ធុងលាងដៃចល័តសម្រាប់ការលាងសាាតដៃបុគ្គលិកថែទាំសខ
ុ ភាព នៅម្របនេស
កម្ពុជា
រ ៀបរ ៀងរោយ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សុវត្ថ ិភាពទឹកស្អាត្នឹងអនាម័យជាសកល ននស្អកលវ ិទាល័
យ អុិមម៉ូ ី (សហ ដ្ឋ អារម ិច)
ការលាងសាាតដៃបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព នៅម្របនេសកម្ពុជា
កា លាងសាាត្នដ្ម្រត្វូ បានចាត្់ទុកជាវ ិធីស្អស្រសតមួ យដដ្លានម្របសិទធភាពនិងានត្នមៃ ទាប
បំផុត្ សម្រាប់កា ពា កា ីករាលោលននកា ចមៃ ងរមររាគ។ រៅកនុងមណ្ឌលសុខភាពឬមនទ ី
រពទយ កា លាងសាាត្នដ្រអាយបានម្រត្ឹមម្រត្វូ គឺកា ចាំបាច់បំផុត្ សម្រាប់ធានាសុវត្ថ ិភាពអន កជ្
មង ឺ និង បុគគលិកពាបាលនិងដែទា ំសុខភាព។ មណ្ឌលដែទា ំសុខភាពានដ្ង់សុីរត្អន កជ្មង ឺខពស់
រហើយអន កជ្មង ឺខៃះានម្របព័នធកា ពា រាងកាយរខោយឬអន់ែយ
ដ្៉ូ រចន ះងាយនឹងទទួ លឆ្ៃ ងជ្មង ឺរផេងៗ។ រៅរពលរពទយឬបុគគលិក
ដែទា ំសុខភាពរៅជ្ួ បអន កជ្មង ឺពីានក់រៅានក់ នដ្ បស់ពួកគាត្់
ដដ្លស្អាត្គាានរមររាគ អាចផ្តតច់ចងាាក់ននកា ចមៃ ងរមររាគ
បាន។
បុដនត មណ្ឌលដែទា ំសុខភាពរៅកនុងម្របរទសដដ្លានធនធាន
ត្ិចត្ួ ច ជាញឹកញាប់គឺពុំានស្អប៉ូ និងទឹកសម្រាប់កា លាង
សាាត្រផេងៗ។ កា សិកោមួ យកាលពីែាីៗរនះបានបងាថញ
ានមណ្ឌលដែទា ំសុខភាពម្រត្ឹមដត្៤៤%បរុ ្
ណ ះដដ្លានស្អប៉ូ
1
និងទឹកាសុីន ។ រៅម្របរទសកមពុជា កងា ះរហោឋ ចនាសមព ័នធ
ទឹកស្អាត្និងអនាម័យរនះ ពិត្ជារ ឿងគួ រអាយម្រពួយបា មភ ។
កា វាយត្នមៃ មួយកនុងឆ្នំ២០១៦ រលើបនទ ប់ពិនិត្យអន កជ្ំងឺរម្រៅ
និង បនទ ប់សម្រាល រៅកនុងរខត្ត ចំនួន៥បាន ករ ើញ ាន
ដត្៣%ននមណ្ឌលសុខភាពចំនួន១១៧ ដដ្លានកដនៃ ងលាង
សាាត្នដ្រៅម្រគប់ទីតំងដែទា ំពាបាលសុខភាពសំខាន់ៗ ដដ្ល
ដ្ំរណ្ើ កា និងានចាងយ៥ដមត្ពីបងគ ន់អនាម័យ2។

បុគ្គលិកមណ្ឌលថែទ ាំសុខភាព
កាំពុងប្បើ្ាស់ធុងលាងដៃ
ចល័ត

តម យៈកា ឧបត្ថ មភពីម៉ូលនិធិ ចិនណ្ឺរា៉ាល់ រអឡិចម្រត្ិច (GEF)
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សុវត្ថ ភា
ិ ពទឹកស្អាត្នឹងអនាម័យជាសកល
ិទាល័
ននស្អកលវ
យ អុិមម៉ូ ី (CGSW) បានតមោនម្របព័នធសាៃប់រមររាគកនុងទឹក ដដ្លបានត្
រមៃ ើងរៅកនុងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន១០។ កនុងអំឡ
ុ ងរពលសិកោរៅមណ្ឌលសុខភាពទា ំងរនះ
រយើងបានរ ើញយងចាស់ ានកា ខា ះខាត្ទឹករម្របើម្របាស់រៅតមបនទ ប់ពាបាល ជាពិរសស
សម្រាប់អនកជ្មង ឺ។ មជ្ឈមណ្ឌល CGSW បានចាប់នដ្គ៉ូ ជាមួ យអងគ កា វ ័ត្រធើរសដ្ រដ្ើមបីផតល់ធុង
លាងនដ្ម្របកបរោយភាពនចន ម្របឌិត្ រៅដ្ល់មណ្ឌលសុខភាពទា ំងរនះ។
ធុងលាងដៃម្របកបនោយភាពដចៃ ម្របឌិតរបស់អងគ ការវ ័តនធើនសៃ៖ HappyTap (HappyTap)
អងគ កា វ ័ត្រធើរសដ្ជាអងគ កា មិនដមន ោឋភិបាលមួ យ ម្របចាំរៅម្របរទសកមពុជា ដដ្លបរងក ើត្ទី
ផោ សម្រាប់ផលិត្ផលនិងរសវាកមា អនាម័យនិងទឹកស្អាត្។ រដ្ើមបីរឆ្ៃ ើយត្បរៅនឹងបញ្ហថកា
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លាងនដ្ អងគ កា វ ័ត្រធើរសដ្បានផលិត្ធុងលាងនដ្ «HappyTap» ដដ្លជាបរចេ ក វ ិទាជ្ម្រម ុញ
ដ្ល់កា លាងនដ្ដ្ំប៉ូងបំផុត្ ផលិត្ត្រឡើងសម្រាប់សហគមន៍ដដ្លានម្របាក់ចំណ្៉ូលទាប។ ធុង
លាងនដ្ដដ្លឈ្ន ះពាន ងាាន់រនះបានោក់រចញកនុងឆ្នំ២០១៤ បរងត ើត្រឡើងកនុងរគាលបំណ្ងលុប
បំបាត្់កតតបងាខង
ំ មិនរអាយម្របជាជ្ន ជាពិរសសរកា ងនិងអន កដែទា ំរកា ង អាចលាងនដ្ជាម្របចាំ
ជាមួ យស្អប៉ូ បាន។ ធុងរនះានកដនៃ ងោក់ទឹកនឹងស្អប៉ូ ភាជប់ជាមួ យ រដ្ើមបីរអាយកា លាង
សាាត្នដ្ងាយម្រសួល អាចរធា ើបាន និងសបាយកនុងកា រធា ើ។ បចចុបបនន ធុងលាងនដ្ HappyTap
កំពុងរធា ើចលនាទីផោ រៅកនុងម្របរទសកមពុជា រវៀត្្ម និង បង់កាៃរដ្ស។
ការពាំនធ
ាំ ុងលាងដៃ HappyTap នៅកាន់ម្ណ្ឌលសុខភាព
ខណ្ៈរពលដដ្លអងគ កា វ ័ត្រធើរសដ្ស្អកលបងធុងលាងនដ្HappyTapរៅតមផទះម្របជាជ្ន និង
ស្អលាបឋមសិកោ អងគ កា មិនដដ្លដណ្នាំធុងរនះរៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពរឡើយ។ មជ្ឈមណ្ឌល
CGSW និង ម្រក ុមកា ងា HappyTap ពីដ្ំប៉ូងបានោក់រគាលរៅរៅមណ្ឌលសុខភាពមួ យ ដដ្ល
បងាថញពីត្ម្រមូវកា ធំបំផុត្សម្រាប់កដនៃ ងលាងសាាត្នដ្។ រៅវគគ ម៉ូលោឋនម្រគឹះ មណ្ឌលសុខភាព
រនះគាានកដនៃ ងលាងនដ្រៅកនុងដផនកពាបាលកុា និង បនទ ប់សម្រាករម្រកាយវះកាត្់រទ។ កនុង
រពលចុះជ្ួ បរដ្ើមបីកំនត្់ពី វ ិស្អលភាព
ននគរម្រាងរនះ បុគគលិកមណ្ឌលបាន
បរចេ ញកា ម្រពួយបា មភ កា ដែ កោ
ធុងរនះនឹងានកា ពិបាក
ម្របសិនរបើបុគគលិកម្រត្វូ ដចកធុងរនះ
រអាយអន កជ្មង ឺរម្របើដដ្ ។ ដ្៉ូ រចន ះនដ្គ៉ូ
គរម្រាង ក៏យល់ម្រសប សម្រាប់វគគ
ស្អកលបងដ្ំប៉ូង រគោក់ធុង
HappyTapដត្រៅកនុងកដនៃ ង
បុគគលិកបុរ្
ណ ះ រោយអាចនឹងោក់
ធុងរនះសម្រាប់រអាយអន កជ្មង ឺរម្របើ
ម្របាស់រៅរពលរម្រកាយ។
ម្របធានមណ្ឌលបានចុះហតថរលខា
យល់ម្រពមដែ កោធុងរនះ។ ធុង
បុគ្គលិកមន្ទ ីរបពទ្យបៅកមពុជាទ្ទ្ួ លាន្ការបរ ិច្ចាគ្ ធុងលាង
ដៃចល័ត HappyTap
HappyTapចំនួន៤បានម្រត្វូ បងាថញរៅ
កាន់មណ្ឌលសុខភាព រៅកនុងកមា វ ិធី
ត្៉ូ ចមួ យដដ្លបុគគលិកមណ្ឌលរធា ើកា គាំម្រទសកមា ម្របយុទធរៅរលើកា លាងសាាត្នដ្។ ធុង
HappyTapបានម្រត្វូ ោក់កនុងបនទ ប់ដដ្លានទឹកត្ិច រៅរលើ រទះានកង់ ុញ រដ្ើមបីអាចចល័ត្
រៅមកបាន។ ស្អប៉ូ លាងនដ្ម្របរភទទឹកបានម្រត្វូ ោក់ជាប់នឹងធុង ដដ្លរនះជាកា ចង់បាន បស់
បុគគលិកមណ្ឌលដដ្លបានម្របាប់ ស្អប៉ូ លាងនដ្ម្របរភទទឹកានលកខ ណ្ៈ «ម្របណ្ិត្» ជាង និង
ងាយម្រសួលរម្របើជាង។ បោ ៉ូបភាពកា លាងសាាត្នដ្ បស់ម្រកសួ ងសុខាភិបាល បានម្រត្វូ បិត្ជាប់
ជ្ញ្ហជំងពីរលើធុងHappyTap។
៤ដខរម្រកាយ បនាទប់ពីម្របធានមណ្ឌលបងាថញពីកតីរពញចិត្ត បស់គាត្់រៅរលើផលិត្ផល ធុង
HappyTapចំនួន៤រទៀត្បានោក់រអាយអន កជ្មង ឺរម្របើម្របាស់។ ជាែាីមតងរទៀត្ នដ្គ៉ូ គរម្រាងបាន
រធា ើកា ជាមួ យមណ្ឌល រដ្ើមបីកំណ្ត្់ទីតំងយុទធស្អស្រសតសម្រាប់ោក់ធុងទា ំងរនះ។ ម្រសបគានរនះដដ្
រដ្ើមបីស្អកសបងយុទធស្អស្រសតមួ យរទៀត្ គរម្រាងក៏បានផតល់ធុងHappyTapចំនួន៤ជាមួ យនឹងស្អប៉ូ
និង រទះានកង់ ុញ រៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពទី២។ ម្របធានមណ្ឌលសុខភាពរៅមណ្ឌលរនះ មិន
បានទទួ លកា ដណ្នាំរអាយោក់ធុងHappyTapរៅទីតំង្មួ យ ឬោក់រអាយន ្រម្របើម្របាស់
រនាះរទ រដ្ើមបីរអាយមណ្ឌលរធា ើជាអន កសរម្រមចចិត្តខល ួនឯងកនុងម្រក ុម។
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ការតាម្ោនការនម្របើម្រាស់ធុងលាងដៃHappyTap
កនុងអំឡ
ុ ងឆ្នំបនាទប់ មជ្ឈមណ្ឌល CGSW បានចុះមកមណ្ឌលទា ំងរនះ រដ្ើមបីពិនិត្យ រត្ើធុង
HappyTapរៅដ្ំរណ្ើ កា ឬអត្់ និង ម្របម៉ូ លមត្ិរយបល់ពីអនករម្របើម្របាស់។ កនុងរពលរនាះដដ្
ានធុងមួ យកនុងចំរ្មធុងHappyTap
ចំនួន១២ បានដលងដ្ំរណ្ើ កា រហើយាន
ធុងមួ យរទៀត្ានលិចទឹករចញពីនដ្បងហ ូ ។
ធុងទា ំងអស់សថិត្រៅកនុងទីតំងដដ្លបាន
ោក់ពីដ្ំប៉ូង រទាះជាធុងទា ំងរនាះអាច
ចល័ត្បានក៏រោយ។ បុគគលិកមណ្ឌលបាន
ពនយល់ ទីតំងោក់ដ្ំប៉ូងរនះ ជាទីតំងលា
បំផុត្។ ធុងទា ំងអស់រៅកដនៃ ងបុគគលិក
ានសភាពស្អាត្ បុដនត ធុងដដ្លរអាយអន កជ្
មង ឺរម្របើម្របាស់មិនស៉ូ វស្អាត្បុនាានរទ។ សនន
ធុងHappyTapបានម្រត្វូ រាយកា
រសើមជា
ម្របចាំ និង ានទឹករៅកនុងធុងពីរម្រកាម
ដដ្លរនះជាសញ្ហា
ានកា រម្របើម្របាស់ជា
បុគ្គលិកមន្ទ ីរបពទ្យាន្បញ្ា ប់វគ្គ បណ្្ុុះបណ្ត
ា ល ដន្ការ
ម្របចាំ។ បុគគលិកមណ្ឌលបានរាយកា ណ្៍
លាងសម្អាតដៃជាមួ យធុងលាងដៃចល័ត HappyTap
ខល ួនរម្របើធុងHappyTapរម្រចើនដ្ងកនុងមួ យនែង
អាចរសា ើឬរលើសចំនួនដ្ងននកា រៅលាងនដ្
រៅអាងទឹកធមា តរៅកនុងមណ្ឌល។ បុគគលិកមណ្ឌលបានយល់ម្រសប ធុងHappyTapងាយម្រសួល
កនុងកា រម្របើម្របាស់ បុដនត ពួកគាត្់ក៏បានម្របាប់ផងដដ្
កា ម្រត្វូ ោក់បំរពញទឹកជាគុណ្ វ ិបត្ត ិមួយ
ននផលិត្ផលរនះ។
៦ដខរម្រកាយពីកមា វ ិធីបានចប់ មជ្ឈមណ្ឌល CGSW បានម្រត្លប់រៅមណ្ឌលទា ំង២រនាះ រដ្ើមបីម្រត្ួត្
ពិនិត្យជារលើកចុងរម្រកាយ។ រៅមណ្ឌលសុខភាពទី១ ធុងHappyTapចំនួន៦កនុងចំរ្មធុង
ទា ំង៨រៅដ្ំរណ្ើ កា ធមា ត រោយានទឹកនិងស្អប៉ូ លាងនដ្រៅជាប់ជាមួ យ រហើយធុង
HappyTap២រទៀត្ដលងម្រត្វូ បានរម្របើម្របាស់រទៀត្។ ីឯរៅមណ្ឌលទី២ វ ិញ ធុងមួ យកនុងចំរ្មធុង
ទា ំង៤ដ្ំរណ្ើ កា ដ្៉ូ ចរពលបានោក់ ដត្ានមួ យបានម្រត្វូ ដកនខរោយដ្៉ូ កាលដែបរោយទុរយ វ ិ
ញ។
ការបណ្
្ ុ ុះបណ្ត
ា លនៅនលើការលាងសាាតដៃ
បដនថ មរៅរលើកា ដណ្នាំរអាយោក់ធុងHappyTapរៅមណ្ឌលរោយផ្តទល់ មជ្ឈមណ្ឌល CGSW ក៏
បានទិញធុងរនះ រដ្ើមបីបណ្្ុះប្
ត លអំពីសកមា ភាពអនាម័យនិងទឹកស្អាត្។ កនុងរពលរធា ើវគគ ប
ណ្្ុះប្
ត លលអនត កមា រនះ អន កច៉ូ ល ួមចំនួន២០រៅ៣០នាក់កនុងមួ យម្រក ុមៗ ម្រត្វូ អនុវត្ត កា លាង
សាាត្នដ្ទា ំងអស់គាន។ សកមា ភាពរនះានបញ្ហថម្របឈ្ម រោយស្អ ប ិាណ្ទឹកនិងស្អប៉ូ រៅ
កនុងបនទ ប់បរម្រងៀនានកម្រមិត្។ ទា ំងអន កសម្រមបសម្រមួលកា បរម្រងៀន និង អន កច៉ូ ល ួម បានយល់
ម្រសប ធុងHappyTapគឺជាដ្ំរ្ះម្រស្អយមួ យដដ្លអាចរធា ើបានជាក់ដសត ង។ រម្រកាយពីវគគ បរម្រងៀន
ម្រកសួ ងសុខាភិបាលបានរសន ើ សុរំ អាយានធុងHappyTap សម្រាប់វគគ បបរម្រងៀនអំពីកា លាង
សាាត្នដ្បនត បនាទប់រទៀត្។
សនៃ ិោាន
កា ស្អកលបងរនះបាន ករ ើញ ធុងHappyTapគឺសមម្រសបសម្រាប់កា រម្របើម្របាស់កនុងមជ្ឈោឋន
ដ្៉ូ ចជា មណ្ឌលសុខភាព និងបានបរងក ើនកា រម្របើម្របាស់ទឹកនិងស្អប៉ូ លាងសាាត្នដ្។ កា ចុះជ្ួ ប
ម្រត្ួត្ពិនិត្យសកមា ភាពបានបងាថញ កា សរម្រមច ួមគានជាមុន គួ ោក់ធុងHappyTapរៅទី
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តំង្ ន ្ជាអន ករម្របើម្របាស់រគាលរៅ និង ន ្ជាអន កទទួ លខុសម្រត្វូ ដែ កោធុង គឺជាចំនុ
ចសំខាន់ៗសម្រាប់និ នត ភាពននផលិត្ផលរនះ។ បដនថ មពីរនះរទៀត្ កា រលើកកមព ស់កា យល់ដ្ឹង
តម យៈកមា វ ីធីចាប់រផត ើមអំពីស្អ ៈសំខាន់ននកា លាងនដ្ និង កា រម្របើម្របាស់ធុងHappyTap
ម្របដហលបានបរងក ើនកា ច៉ូ ល ួមពីបុគគលិកមណ្ឌល។ ធុងHappyTapក៏បានម្រត្វូ ករ ើញ ាន
ម្របរយជ្ន៍សម្រាប់រធា ើសកមា ភាពវគគ បណ្្ុះប្
ត លអំពីកា លាងសាាត្នដ្។ រៅតមមណ្ឌលសុខ
ភាពដដ្លមិនសង់កដនៃ ងលាងនដ្អចិនស្រនតយ៍បាន ធុងHappyTapគឺជាជ្រម្រមើសដដ្លានត្នមៃ
សម មយមួ យ ដដ្លផតល់កា រពញចិត្តដ្ល់កា ម្រគប់ម្រគងបុគគលិកនិងកដនៃ ង។
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