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ធុងលាងដៃចល័តសម្រាប់ការលាងសាា តដៃបុគ្គលិកថែទាំសខុភាព នៅម្របនេស
កម្ព ុជា 
 
រ ៀបរ ៀងរោយ មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់សុវត្ថ ិភាពទឹកស្អា ត្នឹងអនាម័យជាសកល ននស្អកលវទិាល័
យ អុិមម ៉ូ   ី(សហ ដ្ឋអារម ចិ) 
 
ការលាងសាា តដៃបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព នៅម្របនេសកម្ព ុជា 
 
កា លាងសាា ត្នដ្ម្រត្វូបានចាត់្ទុកជាវធីិស្អស្រសត មួយដដ្លានម្របសិទធភាពនិងានត្នមៃទាប
បំផុត្ សម្រាប់កា ពា កា  កីរាលោលននកា ចមៃងរមររាគ។ រៅកន ុងមណ្ឌ លសុខភាពឬមនទ ី 
រពទយ កា លាងសាា ត្នដ្រអាយបានម្រត្ឹមម្រត្វូគឺកា ចាំបាច់បំផុត្ សម្រាប់ធានាសុវត្ថ ិភាពអនកជ្
មង ឺ និង បុគគលិកពាបាលនិងដែទាសំុខភាព។ មណ្ឌ លដែទាសំុខភាពានដ្ង់សុីរត្អនកជ្មង ឺខពស់ 
រហើយអនកជ្មង ឺខៃ ះានម្របព័នធកា ពា រាងកាយរខោយឬអន់ែយ 
ដ្៉ូរចនះងាយនឹងទទួលឆ្ៃងជ្មង ឺរផេងៗ។ រៅរពលរពទយឬបុគគលិក
ដែទាសំុខភាពរៅជួ្បអនកជ្មង ឺពីាន ក់រៅាន ក់ នដ្ បស់ពួកគាត្់
ដដ្លស្អា ត្គាា នរមររាគ អាចផ្តត ច់ចងាា ក់ននកា ចមៃងរមររាគ
បាន។ 
 
ប ុដនត  មណ្ឌ លដែទាសំុខភាពរៅកន ុងម្របរទសដដ្លានធនធាន
ត្ិចតួ្ច ជាញឹកញាប់គឺពុំានស្អប ៉ូនិងទឹកសម្រាប់កា លាង
សាា ត្រផេងៗ។ កា សិកោមួយកាលពីែាីៗរនះបានបងាថ ញ  
ានមណ្ឌ លដែទាសំុខភាពម្រត្ឹមដត្៤៤%ប រុ ណ្ ះដដ្លានស្អប ៉ូ
និងទឹកា សុីន1។ រៅម្របរទសកមព ុជា កងាះរហោឋ  ចនាសមព ័នធ
ទឹកស្អា ត្និងអនាម័យរនះ ពិត្ជារ ឿងគួ រអាយម្រពួយបា មភ។ 
កា វាយត្នមៃមួយកន ុងឆ្ន ំ២០១៦ រលើបនទប់ពិនិត្យអនកជ្ំងឺរម្រៅ 
និង បនទប់សម្រាល រៅកន ុងរខត្តចំនួន៥បាន ករ ើញ  ាន
ដត្៣%ននមណ្ឌ លសុខភាពចំនួន១១៧ ដដ្លានកដនៃងលាង
សាា ត្នដ្រៅម្រគប់ទីតំងដែទាពំាបាលសុខភាពសំខាន់ៗ ដដ្ល
ដ្ំរណ្ើ កា  និងានចាង យ៥ដម ត្ពីបងគន់អនាម័យ2។  
 
តម យៈកា ឧបត្ថមភពីម៉ូលនិធិ ចិនណ្ឺរា៉ា ល់ រអឡិចម្រត្ិច (GEF) 
មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់សុវត្ថភិាពទឹកស្អា ត្នឹងអនាម័យជាសកល 
ននស្អកលវទិាល័យ អិុមម ៉ូ   ី(CGSW)  បានតមោនម្របព័នធសាៃ ប់រមររាគកន ុងទឹក ដដ្លបានត្
រមៃ ើងរៅកន ុងមណ្ឌ លសុខភាពចំនួន១០។ កន ុងអំឡុងរពលសិកោរៅមណ្ឌ លសុខភាពទាងំរនះ 
រយើងបានរ ើញយ ងចាស់  ានកា ខាះខាត្ទឹករម្របើម្របាស់រៅតមបនទប់ពាបាល ជាពិរសស
សម្រាប់អនកជ្មង ឺ។ មជ្ឈមណ្ឌ ល CGSW បានចាប់នដ្គ៉ូជាមួយអងគកា វត័្រធើរសដ្ រដ្ើមបីផតល់ធុង
លាងនដ្ម្របកបរោយភាពនចនម្របឌិត្ រៅដ្ល់មណ្ឌ លសុខភាពទាងំរនះ។ 
 
ធុងលាងដៃម្របកបនោយភាពដចៃម្របឌិតរបស់អងគការវត័នធើនសៃ៖ HappyTap (HappyTap) 
 
អងគកា វត័្រធើរសដ្ជាអងគកា មិនដមន ោឋ ភិបាលមួយ ម្របចំារៅម្របរទសកមព ុជា ដដ្លបរងក ើត្ទី
ផោ សម្រាប់ផលិត្ផលនងិរសវាកមាអនាម័យនិងទឹកស្អា ត្។ រដ្ើមបីរឆ្ៃ ើយត្បរៅនឹងបញ្ហថ កា 
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លាងនដ្ អងគកា វត័្រធើរសដ្បានផលិត្ធុងលាងនដ្ «HappyTap»  ដដ្លជាបរចេកវទិាជ្ម្រមញុ
ដ្ល់កា លាងនដ្ដ្ំប៉ូងបំផុត្ ផលិត្ត្រឡើងសម្រាប់សហគមន៍ដដ្លានម្របាក់ចំណ្៉ូ លទាប។ ធុង
លាងនដ្ដដ្លឈ្ន ះពាន ងាា នរ់នះបានោក់រចញកន ុងឆ្ន ំ២០១៤ បរងត ើត្រឡើងកន ុងរគាលបំណ្ងលុប
បំបាត្ក់តត បងាខ ងំមិនរអាយម្របជាជ្ន ជាពិរសសរកាងនិងអនកដែទារំកាង អាចលាងនដ្ជាម្របចំា
ជាមួយស្អប ៉ូបាន។ ធុងរនះានកដនៃងោក់ទឹកនឹងស្អប ៉ូភាជ ប់ជាមួយ រដ្ើមបីរអាយកា លាង
សាា ត្នដ្ងាយម្រសួល អាចរធា ើបាន និងសបាយកន ុងកា រធា ើ។ បចច ុបបនន  ធុងលាងនដ្ HappyTap 
កំពុងរធា ើចលនាទីផោ រៅកន ុងម្របរទសកមព ុជា រវៀត្្ម និង បង់កាៃ រដ្ស។  
 
ការពាំនាំធុងលាងដៃ HappyTap នៅកាន់ម្ណ្ឌ លសុខភាព 
 
ខណ្ៈរពលដដ្លអងគកា វត័្រធើរសដ្ស្អកលបងធុងលាងនដ្HappyTapរៅតមផទះម្របជាជ្ន និង 
ស្អលាបឋមសិកោ អងគកា មិនដដ្លដណ្នាំធុងរនះរៅកាន់មណ្ឌ លសុខភាពរឡើយ។ មជ្ឈមណ្ឌ ល 
CGSW និង ម្រកមុកា ងា HappyTap ពីដ្ំប៉ូងបានោក់រគាលរៅរៅមណ្ឌលសុខភាពមួយ ដដ្ល
បងាថ ញពីត្ម្រមូវកា ធំបំផុត្សម្រាប់កដនៃងលាងសាា ត្នដ្។ រៅវគគម៉ូលោឋ នម្រគឹះ មណ្ឌ លសុខភាព
រនះគាា នកដនៃងលាងនដ្រៅកន ុងដផនកពាបាលកុា  និង បនទប់សម្រាករម្រកាយវះកាត់្រទ។ កន ុង
រពលចុះជួ្បរដ្ើមបីកំនត់្ពីវសិ្អលភាព
ននគរម្រាងរនះ បុគគលិកមណ្ឌ លបាន
បរចេញកា ម្រពួយបា មភ  កា ដែ កោ
ធុងរនះនឹងានកា ពិបាក 
ម្របសិនរបើបុគគលិកម្រត្វូដចកធុងរនះ
រអាយអនកជ្មង ឺរម្របើដដ្ ។ ដ្៉ូរចនះនដ្គ៉ូ
គរម្រាង ក៏យល់ម្រសប សម្រាប់វគគ
ស្អកលបងដ្ំប៉ូង រគោក់ធុង
HappyTapដត្រៅកន ុងកដនៃង
បុគគលិកប ុរ ណ្ ះ រោយអាចនឹងោក់
ធុងរនះសម្រាប់រអាយអនកជ្មង ឺរម្របើ
ម្របាស់រៅរពលរម្រកាយ។  
 
ម្របធានមណ្ឌ លបានចុះហតថ រលខា
យល់ម្រពមដែ កោធុងរនះ។ ធុង
HappyTapចំនួន៤បានម្រត្វូបងាថ ញរៅ
កាន់មណ្ឌ លសុខភាព រៅកន ុងកមា វធីិ
ត្៉ូចមួយដដ្លបុគគលិកមណ្ឌ លរធា ើកា គំាម្រទសកមាម្របយុទធរៅរលើកា លាងសាា ត្នដ្។ ធុង
HappyTapបានម្រត្វូោក់កន ុងបនទប់ដដ្លានទឹកត្ិច រៅរលើ រទះានកង់ ុញ រដ្ើមបីអាចចល័ត្
រៅមកបាន។ ស្អប ៉ូលាងនដ្ម្របរភទទឹកបានម្រត្វូោក់ជាប់នឹងធុង ដដ្លរនះជាកា ចង់បាន បស់
បុគគលិកមណ្ឌ លដដ្លបានម្របាប់  ស្អប ៉ូលាងនដ្ម្របរភទទឹកានលកខណ្ៈ «ម្របណ្ិត្» ជាង និង
ងាយម្រសួលរម្របើជាង។ បោ ៉ូបភាពកា លាងសាា ត្នដ្ បស់ម្រកសួងសុខាភបិាល បានម្រត្វូបិត្ជាប់
ជ្ញ្ហជ ំងពីរលើធុងHappyTap។ 
 
៤ដខរម្រកាយ បនាទ ប់ពីម្របធានមណ្ឌ លបងាថ ញពីកត ីរពញចិត្ត បស់គាត់្រៅរលើផលិត្ផល ធុង
HappyTapចំនួន៤រទៀត្បានោក់រអាយអនកជ្មង ឺរម្របើម្របាស់។ ជាែាីមតងរទៀត្ នដ្គ៉ូគរម្រាងបាន
រធា ើកា ជាមួយមណ្ឌ ល រដ្ើមបីកំណ្ត់្ទីតំងយុទធស្អស្រសតសម្រាប់ោក់ធុងទាងំរនះ។ ម្រសបគាន រនះដដ្  
រដ្ើមបីស្អកសបងយុទធស្អស្រសត មួយរទៀត្ គរម្រាងក៏បានផតល់ធុងHappyTapចំនួន៤ជាមួយនឹងស្អប ៉ូ
និង រទះានកង់ ុញ រៅកាន់មណ្ឌ លសុខភាពទី២។ ម្របធានមណ្ឌ លសុខភាពរៅមណ្ឌ លរនះ មិន
បានទទួលកា ដណ្នាំរអាយោក់ធុងHappyTapរៅទីតំង្មួយ ឬោក់រអាយន ្រម្របើម្របាស់
រនាះរទ រដ្ើមបីរអាយមណ្ឌ លរធា ើជាអនកសរម្រមចចិត្តខល នួឯងកន ុងម្រកមុ។ 
 

បុគ្គលិកមន្ទ ីរបពទ្យបៅកមព ុជាទ្ទួ្លាន្ការបរចិ្ចា គ្ ធុងលាង
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ការតាម្ោនការនម្របើម្រាស់ធុងលាងដៃHappyTap 
 
កន ុងអំឡុងឆ្ន ំបនាទ ប់ មជ្ឈមណ្ឌ ល CGSW បានចុះមកមណ្ឌ លទាងំរនះ រដ្ើមបីពិនិត្យ រត្ើធុង
HappyTapរៅដ្ំរណ្ើ កា ឬអត់្ និង ម្របម៉ូលមតិ្រយបល់ពីអនករម្របើម្របាស់។ កន ុងរពលរនាះដដ្  
ានធុងមួយកន ុងចំរ្មធុងHappyTap
ចំនួន១២ បានដលងដ្ំរណ្ើ កា  រហើយាន
ធុងមួយរទៀត្ានលិចទឹករចញពីនដ្បងហ  ូ។ 
ធុងទាងំអស់សថ ិត្រៅកន ុងទីតំងដដ្លបាន
ោក់ពីដ្ំប៉ូង រទាះជាធុងទាងំរនាះអាច
ចល័ត្បានក៏រោយ។ បុគគលិកមណ្ឌ លបាន
ពនយល់ ទីតំងោក់ដ្ំប៉ូងរនះ ជាទីតំងលា
បំផុត្។ ធុងទាងំអស់រៅកដនៃងបុគគលិក
ានសភាពស្អា ត្ ប ុដនតធុងដដ្លរអាយអនកជ្
មង ឺរម្របើម្របាស់មិនស៉ូ វស្អា ត្ប ុនាា នរទ។  សនន
ធុងHappyTapបានម្រត្វូរាយកា   រសើមជា
ម្របចំា និង ានទឹករៅកន ុងធុងពីរម្រកាម 
ដដ្លរនះជាសញ្ហា  ានកា រម្របើម្របាស់ជា
ម្របចំា។ បុគគលិកមណ្ឌ លបានរាយកា ណ្៍  
ខល នួរម្របើធុងHappyTapរម្រចើនដ្ងកន ុងមួយនែង 
អាចរសា ើឬរលើសចំនួនដ្ងននកា រៅលាងនដ្
រៅអាងទឹកធមាតរៅកន ុងមណ្ឌ ល។ បុគគលិកមណ្ឌ លបានយល់ម្រសប  ធុងHappyTapងាយម្រសួល
កន ុងកា រម្របើម្របាស់ ប ុដនតពួកគាត្់ក៏បានម្របាប់ផងដដ្   កា ម្រត្វូោក់បំរពញទឹកជាគុណ្វបិត្ត ិមួយ
ននផលិត្ផលរនះ។ 
 
៦ដខរម្រកាយពីកមា វធីិបានចប់ មជ្ឈមណ្ឌ ល CGSW បានម្រត្លប់រៅមណ្ឌ លទាងំ២រនាះ រដ្ើមបីម្រតួ្ត្
ពិនិត្យជារលើកចុងរម្រកាយ។ រៅមណ្ឌ លសុខភាពទី១ ធុងHappyTapចំនួន៦កន ុងចំរ្មធុង
ទាងំ៨រៅដ្ំរណ្ើ កា ធមាត រោយានទឹកនិងស្អប ៉ូលាងនដ្រៅជាប់ជាមួយ រហើយធុង
HappyTap២រទៀត្ដលងម្រត្វូបានរម្របើម្របាស់រទៀត្។  ឯីរៅមណ្ឌ លទី២ វញិ ធុងមួយកន ុងចំរ្មធុង
ទាងំ៤ដ្ំរណ្ើ កា ដ្៉ូចរពលបានោក់ ដត្ានមួយបានម្រត្វូដកនខរោយដ្៉ូ កាលដែបរោយទុរយ វ ិ
ញ។ 
 
ការបណុ្្ុះបណ្តា លនៅនលើការលាងសាា តដៃ 
 
បដនថមរៅរលើកា ដណ្នាំរអាយោក់ធុងHappyTapរៅមណ្ឌ លរោយផ្តទ ល់ មជ្ឈមណ្ឌ ល CGSW ក៏
បានទិញធុងរនះ រដ្ើមបីបណុ្្ះប ត្ លអំពីសកមាភាពអនាម័យនិងទឹកស្អា ត្។ កន ុងរពលរធា ើវគគប
ណុ្្ះប ត្ លលអនត កមារនះ អនកច៉ូល មួចំនួន២០រៅ៣០នាក់កន ុងមួយម្រកមុៗ ម្រត្វូអនុវត្តកា លាង
សាា ត្នដ្ទាងំអស់គាន ។ សកមាភាពរនះានបញ្ហថ ម្របឈ្ម រោយស្អ ប ាិណ្ទឹកនិងស្អប ៉ូ រៅ
កន ុងបនទប់បរម្រងៀនានកម្រមិត្។ ទាងំអនកសម្រមបសម្រមួលកា បរម្រងៀន និង អនកច៉ូល មួ បានយល់
ម្រសប ធុងHappyTapគឺជាដ្ំរ្ះម្រស្អយមួយដដ្លអាចរធា ើបានជាក់ដសតង។ រម្រកាយពីវគគបរម្រងៀន 
ម្រកសួងសុខាភិបាលបានរសន ើ សុរំអាយានធុងHappyTap សម្រាប់វគគបបរម្រងៀនអំពីកា លាង
សាា ត្នដ្បនតបនាទ ប់រទៀត្។  
 
សនៃ ិោា ន 
 
កា ស្អកលបងរនះបាន ករ ើញ  ធុងHappyTapគឺសមម្រសបសម្រាប់កា រម្របើម្របាស់កន ុងមជ្ឈោឋ ន
ដ្៉ូចជា មណ្ឌ លសុខភាព និងបានបរងក ើនកា រម្របើម្របាស់ទឹកនិងស្អប ៉ូលាងសាា ត្នដ្។ កា ចុះជួ្ប
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យសកមាភាពបានបងាថ ញ  កា សរម្រមច មួគាន ជាមុន គួ ោក់ធុងHappyTapរៅទី

បុគ្គលិកមន្ទ ីរបពទ្យាន្បញ្ា ប់វគ្គបណុ្្ុះបណ្តា ល ដន្ការ
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តំង្ ន ្ជាអនករម្របើម្របាស់រគាលរៅ និង ន ្ជាអនកទទួលខុសម្រត្វូដែ កោធុង គឺជាចំនុ
ចសំខាន់ៗ សម្រាប់និ នតភាពននផលិត្ផលរនះ។ បដនថមពីរនះរទៀត្ កា រលើកកមពស់កា យល់ដ្ឹង
តម យៈកមា វធីីចាប់រផតើមអំពីស្អ ៈសំខាន់ននកា លាងនដ្ និង កា រម្របើម្របាស់ធុងHappyTap 
ម្របដហលបានបរងក ើនកា ច៉ូល មួពីបុគគលិកមណ្ឌ ល។ ធុងHappyTapក៏បានម្រត្វូ ករ ើញ  ាន
ម្របរយជ្ន៍សម្រាប់រធា ើសកមាភាពវគគបណុ្្ះប ត្ លអំពីកា លាងសាា ត្នដ្។ រៅតមមណ្ឌ លសុខ
ភាពដដ្លមិនសងក់ដនៃងលាងនដ្អចិនស្រនតយ៍បាន ធុងHappyTapគឺជាជ្រម្រមើសដដ្លានត្នមៃ
សម មយមួយ ដដ្លផតល់កា រពញចិត្តដ្ល់កា ម្រគប់ម្រគងបុគគលិកនិងកដនៃង។  
 
 


