្ថ្លរក្ា (សមីលថ្ល
ស្រគួសារៃិងរក្ាទុក្ស្របាក្់កាក្)់។ បុរេាអ្នក្រក្ស្របាក្ច់ំណូល សហយីស្តេតាីអ្នក្ស្រគបស់្រគងស្របាក្ច់ំណូលទាងំអ្េ់សោោះ។ 
ស្របនេណីនៃតួ្ោទីសៃោះស្រតូ្វបាៃបញ្ជូ ៃបៃតេីជំោៃមួ់យសៅជំោៃមួ់យ។ សៅសេលថ្ដលស្តេតីាៃវយ័ចាេ់ េួក្គត្ស់ៅថ្ត្
េក្មមក្នុងការគសំ្រទេាជិក្ស្រគួសារវយ័សក្មងរបេ់េួក្គត្ក់្នុងការស្រគប់ស្រគងស្រគួសារៃិងរបេ់របរក្នុង ោ្ោះស្សងសទៀត្។ 
េួក្គត្េឹ់ងថ្ ែ្ក្សលីសេដឋកិ្ចចស្រគួសារ សហយីក្នុងសេលសោោះថ្ដរេួក្គត្ក់្៏ជួយស្រគប់ស្រគងសេដឋកិ្ចចថ្ដរ។ វទិាសាថ ៃាតិ្េថិ
តិ្ (NIS) (ឆ្ន  ំ២០១៣) បាៃរាយការណ៍ថាមៃុេសវយ័ចាេ់សៅទីស្រកុ្ងៃិងជៃបទ ាៃអ្ៃុបាត្នៃការេឹងថ្ ែ្ក្សលី
ស្រគួសារខុេៗគន ថ្ដលាៃេាាស្រត្ ៦,៣ សៅក្នុងទីស្រកុ្ងៃិង ៧,៩ សៅត្ំបៃជ់ៃបទ។ ាសរឿយៗភាេេឹងថ្ ែ្ក្របេ់
មៃុេសវយ័ចាេ់គឺាបៃោុក្នៃអ្នក្ គ្ត្់្ គង ់ ៃិងអ្នក្ថ្លទាថំ្ដលាេាជិក្ស្រគួសារដូចា បតីឬស្របេៃធ កូ្ៃៗ ឬសាចញ់ាតិ្
ជិត្េនិទធាាងស្របេៃ័ធជំៃួយ ែ្ូវការថ្ដលរដឋ្តល់ឱយ (Bunly ២០១១ Long & Sudongbua ២០១៧ Ratha ២០១៨ 
Rathny et al ឆ្ន  ំ២០១៨ Sreyna ឆ្ន ២ំ០១៨) ។ ាេិសេេ អ្នក្ ត្ល់េត័្ា៌ៃេំខាៃ់ៗ ៃិងការេិភាក្ាាមួយស្រក្ុម
សគលសៅបាៃទទួលសាគ ល់ថា ស្តេតីាៃការទទួលខុេស្រតូ្វបថ្ៃថមចំសពាោះស្រគួសារសពាលគឺការថ្លរក្ា ោ្ោះេថ្មបងៃិងសមីល
ថ្លសៅៗ។ ស្តេតីខែោះថ្លមទាងំចំអិ្ៃអាហារៃិងសធវីកិ្ចចការ ោ្ោះសទៀត្្ង។ សៃោះគឺាការងារថ្ដលគម ៃស្របាក្់ឈនួល សហយីស្តេតី
ភាគសស្រចីៃាងបុរេចំោយសេលាសស្រចីៃសៅជំុវញិ ោ្ោះៃិងទី្ារ។ 

ាៃេាាស្រត្តិ្ចតួ្ចសៅក្នុងក្ាែ ងំេលក្មមថ្ដលអាចស្រតូ្វបាៃបំភែឺថា ស្តេតីភាគសស្រចីៃមិៃេូវសចោះអ្ក្សរ សបី
សស្របៀបសធៀបសៅៃិងបុរេ។ ការអ្ប់រទំាបរបេ់េួក្គត្ៃិ់ងក្ងវោះជំោញសធវីឱយេួក្គត្់េិបាក្ទទួលបាៃការងារស្សងៗ។ 
ស្របាជៃវយ័ចាេ់សៅស្របសទេក្មពុាស្រតូ្វបាៃសគក្ត្េ់ាគ ល់ថាាៃអ្ៃក្ខរភាេខពេ់ ៃិងស្របាក្ចំ់ណូលទាប (Long & 
Sudnobua, ២០១៧, Rathny et al ២០១៨ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុា ២០១៦ ទំេរ័ទី ១០)។  ក្នុងចំសោមអ្នក្ទាងំ
សោោះ ាៃ ១៦,២ភាគរយនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុ ៦០ សៅ ៦៤ឆ្ន  ំមិៃាៃការអ្បរ់សំហយី ៤៧,៤ភាគរយ
ាៃការអ្បរ់កំ្ស្រមិត្បឋមថ្ដលទាបាងមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុចាប់េី ៦៥ឆ្ន សំឡងីសៅ ថ្ដលាៃរហូត្ដល់ 
២៣,៤ភាគរយ គម ៃការអ្បរ់ៃិំង ៤០,៥ភាគរយទទួលបាៃការអ្បរ់កំ្ស្រមិត្បឋមេិក្ា (កុ្េល et al ឆ្ន  ំ២០១៤ 
ទំេរ័ទី ៣៧)។ 

មា៉ាងសទៀត្ េួក្គត្មិ់ៃអាចសចញសៅរក្ស្របាក្ច់ំណូលផ្លោ ល់ខែួៃបាៃសដ្ឋយសារថ្ត្សាថ ៃភាេេុខភាេដូចា 
ភាេទៃ់សខាយេីភាេចាេ់ជរា ជំងឺ ៃិងេិការភាេាសដីម។ ការរក្ស ញីបាៃបងាា ញថា ស្តេតីភាគសស្រចីៃាៃេិការភាេ
ោ៉ា ងសហាចោេ់េី ១ សៅ ២ស្របសភទថ្ដលាៃ ១៤ភាគរយ ខពេ់ាងបុរេថ្ដលាៃថ្ត្ ៣ភាគរយ សលីេិការភាេ
ថ្ ន្ក្ការសមីលស ញី ការចងចា ំៃិងការស្របាស្រេ័យទាក្់ទង។ ស្តេតីវយ័ចាេ់ ១២ភាគរយាៃជំងឺ ១ សៅ ២ ថ្ដលក្នុងសោោះ
ាៃជំងឺសលីេ្ម ទឹក្សោមថ្ ែ្ម ឬរោក្េោែ ក្។់ ទាងំសៃោះគឺាបញ្ហា ស្របឈមោោថ្ដលរារាងំស្តេតីវយ័ចាេ់េីការ
ទទួលបាៃការងារថ្ដលាៃស្របាក្ឈ់នួល។ 

 
គ. ជនចាសជ់រាពិការ 

េិការភាេ ែ្ូវកាយៃិង ែ្ូវចិត្តក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់បាៃរារាងំេួក្គត្េី់ការងារមួយចំៃួៃ។ េិការភាេ
របេ់េួក្គត្ស់ៅក្នុងជីវតិ្ចុងសស្រកាយរបេ់េួក្គត្ ់ បាៃរារាងំការងារថ្ដលាៃស្របាក្ចំ់ណូលៃិងដ្ឋក្ក់្ស្រមិត្ក្នុងការ
ទទួលបាៃឱកាេសេដឋកិ្ចចស្សងៗសទៀត្។ ស្រកាហវកិ្ទី ២៤ ការវភិាគបញ្ហជ ក្់ថាមៃុេសវយ័ចាេ់អាយុេី ៦០ សៅ ៨០
ឆ្ន កំំ្េុងាៃេិការភាេោ៉ា ងសហាចោេ់ ១ សៅ ២ ស្របសភទ (ឧទាហរណ៍ ការទំោក្់ទំៃង ការសមីលស ញី ឬការចង
ចា)ំ។ ១៤ភាគរយនៃមៃុេសចាេ់េរុបថ្ដលបាៃេាភ េាៃជំងឺ ១ សៅ ២ស្របសភទដូចាជំងឺសលីេ្ម ជំងឺទឹក្
សោមថ្្ែម ឬជំងឺរោក្េោែ ក្។់ ដូចបាៃក្ត្េ់ាគ ល់សៅក្នុងេំសោគបោណ ល័យសាស្តេតៃិងការថ្ចក្រថំ្លក្េីការចុោះ
យក្េ័ត្៌ាៃផ្លោ ល់ សាចស់្របាក្គឺ់ាវត្ថុេំខាៃច់ាបំាចម់ួយថ្ដលជួយដល់មៃុេសវយ័ចាេ់។ សទាោះបីាេួក្គត្់ចាេ់ក្៏
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សដ្ឋយ ក្េ៏ួក្គត្ស់ៅថ្ត្ស្រត្ូវការចំោយសលីេក្មមភាេស្របចានំលងរបេ់េួក្គត្ថ់្ដរ សពាលគឺហូបកាសហវសៅសេលស្រេឹក្ ឬ
េក្មមភាេទំោក្ទ់ំៃងេងគមស្សងសទៀត្។ សដ្ឋយសារថ្ត្េួក្គត្ា់ៃេិការភាេ បញ្ហា ស្របឈមថ្ដលសជៀេមិៃរចួសៃោះ 
សធវីឱយអ្នក្ទាងំសោោះាៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តៃិងាៃអារមមណ៍ថាាបៃោុក្របេ់ស្រក្ុមស្រគួសារ។ សលីេេីសៃោះសៅសទៀត្ គម ៃ
ស្របេៃ័ធស្រទស្រទង់ោមួយស្រតូ្វបាៃរក្ស ញីថាលែាងការថ្លទា ំៃិងការ គ្ត្់្ គងេី់ស្រគួសារសឡយី។ 
៤.៧ ការររៀបចំម្គួសារ 

បុរេៃិងស្តេតីាៃក្ស្រមិត្ខុេៗគន សៅក្នុងការទទួលខុេស្រតូ្វសលីស្រគួសារ សទាោះបីាេួក្គត្មិ់ៃេូវេក្មមសដ្ឋយ
សារថ្ត្វយ័ចាេ់ក្ស៏ដ្ឋយ។ សៅក្នុងវបបធម៌របេ់ស្របសទេក្មពុា បុរេទទួលខុេស្រត្ូវបថ្ៃថមសទៀត្ក្នុងការរក្ស្របាក្់ចំណូល
េស្រាបស់្រគួសារ សហយីស្តេតីាអ្នក្ថ្លរក្ាស្រទេយេមបត្តិៃិងកុ្ារតូ្ចៗ។ សៅសេលថ្ដលេួក្គត្ា់ៃវយ័ចំោេ ់បុរេវ ័
យចាេ់មិៃអាចរក្ស្របាក្ចំ់ណូលបាៃសទៀត្សទ ប៉ាុថ្ៃតស្តេតីសៅថ្ត្យក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់ៃិងគសំ្រទកូ្ៃស្រេីៃិងកូ្ៃស្របុេរបេ់េួក្
គត្ក់្នុងការស្រគបស់្រគងស្រគួសារ ៃិងសលីអាជីវក្មមរបេ់ស្រគួសារ។ ជីវតិ្របេ់បុរេវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃសគសធវីឱយរវល់តិ្ចថ្ដល
ោ្ុយេីស្តេតីវយ័ចាេ់។ 

សៅក្នុងេងគមថ្ដលកំ្េុងផ្លែ េ់បតូរ ការសរៀបចំស្រគួសារបាៃផ្លែ េ់បតូរសដ្ឋយសារមូលសហតុ្សេដឋកិ្ចចៃិងការងារ។ 
មៃុេសវយ័សក្មងាៃទំសោរសៅសៅឆ្ង យេី ោ្ោះៃិងស្រគួសារ សដីមបរីក្ស្របាក្់ចំណូលៃិងសធវីការ សដ្ឋយទុក្ឱយមៃុេសវយ័ចាេ់
សៅ្ោោះ។ េស្រាបស់្របសទេកំ្េុងអ្ភិវឌឍៃ ៍អ្សោត ស្របសវេៃ៍គឺាបុេវសហតុ្នៃភាេឯក្សការបេ់មៃុេសវយ័ចាេៃិ់ងាបៃោុក្
មួយថ្ដលសៅេីសស្រកាយឪេុក្ាត យវយ័ចាេ់ជរា។ ការេិក្ាោ៉ា ងទូលំទូោយបាៃបញ្ហជ ក្ថ់ា មៃុេសវយ័ចាេ់ា
េិសេេេី ៦០ សៅ ៨០ឆ្ន  ំ សៅថ្ត្យក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់ថ្លរក្ាសក្មងៗៃិងស្រទេយេមបត្តិសៅក្នុង ោ្ោះ។ សៅទូទាងំត្ំបៃេ់ិក្ា 
េាាស្រត្មួយាក្់ោក្ន់ៃមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃអាយុតិ្ចាង ៨០ឆ្ន  ំ សៅថ្ត្ចំអិ្ៃមាូបអាហារេស្រាបកុ់្ារ 
(ាទូសៅសក្មងថ្ដលាៃអាយុតិ្ចាង ១០ឆ្ន )ំ ថ្លរក្ា ោ្ោះ ោងចាៃឆ្ន ងំ សបាក្គត្េ់ំសលៀក្បំពាក្ ់ៃិងការថ្លទាេុំខ
ភាេស្សងសទៀត្េស្រាប់សក្មងៗសៅក្នុងស្រគួសារ។ សៃោះគឺសដ្ឋយសារថ្ត្ាសរឿងេិត្ថ្ដលថាេាជិក្ស្រគួសារាៃភាេ
មាញឹក្សៅខាងសស្រៅ ឬផ្លែ េ់ទីលំសៅសចញេីភូមិ សហយីទុក្កូ្ៃឱយសៅ្ោោះាមួយចាេ់ៗ។ សាថ ៃការណ៍សៃោះបាៃកាែ យ
សៅា្លវបិាក្នៃការស្របឈមថ្ដលសធវីឱយមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វថ្លរក្ាខែួៃឯង្ងៃិងសៅៗរបេ់េួក្គត្់្ ង។ គួរឱយ
ចាបអ់ារមមណ៍ាងសៃោះគឺថាស្តេតីវយ័ចាេ់ាៃទំោក្់ទំៃងាមួយស្រគួសារសស្រចីៃាងបុរេវយ័ចាេ។់ សៃោះគឺសដ្ឋយសារថ្ត្
ស្តេតី គឺាមៃុេសថ្ដលាៃមូលដ្ឋឋ ៃក្នុងស្រគួសារសស្រចីៃតាងំេីេួក្គត្ស់ៅវយ័សក្មងសដ្ឋយបាៃរេ់សៅតាមរសបៀបនៃការ
សរៀបចំស្រគួសាររបេ់ថ្ខមរ។ មា៉ាងវញិសទៀត្ បុរេក្នុងវយ័ចំោេៃិ់ងក្ោត លវយ័ចាេ់ស្រទុឌសស្រទាមចាបេី់៦០ សៅ ៨០ឆ្ន ំ
សៅថ្ត្ាៃឥទធិេលៃិងទទួលការសគរេសៅក្នុងស្រគួសារសស្រពាោះេួក្គត្ា់អ្តី្ត្សមស្រគួសារ។ 

ការេិក្ាបាៃអ្សងេត្ស ញី្ងថ្ដរថាមៃុេសវយ័ចាេ់ាេិសេេស្តេតីបាៃចំោយសេលសស្រចីៃាមួយការងារ
ោ្ោះៃិងសក្មងៗសៅសេលេួក្សគស្រតូ្វឪេុក្ាត យរបេ់េួក្សគទុក្សចាលសដ្ឋយសាររវល់សៅសធវីការរក្ស្របាក្់ចំណូលសៅខាង
សស្រៅ។ សៃោះគឺាសរឿងថ្ដលអាចៃិោយបាៃថា សក្មងៗឬមៃុេសវយ័សក្មង ស្រតូ្វបាៃចិញ្ច ឹមៃិងធំធ្លត្់សឡងីក្នុងបរោិកាេ
ឬអាក្បបកិ្រោិថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់បាៃសរៀបចំសដីមបី្ តល់ឱយេួក្សគ។ ការរកី្ចសស្រមីៃរបេ់េួក្សគស្រតូ្វបាៃសរៀបចំសឡងី
ោ៉ា ងាៃេកាត ៃុេលសៅតាមទស្រមង ់ ជំសៃឿ ៃិងរសបៀបថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់បាៃគិត្យល់ស ញីអំ្េីជីវតិ្ៃិងេងគម។ 
ការអ្ប់ររំបេ់កុ្ារបាៃទទួលឥទធិេលោ៉ា ងសស្រចីៃតាមរយៈមៃុេសវយ័ចាេ់ សហយីៃិងសេលសវោរបេ់េួក្គត្ស់ៅ
ាមួយកុ្ារទាងំសោោះ។ ការចូលរមួាមួយមៃុេសវយ័ចាេ់គឺាវធីិសាស្តេតថ្ដលស្រតូ្វបាៃសគថ្ណោេំស្រាបអ់្នក្ថ្ដល
ាៃបំណងចងស់ធវីអ្ៃតរក្មមាមួយមៃុេសវយ័សក្មង។ 

ការសរៀបចំស្រគួសារបាៃផ្លែ េ់បដូរ សហយីការយក្ចិត្ដទុក្ដ្ឋក្ចំ់សពាោះមៃុេសវយ័ចាេ់សៅថ្ត្មិៃស្រគប់ស្រគៃ ់ ដូច
ថ្ដលេាជិក្ស្រកុ្មស្រគួសាររាយការណ៍ថាមៃុេសវយ័ចាេ់ភាគសស្រចីៃរអ្ ូរទា ំ ស្រេួយបារមភសស្រចីៃ ៃិងឆ្បខឹ់ង។ សរឿងសៃោះ
សកី្ត្ាៃសឡងីភាគសស្រចីៃបំ្ុត្សលីស្តេតីវយ័ចាេ់ សស្រពាោះេួក្គត្រ់េឹំងទុក្ខពេ់សៅសលីមៃុេសជំុវញិខែួៃ សហយីក្ស៏ដ្ឋយសារ
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ថ្ត្ការសធវេស្របថ្ហេេីេាជិក្ស្រគួសាររបេ់េួក្គត្់្ងថ្ដរក្នុងការស ែ្ីយត្បសៅៃិងត្ស្រមូវការទាងំសៃោះ។ ាធមមតាេួក្
គត្ ់ (មៃុេសវយ័ចាេ់) មិៃយល់ចាេ់េីកាលវភិាគ ឬលក្ខខណឌ ការងារ ឬលក្ខខណឌ ជីវតិ្របេ់េាជិក្ស្រគួសារឱយ
បាៃសស្រចីៃសទ។ 

ការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ថ់្លទាសំស្រៅ ែ្ូវការសៅថ្ត្ាសេវាក្មមថ្ដលាៃថ្ត្មួយគត្ៃិ់ងមិៃអាចសជៀេបាៃថ្ដលស្រត្ូវ
បាៃ ត្ល់សដ្ឋយេាជិក្ស្រគួសារឬសាច់ញាតិ្។ ការេិក្ាបាៃបញ្ហជ ក្់ាលមីមតងសទៀត្ថាភាគសស្រចីៃនៃមៃុេសវយ័ចាេ់
េឹងថ្ ែ្ក្សលីការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់ោ៉ា ងខាែ ងំេីបតីឬស្របេៃធ កូ្ៃថ្ដលាៃវយ័ចាេ់ (កូ្ៃស្រេី ឬកូ្ៃស្របុេ) ឬអ្នក្ថ្ដលរេ់
សៅថ្ក្បរសោោះ។ េាជិក្ស្រគួសារស្រតូ្វការការលោះបង ់ ៃិងាៃការអ្ត្ធ់មត្ខ់ពេ់ក្នុងការថ្លទាេុំខភាេដល់ឪេុក្ាត យវយ័
ចាេ់របេ់េួក្សគ។ ការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ស់ស្រៅ ែ្ូវការថ្បបសៃោះសដីរតួ្ោទីោ៉ា ងេំខាៃក់្នុងការគសំ្រទ មិៃស្រតឹ្មថ្ត្ដល់មុខ
ងាររាងកាយប៉ាុសោណ ោះសទ ប៉ាុថ្ៃតថ្លមទាងំសេចក្តីស្រតូ្វការខាង ែ្ូវចិត្ត្ងថ្ដរដូចាការរបួរមួាមួយស្រកុ្មស្រគួសារៃិងការ
កាត្ប់ៃថយជំងឺធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តក្នុងវយ័ចំោេ់ក្នុងចំសោមេួក្គត្។់ 

 
៤.៨ ការគមំ្រសហ្គរន៍ 

េាគមមៃុេសចាេ់ (OPA) ក្ា៏ថ្្នក្មួយនៃការេាបាលេុខភាេេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ថ្ដលអាចឱយ
អ្នក្ជំងឺាៃអារមមណ៍ថាក្ក្ស់ៅត ៃិងធូសេបយីាសរឿយៗ ឬាៃេុវត្ថិភាេសៅសេលថ្ដលេាជិក្េាគមមក្េួរេុខ
ទុក្ខ ៃិងថ្ចក្រថំ្លក្ក្តីទុក្ខស្រេួយ។ សទាោះាោ៉ា ងោក្៏សដ្ឋយ លទធ្លនៃការវភិាគទំោក្ទ់ំៃងបាៃបញ្ហជ ក្់ថាេក្មមភាេ
របេ់ OPA មិៃាៃទំោក្់ទំៃងវជិជាៃ ឬឥទធិេលសលីបញ្ហា របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សឡយី។ គម ៃបោោ ត្់កាត្គ់ន រវាង 
OPA សៅអ្សលរ ADL IADL ៃិងរបបអាហាររបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សទ។ 

េក្មមភាេទូសៅបំ្ុត្របេ់ OPA គឺ ស្របមូលមូលៃិធិេាជិក្ភាេ ចុោះេួរេុខទុក្ខេាជិក្ថ្ដលាៃជំងឺ ៃិង
ចូលរមួរថំ្លក្ទុក្ខាមួយស្រក្ុមស្រគួសារថ្ដលាជិក្បាៃសាែ ប។់ ការមក្ចុោះេួរេុខទុក្ខថ្បបសៃោះគឺមិៃសទៀងទាត្ ់ សហកីារ
ចុោះេួរេុខទុក្ខថ្ត្សៅសេលថ្ដលេាជិក្ទាងំសោោះឈៃិឺងសាែ បប់៉ាុសោណ ោះ។ ោ្ុយសៅវញិេាជិក្មិៃបាៃចូលរមួសស្រចីៃ
ក្នុងេក្មមភាេស្របចានំលងរបេ់ OPA សឡយី។ មៃុេសវយ័ចាេ់ាៃអារមមណ៍ធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តឬធុញស្រទាៃ់សៅ្ោោះ សហយីគម ៃ
ៃរោាន ក្ ់ឬក្ស៏្រក្ុមោមួយ ស្រត្លបស់ៅថ្ចក្រថំ្លក្ៃិងបៃធូបៃថយក្តីទុក្ខលំបាក្ទាងំសោោះសឡយី។ អ្នក្្តល់េ័ត្៌ាៃេំ
ខាៃ់ៗ ទទួលសាគ ល់ថា OPA មិៃាៃដំសណីរការរាល់នលងសោោះសទ។ ាទូសៅាៃការស្របជំុក្នុងមួយថ្ខមតងក្នុងចំសោម
េាជិក្សដីមបសី្របមូលមូលៃិធិេាជិក្ភាេ12 ឬសលីក្ៃូវបញ្ហា ា ែ្ូវការ មិៃថ្មៃបញ្ហា បុគគលសទ ប៉ាុថ្ៃតាបញ្ហា រមួ។ 
មៃុេសវយ័ចាេ់ាៃទំសោរសៅរក្ការមិៃបសញ្ចញៃូវក្តីទុក្ខស្រេួររបេ់ខែួៃសៅក្នុងអ្ងគស្របជំុសោោះសទ សហយីភាគសស្រចីៃបំ្ុត្
េួក្គត្់សេងៀមសាង ត្។់ វាាការលំបាក្ោេ់េស្រាបេ់ាគមៃមៃុេសចាេ់ សដីមបសី ែ្ីយត្បសៅៃឹងត្ស្រមូវការនៃ
អារមមណ៍ថ្បបសៃោះ សលីក្ថ្លងថ្ត្ការចុោះេួរេុខទុក្ខេួក្គត្ស់ៅសេលថ្ដលេួក្គត្ឈ់ឬឺសាែ បប់៉ាុសោណ ោះ។ សហតុ្ដូសចនោះ 
េាគមៃមៃុេសចាេ់ ាៃតួ្ោទីតិ្ចតួ្ចក្នុងការលួងសោមចំសពាោះការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ឬេូមបថី្ត្
ការរសំោភបំពាៃ។ 

ស្រេោះវហិារេុទធសាេោ ឬម៉ាូេែីម (អីុ្សាែ មសាេោ) សៅថ្ត្ាក្ថ្ៃែងថ្ត្មួយគត្់ថ្ដលមៃុេសវយ័ចាេ់អាចសៅ
សហយីចំោយសេលសវោសៅឆ្ង យេី ោ្ោះៃិងស្រគួសារ។ សៃោះាស្របនេណីថ្ដលស្រត្ូវបាៃសគយល់ថាស្រេោះវហិារស្រត្ូវបាៃ
បសងេីត្សឡងីសដីមបសី្របមូល ត្ុ ំមៃុេស ាេិសេេមៃុេសវយ័ចាេ់េស្រាបក់ារសធវបុីណយតាមសាេោរបេ់េួក្គត្ៃិ់ង
សដីមបជួីបជំុមិត្តភក្តិេស្រាបទំ់ោក្ទំ់ៃងេងគមរបេ់េួក្សគ។ ាធមមតាស្រេោះវហិារាៃេក្មមភាេាសទៀងទាត្ដូ់ចាការ

                                                            
12 ស្របធ្លៃេាគមមៃុេសចាេ់សេោីរថ្ត្ទាងំអ្េ់ថ្ដលស្រត្ូវបាៃេាភ េ បាៃរាយការណ៍ថាមូលៃិធិនៃេាជិភាេស្រត្ូវបាៃស្របមូលសរៀងរាល់៦ថ្ខ
មតងសដ្ឋយសារថ្ត្មិៃាៃអ្នក្ោសៅស្របមូលស្របចាថំ្ខ។  
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ស្របមូល ត្ុ ំស្របចាេំបាត ហ៍សៅថ្លងឧសបាេលេីល (បួៃដងក្នុងមួយថ្ខ) សៅសេលថ្ដលស្រេោះេងឃសទេោៃិង ត្ល់ដំបូោម ៃ
អំ្េីជីវតិ្ ាចមបងសលីរសបៀបត្េ ូាមួយបញ្ហា ែ្ូវចិត្តថ្ដលេិបាក្ក្នុងការេាោមដក្សចញៃូវក្តីក្ងវល់ទាងំអ្េ់របេ់
មៃុេសៃិងសដីមបឱីយាៃអារមមណ៍េៃតិភាេ ែ្ូវចិត្ត។ សទាោះបីាាៃការគសំ្រទ ែ្ូវចិត្តោ៉ា ងោក្ស៏ដ្ឋយ ស្រេោះវហិារក្៏បាៃ 
្តល់ឱយ្ងថ្ដរដូចាមាូបអាហារ ឬរបេ់របរសស្របីស្របាេ់េស្រាបស់្រគួសារដល់ជៃស្រកី្ស្រក្ៃិងអ្នក្ខវោះខាត្។ មៃុេសវយ័ចាេ់
សៅក្នុងតំ្បៃ់េិក្ាបាៃវាយត្នមែខពេ់ចំសពាោះតួ្ោទីៃិងការគសំ្រទរបេ់ស្រេោះវហិារក្នុងសេលជួបស្របទោះៃឹងការលំបាក្ថ្ ន្ក្
េងគមៃិងសេដឋកិ្ចចរបេ់ស្រកុ្មអ្នក្ងាយរងសស្រគោះសៅតាមត្ំបៃមូ់លដ្ឋឋ ៃ។ 

ការគសំ្រទស្សងៗសទៀត្មិៃស្រតូ្វបាៃរក្ស ញី សលីក្ថ្លងថ្ត្េក្មមភាេ ត្ល់អំ្សោយរបេ់កាក្បាទស្រក្ហម
េស្រាបស់្រគួសារស្រកី្ស្រក្ៃិងងាយរងសស្រគោះថ្ដលស្រតូ្វបាៃសស្រជីេសរេីសដ្ឋយអាាា ធរមូលដ្ឋឋ ៃ។ អ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាល
មួយចំៃួៃបាៃមក្កាៃ់ត្ំបៃ់សៃោះ ប៉ាុថ្ៃតមិៃថ្មៃេស្រាបក់ារងាររបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សទ។ អ្ងគការមៃុេសចាេ់ក្មពុា 
(HelpAge Cambodia) សៅសខត្តបាត្ដំ់បងគឺាអ្ងគការោមុំខមួយថ្ដលាៃេមពៃ័ធភាេសដីមបគីសំ្រទដល់េាគម
មៃុេសចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃស់គលសៅរបេ់េួក្សគ។ 

 
៤.៩ អនតរករម និងគោល តរគលនរោបាយ 

• រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុាបាៃសរៀបចំៃិងអ្ៃុម័ត្សគលៃសោបាយាតិ្េស្រាបវ់យ័ចាេ់ (ឆ្ន ២ំ០១៧-២០៣០) 
សដីមបសីលីក្ក្មពេ់េុខុាលភាេរបេ់ស្របាជៃវយ័ចាេ់សៅក្នុងស្របសទេក្មពុា។ ាៃអាទិភាេស្របាបួំៃក្នុង
សគលៃសោបាយាតិ្េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ឆ្ន ២ំ០១៧-២០៣០ សដីមបបំីសេញសគលបំណងសឆ្ព ោះសៅរក្
ការេសស្រមចបាៃៃូវចក្ខុវេិ័យៃិងសបេក្ក្មមនៃសគលៃសោបាយមៃុេសវយ័ចាេ់។ អាទិភាេទាងំស្របាបួំៃ
បាៃកំ្ណត្យុ់ទធសាស្តេតសដីមបេីសស្រមចសគលបំណងៃីមួយៗ។ អាទិភាេទាងំស្របាបួំៃសោោះរមួាៃ ១) ធ្លោ
េៃតិេុខហរិញ្ញវត្ថុ ២) េុខភាេៃិងេុខុាលភាេការរេ់សៅ ៣) ការសរៀបចំការរេ់សៅ ៤) ាៃបរោិកាេ
រេ់សៅលែ ៥) េាគមមៃុេសចាេ់ៃិងភាេេក្មមក្នុងវយ័ចាេ ់៦) ទំោក្់ទំៃងរវាងអ្ៃតរជំោៃ ់៧) អំ្សេី
ហងិាៃិងការរសំោភបំពាៃសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ ៨) សាថ ៃភាេស្រគអាេៃន ៃិង ៩) ការសរៀបចំស្របាជៃវ ័
យសក្មង (RGC ២០១៧)។ សទាោះាោ៉ា ងោក្៏សដ្ឋយសគលៃសោបាយសៃោះស្រត្ូវបាៃ្តល់ជូៃដល់មៃុេសវយ័
ចាេ់ទូសៅៃិងមិៃៃិោយអំ្េីលក្ខខណឌ របេ់ស្តេតីៃិងជៃេិការសស្រៅថ្ត្េីអ្វីថ្ដលបាៃសលីក្សឡងីសៅក្នុងអាទិ
ភាេទីបួៃ13 សលីការក្សាងវេិ័យសាធ្លរណៈថ្ដលគួរថ្ត្ស្រត្ូវបាៃក្សាងោ៉ា ងងាយេស្រាប់ជៃេិការៃិងលទធ
ភាេទទួលបាៃរបេ់ជៃេិការ (ibid)។ 

• សគលៃសោបាយៃិងយុទធសាស្តេតថ្លទាេុំខភាេាតិ្េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់សៅឆ្ន ២ំ០១៦ ្តល់ៃូវការ
ថ្ណោរំមួសដីមបេីស្រងឹងៃិងគសំ្រទស្របេៃ័ធេុខាភិបាលថ្ដល ត្ល់ស្របសោជៃ៍ដល់មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងស្របសទេ
ក្មពុា។ សគលៃសោបាយសៃោះខិត្ខំសដីមបធី្លោថាមៃុេសវយ័ចាេ់អាចាៃលទធភាេទទួលបាៃសេវាេុខ
ភាេស្របក្បសដ្ឋយគុណភាេេស្រាប់ភាេចាេ់ជរាថ្ដលសៅាៃ្លិត្ភាេ ាៃេុខភាេលែ ៃិងភាេនលែលនូរ។ 
សទាោះាោ៉ា ងោក្៏សដ្ឋយ មិៃាៃយុទធសាស្តេតចាេ់ោេ់សដីមបធី្លោៃូវត្ស្រមូវការេុខភាេរបេ់ស្រកុ្មមៃុេស
វយ័ចាេ់ខុេៗគន សទ ដូចាមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រកី្ស្រក្ ជៃេិការ ឬស្តេតី សដីមបទីទួលបាៃសេវាេុខភាេៃិងគុណ
ភាេ។ សៃោះគឺាការស្រេួយបារមភមួយថ្ដលថាការស ែ្ីយត្បសគលៃសោបាយៃឹងមិៃទទួលបាៃអ្ត្ថស្របសោជៃ៍
សេមីភាេគន រវាងស្រកុ្មជួបការលំបាក្ក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់។ 

                                                            

13 អ្ទិភាេទី៤៖ បរោិកាេសស្រាមថ្ស្រជង (៤:១) សដមីបជីស្រមុញមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំឡាយឱយរេ់សៅសដ្ឋយឯក្រាជយ ស្របេិៃសបេួីក្គត់្អាចសធវី
បាៃ ៃិងស្របាថាន ចង់បាៃ ៃងិ (៤:២) សដីមបេីស្រមបេស្រមួលៃូវការសធវចីលោ ៃិងការផ្លែ េ់ទីរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ (Cambodia National 
Ageing Policy 2017-203)។ 
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• ស្រក្បខ័ណឌ សគលៃសោបាយាតិ្គពំារេងគម (ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២៥) ទទួលសាគ ល់ថាមៃុេសវយ័ចាេ់គឺា
ស្រកុ្មថ្ដលស្រតូ្វបាៃសគយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ ់សហយីស្រតូ្វទទួលយក្ការថ្លទាៃិំងទទួលសាគ ល់ៃូវស្របេ័ៃធថ្លទាេុំខភាេ
ៃិងស្របេ័ៃធស្របាក្ស់សាធៃាៃក្ស្រមិត្េស្រាប់េួក្គត្់្ ងថ្ដរ។ សៃោះាការេំខាៃ់ោេ់ថ្ដលាឧបេគគសដីមបី
េសស្រមចបាៃៃូវភាេាមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេុខភាេលែ ាេិសេេមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រកី្ស្រក្។ ស្រក្បខណ័ឌ
សៃោះសលីក្សឡងីេីអាទិភាេាយុទធសាស្តេតចំៃួៃេីរ ការស ោ្រសាចស់្របាក្េ់ស្រាបជ់ៃេិការៃិងក្មមវធីិគពំារមៃុេស
វយ័ចាេ់។ សៅដំោក្ក់ាលដំបូងសគលៃសោបាយសៃោះៃឹងសដ្ឋោះស្រសាយបញ្ហា ទាងំសោោះាមួយណបណ័ណស្រកី្
ស្រក្។ ដូចគន សៃោះ្ងថ្ដរ សគលៃសោបាយសេនីេុំឱយាៃៃីតិ្វធីិលែស្របសេីរាងមុៃសដីមបកំី្ណត្់អ្ត្តេញ្ហញ ណ
ជៃេិការ សដីមបកំី្ណត្ជំ់ៃួយៃិងសេនីេុំការស ោ្រសាចស់្របាក្ស់្រេសដៀងគន េស្រាបក់្ញ្ចបស់្រគួសារដូចថ្ដលបាៃ
សស្រគងទុក្េស្រាបស់្តេតីាៃន ោ្សពាោះៃិងកុ្ារ។ 

• សគលៃសោបាយាតិ្ស្របាសាស្តេត (សគលសៅេីឆ្ន ២ំ០១៦-២០៣០) សដីមបរីមួចំថ្ណក្សធវីឱយាៃភាេ
ស្របសេីរសឡងីាលំដ្ឋប់ក្នុងជីវភាេរេ់សៅរបេ់ស្របាជៃក្មពុាៃិងកាត្់បៃថយភាេស្រកី្ស្រក្តាមរយៈកិ្ចចខិត្ខំ
ស្របឹងថ្ស្របងរមួគន ក្នុងការធ្លោការអ្ភិវឌឍៃស៍្របក្បសដ្ឋយៃិរៃតរភាេៃិងកំ្សណីៃសេដឋកិ្ចចស្របក្បសដ្ឋយេមធម។៌ 
សគលៃសោបាយសៃោះដឹក្ោរំដ្ឋឋ ភិបាលៃិងភាន ក្់ងាររបេ់ខែួៃ សដីមបបីសងេីត្ក្មមវធីិថ្លទាេុំខភាេេមស្រេប
េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ៃិងសលីក្ក្មពេ់េមត្ថភាេបុគគលិក្ថ្លទាេុំខភាេៃិងអ្នក្ ត្ល់សេវាថ្លទាតំាមេហ
គមៃ ៍ សដីមបេីស្រងឹងៃិងេស្រងីក្េៃតិេុខេងគមេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ៃិង ត្ល់ការបណតុ ោះបោត លវាិជ ជីវៈ 
េស្រាបេ់ួក្គត្អ់ាចកាែ យាមៃុេសថ្ដលេឹងថ្ ែ្ក្សលីខែួៃឯងបាៃ។ 

• រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុាបាៃបសងេីត្គណៈក្ាម ធិការមៃុេសវយ័ចាេ់មួយក្នុងឆ្ន ២ំ០១១ សដីមបសីធវីការសដ្ឋោះ
ស្រសាយបញ្ហា ៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់ស្របាជៃវយ័ចាេ់សៅស្របសទេក្មពុា ៃិងស ែ្ីយត្បតាមរយៈការសរៀបចំ
សគលៃសោបាយាតិ្មៃុេសវយ័ចាេ់។ ស្រក្េួងេុខាភិបាលបាៃបសងេីត្សគលៃសោបាយៃិងយុទធសាស្តេត
ថ្លទាេុំខភាេាតិ្េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់សៅឆ្ន ២ំ០១៦ សដីមបសី ែ្ីយត្បសៅៃឹងរសបៀបថ្ដលមៃុេសវយ័
ចាេ់គួរស្រតូ្វបាៃយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ក់្នុងវេិ័យេុខាភិបាលរបេ់េួក្សគ។ 

• សលីេេីសៃោះសទៀត្ រដ្ឋឋ ភិបាលសស្រកាមជំៃួយបសចចក្សទេេីអ្ងគការមៃុេសចាេ់ក្មពុា (HAC) ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣ 
បសងេីត្សគលការណ៍ថ្ណោេំស្រាប់ការបសងេីត្ៃិងស្រគបស់្រគងេាគមមៃុេសចាេ់ (OPAs) ក្នុងសគលបំណង
្តល់សេវាចាបំាចេ់ស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងស្របសទេក្មពុា។ សេចក្តីថ្ណោសំៃោះសលីក្ទឹក្ចិត្តដល់ការ
បសងេីត្ OPA សៅក្នុង ុៃីំមួយៗសៅទូទាងំស្របសទេ ប៉ាុថ្ៃតការបសងេីត្ស្រគឹោះសាថ ៃទាងំសោោះាៃភាេយតឺ្ោ៉ា វ
សដ្ឋយសារថ្ត្ធៃធ្លៃៃិងការេស្រមបេស្រមួលសៅាៃក្ស្រមិត្។ េាគមមៃុេសចាេ់ខែោះបាៃបសងេីត្រចួសហយី 
ាៃលក្ខណៈទៃស់ខាយ សហយីខែោះសទៀត្ក្ំេុងដំសណីរការបាៃលែ។ 

 
សគលៃសោបាយស្រតូ្វបាៃបសងេីត្សឡងី សហយីថ្្ៃការេក្មមភាេ ស្រតូ្វបាៃសរៀបចំសឡងីសដីមបអី្ៃុវត្តការសបតាា

ចិត្តរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ ការរកី្ចសស្រមីៃសឆ្ព ោះសៅរក្ការេសស្រមចបាៃៃូវសគលសៅរបេ់សគលៃសោបាត្សៅថ្ត្យតឺ្
ោ៉ា វ សដ្ឋយសារធៃធ្លៃៃិងការេស្រមបេស្រមួលេហុភាគីរវាងភាន ក្់ងារទទួលខុេស្រតូ្វសៅាៃក្ស្រមិត្សស្រចីៃ។ ាៃ
មសធាបាយសស្រចីៃថ្ដលស្រតូ្វអ្ៃុវត្តសគលៃសោបាយសដីមបបីសងេីត្លទធ្លថ្ដលចង់បាៃ។ ការេិភាក្ាាមួយអ្នក្ពាក្់
េៃ័ធេំខាៃ់ៗ ក្នុងអំ្ឡុងសេលនៃការេិក្ាក្៏បាៃបញ្ហជ ក្់ថាសាថ បៃ័ទទួលខុេស្រតូ្វដូចាអ្នក្ចាត្់ថ្ចងេាគមមៃុេស
ចាេ់ថ្ដលបាៃេាភ េ  មៃុេសវយ័ចាេ់ៃិងមស្តៃតីមក្េីមៃោីរេងគមកិ្ចចអ្តី្ត្យុទធជៃៃិងយុវៃីតិ្េមបទាសខត្ត មិៃបាៃ
យល់ដឹងសស្រចីៃអំ្េីសគលៃសោបាយថ្ដលបាៃសលីក្សឡងីខាងសលីសទ។ ក្នុងោមភាគីទាងំសៃោះាអ្នក្ចូលរមួពាក្់េៃ័ធ
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ក្នុងការអ្ៃុវត្ត ក្ៃែងមក្ាៃការ្សេវ្ាយមិៃសេញសលញៃូវសគលៃសោបាយថ្ដលបាៃអ្ៃុមត័្រចួសៅកាៃស់្របាជៃ
ចស្រមុោះាសស្រចីៃថ្ដលអាចទទួលបាៃ្លស្របសោជៃេី៍ការអ្ៃុវត្តទាងំសៃោះ។ 
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ជំពូករី៥៖ រសចកតីសននិោឋ ននិងអនុសាសន៍ 
 

៥.១ រសចកតីសននិោឋ ន 

រនុសសវ័យចាស ់ - មៃុេសវយ័ចាេ់ាៃត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈម សហយីត្ស្រមូវការចាបំាច់ស្រតូ្វាៃសៅ
ក្នុងនដថ្ដលអាចជួយកាត្ប់ៃថយភាេងាយរងសស្រគោះបថ្ៃថមសទៀត្បាៃ។ ការេិក្ាសៃោះបាៃបញ្ហជ ក្់ថាមៃុេសវយ័ចាេ់
ក្នុងត្ំបៃេ់ិក្ាាៃបទេិសសាធៃា៍មួយៃឹងការលំបាក្ាក្ថ់្េតងក្នុងការរេ់សៅស្របចានំលង។ ចំសពាោះេុខុាលភាេរាង
កាយស្រត្ូវបាៃសគយល់ថាមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រតូ្វបាៃេាភ េជួបការលំបាក្ាមួយ IADL (ឧទាហរណ៍សៅ្ារ 
ចមែិៃអាហារ សធវីដំសណីរសដ្ឋយខែួៃឯង ៃិងការសបាក្គក្់) ាាង ADL (ឧទាហរណ៍ ការសស្រកាក្ឈរៃិងស្រគបស់្រគងការ
បត្ន់ដសជីងាសដីម)។ េិការភាេក្ស៏្រតូ្វបាៃសគរក្ស ញី្ងថ្ដរចំសពាោះមៃុេសវយ័ចាេ់។ មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំឡាយ
ោថ្ដលាៃអាយុចសោែ ោះេី ៦០សៅ៨០ឆ្ន  ំក្ំេុងស្របឈមៃឹងជំងឺៃិងេិការភាេេី ១សៅ២ស្របសភទថ្ដលស្រតូ្វការជំៃួយ
ៃិងការគសំ្រទបថ្ៃថមេីរដ្ឋឋ ភិបាលៃិងអ្នក្ពាក្់េៃ័ធដនទសទៀត្។ សលីេេីសៃោះសៅសទៀត្ ការធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្តៃិងការរសំោភ
បំពាៃ ស្រត្ូវបាៃរក្ស ញីថាាៃក្រណីសកី្ត្សឡងីាសស្រចីៃ សហយីបញ្ហា សៃោះគឺាក្តីបារមភមួយថ្ដលស្រតូ្វទទួលការអ្ៃតរាគម
ៃស៍ ែ្ីយត្បាបោោ ៃ។់ ចំសពាោះបញ្ហា ស្របឈមថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច ស្រកុ្មមៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំេីរសភទគឺេថិត្សៅក្នុងកិ្ចចខិត្ខំ
ស្របឹងថ្ស្របងរបេ់េួក្សគក្នុងការទប់ទល់ៃិងភាេស្រកី្ស្រក្ សស្រពាោះសេោីរថ្ត្ពាក្ក់្ោត លនៃភាគេំោក្ គឺអ្នក្កាៃប់័ណណស្រកី្ស្រក្
ៃិងអ្នក្ស្សងសទៀត្ថ្ដលកំ្េុងេថិត្សស្រកាមលក្ខខណឌ វៃិិចឆ័យ។ សាថ ៃភាេខវោះខាត្ថ្បបសៃោះសធវីឱយមៃុេសវយ័ចាេ់កាៃថ់្ត្
ាៃត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមថ្ ន្ក្េុខភាេរាងកាយៃិង ែ្ូវចិត្ត។ លទធ្លបាៃេៃយល់ថាទាងំបុរេៃិងស្តេតីវយ័ចាេ់
មិៃាៃរសបៀបរេ់សៅៃិងាៃអ្ៃតរក្មមដូចគន សទ។ បុរេវយ័ចាេ់ាៃការចូលរមួេក្មមភាេសេដឋកិ្ចចសស្រចីៃាងស្តេតី។ 
ស្តេតីវយ័ចាេ់ទួលបៃោុក្ស្រគួសារសស្រចីៃ សហយីអ្ក្ខរភាេបាៃរារាងំេួក្គត្េី់ការងារាៃស្របាក្ឈ់នួល។ សៅក្នុងលក្ខខណឌ នៃ
ត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមបោោ ៃ ់ មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំេីរសភទស្រតូ្វការការគសំ្រទបថ្ៃថមសទៀត្េស្រាបក់ារថ្លទាេុំខភាេ
រាងកាយៃិង ែ្ូវចិត្ត សេដឋកិ្ចច ៃិងការចូលរមួក្នុងេហគមៃ៍។ ការថ្លទាេុំខភាេគឺថ្ត្ងថ្ត្ាអាទិភាេចមបងក្នុង
ចំសោមអាទិភាេដនទៗសទៀត្។ ភាេស្រកី្ស្រក្សលីស្របាក្ចំ់ណូល បញ្ហា ជំងឺៃិងអាហារូបត្ថមភ ការទទួលបាៃៃូវសេវាៃិង
គុណភាេសេវាថ្ដលាៃក្ស្រមិត្ ជំោញឬចំសណោះដឹងៃិងសេលសវោាៃក្ស្រមិត្របេ់អ្នក្សមីលថ្លទា ំ ភាេខវោះខាត្ៃូវ
ទំោក្ទំ់ៃងអ្ៃតរជំោៃ ់ៃិងក្ស្រមិត្ចំសណោះដឹងរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សលីការថ្លទាេុំខភាេរបេ់ខែួៃឯង គឺាបញ្ហា គៃែឹោះ
េំខាៃ់ៗ ថ្ដលរារាងំមៃុេសវយ័ចាេ់េីការទទួលបាៃៃិងការសស្របីស្របាេ់សេវាថ្លទាេុំខភាេ។ 
 

ស្តសតវី័យចាស ់- សគលៃសោបាយាតិ្គពំារេងគម (២០១៦-២០២៥) បាៃក្ត្់េាគ ល់ថាាៃស្តេតីវយ័
ចាេ់ាសស្រចីៃកំ្េុងរេ់សៅក្នុងសាថ ៃភាេលំបាក្ាងបុរេវយ័ចាេ់។ សទាោះបីាោ៉ា ងោក្ស៏ដ្ឋយ មិៃាៃត្ស្រមូវការឬ
បញ្ហា ស្របឈមាក្ោ់ក្់ោមួយថ្ដលខុេេីស្រកុ្មបុរេវយ័ចាេស់ទ។ សដ្ឋយសារស្តេតីរេ់សៅបាៃយូរាង ភាេងាយរង
សស្រគោះសៅថ្ត្ាៃក្ស្រមិត្ខពេ់។ ដូសចនោះការគសំ្រទាសស្រចីៃស្រតូ្វថ្ត្នលលក្ ត្ល់ជូៃឱយបាៃស្រគបស់្រគៃ។់ ស្តេតីវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃ
សគេសងេត្ស ញីថាាៃត្ស្រមូវការនៃការថ្លរក្ាេុខភាេកាៃថ់្ត្សស្រចីៃ ការគពំារេងគមេស្រាប់អាយុរេ់សៅថ្វងរបេ់
គត្ ់ការចូលរមួក្នុងេងគម ៃិងេៃតិេុខសេដឋកិ្ចចសស្រចីៃាងបុរេវយ័ចាេ់។ សទាោះាោ៉ា ងោ ស្រកុ្មទាងំេីរយល់ស ញី
ថាត្ស្រមូវការទាងំសៃោះាៃការលំបាក្ក្នុងការសដ្ឋោះស្រសាយសស្រចីៃោេ់សលីក្រណីថ្បបសៃោះ។ ស្តេតីវយ័ចាេ់បចចុបបៃនាៃ
ចំៃួៃសស្រចីៃាងសៅក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់េរុបសពាលគឺ ៥៥ភាគរយ។ អាយុកាលេងឍមឹរេ់របេ់េួក្គត្ស់កី្ៃ
សឡងី ដូសចនោះេួក្គត្់អាចស្របឈមមុខសៅៃិងភាេងាយរងសស្រគោះថ្ ន្ក្សេដឋកិ្ចច េងគម ៃិងេុខភាេ។ បញ្ហា អ្េៃតិេុខ
ហរិញ្ញវត្ថុក្នុងវយ័ចាេ់របេ់េួក្គត្ ់ការសកី្ៃសឡងីនៃការសកី្ត្ជំងឺ ាស្តេតីសមា៉ា យសដ្ឋយសារការបាត្ប់ងស់ាវ មីរបេ់េួក្
គត្ក់្នុងរបបស្របល័យេូជសាេៃ ៍ ឬការសរេីសអី្ងក្ាែ ងំេលក្មម សៅថ្ត្ាបញ្ហា ស្របឈមៃិងរារាងំស្តេតីវយ័ចាេ់េីការ
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រកី្រាយាមួយភាេចាេ់ជរាថ្ដលាៃេុខភាេលែ។ លទធ្លេីការេោង់មតិ្ៃិងការេៃោោាមួយអ្នក្ ត្ល់េត័្៌ាៃៃិង
ស្រកុ្មមៃុេសៃីមួយៗបាៃបងាា ញថាស្រកុ្មស្តេតីវយ័ចាេ់ាៃភាគរយខពេ់ាទូសៅសៅក្នុងស្រគបអ់្ស្រតាកំ្សណីៃនៃការេិក្ា
ទាងំអ្េ់ដូចា ស្តេតីកាៃ់ថ្ត្សស្រចីៃាៃេិការភាេ ការធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្ត ការរសំោភបំពាៃ ៃិងការេឹងថ្ ែ្ក្ោ៉ា ងសស្រចីៃសលីការ
គសំ្រទសេដឋកិ្ចចេីេាជិក្ស្រគួសាររបេ់េួក្គត្។់ ស្រកុ្មស្តេតីវយ័ចាេ់សៃោះាៃេាាស្រត្សស្រចីៃាងសគសៅសលីត្ស្រមូវការ
ៃិងបញ្ហា ស្របឈមោោ។ 
 

មនុស្សវ័យចាស្់ដែលមានពិការ - ការរក្ស ញីាក្ថ់្េតងបងាា ញថាសៅសេលថ្ដលេួក្គត្់កាៃថ់្ត្  វយ័ចាេ់ េួក្

គត្ក់ាៃថ់្ត្ងាយៃិងស្របឈមមុខេិការភាេ ៃិងភាេទៃស់ខាយក្នុងេមត្ថភាេរបេ់េួក្គត្ក់្នុងការអ្ៃុវត្តេក្មមភាេ
មូលដ្ឋឋ ៃរបេ់េួក្គត្។់ ទាក្ទ់ងៃិងបញ្ហា េុខភាេៃិងេិការភាេ មិៃាៃត្ស្រមូវការឬបញ្ហា ស្របឈមថ្ដលស្រតូ្វបាៃសេនី
េុំ ឬស្របឈមសដ្ឋយស្រកុ្មបុរេ ឬស្តេតីទាងំសៅត្ំបៃ់ជៃបទឬទីស្រកុ្ងសទ។ សលីេេីសៃោះសៅសទៀត្ ការេិក្ាសៃោះស្រេាៃេី
្លវបិាក្នៃេិការភាេ ែ្ូវចិត្តដូចាេិការភាេស្សងសទៀត្ថ្ដរ ដូចាេិការភាេរាងកាយ។ មៃុេស វយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃសគ
រក្ស ញីថាងាយៃឹងាបគ់ងំឬាៃបញ្ហា ខួរក្ាល ថ្ដលរខំាៃសដ្ឋយបទេិសសាធៃជី៍វតិ្របេ់េួក្គត្ថ់្ដលជស្រមុញេួក្
គត្ឱ់យេិបាក្សដ្ឋោះស្រសាយបញ្ហា ក្នុងទំោក្់ទំៃងរបេ់េួក្គត្។់ សៃោះគឺសដ្ឋយសារថ្ត្ការរេ់សៅរបេ់េួក្គត្់ាមួយ
ៃឹងជមងឺបាក្េ់ាត្ (PTSD) ធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត បាត្ក់ារចងចា ំឬការរសំោភបំពាៃ។ ការរក្ស ញីក្នុងការេិក្ាបាៃបងាា ញ
ថាទាងំបុរេៃិងស្តេតីវយ័ចាេ់ាៃអ្ស្រតាខពេ់នៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តៃិងការរសំោភបំពាៃ។ ចំសពាោះបញ្ហា ស្របឈមខាងសេដឋ
កិ្ចច េិការភាេ ែ្ូវកាយៃិង ែ្ូវចិត្តក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់រារាងំេួក្គត្់េីការងារាក្ោ់ក្ថ់្ដលអាចាៃស្របាក្់ចំ
ណូល។ េិការភាេសៅក្នុងជីវតិ្ចុងសស្រកាយនៃអាយុរបេ់េួក្គត្់បាៃរារាងំស្របាក្់ចំណូលៃិងកំ្ណត្ក់ារទទួលបាៃឱ
កាេសេដឋកិ្ចចស្សងៗសទៀត្។ 

 
៥.២ អនុសាសន៍ 
៥.២.១ អនុសាសន៍រូរៅ 

• ការយល់ដឹងៃិងបញ្ហា របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ គួរស្រតូ្វបាៃអ្ភិវឌឍសៅាក្មមវធីិេិក្ា ែ្ូវការចាបេី់អ្ៃុវទិាល័យ
រហូត្ដល់វទិាល័យ។ ការសធវីថ្បបសៃោះៃឹងជួយដល់ការយល់ដឹងឱយកាៃថ់្ត្ចាេ់អំ្េីត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា
ស្របឈមនៃរាងកាយ ែ្ូវចិត្ត ៃិងេងគមរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងចំសោមយុវវយ័។ ការសធវីអ្ៃតរាគមៃ៍ថ្បបសៃោះ
ៃឹងជួយបំសេញចំណុចខវោះចសោែ ោះរវាងមៃុេសអ្ៃតរជំោៃ់។ ដូសចនោះកិ្ចចខិត្ខំស្របឹងថ្ស្របងសៃោះៃឹងកាត្ប់ៃថយៃូវ   ទ
សងវីខុេ គ្ងទាងំសៅក្នុង ោ្ោះៃិងក្នុងេងគមទាងំមូល។    

• គសស្រាងបណ័ណស្រកី្ស្រក្ (បណ័ណេមធម៌) ជួយកាត្់បៃថយភាេងាយរងសស្រគោះរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ សៅថ្ត្ាៃ
ស្រកុ្មស្រគួសារាសស្រចីៃសទៀត្ថ្ដលមិៃទាៃ់បាៃកំ្ណត្អ់្ត្តេញ្ហញ ណេស្រាបគ់សស្រាងប័ណណស្រកី្ស្រក្។ អ្ៃុសាេៃ៍
សៃោះ្តល់ជូៃថា សាថ បៃ័ពាក្េ់ៃ័ធគួរថ្េវងរក្ៃូវវធីិសាស្តេតសធវីការងារោ៉ា ងជិត្េនិទធាមួយស្រក្េួងមហាន ោ្ៃិង
ស្រក្ុមអាាា ធរមូលដ្ឋឋ ៃសៅភូមិ  ុ ំស្រេុក្ ៃិងសខត្ត សដីមបបីសងេីៃសលបឿៃឬសធវីឱយេក្មមសឡងីវញិៃូវដំសណីរការវាយ
ត្នមែសដីមបឱីយប័ណណស្រកី្ស្រក្ស្រតូ្វបាៃថ្ចក្ចាយៃិង ត្ល់អ្ត្ថស្របសោជៃដ៍ល់ស្រគួសាររបេ់េួក្គត្់។ 

• អ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាលៃិងអ្នក្ពាក្េ់ៃ័ធដនទសទៀត្ ស្រតូ្វបៃតសធវីការៃិងេហការាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុ
ាតាមរយៈស្រក្េួងេងគមកិ្ចចអ្តី្ត្យុទធជៃ ៃិងយុវៃីតិ្េមបទាសដីមបេីសស្រមចឱយបាៃៃូវអាទិភាេទីមួយនៃ
េៃតិេុខហរិញ្ញវត្ថុេស្រាប់មៃុេសវយ័ចាេ់ ថ្ដលស្រតូ្វបាៃកំ្ណត្់អាទិភាេសៅក្នុងសគលៃសោបាយាតិ្
េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលស្រត្ូវខិត្ខំធ្លោឱយបាៃៃូវការចូលរមួរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលសៅ
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ាៃក្ាែ ងំេលក្មម សហយីថ្ដលេួក្គត្់អាចទទួលបាៃអ្ត្ថស្របសោជៃេី៍ស្របាក្ចំ់ណូលេីការងារថ្ដលេួក្គត្់
បាៃសធវី។ េស្រាបអ់្នក្ថ្ដលមិៃអាចសធវីការបាៃសោោះ េួក្គត្ស់្រត្ូវទទួលបាៃៃូវអ្ត្ថស្របសោជៃេី៏ក្មមវធីិកិ្ចច
គពំារេងគមៃិងេុខុាលភាេេងគមស្សងៗសទៀត្។ 

• លទធ្លក្ប៏ងាា ញោ៉ា ងចាេ់្ងថ្ដរថា េាគមមៃុេសចាេ់ថ្ដលបសងេីត្សឡងីសដ្ឋយស្រក្េួងេងគមកិ្ចច 
អ្តី្ត្យុទធជៃ ៃិងយុវៃីតិ្េមបទា បាៃសដីរតួ្ោទីតិ្ចត្ួចក្នុងការសធវីឱយមៃុេសចាេ់េបាយចិត្ត ៃិងកាត្់
បៃថយៃូវការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តក្នុងចំសោមេាជិក្។ ការេិក្ា្តល់អ្ៃុសាេៃថ៍ា ថ្្ៃការេក្មមភាេេាគម
មៃុេសចាេ់ចាបំាច់ស្រតូ្វថ្ត្ថ្ក្េស្រមួលសឡងីវញិ សដីមបឱីយេាគមាៃេក្មមភាេាក្ោ់ក្ថ់្ដលអាចជស្រមុញ
ៃិងេស្រាលអារមមណ៍របេ់េាជិក្ៃិងេុខភាេ ែ្ូវចិត្ត ៃិងេុខុាលភាេស្សងសទៀត្ ។ េក្មមភាេោោ
ដូចាការសធវីេាធិាសទៀងទាត្ ់ការមក្ឫចុោះេួរេុខទុក្ខ លំហាត្់ស្របាណសដ្ឋយខែួៃឯង ការេិៃិត្យេុខភាេ
សដ្ឋយឥត្គិត្នលែ (សេនីេុំមណឌ លេុខភាេ ឬអ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាលដនទសទៀត្) ឬេក្មមភាេរក្ស្របាក្់
ចំណូលតូ្ចៗស្សងសទៀត្រមួទាងំការដ្ឋដំំោជំុំវញិ្ោោះ ឬការងារេិបបក្មមស្រសាលៗ ស្រតូ្វបញ្ចូ លក្នុងថ្្ៃការ
សហយីស្រតូ្វអ្ៃុវត្តាសទៀងទាត្់។ េក្មមភាេទាងំសៃោះមិៃស្រតឹ្មថ្ត្កាត្ប់ៃថយការស្រេួយបារមភ ឬការធ្លែ ក្់ទឹក្ចិត្ត
របេ់េួក្គត្់ប៉ាុសោណ ោះសទ ប៉ាុថ្ៃតថ្លមទាងំបសងេីត្ស្របាក្ចំ់ណូលមួយចំៃួៃេស្រាប់ការសស្របីស្របាេ់របេ់េាគម
មៃុេសចាេ់សទៀត្្ង។ ថ្្ៃការេក្មមភាេថ្ដលបាៃស្រេមសស្រេៀងគន  ស្រត្ូវថ្ត្ថ្ចក្រថំ្លក្ៃិងគសំ្រទសដ្ឋយ
េាជិក្ស្រគួសារ សដីមបទីទួលសាគ ល់ត្ស្រមូវការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់តាមថ្្ៃការេក្មមភាេរបេ់េាគម
មៃុេសចាេ់។ េាគមមៃុេសចាេ់ស្រតូ្វថ្ត្េក្មមាងសៃោះសដីមបោីមំក្ៃូវអ្ត្ថស្របសោជៃឱ៍យបាៃសស្រចីៃជូៃដល់
េាជិក្ ៃិងសដីមបសីលីក្ទឹក្ចិត្តអ្នក្ដនទឱយចូលរមួៃិងរកី្រាយាមួយៃិងការជួយស្រេសដៀងគន សៃោះ។ ចំណុច
សៃោះគឺចាបំាចស់ដីមបឱីយមៃុេសចាេ់អាចចូលរមួោ៉ា ងសេញសលញសៅក្នុងេាគមមៃុេសចាេ់ ។ 

• បញ្ហា ោោអំ្េីត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ ទាងំេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ៃិងមិៃ
ថ្មៃេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ ស្រតូ្វបាៃស ែ្ីយត្បតិ្ចតួ្ចេីរដ្ឋឋ ភិបាល ឬក្មមវធីិរដ្ឋឋ ភិបាល ឬថ្្ៃការ
េក្មមភាេរបេ់េាគមមៃុេសចាេ់។ េូមបថី្ត្មៃុេសវយ័ចាេ់ាសស្រចីៃស្រតូ្វបាៃសគរក្ស ញីថាាៃេមត្ថ
ភាេលែស្របសេីរក្នុងការស្របតិ្បត្តិ ADLs ៃិង IADLs របេ់េួក្គត្ ់ ប៉ាុថ្ៃតសៅថ្ត្ាៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តខាែ ងំក្នុង
ចំសោមគំរេូំោក្ សហយីថ្ដលការសធវីអ្ៃតរាគមៃក៍្ស្រមិត្មូលដ្ឋឋ ៃាសស្រចីៃស្រតូ្វការាចាបំាច។់ ដូសចនោះក្មមវធីិ
ការងារេងគមកិ្ចចគួរស្រតូ្វអ្ភិវឌឍៃស៍ឡងីសដីមបជួីយកាត្ប់ៃថយបៃោុក្មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលស្រតូ្វការជំៃួយ។ ក្មម
វធីិសៃោះ អាចាថ្ ន្ក្មួយនៃការជួយដល់សគលៃសោបាយរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុាសលីបញ្ហា មៃុេសវយ័    
ចាេ់។ ការអ្ភិវឌឍៃ៍ក្មមវធីិការងារេងគមកិ្ចច គឺស្រតូ្វសធវីការាមួយេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ៃិងបសងេីត្
េាគមាគំរូេស្រាបរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលបោោ បេី់គសស្រាងស្រតូ្វបាៃបញ្ចប ់ ឬដក្ខែួៃសចញ។ ក្មមវធីិការងារេងគម
កិ្ចចៃឹងាៃការអ្ៃុវត្តៃក៍ាៃ់ថ្ត្េុីជសស្រៅាមួយមៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងការថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំេុខុាល
ភាេរាងកាយៃិង ែ្ូវចិត្តាងអ្វីថ្ដលាៃថ្ចងសៅក្នុងក្មមវធីិចាេ់ក្ៃែងមក្។ បុគគលិក្េងគមកិ្ចចសៅក្នុងក្មមវធីិ
សៃោះ អាចាៃលទធភាេស្រគបស់្រគងក្រណីដល់េាជិក្ទាងំអ្េ់របេ់េាគមមៃុេសចាេ់ៃិង ត្ល់សេវាថ្លទា ំ
ឬ ត្ល់ស្របឹក្ាដល់ ោ្ោះ ឬសេវាស្សងៗសទៀត្។ 

• ទេសៃៈ ឬសគលគំៃិត្នៃេាគមៃុេសចាេ់ គួរថ្ត្ស្រត្ូវសធវីការថ្េវងយល់ឱយបាៃទូលំទូោយសៅតាមត្ំបៃ់
ស្សងៗគន សដីមបថី្េវងយល់េីរសបៀប ឬវធីិសាស្តេតគសំ្រទថ្ដលស្រតូ្វបាៃថ្ចក្រថំ្លក្ៃិងថ្ចក្ចាយេស្រាប់មៃុេស   វ ័
យចាេ់សៅក្នុងេហគមៃ។៍ ឧទាហរណ៍ក្រណីេហគមៃម៍៉ាូេែីម (អីុ្សាែ ម) សៅសខត្តក្ំេត្បងាា ញថាា
ក្រណីដរ៏ងឹាមំួយ សទាោះបីាេួក្គត្មិ់ៃថ្មៃាេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ក្ស៏ដ្ឋយ។ េហគមម៉ាូេែីម
ាៃស្របេៃ័ធថ្ដលសពារសេញសៅសដ្ឋយការជួយគន ៃិងរងឹាសំដីមបគីសំ្រទគន សៅវញិសៅមក្ សហយីក្រណីសៃោះស្រតូ្វ
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បាៃបងាា ញឱយស ញីសារៈស្របសោជៃស៏្រេសដៀងគន ៃិងការងាររបេ់េាគមមៃុេសចាេ់ ែ្ូវការថ្ដរ។ ស្របេៃ័ធ
ថ្ដលាៃស្រសាបស់ៃោះ ស្រតូ្វថ្ត្គសំ្រទៃិងសលីក្ក្មពេ់សដីមបធី្លោអំ្េីត្ស្រមូវការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ 

• ស្រេោះវហិារ ឬវត្តអារាមសៅថ្ត្ាសាថ បៃ័េក្មមក្នុងការេាបាល ន្ត្គំ់ៃិត្នៃភាេតាៃតឹ្ងរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ 
សហយីដូសចនោះទីក្ថ្ៃែងទាងំសៃោះាក្តាត ថ្ដលមិៃអាចសជៀេវាងបាៃក្នុងការសធវីឱយស្របសេីរសឡងីៃូវវយ័ចាេ់ជរា
ស្របក្បសដ្ឋយេុខភាេលែេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់។ ភាគីពាក្េ់ៃ័ធគួរថ្ត្សធវីការាមួយស្រេោះវហិារ ឬវត្តអារាម
សដីមបសីស្របីស្របាេ់ៃូវក្មមវធីិ ឬសេលសវោរបេ់ទីតាងំទាងំសៃោះេស្រាប់ាស្របសោជៃស៏ដីមបសីលីក្ក្មពេ់ការយល់
ដឹងឱយកាៃថ់្ត្សស្រចីៃអំ្េីត្ស្រមូវការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ ៃិងសដីមបសីធវីឱយកាៃថ់្ត្ជិត្េនិទធៃូវទំោក្ទ់ំៃងអ្ៃតរ
ជំោៃស់ៅក្នុងភូមិរបេ់េួក្គត្។់ 

• ទំោក្ទំ់ៃងរវាងអាាា ធរមូលដ្ឋឋ ៃៃិងេាគមមៃុេសចាេ់គឺាៃសារៈេំខាៃ ់ សហយីគួរថ្ត្ស្រតូ្វបាៃេស្រងឹង
បថ្ៃថមសទៀត្សដីមបជួីយដល់ត្ស្រមូវការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃរ់បេ់េួក្គត្។់ 

• ថ្ខសទូរេ័េោបោោ ៃរ់បេ់មណឌ លេុខភាេ ឬប៉ាុេត៍េុខភាេ ឬបុគគលិក្េុខាភិបាលសៅតាមមូលដ្ឋឋ ៃគួរថ្ត្ស្រត្ូវ
បាៃសស្របី ាេិសេេេស្រាប់អ្នក្ថ្លទាសំដីមបេុីំជំៃួយបោោ ៃស់ៅសេលាៃក្រណីបោោ ៃ់នៃមៃុេសវយ័ចាេ់ ដូច
ាការដួល េៃែប ់ឬការដ្ឋច់េរនេ្មាសដីម។ 

• សដីមបថី្ក្លមែការស្របតិ្បត្តិ ADL / IADL ការេិក្ា ត្ល់អ្ៃុសាេៃ៍ថាការធ្លោគុណភាេអ្បរ់កំ្នុងចំសោម
មៃុេសវយ័សក្មងោសេលបចចុបបៃនៃឹងជួយេួក្សគឱយស្រគបស់្រគងជីវតិ្របេ់េួក្សគឱយកាៃថ់្ត្ស្របសេីរសឡងីក្នុងជីវតិ្   
វយ័ចាេ់។ ាទូសៅាៃទំោក្ទំ់ៃងគន ាវជិជាៃថ្ដលថាការអ្ប់រលំែស្របសេីរៃឹងជួយដល់មៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុង
ការអ្ៃុវត្តរសបៀបរេ់សៅរបេ់េួក្សគកាៃថ់្ត្ស្របសេីរសឡងីសដ្ឋយថ្ ែ្ក្សលីត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់េួក្
គត្ោ់សេលខាងមុខ។ 

• សដីមបី្ តល់ស្របឹក្ាៃិងេិសស្រគោះសោបល់ាមួយមៃុេសវយ័ចាេ់សៅសេលថ្ដលេួក្គត្ថ់្េវងរក្សេវាេុខភាេ 
អ្ៃុសាេៃស៍្រត្ូវថ្ណោឱំយបុគគលិក្េុខាភិបាលនៃប៉ាុេត៍េុខភាេ មណឌ លេុខភាេ ៃិងស្រកុ្មេុខភាេភូមិស្រតូ្វ
បាៃបណតុ ោះបោត ល ឬបសងេីៃការយល់ដឹងអំ្េីបញ្ហា េុខភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ 

 

៥.២.២ សខុុោលភាពរាងកាយ 
• រាជរដ្ឋឋ ភិបាលគួរអ្ៃុម័ត្គសស្រាងថ្លទាេុំខភាេសដ្ឋយឥត្គិត្នលែ (ឧទាហរណ៍ រមួចំថ្ណក្ដល់ការេសស្រមច

បាៃៃូវការធ្លោរា៉ាបរ់ងេុខភាេាទូសៅ) េស្រាប់មៃុេសវយ័ចាេ់សដីមបធី្លោដល់ការទទួលបាៃសេវាៃិង
បងាា ញេីបញ្ហា ស្របឈមេិត្ស្របាក្ដ ឬបៃោុក្មួយចំៃួៃរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ 

• រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបៃតេស្រងីក្ៃិងថ្ក្លមែសេវាេុខាភិបាលៃិងលទធភាេទទួលបាៃៃិងសលីក្ទឹក្ចិត្តឱយសវជជបណឌិ ត្
ជំោញឯក្សទេសធវីការសៅមណឌ លេុខភាេៃិងប៉ាុេត៍េុខភាេ ថ្ដលាៃមៃុេសវយ័ចាេ់កំ្េុងថ្េវងរក្       ជំ
ៃួយ។ ការសធវីថ្បបសៃោះៃឹងស្រតូ្វចំោយសេលសស្រចីៃ ប៉ាុថ្ៃដការតាងំចិត្តៃិងការអ្ៃុវត្តេីសដីមដំបូងស្រត្ូវបាៃចាបស់ ត្ី
មឱយបាៃឆ្ប់រហ័េ។ 

• សដ្ឋយសារស្របសទេក្មពុាាៃវបបធមស៌ាន ក្់សៅ ោ្ោះជំុគន  សហយីគម ៃមណឌ លថ្លទា ំ ឬក្ថ្ៃែងថ្លទាថំ្ដលា
ស្របសភទនៃការចាត្ថ់្ចងរបេ់សាថ បៃ័សមីលថ្លទា ំ ការបសងេីៃការយល់ដឹងាសាធ្លរណៈដល់អ្នក្ថ្លទាសំៅក្នុង
ស្រគួសារ ឬេាជិក្ស្រគួសាររបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វថ្ត្សលីក្ក្មពេ់សដីមបយីល់ឱយបាៃចាេ់ោេ់អំ្េីបញ្ហា
ត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ក្ដូ៏ចាវធីិសដ្ឋោះស្រសាយាមួយការស្របតិ្បត្តិាក្ថ់្េតងនៃការ
ថ្លទារំបេ់េួក្សគ្ងថ្ដរ។ ស្របធ្លៃបទេំខាៃ់ៗ េស្រាប់ការយល់ដឹងគួរថ្ត្អំ្េីអាហារូបត្ថមេស្រាប់មៃុេស   វ ័
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យចាេ់ ការរសំោភបំពាៃ ៃិងការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ សគលការមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃ
េុខភាេលែ ការរេ់សៅាៃអ្ោម័យ ៃិងការេាបាលជំងឺក្ស្រមិត្មូលដ្ឋឋ ៃាសដីម។ 

• ការេិៃិត្យេុខភាេាសទៀងទាត្េ់ស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ ស្រតូ្វសរៀបចំសឡងីតាមរយៈការងាររបេ់េាគម
មៃុេសចាេ់ ឬអាាា ធរមូលដ្ឋឋ ៃសដ្ឋយេហការាមួយមណឌ លេុខភាេស្រេុក្ ឬាច េ់ជំៃួយោោ។ ដូចគន
សៃោះ្ងថ្ដរបោត ញេាគមមៃុេសចាេ់សៅក្នុងតំ្បៃ់គឺាយៃតការាក្ថ់្េតងមួយសដីមបថី្ចក្រថំ្លក្សមសរៀៃ
ៃិងថ្េវងរក្ការគសំ្រទថ្ដលាៃស្របសោជៃ៍ក្នុងការបងាា ញៃូវបញ្ហា ាក្ោ់ក្មួ់យចំៃួៃថ្ដលទាក្ទ់ងសៅៃឹង
ភាេវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេុខភាេរបេ់េាជិក្។ 

• បៃតសលីក្ទឹក្ចិត្តឱយាៃការចុោះេួរេុខទុក្ខសទៀងទាត្េី់អ្នក្សធវីការ ឬអ្នក្េម័ស្រគចិត្តេុខាភិបាលភូមិសៅរក្
មៃុេសវយ័ចាេ់ទាងំបុរេៃិងស្តេតីក្នុងការស្របឹក្ាសោបល់ថ្្នក្សវជជសាស្តេត។ អ្នក្សធវីការៃិងអ្នក្េម័ស្រគចិត្តក្៏ជួយ
ក្នុងការបងាា ត្់បសស្រងៀៃអ្នក្សមីលថ្លទាសំៅតាមស្រកុ្មស្រគួសារេស្រាប់ការថ្លទាមំៃុេសវយ័ចាេ់សដីមបជីួយដល់ការ
ស្របតិ្បត្តិមុខងារធមមតារបេ់េួក្គត្ ់ ោ៉ា ងសហាចោេ់េួក្គត្់ស្រតូ្វការការគសំ្រទតិ្ចត្ួចេស្រាបេ់ក្មមភាេ 
ADL របេ់បុគគលៃីមួយៗ។ 
 

៥.២.៣ សម្ោប់ស្តសតវី័យចាស ់
• បៃតបងេរការចូលរមួាមួយស្តេតីថ្ដលាៃវយ័ចាេ់សៅក្នុងស្រគបេ់ក្មមភាេរបេ់េាគមមៃុេសចាេ់ឬទំោក្់

ទំៃងេងគមសដីមបី្ តល់ឱកាេកាៃថ់្ត្សស្រចីៃេស្រាបេួ់ក្គត្ក់្នុងការសធវីទំោក្ទំ់ៃង ៃិងការស្របាស្រេ័យទាក្់ទង
ាមួយគន ឱយបាៃលែ។ 

• ចំសពាោះការឧបត្ថមភគសំ្រទថ្ ន្ក្េងគម ស្តេតីថ្ដលាៃវយ័ចាេ់ស្រតូ្វថ្ត្ទទួលបាៃអាទិភាេសហយីការស្របតិ្បត្តិ
េិសេេស្រតូ្វ ត្ល់ឱយសដីមបធី្លោថាេួក្គត្់អាចទទួលបាៃ្លស្របសោជៃស៍េមីៗគន េីក្មមវធីិជំៃួយស្សងៗ។ 

• ស្របេៃ័ធរាយការណ៍ឬបោត ញគួរថ្ត្ស្រត្ូវបាៃបសងេីត្ឱយាៃសៅក្នុងេាគមមៃុេសចាេ់ ឬាមួយអាាា ធរមូល
ដ្ឋឋ ៃសដីមបរីាយការណ៍អំ្េីការរសំោភបំពាៃសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ាេិសេេស្តេតីវយ័ចាេ់។ 

• ក្មមវធីិស ោ្រសាចស់្របាក្់ថ្ដលមិៃរមួវភិាគទាៃគួរស្រតូ្វបាៃអ្ភិវឌឍៃៃិ៍ងអ្ៃុម័ត្ សដីមបី្ តល់្លស្របសោជៃដ៍ល់
មៃុេសវយ័ចាេ់ាេិសេេស្តេតីវយ័ចាេ់ ដូសចនោះេួក្គត្អ់ាចទទួលបាៃសេវាថ្លទាេុំខភាេៃិងសេវាេងគម
ស្សងៗសទៀត្។ 

• េាភ រៈឬឧបក្រណ៍ជំៃួយគួរស្រតូ្វ ត្ល់សៅឱយមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេិការភាេសដីមបជួីយដល់ការរេ់សៅ
ស្របចានំលងរបេ់េួក្គត្។់ ស្របាជៃថ្ដលាៃវយ័ចាេ់ស្របឈមមុខៃឹងេិការភាេេី ១សៅ២ថ្្នក្ដូចាក្នុងការ
សមីលការសាត ប់ ឬការចងចា។ំ ឧបក្រណ៍ថ្ដលគិត្គូរអំ្េីត្ស្រមូវការរវាងសយៃឌរ័គួរស្រតូ្វបាៃេិចារោឱយបាៃ
ម៉ាត្ច់ត្។់ 

 
៥.២.៤ រនុសសចាសដ់ដ្លោនពិការភាព 

• ាៃត្ស្រមូវការសេវាក្មមគសំ្រទេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ជថ្ដលាៃេិការភាេសដីមបឱីយេួក្សគអាចទទួលបាៃសេ
វាេុខភាេៃិងសេវាក្មមេងគមស្សងៗសទៀត្។ 

• មៃុេសវយ័ចាេ់ជថ្ដលាៃេិការភាេាសរឿយៗអាចទទួលបាៃការគសំ្រទសៅ ោ្ោះ។ សដ្ឋយសារស្របសទេក្មពុា
ាៃវបបធមរ៌េ់សៅក្នុង ោ្ោះៃិងថ្លទាសំៅ ោ្ោះឬថ្លទាសំៅ ោ្ោះថ្ដលាស្របសភទនៃការបសងេីៃៃូវការថ្លទារំបេ់សាថ បៃ័ 
ការយល់ដឹងាសាធ្លរណៈដល់អ្នក្ថ្លទាតំាមស្រគួសារឬេាជិក្ស្រគួសារនៃមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វថ្ត្ស្រត្ូវបាៃត្
សមែីងសដីមបឱីយេួក្សគយល់អំ្េីត្ស្រមូវការៃិងបញ្ហា ស្របឈមរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ៃិងមៃុេសវយ័ចាេ់េិការទាំ
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សោោះ។ ការអ្ៃុវត្តការថ្លទាឬំគំរូស្រតូ្វបាៃបសងេីត្ាកាថ្ណោសំដីមបជួីយេាជិក្ស្រគួសារក្នុងការស្រគបស់្រគងមៃុេស
វយ័ចាេ់។ 
 

៥.២.៥ សខុុោលភាព្លូវចិតត 
មិៃាៃភាេខុេគន រវាងត្ស្រមូវការឬបញ្ហា ស្របឈមោមួយក្នុងចំសោមបុរេៃិងស្តេតីវយ័ចាេ់សោោះសទ។ អ្ៃុ

សាេៃដូ៍ចខាងសស្រកាមស្រតូ្វបាៃេំសៅសៅស្រកុ្មទាងំេីរសភទ។ 
• បៃតការសលីក្ក្មពេ់ការយល់ដឹងបថ្ៃថមក្នុងចំសោមអ្នក្ថ្លទាកំ្នុងស្រគួសារអំ្េីការរសំោភបំពាៃសៅសលីមៃុេស   

វយ័ចាេ់ ការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត ៃិងការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់សលី ែ្ូវចិត្តដនទសទៀត្សដីមបឱីយេួក្សគបំសេញការងាររបេ់េួក្
សគក្នុងលក្ខណៈមិត្តភាេាមួយមៃុេសវយ័ចាេ់ សដ្ឋយរេឹំងថាៃឹងកាត្់បៃថយៃូវការរសំោភបំពាៃៃិងការធ្លែ ក្់
ទឹក្ចិត្តក្នុងចំសោមមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលអ្េមត្ថភាេ។  

• ក្មមវធីិស ោ្រសាចស់្របាក្់ថ្ដលមិៃរមួវភិាគទាៃគួរស្រតូ្វបាៃអ្ភិវឌឍៃ ៍ ៃិងអ្ៃុមត័្ សដីមបី្ តល់្លស្របសោជៃដ៍ល់
មៃុេសវយ័ចាេ់ាេិសេេស្តេតីវយ័ចាេ់ ដូសចនោះេួក្សគមិៃេូវេឹងថ្ ែ្ក្សលីេាជិក្ស្រគួសារសហយីជួយកាត្់
បៃថយអ្ស្រតានៃការធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្តៃិងការរសំោភបំពាៃ។ 

• គួរថ្ត្ាៃភាន ក្់ងារេំរបេំរលួសដីមបជីួយវាយត្នមែមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេកាដ ៃុេលក្នុងការសស្របីស្របាេ់
ជំោញ ឬសទេសកាេលយរបេ់េួក្គត្់ថ្ដលអាចជួយេួក្គត្ក់្នុងការបសងេីត្ស្របាក្ចំ់ណូលបថ្ៃថម។ 

• េក្មមភាេរបេ់េាគមមៃុេសវយ័ចាេ់គួររមួបញ្ចូ លដំសណីរក្មាៃតេស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់ោ៉ា ងសហាច
ោេ់មតងក្នុងមួយឆ្ន សំៅកាៃតំ់្បៃស់ទេចរណ៍សៅថ្ក្បរៗសោោះេស្រាប់ការេស្រាក្ ៃិងការក្មាៃត។ 

• សធវីការសដីមបធី្លោថាមៃុេសវយ័ចាេ់េថិត្សៅក្នុងសាថ ៃភាេរេ់សៅថ្ដលាៃជំៃួយ សហយីស្របេិៃសបីមិៃអាច
សៅរចួ សោោះការចុោះេួរេុខទុក្ខាសទៀងទាត្គួ់រថ្ត្ស្រតូ្វបាៃសធវីសឡងីសដ្ឋយេាជិក្េាគមមៃុេសចាេ់ឬ
អាាា ធរមូលដ្ឋឋ ៃ។ សៃោះជួយបសញ្ជ ៀេមៃុេសវយ័ចាេ់មិៃឱយធ្លែ ក្ទឹ់ក្ចិត្ត ឬស្រតូ្វបាៃសគសធវីបាប ឬជួយេួក្គត្់
សដីមបអីាចសេនីេុំជំៃួយបថ្ៃថមបាៃ។ 

• ចំសពាោះការថ្ក្ទស្រមងរ់យៈសេលថ្វង ស្រគូសេទយជំោញឯក្សទេាសស្រចីៃស្រតូ្វសរៀបចំសដីមបជួីយសធវីសរាគវៃិិចឆយ័អំ្េី
សរាគេញ្ហញ របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលថ្េវងរក្សេវាសៅមណឌ លឬសៅតាមប៉ាុេត៍េុខភាេ  ប៉ាុថ្ៃតការងារបញ្ជូ ៃ
សេទយជំោញសៃោះស្រតូ្វការសេលសវោៃិងកិ្ចចខិត្ខំស្របឹងថ្ស្របងបថ្ៃថមសទៀត្។ កិ្ចចសៃោះជួយកាត្់បៃថយទុក្ខស្រេួយៃិង
ការស្រេួយបារមភសលីជំងឺថ្ដលមិៃអាចេៃយល់បាៃ សហយីក្ជួ៏យសធវីឱយស្របសេីរសឡងីៃូវៃីតិ្វធីិេាបាល្ងថ្ដរ
េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់។  មា៉ាងសទៀត្បុគគលិក្េុខាភិបាលសាធ្លរណៈសៅតាមត្ំបៃស់្របតិ្បត្តិការៃិងមូល
ដ្ឋឋ ៃគួរស្រតូ្វបាៃទទួលការបណតុ ោះបោត ល ោ៉ា ងសហាចោេ់សដីមបសីធវីសរាគវៃិិចឆ័យាមូលដ្ឋឋ ៃនៃសរាគេញ្ហញ
របេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ៃិងស្របឹក្ាសោបល់ដល់មៃុេសវយ័ចាេ់េស្រាប់ការេាបាលឯក្សទេស្សងសទៀត្។ 
 

៥.៣ ការសកិាបនត 
• លទធ្លបងាា ញៃូវទំោក្ទ់ំៃងលែរវាងស្រេោះវហិារ ឬសាថ ប័ៃសាេោក្នុងតំ្បៃា់មួយមៃុេសវយ័ចាេ់។ ការ

េិក្ាបោោ បគួ់រថ្ត្េិៃិត្យសមីលបថ្ៃថមសទៀត្សៅសលតួី្ោទី ៃិងការចូលរមួចំថ្ណក្របេ់សាថ បៃ័ទាងំសៃោះក្នុងការ
ក្សាងបរោិកាេមៃុេសវយ័ចាេ់ថ្ដលាៃេុខភាេលែសៅក្នុងតំ្បៃរ់បេ់េួក្គត្។់ 

• ការេិក្ាបាៃសគេសងេត្ស ញីថាមៃុេសវយ័ចាេ់បាៃចំោយសេលសស្រចីៃក្នុងការថ្លរក្ាសក្មងៗ ខណៈថ្ដល
ឪេុក្ាត យរបេ់េួក្សគសៅឆ្ង យសដីមបចីាបយ់ក្ឱកាេសេដឋកិ្ចច។ ការថ្លទាកុំ្ារតូ្ចៗ ាៃការទទួលរងឥទធិ
េលោ៉ា ងខាែ ងំេីមៃុេសវយ័ចាេ់តាមរយៈការសមីលថ្លទារំបេ់េួក្គត្ ់។ ការេិក្ាបោោ បគ់ួរថ្ត្ថ្េវងយល់ តួ្
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ោទីរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ក្នុងការចិញ្ច ឹមសក្មងៗទាងំសោោះៃិងរសបៀបថ្ដលក្មមវធីិ ឬជំៃួយបថ្ៃថមស្រតូ្វបាៃសេនី
សឡងីសដីមបគីសំ្រទដល់អ្នក្ថ្លទា ំ (មៃុេសវយ័ចាេ់) សដ្ឋយក្នុងការរេឹំងទុក្ថាមៃុេសវយ័ចាេ់ៃឹង ត្ល់ៃូវការ
ចិញ្ច ឹមបីបាចថ់្ដលវជិជាៃ)។ ការវៃិិសោគសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ាៃៃយ័ថាការអ្ភិវឌឍកុ្ារ្ងថ្ដរ។ 

• ការេិក្ាបាៃបងាា ញថាេាគមមៃុេសចាេ់ថ្ដលបសងេីត្សឡងីសដ្ឋយស្រក្េួងេងគមកិ្ចច អ្តី្ត្យុទធជៃ ៃិង
យុវៃីតិ្េមបទា  មិៃបាៃអ្ៃុវត្តោ៉ា ងេក្មមក្នុងការ ត្ល់ការគសំ្រទបថ្ៃថមដល់េាជិក្សៅសឡយីសទ។ ការ
េិក្ាបោោ បគ់ួរថ្ត្ាៃការេិក្ាវាយត្នមែមួយ សដីមបសីធវីការវៃិិចឆយ័អំ្េីបញ្ហា ៃិងកំ្ណត្រ់ក្ដំសោោះស្រសាយ
សដីមបបីសងេីៃតួ្ោទីៃិងការចូលរមួរបេ់េាគមមៃុេសចាេ់សឡងីវញិ។ 

• ការរសំោភបំពាៃសលីមៃុេសវយ័ចាេ់ស្រតូ្វបាៃសគរក្ស ញីថាាៃសៅក្នុងស្រគប់ស្រកុ្មស្រគួសារទាងំអ្េ់។ ការ
េិក្ាបោោ បគ់ួរថ្ត្ាៃសធវីការេិក្ាអ្សងេត្សដីមបកំី្ណត្អ់្ត្តេញ្ហញ ណ ស្របសភទ មូលសហតុ្ៃិងក្ស្រមិត្នៃការ
រសំោភបំពាៃ ៃិងសធវីឱយាៃការយល់ដឹងកាៃថ់្ត្សស្រចីៃក្នុងចំសោមសាធ្លរណជៃេស្រាបក់ារស្របតិ្បត្តិឱយបាៃ
លែស្របសេីរចំសពាោះឪេុក្ាត យៃិងសាច់ញាតិ្ថ្ដលាៃវយ័ចាេ់។ 

• អាហារូបត្ថមភេំរាបម់ៃុេសចាេ់ហាក្ដូ់ចាមិៃេូវាៃការចងស្រក្ងាឯក្សារសៅស្របសទេក្មពុាសៅសឡយី។ 
ការេិក្ាបោោ បគួ់រាៃការេិក្ាសដីមបកី្ត្ស់្រតាឬកំ្ណត្់របបអាហារថ្ដលាៃេុខភាេលែៃិងអាហារបំប៉ាៃ
េស្រាបម់ៃុេសវយ័ចាេ់។ 
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ឧបសរព័នធ ក៖ បញ្ជសីណួំរ 
កូ្ដក្ស្រមងេំណួរ៖ [______/______/______] 

 
កម្រងសណួំរសតពីីបញ្ហា  និងតម្រូវការរបសរ់នុសសវ័យចាសរ់ៅករពុជា 

(រនុសសវយ័ចាស)់ 
 
ការយល់ស្រេមសលីការ ត្ល់េ័ត៌្ាៃ (េូមអាៃឃ្លែ ខាងសស្រកាមឱយអ្នក្ស ែ្ីយេំណួរសាត ប់) 

េកួ្សយងីមក្េីវទិាសាថ ៃាតិ្េងគមកិ្ចច (NISA)។ សស្រកាមជំៃយួរបេ់អ្ងគការមៃុេសចាេ់ក្មពុា (HAC) សយងីកំ្េុងសធវី
ការសាោ បេោង់មតិ្េតីេីបញ្ហា  ៃិងត្ស្រមូវការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់សៅក្មពុា ក្នុងរាជធ្លៃីសខត្តមយួចំៃៃួ រមួាៃ រាជធ្លៃីភនំសេញ សខត្ត
នស្រេថ្វង សខត្តកំ្េង់ចាម សខត្តបាត់្ដំបង ៃិងសខត្តកំ្េត្។ សយងីស្រតូ្វស្របមូលេ័ត៌្ាៃខែោះៗេស្រាប់ការយល់ដឹងរបេ់សយងីសលីបញ្ហា  
ៃិងត្ស្រមូវការរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់។ 

សយងីេូមសេនីេំុការចូលរមួរបេ់អ្នក្ក្នុងរយៈសេល ៤៥ ោទី សដីមបសី ែ្ីយេំណួររបេ់សយងី។ វភិាគទាៃរបេ់អ្នក្គឺាៃ
ស្របសោជៃ៍េស្រាប់សយងី សដីមបវីាយត្នមែក្តាត េងគម ែ្ូ វចិត្ត ៃិងហរិញ្ញវត្ថុ ក្៏ដូចាស្របេ័ៃធគសំ្រទេស្រាប់មៃុេសចាេ់សៅក្នុងស្របសទេ
ក្មពុា។ 

អ្នក្ាៃេិទធិបដិសេធមិៃចូលរមួ ឬបញ្ឈប់ការេាភ េៃ៍សៅសេលាៃការរអាក្់រអ្លួសៅសេលោមយួ។ 
(លក្ខខណឌ ៖ ហាមរលំង) 
 
អ្នក្ចូលរមួ៖  ១. យល់ស្រេម ២. មិៃយល់ស្រេម (សហតុ្្ល៖_______________________________) 
កាលបរសិចឆទេំភាេៃ៍៖_______/_______/________ 
 
ស ម្ ោះអ្នក្េភំាេៃ៖៍ ______________________ហត្ថសលខា៖_________________________________ 
ទីតាងំេំភាេៃ៍     : សខត្ត   _______________________ 
      : ស្រេុក្   _______________________ 
      :  ុ ំ _______________________ 
      : ភូមិ  _______________________ 
 
ស្រតូ្ត្េិៃិត្យសដ្ឋយស្របធ្លៃស្រកុ្មស្របមូលទិៃនៃ័យ៖ ហត្ថសលខា [________________________________] 
កាលបរសិចឆទ _______/________/________ (សា៉ា ងចាប់ស ត្ីម៖ __________សា៉ា ងបញ្ចប់៖__________) 
អ្នក្បញ្ចូ លទិៃនៃ័យទី០១ [________________________] កាលបរសិចឆទ៖________/________/________ 
អ្នក្បញ្ចូ លទិៃនៃ័យទី០២ [________________________] កាលបរសិចឆទ៖________/________/________ 
 
ល.រ េំណួរ ចសមែយី េំគល់ 

I. េ័ត៌្ាៃទូសៅ 

Q101 សភទ ស្របុេ 
ស្រេី 

1 
2 

 

Q102 អាយុ [_________/________] (ស្រត្ូវថ្ត្ >= 60)  
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Q103 ការអ្ប់រ ំ មិៃបាៃចូលសរៀៃ                         
ថាន ក់្បឋមេិក្ា                         
អ្ៃុវទិាល័យ                            
វទិាល័យ                                

                              សាក្លវទិាល័យ                 

1 
2 
3 
4 
5 

 

    

Q104 សរៀបការ សៅលីវ                   
សរៀបការ     

1 
2 

ស្របេិៃសបីសៅលីវ រលំងេំណួរ Q105 
ៃិងេំណួរ Q106  

Q105 ថ្លងលោះ ថ្លងលោះ              
មិៃថ្លងលោះ 
ថ្ចក្្ែូវគន               

1 
2 
3 

 
 
(រេ់សៅសរៀងខែួ ៃ) 

Q106 ចំៃួៃកូ្ៃ កូ្ៃ ១                                 
កូ្ៃ ២                                 
កូ្ៃ ៣                                 
កូ្ៃ ៤                                 
កូ្ៃ ៥                                 

សស្រចៃីាង កូ្ៃ ៥                   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Q107 សៅាមួយ  កូ្ៃ                                  
បតី ឬស្របេ័ៃធ                         

អ្នក្ដនទ ______________     

1 
2 
3 

 

II. សាថ ៃភាេរបេ់មៃុេសចាេ់  

2.1. សាថ ៃភាេរាងកាយ 

2.1.1 សាថ ៃភាេមុខងារ      

 

មៃុេសចាេ់ចាេ់ស្រតូ្វការជៃួំយសៅ
សេល (៣ថ្ខចុងសស្រកាយ) 

1-A  

ឯក្រាជយ 

(ស្របេិៃសបី 1-A 
មិៃចាបំាច់សស្រជីេ
សរេីAA) 

1-B 

ស្រតូ្វការការ
ជួយខែោះ 

 

1-C 

មៃិឯក្រាជយ 

(ស្រតូ្វការជួយ
១០០%) 

 

1-D 

មៃិសធវវីា 

 

AA- រយៈសេលជួយ  
សស្រកាម១ថ្ខ       1 
១-២  ថ្ខ          2     
  ២-៣  ថ្ខ          3 
សលីេ ៣ ថ្ខ     4 

Q108 សដីរ     1      2      3      4 

Q109 សលីក្ឬក៏្យក្អ្វីថ្ដលធងៃ់     1      2      3      4 

Q110 ស្របមូលរបេ់អ្វីមួយ     1      2      3      4 

Q111 ឈរ     1      2      3      4 
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Q112 សស្របសី្រាមនដសដីមបចីាប់ ឬ
សដ្ឋោះស្រសាយ 

    
1      2      3      4 

Q113 សដីរសឡងីៃងិចុោះជសណតី រ     1      2      3      4 

លិបសិ្រក្មឯក្រាជយរបេ់ Katz (ADLs)  

Q114 ងូត្ទកឹ្     1      2      3      4 

Q115 េសមែៀក្បំពាក់្     1      2      3      4 

Q116 ចូលបងគៃ់     1      2      3      4 

Q117 សស្រកាក្េីថ្ស្រគ ឬអ្ស្រងឹង     1      2      3      4 

Q118 ការស្រគប់ស្រគងចលោបត់្សជីង
តូ្ច ៃងិបត់្សជីងធ ំ

    
1      2      3      4 

Q119 ហូត្អាហារសដ្ឋយខែួៃឯង     1      2      3      4 

េក្មមភាេឧបក្រណ៍នៃការរេ់សៅស្របចានំលង (IADLs) 

Q120 សរៀបចំអាហារ     1      2      3      4 

Q121 ស្រគប់ស្រគងហរិញ្ញវត្ថុ     1      2      3      4 

Q122 សលបថាន  ំ     1      2      3      4 

Q123 សធវីការសបាក្គក់្     1      2      3      4 

Q124 សធវីក្ចិចការ្ោោះ     1      2      3      4 

Q125 សៅសដរី្ារ     1      2      3      4 

Q126 ស្រគប់ស្រគងការសធវីដសំណីរផ្លោ ល់
ខែួៃ 

    
1      2      3      4 

2.1.2. អាហាររបូត្ថមភមៃុេសចាេ់ 

 

Q127 សត្ីអ្នក្ទទួលទាៃអាហារប៉ាុោម ៃដងក្នុងមួយនលង? ២ដងក្នុងមួយនលង               
៣ដងក្នុងមួយនលង               
៤ដងក្នុងមួយនលង               
៥ដងក្នុងមួយនលង               

ស្សងៗ _______ _______     

1 
2 
3 
4 
5 
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Q128 សត្ីអ្នក្បរសិភាគអ្វីសស្រចីៃាងសគក្នុងមួយដង? 

(1=ហូបត្ិច      2=ហូបធមមតា      3=ហូបសស្រចៃី)       

ហូបបាយ 
ហូបបបរ 
ហូបសាច ់
ហូបស្រត្ ី
ហូបបថ្ៃែ 

ហូបថ្្ែសឈ ី
ហូបទឹក្ 

ហូបបថ្ងែម 
ហូបគុយទាវ 

ហូបទឹក្សដ្ឋោះសគ 
ហូបកាសហវ 

ហូបសភេជជៈប៉ាូវក្ោំងំ 
ស្សងៗ................................... 

1      2      3       
1      2      3       
1      2      3       
1      2      3       
1      2      3       
1      2      3       
1      2      3       
1      2      3      
1      2      3       
1      2      3        
1      2      3      
1      2      3          
1      2      3        

Q129 សត្ីអ្នក្បរសិភាគសស្រគឿងស្រេវងឹអ្វខីែោះ?          0. មិៃហូប 

1=ហូបត្ចិ (១ក្បំ៉ាុងឬថ្េង/សេល)      

2=ហូបធមមតា (២-៣ក្ំប៉ាុងឬថ្េង/សេល)      

3=ហូបសស្រចៃី (សស្រចីៃាង ៣ក្បំ៉ាុងឬថ្េង/សេល)      

ស្រសាសបៀរ 
ស្រសាថាន  ំ
ស្រសាេ 

ស្សងៗ..................................... 

1      2      3        
1      2      3        
1      2      3        
1      2      3        

Q130 សត្ីអ្នក្ជក់្បារថី្ដរឬសទ? 

(1=៣សដមី/នលង 2=៦-៨សដមី/នលង 3=៨-១ក្ញ្ច ប់/នលង)  

ជក្ ់
មិៃជក់្ 

1 
0 

1      2      3        

2.1.3. ថ្ភនក្ 

Q131 ខាុ ំស ញីធមមតាដូចាឧទាហរណ៍ខាុ ំអាចអាៃកាថ្េត្ៃិងអ្ត្ថបទទូរទេសៃ៍
សដ្ឋយមិៃេិបាក្ (សដ្ឋយាៃឬគម ៃថ្វ ៉ាៃតា) 

បាទ 
សទ 

1 
0 

 

Q132 ខាុ ំអាចអាៃអ្ត្ថបទៃិង / ឬអ្ត្ថបទទូរទេសៃ៍ាមួយៃងឹការលំបាក្បៃតិចបៃតួច 
(សដ្ឋយាៃឬគម ៃថ្វ ៉ាៃតា)។ 

បាទ 
សទ 

1 
0 

 

Q133 ខាុ ំអាចអាៃអ្ត្ថបទៃិង / ឬអ្ត្ថបទទូរទេសៃ៍ាមួយៃងឹការលំបាក្េៃធឹក្
េោធ ប់ (សដ្ឋយាៃឬគម ៃថ្វ ៉ាៃតា)។ 

បាទ 
សទ 

1 
0 

 

Q134 ខាុ ំមិៃអាចអាៃអ្ត្ថបទឬអ្ត្ថបទទូរទេសៃ៍សដ្ឋយាៃថ្វ ៉ាៃតាឬអ្ត់្សោោះសទប៉ាុថ្ៃត
ខាុ ំអាចសមីលស ញីស្រគប់ស្រគៃ់សដីមបសីដរីសដ្ឋយគម ៃការថ្ណោ ំ

បាទ 
សទ 

1 
0 

 

Q135 ខាុ ំមិៃអាចសមីលស ញីស្រគប់ស្រគៃ់សដមីបសីដីរ សដ្ឋយគម ៃការថ្ណោសំទ សពាលគឺខាុ ំ
េិការថ្ភនក្សេោីរថ្ត្ទាងំស្រេុង។ 

បាទ 
សទ 

1 
0 

 

2.1.4 ការសាត ប់ 
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Q136 ខាុ ំអាចលឺាធមមតា សពាលគឺការៃិោយធមមតា (សដ្ឋយាៃ ឬគម ៃជំៃួយសាត
ប់) 

បាទ 
សទ 

1 
0 

 

Q137 ខាុ ំលឺការៃិោយធមមតាាមួយការលំបាក្ត្ិចតួ្ច បាទ 
សទ 

1 
0 

 

Q138 ខាុ ំឮេំសឡងធមមតាាមួយៃឹងការលំបាក្ខាែ ងំ។ ក្នុងការេៃោោខាុ ំស្រត្ូវការ
េំសឡងឱយខាែ ងំាងធមមតា 

បាទ 
សទ 

1 
0 

 

Q139 ខាុ ំសាត ប់មៃិឮ សទាោះបីេសមែងខាែ ងំលែ។ ខាុ ំសេោីរថ្ត្លែង់។ បាទ 
សទ 

1 
0 

 

Q140 ខាុ ំលែង់ទាងំស្រេុង។ បាទ 
សទ 

1 
0 

 

2.2. ត្ស្រមូវការថ្្នក្េុទធ ិ

 ការេៃិតិ្យេុខភាេខាន ត្តូ្ចរបេ់ Folstein (MMSE) 

Q141 សត្ីនលងសៃោះានលងអ្វ?ី 

(ជសស្រមីេសស្រចីៃ) 

ឆ្ន _ំ__________   
ថ្ខ__________  

េបាត ហ៌___________ 
រដូវ__________ 
នលង___________ 

ស្សងៗ __________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Q142 សត្ីអ្នក្សៅឯោឥឡូវសៃោះ? ភូមិ ____________  
 ុ ំ_________  

ស្រេុក្____________  
សខត្ត___________  
្ោោះ___________  

1 
2 
3 
4 
5 

 

Q143 ស្របាប់ស ម្ ោះវត្ថុ ៣ ោ៉ា ងថ្ដលអ្នក្សៅចំោចំាេ់ បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q144 េូមរាប់ចំៃួៃសលខចំៃួៃសលខស្របាលំយសស្រកាយ បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q145 ខាុ ំស្របាប់អ្នក្េីវត្ថុបដីល់អ្នក្ សត្ីអាចេៃិិត្យសមីលវាមតងសទៀត្ថ្ដរ
ឬសទ? 

បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q146 ខាុ ំបងាា ញអ្នក្ៃូវវត្ថុេីរ សត្ីអ្នក្អាចស្របាប់ស ម្ ោះរបេ់េួក្សគ
បាៃសទ? 

បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q147 សធវីមតងសទៀត្ "គម ៃចំសលីយសទ" បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q148 យក្ស្រក្ដ្ឋេសៅខាងសាដ នំដរបេ់អ្នក្ពាក់្ក្ោត ល សហយី
ដ្ឋក់្វាសៅសលីឥដឋ 

បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

2.3. ត្ស្រមូវការថ្្នក្ចតិ្តសាស្តេត 
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សស្រជេីសរេីចសមែយីថ្ដលលែបំ្ ុត្េស្រាប់អារមមណ៍ថ្ដលអ្នក្ាៃមួយេបាត ហ៍ក្ៃែងមក្សៃោះ 

Q149 សត្ីអ្នក្សេញចិត្តៃងឹជីវតិ្របេ់អ្នក្ថ្មៃសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

0 
1 

 

Q150 សត្ីអ្នក្បាៃសបាោះបង់េក្មមភាេៃិងចោំប់អារមមណ៍របេ់អ្នក្ាសស្រចីៃថ្ដរសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q151 សត្ីអ្នក្ាៃអារមមណ៍ថាជីវតិ្របេ់អ្នក្គឺទសទថ្ដរឬសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q152 សត្ីអ្នក្ាសរឿយៗធុញស្រទាៃ់ថ្ដរឬសទ? បាទ/ចាេ 
សទ        

1 
0 

 

Q153 សត្ីអ្នក្ាៃសាម រត្លីែសេោីថ្ត្ស្រគប់សេលថ្មៃសទ? បាទ/ចាេ 
សទ        

1 
0 

 

Q154 សត្ីអ្នក្ខាែ ចថាអ្វមួីយអាស្រក្ក់្ៃឹងសក្ីត្សឡងីចសំពាោះអ្នក្សទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q155 សត្ីភាគសស្រចៃី អ្នក្ាៃអារមមណ៍េបាយរកី្រាយថ្ដរឬសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

0 
1 

 

Q156 សត្ីអ្នក្ាសរឿយៗាៃអារមមណ៍អ្េ់េងឃមឹថ្ដរឬសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q157 សត្ីអ្នក្ចូលចតិ្តសៅ្ោោះាាងសចញសៅសស្រៅ ៃិងសធវអី្វីលមថី្មៃសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q158 សត្ីអ្នក្ាៃអារមមណ៍ថាអ្នក្ាៃបញ្ហា នៃការចងចាសំស្រចីៃថ្មៃសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q159 សត្ីអ្នក្គតិ្ថាវាអ្សាច រយថ្ដរឬសទក្នុងការរេ់សៅេេវនលងសៃោះសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

0 
1 

 

Q160 សត្ីអ្នក្ាៃអារមមណ៍ថា អ្វីថ្ដលអ្នក្ក្ំេុងសធវឥីឡូវសៃោះគម ៃស្របសោជៃ៍ថ្មៃសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q161 សត្ីអ្នក្ាៃអារមមណ៍ថាសពារសេញសដ្ឋយថាមេលថ្ដរឬសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

0 
1 

 

Q162 សត្ីអ្នក្ាៃអារមមណ៍ថាសាថ ៃភាេរបេ់អ្នក្គម ៃេងឃមឹថ្មៃថ្ដរឬសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q163 សត្ីអ្នក្គតិ្ថាមៃុេសភាគសស្រចៃីាៃភាេស្របសេីរាងអ្នក្ថ្មៃថ្ដរឬសទ? បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
0 

 

2.4 ការថ្លទាេុំខភាេរបេ់មៃុេសវយ័ចាេ់ 

Q164 សៅសេលថ្ដលអ្នក្ឈ ឺសត្ីអ្នក្ស្រត្ូវរក្ការ
េាបាលសៅក្ថ្ៃែងោ? 

មជឈមណឌ លេុខភាេ 
                 មៃោីរសេទយ 

គែីៃិក្ឯក្ជៃ 
ស្សងៗ 

1 
2 
3 
4 

 

Q165 សត្ីអ្នក្ោបាៃោអំ្នក្សៅេាបាលសៅ
សេលអ្នក្ឈ?ឺ 

បតីឬស្របេៃធរបេ់ខាុ ំ      
កូ្ៃស្រេីរបេ់ខាុ ំ        
កូ្ៃស្របុេរបេ់ខាុ ំ        

សៅខាុ ំ         
ស្សងៗ__________________ 

1 
2 
3 
4 
5 
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Q166 សត្ីអ្នក្ាសរឿយៗាៃជំងអឺ្វីខែោះ? ផ្លត សាយ 
ទឹក្សោមថ្្ែម 
សលីេ្ម                        

ស្សងៗ__________________ 

1 
2 
3 
4 

 

Q167 សត្ីៃរោាអ្នក្ថ្លទាេំំខាៃ់របេ់អ្នក្
សៅក្នុងស្រគួសារ សៅសេលថ្ដលអ្នក្ឈ?ឺ 

បតីឬស្របេៃធរបេ់ខាុ ំ      
កូ្ៃស្រេីរបេ់ខាុ ំ        
កូ្ៃស្របុេរបេ់ខាុ ំ        

សៅខាុ ំ         
ស្សងៗ__________________ 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Q168 សត្ីអ្នក្ទទួលបាៃការយក្ចតិ្តទុក្ដ្ឋក់្
ស្រគប់ស្រគៃ់ថ្ដរសទ? 

បាទ/ចាេ 
សទ 

1 
2 

 

Q169 សត្ីេួក្សគសធវីអ្វី សៅសេលថ្ដលេួក្សគថ្ល
រក្ាអ្នក្? (េហុសស្រជីេសរេី) 

សរៀបចំអាហារេស្រាប់ខាុ ំ
សបាក្សខាអាវ 

សរៀបចំការសធវដីំសណីររបេ់ខាុ ំ
ោខំាុ ំមក្េាបាល 
េូមឱយខាុងូំត្ទឹក្ 

ទាងំអ្េ់ខាងសលីបាៃសរៀបរាប់ 

1  
2 
3 
4 
5 
6 

 

2.5 សាថ ៃភាេសេដឋក្ចិច 

Q170 សត្ីអ្នក្ស្រទស្រទង់ជវីភាេរេ់សៅស្របចានំលង
ោ៉ា ងដូចសមតច? 

ដំសណីរការអាជវីក្មមផ្លោ ល់ខែួៃ                
េឹងថ្្ែក្សលីការគសំ្រទរបេ់កូ្ៃ         

ស្សងៗ__________________   

1 
2 
3 

សបីេិៃ 2 រលំង Q171 

Q171 សត្ីអ្នក្រក្ចំណូលាមធយមក្នុងមួយថ្ខ
បាៃប៉ាុោម ៃ? 

ត្ិចាង 50 ដុោែ រ 
50 - 100 ដុោែ រ 
100-200 ដុោែ រ 
200-300 ដុោែ រ 

សស្រចៃីាង 300 ដុោែ រ 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Q172 សត្ីអ្នក្ទទួលបាៃការគសំ្រទអ្វខីែោះ? 

(េហុសស្រជីេសរេី) 

លុយ                               
អាហារស្របចានំលង               
េំសលៀក្បំពាក្់                 

ស្សងៗ_________________ 

1 
2 
3 
4 

 

Q173 សត្ីអ្នក្បាៃទទួលការគសំ្រទរយៈសេល
ប៉ាុោម ៃ? 

ត្ិចាង 2 ឆ្ន  ំ
2 -3 ឆ្ន  ំ

3 – 4 ឆ្ន  ំ
4 – 5 ឆ្ន  ំ

សលីេេី 5 ឆ្ន  ំ

1 
2 
3 
4 
5 

 

Q174 សត្ីអ្នក្ចោំយស្របាក់្ាមធយមក្នុងមួយ
ថ្ខសដ្ឋយខែួៃឯងប៉ាុោម ៃ? 

ត្ិចាង 50 ដុោែ រ 
50 - 100 ដុោែ រ 
100-200 ដុោែ រ 
200-300 ដុោែ រ           

សស្រចៃីាង 300 ដុោែ រ          
មិៃចា ំ/ មិៃដឹង       

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Q175 សត្ីអ្នក្ចោំយស្របាក់្សលីអ្វី? អាហារ                       
េំសលៀក្បំពាក្់                

េក្មមភាេេងគម (អាពាហ៍េិពាហ៍ េិធីបុណយ)  
ឱេល                              

ស្សងៗ____________________ 

1 
2
3 
4 
5 

 

2.6 ការគសំ្រទថ្្នក្េងគម 

Q176 សត្ីស្រគួសាររបេ់អ្នក្ទទួលបាៃបណណេម
ធម៌ ឬបណណស្រក្សី្រក្ថ្ដរឬសទ (១២ ថ្ខចុង
សស្រកាយ)? 

បាទ ឬចាេ                    
សទ                                  

មិៃដងឹអ្េំីបណណស្រក្ីស្រក្សទ     

1 
2 
3 

 

Q177 សត្ីអ្នក្ ឬស្រក្មុស្រគសួាររបេ់អ្នក្ ធ្លែ ប់សស្របី
ស្របាេ់ប័ណណស្រក្ីស្រក្សដីមបទីទួលបាៃជៃួំយ
ដូចខាងសស្រកាមសៃោះថ្ដរសទ (ក្នុងអ្ំឡុង
សេល 12 ថ្ខចុងសស្រកាយសៃោះ)? 

(ចសមែីយអាចសលីេេីមួយ) 

សេវាសវជជសាស្តេត (មូលៃិធិេមធម៌េុខភាេ)      
ជំៃួយសេបៀងអាហារ (ឧ.ទា. អ្ងេរ)                      

ជំៃួយហរិញ្ញវត្ថុ                                              
សេវាស្របឹក្ា/េិសស្រគោះសោបល់                              
ាៃថ្ត្មិៃថ្ដលយក្សៅសស្របី                              

ស្សងៗ េូមបញ្ហជ ក់្...............................)          

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Q178 សត្ីេាជិក្ស្រគួសារអ្នក្ទទួលបាៃការ
ថ្លទាេុំខភាេសដ្ឋយេុំគិត្នលែ ឬការថ្លទាំ
េុខភាេថ្ដលាៃការរា៉ា ប់រងសលីនលែ
ចំោយ (បញ្ចុ ោះត្នមែ) ថ្ដលស្របាជៃ
ដនទស្សងសទៀត្ៃងឹស្រត្វូបង់ក្នុងរយៈសេល 
12 ថ្ខចុងសស្រកាយសៃោះថ្ដរឬសទ? 

បាទ/ចាេ សដ្ឋយឥត្គតិ្នលែ                       
បាទ/ចាេ ាៃការរា៉ា ប់រងសលីនលែសេវា              

សទ                                                      

1 
2 
3 
 
 
 

 

Q179 សត្ីអ្នក្ ឬេាជកិ្ស្រគួសាររបេ់អ្នក្ទទួល
បាៃជំៃួយហរិញ្ញវត្ថុស្សងសទៀត្េីសាថ ប័ៃ
ខាងសស្រកាមសៃោះថ្ដរឬសទ? េូមបងាា ញេី
សាថ ប័ៃថ្ដលទទួលបាៃជំៃួយ12 ថ្ខចុង
សស្រកាយ។ 

រដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុា (មៃោីរ ភូមិ  ុ)ំ                       
អ្ងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋឋ ភិបាល (ាត្ិៃិងអ្ៃតរាត្ិ)                  

ស្រក្ុមហ ុៃឯក្ជៃ                                             
សាថ ប័ៃសាេោ (វត្តអារាម ស្រេោះវហិារ ស្រគីេោ)                                                             

ស្សងៗ (េូមបញ្ហជ ក់្.................)                     
សទ ខាុេុំំទទួលបាៃជំៃួយអ្វសីោោះសទ                      

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Q180 ស្របេិៃសបីអ្នក្ ឬស្រគួសាររបេអ់្នក្ទទួលបាៃជំៃួយហរិញ្ញវត្ថុោមួយ សត្ីអ្នក្
ទទួលបាៃចៃួំៃប៉ាុោម ៃក្នុងរយៈសេល 12 ថ្ខចុងសស្រកាយសៃោះ? 

 
..........................................សរៀល 

Q181 សត្ីអ្នក្បាៃឮអ្េំេីាគមមៃុេសចាេ់ថ្ដរឬសទ? បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
2 

សបីសទ រលំងសៅ Q184 

Q182 សត្ីអ្នក្ាេាជិក្របេ់េាគមមៃុេសថ្ដរឬសទ? បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
2 

 

Q183 សត្ីអ្នក្ទទួលអ្ត្ថស្របសោជៃ៍អ្វីេីេាគម
មៃុេស? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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................................................................................................................

........................................ 

Q184 សត្ីអ្នក្គតិ្ោ៉ា ងោអ្ំេីេាគម
មៃុេស? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

........................................ 

Q185 ស្របេិៃសបីាៃការគសំ្រទេីខាងសស្រៅសត្ីអ្នក្
គិត្ថាអ្នក្ស្រត្ូវការអ្វីសស្រចីៃបំ្ុត្សដមីបជួីយ
អ្នក្ៃងិមៃុេសចាេ់ស្សងសទៀត្? 

(សមីលការគសំ្រទសស្រៅេីេាគមមៃុេស) 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

............................ 
Q186 សត្ីអ្វីាអ្ៃុសាេៃ៍របេ់អ្នក្ សដីមបជួីយ

អ្នក្ ៃងិមៃុេសចាេ់ស្សងសទៀត្? 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................................ 

2.7 ការរសំោភបពំាៃសលីមៃុេសចាេ់ 

Q187 សត្ីអ្នក្ខាែ ចៃរោាន ក់្ក្នុងស្រគួសាររបេ់អ្នក្សទ? បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q188 សត្ីាៃៃរោាន ក់្ថ្ដលសៅជិត្អ្នក្េាោមសធវីបាបអ្នក្ ឬសធវីបាបអ្នក្
ោសេលលមីៗសៃោះថ្ដរឬសទ? 

បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q189 សត្ីាៃៃរោាន ក់្ថ្ដលជតិ្េនិទធៃងឹអ្នក្ឬបាៃ សៅស ម្ ោះរបេ់អ្នក្ 
ឬសធវសីអាយអ្នក្ាៃអារមមណ៍មៃិលែ ោសេលលមីៗសៃោះថ្ដរសទ? 

បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q190 សត្ីអ្នក្ាៃភាេឯក្ជៃស្រគប់ស្រគៃ់សៅឯ្ោោះសទ? បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q191 សត្ីអ្នក្សជឿាក់្សលីមៃុេសភាគសស្រចៃីសៅក្នុងស្រគួសាររបេ់អ្នក្ថ្ដរសទ? បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q192 សត្ីអ្នក្អាចសលបថាន ផំ្លោ ល់ខែួៃឯង ៃងិទុក្ដ្ឋក់្ថាន សំដ្ឋយខែួៃឯងបាៃ
ថ្ដរសទ? 

បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q193 សត្ីាសរឿយៗអ្នក្ាៃអារមមណ៏សសាក្សៅឬឯក្សកាថ្ដរសទ? បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 
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Q194 សត្ីអ្នក្ាៃអារមមណ៍ថាគម ៃៃរោាន ក់្ចង់ឱយអ្នក្សៅជិត្ថ្ដរឬសទ? បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q195 សត្ីអ្នក្ាៃអារមមណ៍មិៃស្រេួលាមួយៃរោាន ក់្ក្នុងស្រគួសាររបេ់អ្នក្
ថ្ដរឬសទ? 

បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q196 សត្ីាៃៃរោាន ក់្សៅក្នុងស្រគួសាររបេ់អ្នក្សធវីឱយអ្នក្ាៃអារមមណ៍ថា
ឈសឺៅសេលថ្ដលអ្នក្ដងឹថាអ្នក្មៃិថ្មៃថ្ដរឬសទ? 

បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q197 សត្ីាៃៃរោបងខអំ្នក្ឱយសធវីអ្វថី្ដលអ្នក្មិៃចង់សធវថី្ដរឬសទ? បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

Q198 សត្ីាៃៃរោាន ក់្បាៃយក្របេ់អ្វមួីយថ្ដលារបេ់អ្នក្សដ្ឋយមិៃ
ាៃការយល់ស្រេមេីអ្នក្ថ្ដរឬសទ? 

បាទ ឬចាេ 
សទ 

1 
0 

 

សណួំរសម្ោប់អនកសោភ សន៍ 
១. ារមួ សតី្អ្នក្យល់ថាការេាភ េៃ៍សៃោះាៃគុណភាេក្ស្រមិត្ោ? 1. មិៃលែ 2. ធមមតា 3. លែោេ់ 
 

២. សតី្អ្នក្គិត្ថាអ្នក្ស ែ្ីយត្បៃឹងេំណួររបេ់អ្នក្ាៃសាម រតី្ ៃិងអារមមណ៍លែស្រគប់ស្រគៃ់ថ្ដរឬសទ?  
1. បាទាៃ 2. មិៃាៃសទ 
 

៣. សតី្ាៃៃរោស្សងសទៀត្មក្អ្ងគុយសាត ប់ការេាភ េៃ៍របេ់អ្នក្ថ្ដរឬសទ?  
1. គម ៃសទ 2. បតី 3. ស្របេៃធ 4. កូ្ៃ 5. អ្នក្ជិត្ខាង 6. មស្តៃតីអាាា ធរ  7. ស្សងៗ.................................................................... 
 

៤. មតិ្សោបល់ស្សងៗរបេ់អ្នក្ស ែ្ីយត្បេំណួរ (ស្របេិៃសបីាៃ) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................... 
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ឧបសរព័នធ ខ ៖ សករមភាពសកិា 
សកម្មភាពសិកាកនុងរាជធានីភ្នំពពញ 

   

ការសោភ សតារ្ទីះ 

   

ការពិភាកាម្កុរ 

 

 

 

ការសោភ សជនបរងាគ ល 
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សករមភាពសកិាកនងុរខតតបាត់ដ្ំបង 

 

   

ការសោភ សតារ្ទីះ 

   

ការពិភាកាម្កុរ 

 

 

 

ការសោភ សជនបរងាគ ល 
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សករមភាពសកិាកនងុរខតតនម្ពដវង 

 

   

ការសោភ សតារ្ទីះ 

   
ការពិភាកាម្កុរ 

 

 

 

ការសោភ សជនបរងាគ ល 
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សករមភាពសកិាកនងុរខតតកំពង់ចារ 

   
ការសោភ សតារ្ទីះ 

   

ការពិភាកាម្កុរ 

 

 

 

ការសោភ សជនបរងាគ ល 

 

សករមភាពសកិាកនងុរខតតកំពត 

   

ការពិភាកាម្កុរ 

  

 

ការសោភ សជនបរងាគ ល 
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