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ប្រទះ ឬស្វែងរកជំនួយឡ�ើយ ហ�ើយនៅពេលដែលពួកគេមានបំណងចង់ធ្ើ ព
វ ួកគេជួបប្រទះបញ្
ហា ប្រឈមជាច្រើន។

ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ដ�ើម្បីជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ

និ ង  អនុ វត្តយុទ្ធសាស្ត្របង្ការអំ ព�ើ ហិង្សាដែលមានលក្ខណៈកុ មារមេត្រីប្រកបដោយប្រសិ ទ្ធភាព ព្រមទាំ ងកែលម្អការផ្តល់ សេវា

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រប
ូ ជាពិសេស កុមារា និងកុមារ ី ដែលធ្លា ប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សា។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីព
ី ពំ �ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រ និងមនុស្សវ ័យក្មេងអាចសម្រេចទៅបាន ដោយមានកិចស
្ច ហប្រតិបត្កា
តិ រ
្ អ

យ៉ា ងជិតស្និទ្ធភាពជាដៃគូ ព្រមទាំងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ា ងមុតមាំពីក្រសួង ស្ថា ប័នរដ្ឋ ដែលមានតំណាងនៅក្នុងគណៈកម្មការដឹកនាំកិច្ច

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិជុំវ ិញបញ្
ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេង។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ តាងនាម ក្រសួងកិច្ចការ

នារ ី ខ្ញុំសម
ូ ថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ា ងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះគណៈកម្មការដឹកនាំកិចកា
្ច រសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិជុំវ ិញបញ្
ហា អំព�ើហង្
ិ សា

ល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេង  ដែលមានតំណាងមកពីក្រសួងសង្គមកិច្ច  អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងសុខាភិបាល 

ក្រសួ ងផែនការ ក្រសួ ងយុ តតិ្ធម៌  ក្រសួ ងមហាផ្ទៃ ក្រសួ ងអប់ រ ំ យុ វជន និ ងកី ឡា ក្រសួ ងទេសចរណ៍ ក្រសួ ងការងារ និ ង
បណ្ដុះបណ្
ដា លវ ិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដ�ើម្បីកុមារ និងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹង

ជំងឺអេដស៍។ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដ�ើម្បីកុមារ (UNICEF) និងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ

ជំងឺ និងកិច្ចបង្ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរ ិក (CDC) ដែលបានជួយគាំទ្រទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញ វត្ថុដល់ដំណ�ើរការនៃការសិក្សា

ស្រាវជ្រាវនេះ។

ក្រសួងកិច្ចការនារ ី បានបំពេញតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ហ�ើយក៏ទទួលស្គាល់នូវបញ្
ហា ប្រឈម

សំខាន់បំផុតនៅចំពោះមុខផងដែរ ថាត�ើមាន  វ ិធីអ្វីដ�ើម្បីទម្លា យភាពស្ងៀមស្ងា ត់ និងវ ិធីអ្វីដ�ើម្បីប្រែក្លា យរបកគំហ�ើញនៃការសិក្សា
ស្រាវជ្រាវនេះ ទៅជាការឆ្លើយតបដ�ើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាប្រេវ៉ា ឡង់នៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារ។ ផ្អែកល�ើចំណុចនេះ គណៈកម្មការដឹកនាំ

ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនឹងបន្តសហការជាមួយគ្នា ព្រមទាំងប្តេជ្ញាចិត្ត
កិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិជុំវ ិញបញ្

អភិវឌ្ឍផែនការសកម្មភាពជាតិថ្មី ដ�ើម្បីបង្ការ និងឆ្លើយតបនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

នេះជាពេលវេលាសមស្រប ដែលយ�ើងត្រូវបោះជំហានពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅជាសកម្មភាព។ ការឆ្លើយតបប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាពតម្រូវឱ្យមានកិច្ចសហការ ការសម្របសម្រួល  និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ពីដៃគូនៅគ្រប់ក្រសួងស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ ដៃគូនៅ
្ ម៌ជាដ�ើម និងនៅគ្រប់កម្រិត ចាប់ពីកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដល់ថ្នាក់ក្រោម
គ្រប់វ ិស័យ ដូចជាវ ិស័យសង្គមកិច្ច  សុខាភិបាល  អប់រ ំ យុតតិធ

ជាតិព្រមទាំង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សង្គមស៊ីវ ិល វ ិស័យឯកជន និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រប
ូ ។

ការប្តេជ្ញាចិត្តពីប្រជាជន ដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ រួមជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែង  របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរញ
ុ ឲ្យសម្រេច

បាននូវគោលដៅក្នុងការបញ្ចប់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារដោយមិនអធ្យាស្រ័យជាដាច់ខាតចំពោះការរ ំលោភបំពានល�ើកុមារ

ហិង្សាល�ើកុមារ។

ដ�ើម្បីពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះ

និងធានាការតាមដានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត 

និងអំព�ើ

អនុសាសន៍

ក្នុងរបាយការណ៍នេះ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវ ដល់សាធារណជន ដៃគូជាតិ អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ មេត្តាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅល�ើ

លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះ ព្រមទាំងចូលរួមរកមធ្យោបាយ ដ�ើម្បីទប់ស្កា ត់ការរ ំលោភបំពានល�ើកុមារ និងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

វេជ្ជបណឌិ្ ត អ៊ឹង កន្ថាផាវ ី
រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងកិច្ចការនារ ី

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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វគ្គទី ១៤ ៖. ឥរ ិយាបថចំពោះយេនឌ័រ និងអំព�ើហិង្សា..........................................................................................................១៦១
វគ្គទី ១៥ ៖. ការពិភាក្សា................................................................................................................................................... ១៦៧
វគ្គទី ១៦ ៖. អនុសាសន៍....................................................................................................................................................១៨១

បញ្ជីក្រាហ្វិក
វគ្គទី ១ ៖.សេចក្តីផ្ដើម និងប្រវត្តិ
ក្រាហ្វិក ១.១:.

អាយុរ ំពឹងរស់នៅពេលក�ើត នៅកម្ពុជា ១៩៦០ - ២០១១..................................................................... ៣៧

វគ្គទី ២ ៖ .

វិធីសាស្ដ្រនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

ក្រាហ្វិក ២.១:.

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់កិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ នៅកម្ពុជា........................................... ៤៤

ក្រាហ្វិក ២.២: .

ចំនួនករណីដែលបានបញ្ជូនក្នុងអំឡុងពេលចុះប្រមូលទិន្នន័យ............................................................ ៤៩

វគ្គទី ៣ ៖ .លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ក្រាហ្វិក ៣.១: .

ភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៍ជាបុរស និងស្រ្តីដែលកំពុសិក្សាបច្ចុប្បន្ន................................................... ៥៦

វគ្គទី ៤ ៖.ប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពីកុមារភាព
ក្រាហ្វិក ៤.១: .

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលបានជួបប្រទះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍

		

អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ២៤ ឆ្នាំ និងអាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ....................................................................... ៦២

ក្រាហ្វិក ៤.២: .

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកុមារក្នុងរយៈពេល ១២ កន្លងទៅ។ រាយការណ៍ដោយក្រុមអ្នកតបសំភាសន៍

		

អាយុ ១៣-១៧ ឆ្នាំ............................................................................................................................. ៦២

ក្រាហ្វិក ៤.៣:.ប្រភេទនៃការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទពីកុ មារភាព ដូ ចបានរាយការណ៍អ្នកតបសម្ភាសន៍ អាយុពី ១៨ ដល់

		

២៤ ឆ្នាំ..............................................................................................................................................៦៣

ក្រាហ្វិក ៤.៤:.ប្រភេទនៃអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលបានក�ើតឡ�ើង រាយការណ៍ដោយកុ មារអាយុពី ១៣

		ដល់ ១៧ ឆ្នាំ......................................................................................................................................៦៣
ក្រាហ្វិក ៤.៥:.ប្រភេទនៃការរ ំលោ ភបំពានផ្លូវភេទដែលបានជួបប្រទះ ដូចបានរាយការណ៍ដោយប្រជាជនកម្ពុជា អាយុពី

		

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ក្នុង រយៈពេល ១២ ខែកន្លងទៅ............................................................................... ៦៤

ក្រាហ្វិក ៤.៦: .បទពិសោធន៍នៃការរួមភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ គឺជាការរួមភេទដែលមិនចង់បាន ដូចបានរាយការណ៍

		ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ................................................................................ ៦៥
ក្រាហ្វិក ៤.៧:.

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទច្រើនដងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដូចបានរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែល

		

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទណាមួយកាលពីកុមារភាព......................................................................... ៦៥

ក្រាហ្វិក ៤.៨:.

អាយុនៅពេលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំបានរាយការណ៍ដោយអ្នកចូលរួម

		

អាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាព................... ៦៦

ក្រាហ្វិក ៤.៩:.

ការកេងប្រវ ័ញ្ចន៍ផលូវភេទមុ
្
នអាយុ ១៨ ឆ្នាំដូចបានរាយការណ៍ដោយ អ្នកបតសម្ភាសន៍ អាយុពី ១៨ - ២៤ ឆ្នាំ

		

និង ១៣ - ១៧ ឆ្នាំ..............................................................................................................................៦៧

ក្រាហ្វិក ៤.១០:.

អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិនប៉ះពាល់ផ្ទា ល់ ដូចបានរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់

		

១៧ ឆ្នាំ.............................................................................................................................................. ៦៨

វគ្គទី ៥ ៖.

អត្រាអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព

ក្រាហ្វិក ៥.១ ៖ .

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់

		

២៤ ឆ្នាំ និងអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ. .........................................................................................៧១

ក្រាហ្វិក ៥.២ ៖ .

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពី ១២ ខែមុន រាយការណ៏ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី

		

១៣ - ១៧ ឆ្នាំ....................................................................................................................................៧២

ក្រាហ្វិក ៥.៣ ៖.ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី
		

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ................................................................................................................................៧២

ក្រាហ្វិក ៥.៤ ៖.ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែលធ្លាប់ជួបប្រទះ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី
		

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ.............................................................................................................................. ៧៣

ក្រាហ្វិក ៥.៥ ៖.ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែលធ្លាប់ជួបប្រទះ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី
		

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ.............................................................................................................................. ៧៣

ក្រាហ្វិក ៥.៦ ៖.

អាយុនៅពេឡទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយល�ើកដប
ំ ូងមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំតាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរស

ក្រាហ្វិក ៥.៧ ៖.

ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមាននៅផ្ទះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរស

		

អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព.................................៧៤

		

អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និងកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ.................................................៧៥

ក្រាហ្វិក ៥.៨ ៖.

ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមាននៅផ្ទះកាលពី ១២ ខែមុនតាមការរាយការណ៍ដោយកុមារ ី និង

		

កុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ..................................................................................................៧៥

ក្រាហ្វិក ៥.៩ ៖.

ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមានក្នុងសហគមន៍ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី

		

និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និងអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ............................................៧៦

ក្រាហ្វិកទី ៥.១០ ៖.

ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមានក្នុងសហគមន៍កាលពី ១២ ខែមុន តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារ

វគ្គទី ៦ ៖.

អត្រាក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព

ក្រាហ្វិក ៦.១ ៖.

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់

		ប្រុស-ស្រីអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ....................................................................................................៧៦

		

២៤ ឆ្នាំ និងអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ. .........................................................................................៧៩

ក្រាហ្វិក ៦.២ ៖.

ការទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តល�ើកុមារកាលពី ១២ ខែមុន រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី

		

១៣-១៧ ឆ្នាំ...................................................................................................................................... ៨០

ក្រាហ្វិក ៦.៣ ៖.ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តដែលធ្លាប់ជួបប្រទះ

តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី

និងបុរសអាយុចាប់ពី

១៣

		ដល់ ១៧ ឆ្នាំ...................................................................................................................................... ៨០
ក្រាហ្វិក ៦.៤ ៖.

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនដង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍របស់អ្នកតបសំភាសន៍ដែល

ក្រាហ្វិក ៦.៥ ៖.

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនដងក្នុងរយៈពេល ១២ ខែចុងក្រោយ តាមការរាយការណ៍ដោយ កុមារ

		ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព......................................................................................... ៨១
		

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត.................................................... ៨២

ក្រាហ្វិក ៦.៦ ៖.

អាយុដែលទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្វចិ
ូ មុនអាយុ១៨ឆ្នាតាមការរាយការណ
ំ
៍ ដោយស្រ្តីនិងបុរសអាយុចាប់ពី
លូ ត្តល�ើកដំបង

		

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព....................................................... ៨២

វគ្គទី ៧ ៖.ប្រភេទអំព�ើហិង្សាស្ទួនគ្នា ៖ អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត
ក្រាហ្វិកទី ៧.១ ៖.

របាយចំ នួនប្រភេទអំ ព�ើ ហិង្សាដែលកុ មារបានទទួ លរងមុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី

		

និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ............................................................................................... ៨៥

ក្រាហ្វិក ៧.២ ៖.

របាយចំ នួនប្រភេទអំ ព�ើ ហិង្សាដែលស្រ្តី និ ងបុរសបានទទួ លរង តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និ ងបុរស

វគ្គទី ៨ ៖.

ជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

ក្រាហ្វិក ៨.១ ៖.

អ្នកប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុបឋមនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី

		

អាយុ ចាប់ ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ....................................................................................................៨៦

		

និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព.......... ៨៩

ក្រាហ្វិក ៨.២ ៖ .

ជនប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣

		ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ.................................................................. ៨៩

ក្រាហ្វិកទី ៨.៣ ៖.

		

		

ជនប្រព្រឹតឧ
្តិ ប្បត្តិហេតុនៃការរ ំលោភបំពានផ្វភេទពីកុ
មារភាពល�ើកដំបង
ូ ដែលមានអាយុច្រើនជាងជនរងគ្រោះ
លូ

៥ ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះតាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់

១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព........................................................ ៩០

ក្រាហ្វិកទី ៨.៤ ៖.ភេទរបស់ជនប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍

		ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលបានទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវ.................... ៩០

ក្រាហ្វិកទី ៨.៥ ៖.ភេទរបស់ជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារ

		

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ........................................ ៩១

ក្រាហ្វិកទី ៨.៦ ៖ .

ជនប្រព្រឹត្តិដែលមានគ្នាច្រើនជាងមួយនាក់នៃការរ ំលោភបំពានផ្វភេទល�ើ
កដំបង
ូ មុនអាយុ១៨ឆ្នាតាមការរាយការណ
ំ
៍
លូ

		

អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ពីកុមារភាព................................................................................................ ៩១

		ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និងកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង

ក្រាហ្វិក ៨.៧ ៖.ប្រភេទជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយ
្
តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨

		ដល់ ២៤ ឆ្នាំ...................................................................................................................................... ៩២

ក្រាហ្វិក ៨.៨ ៖.ប្រភេទជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយ
្
តាមការរាយការណ៏របស់កុមារអាយពី ១៣ - ១៧ ឆ្នាំ . .........៩៣
ក្រាហ្វិក ៨.៩ ៖.

ការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយ
្
មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំដោយសមាជិកគ្រួសារ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និង

ក្រាហ្វិក ៨.១០ ៖.

ការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយមុ
្
នអាយុ ១៨ ឆ្នាំដោយសមាជិកសហគមន៍ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី

		បុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព.........................៩៣
		

និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព.................... ៩៤

ក្រាហ្វិក ៨.១១ ៖.

ការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយ
្
ដោយសមាជិកគ្រួសារ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣ ដល់

		

១៧ ឆ្នាំដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ..................................................................................... ៩៥

ក្រាហ្វិក ៨.១២ ៖.

ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយ
្
ដោយសមាជិកសហគមន៍ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុ

		

ចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ.......................................................... ៩៥

ក្រាហ្វិក ៨.១៣ ៖.

ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវចិ
្ ត្តចំពោះកុមារ ដោយសមាជិកគ្រួសារ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និង

ក្រាហ្វិក ៨.១៤ ៖.

ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវចិ
្ ត្តចំពោះកុមារដោយសមាជិកគ្រួសារ តាមការរាយការណ៍ដោយក្មេងស្រី និង

វគ្គទី ៩ ៖.

បរិបទនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព

ក្រាហ្វិក ៩.១ ៖ .

ទីកន្លែងដែលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី

		បុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព............................ ៩៦

		ក្មេងប្រុស អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត....................................៩៧

		

និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ.....................................១០០

រូបទី ៩.២ ៖

មនុស្សផ្សេងទ�ៀតដែលមានវត្តមាននៅផ្ទះ នៅពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ

		

១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សា

ក្រាហ្វិក ៩.៣ ៖ .

ទីកន្លែងដែលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់

ក្រាហ្វិក ៩.៤ ៖.

មនុស្សផ្សេងទ�ៀតដែលមានវត្តមាននៅផ្ទះ ក្នុងពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង តាមការ
រាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពាន

		

ផ្លូវភេទពីកុ មារភាព..........................................................................................................................១០១

		ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ.....................................................១០១
		

		

ផ្លូវភេទ ...........................................................................................................................................១០២

ក្រាហ្វិក ៩.៥ ៖ .ពេលវេលាដែលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី
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ភាពជ�ឿទុកចិត្តកនុងសហគមន៍
្
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ក្រាហ្វិក ៩.៨ ៖ .
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ឧបសគ្គកនុងការស្វែងរកជំ
្
នួយនៅពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍
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ក្រាហ្វិក ១០.៧ ៖ .
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ការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
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មូលហេតុនៃការមិនស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
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រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី
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រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុ
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វគ្គទី  ១១  ៖ .ផលប៉ះពាល់ល�ើសុខភាពពីអំព�ើរំលោភបំពាន និងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព
ក្រាហ្វិក ១១.១ ៖.

គំ និតចង់ ធ្វើអត្តឃាតដោយសារការទទួ លរងការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទពីកុ មារភាព រាយការណ៍ដោយស្រ្តី

		

អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ.......................................................................................................... ១២២

ក្រាហ្វិក ១១.២ ៖.

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព តាមការ

		

រាយការណ៍ដោយស្រ្តីអាយុ ចាប់ ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ. ......................................................................១២៣

ក្រាហ្វិក ១១.៣ ៖.

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ តក
្ត ម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធរ្ង ដោយសារការទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព រាយការណ៍

		ដោយបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ.........................................................................................១២៤

ក្រាហ្វិក ១១.៤ ៖ .រោគវ ិនិចឆ័្យ ឬរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ដោយសារការទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
		

រាយការណ៍ដោយក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ................................................................១២៦

ក្រាហ្វិក ១១.៥ ៖.

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ដោយ

ក្រាហ្វិក ១១.៦ ៖.

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល

ក្រាហ្វិក ១១.៧ ៖ .

មានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត និងមានរោគសញ្ញា/រោគវ ិនិចឆ័យ
្ ជំងឺកាមរោគ ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សា

ក្រាហ្វិក ១១.៨ ៖ .

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពីកុមារភាព រាយការណ៍

ក្រាហក
្វិ ១១.៩ ៖ .

វ ិបតផ
្តិ វចិ
្ត ម្រិតស្រាល និងធ្ងនធ
ិ សាផ្វកាយពីកុ
មារភាព តាមការរាយការណ៍
់ រ្ង ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហង្
លូ្ តក
លូ

ក្រាហ្វិក ១១.១០ ៖ .

ការផឹកគ្រឿងស្រវ ឹង និងជក់បារ ីក្នុងអំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃមុន ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
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រាយការណ៍ដោយ

		ក្មេងប្រុសអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ.................................................................................................១២៧
		

ផ្លូវកាយពីកុមារភាព រាយការណ៍ដោយស្រ្តីអាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ................................................. ១៣០
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ខែមុនដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
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ក្រាហ្វិក ១១.១២ ៖.

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយក្មេងស្រី
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ក្រាហ្វិក ១១.១៣ ៖.

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ តក
្ត ម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធរ្ង ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយក្មេងប្រុស

		

អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ................................................................................................................ ១៣៥

ក្រាហ្វិក ១១.១៤ ៖ .

ការបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា
្
ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព រាយការណ៍

ក្រាហ្វិក ១១.១៥ ៖.

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ តក
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វ ិបត្តិផលូវចិ
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អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ.................................................................................................................១៤៤

វគ្គទី ១២ ៖.
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ក្រាហ្វិក ១២.១ ៖ .

ឥរ ិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាលពី ១២ ខែមុនរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី ១៩

		

រកមេរោគអេដស៍

		ដល់ ២៤ ឆ្នាំ................................................................................................................................... ១៤៧

ក្រាហ្វិក ១២.២ ៖ ការមានដៃគូរម
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ការរាយការណ៍ដោយបុរសអាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ................................................................. ១៤៧

ក្រាហ្វិក ១២.៣ ៖ .

មូលហេតុនៃការមិនធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់

		

២៤ ឆ្នាំ............................................................................................................................................១៥២

ក្រាហ្វិក ១២.៤ ៖ .

មូលហេតុនៃការមិនធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣

វគ្គទី ១៣ ៖.

ភាពងាយរងគ្រោះ

ក្រាហ្វិក ១៣.១ ៖ .

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព និងកំព្រាឪពុកម្តា យ រាយការណ៍ដោយស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់

		ដល់ ១៧ ឆ្នាំ....................................................................................................................................១៥២

		

២៤ ឆ្នាំ............................................................................................................................................១៥៥

ក្រាហ្វិក ១៣.២ ៖ .

អាយុរបស់មេគ្រួសារ

ក្រាហ្វិក ១៣.៣ ៖ .

អាយុរបស់មេគ្រួសារ និងការទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សាដែលរាយការណ៍ដោយកុមារា អាយុពី ១៣

ក្រាហ្វិក ១៣.៤ ៖ .

ទំ ហំគ្រួសា រ និ ង ការទទួ ល រងអំ ព �ើ ហិ ង្ សាដែលរាយការណ៍ ដោយក្មេងស្រីអាយុពី ១៣

ក្រាហ្វិក ១៣.៥ ៖.

ទំ ហំគ្រួសា រ និ ង ការទទួ ល រងអំ ព �ើ ហិ ង្ សាដែលរាយការណ៍ ដោយកុ មា រាអាយុ ចា ប់ ពី ១៣

វគ្គទី ១៤ ៖.

ឥរិយាបថចំពោះយេនឌ័រ និងអំព�ើហិង្សា

ក្រាហ្វិក ១៤.១ ៖.

ការយល់ស្របថាអំ ព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពានល�ើ ប្ដី /ប្រពន្ធ គឺ ជាទង្វើ ដែលអាចទទួ លយកបានមិ នថាក្នុងកាលទេស

តាមការទទួលរងអំព�ើហិង្សាដែលរាយការណ៍ដោយក្មេងស្រីអាយុចពី

១៣

		ដល់ ១៧ ឆ្នាំ....................................................................................................................................១៥៦

		ដល់ ១៧ ឆ្នាំ................................................................................................................................... ១៥៧
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		ដល់ ១៧ ឆ្នាំ .................................................................................................................. ១៥៨

		

ណាមួ យ ឬច្រើ ន រាយការណ៍ ដោយស្រ្តី និ ង បុរសអាយុ ចា ប់ ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និ ង កុ មា រអាយុពី១៣

ក្រាហ្វិក ១៤.២ ៖.

ការទទួ ល ស្គា ល់ ថា

		ដល់ ១៧ ឆ្នាំ .................................................................................................................. ១៦១
		

		

កាលៈទេសៈណាមួ យ

ឬជាច្រើ ន នៃភាពលម្អ ៀ ងផ្នែកយេនឌ័ រ ចំ ពោ ះការប្រព្រឹត្តិ

ផ្លូ វភេទ និ ង អំ ព �ើ ហិ ង្ សាពីដៃគូ សនិ្ទ្ធ ស្នា ល គឺ អា ចទ្រាំទ្រទទួ ល យកបាន តាមការរាយការណ៍ ដោយស្រ្តី
និ ង បុរសអាយុ ចា ប់ ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និ ង កុ មា រអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ . ............................ ១៦២

ក្រាហ្វិក ១៤.៣ ៖.ធ្លាប់ បា នពាក់ ព័ ន្ធ នឹ ង ការប្រព្រឹត្ត អំ ព �ើ ហិ ង្ សាផ្លូ វភេទ ឬអំ ព �ើ ហិ ង្ សាផ្លូ វកាយល�ើ ដ ៃគូ ឬប្ដី/ប្រពន្ធ ប ច្ចុប្បន្ន

		

ឬប្ដី/ប្រពន្ធ ពី មុ ន តាមការរាយការណ៍ ដោយអ្ន ក តបសម្ភា សន៍ អា យពី ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ..............១៦៣

ក្រាហ្វិក ១៤.៤ ៖.ធ្លាប់ ពា ក់ ព័ ន្ធ នឹ ង ការប្រព្រឹត្តិ អំ ព �ើ ហិ ង្ សាពីដៃគូ សនិ្ ទ្ធ ស្នា លដោយសារការទទួ ល រងអំ ព �ើ ហិ ង្ សាផ្លូ វកាយពី

		

កុ មា រភាព តាមការរាយការណ៍ ដោយស្រ្តី និ ង បុរសអាយុ ចា ប់ ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ...................១៦៣

ក្រាហ្វិក ១៤.៥ ៖ .ធ្លាប់ បា នចូ ល រួម ក្នុ ងការប្រព្រឹត្តិ អំ ព �ើ ហិ ង្ សាពីដៃគូ រួម ភេទ តាមការរាយការណ៍ ដោយកុ មា រអាយុពី ១៣

		ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែ លធ្លាប់ ទ ទួ ល រងអំ ព �ើ ហិ ង្ សាផ្លូ វកាយ.................................................................. ១៦៤

បញ្ជីតារាង
វគ្គទី ៣ ៖ .លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
តារាង ៣.១ ៖ .

ការបែងចែកភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៍ជាស្ត្រី និងបុរស តាមក្រុមអាយុ. ........................................... ៥៥

តារាង ៣.២ ៖ .

ការបែងចែកភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៍ជា ស្ត្រី និងបុរសតាមស្ថានភាពអប់រ ំ...................................... ៥៦

តារាង ៣.៣ ៖ .

ការបែងចែកភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏តាមអាយុរបស់មេគ្រួសារ......................................................៥៧

តារាង ៣.៤ ៖.

ការបែងចែកភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាបុរស និងស្ត្រីតាមស្ថានភាពគ្រួសារ...................................៥៧

តារាង ៣.៥ ៖ .

ការបែងចែកភាគរយនៃធនធានសេដ្ឋកិចគ្
្ច រួសារនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏តាមភេទប្រុស-ស្រី ..................... ៥៨

តារាង ៣.៦ ៖ .

ការបែងចែកភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាស្ត្រី និងបុរស តាមស្ថានភាពការងារ.................................. ៥៩

វគ្គទី  ១១  ៖ .ផលប៉ះពាល់ល�ើសុខភាពពីអំព�ើរំលោភបំពាន និងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព
តារាង ១១.១ ៖ .
		

សុ ខ ភាពផ្លូ វកាយ សុ ខ ភាពផ្លូ វចិ ត្ត និ ង ការប្រើប្រាស់ គ្រ ឿងញ�ៀន ដែលបណ្តា លមកពីការទទួ ល រង

ការរ លោ
ំ
ភបំ ពា នផ្លូ វភេទពីកុ មា រភាព តាមការរាយការណ៍ ដោយស្រ្តី និ ង បុរសអាយុ ចា ប់ ពី ១៨ ដល់

		

២៤ ឆ្នាំ............................................................................................................................................១២១

តារាង ១១.២ ៖.

សុ ខ ភាពផ្លូ វកាយ សុ ខ ភាពផ្លូ វចិ ត្ត និ ង ការប្រើប្រាស់ គ្រ ឿងញ�ៀន ដែលបណ្តា លមកពីការទទួ ល រងការ

		

រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារប្រុស-ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ..........១២៥

តារាង ១១.៣ ៖ .

សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដែលបណ្តា លមកពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សា

		

ផ្លូវកាយពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ...............១២៨

តារាង ១១.៤ ៖ .

សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដែលបណ្តា លមកពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សា

		

ផ្លូវកាយ តាមការរាយការណ៍ដោយក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ................១៣២

តារាង ១១.៥ ៖ .

សុ ខភាពផ្លូវកាយ សុ ខភាពផ្លូវចិ ត្ត និ ងការប្រើប្រាស់ គ្រឿងញ�ៀន ដែលបណ្តា លមកពីការទទួ លរងអំ ព�ើ

		

ហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ. ....... ១៣៦

តារាង ១១.៦ ៖ .

សុ ខភាពផ្លូវកាយ សុ ខភាពផ្លូវចិ ត្ត និ ងការប្រើប្រាស់ គ្រឿងញ�ៀន ដែលបណ្តា លមកពីការទទួ លរងអំ ព�ើ

		

ហិង្សាផ្លូវចិត្ត តាមការរាយការណ៍ដោយក្មេងប្រុស-ស្រី អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ..............................១៤០

វគ្គទី ១២ ៖.

ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងចំណេះដឹងពីមេរោគអេដស៍ និង ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាម

តារាង ១២.១ ៖.

ចំណេះដឹង និងឥរ ិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និង

		

រកមេរោគអេដស៍

		បុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ...................................................................................................១៤៨
តារាង ១២.២ ៖.

ចំណេះដឹង និងឥរ ិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារប្រុស-

		ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ...................................................................................................១៤៩

តារាង ១២.៣ ៖ .

ចំណេះដឹង និងឥរ ិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

ដោយសារការទទួលរងការរ ំលោភ

		បំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ........១៥០
តារាង ១២.៤ ៖ .

ចំណេះដឹង និងឥរ ិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

ដោយសារការទទួលរងការរ ំលោភ

		បំពានផ្លូវភេទ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារ ី និងកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ.....................១៥១
វគ្គទី ១៣ ៖.

ភាពងាយរងគ្រោះ

តារាង ១៣.១ ៖ .

ស្ថានភាពកំព្រាឪពុកម្តា យពីកុ មារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និ ងបុរសអាយុ ចាប់ ពី ១៨ ដល់

		

២៤ ឆ្នាំ............................................................................................................................................១៥៤

តារាង ១៣.២ ៖.

ស្ថានភាពកំព្រាឪពុកម្តា យ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ..................១៥៥

បញ្ជីប្រអប់
តារាង ១.១ ៖.

ការប្ដេ ជ្ញា ចិ ត្តជាអន្ត រ ជាតិ ពា ក់ ព័ ន្ធ នឹ ង កិ ច្ច កា រពារ និ ង ទប់ ស្កា ត់ អំ ព �ើ ហិ ង្ សាដែលអនុ ម័ ត ដោយ

		ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ..................................................................................................... ៣៨
តារាង ១.២ ៖ .

គណៈកម្ម កា រដឹ ក នាំ កិ ច្ច កា រសិ ក្ សាស្រាវជ្រាវស្តី ពី អំ ព �ើ ហិ ង្ សាល�ើ កុ មា រនៅកម្ពុជា ..............................៤៣

តារាង ៤.១ ៖ .

ការទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងផលប៉ះពាល់...................................................................... ៦៩

តារាង ៥.១ ៖ .បទពិសោធន៍ និងផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ......................................................................... ៧៧
តារាង ៦.១ ៖ .បទពិ សោធន៍ និ ងផលប៉ះពាល់ នៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត. .........................................................................៨៣
តារាង ៩.១ ៖ .

ទីកន្លែងដែលកុមារ និងយុវជនយល់ថាមានសុវត្ថិភាព និងងាយរងគ្រោះ............................................១០៥

តារាង ១០.១ ៖ .

ឥរ ិយាបថក្នុងការស្វែងរកសេវា.........................................................................................................១១៨

តារាង ១៤.១ ៖ .

ឥរយា
ិ បថចំ ពោះយេនឌ័ រ និ ងអំ ព�ើ ហិង្សា.........................................................................................១៦៥

ព័ត៌មានអំពីការបោះពុម្ព និងអនុសាសន៏សម្រាប់គុណកថា
ការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពី អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ

និ ង

័ ក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មនុ ស្សវយ

ត្រូវបានដឹ កនាំ ដោយ

គណៈកម្មការស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ដែលដឹកនាំដោយក្រសួងកិច្ចការនារ ី និង ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិ

សម្បទា រួមទាំងក្រសួង និងភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗ មកពីសុខុមាលភាពសង្គម ប្រពន្ធ័ច្បាប់ នគរបាល អប់រ ំ សុខាភិបាល
ទេសចរណ៏ ការងារ និងផ្នែកសាសនា និងមានការចូលរួមប្រជុំយ៉ា ងទ�ៀងទាត់ ពីសំណាក់ភ្នា ក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិ និងអង្គការ

ក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ មានការសម្របសម្រួលដោយអង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា ដោយមានជំនួយ

និងការណែនាំបចេ្ចកទេសមកពីផ្នែកបង្កា អំព�ើហិង្សារបស់ មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យនិងបង្កា រជំងឺ (CDC)
ក្រសួងផែនការ ។

និងវ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិរបស់

ថវ ិការសំរាប់អនុវត្ត និងសម្របសម្រួលកិចកា
្ច រស្រាវជ្រាវនេះផ្តលដោ
់ យមូលនិធអ
ិ ង្គការសហប្រជាជាតិដ�ម
ើ ្បីកមា
ុ រ (យូនីសេហ្វ)

និង មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងការបង្កា រជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរ ិក ។

អនុសាសន៏សម្រាប់គុណកថា
ក្រសួ ងកិ ច្ចការនារ ី អង្គការយូ នីសេហ្វប្រចាំ នៅកម្ពុជា មជ្ឍមណ្ឌលត្រួតពិ និត្យជំ ងឺនិងកិ ច្ចបង្កា រ របស់សហរដ្ខអាមេរ ិក។

ើ នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសពី
តី្ អំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។ ក្រសួងកិចកា
្ច រនារ ី
របកគំហ�ញ

ឆ្នាំ ២០១៤។

របកគំហ�ើញ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៏នេះ គឺជារបស់អ្នកនិពន្ធ និងមិនតំណាងពីគោលជំហរផ្លូវការរបស់

មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដ�ើម្បីកុមារ (យូនីសេហ្វ) និង មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងការបង្កា រជំងឺ (ស៊ីឌីស៊ី) ឡ�ើយ។

ិ គ និ ង ថ្លឹងថ្លែងទិ ន្នន័យ ដ�ើ ម្បីជាជំ នួយដល់ របាយការណ៏នេះ និ ងបានពិ គ្រោះជាមួ យ
អ្នកនិ ពន្ធរបស់ ស៊ី ឌីស៊ី បានវភា

រដ្ឋាភិ បាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំ ពី យុទ្ធសាស្រ្តដែលផ្អែកល�ើភស្តុតាងក្នុងការបង្កា រអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ

និ ង

័ ។
យុវវយ

រាល់អនុសាសន៏ទាំងឡាយមានក្នុងឯកសារនេះជុំវ ិញការវ ិភាជន៏ថវ ិការ និង ការផ្លា ស់ប្តូរតាមលក្ខន្តិកៈច្បាប់គឺជាអនុសាសន៏របស់

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងមិនឆ្លុះបញ្
ចា ំងពីការឯកភាពរបស់ស៊ីឌីស៊ី ឬ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ខអាមេរ ិកទេ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ
ការដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការគាំទ្រ

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស
ក្រសួងកិច្ចការនារ ី

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

វ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ
ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា
ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងទេសចរណ៍
ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ក្រសួងយុត្តិធម៌

ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដា លវ ិជ្ជាជីវៈ
ក្រសួងព័ត៌មាន

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពជាដ�ើម្បីកុមារ

អាជ្ញារធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍

មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដ�ើម្បីកុមារប្រចាំនៅកម្ពុជា

ដៃគូ

មជ្ឈមណ្ឌលបង្កា រ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក

ការ ិយាល័យអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងក�ើត និងប៉ា ស៊ីហ្វិក

អង្គការ គម្រោងដៃគូសម្រាប់កិច្ចបង្កា រនិងទប់ស្កាត់
កម្មវ ិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ

មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក

កម្មវ ិធីរម
ួ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីមេរោគ និងជំងឺអេដស៍

ទីភ្នា ក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរ ិក
អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា
អង្គការជំហានដំបូង

អង្គការសង្រ្គោះកុមារកម្ពុជា

អង្គការផ្លា នអន្តរជាតិ

អង្គការទស្សនពិភពលោកនៅកម្ពុជា

អង្គការមិត្តសំឡាញ់អន្តរជាតិនៅកម្ពុជា

អ្នកសម្របសម្រួលការសិក្សាស្រាវជ្រាវ នៃអង្គការយូនីសេហ្វ
ស៊ូអាដ អាល់ ហិបហ្ស៊ី ប្រធានផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ

ណាអូមី ណាចហូវថ៏ មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ

ជា ប៊ុនធី ជំនួយការកម្មវ ិធីកិច្ចការពារកុមារ

ម៉ា រ ីចា ដឺវ ីន មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ

ខាលី វ ីដឺរ ីដច៍ មន្រ្តីឯកទេសផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ

រតនៈ ជីវ ិត មន្រ្តីឯកទេសផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ

រូត ហ្វឺក មន្រ្តីឯកទេសផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ

ផ្លុង ឆាយ៉ា មន្រ្តីឯកទេសផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ
សូ សិរ ីវឌ្ឍនា មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ
ភោគ សុភា មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ

មាស ម៉ូលីកា មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
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ការណែនាំ និងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស

ការតាក់តែងការស្រាវជ្រាវ ការរ�ៀបចំពិធីសារ និងការអនុវត្ត

ខាលី វ ីដឺរ ីដច៍ មន្រ្តីឯកទេសផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វ

ស៊ូអាដ អាល់ ហិបហ្ស៊ី ប្រធានផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វកម្ពុជា
ណាអូមី ណាចហូវថ៏ មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វកម្ពុជា

ដាយអិនណា ស្វេលស៏ ទីប្រឹក្សាកម្មវ ិធីកិច្ចការពារកុមារ ការ ិយាល័យ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងក�ើត និងប៉ា ស៊ីហ្វិក

អាម៉ា លី ម៉ា ក់ខយ មន្រ្តីឯកទេសផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ ការ ិយាល័យអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងក�ើត និងប៉ា ស៊ីហ្វិក

វ៉ េរន
ូ ៉ ីកា លី (អ្នកឯកទេសផ្នែកជម្ងឺឆ្លង របស់ មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រនិងត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក

ជូលីយេត លី អ្នកឯកទេសផ្នែកជម្ងឺឆ្លងរបស់ មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រនិងត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក

ឡូរ៉ា ច�ៀង អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកឥរ ិយាបទរបស់ មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រនិងត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក
ជេម មឺកស៊ី អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកឥរ ិយាបទរបស់ មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រនិងត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក

វិទ្យស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ

លោកជំទាវ ហង់ លីណា អគ្គនាយកវ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ

លោក ថី ឃាម ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិប្រជាសាស្ត្រ ជំរ�ឿន និងអង្កេតវ ិទ្យស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ

លោក សាំង ឡងឌី ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវ ិទ្យា ទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវ ិទ្យា វ ិទ្យាស្ថានជាតិ ស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ
លោក ទិត វង្ស ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិសង្គមកិច្ច វ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ

ក្រុមបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ផ្នែកបង្ការអំព�ើហិង្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរិក, អាត្លង់តា

នីក ហ្សាដ អ្នកឯកទេសផ្នែកជម្ងឺឆ្លងរបស់ មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រនិងត្រួតពិនិត្យជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក

រេហ្សីម៉ា ម៉ា ហិនដ្រា ទីប្រឹក្សាសុខភាពសាធារណៈ

ជូលីយេត លី អ្នកឯកទេសផ្នែកជម្ងឺឆ្លងរបស់ មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក
អូសេ ល្វី កាឡូសាម៉ា អ្នកដំឡ�ើងកម្មវ ិធីកុំព្យុ ទ័រ

អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

អេឡែន មីណូទី នាយិកាអង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

ម៉ា ង ចិន្តា , អ៊ុក ប៊ុនធ�ឿន, តេង សំអាត, មិន ធារ៉ា
អង្គការជំហានដំបូងកម្ពុជា

លោក អាឡាស្ទែរ ហ៊ីលតុន ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស អង្គការជំហានដំបូងកម្ពុជា

គង់ សុខែម, នោង សុជាតិ, ប្រាក់ ចាន់គ្រឹស្នា, អ៊ីម ស្រីថា, ស៊ុយ គន្ធា , យុង ចាន់ថា

ផល ឧត្តមសម្បត្តិ, ហេង សុខា, សាំង សុភាព, យាំ ចំរ� ើន

ក្រុមចុះបញ្ជី និងធ្វើផែនទី

ផ្នែកបង្ការអំព�ើហិង្សា មជ្ឍមណ្ឌលបង្ការ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរិក, អាត្លង់តា 

វ៉ េរន
ូ ៉ ីកា លា អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក

ជូលីយេត លី អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់ មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក

វិទ្យស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ

លោក ថី ឃាម ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិប្រជាសាស្ត្រ ជំរ�ឿន និងអង្កេតវ ិទ្យស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ

លោក សាំង ឡងឌី ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវ ិទ្យា ទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន វ ិទ្យាវ ិទ្យស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ

លោក ទិត វង្ស ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិសង្គមកិច្ច វ ិទ្យស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ប្រធានក្រុមចុះប្រមូលទិន្នន័យជាស្រ្តី

អូន ឡែន, ប៊ូ ស្រីលុន, ម៉ៅ វណ្ណ ន�ឿន, ហង់ ផល្លី, ជុំ ពុទ្ធីវណ្ណ , រស់ ប៊ុនដាណេ, ជឹម សាយ៉ុត

ប្រធានក្រុមចុះប្រមូលទិន្នន័យជាបុរស

យឹម សុធា, ស៊ិន សេរ ីវុឌ្ឍ, ជា គង់, ឡាយ សុផាត, ឈុន សៅវ ី, ឡិញ ហ�ៀង, សោម បូនី, ម៉ក់ សុវ ិជ្ជា

មន្ត្រីសម្ភាសន៍ជាស្ត្រី 

ប៊ុត សីហា, អូន សុគន្ធា , ផល គន្ធា , ប៊ុត ធីតា, ផល ចាន់ធួន, ចាន់ សេរ ី, ជួន សេរ ីរ ័ត្ន, ស្រ៊ន សុខអូន

មាស លីនសៅសង្វា រ, ចាន់ អេឡែន, ខុន ណារ៉ែន, ហេង ម៉ា ឡា, ប៉ុល សុភា, ពិន តិត្យនីតា, នូ ថាវ ី

ម៊ី សុខន្តី, គីម សុគន្ធា វ ី, ជន ផល្លី, សុខ ចាន់ថេត, រស់ ប៊ុនដាណេ, ចាន់ ផានី, អ៊ុក មរកត, ណៃ សីហា

អ៊ួន លីនដា, ម៉េង ម៉ា រុត, ស�ឿ សាម៉េត, ហង្ស ចរ ិយា, ខ�ៀវ សុខខេង, ប្រាជ្ញ ទេពចារ៉ា ក់

មាស លីនមុននីរ្ ័ត្ន, ម៉ែន តុលា, ស្រី ផនសុខា, ញ៉ែម ស្រី, ហ៊ុន ផានី

មន្ត្រីសម្ភាសន៍ជាបុរស

ម៉ៅ ចិត្រា, ហេង សោភ័ណ, សេង ឈុនលាង, ម៊ឹង យុត្តស័ក, សាមាន ច័ន្ទមានិត, ភោគ វ ិសាល, ឃុន រត្តនា, ឃុន ច័ន្ទណារ ិទ្ធ,
៉ុ , ចាន់ នីប៉ូល, ស៊ា ង រ ិទ្ធិ, ចាប សុវណ្ណ មករា, វ៉ា ត ត្ថារ៉ា , យឹម សុធារ ី, ហ៊ា ង សុវ ិទ្យា, នូ ភិរណ
ុ
, ឆោម ពិសិដ្ឋ,
វង់ វុទ្ឍី, ស៊ុន ប៊ុនរង

ម៊ឹង ទិត្យារ ័ត្ន, សាត រុន, ឡាយ សុភាព, ហ៊ី គីមគ្រី, ម៉េត សោភ័ណ, អ៊ូន ចំរ� ើន, ប៊ុន ថា, ស៊ឹម សុជាតិ, សាមុត សុទ្ធថា, ឃុន

គឹមស្រ៊ី, រស់ វណ្ណ ទ្រី, ផាត វណ្ណ រ ិទ្ធ, ឃឹម ច័ន្ទរ ិទ្ធី, អ៊ូ សុផែន, នួន និស្ស័យកុសល, ហ៊ា ន ញញែម, សេង ចិន្តា , រ�ឿន គឹមស្រេង,

ថោង វ៉ា ន់ដេត, លាង ហូរ, ភោគ សុភា, អ៊ិន ញ៉េន, ស ទ្រី

ផ្នែកបញ្ចូលទិន្នន័យ និងវិភាគទិន្នន័យ
ប្រធានក្រុមបញ្ចូលទិន្នន័យ

លោក សាំង ឡងឌី ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវ ិទ្យា ទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន វ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ
លោក អូសេ ល្វី កាឡូសាម៉ា អ្នកកម្មវ ិធីកុំព្យុ ទ័រ

ការវិភាគទិន្នន័យ

វ៉ េរន
ូ ៉ ីកា លា អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់ មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក

ជូលីយេត លី អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក

ដឺមី អាដឺឌីនសេវូ ៉ អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់មជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រនិងត្រួតពិនិត្យជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក

ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព

ការតាក់តែងការសិក្សា ការរ�ៀបចំពិធីសារ និងការអនុវត្ត

ចូ ខេប្រ៊ីន ទីប្រឹក្សា របស់អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា

ស៊ូអាដ អាល់ ហិបហ្ស៊ី ប្រធានផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ

ណាអូមី ណាចហូវថ៏ មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ

ដាយអិនណា ស្វេល ទីប្រឹក្សាកម្មវ ិធី កិច្ចការពារកុមារការ ិយាល័យអង្គការយូនីសេហ្វ ប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងក�ើត និងប៉ា ស៊ីហ្វិក

ដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព

ចូ ខេប្រ៊ីន ទីប្រឹក្សា របស់អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា

អេឡែន មីណូទី នាយិកាអង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

អ្នកសម្របសម្រួល

អ៊ុក ប៊ុនធ�ឿន, អ៊ុង វត្តី, សាន សុគន្ធា , ម៉ា ង ចិន្តា , ភោគ សុភា, រតនៈ ជីវ ិត, មាស ម៉ូលីកា

អ្នកធ្វើកំណត់ហេតុ

មឹង ទិត្យារ ័ត្ន, អូន សុគន្ធា

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
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ការចុះទៅសហគមន៍

លោក ថី ឃាម ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិប្រជាសាស្ត្រ ជំរ�ឿន និងអង្កេតវ ិទ្យស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ

ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ

លីវ ទូចវាសនា, ទូច មិនា, ម�ឿង ថា, សាត រុន

ក្រុមឆ្លើយតបថ្នាក់ជាតិ

ការពិនិត្យ និងរ�ៀបចំផែនការឆ្លើយតប

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បាទា

ខាលី វ ីដឺរ ីដច៍ មន្រ្តីឯកទេសកម្មវ ិធីកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វ

អេឡែន មីណូទី នាយិកា អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

អាឡាស្ទែរ ហ៊ីលតុន ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអង្គការជំហានដំបូងនៅកម្ពុជា

រេហ្សីម៉ា ម៉ា ហិនដ្រា ទីប្រឹក្សាសុខភាពសាធារណៈ របស់ស៊ីឌីស៊ី

អ្នកសម្របសម្រួលការបញ្ជូន

អេឡែន មីណូទី នាយិកា អង្គការសេវាសង្គមកចិច្ចកម្ពុជា

អាឡាស្ទែរ ហ៊ីលតុន ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអង្គការ ជំហានដំបូងនៅកម្ពុជា

អ្នកផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់

ហេង ស្រី, ប៉ុក សែម, ម៉េង ចិន្តា , ខែម វុទ្ធី, សាន សុគន្ធា , ម៉ា ង ដារា, គង់ សុខែម, នោង សុជាតិ, ប្រាក់ ច័នគ្រឹះ
្ទ
ស្នា, អ៊ិម ស្រីថា

ស៊ុយ គន្ធា , យុង ចាន់ថៅ, ផល ឧត្តមសម្បត្តិ, ហេ សុខា, សាំង សុភាព

អ្នកសរសេររបាយការណ៍

ចូ ខេប្រ៊ីន) ទីប្រឹក្សា របស់អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅនៅកម្ពុជា

ណោមី ណេចូហ្ថ មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជា

រតនៈ ជីវ ិត មន្រ្តីឯកទេសផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជា

នីគី វ� ើឌ ជំនួយការផ្នែកស្រាវជ្រាវ ស៊ីឌីស៊ី

វ៉ េរន
ូ ៉ ីកា លី អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លង របស់ ស៊ីឌីស៊ី

ជូលីយេត លី អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លង របស់ ស៊ីឌីស៊ី

ឡូរ៉ា ច�ៀង អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកឥរ ិយាបទរបស់ ស៊ីឌីស៊ី
មីសែល ហ៊ីន អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកឥរ ិយាបទរបស់ ស៊ីឌីស៊ី

ជេម មឺស៊ី អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកឥរ ិយាបទរបស់ ស៊ីឌីស៊ី

ហាវវ� ើឌ ក្រេស្ស) អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកឥរ ិយាបទរបស់ស៊ីឌីស៊ី

ដឺមី អាដឺឌីនសេវូ ៉ អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លង របស់ ស៊ីឌីស៊ី

សកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងរបកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

គណៈកម្មការដឹកនាំ
ដៃគូរបស់គណៈកម្មការដឹកនាំ

ការ ិយាល័យ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជា
មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ និងកិច្ចបង្កា រ
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
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នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

អ្នកធ្វើកំណត់ហេតុ

មឹង ទិត្យារ ័ត្ន, អូន សុគន្ធា

ការចុះទៅសហគមន៍

លោក ថី ឃាម ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិប្រជាសាស្ត្រ ជំរ�ឿន និងអង្កេតវ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ

ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ

លីវ ទូចវាសនា, ទូច មិនា, ម�ឿង ថា, សាត រុន

ក្រុមឆ្លើយតបថ្នាក់ជាតិ

ការពិនិត្យ និងរ�ៀបចំផែនការឆ្លើយតប

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បាទា

ខាលី វ ីដឺរ ីដច៍ មន្រ្តីឯកទេសកម្មវ ិធីកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វ

អេឡែន មីណូទី នាយិកា អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

អាឡាស្ទែរ ហ៊ីលតុន ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអង្គការជំហានដំបូងនៅកម្ពុជា

រេហ្សីម៉ា ម៉ា ហិនដ្រា ទីប្រឹក្សាសុខភាពសាធារណៈ របស់ស៊ីឌីស៊ី

អ្នកសម្របសម្រួលការបញ្ជូន

អេឡែន មីណូទី នាយិកា អង្គការសេវាសង្គមកចិច្ចកម្ពុជា

អាឡាស្ទែរ ហ៊ីលតុន ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអង្គការ ជំហានដំបូងនៅកម្ពុជា

អ្នកផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់

ហេង ស្រី, ប៉ុក សែម, ម៉េង ចិន្តា , ខែម វុទ្ធី, សាន សុគន្ធា , ម៉ា ង ដារា, គង់ សុខែម, នោង សុជាតិ, ប្រាក់ ច័ន្ទគ្រឹះស្នា, អ៊ិម ស្រីថា

ស៊ុយ គន្ធា , យុង ចាន់ថៅ, ផល ឧត្តមសម្បត្តិ, ហេ សុខា, សាំង សុភាព

អ្នកសរសេររបាយការណ៍

ចូ ខេប្រ៊ីន) ទីប្រឹក្សា របស់អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅនៅកម្ពុជា

ណោមី ណេចូហ្ថ មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជា

រតនៈ ជីវ ិត មន្រ្តីឯកទេសផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជា

នីគី វ� ើឌ ជំនួយការផ្នែកស្រាវជ្រាវ ស៊ីឌីស៊ី

វ៉ េរន
ូ ៉ ីកា លី អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លង របស់ ស៊ីឌីស៊ី

ជូលីយេត លី អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លង របស់ ស៊ីឌីស៊ី

ឡូរ៉ា ច�ៀង អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកឥរ ិយាបទរបស់ ស៊ីឌីស៊ី
មីសែល ហ៊ីន អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកឥរ ិយាបទរបស់ ស៊ីឌីស៊ី

ជេម មឺស៊ី អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកឥរ ិយាបទរបស់ ស៊ីឌីស៊ី

ហាវវ� ើឌ ក្រេស្ស) អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកឥរ ិយាបទរបស់ស៊ីឌីស៊ី

ដឺមី អាដឺឌីនសេវូ ៉ អ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺឆ្លង របស់ ស៊ីឌីស៊ី

សកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងរបកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
គណៈកម្មការដឹកនាំ

ដៃគូរបស់គណៈកម្មការដឹកនាំ

ការ ិយាល័យ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ និងកិចបង្កា
្ច
រ

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
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ើ ង
ិ សា
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ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមន័យ
១. អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ៖
អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទត្រូវបានកំណត់និយមន័យថា រាប់បញ្ចូលរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងការកេងប្រវ ័ញ្ច

ផ្លូវភេទកុមារ។ ចំណុចនេះ គ្របដណ្តប់ទៅល�ើកម្រងនៃបទល្មើសមួយចំនួន រួមមានដូចជា សកម្មភាពរួមភេទបានសម្រេចដែល
គ្មានការយល់ព្រម (ឧ. ការរ ំលោភសេពសន្ថវៈ) ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដែលគ្មានការយល់ព្រម ការប៉ះពាល់ផលូវភេទបែបរ
្
ំលោភបំពាន

ភបំ ពានផ្លូវភេទដែលពុំ មានការប៉ះពាល់ (ឧ. ការប្រព្រឹត្តអំព�ើ ហិង្សា
(ឧ. ការប៉ះពាល់ដែលគេមិ នចង់ ឱ្យប៉ះពាល់) និ ងការរលោ
ំ

ិ៍ ្ត
ផ្លូវភេទដោយមានការគំ រាមកំ ហែង ការបង្ហាញកេរភេទ
ការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទតាមរយៈពាក្យសម្តី)។ ចំ ណុចនេះ ក៏ រាប់ បញ្ចូល
ផងដែរនូវការលួងលោម ឬ ការបង្ខិតបង្ខំកុមារឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទខុសច្បាប់ ឬ សកម្មភាពផ្លូវភេទដែលបង្ករគ្រោះថ្នាក់

ដល់ចិត្តសាស្រ្តរបស់កុមារ ការកេងប្រវ ័ញ្ចកុមារនៅក្នុងពេស្យាកម្ម ឬ ការអនុវត្តន៍ផ្សេងទ�ៀតដែលខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទ

ព្រមទាំងការកេងប្រវ ័ញ្ចកុមារនៅក្នុងការសម្តែង និងផលិតសម្ភារៈអាសអាភាស។ នៅក្នុងការអង្កេតនេះ យ�ើងបានធ្វើការសាកសួរ
អំពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទចំនួន៤ប្រភេទ និងការកេងប្រវ ័ញ្ចផ្លូវភេទចំនួន ៤ប្រភទ ដែលមានជាអាទិ៍ៈ
១.១

ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ត្រូវបានកំណត់និយមន័យ រួមមានដូចខាងក្រោម ៖
		

ការប៉ះពាល់ផ្លូវភេទដែលគេមិនមិនប្រាថ្នា  ៖ ប្រសិនប�ើមានបុរស ឬ ស្ត្រីណាម្នា ក់ ធ្លាប់ប៉ះពាល់អ្នកតបសម្ភាសន៏កនុ្ងន័យ

		

ផ្លូវភេទ ដោយគ្មានការអនុ ញ្ញាតពីពួ កគេ ប៉ុន្តែបុគ្គលនោះមិ នបានព្យាយាម និ ង បង្ខំអ្នកផ្តល់ចម្លើ យឱ្យរួមភេទក្នុង
ទម្រង់ណាមួយឡ�ើយ។

		

ណាមួយ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីពួកគេ ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេច។

		

ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដែលគេមិនប្រាថ្នា  ៖
ការរួមភេទដោយបង្ខំល�ើរាងកាយ្នា  ៖

ប្រសិនប�ើ នរណាម្នា ក់ ធ្លាប់ព្យាយាមរួមភេទជាមួ យអ្នកតបសម្ភាសន៏ កនុ្ងទម្រង់

ប្រសិនប�ើ នរណាម្នា ក់ ធ្លាប់បង្ខំល�ើរាងកាយរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៏ ឱ្យរួមភេទក្នុង

ទម្រង់ណាមួយ មិនចំពោះថាអ្នកតបសម្ភាសន៏បានប្រឆាំងតបត ឬ មិនបានតបតវ ិញឡ�ើយ។

ការដាក់សម្ពាធឱ្យរួមភេទ  ៖ ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់ធ្លាប់ដាក់សម្ពា ធទៅល�ើអ្នកតបសម្ភាសន៏ តាមរប�ៀបមួយដែលមិន

		មែនជាការដាក់សម្ពា ធទៅល�ើរាងកាយដ�ើម្បីឱ្យរួមភេទក្នុងទម្រង់ណាមួយដែលពួកគេមិនប្រាថ្នា ប៉ុន្តែការរួមភេទបាន
		ក�ើតឡ�ើង។ នៅពេលដែលនរណាម្នា ក់ផ្តល់សម្ពា ធទៅល�ើបុគ្គលម្នា ក់ទ�ៀតឱ្យរួមភេទ វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាព

		
១.២

ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ

	ប្រសិនប�ើមាន នរណាម្នា ក់ធ្លាប់បានឲ្យប្រាក់ អាហារ អំណោយ ឬការអនុគ្រោះណាមួយដល់អ្នកតបសម្ភាសន៏ ដ�ើម្បី

		
១.៣

មួយចំនួនដូចជា ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬ ការបោកបញ្ឆោ ត បុគ្គលដទៃទ�ៀតឱ្យរួមភេទ។

បានរួមភេទ ឬសម្តែងសកម្មភាពផ្លូវភេទក្នុងទម្រង់ណាមួយជាមួយនឹងពួកគេ។

អំព�ើហិង្សា ឬការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទដោយគ្មានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់

	ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់ធ្លាប់ធ្វើឱ្យអ្នកតបសម្ភាសន៏ មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្ត ដោយការនិយាយទៅកាន់ពួកគេក្នុង

		

ន័យផ្លូវភេទ ឬ សរសេរអំពីបញ្
ហា ផ្លូវភេទរបស់ពួកគេ។

	ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់បង្ខំអ្នកតបសម្ភាសន៏ឱ្យម�ើលរូបភាពអាសអាភាស ឬ វ ីដេអូអាសអាភាស ដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់

		ពួកគេ។

	ប្រសិនប�ើ នរណាម្នា ក់ ធ្លាប់បានបង្ខំអ្នកតបសម្ភាសន៏ ឱ្យថតរូបអាសអាភាស ឬ ថតវ ីដេអូ អាសអាភាស ដែលផ្ទុយពី
		 ឆន្ទៈរបស់ពួកគេ។
និយមន័យបន្ថែមទ�ៀតដែលទាក់ទងនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ៖
		

ការរួមភេទបានសម្រេចដោយគ្មានការព្រមព្រៀង ៖ ការច្របាច់ បញ្ចូលគ្នានូ វការរួមភេទដោយបង្ខំល�ើរាងកាយ និ ង
ការដាក់សម្ពា ធឱ្យរួមភេទ ដូចបានកំណត់ខាងល�ើ។

ការរួមភេទសម្រាប់ស្ត្រី  ៖ មានជាអាទិ៍ ការដែលនរណាម្នា ក់ ប្រើប្រាស់ លិង្គ ដៃ ម្រាមដៃ មាត់ ឬ វត្ថុដទៃទ�ៀត

		ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងយោនី ឬ រន្ធគូថរបស់ស្ត្រី ឬ ការស៊កលិងប
្គ ញ្ចូលទៅក្នុងមាត់របស់ស្ត្រី។

ការរួមភេទសម្រាប់បុរស ៖ មានជាអាទិ៍ ការដែលនរណាម្នា ក់ប្រើប្រាស់លិង្គ ដៃ ម្រាមដៃ មាត់ ឬ វត្ថុដទៃទ�ៀត

		ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធគូថរបស់បុរស ឬ ការស៊កលិងប
្គ ញ្ចូលទៅក្នុងមាត់របស់បុរស។ ចំនុចនេះក៏អាចរាប់បញ្ចូលការ

		ដែលបុគ្គលម្នា ក់បង្ខំឱ្យបុរសស៊កលិង្គរបស់ខលួ្នទៅក្នុងមាត់ យោនី ឬ រន្ធគូថរបស់ពួកគេផងដែរ។
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២. 	 អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រួមមានដូចជា ការទះកំផ្លៀង ការច្រាន ការដាល់ ការទាត់ធាក់ ការវាយនឹងរ ំពាត់ ឬ ការវាយជាមួយនឹង

វត្ថុអ្វីមួយ ការខ្ទប់ដង្ហើម ការច្របាច់ក ការធ្វើឱ្យលង់ទឹ់ក ការដុត ការធ្វើឱ្យរលាកដោយចេតនា ឬ ការប្រើប្រាស់ ឬ គំរាម ដោយអាវុធ
ដូចជា កាំបិត ឬ អាវុធដទៃទ�ៀត។ នៅក្នុងការអង្កេតនេះ អ្នកតបសម្ភាសន៏ត្រូវបានសួរសំនួរជាក់លាក់អំពី អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
ដែលប្រព្រឹត្តដោយដៃគូសនិទ
្ ្ធស្នាល ឪពុកម្តា យ ឬ សាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ ័យ ឬ សមាជិកសហគមន៍ ៖

	ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់ទះកំផ្លៀង ឬ ច្រានអ្នកតបសម្ភាសន៏ (សម្រាប់តែដៃគូសនិទ
្ ្ធស្នាលប៉ុណ្ណោះ)
	ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់ដាល់ ទាត់ធាក់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬ វាយអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាមួយនឹងវត្ថុអ្វីមួយ

	ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់ខ្ទប់ដង្ហើម ច្របាច់ក ព្យាយាមធ្វើឱ្យលង់ទឹក ឬ ដុតអ្នកតបសម្ភាសន៏ដោយចេតនា
	ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ ឬគំរាមដោយប្រើប្រាស់កាប
ំ ិត ឬអាវុធដទៃទ�ៀតទៅល�ើអក
្ន តបសម្ភាសន៏។

៣. អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត 

អំ ព�ើ ហិង្សាផ្ឡូវចិ ត្តត្រូវបានកំ ណត់ ថាជាទម្រង់ នៃការប្រើ ពាក្យសម្តីមួយដង

ឬច្រើ នដង

ដែលមិ នសមរម្យសម្រាប់ ការ

អភិវឌ្ឍន៏ និងបង្ករអន្តរាយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តកុមារ ឬការអភិវឌ្ឍន៏រប
ូ រាងកាយ ប្រាជ្ញា សតិអារម្មណ៏ សុជីវធ៌ម និងការអភិវឌ្ឍន៏

ផ្នែកសង្គមរបស់កុមារ។ សកម្មភាពនៃអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវចិ
្ ត្តមានដូចជា ការប្រាប់ថាគ្មានគេស្រឡាញ់ មានគេប្រាប់ថាប�ើឯងមិន

ក�ើតមកទ�ើបល្អជាង ឬ ការយកមក និយាយលេងស�ើច ឬ ការមិនឱ្យតម្លៃ។ នៅក្នុងការអង្កេតនេះ យ�ើងបានធ្វើការសាកសួរជាក់លាក់

អំពី អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តដោយឪពុកម្តា យ ឬ អ្នកថែទាំកុមារ ៖

	ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់ប្រាប់អ្នកតបសម្ភាសន៏ថាគ្មានគេស្រឡាញ់ ឬ មិនសមនឹងគេស្រឡាញ់
	ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់និយាយថា ពួកគេប្រាថ្នាមិនឲ្យអ្នកតបសម្ភាសន៏ បានក�ើតមក ឬ គួរតែស្លាប់
	ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់យកអ្នកតបសម្ភាសន៏មកនិយាយលេងស�ើច

		

និយាយថាពួកគេជាមនុស្សល្ងង់ ឬមិនបានការអ្វីសោះ)

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ឬ

មិនផ្តល់តម្លៃ

(ឧទាហរណ៏ដូចជា
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បញ្ជីអក្សរកាត់ជាគន្លឹះ
CDC		

មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ និងកិច្ចបង្កា រ

CI		

កម្រិតនៃភាពជ�ឿជាក់

CNCC

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដ�ើម្បីកុមារ

CVACS		

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា

EA

មណ្ឌលអង្កេត

EAPRO

ការ ិយាល័យតំបន់អាស៊ីខាងក�ើត និងប៉ា ស៊ីហ្វិក

FINALWGT		មេគុណចុងក្រោយ
FSC		

អង្គការជំហ៊ា នដំបូង នៅកម្ពុជា

MoCR

ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

MoEYS

ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា

MoH		

ក្រសួងសុខាភិបាល

MoI

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

MoJ

ក្រសួងយុត្តិធ៌ម

MoLVT		

ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តា លវ ិជ្ជាជិវៈ

MoP

ក្រសួងផែនការ

MoSVY

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

MoT		

ក្រសួងទេសចរណ៏

MoWA

ក្រសួងកិច្ចការនារ ី

NAA		

អាជ្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏

NGO		

អង្គការមិនមែនរដ្ខាភិបាល

NIS		

វ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ

PSU		

ឯកតាសំណាកគំរប
ូ ឋម

SPSS		

កញ្ចប់ស្ថិតិសម្រាប់វ ិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

SSC		

អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

STI		

ជំងឺឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទ (ជំងឺកាមរោគ)

UNAIDS		

កម្មវ ិធីអង្គការសហប្រជាជាតិសតីពី
្ ហ៊ីវ/អេដស៏

UNDP

កម្មវ ិធីអភិវឌ្ឍន៏របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

UNFPA		

មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដ�ើម្បីប្រជាពលរដ្ឋ

UNICEF		

មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដ�ើម្បីកុមារ

USAID

ទីភ្នា ក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៏អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរ ិក

VACS

អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនិងមនុស្សវ ័យក្មេង

WHO

អង្គការសុខភាពពិភពលោក
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

សេចក្តីសង្ខេប
លទ្ធផលនៃការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ ជាតិ សតី្ពី អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ

័ ក្មេង
និ ងមនុ ស្សវយ

នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
(CVACS) ឆ្នាំ២០១៣ បានផ្តល់នូវការប៉ា ន់ប្រមាណកម្រិតថ្នាក់ជាតិល�ើកដំបូងដែលរ�ៀបរាប់អំពីកម្រិតវ ិសាលភាព និង ធម្មជាតិនៃ

អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ដែលកុមារ ី ស្ត្រីវ ័យក្មេង កុមារា និងបុរសវ ័យក្មេង ជួបប្រទះក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា។ ព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំកនុ្ងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្ត
យុទ្ធសាស្ត្របង្កា រដែលមានលក្ខណៈកុមារមេត្រីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងដ�ើម្បីកែលម្អការផ្តល់សេវាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ

កម្ពុជាគ្រប់រប
ូ ជាពិសេសគឺកុមារដែលធ្លាប់ជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា។ គោលបំណងនៃការអង្កេតនេះ គឺដ�ើម្បីផ្តល់ទិនន
្ន ័យដែលតំណាង
ឱ្យទូទាំងប្រទេស អំពីប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅល�ើកុមារា

និងកុមារ ី កំណត់រកហានិភ័យ និងកត្តា ការពារ កំណត់រកផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាព និងសង្គម ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើ

កុមារ ប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើចំណេះដឹង និងការប្រើប្រាស់សេវាដែលមាន សម្រាប់កុមារដែលធ្លាប់ជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា កំណត់រក

វ ិស័យសម្រាប់ស្រាវជ្រាវបន្ត និងផ្តល់អនុសាសន៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ព្រមទាំងដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ អំពីការអភិវឌ្ឍន៍ ការ

កែលម្អ និងការល�ើកកម្ពស់យុទ្ធសាស្ត្របង្កា រ និងឆ្លើយតប ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្
ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ។
ការសិក្សានេះ

រួមមានការអង្កេតប្រមូលទិន្នន័យតាមគ្រួសារ

ទៅល�ើកុមារ

និងមនុស្សវ ័យក្មេងប្រុស-ស្រី

អាយុចន្លោះ

ពី១៣ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដ�ើ ម្បីប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើ បន្ទុកនៃអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជាពិ សេស ការអង្កេតនេះ

ប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាក្នុងឆាកជីវ ិតពីនៅកុមារភាព មុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ និងប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាកាលនៅ

កុមារភាព ក្នុងរយៈពេល ១២ខែ មុនពេលអង្កេត ក្នុងចំណោមកុមារអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ។ ទម្រង់នៃការជ្រើសរ� ើស
ិ យាស្ថានជាតិ ស្ថិតិ (NIS) សម្រាប់ ជំរ�ឿនប្រជាជនទូ ទាំងប្រទេស ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។
ូ រូវបានចងក្រងដំ បូងដោយវទ្
សំ ណាកគំ រត្

បុគ្គលសរុបចំនួន ២.៥៦០នាក់ ត្រូវបានអញ្ជ ើញឱ្យចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះ ដោយមានស្ត្រីចំនួន ១.១២១នាក់ និង បុរសចំនួន
១.២៥៥នាក់

បំ ពេញកម្រងសំ នួរ (សរុបចំ នួន ២.៣៧៦នាក់ ) ដែលនាំ ឱ្យទទួ លបានអត្រាឆ្លើ យតបបុគ្គលចំ នួន ៩៣,៧%

សម្រាប់ស្ត្រី និ ង ៩២,១% សម្រាប់ បុ រស។ បន្ថែមពីល�ើការអង្កេតកម្រិតថ្នាក់ ជាតិ នេះ ការស្រាវជ្រាវបែបគុ ណភាពមួ យត្រូវបាន

ធ្វើ ឡ�ើងដ�ើ ម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន

និ ងធ្វើ ឱ្យមានការយល់ដឹងកាន់ តែប្រស�ើរ

និ ងស៊ីជម្រៅអំ ពី របកគំ ហ�ើញបែបបរមា
ិ ណនៃការសិក្សា

ស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនិងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជា (CVACS) ដោយផ្តោ តល�ើការលាតត្រដាងពីអំព�ើហិង្សា។

ក្របខ័ណ្ឌស្រាវជ្រាវរួមមួយ ត្រូវបានអនុវត្តទៅល�ើក្រុមអាយុផ្សេងៗគ្នាដែលត្រូវបានបែងចែកទៅតាមភេទ។ ជាសរុប មានអ្នកចូល

ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន
រួមចំនួន ១១៧នាក់ បានចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពដែលបានធ្វើកនុងខែវ
្
៥៥នាក់ និង បុរសចំនួន ៦២នាក់។ គំហ�ើញពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណ ភាពមានបំណងគ្រាន់តែបំពេញបន្ថែមការយល់ដឹងពីបរ ិបទ

ដែលគំហ�ើញពីការស្រាវជ្រាវបែបបរ ិមាណបាន បង្ហាញ ប៉ុន្តែមិនអាចប្រៀបលទ្ធផលទាំងពីរនេះដោយផ្ទា ល់បានទេ។

គំហ�ញ
ើ ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញឱ្យដឹងថា អំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារ គឺជាបញ្
ហា មួយដ៏ធន
្ង ់ធរ្ង ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាស្រ័យ

ដោយកុ មារកម្ពុជាជាងពាក់ កណ្តា លធ្លាប់ បានជួ បប្រទះទម្រង់ មួយចំ នួននៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយមុ នអាយុ ១៨ឆ្នាំ ពីសំណាក់ ដៃគូ

ជិតស្និទ្ធ ឪពុកម្តា យ ឬ សាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ ័យ ឬ សមាជិកសហគមន៍។ កុមារកម្ពុជា ប្រមាណមួយភាគបួនទទួលរងការ

័
រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវចិ ត្ត ខណៈពេលដែលពួ កគេកំ ពុ ងចម្រើ នវយ
ក្នុងនោះកុ មារជ
ី ិ ត ១នាក់ ក្នុងចំ ណោម ៥នាក់ និ ង កុ មារាមួ យ
ភាគបួន អាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ និង កុមារ ី និងកុមារា ជិត ៣នាក់ ក្នុងចំណោម ១០នាក់ អាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ

័
១៧ឆ្នាំ ធ្លាប់ ទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្តពីឪពុកម្តា យ អ្នកថែទាំ ឬ សាច់ ញាតិ ដទៃទ�ៀតជាមនុ ស្សពេញវយ
មុ នអាយុ ១៨ឆ្នាំ។

ចុងក្រោយ អត្រានៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលនៅកុមារភាព មានលក្ខណៈគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ ក្នុងនោះស្ត្រីចំនួន ៤,៤% និង
បុរសចំនួន ៥,៦% អាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានជួបប្រទះទម្រង់មួយចំនួននៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ។

កុមារ ីជាង ៦% និងកុមារា ៥% ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា យ៉ា ងហោចណាស់ពួកគេធ្លាប់

បានជួបប្រទះការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាពចំនួនមួយដង។លទ្ធផលទាំងនេះបង្កប់អត្ថន័យគួរឲ្យកត់សម្គា ល់សម្រាប់ការ

ិ ីបង្កា រ និ ងឆ្លើ យតបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រសិ នប�ើ មូលហេតុ ឬសគល់ របស់វាត្រូវបានកំ ណត់
រ�ៀបចំ និ ងការអនុ វត្តន៍កម្មវធ

រកឃ�ើញ និងដោះស្រាយ គេអាចបង្កា រអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារបានទាំងស្រុង។

ការសិក្សាបច្ចុប្បន្ន មានមូលដ្ឋានផ្អែកល�ើភាពជាដៃគូជោគជ័យរបស់អង្គការយូនីសេហ្វ ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ និង

បង្កា រជម្ងឺ (CDC) នៃសហរដ្ឋអាមេរ ិក ក្នុងការអនុវត្តន៍ការអង្កេតកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅបណ្តាប្រទេសក្នុងទ្វីប
អាហ្វ្រិក និងនៅប្រទេសហៃទី។ ប្រទេសចំនួន ៩ ក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ា ស៊ីហ្វិក បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញនូវចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏

ខ្លា ំងក្លា ក្នុងការអនុវត្តន៍ប្រមូលទិន្នន័យស្រដ�ៀងគ្នានេះ។ កម្ពុជា គឺជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ា ស៊ីហ្វិក ដែលធ្វើ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពី អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ (VACS) ជាមួ យនឹ ងអនុសាសន៍ ដ�ើម្បីអនុ វត្តកិច្ចខិតខំ នេះ ដែលរដ្ឋាភិ បាលបាន

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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កំ ណត់ រកឃ�ើញ។ ក្រោមភាពជាដៃគូ មួយ ចាប់ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជា និ ងអង្គការយូនីសេហ្វ បានសហការ

ជិតស្និទ្ធជាមួយ CDC ដ�ើម្បីរ�ៀបចំ និងអនុវត្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការដឹកនាំស្ថាប័ន

ិ ័ យរបស់ រាជរដ្ឋាភិ បាលស្តីពី អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ បានប្រើប្រាស់ ជំនាញឯកទេសជាក់ លាក់ របស់ ពួកគេនៅដំ ណាក់ កា
ជាពហុ វស

លពាក់ព័ន្ធកនុងដំ
្
ណ�ើរការនេះ តាមរយៈក្រុមការងារបច្ចេកទេស។ អ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លា ំងបំផុត គឺការដែលការសិក្សានេះត្រូ

វប្រកាន់ខ្ជាប់ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំ ក្រមសីលធម៌សតីពី
្ ការស្រាវជ្រាវល�ើបញ្
ហា អំព�ើហិង្សា ជាពិសេស

ទាក់ទងនឹងការសុំការយល់ព្រមពីឪពុកម្តា យរបស់កុមារ ហ�ើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះ ក៏ត្រូវរក្សាការសម្ងា ត់របស់អ្នកចូលរួម

ផងដែរ។ ក្រុមស្រាវជ្រាវចំនួន ១៤ក្រុម (ក្រុមបុរស និង ក្រុមស្ត្រី) ត្រូវបានជ្រើសរ� ើស និងបណ្តុះបណ្តា ល ព្រមទាំងបានអនុវត្តធ្វើ

ការអង្កេតនៅចន្លោះវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣។ ការងារតាមមូលដ្ឋានត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្រុមការងារមួយដែលដឹក

នាំដោយវ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការ (NIS/MoP) ក្រសួងកិច្ចការនារ ី (MoWA) ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិង
យុវនីតិសម្បទា (MoSVY) អង្គការយូនីសេហ្វ និង មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ និងបង្កា រជំងឺ (CDC) នៃសហរដ្ឋអាមេរ ិក។

របកគំហ�ើញសំខាន់ៗ ១
ប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែលបានជួបប្រទះកាលពីកុមារភាព ៖ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយត្រូវបានរាយការណ៍ជាទូទៅបំផុត ថាជា

ប្រភេទហិង្សាពីអ្នកចូលរួមទាំងប្រុសស្រីគ្រប់រប
ូ និងគ្រប់វ ័យ។ ស្ត្រី និងបុរសជាងពាក់កណ្តា លដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ
២៤ឆ្នាំ (ស្ត្រី ៥២,៧% និង បុរស ៥៤,២%) បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា យ៉ា ងហោចណាស់ពួកគេធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយចំនួន

មួយដង មុនពេលមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ។ កុមារ ី និងកុមារានៅក្នុងក្រុមអាយុដែលក្មេងជាងនេះ (១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ) បានរាយការណ៍

ឱ្យដឹងអំពីអត្រាអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែលមានកម្រិតស្រដ�ៀងគ្នា (ស្ត្រី ៦១,១% និងបុរស ៥៨,២%)។ ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏
គ្រប់របដែ
ូ
លបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា ធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ ក្នុងនោះអ្នកផ្តលច
់ ម្លើយជាងបីភាគបួន

ធ្លាប់បានជួបប្រទះហេតុការណ៍បែបនេះច្រើនដង។ ជាទូទៅកុមារ

ប្រឈមនឹងអំព�ើហិង្សានៅឯផ្ទះ និងនៅក្នុងសហគមន៍៖ ក្នុង
រយៈពេល ១២ខែ មុនការអង្កេតនេះ កុមារ ី និងកុមារា ជាងមួយភាគបីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ធ្លាប់បានឃ�ើញ

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ កុមារបួននាក់ ក្នុងចំណោម ១០នាក់ ធ្លាប់បានឃ�ើញអំព�ើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍របស់
ពួកគេ ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ។

	នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព អ្នកចូលរួមគ្រប់វ ័យទាំងអស់បានកំណត់រច
ួ ជាស្រេចអំពីបទពិសោធន៍អំព�ើហិង្សានៅ
ក្នុងសាលារ�ៀន ផ្ទះ និង សហគមន៍។ នៅក្នុងសាលារ�ៀន អំព�ើហិង្សាត្រូវបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថាបានក�ើតឡ�ើង រវាងកុមារដែល

មានអាយុស្មើគ្នា ជាធម្មតា ក្នុងទម្រង់ជាការសម្លុត និងវាយតប់គ្នា ហ�ើយកុមារក៏បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងផងដែរពីការទទួលរងវាយ
ប្រហារពីសំណាក់កុមារដែលមានអាយុច្រើនជាង។ កុមារបានរ�ៀបរាប់អំពីវ ិធីជាច្រើនដែលគ្រូបង្រៀនបានដាក់វ ិន័យល�ើរាងកាយ

ក្នុងលក្ខណៈជាទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តមិនល្អ ដែលរាប់ចាប់ពីការធ្វេសប្រហែសបន្តិចបន្តួច រហូតដល់ការប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធរ្ង ។
ការទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាដោយផ្ទា ល់នៅឯផ្ទះ ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដោយអ្នកចូ លរួមជាស្ត្រីមួ យចំ នួន និ ងត្រូវបានល�ើកឡ�ើងញឹក

ញាប់ ជាងនេះ ដោយអ្នកចូ លរួមជាបុរស ប៉ុន្តែ អ្នកចូ លរួមស្ទើរគ្រប់ គ្នាអាចចងចាំអំពីហេតុ ការណ៍នៃអំ ព�ើ ហិង្សាដែលបានក�ើ ត

ឡ�ើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដទៃ ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តដែលបានជួបប្រទះកាលពីកុមារភាព ៖ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិតកា
្ត លពីកុមារភាព ត្រូវបានស្ត្រីម្នា ក់កនុងចំ
្ ណោម

្
ណោម ៤នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ រាយការណ៍ថា បានក�ើតឡ�ើងចំពោះពួកគេ។
៥នាក់ និង បុរសម្នា ក់កនុងចំ

ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ភាគច្រើន (ប្រមាណ
៨នាក់កនុ្ងចំណោម ១០នាក់) ទាំងស្ត្រី និងបុរស បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តដែលបានក�ើតឡ�ើងច្រើនដងទៅល�ើ

ពួ កគេមុ នអាយុ ១៨ឆ្នាំ។ កុ មារ ី និ ងកុ មារាស្ទើ រតែ ៣នាក់ ក្នុងចំ ណោម ១០នាក់ ដែលមានអាយុ ចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
ធ្លាប់ទទួលអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីឪពុកម្តា យ ឬ អ្នកថែទាំពួកគេ។ កុមារ ី និងកុមារាស្ទើរតែមួយនាក់កនុងចំ
្
ណោម ១០នាក់ ដែលមាន

អាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តដោយឪពុកម្តា យ ឬ អ្នកថែទាំរបស់

ពួកគេក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំ កន្លងមក។ ក្នុងចំណោមកុមារ ី និងកុមារា ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់បាន
ជួបទ្រះអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីឪពុកម្តា យ ឬ អ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ ភាគច្រើន (កុមារ ីចំនួន ៧០,៨% និង កុមារាចំនួន ៨២,៦%)

បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា ពួកគេធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនដង។
១

របកគំហ�ើញនៃការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព មានគោលបំណងបន្ថែមទៅល�ើការយល់ដឹងពីបរ ិបទ ដែលរបកគំហ�ើញនៃការស្រាវជ្រាវបែបបរ ិមាណបានបង្ហាញ ប៉ុន្តែមិនអាច
យកមកធ្វើការប្រៀបធ�ៀបដោយផ្ទា ល់បានឡ�ើយ។ សូមម�ើលប្រភពព័ត៌មាន៖

រាជរដ្ខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អង្គការយូនីសេហ្វកម្ពុជា។ គំហ�ើញនៃការសិក្សា
ស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បោះពុម្ភផ្សាយដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឬ អង្គការយូនីសេហ្វ ឆ្នាំ២០១៤។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

	នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព អ្នកចូលរួមទាំងស្ត្រី និង បុរសគ្រប់វ ័យទាំងអស់ បានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងថាពួកគេធ្លាប់ត្រូវ
បានឪពុកម្តា យ “ស្តីបន្ទោ ស” និង “ជេរស្តី” ដែលធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ “ក្រៀមក្រំ” “ធ្លា ក់ទឹកចិត្ត” និង “បាក់ទឹកចិត្តកនុ្ងការ

រ�ៀនសូត្រ” ។ ការព្រួយបារម្ភចម្បងដែលបណ្តា លមកពី “ការស្រែកគំហក” “ការស្តីបន្ទោ ស” និង “ការជេរស្តី” គឺកុមារពុំរមែង
តែងតែយល់ ថា ហេតុ អ្វីបានជាពួ កគេត្រូវបានព្រមានយ៉ា ងដូ ច្នេះឡ�ើ យ។ កុ មារបានរាយការណ៍ឱ្យដឹ ងថា សកម្មភាពទាំ ងនេះ

ធ្វើឱ្យពួកគេមានភាពច្របូកច្របល់

ហ�ើយពួកគេបានបង្ហាញឱ្យដឹងថា

ពួកគេមានអារម្មណ៍តូចចិត្តកាន់តែខ្លា ំងឡ�ើងជាលំដាប់

ចំពោះឪពុកម្តា យ ឬ អ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ។ ពួកគេបាននិយាយថា ពួកគេចង់ឱ្យឪពុកម្តា យរបស់ពួកគេ ពន្យល់អំពីការប្រព្រឹត្តខុស

ឬ ការព្រួយបារម្ភនានាឱ្យពួកគេបានដឹង ផ្តល់ដំបូន្មា ន និយាយជាមួយពួកគេ និងបង្កលក្ខណៈឱ្យពួកគេបានចូលរួម។

ការទទួ លរងអំ ព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទពីកុ មារភាព ៖ ស្ត្រីចំ នួន ៤,៤% និ ង បុរសចំ នួន ៥,៦% ដែលមាន អាយុចន្លោះពី

១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ធ្លាប់ បានជួ បប្រទះហេតុ ការណ៍នៃការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ យ៉ា ងហោចណាស់ចំនួនមួ យដងមុ នពេលអាយុ

១៨ឆ្នាំ។ កុមារ ីជាង ៦% និងកុមារាចំនួន ៥% ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា យ៉ា ងហោចណាស់

ពួ កគេធ្លាប់ ទទួ លរងការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទចំ នួនមួ យដង។ ការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ ទំ នងនឹ ងបានក�ើ តឡ�ើ ងច្រើ នដងកាល

ពីកុមារភាព ៖ ស្ត្រីជាង ៧នាក់ ក្នុងចំណោម១០នាក់ និងបុរសស្ទើរតែ៩នាក់ ក្នុងចំណោម ១០នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ
ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ជបប្រ
ួ
ទះការរ ំលោភបំពានផ្វភេទបានទទួ
លរងហេតុការណ៍នេះច្រើនដងមុនពេលអាយុ ១៨ឆ្នា។
ំ ក្ងចំ
លូ
នុ ណោមអ្នក

ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់រម
ួ ភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ មានស្ត្រីម្នា ក់កនុងចំ
្ ណោម ៤នាក់ និង

បុរសម្នា ក់កនុងចំ
្ ណោម ១១នាក់ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹ ងថា ការរួមភេទនោះត្រូវបានធ្វើ ឡ�ើងមិ នតាមប្រាថ្នា មានន័ យថា ពួ កគេ

ត្រូវបានបង្ខំ ឬ គំរាមឱ្យរួមភេទ។ អាយុនៅពេលជួបប្រទះហេតុការណ៍រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងកាលពីកុមារភាព ក្នុងចំណោម

អ្ន ក ដែលមានអាយុ ច ន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មានភាពខុ ស គ្នាទៅតាមភេទ ក្នុ ងនោះស្ត្រីភាគច្រើ ន (៦២,២%) ឆ្ល ង កាត់
ហេតុការណ៍នេះល�ើកដំ បូងនៅអាយុ ១៦-១៧ឆ្នាំ ដោយឡែក បុរសភាគច្រើ ន (៧២,៩%) ឆ្លងកាត់ ហេតុ ការណ៍នេះល�ើកដំ បូង

នៅអាយុ ១៣ឆ្នាំ ឬ ក្មេងជាងនេះ។ អាយុជាមធ្យមនៅពេលមានឧប្បត្តិហេតុរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងគឺ ១៥ឆ្នាំ សម្រាប់ស្រ្តី
និង ១០ ឆ្នាំ សម្រាប់បុរសក្នុងខ្ទង់អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។

	នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបគុ ណភាព ៖ ក្រុមស្ត្រីភាគច្រើ នបានពិ ភាក្សាករណីជាក់ លាក់ មួយចំ នួនអំ ពី អំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទ
រួមមានអំព�ើរ ំលោភសេពសន្ថវៈ ការស្ទាបមិនសមរម្យល�ើដ�ើមទ្រូង (ស្រ្តី) គូថ លិង្គ ឬយោនី។ ក្រុមបុរសមិនបាននិយាយថាអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវភេទជាប្រភេទនៃអំព�ើហិង្សានោះទេ ទោះបីជាពួកគេបានប�ើក ចំហរក្នុងការពិភាក្សាពីប្រធានបទនេះក៏ដោយនៅពេល

សាកសូរសំណួរដោយចំៗ ។ ក្រុមបុរសហាក់ដូចជា មានការយល់ដឹងខុសៗគ្នាពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ដោយមានអ្នកខ្លះនិយាយថា

ធ្លាប់បានឮពាក្យចចាមអារ៉ា មពីអ្នកដែលត្រូវគេចាប់រ ំលោភ ខណៈអ្នកផ្សេងទ�ៀតបានល�ើកពីករណីជាក់ស្តែងដែលបានក�ើតឡ�ើង

ក្នុងសហគមន៏របស់គេ។ ទាំងបុរស និងស្រី្តបានភ្ជាប់អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទទៅនឹងអំព�ើជួញដូរមនុស្សពួកគេបាននិយាយអំពីការប�ៀត
ប�ៀនផ្លូវភេទទៅល�ើកុមារ ី ដែលភាគច្រើនប្រព្រឹត្តដោយបុរសពេញវ ័យ ព្រមទាំងអំព�ើហិង្សាល�ើស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តដោយស្វាមីផង

ដែរ។

័
ភាពស្ទួនគ្នានៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទ អំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយ និ ងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្តកាលពីកុ មារភាព ៖ ស្ត្រី និ ង បុរសគ្រប់ វយ
ចំនួន ៦នាក់ ក្នុងចំណោម ១០នាក់ យ៉ា ងហោចណាស់ធ្លាប់បានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាទម្រង់ណាមួយ ក្នុងអំឡុងពេលកុមារភាព

របស់ពួកគេ ដូចជា អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និង/ឬ អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ។ កុមារ ី និង កុមារា ស្ទើរតែមួយភាគបួនដែល

មានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា ធ្លាប់ជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាច្រើនជាងមួយទម្រង់។

ជនល្មើសនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
ជនល្មើសនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាព ៖ ក្នុងចំណោមស្ត្រី និង បុរសអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់
បានជួ បប្រទះការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទមុ នអាយុ ១៨ឆ្នាំ អ្នកជិ តខាងគឺ ជាជនល្មើ សទូ ទៅបំ ផុត ដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុ ការណ៍

រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង។ ក្នុងចំណោមកុមារ ីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ មិត្តភក្តិ គឺជាជនល្មើសទូទៅបំផុត

ដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុការណ៍រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង ដោយឡែក កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ

បានល�ើកឡ�ើងញឹកញាប់បំផុត ថាសមាជិកគ្រួសារ គឺជាជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុការណ៍រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង។

អ្នកផ្តល់ចម្លើយជាងពាក់កណ្តា លនៃអ្នកផ្តល់ចម្លើយទាំងអស់ ដែលធ្លាប់បានជួបប្រទះការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ

បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា ជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុការណ៍ល�ើកដំបូងមានអាយុច្រើនជាងពួកគេចំនួន ៥ឆ្នាំ ឬ ល�ើសពីនេះ។

ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់ចម្លើយដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មានជនល្មើសច្រើននាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងច្រើនជាង
មួយករណី ក្នុងចំណោម ១០ករណី នៃហេតុការណ៍រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងស្ត្រី និងច្រើនជាងមួយករណី

ក្នុងចំណោម ៤ករណី នៃហេតុការណ៍រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុរស។ សម្រាប់ស្ត្រី និងបុរសដែលមាន
របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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អាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ និង ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ជនល្មើសភាគច្រើនដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុការណ៍រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ល�ើកដំ បូង គឺ ជាបុ រស។ ស្ត្រីប្រមាណម្នា ក់ កនុ្ងចំ ណោម ៤នាក់ និ ងបុរសម្នា ក់ ក្នុងចំ ណោម១០នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី
១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា ស្ត្រីគឺជាជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុការណ៍រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុន

អាយុ ១៨ឆ្នាំ។

ជនល្មើ សនៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុ មារភាព ៖

ក្នុងចំ ណោមស្ត្រី និ ងបុរស ដែលមានអាយុ ចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
និ ង ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានឱ្យដឹ ងថា ម្តា យគឺ ជាបុ គ្គលទូ ទៅបំ ផុតដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុ ការណ៍អំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកដំ បូង

កាលពីកុមារភាព។ ក្នុងចំណោមស្ត្រី និងបុរស ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ និង ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានឱ្យដឹងថា
គ្រូបង្រៀនគឺជាបុគ្គលទូទៅបំផុត ដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុការណ៍អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកដំបូងកាលពីកុមារភាពនៅក្រៅផ្ទះ ក្នុងនោះ

គ្រប់ក្រុមទាំងអស់បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា គ្រូបង្រៀនភេទប្រុស គឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាបែបនេះញឹកញាប់ជាង គ្រូបង្រៀនភេទស្រី។

ជនល្មើសនៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្តកាលពីកុ មារភាព ៖ ស្ត្រី និង បុរសនៅក្នុងក្រុមអាយុទាំងពីរបានល�ើកឡ�ើងឱ្យថា ម្តា យ ឬ
ម្តា យចុង គឺជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុការណ៍អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តល�ើកដំបូងកាលពីកុមារភាពជាទូទៅបំផុត និងបន្ទាប់មកគឺឪពុក

ឬ ឪពុកចុង។ ឪពុក ឬ ឪពុកចុង ត្រូវបានកុមារាអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ល�ើកឡ�ើងថាជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុការណ៍

នេះញឹកញាប់ជាង ប�ើធ�ៀបទៅនឹងកុមារ ីក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា។

បរិបទនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាព
ទី កន្លែង និ ងពេលវាលាដែលអំ ព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទបានក�ើ តឡ�ើ ង ៖ ក្នុងចំ ណោមអ្នកដែលធ្លាប់ បានជួ បប្រទះការ
រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ ផ្ទះរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៏ត្រូវបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងទូទៅបំផុត ថាជាទីកន្លែងដែលហេតុ

ការណ៍រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទល�ើកដំ បូង បានក�ើ តឡ�ើងចំ ពោះស្ត្រីស្ទើរតែពាក់ កណ្តា ល និ ងបុរសជាងមួ យភាគបីដែលមានអាយុ

ចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ។ សាលារ�ៀន គឺជាទីកន្លែងដែលហេតុការណ៍រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងបានក�ើតឡ�ើងសម្រាប់

ស្ត្រីចំនួន ១៧,២% និងបុរសចំនួន ១២,៩% ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ និង កុមារ ីចំនួន ២៦,៣% និង កុមារា

ចំនួន ១០,៤% ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ។ ក្នុងចំណោមកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
ផ្ទះរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាកន្លែងដែលក�ើតមានអំព�ើនេះក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងកន្លែងដទៃទ�ៀត ល�ើកលែង

តែផ្ទះរបស់អ្នកដទៃ។ សម្រាប់ស្ត្រីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ទំនងនឹងក�ើតឡ�ើងនៅពេលល្ងា ច ជាងពេលយប់ជ្រៅ។

	នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបគុ ណភាព ៖ កុមារ ី និងស្ត្រីវ ័យក្មេង បានល�ើកឡ�ើងជាញឹកញាប់ថា ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមាន
សុវត្ថិភាពបំ ផុតនៅកន្លែងដែលមានមនុ ស្សច្រើ ន ដូ ចជា ផ្សារ និ ងហាងលក់ ដូរជាក់ លាក់ មួយចំ នួន។ ការភ័ យខ្លា ចដ៏ ធំបំផុត

របស់ពួកគេ គឺជាការនៅម្នា ក់ឯងក្នុងកន្លែងមួយស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេ ដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានការប្រឈម ជាពិសេសគឺ

ការប្រឈមទៅនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ។ ប�ើធ�ៀបទៅនឹងកុមារា និង បុរសវ ័យក្មេងវ ិញ ពួកគេហាក់បីដូចជាចូលចិត្តកន្លែងដែលមិន

សូវអ៊ូអរ ដោយសារតែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវមានការប្រឈមក្នុងការវាយតប់គ្នា ឬ ប្រឈមទៅនឹងក្រុមយុវជនផ្សេងៗ
ប�ើធ�ៀបទៅនឹងកន្លែងដែលមានសភាពអ៊ូអរ ជាពិសេសគឺនៅពេលមានពិធីបុណ្យ និង ពិធីជប់ល�ៀង នានា។ ប�ើទោះបីជាមានការ

ភ័យខ្លា ចទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយក៏ដោយ សាលារ�ៀន ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងជាទូទៅ ថាជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដែលកុមារមានភាព

រ ីករាយក្នុងការចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគេ។ មិនចំពោះថាកន្លែងណាមួយមានសភាពអ៊ូអរ ឬ ស្ងាត់ ជិត ឬ ឆ្ងាយពីផ្ទះក៏ដោយ

ចំ ណុចមួ យដែលត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដដែលៗនោះ គឺ កន្លែងណាដែលមានការទទួ លទានគ្រឿងស្រវ ឹង ឬ ជក់ កញ្
ឆា នាំឱ្យមាន

ហានិភ័យនៃអំព�ើហិង្សាសម្រាប់កុមារា និង កុមារ ី។

ឥរិយាបថស្វែងរកសេវាសម្រាប់អំព�ើហិង្សា
ស្ត្រីស្ទើរតែពាក់កណ្តា ល និង បុរសជាងបីភាគបួន ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មិនធ្លាប់ប្រាប់នរណាម្នា ក់

អំពីហេតុការណ៍នៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទឡ�ើយ។ កុមារ ី ក្នុងចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នា និងកុមារាស្ទើរតែ ៩នាក់ ក្នុងចំណោម
១០នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ មិ នធ្លាប់ប្រាប់នរណាម្នា ក់ អំពីហេតុ ការណ៍នៃការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ

ណាមួយឡ�ើយ។ ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់ចម្លើយដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មានស្ត្រីប្រមាណមួយភាគបី និង
បុរសចំនួនម្នា ក់កនុងចំ
្
ណោម ១៧នាក់ ប៉ុណ្ណោះ បានស្វែងរកជំនួយក្រោយពេលហេតុការណ៍នៃអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ លទ្ធផល

ស្រដ�ៀងគ្នានេះ ត្រូវបានរកឃ�ើញសម្រាប់អ្នកផ្តល់ចម្លើយដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ផងដែរ។ ទាក់ទងទៅនឹង

អំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយ

28

មានស្ត្រីកម្ពុជាតិ ចជាងមួ យភាគបី និ ង បុរសកម្ពុជាចំ នួនម្នា ក់ កនុ្ងចំ ណោម ៨នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ហេតុការណ៍អំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយ ។ លទ្ធផលស្រដ�ៀងគ្នានេះ ត្រូវបានរកឃ�ើញសម្រាប់
អ្នកផ្តល់ចម្លើយដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំផងដែរ។ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបាន ស្វែងរកជំនួយ ភាគច្រើនពួកគេ
បានស្វែងរកជំនួយពីសាច់ញាតិ (ស្ត្រីចំនួន ៨៤% និង បុរសចំនួន ៨៥%)។
	នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបគុ ណភាព ៖ អ្នកចូ លរួមបាននិ យាយអំ ពី មូ លហេតុដែលកុ មារមិ នប្រាប់ អ្នកដទៃ ជាពិ សេស
គឺមនុស្សពេញវ ័យ អំពីហេតុការណ៍អំព�ើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅល�ើពួកគេ ឬ ដែលពួកគេបានឃ�ើញ។ មូលហេតុចម្បងមួយ

ដែលកុមារ ី និងស្ត្រីវ ័យក្មេងមិនប�ើកចំហ ឬ ស្វែងរកជំនួយ គឺដោយសារតែពួកគេខ្លា ចគេទិទ�ៀន ឬ និយាយដ�ើម (“សំអាត

ខ្លួនឯងឱ្យស្អាតសិនទៅ” [មុនពេលនិយាយអាក្រក់អំពីអ្នកដទៃ]) និងការដែលពួកគេត្រូវបានប្រាប់កុំឱ្យចេះដឹងអំពីរ�ឿងអ្នកដទៃ។
ពួកគេបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា វាមានការលំបាកជាពិសេសសម្រាប់ពួកគេ ក្នុងការនិយាយអំពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ដោយសារតែ

មនុស្សពេញវ ័យទំនងនឹងមិនអាចទទួលយកបាន ចំពោះការដែលកុមារ ីនិយាយអំពីបញ្
ហា ផ្លូវភេទ មិនចំពោះថាក្នុងបរ ិបទដូចម្តេច

ឡ�ើយ។ ក្រុមកុមារាបាននិយាយថា គេមិនបានប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីហេតុការណ៏ជាក់លាក់ទាំងនោះ ពីព្រោះ តែភាពខ្មា ស់អ�ៀន

មានអារម្មណ៏ថាគ្មានប្រយោជន៏ពីព្រោះមិនមានអ្នកណាអាចជួយគេបាន និងភ័យខ្លា ច មានគេចោទប្រកាន់ថានិយាយរអេករអូច

ពីរ�ឿងរបស់មនុស្សធំ។ ក្មេងប្រុសជំទង់ៗ បានរអ៊ូរទាំពីចំណាត់ការ មិនស៊ីសង្វា ក់គ្នារវាងមន្រ្តីនគរបាល និងមន្រ្តីតុលាការ ដែលធ្វើ

ឲ្យពួកគេរានឹងរាយការណ៏ពីហេតុការទាំងនេះក៏ដូចជាការស្វែងរកជំនួយ។ ក្នុងករណីអំព�ើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរ កុមារ ីមួយចំនួនក្នុងរាជធានី

ភ្នំពេញបានប្រាប់ឱ្យដឹងថា ពួកគេស្គាល់លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍មួយដែលពួកគេអាចទូរស័ព្ទដ�ើម្បីសុំជំនួយបាន។

លទ្ធផលផ្នែកសុខភាពនៃការរំលោភបំពាន និង អំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការប្រឈមទៅនឹងអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារ មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាព រយៈពេល
ិ ត្តិផលូ្វចិ ត្តកនុ្ងកម្រិតមធ្យម ជម្ងឺកាមរោគ គំ និតចង់ បង្កគ្រោះថ្នាក់ ល�ើខលួ្នឯង និ ងគំ និតចង់ ធ្វើ
ខ្លីមួយចំ នួន ក្នុងនោះរួមមាន វប

អត្តឃាត។ ឧទាហរណ៍ ស្ត្រីអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ជួបប្រទះការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ ទំនង
នឹងធ្លាប់មានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតច្រើនជាង ប�ើធ�ៀបទៅនឹងអ្នកដែលមិនបានរាយការណ៍ឱ្យដឹង ថាធ្លាប់ជួបប្រទះការរ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទ។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ក្រុមកុ មារាអាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ ទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទពីកុ មារភាពត្រូវបានគេរាយ
ការណ៏ថាពួកគេមានរោគសញ្ញាជម្ងឺកាមរោគ ច្រើនជាងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សាបែបនេះ។
	នៅពេលដែលប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងកុមារ ី

ដែលមិនធ្លាប់បានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព

អ្នកដែលធ្លាប់

ជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព ទំនងនឹងរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកនុងកម្រិតមធ្យម
្
ធ្លាប់មានគំនិតចង់ធ្វើ

អត្តឃាត និងរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីរោគវ ិនិចឆ័្យ ឬ រោគសញ្ញា ជំងឺកាមរោគ ក្នុងរយៈពេល ១២ខែ ចុងក្រោយ។ ប�ើធ�ៀបទៅនឹងកុមារ

ដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព កុមារាដែលធ្លាប់ជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព ទំនង

នឹងបានទទួលទានសុរា និងជក់បារ ី ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ កន្លងមក។

	បទពិសោធន៍នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព ក៏មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងផលប៉ះពាល់សុខភាពអវ ិជ្ជមានផងដែរ។ នៅ

ពេលប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងកុមារ ីដែលមិនធ្លាប់បានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព

អ្នកដែលធ្លាប់បានជួបប្រទះអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព ទំនងនឹងរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកនុងកម្រិតមធ្យម
្
និងរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីរោគវ ិនិចឆ័យ
្

ឬ រោគសញ្ញាជម្ងឺកាមរោគ ក្នុងរយៈពេល ១២ខែចុងក្រោយ ព្រមទាំងធ្លាប់មានចេតនាបង្កការឈឺចាប់ចំពោះខ្លួនឯង។ ប�ើធ�ៀបទៅ
នឹងកុមារដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព កុមារាដែលធ្លាប់ជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព

ិ ត្តិផលូ្វចិ ត្តកម្រិតមធ្យម។ ដូ ច្នេះ ការកាត់ បន្ថយប្រេវ៉ាឡង់ នៃអំ ព�ើ ហិង្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទំ នងនឹ ងបានរាយការណ៍ឱ្យដឹ ងអំ ពី វប

ទំនងនឹងកាត់បន្ថយហេតុការណ៍ និង ថ្លៃចំណាយ ទៅល�ើបញ្
ហា សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយរបស់ប្រជាជននៅពេលអនាគត។

ក្នុងក្រុមពិ ភាក្សាសម្រាប់ អង្កេតបែបគុ ណភាព កុមារបានរ�ៀបរាប់អំពីគ្រប់រប�ៀបលក្ខណៈដែលពួកគេ ឬ កុមារដែលពួកគេ
ស្គាល់មានប្រតិកម្ម នៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា។ ការឆ្លើយតបផ្នែកស្មារតីរបស់កុមារចំពោះអំព�ើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទ

ិ ្ជមានជាសកល។ កុ មារបានបង្ហាញឱ្យដឹ ងថា ប�ើ ទោះបីជាអំ ព�ើ ហិង្សាមួ យចំ នួន បាននាំឱ្យមានអារម្មណ៍
តែងមានលក្ខណៈអវជ

អាប់ ឱន និ ងអ�ៀនខ្មា សក៏ ដោយ ប៉ុន្តែករណីអំ ព�ើ ហិង្សាដទៃទ�ៀត ជម្រុញឱ្យមាននិ ន្នា ការធ្វើ អត្តឃាត។ នៅក្នុងវ ិសាលភាពនៃ
ផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមាននេះ កុមារជាច្រើនបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថាឥរ ិយាបថអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ ដូចជា ការរ�ៀនមិនចេះ

ការមានអារម្មណ៍មិ នសប្បាយចិ ត្ត

ការមិ នចង់ ទៅ/ស្នាក់ កន្លែងដែលអំ ព�ើ ហិង្សាបានក�ើ តឡ�ើង

និ ងការគេចមុ ខពីអ្នកដែលបាន

ប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា។ កុមារជាច្រើនបានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងផងដែរថា ជនរងគ្រោះនៃអំព�ើហិង្សាអាចមានអារម្មណ៍ខឹង និងអាប់ឱន

មានបំណងចង់សងសឹក ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន (ដូចជា ការប្រព្រឹត្តប្រថុយប្រថាន ឬ ការរងគ្រោះពីការប៉ះ
ទង្គិចផ្លូវអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ) រត់ចេញពីផ្ទះ និងរមែងតែងរងគ្រោះពីការធ្លា ក់ទឹកចិត្ត។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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អំព�ើហិង្សា និងការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រថុយប្រថាន
ប្រេវ៉ាឡង់នៃការមានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើន ក្នុងរយៈពេល ១២ខែចុងក្រោយ មានកម្រិតខ្ពសជា
់ ងគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ ក្នុងចំណោម
បុរសអាយុចន្លោះពី ១៩ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពី កុមារភាព ប�ើធ�ៀបទៅនឹងបុរស
ដែលរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា មិនធ្លាប់បានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ។ ពុំមានស្ថិតិខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ដទៃ

ទ�ៀត នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តផលូ្វភេទប្រថុ យប្រថាន រវាងអ្នកចូ លរួមដែលបានរាយការណ៍ឱ្យដឹ ងអំ ពីបទពិ សោធន៍ អំព�ើ ហិង្សាកាលពី
កុមារភាព និង អ្នកដែលបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា មិនធ្លាប់បានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាពឡ�ើយ។

ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍
	ប្រមាណបីភាគបួននៃស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដឹងអំពីកន្លែងទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍។

កុមារ ីជាងពាក់កណ្តា ល និងកុមារាជិតពាក់កណ្តា ល ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ដឹងអំពីកន្លែងទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគ

អេដស៍។ បុរសកម្ពុជាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យ ដឹងថាពួកគេមិនធ្លាប់បានធ្វើតេស្តរកមេរោគ
អេដស៍ឡ�ើយ (៧៨,២%) ដោយអត្រានេះមានចំនួនច្រើនជាង ប�ើធ�ៀបទៅនឹងស្ត្រីកម្ពុជា (៦២,៦%)។ ស្ត្រី និងបុរសភាគច្រើន

ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ (ស្ត្រី ៦៨,៧% និងបុរស ៦៦,៦%) បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា មិនធ្លាប់បានធ្វើតេស្តរក

មេរោគអេដស៍ អាស្រ័យដោយពួកគេមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវការធ្វើតេស្ត ឬ ពួកគេមានការប្រឈមទាបទៅនឹងការ

ឆ្លងមេរោគអេដស៍។

ឥរិយាបថចំពោះអំព�ើហិង្សាសហព័ទ្ធ និងតួនាទីរបស់យេនឌ័រនៅក្នុងការអនុវត្តន៍រួមភេទ និងអំព�ើហិង្សាពីសំណាក់ដៃគូស្និទ្ធស្នាល
កុ មារ ីស្ទើរតែពីរនាក់ កនុ្ងចំ ណោម ៥នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ និ ងស្ត្រីម្នា ក់ កនុ្ងចំ ណោមបីនាក់
ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ជ�ឿថា វាអាចទទួលយកបានចំពោះការដែលស្វាមីវាយដំភរ ិយារបស់គាត់ ក្រោម

ស្ថានភាពមួយ ឬ ច្រើន។ កុមារាចំនួនពីរនាក់កនុ្ងចំណោម ៥នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ និងបុរសល�ើស

ពីមួយនាក់កនុ្ងចំណោម ៣នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ គាំទ្រឱ្យស្វាមីប្រើប្រាស់អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ក្រោម

ស្ថានភាពមួយ ឬ ច្រើន។ ឥរ ិយាបថចំពោះភាពលម្អៀងយេនឌ័រនៅក្នុងការអនុវត្តន៍រម
ួ ភេទ និងអំព�ើហិង្សាពីសំណាក់ដៃគូសនិទ
្ ្ធ

ស្នាល ពុំមានភាពខុសគ្នាទៅតាមភេទ ឬ អាយុឡ�ើយ ក្នុងនោះមានស្ត្រី និងបុរសគ្រប់វ ័យជាង ៩នាក់កនុ្ងចំណោម ១០នាក់ បាន
គាំទ្រឥរ ិយាបថយេនឌ័រ ដែលមានលក្ខណៈអវ ិជ្ជមានយ៉ា ងហោចណាស់ចំនួនមួយ។ ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់ចម្លើយទាំងអស់ ប�ើ
ធ�ៀបទៅនឹ ងដៃគូ ជាបុ រសរបស់ ពួកគេ ស្ត្រីទំ នងនឹ ងរាយការណ៍ឱ្យដឹ ងច្រើ នជាងអំ ពី ការប្រើប្រាស់ អំព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយ ទៅល�ើ

សហព័ទ្ធ ឬ ដៃគូបច្ចុប្បន្ន ឬអតីត។

នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបគុ ណភាព សំនួរដែលសួរថា ត�ើស្ត្រីម្នា ក់គួរអត់ទ្រាំទៅនឹងអំព�ើហិង្សាដ�ើម្បីរក្សាគ្រួសាររបស់គាត់
ឱ្យនៅជួបជុំគ្នា នោះគឺឋិតល�ើទីកន្លែងដែលក្រុមក្មេងស្រី និងស្រ្តីទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងកិចព
្ច ិភាក្សា។ នៅភ្នំពេញស្រ្តីទាំងអស់

បានយល់ស្របថាការមិ នស៊ូទ្រាំ

និ ងមិ នអត់ អោនចំ ពោះហិ ង្សាទាំ ងនេះនឹ ងនាំ ឲ្យមានការលែងលះ

និ ងប៉ះពាល់ ដល់ អនាគត

របស់កូន។ ផ្ទុយមកវ ិញ ក្មេងស្រី និងស្រ្តីនៅខេត្តព្រៃវែង បានជំទាស់នឹងសំណួរនេះ។ ភាគច្រើនកុមារា និងបុរស មិនឯកភាពថា
ស្រ្តីគួរតែអត់ អោនចំ ពោះហិង្សាទេ ពីព្រោះវានាំឲ្យបាត់ បង់ សុភមង្គល ខណៈដែលក្មេងប្រុសជំ ទង់ ៗ យល់ថាការអត់ អោនដល់

ស្ថានភាពដែលមានអំព�ើហិង្សា គឺជាការធ្វើឲ្យអំព�ើហិង្សានៅបន្តក�ើតមាន ដែលមិនអាចទទួលយកបាន។ ទាំងកុមារានិងកុមារ ី

មានការព្រួយបារម្ភថាកុមារម្នា ក់នឹងត្រូវបែកពីឪពុកម្តា យរបស់ពួកគេ ប្រសិនប�ើម្តា យមិនអត់ទ្រាំទៅនឹងបញ្
ហា នេះទេនោះ។

អនុសាសន៍
ការបង្ការអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
១. 	ផ្លា ស់ប្តូរទម្លាប់វប្បធម៌ និងទម្លាប់សង្គម ដែលគាំទ្រអំព�ើហិង្សា
អភិវឌ្ឍ និង អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រផ្លា ស់ប្តូរការប្រព្រឹត្ត និងផ្លា ស់ប្តូរសង្គមមួយ ដ�ើម្បីដោះស្រាយទម្លាប់ វប្បធម៌ និងសង្គម

		ដែលចាត់ទុកអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារថាជាអំព�ើត្រឹមត្រូវ និងទម្លាប់ដែលល�ើកកម្ពស់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ រាប់បញ្ចូលទាំង

		

30

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារផងដែរ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

	គ�ៀងគរសហគមន៍ សម្រាប់ការមិនអធ្យាស្រ័យជាដាច់ខាតចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយ និងទម្រង់ដទៃទ�ៀត

		នៃអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ

ព្រមទាំ ងហ៊ា ននិ យាយប្រឆាំ ងទៅនឹ ងជនល្មើ សដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើ ទាំងនេះ

		បណ្តែ តបណ្ទោ យចំពោះអំព�ើទាំងនេះ។

និ ងអ្នកដែល

	បង្កលក្ខណៈឱ្យមានការចូលរួមពីកុមារ ក្នុងការរកហេតុផលប្រឆាំងទៅនឹងទម្លាប់ និង ឥរ ិយាបថដែលទទួលយក និង
ិ ័ យបែបហិង្សាល�ើកុមារ
		
ចាត់ ទុកអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារថាជាអំ ព�ើត្រឹមត្រូវ រាប់ បញ្ចូលទាំងការទទួ លយកការដាក់ វន

		

និងអំព�ើហិង្សាពីក្រុមកុមារដូចគ្នាផងដែរ។

	ពង្រឹងការអនុវត្តន៍ និង ប្រតិបត្តិក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលធ្វើ

		

ការងារដោយផ្ទា ល់ជាមួយកុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

២. 	បង្កើនទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព មានស្ថេរភាព និងអំណោយផលដល់ការលូតលាស់ រវាងកុមារ និងឪពុកម្តា យ
	ព្រមទាំងអ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ

	ពង្រឹងសកម្មភាព និង កម្មវ ិធីចុះអនុវត្តការងារផ្ទា ល់តាមសហគមន៍ ដ�ើម្បីផ្តល់កិចគា
្ច ំទ្រដល់គ្រួសារ និង ការអប់រ ំអំពី

		

ការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ ព្រមទាំងល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្តា យ អំពីផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និង

		បង្កើនចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីទម្រង់អហិង្សានៃការអនុវត្តន៍វ ិន័យចំពោះកុមារ។
ចលនាមេដឹកនាំសាសនាឱ្យល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

និងថ្លែងប្រឆាំងទៅនឹងរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

		ព្រមទាំងបង្កា រអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។

៣. 	ល�ើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ដ�ើម្បីបង្កា រអំព�ើហិង្សាល�ើស្ត្រី និងកុមារ ី
	ល�ើកកម្ពស់ភាពយេនឌ័ រដ�ើ ម្បីបញ្ចប់ អំព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ

		

និងអន្តរាគមន៍តាមសាលារ�ៀន និងសហគមន៍។

ជាពិ សេសកុ មារ ី តាមរយៈយុទ្ធនាការប្រព័ ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

	ពង្រឹងការបង្កា រអំព�ើហិង្សានៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាយុវវ ័យ និងទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិ តាមរយៈការល�ើកកម្ពស់ទម្លាប់

		យេនឌ័រវ ិជ្ជមាន។

៤.

ធានាថាសាលារ�ៀនគឺជាកន្លែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ និង គ្មានអំព�ើហិង្សា
	ពង្រឹងនិងពង្រីកគោលនយោបាយសាលាកុមារមេត្រី ដោយបង្កើនការផ្តោ តយកចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើរាល់ គ្រប់ទម្រង់

		នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងសាលារ�ៀន និង កម្មវ ិធីបង្កា របឋមតាមសាលារ�ៀន ដ�ើម្បីធានាថាសាលារ�ៀន គឺជាកន្លែង

		ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ។ កុមារត្រូវបានបង្រៀនអំពីនិយាមបទដ្ឋានដែលថ្កោ លទោសចំពោះអំព�ើហិង្សា

		គ្រប់ទម្រង់។
		

អភិវឌ្ឍកញ្ចប់បណ្តុះបណ្តា លមួយសម្រាប់គ្រូបង្រៀន និងបណ្តុះបណ្តា លគ្រូបង្រៀនអំពីទម្រង់អហិង្សានៃការអនុវត្តន៍
វ ិន័យចំពោះកុមារ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ទណ្ឌកម្មល�រា
ើ ងកាយ និងទណ្ឌកម្មដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់តម្លៃជាមនុស្សនៅតាមសាលារ�ៀន។

	ពង្រឹងការអនុវត្តន៍ និងការប្រតិបត្តិក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន។

៥.

កាត់បន្ថយវត្តមានគ្រឿងស្រវ ឹង និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវ ឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
	បង្កើតច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ចំពោះការលក់គ្រឿងស្រវ ឹង ទៅឱ្យជនទាំងឡាយណាដែលមានអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ។
ហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលល�ើកទឹកចិត្តកុមារ និងក្មេងជំទង់ឱ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវ ឹង។
	ល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំ ពី ផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងស្រវ ឹងដល់ឪពុកម្តា យ និងអ្នកថែទាំកុមារ

		

និងក្មេងជំទង់។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
១. 	ធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវការប្រើប្រាស់សេវាផ្នែកច្បាប់ សុខភាព និងសង្គម ជាការឆ្លើយតបចំពោះការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

	ធ្វើយុទ្ធនាការដ�ើម្បីផ្តល់ភាពអង់អាចដល់កុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ឱ្យរាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍នៃអំព�ើហិង្សា

		

និងការរ ំលោភបំពាន ព្រមទាំងធានាថាកុមារយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។

សម្របសម្រួល និងធ្វើសុខដុមនីយកម្មបណ្តា ញទូរស័ពទា
្ទ ន់ហេតុការណ៍មានស្រាប់ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សា

		ល�ើកុមារ ព្រមទាំងធានាថាកុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេដឹងថាត្រូវទូរស័ព្ទ ឬ ទំនាក់ទំនងទៅកាន់នរណា ព្រមទាំង

		ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាកម្មនេះ។

	បង្កើតឱ្យមាននូវប្រព័ន្ធរាយការណ៍ដែលធានាសុវត្ថិភាព និងរក្សាការសម្ងា ត់នៅក្នុងសាលារ�ៀន ដែលបង្កលក្ខណៈ

		
		
		

ឱ្យកុមារអាចនិយាយ និងរាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍អំព�ើហិង្សា។

ធានាថាមណ្ឌលសុខភាពគឺជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារនិយាយ និង រាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍អំព�ើ

ហិង្សា ធានារក្សាការសម្ងា ត់ និង ប្រតិបត្តិការផ្អែកល�ើគោលការណ៍ “មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់” ។
ធានាថាប៉ុស្តិ៍នគរបាល

គឺ ជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ កុមារនិ យាយ

និ ង

រាយការណ៍អំ ពីហេតុ ការណ៍

អំព�ើហិង្សា ធានារក្សាការសម្ងា ត់ និងប្រតិបត្តិការផ្អែកល�ើគោលការណ៍ “មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់”។

២. 	ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកុមារ និង ការឆ្លើយតបជាអន្តរវ ិស័យ
	ពង្រឹង និងពង្រីកសេវាដែលងាយទទួលបានឥតគិតថ្លៃ មានលក្ខណៈកុមារមេត្រី និងផ្តោ តការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់

		ល�ើបញ្
ហា យេនឌ័ រ ដែលឆ្លើ យតបទៅនឹ ងអំ ព�ើ ហិង្សា និ ង ការរលោ
ំ
ភបំ ពាន ព្រមទាំងផ្តល់ការគាំទ្រ ទាំងកុ មារា និ ង

		
		

		

កុមារ ី ព្រមទាំងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

អនុវត្តប្រព័ន្ធឆ្លើយតបដែលមានលក្ខណៈកុមារមេត្រី និងផ្តោ តការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ល�ើបញ្
ហា យេនឌ័រ ចំពោះការ

រ ំលោភបំពាន និងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ (ទាំងកុមារា និង កុមារ ី) ជាពិសេស ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារនៅក្នុង

វ ិស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទដ្ឋាន គោល-ការណ៍ណែនាំ និងនីតិវ ិធីប្រតិបត្តិការអប្បបរមា។

ិ ័យពាក់ ព័ន្ធ ដ�ើ ម្បីឆ្លើ យតបទៅនឹ ងការរលោ
	បង្កើ ត និ ង សម្របសម្រួលប្រព័ ន្ធបញ្ជូនរួមមួ យទូ ទាំងគ្រប់ វស
ំ
ភបំ ពាន

		

និងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

	ពង្រឹងសមត្ថភាព

និ ងផ្សព្វផ្សាយជូ នដល់ រាល់គ្រប់បុ គ្គលទាំ ងអស់ ដែលធ្វើ ការងារដោយផ្ទា ល់ ជាមួ យកុ មារ

		គ្រួសាររបស់ពួកគេដ�ើម្បីកំណត់រកឆ្លើយតប
		

រាយការណ៍

និងបញ្ជូនករណីអំព�ើហិង្សា

និ ង

និងការរ ំលោភបំពានកុមារ

(ទាំងកុមារា និង កុមារ ី) និងធានាថាពួកគេទទួលបានការណែនាំពីគោលការណ៍“មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់” ។

ច្បាប់ និងគោលនយោបាយសម្រាប់បង្ការ និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
	បន្តល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់កុមារ

		

គ្រួសារ

សហគមន៍

និងបុគ្គលដែលធ្វើការងារដោយផ្ទា ល់ជាមួយកុមារ

និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ អំពីច្បាប់ និងគោលនយោបាយពាក់ព័នដែ
្ធ លការពារកុមារពីអំព�ើហិង្សា និងការរ ំលោភបំពាន។

	ពង្រឹងការអនុវត្តន៍ និង ប្រតិបត្តិបទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយមានស្រាប់ ដែលការពារកុមារពីអំព�ើហិង្សា និង

		

ការរលោ
ំ
ភបំ ពាន ព្រមទាំ ងធានាថាជនល្មើ សត្រូវបានផ្តន្ទាទោសចំ ពោះបទល្មើ សដែលពួ កគេបានប្រព្រឹត្ត ដោយ

		យោងទៅតាមច្បាប់។

	ប្រកាន់យកជំហរការមិនអធ្យាស្រ័យដាច់ខាត ចំពោះជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ដ�ើម្បីបង្កើតការ

		ជ�ឿទុកចិត្តទៅល�ើប្រព័ន្ធច្បាប់ និង បញ្ឍប់ “ការសម្រុះសម្រួល” ការដោះស្រាយករណី (ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ)។
	ធ្វើការវ ិភាគភាពចន្លោះប្រហោងរបស់បទប្បញ្ញ ត្តិដែលមានស្រាប់ ពាក់ព័នទ្ធ ៅនឹងបញ្
ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

	រ�ៀបចំ និងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពពហុវ ិស័យ រយៈពេលច្រើនឆ្នាំ និងដែលមានលក្ខណៈសម្របសម្រួល និងមាន
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ថវ ិការដ�ើម្បីបង្កា រ និងឆ្លើយតបអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌពិនិត្យ និងវាយតម្លៃមួយច្បាស់លាស់។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

	បន្តធ្វើការតស៊ូមតិឱ្យបានសកម្ម ដ�ើម្បីបង្កើនវ ិភាជន៍ថវ ិកាពីគ្រប់វ ិស័យ សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្
ហា កិច្ចការពារកុមារ និង

		ធ្វើសមាហរណកម្មបញ្
ហា ការពារកុមារនៅក្នុងផែនការ និងថវ ិកាតាមវ ិស័យរបស់ក្រសួង និង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។
		

ិ
ជម្រុញឱ្យមានការឆ្លើ យតបពីសង្គមស៊ី វល

ដ�ើ ម្បីបំ ពេញបន្ថែមល�ើ ការល�ើ កកំ ពស់ ការយល់ ដឹងពីកិ ច្ចការពារកុ មារ

ការបង្កា រ និងសេវាឆ្លើយតប ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាល ។

ការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
	បង្កើត និង អនុវត្តយន្តការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃមួយដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីប្រមូលទិន្នន័យពីក្រសួង និង

		

ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជុំវ ិញការងារបង្កា រ និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

	វាយតម្លៃទៅល�ើសកម្មភាពបង្កា រ និងឆ្លើយតបជាក់លាក់ ដ�ើម្បីវាស់សង
្ទ ់ទៅល�ើផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពទាំងនោះ

		ព្រមទាំងធានាថាសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានបន្តកែលម្អ។

	បន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារឱ្យបានទ�ៀងទាត់។
		

		

ិ គទិ ន្នន័យអង្កេតទាំ ងនេះឱ្យបានស៊ី ជម្រៅ ដ�ើ ម្បីរកឱ្យឃ�ើ ញនូ វគំ រូនានា ដែលអាចជាមូ លដ្ឋានសម្រាប់ រ�ៀបចំ
វភា

យុទសា
្ធ
ស្ត្របង្កា រ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ និងមានការបំពេញបន្ថែមពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព ដ�ើម្បី

ឱ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីបរ ិបទនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

	ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទ�ៀត អំពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារដែលរស់នៅក្រៅផ្ទះ កុមារពិការ កុមារដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍/

		

ជំងឺអេដស៍ ព្រមទាំងទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាដទៃទ�ៀត ដែលពុំមានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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វគ្គទី ១ ៖ សេចក្តីផ្ដើម និងប្រវត្តិ

១		សេចក្តីផ្ដើម និងប្រវត្តិ
១.១	សេចក្តីផ្ដើម
		 អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ គឺជាបញ្
ហា សិទ្ធិមនុស្ស និងសុខភាពសាធារណៈទូទៅ ដោយមានផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមានយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរ

ទៅល�ើសុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់កុមារ។ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារបានចែងថា កុមារគ្រប់រប
ូ មានសិទ្ធិទទួលបាន

កិច្ចការពារប្រឆាំងរាល់ទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សា អំព�ើធ្វើអាជីវកម្ម និងរ ំលោភបំពាន រាប់បញ្ចូលទាំងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងការ

២
។ ផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងនៃអំព�ើហិង្សា និងអំព�ើធ្វើអាជីវកម្មបែបនេះ មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ធ្វើអាជីវកម្មផលូវភេទ
្

មិនត្រឹមតែចំពោះជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់គ្រួសារ និងសហគមន៍ ព្រមទាំងបង្កឲ្យមានការព្រួយ
បារម្ភដល់សង្គមយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ។ [6-8] យោងតាមរបាយការណ៍ពិភពលោកស្ដីពីអំព�ើហិង្សា និងសុខភាព ការរ ំលោភបំពាន

ល�ើកុមារ ឬការប្រព្រឹត្តមិនល្អចំពោះកុមារ “ពោលគឺគ្រប់ទម្រង់នៃការប្រព្រឹត្តឃោរឃៅល�ើផលូវកាយនិ
្
ង/ឬផ្លូវចិត្ត ការរ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទ ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ ទង្វើព្រង�ើយកន្ដើយ ឬការជួញដូរ ឬការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងទ�ៀត ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាក់ស្ដែង
ឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព ការរស់រ�ៀន ការអភិវឌ្ឍ ឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កុមារ ក្នុងបរ ិបទនៃទំនាក់ទំនងនៃការទទួលខុសត្រូវ

ជំន�ឿទុកចិត្ត ឬអំណាច”។ [9] និយមន័យនេះ គ្របដណ្ដប់ទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភេទ។
		

ទិន្នន័យត្រឹមត្រូវស្ដីពីប្រេវ៉ាឡង់ នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅមានកម្រិតនៅទូទាំងពិភពលោក។ ទោះបីជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ

ព័ត៌មានដែលអាចរកបាន រួមទាំងរបាយការណ៍ពិភពលោករបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
គូសបញ្
ជា ក់ថា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារជាបញ្
ហា ចម្បង ដែលក�ើតមានឡ�ើងនៅគ្រប់ប្រទេស។ [10] នេះជាការសិក្សាល�ើកទី ១ ដែល

ត្រូវការការឆ្លើយតបរួម ដ�ើម្បីដោះស្រាយអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងកម្រិតតំបន់និងពិភពលោក និងស្នើសុំឲ្យបណ្តា រដ្ឋភាគីទាំងឡាយ

មានវ ិធានការ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០២ កុមារស្ទើរតែ ៥៣,០០០នាក់ នៅទូទាង
ំ ពិភពលោកដែលមានអាយុក្រោម ១៧ឆ្នាំ បានស្លាប់ដោយសារ

អំព�ើមនុស្សឃាត។ [11] ការសិក្សាស្ពី
តី ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅល�ើកូននៅតាមផ្ទះ យោងតាមទិនន
្ន ័យពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាប

និងមធ្យមចំនួន ៣៥ បានបញ្
ហា ញថា ជាមធ្យម បីភាគបួននៃកុមារអាយុពី ២ឆ្នាំ ដល់ ១៤ឆ្នាំ បានទទួលរងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយ
ហិង្សា ខណៈដែលប្រហែលពាក់ កណ្ដា លនៃកុ មារ ដែលជិ តបីភាគបួ នបានជួ បប្រទះការបំ ពានផ្លូវចិ ត្ត ក៏ បានទទួ លរងការដាក់

ទណ្ឌកម្មផលូវកាយដែរ
្
[12]។
		

អំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវភេទល�ើកុមារ គឺជាការព្រួយបារម្ភជាពិសេសសម្រាប់ពិភពលោក។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០២ អង្គការសុខភាពពិភពលោក
បានប៉ា ន់ប្រមាណថាក្មេងស្រីចំនួន ១៥០លាននាក់ និងក្មេងប្រុសចំនួន ៧៣លាននាក់ ដែលមានអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ ធ្លាប់ទទួល

រងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់ខាងរាងកាយ។ [8] ការសិក្សាពហុប្រទេសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅក្នុង
ឆ្នាំ ២០០៥ ស្ដីពីសុខភាពស្ត្រី និងអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមកល�ើស្ត្រី បានរកឃ�ើញថា ចន្លោះពី ១% ទៅ ២១% នៃស្រ្ដីដែលបានឆ្លើយ
សំណួរ ធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅមុនពួកគេអាយុ១៥ឆ្នាំ។ [13] ការសិក្សាឆ្នាំ២០០៩ នៅកោះសូឡូម៉ុង (Solomon)

បានរកឃ�ើញថា ស្រ្ដីចំនួន ៣៧% ដែលមានអាយុពី ១៥ឆ្នាំ ដល់ ៤៩ឆ្នាំ ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ តាំងពីមុនពេលដែលពួក

គេអាយុ ១៥ឆ្នាំម៉្លេះ។ [1] ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទធ្ងន់ធ្ងរក្នុង ១ខែមុនអង្កេត ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយ ២៩.៣% នៃកុមារដែល

បានចូលរួមអង្កេតនៅប្រទេសវ�ៀតណាម និង ១៤.៦% នៃកុមារដែលបានចូលរួមក្នុងអង្កេតកម្រងសូចនាករចម្រុះនៅសាធារណ:រដ្ឋ

ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ។ ប្រភពដដែលក៏បានកត់ត្រាផងដែរថា កុមារនៅប្រទេសវ�ៀតណាមចំនួន ៨៩.៧% និងកុមារនៅ

ប្រទេសឡាវចំនួន ៦២.២៥% ធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវចិតក
្ត នុងរយៈពេល១ខែមុ
្
នការអង្កេត។ [14] ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ នៅប្រទេស

ហ្វីលីពីន មានស្ត្រីចំនួន ១៥.១% ដែលមានអាយុពី ១៥ឆ្នាំដល់ ១៩ឆ្នាំ ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និង ៩% ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវភេទ [2] ។ មានការសិក្សាតិចតួចអំពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើក្មេងប្រុស ប៉ុន្តែការសិក្សាអន្តរជាតិកនុងឆ្
្
នា ំ ២០០៣ និង ២០០៤
បានបង្ហាញថា បុរសពី ៣% ទៅ ២៩% ធ្លាប់ជួបប្រទះទម្រង់មួយនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព។ [3, 4] ចំនួនប៉ា ន់ប្រមាណ

នៃកុមារដែលត្រូវបានធ្វើអាជីវកម្មផលូ្វភេទក្នុងតំបន់ មានចាប់ពី ៨,០០០ ដល់ ២០,០០០នាក់ នៅប្រទេសវ�ៀតណាម ១០០,០០០ នាក់

នៅហ្វីលីពីន និង ២០០,០០០នាក់ នៅប្រទេសចិន និងថៃ។ [5] ទោះបីជាមានចំណេះដឹងទូទៅអំពីទំហំនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើ

កុមារក៏ដោយ ក៏ទិន្នន័យថ្នាក់ជាតិដែលអាចរកបាននៅកម្ពុជា ដែលអាចធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរ�ៀបចំគោលនយោបាយ និង

សកម្មភាពកម្មវ ិធីនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡ�ើយ។
		

អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារអាចមានផលប៉ះពាល់ យ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរទៅល�ើ ទិដ្ឋភាពសំ ខាន់ ៗនៃសុ ខភាពផ្លូវចិ ត្ត

អាកប្បកិ រយា
ិ

និ ង

សុខភាពផ្លូវកាយ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមក្នុងមួយជីវ ិត។ ផលវ ិបាកទាំងនេះអាចមានទម្រង់ខុសៗគ្នា អាស្រ័យទៅល�ើអាយុ

របស់កុមារ នៅពេលទទួលរងការរ ំលោភបំពាន ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងមុនពេលពួកគេក�ើត ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលស្ដ្រីមាន
២

មាត្រា១៩ និង ៣៤នៃអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ ឆ្នាំ១៩៨៩

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ផ្ទៃពោះទទួលរងអំព�ើហិង្សា ឬជាតិស្រវ ឹង ឬគ្រឿងញ�ៀន ដែលប៉ះពាល់ដល់ការវ ិវឌ្ឍរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃ។ [15] កត្តា កំណត់ផ្សេងទ�ៀត

ពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ រួមមានថេរវេលា និ ងកម្លា ំ ងនៃអំ ព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពាន ឬការមិ នយកចិ ត្តទុកដាក់ ភាពរង
ឹ មាំ

ពីធម្មជាតិ របស់ កុមារ និ ងការក�ើ តឡ�ើ ងស្របគ្នាជាមួ យការធ្វើ ទុក្ខទោស ឬហេតុ ការណ៍អកុ សលផ្សេងទ�ៀតដូ ច ជាសុ ខភាព

ផ្លូវចិត្តរបស់ឳពុកម្ដា យ ឬអំព�ើហិង្សារវាងឳពុកម្ដា យ។ [16-17] ផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លី រួមមាន របួសរាងកាយ និ ងការប៉ះទង្គិច
ផ្លូវចិ ត្ត (ចង្កោ មរោគសញ្ញាជំ ងឺបាក់ ស្បាត និ ងការធ្លា ក់ ទឹកចិ ត្ត)។ [18-20] ជាពិ សេស អំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវភេទជាប់ពាក់ព័នជា
្ធ មួយ

ហា សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ ដែលរួមមាន ការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យ
ការការក�ើនឡ�ើងនូវការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នៃបញ្

ជំងឺរលាកអាងត្រគាក អាគ្មានកូន វ ិបល្លា សរោគស្រ្ដី ការចម្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគផ្សេងទ�ៀត។ [18] ក្នុងចំណោម
ក្មេងស្រីជំទង់ និងស្ដ្រីពេញវ ័យ ភាពញឹកញាប់នៃការមានផ្ទៃពោះដោយសារការរ ំលោភសេពសន្ថវៈមានពី ៥% ទៅ ៨% ហ�ើយស្រ្ដី

វ ័យក្មេងដែលធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភសេពសន្ថវៈជាញឹកញយ មានអត្រាមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យមានកម្រិតខ្ពស់ជាង។ [18]
		

ការទទួ ល រងអំ ព�ើ ហិ ង្សាពីឳពុកម្ដា យ អ្ន ក ថែទាំ និ ង អ្ន ក ដទៃទ�ៀត មានការពាក់ ព័ន្ធ យ៉ា ងខ្លា ំ ង ជាមួ យ បញ្
ហា ផ្លូវចិ ត្ត និ ង

អាកប្បកិរ ិយាក្នុងវ ័យជំទង់ និងវ ័យចាស់ រាប់បញ្ចូលទាំង អាកប្បកិរ ិយាគឃ្លើន ច្រឡោងខា មចរ ិយាវ ិបល្លា សការប្រើធាតុញ�ៀន

ការរ�ៀនសូត្រមិ នពូ កែ ជំ ងឺបាក់ ស្បាត ជំ ងឺថប់ បារម្ភ ជំ ងឺធ្លា ក់ ទឹកចិ ត្ត ការមិ នឲ្យតំ លៃខ្លួនឯង និ ងការប៉ុនប៉ងធ្វើ អត្តឃាត។

[4,16] ការប្រឈមចំពោះអំព�ើហិង្សាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ចំពោះទម្លាប់ផ្នែកសុខភាពផងដែរ ដូចជា ការជក់បារ ី

ហា សុខភាពជាក់លាក់ផ្សេងទ�ៀត ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺបេះដូងជាដ�ើម (Ischemic heart disease)។
និងជំងឺធាត់ និងបញ្

[8] ជាងនេះទ�ៀត ការប្រឈមចំពោះអំព�ើហិង្សា អាចមានផលវ ិបាកអវ ិជ្ជមានដល់ការវ ិវឌ្ឍខាងចំណេះដឹង រាប់បញ្ចូលទាំងឱនភាព

ខាងភាសា និងការថយចុះនូវមុខងារខាងពុទ្ធិ។ [21] ល�ើសពីនេះទ�ៀត ការប្រឈមចំពោះអំព�ើហិង្សាអាចនាំឲ្យមានការមាក់ងាយ

ពីសង្គម និងការរ� ើសអ�ើងចំពោះកុមារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ដូចជាក្នុងករណីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទជាដ�ើម។ អំព�ើហិង្សាមិន

ត្រឹមតែមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារផ្ទា ល់ និ ងគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ តែវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ និ ង

សង្គមជាតិទាំងមូលទ�ៀតផង។ វាល�ើកឡ�ើងនូវបញ្
ហា ដែលថា អំព�ើហិង្សាជាអំព�ើដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រព្រឹត្តបាននោះនឹងនាំឲ្យ

មានការក�ើតឡ�ើងនូវវដ្តជាបន្តបន្ទាប់នៃភាពរងគ្រោះជាថ្មី និងការក�ើតឡ�ើងជាថ្មីនៃអំព�ើហិង្សា។ ការគំរាមកំហែង និងអំព�ើហិង្សា
ដែលក�ើ តឡ�ើងក្នុងសហគមន៍ មិ នត្រឹមតែប៉ះពាល់ចំពោះកុ មាររងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេ តែវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់កុមារដទៃទ�ៀត

ដែលមិ នទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាទ�ៀតផង។

ទោះជាមានភស្តុតាងវ ិទ្យាសាស្ដ្របង្ហាញពីប្រេវ៉ាឡង់ ដ៏ខ្ពស់មិនអាចទទួ លយកបាននៃ

ហា សិទ្ធិមនុស្ស សង្គម និងសុខភាពដ៏សំខាន់នេះ មិនបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ យ៉ា ងណាក៏ដោយ ក៏បញ្
ជ្រុងជ្រោយនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅឡ�ើយទេ។
		

អំ ព�ើ ហិង្សា

និ ងអំ ព�ើ ធ្វើអាជី វកម្មល�ើកុមារបានទទួ លការចាប់ អារម្មណ៍កាន់ តែច្រើនឡ�ើងៗ

ថាជាបញ្
ហា មួ យដ៏ មានសារៈ

សំ ខាន់ និ ងរាលដាលពាសពេញនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ទោះជាអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារអាចបង្កា រទប់ ស្កាត់ បានក៏ ដោយ ក៏ត្រូវមាន

ទិន្នន័យថ្មី និងពេញលេញជាចាំបាច់ដ�ើម្បីគាំទ្រល�ើការរ�ៀបចំ និងអនុវត្តយុទសា
្ធ
ស្រ្ដទប់ស្កាត់និងយុទ្ធសាស្ត្រការពារប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាពដែរ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣ ផ្ដល់នូវការប៉ា ន់ប្រមាណថ្នាក់ជាតិជាល�ើកដំបូង

ដែលអធិប្បាយពីទំហំ និងលក្ខណៈនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ដែលក្មេងស្រី និងស្រ្ដីវ ័យក្មេង ក្មេងប្រុស និងបុរស
វ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាបានជួបប្រទះ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ដ�ើម្បីជួយគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការ

រ�ៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ដ្រទប់ស្កាត់ កុមារមេត្រី ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក៏ដូចជាកែលម្អការផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

គ្រប់រប
ូ ពិសេសកុមារដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សា។

១.២.	ប្រវត្តិ
		បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ ១៤.៣លាននាក់ ក្នុងនោះប្រជាជន ៣៩.១% មានអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ។ [22]
កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងលេខរ�ៀងទី ១៣៨ ក្នុងសន្ទស្សន៍ អភិ វឌ្ឍន៍ ធ នធានមនុ ស ្ស ក្នុងចំ ណោ មប្រទេសចំ នួន ១៨២ ។ [23] ភាពខ្វះ

ចន្លោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋានមានទំហំធំ ហ�ើយ ៨០% នៃប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ ដាច់ស្រយាល។
[24] អាយុសង្ឃឹមរស់ជាមធ្យមគឺ ៦៣ឆ្នាំ ទាបជាងបណ្ដាប្រទេសកំ ពុ ងអភិ វឌ្ឍន៍ កនុ្ងតំ បន់ ដែលមានកម្រិត ៧២ឆ្នាំ ។ [25] រវាង

ឆ្នាំ១៩៧៦ - ១៩៧៧ អាយុសង្ឃឹមរស់គឺមានតែ៣២ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ (ក្រាហ្វិក1.1)។ [25] អត្រាមរណភាពក្រោមអាយុ ៥ឆ្នាំ មាន៤

ក្នុង១,០០០ កំណ�ើតរស់កនុងឆ្
្
នា ំ ២០១០ ។ [26] អត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃមេរោគអេដស៍ត្រូវបានប៉ា ន់ប្រមាណថាមានចំនួន ០.៦% ក្នុងឆ្នាំ
២០១១ ថយចុះពី ១.១% ក្នុងឆ្នាំ ២០០៦។ [27]
		

ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ដថ្មីៗ ការអភិវឌ្ឍ និងវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវការធាក់ថយក្រោយ ដែលជាលទ្ធផលនៃជំលោះ
ផ្ទៃក្នុង និងពីខាងក្រៅ ដែលចាប់ផ្ើម
ដ ពីឆ្នាំ១៩៧០មក រួមមានការទំលាក់របបរាជានិយម ការឈ្លា នពានពីបរទេស និងកាន់កាប់
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របស់បរទេស ការទម្លា ក់គ្រាប់ បែកជាង១០០,០០០តោននៅភាគខាងក�ើតនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវបានទាញបញ្ចូលក្នុងសង្រ្គា ម

រវាងសហរដ្ឋអាមេរ ិក និងវ�ៀតណាម [31] ដោយបានសំលាប់មនុស្សពី ៤០,០០០ ទៅ ១៥០,០០០ នាក់។ [32-35] ក្នុងដំណាក់កាល
ដ៏ល្បីល្បាញដែលដឹកនាំដោយបក្សកុម្មុយនីសក
្ដ ម្ពុជា ដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជារបបខ្មែក្រហម ចន្លោះឆ្នាំ១៩៧៥ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩

ដែលក្នុងរយៈកាលនោះ មានមនុស្សប្រមាណ២ទៅ៣លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារការចោទប្រកាន់ខាងនយោបាយ ដោយជំងឺ
ដោយអត់អាហារ និងបាក់កំលាំង។[36] ខ្មែរក្រហមបានបន្ដធ្វើអប្បគមន៍ និងបង្ករអស្ថេរភាពក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ១៩៩០ និងក្រោយ

ុ
ការបង្កើតឡ�ើងវ ិញនូវរបបរាជានិយមដោយរដ្ឋាភិបាលចំរះ

ក្រោយការបោះឆ្នោ តល�ើកទីមួយនៅឆ្នាំ១៩៩៣។

កម្ពុជាបានស្ដារ

ឡ�ើងវ ិញជាលំដាប់នូវស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ប្រជាសាស្ដ្រ និងចិត្តសាស្ដ្រដែលបំផ្លា ញដោយសង្រ្គា មជាច្រើនទស្សវត្ស។

		ប្រទេសកម្ពុជាមានការវ ិវឌ្ឍយ៉ា ងខ្លា ង
ំ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មា នឆ្នាច
ំ ុងក្រោយនេះ ហ�ើយបានបង្ហាញនូវភាពដឹកនាំខាងនយោបាយ
និ ងយុ ទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិ ទ្ធភាព និ ងការក�ៀរគរធនធាន ការផ្លា ស់ ប្ដូ រយ៉ា ងធំធែង ដែលបានក�ើតឡ�ើងនៅទូទាំងប្រទេស។

ការឆ្លើ យតបនឹ ងជំ ងឺអេដស៍ នៅកម្ពុជាដែលគួ រឲ្យកត់ សំគាល់ បំផុតនោះ គឺ អត្រាប្រេវ៉ាឡង់ ជាទូ ទៅមានការថយចុ ះដូ ចដែលបាន

បញ្
ជា ក់ជូនខាងល�ើ ហ�ើយអត្រានៃការទទួលបានការព្យាបាលមានរហូតដល់ ៨០% អ្នកជំងឺទទួលបានការព្យាបាលមានចំនួន

៤៨,៣៦២នាក់ នៅចុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១២។ [28] ថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការសំដៅសំរេចបាននូវយុទ្ធសាស្ដ្រ

ជាតិ កិច្ចការពារសង្គម ដ៏ មានមហិ ច្ឆតា ដែលផ្ដល់ក ញ្ចប់ សុវ ត្ថភា ពសង្គ ម និ ង យន្ដ កា រការពារសង្គ ម ដល់ក្រុម មុ ខ សញ្ញា [29]

ដែលនឹងជះឥទិព
្ធ លដល់ភាពក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះ ដែល៩០%រស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។ [30]
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អំព�ើហិង្សាល�ើបុរស ស្ដ្រីវ ័យក្មេង និងកុមារ ត្រូវបានទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើនឡ�ើងថា ជាបញ្
ហា ប្រឈមខាងសិទ្ធិមនុស្ស

សុខភាព និងសង្គមនៅកម្ពុជា។ កម្ពុជាមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិ ព្រមទាំងបទបញ្ញ ត្តិមួយចំនួនស្ដីពី ការបង្កា រទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សា
និងកិច្ចការពារកុមារ និងមនុស្សពេញវ ័យ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានចែងពីកិច្ចការពារស្រ្ដី និងកុមារពីអំព�ើហិង្សា

ក្នុងបទបញ្ញ ត្តិដូចខាងក្រោម៖

សិទ្ធិរស់រានមានជីវ ិត មានសេរ ីភាព និងសន្ដិសុខផ្ទា ល់ខលួន
្ (មាត្រា៣២)

	ច្បាប់ធានាមិនឲ្យមានការរ ំលោភបំពានល�ើបុគ្គល (មាត្រា៣៨)
សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរស និងស្រ្ដី ចំពោះមុខច្បាប់ (មាត្រា៣១)
កិច្ចការពារពីការរ� ើសអ�ើងយេនឌ័រ (មាត្រា៤៥)
កិច្ចការពារសិទ្ធិកុមារ (មាត្រា៤៨)
សុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានធានា (មាត្រា៧២)។

		ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌទាំងឡាយ រាប់ទាំងច្បាប់របស់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា ចន្លោះឆ្នាំ

១៩៩២-១៩៩៣ បានចាត់ទុកករណីវាយដំធ្ងន់ធ្ងរ អំ ព�ើរ ំលោភសេពសន្ថវៈ អំព�ើអាស (ផ្លូវភេទ) ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។ អំព�ើ
រ ំលោភសេពសន្ថវៈ គឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងក្នុងមាត្រា ៥ នៃច្បាប់ស្ដីពីស្ថានទម្ងន់ ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋឆ្នាំ ២០០១ និង
របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
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មាត្រា ២៣៩ ដល់ ២៤១ ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ២០០៩ ។ ច្បាប់សតីពី
្ ការទប់ស្កាត់អំព�ើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ

បានផ្តល់ការការពារដល់ប្តី ប្រពន្ធ កូ នៗ និ ងអ្នកទាំងឡាយដែលរស់នៅក្រោមដំ បូលផ្ទះតែមួ យ [38] ។ ច្បាប់ នេះបានបង្កើ តនូ វ

យន្តការអន្តរាគមន៏ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងផ្តល់នូវការការពារតាមរយៈដីកាដែលចេញដោយតុលាការខេត្ត។ ទោះបីជាយ៉ា ង
ដូច្នេះក៏ដោយ មាត្រា៨ នៃច្បាប់សតីពី
្ ការទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអនុញ្ញាតិចំពោះការដាក់វ ិន័យល�ើសមាជិកគ្រួសាតាមរយៈ

្
យ “ភាពថ្លៃថ្នូរ” ឬ “ជាការអនុវត្តន៏តាមទំន�ៀមទំលាប់និងប្រពៃណីល្អ” និងដ៏រាបណាការដាក់វ ិន័យ
វ ិធានការណ៏ដែលធ្វើកនុងន័
ទាំងនេះអនុលោមតាមគោលការណ៏សន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ និងសិទ្ធិមនុស្ស។ មាត្រា ១០៤៥ របស់ក្រមរដ្ឋប្បវេណីបានអនុញ្ញាតិ

អោយអ្នកដែលមានអំណាចមេបា ដាក់វ ិន័យចំពោះកុមារតាមការចាំបាច់។ បទបញ្ញ ត្តិទាំងនេះមានភាពចន្លោះប្រហោងសម្រាប់

ការបកស្រាយដែលអនុញ្ញាតិដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយកុមារថាជាការដាក់វ ិន័យ។

ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅកម្ពុជាក៏ ដោយ

ការរួមភេទដោយបង្ខំរវាងប្តីប្រពន្ធ

នឹងទោះបីជាអំព�ើរ ំលោភសេពសន្ថវៈ

្ ្ធស្នាលមិនត្រូវបានគេយល់ថាជាបទ
និងដៃគូសនិទ

ឧក្រិដ្ឋទេ។ [37] ស្ថានភាពគតិ យុត្តកាន់ តែមានភាពស្មុគ្រស្មាញដោយសារចន្លោះប្រហោងរបស់ ច្បាប់ និ ងគោលនយោបាយ
ដូ ចជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌកំ ណត់ អាយុ ទាបបំ ផុតដែលអាចព្រមព្រៀងរួមភេទបានគឺត្រឹមអាយុ ១៥ឆ្នាំ ដោយមិ នមានគោលការណ៏

ណែនាំ អំពីទោសក្នុងការរួមភេទជាមួ យអនី តិជន

វ ិជ្ជាជីវៈអំពីការរ ំលោភបំពានល�ើកុមារ

មិ នមានគោលនយោបាយអំ ពី កាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ពីសំ ណាក់ក្រុមអ្នកមាន

ហ�ើយច្បាប់ជាតិក៏មានកង្វះខាតបទបញ្ញ ត្តិជាក់លាក់អំពីការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធមួយដែលមាន

ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំណត់ការរាយការណ៍ និងបញ្ជូនករណីហិង្សា រ ំលោភបំពាន និងកេងប្រវ ័ញ្ចកុមារនៅតាមសាលារ�ៀន មណ្ឌល

ថែទាំកុមារពេលថ្ងៃ និងក្នុងប្រព័នយ
្ធ ុត្តិធ៌ម (ពន្ធនាគារ) នៅឡ�ើយ។ កាន់តែជាក់លាក់ជាងនេះទៅទ�ៀត គឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់

ក្នុងការរាយការណ៏អំ ពី អំ ព�ើ ហឹង្សា និ ងរលោ
ំ
ភបំ ពានល�ើ កុមារ ដែលក�ើ តមានឡ�ើ ងនៅតាមមណ្ឌល និ ងស្ថាប័ នថែទាំ កុមារ។
ក្រៅពីនេះ ក៏មិនទាន់មានច្បាប់ជាតិដែលតម្រូវឲ្យបង្កើតតុលាការឯកទេស សម្រាប់អនីតិជនដាច់ដោយឡែកដែរ ក៏ដូចជានគរបាល

ឯកទេស ចៅក្រម ក្រឡាបញ្ជី ព្រះរាជអាជ្ញា និងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច សម្រាប់ករណីអនីតិជន នីតិវ ិធីកុមារមេត្រី វ ិធានការបង្វែរ ក៏ដូច

ជានីតិវ ិធីសម្រាប់តាមដានករណីកុមារដែលមានទំនាស់នឹងច្បាប់ដែលមានអាយុក្រោម ១៤ឆ្នាំនៅឡ�ើយដែរ។ ច្បាប់កនុងស្រុ
្
កនៅ

ខ្វះបទបញ្ញត្តិដែលចំាបាច់សម្រាប់ករណីកុមារដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រព័នយ
្ធ ុត្តិធ៌ម។ ក្រៅពីនេះការអនុវត្តន៏នូវដំណោះស្រាយ
ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ឬ “សម្រុះសម្រួល”

ធ្វើឡ�ើងដោយមិនមានគោលការណ៏ណែនាំច្បាស់លាស់ និងជាញឹកញាប់បានទប់ស្កា

ត់ជនរងគ្រោះ ពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមប្រព័នច្
្ធ បាប់ គួបផ្សំជាមួយនឹងការមិនជ�ឿជាក់ល�ើប្រព័ន្ធយុត្តិធ៌ម និងភាពលំបាក

ក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដាក់ទោសដល់ជនប្រព្រឹត្ត (ដោយសារតែតំលៃពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកោសល្យវ ិច្ច័យ ជំនួយផ្នែកច្បាប់ និង
ចំណាយល�ើការធ្វើដំណ�ើរទៅកាន់តុលាការ) ។
		

កម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័ ន្យល�ើ សន្ធិសញ្ញា និ ងសេចក្ដីប្រកាសអន្តរជាតិ មួយចំ នួន ពាក់ ព័ន្ធនឹងអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ បុ រស ស្រ្ដី
និងកុមារ ដែលជួយជាមូលដ្ឋានក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ហាមមិនឲ្យមានអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងល�ើកឡ�ើងពីតម្រូវការ

និងការព្រួយបារម្ភរបស់កុមារ ដែលទទួលរងនូវការរ ំលោភបំពាន។ (ប្រអប់១.១)។

សន្ធិសញ្ញា និង សេចក្ដីថ្លែងការណ៏អន្តរជាតិដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័ន ក្នុងការល�ើកកំពស់
កិច្ចការពារកុមារឲ្យរួចផុតពីអំព�ើហិង្សា រួមមាន៖

សេចក្ដីប្រកាសជាសាកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស (១៩៤៨)
•
•

ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូមមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត មានសេរីភាព និងសន្ដិសុខបុគ្គល (មាត្រា៣)

គ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មដោយឃោរឃៅ បាត់បង់តំលៃជាមនុស្សជាតិ ឬការផ្ដន្ទាទោស (មាត្រា៥)

អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរ�ើសអ�ើងល�ើស្ត្រី (១៩៨០)
•

ការរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារជាអនីតិជនមិនត្រូវមានអានុភាពតាមផ្លូវច្បាប់ទេ ហ�ើយគេត្រូវចាត់វិធានការណ៍ ចាំបាច់ទាំងឡាយ

រួមទាំងការរ�ៀបចំច្បាប់ផងដែរ ដ�ើម្បីកំណត់អាយុអប្បរមា សម្រាប់រ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ហ�ើយចាំបាច់ត្រូវចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍

នៅក្នុងបញ្ជីជាផ្លូវការ (មាត្រា១៦)។
អនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ (១៩៨៩)
•

កុមារអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ ត្រូវទទួលកិច្ចការពារពីគ្រប់ទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាល�ើរាងកាយ ឬ ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្តពីឳពុកម្ដាយ

ឬ អ្នកថែទាំ រាប់ទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលឃោរឃៅ ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ ការរំលោភបំពាន និងអំព�ើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ 
(មាត្រា១៩)

•

ឳពុកម្ដាយ/អាណាព្យាបាល មានសិទិ្ធប្រៀនប្រដៅកូនស្របតាមសមត្ថភាពនៃការលូតលាស់របស់កុមារ (មាត្រា ៥)

ប្រអប់ទី១.១: ការប្ដេជ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារ និងទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាដែលអនុម័តដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

		 ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកនុងការបង្កា
្
រ និងឆ្លើយតបនឹងអំព�ើហិង្សា រួមទាំង គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍

សហសវត្សកម្ពុជា បានសម្របទៅតាមបរ ិបទជាក់លាក់របស់កម្ពុជា។ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សកម្ពុជាចំណុចទី ៣ មានចែង
អំពី ”ការល�ើកកំពស់សមភាពយេនឌ័រ និងផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់ស្ដ្រី” ។ បទបញ្ញ ត្តិនេះរាប់បញ្ចូលទាំងគោលដៅកាត់បន្ថយនូវរាល់
ទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាល�ើស្រ្ដី និងកុមារ។ [39]

ជាងនេះទ�ៀត កិច្ចការពារកុមារ មានចែងនៅក្នុងការឆ្លើយតបលំដាប់ថ្នាក់ជាតិសតីពី
្
សមភាពយេនឌ័រ នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រនារ ីរតនៈដំណាក់កាលទី៣(២០០៩-២០១៣)។ [40] គោលដៅជាក់លាក់គឺធានានូវ

កិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ដ្រីនិងក្មេងស្រី (យុទ្ធសាស្ដ្រទី៣) ក្នុងបរ ិបទនៃកិច្ចការពារអំព�ើហិង្សាល�ើស្ដ្រីរួមទាំងអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
ការជួញដូរមនុស្ស ការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទ និងការរ ំលោភសេពសន្ថវៈ ការធ្វើអាជីវកម្មផលូវភេទ
្
និងការកេងប្រវញ្ចកំលាំងពលកម្មល�ើ

ស្រ្តី និងកុមារ ី។ ស្របពេលដែលផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រនារ ីរតនៈទី៣សម្របសម្រួលការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅក្នុងកម្មវ ិធីកំណែទម្រង់

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល៣ វាក៏នឹងកសាងនិងគាំទ្រការអនុវត្តផែនការជាតិ និងគោលនយោបាយ ដែល ល�ើកកំពស់កិច្ចការពារកុមារ និង
លុបបំបាត់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារផងដែរ ដូចជា ៖ ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ គោលនយោបាយអប់រ ំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

ិ ីជាតិ ល�ើកកំ ពស់ សីលធម៌ សង្គម តំ លៃស្រ្ដី និ ងគ្រួសារខ្មែរ
ផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្ដីពីការទប់ ស្កាត់ អំព�ើ ហិង្សាល�ើស្រ្ដី កម្មវធ

ផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្ដីពីការបង្ក្រាបការជួ ញដូ រមនុ ស្ស និ ងអំ ព�ើ ធ្វើអាជី វកម្មផ្លវភេទ គោលនយោបាយស្ដីពីសន្ដិសុខសង្គម

្ធ
ស្ដ្រស្ដីពីស្រ្ដីក្មេង មេរោគអេដស៍ និង ជម្ងឺអេដស៏ និងផែនការសកម្មភាពបញ្ជ្រាបយេនឌ័រអន្តរវ ិស័យ។
ផែនការយុទសា
		ជាមួយនឹងការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កា រទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

អំ ពី ទំ ហំនៃអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ

័ ក្មេងនឹ ងអាចជំ រុញកិ ច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះ
និ ងមនុ ស្សវយ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ

ដោយស្វែងរកការគាំទ្រមតិ

ផែនការ

សកម្មភាពជាតិ និងអភិក្រមថវ ិកា និងការតាមដានផលប៉ះពាល់នៃអព�ើហិង្សាល�ើកុមារនិងមនុស្សវ ័យក្មេងផងដែរ។ ការសិក្សា
ស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិនេះ

មានគោលបំណងដ�ើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពល�ើទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ជាច្រើនស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅ

កម្ពុជាដែលផ្អែកទៅល�ើតែមូលដ្ឋានសំណាកដែលមិនមានភាពជាតំណាងសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសច្បាស់លាស់ ឬ ត្រូវបានរ�ៀបចំ

ឡ�ើងតែមួយដងមួយកាល។ នេះមានន័យថា ការសិក្សាទាំងនោះផ្ដល់នូវព័ត៌មានយ៉ា ងសំខាន់តែពីប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅតែមួយ

ក្រុមប៉ុណ្ណោះ ដូចជាកុមារនៅក្នុងតំបន់កំណត់ណាមួយ ឬមនុស្សវ ័យក្មេងដោយមានចរ ិកលក្ខណៈកំណត់ពាក់ព័ន្ធណាមួយ ដូចជា

ក្មេងរស់នៅតាមចិញ្ច ម
ើ ថ្នលជាដ�
់
ើម ប៉ុន្ដែទិនន
្ន ័យទាំងនោះមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាបង្អែកក្នុងការសន្និដ្ឋានភាពប្រហាក់ប្រហែល

របស់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានទេ។
		
		

ការសិក្សាថ្នាក់ជាតិកន្លងមក គឺមានការស្រាវជ្រាវពីឥរ ិយាបថប្រថុយប្រថានរបស់យុវជនកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៤ ដែលជាការ

សិក្សាដោយឡែក និងគ្រប់គ្រងដោយឡែកតែនៅក្នុងសាលារ�ៀន ដោយមានបញ្ចូលកំរងសំណួរពីឥរ ិយាបថផ្លូវភេទ អំព�ើហិង្សា
និងការប្រើសារធាតុញ�ៀន សុវត្ថិភាពចរាចរ អាហារូបត្ថម្ភ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងមានលំហាត់អនុវត្តផង។ [41] ទោះបីជាមានអត្រា

តិចជាង ២% ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទក៏ដោយ តែមាន ៣៣% នៃមនុស្សវ ័យក្មេងបាននិយាយថាពួកគេបានស្គាល់បុរស

វ ័យក្មេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរ ំលោភបូក។ ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ ១៤៨នាក់ ដែលបានរាយការណ៏ពីសកម្មភាពផ្លូវភេទ
មាន ២៣នាក់ (ភាគច្រើនជាសិស្សសាលា) បាននិយាយថាពួកគេធ្លាប់បង្ខំអ្នកដទៃឲ្យរួមភេទ។ ក្នុងចំណោមមនុស្សវ ័យក្មេងដែល

សកម្មខាងផ្លូវភេទចំនួន ៦.១% បាននិយាយថា ពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរួមភេទ ធ�ៀបនឹងអត្រា ៥៣% ចំពោះក្មេងស្រីសកម្ម

ខាងផ្លូវភេទ និងអត្រា ២.២% ចំពោះក្មេងប្រុសបោះបង់ចោលការសិក្សា។ ការសិក្សាឆ្នាំ ២០០៧ ក្នុងចំណោមអ្នកមានអាយុពី
១២ ទៅ ១៥ឆ្នាំ បានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា ១.២% បានទទួលការរ ំលោភដោយផ្ទា ល់ពីមនុស្សពេញវ ័យ ហ�ើយការរ ំលោភនេះក�ើត

ឡ�ើងជាញឹកញាប់ចំពោះក្មេងប្រុស (១.៨%) ច្រើនជាងក្មេងស្រីដែលមានតែ (០.៦%)។ [42] ការស្រាវជ្រាវដោយអង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិ បាលក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ បានរកឃ�ើ ញថា មានជនរងគ្រោះដោយការជួ ញដូ រសម្រាប់ ការធ្វើ អាជី វកម្មផលូ្វភេទចំ នួន ៣៦.៧%

គឺជាកុមារ [43] ហ�ើយមាន ៤១% ជាកុមារទទួលរងបញ្
ហា នេះក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំ គឺ ២០០៧-២០០៨ ។ [44] ការដាក់ទណ្ឌកម្មខាង

រាងកាយជាទូទៅត្រូវបានទទួលយកនៅកម្ពុជា ថាជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងមានវ ិន័យល្អ។ ក្នុងការសិក្សាខាងល�ើ

មានកុ មារ ៤៣.២% ធ្លាប់ ទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាពីឳពុកម្ដា យ ហ�ើយ ២៩.២% ក៏ ធ្លាប់ទទួ លរងការដាក់ ទណ្ឌកម្មខាងរាងកាយពីគ្រូ

បង្រៀនផងដែរ។ [42]

		ទោះបីជាការសិក្សាទាំងនេះបានល�ើកកំពស់ការយល់ដឹងពីបញ្
ហា នៃអំព�ើហិង្សានៅកម្ពុជា និងបានពន្លឿនសកម្មភាពឆ្លើយ

តបផងដែរក៏ ដោយ

ក៏ ការសិក្សាទាំងនេះនៅមានកម្រិតនៅឡ�ើយ

ក្នុងការប៉ា ន់ប្រមាណអំ ពី ទំ ហំនៃអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារនៅក្នុង
កម្រិតថ្នាក់ជាតិ។ ពីព្រោះ ទីមួយ៖ ការសិក្សាជាច្រើនត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងជាមួយមនុស្សពេញវ ័យ ឬប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមទូទៅ

រួមទាំងអង្កេតថ្មីៗនេះ មិនបានផ្តោ តល�ើកុមារ ឬក្មេងជំទង់ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះមិនអាចបង្ហាញពីការប៉ា ន់

ប្រមាននូវទំហំនៃបញ្
ហា ប៉ះពាល់ដល់កុមារថ្នាក់ជាតិបានទេ។ ទីពីរ៖ ការសិក្សាទាំងនោះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នា

៣

ិ ជ្ឈការ និ ងវស
ិ ហមជ្ឍការ កំ ណែទម្រង់ រដ្ឋបាលសាធារណៈ កំ ណែទម្រង់ សតី្ពី ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុសធារណៈ កំ ណែទម្រង់ ច្បាប់ និ ងយុត្តិធ៌ម
មានដូ ចជា កំ ណែទម្រង់ វម

និងកំណែទម្រង់ដីធ្លី

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហ�ើយប្រើនិយមន័យ និងការវាស់វែងពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដែលក�ើតឡ�ើងពីកុមារភាព តាមលក្ខណៈខុសៗគ្នា។
កត្តានេះធ្វើ ឲ្យមានការលំ បាកក្នុងការធ្វើ ឲ្យការរកឃ�ើ ញទាំ ងនោះ
ក្លា យជាករណីទូ ទៅក្នុងការសិ ក្សារួមមួ យតំ ណាងឲ្យកម្ពុជា

ឬរួមបញ្ចូលការសិ ក្សាផ្សេងៗ

ដ�ើ ម្បីឲ្យបានជារូបភាពរួមមួ យនៃអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ

(គឺ ការប៉ា ន់ប្រមាណកម្រិតថ្នាក់ ជាតិ )។

ចុងក្រោយ៖ នៅពេលដែលការសិក្សាពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារទាំងនេះបានល�ើកកំពស់ការយល់ដឹងពីបញ្
ហា នៃអំ ព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

ភាគច្រើ ននៃការសិក្សាទាំងនេះមិ នបានយកចិ ត្តទុកដាក់ ដល់អំព�ើ ហិង្សាល�ើក្មេងប្រុសទេ។ កត្តា រួមផ្សំទាំងនេះ ក៏ ធ្វើឲ្យមានការ

លំបាកក្នុងការវាយតំលៃកម្រិតថ្នាក់ជាតិអំពីទំហំនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារផងដែរ (ផ្អែកល�ើទិន្នន័យបច្ចុប្បន្ន)។ ជាងនេះទ�ៀត កង្វះ

ខាតនូ វទិ ន្នន័យស្ដីពីអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារដែលអាចជ�ឿទុ កចិ ត្តបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

បានធ្វើ ឲ្យក្រសួងស្ថាប័ នទាំងឡាយមិ នមាន

លទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់កនុងការធ្វើ
្
សេចក្ដីសំរេចដែលមានលក្ខណៈជាកម្មវ ិធីជុំវ ិញបញ្
ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារបានទេ។
		

័ ក្មេងនៅកម្ពុជា ត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើងដ�ើ ម្បីឲ្យឆ្លើ យ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ ជាតិ សតីពី
្ អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ និ ងមនុ ស្សវយ

តបនឹ ងការព្រួយបារម្ភទាំងអស់ខាងល�ើ ហ�ើយដែលនេះគឺ ជាផ្នែកមួ យនៃគំ និតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ ទូលំទូលាយនៅក្នុងតំ បន់ ។ ការសិក្សា

របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ បានធ្វើឲ្យមានដំណ�ើរការពិគ្រោះយោបល់យ៉ា ងទូលំទូលាយ ស្ដីពីទម្រង់នៃ
្ច ិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ចាប់
ការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅតំបន់អាស៊ីខាងក�ើត និងប៉ា ស៊ីហ្វិក ជាមួយនឹងកិចព

ពីឆ្នាំ២០០៥រហូតមក។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខស
្ព ់ស្ដីពីកិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការដ�ើម្បីសិទ្ធិកុមារនៅតំបន់អាស៊ីប៉ា ស៊ីហ្វិក នៅទីក្រុងប៉េកាំង

្ច ហប្រតិបត្តិការ
ក្នុងខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ រដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសចំនួន ២៨ បានអនុម័តល�ើ ” សេចក្ដីប្រកាសទីក្រុងប៉េកាំង ស្ដីពីកិចស
ត្បូង-ត្បូង ដ�ើម្បីសិទិក
្ធ ុមារក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ា ស៊ីហក
្វី ” ដែលផ្តោ តការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ជាពិសេសចំពោះសុខមាលភាព និងកិចកា
្ច រពារ

កុមារ។ ជាចុងក្រោយ ប្រទេសទាំងអស់បានប្ដេជ្ញាចិត្តបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីការអនុវត្ត និងមេរ�ៀនទទួលបានស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ

ក៏ ដូចជាផ្ដល់ធនធានគ្រប់គ្រាន់ ដល់ប្រព័ន្ធសុខមាលភាព និ ងកិ ច្ចការពារកុ មារថ្នាក់ ជាតិ ។ ឯកសារពិ ភាក្សាបង្ហាញដោយអង្គការ

យូនីសេហ្វ៤ ដែលជាធាតុចូលមួយសម្រាប់កិចព
្ច ិភាក្សាក្នុងតំបន់ បានគូសបញ្
ជា ក់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រមូល និងវ ិភាគល�ើទិនន
្ន ័យ
ជាមូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិកនុងតំ
្ បន់ ដែលជាចំណុចមួយត្រូវបានគូសបញ្
ជា ក់មង
្ត ទ�ៀតដោយតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ស្ដីពីអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ លោកស្រី ម៉ាតា សាន់ តូសប៉ែអ៊ី ស នៅក្នុងកិ ច្ចពិភាក្សា។ ផ្អែកល�ើ ជោគជ័ យនៃភាពជាដៃគូ រវាង
អង្គការយូនីសេហ្វ និងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ និងបង្កា រជំងឺ (CDC) របស់សហរដ្ឋអាមេរ ិកយ�ើងឃ�ើញមានការអនុវត្តការសិក្សា

ស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅប្រទេស ស្វាហ្ស៊ីឡែនដ៏ (Swaziland), តង់ហ្សានី (Tanzania),

កេនយ៉ា (Kenya), ហ្ស៊ីមបាវ៉ េ (Zimbabwe), និង ហៃទី (Haiti) និងប្រទេសចំនួន ៩ទ�ៀត នៅតំបន់អាស៊ីខាងក�ើត និងអាស៊ីប៉ា ស៊ីហ្វីក

និងបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍យ៉ា ងខ្លា ំងក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ។ កម្ពុជាជាប្រទេសទីមួយនៅតំបន់អាស៊ី
ប៉ា ស៊ីហ្វីកដែលបានរ�ៀបចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនិងមនុស្សវ ័យក្មេងនេះ។
		

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃ�ើញតម្រូវការនៃការសិក្សាថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេង ដែលស្នើ

សុំកិច្ចសហការពីអង្គការយូនីសេហ្វ និ ងដៃគូ ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើ ម្បីបង្ហាញពីអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ នៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្អែកល�ើយេនឌ័ រ និ ងអំ ព�ើ

ហិ ង្សាផ្លូវភេទ។ ក្រសួ ងកិ ច្ចការនារ ី និ ងក្រសួ ងសង្គមកិ ច្ច អតី តយុ ទ្ធជននិ ងយុ វនី តសម្បទា បានដឹ កនាំ ការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវ

ថ្នាក់ជាតិជុំវ ិញបញ្
ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេង ដោយបានបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំមួយដែលដឹកនាំរម
ួ គ្នាដោយ
ក្រសួងទាំងពីរ។ ការសិក្សានេះត្រូវបានសំរបសំរល
ួ ដោយអង្គការយូនីសេហ្វ ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពី ស៊ីឌីស៊ី ។ គណៈ

ិ ័យ ចាប់ តាំងពី
កម្មការដឹ កនាំបាននិ ងកំ ពុ ងបំ ពេញតួ នាទីយ៉ា ងសំខាន់ កនុ្ងការធានានូ វភាពជាម្ចា ស់របស់រាជរដ្ឋាភិ បាលជាអន្តរវស

ពេលចាប់ផ្ើម
ដ រ�ៀបចំ រហូតដល់ការរ�ៀបចំកម្មវ ិធីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបានរកឃ�ើញ។
គោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺ៖

•	វាយតំ លៃអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ ថ្នាក់ ជាតិ ស្ដីពីអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវចិ ត្ត និ ងផ្លូវភេទ ដែលប្រព្រឹត្តទៅល�ើ ក្មេងប្រុស ក្មេងស្រី
		 រាប់ បញ្ចូលទាំ ងការប៉ះពាល់ ដោយគ្មានការយល់ព្រម ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការបង្ខំរាងកាយដ�ើ ម្បីរួមភេទ ការដាក់ សម្ពា ធ

		ដ�ើម្បីរួមភេទ នៅមុនពួកគេអាយុ១៨ឆ្នាំ និងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។

• កំ ណត់ កត្តា ហានិ ភ័យ និ ងកត្តា ការពារ សម្រាប់ អំព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវចិ ត្ត និ ងផ្លូវភេទល�ើកុមារ ដ�ើ ម្បីបានជាមូ លដ្ឋាន
		ព័ត៌មានដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងត្រួសត្រាយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កា រទប់ ស្កាត់។
• កំណត់ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព និងសង្គម ដែលក�ើតចេញពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

•	វាយតំលៃចំណេះដឹង និងការប្រើប្រាស់សេវាដែលមានស្រាប់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ដ្រ ចិត្តសាស្ដ្រ ច្បាប់ និងសេវាការពារដល់កុមារ

		ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភេទ។
• កំណត់វ ិស័យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលំអិតបន្ថែម និង

៤

ការយា
ិ ល័យតំ បន់ អាស៊ីខាងក�ើ ត និ ងប៉ា ស៊ីហ្វិក
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

•	ល�ើកអនុសាសន៍ ជូនរាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជា និ ងដៃគូ អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ និ ងអន្តរជាតិ ដ�ើ ម្បីល�ើកកំ ពស់យុទ្ធសាស្រ្ដឆ្លើ យតប

		
		

និងបង្កា រ ដ�ើម្បីបង្ហាញថា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារជាផ្នែកមួយដែលមានទំហំធំ ទូលំទូលាយ និងជាអភិក្រមពហុវ ិស័យក្នុងកិច្ច
ការពារកុមារ។

១.៣. ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍
		បន្ទាប់ពីសេចក្ដីផ្ដើម និង ប្រវត្តិនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពី អំ ព�ើហិង្សាល�ើកុមារខាងល�ើផ្នែកវ ិធីសាស្ដ្រនៃការស្រាវជ្រាវនឹ ង

ូ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។ ជាងនេះទ�ៀត ការវ ិវត្ត
ពន្យល់លំអិតពីការរ�ៀបចំការសិក្សាថ្នាក់ជាតិ និងការគណនាទំហំសំណាកគំរនៃ

និងការរ�ៀបចំការអនុវត្តការសិក្សានេះ មានរួមបញ្ចូលទាំង ការរ�ៀបរាប់យ៉ា ងលំអិតអំពីការបណ្ដុះបណ្ដា លមន្ដ្រីសម្ភាសន៏ប្រធានក្រុម
និងការចុះធ្វើតេស្ដសាកល្បង។ និយមន័យគន្លឹះនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ការបញ្ចូលទិន្នន័យ និ ងសំអាត
ិ គនិ ងថ្លឹងថ្លែងទិ ន្នន័យ ក៏ត្រូវបានអធិ ប្បាយយ៉ា ងលំអិតនៅក្នុងផ្នែកវធ
ិ ីសាស្ដ្រស្រាវជ្រាវនេះដែរ។ ផ្នែកទី ២
ទិ ន្នន័យ នី តិវ ិធី វភា

នៃរបាយការណ៍ បានផ្តល់ព័ត៌មានប្រជាសាស្ដ្រពីអ្នកដែលមានអាយុពី ១៣ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្នែកទី ៣

ដល់ទី១៤ផ្ដលន
់ ូវគំនូសបំព្រួញពីអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារនៅកម្ពុជា។រូបភាពនេះផ្អែកល�ើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិបែបបរ ិមាណ

ឆ្នាំ ២០១៣ ជាមួយនឹងព័ត៌មានបន្ថែម និងការពន្យល់ដែលទទួលបានពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពដែលបានរ�ៀបចំឡ�ើងក្នុងខែ

វ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣។ ជាសេចក្តីសង្ខេបរួមមាន ៖

• អត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភេទពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ៤ ដល់ទី ៦)។
• ការក�ើតឡ�ើងស្ទួនគ្នានៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភេទ (ផ្នែកទី៧)

• ជនដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ(ផ្នែកទី៨)

•	បរ ិបទ និងកាលៈទេសៈដែលអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើកុមារក�ើតឡ�ើង (ផ្នែកទី៩)

• ការយល់ដង
ឹ របស់កមា
ុ រ និងការប្រើប្រាស់សេវារបស់អក
្ន ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្វកាយ
ផ្វចិ
(ផ្នែកទី១០)
លូ
លូ ត្ត និងផ្វភេទ។
លូ

• ផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពនិងសង្គមនៃការទទួលរងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព (ផ្នែកទី១១)

• ទំនាក់ទំនងរវាងឥរ ិយាបថប្រថុយប្រថាន ឥរ ិយាបថក្នុងការធ្វើតេស្ដរកមេរោគអេដស៍ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពី

		

កុមារភាព (ផ្នែកទី១២)

• ភាពពាក់ព័នគ្
្ធ នា រវាងអំព�ើហង្
ិ សាពីកុមារភាព និងកត្តា ងាយរងគ្រោះដូចជា ភាពជាកុមារកំព្រា និងកម្រិតនៃការអប់រ ំ (ផ្នែកទី១៣)
• អំព�ើហិង្សាពីកុមារភាពនិងឥរ ិយាបថចំពោះការរ ំលោភបំពានជាមួយដៃគូ (ផ្នែកទី១៤) និង

• លទ្ធផលជាគន្លឹះ និងអនុសាសន៍ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធកនុងការអភិ
្
វឌ្ឍ ល�ើកកំពស់ និងជំរញ
ុ ការបង្កា រទប់ស្កាត់ និងយុទ្ធសាស្ដ្រ

ិ ័យក្នុងកិច្ច
		ឆ្លើ យតប ដ�ើ ម្បីបង្ហាញថាអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារជាផ្នែកមួ យដែលមានទំ ហំធំ ទូ លំទូលាយ និ ងជាអភិក្រមអន្តរវស

		

ការពារកុមារ (ផ្នែកទី ១៥ និងទី១៦)។

រាល់ តារាងទិ ន្នន័យទាំ ងអស់ ដែលយកជាអំ នះអំ ណាងក្នុងអត្ថបទនេះ គឺ អាចរកឃ�ើ ញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ (ក) នៅក្នុងសេចក្ដី
សន្និដ្ឋាននៃរបាយការណ៍ និងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ (ខ) ស្ដីពីសេចក្ដីលំអិតនៃការបែងចែកសំណាកគំរូ ការថ្លឹងថ្លែង ការធានាគុណភាព
		

និងការប៉ា ន់ប្រមាណកម្រិតលំអ�ៀងនៃសំណាកគំរ។
ូ

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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វគ្គទី ២ ៖ វិធីសាស្ដ្រនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពី

អំពើហិង្សាលើកុមារ
42

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

២.

វិធីសាស្ដ្រនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

២.១ ដំណ�ើរការរ�ៀបចំ
រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជា និ ងអង្គការ យូ នីសេហ្វ បានសហការគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូ កនុ្ងការតាក់ តែង និ ងអនុ វត្តការសិ ក្សា
័ ក្មេងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ នៅពេលដែលក្រសួងកិ ច្ចការនារ ីបានចាប់ ផ្ើដម
ហា អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ និ ងមនុ ស្សវយ
ស្រាវជ្រាវជុំ វ ិញបញ្

ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការ យូនីសេហ្វ ដោយល�ើកឡ�ើងពីការព្រួយបារម្ភពីនិន្នា ការនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ដែលត្រូវបានរាយការណ៍

ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយផ្អែកតាមបទពិ សោធន៍ កនុ្ងការធ្វើ ការសិ ក្សាថ្នាក់ ជាតិ ការចាប់ អារម្មណ៍ខ្លា ំ ង និ ងគាំទ្រពីក្រសួ ង

្ នុងឋានៈជាក្រសួងដឹកនាំស្ដីពីបញ្
ហា អំព�ើហង្
ិ សាយេនឌ័រនៅកម្ពុជា ក្រសួងកិចកា
្ច រនារ ីត្រូវបានពិចារណា
កិចកា
្ច រនារ ី និងតួនាទីរបស់ខលួនក្

ថាសមនឹ ងដឹ កនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ។ ការប្ដេជ្ញាចិ ត្ត និ ងឯកទេសកម្មរបស់ក្រសួងកិ ច្ចការនារ ីត្រូវបាន

បំពេញបន្ថែមដោយការចូលរួមយ៉ា ងសកម្មពីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាជាសហប្រធាននៃគណៈកម្មការ

ដឹកនាំកនុងនាមជាក្រសួ
្
ងដឹកនាំ ទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែទាំ និងការពារកុមារ។ អង្គការ យូនីសេហ្វ បានផ្ដល់នូវការគាំទ្រផ្នែក

បច្ចេកទេស និ ង ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុដល់ រា ជរដ្ឋា ភិ បា លកម្ពុជា ។ កិ ច្ច ស ហប្រតិ ប ត្តិ កា រជិ ត ស្និទ្ធ ជា មួ យ ស៊ី ឌី ស៊ី គឺ ជា មធ្យោបាយដ៏ មា ន

សារៈសំខាន់កនុងដំ
្
ណ�ើរការរ�ៀបចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ហ�ើយ ស៊ីឌីស៊ី បានផ្ដល់នូវការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសជាប់ជាប្រចាំ។

គណៈកម្មការដឹកនាំដោយមានតំណាងមកពីក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័នគ
្ធ ន្លឹះជាមួយនឹងអង្គការជាតិអន្តរជាតិ អង្គការមិនមែន

រដ្ឋាភិបាលផងដែរ ដែលបានចូលរួមជាទ�ៀងទាត់កនុ្ងកិចប្រ
្ច ជុំរបស់គណៈកម្មការដឹកនាំ (សូមម�ើលប្រអប់ទី ២.១)។ ទំនាក់ទំនងយ៉ា ង

រ ឹងមាំកនុ្ងនៅក្នុងគណៈ កម្មការដឹកនាំបានបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ា ងមានប្រសិទ្ធភាពមួយ ដែលអាចធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការសិក្សា

ិ ី ។ ការផ្ដួចផ្ដើមនេះបន្ដផ្សាភ្ជាប់ យ៉ា ងសកម្មជាមួ យភាគី ពាក់ ព័ន្ធ
ស្រាវជ្រាវប្រែក្លា យទៅជាសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈជាកម្មវធ
វ ិស័យជាច្រើន ហ�ើយនឹងបន្តរពង្រីកកិច្ចសហការបន្ទាប់ពីពិធីប្រកាស និង ផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនូវលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

នេះ ដ�ើម្បីបង្កើតនូវភាពជាដៃគូកនុ្ងការល�ើកឡ�ើងនូវបញ្
ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

គណៈកម្មការដឹកនាំកិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា
សមាជិក ៖

ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការ ក្រសួងអប់រំយុវជន 

និងកីឡា ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងយុត្តិធម៌ និង ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដ�ើម្បីកុមារ 

អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងព័តម៌ាន 

អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជា ។

ដៃគូ ៖

អង្គការអន្តរជាតិ៖ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងក�ើត និងប៉ាស៊ីហ្វិក ទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការយូនីសេហ្វ នៅទីក្រុង

ញូវយ៉ក អង្គការយូអិនវូម៉ែន/ដៃគូរសម្រាប់កម្មវិធីបង្ការ យូអិនឌីភី យូអិនអែហ្វភីអេ ស៊ីឌីស៊ី ដាប់បូលយូអេចអូ យូអិនអេដស៏

យូអេះអេអាយឌី អង្គការ Together for Girls

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល៖

សេវាសង្គមកិច្ចកម្មកម្ពុជា អង្គការជំហានដំបូងនៅកម្ពុជា អង្គការសង្រ្គោះកុមារ អង្គការផ្លែនអន្តរជាតិ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក
អង្គការមិត្តសម្លាញ់អន្តរជាតិ

ប្រអប់ទី ២.១: គណៈកម្មការដឹកនាំកិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅកម្ពុជា
	នៅពេលដែលការរ�ៀបចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវកំពុងដំណ�ើរការ ក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការយូនីសេហ្វ

បានធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ា ងជិតស្និទ្ធ ដ�ើម្បីបញ្ជ្រាបបញ្
ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ដ្រ ផែនការសកម្មភាព និងថវ ិកាជាតិ

ដែលមានស្រាប់ទាក់ទងនឹងអំ ព�ើហិង្សាយេនឌ័រ។ ទាំងនេះបានជួយបង្កើនភាពងាយម�ើលឃ�ើញនៃការសិក្សា បង្កើនការយល់ដឹង

ពីតម្រូវការសម្រាប់ សមាហរណកម្មរាល់អភិក្រម ក្នុងចំ ណោមក្រសួងស្ថាប័ នរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាលជាច្រើ ន និ ងផ្អែកល�ើមូលដ្ឋាន
សម្រាប់កិច្ចសហការកាន់តែប្រស�ើរក្នុងការបង្កា រ និងឆ្លើយតបជុំវ ិញបញ្
ហា អំព�ើហិង្សាទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ការជំរញ
ុ
ិ ័យ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាន
ដំ ណ�ើរការយ៉ា ងមុ តមាំគឺជាអភិក្រមដែលធានាភាពជាម្ចា ស់ថ្នាក់ ជាតិ និ ងការឆ្លើ យតបជាពហុវស
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ផ្សារភ្ជាប់ នឹងការប្ដេជ្ញាចិ ត្តរបស់ រាជរដ្ឋាភិ បាលទៅនឹ ងអនុ សញ្ញាស្ដីពីសិ ទ្ធិកុមារ និ ងឧបករណ៍អន្តរជាតិ ស្ដីពីសិ ទ្ធិមនុ ស្ស និ ងការ

សិក្សាថ្នាក់ជាតិដែលគាំទ្រកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រែក្លា យការប្ដេជ្ញាចិត្តជាអន្តជាតិឲ្យទៅជាសកម្មភាពជាតិ។

កាលានុ វត្តភាពជាគន្លឹះសម្រាប់ ការកសាងសមត្ថភាពដល់គណៈកម្មការដឹ កនាំគឺដំណ�ើរទស្សនកិ ច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេស

តង់ហ្សានី (Tanzania) ដែលផ្ដល់ដល់គណៈប្រតិភូទាំងអស់នូវបទពិសោធល�ើកដំបូង និងការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជំរៅពីការអនុវត្ត

និងឈានដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ក៏ដូចជា ទស្សនវ ិស័យក្នុងការរ�ៀបចំផែនការតាមដានបន្ទាប់
និងកម្មវ ិធីនានា។

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសផ្ដល់នូវយុទសា
្ធ
ស្ដ្រមានលក្ខណៈស្ថាបនាមួយសម្រាប់តំណាងគណៈកម្មកាដឹកនាំដ�ើម្បីអនុវត្តវ ិស័យ

ឯកទេសកម្មជាក់លាក់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណ�ើរការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំនួន ៤ ផ្ដោ តទៅល�ើការរ�ៀបចំ

សំ ណាកគំ រូ កែសំ រួលកំ រងសំ ណួរ រ�ៀបចំ ផែនការឆ្លើ យតប និ ងតាមដានត្រួតពិ និត្យ ត្រូវបានដឹ កនាំ ដោយគណៈកម្មការដឹ កនាំ

(សូមម�ើលក្រាហ្វិកទី ២.១)។

ជំនួយ�រ

គណៈកម��រដឹក�ំ

បេច�កេទសរបស់

្រកសួងកិច�ករនារ ី និង្រកសួងសង�មកិច�
ជាសហ្របធាន

គណៈកម��រ
ដឹក�ំ

���ក់សេ�មចចិត�

ee

េ្រគាងសំណាក

ពិនិត្យេឡើងវ ិញ
ក្រមងសំណួរ

ែផនករេឆ�ើយ
តប

ពិនិត្យ
និងតមដន

���ក់បេច�កេទស

ក្រាហ្វិក ២.១:  រចនាសម្ព័ន្ធរបស់កិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ នៅកម្ពុជា

២.១.១ ដំណ�ើរការរ�ៀបចំកម្រងសំណួរសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
កម្រងសំណួរមានសមាសភាគ២យ៉ា ងគឺ ៖ ការសិក្សាខ្លីពី ស្ថានភាពប្រជាសាស្ដ្ររបស់មេគ្រួសារ និ ងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

លំអិតរួមមានសំណួរពីអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាពត្រូវបានសួរចំពោះកុមារអាយុពី ១៣ ទៅ ២៤ ឆ្នាំ ទាំងក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី។ កម្រ
ងសំណួរត្រូវបានកែសម្រួលដោយប្រើសំណួរពីក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ និងជាអន្តរជាតិកនុ្ងរយៈកាលកន្លងមក។៥

កម្រងសំណួរត្រូវបានបកប្រែ និងកែសំរល
ួ ជាភាសាខ្មែរ និងចំណាយពេលប្រហែល ៦០ ទៅ ៩០ នាទីសម្រាប់សំភាស

ជាមួយអ្នកតបសំភាសន៍ម្នា ក់ៗ។ ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផ្ដល់យោបល់សំខាន់ៗនៅកម្ពុជា និងធាតុចូលពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅ

ក្នុងក្រុមការងារបច្ចេកទេសកែសំរល
ួ កម្រងសំណួរ ដែលយល់ច្បាស់ពីបញ្
ហា នៃអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ កិ ច្ចការពារកុ មារ និ ងបរប
ិ ទ
វប្បធម៌ បានជួយធ្វើឲ្យកម្រងសំណួរ និងពិធីការនៃការស្រាវជ្រាវមានលក្ខណៈសមស្របនឹងបរ ិបទ ប្រទេសកម្ពុជា។ កម្រងសំណួរ
និងឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវផ្សេងទ�ៀតត្រូវបានពិនិត្យ និងវ ិភាគល្អិតល្អន់ដោយគណៈកម្មការដឹកនាំ និងក្រុមការងារបច្ចកទេស ដ�ើម្បី
ធ្វើ ឲ្យមានសុក្រឹតភាពនិ ងស្របតាមបរប
ិ ទវប្បធម៌ ។ ការចុ ះធ្វើ តេស្ដសាកល្បងបានផ្ដល់នូវឱកាស ដ�ើ ម្បីធានាថាសំណួរនី មួយៗ

មានលក្ខណៈសមស្របបន្ទាប់ពីការបកប្រែ និងស្របទៅនឹងបរ ិបទកម្ពុជា។

៥

 ឧ. ការអង្កេតសុខភាព និ ងប្រជាសាស្ដ្រនៅកម្ពុជា ប្រព័ នគ្រប
្ធ
់គ្រង អំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទពីដៃគូ ស្នទ្ធស្នាល ការអង្កេតល�ើអំព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទកុ មារ ការសិក្សាអំ ពី ការរលោ
ំ
ភបំ ពាន
័
និ ងមិ នយកចិ ត្តទុកដាក់ ចំពោះកុ មារ ការអង្កេតនិ ងពិ និត្យអំ ពី ឥរយា
ិ បទចំ ពោះ HIV/AIDS/STD ការអង្កេតអំ ពី ឥរយា
ិ បទប្រថុ យប្រថានរបស់យុវវយ
ការសិក្សាថ្នាក់ ជាតិ អំពី
័
សុខភាពរបស់មនុ ស្សពេញវយ

ការសិក្សារបស់អង្គការសុខភាព ពិ ភពលោកអំ ពី សុខភាពរបស់ស្រ្តី និ ងអំ ព�ើ ហឹង្សាល�ើស្រ្តី ប្រព័ ន្ធពិនិត្យអង្គហេតុនៃការឥរយា
ិ បទប្រថុ យ

ប្រថាន បញ្ជីពិ និត្យរោគសញ្ញា ហប់ គិន និ ង ឧបករណ៏ ISPCAN ពិ និត្យការរលោ
ំ
ភបំ ពានល�ើកុមារ
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២.១.២ ការពិនិត្យម�ើលល�ើក្រមសីលធម៌សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
	គោលការណ៏ណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកពីសុវត្ថភាព

ល�ើស្រ្ដីត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលក្នុងការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ ជាតិ នេះ។

និងក្រមសីលធម៌កនុងការសិ
្
ក្សាស្រាវជ្រាវពីអំព�ើហិង្សា

គណកម្មា ធិ ការជាតិក្រមសី លធម៌ សម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវសុ ខភាព

ិ យាស្ថានជាតិ ស្ថិតិនៃក្រសួ ងផែនការ និ ងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិ និត្យជំ ងឺនិងកិ ច្ចបង្កា រ បានត្រួតពិ និត្យដោយ
ទាក់ ទងនឹ ងមនុ ស្ស វទ្

ឯករាជ្យ និ ងអនុ ម័តល�ើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ សំដៅធានាការគោរពសិទ្ធិមនុ ស្ស និ ងសុខដុមរមនាល�ើប្រធានបទនៃការសិក្សា

ស្រាវជ្រាវ។ ការអនុ ម័តល�ើក្រមសីលធម៌ នៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានធ្វើ កនុ្ងរយៈពេល១សប្ដា ហ៍ ដែលជាលទ្ធផលបញ្
ជា ក់ ពី ភាពជា

អ្នកដឹកនាំច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាល និងភាពជាម្ចា ស់ល�ើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក៏ដូចជាតំណាងពីគ្រប់សមាសភាពមកពីក្រសួង
ស្ថាប័នចំនួន ៨ ផ្សេងទ�ៀត និងដំណ�ើរការរ�ៀបចំយ៉ា ងហ្មត់ចត់។

	យោងតាមគោលការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក សំខាន់គឺការអង្កេតមិនគួរត្រូវបាន ណែនាំសម្រាប់ប្រើកនុង
្
ិ ការអង្កេតគួ រត្រូវបានគ្រោង ដូ ចជាការសិ ក្សាអំ ពី
គ្រួសារ និ ងសហគមន៏ ថាជាការអង្កេតអំ ពី អំ ព�ើ ហឹង្សានោះទេ។ ជំ នួសមកវញ

ិ ។ គោលការណែនំានេះត្រូវបានកែប្រែសម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវពីហឹង្សាដែលពាក់ ព័ន្ធនឹងកុ មារ
សុខភាព និ ងបទពិ សោធន៏ កនុ្ងជី វត

ដោយពិចារណាពីហានិភ័យនានាដែលអាចក�ើតមានឡ�ើងដូចជាការសងសឹកចំពោះកុមារ និងសិទ្វិរបស់ ឪពុកម្តា យ ឬអ្នកអាណា

ព្យាបាលបឋមដែលត្រូវដឹ ងជាមុ នថាកូ នៗរបស់គេនឹ ងប្រឈមមុ ខចំ ពោះបញ្
ហា ណាមួ យនៅក្នុងដំ ណ�ើការស្រាវជ្រាវ។ ដូ ចនេះការ

យល់ព្រមបឋមរបស់ ឪពុកម្តា យកុ មារត្រូវបានល�ើ កឡ�ើ ងថា “អំ ព�ើ ហឹង្សា ក្នុងសហគមន៏ ” ជាផ្នែកមួ យក្នុងចំ ណោមប្រធានបទ
ទូលំទូលាយដែលបានបញ្ជូលក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះ ដូចជាការទទួលបាននូវសេវាសុខភាព និងអប់រ ំ ដ�ើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតិ
សម្រាប់ ការនិ យាយជាមួ យ នឹ ងអ្នកឆ្លើ យតប ដែលជាមធ្យោបាយមួ យដ�ើ ម្បីជូ នដំ ណឹងដល់ ឪពុកម្តា យ ឬអ្នកអាណាព្យាបាល

របស់កុមារ អំ ពីប្រធានបទរស�ើបដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការអង្កេត។ មិ នមានការយោងល�ើ ករណីហឹង្សានានា ដែលអាច

ក�ើតមានឡ�ើងនៅក្នុងផ្ទះ ឬបានប្រព្រឹត្តដោយមេគ្រួសារ ឬសមាជិកគ្រួសារដ៏ទៃទ�ៀត ។

២.១.៣ ការជ្រើសរ�ើស និងការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រធានក្រុម និងមន្រ្តីសម្ភាសន៍
	ប្រធានក្រុមសម្ភាសន៍សរុបមាន ១៤ ក្រុម (៨ ក្រុមជាបុរស និង ៦ ក្រុមជាស្រ្តី) ដែលមានសមាជិកពី ៤ ទៅ ៦ នាក់ និង

ប្រធានក្រុមមួយរូបបានប្រមួលទិន្នន័យ។ ដោយសារការស្រាវជ្រាវនេះមានការបំបែកសំណាកគំរជាពី
ូ
រ ដូចនេះ ប្រធានក្រុម និង
មន្ដ្រីសម្ភាសន៍ត្រូវសម្ភាសន៍អ្នកចូលរួមដែលមានភេទដូចគ្នា។ ប្រធានក្រុមមានបទពិសោធន៍ ច្រើនជាង និងមានភាពចាស់ទុំជាង

មន្ដ្រីសម្ភាសន៍ ។ ប្រធានក្រុមត្រូវបានជ្រើ សរ�ស
ើ
ដោយផ្អែកល�ើបទពិ សោធន៍ កនុ្ងការស្រាវជ្រាវទំ ហំធំ និ ងបទពិ សោធន៍ ការងារ

កុ ងព្យូទ័ រ ការងារគ្រប់គ្រង និ ងបទពិ សោធន៍ កនុ្ងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់។ ពួ កគេត្រូវតែជាអ្នកជំ នាញ និ ងគោរពតាមនី តិវ ិធី

ពិធីការខាងប្រមូលព័ត៌មាន និងគោរពចំពោះមន្ដ្រីសម្ភាសន៍ អ្នកតបសម្ភាសន៍ និងសមាជិកសហគមន៍។

ក្នុងប្រទេសមួយចំនួន អាទិភាពត្រូវបានផ្ដល់ចំពោះ
ិ យាសាស្ដ្រសង្គម ឫការផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ និ ងបញ្ចប់ ការសិក្សា
បេក្ខជនដែលមានមូ លដ្ឋានយល់ដឹងពីការថែទាំសុខភាព វទ្
ផ្អែកទៅល�ើយោបល់ពីការសិក្សាមួយចំនូនស្រដ�ៀងគ្នាកំពុងអនុវត្ត

យ៉ា ងតិចកម្រិតមធ្យមសិក្សា ហ�ើយត្រូវតែជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍កនុងធ្វើ
្
ការស្រាវជ្រាវ។ ជាងនេះទ�ៀត មន្ដ្រីសម្ភាសន៍ដែល

ត្រូវបានជ្រើសរ� ើសគឺត្រូវម�ើលទៅមានរូបរាងក្មេង (ហ�ើយមានអាយុភាគច្រើនក្រោម ៣២ ឆ្នាំ) ដូច្នេះ អ្នកឆ្លើយតបមានអារម្មណ៍

ថា ពួ កគេបានកំ ពុ ងចែករលែ
ំ កព័ ត៌មានដែលមានលក្ខណៈរស�ើបជាមួ យមនុ ស្សម្នា ក់ ដែលទំ នងជាមនុ ស្សម្នា ក់ ដែលមានអាយុ

ប្រហែលគ្នា ដែលមិ នមែនជាអាជ្ញាធរមូ លដ្ឋាន។ ទោះបីជាយ៉ា ងណាក៏ ដោយរ�ឿងដែលសំខាន់ បំផុត គឺ ឥរយា
ិ បថរបស់បេក្ខជន

ទាំងនោះ ដែលត្រូវរស់រាយរាក់ទាក់ ចង់រ�ៀន ចេះគោរព ឆ្លើយតបឲ្យចំទិសដៅ និងអនុវត្តទៅតាមពិធីការ ហ�ើយបង្កើតបរ ិយាកាស

សម្រាប់កិចស
្ច ភាសន៍ដំណ�ើរការល្អ។ គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តា ល មុនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាពិសេស

ប្រធានក្រុមបានទទួ លការបណ្តុះបណ្តា លរយៈពេល ១១ ថ្ងៃ នៅខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ថែមទាំងមានការចុ ះធ្វើ តេស្ដសាកល្បង

រយៈពេលពីរថ្ងៃ ហ�ើ យបានជួ យក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តា លមន្ដ្រីសំ ភាសន៍ រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ និ ងមានការអនុ វត្តដោយផ្ទា ល់ ល�ើ

ការប្រមូលទិន្នន័យ។ មន្ដ្រីសម្ភាសន៍ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តា លច្រើនជាង ១៥ ថ្ងៃ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ រួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្ត
ជាក់ស្ដែងផង។ វគ្គបណ្តុះបណ្តា លគ្របដណ្តប់ទៅល�ើប្រធានបទមួយចំនួនខាងក្រោម៖
ិ
•	មូ លដ្ឋានស្តីពីគោលបំ ណងនៃការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវ និ ងការប្រមូ លទិ ន្នន័យ និ ងការរ�ៀចំ សំណាកគំ រូ ការពិ និត្យឡ�ើ ងវញ
ដោយមានការចូលរួមល�ើកម្រងសំណួរ និងការអនុវត្តការសម្ភាសន៏នៅក្នុងថ្នាក់ ការសំដែងតួ

• នីតិវ ិធីជ្រើសរ� ើសសំណាកគំរូ និងការកំណត់តំបន់សំណាក
• នីតិវ ិធីនិងសារៈសំខាន់កនុ្ងការរក្សាការសំងាត់

• ភាពរស�ើបនៃប្រធានបទ

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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•	សារៈសំខាន់នៃការរក្សាឯកជនភាពក្នុងពេលសម្ភាសន៍

•	ព្រមទាំងនីតិវ ិធី និងសេវាបញ្ជូន

• ការកំណត់និងឆ្លើយតបចំពោះផលប៉ះពាល់មិនល្អ
• សុវត្ថិភាពរបស់មន្ដ្រីសម្ភាសន៍ សេវានិងនីតិវ ិធីបញ្ជូនអ្នកតបសម្ភាសន៍

• ការធានានិងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃទិន្នន័យ

• កិច្ចការពារចំពោះការស្រាវជ្រាវមុខវ ិជ្ជាទាក់ទងនឹងមនុស្ស
• និងនីតិវ ិធីប្រមូលទិន្នន័យដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច។
នៅពេលដែល ស៊ីឌីស៊ី និងវ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិបានដឹកនាំកនុងវគ្គ
្
បច្ចេកទេស អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល បានដឹកនាំវគ្គល�ើ៖
• ការពិត និងជំន�ឿស្តីអំពីអំព�ើហឹង្សាទៅកុមារ
• ការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ តម្រូវការកុមារ
• អំព�ើហឹង្សាទៅល�ើក្មេងប្រុស និងបុរសវ ័យក្មេង
• ផលប៉ះពាល់ និងសូចនាករនៃការរ ំលោភបំពាន
• វ ិធីសាស្ដ្រប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុមារ
• វ ិធីពិភាក្សាអំពីអំព�ើហឹង្សា និងផ្លូវភេទ

• អារម្មណ៍តក់សលុតដោយសារអ្ន
្
កដទៃ និងការថែរក្សាខ្លួនឯង។
	បទពិសោធន៍ការងារសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីរគឺ អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

និ ងអង្គការជំ ហានដំ បូងកម្ពុជាបានយល់ដឹងយ៉ា ងពេញលេញនូ វបញ្
ហា
និ ងបរប
ិ ទវប្បធម៌ ដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើ ។

មានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយជាសមាជិកនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់ផែនការឆ្លើយតប ហ�ើយអង្គការទាំងពីរនេះបាន

ចួ លរួមជាទ�ៀងទាត់ កនុ្ងកិ ច្ចប្រជុំ របស់គណៈកម្មការដឹ កនាំ ដូ ចនេះហ�ើយមានការយល់ដឹងពី ដំ ណ�ើរការនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ហ�ើ យដែលត្រូវបានទុ កចិ ត្ត និ ងគោរពពីដៃគូ កនុ្ងរដ្ឋាភិ បាល។ អង្គការមិ នមែនរដ្ឋាភិ បាលទាំ ងនេះ បានទទួ លខុ សត្រូវផងដែរ

សម្រាប់ការអនុវត្តផែនការឆ្លើយតប បង្កើតដោយក្រុមការងារ បច្ចេកទេសផ្នែកផែនការឆ្លើយតប ដែលដឹកនាំដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច

អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិ សម្បទា និងបានយល់ព្រមដោយគណៈកម្មការដឹកនាំ។ អង្គការ យូនីសេហ្វ បានដ�ើរតួយ៉ា ងសំខាន់កនុង
្

ការធានាតុល្យភាពរវ�ៀងតម្រូវការ និងសុក្រឹតភាពនៃការដាក់បញ្ចូលជំនួយបច្ចេកទេសពីខាងក្រៅប្រទេស និងការសម្របសម្រួល
ទៅតាមបរ ិបទសមត្ថភាព និងភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុក។

២.១.៤ តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានក្រុម និងមន្ដ្រីសម្ភាសន៍
	ប្រធានក្រុមត្រូវទទួ លខុ សត្រូវក្នុងការទំ នាក់ ទំនងជាមួ យប្រធានភូ មិ

អ្នកដឹ កនាំសហគមន៍

កំ ណត់ ទីតាំងផ្ទះដែលបាន

ជ្រើ សរ�ស
ើ ពីការគូ រផែនទី និ ងការចុ ះបញ្ជីធ្វើ ការបង្ហាញពីការ ស្រាវជ្រាវដល់គ្រួសារដែលបានជ្រើ សរ�ស
ើ
ធ្វើ ការគ្រប់គ្រងមន្ដ្រី

សម្ភាសន៍ និងប្រមូលយកទិន្នន័យពីមន្ដ្រីសម្ភាសន៍។ ប្រធានក្រុមត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃពីដំណ�ើរការវ ិវឌ្ឍន៏ និងទំនាក់ទំនង

ិ យាស្ថានជាតិ សិ្ថតិ និ ងធ្វើ ជាអ្នកទំ នាក់ ទំនង ដ�ើ ម្បីផ្ដល់ផែនការឆ្លើ យតបនៅពេលអ្នកតបសម្ភាសន៍
ជាមួ យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ វទ្

ស្នើសុំជំនួយ និងការប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានលក្ខណៈជាវ ិជ្ជាជីវៈ។ មន្ដ្រីសម្ភាសន៍ត្រូវទទួលខុសត្រូវល�ើការបំពេញបែបបទស្នើសុំ

ការយល់ព្រមធ្វើការសម្ភាសន៍កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលស្នើសុំជំនួយ និងការប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានលក្ខណៈ
ជាវ ិជ្ជាជីវៈ និងផ្តល់បញ្ជីសេវាដូចបានបញ្
ជា ក់កនុ្ងពិធីការនៃផែនការឆ្លើយតប។

២.២ ការចុះធ្វើតេស្ដសាកល្បង
មុននឹងអនុវត្តការចុះអង្កេតតាមខ្នងផ្ទះ ការចុះធ្វើតេស្ដសាកល្បងនៃការស្រាវជ្រាវ ត្រូវបានអនុវត្តកនុ្ងសហគមន៍ចំនួន ៤

(តំ ប ន់ ដាច់ស្រយាលពីរ និ ងទីប្រជុំ ជនពីរ) ដែលមិ ន មែនជាផ្នែកនៃការស្រាវជ្រាវជាផ្លូវការទេ។ បន្ថែមទៅល�ើ កា រសាកល្បង

ឧបករណ៍ ការចុ ះធ្វើ តេស្ដបានធ្វើ ការសាកល្បងទទួ លជោគជ័ យក្នុងការជ្រើ សរ�ស
ើ គ្រួសារដោយចៃដន្យ និ ងជ្រើ សរ�ស
ើ អ្នកតប

សម្ភាសន៍ ព្រមទាំងនីតិវ ិធីមួយចំនួនសម្រាប់ផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នកតបសំភាសន៍ផងដែរ។ បន្ទាប់ពីការចុះធ្វើតេស្ដសាកល្បង មាន

ការផ្លា ស់ប្តូរមួយចំនួនល�ើកម្រងសំណួរសម្រាប់បុរស និងស្រ្តី។
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ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

២.៣ ការចុះប្រមូលទិន្នន័យ
ការចុះប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយវ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) នៃក្រសួងផែនការ នៅចន្លោះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ

ឆ្នាំ ២០១៣ និងថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣។

២.៣.១		ពេលវេលា និងការជ្រើសរ�ើសគ្រួសារ និងអ្នកតបសម្ភាសន៍
	ជាដំ បូង ការស្ទាបស្ទង់ល�ើគ្រួសារត្រូវបានធ្វើ ដោយការស្រង់ បញ្ជីអាយុ និ ង ភេទនៃមនុ ស្សទាំ ងអស់ កនុ្ងគ្រួសារនោះ។

គ្រួសារទាំ ងអស់ គឺត្រូវធ្វើ កំរងសំ ណួរគ្រួសារ ដែលប្រមូ លព័ ត៌មានសេដ្ឋកិ ច្ច សង្គម និ ងស្នើ សុំការយល់ព្រម (សូ មម�ើ លខាង
ក្រោម)។ ប្រសិនប�ើ កនុ្ងគ្រួសារនោះមានអ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលគ្រប់ លក្ខណៈវ ិនិ ចឆ័្យនោះ (ស្រ្តី និ ងបុរសដោយផ្អែកទៅល�ើការ

ិ ិ ចឆ័្យ ដ�ើ ម្បីបំ ពេញកំ រងសំណួរគ្រួសារ និ ង
ជ្រើ សរ� ើសតាមភេទ មានអាយុ ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ) គ្រួសារនោះមានគ្រប់ លក្ខណៈវន

អ្នកឆ្លើយតប និងទទួលបានការយល់ព្រមសំភាសន៏ (សូមម�ើលខាងក្រោម)។
	ព័ ត៌មានត្រឡប់ ពីក្រុមស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា

ការសម្ភាសន៏ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវបានធ្វើ ឡ�ើ ងជាចម្បងតាំ ងពី

ព្រឹកព្រលឹមនៅម៉ោ ង ៦ ព្រឹក ក្នុងកំឡុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ ឫនៅពេលល្ងា ច នៅពេលអ្នកតបសំភាសន៍ ត្រឡប់មកពីសាលារ�ៀន
ឬត្រឡប់ពីធ្វើការងារ។ មានការសម្ភាសន៏តិចតួចត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្រៅពីពេលទាំងនេះ។ កំរងសំណួរគ្រួសារ ចំណាយពេល ២៥ នាទី

ដ�ើម្បីបំពេញអាស្រ័យល�ើចរ ិកលក្ខណៈរបស់គ្រួសារ។ កំរងសំណួរ អ្នកតបសម្ភាសន៍ចំណាយពេលរហូតដល់មួយម៉ោ ងកន្លះ នៅ
ពេលអំ ព�ើ ហិង្សាត្រូវបាននិ យាយចេញ ហ�ើយរហូតដល់ពី រម៉ោ ង នៅពេលអ្នកតបសម្ភាសន៍ មានបញ្
ហា ឬ មានការក្រៀមក្រំចិ ត្ត

ហ�ើយត្រូវការពេលវេលាបន្ថែម ដ�ើម្បីរ�ៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេបានជួបប្រទះ។
២.៣.២	នីតិវិធីប្រមូលទិន្នន័យ
ការរក្សាការសំងាត់ ដល់អ្នកតបសម្ភាសន៍ គឺជារ�ឿងសំខាន់

ដោយសារការស្រាវជ្រាវគឺ សិក្សាពីអំ ព�ើ ហិង្សា

ដែលអ្នកតប

សំភាសន៍មិនបាននិយាយប្រាប់សមាជិក សហគមន៍ ឬ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេ។ ក្រុមស្រាវជ្រាវនីមួយៗ កាន់លិខិតបញ្
ជា បេសកកម្ម

ដែលចុ ះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងផែនការ ដែលមានបញ្
ជា ក់ ពី ចំ នួន សមាសភាព និ ងតួ នាទី របស់

ិ ទ ទីតាំង មធ្យោបាយធ្វើ ដំណ�ើរ របស់ក្រុម គោលបំ ណងនៃការស្រាវជ្រាវគឺ
ក្រុមនី មួយៗ និ ងបានរ�ៀបរាប់ យ៉ា ងខ្លីៗពីកាលបរច្ឆេ

ិ របស់ កុមារកម្ពុជា។ លិ ខិតនេះត្រូវមានការចុ ះហត្ថលេខាយល់ព្រមដោយ
សិ ក្សាពីការអប់ រ ំ សុ ខភាព និ ងបទពិ សោធន៍ កនុ្ងជី វត
អាជ្ញាធរថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កា ត់ ដ�ើម្បីអាចចុះទៅបំពេញការងារនៅតាមភូមិបាន។ នៅពេលចុះទៅដល់ភូមិ

មុ នដំ បូងបង្អស់ក្រុមសម្ភាសន៍ត្រូវទៅជួ បប្រធានភូ មិ (ឬអនុប្រធានភូ មិ)ដែលជួ យកំ ណត់ និ ងជូ នដំ ណ�ើរមន្ដ្រីសម្ភាសន៍ ទៅផ្ទះ

របស់គ្រួសារក្នុងភូមិ។ តាមមន្ដ្រីសម្ភាសន៍បានឲ្យដឹងថា ដំណ�ើរការនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការកំណត់ទីតាំង និង
ចូលទៅដល់គ្រួសារ ដែលត្រូវបានសន្មត់ថាចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ ដោយសារមានវត្តមានរបស់ប្រធានភូមិ។
២.៣.៣ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ល�ើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៅពេលចុះប្រមូលទិន្នន័យ
ការចុះប្រមូលទិនន
្ន ័យត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាប់ជាប្រចាំ ដោយក្រុមការងារដឹកនាំដោយក្រសួងកិចកា
្ច រនារ ី ក្រសួងសង្គមកិច្ច

អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងវ ិទ្យស្ថានជាតិស្ថិតនៃក្រសួងផែនការ អង្គការយូនីសេហ្វ និងស៊ីឌីស៊ី។ វាមានសារសំខាន់

សម្រាប់គុណភាពជាទូទៅនៃដំណ�ើរការប្រមូលទិន្នន័យ

ប៉ុន្តែវាសំខាន់ផងដែរ

ដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសទីមួយដែលប្រើ
ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាទូទៅ ការចុះពិនិត្យដល់កន្លែងដោយបុគ្គលិកអន្តរជាតិរបស់អង្គការ យូនីសេហ្វ

និង ស៊ីឌីស៊ី គឺមានកំណត់ ដ�ើម្បីកុំឲ្យក្រុមចុះសម្ភាសន៍ចាប់អារម្មណ៍ខ្លា ំងពេក ហ�ើយផ្ដោ តការយកចិត្តទុកដាក់ទៅសំណួរនៃការ

ស្រាវជ្រាវដែលផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់ការស្រាវជ្រាវពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារមានលក្ខណៈជាក់លាក់ស៊ីជម្រៅ ក្នុងការបកស្រាយរ�ឿង
អាថ៌កំបាំង ហ�ើយដែលបង្កើនហានិភ័យដល់អ្នកតបសម្ភាសន៍។

២.៤ ការពិចារណាល�ើក្រមសីលធម៌
២.៤.១		 ឯកជនភាព និងការរក្សាការសំងាត់
ការសម្ភាសន៏ត្រូវបានធ្វើនៅកន្លែងដែលមានឯកជនភាពនៅក្នុង ឬ បរ ិវេនជុំវ ិញផ្ទះ របស់អ្នកតបសម្ភាសន៍ ឬ ប្រសិនប�ើ

រកកន្លែងមិនបានទេ អាចធ្វើកនុងទីសាធារណៈ
្
ដូចជា សាលារ�ៀន ឬ វត្តអារាម ឬទីវាលខាងក្រៅជាឯកជនផ្សេងទ�ៀត។ ឯកជនភាព
និងការរក្សាការសំងាត់គឺជាបញ្
ហា ធំបំផុត ទាំងការពារបុគ្គលអ្នកតបសម្ភាសន៍ និងធ្វើឲ្យអ្នកតបសម្ភាសន៍មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅ ក្នុង

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ការទំលាយរ�ឿងរ៉ា វដែលខ្លួនធ្លាប់ជួបប្រទះ។ ក្នុងការសំរបសំរល
ួ រកកន្លែងដែលមានឯកជនភាព មន្រ្ដីសម្ភាសន៍ទាំងអស់ត្រូវបាន
ផ្ដល់ជូននូវកន្ទេលមួយ ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការសម្ភាសន៍នៅកន្លែងឆ្ងាយសមរម្យពីអ្នកដទៃ ដូចជានៅក្រោមដ�ើមឈ�ើ ក្នុងសួនច្បារ

ជាដ�ើម។ ទាំងនេះបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពខ្លា ំង ពិសេសនៅតំបន់ជនបទដែលឪពុកម្ដា យខ្លះសំដែងការព្រួយបារម្ភ (ដោយសារ

ករណី ចាប់ ពង្រត់

និ ង ការជួ ញ ដូ រ )

អំ ពី កុ មា រដែលកំ ពុ ងត្រូវ បានសម្ភា សន៍

ស្ថិត នៅឆ្ងា យពីផ្ទះ។

មន្ដ្រីសម្ភា សន៍ត្រូវ បាន

បណ្ដុះបណ្ដា លផងដែរពីយុទ្ធសាស្ដ្រ ដោះស្រាយជាមួយនឹងការរ ំខានដែលអាចក�ើតឡ�ើងក្នុងដំណ�ើរការសម្ភាសន៍។
	ដោយសារភាពរស�ើបនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ការព្រមព្រៀងរក្សាការសំងាត់ត្រូវបានចុ ះហត្ថលេខាដោយមន្ត្រីសម្ភាសន៍

ប្រធានក្រុមសម្ភាសន៍ និងអ្នកប�ើកបររថយន្ដរបស់ក្រុមសម្ភាសន៍ផងដែរ។ អ្នកប�ើកបរតែងតែរងចាំអស់រយៈពេលយូរ ហ�ើយចាប់

ផ្ដើមសន្ទា នាជាមួ យសមាជិ កសហគមន៍ ឬតំ រវូ ឲ្យរងចាំនៅផ្ទះរបស់ពួកគេ។ សូមបញ្
ជា ក់ ជូនផងដែរថា អ្នកប�ើ កបរត្រូវនៅ ជាមួ យ

ក្រុមសម្ភាសន៍ អស់ជាច្រើនសប្ដា ហ៍ ដូ ចនេះពួ កគេអាចស្ដាប់ លឺការពិ ភាក្សារបស់ក្រុមសម្ភាសន៍ អំពីដំណ�ើរការសម្ភាសន៍ ឬ អំ ពី

អ្នកតបសម្ភាសន៍ជាមិនខាន។

២.៤.២		 ការយល់ព្រមដោយទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់
្ រួចហ�ើយ ជាដំបូងមន្ដ្រីសម្ភាសន៍ស្នើសុំការយល់ព្រមចូលរួម
	បន្ទាប់ពីជ្រើសរ� ើសអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលគ្រប់លក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ

ពីមេគ្រួសារក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ខលី្ (ប្រហែល ១៥ នាទី) អំពីគ្រួសារ។ ការសិក្សាពីមេគ្រួសានេះបានរួមចំណែកក្នុងការវាយតំលៃល�ើ

ល័ក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃគ្រួសារនោះ។ ក្រោយពីការប្រមូលទិន្នន័យ គោលបំណងបន្ថែមពីការស្រាវជ្រាវពីមេគ្រួសារគឺ ដ�ើម្បី

់ កាសដល់មេគ្រួសារចូលរួមក្នុងដំណ�ើរការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។
ផ្ដលឱ

	បន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមពីឪពុកម្ដា យ ឬ អាណាព្យាបាលហ�ើយអ្នកតបសម្ភាសន៍ជាបុរស ឬ ស្ដ្រីដែលត្រូវបាន

ជ្រើសរ� ើសក្នុងមណ្ឌលអង្កេតបុរស

ឬ

ស្ដ្រីត្រូវបានអានឲ្យស្ដាប់ពីព័ត៌មានបឋមដែលបង្ហាញថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺជាឱកាស

ដ�ើម្បីបានសិក្សារ�ៀនសូត្របន្ថែមអំពីសុខភាព ការអប់រ ំ និងបទពិសោធន៍កនុងជី
្
វ ិតរបស់មនុស្សវ ័យក្មេងនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយ

មន្ដ្រីសម្ភាសន៍ជាបុរស ឬ នារ ី ដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដា លត្រឹមត្រូវ។ ទាំងបុរស និង ស្រ្ដី ត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈ

ទម្រង់ព័ត៌មានបឋមដែលបញ្
ជា ក់ថាការចូលរួម គឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទាំងស្រុង។ នៅចុងបញ្ចប់នៃទម្រង់ព័ត៌មានបឋម ការយល់ព្រម

ផ្ទា ល់មាត់ថានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណ�ើរការស្រាវជ្រាវ ត្រូវបានទទួលពីអ្នកតបសម្ភាសន៍ទាំងអស់។

មន្ដ្រីសម្ភា សន៍ ដែ លទទួ ល បានការបណ្ដុះបណ្ដា លត្រឹមត្រូវ ទទួ ល បានការយល់ព្រមផ្ដ ល់ ព័ ត៌ មា ននៅក្នុ ងខ្ន ង ផ្ទះដែល

អ្នកតបសំភាសន៍ជាអនីតិជន (អាយុពី ១៣ ទៅ ១៧ ឆ្នាំ)។ នៅពេលដែលមន្ដ្រីសម្ភាសន៍ និងអ្នកតបសម្ភាសន៍ត្រូវបានធានាពីឯកជន
ភាពស្រួលបួលហ�ើយ មន្ដ្រីសម្ភាសន៍ដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដា លបានអានមាតិកានៃទម្រង់យល់ព្រមដោយផ្ទា ល់មាត់។
២.៤.៣		 ការបញ្ជូន (ផែនការឆ្លើយតប)
មានភស្តុតាងបញ្
ជា ក់ថា ស្រ្តីពេញវ ័យភាគច្រើនយល់ឃ�ើញថាការនិយាយពីបទពិសោធន៏នៃអំព�ើហិង្សាមានប្រយោជន៏ និង

បានស្ងើចសរស�ើរចំ ពោះឱកាសដែលបានទទួ លនូ វការសួរសំណួរទាំងនេះ។
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បន្ថែមពីនេះ

មានភស្តុតាងមួ យចំ នួន

បង្ហាញថាមនុស្សវ ័យជំទង់ និងមនុស្សពេញវ ័យ មានបំណងនិយាយពីបទពិសោធន៏របស់ពួកគេដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងអំព�ើហឹង្សាក្រោម

ិ នូ វ ភាពភ័ យខ្លា ច ភាពអាម៉ា ស់ ឬ
រចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលគាំទ្រ។ យ៉ា ងណាក៏ ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាចនឹ កឃ�ើ ញឡ�ើ ងវញ

បទពិ សោធន៏ ឈឺចាប់ នានា ដែលអាចនំាអោយមានប្រតិ កម្មផលូ្វអារម្មណ៏ខ្លា ំ ង។ ដូ ចនេះ ផែនការឆ្លើ យតបត្រូវបានបង្កើ ត និ ង

អនុ វត្ត។ នៅកំ ឡុងពេលដំ ណ�ើការសម្ភាសន៏ប្រសិនប�ើ អ្នកតបសម្ភាសន៏ ណាម្នា ក់ជ្រួលច្របល់កនុ្ងផ្លូវចិ ត្ត (ឧទាហរណ៏ ដូ ចជា

យំ ឬខឹង) ទំលាយព័ត៌មានអំពីការរ ំលោភបំពានណាមួយ ឬ បង្ហាញថា គាត់មានអារម្មណ៏ថាមិនមានសុវត្ថភាពនៅកន្លែងរស់នៅ

បច្ចុប្បន្ន នោះគាត់នឹងទទួលបាននូវការបញ្ជូនទៅរកសេវាសមស្របណាមួយ។ ព័ត៌មានអំពីការបញ្ជូនរកសេវាត្រូវបានរក្សាការសម្ងា ត់

យ៉ា ងតឹងតែង ហ�ើយមិនមានអ្នកតបសម្ភាសន៏ណាម្នា ក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសេវានោះទេ ប�ើសិនពូកគេមិនបានរាយការណ៏

អំពីករណីរ ំលោភបំពាន។

អ្នកតបសម្ភាសន៏ទាំងអស់ទទួលបានបញ្ជីសេវាកម្មដែលមាននៅមូលដ្ឋាន និង នៅថ្នាក់ជាតិ ទោះបីមិនមានរបាយការណ៏

ពីករណី ហឹ ង្ សាក៏ ដោ យ។ ដ�ើ ម ្បីធានាសភាពនៃការអង្កេតដែលមិ នត្រូវ បង្ហាញដល់ អ្នក មិ ន មែនជាអ្ន ក តបសម្ភាសន៏ នោ ះ បញ្ជី

សេវាកម្មដែលចែកជូនមិនមានព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំព�ើហិង្សាទេ ប�ើទោះបីជាសេវាកម្មទាំងនោះ ត្រូវបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទូទៅ។
មន្ត្រីសម្ភាសន៏បានបង្ហាញប្រាប់អ្នកតបសម្ភាសន៏ថាអង្គការ ឬ ភ្នា ក់ងាណាមួយផ្តល់សេវាកម្ម និង គាំទ្រដល់កុមារ និង មនុស្ស

ពេញវ ័យដែលរងផលប៉ះពាល់ពីអំព�ើហឹង្សា។

48

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ផែនការឆ្លើយតបត្រូវបានបង្កើតដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់ផែនការឆ្លើយតប និង ដឹកនាំដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច

ដោយសហការជាមួ យអង្គការសេវាសង្គមកិ ច្ចកម្ពុជា និ ង អង្គការជំ ហានដំ បូងកម្ពុជា និ ង អនុ ម័តដោយគណៈកម្មការដឹ កនាំ។

នៅកំឡុងពេលបំពេញការងារនៅមូលដ្ឋាន ក្រុមការងារអង្កេតបានបញ្ជូនទៅកាន់សេវាសរុបមាន ២៦ ករណី (តារាងតួលេខ ២.២)

ក្នុងនោះមានក្រុមខ្លះមិនបានបញ្ជូនករណីណាមួយទេ (ក្រុមស្រ្តីមាន ៥ ក្នុងចំណោម ៨ ក្រុម និង ក្រុមបុរសមាន ២ ក្នុងចំណោម
៨ ក្រុមបានបញ្ជូន)។ ក្នុងចំ ណោម ២៦ ករណីដែលបានបញ្ជូនមាន ២៤ ករណីជាស្រ្តី ហ�ើយមានក្រុមស្រ្តីមួយក្រុមបានធ្វើ ការ
បញ្ជូនច្រើនល�ើសលុបជាងក្រុមដ៏ទៃ។

ចំនួនករណីៃនែផន�រេឆ�ើយតបែដល�នប���នេ�ក��ងៃថ�េធ�ើ�រ
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(ច័ន�-េ�រ�) (សរុប=២៦ករណី)

១០ ករណី
៧ ករណី
៥ ករណី
៤ ករណី

៣០.១.១៣

១

២

១=
២=
៣=
៤=

២០.២.១៣

អាទិត្យទី
អាទិត្យទី
អាទិត្យទី
អាទិត្យទី

១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥

ក្រាហ្វិក ២.២: ចំនួនករណីដែលបានបញ្ជូនក្នុងអំឡុងពេលចុះប្រមូលទិន្នន័យ
ការបញ្ចូលគ្នានៃការប្រឹក្សាតាមទូរសព្ទ័នឹងសកម្មភាពចុះតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈអ្នកធ�ើកា
្វ រងារសង្គម ត្រូវបានផ្តល់ជូនតាម
ចំ ណង់ ចំណូលចិ ត្តរបស់ អ្នកតបសម្ភាសន៏ អ្នកចូ លរួមទាំ ងអស់
ដែលបានសំ ណូមពរឲ្យគេទៅជួ យផ្ទា ល់ត្រូវបានឆ្លើ យតបក្នុង

រយៈពេល ៤៨ ម៉ោ ង។ មិនមានករណីធ្ងន់ធ្ងរណាមួយបានក�ើតឡ�ើងទេ - មានអ្នកតបសម្ភាសន៏ម្នា ក់បានសន្មត់ដោយខ្លូនថាស្ថិតក្នុង
ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់។ ទោះបីជាយ៉ា ងណាក៍ដោយផែនការត្រូវបានរ�ៀបចំទុកជាមុន ដ�ើម្បីសិក្សាពីករណីទាំងនេះមួយករណីម្តងៗ

ដោយសហការជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ច និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីផ្តល់ការឆ្លើយតបឲ្យបានល្អទៅនឹងស្ថានភាពរបស់គេម្នា ក់ៗ។

ក្រសួងសង្គមកិច្ច និងស្ថាប័នជាដៃគូនៅថ្នាក់ខេត្តបានត្រៀមកន្លែងសម្រាប់ទទួលអ្នកតបសម្ភាសន៏ណាម្នា ក់ ដែលមានអាយុក្រោម

១៨ ឆ្នាំ ហ�ើយដែលត្រូវយកចេញពីផ្ទះមកស្នាក់នៅជម្រកបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែករណីបែបនេះពុំបានជួបប្រទះនោះទេ។ ការបញ្ជូន
កាន់ សេវាសង្គម និ ងពិ គ្រោះយោបល់បានផ្តល់ដល់អ្នកតបសម្ភាសន៏ នៅកំ ឡុងពេលដំ ណ�ើការសម្ភាសន៏ ទោះយ៉ា ណាក៏ ដោយ

អង្គការយូ នីសេហ្វ រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជា និ ងអង្កការមិ នមែនរដ្ឋាភិ បាល ដែលកំ ពុ ងអនុ វត្តការងារនេះបានធានាថាប�ើ ទោះបីជា

ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានបញ្ចប់ ប៉ុន្តែការផ្តល់ការប្រឹក្សា និងសេវាសង្គមដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកចូលរួមពេលសម្ភាសន៏នៅតែបន្ត។ ភ្នា ក់ងារ

សង្គមកិច្ច បានព្យាយាមបញ្ជូនអ្នកតបសម្ភាសន៏ទៅកាន់សេវាដ៏ទៃទ�ៀតដូចជាសេវាសុខភាពអប់រ ំផ្លូវច្បាប់ជាដ�ើម ដែលផ្តល់ដោយ

រាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្កការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

២.៥ ការរ�ៀបចំការស្រាវជ្រាវ និងសំណាកគំរូ
២.៥.១		 ការរ�ៀបចំការស្រាវជ្រាវ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ ជាតិសតីពី
្ អំ ព�ើហិង្សាល�ើកុមារនិងមនុស្សវ ័យក្មេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ធ្វើឡ�ើងក្នុង

័ ក្មេងប្រុស-ស្រី ដែលមានអាយុពី ១៣ ទៅ ២៤ ឆ្នាំ ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំ ដ�ើម្បីបង្តើ តការវាស់
ចំ ណោមកុ មារ និ ង មនុ ស្សវយ

ស្ទង់ថ្នាក់ ជាតិ ។ ការអង្កេតជាលក្ខណៈអន្តរផ្នែក បានឆ្លុះបញ្
ចា ំងពីការជ្រើ សរ�ស
ើ គំ រូដោយចោះៗនៅពេលវេលាជាក់ លាក់ មួយ
ចំពោះក្រុមអ្នកតបសម្ភាសន៏ ដោយផ្តល់នូវសូចនាករប្រហាក់ប្រហែលក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបាន និងបានបែងចែក
តាមក្រុមអាយុ និងកត្តាប្រជាសស្រ្តផ្សេងទ�ៀត។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ អ្នកតបសម្ភាសន៏នៅក្រុមអាយុពី ១៣ ទៅ ២៤ ឆ្នាំ ត្រូវបានបំបែកជាពីរក្រុមតូច គឺក្រុមអាយុ ១៣

ទៅ ១៧ ឆ្នាំ និង ១៨ ទៅ ២៤ ឆ្នាំ។ ការប៉ា ន់ស្មានពីអំព�ើហិង្សាក្នុងវ ័យកុមារភាព គឺបានផ្អែកល�ើការឆ្លើយតបពីអ្នកចូលរួមដែលមាន

អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានប្រាប់ ពីបទពិ សោធន៏ របស់គេមុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

ក្រុមអាយុ ១៣ ទៅ ១៧ ឆ្នាំបានបង្ហាញ

ព័ត៌មានពីព្រិត្តការណ៏ ដែលបានក�ើតឡ�ើងក្នុងរយៈពេល ១២ ខែកន្លងមក (ការប៉ា ន់ស្មានពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារពេលបច្ចុប្បន្ន)។

បន្ថែមពីនេះ ទិនន
្ន ័យអំពីក្រុមអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានបង្ហាញផងដែរ ដោយសាតែចំនួនសំណាកអំពីទិនន
្ន ័យ
ក្នុងអាយុកាលមានតិចតួច។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ថ្នាក់ជាតិ ដោយយកគ្រួសារជាមូលដ្ឋាន ដោយប្រើបា្រស់ការជ្រើសរ� ើសសំណាកគំរូ បួនដំណាក់កាល

ហ�ើយត្រូវបានធ្វើឡ�ើងរវាងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ និងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣។ នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូង មានភូមិសរុបចំនួន ២២៥ ត្រូវ
បានជ្រើសដោយប្រើទំហំសមាមាត្រប្រូបាប៊ីលីតេ ជាមួយនឹងការបែងចែកតាមតំបន់ (ទីប្រជុំជន ២៧% និងនៅជនបទ ៧៣%)។

នៅដំ ណា ក់ កា លទី ២ មណ្ឌ លអង្កេត (Enumeration Areas) ការជ្រើ ស រ� ស
ើ ឯកតាសំ ណា កគំ រូ ប ឋម គឺ បា នផ្អែកល�ើ កា រ

បែងចែកភូមិសាស្រ្តជាផ្នែក ដែលកំណត់ដោយនាយកដ្ឋានស្ថិតិ ប្រជាសាស្ត្រ ជំរ�ឿន និងអង្កេត។ ក្នុងចំណោមមណ្ឌលអង្កេត
២២៥ គឺបានបែងចែកតាមភេទរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៏ (ស្ត្រី ១០៦ នាក់ និង បុរស ១១៩ នាក់) ក្នុងនោះមណ្ឌលអង្កេតមួយត្រូវ

ូ ំង ២២៥។ នៅដំណាក់កាលទី ៣ ខ្នងផ្ទះជាក់លាក់ចំនួន ២៥ ត្រូវបានជ្រើសរ� ើស
បានជ្រើសរ� ើសដោយចោះៗក្នុ្ងចំណោមភូមិគំរទា

តាមរយៈប្រព័ នប្ធ ្រូបា ប៊ី លីតេសំ ណាកគំ រួស្មើៗគ្នា នៅក្នុ ងមណ្ឌលអង្កេតនិ មួយ ៗ ដែលបានកំ ណត់ ។ នៅដំ ណាក់ កាលទី ៤
អ្នកចូលរួមដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ ១ នាក់ (ជាស្រី ឬ ប្រុស អាស្រ័យមណ្ឌលអង្កេត) ត្រូវបានជ្រើសរ� ើសដោយចោះៗ

ចេញពីបញ្ជីនៃអ្នកចូលរួម (ស្រី ឬ ប្រុស) ដែលមានអាយុពី ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ។
២.៥.២		ក្របខ័ណ្ឌសំណាកគំរូ
ក្របខ័ ណ្ឌសំណាកគំ រនេ
ូ ះ

ិ យាស្ថានជាតិ ស្ថិតិសម្រាប់ ការធ្វើ ជំរ�ឿនប្រជាជនថ្នាក់ ជាតិ នៅឆ្នាំ
ត្រូវបានចងក្រងដំ បូងដោយវទ្

២០១៣។ ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១២ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ហ�ើយការចាត់ថ្នាក់តំបន់ទី

ប្រជុំជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើកនុងឆ្
្
នា ំ ២០១១ ក៏បានយកមកពិចារណាផងដែរ។
វ ិធីសាស្រ្តដាច់ដោយឡែកត្រូវបានប្រើ

ដ�ើម្បីគណនាករណីផ្សេងគ្នានៃអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជនរងគ្រោះនៃអំព�ើហិង្សារវាងបុរស

និងស្រ្តី។ មានន័យថា ការស្ទង់មតិសម្រាប់ស្ត្រីត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងតំបន់ខុសពីការស្ទង់មតិសម្រាប់បុរស។ វ ិធីសាស្រ្តបំបែក

គំរនេ
ូ ះត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីរក្សាការសំងាត់របស់អ្នកចូលរួម និងជ�ៀសវាងឱកាសដែលបុរសជាអ្នកប្រព្រឹត្តិ និងជនរងគ្រោះជាស្រ្តី នៃ

អំព�ើរ ំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយគ្នាត្រូវបានសំភាសន៍។ ការរ�ៀបចំបែបនេះក៏ជ�ៀសវាងឱកាសដែលស្រ្តីជាអ្នកប្រព្រឹត្តិ

និងបុរសជាជនរងគ្រោះនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងសហគមន៍តែមួយត្រូវបានសំភាសន៍ទាំងពីរនាក់។
២.៥.៣		 ការគណនាទំហំសំណាកគំរូ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ ដោយយកគ្រួសារជាមូលដ្ឋានក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ ប្រុស-ស្រី ដែលមានអាយុពី

ំ ឹ ងថានឹ ងបានសម្ភាសន៏ ស្ត្រីចំ នួន ១,០០៨ នាក់ និ ងបុរស ១,០០៨ ដោយផ្អែកល�ើ
១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលអ្នកចុ ះអនុ វត្តន៏រព

ិ ីសាស្រ្តនេះពាក់ ព័ន្ធនឹង
ទំ ហំនៃសំណាកគំ រដែ
ូ លបានតម្រូវ និ ងពិ ចារណាល�ើកម្រិតនៃការឆ្លើ យតបមានរ�ៀបរាប់ ខាងក្រោម។ វធ

ការជ្រើ សភូ មិ កំ ណាកគំ រូបឋម និ ងមណ្ឌលអង្កេត។ សំ ណាកគំ រូទីពីរគឺ ផ្អែកល�ើ អត្រាភូ មិសាស្ដ្រនយោបាយ។ មណ្ឌលអង្កេត

មានភាពតំ ណាងឱ្យ ស្រុក ឃុំ ភូ មិ ទីប្រជុំ ជន/ជនបទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ឯកសារទាក់ ទងនឹ ងក្របខ័ ណ្ឌសំណាក

គំរដែ
ូ លបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ផ្ដល់ដោយវ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិរម
ួ មាន មណ្ឌលអង្កេត ២៨,៧៦១ ក្នុងនេះមាន ១៤,១៧២ ភូមិ ហ�ើយ
ិ ីសាស្រ្ត ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាទូ ទាំងពិ ភពលោក
២,៨៣៦,៥៩៦ គ្រួសារ និ ង ១៤,៤៧៨,៦៥៨ នាក់ ។ ជាផ្នែកមួ យនៃវធ

ការសិក្សាពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ បានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដែលថាអត្រាតំបន់ភូមិសាស្ដ្រនយោបាយជាទូទៅគួរតែមានចន្លោះពី

២៥០ ដល់ ៥០០ ខ្នងផ្ទះ ហ�ើយយ៉ា ងហោចណាស់ត្រូវមានអត្រាភូមិសាស្ដ្រនយោបាយចំនួនមួយពាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយ។

២.៦ គុណភាពទិន្នន័យ មេគុណ និងការវិភាគ
២.៦.១		មេគុណ
	មេគុណគឺជាវ ិធីសាស្ត្រមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីទទួលបានប៉ារ៉ាម៉ែត្រពីសំណុំទិនន
្ន ័យដែលទទួលបានពីសំណាក

គំរូ និងតំណាងឱ្យប្រជាជនសរុប។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារប្រើប្រាស់នូវមេគុណជាបីជំហាន៖ (ជំហានទី១) ការ
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

គណនាមេគុណមូលដ្ឋាន នៅល�ើរាល់សំណាកគំរនៃ
ូ អ្នកឆ្លើយតប (ជំហានទី២) ការកែតម្រូវមេគុណមូលដ្ឋាននៃការមិនឆ្លើយតប

និង (ជំហានទី៣) គឺដំណាក់កាលក្រោយពីការចាត់ថ្នាក់ និងកែតម្រូវមេគុណនៃចំនួនប្រជាជនសរុប ដែលត្រូវបានគេស្គាល់។

	មេគុណមូលដ្ឋានត្រូវបានគណនាជាចម្រាសទៅនឹងប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជ្រើសរ� ើសសំណាកគំរនៃ
ូ អ្នកឆ្លើយតប (ជំហានទី១)។

ការគណនានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ បានបញ្ចូលប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជ្រើសរ� ើសតំបន់នីមួយៗ ការជ្រើសរ� ើសគ្រួសារការបញ្
ជា ក់ពី
ភេទ និងការជ្រើសរ� ើសបុគ្គលត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់។

	នៅក្នុងជំ ហានទី ២ មេគុ ណមូ លដ្ឋានត្រូវបានកែតម្រូវ ដ�ើ ម្បីទូ ទាត់ សងការខាតបង់ នៅក្នុងលទ្ធផលគំ រូ ដែលបណ្តា ល
មកពីការមិនឆ្លើយតប (ឧបសម្ព័ន្ធ ខ រួមទាំងតារាង ខ២ ដែលបង្ហាញពីអត្រានៃចំនួនឆ្លើយតបរបស់គ្រួសារ និងបុគ្គល)។ នៅក្នុង

ជំ ហាននេះ ការកែតម្រូវនៅល�ើការមិ នឆ្លើ យតបត្រូវបានធ្វើ ឡ�ើង សម្រាប់ មណ្ឌលអង្កេតដែលមិ នមានការឆ្លើ យតបគ្រួសារដែល

មិ នមានការឆ្លើ យតប និ ងបុគ្គលដែលមិ នផ្តល់ការឆ្លើ យតប។ តាមលទ្ធផលបង្ហាញថា មិ នមានមណ្ឌលអង្កេតណាមួ យមិ នទទួ ល

បានការឆ្លើ យតបនោះទេ ទាំងក្នុងសំណុំទិ ន្នន័យរបស់បុ រស និ ងស្ដ្រី ដូ ច្នេះការកែសម្រួលឯកតាកម្រិតនៃការមិ នឆ្លើ យតបបឋម
គឺជាការចាំបាច់។ ការកែតម្រូវនៃការមិនឆ្លើយតបកម្រិតគ្រួសារត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយការប្រើមេគុណរួចហ�ើយតាមទីប្រជុំជន និង

មណ្ឌលអង្កេត។ ក្នុងករណីនៃការកែតម្រូវនៅល�ើការមិនឆ្លើយតបពីបុគ្គល សែល (cells) មេគុណត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីពិនិត្យ
ម�ើ លតំ បន់ ទីប្រជុំ ជនក្រុមអាយុ (១៣-១៧ ឬ ១៨-២៤) និ ងភេទ។ នៅក្នុងពិ ធីការនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ

អនុសាសន៍ មួយចំ នួនបានល�ើ កឡ�ើ ងថា សមាសភាគនៃការកែសម្រួលល�ើ ការមិ នឆ្លើ យតបពីគ្រួសារ ឬបុគ្គលណាដែលមាន

កម្រិតល�ើសពី ៣.០ គួរតែត្រូវបានកំណត់ត្រឹម ៣.០។ សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣

នេះ គេមិនឃ�ើញមានតម្លៃធំជាង ៣.០ ទាំងនៅក្នុងការកែសម្រួលកម្រិតគ្រួសារ និងកម្រិតបុគ្គល។

	នៅដំ ណាក់ កាលចុ ងក្រោយនៃមេគុ ណ (ជំ ហានទី ៣) ការកែតម្រួវ និ ងកម្រិតត្រូវបានធ្វើ ឡ�ើ ង ដ�ើ ម្បីកែតម្រូវមេគុ ណ

ដ�ើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយការប៉ា ន់ប្រមាណអត្រាប្រជាជន ដែលបានបែងចែកតាមតំបន់ទីប្រជុំជនក្រុមអាយុ (១៣-១៧ ឬ ១៨-២៤)
និងភេទរបស់វ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ឆ្នាំ ២០១២។ អថេរទាំងនេះត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីបង្កើតជាមេគុណ cells ។ ឧបសម្ព័ន្ធ ខ តារាង ខ៧

និង ខ៨ បង្ហាញពីកត្តាកែតម្រូវក្រោយការចាត់ថ្នាក់ល�ើមណ្ឌលអង្កេតរបស់បុរស និងស្ត្រី។
២.៦.២		 អត្រានៃការឆ្លើយតប

មនុស្សសរុបចំនួន ២,៥៦០ នាក់ ត្រូវបានអញ្ជ ើញឱ្យចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី ១,១២១ នាក់ និង

បុរស ១,២៥៥ នាក់ បានឆ្លើយនឹងសំនួរ (សរុបមានចំនួន ២,៣៧៦ នាក់) ដែលធ្វើឱ្យអត្រានៃការឆ្លើយតបជាបុគ្គលសម្រាប់ស្ត្រី

ស្មើនឹង ៩៣,៧ % និងសម្រាប់បុរសស្មើនឹង ៩២,១%។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សានេះ យ�ើងបានចុះទៅសាកសួរគ្រួសារសរុបចំនួន ៥,៦២៥ គ្រួសារ។ គ្រួសារដែលត្រូវបានចុះ
ទៅសាកសួរមានពីរក្រុមគឺស្ត្រីចំនួន ២,៦៥០ នាក់ និងបុរសចំនួន ២,៩៧៥ នាក់។ អត្រានៃការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈគ្រួសារមាន

៩៧,២ % ចំពោះស្ត្រី និង ៩៧,៧ % ចំពោះបុរស ។

ការបញ្ចូលគ្នានៃអត្រាឆ្លើ យតបរបស់គ្រួសា និ ងបុគ្គលបានផ្តល់នូវអត្រាឆ្លើ យតបជារួមសម្រាប់ស្ត្រីស្មើនឹង ៩១,០% និ ង
សម្រាប់បុរសស្មើនឹង ៨៩,៩%។ ឧបសម្ព័ន្ធ ខ រួមនឹងតារាងមួយបង្ហាញពីអត្រាឆ្លើយតបរបស់គ្រួសារ និងបុគ្គល។
២.៦.៣		 ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
	ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសទី មួយដែលបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កត់ត្រាណូតផែត សម្រាប់ ការប្រមូ លទិ ន្នន័យតាមបែប
អេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃការរ ំលងសំណួរ និងការរ�ៀបចំ
លំដាប់លំដោយនៃសំណួរ (ដែលនាំអក
្ន តបសម្ភាសន៏ឱ្យឆ្លើយទៅនឹងសំណួរតាមលំដាប់ដោយផ្អែកល�ើចម្លើយរបស់ពួកគាត់ផ្ទា ល់)

ការប្រមូលទិនន
្ន ័យតាមបែបអេឡិចត្រូនិចនេះបានលុបចោលនូវកំហុសឆ្គងក្នុងការនាំផលូវ្ កាត់បន្ថយតម្រូវការនៃការបណ្តុះបណ្តា ល

ទាក់ទងនឹងការរ ំលងសំណួរ ជាពិសេសកាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យ។

ទិនន
្ន ័យទទួលបានពីមណ្ឌលអង្កេត ត្រូវបានប្រមូលយករាល់ថ្ងៃដោយប្រធានក្រុម និងអ្នកសម្របសម្រួលការស្រាវជ្រាវនេះ។

នៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database) មិនមានឧបករណ៍សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយ ដែលអាចភ្ជាប់ទៅនឹង
អ្នកតបសំភាសន៍បាននោះទេ។ ការសម្អា តទិន្នន័យ និងការវ ិភាគទិន្នន័យបឋមត្រូវបានធ្វើឡ�ើងភ្លា មៗបន្ទាប់ពី ការប្រមូលទិន្នន័យ
ដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានត្រឡប់ឆាប់រហ័សត្រូវបានផ្ដល់ដល់ដៃគូនានា។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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២.៦.៤		 ការវិភាគទិន្នន័យ
កម្មវ ិធី SAS ៩.៣ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទិនន
្ន ័យ និងការវ ិភាគទិនន
្ន ័យ ដ�ើម្បីបង្កើតការប៉ា ន់ស្មានមេគុណ

និងការគណនាកម្រិតលំអ�ៀងដែលមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារ។ រាល់លទ្ធផលត្រូវបានគណនាដោយប្រើប្រាស់មេគុណគំរូ ដ�ើម្បីធ្វើ
ការប៉ា ន់ស្មានលទ្ធផលតំណាងឲ្យថ្នាក់ជាតិ។

២.៧ កំណត់ត្រាបច្ចេកទេសសម្រាប់អ្នកអាន
២.៧.១ ភាគរយនៃមេគុណសម្រាប់ការបកស្រាយ និងកម្រិតជ�ឿជាក់ ៩៥ ភាគរយ
មានភាពមិនជាក់លាក់ និងកម្រិតលំអ�ៀងមួយចំនួននៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដោយសារតែលទ្ធផលដែលទទួលបាន

បង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍នេះ គឺផ្អែកទៅល�ើសំណាកគំរជាជា
ូ
ងការធ្វើជំរ�ឿន។ មេគុណសំណាកគំរត្
ូ រូវបានបង្កើតឡ�ើង (សូមពិនិត្យ

ម�ើលព័ត៌មានលម្អិតខាងល�ើ) និងប្រើប្រាស់នៅល�ើរាល់កំណត់ត្រាបុគ្គលម្នា ក់ៗ ដ�ើម្បីកែតម្រូវនៅល�ើប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជ្រើសរ� ើស

ការមិនឆ្លើយតបដែលខុសគ្នា និងការកម្រិតទៅនឹងប្រជាជនដែលធ្វើជំរ�ឿន។ ឯកសារវ ិភាគល�ើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអំព�ើហិង្សា

ល�ើកុមារ និ ងមនុ ស្សវ ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមបញ្ចូលអថេរដែលតំ ណាងឱ្យមេគុ ណទិ ន្នន័យចុ ងក្រោយ និ ងអថេរ

ូ មូលដ្ឋាន (ភីអេសយូ) (PSU) និងស្រ្តាតា សម្រាប់កំណត់ត្រាបុគ្គលនិមួយៗ។ រាល់ការវ ិភាគ
តំណាងឱ្យការរ�ៀបចំសំណាកគំរជា
ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយប្រើបណ្តុំកម្មវ ិធីស្ថិតិមួយចំនួន (ឧ. R,SAS ៩,២/៩,៣; V១៨, SPSS, STRATA) ដែលមាននីតិវ ិធី

ធ្វើសំណាកគំរដែ
ូ លស្មុគស្មាញហ�ើយដែលបានបញ្ចូលជាមួយកម្មវ ិធីមេគុណទិនន
្ន ័យចុងក្រោយ ភីអេសយូ និង ស្រ្តាតា។ តាមរយៈ

ការប្រើប្រាស់កម្មវ ិធីសមស្របដែលដោះស្រាយការបង្កើតសំណាកដែលស្មុគ្រស្មាញទាំងនេះ កម្រិតលំអ�ៀងជាលក្ខណៈស្តង់ដារ

ជាក់លាក់អាចត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់ការប៉ា ន់ស្មាននីមួយៗ។
២.៧.២ ភាពខុសគ្នារវាងការប៉ាន់ស្មានមេគុណគំរូ

វ ិធីសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើដ�ើម្បី "ធ្វើតេស្ត" ស្វែងរកស្ថិតិនៃភាពខុសគ្នារវាងក្រុម និងក្រុមនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ គឺធ្វើ

ឡ�ើងដ�ើម្បីប្រៀបធ�ៀបកម្រិតនៃភាពជ�ឿជាក់ សម្រាប់ការប៉ា ន់ស្មានចំណុចដ�ើម្បីកំណត់ ថាត�ើពួកគេត្រួតគ្នាឬអត់។ ការគណនា

កម្រិតនៃភាពជ�ឿជាក់ត្រូវតែធ្វើឡ�ើងនៅគ្រប់ចំណុចនៃការប៉ា ន់ស្មានទាំងអស់។ សម្រាប់ជាគោលបំណងនៃរបាយការណ៏នេះ វ ិធី

សាស្រ្តត្រួតគ្នា នៃកម្រិតភាពជ�ឿជាក់ត្រូវបានយកមកប្រើ។ វ ិធីសាស្រ្តបែបអភិរក្សនេះ បានរកឃ�ើញភាពខុសគ្នាផ្នែកស្ថិតិតាមរយៈ

ការប្រៀបធ�ៀបកម្រិតភាពជ�ឿជាក់នៃកាប៉ា ន់ស្មានពីរបែបមានន័យថា ប�ើកម្រិតភាពជ�ឿជាក់មិនត្រួតគ្នាទេ នោះកាប៉ា ន់ស្មានចាត់

ទុកថា “ខុសគ្នាផ្នែកស្ថិតិ” និងគូសចំណាំកនុ្ងអត្ថបទ។

២.៧.៣	និយមន័យនៃការប៉ាន់ប្រមាណដែលមិនស្ថិតស្ថេរ
	នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារនេះ ការប៉ា ន់ ស្មានដែលផ្អែកល�ើចម្លើ យរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៏ តិចជាង
២៥ នាក់ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនស្ថិតស្ថេរ។ សញ្ញាផ្កា យមួយ (*) ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅកន្លែងដែលមានការប៉ា ន់ស្មាន

មិនស្ថិតស្ថេរទាំងអស់។

២.៧.៤ ការដែលត្រូវធ្វើក្នុងករណីបាត់ទិន្នន័យ
ិភាគទេ ។
	នៅពេលគណនាការប៉ា ន់ស្មានថ្នាក់ជាតិកងការវាស់
វែងភាគច្រើន ទិនន
្ន យ
័ ដែលបានបាត់មន
ិ ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្ងការវ
នុ្
នុ
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

២.៨ ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព
	បន្ថែមពីល�ើការសិក្សាស្រាជ្រាវថ្នាក់ ជាតិ តាមបែបបរ ិមាណស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

ការស្រាវជ្រាវតាមបែបគុណភាពត្រូវ

បានអនុ វត្តន៏ ដ�ើ ម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែម និ ងការបង្កើ តការយល់ដឹងកាន់ តែប្រស�ើរនិ ងស៊ីជម្រៅថែមទ�ៀតទៅល�ើការរបកគំ ហ�ើញ

បែបបរ ិមាណ ដោយផ្តោ តល�ើការលាតត្រដាងបញ្
ហា ជុំវ ិញអំព�ើហិង្សា។ សមាសភាគបែបគុណភាព ត្រូវបានរ�ៀបចំកនុងរយៈពេល
្

ប្រហែលជាពីរសប្តា ហ៍នៅក្នុងខែ វ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ក្នុងគោលបំណងបី៖
•	កំ ណត់ ឧ បសគ្គ

និ ង កត្តា អំ ណោយផលដែលទាក់ ទ ងទៅនឹ ង ការបង្ហាញពីអំ ព�ើ ហិ ង្សាផ្លូវភេទ

ពីទស្សនៈរបស់កុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេង។

និ ង អំ ព �ើ ហិ ង្សាផ្លូវកាយ

• រកឱ្យឃ�ើញនូវទស្សនៈ និងដែនកំណត់របស់កុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងទាក់ទងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ។
•	វាយតម្លៃល�ើឥរ ិយាបថក្នុងការស្វែងរកជំនួយ និងទំនោរចិតរ្ត បស់កុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងទាក់ទងនឹងព័ត៌មាន និងសេវាកម្ម
នានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

	ដ�ើ ម្បីឆ្លើ យតបទៅនឹ ងគោលបំ ណងនេះ

ិ ីសាស្រ្តដ៏ ទូលំទូលាយមួ យត្រូវបានរ�ៀបចំ
វធ

និ ងអនុ វត្តដោយមានបញ្ចូលនូ វ

ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវដែលត្រួវបានរចនាឡ�ើងយ៉ា ងជាក់លាក់ ហ�ើយដំណ�ើរការស្នើសុំការយល់ព្រម និងផែនការឆ្លើយតប គឺយក

គំរពី
ូ ការស្រាវជ្រាវបែបបរ ិមាណ (ឧបសម្ព័ន្ធ គ) ។

របកគំហ�ើញនៃការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព មានគោលបំណងបន្ថែមទៅល�ើការយល់ដឹងពីបរ ិបទ ដែលរបកគំហ�ើញនៃការ

ស្រាវជ្រាវបែបបរ ិមាណបានបង្ហាញ ប៉ុន្តែមិនអាចយកមកធ្វើការប្រៀបធ�ៀបដោយផ្ទា ល់បានឡ�ើយ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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វគ្គទី ៣ ៖ លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

៣	លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
•

អ្នកតបសម្ភាសន៍សរុបចំនួន ២.៣៧៦ នាក់ (ស្រី ១.១២១ នាក់ និងប្រុស ១.២៥៥ នាក់) អាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ 

•

ភាគច្រើនបានទទួលការអប់រំនៅសាលារ�ៀន ប៉ុន្តែស្ត្រី ១ នាក់ក្នុងចំណោម ២២ នាក់(៤.២%) និងបុរសចំនួន ២.៧% មិនធ្លាប់

•

បីភាគបួននៃកុមារី និងកុមារា អាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានសិក្សានៅសាលារ�ៀន បច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សានៅសាលារ�ៀន

•

ស្ត្រីប្រមាណ ១ នាក់ក្នុងចំណោម ១២ នាក់ និងបុរស ១ នាក់ក្នុងចំណោម ១០០ នាក់ អាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

បានចូលរួមក្នុងអង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣។
បានទទួលការអប់រំនៅសាលារ�ៀន ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអង្កេតនេះ។

ដែលធ្លាប់បានរ�ៀបការ ឬ រស់នៅជាមួយដៃគូរដូចរ�ៀបការជាមួយគ្នា គឺបានរ�ៀបការល�ើកដំបូង ឬ កំពុងរស់នៅជាមួយដៃគូរ

ដូចរ�ៀបការជាមួយគ្នា មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។
•

ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលមានអាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំកុមារី និងកុមារា ប្រមាណ ៤ នាក់ ក្នុងចំណោម 
១០ នាក់ បានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់បានធ្វើការងារដ�ើម្បីប្រាក់ ឬ សម្ភារៈ

ជំពូកនេះរ�ៀបរាប់អំពីលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុពី ១៣ ទៅ ២៤ ឆ្នាំ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ លក្ខណៈ

ទាំងនេះរួមមានការបែងចែកភេទ អាយុ កម្រិតអប់រ ំ ស្ថានភាពកំព្រា ការប្រើប្រាស់ចំណីអាហារ ស្ថានភាពគ្រួសារ ការងារ ដ�ើម្បី
ប្រាក់ ឬ សម្ភារៈ ដ�ើម្បីគ្រួសារ និងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។

៣.១ ការបែងចែកតាមយេនឌ័រ និងអាយុ
	ជារួម ស្ត្រីចំនួន ១,១២១ នាក់ និងបុរសចំនួន ១,២៥៥ នាក់ អាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានចូលរួមក្នុងអង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សា

ល�ើកុមារនៅកម្ពុជា (សរុប ២,៣៧៦ នាក់) (តារាង ៣.១)។ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមជាស្ត្រី អ្នកចូលរួមចំនួន ៤៤.២% មានអាយុ
ពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ និង ៥៥.៨% មានអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមជាបុរស អ្នកចូលរួមចំនួន ៤៦.៨%

មានអាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ និង ៥៣.២% មានអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។

តារាង ៣.១: ការបែងចែកភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៍ជាស្ត្រី និងបុរស តាមក្រុមអាយុ

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក និងតារាង ក១) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី (ចំនួន=១,១២១ នាក់)

បុរស (ចំនួន=១,២៥៥ នាក់)

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

១៣-១៧ឆ្នាំ

៤៤.២ (៤១.០ - ៤៧.៤)

៤៦.៨ (៤៣.១ - ៥០.៤)

១៨-២៤ឆ្នាំ

៥៥.៨ (៥២.៦ - ៥៩.០)

៥៣.២ (៤៩.៦ - ៥៦.៩)

ក្រុមអាយុ

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

៣.២ ការអប់រំ
	ប្រមាណ ១ ភាគ ៣ នៃស្ត្រី និងជាង ៤០% នៃបុរស បានបញ្ចប់ការអប់រ ំកម្រិតបឋមសិក្សា (៣៤.៧% និង ៤១.៥%

ដោយឡែកៗពីគ្នា) (តារាង ៣.២)។ ស្ត្រី ១ នាក់ ក្នុងស្ត្រី ៥ នាក់ (២១.០%) និងបុរស ១ នាក់កនុងបុរស
្
៦ នាក់ (១៦.៧%)
បានបញ្ចប់មធ្យមសិក្សា។ ស្ត្រីល�ើសពី ១ នាក់ ក្នុងស្ត្រី ១០ នាក់ (១២.៦%) និងបុរសតិចជាង ១ នាក់កនុងបុរស
្
២០ នាក់ (៣.៣%)

បានបញ្ចប់ឧត្តមសិក្សា។ ស្ត្រី ១ នាក់កនុ្ងស្ត្រី ២២ នាក់ (៤.២%) និង ២.៧% នៃបុរសមិនធ្លាប់បានសិក្សានៅសាលារ�ៀន។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ៣.២: ការបែងចែកភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៍ជា ស្ត្រី និងបុរសតាមស្ថានភាពអប់រំ

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក និងតារាង ក២) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី (ចំនួន=១១២១ នាក់)

បុរស (ចំនួន=១២៥៥ នាក់)

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

មិនធ្លាប់បានសិក្សា

៤.២ (២.៧ - ៥.៧)

២.៧ (១.៦ - ៣.៨)

ក្រោមបឋមសិក្សា

២៧.៦ (២២.៨ - ៣២.៤)

៣៥.៨ (៣១.៣ - ៤០.២)

បឋមសិក្សា

៣៤.៧ (៣១.៣ - ៣៨.១)

៤១.៥ (៣៧.៩ - ៤៥.១)

មធ្យមសិក្សា

២១.០ (១៧.៥ - ២៤.៤)

១៦.៧ (១៣.៦ - ១៩.៨)

១២.៦ (៩.១ – ១៦.០)

៣.៣ (១.៤ - ៥.៣)

ស្ថានភាពអប់រំ

ល�ើមធ្យមសិក្សា
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

	បីភាគបួននៃកុមារអាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានសិក្សានៅសាលារ�ៀនបច្ចុប្បន្ន កំពុងសិក្សានៅសាលារ�ៀន ក្នុង
អឡុងពេលនៃអង្កេតនេះ (ក្រាហ្វិក ៣.១): ស្ត្រី ៧២.៤% និងបុរស ៧៣.៤%។ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ដែលធ្លាប់ បានសិ ក្សានៅសាលារ�ៀន បុរសដែលកំ ពុ ងសិ ក្សាក្នុងសាលារ�ៀនល�ើ សស្ត្រីជិ តពីរដង ក្នុងអំ ឡុ ងពេលនៃអង្កេតនេះ
(៣៨.១% និង១៩.៨% ដោយឡែកៗពីគ្នា)។ គ្រប់ក្រុមអាយុក្រោមពាក់កណ្តា លនៃស្ត្រី និងជាងពាក់កណ្តា លនៃបុរស កំពុងសិក្សា

នៅសាលារ�ៀនក្នុងអំឡុងពេលនៃអង្កេតក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមដែលធ្លាប់បានសិក្សា (៤៣.៦% និង៥៤.៧% ដោយឡែកៗពីគ្នា)។

១០០
៩០

៧២.៤

ភាគរយ (%)

៨០

៥៤.៧

៧០
៦០
៥០

៧៣.៤

៤៣.៦

៣៨.១

៤០

១៩.៨

៣០
២០
១០
០

១៨-២៤

សរុប
�សី

១៣-១៧

្រប�ស

ក្រាហ្វិក ៣.១: ភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៍ជាបុរស និងស្រ្តីដែលកំពុងសិក្សាបច្ចុប្បន្ន (ឧបសម្ព័ន្ធ ក និងតារាង ក៣) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើ

កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៣.៣ អាយុរបស់មេគ្រួសារ
	មេគ្រួសារ ឬអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចភាគច្រើនល�ើបញ្
ហា សេដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចការផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារ ជាទូទៅមានអាយុចន្លោះពី

៣១ ឆ្នាំ ដល់ ៥០ ឆ្នាំសម្រាប់ទាំងស្ត្រី និងបុរស (៥១.៤% និង ៥៥.៧% ដោយឡែកៗពីគ្នា) (ក្រាហ្វិក ៣.៣)។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ៣.៣: ការបែងចែកភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏តាមអាយុរបស់មេគ្រួសារ

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក និងតារាង ក៤) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី (ចំនួន=១១២១ នាក់)

បុរស (ចំនួន=១២៥៥ នាក់)

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

<=១៨

០.០ (០.០ - ០.១)

០.០ (០.០-០.០)

១៩-៣០

៧.៧ (៥.៩ - ៩.៦)

៤.០ (២.៨ - ៥.២)

៣១-៥០

៥១.៤ (៤៨.០ - ៥៤.៨)

៥៥.៧ (៥២.១ - ៥៩.៣)

៥១+

៤០.៨ (៣៧.១ - ៤៤.៦)

៤០.៣ (៣៧.០ - ៤៣.៦)

អាយុរបស់េមគ្រួសារដែលបានរាយការណ៍

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

៣.៤	ស្ថានភាពអាពាហ៏ពិពាហ៏
ក្នុងក្រុមអាយុទាំងពីរ ស្ត្រីបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានរ�ៀបការ ឬ រស់នៅជាមួយនរណាម្នា ក់ជាដៃគូរដូចរ�ៀបការច្រើនជាង
បុរសដ៏ គួរឲ្យកត់ សម្គា ល់ (ក្រាហ្វិក ៣.៤)។ ក្នុងចំ ណោមអ្នកចូ លរួមអាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំកុមារ ី និ ងកុ មារាតិ ចតួ ច
(សមាមាត្រទាប) (២.៦% និង ០.៧%) បានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់បានរ�ៀបការ ឬ រស់នៅជាមួយនរណាម្នា ក់ជាដៃគូរដូចរ�ៀបការ។

នៅប្រទេសកម្ពុជា អាពាហ៍ពិពាហ៍មានលក្ខណៈដែលមិនស្របច្បាប់មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ សម្រាប់ស្ត្រី និង ២០ ឆ្នាំ សម្រាប់បុរស ប្រសិន
ប�ើគ្មានការព្រមព្រៀងពីឪពុកម្តា យ។ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមសម្ភាសន៍អាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ស្ត្រីចំនួន ៣៩.៩% និង

បុរសចំនួន ១៦.១% បានរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានរ�ៀបការ។ ប្រមាណ ៨% នៃស្ត្រី និង ១% នៃបុរស អាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ដែលធ្លាប់បានរ�ៀបការ ឬ រស់នៅជាមួយនរណាម្នា ក់ដូចរ�ៀបការ បានរ�ៀបការ ឬ បានរស់នៅជាមួយនរណាម្នា ក់ជាដៃគូរដូចរ�ៀបការ

ជាល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (៧.៦% និង ១.០%ដោយឡែកៗពីគ្នា) ។

តារាង ៣.៤: ការបែងចែកភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាបុរស និងស្ត្រីតាមស្ថានភាពគ្រួសារ

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក និងតារាង ក៥) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស
% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ធ្លាប់បានរ�ៀបការ ឬ រស់នៅជាមួយនរណាម្នាក់ដូចរ�ៀបការ
១៣-១៧ឆ្នាំ

៥១៧

២.៦(០.៧ - ៤.៥)

៦៤២

០.៧(០.០ - ១.៤)

១៨-២៤ឆ្នាំ

៥៩៩

៣៩.៩(៣៤.៣- ៤៥.៦)

៦១៣

១៦.១(១២.៩ - ១៩.៤)

៦១៣

១.០ (០.១ - ១.៨)

ធ្លាប់បានរ�ៀបការ ឬ រស់នៅជាមួយនរណាម្នាក់ដូចរ�ៀបការមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (១៨ - ២៤ ឆ្នាំ)
១៨-២៤ឆ្នាំ

៥៩៩

៧.៦(៥.៣ - ៩.៩)

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

៣.៥	សេដ្ឋកិចគ្
្ច រួសារ
	ដ�ើម្បីស្វែងយល់អំពីធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់គ្រួសាររបស់អ្នកតបសម្ភាសន៏ មេគ្រួសារត្រូវបានសួរអំពីសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ
របស់ពួកគេ។ សំណួរត្រូវបានសួរទៅកាន់មេគ្រួសារ ពីព្រោះពួកគេអាចដឹងអំពីធនធានទាំងនេះ។

	ក្រាហ្វិក ៣.៥ និ ងឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក៦ បង្ហាញថា ជិ តពាក់ កណ្តា លនៃស្ត្រី និ ងបុរសរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមាន

អគ្គិសនី ប ្រើប្រាស់ (៥៦.៨% និ ង ៤៩.២% ដោយឡែកៗពីគ្នា)។ គ្រួសា រប្រមាណ ៩ ក្នុងចំ ណោ មគ្រួសារចំ នួន ១០ បាន
រាយការណ៍ថា មានទូ រស័ព្ទដៃ (ទូ រស័ព្ទចល័ត) ប្រើប្រាស់ និ ងគ្រួសារប្រមាណ ១ ក្នុងចំ ណោមគ្រួសារចំ នួន ៦ បានរាយការណ៍
ថា មានទូរស័ព្ទអចល័ត (ទូរស័ព្ទល�ើតុ) ប្រើប្រាស់។ ប្រមាណបីភាគបួនបានរាយការណ៍ថាមានទូរទស្សន៍ប្រើប្រាស់។ បុរសដែល

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ិ ្យុប្រើប្រាស់ ច្រើនជាងស្រ្តីដ៏គួរឲ្យកត់ សម្គា ល់ (៣៧.៣% និ ង ៤៦.៧% ដោយឡែកៗគ្នា)។
រស់ នៅជាមួ យគ្រួសារដែលមានវទ

គ្រួសារតិចតួចបានរាយការណ៍ថាមានទូរទឹកកកប្រើប្រាស់។

កង់ និ ងម៉ូ តូ គឺ ជាមធ្យោបាយធ្វើ ដំណ�ើរជាចម្បងសម្រាប់គ្រួសារ។ ជិ តពីរភាគបីនៃគ្រួសារបានរាយការណ៍ថា មានដី

ប្រើប្រាស់សម្រាប់កសិកម្ម/ដាំដុះ និងជិតពីរភាគបីបានរាយការណ៍ថាមានបសុសត្វ ឬសត្វពាហនៈ។

តារាង ៣.៥: ការបែងចែកភាគរយនៃធនធានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏តាមភេទប្រុស-ស្រី 

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក និងតារាង ក៦) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី (ចំនួន=១១២០ នាក់)

បុរស (ចំនួន=១២៤៤ នាក់)

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

វ ិទ្យុ

៥៦.៨ (៤៩.២ - ៦៤.៥)

៤៩.២ (៤២.១ - ៥៦.៣)

៣៧.៣ (៣៣.៥ - ៤១.០)

៤៦.៧ (៤៣.០ - ៥០.៥)

ទូរទស្សន៍

៧២.២ (៦៧.៣ -៧៧.១)

៧៣.៩ (៦៩.៧ - ៧៨.២)

ទូរស័ព្ទចល័ត

៨៨.៨ (៨៦.៤ - ៩១.២)

៨៩.២ (៨៧.០ - ៩១.៣)

ទូរស័ព្ទអចល័ត

១៦.៨ (១៣.៥ - ២០.០)

១៥.៤ (១២.៣ - ១៨.៥)

៩.៤ (៦.៤ - ១២.៥)

៧.៤ (៤.៨ - ១០.០)

កង់

៧៣.០ (៦៨.៦ - ៧៧.៤)

៧៩.៤ (៧៥.៩ - ៨២.៩)

ម៉ូតូ

៦៨.៦ (៦៣.៧ - ៧៣.៦)

៦៨.៤ (៦៣.៩ - ៧២.៨)

១៦.០ (១១.៥ - ២០.៦)

១៦.១ (១២.៣ - ១៩.៩)

៨.២ (៥.៦ - ១០.៩)

៧.៣ (៥.១ - ៩.៦)

១២.០ (៨.០ - ១៦.១)

១៥.៥ (១១.៥ - ១៩.៤)

មានដីសម្រាប់ដាំដុះ

៦៥.៤ (៦០.៣ - ៧០.៥)

៧១.៨ (៦៦.៩ - ៧៦.៦)

មានបសុសត្វ ឬ សត្វពាហនៈ

៦៣.៨ (៥៨.៣ - ៦៩.៣)

៦៤.០ (៥៨.៩ - ៦៩.១)

សម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់គ្រួសារ
អគ្គិសនី

ទូរទឹកកក

មធ្យោបាយធ្វើដណ�
ំ
ើររបស់គ្រួសារ

រទេះគោ ឬរទេះសេះ
ឡានតូច ឬឡានទេសចរណ៍
គោយន្ត

កម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងបសុសត្វ

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

៣.៦	ធ្វើការងារដ�ើម្បីប្រាក់ ឬ សម្ភារៈ
ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ សមាមាត្រស្រដ�ៀងគ្នានៃស្ត្រី និងបុរស (៦៦.៦% និង ៦៧.៥%)
បានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ធ្វើការងារ ដ�ើម្បីប្រាក់ ឬសម្ភារៈ (តារាង ៣.៦)។ ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍ជាកុមារអាយុពី ១៣ ឆ្នាំ
ដល់ ១៧ ឆ្នាំ នៅក្នុងសំណាកគំរូ កុមារ ីច្រើនជាងកុមារាបន្តិច (៤១.៧% និង ៣៧.២%) ធ្លាប់បានធ្វើការងារដ�ើម្បីប្រាក់ ឬ សម្ភារៈ។
តារាង ៣.៦: ការបែងចែកភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាស្ត្រី និងបុរស តាមស្ថានភាពការងារ

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក និងតារាង ក៧)- អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស
% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ធ្លាប់ធ្វើការងារ ដ�ើម្បីប្រាក់ ឬកម្រៃណាមួយផ្សេងទ�ៀត
១៣-១៧ឆ្នាំ

៥២២

៤១.៧ (៣៥.៨ - ៤៧.៦)

៦៤២

៣៧.២ (៣២.២ - ៤២.២)

១៨-២៤ឆ្នាំ

៥៩៨

៦.៦ (៦១.៤ - ៧១.៨)

៦១១

៦៧.៥ (៦២.៥ - ៧២.៦)

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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វគ្គទី ៤ ៖ ប្រេវ៉ាឡង់នៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ

ពីកុមារភាព

60

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

៤.	ប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពីកុមារភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
•
•
•

ស្រ្តីជាង ៤%  និង បុរសជាង ៥%  អាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍អំពី ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទយ៉ាងតិចម្តង

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

កុមារីជាង ៦% និងកុមារា ៥% ដែលមាន អាយុពី១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍អំពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាយ៉ាងតិចម្តង

មុនអាយុ១៨ ឆ្នាំ។

ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានរួមភេទកាលនៅជាកុមារក្នុងនោះមាន ស្ត្រី ១ នាក់ ក្នុងចំណោម ៤ នាក់ (២៤.២%) និងបុរស 

១ នាក់ ក្នុងចំណោម ១១ នាក់ (៨.៩%) អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា ការរួមភេទល�ើកដំបូងនៅវ័យកុមារ 
ជាការប្រព្រឹត្តដែលពួកគេមិនប្រាថ្នា។

•

ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងការបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ស្ត្រីជិត ៧ នាក់
ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ និងបុរស ៩ នាក់ ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ បានទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទច្រើនដង។

•	ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស ជិត ១ នាក់ ក្នុងចំណោម ១០ នាក់បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយគ្មានការប៉ះពាល់ផ្ទាល់
ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមអាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ។

ជំពូកនេះរ�ៀបរាប់អំពីប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា។ អាយុជាទូទៅនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដែល

ក�ើតឡ�ើងសម្រាប់ស្ត្រី និងបុរសព្រមទាំងប្រភេទនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដែលកុមារបានជួបប្រទះ ក៏ត្រូវបានស្រាយបំភលឺផ
្ ងដែរ។

៤.១ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ដែលបានទទួលរងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អំព�ើហង្
ិ សាផ្វភេទ
គឺជាសកម្មភាពផ្វភេទដែលត្រូ
វបានប្រព្រឹត្តឡ�ង
ើ ផយពីឆន្ទះរបស់
ជនណាម្នា ក់។ក្ងការសិ
ក្សាស្រាវជ្រាវនេះ
លូ
លូ
្ទុ
នុ

អ្នកតបសម្ភាសន៍ត្រូវបានសួរអំ ពី អំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទដែលរាប់ បញ្ចូលទាំង ការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទអំ ព�ើ កេងប្រវ ័ញ្ចន៍ ផលូ្វភេទ និង

អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដែលគ្មានការប៉ះពាល់ផ្ទា ល់។ អ្នកតបសម្ភាសន៍ត្រូវបានសួរអំពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទចំនួនបួនប្រភេទៈ
•

ការប៉ះពាល់កនុងចេតនាផ្
្
្
លូវភេទដែលគេមិនប្រាថ្នាៈ ប្រសិនប�ើមានបុរស ឬស្ត្រីណាម្នា ក់ធ្លាប់ប៉ះពាល់ អ្នកតបសម្ភាសន៍កនុង

ន័យផ្លូវភេទដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីពួកគេ ប៉ុន្តែបុគ្គលនោះមិនបានព្យាយាម និងមិនបានបង្ខំអក
្ន តបសម្ភាសន៍ឲ្យរួមភេទ
ក្នុងទម្រង់ណាមួយឡ�ើយ។

• ការប៉ុនប៉ងរួមភេទមិនចង់ៈ ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់ធ្លាប់ព្យាយាមរួមភេទជាមួយអ្នកតបសម្ភាសន៍កនុងទម្រង់
្
ណាមួយ ដោយ

		

គ្មានការអនុញ្ញាតពីពួកគេ ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេច។

• ការរួមភេទដោយបង្ខំល�ើរាងកាយៈ ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់ធ្លាប់បង្ខំល�ើរាងកាយរបស់ អ្នកតបសម្ភាសន៍ឲ្យរួមភេទក្នុងទម្រង់

		

ណាមួយ មិនចំពោះថាអ្នកតបសម្ភាសន៍បានតបត ឬមិនបានតបតវ ិញឡ�ើយ។

• ការដាក់សម្ពា ធឲ្យរួមភេទៈ ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់ធ្លាប់ដាក់សម្ពា ធទៅល�ើអក
្ន តបសម្ភាសន៍ ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមិនមែន
		ជាការដាក់សម្ពា ធទៅល�ើរាងកាយ ដ�ើម្បីឲ្យរួមភេទក្នុងប្រភេទណាមួយនៅពេលដែលពួកគេមិនចង់រម
ួ ភេទ ប៉ុន្តែការរួមភេទ

		

		

បានសម្រេច។ នៅពេលដែលនរណាម្នា ក់ដាក់សម្ពា ធទៅល�ើបុគ្គលម្នា ក់ទ�ៀតឲ្យរួមភេទ វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមួយ

ចំនួនដូចជា ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ តបុគ្គលដទៃទ�ៀតឲ្យរួមភេទ។

ក្នុងចំ ណោមអ្នកចូ លរួមដែលមានអាយុពី១៨ឆ្នាំដល់ ២៤ឆ្នាំ
ពុំ មានភាពខុ សគ្នាគួ រឲ្យកត់ សម្គា ល់ រវាងភាគរយនៃស្ត្រី
(៤.៤%) និ ងបុរស (៥.៦%) ដែលបានទទួ លរងការរលោ
ភបំ ពានផ្លូវភេទណាមួ យ មុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិក ៤.១)។
ំ
ក្នុងចំ ណោមកុ មារដែលមានអាយុ ចន្លោះពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ ក្នុងនោះក្មេងស្រីចំ នួន ៦.៤% និ ង ក្មេងប្រុស ៥.២% បាន
រាយការណ៍ថាបានទទួ លការបំ ពានផ្លូវភេទយ៉ា ងហោចណាស់មួយដង (ក្រាហ្វិក ៤.១) ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
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ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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១០០
៩០
៨០

ភាគរយ %

៧០
៦០
៥០
៤០

៣០
២០
១០
០

៦.៤

៥.៦

៤.៤

៥.២
១៣-១៧ឆា�ំ

១៨-២៤ឆា�ំ
�សី

្រប�ស

ក្រាហ្វិក ៤.១: ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលបានជួបប្រទះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុ ១៨ ឆ្នាំ

២៤ ឆ្នាំ និងអាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក និង តារាង ក៨) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។

៤.២ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកុមារក្នុងរយៈពេល ១២ ខែកន្លងទៅ (កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ)  
ការពិនិត្យល�ើការទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមុនអង្កេត ក្នុងចំណោមកុមារអាយុពី ១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ ជួយរួមចំណែកចំពោះការស្វែងយល់អំពីលំនាំ និងបរ ិបទបទនៃអំព�ើហិង្សានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។
	បីភាគរយ (៣%) នៃកុមារ ី និងក្រោមមួយភាគរយ (១%) នៃកុមារា អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍អំពីការ
ទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទយ៉ា ងតិចម្តង ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែមុនអង្កេត (ក្រាហ្វិក៤.២)។ កុមារ ីអាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

បានរាយការណ៍អំពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទកម្រិតខ្ពស់ជាងកុមារាក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា។

១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០

៣.០

០.១

០

១៣-១៧���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ៤.២: ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកុមារក្នុងរយៈពេល  ១២ កន្លងទៅ។ រាយការណ៍ដោយក្រុមអ្នកតបសំភាសន៍អាយុ ១៣-១៧ ឆ្នាំ
(ឧបសម្ព័ន្ធ ក និង តារាង ក៨) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៤.៣	ប្រភេទនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលបានជួបប្រទះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
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	ក្រាហ្វិក ៤.៣ និងក្រាហ្វិក ៤.៤ បង្ហាញពីប្រភេទនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ដែលបានជួបប្រទះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំដែល
បានរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និងអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ។
	ជាទូទៅប្រភេទនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលកុមារទាំងពីរភេទក្នុងក្រុមអាយុទាំងពីរបានទទួលរង គឺការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្

ដែលគេមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ ដែលមាន បុរស៥.៥% និងស្ត្រី ៣.៣% អាយុពី១៨ ដល់២៤ ឆ្នាំ។ កុមារាចំនួន ៥.០% និង កុមារ ី ៥.៩%

អាយុពី១៣ ដល់១៧ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានទទួលរង ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដែលគេមិ
្
នចង់ឲ្យប៉ះ មុនអាយុ១៨ឆ្នាំ។
បន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ផលូវភេទដែលគេមិ
្
នប្រាថ្នា ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយគ្មានការព្រមព្រៀងត្រូវបានរាយការណ៍ជាញឹកញាប់ ដោយ

២.៥% នៃស្ត្រី អាយុពី១៨ ដល់២៤ ឆ្នាំ និង១.២% នៃកុមារ ីអាយុពី១៣ ដល់១៧ ឆ្នាំ និង បុរសចំនួន ០.៥% អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ

បានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់ បានទទួ លរងការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយគ្មានការព្រមព្រៀង មុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ល�ើ កលែងតែ ក្មេងប្រុស

មានអាយុចន្លោះពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៏ថា បានទទួលរងការបង្ខិតបង្ខំ ឲ្យរួមភេទជាញឹកញាប់ (០.៥% និង ០.៣%)។
ការទទួ លរងនូ វការដាក់ សម្ពា ធឲ្យរួមភេទមុ នអាយុ១៨ឆ្នាំ ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏ តិ ចជាង១ភាគរយ

ក្នុងនោះមាន កុមារ ី០.៧% អាយុពី១៣ ដល់១៧ឆ្នាំ និង ស្ត្រី០.៥% អាយុពី១៨ ដល់២៤ឆ្នា,ំ បុរសចំនួន ០.២% អាយុពី ១៨
ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង មិនមានក្មេងប្រុសណាម្នា ក់អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ ទេ។ ការរួមភេទដោយបង្ខំល�ើរាងកាយមុនអាយុ១៨ ឆ្នាំ

ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយស្ត្រី ១.៥% អាយុពី១៨ ដល់២៤ឆ្នាំ កុមារ ី០.៣% និងកុមារា ០.៥% អាយុពី១៣ ដល់១៧ ឆ្នាំ និងមិនមាន

�គរយ (%)

បុរសណាម្នា ក់អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាទេ
ំ ។
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៩០
៨០
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៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

៣.៣

៥.៥

�រប៉ះ�ល់ក�ង
េចត�ផ��វេភទ

។

២.៥

១.៥

០.៥

�រប៉ុនប៉ងរួមេភទ
ែដលមិនចង់
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ក្រាហ្វិក ៤.៣: ប្រភេទនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព ដូចបានរាយការណ៍អ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក

ភាគរយ (%)

និង តារាង ក៩) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
១០០
៩០
៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

៥.៩

៥.០

ករប៉ះពល់
ក�ុងេចតនាផ�ូវេភទ

១.២

០.៣

ករប៉ុនប៉ងរួមេភទ
ែដលមិនចង់
�សី

០.៣

០.៥

កររួមេភទេដយបង�ំ
េលើរងកយ

០.៧

០.០

កររួមេភទតមករ
ដក់សមា�ធ

្រប�ស

ក្រាហ្វិក ៤.៤: ប្រភេទនៃអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលបានក�ើតឡ�ើង រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ។ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក និង
តារាង ក៩) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៤.៤- ប្រភេទនៃអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងរយៈពេល ១២ខែ ចុងក្រោយ(កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ)
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	ក្រាហ្វិក ៤.៥ បង្ហាញពីប្រភេទនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុពី ១៣

ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែមុនអង្កេត។ ប្រភេទនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទជាទូទៅដែលកុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
បានទទួលរង គឺការប៉ះពាល់ ផ្លូវភេទដែលគេមិនចង់ (២.០% និង ០.១%)។ គ្មានប្រភេទផ្សេងនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ត្រូវបានរា

យការណ៍ក្នុងចំណោមក្មេងប្រុសអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំឡ�ើយ។

ក្នុងចំ ណោមក្មេងស្រីអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ១.១% បានរាយការណ៍អំ ពី ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដែលគ្មានការព្រមព្រៀង
០.៣% បានរាយការណ៍អំពីការរួមភេទដោយបង្ខំល�ើរាងកាយ និង ០.២% បានរាយការណ៍អំពីការដាក់សម្ពា ធឲ្យរួមភេទក្នុងរយៈ

ពេល ១២ កន្លងទៅ (ក្រាហ្វិក ៤.៥)។

១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

២.០

០.១

�រប៉ះ�ល់
ក��ងេចត�ផ��វេភទ

១.១

០.៣

០.០

�រប៉ុនប៉ងរួមេភទ
ែដលមិនចង់
�សី

០.០

�ររួមេភទេ�យបង�ំ
េលើ�ង�យ

០.២

០.០

�ររួមេភទ�ម�រ
�ក់សំ�ធ

�បុស

ក្រាហ្វិក ៤.៥: ប្រភេទនៃការរំលោ ភបំពានផ្លូវភេទដែលបានជួបប្រទះ ដូចបានរាយការណ៍ដោយប្រជាជនកម្ពុជា  អាយុពី  ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ក្នុងរយៈពេល  ១២ ខែកន្លងទៅ ។ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក និង តារាង ក៩) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

៤.៥- ការរួមភេទដែលគេមិនប្រាថ្នា មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានរួមភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ការរួមភេទល�ើកដំបូង គឺការរួមភេទដែលគេមិនចង់សម្រាប់
ស្ត្រីម្នា ក់ ក្នុងស្ត្រីបួននាក់ (២៤.២%) និងសម្រាប់បុរសជិតម្នា ក់ ក្នុងបុរស ១០ នាក់ (៨.៩%) អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ក្រាហក
្វិ ៤.៦ )។
ដោយសារតែចំនួនអ្នកតបសំភាសន៏អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំមានតិចតួចដែលបាន រាយការណ៏ថាធ្លាប់ បានរួមភេទ នោះ

ការសន្មតថាជាការរួមភេទដែលគេមិនចង់មិនអាចយកជាការបាន។
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១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០

២៤.២

៥០
៤០
៣០

៨.៩

២០
១០
០

១៨ -២៤ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ៤.៦: បទពិសោធន៍នៃការរួមភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ គឺជាការរួមភេទដែលមិនចង់បាន ដូចបានរាយការណ៍ដោយអ្នកតប

សម្ភាសន៍អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក និងតារាងក ១០) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនិងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ 

កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៤.៦ បទពិសោធន៍នៃការទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទច្រើនដងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
	ដ�ើម្បីយល់ឲ្យបានច្បាស់ថា ត�ើការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទបានក�ើតឡ�ើងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ក្នុងជីវ ិតរបស់កុមារ អ្នកតបសម្ភាសន៏
ត្រូវបានសួរថា ត�ើពួកគេបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានបែបនោះប៉ុន្មា នដង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ ទាំងស្ត្រី ទាំងបុរស ភាគច្រើនគ្រប់

ក្រុមអាយុ បានរាយការណ៍ថាបានទទួ លរងអំ ព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទល�ើ សពី ១ ដង មុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិក ៤.៧)។
ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ទទួលរងនូវអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ក្នុងនោះមានស្រ្តីស្ទើតែ ៣ ភាគ ៤ (៧៣.៦%) និ ងបុរស ៩ នាក់ កនុ្ងចំ ណោម ១០ នាក់ (៨៧.២%) ធ្លាប់ត្រូវបានគេរលោ
ំ
ភ

ផ្លូវភេទច្រើ នជាង មូយដង។ ក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាអាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហឹង្សាផ្លូវភេទមុន
អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ក្នុងនោះមានកុមារា ៨១.៨% និងកុមារ ី ៥៤.១% ធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើហឹង្សាផ្លូវភេទច្រើនជាងមួយដង។

១០០

៩០

៧៣.៦

៨៧.២

៨១.៨
៥៤.១

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

១៨-២៤ ���ំ

�សី

�បុស

១៣-១៧ ���ំ

ក្រាហ្វិក ៤.៧: ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទច្រើនដងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដូចបានរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សា

ផ្លូវភេទណាមួយកាលពីកុមារភាព។ (ឧបសម្ព័ន្ធក និងតារាង ក១១) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ ។
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៤.៧ អាយុនៅពេលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុន ១៨ ឆ្នាំ
អាយុនៅពេលដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ

១៨ ឆ្នាំ ត្រូវបានរ�ៀបរាប់ប្រាប់ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអំឡុងពេលដែលការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទបានក�ើតឡ�ើង។

អាយុដែលបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមអាយុពី ១៨ ដល់
ភបំ ពានល�ើ ក
២៤ ឆ្នាំ មានភាពខុ សគ្នាគួ រឲ្យកត់ សម្គា ល់ តាមភេទដោយក្មេងស្រីភាគច្រើ ន (៦២.២%) បានទទួ លរងការរលោ
ំ

ដំ បូងមុ នអាយុ ១៨ គឺ កនុ្ងអាយុពី ១៦ ទៅ ១៧ ឆ្នាំ ខណៈដែលជិ ត៣ភាគ ៤ នៃក្មេងប្រុស (៧២.៩%) បានទទួ លរងការរលោ
ភ
ំ
បំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ គឺកនុងអាយុ
្
១៣ ឆ្នាំ ឬក្រោម ១៣ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិក ៤.៨)។ ក្មេងស្រីជាង ១ ភាគបួន (២៦.២%)

្
១៣ ឆ្នាំ ឬក្រោម ១៣ ឆ្នាំ។ អាយុជាមធ្យមនៅពេល
បានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ គឺកនុងអាយុ

មានឧប្បត្តិហេតុរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង ក្នុងចំណោមអ្នកតប សម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ គឺ ១៥ ឆ្នាំសម្រាប់ស្រ្តី
និង ១០ ឆ្នាំសម្រាប់បុរស។

១០០

៧២.៩

៩០

៦២.២
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៤០
៣០
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២០
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១០
០

<=១៣

១៤-១៥
�សី

១៦-១៧

�បុស

ក្រាហ្វិក ៤.៨: អាយុនៅពេលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ដោយអ្នកចូលរួមអាយុពី  ១៨ ឆ្នាំ

ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាព។ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក និង តារាង ក១២) - អង្កេតស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៤.៨ ការកេងប្រវ័ញ្ចន៍ផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
	នៅក្នុងអង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅកម្ពុជានិងមនុស្សវ ័យក្មេង ការកេងប្រវ ័ញ្ចន៍ផលូវភេទត្រូ
្
វបានកំណត់និយមន័យជា
ឧប្បត្តិហេតុដែលស្ត្រី ឬបុរសបានទទួលប្រាក់ ចំណីអាហារ អំណោយ ឬការអនុគ្រោះជាថ្នូរនឹងការរួមភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។
ក្នុងចំ ណោមអ្នកចូ លរួមអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ១.៦% នៃស្ត្រី និ ង ០.១% នៃបុរសបានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់ បាន
ទទួលប្រាក់ ចំណីអាហារ អំណោយ ឬការអនុគ្រោះផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ការរួមភេទ ឬដ�ើម្បីប្រព្រឹត្តអំព�ើផលូវភេទ
្
មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
(ក្រាហ្វិក ៤.៩)។ ក្នុងចំណោមអ្នក អ្នកបតសម្ភាសន៏ មានអាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ០.៩% សម្រាប់ស្រ្តី និង ០.១%សម្រាប់បុរស
បានរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានទទួលប្រាក់ ចំណីអាហារ អំណោយ ឬការអនុគ្រោះផ្សេង ទ�ៀតជាថ្នូរនឹងការរួមភេទ ឬដ�ើម្បីប្រព្រឹត្ត

អំព�ើផលូ្វភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ។
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១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

១.៦

០.៩

០.១

០.១

១៣ -១៧ ���ំ

១៨ -២៤ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ៤.៩: ការកេងប្រវ័ញ្ចន៍ផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដូចបានរាយការណ៍ដោយ  អ្នកបតសម្ភាសន៍ អាយុពី ១៨ - ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ - ១៧ ឆ្នាំ ។
(ឧបសម្ព័ន្ធ ក និង តារាង ក១៣) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៤.៩ អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដែលមិនប៉ះពាល់ផទាល
្ ់មន
ុ អាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិនប៉ះពាល់ផ្ទា ល់

រាប់បញ្ចូលទាំងការឈឺចិត្តដោយមាននរណាម្នា ក់និយាយ

ឬសរសេររ�ឿងរ៉ា វ

ផ្លូវភេទអំពីរូបគេ ការដែលនរណាម្នា ក់បង្ខំឲ្យម�ើលរូបថត ឬវ ីដេអូអាសអាភាស ឬការដែលនរណាម្នា ក់បង្ខំឲ្យថតរូប ឬថតវ ីដេអូ
អាសអាភាស។

ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ៦.០% នៃស្ត្រី និង ៤.៧% នៃបុរស បានរាយការណ៍ថាបាន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិនប៉ះពាល់ផ្ទា ល់មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ “ក” តារាងលេខ ១៤)។ ពុំមានភាពខុសគ្នាតាម

យេនឌ័រទេ ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ថា ពួកគេមិនសប្បាយចិតច
្ត ំពោះមនុស្ស
ដែលនិ យាយ ឬសរសេររ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទអំ ពីពួកគេមុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (៥.៨%) និ ង (៣.១% សម្រាប់ស្ត្រី និ ងបុរស) (ឧបសម្ព័ន្ធ

A តារាងលេខ A១៥)។ ការដែលនរណាម្នា ក់ បង្ខំឲ្យម�ើ លរូបថត ឬវ ីដេអូ អាសអាភាសផ្ទុយពីឆន្ទះរបស់ ពួកគេមុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបុរស ១.៧% និងស្ត្រី ០.៣%។ ពុំមានស្ត្រីរាយការណ៍អំពីការដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យថតរូប ឬថតវ ីដេអូ

្
នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ ០.៣% នៃបុរសពិតជាបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេបង្ខំ ។
អាសអាភាសផ្ទុយពីឆន្ទះរបស់ខលួនមុ

ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ មានស្ត្រីជិត ១ នាក់ ក្នុងស្ត្រី ១០ នាក់ (៩.៩%) និងបុរស
(៩.២%) បានទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិ នប៉ះពាល់ ផ្ទា ល់ ។ ភាគច្រើ ននៃស្ត្រី ៩.១% និ ង ៥.៥% បុរសទាំ ងនេះបាន

រាយការណ៍ថា ពួកគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះនរណាម្នា ក់ដែលនិយាយ ឬសរសេររ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទអំពីពួកគេ (ក្រាហ្វិក ៤.១០)។

ជិតពាក់កណ្តា លនៃបុរស (៤.៣%) និង ១.៦% នៃស្ត្រីអាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយ

មិនប៉ះពាល់ផ្ទា ល់ បានរាយការណ៍ថា ពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យម�ើលរូបថត ឬវ ីដេអូផ្ទុយពីឆន្ទះរបស់ពួកគេ ហ�ើយពុំមានស្ត្រីណា

ម្នា ក់ និងបុរស ០.២% បានរាយការណ៍ថា ពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យថតរូប ឬថតវ ីដេអូអាសអាភាសផ្ទុយពីឆន្ទះរបស់ខលួន។
្
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១០០
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៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

៩.១

៥.៥

តូចចិត�ពីេ��ះ�នេគនិ�យ
ឬសរេសរប៉ះ�ល់នឹងផ��វេភទអំពីពួកេគ

៤.៣

១.៩

�ត�វ�នេគបង�ំឲ��េមីលរូប�ព
ផ��វេភទ ឬវ�េដអូ�ស��ស
ែដលផ��យពីឆន�ះរបស់េគ
�សី

០.០

០.២

�ត�វ�នបង�ំឲ��ថតរូប�ព
�ស��ស ឬវ�េដអូ�ស��ស
ែដលផ��យពីឆន�ះរបស់េគ

�បុស

ក្រាហ្វិក ៤.១០: អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិនប៉ះពាល់ផទាល
្ ់ដូចបានរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី ១៣ ឆ្នាំដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ
ក និង តារាង ក១៥) - អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនិងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។


៤.១០		 អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិនប៉ះពាល់ផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែកន្លងទៅ (១៣-១៧ ឆ្នាំ)  
ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី ១៣ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ស្ត្រីចំនួន ៥.២% និងបុរសចំនួន ៤.៥% បានរាយការណ៍ថា
បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិនប៉ះពាល់ផ្ទា ល់កនុងរយៈពេល
្
១២ ខែកន្លងទៅ (ឧបសម្ព័ន្ធ “ក” តារាង ១៤) ដោយស្ត្រីចំនួន

៥.០% និងបុរសចំនួន ៣.២% បានរាយការណ៍ថា ពួកគេមិនសប្បាយចិតច
្ត ំពោះនរណាម្នា ក់ដែលនិយាយ ឬសរសេររ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទ

អំពីពួកគេក្នុងរយៈពេល ១២ ខែកន្លងទៅ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក និងតារាង ក១៥)។
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បទពិសោធន៍ និងផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពជាមួយកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងស្ដីពីអំព�ើហិង្សា
	ជាទូទៅ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទមានការក�ើនឡ�ើងទន្ទឹមគ្នានឹងអាយុក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួម ទោះបីជា ការទទួល

រងទាំ ង នោះមិ ន ដូ ច គ្ នា ស ម្រាប់ គ្រ ប់ ទី កន្លែង និ ង គ្រប់ ក្រុ មកុ មា រ និ ង មនុ ស ្ ស វ័ យ ក្មេងក៏ ដ ោយ។ ស្រ្ តី គ្រ ប់ អា យុ បា នយល់ ដ ឹ ង ពី

ប្រភេទនៃការរំលោភបំពានផ្វលូ ភេទ និងអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ខណៈដែលក្មេងប្រុសតូចៗ មួយចំនន
ួ មិនបានដឹងពីពាក្យពេចន៍ដែលប្រប្រា
ើ ស់
ដ�ើមប្ ព
ី ព
ិ ណ៌នាពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទឡ�ើយ។

	ក្រុមស្រ្តី និងបុរសភាគច្រើន  បានល�ើកឡ�ើងពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេបានដឹង រួមមាន  ករណី

របស់ ក្មេ ងស្រ្ តី ឬ ស្រ្ តី វ ័ យ ក្មេងដែលត្រូ វ បានរំ ល ោភ និ ង សំ លា ប់ ។ ពួ ក គេបានពិ ភា ក្ សា ពី កា រប�ៀតប�ៀនផ្ លូ វ ភេទល�ើ ក្មេ ងស្រី 
ជាពិសេសដោយក្មេងប្រុសពេញវ័យ ព្រមទាំងអំព�ើហិង្សាល�ើស្រ្តី ដែលបង្កឡ�ើងដោយប្ដី។

	ក្មេងស្រី និងស្រ្តីវ័យក្មេងបានពិភាក្សាពីការភ័យខ្លាចបុរសចាប់យកទៅកន្លែងស្ងាត់ដាច់ពីគេ ជាពិសេសនៅតាមទីវាល ឬ

ផ្លូវថ្នល់ឬ វត្តអារាមក្នុងពេលវេលាណាមួយ។ ក្មេងប្រុសបានរ�ៀបរាប់ពីការព្រួយបារម្ភឥតឈប់ឈរ ចំពោះការដែលក្មេងប្រុស

ពេញវ័យ និងក្មេងប្រុសធំចាប់សម្រាតខោ និងបង្ហាញប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេ។ មនុស្សពេញវ័យច្រើនធ្វើរ�ឿងនេះ ដ�ើម្បីជាការ

កំ សាន្ត សប្ បា យ ប៉ ុ ន្តែក្មេ ងប្រុសមួ យ ចំ ន ួ ន បាននិ យា យថា ពួ ក គេយល់ ថា រ�ឿងនេះគួ រ ឲ្ យ ខ្ លា ច ហ�ើ យ ក្មេងប្រុសជាច្រើ នទ� ៀត

យល់ ថា  ទង្វើ នេ ះធ្វើ ឲ ្ យ ពួ ក គេអាម៉ ា ស ់ ។  ទង្វើ នេ ះបានធ្វើ ឲ ្ យ ពួ ក គេយំ  ន ិ ង មានអារម្ម ណ ៍ ឈ ឺ ចា ប់ ខឹ ង សម្ បា រ ប៉ ុ ន្តែ មិ ន អាច
តបតបាន ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទត្រូវបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងសាលារ�ៀន ដោយអ្នកចូលរួមជាស្រ្តីតែ  ២នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដោយស្រ្តី

ម្ នា ក ់ និយាយថា ជួនកាលមានជនចម្លែកដ�ើរចូលក្នុងបរិវេណសាលា និងបង្ហាញប្រដាប់ភេទរបស់ខ្លួនឲ្យសិស្សស្រីម�ើល ប៉ុន្តែ
អ្ន ក ចូ ល រួ ម ជាស្រ្ តី ម ្ នា ក ់ ទ� ៀតបានល�ើ ក ឡ�ើ ង ថា មានគ្រូ ប្រុ សប្រាប់ នា ងថាគាត់ នឹ ងផ្ដល់ ន ិ ទ្ទេ សល្អ ឲ ្ យ នាង ប្រសិ នប� ើ នា ង

ព្រមរួមភេទជាមួយគាត់។ សាលារ�ៀនក៏ជាកន្លែងដែលត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានការបង្ខំពីមិត្ររួមថ្នាក់ឲ្យរួមភេទដែរ។

សម្រាប់ជនរងនៃគ្រោះអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ  អ្នកចូលរួមបានរ�ៀបរាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថដែលពួកគេរំពឹងចង់ឃ�ើញ

ដែលជាញឹ ក ញាប់ ផ ្អែ ក ល�ើ កា រនឹកឃ�ើ ញ ឡ�ើ ង វិ ញ នូ វ ករណីជាក់ លា ក់ ណា មួ យ ។ កុ មា រដែលរងផលប៉ ះ ពាល់ ដ ោយសារអំ ព� ើ

ហិ ង ្ សា ផ្ លូ វ ភេទមានអារម្មណ៍ឯកោ និងមានភាពខ្មាស់អ�ៀន និងអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត។ ពួកគេអាចនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន 
បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការសិក្សា និងធ្វើអវីម
្ ួយដោយមិនគិតពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។

	ក្មេងស្រីបានរ�ៀបរាប់ពីការភ័យខ្លាចមានគេ ទំលាយអាថ៌កំបាំងរបស់ខលួន ប�
្
ើសិនជានិយាយប្រាប់ពីការទទួលរងនូវអំព�ើ
ហិង្សាផ្លូវភេទ ដែលជាលទ្ធផលអាចនឹងទទួលការប្រមាថ និងមានគេនិយាយខ្សឹបខ�្សៀវពីខ្លួន។ ការនិយាយពីអ្នកផ្សេងដែល
រងគ្រោះដោយអំព�ើរំលោភសេពសន្ថវៈក៏មិនត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តដែរ។ ក្មេងស្រី និងស្រ្តីវ័យក្មេង បានបញ្ជាក់ពីភាពអាម៉ាស់

ដែលជនរងគ្រោះអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទបានជួបប្រទះ ពោលគឺពួកគេអាចប្រឈមនឹងការមិនទទួលស្គាល់ ខូចឈ្មោះ និងមិនមាន

អ្នកចង់រ�ៀបការជាមួយ។ ភាពអាម៉ាស់នេះនឹងមានលក្ខ ណ ៈកាន់ តែ ធ្ង ន ់ ធ ្ង រ  ប្រសិ ន បស្រ្ តី ដែលជា ជនរងគ្រោះនៃការរំ ល ោភ
ជាក្រុម។

អ្នកចូលរួមមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថា ត�ើការនិយាយពីករណីក�ើតមានការរំលោភសេពសន្ថវៈ និងការរំលោភជាក្រុម

អាចទទួលយកបាន  ឬដែរទេ ។ អ្នកចូលរួមភាគច្រើននិយាយថា ពួកគេនឹងមិននិយាយពីបញ្ហានេះឡ�ើយ ពីព្រោះពួកគេយល់ថា

រ�ឿងរបស់គ្រួសារអ្នកផ្សេងមិនមែនជាបញ្ហារបស់ខ្លួនឡ�ើយ ហ�ើយពួកគេបារម្ភចំពោះការចោទប្រកាន់ថានិយាយដ�ើមគេ  ឬ ត្រូវ

បានគេរិះគន់ ដោយសារការនិយាយពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងផ្លូវភេទ។

អ្នកចូលរួមផ្សេងទ�ៀតគិតថាអ្វីដែលសំខាន់

គឺត្រូវនិយាយ

ពី ប ញ្ ហានេ ះ ជាពិ សេ សដ�ើ ម ្ ប ី រ ំ លឹ កអ្ន ក ផ្សេងទ�ៀតឲ្ យ បានដឹ ង ពីគ្រោះថ្ នា ក ់ ដែល អាចក�ើ ត មាន  ហ�ើ យ ក្ នុ ង ពេលជាមួយគ្នានេះ

ត្រូវចងចាំថា ពួកគេមិនគួររ�ៀបរាប់ឈ្មោះជនរងគ្រោះឡ�ើយ។ នេះគឺដ�ើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់ពួកគេ និងមិនធ្វើឲ្យពួកគេរង

ភាពអាម៉ាស់។

ប្រភពព័ត៌មាន: ក្រសួងកិច្ចការនារី, អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា។ គំហ�ើញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា  ឆ្នាំ២០១៣:
ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព។ កម្ពុជាៈ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៤។

ប្រអប់ ៤.១: ការទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងផលប៉ះពាល់

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

69

វគ្គទី ៥ ៖ អត្រាអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព
70

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

៥.

អត្រាអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព

ខ្លឹមសារសង្ខេប
•

ស្រ្តី និងបុរសដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ជាងពាក់កណ្ដាល ធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយយ៉ាងហោច

•

អត្រាស្រដ�ៀងគ្នាបានក�ើតឡ�ើងក្នុងចំណោមកុមារី និងកុមារា អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (កុមារី ៦១.១% និងកុមារា ៥៨.២%)

•

ស្រ្តី និងបុរស ច្រើនជាង ៣ ភាគ ៤ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ (ស្រ្តី ៨១.៩% និងបុរស ៨៥.៦%) ដែលបានទទួល

•

ណាស់ម្ដងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ស្រ្តី ៥២.៧% និងបុរស ៥៤.២%)

ដែលបានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយយ៉ាងហោចណាស់ម្ដង

រងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានទទួលរង អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយច្រើនដង

កុមារចំនួន ៤ ភាគ ១០ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់បានឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយនៅ

ក្នុងសហគមន៍កាលពី ១២ ខែមុន (កុមារី ៤២.៨% និងកុមារា ៤៦.១%)

	នៅក្នុងការសិក្សានេះ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយត្រូវបានវាស់វែងតាមរយៈ ចម្លើយរបស់អ្នកទទួលបទសម្ភាសន៍ ថាត�ើដៃគូរម
ួ ភេទ
ឪពុក/ម្ដា យ ឬសាច់ញាតិដែលជាមនុស្សពេញវ ័យ ឬសមាជិកសហគមន៍ ធ្លាប់បានទះកំភ្លៀង ច្រាន ឬវាយពួកគេហៅថា “ដាល់”
ដូចដែលបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាមាន ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក

អុជ ប្រើបា្រស់ ឬ គំរាមប្រើកាំភ្លើង កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត។

៥.១ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
	គេបានរាយការណ៍ថាអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយជាប្រភេទអំព�ើហិង្សាដែលក�ើតមានជាទូទៅមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ក្នុងចំណោមអ្នក
តបសម្ភាសន៍។ ស្រ្តី និងបុរស ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ជាងពាក់កណ្ដា ល (ស្រ្តី ៥២,៧ ភាគរយ និងបុរស ៥៤,២
ភាគរយ) ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិកទី ៥.១)។ កុមារដែលជាអនីតិជន មានអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ពី អត្រានៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយស្រដ�ៀងគ្នា (កុមារ ី ៦១,១ ភាគរយ និង កុមារា ៥៨,២ ភាគរយ)។

១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០

៥២.៧

៦១.១

៥៤.២

៥៨.២

៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

១៨-២៤ ���ំ

១៣-១៧���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ៥.១ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី  ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

និងអាយុចាប់ពី  ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក១៦) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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៥.២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពី ១២ ខែមុន (កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ)
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំមុនពេលអង្កេតកុមារ ី (១៥,៣ ភាគរយ) និងកុមារា (១២,៥ ភាគរយ) ច្រើនជាង ១ ភាគ ១០ ដែលមានអាយុ
ចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយតាមរួបភាពផ្សេងៗ (ក្រាហ្វិកទី ៥.២)។
១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០

១៥.៣

២០

១២.៥

១០
០

១៣ -១៧ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ៥.២ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពី ១២ ខែមុន រាយការណ៏ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៣ - ១៧ ឆ្នាំ   (ឧបសម្ព័ន្ធ ក
តារាង ក១៦) - ការអង្កេតថ្នាកជា
់ តិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៥.៣	ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែលធ្លាប់ជួបប្រទះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
	ប្រភេទអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយទូទៅបំផុតដែលបុរស និងស្រ្តីកនុងក្រុ
្
មអាយុទាង
ំ ពីរធ្លាប់ជួបប្រទះមានដូចជា ការដាល់ ទាត់ ការវាយ

នឹងខ្សែតី ឬការវាយនឹងវត្ថុ។ ករណីនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសភាគច្រើន អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែល

ធ្លាប់ ទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយមុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ស្រ្តី ៥២,១ ភាគរយ និ ងបុរស ៥៣,៧ ភាគរយ ក្នុងក្រាហ្វិកទី ៥.៣)
ហ�ើយស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ក្នុងចំណោមកុមារ ី និងកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (កុមារ ី ៦១ភាគរយ និងកុមារា ៥៧,៩

ភាគរយ) ក្នុងក្រាហ្វិកទី ៥.៤។

១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០

៥២.១ ៥៣.៧

៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០

២.៧

៣.០

១.៧

០
ទះ រុញ ឬ ��ន

តប់ �ត់ �យនឹងវត��

�សី

�បុស

០.៥

េធី�ឲ��ឈ�ក់ទឹក េធី�ឲ��
ថប់ដេង�ីម �ប់�ចមុជទឹក
ឬ េធី�ឲ��រ�កេ�យេច�

៣.៦

១.៦

េ�បី ឬ គ��ម�នឹង

េ�បី�ំបិត ឬ �វុធេផ��ងៗ

ក្រាហ្វិក ៥.៣ ៖ ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី  ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក

តារាង ក១៧) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

	បុរសស្ទើរតែ ១ ភាគ ១០ (៩,៨ ភាគរយ) ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ ថាធ្លាប់ត្រូវបានគេ

ទះកំផ្លៀង ឬច្រាន (ក្រាហ្វិក ៥.៤)។ ការប្រើប្រាស់ ឬការគំរាមកំហែងប្រើអាវុធ ត្រូវបានរាយការណ៍ថាក�ើតមានល�ើបុរស ១ ភាគ

២០ (៥,៤ ភាគរយ) ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ និងស្រ្តី ៣,៦ ភាគរយ ក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា។

១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០

៦១.០

៧០

៥៧.៩

៦០
៥០
៤០

៩.៨

៣០
២០
១០
០

១.៣

១.៥

ទះ រុញ ឬ��ន

េធី�ឲ��ឈ�ក់ទឹក េធី�ឲ��
ថប់ដេង�ីម �ប់�ចមុជទឹក
ឬេធី�ឲ��រ�កេ�យេច�

តប់ �ត់ �យនឹងវត��

�សី

២.៦

៣.៨

៥.៤

េ�បី ឬគ��ម�នឹងេ�បី

�ំបិត ឬ�វុធេផ��ងៗេទៀត

�បុស

ក្រាហ្វិក ៥.៤ ៖ ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែលធ្លាប់ជួបប្រទះ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង
ក១៧) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៥.៤	ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែលធ្លាប់ជួបប្រទះកាលពី ១២ ខែមុន (កុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ)
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយស្រ្តី (១៤,៥ ភាគរយ) និងបុរស (១១,៥ ភាគរយ) ជាង ១ ភាគ ១០ អាយុចាប់ពី

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ធ្លាប់ត្រូវបានគេដាល់ ទាត់ វាយនឹងខ្សែតី ឬវាយដំនឹងវត្ថុក្នុងអំឡុងឆ្នាំមុនពេលអង្កេត (ក្រាហ្វិកទី ៥.៥)។

១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០

១៤.៥
១.៣

១.២

១២.៤

១១.៥
០.៧

០
ទះ រុញ ឬ��ន

តប់ �ត់ �យនឹងវត��

�សី

�បុស

២.០

េធី�ឲ��ឈ�ក់ទឹក េធី�ឲ��
ថប់ដេង�ីម �ប់�ចមុជទឹក
ឬេធី�ឲ��រ�កេ�យេច�

១.៤
េ�បី ឬគ��ម�នឹង

េ�បី�ំបិត ឬ�វុធេផ��ងៗេទៀត

ក្រាហ្វិក ៥.៥ ៖ ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែលធ្លាប់ជួបប្រទះ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង
ក១៧) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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៥.៥ បទពិសោធន៍នៃការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយច្រើនដងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
	ដ�ើ ម្បីស្វែងយល់ពី អត្រាក�ើ តមានអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយក្នុងជី វ ិតរបស់កុមារ អ្នកតបសម្ភាសន៍គ្រប់កម្រិតក្រុមអាយុ ត្រូវបាន

សាកសួរពីចំនួនដងនៃការទទួលរងអំព�ើហិង្សាមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ស្រ្តី និងបុរសច្រើនជាង ៨ ភាគ ១០ ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយច្រើនជាងម្ដង (ស្រ្តី ៨១,៩ ភាគរយ និង

បុរស ៨៥,៦ ភាគរយ) (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក១៨)។

	ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ក្នុងចំណោមកុមារ ី និងកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវកាយ កុមារ ី ៧៤,៦ភាគរយ និងកុមារា ៨៣,៩ភាគរយ ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយច្រើនជាងម្ដង (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង

ក១៨)។

៥.៦ បទពិសោធន៍នៃការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយច្រើនដងកាលពី ១២ ខែមុន (អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ)
ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពី ១២
ខែមុន កុមារ ី ៨៥,៨ ភាគរយ និងកុមារា ៨៩,៨ ភាគរយ ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយច្រើនជាងម្ដង (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ១៨)។

៥.៧ អាយុដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុនៃការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកដំបូងរបស់អ្នកឆ្លើយបទសម្ភាសន៍មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ គឺមានរ�ៀបរាប់កនុងផ្នែកនេះ
្

ដ�ើម្បីស្វែងយល់កាន់ច្បាស់ថាត�ើអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយបានក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលណា។

ស្រ្តីប្រមាណ ៨ ភាគ ១០ និងបុរស ៣ ភាគ ៤ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ស្រ្តី ៨៣,៩ ភាគរយ និងបុរស

៧៧,៤ ភាគរយ) ដែលរាយការណ៍ពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដំបូង មុនអាយុ ១២ ឆ្នាំ

(ក្រាហ្វិកទី ៥.៦)។

១០០

៩០

៦៨.៣

�គរយ (%)

៨០

៦៨.៤

៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០

១៥.៦

១៦.១

៩.០

២២.៦

១០
០

<=៥���ំ

៦-១១ ���ំ
�សី

១២-១៧ ���ំ

�បុស

ក្រាហ្វិក ៥.៦ ៖ អាយុនៅពេលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨

ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក១៩) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
នៅព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣។

74

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

៥.៨ ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមាននៅផ្ទះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
	ដ�ើម្បីសិក្សាបន្ថែមទ�ៀតពីកាលៈទេសៈនៃការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ការអង្កេតបានសាកសួរអ្នកតបសម្ភាសន៍ថាត�ើពួក

គេធ្លាប់បានឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយណាមួយ ក�ើតមាននៅផ្ទះ ឬសហគមន៍ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងកាលពី ១២ ខែមុន ឬយ៉ា ងណា។
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ស្រ្តី ១៥,៣ ភាគរយ និងបុរស ១៨,១ ភាគរយ បានរាយការណ៍ថា
ធ្លាប់បានឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមាននៅផ្ទះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិកទី ៥.៧)។ កុមារ ីប្រមាណ ១ ភាគ ៥ (២០,៦ ភាគរយ)

និងកុមារាប្រមាណ ១ ភាគ ៤ (២៤,៥ ភាគរយ) អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវ

កាយក�ើតមាននៅផ្ទះ។
១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០

២០.៦

១៨.១

២៤.៥

១៥.៣

១០
០

១៨-២៤ ���ំ

១៣-១៧ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ៥.៧ ៖ ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមាននៅផ្ទះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី  ១៨

ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និងកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក២០) - ការអង្កេតថ្នាកជា
់ តិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យ
ក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

ក្នុងចំណោមកុមារ ី និងកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមាននៅផ្ទះ ស្រ្តី ៣៧,៤
ភាគរយ និងបុរស ៣៤,៧ ភាគរយ បានរាយការណ៍ថា បានម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពី ១២ ខែមុន (ក្រាហ្វិកទី ៥.៨)។

ក្រាហ្វិក ៥.៨ ៖ ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមាននៅផ្ទះកាលពី  ១២ ខែមុនតាមការរាយការណ៍ដោយកុមារី និងកុមារាអាយុចាប់ពី 

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក២០) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

75

៥.៩ ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមានក្នុងសហគមន៍មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
សមាមាត្រដ៏ខ្ពស់នៃអ្នកតបសម្ភាសន៍គ្រប់អាយុ និងគ្រប់ភេទបានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់ឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមានក្នុង

សហគមន៍ (ក្រាហ្វិកទី ៥.៩)។ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ស្រ្តី ៣៨,៣ ភាគរយ និងបុរស ៤៣,៧
ភាគរយ បានម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមានក្នុងសហគមន៍មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសជាច្រើនដែលមាន

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមានក្នុងសហគមន៍ (ស្រ្តី ៥៧,៨ ភាគរយ

និងបុរស ៥៥,៤ ភាគរយ)។

១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០

៥៧.៨

៧០
៦០
៥០

៣៨.៣

៥៥.៤

៤៣.៧

៤០
៣០
២០
១០
០

១៨-២៤ ���ំ

១៣-១៧ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ៥.៩ ៖ ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមានក្នុងសហគមន៍ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី 
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និងអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក២០) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យ
ក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

ក្នុងចំណោមកុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមានក្នុងសហគមន៍ ស្រ្តី និងបុរស
ច្រើនជាង ១ ភាគ ៣ បានម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពី ១២ ខែមុន (ស្រ្តី ៤២,៨ ភាគរយ និងបុរស ៤៦,១ ភាគរយ ក្នុង

ក្រាហ្វិកទី ៥.១០)។

១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០

៤៦.១

៤២.៨

៤០
៣០
២០
១០
០

១៣-១៧���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ៥.១០ ៖ ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក�ើតមានក្នុងសហគមន៍កាលពី  ១២ ខែមុន តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារប្រុស-

ស្រីអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក២០) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណា
ចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

76

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

បទពិសោធន៍ និងផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
ការឆ្លុះបញ្ចាំងចេញពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពជាមួយកុមារ និងយុវជនស្ដីពីអំព�ើហិង្សា
អ្នកចូលរួមគ្រប់អាយុ ត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការកំណត់បទពិសោធន៍នៃការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្ទាល់ខ្លួន និងការម�ើល

ឃ�ើញអំព�ើហិង្សាក�ើតមានក្នុងសាលា ផ្ទះ និងសហគមន៍។

	នៅសាលា  អំព�ើហិង្សាក�ើតមានចំពោះកុមារដែលមានអាយុស្របាលគ្នា ដែលជាទូទៅក្នុងទម្រង់ជាការសម្លុតគំរាម និង

ការវាយតប់ ព្រមទាំងការវាយដំពីកុមារដែលមានអាយុច្រើនជាងពួកគេ។ កុមាររ�ៀបរាប់ពីមធ្យោបាយជាច្រើន ដែលគ្រូអាច

ដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយ ដូចជា ការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់អាកប្បកិរិយាមិនសមស្របរបស់កុមារដោយចេញពីកំហុសតូចតាច
ឈានដល់អាកប្បកិរិយាធ្ងន់ធ្ងរ។

វិធីដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនរួមមានការប៉ះពាល់រាងកាយដោយផ្ទាល់

ដូចជា  ការវាយនឹង

ខ្សែក្រវាត់ (សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សា) ការវាយដំ ឬ បង្កការឈឺចាប់ល�ើផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយរបស់ពួកគេ  (ការទះ
កំផ្លៀង ការទង្គិចក្បាលគ្នា  ការទាញសក់ ឬ ជ�ើងសក់ ការមួលភ្លៅក្មេងស្រី  ការមួលក្បាលពោះ ការក្តិចទាញស្បែកមុខ)

ការវាយនឹងរំពាត់តូច ឬបន្ទាត់ជាពិសេសនៅចុងក្រចកដៃ និងការបង្ខំឱ្យខោកតុ ឬក្ដារខ�ៀនដោយខ្លួនឯង ឬ ខោកចុងក្រចក
ដៃល�ើ ផ ្ទៃ រ ឹ ង ។ ការដាក់ ទ ណ្ឌ ក ម្ម ដ ោយមិ ន មានការប៉ ះ ពាល់ រា ងកាយ រួ ម មាន  ការតម្រូ វ ឱ្ យ ឈរជ�ើ ង មួ យ ក្ នុ ង ម�៉ ោ ង សម្រាក

ការតម្រូវឱ្យឈរក្នុងរយៈពេលយូរក្រោមកំដៅថ្ងៃ ការតម្រូវឲ្យរត់ជុំវិញសាលា ការតម្រូវឱ្យអាវ៉ង់ ការតម្រូវឱ្យវា ឬ លូនល�ើកម្រាល 
ការតម្រូវឱ្យល�ើកដៃ និងចំហរមាត់ និងការតម្រូវឲ្យធ្វើពលកម្មផ្សេងៗ ដូចជា សំអាតបង្គន់ ដងទឹក និងស្រោចទឹកផ្កា រ�ើសសំរាម
និងជំរះស្មៅជាដ�ើម។

វិធានការដាក់វន
ិ យ
័ ផ្សេងទ�ៀត គឺមន
ិ ពាក់ពន
័ នឹ
្ធ ងរាងកាយឡ�ើយ ដូចជា  ការមិនឱ្យចូលរ�ៀនរយៈពេលមួយម�៉ង
ោ ដោយសារ

មិនមានពាក់ស្លាកឈ្មោះ ឬ ការពិន័យប្រាក់ដោយសារតែមករ�ៀនយឺតជាដ�ើម។ សិស្សដែលមករ�ៀនយឺត ត្រូវផាកពិន័យចំនួន 

៥០០ រ�ៀល។ ការខកខានមិនបានមករ�ៀនមួយថ្ងៃត្រូវបង់ ១ ដុល្លារ។ អាកប្បកិរិយាមិនសមស្រប អាចត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម

ជាការបង្ខំឱ្យទិញឯកសារមេរ�ៀន ឬ ស�ៀវភៅពីគ្រូបង្រៀន។ ការពិន័យប្រាក់ផ្សេងទ�ៀតត្រូវចំណាយកាន់តែច្រើន ៖ សិស្សប្រុស

ធំៗនិយាយថា ពួកគេត្រូវបានដាក់ឱ្យអវត្តមាន ២០ ថ្ងៃ ប្រសិនប�ើពួកគេចតម៉ូតូខុសកន្លែង ឬ ត្រូវបង់ ២០ ដុល្លារ។ សិស្សប្រុសៗ
បានពិភាក្សាពីបញ្ហាវិន័យនៅសាលាច្រើនជាងសិស្សស្រី។ នៅពេលសួរថា ត�ើការដាក់វិន័យល�ើរូបរាងកាយទាំងនោះ បង្កផល

ប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ពួកគេ  ទាំងក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រីបានប្រតិកម្មដូចៗគ្នាថាវាធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ឈឺចិត្ត  អាម៉ាស់មុខ ខឹង
ខ្លាច និងមិនចង់ចូលរ�ៀន។

អ្នកចូលរួមជាស្រ្តីមួយចំនួន និងជាញឹកញាប់អ្នកចូលរួមជាបុរសចាត់ទុកអំព�ើហិង្សានៅផ្ទះជាបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ

ផ្ទាល់ ប៉ុន្តែ  អ្នកចូលរួមស្ទើរតែទាំងអស់បានរំលឹកពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សានៅផ្ទះរបស់អ្នកផ្សេងក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។
កុ មា រម្ នា ក ់ បា ននិ យា យពី ប ្ដីប្រពន្ធ ម ួ យ គូ រ ក្ នុ ង ភូ ម ិដែលតែ ងតែវាយតប់ គ ្ នា  ហ�ើ យ កូ ន ៗ របស់ ព ួ ក គេត្រូ វ ទៅរស់ ន ៅផ្ទះយាយ

ដោយសារតែពួ ក គេភ័ យ ខ្ លា ច ការឈ្លោះប្រកែកគ្ នា រ បស់ ឪ ពុ ក ម្ ដា យ ។ កុ មា រម្ នា ក ់ ទ� ៀតបានរំ លឹ កថា ខ្ លួន បានឃ�ើ ញ ម្ ដា យ ម្ នា ក ់
វាយដំកូនស្រីដែលមានអាយុ ១០ ឆ្នាំ នឹងដំបងឫស្សី ដ�ើម្បីបង្ខំឱ្យនាងទៅសាលានៅព្រឹកដែលមានការរ�ៀបចំសិក្ខាសាលានេះ។

កុមារក៏បានពិភាក្សាពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាដែលបង្ករបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារ ដូចជា ម្ដាយដែលវាយដំកូនៗទាំងពីររបស់គាត់

ដែលកូនម្នាក់មានអាយុ ៨ ឆ្នាំ ហ�ើយម្ដាយនោះបានវាយក្មេងនោះទាល់តែសន្លប់។ កុមារដែលបានរំលឹកពីអំព�ើហិង្សានេះបាន

និយាយថា ពូរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់ស្រ្តីម្នាក់នោះបានចូលឃាត់។ ប៉ូលិសបានចាប់ខ្លួន និងឃុំខ្លួនស្រ្តីម្នាក់នោះ

ហ�ើយបាននាំយកកូនទាំងពីររបស់ស្រ្តីនោះទៅមន្ទីរពេទ្យ។ ចំណុចនេះ បានគូសបញ្ជាក់ភាពខុសគ្នាមួយចំនួន  ទាក់ទងនឹង
ឥរិ យា បថនៃអំព� ើ ហ ិ ង ្ សា ល�ើ ក ុ មា រក្ នុ ង ករណី អ ំ ព� ើ ហ ិ ង ្ សា នោះដែលទាមទារឱ្ យ មានការព្ យា បាល ត្រូ វ បានរាយការណ៍ ថា  ជាការ

ឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរ។ ការណ៍នេះរួមមាន  អំព�ើហិង្សាដែលបង្កឡ�ើងដោយឪពុកម្ដាយ ព្រមទាំងគ្រូបង្រៀន។ ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើ

អំព�ើហិង្សាមិនបង្កជារបួសធ្ងន់ធ្ងរទេនោះនឹងមានការយល់ឃ�ើញថា គេមិនចាំបាច់ចាត់វិធានការអ្វីឡ�ើយ ហ�ើយកុមារទទួល
ស្គាល់ថាខ្លួនមិនមានអំណាច។

អំព�ើហិង្សាក្នុងសហគមន៍មិនថារងគ្រោះដោយផ្ទាល់ ឬ មិនផ្ទាល់ហាក់ដូចជាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កុមារ។ ក្រុមស្រ្តី

បានរ�ៀបរាប់ពីប្រតិកម្មរបស់កុមារដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សា ថាមានចាប់ពីឈឺចិត្តរហូត ដល់ការធ្វើអត្តឃាត។ ស្រ្តីអាយុពី  ១៨
ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់ផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តក្នុងន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នា  ដូចជា  ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លាស់ប្តូរ

ឥរិយាបទ មានអារម្មណ៍ឯកឯង។ បុរសៗ បានរ�ៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ថាមិនស្ងប់ អាម៉ាស់មុខ និងមានកំហឹង។

ប្រភពព័ត៌មាន: ក្រសួងកិច្ចការនារី, អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា។ គំហ�ើញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា  ឆ្នាំ២០១៣:
ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព។ កម្ពុជាៈ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៤។

ប្រអប់ទី ៥.១ ៖ បទពិសោធន៍ និងផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
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វគ្គទី ៦ ៖ អត្រាកើតមានអំពហ
ើ ិង្សាផ្លូវចិត្ត

ពីកុមារភាព
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

៦

អត្រាក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព

ខ្លឹមសាររួម
•

ស្រ្តីស្ទើរតែ ២ ភាគ ១០ និងបុរស ១ភាគ ៤  ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីឪពុក

•

ស្រ្តី និងបុរសប្រហែល ៨ ភាគ ១០ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមន
ុ 

ម្ដាយ ឬ អ្នកម�ើលថែទាំមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

អាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ពីករណីផ្សេងៗនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។

•

ស្រ្តី និងបុរសស្ទើរតែ ៣ ភាគ ១០ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីឪពុកម្ដាយ ឬ

•

ស្រ្តី និងបុរសស្ទើរតែ ១ភាគ ១០ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា ធ្លាបទទ
់ ួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

•

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលប្រឈមនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីឪពុកម្ដាយ ឬ អ្នកម�ើលថែទាំ

អ្នកម�ើលថែទាំ

ពីឪពុកម្ដាយ ឬ អ្នកម�ើលថែទាំកាលពីឆ្នាំមន
ុ

ភាគច្រើន (ស្រ្តី ៧០,៨% និងបុរស ៨២,៦%) បានរាយការណ៍ពីករណីជាច្រើននៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ។

	នៅក្នុងការអង្កេតនេះ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តត្រូវបានវាស់វែងតាមរយៈការសាកសួរអ្នកតបសម្ភាសន៍ពីអំព�ើទាំងឡាយ ដូចជា ៖
ឪពុកម្ដា យ ឬ អ្នកម�ើ លថែទាំប្រាប់ថា មិ នស្រឡាញ់ ពួកគេ ឬ ក៏ ពួកគេមិ នសមនឹ ងទទួ លបានការស្រឡាញ់ ពី នរណាម្នា ក់ បាន

និយាយថា អ្នកតបសម្ភាសន៍មិនគួរក�ើតមកជាមនុស្សសោះ ឬ គួរតែស្លាប់ឲ្យបាត់ពីមុខពីមាត់ ឬ ទទួលរងការស�ើចចំអក ឬ ម�ើលងាយ

(ឧទាហរណ៍ ការនិយាយថា អ្នកតបសម្ភាសន៍ជាមនុស្សភ្លីភ្លើ ឬ គ្មានតម្លៃ) ជាដ�ើម មុនពេលពួកគេអាយុបាន ១៨ ឆ្នាំ។ អំព�ើហិង្សា

ផ្លូវចិត្តពីមិត្តភក្ដិ ឬ មិត្តសំឡាញ់ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ា ន់ប្រមាណអត្រាក�ើតមានអំព�ើហិង្សាប្រភេទនេះទេ។

៦.១ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តដែលស្រ្តី និងបុរសទទួលរង មុនអាយុ១៨ឆ្នាំ
ស្រ្តីស្ទើរតែ ១ ភាគ ៥ និងបុរស ១ ភាគ ៤ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ស្រ្តី ១៩,៤% និងបុរស ២៥,០%) ធ្លាប់

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិកទី ៦.១)។ ស្រ្តីច្រើនជាង ១ ភាគ ៤ និងបុរសដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ពីករណី អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (ស្រ្តី ២៤,៣% និងបុរស ២៧,៣%)។

១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០

១៩.៤

២៥.០

២៤.៣

២៧.៣

២០
១០
០

១៨-២៤ ���ំ

១៣-១៧ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិកទី  ៦.១ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត  មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី  ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

និងអាយុចាប់ពី  ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក២១) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
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ី ព�
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ើ ង
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ុ រ ក្ង
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៦.២ ការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពី ១២ ខែមុន (កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ)
ក្នុងអំឡុងពេល ១២ ខែមុនការអង្កេត ស្រ្តី ១ ភាគ ១០ (៩,៧%) និងបុរស ១ ភាគ ១០ (៩,៦%) ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣
ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ធ្លាប់ទទួលរងប្រភេទមួយចំនួននៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (ក្រាហ្វិកទី ៦.២)។

១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០

៩.៧

២០

៩.៦

១០
០

១៣-១៧ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិកទី  ៦.២ ៖ ការទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តល�ើកុមារកាលពី  ១២ ខែមុន រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី  ១៣-១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក
តារាង ក២១) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៦.៣	ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តដែលធ្លាប់ជួបប្រទះ
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ៦ បុរស ២០,៧% និងស្រ្តី ១៥% បានរាយការណ៍ថា ពួកគេត្រូវបាន
ទទួលការចំអកឡកឡឺយ ឬការម�ើលងាយ។ បុរស ១៨% និងស្រ្តី ១៥,១% បាននិយាយថា ឪពុកម្ដា យ ឬអ្នកម�ើលថែទាំបានប្រាប់ថា

មិនស្រឡាញ់ពួកគេទេ ឬថាពួកគេមិនសមនឹងទទួលបាននូវក្តីស្រឡាញ់ទាល់តែសោះ។ បុរស ៩,៤% និង ស្រ្តី ៨,២% បាននិយាយថា

មនុស្សពេញវ ័យបានប្រាប់គេថា ពួកគេមិនគួរក�ើតមកជាមនុស្សទេ ឬគួរតែបានស្លាប់ឲ្យបាត់ទៅជាការប្រស�ើរជាង (ក្រាហក
្វិ ទី ៦.៣)។

១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០

១៥.១

១៨.០

១០

៩.៤

៨.២

១៥.០

២០.៧

០

�នេគ��ប់� អ�កឯងមិន�ន
េគ�ស�ញ់ចូលចិត�អ�ក

�នេគនិ�យ� អ្�កឯងមិនគួ

នឹងេកើត�មនុស��េ�ះ ឬក៏គួរ���ប់
�សី

���ប់�នេគេសើចចំអក
ឬ បន��ះប���ប់

�បុស

ហ្វិកទី ៦.៣ ៖ ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តដែលធ្លាប់ជួបប្រទះ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក
តារាង ក២២) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៦

ការវ ិភាគពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តតាមប្រភេទ គឺមិនអាចទៅរួចសម្រាប់ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំឡ�ើយ ដោយសារតែរចនាសម្ព័ន្ធសំណួរក្នុងការអង្កេត។

80

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

៦.៤ បទពិសោធន៍នៃការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនដងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ចម្លើយដែលអ្នកតបសំភាសន៍ឆ្លើយថាធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តយ៉ា ងហោចណាស់មួយដងគឺបានមកពីសំនួរដែលសួរ

ថា ត�ើពួកគេធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាច្រើនដងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាដែ
ំ រ ឬយ៉ា ងណា ។ ការសួរបែបនេះ គឺមានគោលបំណងដ�ើម្បីស្វែងយល់

ឲ្យកាន់តែប្រស�រើ ពីអត្រាក�ើតមានអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិតក
្ត នុងជី
្ វ ិតរបស់កុមារ (ក្រាហក
្វិ ទី ៦.៤)។

	ជារួម ការទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត្តតែមួយដង មិនសូវក�ើតមានញឹកញាប់ដូចអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត្តដែលក�ើតមានជាច្រើនដងទេ។

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ស្រ្តី និងបុរសច្រើនជាង ៣ ភាគ ៤ បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមួយដង នៅពេលដែលពួកគេមានអាយុ តិចជាងអាយុ

១៨ ឆ្នាំ (ស្រ្តី ៧៨,២% និងបុរស ៧៩,២%)។

ក្នុងចំណោមកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត កុមារ ីប្រហែល
៧ ភាគ ១០ និងកុមារា ៨ ភាគ ១០ បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមួយដង (ស្រ្តី ៧០,៨% និងបុរស ៨២,៦%)។
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ក្រាហ្វិកទី ៦.៤ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនដង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍របស់អ្នកតបសំភាសន៍ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក២៣) - ការអង្កេតថ្នាកជា
់ តិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៦.៥ បទពិសោធន៍នៃការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនដង (កុមារអាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ)
ក្នុងចំណោម អ្នកតបសម្ភាសន៏ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មានកុមារ ី
ជាង ៣ ភាគ ៤ (៧៨,១%) និងកុមារាស្ទើរតែទាំងអស់ (៩៤%) បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមួយដង (ក្រាហ្វិកទី ៦.៥)។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

81

៩៤.០

៧៨.១

១០០
៩០

ភាគរយ (%)

៨០

៧០
៦០
៥០
៤០

៣០
២០
១០

០

១៣-១៧ ឆា�ំ
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្រប�ស

ក្រាហ្វិកទី  ៦.៥ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនដងក្នុងរយៈពេល  ១២ ខែចុងក្រោយ  តាមការរាយការណ៍ដោយ កុមារអាយុចាប់ពី  ១៣

ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក២៣) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យ
ក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៦.៦ អាយុដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តនៅល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ត្រូវបានល�ើកយកមកវ ិភាគដ�ើ

ម្បីឲ្យយល់ដឹងកាន់តែប្រស�ើរ ពីពេលវេលាដែលអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តបានក�ើតឡ�ើង។

	ជារួម ស្រ្តី និងបុរសជាងពាក់កណ្ដា លដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិតម
្ត ុនអាយុ ១៨

ឆ្នាំ បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តជាល�ើកដំបូងតាំងពីមុនពេលដែលពួកគេមានអាយុ ១២ ឆ្នាំមកម្លេះ (ក្រាហ្វិកទី ៦.៦)។ ដោយ

ឡែកក្នុងចំណោមស្រ្តីដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ស្រ្តី ៥១,២% បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តជាល�ើកដំបូង
តាំ ងពីមុ នពេល ដែលពួ កគេមានអាយុ ១២ ឆ្នាំ។ រឯ
ី បុរសជាងពាក់ កណ្ដា លដែលទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

(៥៣,៥%) បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តជាល�ើកដំបូង តាំងពីមុនពេលដែលពួកគេមានអាយុ ១២ ឆ្នាំ។
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ក្រាហ្វិកទី  ៦.៦ ៖ អាយុដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី 

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក២៤) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

បទពិសោធន៍ និងផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
ការឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពជាមួយកុមារ និងយុវជនស្ដីពីអព�
ំ ើហិង្សា
ស្រ្ តី  ន ិ ង បុ រ សគ្រប់ អា យុ ដែល បានចូ ល រួ ម បានរ�ៀបរាប់ ថា ពួ ក គេបានទទួ ល រងការស្ដី ប ន្ទោស  ប្រមាថ អាម៉ ា ស ់ ម ុ ខ

និងជេរប្រទេចពីឪពុកម្ដាយ ដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំ ធ្លាក់ទឹកចិត្ត និងមិនមានទឹកចិត្តរ�ៀនសូត្រ

ទ�ៀតឡ�ើយ។ កុមារាវ័យក្មេង បន្ថែមការស្រែកគំហកពីឪពុកម្តាយ និងការប្រកែកជាមួយឪពុកម្តាយជាឧទាហរណ៏នៃអំព�ើហិង្សា

តាមរយៈពាក្សសម្តីដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានកំហឹង   ពួកគេក៏បានពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៃអំព�ើហិង្សាតាមប្រភេទផ្សេងៗ
ទ�ៀតដែរ ព្រមទាំងអំពីដំណោះស្រាយជាទូទៅល�ើបញ្ហានេះដែលផ្តល់ឲ្យដោយមនុស្សពេញវ័យ។ កុមារាម្នាក់បានល�ើកឡ�ើងថា

រំលោភបំពានតាមរយៈពាក្យសម្តី ធ្វើឲ្យកុមារឈឺចាប់ជាងការវាយដំ ដែលទោះបីជាការអះអាងនេះផ្ទុយពីការគិតរបស់អ្នកផ្សេង
ក៏ដោយ។ នៅពេលដែលមានការសាកសួរអំពីរ�ឿងអ្វីមួយដែលក�ើតមានឡ�ើង ហ�ើយនៅពេលដែលកុមារចុលរួមចែករំលឹកការ

យល់ឃ�ើញរបស់ពួកគេជាមួយមនុស្សពេញវ័យនោះ ម្នាក់បានរាយការណ៍ថា មនុស្សពេញវ័យបាននិយាយថា “នេះមិនមែនជា

រ�ឿងរបស់អ្នកទេ” (កុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៥ ឆ្នាំ)។

បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រង�ើយកន្តើយមិនត្រូវបានល�ើកយកមកបញ្ចូលទៅក្នុងការសិក្សានេះទេ ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមបានល�ើក

ឡ�ើងថា ការព្រង�ើយកន្តើយនេះក៏ជាទម្រង់មួយនៃអំព�ើហិង្សាដែរ។ ទាំងក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស ដែលបានចូលរួមបានល�ើកឡ�ើង
ពីកុមារដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះ ពេលខ្លះរំលងដល់មួយយប់ មិនឲ្យទៅរ�ៀន ដោយសារត្រូវធ្វើការនៅផ្ទះ និងខ្វះខាត

ចំណីអាហារ។ អ្វីដែលជាកង្វល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺ  ជាទូទៅកុមារទាំងអស់មិនសុទ្ធតែបានដឹងពីមូលហេតុដែលខ្លួនត្រូវបានគេស្តី
បន្ទោសនោះទេ។ កុមារតែងមានការយល់ច្រឡំ និងមានការអាក់អន់ចិត្តចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន។ កុមារទាំងនោះនិយាយថា

ពួកគេចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេចេះពន្យល់ពី  ហេតុផលទាំងឡាយឲ្យពួកគេបានដឹង ព្រមទាំងផ្ដល់ជាដំបូន្មាន និងនិយាយ
ប្រាប់ឲ្យពួកគេដឹងផង។

ប្រភពព័ត៌មាន: ក្រសួងកិច្ចការនារី, អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា។ គំហ�ើញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា  ឆ្នាំ២០១៣:
ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព។ កម្ពុជាៈ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៤។

ប្រអប់ទី ៦.១ ៖ បទពិសោធន៍ និងផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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វគ្គទី ៧ ៖ ប្រភេទអំពើហិង្សាស្ទួនគ្នា ៖

អំពើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត

៧.	ប្រភេទអំព�ើហិង្សាស្ទួនគ្នា ៖ អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវ
ខ្លឹមសាររួម
•

ស្រ្តី និងបុរសប្រហែល ៦ នាក់ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរស ១០ នាក់មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំបានទទួលរងយ៉ាងហោច

-

ស្រ្តី និងបុរស ៦ ភាគ ១០ មានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ទទួលរងយ៉ាងហោចណាស់មួយទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សា

-

ស្រ្តី និងបុរសស្ទើរតែ ១ ភាគ ៤ មានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ទទួលរងទម្រង់ចម្រុះនៃអំព�ើហិង្សា។

ណាស់មួយទម្រង់មួយនៃអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព

ផ្នែកនេះផ្តោ តល�ើទម្រង់អំព�ើហិង្សាផ្ទួនគ្នា ដែលបានវាយតម្លៃក្នុងការសិក្សានេះ ៖ អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។
លទ្ធផលរកឃ�ើញទាំងនេះ ត្រូវបានបង្ហាញធ�ៀបនឹងទិនន
្ន ័យស្តីពីកុមារដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាត្រឹមតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ

កុមារដែលបានទទួលរងនូវទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាច្រើនជាងមួយ

ទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាត្រួតគ្នា

និងកុមារដែលមិនបានទទួលរងអំព�ើហិង្សា។

និងការយល់ដឹងពីទំនាក់ទំនងទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាទាំងនោះ

ការកត់សម្គា ល់ពី

បានបង្ហាញពីហានិភ័យជាច្រើនដែល

កុមារប្រឈម និងសម្របសម្រួលការប៉ា ន់ប្រមាណពីហានិភ័យ និងការរ�ៀបចំផែនការឆ្លើយតបដែលមានប្រសិទ្ធភាព។

	ជាការចាំបាច់ត្រូវមានការសម្របសម្រួល

និងកិច្ចសហការក្នុងអង្គការ

និងអង្គភាពដែលល�ើកឡ�ើងពីទម្រង់ជាក់លាក់នៃ

អំព�ើហិង្សាព្រមទាំងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល និងប្រព័ន្ធគាំពារចម្រុះ។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះរួមមាន មន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិក សុខុមាលភាពសង្គម

នគរបាល និងសេវាច្បាប់ដែលត្រូវដំណ�ើរការរួមគ្នាដ�ើម្បីបង្កើតប្រព័នគា
្ធ ំពារកុមារចម្រុះដែលផ្តល់ការការពារ និងការថែទាំសម្រាប់

កុមារដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សា។

៧.១	ប្រភេទចម្រុះនៃអំព�ើហិង្សាដែលកុមារទទួលរងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ)
ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ស្រ្តី និងបុរសច្រើនជាង ៤០ ភាគរយ (៤០%)
បានទទួលរងទម្រង់មួយនៃអំព�ើហិង្សា មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ស្រ្តី ៤២,១ ភាគរយ និងបុរស ៤០,៦ ភាគរយ) (ក្រាហ្វិកទី ៧.១)។

ស្រ្តីប្រមាណ ១ ភាគ ៦ (១៦,១ភាគរយ) និងបុរសប្រមាណ ១ ភាគ ៤ (២១,៥ ភាគរយ) ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

បានរាយការណ៍ថា បានទទួលរងទម្រង់ល�ើសពីមួយនៃអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព (ក្រាហ្វិកទី ៧.១ និងឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ២៥)។

១០០

៩០

គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០

៤១.៨

៣៧.៩

៤២.១

៤០.៦

៤០
៣០
២០

១៦.១

២១.៥

១០
០

ក្រាហ្វិកទី ៧.១ ៖ របាយចំនួនប្រភេទអំព�ើហិង្សាដែលកុមារបានទទួលរងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី 

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ២៥) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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៧.២	ប្រភេទចម្រុះនៃអំព�ើហិង្សាដែលកុមារី និងកុមារាបានទទួលរង (កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ)
មានអត្រាដូចគ្នានៃស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលមិនបានទទួលរងអំព�ើហិង្សា (ស្រ្តី ៣៥,២ ភាគរយ

និងបុរស ៣៤,៨ ភាគរយ) ទទួលរងទម្រង់មួយនៃអំព�ើហិង្សា (ស្រ្តី ៤១,៥ ភាគរយ និងបុរស ៤០,៩ ភាគរយ) និងទម្រង់ល�ើស

ពីមួយនៃអំព�ើហិង្សា (ស្រ្តី ២៣,៤ ភាគរយ និងបុរស ២៤,៤ ភាគរយ) (ក្រាហ្វិកទី ៧.២ និងឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ២៥)។

១០០

៩០
៨០

៧០
៦០
៥០
៤០

៣៥.២

៣៤.៨

៤១.៥

៤០.៩
២៣.៤

៣០

២៤.២

២០
១០
០

��ី

ក្រាហ្វិកទី ៧.២ ៖ របាយចំនួនប្រភេទអំព�ើហិង្សាដែលស្រ្តី និងបុរសបានទទួលរង តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ២៥) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

វគ្គទី ៨ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិអំពើហិង្សាលើកុមារ

៨.

ជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

ខ្លឹមសារសង្ខេប
•
•

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ 

ភាគច្រើនគឺអ្នកជិតខាងគឺជាជនប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុបឋម នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។

ក្នុងចំណោមកុមារីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ក្នុងនោះភាគច្រើនគឺមិត្តភក្តិ 

ជាជនប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុដំបូង នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទខណៈដែលក្នុងចំណោមកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
អះអាងថាជាញឹកញាប់សមាជិកគ្រួសារ ជាជនប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុបឋមនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។

•

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ បានឲ្យដឹងថាមានជន

ប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុល�ើកដំបូងជាច្រើននាក់ បានចូលរួមក្នុងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ហ�ើយ ១ នាក់ ក្នុងចំណោម ១០ នាក់
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្រ្តី និង ១ ក្នុងចំណោម ៤ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុរស។

•

សម្រាប់ទាំងកុមារី និងកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំស្រ្តី និងបុរស អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលបានទទួលរងអំព�ើ

រំលោភបំពានផ្លូវភេទ ជនល្មើសភាគច្រើនល�ើសលប់ដែលប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុបឋមនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព

គឺជាបុរស។

•	តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តីប្រមាណ ១ នាក់ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ និងបុរសប្រមាណ ២ នាក់ ក្នុងចំណោម ១០ នាក់
អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ស្រ្តីភេទគឺជាជនដែលប្រព្រឹត្តឧប្បត្តិហេតុនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង ។

•	ជាទូទៅម្តាយជាអ្នកប្រព្រឹត្តអព�
ំ ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តល�ើកដំបូងក្នុងចំណោមកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងអាយុពី 
១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ និងពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។

•	ជាទូទៅគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយនៅសភាពខាងក្រៅផ្ទះ ក្នុងចំណោមក្រុមកុមារ និងមនុស្សវ័យ
ក្មេងអាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ និង ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានល�ើរាងកាយ ក្នុងនោះគ្រូប្រុស
ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងថាបានប្រព្រឹត្តញឹកញាប់ជាងអ្នកគ្រូ។

	ដ�ើ ម្បីផ្តោ តល�ើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារ

ប្រការសំខាន់ត្រូវដឹ ងពីសមាសភាពជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ។

ព័ត៌មានដែលទទួលបានស្តីពីជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាក្នុងទ្វីបអាស៊ី ហាក់ផ្តោ តចម្បងល�ើជន ប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើស្រ្តីជំទង់។

គេមិនសូវមានព័ត៌មានស្តីពីជនបង្កប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសឡ�ើយ។ ផ្នែកនេះរ�ៀបរាប់ពីជន ប្រព្រឹត្តិការ
រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

៨.១ ជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
លទ្ធផលរកឃ�ើញខាងក្រោម

ផ្តោ តល�ើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តិអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងក្នុងចំណោមស្រ្តី

និងបុរស

អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិកទី ៨.១) និងកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិកទី ៨.២) ដែលទទួលរងការរ ំលោភ

បំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងគ្រប់ប្រភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ លទ្ធផលនេះរួមបញ្ចូលភាពខុសគ្នានៃអាយុរវាងអ្នកតបសម្ភាសន៍ និងជន

ប្រព្រឹត្តិ (ក្រាហ្វិកទី ៨.៣) ភេទរបស់ជនប្រព្រឹត្តិ (ក្រាហ្វិកទី ៨.៤ និងក្រាហ្វិកទី ៨.៥) និងថាត�ើមានជន ប្រព្រឹត្តិល�ើសពីមួយនាក់នៅ

ពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង ឬយ៉ា ងណា (ក្រាហ្វិកទី ៨.៦) ៖ ទិន្នន័យទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទល�ើកដំបូងដែលបានរាយការណ៍មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។
៨.១.១ ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

	ក្រាហ្វិក ៨.១ បង្ហាញថាក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ពីការរ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដែលមានស្រ្តី និងបុរសប្រមាណ ១ ក្នុងចំណោម ៣នាក់ បានល�ើកឡ�ើងថា អ្នកជិតខាងគឺជាអ្នកដែល
បានប្រព្រឹត្តិអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង (ស្រ្តី ២៨% និងបុរស ៣៦,៨%)។ សម្រាប់ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ជនបង្កទីពីរ គឺមិត្តប្រុស ឬដៃគូស្នេហា (២៣,៩%) និងសម្រាប់បុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ជនបង្កទីពីរ គឺសមាជិកគ្រួសារ
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

(៣៣,១%)។ ក្នុងករណីភាគច្រើនបំផុត ជនប្រព្រឹត្តិស្គាល់អក
្ន តបសម្ភាសន៍។ មិនមានបុរសណាម្នា ក់បានរាយការណ៍ថា ការរ ំលោភ
បំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង ត្រូវបានបង្កឡ�ើងដោយជនចម្លែកឡ�ើយ។ យ៉ា ងណាក៏ដោយ មានស្រ្តីប្រមាណ ១ ក្នុងចំណោម ១០ នាក់

បានរាយការណ៍ថា ជនចម្លែកគឺជាជន ប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុបឋមនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (១០,៩%)។
១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០

២៣.៩

៤០
៣០
២០

៦.៩

១០.៩

មិត��បុស
មិត��សី ឬៃដគូ
មេ�សេ��ត�

២១.៦
១៤.៧

១០.២

១០.៩

២.៣

១០
០

៣៦.៨
២៨.០

៣៣.១

ស�ជិក
�គ��រ

៧.៧

៥.៨

០.០

បុគ�ល�
����ធរ

អ�កជិត�ង

�សី

មិត�ភ័�ក

ជនចែម�ក

អ�កេផ��ងេទៀត

�បុស

ក្រាហ្វិក ៨.១ ៖ អ្នកប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុបឋមនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី 
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរលំ ោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ២៧) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សា

ល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
៨.១.២ កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ក្នុងចំណោមកុមារ ីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ជនប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុបឋមនៃ
ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទគឺមិត្តភក្តិ (៣៣,៥ ភាគរយ) ខណៈដែលក្នុងចំណោមកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ជនប្រព្រឹត្តិគឺ

សមាជិកគ្រួសារ (៣៦,៨ ភាគរយ) (ក្រាហ្វិកទី ៨.២)។ ក្មេងស្រីប្រមាណ ១ ភាគក្នុងចំណោម ៥ (២១,៦ ភាគរយ) បានរាយការណ៍
ថាមិត្តប្រុសឬដៃគូស្នេហាគឺជាជនប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុបឋមនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ខណៈដែលមិនមានក្មេងប្រុសណាម្នា ក់ បាន

រាយការណ៍ ថា មិ ត្តស្រី ឬដៃគូ ស្នេហារបស់ ខលួ្នជាជនប្រព្រឹត្តិឡ�ើ យ ។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ មិ ន មានក្មេងប្រុស ណាម្នា ក់ បាន

រាយការណ៍ថា ជនបង្កជាជនចម្លែកឡ�ើយ ខណៈដែលក្មេងស្រីច្រើនជាងមួយនាក់កនុងចំ
្ ណោមក្មេងស្រី ១០ នាក់ (១២, ៩ ភាគរយ)

បានរាយការណ៍ថាជនចម្លែកគឺជាជនប្រព្រឹត្តិ។

១០០

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០

៣៦.៨

៦០
៥០
៤០
២០
០

២១.២

១២.៩

១១.៨

៣០
១០

២៧.២

២១.៦

៣៣.៥
៣០.៣

០.០
មិត��បុស
មិត��សី ឬៃដគូ
មេ�សេ��ត�

០.០

០.០០.០
ស�ជិក
�គ��រ

បុគ�ល�
����ធរ

អ�កជិត�ង

�សី

មិត�ភ័�ក

ជនចែម�ក

០.០

២.៨

អ�កេផ��ងេទៀត

�បុស

ក្រាហ្វិក ៨.២ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបា

នទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ  (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ២៧) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ឆ្នាំ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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៨.១.៣ ភាពខុសគ្នានៃអាយុរវាងអ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងអាយុរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៍
ទាំងស្រ្តី និងបុរសច្រើនជាង ៦ ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថាជនល្មើសនៃការរ ំលោភ
បំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាពមានអាយុច្រើនជាងពួកគេ ៥ ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ (ស្រ្តី ៦១,១ ភាគរយ និងបុរស ៧១,៨ ភាគរយ)

(ក្រាហ្វិកទី ៨.៣)។ កុមារប្រមាណពាក់កណ្តា ល ក្នុងចំណោមកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ដល់ ១៧ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា
ជនដែលប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុល�ើកដំបូងនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មានអាយុច្រើនជាងពួកគេ ៥ ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ (ស្រ្តី ៥១,៩

ភាគរយ និងបុរស ៥២,២ ភាគរយ)។
១០០
៩០

៦១.១

៧១.៨

�គរយ (%)

៥២.២

៥១.៩

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

១៨-២៤ ���ំ

១៣-១៧ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិកទី  ៨.៣ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាពល�ើកដំបូង ដែលមានអាយុច្រើនជាងជនរងគ្រោះ  ៥ ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ

តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី  ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ពីកុមារភាព(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ២៨) - ការអង្កេតថ្នាកជា
់ តិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
៨.១.៤	ភេទរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

	យោងតាមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិកទី ៨.៤) និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិកទី ៨.៥) ភេទរបស់ជន

ប្រព្រឹត្តិឧប្បត្តិហេតុបឋមនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ពីកុមារភាព គឺភាគច្រើនជាបុរស។ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បុរសច្រើនជាង ៣ ក្នុងចំណោម ៤ (៨៤,៣ ភាគរយ

និងស្រ្តីច្រើនជាង ៤ ក្នុងចំណោម៥ (៧៥,៦ ភាគរយ) បានឲ្យដឹងថា ជនប្រព្រឹត្តិគឺជាបុរស។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ក្នុងចំណោមស្រ្តី
និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ជនប្រព្រឹត្តិភាគច្រើនល�ើសលប់គឺជាបុរស (ស្រ្តី ៧១,១ ភាគរយ និងបុរស ៧៨,៥ ភាគរយ)។
១០០
៩០

៨៤.៣

៧៥.៦

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០

២៤.៤

៥០
៤០

១១.៩

៣០
២០
១០
០

ជនេល�ើស�បុរស

ជនេល�ើស��ស�ី
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិកទី ៨.៤ ៖ ភេទរបស់ជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី 

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ២៩) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

១០០
៩០

៧១.១

៧៨.៥

�គរយ (%)

៨០
៧០

២៨.៩

៦០
៥០

១២.៦

៤០
៣០
២០
១០
០

ជនេល�ើស�បុរស

ជនេល�ើស��ស�ី
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិកទី ៨.៥ ៖ ភេទរបស់ជនប្រព្រឹត្តិអព�
ំ ើរលំ ោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុចាប់ពី  ១៣

ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ២៩) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះ
រាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៨.១.៥ ជនប្រព្រឹត្តិអព�
ំ ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំដែលមានគ្នាល�ើសពីមួយនាក់
	ហេតុការណ៏ប្រេវ៉ាឡង់នៃការរ ំលោភសេពសន្ថវៈជាក្រុម

ឬការរ ំលោភបូក

ត្រូវបានកត់សម្គា ល់កនុងប្រទេសកម្
្
ពុជា ព្រម
ទាំងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទ�ៀតក្នុងតំបន់។ ការអង្កេតនេះបានប្រមូលទិន្នន័យស្តីពីអ្នកតបសម្ភាសន៍ថា ត�ើពួកគេបានទទួលរងការ

រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ឬយ៉ា ងណា (រួមទាំងការរ ំលោភសេពសន្ថវៈ) ដោយជនប្រព្រឹត្តិចម្រុះ (ក្រាហ្វិកទី ៨.៦)។ សំណាកគំររូ បស់

អ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មានទំហំតូចខ្លា ំងពេកមិនអាចទទួលបានការប៉ា ន់ប្រមាណស្ថិតិច្រើនពី

ការពាក់ព័ន្ធរបស់ជនប្រព្រឹត្តិចម្រុះ ទាក់ទងនឹងប្រភេទជាក់លាក់នៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទឡ�ើយ ដូចជា ការរ ំលោភសេពសន្ថវៈ
ិ គជាក់ លាក់ ពី ករណីរលោ
ជាដ�ើ ម។ ជាលទ្ធផល ទោះបីជាគេមិ នអាចវភា
ំ
ភសេពសន្ថវៈក៏ ដោយ ប៉ុន្តែតួ លេខសម្រាប់ ការរលោ
ំ
ភ

បំពានផ្លូវភេទគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានយកមកវ ិភាគ។ ស្រ្តីច្រើនជាង ១ ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ (១១,៩ ភាគរយ) និងបុរសច្រើនជាង ១
ភាគ ៤ (២៦,៤ ភាគរយ) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងពីកុមារភាព គឺបង្ក

ឡ�ើងដោយមនុស្សច្រើនជាងមួយនាក់។ ក្នុងចំណោមកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ កុមារ ីប្រមាណ ១ ក្នុងចំណោម ៨ (១១,៤

ភាគរយ) និងកុមារាប្រមាណ ១ ក្នុងចំណោម ៦ (១៥,៨ ភាគរយ) បានរាយការណ៍ថា ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងពាក់ព័ន្ធ
នឹងជនប្រព្រឹត្តិច្រើនជាងមួយនាក់ ។

១០០
៩០
៨០

ភាគរយ (%)

៧០
៦០

២៦.៤

៥០
៤០

៣០

១១.៤

១១.៩

១៥.៨

២០
១០
០

១៨-២៤ ឆា�ំ

១៣-១៧ ឆា�ំ
�សី

្រប�ស

ក្រាហ្វិកទី  ៨.៦ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិដែលមានគ្នាច្រើនជាងមួយនាក់ នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍

ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី  ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និងកុមារអាយុចាប់ពី  ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ 

ពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣០) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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៨.២ ជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ផ្នែកនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការអង្កេតក្នុងចំ ណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍

ដែលទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើផលូ្វកាយមុ នអាយុ

១៨ ឆ្នាំ ដែលបង្កឡ�ើងដោយដៃគូរម
ួ ភេទ ឪពុកម្តា យ អ្នកម�ើលថែ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ ័យ និងសមាជិកសហគមន៍ ដូចជា

គ្រូបង្រៀន មិត្តភក្តិ និងអាជ្ញាធរ។

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយ
្
មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និង
កុមារចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយ
្
មានការប្រមូលព័ត៌មានស្តីពីប្រភេទជាក់លាក់នៃដៃគូស្នេហា

ឪពុកម្តា យ អ្នកម�ើលថែ សមាជិកគ្រួសារដែលជាមនុស្សពេញវ ័យ និងសមាជិកសហគមន៍ ដែលបង្កអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយល�ើ
្
ក

ដំបូងល�ើអ្នកតបសម្ភាសន៍មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

	ក្រាហ្វិក ៨.៧ បង្ហាញថា ឪពុកម្តា យ អ្នកម�ើលថែ និងសមាជិកគ្រួសារដែលជាមនុស្សពេញវ ័យផ្សេងទ�ៀត ភាគច្រើនគឺជា

អ្នកដែលប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយចំ
្
ពោះកុមារ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។ មានការរាយការណ៍
ថា ដៃគូរម
ួ ភេទតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើរាងកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

១០០

៩០
៨០

ភាគរយ (%)

៧០
៦០
៥០

៤៥.៦

៤៥.៣
២៨.៩

៤០

២៣.៩

៣០
២០

២.០

១០
០

ឪពុកមា�យ អ�កេមីលែថ ឬ
សច់ញាតិេផ្សងេទៀត
ជាមនុស្សធំ

សមាជិកសមាគមន៍
�សី

០.៧

ៃដគូសិទ
� ិស�ល

្រប�ស

ក្រាហ្វិកទី ៨.៧ ៖ ប្រភេទជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវកាយ  តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ
ក តារាង ក ៣១) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

អ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំទំនងជាមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នាក្នុងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយ
្

ដែលបង្កឡ�ើងដោយឪពុកម្តា យ អ្នកម�ើលថែ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញ វ ័យផ្សេងទ�ៀត ឬសមាជិកសហគមន៍ម្នា ក់ (ក្រាហ្វិកទី

៨.៨)។ ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ មានកុមារា ៩.៨% និងកុមារ ី ១.៣% ៩,៨% បានរាយការណ៍ពីការទ
ទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីដៃគូសនិទ
្ ស្នាល ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០

៥២.០

៥០.៦

៥០

៣០.៧

៤០

២៧.៦

៩.៨

៣០
២០

១.៣

១០
០

ឪពុក���យ អ�កេមីលែថ ឬ
�ច់�តិេផ��ងេទៀត�មនុស��ធំ

ស�ជិកស�គមន៍
�សី

ៃដគូសិ�ទ���ល

�បុស

ក្រាហ្វិកទី ៨.៨ ៖ ប្រភេទជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវកាយ តាមការរាយការណ៏របស់កុមារអាយពី ១៣ - ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣១) -

ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣

៨.២.១		 ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវកាយជាដៃគូរួមភេទ
្ន ័យស្តីពីប្រភេទដៃគូរម
ួ ភេទ ដែលបង្កអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយល�ើ
្
កដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំបានឡ�ើយ
	គេមិនអាចបង្ហាញទិនន

ដោយសារតែសំណាកគំរមា
ូ នទំហំតូចពេកមិនអាចធ្វើការវ ិភាគបាន (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣២)។

៨.២.២		 ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវកាយ ជាឪពុកម្តាយ អ្នកម�ើលថែ 
		 ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ័យផ្សេងទ�ៀត

ស្រ្តី និងបុរសភាគច្រើនដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយពីឪពុកម្តា
្
យ អ្នក

័
ម�ើ លថែ ឬ សាច់ ញាតិ ជាមនុ ស្សពេញវយ
មុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា ជនបង្កអំព�ើ ហិង្សាល�ើ ផលូ្វកាយល�ើ កដំ បូងគឺ

ឪពុកម្តា យ (ក្រាហ្វិកទី ៨.៩)។ ស្រ្តី និងបុរសច្រើនជាងពាក់កណ្តា ល អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា ម្តា យ

ឬម្តា យចុងរបស់ខលួន
្ គឺជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយ
្
មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ស្រ្តី ៥៦,៩ ភាគរយ និងបុរស ៥៤,៤ ភាគរយ)។

ស្រ្តីប្រមាណ ១ ភាគ ៣ (៣០,៧ ភាគរយ) និងបុរសប្រមាណ ១ ភាគ ៣ (៣៩,១ ភាគរយ) បានរាយការណ៍ថា ឪពុក ឬ ឪពុកចុង

របស់ខលួនគឺ
្
ជាជនបង្កអំព�ើហិង្សាល�ើផលូ្វកាយល�ើកដំបូងល�ើកុមារ។
�ច់�តិ ឬអ�ក
ែថ�ំេផ��ងេទៀត

០.០
០.៣

០.០
០.៤

ជីដូនជី�

០.០
០.០
០.៩
១.៣

បងប��នជីដូនមួយ
�/មីង ឬអ៊��បុស អ៊��សី
បងប��ន�សី/បងប��ន�សី
�ងឪពុក ឬ���យចុង

១.៤

៦.៩

៦.០
៧.០

បងប��ន�បុស/បងប��ន�បុស
�ងឪពុក ឬ���យចុង
���យ/���យចុង
ឪពុក/ឪពុកចុង

៣០.៧
០

១០

២០

៣០

៤០

៥៤.៤
៥៦.៩

៣៩.១
៥០

�គរយ (%)
�សី

៦០

៧០

៨០

៩០

១០០

�បុស

ក្រាហ្វិកទី ៨.៩ ៖ ការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវកាយ  មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំដោយសមាជិកគ្រួសារ  តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី 
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣២) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើ

កុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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៨.២.៣		 ស្រ្តី និងបុរសអាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិជាសមាជិកសហគមន៍
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាល�ើរាងកាយពីនរណាម្នា ក់ដែលរស់នៅ
្
កដំបូង (ក្រាហ្វិក
ក្នុងសហគមន៍មុនអាយុ ១៨ គ្រូប្រុសត្រូវបានដកស្រង់ញឹកញាប់បំផុតថាជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយល�ើ

ទី ៨.១០)។ ស្រ្តី ២ ភាគ ៣ និងបុរស ២ ភាគ ៥ បានរាយការណ៍ថា គ្រូប្រុសគឺជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយល�ើ
្
កដំបូង

មុនអាយុ ១៨ (ស្រ្តី ៦២,២ភាគរយ និងបុរស ៤៣,៨ភាគរយ)។ ស្រ្តីច្រើនជាង ១ ភាគ ៤ និងបុរស ១ ភាគ ៥ បានរាយការណ៍ថា

គ្រូស្រីគឺជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយមុ
្
នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ស្រ្តី ២៦,៨ ភាគរយ និងបុរស ១៩,៥ ភាគរយ)។ បន្ទាប់ពីគ្រូបង្រៀន

ភាគច្រើនមិត្តភក្តិត្រូវបានរាយករណ័ថាជាជនប្រព្រឹត្តិ ពោលគឺស្រ្តី ៧,៧ ភាគរយ និងបុរស ១៦,៨ ភាគរយ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់

២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា មិត្តភក្តិគឺជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវកាយល�ើ
្
កដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។
ស�ជិកេផ��ងេទៀតក��ងសហគមន៍

១.៦

អ�កជិត�ង

១.៥

៧.២
៨.៨

៥.០
១.៨

មិត�រួម���ក់ ឬមិត�រួម��
មិត�ភ�ក័

៧.៧

១៦.៨
១៩.៥

អ�ក�គ�

២៦.៨

៤៣.៨

េ�ក�គ�
០

១០

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

�គរយ (%)
�សី

៧០

៦២.២
៨០

៩០

១០០

�បុស

ក្រាហ្វិកទី ៨.១០ ៖ ការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំដោយសមាជិកសហគមន៍ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុ
ចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣២) ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សា
ល�ើកុមារនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៨.២.៤		 កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិជាដៃគូស្និទស្នាល
	ស្រដ�ៀងគ្នានឹងលទ្ធផលសម្រាប់ក្រុមអាយុចាស់ជាង

គេមិនអាចរកបានទិនន
្ន ័យស្តីពីភាគរយរបស់អក
្ន តបសម្ភាសន៍អាយុ

ួ ភេទបានឡ�ើយដោយសារ
ចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ពីការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកដំបូងដោយដៃគូរម

តែសំណាកគំរមា
ូ នទំហំតូចពេក មិនអាចធ្វើការវ ិភាគបាន (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៣)។

៨.២.៥		 កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិជាឪពុក/ម្តាយ អ្នកម�ើលថែ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ័យផ្សេងទ�ៀត
	ស្រដ�ៀងគ្នានឹងស្រ្តី និងបុរសដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអាយុចាស់ជាងស្រ្តី និងបុរសភាគច្រើនដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់

័ ផ្សេងទ�ៀត បានរាយការណ៍ថា
១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាពីឪពុក/ម្តា យ អ្នកម�ើ លថែ ឬសាច់ ញាតិ ជាមនុ ស្សពេញវយ

ជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយល�ើ កដំ បូងគឺ ជាឪពុក/ម្តា យ (ក្រាហ្វិក ៨.១១)។ ស្រ្តី ២ ភាគ ៣ និ ងបុរសជាងពាក់ កណ្តា លបាន

រាយការណ៍ញឹកញាប់បំផុតថា ម្តា យ ឬម្តា យចុងរបស់ខលួ្ន គឺជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកដំបូង (ស្រ្តី ៦៣,៦ ភាគរយ

និងបុរស ៥៥,១ ភាគរយ)។ យោងតាមស្រ្តី និងបុរស ឪពុក ឬឪពុកចុងគឺជាជនបង្កទីពីរនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកដំបូង (ស្រ្តី

១៨,៧ភាគរយ និងបុរស ៣៦,៣ភាគរយ) ដោយមានបុរសជាអ្នករាយការណ៍ពី ឪពុក ឬឪពុកចុង ច្រើនជាងពីរដងធ�ៀបនឹងស្រ្តី។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

�ច់�តិ ឬអ�ក
ែថ�ំេផ��ងេទៀត

០.៣
០.៥

១.០
១.៤

ជីដូនជី�

០.០
០.៥
១.៥
២.២

បងប��នជីដូនមួយ
�/មីង ឬអ៊��បុស អ៊��សី
បងប��ន�សី/បងប��ន�សី
�ងឪពុក ឬ���យចុង
បងប��ន�បុស/បងប��ន�បុស
�ងឪពុក ឬ���យចុង
���យ/���យចុង

១.៤

៤.២

៣.៨

១០.២

ឪពុក/ឪពុកចុង

៣៦.៣

១៨.៧
០

១០

២០

៣០

៤០

៥៥.១
៦៣.៦

៥០

�គរយ (%)
�សី

៦០

៧០

៨០

៩០

១០០

�បុស

ក្រាហ្វិកទី ៨.១១ ៖ ការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវកាយ ដោយសមាជិកគ្រួសារ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលបាន

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៣) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
៨.២.៦ កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិជាសមាជិកសហគមន៍
ក្នុងចំណោមកុមារ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាពីមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ គ្រូប្រុស
បានល�ើកឡ�ើងញឹកញាប់បំផុតថាជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយល�ើកដំបូង (ក្រាហក
្វិ ៨.១២)។ ទាំងស្រ្តី និងបុរសជាងពាក់កណ្តា ល

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា គ្រូប្រុសគឺជាជនប្រព្រឹត្តិ (ស្រ្តី ៥៨,៦ ភាគរយ និងបុរស ៥១,៧ ភាគរយ)។ ស្រ្តី

និងបុរសប្រមាណ ១ ភាគ ៥ ក្នុងក្រុមអាយុនេះ បានរាយការណ៍ថា គ្រូស្រីគឺជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកដំបូង (ស្រ្តី
២០,៥ ភាគរយ និងបុរស ១៨ ភាគរយ)។ បន្ទាប់ពីគ្រូបង្រៀន មិត្តភក្តិគឺជាជនប្រព្រឹត្តិទីពីរ ពោលគឺមានបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់

១៧ ឆ្នាំ ក្នុងអត្រា ១៧ ភាគរយ និងស្រ្តី ៩,៥ ភាគរយ បានរាយការណ៍ថា មិត្តភក្តិគឺជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។
៣.៧
២.៤

ស�ជិកេផ��ងេទៀតក��ងសហគមន៍
អ�កជិត�ង
មិត�រួម���ក់ ឬមិត�រួម��

០.៤

៦.១
៦.៧

៥.៣

មិត�ភ�ក័

៩.៥

១៧

អ�ក�គ�

១៨

២០.៥
៥១.៧

េ�ក�គ�
០

១០

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

�គរយ (%)
�សី

៥៨.៦
៧០

៨០

៩០

១០០

�បុស

ក្រាហ្វិកទី ៨.១២ ៖ ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវកាយ ដោយសមាជិកសហគមន៍ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់

១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៣) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណា

ចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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៨.៣ ជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ផ្នែកនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការអង្កេតពីជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើ ហិង្សាល�ើផលូ្វចិ ត្តល�ើកដំ បូង

ក្នុងចំ ណោម អ្នកតបសម្ភាសន៏
អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ដែលទទួលរងរាល់អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។ មានការសាកសួរសំណួរពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត សម្រាប់តែករណីបង្កឡ�ើងដោយឪពុកម្តា យ

អ្នកម�ើលថែ ឬសមាជិកគ្រួសារដទៃទ�ៀត។ ដូច្នេះ ទោះបីជាសមាជិកសហគមន៍ផ្សេងទ�ៀតអាចនឹងបង្កអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តក៏ដោយ

ប៉ុន្តែការអង្កេតមិនបានកត់ត្រាពីករណីទាំងនេះឡ�ើយ។

៨.៣.១ ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិជាឪពុក/ម្តាយ អ្នកម�ើលថែ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ័យផ្សេងទ�ៀត
ក្នុងចំ ណោម អ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុ ចាប់ ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សា ល�ើ ផលូ្វចិ ត្តពីឪពុកម្តា យ
អ្នកម�ើលថែ ឬសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទ�ៀត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិកទី ៨.១៣) ស្រ្តី និងបុរសភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថា ម្តា យ
ឬម្តា យចុងរបស់ខលួនគឺ
្ ជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវចិ
្ តច
្ត ំពោះកុមារ ល�ើកដំបូង (ស្រ្តី ៥៦,៩ ភាគរយ និងបុរស ៥៩,៣ ភាគរយ)។

មានការល�ើកឡ�ើងថា ឪពុក ឬឪពុកចុងជាជនជនប្រព្រឹត្តិទីពីរ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដែលរាយការណ៍ដោយបុរស (២៣,៤ ភាគរយ)

ច្រើនជាងស្រ្តី (១៤,៣ ភាគរយ) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។

ក្នុងចំណោមសាច់ញាតិផ្សេងទ�ៀត ភាគច្រើនបងប្អូនបង្កើតគឺជាជនជនប្រព្រឹត្តិនៃអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវចិ
្ ត្តល�ើកដំបូងមុនអាយុ
១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។ មានការបញ្
ជា ក់អះអាងថា បង/ប្អូនស្រី ឬបង/
ប្អូនស្រីខាងឪពុកឬម្តា យចុង ជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវចិ
្ ត្តល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដោយស្រ្តី ១១,៥ ភាគរយ និង

បុរស ២,៥ ភាគរយ។ បង/ប្អូនប្រុស ឬបង/ប្អូនប្រុសខាងឪពុកឬម្តា យចុង ត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាជន ជនប្រព្រឹត្តិ

និងបុរសក្នុងអត្រាស្រដ�ៀងគ្នា (ស្រ្តី ៦,៧ ភាគរយ និងបុរស ៧ ភាគរយ)។

�ច់�តិ ឬអ�ក
ែថ�ំេផ��ងេទៀត

១.៨
២.៤

០.៣
០.៩

ជីដូនជី�
បងប��នជីដូនមួយ

ដោយស្រ្តី

០.០
០.០

�/មីង ឬអ៊��បុស អ៊��សី
បងប��ន�សី/បងប��ន�សី
�ងឪពុក ឬ���យចុង
បងប��ន�បុស/បងប��ន�បុស
�ងឪពុក ឬ���យចុង
���យ/���យចុង

២.៤
៦.៥
២.៥

៧.០
៦.៧

១១.៥

ឪពុក/ឪពុកចុង

១៤.៣
០

១០

២០

៣០

២៣.៤

៤០

៥៩.៣
៥៦.៩

៥០

៦០

៧០

៨០

៩០

១០០

�គរយ (%)

�សី

�បុស

ក្រាហ្វិកទី  ៨.១៣ ៖ ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវចិត្តចំពោះកុមារ ដោយសមាជិកគ្រួសារ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី 
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព  (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៤) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

៨.៣.២ កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ៖ ជនប្រព្រឹត្តិជាឪពុក/ម្តាយ អ្នកម�ើលថែ ឬ សាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ័យផ្សេងទ�ៀត
ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវចិ
្ ត្តពីឪពុកម្តា យ អ្នកម�ើលថែ
្
ជាជន
ឬសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទ�ៀត (ក្រាហ្វិកទី ៨.១៤) ស្រ្តី និងបុរសភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថា ម្តា យ ឬម្តា យចុងរបស់ខលួនគឺ

ប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើផលូវចិ
្ ត្តល�ើកដំបូង (ស្រ្តី ៥៣,៨ ភាគរយ និងបុរស ៥៨,៣ ភាគរយ)។ តាមរយៈការដកស្រង់សម្តីពីក្មេង

ប្រុស និងក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (បុរស ២៣ ភាគរយ និងស្រ្តី ៧,៩ ភាគរយ) ជាទូទៅឪពុក ឬឪពុកចុងគឺជាជន

ប្រព្រឹត្តិកនុងលំ
្
ដាប់ទីពីរ។ ដូចគ្នានឹងស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីឪពុកម្តា យ បងប្អូនបង្កើតគឺជាប្រភេទជន

ប្រព្រឹត្តិកនុ្ងលំ ដាប់ទីបី ដែលរាយការណ៍ដោយ

អ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុ ចាប់ ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ។ មានការដកស្រង់ សំដីថា

បង/ប្អូនស្រី ឬបង/ប្អូនស្រីចុ ង ជាជនប្រព្រឹត្តិអំព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្តល�ើ កដំ បូង ដោយស្រ្តី ១១,៧ភាគរយ និ ងបុរស ៤,៦ ភាគរយ

ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ។ បង/ប្អូនប្រុស ឬបង/ប្អូនប្រុសចុងត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាជនប្រព្រឹត្តិ ដោយស្រ្តី

និងបុរសក្នុងអត្រាស្រដ�ៀងគ្នាក្នុងក្រុមអាយុនេះ (ស្រ្តី ៧,៧ ភាគរយ និងបុរស ៦,៨ ភាគរយ)។
�ច់�តិ ឬអ�ក
ែថ�ំេផ��ងេទៀត
ជីដូនជី�
បងប��នជីដូនមួយ
�/មីង ឬអ៊��បុស អ៊��សី
បងប��ន�សី/បងប��ន�សី
�ងឪពុក ឬ���យចុង
បងប��ន�បុស/បងប��ន�បុស
�ងឪពុក ឬ���យចុង

១.២
៦.៤

២.៤
៣.៧
០.៨
១.១
០.៤
៤.៨
៤.៦

១១.៧
៦.៨
៧.៧

៥៨.៣
៥៣.៨

���យ/���យចុង
ឪពុក/ឪពុកចុង

០.០

២៣.០

៧.៩
១០

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

៧០

៨០

៩០

១០០

�គរយ (%)
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិកទី  ៨.១៤ ៖ ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវចិត្តចំពោះកុមារដោយសមាជិកគ្រួសារ តាមការរាយការណ៍ដោយក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៤) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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វគ្គទី ៩ ៖ បរិបទនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ពីកុមារភាព

98

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

៩.

បរិបទនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព

ខ្លឹមសារសង្ខេប
•	ផ្ទះរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៍គឺជាទីកន្លែងទូទៅបំផុតនៃការក�ើតមានអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងបំផុតសម្រាប់

ស្រ្តីស្ទើរតែពាក់កណ្តាល និងបុរសជាង ១ ភាគ ៣ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលធ្លាប់ទទួលរងការរំលោភ
បំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ។

•	សាលារ�ៀនគឺជាទីកន្លែងក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងល�ើ ស្ត្រី ១៧,២ % និង បុរស ១២.៩% ដែលមាន
អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង កុមារី ២៦.៣%  និង កុមារា ១០.៤% ដែលមានអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបាន
ទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ។

•

ក្នុងចំណោមកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទមានកុមារាច្រើនជាងកុមារី

ដែលបានរាយការណ៍ថា ផ្ទះរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៍គឺជាទីកន្លែងក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង ពោលគឺ

កុមារាមានប្រមាណ ៤៥.៦ % និង កុមារី ៨.៣%។
•

ស្រ្តីស្ទើរតែ ១ ភាគ ៤ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៤ ឆ្នាំបានរាយការណ៍ថា ឪពុក ឬម្តាយមានវត្តមាននៅផ្ទះ 

និងស្រ្តី ១ក្នុងចំណោម៥នាក់បានរាយការណ៏ថាមានបងប្អូនបង្កើត ម្នាក់នៅផ្ទះក្នុងពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ល�ើកដំបូង។ បុរសអាយុពី ១៨-២៤ ឆ្នាំ បានជួបប្រទះហេតុការណ៏នេះញឹកញាប់ស្រដ�ៀងគ្នាដែរ ដែលក្នុងនោះ ២០.៥%

បានរាយការណ៏ថា ឪពុក ឬ ម្តាយមានវត្តមាននៅផ្ទះ និង ២៥.០% បានរាយការណ៏ថាមានបងប្អូនបង្កើតម្នាក់នៅផ្ទះ 
ក្នុងពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង។

•

វត្តមានរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតក្នុងផ្ទះក្នុងពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់
បុរសធ�ៀបនឹងស្រ្តី  ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដោយមានស្រ្តីតិចតួចបានរាយការណ៍ពីវត្តមានរបស់
មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតនៅផ្ទះ។

•

ក្នុងចំណោមក្រុមអាយុទាំងពីរ គេមិនឃ�ើញមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងល�ើពេលវេលាដែលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ល�ើកដំបូងរវាងបុរស និងស្រ្តីឡ�ើយ និងមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នាច្រើនក្នុងចំណោមបុរស ពាក់ព័ន្ធនឹងចន្លោះពេលវេលា
ខុសៗគ្នាឡ�ើយ។ សម្រាប់ស្រ្តី ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទច្រើនក�ើតមានក្នុងពេលល្ងាចជាងពេលយប់ជ្រៅ។

	ក្រៅពីការស្គាល់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើ ហិង្សា ប្រការសំខាន់ត្រូវយល់ដឹងពីទី កន្លែង និ ងរប�ៀបដែលអំ ព�ើ ហិង្សា និ ងការ

រ ំលោភបំពានក�ើតមាន ដ�ើម្បីផ្តោ តល�ើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារ។ ផ្នែកនេះផ្តោ តល�ើទីកន្លែង និងពេលវេលាដែលអ្នកតប

សម្ភាសន៍ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង ដូចជា ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ

និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
ដែលក�ើតមានមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ នៅពេលដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍បានគូសបញ្
ជា ក់ថា ការរ ំលោភ

បំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងពីកុមារភាពក�ើតមានក្នុងផ្ទះ ផ្នែកនេះនឹងរ�ៀបរាប់លម្អិតថាត�ើ មានវត្តមាននរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតនៅផ្ទះក្នុង

ពេលក�ើតមានហេតុការណ៍នេះ ឬយ៉ា ងណា។

៩.១	ទីកន្លែងដែលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព
លទ្ធផលរកឃ�ើញខាងក្រោមបង្ហាញពីទីកន្លែងដែលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងល�ើស្រ្តី

និងបុរសអាយុ

ចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិកទី ៩.១) និងកុមារប្រុស-ស្រី

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិកទី ៩.២) ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទប្រភេទណាមួយ។
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៩.១.១		 ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
	យោងតាម អ្នកបតសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ផ្ទះរបស់

អ្នកតបសម្ភាសន៍គឺជាទីកន្លែងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ជាទូទៅបំផុត ថាក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង ទាំងសម្រាប់

ស្រ្តី និងបុរស (ស្រ្តី ៤២,៩% និងបុរស ៣៩,៨%) (ក្រាហ្វិក ៩.១)។ មិនមានស្រ្តីណាម្នា ក់កនុងក្រុ
្
មអាយុនេះ បានរាយការណ៍ពី
ករណីក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅកន្លែងសាធារណៈ ឬផ្ទះសំណាក់នោះទេ ហ�ើយក៏មិនមានបុរសណាម្នា ក់បានកំណត់ថា

វត្តអារាមជាទីកន្លែងក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំដែរ។

១០.៥

ទីកែន�ងដ៏ៃទេផ��ងេទៀត$
វត���ម

០.០

ទីកែន�ង��រណះ/
ផ�ះសំ�ក់^

០.០

១.៨

១៦.៦

៥.៧
១២.៩

��េរៀន
�មផ��វ

១១.៥
១១.០
១១.១
៩.២
៩.៤

ផ�ះរបស់អ�កដ៏ៃទ
ផ�ះរបស់ជនេល�ើស

១៧.២
២០.៩

៣៩.៨
៤២.៩

ផ�ះរបស់អ�កតបស���សន៍

០

១០

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

៧០

៨០

៩០

១០០

�គរយ (%)

�សី

�បុស

^ រាប់បញ្ចូលផ្ទះសំណាក់ រមណីយដ្ឋាន ផ្ទះជួល ភូមិ មជ្ឈមណ្ឌលកីឡា

$ រាប់បញ្ចូលផ្សារ/ហាង ក្ងឡាន/រថយន្ត
ក្រុង បឹង/ទន្លេ/ផ្វទឹ
លូ ក ទីវាល/តំបន់ធម្មជាតិ បារនីយដ្ឋាន/ភោជនីយដ្ឋាន/ឌីស/ក្
នុ
្កូ លឹប កន្លែងការងារ

ក្រាហ្វិក ៩.១ ៖ ទីកន្លែងដែលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់

ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៥) ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅកម្ពុជា 
ឆ្នាំ ២០១៣។

អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលបានគូសបញ្
ជា ក់ពីការក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដែលបានក�ើតឡ�ើងនៅផ្ទះ ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើមាននរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតមានវត្តមាននៅផ្ទះ នៅពេលក�ើត

ំ
មានហេតុ ការណ៍នេះ ឬយ៉ា ងណា ដ�ើ ម្បីយល់ដឹងកាន់ តែច្រើនពីកាលៈទេសៈ ដែលអំ ព�ើ ហិង្សា និ ងការរលោ
ភបំ ពានក�ើ តឡ�ើង

(ក្រាហ្វិក ៩.២)។

ស្រ្តីស្ទើរតែមួយនាក់កនុងចំ
្
ណោមស្រ្តី ៤ នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (២៤%) បានរាយការណ៍ថាមាន

ឪពុក/ម្តា យនៅផ្ទះ ហ�ើយស្រ្តីម្នា ក់កនុ្ងចំណោមស្រ្តី ៥ នាក់ (១៩,៧%) បានរាយការណ៍ថាមានបងប្អូនបង្កើតម្នា ក់នៅផ្ទះ ក្នុងពេល
ក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ បុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលមានអត្រាប្រហាក់

ប្រហែលគ្នាប្រមាណ ២០,៥% បានរាយការណ៍ថាមានឪពុក/ម្តា យនៅផ្ទះ និង ២៥% បានរាយការណ៍ថាមានបងប្អូនបង្កើតម្នា ក់នៅ

ផ្ទះនៅពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងពីកុមារភាព។ បុរសជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអាយុនេះ បានរាយការណ៍

ថាមានមិត្តភក្តិម្នា ក់នៅផ្ទះ (បុរស ២៤,៨% ធ�ៀបនឹងស្រ្តី ៣,៩%) និងមានសាច់ញាតិម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតនៅផ្ទះ។
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៦០
៥០
៤០

២៤.០

១៧.១

២៥.០

១៩.៧

២០.៥

១០.០

៣០

៣.៩

២០
១០
០

ឳពុក���យ

បងប��នបេង�ើត
�សី

�ច់�តិេផ��ងេទៀត

មិត�ភក�ិ
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រូបទី  ៩.២ ៖ មនុស្សផ្សេងទ�ៀតដែលមានវត្តមាននៅផ្ទះ នៅពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការ
រាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៦) -

ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
៩.១.២		 កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ទីកន្លែងដែលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

មានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងកុមារា និងកុមារ ី (ក្រាហ្វិក ៩.៣)។ កុមារាមានអត្រាខ្ពស់ជាងកុមារ ីក្នុងការរាយការណ៍ពីទីកន្លែងដែល

ំ
ក�ើ តមានការរលោ
ភបំ ពានផ្លូវភេទល�ើកដំ បូងនៅផ្ទះរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៍ (កុ មារា ៤៥,៦% និ ងកុ មារ ី ៨,៣%)។ ក្នុងចំ ណោម
កុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ មានការរាយការណ៍ថា ផ្ទះរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៍ជាទីកន្លែងដែលក�ើតមានការរ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ ជាងកន្លែងផ្សេងទ�ៀត ល�ើកលែងតែផ្ទះរបស់នរណាម្នា ក់ផ្សេង។ ក្នុងចំណោមកុមារ ីដែលស្ថិតក្នុងក្រុម
អាយុនេះ គេមិនឃ�ើញមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងរវាងទីកន្លែងដែលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងឡ�ើយ ល�ើកលែងតែ

វត្តអារាម ដែលមិនមានការរាយការណ៍ពីករណីនេះ។

៧.៨

ទីកែន�ងដ៏ៃទេផ��ងេទៀត$

១៦.៤

៥.៦

វត���ម

០.០
១.២
៤.០

ទីកែន�ង��រណៈ ឬផ�ះសំ�ក់^
��េរៀន

៦.៥

�មផ��វ
ផ�ះរបស់អ�កដ៏ៃទ

១០.៤
១១.៣
១២.៦
១០.២
១៣.១

ផ�ះរបស់អ�ក�ប�ពឹត�
ផ�ះរបស់អ�កតបស���សន៍

២៦.៣

២៤.៧
៤៥.៦

៨.៣
០

១០

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

៧០

៨០

៩០

១០០

�គរយ (%)

�សី

�បុស

^ រាប់បញ្ចូលផ្ទះសំណាក់ រមណីយដ្ឋាន ផ្ទះជួល ភូមិ មជ្ឈមណ្ឌលកីឡា
$ រាប់បញ្ចូលផ្សារ/ហាង ក្ងឡាន/រថយន្ត
ក្រុង បឹង/ទន្លេ/ផ្វទឹ
នុ
លូ ក ទីវាល/តំបន់ធម្មជាតិ បារនីយដ្ឋាន/ភោជនីយដ្ឋាន/ឌីស/ក្
្កូ លឹប កន្លែងការងារ

ក្រាហ្វិក ៩.៣ ៖ ទីកន្លែងដែលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៥) ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ក្នុងចំណោមកុមារ ី និងកុមារាដែលបានរាយការណ៍ពីការក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងនៅផ្ទះ វត្តមានរបស់
នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតនៅផ្ទះក្នុងពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លា ំង ក្នុងចំណោមកុមារា និងកុមារ ី

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ក្រាហ្វិក ៩.៤)។ កុមារតិចតួចបានរាយការណ៍ថា មានមនុស្សម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតនៅផ្ទះនៅពេលក�ើត
មានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ កុមារ ី ៦,៤% បានរាយការណ៍ថា មានសាច់ញាតិម្នា ក់នៅផ្ទះ ចំណែកកុមារ ី ២,៤% បានរាយការណ៍

ថាមានបងប្អូនបង្កើតម្នា ក់នៅផ្ទះ ខណៈដែលមិនមានកុមារ ីណាម្នា ក់បានរាយការណ៍ថាមានឪពុក/ម្តា យ ឬមិតភ
្ត ក្តិនៅផ្ទះ។ សម្រាប់

កុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំប្រមាណ ៤១,៧% បានរាយការណ៍ថាមានសាច់ញាតិម្នា ក់នៅផ្ទះ ចំណែកកុមារ ី ៣៦,៥% បាន

រាយការណ៍ថាមានបងប្អូនបង្កើតម្នា ក់នៅផ្ទះ។ កុមារា ២៦,៣% បង្ហាញថាមានឪពុក/ម្តា យនៅផ្ទះ ហ�ើយកុមារា ១៥,៦% បានបង្ហា

ញថាមានមិត្តភក្តិម្នា ក់នៅផ្ទះ។

១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០

៤១.៧

៣៦.៥

៦០

២៦.៣

៥០
៤០

១៥.៦

៣០
២០
១០
០

០.០
ឳពុក���យ

៦.៤

២.៤

០.០

បងប��នបេង�ើត
�សី

�ច់�តិេផ��ងេទៀត

មិត�ភក�ិ

�បុស

ក្រាហ្វិកទី ៩.៤ ៖ មនុស្សផ្សេងទ�ៀតដែលមានវត្តមាននៅផ្ទះ ក្នុងពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី

និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ  (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៦) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំ
ព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៩.២	ពេលវេលាដែលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
៩.២.១		 ស្រ្តី និងបុរសអាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
	ក្រាហ្វិក ៩.៥ បង្ហាញថា ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ថាបានទទួល
រងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មានស្រ្តីជាងពាក់កណ្តា ល (៥០,៣%) និងបុរសច្រើនជាង ១ ភាគ ៣ (៣៥,១%)

បានរាយការណ៍ថា ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងក�ើតមាននៅពេលល្ងា ច។ បុរស និងស្រ្តីកនុងអត្រាប្រហាក់
្
ប្រហែលគ្នាបាន

រាយការណ៍ថា ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងក�ើតមាននៅពេលរស�ៀល(បុរស ២៦,៦% និងស្រ្តី ៣៥,៨%)។ ស្រ្តី (១៤.៨%)

និងបុរស (៦.១%) បានបញ្
ជា ក់ថា ពេលយប់ជ្រៅមានអត្រាក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងតិចបំផុត។ សម្រាប់ស្រ្តី កា

ររ ំលោភបំពានផ្លូវភេទច្រើនក�ើតមាននៅពេលល្ងា ចជាងពេលយប់ជ្រៅ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

១០០
៩០

៥០.៣

�គរយ (%)

៨០
៧០

៣០.៣

៦០
៥០
៤០

១៦.៧

៣៥.៨

៣៥.១

២៦.៦
១៤.៨

៣០

៦.១

២០
១០
០

េពល�ពឹក

េពលរេសៀល

េពល���ច
�សី

េពលយប់

�បុស

ចំណាំ ៖
ពេលព្រឹកគិតចាប់ពីពេលថ្ងៃរះរហូតដល់ពេលថ្ងៃត្រង់។ ពេលរស�ៀលគិតចាប់ពីពេលថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ពេលថ្ងៃលិច។
ពាក់កណ្តា លអធ្រាត។ ពេលយប់ជ្រៅគិតចាប់ពីពាក់កណ្តា លអាធ្រាតរហូតដល់ពេលថ្ងៃរះ។

ពេលល្ងា ចគិតចាប់ពីពេលថ្ងៃលិចរហូតដល់

ក្រាហ្វិកទី ៩.៥ ៖ ពេលវេលាដែលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុ
ចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៧) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអព�
ំ ើ
ហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
៩.២.២		 កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
ក្នុងចំណោមកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មានកុមារ ី ៤១.៩% កុមារា ១៧.០%
បានរាយការណ៍ថា ពេលល្ងា ចជាពេលដែលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង (ក្រាហ្វិក ៩.៦)។ ពេលរស�ៀលត្រូវបាន

រាយការណ៍ដោយកុមារ ី ៣៤,៩% និងកុមារា ២៦,៤% ចំណែកពេលព្រឹកត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកុមារ ី ២៣,២% និងកុមារា

៤៩,២%។ កុមារនៅក្នុងក្រុមអាយុនេះបានបញ្
ជា ក់ថា ពេលយប់ជ្រៅមានអត្រាក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទតិចតួចបំផុត (កុមារ ី

៩,៤% និងកុមារា ៧,៤%)។ សម្រាប់កុមារ ី ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងច្រើនក�ើតមាននាពេលល្ងា ចជាងពេលយប់ជ្រៅ។

១០០
៩០

៤៩.២

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០

២៣.២

៣៤.៩

៤១.៩

២៦.៤

១៧.០

៤០

៩.៤

៣០

៧.៤

២០
១០
០

េពល�ពឹក

េពលរេសៀល

េពល���ច
�សី

េពលយប់

�បុស

ក្រាហ្វិកទី ៩.៦ ៖ ពេលវេលាដែលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែល

បានទទួលរងអំព�ើរលំ ោភបំពានផ្លូវភេទ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៧) - ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ឆ្នាំ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
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៩.៣ ភាពជ�ឿទុកចិត្តក្នុងសហគមន៍
	ទោះបីជាមានការរាយការណ៍ពីករណីក�ើតមានអំព�ើហិង្សា

និងអ្នកប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាដែលជាសមាជិកសហគមន៍ក៏ដោយ

ប៉ុន្តែ អ្នកតបសម្ភាសន៏ជាទូទៅបាននិយាយថា ពួកគេយល់ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងសហគមន៍៧ (ក្រាហ្វិក ៩.៧) និងជ�ឿទុកចិតម
្ត នុស្ស

ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍៨ (ក្រាហ្វិក ៩.៨)។

១០០
៩០

៨២.៩

៨៥.៥

៨៩.១

៨៥.៥

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

១៣-១៧ ���ំ

១៨-២៤ ���ំ
�សី

�បុស

រូបភាពទី ៩.៧ ៖ ភាពជ�ឿទុកចិត្តក្នុងសហគមន៍ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង កុមារអាយុពី ១៣ ដល់

១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៨) - អង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

១០០

៩២.៦

៩៦.០

៩៣.១

៩៥.៦

៩០

�គរយ (%)

៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

១៣-១៧ ���ំ

១៨-២៤ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិកទី ៩.៨ ៖ ការយល់ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងសហគមន៍ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧
ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៨) ថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

៧
៨

រួមមានអ្នកចូលរួមដែលបានឆ្លើយថា “ច្រើន” និង “មួយចំនួន”

រួមមានអ្នកចូលរួមដែលបានឆ្លើយថា “មានសុវត្ថិភាពខ្លា ំង” និង “មានសុវត្ថិភាពតិចតួច”
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ទីកន្លែងដែលកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងយល់ថាមានសុវត្ថិភាព និងងាយរងគ្រោះ
ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពជាមួយកុមារ និងយុវជនស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សា
ក្មេងស្រី និងយុវនារី បាននិយាយថា ជាទូទៅ ពួកគេយល់ថាមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងទីកន្លែងដែលមាន មនុស្សច្រើន ដូចជា ទីផ្សារ

និងហាងមួយចំនួន ជាពិសេសនៅពេលដែលមានអ្នកស្គាល់។ ទីកន្លែងតែមួយដែលចាត់ទុកថា មានសុវត្ថភាពនៅពេលមាន

មនុស្សច្រើន ហ�ើយក៏មិនមានសុវត្ថភាពនៅពេលស្ងាត់ ឬមិនមានមនុស្សនៅ។ ការភ័យខ្លាចធំបំផុតរបស់ពួកគេ គឺការនៅតែឯង
ក្នុងកន្លែងស្ងាត់ ដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយប្រឈមនឹងហានិភ័យ ជាពិសេសការបំពានផ្លូវភេទ ឬរំលោភសេពសន្ថវៈ។

“ពេលស្ងាត់នៅតាមវាលស្រែ ពួកយ�ើងខ្លាចគេចាប់”

៩

“តាមផ្លូវទៅសាលារ�ៀនវាស្ងាត់ មានគុម្ពោតព្រៃច្រើន ហ�ើយគួរឲ្យខ្លាច”
“ពេលមកដល់សាលារ�ៀនមុនគេម្នាក់ឯង វាស្ងាត់ ហ�ើយខ្លាចមានគេចាប់”
“នៅវត្តគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពេលដែលស្ងាត់ និងមិនមានសុវត្ថភាពទេ។ ពីមុនមានគេចាប់ក្មេង ពីនាក់”
“ពេលដ�ើរម្នាក់ឯងនៅពេលយប់ យ�ើងខ្លាចគេចាប់”
កិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមកុមារីអាយុពី ១៣ ដល់ ១៥ឆ្នាំ ខេត្តព្រៃវែង
តាមការប្រៀបធ�ៀប ក្មេងប្រុសភ័យខ្លាចចំពោះជម្លោះរវាងក្រុមមនុស្សប្រុសវ័យក្មេង ដូច្នេះពួកគេតែង ព្យាយាមគេចពីកន្លែងអ៊ូអរ
ដែលអាចមានអំ ព� ើ ហ ិ ង ្ សា ក�ើ ត ឡ�ើ ង ។ ក្មេងប្រុសៗ ក៏ បា នល�ើ ក ឡ�ើ ង ពី កា រភ័ យ ខ្ លា ច ចំ ពោ ះការទទួ ល រងនូ វ ការវាយតប់ ន ៅ

សាលារ�ៀន  ពីសំណាក់ក្រុមក្មេងទំន�ើង និងក្រុមមនុស្សប្រុសពេញវ័យផ្សេងទ�ៀតដែលតែងបង្កហិង្សា។ ផ្ទះរបស់ខ្លូន និងផ្ទះ
របស់សាច់ញាតិជាកន្លែងមានសុវត្ថភាពសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងភាគច្រើន។

ទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទារុណកម្មរាងកាយក៏ដោយ ប៉ុន្តែក៏មានការល�ើកឡ�ើងជាប្រចាំថា សាលារ�ៀនក៏ជាទីកន្លែង
សុវត្ថិភាពដែលកុមារចូលចិត្តចំណាយពេលវេលាលេងជាមួយមិត្តភក្តិ  ហ�ើយមនុស្សជាច្រើនទ�ៀតបានបង្ហាញថា សាលារ�ៀនគឺ
ជាទីកន្លែងផ្តល់ឱកាសអប់រំ។

មិនថាទីកន្លែងមួយអ៊ូអរ ឬស្ងប់ស្ងាត់ នៅជិត ឬ ឆ្ងាយពីផ្ទះក៏ដោយ ប៉ុន្តែមតិទូទៅល�ើកឡ�ើងថា ទីកន្លែងដែលមានការពិសារ
ស្រាតែងបង្កជាហានិភ័យអំព�ើហិង្សាសម្រាប់ក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី  ដូចជា ភោជនីយដ្ឋានក្នុងសហគមន៍ ផ្ទះរបស់នរណាម្នាក់
ឬកម្មវិធីគ្រួសារ និងសហគមន៍ដែលមនុស្សពេញវ័យ និងយុវជនស្រវឹងស្រា។

ប្រភពព័ត៌មាន: ក្រសួងកិច្ចការនារី, អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា។ គំហ�ើញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា  ឆ្នាំ២០១៣:
ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព។ កម្ពុជាៈ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៤។
៩

ក្រុមក្មេងស្រីជាញឹកញាប់បានប្រើពាក្យ “ចាប់” ឬ“អោប” និងបានពន្យល់ថាវាសំដៅដល់ការបំពានផ្លូវភេទ ឬចាប់រ ំលោភ។

ប្រអប់ទី ៩.១ ៖ ទីកន្លែងដែលកុមារ និងយុវជនយល់ថាមានសុវត្ថិភាព និងងាយរងគ្រោះ

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
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ើ ង
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១០ ឥរិយាបថក្នុងការស្វែងរកសេវា

ខ្លឹមសារសង្ខេប
•

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

មានស្រ្តីពាក់កណ្តាល និងបុរសត្រឹមតែ ១ ភាគ ៥ ប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រាប់អ្នកដទៃពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ 
(ស្រ្តី ៥០,៦% និងបុរស ២០,៦%)។

•

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ 

ស្រ្តីច្រើនជាងបុរសបានស្វែងរកជំនួយ ក្នុងនោះមានស្រ្តីប្រហែល ១ ភាគ ៣ និងបុរស តិចជាង ៦% ដែលបានស្វែងរក

ជំនួយក្រោយមានឧប្បត្តិហេតុរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
•

ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមានកុមារីច្រើនជាង

ពាក់កណ្តាល និងកុមារាត្រឹមតែ ១ ភាគ ៧ ប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រាប់អ្នកដទៃពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ដោយក្នុងនោះ
កុមារីមានទំនោរច្រើនជាងបុរសក្នុងការប្រាប់ហេតុការណ៍នេះដល់អ្នកដទៃ។

•

ក្នុងចំណោមកុមារី និងកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ មានកុមារីច្រើនជាង

១ ភាគ ៣ និងកុមារាត្រឹមតែ ១ ភាគ ២០ ប៉ុណ្ណោះដែលស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ (កុមារី
៣៩,១% និងកុមារា ៥,១%)។ កុមារីមានទំនោរខ្លាំងជាងបុរសក្នុងការស្វែងរកជំនួយ។

•

ក្នុងចំណោមកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងចាប់ពី ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
និងមិនបានស្វែងរកជំនួយ ស្រ្តីមានទំនោរខ្លាំងក្នុងការរាយការណ៍ពីភាពភ័យខ្លាចចំពោះការក�ើតមានបញ្ហា (២៦,១%) 

ហ�ើយបុរសមានទំនោរខ្លាំងក្នុងការរាយការណ៍ថា ការរំលោភបំពានមិនបង្កជាបញ្ហា (៦២,១%)។
•

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មានស្រ្តី

ច្រើនជាងពាក់កណ្តាល (៥៤,៨%) និងបុរសជាង ១ ភាគ ៣ (៣៥,៦%) ដែលបានប្រាប់អ្នកដទៃពីការក�ើតមាន
អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។

•

•

ក្ង
នុ ចំណោមស្រ្ ន
តី ង
ិ បុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្ ដែលទទ
ំនា
ល
ួ រងអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ផ្វលូ កាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្ំនា មានស្រ្ត
តី ច
ិ ជាង 

១ ភាគ ៣ និងបុរស ១ ភាគ ៨ បានស្វែងរកជំនយ
ួ នៅពេលក�ើតមានអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ផ្វលូ កាយ (ស្រ្តី ៣១,១% និងបុរស ១៣,៥%)។
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មូលហេតុទូទៅបំផុតនៃការមិនស្វែងរក
ជំនួយ គឺការយល់ថាអំព�ើហិង្សាដែលបានក�ើតឡ�ើង ជាកំហុសរបស់ពួកគេ (ស្រ្តី ៥៦,៨% និងបុរស ៥២,៧%)។

	នៅជុំវ ិញពិភពលោក អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ជាពិសេសអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ នៅតែជាបញ្
ហា លាក់កំបាំង និងជាផ្នែកមួយដែល

មិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការស្រាវជ្រាវ។ កុមារដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាតែងតែស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ា នប្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃបានដឹង
ពីបទពិសោធន៍របស់ខលួ្នដោយសារតែមូលហេតុជាច្រើន រួមមាន ពិរទ
ុ ្ធភាព ភាពអាម៉ា ស់ ភាពភ័យខ្លា ចថាមិនមាននរណាម្នា ក់ជ�ឿ

ឬការស្តីបន្ទោ សចំពោះអ្វីដែលបានក�ើតឡ�ើងជាដ�ើម។ ក្រៅពីនេះ អ្នកផ្តល់សេវានៅប្រទេសនានាជាច្រើនមិនមានលទ្ធភាព ឬមាន

សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់កនុ្ងការដោះស្រាយករណីអំព�ើហិង្សាឡ�ើយ។ សេវាសុខភាព សេវាយុត្តិធម៌ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ និងសេវាសង្គម
គ្រប់គ្រាន់ គឺជាកត្តា សំខាន់សម្រាប់ការការពារកុមារជាបន្ទា ន់ ព្រមទាំងការស្តាពួកគេឲ្យមករកស្ថានភាពដ�ើមវ ិញ និងការទប់ស្កាត់

មិនឲ្យក�ើតមានអំព�ើហិង្សានៅថ្ងៃខាងមុខ។ អ្នកតបសម្ភាសន៏ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ឬផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ត្រូវ
បានសាកសួរថាត�ើ ពួកគេបានបង្ហាញ (ប្រាប់នរណាម្នា ក់) ពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សា ឬយ៉ា ងណា និងអ្នកដែលពួកគេបានប្រាប់ពី
ហេតុការណ៍។

	ពួកគេក៏ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើពួកគេបានស្វែងរកជំនួយ (ស្វែងរកសេវា) នៅពេលទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវភេទ និងផ្លូវកាយ

ឬយ៉ា ងណា។ ស្រ្តី និងបុរសដែលឆ្លើយតបដោយវ ិជ្ជមាន ត្រូវបានសាកសួរពីអ្នកដែលពួកគេស្វែងរកជំនួយ។ ស្រ្តី និងបុរសដែល
ឆ្លើយតបដោយអវ ិជ្ជមាន ត្រូវបានសាកសួរពីមូលហេតុដែលពួកគេមិនស្វែងរកជំនួយ។
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១០.១		 ការទម្លាយពីការក�ើតមានអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មានស្រ្តី
ពាក់កណ្តា ល និងបុរសត្រឹមតែ ១ ភាគ ៥ ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (ស្រ្តី ៥០,៦% និងបុរស
២០,៦%) (ក្រាហ្វិក ១០.១)។ ចំណុចនេះមានន័យថា ស្រ្តី ៤៩,៤% និងបុរស ៧៩,៤% ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ដែលបានរាយការណ៍ពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ សម្រាប់ជាផ្នែកនៃការការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ មិនធ្លាប់បានប្រាប់

នរណាម្នា ក់ពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនពេលបង្ហាញបញ្
ហា នេះក្នុងបទសម្ភាសន៍ឡ�ើយ។ អ្នកតបសម្ភាសន៍ត្រូវបានសាកសួរពី

បុគ្គលដែលពួកគេបានប្រាប់ពីហេតុការណ៍នេះ។ ទោះជាយ៉ា ងណា ចំនួនការឆ្លើយតបមានតិចតួចពេកមិនអាចឲ្យគេគណនាស្ថិតិ

ប៉ា ន់ប្រមាណដែលគួរឲ្យជ�ឿបានឡ�ើយ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក៣៩)។

ក្នុងចំណោម អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មានកុមារ ីច្រើន
ជាងពាក់កណ្តា ល និងកុមារាត្រឹមតែ ១ ភាគ ៧ ប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រាប់អ្នកដទៃពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ដោយក្នុងនោះកុមារ ី

មានទំនោរខ្លា ំងជាងបុរសក្នុងការប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីហេតុការណ៍នេះ (កុមារ ី ៥៤,១% និងកុមារា ១៣,៣%)។ ចំណុចនេះបញ្
ជា ក់ថា

កុមារ ី ៤៥,៩% និងកុមារា ៨៦,៧% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ សម្រាប់ជាផ្នែក

នៃការការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ មិនធ្លាប់បានប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនពេលបង្ហាញបញ្
ហា នេះក្នុងបទសម្ភាសន៍

ឡ�ើយ។ អ្នកតបសម្ភាសន៍ត្រូវបានសាកសួរពីបុគ្គលដែលពួកគេប្រាប់បញ្
ហា នេះ ប៉ុន្តែស្រដ�ៀងគ្នានឹងក្រុមអាយុចាស់ជាងខាងល�ើ
នោះដែរគំរមា
ូ នទំហំតូចពេកមិនអាចឲ្យគេគណនាស្ថិតិប៉ា ន់ប្រមាណដែលគួរឲ្យជ�ឿជាក់បានឡ�ើយ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក៣៩)។
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ក្រាហ្វិកទី ១០.១ ៖ ការបង្ហាញពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ តាមការរាយការណ៍របស់អ្នកតបសម្ភាសន៏ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរលំ ោភបំពានផ្លូវភេ

ទពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៣៩) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រក
ម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

១០.២		 ការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មាន
ស្រ្តីត្រឹមតែ ១ ភាគ ៣ និងបុរសតិចជាង ៦% ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (ស្រ្តី

៣៨,៩% និងបុរស ៥,៧%) (ក្រាហ្វិក ១០.២)។ មានការកត់សម្គា ល់ថា ស្រ្តីមានទំនោរខ្លា ំងជាងបុរសក្នុងការស្វែងរកជំនួយនៅ

ពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ក្នុងក្រុមអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។ សំណាកគំរូ អំពីបុគ្គលដែលអ្នកតប សម្ភាសន៏
បានទាក់ទងស្វែងរកជំនួយ មានទំហំតិចតួចពេក មិនអាចឲ្យគេគណនាស្ថិតិប៉ា ន់ប្រមាណ ដែលអាចយកជាការបាន (ឧបសម្ព័ន្ធ ក
តារាង ក ៤០)។

108

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ក្នុងចំណោមកុមារមានអាយុចន្លោះពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ក្នុងនោះមានកុមារ ី
ច្រើនជាងមួយនាក់កនុ្ងចំណោមបីនាក់
និងកុមារា១នាក់កនុងចំ
្
ណោម២០នាក់បានស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ហេតុការរ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទ (៣៩.១% និង ៥.១%)។ ក្មេងស្រីទំនងជាបានស្វែងរកជំនួយ ច្រើនជាងក្មេងប្រុស។ ស្រដ�ៀងគ្នានឹងក្រុមដែលមានអាយុច្រើន
ូ ិនមានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គណនារកស្ថិតិដែលអាចយកជាការបាននោះទេ អំពីអ្នកដែលអ្នកតបសម្ភាសន៏
ជាង សំណាកគំរម
បានទាក់ទង ដ�ើម្បីស្វែងរកជំនួយ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក៤០)។
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ក្រាហ្វិកទី ១០.២ ៖ ការស្វែងរកជំនួយក្រោយមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ តាមការរាយការណ៍អ្នកតបសម្ភាសន៍ អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង
១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពិកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក៤០) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំ
ព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

១០.៣		 មូលហេតុនៃការមិនស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
អ្ន ក តបសម្ភា សន៍ត្រូវ បានសាកសួ រ ពីមូ ល ហេតុដែលពួ ក គេមិ ន ស្វែងរកជំ នួ យ ក្រោយពេលទទួ ល រងការរ លោ
ំ
ភបំ ពា ន

ផ្លូវភេទ (ក្រាហ្វិក ១០.៣)។ ដោយសារសំណាកគំរមា
ូ នទំហំតិចតួច ទាំងសម្រាប់ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង
១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ អ្នកតបសម្ភាសន៍នៅគ្រប់អាយុ ត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុង
ផ្នែកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនៃការមិនស្វែងរកជំនួយ។

ក្នុងចំណោម អ្នកតបសម្ភាសន៏ជាស្រ្តី និងកុមារ ីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ពីកុមារភាព និងបានរាយការណ៍ថា ពួកគេមិនធ្លាប់ស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ កុមារ ី ១ ភាគ ៤

(២៦,១%) មិនបានស្វែងរកជំនួយឡ�ើយដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លា ចថា ការណ៍នេះអាចបង្កជាបញ្
ហា ។ ស្រ្តីច្រើនជាង ១ ភាគ ៥
មិនបានស្វែងរកជំនួយឡ�ើយ ដោយសារតែពួកគេមិនគិតថា ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទចោទជាបញ្
ហា ឡ�ើយ (២២,១%)។ ស្រ្តីស្ទើរតែ

១៥% (១៤,៦%) មានភាពអាម៉ា ស់ខ្លា ំងទាំងសម្រាប់ខលួនឯង
្
និងគ្រួសាររហូតមិនហ៊ា នស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរ ំលោភ

បំពានផ្លូវភេទ។ ស្រ្តីស្ទើរតែ ១៤% (១៣,៦%) មិនត្រូវការ ឬចង់បានសេវាឡ�ើយ។ ស្រ្តីស្ទើរតែ ១ ភាគ ១០ មិនបានស្វែងរកជំនួយ

ដោយសារពួកគេយល់ថា ការក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទគឺជាកំហុសរបស់ខលួន
្ (៩,៨%)។

កុមារា និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព និងបានរាយការណ៍ថា

ពួកគេមិនដែលស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មានទំនោរ ៣ ដងច្រើនជាងស្រ្តីកនុងការរាយការណ
្
៍ ថា

ពួកគេមិនបានស្វែងរកជំនួយ ដោយសារតែពួកគេយល់ថា ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមិនមែនជាបញ្
ហា ធ្ងន់ធ្ងរ (បុរស ៦២,១% និង

ស្រ្តី ២២,១%)។ បុរស ១ ភាគ ៤ (២៥%) មិនត្រូវការ ឬចង់បានសេវា នៅពេលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ បុរសស្ទើរតែ

៨% មិនបានស្គាល់កន្លែងដែលត្រូវស្វែងរកជំនួយ (៧,៦%) និងបុរសច្រើនជាង ១ ភាគ ២០ មានភាពអាម៉ា ស់ខ្លា ំង ទាំងសម្រាប់

ខ្លួនឯង និងគ្រួសាររហូតមិនហ៊ា នស្វែងរកសេវា (៥,៤%)។ ជារួម បុរសបានរ�ៀបរាប់ពីមូលហេតុតិចតួចប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងការ
មិនស្វែងរកជំនួយ ធ�ៀបនឹងស្រ្តី។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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មិន�ត�វ�រ/មិនចង់ទទួលេស�
០.០

�ន�រម�ណ៍�គឺ�កំហុសរបស់ខ�ន

៩.៨

មិន�នគិត��គឺ�ប���
០.០

ជនេល�ើស�នសំឡ�តមកេលើខ�ំ

៣.៨

១៤.៦

០.០

ភ័យ���ច�នប���

៥.៩

មិនដឹង�ត�វេ�ទីកែន�ង�
០

១០

៦២.១

២២.១
៥.៤

�ន�រេអៀន���សចំេ�ះខ��នឯង/�គ��រ

២៥.០

១៣.៦

២០

២៦.១

៧.៦

៣០

៤០

៥០

៦០ ៧០

៨០

៩០ ១០០

�គរយ (%)
�បុស

�សី

ក្រាហ្វិក ១០.៣: មូលហេតុនៃការមិនស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុចាប់ពី 

១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពិកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤១) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពី

អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

	ដ�ើម្បីយល់ដឹងកាន់តែប្រស�ើរពីប្រភេទឧបសគ្គកនុងការស្វែងរកជំ
្
នួយ នៅពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ក្រាហ្វិក
១០.៤ បានបែងចែកឧបសគ្គជាបីចំណាត់ថ្នាក់រម
ួ មាន ឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គល កម្រិតទំនាក់ទំនង និងកម្រិតរចនាសម្ព័ន្ធ។
ឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គល រាប់បញ្ចូលចំណង់ចំណូលចិតរ្ត បស់អក
្ន តបសម្ភាសន៍កនុងការរក្សាភាពឯកជនផ្ទា
្
ល់ខលួន
្
ការគេចវេស
ពីភាពអាម៉ា ស់សម្រាប់ខលួនឯង
្
និង/ឬគ្រួសារ ការមិនចង់បាន ឬត្រូវការសេវា ឬយល់ថា ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមិនមែនជាបញ្
ហា

ឬការយល់ថា បញ្
ហា នេះគឺជាកំហុសរបស់ពួកគេ។

ឧបសគ្គកម្រិតទំនាក់ទំនង រាប់បញ្ចូលភាពភ័យខ្លា ចរបស់អក
្ន តបសម្ភាសន៍ថាជាការបង្កជាបញ្
ហា ការពឹងផ្អែកល�ើជនល្មើស

ការគំរាមកំហែងពីជនល្មើស ឬការភ័យខ្លា ចថា ខ្លួននឹងត្រូវបានគេបោះបង់ចោល។

ឧបសគ្គកម្រិតរចនាសម្ព័ន្ធ គឺអ្នកតបសម្ភាសន៍មិនស្គាល់កន្លែងដែលត្រូវស្វែងរកជំនួយ។
សម្រាប់ពលរដ្ឋ ប្រុស-ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គលគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការមិនស្វែងរក

ជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ដោយបុរសមានទំនោរខ្លា ំងជាងស្រ្តីកនុងការរាយការណ
្
៍ ពីឧបសគ្គទាំងនេះ (ស្រ្តី

៦០,១% និងបុរស ៩២,៤%)។ ឧបសគ្គកម្រិតទំនាក់ទំនងត្រូវបានដកស្រង់សំដីតែពីស្រ្តីប៉ុណ្ណោះ (៣២,៤%) ពោលគឺមិនមានបុរស
ឡ�ើយ។ មានស្រ្តីតិចតួចប៉ុណ្ណោះធ�ៀបនឹងបុរស ដែលបានរាយការណ៍ពីឧបសគ្គកម្រិតរចនាសម្ព័ន្ធ (ស្ត្រី ៥,៩% និងបុរស ៧,៦%)។

៩២.៤

១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០

៦០.១

៧០
៦០

៣២.៤

៥០
៤០

៣០

៥.៩

២០

០.០

១០
០

៧.៦

ឧបសគ�កំរ�ត���ល់ខ�ន

ឧបសគ�កំរ�តទំ�ក់ទំនង
�សី

ឧបសគ�ែផ�ករច�សម័�ន�

១.៦

០.០

ឧបសគ�ែផ�កេផ��ងៗ

�បុស

ក្រាហ្វិក ១០.៤ ៖ ឧបសគ្គក្នុងការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ  រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍ អាយុចាប់ពី 
១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពិកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤២) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើ
ហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
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១០.៤		 ការទម្លាយពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
ការបង្ហាញពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាពដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សា

្
្វិក
ផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មាន ៥៤.៨% សម្រាប់ស្រ្តី និង ៣៥.៦% សម្រាប់បុរស (ចំណាំៈ របាពណ៌ខ�ៀវ និងពណ៌ស៊ីជំពូកនុងក្រាហ
បង្ហាញពីស្រ្តី និងបុរសទាំងអស់អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ ដែលបាននិយាយប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីហេតុការណ៏នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។

របាពណ៌ក្រហម និងប្រផេះគឺជាសំណុំរងនៃតួរលេខរបស់ពណ៌ខ�ៀវ និងពណ៌ស៊ីជំពូ ដែលបង្ហាញពីអ្នកដែលអ្នកឆ្លើយតប បាន
និយាយប្រា់ពីហេតុការណ៏អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ក្រាហ្វិក ១០.៥) ។ ទោះជាយ៉ា ងណា ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំមានទំនោរ

ខ្លា ំងជាបុរសក្នុងការប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបង្ហាញពីការក�ើតមាន
អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ជាញឹកញាប់ ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានប្រាប់សាច់ញាតិរបស់ខលួ្ន (ស្រ្តី ៦៩% នៃស្រ្តី ៥៤,៨%
ដែលបានប្រាប់នរណាម្នា ក់ ឬសាច់ញាតិ)។ ស្រ្តីច្រើនជាង ១ ភាគ ៣ បានប្រាប់មិតភ
្ត ក្តិ (៣៨,៥%) ហ�ើយស្រ្តី ១ ភាគ ៥ (២១,១%)

បានប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ។ មានស្រ្តីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រាប់ស្វាមី ឬដៃគូរបស់ខលួ្ន (២,៦%) (ភាគច្រើនគឺដោយ

សារតែមានស្រ្តីតិចតួចបំផុតបានរាយការណ៍ពីទំនាក់ទំនងស្នេហា មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ) ឬនរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត ក្រៅពីបុគ្គលដែល

បានរ�ៀបរាប់ពីមុន (២,១%)។

ក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំប្រមាណ ៣៥,៦% ដែលបានបង្ហាញពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
បុរសភាគច្រើនបានប្រាប់មិតភ
្ត ក្តិ ឬសាច់ញាតិ (៦១,១% និង៦០,៨%)។ បុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ មានទំនោរខ្លា ំងជាងស្រ្តី

ក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា ក្នុងការប្រាប់ពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ដល់មិត្តភក្តិ។ ស្រ្តី និងបុរសក្នុងសមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែល
គ្នា (១៩,៣%) បានរាយការណ៍ថាបានប្រាប់ដល់អ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ។ មានបុរសតិចតួចបំផុតធ�ៀបនឹងស្រ្តីដែលបានប្រាប់

ប្រពន្ធ ឬដៃគូរបស់ខលួ្ន (១,៥%) ពីមូលហេតុស្រដ�ៀងគ្នា ដោយសារតែមានបុរសតិចតួចអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ

ដែលបានប្រាប់ពីការមានទំនាក់ទំនងស្នេហា មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

១០០
៩០

៦៩.០
៦០.៨

៨០

�គរយ (%)

៧០
៦០

៥៤.៨

៥០

៦១.១
៣៨.៥

៣៥.៦

៤០

២១.១

៣០
២០

១៩.៣

២.៦ ១.៥

១០
០

�ន��ប់នរ����ក់
អំពីឧប��ត�ិេហតុអំេពើ
ហិង��ផ��វ�យ
�សី

�ន��ប់
�ច់�តិ

�ន��ប់ប�ី �បពន�
មិត��បុស/មិត��សី
ឬៃដគូេស��

�បុស

២.១
�ន��ប់េ�
ដល់អ�កផ�ល់េស�
ឬ ����ធរ
�សី

�ន��ប់
មិត�ភក�ិ

០.០

�ន��ប់អ�កដ៏ៃទ
េផ��ងេទៀត

�បុស

ចំណាំ ៖ ក្រាហ្វិកនេះបង្ហាញពីស្រ្តី និងបុរសទាំងអស់អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ក្នុងកូឡោនពណ៌ខ�ៀវ និង
ផ្កា ឈូក។ កូឡោនពណ៌ក្រហម និងពណ៌ប្រផេះ គឺជាសំណុំរងនៃតួលេខពណ៌ខ�ៀវ និងផ្កា ឈូកដំបូង និងបង្ហាញពីបុគ្គលដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍បានប្រាប់ពីហេតុការណ៍នេះ
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព។

ក្រាហ្វិក ១០.៥ ៖ ការបង្ហាញពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួល

រងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

	ក្រាហ្វិក ១០.៦ បង្ហាញពីភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីការ

ក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងបង្ហាញពីបុគ្គលដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍បានប្រាប់ពីហេតុការណ៍នេះ សម្រាប់ជាភាគរយនៃកុមារ ី

និងកុមារាដែលបង្ហាញពីហេតុការណ៍នេះ។ ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ កុមារ ី ៤២.៤% និងកុមារា
៣០.៤% បាននិយាយប្រាប់ពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។ ក្នុងចំណោមកុមារ ី និងកុមារា ដែលបានបង្ហាញពីការក�ើតមាន

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកុមារ ី និងកុមារាភាគច្រើនរាយការណ៍ថាបានប្រាប់សាច់ញាតិ (កុមារ ី ៥៧,៨% និងកុមារា ៦៧,៦%)។ កុមារ ី

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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និងកុមារាប្រមាណពាក់កណ្តា លបានប្រាប់មិត្តភក្តិ (កុមារ ី ៥០,៨% និងកុមារា ៥១,៣%)។ កុមារ ីច្រើនជាង ១ ភាគ ១០ (១១,៤%)
និ ងកុ មារាស្ទើ រតែ ១ ភាគ ៥ (១៨,៧%) បានប្រាប់ អ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ។ មិ នមានកុ មារ ី ឬកុ មារាណាម្នា ក់ បានប្រាប់ ស្វាមី
ឬភរយា
ិ របស់ ខលួ្នឡ�ើ យ ដោយសារតែ អ្នកតបសម្ភាសន៏ តិ ចតួ ចបំ ផុត អាយុ ចាប់ ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថាមាន

ទំនាក់ទំនងស្នេហា។ កុមារ ីស្ទើរតែ ១ក្នុងចំណោម ២០ (៤,៩%) បានប្រាប់នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត ក្រៅពីបុគ្គលដែលមានរ�ៀបរាប់។
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៤២.៤
៣០.៤

៤០
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១៨.៧
១១.៤

៣០
២០

៤.៩

១០
០

�ន��ប់នរ����ក់
អំពីឧប��ត�ិេហតុអំេពើ
ហិង��ផ��វ�យ
�សី

�ន��ប់
�ច់�តិ

�ន��ប់េ�ដល់
អ�កផ�ល់េស� ឬ����ធរ

�បុស

�សី

�ន��ប់
មិត�ភក�ិ

០.០

�ន��ប់
អ�កដ៏ៃទេផ��ងេទៀត

�បុស

ចំណាំ ៖ ក្រាហ្វិកនេះបង្ហាញពីស្រ្តី និងបុរសទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ក្នុងកូឡោនពណ៌ខ�ៀវ
និងផ្កា ឈូក។ កូឡោនពណ៌ក្រហម និងពណ៌ប្រផេះ គឺជាសំណុំរងនៃតួលេខពណ៌ខ�ៀវ និងផ្កា ឈូកដំបូង និងបង្ហាញពីបុគ្គលដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍បានប្រាប់ពីហេតុការណ៍នេះ
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីករណីក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។

ក្រាហ្វិក ១០.៦ ៖ ការបង្ហាញពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួល

រងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៣) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណា

ចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

១០.៥ ការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
	ក្រាហ្វិក ១០.៧ បង្ហាញថា ស្រ្តីតិចជាង ១ ភាគ៣ និងបុរស ១ ភាគ ៨ បានស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សា
ផ្លូវកាយក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ស្រ្តី ៣១,១%

និងបុរស ១៣,៥%)។ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលស្វែងរកជំនួយ មានស្រ្តី និងបុរសច្រើនជាង ៤ ភាគ ៥ បានស្វែងរកជំនួយ
ពីសាច់ញាតិ (ស្រ្តី ៨៣,៧% និងបុរស ៨៥,៣%)។ ស្រ្តី តិចជាង ១ ភាគ ៣ (២៨%) និងបុរសតិចជាង ១ ភាគ ៣ (៣១,៣%)
បានស្វែងរកជំនួយពីអ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ។ ស្រ្តី ១ ភាគ ៥ និងបុរស ១ ភាគ ៤ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើ
ហិង្សាផ្លូវកាយ និងស្វែងរកជំនួយ បានស្វែងរកជំនួយពីមិត្តភក្តិ (ស្រ្តី ២០,១% និងបុរស ២៥,៥%)។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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២០.១

២៥.៥
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១.៤
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�នែស�ងរកជំនួយពី �នែស�ងរកជំនួយ �នែស�ងរកជំនួយពី �នែស�ងរកជំនួយ
ពី�ច់�តិ
ពីមត
ិ �ភក�ិ
អ�កផ�ល់េស� ឬ����ធរ
នរ����ក់ប���ប់ពីទទួល
រងអំេពើហិង��ផ��វ�យ
�សី

�បុស

�សី

០.០

�នែស�ងរកជំនួយ
ពីអ�កដ៏ៃទេផ��ងេទៀត

�បុស

ចំណាំ ៖ ក្រាហ្វិកនេះបង្ហាញពីស្រ្តី និងបុរសទាំងអស់អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក្នុងកូឡោនពណ៌ខ�ៀវ និងផ្កា ឈូក។
កូឡោនពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ប្រផេះគឺជាសំណុំរងនៃតួលេខពណ៌ខ�ៀវនិងផ្កា ឈូកដំបង
ូ និងបង្ហាញពីបុគ្គលដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍បានស្វែងរកជំនយ
ួ ក្ងចំ
នុ ណោមស្រ្តីនិងបុរសដែលបាន
ស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ។

ក្រាហ្វិក ១០.៧ ៖ ការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែល

បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៤) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្ស

វ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

ក្នុងចំណោមកុមារប្រុស-ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ កុមារ ីតិចជាង ១ ភាគ ៤
និងកុមារា ១ ភាគ ៨ បានស្វែងរកជំនួយពីអ្នកផ្សេង (កុមារ ី ២២,៨% និងកុមារា ១២,៤%) (ចំណាំ ៖ ក្រាហ្វិកនេះបង្ហាញពីស្រ្តី
និងបុរសទាំងអស់អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានស្វែងរកសេវានៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ក្នុងកូឡោនពណ៌
ខ�ៀវ និ ងផ្កា ឈូក។ កូ ឡោនពណ៌ក្រហម និ ងពណ៌ប្រផេះ គឺ ជាសំ ណុំរងនៃតួ លេខពណ៌ខ�ៀវ និ ងផ្កា ឈូកដំ បូង និ ងបង្ហាញពី
បុគ្គលដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍បានស្វែងរកជំនួយ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សា
ផ្លូវកាយ ក្រាហ្វិក ១០.៨) បង្ហាញពីកុមារាដែលតិចជាងកុមារ ីក្នុងការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។ ក្នុង

ចំណោមកុមារប្រុស-ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលបានស្វែងរកសេវា កុមារ ី និងកុមារ ីភាគច្រើនបានស្វែងរកជំនួយពី

សាច់ញាតិ (កុមារ ី ៦៩,២% និងកុមារា ៧៥,៩%)។ កុមារ ី និងកុមារាស្ទើរតែ ១ ភាគ៣ បានស្វែងរកជំនួយពីមិតភ
្ត ក្តិ (កុមារ ី ៣២,៩%
និងកុមារា ៣១,៤%)។ កុមារ ី និងកុមារាតិចជាង ១ ភាគ ២០ បានស្វែងរកជំនួយពីអ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ (កុមារ ី ១៥,៦%
និងកុមារា ១៨,៧%)។ មិនមានកុមារ ី ឬកុមារ ីណាម្នា ក់បានស្វែងរកជំនួយពីស្វាមី ឬប្រពន្ធ ឬដៃគូរបស់ខលួ្នឡ�ើយ ដោយសារតែ

អ្នកតបសម្ភាសន៏ តិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងក្រុមអាយុនេះ ដែលបានរាយការណ៍ពីការមានទំនាក់ទំនងស្នេហា។
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១០០
៩០

៧៥.៩
៦៩.២

៨០

�គរយ (%)
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៦០
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៣០

២០

៣២.៩
៣១.៤
១៨.៧
១៥.៦

២២.៨
១២.៤

៣.៥

១០

០.០ ០.០

០

�នែស�ងរកជំនួយពី ពី�ច់�តិ
នរ����ក់ប���ប់ពីទទួល
រងអំេពើហិង��ផ��វ�យ
�សី

�បុស

ពីប�ី �បពន� មិត��បុស ពីអ�កផ�ល់េស�
មិត��សី ឬៃដគូេស��
ឬ����ធរ
�សី

ពីមិត�ភក�ិ

0.0

ពីអ�កដ៏ៃទេទៀត

�បុស

ចំណាំ ៖ ក្រាហក
្វិ នេះបង្ហាញពីស្រ្តី និងបុរសទាំងអស់អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានស្វែងរកសេវានៅពេលក�ើតមានអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយ ក្នុងកូឡោនពណ៌ខ�ៀវ និងផ្កា ឈូក។
កូឡោនពណ៌ក្រហម និងពណ៌ប្រផេះ គឺជាសំណុំរងនៃតួលេខពណ៌ខ�ៀវ និងផ្កា ឈូកដំ បូង និ ងបង្ហាញពីបុគ្គលដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍ បានស្វែងរកជំ នួយក្នុងចំ ណោមស្រ្តី និ ង
បុរសដែលបានស្វែងរកជំ នួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។

ក្រាហ្វិក ១០.៨ ៖ ការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ  រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបាន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៤) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

១០.៦ មូលហេតុនៃការមិនស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
	ក្រាហ្វិក ១០.៩ និងឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៥ បង្ហាញពីមូលហេតុដែល អ្នកតបសម្ភាសន៏ មិនបានស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើ

តមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។ ស្រ្តី និងបុរសច្រើនជាងពាក់កណ្តា លអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

្ (ស្រ្តី ៥៦,៨% និង
មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មិនបានស្វែងរកជំនួយឡ�ើយ ដោយសារតែពួកគេយល់ថា ការណ៍នេះជាកំហុសរបស់ខលួន

បុរស ៥២,៧%)។ ស្រ្តីស្ទើរតែ ១ ភាគ ១០ (៩,៨%) និងបុរស ១ ភាគ ៩ (១១,៣%) មិនយល់ថា អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយចោទជាបញ្
ហា
នោះទេ។ ទោះជាយ៉ា ងណា ស្រ្តី ១ ភាគ ១០ (៩,៤%) និងបុរស ៧% (៧,១%) យល់ថា ការស្វែងរកសេវាជារ�ឿងគ្មានប្រយោជន៍

ហ�ើយស្រ្តី ៦,៦% និងបុរស ៩% មិនបានស្គាល់កន្លែងដែលត្រូវស្វែងរកសេវាជំនួយឡ�ើយ។
ស្រ្តីមានភាពភ័ យខ្លា ចខ្លា ំ ងជាងបុរសចំ ពោះការបង្កអំព�ើ ហិង្សាកាន់ តែច្រើនឡ�ើ ង

ឬការបង្កជាបញ្
ហា

នៅពេលស្វែងរក

ជំនួយ (ស្រ្តី ៥,៣% និងបុរស ១,៧%)។ ស្រ្តីច្រើនគេចវេសពីការស្វែងរកជំនួយ ធ�ៀបនឹងបុរស ដោយសារតែស្រ្តីមិនចង់ឲ្យជន

ប្រព្រឹត្តិមានបញ្
ហា (ស្រ្តី ២,៦% និងបុរស ៣,៥%)។ ស្រ្តី និងបុរសក្នុងសមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នា មានភាពភ័យខ្លា ចចំពោះ

ការស�ើចចំអក (ស្រ្តី ២,៦% និងបុរស ២,៤%) ឬមិនបានស្វែងរកជំនួយឡ�ើយដោយសារតែពួកគេយល់ថាជាភាពអាម៉ា ស់ (ស្រ្តី
២,១% និងបុរស ២,៨%)។
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៧.១
៩.៤

�ន�រម�ណ៍����ន�បេ�ជ៍
មិន�នគិត��គឺ�ប���

១១.៣
៩.៨

មិនចង់ឲ��អ�ករ�េ�ភបំ�ន�នប���

៣.៥
២.៦

�ន�រម�ណ៍��កំហុសរបស់ខ�នឯង
ភ័យ���ចេគចំអក

៥២.៧
៥៦.៨

�ន�រម�ណ៍េអៀន���ស

១.៧

ភ័យ���ចនឹងេកើត�នហិង�� ឬ�នប���បែន�មេទៀត

៥.៣
៩.០
៦.៦

មិនដឹង�ត�វេ�ទីកែន�ង�
០

១០

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

៧០

៨០

៩០

១០០

�គរយ (%)
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ១០.៩ ៖ មូលហេតុនៃការមិនស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់

២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៥) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

អ្នកតបសម្ភាសន៏ភាគច្រើនអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បាននិយាយ

ថា ឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គលគឺជាមូលហេតុនៃការមិនស្វែងរកជំនួយ (ក្រាហ្វិក ១០.១០) ៖ ស្រ្តី ៨៣,១% និងបុរស ៨១,៥%។ ឧបសគ្គ
កម្រិតរចនាសម្ព័ន្ធបានរារាំងស្រ្តី ៨,៣% និងបុរស ១១,៩% ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំមិនឲ្យស្វែងរកជំនួយ ចំណែក

ឧបសគ្គកម្រិតទំនាក់ទំនង បានរារាំងស្រ្តី ៨,៤% និងបុរស ៦,៤% មិនឲ្យស្វែងរកជំនួយ។

១០០
៩០

៨៣.១ ៨១.៥

៨០

�គរយ (%)

៧០
៦០
៥០
៤០

៣០
២០

៨.៤

១០
០

ឧបសគ���ល់ខ�ន

៨.៣

៦.៣

ឧបសគ�ែផ�កទំ�ក់ទំនង
�សី

១១.៩

ឧបសគ�ែផ�ករច�សម័�ន�

០.៣

០.២

កំរ�តឧបសគ�េផ��ងេទៀត

�បុស

ក្រាហ្វិក ១០.១០ ៖ ឧបសគ្គរារាំងការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ   រាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់

២៤ ឆ្នាំ  ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព  (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៦) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើ

កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

កុមារ ី និងកុមារាច្រើនជាងពាក់កណ្តា លអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយបាននិយាយ

ថា ពួកគេមិនបានស្វែងរកជំនួយឡ�ើយ ដោយសារតែយល់ថា បញ្
ហា នេះគឺជាកំហុសរបស់ពួកគេ (កុមារ ី ៥៩,១% និងកុមារា

៥៧,៣%) (ក្រាហ្វិក ១០.១១) (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៥)។ មានកុមារា (១១,៨%) ច្រើនជាងកុមារ ី (៨,៧%) ដែលយល់ថា អំ

ព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែលក�ើតមានចំពោះខ្លួនមិនចោទជាបញ្
ហា ឡ�ើយ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

មូលហេតុផ្សេងទ�ៀតនៃការមិនស្វែងរកជំនួយ

រួមមានការ
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មិនស្គាល់កន្លែងដែលត្រូវស្វែងរកជំនួយ (កុមារ ី ៥,៣% និងកុមារា ៧,៨%) ការយល់ថាជាភាពអាម៉ា ស់ (កុមារ ី ៦,១% និងកុមារា

៥,៧%) ការភ័ យខ្លា ចគេស�ើចចំ អក (កុ មារ ី ៤,៧% និ ងកុ មារា ២,៩%) ការយល់ថា ការស្វែងរកសេវាជារ�ឿងគ្មានប្រយោជន៍
(កុមារ ី ៤,៨% និងកុមារា ២,៣%) ការមិនមានអ្នកជួយពួកគេក្នុងការស្វែងរកជំនួយ (កុមារ ី ២% និងកុមារា ២,២%) ការមិនចង់

ឲ្យជនល្មើសមានបញ្
ហា (កុមារ ី ២,១% និងកុមារា ៤,៤%) ការភ័យខ្លា ចថា ការស្វែងរកជំនួយអាចបង្កអំព�ើហិង្សាច្រើនឡ�ើង ឬបង្ក
ជាបញ្
ហា (កុមារ ី ៣% និងកុមារា ១,៣%) ការពឹងផ្អែកល�ើជនល្មើស (កុមារ ី ០,៧% និងកុមារា ០,៤%) ឬការមិនចង់បាន ឬមិន

ត្រូវការសេវា (កុ មារ ី ១,៦% និ ងកុ មារា ០,៩%)។ មានតែស្រ្តីប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍ថា ពួ កគេមិ នបានស្វែងរកសេវា
ដោយសារតែខ្លា ចគេបោះបង់ ចោល (ស្រ្តី ០,៨%) ហ�ើ យមានតែបុរសប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍ថា ពួ កគេយល់ ថារងការ

គំរាមកំហែង ឬត្រូវបានគេគំរាមកំហែង (បុរស ០,៥%) ឬក៏សេវានោះនៅឆ្ងាយពេក (បុរស ០,៤%)។
២.៣
៤.៨

�ន�រម�ណ៍����ន�បេ�ជន៍

១១.៨
៨.៧
៤.៤
២.១

មិន�នគិត��គឺ�ប���
មិនចង់ឲ��អ�ករ�េ�ភបំ�ន�នប���
�ន�រម�ណ៍��កំហុសរបស់ខ�នឯង
ភ័យ���ចេគចំអក
�ន�រម�ណ៍េអៀន���ស
ភ័យ���ចនឹងេកើត�នហិង�� ឬ�នប���បែន�មេទៀត
មិនដឹង�ត�វេ�ទីកែន�ង�
០

២.៩
៤.៧
៥.៧
៦.១
១.៣
៣.០
៧.៨
៥.៣

១០

២០

៥៧.៣
៥៩.១

៣០

៤០

៥០

៦០

៧០

៨០

៩០

១០០

�គរយ (%)
�បុស

�សី

ក្រាហ្វិក ១០.១១ ៖ មូលហេតុនៃការមិនស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៥) - ការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវថ្ក
នា ជា
់ តិសព
តី្ អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ និងមនុសស្ វ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣។
	ស្រដ�ៀងគ្នានឹងក្រុមអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ កុមារប្រុស-ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំមានទំនោរខ្លា ំងក្នុងការ
រាយការណ៍ពីឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គល ដែលបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យស្វែងរកជំនួយ (កុមារ ី ៨៦,១% និងកុមារា ៨២,៧%) (ក្រាហ្វិក

១០.១២)។ កុមារ ីប្រមាណ ៧,៤% និងកុមារា ១ ភាគ ១០ (១០,៤%) អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ពីឧបសគ្គ
កម្រិតរចនាសម្ព័ន។
្ធ មានកុមារ ី និងកុមារាក្នុងសមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នា (៦,៦%) បានរាយការណ៍ពីឧបសគ្គកម្រិតទំនាក់ទំនង

ដែលបានរារាំងមិនឲ្យពួកគេស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។

១០០
៩០

៨៦.១

៨២.៧

៨០

�គរយ (%)

៧០
៦០
៥០
៤០

៣០
២០

៦.៦

១០
០

ឧបសគ���ល់ខ�ន

៧.៥

៦.៦

០.០

ឧបសគ�ែផ�កទំ�ក់ទំនង
�សី

១០.៤

ឧបសគ�ែផ�ករច�សម័�ន�

០.៣

ឧបសគ�េផ��ងេទៀត

�បុស

ក្រាហ្វិក ១០.១២ ៖ ឧបសគ្គដែលរារាំងការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយកុមារ អាយុពី  ១៣ ដល់

១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៦) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

116

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ឥរិយាបថក្នុងការស្វែងរកសេវា
ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពជាមួយកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងស្តីពីអំព�ើហិង្សា
កុមារបាននិយាយពីមូលហេតុដែលពួកគេមិនប្រាប់ដល់អ្នកដទៃ ជាពិសេស មនុស្សពេញវ័យពីអំព�ើហិង្សាដែលក�ើតមានល�ើ

ពួកគេ  ឬ ដែលពួកគេបានម�ើលឃ�ើញ។ មូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រី និងយុវនារីមិនបង្ហាញ ឬ ស្វែងរកជំនួយ

គឺការខ្លាចគេស្តីបន្ទោសដោយសារតែការនិយាយដ�ើមអ្នកដទៃ  (“ធ្វើខ្លួនឲ្យល្អជាមុនសិន” [មុននឹងនិយាយមិនល្អពីអ្នកដទៃ])
និងការប្រាប់កុំឲ្យខ្វល់ពីរ�ឿងអ្នកដទៃ។

ការនិយាយពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពិតជាមានការលំបាក ដោយសារតែមនុស្សពេញវ័យ

អាចនឹងយល់ថា ស្រ្តីមិនគួរនិយាយពីរ�ឿងរ៉ាវផ្លូវភេទឡ�ើយមិនថាក្នុងបរិបទណាក៏ដោយ។ ក្មេងប្រុសៗបាននិយាយថា ពួកគេ

មិ ន បាននិ យា យប្រាប់  ន រណាម្ នា ក ់ ជា ក់ លា ក់ ព ីរ�ឿងទាំ ង នេះទេពីព្រោះតែខ្ មា ស ់ អ� ៀនខ្ លា ំ ង ពេក។ គេមានអារម្ម ណ ៍ ថា វាគ្ មាន

ប្រយោជន៏អ្វីសោះ ព្រោះតែគ្មាននរណាអាចជួយដោះស្រាយរ�ឿងរ៉ាវរបស់គេបាន  ហ�ើយក៏បារម្ភមានគេចោទប្រកាន់ថានិយាយ
ខ្សឹបខ�្សៀវរ�ឿងរបស់មនុស្សធំ។

កុមារាជំទង់ៗ

បានរអ៊ូរទាំពីភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងចំណាត់ការរបស់មន្រ្តីនគរបាល និង

តុលាការ ដែលមិនល�ើកទឹកចិត្តពួកគេក្នុងការរាយការណ៏ ក៏ដូចជា  ស្វែងរកជំនួយ។ កុមារាទំនងជានិយាយចំៗ ជាងកុមារី

អំពីថាពួកគេមិនបាននិយាយ និងមិននិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ពីអំព�ើហិង្សាដែលបានក�ើតឡ�ើង។ ក្នុងករណីក�ើតមានអំព�ើ
ហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរ ក្មេងស្រីមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និយាយថា ពួកគេបានស្គាល់ខ្សែទូរស័ព្ធបន្ទាន់ដែលពួកគេអាចស្វែងរកជំនួយ។
			

“ខ្ ញុំ ម ិ ន បាននិ យា យប្រាប់ ន រណាម្ នា ក ់ ទ េ ពីព្រោះខ្ ញុំខ ្ លា ច គេថាក្មេងៗ និ យា យខ្ ស ឹ ប ខ�្ ស ៀវរ�ឿងរបស់ ម នុ ស ្ ស ធំ ”آ

			

“ប�ើខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេ  ខ្ញុំបារម្ភថាគេនឹងនិយាយប្រាប់អ្នកផ្សេងទ�ៀត” កិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមកុមារា  អាយុពី 

			

“និយាយប្រាប់មយ
តា្
ប៉ន្តែម
ុ
យ
តា្ មួយចំននខ
ួ
ច
លា្ បាក់មខ
ុ ហ�ើយក៏ឲយ្ ជនល្មើសបន្តប្រព្រឹត្តមនល
ិ
ល្អ �ើកមា
ុ រផ្សេងទ�ៀត”آ

			

			

កិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមកុមារាអាយុ ១៣-១៥ ឆ្នាំ ពីខេត្តកំពត
១៣-១៥ ឆ្នាំពីខេត្តស�ៀមរាប

			 ក្រុមពិភាក្សាជាមួយក្រុមស្រ្តីអាយុពី ១៨-២៤ ឆ្នាំ ពីរាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកចូលរួមត្រូវបានសួរថាត�ើពូកគេចង់ឲ្យអ្នកណាជួយ ក្នុងហេតុការណ៏ជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា ក្នុងនោះក្រុមក្មេងស្រីបាននិយាយថា

ពួកគេនឹងរកជំនួយពីសមាជិកគ្រួសារជាពិសេសឪពុកម្តាយ និងបងប្អូនបង្កើត មិត្រភក្តិ និងមន្រ្តីអាជ្ញាធរ ដូចជាប្រធានភូមិ
ប្រធានឃុំ និងគ្រូបង្រៀនដែលគេទុកចិត្តបាន។

កុមារាទំនងជានិយាយចំៗជាងកុមារីអំពីថាពួកគេមិនបាននិយាយ និងមិន

និយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ពីអំព�ើហិង្សាដែលបានក�ើតឡ�ើង ហ�ើយឆ្លើយនឹងសំណួរថា ពួកគេរកអ្នកណាដ�ើម្បីជួយនៅពេល
មានអំព�ើហិង្សា នោះគេបាននិយាយពីសមាជិកគ្រួសារដែលមានវ័យចំណាស់ជាង និងមិត្រភក្តិ នគរបាល  អង្គការកាពារកុមារ

ប្រធានភូមិ និងប្រធានឃុំ។

ជារួម កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យគួរទៅរកអាជ្ញាធរ ដូចជា ប្រធានភូមិ ឬមេឃុំ ឬនគរបាលមូលដ្ឋានដ�ើម្បីចាត់វិធានការ។

ទោះជាយ៉ាងណា  ភាពស្មុគស្មាញនៃការជំរុញក្នុងសហគមន៍ និងរវាងប្តី/ប្រពន្ធ

ក្នុងករណីក�ើតមានអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

តែងតែបញ្ចៀសការអនុវត្តក្នុងសំណាញ់ច្បាប់។ ពេលខ្លះស្រ្តីដែលរងការវាយដំពីស្វាមី  អាចនឹងប្តូរគំនិតអំពីការដាក់ពាក្យបណ្តឹង
ឬក៏ជនបង្កជាបុរសអាចនឹងសូកប៉ាន់តុលាការដ�ើម្បីគេចពីការកាត់ទោស។

កុមារនិយាយថា

ឧទាហរណ៍ដំបូងអាចក�ើតមាន

ឡ�ើងច្រើនដងក្នុងសហគមន៍ និងធ្វើឲ្យនគរបាលយល់ថាចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ និងចាប់ផ្តើមលែងសូវខ្វាយខ្វល់នឹងការ

រាយការណ៍ពីករណីអំព�ើហិង្សា។ ករណីអំព�ើហិង្សាដែលក�ើតមានជាល�ើកទីពីរ បានធ្វើឲ្យសមាជិកសហគមន៍ន�ឿយណាយ
និងភ័យខ្លាចមិនហ៊ានរាយការណ៍ពីជនដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា ក្នុងករណីដែលជនទាំងនោះមិនត្រូវបានកាត់ទោស ហ�ើយពួក

គេនឹងសងសឹកចំពោះអ្នកដែលបានរាយការណ៍។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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“នៅជាប់នឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ  បុរសជាប្តីនៅពេលស្រវឹងចូលចិត្តវាយប្រពន្ធរបស់គាត់។ ទោះជាមិនមានរ�ឿងអ្វីក៏ដោយ

			គាត់នៅតែវាយប្រពន្ធគាត់នៅផ្ទះ។ ម្តាយរបស់គាត់ក៏កាន់ជ�ើងគាត់ដែរ ហ�ើយគាត់បានគម្រាមថាកុំឲ្យនិយាយ

			រ�ឿងនេះប្រាប់ម្តាយ។ នៅចំពោះមុខម្តាយ គាត់និយាយល្អណាស់ តែតាមពិតគាត់បានវាយប្រពន្ធរបស់គាត់

			យ៉ ា ង ខ្ លា ំ ង ។ ប្រពន្ធ រ បស់ គា ត់ បា នយំ  ន ិ ង រត់ ម កពួន ក្ នុ ងផ្ទះរបស់ ខ ្ ញុំ  ហ�ើ យ ខ្ ញុំ បា ននិ យា យរ�ឿងនេះបា្រប់ គេ ។

			គេបានសួរបុរសជាប្តីថាបានវាយប្រពន្ធ ឬ អត់ គាត់ឆ្លើយថាអត់ទេ បន្ទាប់មកសួរប្រពន្ធទ�ៀត គាត់ក៏ឆ្លើយថា
			

អត់ដែរ”  ក្រុមពិភាក្សាជាមួយ ក្រុមបុរសអាយុ ពី ១៨-២៤ ឆ្នាំ មកពីខេត្តកំពត។

នៅពេលមានការសាកសួរពីអ្វីដែលកុមារត្រូវការ ឬ ចង់បាន នៅពេលទទួលរងអំព�ើហិង្សា ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសនិយាយថា

ពួកគេចង់ទទួលបានអារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពម្តងទ�ៀត ពោលគឺ ពួកគេចង់បានភាពកក់ក្តៅ និងការល�ើកទឹកចិត្តដោយមានការ
គាំទ្រពីឪពុកម្តាយបងប្អូន  មិត្តភក្តិ និងអាជ្ញាធរ។ កុមារចង់ឲ្យមានអ្នកខ្វាយខ្វល់។ នៅទីបញ្ចប់ កុមារមិនចង់ទទួលរងអំព�ើ

ហិ ង ្ សា ពី ដ ំ ប ូ ង ឡ�ើ យ ។ កុ មា រចង់ បា នការយល់ ច ិ ត ្តជាជាងការស្ តី ប ន្ទោស និ ង ការវាយតម្លៃពី ឪ ពុ ក ម្ តា យ ។ កុ មា រចង់ ឲ ្ យ

នាយកសាលា និង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ពិនិត្យឡ�ើងវិញល�ើវិន័យក្នុងសាលា និងផ្លាស់ប្តូរការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅជាការផ្តល់ដំបូន្មាន 
និងការគាំទ្រ។ កុមារចង់ឲ្យលោកគ្រូ អ្នកគ្រូល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ។

ប្រភពព័ត៌មាន: ក្រសួងកិច្ចការនារី, អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា។ គំហ�ើញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា  ឆ្នាំ២០១៣:
ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព។ កម្ពុជាៈ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៤។

ប្រអប់ទី១០.១ ៖ ឥរិយាបថក្នុងការស្វែងរកសេវា
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វគ្គទី ១១ ៖ ផលប៉ះពាល់លើសុខភាពពីអំពើ

រំលោភបំពាន និងអំពើហិង្សាពីកុមារភាព
របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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១១.	ផលប៉ះពាល់ល�ើសុខភាព ពីការរំលោភបំពាន និងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព
ខ្លឹមសារសង្ខេប
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
•

ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ ទំនងជាមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត 

•

បុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាពទំនងជាមានរោគសញ្ញាជំងឺ

ជាងស្រ្តីដែលមិនទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។

កាមរោគ ជាងបុរសដែលមិនទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
•

ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព ទំនងជាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល 

ជាងស្រ្តីដែលមិនបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្តមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត និងមានរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគជាង
ស្រ្តីដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។

•

បុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ទំនងជាផឹកស្រា ឬជក់បារី

•

មានកុមារីច្រើនជាងពីរដង ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ធ�ៀបនឹងកុមារី

ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃមុន ជាងបុរសដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។

ដែលមិនធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ បានរាយការណ៍ពីរោគវិនិច្ឆ័យ ឬរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគ កាលពី១២ ខែ

មុន (៣០% និង ១៥,៣%)។

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
•

ទាំងស្រ្តី និងបុរសក្នុងក្រុមអាយុទាំងអស់បានបង្ហាញពី បញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តគួរឲ្យកត់សំគាល់។

•

កុមារី និងស្រ្តី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ និង ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព 

ទំនងជាមានការបង្ករបួសស្នាមល�ើខ្លួនឯងដោយចេតនា និងមានរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគ ជាងស្រ្តីដែលមិនទទួលរង
អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។

ផ្នែកនេះរ�ៀបរាប់ពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ស្រ្តី និងបុរសដែលទទួលរង និងមិន

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព។ រោគវ ិនិចឆ័យ
្ និងរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគ ការបង្ករបួស

ស្នាមល�ើខលួនឯង
្
គំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត និងការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត សុខភាពផ្លូវចិត្តកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន និងឥរ ិយាបថសុខភាព

ដូចជា ការផឹកស្រា ការជក់បារ ី និងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ថ្ងៃមុន ត្រូវបានដោះស្រាយ។ ការមានផ្ទៃពោះដែលបណ្តា ល

មកពីការរួមភេទបានសម្រេចដោយបង្ខំ ត្រូវបានយកមកវាស់វែងសម្រាប់ស្រ្តី។

១១.១. ផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើសុខភាព
ផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមានល�ើសខ
ុ ភាពដែលវាស់វែងដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសពី
តី្ អំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យ

ក្មេង គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ទាំងសម្រាប់ស្រ្តី និងបុរស (តារាង ១១.១)។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
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ី ព�
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ើ ង
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១១.១.១. ស្រ្តី និងបុរសអាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
តារាង ១១.១ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដែលបណ្តាលមកពីការទទួលរងការរំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៧) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
ថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់សុខភាព

% (៩៥% CI§)

n		

បុរស
% (៩៥% CI§)

n		

សុខភាពផ្លូវភេទ
រោគវិនិច្ឆ័យ/រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន១
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២៧
៥៧២

៥០.៩ (២៩.៩ - ៧១.៩)
៣៥.៦ (៣០.៨ - ៤០.៥)

៣៥
៥៧៧

១៥
២០៣

*
៨៦.៨ (៨២.១ - ៩១.៦)

-

២៧
៥៤០

២៦.៣ (៧.៧ - ៤៤.៨)
៨.៣ (៥.១ - ១១.៥)

៣៥
៥៧៧

២៧
៥៧២

៣៥ (១៣.៩ - ៥៦.១)
៩.៦ (៦.១ - ១៣.១)

៣៥
៥៧៧

២២.៥ (៨.៦ - ៣៦.៤)
៩.៣ (៦.៣ - ១២.៤)

ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

-

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខ្លួនឯងដោយចេតនា
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១៦ (១.៧ - ៣០.៣)
៦.៣ (៣.៨ - ៨.៨)

ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៥.៦ (០.០ - ១៣.៦)
២.៣ (០.៦ - ៤)

ធ្លាប់បន
៉ុ ប៉ងធ្វើអត្តឃាត 2
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

*
៤៥

*
៤៦.៧ (៣០.៥ - ៦២.៩)

២៦
៥៤០

៥៤.១ (៣៥.៥ - ៧២.៦)
៥២.១ (៤៥.៩ - ៥៨.៤)

*
*

*
*

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ផឹកស្រាស្រវឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣៥
៥៥៥

៧២.៣ (៥៦.៩ - ៨៧.៧)
៧៣.៦ (៦៨.៦ - ៧៨.៦)

ជក់បារីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២៧
៥៧២

៤.៥ (០.០ - ១១)
៧.២ (៤.២ - ១០.២)

៣៥
៥៧៨

២៣.៧ (៧.៩ - ៣៩.៤)
៣៥.៨ (២១.១ - ៣០.៤)

២៧
៥៧១

០.០ (០.០ - ០.០)
០.៨ (០ - ១.៥)

៣៥
៥៧៧

៩.៣ (០.០ - ២២.៤)
២.៨ (១.១ - ៤.៥)

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

§
កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
* ទំហំរបស់សែលតិចជាង ២៥
១
រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ
២
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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សុខភាពផ្លូវភេទ
ស្រ្តីពាក់កណ្តា ល (៥០,៩%) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បាន

រាយការណ៍ពីរោគវ ិនិចឆ័យ
្ ឬរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ហ�ើយស្រ្តី ១ ភាគ ៣ ដែលរាយការណ៍ថាមិនបានទទួលរ

ងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (៣៥,៦%) បានរាយការណ៍ពីរោគវ ិនិចឆ័យ
្ ឬរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគ (តារាង ១១.១)។

សំណាកគំ ររូ បស់អ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលបានរាយការណ៍ពីការមានផ្ទៃពោះ ក្នុងចំ ណោមស្រ្តីដែលទទួ លរងការរលោ
ំ
ភ
បំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មិនមានទំហំគ្រប់គ្រាន់កនុងការផ្ត
្
ល់ការប៉ា ន់ប្រមាណដែលគួរឲ្យជ�ឿជាក់បាន ដ�ើម្បីប្រៀបធ�ៀប

នឹ ង អ្ន ក តបសម្ភា សន៍ ដែ លបានរាយការណ៍ ពីការមានផ្ទៃពោះក្នុ ងចំ ណោ មស្រ្តីដែ លមិ ន បានទទួ ល រងការរ លោ
ំ
ភបំ ពា នផ្លូ វភេទ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ។

ក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បុរសប្រមាណ ២២,៥% ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨
ឆ្នាំ និងបុរស ៩,៣% ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ពីរោគវ ិនិចឆ័យ
្ ឬរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី

១២ ខែមុ ន។ គេឃ�ើ ញមានភាពខុ សគ្នាខ្លា ំ ងផ្នែកស្ថិតិរវាងស្រ្តី និ ងបុរសអាយុ ចាប់ ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលមិ នទទួ លរងការ

្
ឬរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគឡ�ើយ កាលពី ១២ខែមុន
រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ដោយបុរសទំនងជាមិនសូវជារាយការណ៍ពីរោគវ ិនិចឆ័យ

ធ�ៀបនឹងស្រ្តី។

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ស្រ្តីច្រើនជាង ១ ភាគ ៤ (២៦,៣%) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨
្
ឆ្នាំ និងស្រ្តី ១ ភាគ ១២ ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (៨,៣%) បានរាយការណ៍ថាបានបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯង

ដោយចេតនា។

	គេឃ�ើ ញមានភាពខុ សប្លែកគ្នាផ្នែកស្ថិតិរវាងការទទួ លរងការរលោ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ មុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និ ងគំ និតចង់ ធ្វើ
ំ

អត្តឃាត (ក្រាហ្វិក ១១.១) ដោយស្រ្តីដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទទំនងជាមានគំនិតតចង់ធ្វើអត្តឃាតច្រើនជាងបីដង
ធ�ៀបនឹង ស្រ្តីត្រឹមតែ ១ភាគ១០ ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (ស្រ្តី ៣៥% និងបុរស ៩,៦%)។ ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨

ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ទំនងមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតច្រើនជា ធ�ៀបនឹងបុរសក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា៖ ស្រ្តីដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវ

ភេទ ទំនងមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតជាង បុរសដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ហ�ើយស្រ្តីដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទក៏មានទំនោរខ្លា ំងល�ើគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតផងដែរ ធ�ៀបនឹងបុរសដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
	ទោះបីជាស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ពីគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើពួកគេ
ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត ឬយ៉ា ងណាក៏ដោយ ប៉ុន្តែគំរនេ
ូ ះមានទំហំតូចពេកមិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលគួរឲ្យដែល

អាចជ�ឿបានបានឡ�ើយ នៅពេលប្រៀបធ�ៀបនឹងអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលរាយការណ៍ថាបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និង

�គរយ (%)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។
១០០
៩០
៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

៣៥.០

៩.៦

�នគំនិតេធើ�អត��ត
���ប់ទទួលរងនូវ�ររ�េ�ភបំ�នផ��វេភទ

មិន���ប់ទទួលរងនូវ�ររ�េ�ភបំ�នផ��វេភទ

ក្រាហ្ក
វិ ១១.១ ៖ គំនត
ិ ចង់ធ្វអ
ើ ត្តឃាតដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្វលូ ភេទពីកមា
ុ រភាព រាយការណ៍ដោយស្រ្អា
តី យុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្ំនា
(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៧) - ការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវថ្ក
នា ជា
់ តិសព
តី្ អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ និងមនុសស្ វ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ភាគ

ស្រ្តីច្រើនជាងពាក់កណ្តា ល (៥៣,៩%) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងស្រ្តី ៤

១០

(៤៣,៩%)

ដែលបានរាយការណ៍ថាមិនធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

បានរាយការណ៍ពីបញ្
ហា វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្ត

កម្រិតស្រាលកាលពីខែមុន ដោយប្រើប្រាស់រង្វា ស់ K6១0 (ក្រាហ្វិក ១១.២)។ ក្នុងអំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃដូចគ្នា ស្រ្តីប្រមាណ ១២,៧%
អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងស្រ្តីប្រមាណ ៦,៩% ដែលមិនធ្លាប់ទទួល

ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូ្វចិ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។ ទោះបីជាមានភាពខុ សគ្នារវាងការប៉ា ន់ប្រមាណនេះក៏ ដោយ
រងការរលោ

ប៉ុន្តែមិនមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិឡ�ើយ។
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���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ
ក�មិតធ�ន់ធ�រ
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ក្រាហ្វិក ១១.២ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយ

ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៧) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

	បុរស ១ ភាគ ៦ (១៦%) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងបុរស

១ ភាគ ១៥ (៦,៣%) ដែលមិនធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្វភេទ
បានរាយការណ៍ថាបានបង្ករបួសស្នាមល�ើខនឯងដោយចេតនា។
លូ
លួ្
	បុរសច្រើនជាង ១ ភាគ ២០ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (៥,៦%) និងបុរស ២,៣% ដែលមិន

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ពីគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត។ ទោះបីជាមានការប្រមូលទិន្នន័យ

ពាក់ព័នន
្ធ ឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ក្នុងនោះ ចំណោមអ្នកដែលមានគំនិតធ្វើអត្តឃាត
គេមិ នមានទំ ហំគំរគ្រប
់គ្រាន់ ដ�ើម្បីគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចជ�ឿបាន ស្តីពី ភាពពាក់ ព័ន្ធជាមួ យការរលោ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ
ូ
ំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ។

ក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាលមិនមានភាពពាក់ព័ន្ធខ្លា ំងជាមួយនឹងការទទួលរ
ងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ។ បុរសប្រមាណ ៣៨.០% ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងបុរស

៣២,៤% ដែលមិនធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល (ក្រាហ្វិក ១១.៣)។ បុរស

៤,២% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងបុរស ៣,៨% ដែលមិនទទួលរង

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។

សុខភាពផ្លូវចិត្តកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុនត្រូវបានវាស់វែងដោយប្រើប្រាស់រង្វា ស់ Kessler Psychological Distress (K6) ដែលរួមមានសំណួរចំនួន ៦ សម្រាប់វាយតម្លៃពីស្ថានភាព
ផ្លូវចិត្តទូទៅរបស់មនុស្សម្នា ក់ ក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយ។ ចម្លើយសម្រាប់សំណួរនីមួយៗ ត្រូវបានផ្តល់ពិន្ទុចន្លោះពី ០ (មិនមាន) និង ៤ (គ្រប់ពេល) និងត្រូវបានបូកសរុបជា
	ពិន្ទុសរុបចន្លោះពី ០ ទៅ ២៤។ ពិន្ទុចន្លោះពី ៥ ទៅ ១២ បង្ហាញពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល ចំណែកពិន្ទុចាប់ពី ១៣ ឡ�ើងទៅ បង្ហាញពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។
១០

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ក្រាហ្វិក ១១.៣ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព រាយការណ៍ដោយបុរស

អាយុចាប់ពី  ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៧) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀនមិនមានភាពពាក់ព័នខ្លា
្ធ ំងជាមួយនឹងការ
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ។
ស្រ្តីជាងពាក់កណ្តា លដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា ខ្លួន
បានផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (៥៤,១% និង ៥២,១%)។ ស្រ្តី ១ ភាគ ២០ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុន

អាយុ ១៨ និងស្រ្តី ១ ភាគ ១៣ ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ថា ខ្លួនបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
(៤,៥% និង ៧,២%)។ មិនមានស្រ្តីណាម្នា ក់ដែលបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
និងស្រ្តី ០,៨% ដែលមិនធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន

កាលពី ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកទេ។

	បុរសស្ទើរតែ ៣ ភាគ ៤ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរង ឬមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨

បានរាយការណ៍ថា ខ្លួនបានផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (៧២,៣% និង ៧៣,៦%)។ បុរសស្ទើរតែ ១ ភាគ ៤ ដែលទទួលរង
ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ និងបុរស ១ ភាគ ៣ ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ថា ខ្លួន

បានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (២៣,៧% និង ៣៥,៨%)។ មានភាពខុសគ្នាផ្នែកស្ថិតិរវាងស្រ្តី និងបុរស ដែលមិនទទួលរងការ

រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការជក់បារ ី ដោយមានបុរសច្រើនជាងស្រ្តីរាយការណ៍ថា ពួកគេបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។

បុរស ៩,៣% ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងបុរស ២,៨% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភ

បំពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ថាពួកគេបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។
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១១.១.២ កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
តារាង ១១.២ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដែលបណ្តាលមកពី

ការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារប្រុស-ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ 

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៨) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់សុខភាព

% (៩៥% CI§)

n		

បុរស
% (៩៥% CI§)

n		

សុខភាពផ្លូវភេទ
រោគវិនិចឆ័យ
្ /រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន 1
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១
៤៩០

៤៨.៣ (២៦.៥ - ៧០.២)
២២.៦ (១៧.៩ - ២៧.៤)

៣២
៦០៧

២៣.៦ (៨.៤ - ៣៨.៧)
៤.៨ (២.៦ - ៧.០)

-

-

ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣
៨

*
*

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខ្លួនឯងដោយចេតនា
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១
៤៩១

៩.៦ (០.០ - ២១.១)
៣.៩ (២.២ - ៥.៧)

៣២
៦០៩

៧.៦ (០.០ - ១៧)
២.៣ (១.០ - ៣.៥)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១
២៨៨

១៥.៣ (៩.៧ - ២០.៩)
៥.៦ (២.១ - ៩.១)

៣៣៣
២៨០

៣ (០.៤ - ៥.៦)
១.៨ (០.០ - ៣.៩)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

*
*

ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត 2

*
*

*
*

*
*

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ផឹកស្រាស្រវឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣០
៤៦២

៤៤.១ (២១.៣ - ៦៦.៩)
៥១.៤ (៤៥.៣ - ៥៧.៦)

៣២
៥៨១

៤៨.៩ (៣១.៥ - ៦៦.៣)
៤៣.៤ (៣៨.១ - ៤៨.៧)

៣១
៤៩០

១.៦ (០.០ - ៤.៨)
១២.៦ (៨.៥ - ១៦.៨)

៣២
៦១០

២៧ (៦.០ - ៤៨.០)
១៤.៨ (១០.៨ - ១៨.៩)

៣១
៤៩០

០.០ (០.០ - ០.០)
០.៣ (០.០ - ០.៨)

៣២
៦០៩

ជក់បារីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

០.០ (០.០ - ០.០)
១.៥ (០ - ៣.១)

§
កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
* ទំហំរបស់សែលតិចជាង ២៥
១
រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ
២

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

125

សុខភាពផ្លូវភេទ
	ទោះបីជាមិនមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិក៏ដោយ ប៉ុន្តែក្មេងស្រីស្ទើរតែពាក់កណ្តា លអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
ិ ិ ចឆ័្យ ឬ រោគសញ្ញាជំ ងឺកាមរោគកាលពី ១២
ដែលទទួ លរងការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ (៤៨,៣%) បានរាយការណ៍ពីរោគវន

ខែមុនធ�ៀបនឹងស្រ្តីច្រើនជាង ១ ភាគ ៥ ដែលមិនបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (២២,៦%) (តារាង ១១.២)។

ំ
សំ ណាកគំ រូរបស់ អ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលបានរាយការណ៍ពីការមានផ្ទៃពោះ ក្នុងចំ ណោមស្រ្តីដែលទទួ លរងការរលោ
ភ
បំពានផ្លូវភេទ មិនមានទំហំគ្រប់គ្រាន់កនុ្ងការផ្តល់ការប៉ា ន់ប្រមាណដែលគួរឲ្យជ�ឿជាក់ ដ�ើម្បីធ�ៀបនឹងអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលបាន
រាយការណ៍ពីការមានផ្ទៃពោះក្នុងចំណោមស្រ្តីដែលមិនបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទឡ�ើយ។

ិ ិ ចឆ័្យ ឬ រោគសញ្ញាជំ ងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុ ន
	គេឃ�ើ ញមានភាពខុ សគ្នាខ្លា ំ ងផ្នែកស្ថិតិកនុ្ងការរាយការណ៍ពីរោគវន

រវាងក្មេងប្រុសអាយុ ចាប់ ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួ លរង និ ងមិ នទទួ លរងការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ (ក្រាហ្វិក ១១.៤)។

ក្មេងប្រុសដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ទំនងមានការរាយការណ៍ពីរោគវ ិនិចឆ័យ
្ ពីជំងឺកាមរោគច្រើនជាង ៤ ដង ធ�ៀបនឹង

ក្មេងប្រុសដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (២៣,៦% និង៤,៨%)។

១០០
៩០
៨០

�គរយ (%)

៧០
៦០
៥០

២៣.៦

៤០

៣០
២០

៤.៨

១០

០
���ប់�នេ�គស��� ឬេ�គវ�និច�័យជំងឺ�មេ�គ
���ប់ទទួលរងនូវ�ររ�េ�ភបំ�នផ��វេភទ

មិន���ប់ទទួលរងនូវ�ររ�េ�ភបំ�នផ��វេភទ

ក្រាហ្វិក ១១.៤ ៖ រោគវិនិច្ឆ័យ ឬរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរាយការណ៍ដោយ

ក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៨) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យ
ក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
	ក្មេងស្រី ១ ភាគ ១០ (៩,៦%) អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងក្មេងស្រី ១ ភាគ

២៥ ដែលបានរាយការណ៍ថាមិនបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (៣,៩%) បានរាយការណ៍ថាបានបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួន
្

ឯងដោយចេតនា។ ក្មេងស្រី ១ ភាគ ៦ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (១៤,៨%) បានរាយការណ៍ថាមានគំនិតចង់ធ្វើ

អត្តឃាត ធ�ៀបនឹងក្មេងស្រី ១ ភាគ ២៩ ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (៣,៤%)។ ទោះបីជាក្មេងស្រី អាយុចាប់ពី ១៣
ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ថាមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើពួកគេធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតក៏ដោយ ប៉ុន្តែ

សំណាកគំរមា
ូ នទំហំតូចពេកមិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណ ដែលអាចជ�ឿបាន នៅពេលធ�ៀបនឹងអ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែល
បានរាយការណ៍ថាបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

	ក្មេងស្រី ៤៧,៩% ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងក្មេងស្រី ២៥,២% ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

(ក្រាហ្វិក ១១.៥) បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល។ ក្មេងស្រី ៨,៥% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលធ្លាប់ទទួលរង
ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីមុន និងក្មេងស្រី ៤,៤% ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ តធ
្ត ន
្ង ់ធរ្ង ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

១០០
៩០
៨០

៤៧.៩

�គរយ (%)

៧០
៦០
៥០
៤០

២៥.២

៣០

២០

៨.៥
៤.៤

១០
០

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ
ក�មិតមធ��ម
���ប់ទទួលរងនូវ�ររ�េ�ភបំ�នផ��វេភទ

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ
ក�មិតធ�ន់ធ�រ
មិន���ប់ទទួលរងនូវ�ររ�េ�ភបំ�នផ��វេភទ

ក្រាហ្វិក ១១.៥ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ដោយក្មេងស្រីអាយុពី  ១៣

ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៨) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

	ក្មេងប្រុស ១ ភាគ ១៣ (៧,៦%) អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងក្មេងប្រុស

២,៣% ដែលបានរាយការណ៍ថាមិ នទទួ លរងការរលោ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ថាបានបង្ករបួ សស្នាមល�ើ ខលួ្នឯងដោយ
ំ

ចេតនា។ ក្មេងប្រុស ១ ភាគ២០ ដែលទទួ លរងការរលោ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ (៥,១%) និ ងក្មេងប្រុស ០,៧% ដែលមិ នទទួ លរងការ
ំ

ភបំ ពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ថាមានគំ និតចង់ ធ្វើអត្តឃាត។ ទោះបីជាក្មេងប្រុសអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបាន
រលោ
ំ

រាយការណ៍ថាមានគំ និតចង់ ធ្វើអត្តឃាតត្រូវបានសាកសួរថា ត�ើ ពួកគេធ្លាប់ ប៉ុ នប៉ងធ្វើ អត្តឃាតក៏ ដោយ ប៉ុន្តែគំ រមា
ូ នទំ ហំតូចពេក

មិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចជ�ឿបាន នៅពេលធ�ៀបនឹងអ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលបានរាយការណ៍ថាបានទទួល
រងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ។

	ក្មេងប្រុស ១៨,៥% ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងក្មេងប្រុស ២២,៥% ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវ

ភេទ (ក្រាហិក
្វ ១១.៦) បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល។ ក្មេងប្រុស ៥,១% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរង

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងក្មេងប្រុស១% ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។

១០០
៩០
៨០

�គរយ (%)

៧០
៦០
៥០
៤០

៣០

១៨.៥
២២.៥
៥.១

២០
១០

១.០

០

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ
ក�មិតមធ��ម
���ប់ទទួលរងនូវ�ររ�េ�ភបំ�នផ��វេភទ

���ប់�ន�រម�ណ៍ ទុក��ព�យ
ក�មិតធ�ន់ធ�រ
មិន���ប់ទទួលរងនូវ�ររ�េ�ភបំ�នផ��វេភទ

ក្រាហ្វិក ១១.៦ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ដោយក្មេងប្រុសអាយុពី ១៣

ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៨) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ក្នុងចំណោមកុមារប្រុស-ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ គេឃ�ើញមានភាពខុសគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍ពីការ
ប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន រវាងក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ទោះបីជាការប្រើប្រាស់

គ្រឿងញ�ៀនមិនមានភាពពាក់ព័ន្ធខ្លា ំងជាមួយនឹងការទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទក៏ដោយ ។

ស្រ្តីប្រមាណ ១ ភាគ ២ ដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ថាបានផឹកស្រាស្រវ ឹង

កាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (៤៤,១% និង ៥១,៤%)។ ស្រ្តីតិចជាង ២ ភាគរយ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងស្រ្តី ១ ភាគ ៧

ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ថាបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (១,៦% និង ១២,៦%)។ មិនមានស្រ្តីណា

ម្នា ក់រាយការណ៍ថាបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទឡ�ើយ ហ�ើយស្រ្តី ០,៣% ដែលរាយការណ៍ថាមិនទទួលរងការរ ំលោភ
បំពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។
	បុរសស្ទើរតែពាក់កណ្តា លដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

និងបុរសតិចជាងពាក់កណ្តា លដែលមិនទទួលរងការ

ឹ ស្រាកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុ ន (៤៨,៩% និ ង ៤៣,៤%)។ បុរសច្រើ នជាង ១ ភាគ ៤
រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ថាបានស្រវង
ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងបុរស ១ ភាគ ៦ ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ថាបានជក់បារ ី

កាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (២៧% និង ១៤,៨%)។ ក្មេងប្រុសជាច្រើនអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

រាយការណ៍ថាបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន ធ�ៀបនឹងក្មេងស្រីក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា ដែលបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ។

មិនមានក្មេងប្រុសណាម្នា ក់ដែលធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងក្មេងប្រុស ១,៥% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែល
មិនធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ បានរាយការណ៍ពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀនកាលពី៣០ថ្ងៃមុន។

១១.២ ផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើសុខភាព
តារាង ១១.៣ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដែលបណ្តាលមកពីការទទួលរង
អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៩) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់សុខភាព

n		

បុរស
% (៩៥% CI§)

n		

% (៩៥% CI§)

សុខភាពផ្លូវភេទ
រោគវិនិច្ឆ័យ/រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ១
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

៣១១
២៨៨

៤៨.១ (៤១.៨ - ៥៤.៣)
២៣.២ (១៧.៩ - ២៨.៦)

១២៧
៩១

៨៥.៣ (៧៩.៦ - ៩០.៩)
៨៨.៥ (៨០.៣ - ៩៦.៦)

៣៣៣
២៧៩

៩.៧ (៥.៧ - ១៣.៧)
១០.៥ (៦.៣ - ១៤.៧)

ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

-

-

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខ្លួនឯងដោយចេតនា
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

៣១១
២៨៨

១២.៧ (៧.៧ - ១៧.៣)
៥.៣ (២.៤ - ៨.២)

៣៣២
២៨០

៦.៦ (៣.៥ - ៩.៧)
៧.១ (៣.៥ - ១០.៧)

៣១១
២៨៨

១៥.៣ (៩.៧ - ២០.៩)
៥.៦ (២.១ - ៩.១)

៣៣៣
២៨០

៣ (០.៤ - ៥.៦)
១.៨ (០.០ - ៣.៩)

ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត២
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

៤១
*

៤៨.១ (៣២.១ -៦៤.១)
*

*
*

*
*

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ផឹកស្រាស្រវឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

២៩៥
២៧១

៥៥.៨ (៤៨.៤ - ៦៣.១)
៤៨.៣ (៤០.៥ - ៥៦.១)

៣២៥
២៦៥

៧៩.៥ (៧៤.២ - ៨៤.៨)
៦៦.៣ (៥៩.១ - ៧៣.៥)

៣១១
២៨៨

៧.៦ (៣.៩ - ១១.៣)
៦.៥ (៣.១ - ៩.៩)

៣៣៣
២៨០

៣១.៥ (២៥.៥ - ៣៧.៥)
១៨.៧ (១៣.៣ - ២៤.២)

៣១១
២៨៧

០.៧ (០ - ១.៨)
០.៨ (០ - ១.៦)

៣៣៣
២៧៩

ជក់បារីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

៤.៥ (១.៨ - ៧.២)
១.៥ (០.៣ - ២.៨)

§
កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
* ទំហំរបស់សែលតិចជាង ២៥
១
	រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ
២

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

១១.២.១ ស្រ្តី និងបុរសអាយចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

សុខភាពផ្លូវភេទ
	តារាង ១១.៣ និង ក្រាហ្វិក ១១.៧ បង្ហាញថាស្រ្តីច្រើនជាង ២ ដង អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សា

ផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ធ�ៀបនឹងស្រ្តីដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ បានរាយការណ៍ពីរោគវ ិនិចឆ័្យ ឬរោគសញ្ញាជំងឺ
កាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន (៤៨,១% និង ២៣,២%)។
សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃស្រ្តីដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍
ថា ពួកគេធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ ៖ ស្រ្តី ៨៥,៣% ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព និងស្រ្តី ៨៨,៥% ដែលមិនទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព រាយការណ៍ថាធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ។

មានស្រ្តីច្រើនជាងបុរសក្នុងក្រុមអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាទ
ំ ទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដែលរាយការណ៍
ពីរោគវ ិនិចឆ័យ
្
ឬរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន។ រោគវ ិនិចឆ័យ
្
ឬរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគក៏មានកម្រិតខ្ពស់ផងដែរក្នុង

ចំ ណោមស្រ្តីដែលបានរាយការណ៍ថាមិនធ្លាប់ទទួលរងអំ ព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ធ�ៀបនឹងបុរសដែលរាយការណ៍ថា

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

ក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បុរសប្រមាណ ១ ភាគ ១០ បានរាយការណ៍ពីរោគវ ិនិចឆ័យ
្
ឬរោគសញ្ញា
ជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ក្នុងចំណោមបុរសដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (៩,៧%

និង១០,៥%)។

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ស្រ្តី ១ ភាគ ៨ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (១២,៥%) និងស្រ្តី ១ ភាគ ២០ ដែលមិនទទួលរង

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (៥,៣%) រាយការណ៍ថាបានបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា។
្
គេឃ�ើញមានភាព
ខុសគ្នាផ្នែកស្ថិតិរវាងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត (ក្រាហ្វិក ១១.៧)។ ស្រ្តីច្រើនជាង

៣ ដង ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ធ�ៀបនឹងស្រ្តីដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (១៥,៣% និង

៥,៦%)។ ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ទំនងជាមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត
ជាងបុរសក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

129

អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលបានរាយការណ៍ពីគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើពួកគេធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតដែរ

ឬយ៉ា ងណា។ ដោយសារសំណាកមានទំហំតិចតួចពេកមិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលគួរឲ្យជ�ឿបានដ�ើម្បីប្រៀបធ�ៀប

អ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលរាយការណ៍ថាបានទទួលរង និងមិនបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ។ ទោះជា

យ៉ា ងណា ក្នុងចំណោមស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងស្រ្តីដែលធ្លាប់គិត

ចង់ធ្វើអត្តឃាត មានស្រ្តីស្ទើរតែពាក់កណ្តា លបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត (៤៨,១%)។

១០០
៩០
៨០

�គរយ (%)

៧០

៤៨.១

៦០
៥០
៤០

១៥.៣

៣០

២០

២៣.២
៥.៦

១០
០

�នគំនិតចង់េធ�ើអត��ត
�យ�រណ៍��នអំេពើហិង��ផ��វ�យ

���ប់�នេ�គស��� ឬេ�គវ�និច�័យជំងឺ�មេ�គ
�យ�រណ៍�មិន�នអំេពើហិង��ផ��វ�យ

ក្រាហ្វិក ១១.៧ ៖ មានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត និងមានរោគសញ្ញា/រោគវិនិច្ឆ័យជំងឺកាមរោគ ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារ

ភាព រាយការណ៍ដោយស្រ្តីអាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៩) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និង

មនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

	គេឃ�ើញមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិពាក់ព័នន
្ធ ឹងវ ិបត្តិផលូវចិ
្ តក
្ត ម្រិតស្រាល រវាងស្រ្តីដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ( ក្រាហ្វិក ១១.៨)។ ស្រ្តីច្រើនជាងពាក់កណ្តា លដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨

ឆ្នាំ (៥៣,៤%) និងស្រ្តី ១ ភាគ ៣ ដែលរាយការណ៍ថាមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (៣៤,២%) បានរាយការណ៍
ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាលកាលពីខែមុន។ ស្រ្តី ៦,៧% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ

១៨ ឆ្នាំ និងស្រ្តី៧,៦% ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។
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ក្រាហ្វិក ១១.៨ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពីកុមារភាពរាយការណ៍ដោយស្រ្តីអាយុពី 

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៩) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាដែ
ំ លបានទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយ

រាយការណ៍ថា ពួកគេបានបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា។
្
បុរស ១ ភាគ ១៥ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (៦,៦%)

និ ងបុរស ១ ភាគ ១៤ (៧,១%) បានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ បង្ករបួ សស្នាមល�ើ ខលួ្នឯងដោយចេតនា។ សមាមាត្ររបស់ បុ រសដែល

រាយការណ៍ថាមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត មានកម្រិតទាប ៖ បុរស ៣% ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងបុរស
១,៨% ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត។ អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែល
រាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើ ពួកគេធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតដែរ ឬយ៉ា ងណា។ សំណាកគំរមា
ូ នទំហំ

តិចតួចពេក មិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលគួរឲ្យជ�ឿបានបាន ដ�ើម្បីប្រៀបធ�ៀបបុរសដែលរាយការណ៍ថាបានទទួល
រងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ។

	បុរស ៣៦,៧% ដែលទទួលរងអំ ព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងបុរស ២៧,៩% ដែលមិនទទួលរងអំ ព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (ក្រាហ្វិក

១១.៩) បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ តក
្ត ម្រិតស្រាល។ បុរស ៣,៧% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងបុរស ៣,៩% ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។
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ក្រាហ្វិក ១១.៩ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយបុរស

អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៩) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ក្នុងចំណោមស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀនមិនមានភាពពាក់ព័នខ្លា
្ធ ំងទៅនឹងការទទួលរង
អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ។ ស្រ្តីច្រើនជាងពាក់កណ្តា លដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងស្រ្តីតិចជាងពាក់

កណ្តា លដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ថាបានផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (៥៥,៨% និង ៤៨,៣%)។

ស្រ្តី ១ ភាគ ១៣ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងស្រ្តី ១ ភាគ១៥ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

រាយការណ៍ថាបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (៧,៦% និង ៦,៥%)។ ស្រ្តីតិចជាង ១% ដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សា
ផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (០,៧% និង ០,៨%)។

ក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ការផឹកស្រា និងការជក់បារ ីសុទតែ
្ធ ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលរងអំព�ើហិង្សា
ផ្លូវកាយមុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ខណៈដែលការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀនគឺ មិនពាក់ ព័ន្ធនឹងករណីនេះឡ�ើយ។ បុរស ៨ ភាគ ១០ ដែល

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថា ពួកគេបានផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន ធ�ៀបនឹងបុរស ២ ភាគ ៣

ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (៧៩,៥% និង ៦៦,៣%) (ក្រាហ្វិក ១១.១០)។ បុរស ១ ភាគ ៣ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សា
ផ្លូវកាយ (៣១,៥%) និងបុរស ១ ភាគ ៥ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (១៨,៧%) រាយការណ៍ថាបានជក់បារ ីកាលពី ៣០

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
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នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ថ្ងៃមុន។ បុរស ៤,៥% ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងបុរស ១,៥% អាយុចាប់ពី ១៨ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវកាយ បានរាយការណ៍ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។

មានបុរសច្រើនជាងស្រ្តីកនុងក្រុ
្
មអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានផឹកស្រា ឬជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន ៖ ទាំងការ

ប្រៀបធ�ៀបស្រី និងបុរសដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងស្រ្តី និងបុរសដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

�គរយ (%)

១០០
៩០
៨០
៧០

៧៩.៥

៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

៦៦.៣

៣១.៥
១៨.៧

ផឹកេ�គឿង�សវ�ងក��ងរយៈេពល ៣០ ៃថ�ចុងេ��យ

ជក់ក�ងរយៈេពល ៣០ ៃថ�ចុងេ��យ

���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វ�យ

មិន���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វ�យ

ក្រាហ្វិក ១១.១០ ៖ ការផឹកគ្រឿងស្រវឹង និងជក់បារីក្នុងអំឡុងពេល  ៣០ ថ្ងៃមុន ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព

រាយការណ៍ដោយបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៤៩) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និង
មនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

១១.២.២ កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
តារាង ១១.៤ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដែលបណ្តាលមកពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
តាមការរាយការណ៍ដោយក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥០)

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាកជា
់ តិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់សុខភាព

បុរស
% (៩៥% CI§)

n		

៣០ (២៣.៨ - ៣៦.២)
១៥.៣ (៩.៦ - ២១.០)

៣៧៤
២៦៥

n		

% (៩៥% CI§)

សុខភាពផ្លូវភេទ
រោគវិនិច្ឆ័យ/រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ១
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

៣១០
២១១

៦.៤ (៣.៣ - ៩.៥)
៥.០ (១.៥ - ៨.៥)

ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
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៩
២

*
*

-

-

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខ្លួនឯងដោយចេតនា
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

៣១០
២១២

៥.៩ (៣.៣ - ៨.៦)
១.៧ (០.០ - ៣.៣)

៣៧៧
២៦៤

២.៣ (០.៧ - ៤.០)
២.៨ (០.៩ - ៤.៧)

៣១០
២១២

៥.៩ (២.៣ - ៩.៤)
១.៤ (០.០ - ៣.១)

៣៧៧
២៦៥

១.៦ (០ - ៣.៣)
០.០ (០.០ - ០.០)

ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត 2

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

*
*

*
*

*
០

*
០.០ (០.០ - ០.០)

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ផឹកស្រាស្រវឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

២៩០
២០២

៥១.៦ (៤៣.៣ - ៥៩.៩)
៥០.០ (៤២.៦ - ៥៧.៥)

៣៧៧
២៦៥

១៨.៣ (១២.៥ - ២៤.១)
១១.៤ (៦.៥ - ១៦.៣)

៣០៩
២១២

១១.៧ (៧.២ - ១៦.៣)
១២.២ (៦.៧ - ១៧.១)

៣៣៣
២៨០

៣១.៥ (២៥.៥ -៣៧.៥)
១៨.៧ (១៣.៣ -២៤.២)

៣៧៧
២១២

១.៨ (០.០ - ៤.១)
១.០ (០.០ - ២.៨)

ជក់បារីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

៣១០
២១១

០.០ (០.០ - ០.០)
០.៦ (០.០ - ១.៩)

§
កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
* ទំហំរបស់សែលតិចជាង ២៥
១
	រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ
២
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

សុខភាពផ្លូវភេទ
	តារាង ១១.៤ និងក្រាហ្វិក ១១.១១ បង្ហាញថាមានក្មេងស្រីច្រើនជាងពីរដងអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរង

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយធ�ៀបនឹងក្មេងស្រីដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ បានរាយការណ៍ពីរោគសញ្ញា ឬរោគវ ិនិចឆ័យ
្ ជំងឺកាមរោគ

កាលពី ១២ ខែមុន(៣០% និង ១៥,៣%)។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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១០០
៩០
៨០

�គរយ (%)

៧០
៦០
៥០

៣០.០

៤០

៣០

១៥.៣

២០
១០
០

���ប់�នេ�គស��� ឬេ�គវ�និច�័យជំងឺ�មេ�គ
���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វ�យ

មិន���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វ�យ

ក្រាហ្វិក ១១.១១ ៖ រោគសញ្ញា  ឬរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺកាមរោគកាលពី  ១២ ខែមុនដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយ

ក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥០) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង

នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣។

គំររូ បស់ក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ថាមានផ្ទៃពោះក្នុងចំណោមស្រ្តីដែលទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវកាយ មិ នមានទំ ហំធំគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ ផ្តល់ការប៉ា ន់ប្រមាណដែលគួ រឲ្យជ�ឿជាក់ បាន ដ�ើ ម្បីប្រៀបធ�ៀបជាមួ យនឹ ងអ្នក

តបសម្ភាសន៍ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយឡ�ើយ ។

	ក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំមានទំនោរខ្លា ំងក្នុងការរាយការណ៍ពីរោគសញ្ញា ឬរោគវ ិនិចឆ័្យជំងឺកាមរោគកាលពី

១២ ខែមុន ជាងក្មេងប្រុសក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥០)។ នេះជាករណីក្នុងការប្រៀបធ�ៀបក្មេងស្រី និងក្មេង

ប្រុសដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងរវាងក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។ ក្មេងប្រុស ១ ភាគ
១៥ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងក្មេងប្រុស ១ ភាគ ២០ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

បានរាយការណ៍ពីរោគសញ្ញា ឬរោគវ ិនិចឆ័្យជំងឺកាមរោគ (៦,៤% និង ៥%) ។

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
	ក្មេងស្រី ១ ភាគ ២០ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (៥,៩%) និងក្មេងស្រី ១,៧% អាយុ

ចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ថាបានបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា។
្
ក្មេងស្រី ១ ភាគ ២០ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (៥,៩%) និងក្មេងស្រី ១,៤% អាយុចាប់ពី

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត។ អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលបានរាយការណ៍ថាមាន
គំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើពួកគេធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត ឬយ៉ា ងណា។ សំណាកគំរមា
ូ នទំហំតូចពេកមិនអាចឲ្យ

គេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណ ដែលអាចជ�ឿជាក់បានដ�ើម្បីប្រៀបធ�ៀបក្មេងស្រីអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែល

រាយការណ៍ថាបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។

	ក្មេងស្រីស្ទើរតែ ១ ភាគ ៣ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (៣០,៣%) និងក្មេងស្រី ១ ភាគ
៥ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (២០,៨%) បានរាយការណ៍ពីវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាលកាល

ពីខែមុន (ក្រាហ្វិក ១១.១២)។ ក្មេងស្រី ៥,៨% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងក្មេងស្រី ២,៨%
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។
អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយបានរាយការណ៍ថាមានវ ិបត្តិផលូវចិ
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

១០០
៩០
៨០

�គរយ (%)

៧០
៦០
៥០
៤០

៣០.៣
២០.៨

៣០

២០

៥.៨

១០
០

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ
ក�មិតមធ��ម
���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វ�យ

២.៨

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ
ក�មិតធ�ន់ធ�រ
មិន���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វ�យ

ក្រាហ្វិក ១១.១២ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣

ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥០) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

	ក្មេងប្រុសតិចជាង ៣% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងអ្នកដែលមិនទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ថាធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា
្
(២,៣% និង ២,៨%)។ គំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតត្រូវបាន

រាយការថាក�ើតមានក្នុងចំណោមក្មេងប្រុស ១,៦% អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងមិនមាន

ក�ើ តឡ�ើងក្នុងចំ ណោម ក្មេងប្រុសក្នុងក្រុមអាយុដូ ចគ្នាដែលមិ នធ្លាប់ ទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយ។ មិ នមានក្មេងប្រុសណាម្នា ក់

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលបានរាយការណ៍ពីគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ថាធ្លាប់បានប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតនោះទេ។

ិ ត្តិផលូ្វចិ ត្តកម្រិតស្រាលត្រូវបានរាយការថាក�ើ តមានក្នុងចំ ណោមក្មេងប្រុស ២១.៧% អាយុ ១៣-១៧ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់
វប

ទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយ និ ងក្នុងចំ ណោមក្មេងប្រុស ២៣.១% ដែលមិ នធ្លាប់ ទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវក្នុងក្រុមអាយុដូ ចគ្នា

(ក្រាហ្វិក ១១.១៣) ។ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ តធ
្ត ន
្ង ់ធរ្ង ត្រូវបានរាយការថាក�ើត មានក្នុងចំណោមក្មេងប្រុស ១.៧% ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សា
ផ្លូវកាយ និងក្នុងចំណោមក្មេងប្រុស ០.៥% ដែលមិនធ្លាប់ទទួលរង អំព�ើហិង្សាផ្លូវក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា។

១០០
៩០
៨០

�គរយ (%)

៧០
៦០
៥០
៤០

៣០

២១.៧

២៣.១

២០

១.៧

១០
០

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ
ក�មិតមធ��ម
���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វ�យ

០.៥

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ
ក�មិតធ�ន់ធ�រ
មិន���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វ�យ

ក្រាហ្វិក ១១.១៣ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ដោយក្មេងប្រុសអាយុពី  ១៣

ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥០) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ក្នុងចំណោមកុមារប្រុស-ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀនមិនមានភាពពាក់ព័នខ្លា
្ធ ំងជាមួយ
នឹងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយឡ�ើយ។
	ប្រហែលពាក់កណ្តា លក្នុងចំណោមក្មេងស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ដល់ ១៧ឆ្នាំ ដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សា
ផ្លូវកាយរាយការណ៍ថាបានផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ថ្ងៃមុន (៥១,៦% និង ៥០%)។ សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នារបស់ក្មេង

ស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថាបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន ៖ ក្មេងស្រី ១១,៧% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងក្មេងស្រី ១២,២% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។
មិនមានក្មេងស្រីណាម្នា ក់អាយុពី ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងក្មេងស្រី ០,៦% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់

១៧ ឆ្នាំដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ បានរាយកាណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃកន្លងមក ។

	ក្មេងប្រុស ១ ភាគ ២ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងក្មេង ប្រុស ១ ភាគ ៣ អាយុចាប់ពី

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរាយការណ៍ថា ពួកគេបានផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (៤៩,៣% និង

៣៥,៧%)។ ក្មេងប្រុស ១ ភាគ ៥ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (១៨,៣%) និងក្មេងប្រុស ១ ភាគ

៨ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (១១,៤%) រាយការណ៍ថាបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។
ក្មេងប្រុស ១,៨% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងក្មេងប្រុស ១% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។

១១.៣		ផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តល�ើសុខភាព
១១.៣.១	 ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

តារាង ១១.៥ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដែលបណ្តាលមកពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

ពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥១) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់
ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់សុខភាព

n		

បុរស
% (៩៥% CI§)

n		

% (៩៥% CI§)

សុខភាពផ្លូវភេទ
រោគវិនិច្ឆ័យ/រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ១
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

១០៨
៤៩០

៥៣.១ (៤៣.៩ - ៦២.៤)
៣២.២ (២៦.៨ - ៣៧.៦)

១៥០
៤៥៨

១២.៦ (៥.៩ - ១៩.២)
៩.៣ (៦.១ - ១២.៤)

៤២
១៧៥

៨៧.១ (៧៧.៨ - ៩៦.៤)
៨៦.៣ (៨១.៣ - ៩១.៣)

-

១០៨
៤៩០

២១.៧ (១២.១ - ៣១.៣)
៥.៩ (៣.០ - ៨.៨)

១៥០
៤៥៨

៨.៨ (៣.៧ - ១៣.៨)
៦.២ (៣.៥ - ៩.០)

១០៨
៤៩០

២០.០ (៩.៥ - ៣០.៥)
៨.៣ (៤.៧ - ១២)

១៥០
៤៥៩

២.៧ (០.០ - ៥.៥)
២.៤ (០.៥ - ៤.៣)

ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

-

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខ្លួនឯងដោយចេតនា
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត២
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

១០៨
៤៩០

២០.០ (៩.៥ - ៣០.៥)
៨.៣ (៤.៧ - ១២)

១៥០
៤៥៩

២.៧ (០.០ - ៥.៥)
២.៤ (០.៥ - ៤.៣)

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

*
៣៣

*
៤៣.៦ (២៤ - ៦៣.១)

១០៣
៤៦២

៤៤.៨ (៣២.៩ - ៥៦.៧)
៥៣.៩ (៤៧.៤ - ៦០.៤)

១៤៦
៤៤០

៧៧.៣ (៦៨.៦ - ៨៦.១)
៧២.១ (៦៧.២ - ៧៧.១)

១០៨
៤៩០

៤.៩ (១.៣ - ៨.៤)
៧.៦ (៤.២ - ១១.១)

១៥០
៤៥៩

៣១.៨ (២២.៥ - ៤១)
២៣.៥ (១៨.៤ - ២៨.៦)

១០៨
៤៨៩

០ .០ (០.០ - ០.០)
០.៩ (០.១ - ១.៨)

១៤៩
៤៥៩

ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត

*
*

*
*

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ផឹកស្រាស្រវឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

ជក់បារីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

§

៤.៨ (១.០ - ៨.៦)
២.៦ (១.១ - ៤.២)

កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

* ទំហំរបស់សែលតិចជាង ២៥
១
២

រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

សុខភាពផ្លូវភេទ
	តារាង ១១.៥ បង្ហាញថាមានស្រ្តីច្រើនជាងពាក់កណ្តា លអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថាមានរោគសញ្ញា ឬរោគវ ិនិចឆ័្យជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ធ�ៀបនឹងស្រ្តី ១ ភាគ ៣ ដែល

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (៥៣,១% និង ៣២,២%)។
សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នារបស់ស្រ្តីដែលទទួលរង

ផ្ទៃពោះ (៨៧,១% និង ៨៦,៣%)។

និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

បានរាយការណ៍ថាធ្លាប់មាន

ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំបានរាយការណ៏ថាទំនងជាមានរោគសញ្ញា ឬរោគវ ិនិចឆ័យ
្ ជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន

ជាងបុរសក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

ក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ មានបុរសប្រមាណ ១ ភាគ ៧ បានរាយការណ៍ថាមានរោគសញ្ញា ឬរោគ
វ ិនិចឆ័្យជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ក្នុងចំណោមបុរសដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងបុរស ១ ភាគ ១០

ក្នុងចំណោមបុរសដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (១២,៦% និង ៩,៣%)។

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ស្រ្តីដែលទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ទំនងជាមានការបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា
្
ច្រើនជាងស្រ្តី

ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ។ ស្រ្តី ១ ភាគ ៥ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (២១,៧%) និងស្រ្តី ១ ភាគ

១៦ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (៥,៩%) រាយការណ៍ថាធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា
្
(ក្រាហ្វិក ១១.១៤)។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០

៧០
៦០
៥០

២១.៧

៤០

៣០

៥.៩

២០
១០
០

���ប់េធ�ើឲ��ឈឺ�ប់ខ�នឯងេ�យេចត�
���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

មិន���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

ក្រាហ្វិក ១១.១៤ ៖ ការបង្ករបួសស្នាមល�ើខ្លួនឯងដោយចេតនា ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព រាយការណ៍ដោយស្ត្រី

អាយុចាប់ពី  ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥១) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

មិនមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិកនុ្ងចំណោមស្រ្តី ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងថាត�ើពួកគេបាន

រាយការណ៍ថាធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ឬយ៉ា ងណាឡ�ើយ។ ស្រ្តី ១ ភាគ ៥ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សា

ផ្លូវចិត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងស្រ្តី ១ ភាគ១២ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត (២០% និង ៨,៣%)។ ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

មានទំនោរខ្លា ំងក្នុងការគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ជាងបុរសក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើពួកគេធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត ឬយ៉ា ងណា។

ក្នុងចំណោមស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត
មានស្រ្តីច្រើនជាង ១ ភាគ ៣ (៤៣,៦%) បានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ ប៉ុ នប៉ងធ្វើ អត្តឃាត។ សំ ណាកគំ រូរបស់ បុ រសដែលទទួ លរង
អំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត និ ងគិ តចង់ ធ្វើអត្តឃាត មានទំ ហំតិចតួ ចពេកមិ នអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចជ�ឿជាក់ បានពី

សមាមាត្របុរសដែលធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតឡ�ើយ។

	គេមិ នឃ�ើញមានភាពខុ សគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិពាក់ ព័ន្ធនឹងកម្រិតវ ិបត្តិផលូ្វចិ ត្តកម្រិតស្រាលរវាងស្រ្តី

ដែលទទួ លរង

និ ងមិ ន

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ (ក្រាហ្វិក ១១.១៥)។ ស្រ្តីស្ទើរតែ ២ ភាគ ៣ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែល

ទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត មុ នអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (៦២,៨%) និ ងស្រ្តីច្រើនជាង ១ ភាគ ៣ អាយុ ចាប់ ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែល

ិ ត្តិផលូ្វចិ ត្តកម្រិតស្រាលកាលពីខែមុ ន។ ស្រ្តី
រាយការណ៍ថាមិ នទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត (៣៩,៨%) បានរាយការណ៍ថាមានវប

១១,៤% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងស្រ្តី ៦,១% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤
ឆ្នាំដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថាមានវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។
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១០០
៩០
៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

៦២.៨
៣៩.៨
១១.៤

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ

ក�មិតមធ��ម

���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

៦.១

ក�មិតធ�ន់ធ�រ

មិន���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

ក្រាហ្វិក ១១.១៥ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព រាយការណ៍ដោយស្ត្រីអាយុពី ១៨

ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥១) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

	បុរស ១ ភាគ ១១ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (៨,៨%) និងបុរស ១ ភាគ ១៦ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្

ត (៦,២%) រាយការណ៍ថាធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា។
្
សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃបុរសដែលទទួលរង និង
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត បានរាយការណ៍ថា ពួកគេធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត (២,៧% និង ២,៤%)។ អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែល

បានរាយការណ៍ថាធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើពួកគេធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត ឬយ៉ា ងណា ៖ សំណាកគំរមា
ូ ន

ទំ ហំតូចពេកមិ នអាចឲ្យគេគណនាបានឡ�ើ យសម្រាប់ ការប៉ា ន់ប្រមាណ ដែលអាចជ�ឿជាក់ បាន ក្នុងចំ ណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍
ដែលបានរាយការណ៍ពីគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត។

	បុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មានទំនោរ ខ្លា ំងក្នុងការរាយការណ៍

ថាមានវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល ជាងបុរសដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ បុរសច្រើនជាងពាក់កណ្តា ល

(៥២,៦%) ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងបុរស ១ ភាគ ៤ (២៥,៨%) ដែលរាយការណ៍ថាមិនទទួលរង
អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត បានរាយការណ៍ថាមានវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាលកាលពីខែមុន (ក្រាហ្វិក ១១.១៦)។ បុរស ៤,១% អាយុចាប់ពី

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងបុរស ៣,៦% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួល

�គរយ (%)

រងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថាមានវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។

១០០
៩០
៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

៥២.៦
២៥.៨
៤.១
���ប់�ន�រម�ណ៍ ទុក��ព�យ
ក�មិតម�ធម

���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

៣.៦

���ប់�ន�រម�ណ៍ ទុក��ព�យ
ក�មិតធ�ន់ធ�រ

មិន���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

ក្រាហ្វិក ១១.១៦ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព រាយការណ៍ដោយបុរសអាយុពី 

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥១) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀនមិនមានភាពពាក់ព័ន្ធខ្លា ំងជាមួយនឹង
ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ។ ក្នុងចំណោមស្រ្តីដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ស្រ្តី ៤៤,៨% រាយការណ៍

ថាបានផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន ចំណែកស្រ្តី ៥៣,៩% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថាបានផឹកស្រាស្រវ ឹង។ ស្ត្រី ១ ភាគ ២០ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងស្ត្រី ១ ភាគ ១៣ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ រាយការណ៍

ថាបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (៤,៩% និង ៧,៦%)។ មិនមានស្រ្តីកនុងក្រុ
្
មអាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូ
វចិត្តមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ និងមានស្រ្តី ០,៩% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ បានរា

យការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។

	បុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ មានទំនោរខ្លា ំងជាងស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ក្នុងការផឹកស្រាស្រវ ឹង ឬ
ជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុនក្នុងចំណោមបុរស និងស្រ្តីដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។
	បុរសប្រមាណ ៣ ភាគ៤ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ

១៨ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថាបានផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (៧៧,៣% និង ៧២,១%)។ បុរសស្ទើរតែ ១ ភាគ ៣ (៣១,៨%)

អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងបុរស ១ ភាគ ៤ (២៣,៥%) ដែលមិនទទួល

រងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថាបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។ បុរស ៤,៨% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងបុរស ២,៦% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវ

ចិត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។
១១.៣.២ កុមារប្រុស-ស្រី អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

តារាង ១១.៦ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដែលបណ្តាលមកពីការទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវចិត្ត តាមការរាយការណ៍ដោយក្មេងប្រុស-ស្រី អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥២) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
ថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់សុខភាព

n		

បុរស
% (៩៥% CI§)

n		

% (៩៥% CI§)

សុខភាពផ្លូវភេទ
រោគវិនិច្ឆ័យ/រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ១
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

១២៦
៣៩៥

៤០.១ (៣០.៨ - ៤៩.៤)
១៩.២ (១៤.៤ - ២៤)

១៦២
៤៧៥

៩.៣ (៤ - ១៤.៥)
៤.៥ (២ - ៧.១)

ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

៤
៧

*
*

-

-

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខ្លួនឯងដោយចេតនា
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

១២៦
៣៩៦

១០.៥ (៥.៣ - ១៥.៦)
២.៣ (០.៧ - ៣.៩)

១៦៣
៤៧៦

៣.៨ (០.៦ - ៧)
១.៩ (០.៧ - ៣.២)

១២៦
៣៩៦

១០ (៣.៩ - ១៦.២)
២.៣ (០.២ - ៤.៤)

១៦៤
៤៧៦

៣.៤ (០ .០ - ៧)
០.០ (០.០ - ០.០)

ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត២
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

*
*

*
*

*
០

*
០.០ (០.០ - ០.០)

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ផឹកស្រាស្រវឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

១២៣
៣៦៩

៥១.៧ (៤២.២ - ៦១.២)
៥០.៧ (៤៤ - ៥៧.៥)

១៥៩
៤៥២

១២៦
៣៩៥

១០.៨ (៥.៥ - ១៦.១)
១២.៣ (៧.៩ - ១៦.៧)

១៦៤
៤៧៦

៤៧ (៣៧.៧ - ៥៦.៤)
៤២.៤ (៣៦.៧ - ៤៨.១)

ជក់បារីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

១៨.២ (១១ - ២៥.៣)
១៤.៣ (១០.១ - ១៨.៦)

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

១២៥
៣៩៦

០.០ (០.០ - ០.០)
០.៣ (០.០ - ១)

១៦៤
៤៧៥

១.៦ (០.០ - ៣.៨)
១.៤ (០.០ - ៣.៣)

កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

§

* ទំហំរបស់សែលតិចជាង ២៥

	រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ

១

២

ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

សុខភាពផ្លូវភេទ
	ក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិតមា
្ត នទំនោរខ្លា ំងក្នុងការរាយការណ៍ថាមានរោគសញ្ញា

ជំងឺកាមរោគ ជាងក្មេងស្រីដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។ តារាង ១១.៦ និង ក្រាហ្វិក ១១.១៧ បង្ហាញថាមានក្មេងស្រីច្រើន

ជាង ២ ដង អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត បានរាយការណ៍ថាមានរោគសញ្ញា ឬរោគវ ិនិចឆ័យ
្ ជំងឺ

កាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន (៤០,១%) ធ�ៀបនឹងក្មេងស្រី ១៩,២% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាដែ
ំ លមិនទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត។
្ត

១០០
៩០
៨០

�គរយ (%)

៧០

៤០.១

៦០
៥០
៤០

១៩.២

៣០

២០
១០

០

���ប់េធ�ើ�នេ�គស��� ឬ េ�គវ�និច�័យជំងឺ�មេ�គ
���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

មិន���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

ក្រាហ្វិក ១១.១៧: រោគសញ្ញា  ឬរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺកាមរោគកាលពី  ១២ ខែមុន ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត រាយការណ៍ដោយក្មេង

ស្រីអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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សំណាកគំររូ បស់ក្មេងស្រីជាអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំកនុងចំ
្ ណោមក្មេងស្រីដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សា

ផ្លូវចិត្ត និងដែលបានរាយការណ៍ថាមានផ្ទៃពោះ មិនមានទំហំធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប៉ា ន់ប្រមាណដែលគួរឲ្យជ�ឿជាក់បាន ដ�ើម្បី
ប្រៀបធ�ៀបជាមួយក្មេងស្រីដែលរាយការណ៍ថាមានផ្ទៃពោះ និងដែលមិនធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។
	ក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំមានទំនោរខ្លា ំងក្នុងការរាយការណ៍ថាមានរោគវ ិនិចឆ័យ
្
ឬរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគ

កាលពី ១២ ខែមុន ជាងក្មេងប្រុសក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥២)។ នេះគឺជាករណីក្នុងការប្រៀបធ�ៀបក្មេងស្រី

និងក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ជាមួយនឹងក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសដែលមិនទទួលរង

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។ ក្នុងចំណោមក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ មានក្មេងប្រុសប្រមាណ ១ ភាគ ១០ រាយការណ៍ថាមាន
រោគវ ិនិចឆ័យ
្
និងរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន ក្នុងចំណោមក្មេងប្រុសដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និងក្មេងប្រុស
១ ភាគ ២០ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (៩,៣% និង ៤,៥%)។

សុខភាពផ្លូវចិត្ត
អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិតម
្ត ិនមានភាពពាក់ព័នខ្លា
្ធ ំងជាមួយនឹងការបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនាឡ�ើ
្
យ

ក្នុងចំណោមក្មេង
ស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ។ ក្មេងស្រីដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិតមា
្ត នទំនោរ ៤ ដងក្នុងការបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងធ�ៀប
្

នឹ ងក្មេងស្រីដែលមិ នទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត។ ក្មេងស្រី ១ ភាគ ១០ ដែលទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត (១០,៥%) និ ងក្មេងស្រី

២,៣% ដែលមិ នទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត រាយការណ៍ថាបានបង្ករបួ សស្នាមល�ើខលួ្នឯងដោយចេតនា (ក្រាហ្វិក ១១.១៨)។

ក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មានទំនោរខ្លា ំងក្នុងការបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងជាងក្មេង
្

ប្រុសក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។

១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០

៧០
៦០
៥០
៤០

៣០
២០

១០.៥
២.៣

១០
០

���ប់េធ�ើឲ��ឈឺ�ប់ខ�នឯងេ�យេចត�
���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

មិន���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

ក្រាហ្វិក ១១.១៨ ៖ ការបង្ករបួសស្នាមល�ើខលួន
្ ឯងដោយចេតនា ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត រាយការណ៍ដោយក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី 

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

មិនមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិកនុ្ងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និងថាត�ើពួកគេបាន

រាយការណ៍ពីគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ឬយ៉ា ងណាឡ�ើយ។ ក្មេងស្រី ១០% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាដែ
ំ លទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត្ត

និងក្មេងស្រី ២,៣% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត្ត ធ្លាប់គិតថាចង់ធ្វើអត្តឃាត។ អ្នកតបសម្ភាសន៍

ដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើពួកគេធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត ឬយ៉ា ងណា។ សំណាកគំររូ បស់ក្មេង
ស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត្ត ហ�ើយមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតមានទំហត
ំ ូច

ពេកមិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណ ដែលអាចជ�ឿជាក់បានឡ�ើយ ពីសមាមាត្រក្មេងស្រីដែលធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

	គេមិនឃ�ើញមានភាពខុសគ្នាខ្លា ង
ំ ផ្នែកសត
្ថិ ិពាក់ព័នន
្ធ ឹងកម្រិតនៃវ ិបត្តិផលូវចិ
្ តក
្ត ម្រិតស្រាល រវាងក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់

១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត្តឡ�ើយ (ក្រាហក
្វិ ១១.១៩)។ ក្មេងស្រី ៤ ភាគ ១០ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧

ិ សាផ្លូវចិត្ត (៤២,៤%) និងក្មេងស្រី២ ភាគ ១០ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាដែ
ំ លរាយការណ៍ថាមិនទទួលរង
ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហង្

អំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត្ត (២១,៦%) រាយការណ៍ថាមានវ ិបត្តិផលូវចិ
្ តក
្ត ម្រិតស្រាលកាលពីខែមុន។ ក្មេងស្រី ១០,៨% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត្ត និងក្មេងស្រី ២,៦% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិត្ត រាយការ

្ តធ
្ត ន
្ង ់ធរ្ង ។
ណ៍ថាមានវ ិបត្តិផលូវចិ

១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០

៧០
៦០
៥០

៤២.៤

៤០

២១.៦

៣០

២០

២.៦

១០
០

១០.៨

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ
ក�មិតមធ��ម
���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

���ប់�ន�រម�ណ៍ទុក��ព�យ
ក�មិតធ�ន់ធ�រ
មិន���ប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង��ផ��វចិត�

ក្រាហ្វិក ១១.១៩ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត រាយការណ៍ដោយក្មេងស្រីអាយុពី ១៣-១៧ ឆ្ំនា

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥២) - ការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវថ្ក
នា ជា
់ តិសព
តី្ អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ និងមនុសស្ វ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣។

	ក្មេងប្រុសតិចជាង ៤% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (៣,៨%) និងក្មេងប្រុសតិចជាង ២%

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (១,៩%) រាយការណ៍ថាធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយ
្

ចេតនា។ ក្នុងចំណោមក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មានក្មេងប្រុសពីរ ឬបីនាក់ ដែល
រាយការណ៍ពីគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត (៣,៤%)។ មិនមានក្មេងប្រុសណាម្នា ក់អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលមិនធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវចិត្ត បានរាយការណ៍ពីគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតទេ។ អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលរាយការណ៍ពីគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ត្រូវបានសាក

សួរថាត�ើពួកគេធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត ឬយ៉ា ងណា ៖សំណាកគំរមា
ូ នទំហំតូចពេក មិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាច

ជ�ឿជាក់បានឡ�ើយ ក្នុងចំណោមក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលបានរាយការណ៍ពីគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត។

	ក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មានទំនោរខ្លា ំងក្នុងការរាយការណ៍ថាមានវ ិបត្តិ

ផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល ជាងក្មេងប្រុសដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។ ក្មេងប្រុសច្រើនជាង ២ ដងអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ធ�ៀបនឹងក្មេងប្រុសដែលរាយការណ៍ថាមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត រាយការណ៍ថាមានវ ិបត្តិផលូវ្
ចិត្តកម្រិតស្រាលកាលពីខែមុន (៤២,៣% និង ១៤,៦%) (ក្រាហ្វិក ១១.២០)។ ក្មេងប្រុស ២,៤% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ដែលទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត និ ងក្មេងប្រុស ០,៦% អាយុ ចាប់ ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលមិ នទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត បាន

រាយការណ៍ថាមានវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ក្រាហ្វិក ១១.២០ ៖ វិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាល និងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត រាយការណ៍ដោយក្មេងប្រុសអាយុពី ១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជានាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ
២០១៣។

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន
ក្នុងចំណោមក្មេងប្រុស-ស្រី អាយុពី១៣ដល់ ១៧ឆ្នាំ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀនមិនមានភាពពាក់ព័នខ្លា
្ធ ំងជាមួយនឹងការ
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តឡ�ើយ។
ក្នុងចំ ណោមក្មេងស្រី អាយុ ចាប់ ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួ លរង និ ងមិ នទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត មានក្មេងស្រី
ពាក់កណ្តា លបានរាយការណ៍ថាបានផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (៥១,៧% និង ៥០,៧%)។ ក្មេងស្រី ១ ភាគ ១០ អាយុចាប់ពី
១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និងក្មេងស្រី ១ ភាគ ៨ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលមិនទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវចិត្ត រាយការណ៍ថាបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (១០,៨% និង ១២,៣%)។ ក្មេងស្រី ០% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និងក្មេងស្រី ០,៣% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

រាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ឿនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។

	ក្មេងប្រុសស្ទើរតែ ១ ភាគ ២ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំកនុងចំ
្
ណោមក្មេងប្រុសដែលទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហិ
ង្សាផ្លូវចិត្ត រាយកាណ៍ថាបានផឹងស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន (៤៧% និង ៤២,៤%)។ ក្មេងប្រុស ១ ភាគ ៥ អាយុចាប់ពី ១៣

ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (១៨,២%) និងក្មេងប្រុស ១ ភាគ ៦ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួល

រងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត (១៤,៣%) រាយការណ៍ថាបានជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។ ក្មេងប្រុស ១,៦% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និងក្មេងប្រុស ១,៤% អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

រាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន។
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វគ្គទី ១២ ៖ ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់

និងចំណេះដឹងពីមេរោគអេដស៍ និងឥរិយាបថចំពោះ

ការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

១២. ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងចំណេះដឹងពីមេរោគអេដស៍
	និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

ខ្លឹមសារសង្ខេប
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
•

•

ក្នុងក្រុមអាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ១ភាគ ១០នៃស្រ្តី និង ២ភាគ១០នៃបុរស បានរាយការណ៍ពីការប្រើប្រាស់ស្រោម

អនាម័យមិនញឹកញាប់កាលពី ១២ ខែមុន។

ក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព ប្រេវ៉ាឡង់នៃការមាន

ដែគូរួមភេទច្រើនកាលពី ១២ខែមុន មានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងជាង បុរសដែលបានរាយការណ៏ថាមិនបាទទួលរងអំព�ើហិង្សា

ផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (១៥,៤% និង ៣%)។
•

៣ ភាគ ៤ នៃស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍។

•

ស្រ្តីច្រើនជាងពាក់កណ្តាល និងបុរសជិតពាក់កណ្តាលដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានស្គាល់កន្លែងធ្វើ

•

មានបុរសច្រើនជាងស្រ្តីក្នុងក្រុមអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា ពួកគេមិនធ្លាប់បានធ្វើតេស្តឈាម

•

តេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍។

រកមេរោគអេដស៍ឡ�ើយ (បុរស ៧៨,២% និងស្រ្តី ៦២,៦%)។

ស្រ្តី និងបុរសភាគច្រើន ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ  (ស្រ្តី ៦៨,៧% និងបុរស ៦៦,៦%) រាយការណ៍ថា

មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ឡ�ើយ ដោយសារតែពួកគេយល់ថាមិនចាំបាច់ ឬមានហានិភ័យទាបនៃការឆ្លង
មេរោគអេដស៍។

១២.១. ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
ផ្នែកនេះពិនិត្យល�ើប្រេវ៉ាឡង់នៃ ឥរ ិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាលពី ១២ ខែមុន និងភាពពាក់ព័ននៃ
្ធ ឥរ ិយាបថទាំង

នោះជាមួយនឹងការទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នា។
ំ ឥរ ិយាបថប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ដែលមាន
កំណត់កនុ្ងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរួមមាន ការមានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើន (ពីរនាក់ ឬច្រើនជាងនេះ) ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិន

ញឹកញាប់១១ (មិនដែលប្រើ ឬប្រើស្រោមអនាម័យម្តងម្កា ល) និងការរួមភេទជាការដោះដូរ ដែលរួមមាន ការទទួលបានប្រាក់ អំណោយ
អាហារ ឬការជួយទំនុកបម្រុងជាថ្នូរនឹងការរួមភេទកាលពី ១២ ខែមុន។ ការវ ិភាគត្រូវបានកំណត់ត្រឹមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៩

ដល់ ២៤ ឆ្នាំដ�ើម្បីធានាថាមិនមានភាពត្រួតគ្នានៃការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និងឥរ ិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់។

យុទសា
្ធ
ស្រ្តវ ិភាគនេះធានាថា ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពីកុមារភាព ក�ើតមានមុនការពាក់ព័នក
្ធ នុងឥរ
្
ិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោ

យគ្រោះថ្នាក់ និងមិនមានការភាន់ច្រឡគ្
ំ នា រវាងការកំណត់អំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវភេទ និងឥរ ិយាបថប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់។ សំណាកគំរស
ូ ម្

រាប់ការរួមភេទជាការដោះដូរក្នុងក្រុមនេះ មិនមានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការវ ិភាគលម្អិតឡ�ើយ។

ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលរាយការណ៍ថាបានរួមភេទក្នុងអំឡុង ១២ ខែកន្លងមក
មានបុរស ១នាក់ ក្នុងចំ ណោម ៥នាក់ និ ងស្រ្តី ១នាក់ ក្នុងចំ ណោម ១០នាក់ បាននិ យាយថាមិ នប្រើប្រាស់ ស្រោមអនាម័ យ
ញឹកញាប់ទេ (បុរស ១៩,១% និងស្រ្តី ៧,៦%) (ក្រាហក
្វិ ១២.១)។ បុរសច្រើនជាង ១ ភាគ ១០ (១១,៣%) និងគ្មានស្រ្តី ណាម្នា ក់

(០%) បានរាយការណ៍ថាមានដៃគូរម
ួ ភេទ ២ នាក់ ឬច្រើនជាងនេះកាលពី១២ ខែមុន។ ការរួមភេទជាការដោះដូរកាលពី ១២ ខែមុន

បានរាយការណ៏ ដោយស្រ្តី ១,៦% និងបុរស ១.០% ។

១១

ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលបានរ�ៀបការ មានដៃគូរម
ួ ភេទតែម្នា ក់កាលពី ១២ ខែមុន និងមិនប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ ឬប្រើប្រាស់ស្រោម
អនាម័យមិនញឹកញាប់ មិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យតិចតួចឡ�ើយ ដោយសារតែការរួមភេទភាគច្រើនដែលបានរាយការណ៍ គឺរវាងប្តី និងប្រពន្ធ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

�គរយ (%)

១០០
៩០
៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

១៩.១

១១.៣

៧.៦

០.០
���ប់�នៃដគូរួមេភទពីរ�ក់
ឬេ�ចើន�ក់ក�ងរយៈេពល
១២ែខចុងេ��យ

១.៦

េ�បើេ��មអ�ម័យមិន�នញឹក�ប់
ក��ងរយៈេពល១២ែខចុងេ��យ
�សី

១.០

�ររួមេភទ�ថ��រនឹងវត��អី�មួយ
ក��ងរយៈេពល១២ែខចុងេ��យ

�បុស

ក្រាហ្វិក ១២.១ ៖ ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាលពី  ១២ ខែមុនរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុពី  ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥៣) - ការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវថ្ក
នា ជា
់ តិសព
តី្ អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ និងមនុសស្ វ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣។

ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព
សំណាកគំរមា
ូ នទំហំតូចពេក

មិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចជ�ឿជាក់បានឡ�ើយសម្រាប់ប្រេវ៉ាឡង់នៃ

ការរួមភេទជាមួយដៃគូ ២ ឬច្រើនាក់ និងការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹកញាប់កាលពី ១២ ខែមុន នៅពេលប្រៀបធ�ៀបអ្នក

តបសម្ភាសន៍អាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ឆ្នាំដែលរាយការណ៍ថាទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងមិនទទួលរងការរ ំលោភ

បំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥៤)។

ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព
ប្រេវ៉ាឡង់នៃការមានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើននាក់កាលពី ១២ ខែមុន មានកម្រិតខ្ពស់ខ្លា ំងក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៩ ដល់

២៤ ឆ្នាំដែលរាយការណ៍ថាទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព ធ�ៀបនឹងបុរសដែលរាយការណ៍ថាមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សា

ផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (១៥,៤% និង ៣%) (ក្រាហ្វិក ១២.២)។ គ្មានស្រ្តីណាម្នា ក់ (០%) អាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បាន
រាយការណ៍ថាមានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើនកាលពី ១២ ខែមុន។

១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០

៧០
៦០
៥០
៤០

១៥.៤

៣០

២០

៣.០

១០
០

�នៃដគូរួមេភទេ�ចើន
�នទទួលរងអំេពើហិង��ផ��វ�យ

មិន�នទទួលរងអំេពើហិង��ផ��វ�យ

ក្រាហ្វិកទី  ១២.២ ៖ ការមានដៃគូរួមភេទច្រើនកាលពី  ១២ ខែមុនដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍
ដោយបុរសអាយុចាប់ពី  ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥៥) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្ស

វ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ទទួលរង និងមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មុនអាយុ ១៨ឆ្នាំបានរាយការណ៍ពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹក ញាប់កាលពី ១២ ខែមុន (៩% និង ៤,៩%) (ឧបសម្ព័ន្ធ

ក តារាង ក ៥៥)។ មិនមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹកញាប់ដែលបានរាយការណ៍ ក្នុង
ចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលរាយការណ៍ថាមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ ធ�ៀបនឹង

បុរសដែលបានរាយការណ៍ថាទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ(១៥,៨% និង ២០,៨%)។

ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព
ប្រេវ៉ាឡង់នៃការមានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើនក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ មានកម្រិតច្រើនជាង ១ ភាគ ១០

ក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលរាយការណ៍ថាមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (១១,៧%)
និងបុរសដែលរាយការណ៍ថាបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (១០,៣%) (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥៦)។

ួ ភេទច្រើនឡ�ើយកាលពី ១២ ខែមុន។
មិនមានស្រ្តីណាម្នា ក់ (០%) អាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថាមានដៃគូរម

ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ពីអត្រាស្រដ�ៀងគ្នាដែលមានកម្រិតទាបនៃការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ

មិនញឹកញាប់កាលពី១២ខែមុន ក្នុងចំណោមស្រ្តីដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព និងស្រ្តីដែលមិនទទួលរងអំព�ើហិង្សា
ផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព (១២,៩% និង ៥,៥%) និងដូចគ្នាសម្រាប់បុរសផងដែរ (១៧,៤% និង ១៩,៧%)។

១២.២. ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ផ្នែកនេះរ�ៀបរាប់ ពី ចំ ណេះដឹ ង

ជារួម។

និ ងសកម្មភាពរបស់ អ្នកតបសម្ភាសន៍ ពាក់ ព័ន្ធនឹងការធ្វើ តេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

អ្នកដែលឆ្លើយតបថាមិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

ត្រូវបានសាកសួរពីមូលហេតុដែលពួកគេមិនធ្លាប់ទៅធ្វើ

តេស្តឈាម។ ការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវនេះក៏ មានគោលបំ ណងបង្ហាញពីទំ នាក់ ទំនងរវាងចំ ណេះដឹ ង និ ងសកម្មភាពរបស់ អ្នកតប

សម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តឈាមមេរោគអេដស៍ និងការទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទផងដែរ។
១២.២.១. ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

	តារាង ១២.១ បង្ហាញពីសមាមាត្រស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីចំណេះដឹង និងឥរ ិ

យាបថពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ មិនថាពួកគេធ្លាប់រម
ួ ភេទ ឬយ៉ា ងណានោះទេ។

ស្រ្តីប្រមាណ ៣ ភាគ ៤ (៧៦,៨%) និងបុរស (៧៤,២%) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (មិនថាធ្លាប់ ឬមិនធ្លាប់រម
ួ ភេទ) បាន

ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ (តារាង ១២.១)។ មានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិ រវាងស្រ្តី និងបុរសដែលមិនធ្លាប់ធ្វើ
តេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដោយមានបុរសជាច្រើន (៧៨,២%) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំបានរាយការណ៍ថា ពួកគេមិនធ្លាប់

ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ឡ�ើយ ធ�ៀបនឹងស្រ្តី (៦២,៦%)។ សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨
ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (៧៧,៦% និង ៧៥,៩%) ដែលបានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ក៏បានទទួលលទ្ធផលរបស់ខលួ្នផងដែរ។
តារាង ១២.១ ៖ ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី 
និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥៧) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពី
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៥៩៨

៧៦.៨ (៧២.២ - ៨១.៤)

៦០២

៧៤.២ (៦៩.៥ - ៧៨.៨)

៥៩៨

៦២.៦ (៥៨.០ - ៦៧.២)

៦១៣

៧៨.២ (៧៤.៦ - ៨១.៨)

២៣៧

៧៧.៦ (៧១.៤ - ៨៣.៨)

១៤៤

៧៥.៩ (៦៧.៧ - ៨៤.០)

ចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដ
ស៍

ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
និងទទួលបានលទ្ធផល
§

កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

១២.២.២. កុមារប្រុស-ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
តារាង ១២.២ បង្ហាញពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ចំណេះដឹង និងឥរ ិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគ

អេដស៍ ដែលរាយការណ៍ដោយកុមារ ី និងកុមារាទាំងអស់កនុងក្រុ
្
មអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ។ មានកុមាររ ី និងកុមារាប្រហែល

ពាក់កណ្តា ល និយាយថាពួកគេបានដឹងពីកន្លែងដែលធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៏ (៥៣.៨% និង ៤៥.១%)

។ កុមារប្រុស-

ស្រី ភាគច្រើនដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ឡ�ើយ (ស្រ្តី ៩៧,៥% និងបុរស

៩៦.៨%)។

តារាង ១២.២ ៖ ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ តាមការរាយការណ៍

ដោយកុមារប្រុស-ស្រី អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៥៩) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ
ស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៥១៧

៥៣.៨ (៤៨.៥ - ៥៩.១)

៦០៧

៤៥.១ (៣៩.៣ - ៥០.៩)

៥២០

៩៧.៥ (៩៥.៩ - ៩៩.០)

៦៣១

៩៦.៨ (៩៤.៧ - ៩៨.៨)

១៤

*

២០

*

ចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដ
ស៍

ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
និងទទួលបានលទ្ធផល
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

១២.៣. ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយសារការទទួលរង
		 ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព

១២.៣.១. ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
ក្នុងចំណោមស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃស្រ្តីដែលទទួលរង ឬមិនទទួលរងការរ ំលោភ
បំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព បានស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ (៧៨,៣% និង ៧៦,៧%) (តារាង ១២.៣)។ ស្រ្តីចំនួន

៦៣.៤% ដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាពមុនអាយុ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថាមិនដែលបានធ្វើតេស្តឈាម

រកមេរោគអេដស៍ទេ។ ៤៤.៦%នៃស្រ្តីដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (ពីកុមារភាព បានរាយការណ៍ថាមិនដែលបានធ្វើ

តេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ទេ។ ទោះបីជាស្រ្តីជាអ្នកបតសម្ភាសន៍អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរក
ូ នទំ ហំតូចពេកមិនអាចឲ្យ
មេរោគអេដស៍ ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើពួកគេបានទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តឈាម ឬអត់ ប៉ុន្តែសំណាកគំ រមា

គេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចជ�ឿបាន នៅពេលប្រៀបធ�ៀបអ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលរាយការណ៍ថាបានទទួ លរង និ ងមិ ន

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡ�ើយ។

ក្នុងចំនោមបុរស អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព (៨៧,៣%) ស្គាល់កន្លែង
ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ធ�ៀបនឹងបុរសដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព (៧៣,៤%)។ បុរសស្ទើតែ

៨នាក់កនុ្ងចំណោម ១០នាក់ ដែលមិនធ្លាប់បានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព (៧៩,២%) បានរាយការណ៏ថាមិន

ដែលបានធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៏ និងបុរសចំនួន៦១.១% ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព រាយការណ៍ថាមិន

ធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍។

សំណាកគំរមា
ូ នទំហំតូចពេកមិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចដែលអាច

ជ�ឿបានបានឡ�ើយនៅពេលប្រៀបធ�ៀបបុរសអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលរាយការណ៍ថាទទួលរង និងមិន

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ សម្រាប់ការធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ និងការទទួលបានលទ្ធផល។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

149

តារាង ១២.៣ ៖ ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦១) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

២៧

៧៨.៣ (៦៣.៥ - ៩៣.១)

៣៤

៨៧.៣ (៧៦.៥ - ៩៨.១)

៥៧១

៧៦.៧ (៧១.៩ - ៨១.៥)

៥៦៨

៧៣.៤ (៦៨.៦ - ៧៨.២)

២៧

៤៤.៦ (២២.៥ - ៦៦.៧)

៣៥

៦១.១ (៤០.៥ - ៨១.៧)

៥៧១

៦៣.៤ (៥៨.៥ - ៦៨.៣)

៥៧៨

៧៩.២ (៧៥.៦ - ៨២.៨)

១៤

*

១១

*

២២៣

៧៦.៤ (៦៩.៩ - ៨២.៩)

១៣៣

៧៧.៧ (៦៩.៤ - ៨៦.០)

សុខភាពផ្លូវភេទ
ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ និងទទួលបានលទ្ធផល
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
* ទំហំរបស់សែលតិចជាង ២៥

១២.៣.២. កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
មានកុមារ ី ៧នាក់កនុងចំ
្
ណោម១០នាក់ (៧១,៤%) ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងកុមារ ី៥នាក់កនុងចំ
្
ណោម
១០នាក់ ដែលមិនធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (៥២,៦%) ដែលរាយការណ៍ថា ពួកគេបានស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាម

រកមេរោគអេដស៍។ ក្មេងស្រីស្ទើរតែទាំងអស់ដែលទទួ លរង ឬមិ នទទួ លរងការរលោ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ថាមិ នធ្លាប់ ធ្វើ
ំ

តេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ឡ�ើយ (៩២,៦% និង ៩៧,៨%)។ ទោះបីជាអ្នកតបសម្ភាសន៍ជាក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧
ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ត្រូវបានសាកសួ រថាត�ើ ពួកគេបានទទួ លលទ្ធផល ឬអត់ ក៏ប៉ុន្តែសំ ណាកគំ រូមាន

ទំហត
ំ ច
ូ ពេកមិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចជ�ឿបានឡ�ើយ នៅពេលប្រៀបធ�ៀបអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលរាយការណ៍

ថាបានទទួលរង និងមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ។

សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលទទួលរង ឬមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទ បានស្គាល់ទីកន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ (៤៧,៣% និង ៤៥%) (តារាង ១២.៤)។ មិនមានក្មេងប្រុសណាម្នា ក់
អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ រាយការណ៍ថាធ្លាប់បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

ទេ។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ក្មេងប្រុសស្ទើរតែទាំងអស់អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

រាយការណ៍ថា ពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ឡ�ើយ។ ក្មេងប្រុសជាអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំដែលធ្លាប់ ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើ ពួកគេបានទទួ លលទ្ធផល ឬអត់ ប៉ុន្តែសំណាកគំ រមា
ូ នទំ ហំ

តូចពេកមិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអច ជ�ឿជាក់បានឡ�ើយ នៅពេលប្រៀបធ�ៀបអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលទទួលរង
ឬមិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ១២.៤ ៖ ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដោយសារការទទួលរងការរំលោភ

បំពានផ្លូវភេទ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារី និងកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦២) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១

៧១.៤ (៥៤.១ - ៨៨.៧)

២៩

៤៧.៣ (២៧.៩- ៦៦.៧)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៨៦

៥២.៦ (៤៧.២ - ៥៨.០)

៥៧៨

៤៥.០ (៣៨.៩ - ៥១.០)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១

៩២.៦ (៨២.២ - ១០០.០)

៣២

១០០.០ (១០០.០ - ១០០.០)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៨៩

៩៧.៨ (៩៦.៣ - ៩៩.៣)

៥៩៩

៩៦.៦ (៩៤.៥ - ៩៨.៨)

២

*

០

០.០ (០.០ - ០.០)

១២

*

២០

*

សុខភាពផ្លូវភេទ
ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ និងទទួលបានលទ្ធផល
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
§

កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

* ទំហំរបស់សែលតិចជាង ២៥

១២.៤. មូលហេតុនៃការមិនទៅធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
១២.៤.១. ស្រ្តី និងបុរសអាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
	ក្រាហ្វិក ១២.៣ និងឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦៣ ផ្តល់ខលឹម
្ សារសង្ខេបពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ អ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុចាប់ពី

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំនិយាយថាមិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍។ ស្រ្តី និងបុរសភាគច្រើន (ស្រ្តី ៦៨,៧% និងបុរស ៦៦,៦%)
រាយការណ៍ថា ពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ឡ�ើយ ដោយសារតែពួកគេយល់ថាវាមិនចាំបាច់ ឬក៏ពួកគេប្រឈម

នឹងហានិភ័យទាបនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍។ ខណៈដែលស្រ្តី និងបុរស (ស្រ្តី ១៩,៩% និងបុរស ៥,៥%) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់

២៤ ឆ្នាំទំនងជាបានរាយការណ៏ថា ពួកគេមិនមានចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍។ បុរស និងស្រ្តី (បុរស

៧,១% និងស្រ្តី ១,៤%) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា ពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

ឡ�ើយដោយសារតែពួ កគេមិ នចង់ ដឹងថាត�ើ ពួកគេមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ឬអត់ ។ ក្នុងចំ ណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុចាប់ ពី ១៨
ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បុរស ៩,៧% និងស្រ្តី ៣,៧% បាននិយាយពីមូលហេតុដែលពួកគេមិនទៅធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ នោះគឺ
ដោយសារតែពួកគេមិនដែលរួមភេទ ឬក៏មិនបានស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ (ស្រ្តី ២,១% និងបុរស ៤%) ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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៤.០
២.១

មិនដឹងទីកែន�ងេធើ�េតស��មរកេមេ�គេអដស៍

៥.៥

���នចំេណះដឹងអំពី�រេធ�ើេតស��មរកេមេ�គេអដស៍

១៩.៩

៧.២
១.៤

មិនចង់ដឹង�ខ��ន�នេមេ�គេអដស៍ ឬក៏អត់
មិនែដលរួមេភទ

៣.៧

៩.៧
៦៦.៦
៦៨.៧

មិន�ត�វ�រេធ�ើេតស��ម
០

១០

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

៧០

៨០

៩០

១០០

�គរយ (%)
�បុស

�សី

ក្រាហ្វិកទី ១២.៣ ៖ មូលហេតុនៃការមិនធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ
ក តារាង ក ៦៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
១២.៤.២. កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
	ស្រដ�ៀងគ្នានឹងក្រុមស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែរ កុមារភាគច្រើនអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ មិនធ្លាប់ធ្វើ

តេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ឡ�ើយ ដោយសារតែពួកគេយល់ថា ពួកគេមិនត្រូវការធ្វើតេស្ត ឬក៏ពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យទាប

នៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ (ក្រាហ្វិក ១២.៤ និងឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦៣)។ កុមារ ីមានអត្រាពីរដងច្រើនជាងកុមារា ក្នុងការ
រាយការណ៍ពីមូ លហេតុនៃការមិ នធ្វើ តេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ នោះគឺ ដោយសារតែពួ កគេមិ នមានចំ ណេះដឹ ងពីការធ្វើ តេស្ត

ឈាមរកមេរោគអេដស៍ (កុមារ ី ២៥,៦% និងកុមារា ១៣,៥%)។ កុមារាច្រើនជាងកុមារ ីដែលបង្ហាញថាមិនចង់ដឹងថាត�ើពួកគេមាន

ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ឬយ៉ា ងណាទេ (កុមារ ី ១,២% និងកុមារា ៤,៧%) ឬជ�ឿគេប្រាប់ថាការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍គឺ
សម្រាប់តែមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណោះ (កុមារ ី ០,២% និងកុមារា ២,១%) គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនធ្វើតេស្តឈាម

រកមេរោគអេដស៍។ សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នារបស់កុមារ ី និងកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថា ពួកគេមិន
បានស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ឡ�ើយ (កុមារ ី ៦,៣% និងកុមារា ៥,៥%)។

២.១
០.២

េជឿេគនិ�យ��រេធើ�េតស�គឺស��ប់ែតមនុស��ធំ

៥.៥
៦.៣

មិនដឹងទីកែន�ងេធើ�េតស��មរកេមេ�គេអដស៍
���នចំេណះដឹងអំពី�រេធ�ើេតស��មរកេមេ�គេអដស៍

១៣.៥

២៥.៦

៤.៧
១.២
៥.៣
២.៥

មិនចង់ដឹង�ខ��ន�នេមេ�គេអដស៍ ឬក៏អត់
មិនែដលរួមេភទ
មិន�ត�វ�រេធ�ើេតស��ម
០

១០

២០

៦៥.៥
៦១.៩
៣០

៤០

៥០

៦០

៧០

៨០

៩០ ១០០

�គរយ (%)
�បុស

�សី

ក្រាហ្វិក ១២.៤ ៖ មូលហេតុនៃការមិនធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ រាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង

ក ៦៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
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វគ្គទី ១៣ ៖ ភាពងាយរងគ្រោះ

១៣. ភាពងាយរងគ្រោះ

ខ្លឹមសារសង្ខេប
•

ស្រ្តី និងបុរសប្រមាណ ១ ភាគ ១០ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានប្រាប់ដោយខ្លួនឯងពីភាពជាកុមារកំព្រា (ស្រ្តី

១៣,៨% និងបុរស ១០,៩%)។ ស្រ្តី និងបុរសតិចជាង ១% បានប្រាប់ដោយខ្លួនឯងពី ភាពជាកុមារកំព្រាឪពុកម្តាយ**

កាលពីកុមារភាព។
•

ក្នុងចំណោមកុមារប្រុស-ស្រី អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ មានកុមារី និងកុមារា ១ ភាគ ១០ បានប្រាប់ដោយខ្លួនឯងពីភាព

ជាកុមារកំព្រា* (កុមារី ១០,២% និងកុមារា ៨,៩%)។ មានកុមារី និងកុមារាតិចជាង ១% បានបង្ហាញពីស្ថានភាពជាកុមារ
កំព្រាទាំងឪពុក និងម្តាយ** កាលពីកុមារភាព។

•

ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពកំព្រាឪពុកម្តាយ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព គឺជាប្រភេទអំព�ើហិង្សាតែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីភាព

•

អាយុរបស់មេគ្រួសារ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព សម្រាប់ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ។

ខុសគ្នាខ្លាំងផ្នែកស្ថិតិរវាងកុមារដែលកំព្រាឪពុកម្តាយ និងកុមារដែលមានឪពុកម្តាយ។

* ភាពជាកុមារកំព្រាគឺការបាត់បង់ឪពុក ឬម្តាយ ឬទាំងពីរមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
** ភាពជាកុមារកំព្រាឪពុកម្តាយគឺការបាត់បង់ទាំងឪពុក និងម្តាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

១៣.១. ស្ថានភាពកំព្រាឪពុកម្តាយពីកុមារភាព
១៣.១.១. ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
ស្រ្តីច្រើនជាង ១ ភាគ ១០ (១៣,៨%) និងបុរស (១០,៩%) អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថា ពួកគេបានបាត់បង់

ឪពុក ឬម្តា យ ឬឪពុកម្តា យ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (តារាង ១៣.១)។ ស្រ្តីប្រមាណ ១៣% រាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ឪពុក ឬម្តា យ

ហ�ើយស្រ្តី និងបុរស ០,៤% បង្ហាញថាពួកគេបានបាត់បង់ឪពុកម្តា យ។ បុរស ១០% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថា
ពួកគេបានបាត់បង់ឪពុក ឬម្តា យមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ហ�ើយបុរស ០,៧% បង្ហាញថាពួកគេបានបាត់បង់ឪពុកម្តា យ។

តារាង ១៣.១ ៖ ស្ថានភាពកំព្រាឪពុកម្តាយពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ 
(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦៤) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

បាត់បង់ទាង
ំ ឪពុក និងម្តា យមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ

៥៩៩

០.៤ (០.០ - ០.៩)

៦១២

០.៧ (០.១ - ១.២)

បាត់បង់ឪពុក ឬម្តា យមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

៥៩៦

១៣.៤ (១០.៥ - ១៦.៣)

៦០៦

១០.៣ (៧.៦ - ១៣.០)

៥៩៩

១៣.៨ (១០.៩ - ១៦.៦)

៦១២

១០.៩ (៨.១ - ១៣.៧)

បាត់បង់ទាំងឪពុក និងមា្តយ ឬបាត់បង់
ឪពុក ឬម្តា យមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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១៣.១.២. កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
កុមារ ីប្រមាណ ១ ភាគ ១០ (១០,២%) និងកុមារាស្ទើរតែ ១ ភាគ ១០

(៨,៩%) អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ថា ពួកគេបានបាត់បង់ឪពុក ឬម្តា យ ឬឪពុកម្តា យ (តារាង ១៣.២)។ ក្នុងចំណោមកុមារ ីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧
ឆ្នាំ កុមារ ី ១០,២% រាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ឪពុកឬម្តា យ ចំណែកកុមារ ី ០,១% បានបង្ហាញថាពួកគេបានបាត់បង់ឪពុកម្តា យ។

ក្នុងចំណោមកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ កុមារា ៨,៣% រាយការណ៍ថា ពួកគេបានបាត់បង់ឪពុក ឬម្តា យ ចំណែកកុមារា
០,៦% បានបង្ហាញថាពួកគេបាត់បង់ឪពុកម្តា យ។
តារាង ១៣.២ ៖ ស្ថានភាពកំព្រាឪពុកម្តាយ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ 

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦៤) - ការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវថ្ក
នា ជា
់ តិសព
តី្ អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ និងមនុសស្ វ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
កុមារា

កុមារី
n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

បាត់បង់ទាង
ំ ឪពុក និងម្តា យមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ

៥២២

០.១ (០.០ - ០.៣)

៦៤២

០.៦ (០.១ - ១.២)

បាត់បង់ឪពុក ឬម្តា យមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

៥២១

១០.២ (៧.១ - ១៣.២)

៦៣៧

៨.៣ (៦.០ - ១០.៦)

៥២២

១០.២ (៧.២ - ១៣.៣)

៦៤២

៨.៩ (៦.៥ - ១១.៣)

បាត់បង់ទាំងឪពុក និងមា្តយ ឬបាត់បង់
ឪពុក ឬម្តា យមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
§

កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

១៣.២. ស្ថានភាពកំព្រាឪពុកម្តាយពីកុមារភាព និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សា
១៣.២.១. ស្ត្រី និងបុរស អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
ការទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ពីកុមារភាពមានភាព ស្រដ�ៀងគ្នាក្នុងចំណោម អ្នកតបសម្ភាសន៏ជាស្រ្តី និងបុរស
(ស្រ្តី ៤.៥% និង បុរស ៤.៤%) នៅក្នុងក្រុមអាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ ដែលនិយាយថា ពួកគេបានបាត់បង់ឪពុក ឬម្តា យមុនអាយុ

១៨ ឆ្នាំ និង អ្នកដែលមានឪពុកម្តា យ (ស្រ្តី ៥.៦% និង បុរស ៥.៥%) (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦៥)។ ការទទួលររងអំព�ើហិង្សា

ផ្លូវចិត្តពីកុមារភាពមិនមានភាពខុសគ្នាឡ�ើយរវាងបុរសអាយុចាប់ពី១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលប្រាប់ថាបានបាត់បង់ឪពុក ឬម្តា យ ឬ
មិនបាត់បង់ឪពុកម្តា យ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ ក៏ប៉ុន្តែ សម្រាប់ស្រ្តីកនុងក្រុ
្
មអាយុនេះ ដែលកំព្រាឪពុក ឬម្តា យមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ បាន

រាយការណ៍ថាធ្លាប់ទទួល រងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាពខ្ពស់ជាង២ដង ធ�ៀបនឹងស្រ្តីដែលមិនកំព្រាឪពុកម្តា យ (៣៣,៥% និង

១៧,៥%) (ក្រាហ្វិកទី ១៣.១)។ សំណាកគំររូ បស់អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលរាយការណ៍ថាកំព្រាទាំងឪពុកនិងម្តា យ មានទំហំតូចពេក

មិនអាចបញ្ចូលក្នុងការវ ិភាគនេះបានឡ�ើយ។
១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០

៧០
៦០
៥០

៣៣.៥

៤០

១៧.៥

៣០

២០
១០

០

អំេពើហិង��ផ��វចិត�ពីកុ�រ�ព
កំ��ឪពុកឬ���យ

មិនកំ��

ក្រាហ្វិក ១៣.១ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព និងកំព្រាឪពុកម្តាយ រាយការណ៍ដោយស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ
ក តារាង ក ៦៥) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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១៣.២.២. កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦៦ក្នុងចំណោមក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ក្នុងនោះមិនមាននរណាម្នា ក់ជាក្មេងកំព្រា
ឪពុក ឬ កំព្រាម្តា យបានរាយការណ៏ថា ធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាទេ ធ�ៀបនឹងក្មេងប្រុសចំនួន ៥.៦% ដែលមានឪពុកម្តា យ
(ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦៦)។ ក្នុងចំណោមកុមារាអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក្នុងនោះមាន

កុមារ ៥៩.៧% មិនមែនជាក្មេងកំព្រា ធ�ៀបនឹងកុមារចំនួន ៧០.៩% ដែលជាកុមារកំព្រាឪពុកម្តា យ ឬម្តា យ។ សំណាកគំ ររូ បស់អ្នកតប

សម្ភាសន៍ ដែលបានរាយការណ៍ថាកំព្រាទាំងឪពុក និ ងម្តា យមានទំ ហំតូចពេកមិ នអាចរួមបញ្ចូលក្នុងការវ ិភាគនេះបានឡ�ើយ។

១៣.៣. អាយុរបស់មេគ្រួសារ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សា
	ក្រាហ្វិក ១៣.២ និ ងតារាងតួ លេខទី ១៣.៣ បង្ហាញពីទំ នាក់ ទំនងរវាងអាយុ របស់ មេគ្រួសារ (១៨-៣០, ៣១-៥៥ និ ង
ច្រើនជាង ៥៥ ឆ្នាំ) និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ។

	ក្មេងស្រីអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកមេគ្រួសារអាយុចាប់ពី ៣១ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ មានទំនោរខ្លា ំងក្នុងការ

រាយការណ៍ ពីការទទួ លរងអំ ព�ើ ហិ ង្ សាផ្លូវចិ ត្ត ធ�ៀបនឹ ង ក្មេងស្រីដែលរស់ ន ៅក្នុងបន្ទុកមេគ្រួសា រអាយុ ចា ប់ ពី ៥៥ ឆ្នាំឡ�ើ ងទៅ

(៣៨,១% និង ១៩,២%)។ សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដោយមិនគិតពីអាយុរបស់

មេគ្រួសារ បានរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ សំណាកគំររូ បស់ក្មេងស្រីដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទ និងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបន្ទុកមេគ្រួសារអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ មានទំហំតូចពេកមិនអាចឲ្យគេគណនាការប៉ា ន់
ប្រមាណដែលអាចគួរឲ្យជ�ឿជាក់បានឡ�ើយ។

១០០
៩០

៦២.០

�គរយ (%)

៨០

៧០

៥៤.០
៣៨.១

៦០
៥០
៤០

៣០

២០

១៩.២
៦.៦

៦.១

១០
០

���ប់ទទួលរងនូវ�រ
រ�េ�ភបំ�នផ��វេភទ

���ប់ទទួលរងនូវអំេពើ
ហិង��ផ��វ�យ

៣១-ដល់ ៥៥ ���ំ �េម�គ��រ

���ប់ទទួលរងនូវអំេពើ
ហិង��ផ��វចិត�

៥៥ ���ំ និង�ស់ជ� �េម�គ��រ

ក្រាហ្វិក ១៣.២ ៖ អាយុរបស់មេគ្រួសារ តាមការទទួលរងអំព�ើហិង្សាដែលរាយការណ៍ដោយក្មេងស្រីអាយុចពី  ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ

ក តារាង ក ៦៧) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

កុមារាអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកមេគ្រួសារអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ មានទំនោរក្នុងការរាយកា

រណ៍ថាបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត តិចជាងកុមារាដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកមេគ្រួសារអាយុចន្លោះពី ៣១ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ ឬ ច្រើន

ជាង៥៥ឆ្នាំ ។ ក្នុងចំណោមកុមារា អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៏ថាធ្លាប់បានទទួលរង អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ក្នុង
នោះមានកុមារចំនួន ២៥.៣% រស់នៅក្នុងបន្ទុកមេគ្រួសារអាយុចាប់ពី ៣១ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ ហ�ើយកុមារចំនួន ៣៨.២% រស់នៅក្នុង

បន្ទុកមេគ្រួសារអាយុ ៥៥ ឆ្នាំឡ�ើងទៅ ឬចាស់ជាងនេះ។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ កុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំមានទំនោរក្នុង
ការរាយការណ៍ថាបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ដោយមិនគិតពីអាយុរបស់មេគ្រួសារ ប៉ុន្តែគេមិន

អាចគណនាការការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចជ�ឿជាក់បានសម្រាប់ការទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរបស់ក្មេងប្រុសដែលកំពុង

រស់នៅក្នុងបន្ទុកមេគ្រួសារ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ ដោយសារសំណាកគំរមា
ូ នទំហំតូចពេក។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

១០០
៩០

៥៩.៤

ភាគរយ (%)

៨០

៥៨.៦

៧០

៥៦.១

៦០
៥០

៣៨.២
២៥.៣

៤០

៣០

២០

៤.៨

១០
០

៦.៧

៧.៤

ធា�ប់ទទួលរងនូវការ
រ ំេលភបំពនផ�ូវេភទ

ធា�ប់ទទួលរង
នូវហិង្សោផ�ូវកាយ

១៨-ដល់ ៣០ ឆា�ំ ជាេម្រគ�សារ

៣១-ដល់ ៥៥ ឆា�ំ ជាេម្រគ�សារ

ធា�ប់ទទួលរង
នូវហិង្សោផ�ូវចិត�
៥៥ ឆា�ំ និងចស់ជរ ជាេម្រគ�សារ

ក្រាហ្វិក ១៣.៣ ៖ អាយុរបស់មេគ្រួសារ និងការទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សាដែលរាយការណ៍ដោយកុមារា  អាយុពី  ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ

ក តារាង ក ៦៧) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

១៣.៤.	ទំហំគ្រួសារ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សា
	គេបានវ ិភាគទិន្នន័យការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលថាត�ើមានទំនាក់ទំនងរវាងទំហំគ្រួសារ

និងការទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សាសម្រាប់ អ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ឬយ៉ា ងណា (សមាជិកគ្រួសារ មួយដល់បី នាក់ បួន ដល់ ៥នាក់- និង

ប្រាំមួយ នាក់ឡ�ើងទៅ)។

	ក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាជិក បួន ឬ ប្រាំ នាក់ បានរាយការណ៍

ពីការទទួលរងតិចតួចពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ឬអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ឬអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ជាងក្មេងស្រីក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា ដែល

រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាជិកតិចជាង ឬសមាជិកច្រើនជាង (ក្រាហ្វិកទី ១៣.៤)។ សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នារបស់

ក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាជិកពី មួយ ទៅ បី នាក់ និង ប្រាំមួយ នាក់ឡ�ើងទៅ

រាយការណ៍ថាបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។ គេមិនឃ�ើញមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិរវាងស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៣

ដល់ ១៧ ឆ្នាំ តាមទំហំគ្រួសារ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាឡ�ើយ។

១០០
៩០

៦៤.២

ភាគរយ (%)

៨០
៦០
៥០

២៨.៦

៤០

៣០
២០

២៩.០

១៨.៣
៥.៩

៨.៩

៣.៦

១០
០

៦២.៤

៥៩.១

៧០

សមជិក្រគ�សារ
១-៣នាក់

ធា�ប់ទទួលរងនូវការរ ំេលភបំពនផ�ូវេភទ

សមជិក្រគ�សារ
៤-៥នាក់
ធា�ប់ទទួលរងនូវហិង្សោផ�ូវចិត�

សមជិក្រគ�សារ ៦នាក់
ឬេ្រចើនជាងេនះ
ធា�ប់ទទួលរងនូវហិង្សោផ�ូវកាយ

ក្រាហ្វិក ១៣.៤ ៖ ទំហំគ្រួសារ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាដែលរាយការណ៍ដោយក្មេងស្រីអាយុពី  ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង

ក ៦៨) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
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	ក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាជិក បួន ឬ ប្រាំ នាក់ បានរាយការណ៍

ពីការទទួលរងតិចតួចពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ (៤,៥%) ធ�ៀបនឹងក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលរស់នៅក្នុង

គ្រួសារដែលមានសមាជិក មួយ ទៅ បី នាក់ (៦,២%) និងគ្រួសារដែលមានសមាជិក ប្រាំមួយ នាក់ឡ�ើងទៅ (៥,៦%) (ក្រាហ្វិកទី

១៣.៥)។ សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នារបស់កុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ រាយការណ៍ថាបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវ

កាយ និងផ្លូវចិត្ត ដោយមិនគិតពីទំហំគ្រួសារ។ គេមិនឃ�ើញមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិរវាងកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំ តាមទំហំគ្រួសារ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាឡ�ើយ។

១០០
៩០

៥៩.៣

�គរយ (%)

៨០

៧០
៦០
៥០

២៦.៩

៤០

៣០

២០

៥៨.១

២៧.២

៦.២

ស�ជិក�គ��រ
១-៣�ក់

���ប់ទទួលរងនូវ�ររ�េ�ភបំ�នផ��វេភទ

២៧.៥
៥.៦

៤.៥

១០
០

៥៨.១

ស�ជិក�គ��រ
៤-៥�ក់
���ប់ទទួលរងនូវហិង��ផ��វចិត�

ស�ជិក�គ��រ ៦�ក់
ឫេ�ចើន�ងេនះ
���ប់ទទួលរងនូវហិង��ផ��វ�យ

ក្រាហ្វិក ១៣.៥ ៖ ទំហំគ្រួសារ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាដែលរាយការណ៍ដោយកុមារាអាយុចាប់ពី  ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង

ក ៦៨) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។

១៣.៥. កម្រិតអប់រំ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សា
	គេបានវ ិភាគទិ ន្នន័យការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដ�ើ ម្បីពិ និត្យម�ើ លថាត�ើ មានទំ នាក់ ទំនងរវាងកម្រិតអប់ រ ំ

និ ងការទទួ លរង

អំព�ើហិង្សាសម្រាប់អ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ឬយ៉ា ងណា (មិនធ្លាប់ចូលរ�ៀន បញ្ចប់

កម្រិតអប់ រ ំទាបជាងបឋមសិក្សា បញ្ចប់ ការអប់ រក
ំ ម្រិតបឋមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាង បញ្ចប់ ការអប់ រក
ំ ម្រិតមធ្យមសិក្សា បញ្ចប់ ការអប់ រ ំ

កម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា)។

១៣.៥.១. ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលមិនធ្លាប់ចូលរ�ៀន តែងរាយការណ៍ថាបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពី

កុមារភាព។ បន្ទាប់មកគឺស្រ្តីដែលបញ្ចប់កម្រិតអប់រ ំខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦៩)។ មានការរាយការណ៍

ញឹកញាប់បំផុតពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព ដោយស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលមិនធ្លាប់បានចូល
រ�ៀន ឬបញ្ចប់កម្រិតអប់រ ំទាបជាងបឋមសិក្សា។ គេមិនឃ�ើញមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិសម្រាប់ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤

ឆ្នាំឡ�ើយ។

	គេឃ�ើញមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិរវាងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ការអប់រ ំកម្រិតបឋមសិក្សា

ឬខ្ពស់ជាងនេះ និ ងបុរសដែលបានបញ្ចប់ ការអប់ រក
ំ ម្រិតមធ្យមសិក្សា ដោយមានបុរសជាច្រើ នដែលបានបញ្ចប់ ការអប់ រក
ំ ម្រិត

មធ្យមសិក្សា រាយការណ៍ថាបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព (៦៤,៣% និង ៤៥,៧%) (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៦៩)។
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១៣.៥.២. កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
ក្នុងចំណោមកុមារ ីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពាន ផ្លូវភេទ ក្នុងនោះមានកុមារ
១៥.១% បានបញ្ចប់ អប់រ ំកម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា និងកុមារ ីចំនួន ៧.៧% ដែលមិនធ្លាប់បានចូលរ�ៀន (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង

ក ៧០)។ គេឃ�ើញមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិរវាងកុមារ ីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដោយមានកុមារ ីជាច្រើនដែលបាន

បញ្ចប់កម្រិតអប់រ ំទាបជាងបឋមសិក្សា រាយការណ៍ថាបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ (៧១,៤%) ជាងកុមារ ី ដែលបានបញ្ចប់ការ

អប់រ ំកម្រិតមធ្យមសិក្សា (៥០,៧%) ឬកុមារ ីដែលបានបញ្ចប់ការអប់រ ំខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា (៣៨,៦%)។ កុមារ ីអាយុចាប់ពី ១៣

ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់កម្រិតអប់រ ំទាបជាងបឋមសិក្សា ក៏មានទំនោរខ្លា ំងក្នុងការរាយការណ៍ថាបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវ
ចិត្តផងដែរ (៣៨,១%) ធ�ៀបនឹងកុមារ ីដែលបានបញ្ចប់ការអប់រ ំកម្រិតបឋមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាងនេះ (១៩,២%) ឬដែលបានបញ្ចប់ការ
អប់រ ំកម្រិតមធ្យមសិក្សា (១៤%)។

មិនមានកុមារាអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំណាម្នា ក់ ដែលបានបញ្ចប់កម្រិតអប់រ ំខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា រាយការណ៍ថាបាន

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ឬអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្ត (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៧០)។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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វគ្គទី ១៤ ៖ ឥរិយាបថចំពោះយេនឌ័រ និងអំពហ
ើ ិង្សា

១៤. ឥរិយាបថចំពោះយេនឌ័រ និងអំព�ើហិង្សា

ខ្លឹមសារសង្ខេប
•

កុមារីជិតពីរនាក់ក្នុងចំណោមប្រាំនាក់ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ និងស្រ្តីមួយនាក់ក្នុងចំណោម ៣នាក់  អាយុចាប់ពី 
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ជ�ឿថា ការណ៍ដែលប្ដីវាយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយ ឬច្រើននោះគឺជាទង្វើដែលអាច
ទទួលយកបាន។

•

ក្មេងប្រុស ២ ភាគ ៥ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ និងបុរសច្រើនជាង ១ ភាគ ៣ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

•

ឥរិយាបថលម្អៀងល�ើផ្នែកយេនឌ័រនៅក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាពីដៃគូស្និទ្ធស្នាលមិនមានភាពខុសគ្នាដោយ

យល់ស្របថា ប្ដីអាចប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមកល�ើប្រពន្ធ ក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយ ឬជាច្រើនបាន។

ផ្អែកទៅតាមភេទ ឬ ទៅតាមអាយុឡ�ើយ ដោយមានស្រ្តី និងបុរសច្រើនជាង ៩ ភាគ ១០ នៅគ្រប់លំដាប់នៃអាយុបាន
យល់ស្របនឹងឥរិយាបថយេនឌ័របែបអវិជ្ជមាន យ៉ាងហោចណាស់មួយបែប។

•

មានស្រ្តីច្រើនជាងបុរស ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ពីការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើប្តី-ប្រពន្ធ  
ឬដៃគូបច្ចុប្បន្ន ឬ ដៃគូពីមុនមក។

១៤.១ 	 ឥរិយាបថចំពោះអំព�ើហិង្សារវាងប្ដី និងប្រពន្ធ
ផ្នែកនេះនឹងបង្ហាញអំពីឥរ ិយាបថនិងការស៊ូទ្រាំទទួលយកការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយពីសំណាក់ប្ដីមកល�ើប្រពន្ធរបស់ខលួន។
្

នៅក្នុងការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវនេះ អ្នកតបសម្ភាសន៍ត្រូវ បានសាកសួ រ ថា ត�ើ ប្ដី មានហេតុ ផ លអ្វីកនុ្ងការវាយប្រពន្ធ របស់ ខលួ្នក្នុង
ស្ថានភាពដែលមាន លក្ខណៈខុ សៗគ្នាចំ នួនប្រាំយ៉ា ង គឺ ករណីដែលប្រពន្ធចេញទៅក្រៅដោយមិ នបានប្រាប់ ខលួ្នឲ្យដឹ ងជាមុ ន

ប្រពន្ធមិនម�ើលថែកូន ប្រពន្ធឈ្លោះប្រកែកជាមួយខ្លួន ប្រពន្ធមិនព្រមរួមភេទជាមួយខ្លួន ឬ ប្រពន្ធចំអិនម្ហូបមិនឆ្ងាញ់។

ស្រ្តី ១ ភាគ ៣ និងបុរសច្រើនជាង ១ ភាគ ៣ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ជ�ឿថា ការណ៍ដែលប្ដីវាយប្រពន្ធរបស់ខលួនក្
្ នុ

ងកាលៈទេសៈណាមួយ ឬជាច្រើន ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើនោះ គឺជាទង្វើដែលអាចទ្រាំទ្រទទួលយកបាន (ក្រាហ្វិក១៤.១

និងឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៧១)។ ក្នុងចំណោមកុមារ ី និងកុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ កុមារ ី ៣៨,១% និងកុមារា ៤០,២%
ជ�ឿថា បុរសតែងមានហេតុផលជានិច្ចកនុងការវាយធ្វើ
្
បាបប្រពន្ធរបស់ខលួន
្ នៅក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយ ឬ ជាច្រើន។
១០០
៩០

�គរយ (%)

៨០

៧០
៦០
៥០
៤០

៣៥.០

៣៨.១

៣៧.១

៤០.២

៣០

២០
១០
០

១៨-១៤ ���ំ

១៣-១៧ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ១៤.១ : ការយល់ស្របថាអំព�ើរំលោភបំពានល�ើប្ដី/ប្រពន្ធ គឺជាទង្វើដែលអាចទទួលយកបានមិនថាក្នុងកាលទេសណាមួយ ឬច្រើន 
រាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និងកុមារអាយុពី១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៧១) - ការសិក្សា

ស្រាវជ្រាវថ្ក
នា ជា
់ តិសព
្ដី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ និងមនុសស្ វ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្២
ំនា ០១៣។
របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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១៤.២ 	ឥរិយាបថចំពោះតួនាទីយេនឌ័រក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាពីដៃគូស្និទ្ធស្នាល
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះក៏ ពិចារណាផងដែរអំ ពី ឥរយា
ិ បថ

និ ងការទទួ លយកភាពលម្អៀងផ្នែកយេនឌ័ រចំ ពោះសកម្មភាព

្ ស្
្ធ នា ល ដោយការសាកសួរអ្នកតបសម្ភាសន៍ថា ត�ើបុរសជាអ្នកសម្រេចថាត្រូវរួមភេទនៅពេល
ផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាពីដៃគូសនិទ
ណាឬ ត�ើបុរសត្រូវការការរួមភេទច្រើនឬ ត�ើបុរសត្រូវការស្រ្តីជាច្រើននាក់ផ្សេងៗទ�ៀតឬ ត�ើស្រ្តីដែលតែងតែមានស្រោមអនាម័យដា

ក់តាមខ្លួនគឺជាស្រ្តីមិនល្អ ឬ “ស្ត្រីរាត់រាយ” ឬ ក៏ស្រ្តីគួរតែចេះអត់ធត
្ម ់នឹងអំព�ើហិង្សាឬ ដ�ើម្បីរក្សាសម្ព័នភា
្ធ ពក្នុងគ្រួសារកុំឲ្យបែកបាក់

គ្នា។

មានស្រ្តី និងបុរសច្រើនជាង ៩ ភាគ ១០ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានយល់ស្របចំពោះ បទដ្ឋានយេនឌ័របែបអវ ិជ្ជមា

នបែបណាមួយ ឬជាច្រើនជាងនេះដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរួមភេទ និងអំព�ើហិង្សាពីដៃគូសនិទ
្ ស្
្ធ នា ល ដូចមានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ

(ក្រាហ្វិក ១៤.២ និងឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៧២)។ ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ កុមារ ី ៩៣,៤% និងកុមារា
៩១,១% បានយល់ស្របនឹង ឥរ ិយាបថយេនឌ័របែបអវ ិជ្ជមាន យ៉ា ងហោចណាស់មួយបែប ដូចមានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ។

១០០
៩០

៩៧.៥

៩៣.៥

៩៤.២

៩១.១

�គរយ (%)

៨០

៧០
៦០
៥០
៤០

៣០
២០
១០
០

១៨-២៤ ���ំ

១៣-១៧ ���ំ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិកទី  ១៤.២ ៖ការទទួលស្គាល់ថា កាលៈទេសៈណាមួយ ឬជាច្រើននៃភាពលម្អៀងផ្នែកយេនឌ័រចំពោះការប្រព្រឹត្តិផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាពី
ដៃគូស្និទ្ធស្នាល  គឺអាចទ្រាំទ្រទទួលយកបាន តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និងកុមារអាយុពី ១៣ ដល់

១៧ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៧២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ឆ្នាំ២០១៣។

១៤.៣ អំព�ើហិង្សា ល�ើដៃគូសទ្ធិស
ិ
្នាល
ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ វាជាល�ើកទីមួយដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើពួកគេធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើ
អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ឬផ្លូវកាយទៅល�ើប្ដី/ប្រពន្ធ ឬដៃគូបច្ចុប្បន្ន ឬ ដៃគូពីមុន ដែរឬយ៉ា ងណា។ ដោយសារតែសំណាកគំរមា
ូ នទំហំ

តូចពេកសម្រាប់អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើដៃ
គូបច្ចុប្បន្ន ឬដៃគូពីមុន១២ អ្នកតបសម្ភាសន៍នៅគ្រប់អាយុត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅក្នុងផ្នែកនេះ។

ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍ទាំងអស់ ស្រ្តីទំនងជាបានប្រើអំព�ើហិង្សាច្រើនជាងបុរស ទៅល�ើប្ដី/ប្រពន្ធ ឬដៃគូបច្ចុប្បន្ន
ឬដៃគូពីមុន (ស្រ្តី ៣១,៦% និងបុរស ១៥,៣%) (ក្រាហ្វិក ១៤.៣)។

១២

ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដ៏តិចដែលបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់មានដៃគូ ឬប្ដី/ប្រពន្ធ
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

�គរយ (%)

១០០
៩០
៨០
៧០
៦០
៥០
៤០
៣០
២០
១០
០

៣១.៦

៤.៥

១៥.៣

៨.៣

�នេ�បើហិង��ផ��វេភទ

�នេ�បើហិង��ផ��វ�យ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិក ១៤.៣ ៖ ធ្លាប់បានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ  ឬអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើដៃគូ ឬប្ដី/ប្រពន្ធបច្ចុប្បន្ន  ឬប្ដី/ប្រពន្ធពីមន តា
ុ
ម

ការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយពី ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៧៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សា
ល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣។

១៤.៣.១	 អំព�ើហិង្សាល�ើដៃគូស្និទ្ធស្នាល ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព ៖ បុរស-ស្រ្តី អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
	គេមិនអាចប្រៀបធ�ៀបអំព�ើហិង្សាល�ើប្ដី/ប្រពន្ធឬដៃគូ ក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែល
បានរាយការណ៍ និងមិនបានរាយការណ៍ ពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាពបានឡ�ើយ ដោយសារតែសំណាកគំរស
ូ ម្រាប់

ស្រ្តី និ ងសំណាកគំ រស
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ និ ងបានពាក់ ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តិអំព�ើ ហិង្សា
ូ ម្រាប់ បុ រស ដែលបានរាយការណ៍ពីការរលោ
មានទំហំតូចពេក មិនអាចធានានូវការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចជ�ឿជាក់បាន (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៧៤)។
មានស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំស្ទើរតែ ២ ភាគ ៥ (៣៩,១%) ដែលបានរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សា

ផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ និងស្រ្តី ១ ភាគ ៤ (២៥,៨%) ដែលរាយការណ៍ថា មិនធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ បានរាយការណ៍
ពីចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សារវាងប្ដី/ប្រពន្ធ ឬដៃគូបច្ចុប្បន្ន ឬដៃគូពីមុន (ក្រាហ្វិក ១៤.៤)។ ស្ទើរតែ ១ ភាគ ៥ ក្នុងចំ ណោម
បុរសដែលបានរាយការណ៍ និងមិនបានរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថាពួកគេ

បានចូលរួមនឹងការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើប្ដី/ប្រពន្ធបច្ចុប្បន្ន ឬប្ដី/ប្រពន្ធពីមុន (១៩,៩% និង ១៨,៣%)។ ស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់

២៤ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព បានរាយការណ៍ពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើដៃគូ
ឬប្ដី/ប្រពន្ធបច្ចុប្បន្ន ឬប្ដី/ប្រពន្ធពីមុន ស្ទើរតែពីរដងច្រើនជាងធ�ៀបទៅនឹងបុរស។

�គរយ (%)

១០០
៩០
៨០
៧០
៦០
៥០

៤០
៣០

២០
១០
០

៣៩.១
២៥.៨

១៩.៩

�នទទួលរងអំេពើហិង��ផ��វ�យ

១៨.៣

មិន�នទទួលរងអំេពើហិង��ផ��វ�យ
�សី

�បុស

ក្រាហ្ក
វិ ១៤.៤ ៖  ធ្ប
លា ពា
់ ក់ពន
័ នឹ
្ធ ងការប្រព្រឹត្អ
តិ ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ពីដៃគូសនិទ
្ ស
្ធ នាលដ
្ ោយសារការទទួលរងអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ផ្វលូ កាយពីកមា
ុ រភាព តាមការរាយការណ៍

ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៧៤) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និង

មនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

163

១៤.៣.២ អំព�ើហិង្សាល�ើដៃគូស្និទ្ធស្នាលដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សា ៖ កុមារអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
	គេមិនអាចប្រៀបធ�ៀបការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើប្ដី/ប្រពន្ធឬដៃគូ រវាងអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ដែលបាន និងមិនបានរាយការណ៍ពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទបានឡ�ើយ ដោយសារតែសំណាកគំរស
ូ ម្រាប់កុមារ ី និងសំណាកគំរូ

សម្រាប់កុមារា ដែលបានរាយការណ៍ពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងបានរាយការណ៏ថាធ្លាប់បានចូលរួមនឹងការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សា
ល�ើដៃគូរបច្ចុប្បន្ន ឬអតីត មានទំហំតូចពេក មិនអាចធានាការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចជ�ឿជាក់បាន។

	ហេតុផលដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះអ្នកតបសម្ភាសន៍អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដោយសារ សំណាកគំរមា
ូ នទំហំតូចពេក

គេមិនអាចធានានូវការប្រៀបធ�ៀបដែលអាចជ�ឿជាក់បានទេ នូវអត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃ អំព�ើហិង្សាពីដៃគូសនិទ
្ ្ធស្នាល ដោយសារការ

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយបានឡ�ើយ។ តាមរយៈការប្រៀបធ�ៀបក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែល
បានរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ បង្ហាញថាមានកុមារ ី ២៦,៨% និងកុមារា ១៨,១%បានរាយការណ៍ពួកគេបាន

ចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាល�ើ ដៃគូបច្ចុប្បន្ន ឬដៃគូពីមុន (ក្រាហ្វិក ១៤.៥)។

១០០

៩០
៨០

�គរយ (%)

៧០
៦០
៥០

២៦.៨
១៨.១

៤០
៣០
២០
១០
០

�នទទួលរងអំេពើហិង��ផ��វ�យ
�សី

�បុស

ក្រាហ្វិកទី  ១៤.៥ ៖ ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាពីដៃគូរួមភេទ តាមការរាយការណ៍ដោយកុមារអាយុពី  ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែល
ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក តារាង ក ៧៥) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ឥរិយាបថចំពោះយេនឌ័រ និងអំព�ើហិង្សា
ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពជាមួយកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង ស្ដីពីអំព�ើហិង្សា
អ្នកចូលរួមគ្រប់អាយុបានបញ្ចេញទស្សនៈខុសៗគ្នាពីបទដ្ឋាន និងផ្នត់គំនិតយេនឌ័រ។ អ្នកចូលរួមទាំងនោះត្រូវបានសាកសួរពី 
ភាពសមស្របសម្រាប់ស្រ្តីដែលមានស្រោមអនាម័យដាក់តាមខ្លួន ថាត�ើបុរសនិងស្រ្តីមានតម្រូវការផ្លូវភេទខុសៗគ្នា ឬយ៉ាងណា 
ហ�ើយថាត�ើអំព�ើហិង្សាអាចទ្រាំទ្រទទួលយកបានក្នុងកាលៈទេសៈច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង ឬយ៉ាងណា។

មានការបែងចែកទស្ ស នៈខុ ស ៗគ្ នា អ ំ ព ី ថា  ត�ើ គេ អាចទទួ ល យកបានទេចំ ពោ ះស្រ្ តី ម ្ នា ក ់ ដែល មាន ស្រោមអនាម័ យ តាមខ្ លួន 

ក្នុងនោះក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រីមួយចំនួនបានភ្ជាប់ស្ត្រីម្នាក់នោះទៅនឹងពេស្យាចារ។ អ្នកចូលរួមទាំងពីរភេទក្នុងវ័យចំណាស់
ជាងបានបង្ហាញពីការយល់ដឹងច្រើនអំពីមូល  ហេតុដែលស្រ្តីមា្នក់មានស្រោមអនាម័យតាមខ្លួន ទោះបីជាអាចធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះ

ប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធក្នុងការការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺកាមរោគ និងការមានផ្ទៃពោះដែលជាមូលហេតុសំខាន់ជាង។  
			

			

“អ្នកដែលមានស្រោមអនាម័យតាមខ្លួនគឺជាស្រីខូច” កិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមកុមារីអាយុពី ១៣ - ១៥ឆ្នាំ 
ក្នុងខេត្តព្រៃវែង

			“ជាស្រីខូច។ ពួកគាត់រ�ៀបការហ�ើយ ប៉ុន្តែគាត់នៅត្រូវការប្រុសផ្សេងច្រើនទ�ៀត” កិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុម
កុមារាអាយុពី ១៣ - ១៥ ឆ្នាំ ពីខេត្តស�ៀមរាប

			

“សម្រាប់មនុស្សប្រុសដែលមានស្រោមអនាម័យតាមខ្លួនមិនអីទេ ប៉ុន្តែប�ើជាមនុស្សស្រីវិញនោះ

			

“ប�ើគ្រាន់តែមានស្រោមអនាម័យតាមខ្លួន វាមិនអាក្រក់ទេ។ មនុស្សប្រុសក៏មាន ស្រោមអនាម័យតាមខ្លួនដែរ។

			

១៨ - ២៤ឆ្នាំ ពីខេត្តព្រៃវែង

			គេនឹងទទួលការរិៈគន់ថាជាស្រីមិនល្អ”  កិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមក្មេងប្រុសអាយុពី ១៦ - ១៧ឆ្នាំក្នុងខេត្តកំពត  
			ស្រោមអាចការពារពួកយ�ើងពីការឆ្លងមេរោគ និងការមានផ្ទៃពោះ”  កិច្ចពិភាក្សាជាក្រុមជាមួយក្រុមស្រី្តអាយុពី 
			“ពួកយ�ើងមិនយល់ស្របទេ ពីព្រោះយ�ើងឲ្យតម្លៃដល់ស្រ្តី”  កិច្ចពិភាក្សាជាក្រុម ជាមួយក្រុមបុរសអាយុពី 
			

១៨ - ២៤ ឆ្នាំពីខេត្តកំពត

សំណួរថាត�ើស្រ្តីម្នាក់គប្បីស៊ូទ្រាំ និងអត់អោនចំពោះអំព�ើហិង្សាដ�ើម្បីរក្សាគ្រួសារឲ្យបានរស់នៅជួបជុំ ឬយ៉ាងណា  ចម្លើយគឺ

ឋិតល�ើកន្លែងដែលក្រុមកុមារី និងស្រ្តីចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ។ ក្នុងនោះ កុមារី និង ស្រ្តី ទាំងអស់នៅភ្នំពេញបានឯកភាពថា

ការមិនអត់ទ្រាំនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្រួសារលែងលះ និងប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់កូនៗ។ ផ្ទុយមកវិញក្រុមស្រ្តី និងកុមារី

ក្នុងខេត្ត ព្រៃវែង មិនឯកភាពនឹងសំណួរនេះទេ។ ក្មេងប្រុស  និងបុរសភាគច្រើនមិនឯកភាពថា ស្រ្តីគួរតែអត់អោននោះទេ ព្រោះ

វាមិនមានសុភមង្គល ចំណែកក្មេងប្រុសក្នុងវ័យចំណាស់ជាងយល់ថាការស៊ូទ្រាំ បានត្រឹមតែធ្វើឲ្យបញ្ហានេះនៅបន្តក�ើតមានដែល

មិនអាចទទួលយកបាន។ ទាំងកុមារា និងកុមារី បារម្ភថា កុមារម្នាក់នឹងត្រូវបែកពីឪពុកម្តាយប�ើសិនម្តាយរបស់ខ្លួនមិនស៊ូទ្រាំ
និងអត់អោនចំពោះអំព�ើហិង្សាទេនោះ។

ប្រភពព័ត៌មាន: ក្រសួងកិច្ចការនារី, អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា។ គំហ�ើញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា  ឆ្នាំ២០១៣:
ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព។ កម្ពុជាៈ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៤។

ប្រអប់ទី ១៤.១ ៖ ឥរិយាបថចំពោះយេនឌ័រ និងអំព�ើហិង្សា

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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វគ្គទី ១៥ ៖ ការពិភាក្សា

១៥. ការពិភាក្សា
១៥.១. សេចក្ដីផ្ដើម
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាបានបង្ហាញពី
ជំហានដ៏សំខាន់មួយ នៃការទទួលស្គាល់នូវគោលបំណងក្នុងការដោះស្រាយ បញ្
ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ ការសិក្សានេះផ្ដល់នូវ
ទិន្នន័យថ្នាក់ជាតិល�ើកដំបូង អំពីប្រវ៉ាឡង់នៃអំព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកនុងចំ
្
ណោមកុមារា និង

កុមារ ីនៅកម្ពុជា។ របាយការណ៏បានរ�ៀបរាប់អំពីបរ ិបទ និងស្ថានភាពនានាដែលអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារបានក�ើតមានឡ�ើង នៅក្នុង
ប្រទេសនេះ ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ចំបងៗមកល�ើសុខភាពរបស់គេ។ របាយការណ៏នេះបានបង្ហាញពីភាពស្ទួនគ្នារវាងអំព�ើហិង្សា

ផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តដែលបានក�ើតឡ�ើងចំពោះកុមារ និងការស្វែងរកជំនួយបន្ទាប់ពីការទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និង
ផ្លូវកាយ។
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារបានកាត់ផ្តា ច់គ្រឹះដ៏រ ឹងមាំ ដែលកុមារត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅដែលប្រកប ដោយផាសុកភាព និង

ហា សុខភាពផ្សេងៗជាច្រើ ន។ បន្ថែមពីនេះទ�ៀត
ផលិតភាព។ វាមានឥទ្ធិពលមកល�ើភាពងាយរងគ្រោះ និ ងបណ្តា លឲ្យមានបញ្
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមុនៗបានបង្ហាញថាជនរង គ្រោះនៃអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព ជាពិសេសជនរងគ្រោះជាកុមារា ភាគច្រើនទំនង

នឹងក្លា យជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលគេធំឡ�ើង។ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារបាននំាមកនូវផល វ ិបាកមិនមែន
សម្រាប់តែកុមារដែលជាជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេ គឺថែមទាំងគ្រួសារបស់គេ និងសង្គមទាំងមូល។

ទិន្នន័យដែលបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្តល់ឱកាសដ៏មានតម្លៃ

ិ ី
សម្រាប់ ស្ថាបនាបន្ថែមល�ើ របកគំ ហ�ើញដំ បូង និ ងកំ ណត់ រកហានិ ភ័យ និ ងកត្តា ការពារនានាដែលសំ ខាន់ សម្រាប់ បង្កើតកម្មវធ

ទបស្កាត់ និងគោលនយោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ របកគំហ�ើញទាំងនេះនឹងប�ើកឱកាសសម្រាប់ការវ ិភាគឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ

ថែមទ�ៀត ពីបរ ិបទនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់អំព�ើហិង្សាជាច្រើនដែលបានក�ើតឡ�ើង ដ�ើម្បើកំណត់រកកត្តាបុព្វហេតុចម្រុះផ្សេងៗ

ដែលមានសក្តា នុពល និងជាឥទ្ធិពលនៃទម្រង់អំព�ើហិង្សានានាជាច្រើន។ បន្ថែមពីនេះ ការស្វែងយល់ ឲ្យបានប្រស�ើថែមទ�ៀត

អំ ពី ការក�ើ តឡ�ើ ងព្រមគ្នានៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិ ត្ត អាចធ្វើ អោយអ្នកផ្តល់សេវាត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការផ្តល់សេវា
ថែទាំទូលំទូលាយដល់កុមារដែលរងផលប៉ះពាល់ ពីអំព�ើហិង្សា ក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសក្នុងការកំណត់រកហានិភ័យចម្រុះ និងកត្តា

គាំពារនានាដែលអាច មានឥទ្ធិលពលល�ើទម្រង់អំព�ើហិង្សានានាជាច្រើន។ ការឲ្យតម្លៃចំពោះកត្តា ទាំងនេះអាចបង្កើនការ ប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យទាំងអស់នេះសម្រាប់បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តបង្កា រ និងឆ្លើយតប រាប់ទាំងសេវាទូលំ ទូលាយសម្រាប់កុមារដែលប៉ះពាល់ដោយ

អំព�ើហិង្សា។

១៥.២. របកគំឃ�ើញសំខាន់ៗ
លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះបង្ហាញថា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារគ្រប់ទម្រង់ក�ើតមាននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនោះ២ ភាគ
៣ នៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ បានរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ផ្លូវកាយ ឬផ្លូវភេទយ៉ា ងហោចណាស់មានមួយប្រភេទមុន

អាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពដែលបានបញ្ចូលក្នុងផ្នែកនេះ គឺសម្រាប់ជាការយល់ដឹងបន្ថែមពីបរ ិបទនៃ

របកគំហ�ើញ បែបបរ ិមាណ ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលបានពីការស្រាវជ្រាវទាំងពីរបែបនេះមិនអាចប្រៀបធាបគ្នាបានទេ១៣។
១៥.២.១. អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាពត្រូវបានរាយការណ៍ជាទូទៅដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏ទាំងអស់ដោយមិនគិតពីអាយុ

ឡ�ើយ។ អ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ច្រើនជាង ៥០%

ប្រហែល ៦០%

ឬភេទ

និងអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

បានរាយការណ៍ថា ពួកគេយ៉ា ងហោចណាស់ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមួយដង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

ទិន្នន័យក៏បានបង្ហាញថា

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមិនមែនក�ើតមានតែម្ដងនោះឡ�ើយ។

ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏
ទាំងអស់ដែលបានរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មានប្រហែលជា ៣ ភាគ ៤ បានជួបឧប្បត្តិហេតុ

បែបនេះច្រើនដង។ ជាទូទៅ កុមារធ្លាប់បានម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក្នុងផ្ទះ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ ក្នុងនោះកុមារអាយុ

១៣

ប្រភពព័ត៌មាន: ក្រសួងកិច្ចការនារ ី អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជាៈ របកគំហ�ើញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
បោះពុម្ភផ្សាយដោយក្រសួងកិច្ចការនារ ី ឆ្នាំ២០១៤។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

167

ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំច្រើនជាង ១ ភាគ ៣ បានឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយក្នុងផ្ទះរបស់ខលួនកាលពី
្
១២ ខែ មុន ហ�ើយកុមារ ៤ ភាគ

១០ បានឃ�ើញអំព�ើហិង្សាបែបនេះនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខលួ្នកាលពី ១២ ខែមុន។ ហេតុការណ៏ទាំងនេះបានបង្ហាញថាអំព�ើហិង្សា
ផ្លូវកាយគឺជារ�ឿងធម្មតា។

ការរាយការណ៍ពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាពមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នារវាងភេទទាំងពីរ

ពោលគឺស្រ្តីនិង

បុរសអាយុ

ចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ច្រើនជាងពាក់កណ្តា លបានរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយយ៉ា ងហោចណាស់មួយដង

មុនគេមានអាយុ១៨ឆ្នាំ។ កុមារា និង កុមារ ី អាយុពី១៣-១៧ឆ្នាំ បានរាយការណ៏ពីអត្រាស្រដ�ៀងគ្នានៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ។ របក

គំហ�ើញទាំងនេះគឺជាការចង្អុលបង្ហាញពីការសាយភាយ នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាពនៅកម្ពុជា។

នៅក្នុងវគ្គពិភាក្សាបែបគុណភាព អ្នកចូលរួមបានពិភាក្សាពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែលកុមារធ្លាប់ទទួលរង ដែលក�ើតឡ�ើង
នៅសាលារ�ៀននៅផ្ទះ និងសហគមន៍។ ការប្រមូលទិន្នន័យបែបគុណភាពមិនអាចវាស់វែងពីភាពញឹកញាប់នៃការទទួលរងទណ្ឌ

កម្មផលូវកាយក្
្
នុងចំណោមអ្នកចូលរួមបានទេ ។ ទោះជាយ៉ា ងណា កុមារជាច្រើនបានរាយការណ៍ពីការទទួលរងទណ្ឌកម្មរាងកាយ

យ៉ា ងហោចណាស់ម្ដង ហ�ើយកុមារគ្រប់រប
ូ បានម�ើលឃ�ើញការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះជាច្រើនល�ើក។ នៅសាលារ�ៀនអំព�ើហិង្សា

ក�ើត មានក្នុងចំណោមកុមារដែលមានអាយុស្រដ�ៀងគ្នា ជាទូទៅគឺជាការសម្លុត គម្រាម និងវាយតប់ ក៏ប៉ុន្តែក៏ទទួលរងនូវអំព�ើទាំង
នេះពីអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងដែរ។ បញ្ជីនៃវ ិធានការដាក់វ ិន័យ ដែលគ្រូបង្រៀនបាន រ�ៀបចំកនុងទម្រង់
្
ជាការដាក់ទណ្ឌកម្ម

រាងកាយគឺទូលាយ រួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរាងកាយដែលមាន ការប៉ះពាល់ផ្ទា ល់ និងមិនមានការប៉ះពាល់។ អំព�ើហិង្សានៅផ្ទះ
ក�ើតមានដោយផ្ទា ល់កនុងចំ
្
ណោមក្មេងស្រី និងជាញឹកញាប់សម្រាប់ក្មេងប្រុស ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមស្ទើតែ ទាំងអស់បាននឹកឃ�ើញពី
អំព�ើហង្
ិ សាក�ើតមាននៅផ្ទះអ្នកផ្សេងក្នុងសហគមន៏។ អ្នកចូលរួមភាគច្រើនក្នុងវគ្គពិភាក្សាបែបគុណភាពបានល�ើកឡ�ើងពីអំព�ើហង្
ិ សា

ផ្លូវកាយធ្ងន់ធ្ងរ ដែលតម្រូវឲ្យកុមាររងគ្រោះចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ។ អំព�ើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះ ភាគច្រើនក�ើតមានក្នុង
គ្រួសារ ប៉ុន្តែវាក៏ក�ើតមាននៅសាលារ�ៀនម្ដងម្កា លផងដែរ។ កុមារភាគច្រើនក៏បានរ ំលឹកថាពួកគេបានឃ�ើញអំព�ើហិង្សាក�ើតមានក្នុង
សហគមន៍

រវាងប្ដី

និងប្រពន្ធហ�ើយជាទូទៅបុរសគឺជាជនបង្កប៉ុន្តែមិនមែនរាល់ពេលឡ�ើយ។

ជាទូទៅ

មានការយល់ដឹងក្នុង

ិ នការល�ើអ្នកដែលប្រព្រឹត្ត។
និ ងតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលនោះប៉ូ លិសនឹ ងចាត់ វធា

ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើកុមារ

ចំណោមអ្នកចូលរួមថា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ខុសៗគ្នា អាស្រ័យល�ើផលប៉ះពាល់ល�ើរាងកាយ ដូ ចជា ប្រសិនប�ើ

កុ មាររងរបួ សធ្ងន់ធ្ងរ

មិនរងរបួសធ្ងន់ធរ្ង ទេនោះ ការឆ្លើយតបពីសំណាក់អក
្ន មានសិទ្ធិអំណាច ឬមនុស្សពេញវ ័យមានតិចតួច ឬមិនមានសោះ។ ការណ៍នេះ
ហាក់បង្ហាញពីកម្រិតទូទៅនៃការទទួលយក អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងទស្សនៈដែលថា អំព�ើហិង្សាដែលមិនបង្ករបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះ

កុមារមិនមានគ្រោះថ្នាក់ផលូវកាយ
្
ឬផ្លូវចិត្តអ្វីឡ�ើយ។ នៅទីកន្លែងដែលមានមនុស្សជួបជុំគ្នាច្រើន កុមារាជាពិសេសទទួលរងនូវ
ការសម្លុត គំរាមកំហែងពី សំណាក់កុមារផ្សេងទ�ៀតដែលមានអាយុច្រើនជាង ឬពីសំណាក់មនុស្សធំ ដែលពិធីជួបជុំបែបនេះមាន

ដូចជា ពិធីបុណ្យ ឬព្រិត្តការណ៏នានាដែលមានការសេពគ្រឿងស្រវ ឹង ប៉ុន្តែមិនមែនក�ើតឡ�ើងនៅគ្រប់ពិធីទាំងអស់ទេ។ ការប្រជែង

រវាងក្រុមបុរសទាំងនេះអាចក�ើ់តមានជាមួយការឌឺដង និងចំអកឡកឡឺយ ដាក់គ្នា ដែលអាចបង្ករឲ្យមានការប្រកែកគ្នា

និងវាយ

ប្រតប់គ្នា។ ក្មេងប្រុសៗបានរាយការណ៏ពីការបារម្ភកងករណ
ីច្រឡំអត្តសញ្ញាណ(ជាន់ដាន)នៅពេលមានជម្លោះ ដែលអាចទទួលរងនូវ
នុ្
ការវាយប្រហារ។

១៥.២.២. អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត
អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាពត្រូវបានរាយការណ៍ដោយស្រ្តី ១ ភាគ ៥ និងបុរស ១ ភាគ ៤ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

និងដោយកុមារ ី និងកុមារា ១ ភាគ ៤ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ។ ស្រដ�ៀងគ្នានឹងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដែរ ជាទូទៅ

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមិនមែនក�ើតឡ�ើងដាច់ដោយឡែកនោះទេ។ ស្រ្តី និងបុរសអាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំមានប្រហែល ៨ក្នុងចំណោម
១០នាក់បាន ទទួលរងនូវអំព�ើ ហិង្សាផ្លូវ ចិត្តជាច្រើនដងកាលពីកុមារភាព។ ក្នុងចំណោមកុមារអាយុពី ១៣-១៧ឆ្នាំ មានកុមារ ី

៧ក្នុង១០នាក់ និង កុមារាច្រើនជាង ៨ក្នុង ១០នាក់បានទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សា ផ្លូវចិត្តច្រើន ជាងមួយដង។ ក្នុងរយៈពេល១២ខែ
ចុងក្រោយនេះ មានកុមារអាយុពី១៣-១៧ឆ្នាំស្ទើតែ១ក្នុង ចំណោម ១០នាក់ បានទទួលរងនូវ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។ ក្នុងចំណោម

បុរសដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពី ១២ ខែ មុន បុរសស្ទើរតែទាំងអស់ (៩៤%) ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាច្រើនជាង

មួយដង។ ស្រ្តីជាង ៣ ភាគ ៤ (៧៨,១%) ធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមួយដង កាលពី ១២ ខែមុន។
អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តត្រូវបានរាយការណ៏ក្នុងការសិក្សាបែបបរ ិមាណ

ដែលអាចជជែកវែកញែកបាន

បានក�ើតមានមិនសូវ

ញឹកញាប់ដូចអ្វីដែលបានរ ំពឹងទុកឡ�ើយ។ ការសិក្សានៅប្រទេសផ្សេងទ�ៀតបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្តីបែបរ ិះគន់ និង

មិនពិរោះស្តាប់ពីសំណាក់ មនុស្សធំទៅល�ើកុមារ។ ឧទាហរណ៏ របាយការណ៏ពីក្រុមពិភាក្សានៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើ

ហិង្សាល�ើកុមារនៅប្រទេសហៃទី កុមារ ីបានរ�ៀបរាប់ពីការជេរប្រមាថរបស់ម្តា យខ្លួន ដែលបានហៅឈ្មោះពួកគេប្រៀបប្រដូចជា
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“សត្វឆ្កែ” និងនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆ ៀងថាពួកគេ និងធ្លា ក់ខលួនជាកុ
្
មារអនាថាមានផ្ទៃពោះ “ជា មួយមនុស្សអនាចារ” តាមចិញ្ច ើមផ្លូវ

ឬគួរត្រូវបានគេចាប់រ ំលោភ។ [57]

សំណួរនៅក្នុងការសិក្សាបែបបរ ិមាណគឺមានលក្ខណៈជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាកសួរកុមារថាត�ើមានការនិយាយនូវឃ្លា

ប្រយោគ ឬអត្ថន័យឃ្លាប្រយោគច្បាស់លាស់ទៅកាន់ពួកគេដែរ ឬយ៉ា ងណា។ ទោះជាយ៉ា ងណា ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព

បានបង្ហាញថា ជាទូទៅឪពុកម្ដា យបានស្ដីបន្ទោ ស ស្រែកគំហ៊កដាក់ និងជេរកូនៗម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀត។ ឧទាហរណ៍ ដែលកុមារ

ផ្ដល់ឲ្យមានលក្ខណៈទូទៅជាងលក្ខណៈជាក់លាក់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបបរ ិមាណ។
១៥.២.៣. ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព ត្រូវបានរាយការណ៍ជាញឹកញាប់កនុងចំ
្
ណោមបុរស ច្រើនជាងស្រ្តី អាយុចាប់ពី ១៨

ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដោយមានបុរស ១ ក្នុងចំណោម ១៨នាក់ និងស្រ្តីមួយចំនួនតូច បានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពាន
្ថ ិក៏ដោយ។ ក្នុងចំណោមកុមារ
ផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ យ៉ា ងហោចណាស់មួយដង ទោះបីជាមិនមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកសិត

ំ
អាយុចាប់ ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ មានកុ មារ ី ៦,៤% និ ងកុ មារា ៥.២% បានរាយការណ៍ពីការទទួ លរងការរលោ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ

យ៉ា ងហោចណាស់មួយដង។ ភាគច្រើនទាំងកុមារា និងកុមារ ីបានរាយការណ៏ថា ការប៉ះពាល់កនុងចេតនាផ្
្
លូវភេទដែលពួកគេមិន

ប្រាថ្នា គឺជាប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដែលបានក�ើតឡ�ើងទូទៅបំផុត។ ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ មានស្រ្តី
២៤.២% និ ងបុរស៨.៩% បាននិ យាយថាការ រួមភេទល�ើកដំ បូងមុ នអាយុ១៨ឆ្នាំ គឺ ជាការរួមភេទដែលពួ កគេមិ នមានបំ ណង។

ការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទពីកុ មារភាព ទំ នងជានឹ ងក�ើ តមានឡ�ើងច្រើ នដង។ ស្រ្តីច្រើនជាង ៧ ក្នុង ចំ ណោម ១០ នាក់ និ ងបុរស
ស្ទើរតែ ៩ ក្នុងចំណោម ១០នាក់ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ធ្លាប់ទទួលរងករណី

នេះច្រើ នដង។ ក្នុងចំ ណោ មកុ មារអាយុ ១៣-១៧ ឆ្នាំ មានកុ មា រ ីច្រើ នជាងពាក់ ក ណ្ដា ល និ ង កុ មា ររា ៨ក្នុងចំ ណោម ១០នាក់
បានទទួ លរងការរលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទច្រើ នជាងមួ យដង។ អាយុនៅពេលរងគ្រោះល�ើ កដំ បូងទីទៃពីគ្នា៖ ក្នុងចំ ណោមអ្នកមាន

អាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ ក្មេងស្រីភាគច្រើន (៦២.២%) បានទទួរងនូវអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពី កុមារភាពល�ើកដំបូងនៅចន្លោះអាយុ

ពី ១៦-១៧ឆ្នាំ ខណះដែលក្មេងប្រុសភាគច្រើ ន (៧២.៩%) បានទទួ លរងនួ វអំ ព�ើ ហិង្សាបែបនេះល�ើ កដំ បូងនៅអាយុ ១៣ឆ្នាំ

ឬក្មេងជាងនេះ។

ក្នុងការចូលរួមពិភាក្សាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព ក្មេងស្រី និងស្រ្តីវ ័យក្មេង បានដឹងពីប្រភេទផ្សេងៗនៃអំព�ើ
រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងអព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ខណៈក្មេងប្រុសៗមិនធ្លាប់បានឮពាក្យស័ព្ទនានាដែលរ�ៀបរាប់ពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ។

ក្មេងស្រីបាននិយាយពីការភ័យខ្លា ច មានជនចំលែក “ចាប់” ពួកគេនៅកន្លែងស្ងាត់ ឬកន្លែងដាច់ស្រយាលណាមួយ ដែលន័យនេះ

សំដៅ ល�ើការទទួលរងនូវការប៉ះពាល់កនុងចេតនាផ្
្
លូវភេទ ឬរ ំលោភសេពសន្ថវៈ ខណះដែលពួកគេបានល�ើក ឡ�ើងយ៉ា ងជាក់លាក់

អំពីហានិភ័យ ដែលបង្ករដោយសាច់ញាតិជាបុរសវ ័យចំណាស់ជាងនៅក្នុង គ្រួសារ និងស្ថានភាពដែលអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ទំនងជានឹងក�ើតមានច្រើននៅផ្ទះ។

ក្មេងប្រុស

បាននិយាយយ៉ា ងក្បោះក្បាយពីការភ័យខ្លា ច

និងខ្មា ស់គេ

ដែលមានមនុស្ស

ពេញវ ័យចាប់ពួកគេសម្រាតខោ និងបង្ហាញប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេ។ ទាំងនេះជាការញុះ ឬលលែងជាមួយក្មេងប្រុសដែល ក�ើត

មានជាទូទៅនៅកម្ពុជា ។ ក្នុងករណីមួយចំនួន មនុស្សពេញវ ័យបាននិយាយគំរាមក្មេងប្រុសៗថា ពួកគេនឹងកាត់ ឬទាញប្រដាប់
ភេទរបស់ពួកគេមួយទំហឹង។ កុមារបាននិយាយថា មនុស្សពេញវ ័យធ្វើដូច្នេះដ�ើម្បីជាការលលែង និងលេងស�ើចជាជាងការធ្វើ

បាបជាក់ស្ដែង ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសរ�ៀបរាប់ថាការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ភាពអង់អាច រងភាពអាម៉ា ស់ និងមានការខឹងសម្បារ។

ក្មេងប្រុសទាំងនោះបានប្រើពាក្យដូចជា “ភ័យខ្លា ច” និង“ខឹងច្រឡោត”។ ពួកគេយល់ថា ពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានដ�ើម្បីបញ្ឈប់

សកម្មភាពនេះឡ�ើយ ហ�ើយក្មេងប្រុសមួយចំនួនទ�ៀតនិយាយថា ពួកគេនៅតែព្រួយបារម្ភជា ប្រចាំថាវានឹងក�ើតមានចំពោះពួកគេ។

័ ថាសកម្ម ភា ពទាំ ង នេះបានប៉ះពាល់ ដ ល់ អា រម្ម ណ៏
ក្មេងប្រុស ទាំ ង នោះយល់ ថាពួ ក គេមិ ន អាចពន្យល់ ទ ៅកាន់ ម នុ ស ្សពេញវ យ

របស់គេយ៉ា ងណានោះទេ

។

ប្រការនេះបានគូសបញ្
ជា ក់ពីការយល់ខុសៗគ្នារវាងកុមារ

និងមនុស្សពេញវ ័យចំពោះសកម្មភាព

ទាំងនេះ។ អ្វីដែលមនុស្សពេញវ ័យយល់នោះគឺថាវាមិនបង្ករអន្តរាយដល់កុមារទេ ចំណែកកុមារយល់ថាសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យ

គេឈឺចាប់។ យុវជនអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និយាយថាឥឡូវពួកគេធំហ�ើយ និងមិនបារម្ភពីអ្វីដែលក�ើតមានចំពោះ

ខ្លួនពួកគេទ�ៀតទេថែមទាំងបានសារភាពថាបាន ប្រព្រឹត្តសកម្មភាពទាំងនេះល�ើក្មេងប្រុសតូចៗ។ ពួកគេនិយាយថាពួកគេត្រាប់តាម
អាកប្បកិ រយា
ិ របស់ មនុស្សប្រុសពេញវ ័យដែលនៅជុំវ ិញពួកគេ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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១៥.២.៤: អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ដែលមិនមានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់
អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដែលមិនមានការប៉ះពាល់ផ្ទា ល់

ត្រូវបានរាយការណ៍ថាក�ើតមានក្នុងអត្រាមួយខ្ពស់

ដោយមានកុមារ ី

និងកុមារា ១ ភាគ ១០ អាយុចាប់ពី១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ពីការឈឺចាប់ ដោយសារតែមានគេនិយាយ ឬសរសេរពី

រ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទអំពីពួកគេ។ កុមារាអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ តិចជាងពាក់កណ្ដា ល ដែលបានរាយការណ៍ពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវ

ភេទមិនផ្ទា ល់ បានរ�ៀបរាប់ថា ពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យម�ើលរូបថត ឬវ ីដេអូរម
ួ ភេទប្រឆាំងនឹងឆន្ទះរបស់ពួកគេ។ នេះជាល�ើកទី

មួ យ ហ�ើ យ ដែលសំ ណួ រស្ដីពីរូ ប ភាពអាសអាភាសត្រូវ បានបញ្ចូ លក្នុ ងការសិ ក្ សាស្រាវជ្រាវថ្នា ក់ ជា តិ ស្ដីពីអំ ព �ើ ហិ ង្ សាល�ើ កុ មា រ។
សំខាន់ត្រូវកត់សម្គា ល់ថា សំណួរបានសួរយ៉ា ងច្បាស់ថាត�ើ អ្នកតបសម្ភាសន៍ត្រូវបានបង្ខំឲ្យម�ើលរូបភាពអាសអាភាស ឬវ ីដេអូ

ប្រឆាំងនឹងឆន្ទះរបស់ពួកគេមែន ឬយ៉ា ងណា និងមិនអាចទទួលបានអត្រាទូទៅនៃការម�ើលសម្ភារអាសអាភាសឡ�ើយ។
១៥.២.៥. ប្រភេទអំព�ើហិង្សាស្ទួនគ្នា

ទិន្នន័យបង្ហាញពីភាពស្ទួននៃអំព�ើហិង្សាខុសៗគ្នាដែលបានទទួលរងកាលពីកុមារភាព។ ស្រ្តី និងបុរសប្រហែលជា ៦ក្នុង
ចំណោម ១០នាក់ អាយុពី១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សាក្នុងទម្រង់ណាមួយយ៉ា ងហោចណាស់មួយដងកាលពី
កុមារភាព។ លទ្ធផលរកឃ�ើញក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាកុមារ អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ គឺស្រដ�ៀងគ្នា ដែលកុមារ ី និង

កុមារាស្ទើរតែ ២ ភាគ ៣ បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាក្នុងទម្រង់ណាមួយ យ៉ា ងហោចណាស់មួយដង។ កុមារអាយុពី ១៣ ដល់១៧ឆ្នាំ

ភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សាតែមួយទម្រង់ប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែកុមារស្ទើតែ ១ ក្នុងចំណោម ៤នាក់ បាន
រាយការណ៍ថាធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាច្រើនជាងមួយទម្រង់។
១៥.២.៦. អ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា

អ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់កនុងការតាក់
្
តែងគោលនយោបាយសម្រាប់បង្កា រ និងការឆ្លើយតបផ្សេង

ទ�ៀត។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានសួរអ្នកតបសម្ភាសន៏ដែលបានទទួល រងអំព�ើហិង្សាណាមួយ អំពីអ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាក្នុង
ប្រភេទណាមួយល�ើកដំបូង។

	ទោះបីជា អ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពីកុមារភាពល�ើកដំបូងមានខុសៗរវាងក្រុមអាយុ ប៉ុន្តែពួកគេជាអ្នក ដែលអ្នកតប

សម្ភាសន៏ស្គាល់ច្បាស់។ ក្នុងចំណោមស្រី្តនិងបុរសអាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ១៨
ឆ្នាំ ជាទូទៅអ្នកជិតខាងគឺជាអ្នកទីមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំព�ើ ហិង្សានេះមកល�ើពួកគេ។ មិត្តភិក្ដក៏ជាប្រភពទូទៅបំផុតនៃការរ ំលោភ

បំពានផ្លូវភេទសម្រាប់ក្មេងស្រីអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ខណៈដែលកុមារានៅក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នាបានល�ើកឡ�ើងថាសមាជិក

គ្រួសារគឺជាជនប្រព្រឹត្តអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទដំបូងល�ើកដំបូងញឹកញាប់បំផុត។ អ្វីជាការបារម្ភបំផុតនោះ គឺទិនន
្ន ័យដែលបង្ហាញ

ថាក្នុងចំណោមកុមារអាយុ ពី១៣-១៧ឆ្នាំ មានកុមារ ី ១ក្នុងចំណោម៨នាក់ និងកុមារា ១ ក្នុងចំណោម៦នាក់ បានរាយការណ៏ថា
ឧប្បត្តិហេតុអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើកដំបូង ពាក់ព័ន្ធនឹងជនល្មើសច្រើនជាងមួយនាក់។ សំណួរនេះបានបញ្ចូល សម្រាប់ជាការចង្អុល

បង្ហាញពី ប្រេវ៉ាឡង់នៃក្រុម ឬអំព�ើរ ំលោភសេពសន្ថវៈជាក្រុម ទោះបីជាកុមារអាយុពី ១៣-១៧ឆ្នាំភាគច្រើនបាន រាយការណ៏
ពីការប៉ះពាល់ កនុ្ងន័ យផ្លូវភេទដែលពួ កគេមិ នមានបំ ណង ជាជាងការរួមភេទដោយបង្ខំ ដែលជាឧប្បត្តហេតុ អំព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទ

ល�ើកដំបូងក៏ដោយ។ អ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងគឺជាបុរស ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ទាំងអស់ ដែល
ទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ។ មានស្រ្តីប្រហែល ១នាក់កនុងចំ
្
ណោម១០នាក់ និងបុរស ២នាក់កនុងចំ
្
ណោម

១០នាក់ អាយុពី១៨-២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៏ថាស្រ្តីគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ល�ើកដំបូង។ ស្រ្តីច្រើនជាង

៦នាក់កនុ្ងចំណោម ១០នាក់ និងបុរស ៧នាក់កនុ្ងចំណោម១០នាក់អាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៏ថាជនល្មើសនៃឧប្បត្តហេតុ

អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាពល�ើក ដំបូងមានអាយុច្រើនជាងជនរងគ្រោះ ៥ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ។ ក្នុងចំណោមកុមារអាយុ
ពី ១៣-១៧ឆ្នាំ មានកុមារ ី និងកុមារាច្រើនជាងពាក់កណ្តា លបាយរាយការណ៏ថាជនល្មើសនៃឧប្បត្តហេតុអំព�ើរ ំលោភ បំពានផ្លូវ

ភេទល�ើកដំបូងមានអាយុច្រើនជាងជនរងគ្រោះ៥ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ។ នៅត្រង់នេះសំខាន់ ត្រូវចំណាំថា ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់អាយុព្រមព្រៀងក្នុងការរួមភេទ ចាប់ពី ១៥ឆ្នាំឡ�ើង ដោយពុំមានគោលការណ៏ណែនាំពីអំព�ើ
រ ំលោភសេពសន្ថវៈដែលមានលក្ខន្តិកៈ។

អ្នកដែលងាយនឹងបង្ករអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តពីកុមារបំផុតនោះ គឺឪពុកម្តា យ ជាពិសេស ម្តា យ។ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្តលអ
់ ំណាចដោយប្រយោលឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មល�រា
ើ ងកាយ និងអនុញ្ញាតិអក
្ន ដែលមានអំណាច

ិ ័ យកុ មារទៅតាមវសា
ិ លភាពតាមការចាំ បាច់ ។ ភាវៈស្របច្បាប់ នេះដែលអនុ ញ្ញាតិ ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំព�ើ ហិង្សាល�ើ
មេបាដាក់ វន
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

កុ មារ ទំ នងជាការឆ្លុះបញ្
ចា ំង និ ងល�ើកស្ទួយអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកុមារនៅកម្ពុជា ក្នុងកម្រិតមួ យខ្ពស់ ដូ ចអ្នកចូ លរួមក្នុងការ
សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរាយការណ៏។ ខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាហាមឃាត់ការដាក់ ទណ្ឌកម្មល�ើរប
ូ រាងកាយនៅតាមសាលារ�ៀន

ដោយយោងតាមច្បាប់សតីពី
្ ការអប់រ ំ (ឆ្នាំ២០០៧) និងក្រមសីលធ៌មវ ិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន (ឆ្នាំ២០០៨) វាហាក់ស្ថិតនៅក្នុងការអនុវត្ត

ដដែលៗ។ នៅក្រៅផ្ទះ ជាទូទៅគ្រូបង្រៀនគឺជាប្រភពនៃអំព�ើហិង្សាល�ើរាងកាយពីកុមារភាព ដែលលោកគ្រូត្រូវរាយការណ៏ថាជាអ្នក

ប្រព្រឹត្តច្រើនជាងអ្នកគ្រូ។

លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ របានក្លា យជារ�ឿងសាមញ្ញនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការយល់ដឹងមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីទម្លាប់សង្គមដែលបាន ចាក់ ឬសគល់ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដែលចាំបាច់កនុ្ងការ

លប់ បំបាត់ បញ្
ហា ទាំ ងនេះវានឹ ងពិ បាកពង្រឹងការល�ើ កទឹ កចិ ត្តដល់ កុមារក្នុងការរាយការណ៏

និ ងបញ្ឈប់ អាកប្បកិ រយា
ិ ដែលនាំ ឲ្យ

អន្តរាយដល់ការអភិវឌ្ឍន៏ និងសុខភាពរបស់ពូកគេ។ វាមានសារៈសំខាន់ និងចាំបាច់បំផុត ដែលទម្លាប់ទាំងនេះត្រូវយកមកពិភាក្សា

និងដោះស្រាយដោយសហគនម៏ និងនៅក្នុងសហគមន៏ផ្ទា ល់ ដ�ើម្បីធានា នូវការបង្កើត និងពង្រឹងយន្តការផ្សេងៗសម្រាប់ការពារ

កុមារនៅក្នុងវប្បធ៌មកម្ពុជាជាជាងការឲ្យតម្លៃ វប្បធ៌មពីខាងក្រៅ។

កុមារដែលបានចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មាននៅក្នុងការសិក្សាបែបគុណភាពបាននាំមកជាមួយនូវភាព

ស្រង៉ូតស្រងាត់

និងភាព

ទន់ ខ្សោយក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ ទងដែលមានអត្ថន័យជាមួ យនឹ ងឪពុកម្តា យរបស់គេ ជាពិ សេសនៅពេលដែលពួ កគេទទួ លការ

ព្រមានចំពោះកំហស
ុ ឆ្គងណាមួយ។ កុមារមួយចំនន
ួ និយាយថាជាញីកញាប់ គេមិនយល់សោះចំពោះការស្រែកគំហកដែលឪពុកម្តា យ
ធ្វើដាក់គេ ហ�ើយពួកគេចង់បានខ្លា ំងណាស់នូវការពន្យល់ និងបកស្រាយពីទស្សនៈរបស់គាត់ជាមួយនឹងការទូន្មា ន និងការណែនាំ

បែបស្ថាបនា។ ផលលំបាកផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សធំ និងកុមារហាក់ក�ើតមានទាំងសងខាង ដូច្នេះហ�ើយការលូកលាន់ផ្នែក

រាងកាយហាក់បីដូចជាមធ្យោបាយដែលមនុស្សធំទំនាក់ទំង ជាមួយកុមារា និងបង្ហាញពីការស្រលាញ់ចូលចិត្ត ទោះបីជាក្មេងប្រុស
ទាំងនោះមិនពេញចិត្តក៏ដោយ។

ទាំងកុមារ ី និងកុមារាបាននិយាយថាឪពុកម្តា យគឺជាអ្នកដែលពួកគេពឹងផ្អែកនៅពេលជួបប្រទះ

អំព�ើហិង្សា ក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទ�ៀត។ ជាថ្មីម្តងទ�ៀត ផ្នែកមួយនៃព័ត៌មាន ពីកុមារនៅក្នុងការសិក្សាបែបគុណភាព កុមារខ្លួនឯង
ក៏រ ំពឹងទុកថានឹងទទួលរង នូវការដាក់វ ិន័យពីគ្រូ ក៏ប៉ុន្តែគេបានបង្ហាញពីការចង់បាននូវការដាក់វ ិន័យមិនមែនក្នុងទម្រង់អំព�ើហិង្សា

ផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្តទេ។ កុមារមួយចំនួនបានរ�ៀបរាប់ពីស្ថានភាព ដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានកំណត់ទុកជាមុនទៅតាម ប្រព្រឹត្ត
ខុសគន្លងរបស់កុមារ ខណៈដែលករណីមួយចំនួនផ្សេងទ�ៀត ការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្វើឡ�ើងដោយ ព្រៀវៗដែលនាំឲ្យមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ

ក្នុងកម្រិតណាមួយ គឺឋិតល�ើអារម្មណ៏របស់គ្រូនៅពេលនោះ។ ទំលាប់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយហាក់បានចាក់ ឬសក្នុង
ជំន�ឿថាប�ើមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទេនោះកុមាររ�ៀនមិនក�ើតទេ។ ប៉ុន្តែ ការព្រឹត្តមួយចំនួនដែលអាចវែកញែកបានថាមិន“ល្អ“នោះ

ដូចជាមិនមាន ឬមិនដឹងចម្លើយ ឬក៏ភ្លេច ចម្លើយ ទៅនឹងសំណួរដែលគ្រូបានសួរក៏ទទួលរងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មពីគ្រូផងដែរ។ កុមារ

យល់ថា ទាំងនេះជាកំហុសរបស់គេ ប៉ុន្តែមិនមែនជាអាកប្បកិរ ិយាមិនល្អនោះទេ ដែលនាំឲ្យគេតូចចិត្តជាខ្លា ំង ចំពោះការទទួល

ទណ្ឌកម្មទាំងនេះ។ ជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើរប
ូ រាងកាយ និងផ្លូវចិត្តជាប្រព័ន្ធ គួបផ្សំនឹងហានិភ័យទទួលរងពិន័យសម្រាប់

អាកប្បកិរ ិយាមិនល្អ ការមកយឺត និងមានកំហស
ុ ណាមួយ វាគឺជាហានិភយ
័ ដែលនាំឲ្យកុមារមួយចំនន
ួ យល់ថាពក
ួ គេប្រឈមការដាក់

ទណ្ឌកម្មជាញឹកញាប់។ សម្រាប់កុមារដែលរ�ៀនខ្សោយជាងមិត្តភក្តិរបស់ខលួន
្ ឬក៏មានបញ្
ហា លំបាកណាមួយនៅផ្ទះ ដែល បណ្តា ល

ឲ្យគេមកសាលាយឺត ឬខកខានមិនបានមកនោះ ពួកគេប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មទាំងនេះក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់បំផុត។ កុមារដែលមិន

សូវពូកែនិងជាញឹកញាប់ឆ្លើយសំណួរខុសនឹងទទួលរងទណ្ឌកម្មជាប្រក្រតី។

ផលវ ិបាកដែលអាចក�ើតមានពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺ

ថាកុមារដែលត្រូវការជំនួយ ក្នុងប្រព័ន្ធអប់រ ំហាក់ដូចជាមិនទទួលបានភាពធូស្បើយតាមរយៈការសិក្សានៅសាលារ�ៀន។ ការដេញ
ចេញពីថ្នាក់ដែលជាវ ិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មវាផ្ទុយនឹងគោលការណ៏អប់រ ំ។ ជាទូទៅកម្រិតនៃទណ្ឌកម្ម ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តនៅ

តាមសាលារ�ៀនធ្វើ ឲ្យកុ មារធ្លា ក់ ទឹកចិ ត្តកនុ្ងការរ�ៀនសូត្រ និ ងចូ លរួមក្នុង សកម្មភាពផ្សេងៗ។ កុ មារាមួ យចំ នួនបាននិ យាយថា

មិត្តភក្តិរបស់គេខ្លះឈប់រ�ៀនព្រោះតែប្រឈមនឹងទណ្ឌ កម្មបែបនេះជាទ�ៀងទាត់និងជាញឹកញាប់។ សម្រាប់កុមារខ្លះដែលទទួល
ការពិន័យជាប្រាក់ ចំាបាច់គេ ត្រូវសុំពីឪពុកម្តា យដ�ើម្បើបង់ការពិន័យនោះ ដែលករណីខ្លះធ្វើឲ្យការលំបាករបស់គេនៅផ្ទះកាន់តែ

ធ្ងន់ធ្ងរថែមទ�ៀត។

១៥.២.៧. បរិបទនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងវវ ័យកុមារ

ភាពដ�ើម្បីដឹងឲ្យប្រាកដថែម

ទ�ៀតពីបរ ិបទដែលអំព�ើនេះបានក�ើតឡ�ើង។ ទីកន្លែងក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងគឺភាគច្រើននៅផ្ទះរបស់អ្នកតប

សម្ភាសន៍អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។ នេះប្រហែលជាដូចការរ ំពឹងទុកដែលក្រុមនេះបានរាយការណ៍ថា អ្នកជិតខាងគឺជា
អ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងភាគច្រើនបំផុត។ ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ កុមារ ីអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថា សាលារ�ៀនជាកន្លែងដែលបញ្
ហា នេះក�ើតឡ�ើង និង ភាគច្រើនមិត្តភិក្ដគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើនេះ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ក្មេងប្រុសនៅក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នា បានរាយការណ៍ថា ភាគច្រើនផ្ទះរបស់ពួកគេគឺជាកន្លែងដែលក�ើតមានបញ្
ហា នេះឡ�ើង។ អត្រា

ដ៏ខ្ពស់នៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលក�ើតឡ�ើងក្នុងផ្ទះរបស់កុមារ ឬផ្ទះរបស់អ្នកដទៃផ្សេងទ�ៀត ជាកន្លែងដែលសន្និដ្ឋានថាមាន

សុវត្ថិភាពបានគូសបញ្
ជា ក់ពីលក្ខណៈអាថ៌កំបាំង នៃអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងបង្ហាញពីការប្រឈមក្នុងការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយ
តបទៅនឹងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ របកគំហ�ើញទាំងនេះគឺស្រដ�ៀងគ្នានឹងអ្វីដែលបានរកឃ�ើញក្នុងប្រទេស

ជាច្រើនផ្សេងទ�ៀត។ [58, 59] ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម ស្រ្តី គ្រប់អាយុទាំងអស់ ជាទូទៅទីតាំងដែលអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពីកុមារភាពបាន
ក�ើតឡ�ើងរួមមាន សាលារ�ៀន និងតាមដងផ្លូវ ដែលបង្ហាញថាអំព�ើហិង្សា ឬភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារនៅក្នុង សហគមន៏គឺជា
បញ្
ហា សាមញ្ញដែលងាយនឹងក�ើតឡ�ើង។ សិក្សាស្រាវជ្រាវបានសាកសួរអ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលធ្លាប់ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវ

ភេទល�ើកដំបូងនៅផ្ទះ ថាត�ើពេលនោះ មាននរណាម្នា ក់នៅផ្ទះដែរ ឬទេ។ ស្រ្តី ១ ភាគ ៤ និងបុរស ១ ភាគ ៥ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់

២៤ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា មានមនុស្សផ្សេងទ�ៀតនៅផ្ទះ ហ�ើយកុមារាភាគច្រើនអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា

មានមនុស្សផ្សេងទ�ៀតនៅផ្ទះផងដែរ។ ទិន្នន័យបង្ហាញពីលក្ខណៈខុសគ្នានៃអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាពដែលស្រ្តី និង

បុរសជួបប្រទះ។

អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមពិភាក្សា សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពនោះ យោងតាមស្ថិតិ កន្លែងភា

គច្រើនដែលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ គឺមិនមែនសុទ្ធតែជាកន្លែងដែលក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រីខ្លា ចបំផុតនោះឡ�ើយ។ ក្មេងស្រី

ភ័យខ្លា ចបំផុតនៅពេលនៅតែម្នា ក់ឯងក្នុងកន្លែងដាច់ពីគេ

ដោយសារវាឆ្លុះបញ្
ចា ំងពីការប្រឈមនឹងអំព�ើរ ំលោភបំពាន និងអំព�ើ
ិញ
ហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។ ផ្ទុយទៅវ
នៅក្នុងការសិក្សាបែបគុណភាពបានរកឃ�ើញថា ក្មេងប្រុសខ្លា ចកន្លែងដែល
ចា ំងច្រើ ននឹ ងលទ្ធផលបែបបរមា
ិ ណ ដែលជាញឹកញាប់ ផ្ទះត្រូវបាន
មានមនុ ស្សច្រើ នហ�ើយការឆ្លើ យតបរបស់ពួកគេបានឆ្លុះបញ្

ចាត់ទុកជាកន្លែងមានមនុស្សច្រើន ឬអ៊ូអរ។ ភាពមិនស្របគ្នានេះ បានគូសបញ្
ជា ក់ពីតម្រូវការក្នុងការពិនិត្យថាត�ើសារសម្រាប់ល�ើក

ចា ំងពីការពិតអំពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារដែរឬ ទេ។
កំពស់ការយល់ដឹង ក្នុងបំណង កាត់បន្ថយអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារបានឆ្លុះបញ្

ទោះបីជាកុមារយល់ថាទីកន្លែងមួយចំនួនមានសុវត្ថភាពជាងកន្លែងដទៃទ�ៀត តែមិនមានកន្លែងណា មួយដែលថាគ្មានអំព�ើហិង្សា

ទាល់តែសោះនោះទេ។

១៥.២.៨. ឥរិយាបថក្នុងការស្វែងរកជំនួយ
ការបង្ហាញ (ការប្រាប់នរណាម្នា ក់) ពីការក�ើតមានអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទគឺត្រូវបានអះអាងថាមានអត្រាទាប ដោយមាន

ស្រ្តីតែពាក់កណ្ដា ល និងបុរសត្រឹមតែ ២០% អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទមុន

អាយុ១៨ឆ្នាំ បានប្រាប់អ្នកដទៃពីបទពិសោធន៍ របស់ពួកគេមុនពេលចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។ ច្រើនជាងនេះបន្តិច

ប៉ុណ្ណោះដែល អ្នកតបសម្ភាសន៏ បានបង្ហាញពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (សំណួរទាក់ទងនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមិនត្រូវបាន

សាកសួរឡ�ើយ)។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងការបង្ហាញព័ត៌មាន (ប្រាប់នរណាម្នា ក់) និងការស្វែងរក

ជំនួយ។ ស្រ្តីប្រហែលជា ១ ភាគ ៣ និងបុរសច្រើនជាង ៥% នៅក្រុមអាយុទាំងពីរដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទបានស្វែង

រកជំនួយ។ អ្នកតបសម្ភាសន៏ភាគច្រើនទំនងជាស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ដោយស្រ្តីជាងពាក់កណ្ដា ល

និងបុរស ១ ភាគ ៣ អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និងកុមារ ី ៤ ភាគ ១០ និងកុមារា ៣ ភាគ ១០ អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ បាន

រាយការណ៍ថាពួកគេបានស្វែងរកជំនួយ។ ហេតុផលនៃការមិនស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ឬផ្លូវកាយក្នុង
វ ័យកុមារមានលក្ខណៈខុសគ្នា។ ហេតុផលដែលត្រូវបានល�ើកឡ�ើងជាញឹកញាប់បំផុតក្នុងចំណោមស្រ្តីដែលមិនស្វែងរកជំនួយនៅ

ពេលក�ើតមានការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងវ ័យកុមារ នោះគឺដោយសារពួកគេ “ខ្លា ចមានបញ្
ហា ” ខណៈដែលក្មេងប្រុសភាគច្រើន

និយាយថាពួកគេ “មិនគិតថាវាចោទជាបញ្
ហា នោះឡ�ើយ”។ ទាំងបុរស និងស្រ្តីកនុងក្រុ
្
មអាយុទាំងអស់ ឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គល (មាន

ដូចជា ចង់រក្សាការសំងាត់ និងភាពឯកជនខ្លួនឯង ឬជ�ៀសវាងនាំភាពអាម៉ា ស់ដល់ខលួនឯង
្
ឬដល់គ្រួសារ មិនចង់បានឬមិនត្រូវការ

សេវា មិនគិតថាអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទគឺជាបញ្
ហា គិតថារ�ឿងដែលក�ើតឡ�ើងជាកំហុសរបស់ខលួន)
្ គឺជាមូលហេតុដ៏ល�ើសលប់ដែល
ពួកគេមិនស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ឧប្បត្តិហេតុអំព�ើរ ំលោភបំពានក្នុងវ ័យកុមារ។ បុរសទំនងជាមានបីដងច្រើនជាងស្រ្តី ដែលរាយ

ការណ៏ថាពួកគេមិនស្វែងរកជំនួយដោយសារគេមិនបានគិតថាអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទជាបញ្
ហា ធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រការនេះមិនមែនមាន
ន័យថាបុរសយល់ថាឧប្បត្តិហេតុនេះមិនមែនជាបញ្
ហា នោះទេ ប៉ុន្តែបទពិសោធន៏ទាំងនេះមិនត្រូវបានមិត្តភក្ត ឬក្រុមគ្រួសាររបស់គេ

គិតថាជាបញ្
ហា ។ ឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គល ក៏បានរារាំងស្រ្តីចំនួន ៨៣.១% និង បុរស ៨៣.៥% ដែលមានអាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ និងកុមារ ី
៨៦.១% និងកុមារា ៨២.៧% អាយុពី ១៣-១៧ឆ្នាំ ពីការស្វែងរកជំនួយសម្រាប់អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាពដែលគេបានទទួលរង។

ភាគច្រើ នអ្នកដែលបានរាយការណ័មានអារម្មណ៏ថាអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ រូបរាងកាយដែលបានក�ើ តឡ�ើ ងគឺ ជាកំ ហុសរបស់ ខលួ្នហ�ើ យ

បុរស និងស្រ្តី ១ ក្នុងចំណោម ១០នាក់ ក្នុងក្រុមអាយុទាំងពីរជ�ឿថាអំព�ើហិង្សាល�ើរប
ូ រាងកាយមិនមែនជាបញ្
ហា ទេ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ជាទូទៅ របកគំហ�ើញពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព បានបញ្
ជា ក់ពីវប្បធ៌មសង្គមដែលទទួលយក អំព�ើហិង្សាទាំងផ្លូវភេទ

និងផ្លូវកាយ មិនមែនព្រោះតែកុមារខ្លួនឯងប្រាថ្នាចង់ទទួលយកនូវអំព�ើហិង្សា ទាំងនោះទេ ប៉ុន្តែគេហាក់មានអារម្មណ៏ថាជម្រើស

ក្នុងការទទួលបានជំនួយនៅមានកម្រិត។ មូលហេតុ ចំបងនៃការមិនស្វែងរកជំនួយហាក់បីដូចជាបានពឹងផ្អែកល�ើការសង្កេតដែល
បានរកឃ�ើញថាចំណាត់ការល�ើករណីដែលបានរាយការណ៏មានតិចតួចបំផុត និងផ្អែកល�ើបទពិសោធន៏ដែលកុមារព្យាយាម បញ្ចេ ញ

ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទ ជាពិសេស
មតិ បែជាត្រូវបានគេប្រាប់នៅឲ្យស្ងៀម កុំរអ៊ូរទាំ កុំនិយាយរអេចរអូចពីមនុស្សធំ និងកុំនិយាយពីបញ្

សម្រាប់ក្មេងស្រី។ ព័ត៌មានត្រលប់ពីក្មេងប្រុសៗ ក្នុងអង្កេតបែបគុណភាព គឺថាអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទជាបញ្
ហា ប៉ុន្តែមិនមាន
ហា នេះឲ្យគេបាន។ជាទួទៅកុមារមានអារម្មណ៏
នរណាម្នា ក់ដែលគេអាច និយាយតវ៉ា បានឬក៏មិនមានអ្នកណាអាចដោះស្រាយបញ្

ថា មិនមាននរណាស្តាប់ពួកគេទេ ដូចនេះវាមិនមានប្រយោជន៏អ្វីនឹងនិយាយរ�ឿងនេះប្រាប់គេ ឬក៏ស្វែងរកជំនួយនោះទេ។ ទាំង

កុមារា និងកុមារ ីបាននិយាយថាពូកគេចង់បាន ការលួងលោម ការគាំទ្រ និងការជ�ឿទុកចិត្តពីឪពុកម្តា យ។ ពួកគេចង់បានការជជែក

ជាមួយឪពុកម្តា យរបស់គេក្នុងន័យស្ថាបនា ចង់ស្តាប់ការទូន្មា ន និងការណែនាំលៗ
្អ ។ ក្មេងស្រី និងស្រ្តីដែលរងគ្រោះដោយអំព�ើ

រ ំលោភសេពសន្ថវៈតែងជួបប្រទៈនឹងភាពអាម៉ា ស់ ដែលមានន័យថាពួកគេរានឹងរាយការណ៏ពីបញ្
ហា នេះ។ រងគ្រោះពីការចាប់រ ំលោភ

សេពសន្ថវៈ និងសកម្មភាពផ្សេងទ�ៀតដែលជនល្មើសមានគ្នាច្រើនជាងមួយនាក់ គឺជារ�ឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ា ស់ជាទីបំផុត។ ការណ៍
នេះហាក់បង្ហាញថា សហគមន៍មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់កនុងការចាត់
្
ការប្រឆាំងនឹងអំព�ើហិង្សាទាំងនេះ និងអាចរុញច្រានជនរង
គ្រោះចេញ ជាជាងការគាំទ្រពួកគេ។ ក្មេងស្រី និងស្រ្តីវ ័យក្មេងបាននិយាយថា ស្រ្តីម្នា ក់ដែលត្រូវបានគេចាប់រ ំលោភមិនអាចរ�ៀបការ

បានឡ�ើយ

ពីព្រោះគ្មាននរណាម្នា ក់ស្រឡាញ់នាង។

ជាទូទៅ

នៅក្នុងការពិភាក្សាបែបគុណភាពស្រ្តី និងបុរសត្រូវបានរ ំពឹង
ថាត្រូវរាយការណ៍ពីបញ្
ហា ទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដែលអាចជាប្រធានភូមិ និងមេឃុំ ដ�ើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ និងណែនាំដល់សមាជិក
គ្រួសារដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា ឬរាយការណ៏ទៅមន្រ្តីនគរបាលមូលដ្ឋានដ�ើម្បីគេអនុវត្តតាមច្បាប់។ បទពិសោធន៍នៃម�ើលឃ�ើញ

ការផ្ដន្ទាទោសតិចតួច ដោយសារតែស្រ្តីជាជនរងគ្រោះនៃអំព�ើហង្
ិ សាក្នុងគ្រួសារបានផ្លា ស់ប្ដូរចិតក
្ត នុងការឲ្យប្ដីរបស់
្
ខលួនទទួ
្
លខុសត្រូវ

ចំ ពោ ះមុ ខ ច្បាប់

ឬដោយសារតែជនល្មើ ស បានសូ ក ប៉ា ន់ ដ�ើ ម ្បីឲ្យបាននៅក្រៅឃុំ

បង្កើ ត ឲ្យមានក្ដី អ ស់ ស ង្ឃឹ ម ក្នុ ងចំ ណោ ម

អ្នកចូលរួម។ ពួកគេយល់ថាវាមិនមានន័យអ្វីកនុងការរាយការណ
្
៍ ពីមនុស្សម្នា ក់ដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាឡ�ើយហ�ើយការធ្វើដូច្នេះអាច

ធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែប្រឈមនឹងអំព�ើហិង្សា
ប៉ូ លិស។

ប្រសិនប�ើជនល្មើសមិនបានជាប់ពន្ធនាគារហ�ើយបានដឹងពីអ្នកដែលរាយការណ៍ទៅ

បទពិ សោធន៍ សម្រាប់ ជនល្មើ សដែលមិនបានទទួលផលវ ិបាកសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ខលួន
្

ពេលខ្លះធ្វើឲ្យជននោះ

កាន់តែកោងកាច និងមានឥទ្ធិពល ល�ើអក
្ន ដទៃ ដោយសារតែពួកគេមិនមានភាពភ័យខ្លា ចចំពោះផលតបស្នងមកវ ិញ។ កន្លែងខ្លះដែល

កុមារមានអារម្មណ៏ថាមានសុវត្ថភាពតិចតួចបំផុតនោះ(មិនចាំបាច់ព្រោះតែអំព�ើហង្
ិ សាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារភាពអាប់អោននិងអាម៉ា ស់)

ក៏ជាកន្លែងសំខាន់កនុងការឆ្លើ
្
យតបនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារដែរ។ ឧទាហរណ៏ ក្មេងប្រុសៗបាននិយាយថាគេមិនចង់ចូលទៅស្នាក់ការ
ប៉ូលីសទេ (ព្រោះកន្លែងនោះមិន ស្វាគមន៏ខ្ញុំនិងជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់ជនល្មើស) សាលាឃុំ (ពីព្រោះមានអារម្មណ៏ខ្មា ស់គេក្នុងការ

ឆ្លើយប្រាប់មនុស្សធំអំពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងណាមួយ) ឬក៏មណ្ឌលសុខភាព (ព្រោះមិនស្វាគន៏ និងមាន ភាពលំអ�ៀងសម្រាប់

អ្នកក្រីក្រ)។ ទាំងនេះជាការបន្ថែមទៅល�ើឧបសគ្គនានាសម្រាប់កុមារស្វែងរក ជំនួយនៅពេលជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា។
១៥.២.៩. ផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភបំពាន និងអំព�ើហិង្សាល�ើសុខភាព
	ដូចគ្នានឹងបណ្តាប្រទេសនៅជុំវ ិញពិភពលោកដែរ

កុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សា មានផល
ិបត្ត
ប៉ះពាល់ល�ើសុខភាពរយៈពេលខ្លីជាច្រើន ដូចជា វ
ផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល ជំងឺកាមរោគ បង្កររបួសស្នាមល�ើខលួ្នឯង និងគំនិតចង់

ធ្វើ អត្តឃាត។

ផលប៉ះពាល់ ជាក់ លាក់ ល�ើសុខភាពទាំ ងនេះ គឺ ពាក់ ព័ន្ធនឹងការទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាជាច្រើ នប្រភេទខុ សៗគ្នាពីកុ មារភាព

និងរវាងភេទ។ ស្រ្តីអាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព (១៥.៤%) ត្រូវបានរក ឃ�ើញថាមាន

វ ិបត្តផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាលក្នុងអំឡុងពេលមួយខែកន្លងមក ច្រើនជាងអ្នកដែលមិនបាន ទទួលរងអំព�ើហិង្សាប្រភេទនេះ (៣៤.២%)

មុនពួកគេអាយុ១៨ឆ្នាំ។ បុរសអាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ ត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានវ ិបត្ត

ផ្លូវចិតក
្ត ម្រិតស្រាលក្នុង អំឡុងពេលមួយខែមុន ២ដងច្រើនជាងបុរសដែលមិនបានទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាប្រភេទនេះ។ ស្រដ�ៀងគ្នាដែរ
ទាំងក្មេងប្រុស ក្មេងស្រីអាយុពី ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានប្រាប់ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សា ផ្លូវចិត្តត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានវ ិបត្តផលូវចិ
្ ត្ត

កម្រិតស្រាល ច្រើនជាងអ្នកមិនបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាប្រភេទនេះ។ ជាទូទៅ ការវ ិភាគរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគ ក្នុងរយះពេល
១២ ខែចុងក្រោយបានក�ើត មានក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាពច្រើន ជាងអ្នកដែលមិន
បានទទួរងអំព�ើហិង្សា។ ក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៏នៅគ្រប់អាយុទាំងអស់ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សា មុន១៨ឆ្នាំ ស្រ្តីច្រើនជាង
បុរសមានរោគសញ្ញាជំ ងឺកាមរោគក្នុងអំ ឡុ ងពេល១២ខែកន្លងទៅ។
មានភាពខុ សគ្នាផ្នែកទិ ន្នន័យរវាងអ្នកដែលបានទទួលរង

អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ និងអ្នកមានគំនិតធ្វើអត្តឃាត ដែលមានស្រ្តីអាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំរងគ្រោះដោយអំព�ើរលោ
ំ
ភបំ ពាន

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ផ្លូវភេទ ថាបានគិ តពីការធ្វើ អត្តឃាត បីដងច្រើ នជាងស្រ្តីដែលមិ នបានរងគ្រោះ។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ស្រ្តីអាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ
ដែលរងគ្រោះដោយអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ បានគិតពីការធ្វើអត្តឃាតបីដងច្រើន ជាងស្រ្តីដែលមិនបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាប្រភេទ
នេះមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ។ ក្មេងស្រី និងស្រី្តក្នុងក្រុមអាយុទាំងពីរដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ បានព្យាយាម

បង្ក រ របួ សស្នា មល�ើ ខលួ្ នឯងបួ នដងច្រើ នជាងអ្ន ក ដែលមិ នបានរងគ្រោះដោយអំ ព�ើ ហិ ង្ សាប្រភេទនេះកាលពី កុ មារភាព។

ក្នុងចំណោមបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ បានឲ្យដឹងថា ការផឹកស្រា និងការជក់បារ ីមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលរងអំព�ើ
ហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ទោះបីជាមិនមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនក៏ដោយ។ របកគំហ�ើញទាំងនេះបានរ ំលេចពីផលប៉ះពាល់

ផ្នែកផ្លូវចិត្តមកល�ើកុមាទាំងឡាយដែលរងគ្រោះដោយសារអំព�ើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទ និងជាញឹកញាប់មិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់។
លទ្ធផលនៃការ សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ មានសង្គតភាពជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនានាជាច្រើនទសវត្សរ ៏មកហ�ើយអំពី ជីវប្រសាទសាស្រ្ត

ឥរ ិយាវ ិទ្យាសាស្រ្ត និងវ ិទ្យាសាស្រ្តសង្គមដែលបានបង្ហាញជារួមថាកុមារដែល ប្រឈមនឹងអំព�ើហិង្សាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់

ំ ះបញ្
ហា សុខភាពផ្វកាយនិ
ងផ្វចិ
្ត នា ចាប់ពីផលប៉ះពាល់
ការលូតលាស់របស់ខរួ ក្បាល និងមានភាពងាយរង គ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ចពោ
លូ
លូ តនា

រយៈពេលខ្លីដូច

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃ�ើញ

រហូតដល់បញ្
ហា សុខភាពរយៈពេលវែងដូចជាក�ើតជំងឺបេះដូង

និងជំងឺ

ទឹកនោមផ្អែមជាដ�ើម។ [16, 18, 53-56] ដូច្នេះកាត់បន្ថយប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានន័យ
ថាជាការកាត់បន្ថយឧប្បត្តហេតុ និងចំណាយល�ើការថែទាំនិង ព្យាបាលបញ្
ហា សុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

ព័ត៌មានពីការសិក្សាបែបគុណភាព កុមារបានរ�ៀបរាប់ពីរប�ៀបដែលពួកគេ ឬអ្នកដែលគេស្គាល់ មានប្រតិកម្មតបនៅពេល

ទទួលរងអំព�ើហិង្សា។ ផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនគឺខាងផ្លូវចិត្ត ដូចជា បង្កើតជាកំហឹង ការភ័យខ្លា ច ការអ�ៀនខ្មា ស ការអាម៉ា ស់មុខ

ភាពទុកព្រួយ និងការធ្លា ក់ទឹកចិត្ត។ គេបានរ�ៀបរាប់ពីរប�ៀបដែលកុមារមានអារម្មណ៏ថាមិនមាននរណាម្នា ក់យកចិត្តទុកដាក់ល�ើ

ខ្លួន និងជាបន្តបន្ទាប់មិនយកចិត្តទុកដាក់ល�ើខលួនឯង
្
ដ�ើរលេងរហូតដល់យប់ជ្រៅ ផឹកស្រា ឬប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀន និងប្រថុយប្រថាន
នឹងគ្រោះថ្នាក់។ ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីភាគច្រើន អ្នកចូលរួមបានរ�ៀបរាប់ពីរប�ៀបដែលកុមារឆ្លើយតបវ ិញដោយមិនសូវនិយាយស្ដី មិន

សូវមានទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម មិនមានទឹកចិត្តរ�ៀនសូត្រ ឬគេចមុខពីអ្នកជិតខាងដែលបានឃ�ើញអំព�ើហិង្សា ដោយសារតែពួកគេ
មានការអ�ៀនខ្មា ស។

១៥.២.១០. ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងចំណេះដឹងពីមេរោគអេដស៍ និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ឥរ ិយាបទផ្លូវភេទជាក់លាក់មួយចំនួនដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់

មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបទពិសោធន៏នៃការទទួល

រងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាពខុសៗគ្នា និងរវាងភេទ។ ក្នុងចំណោមអ្នកតប សម្ភាសន៏អាយុពី ១៩-២៤ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៏ថាបាន

រួមភេទក្នុងរយៈពេល១២ខែ កន្លងមកក្នុងនោះមានស្រ្តីស្ទើតែ ១នាក់កនុ្ងចំណោម១០នាក់ និងបុរស២នាក់កនុងចំ
្
ណោម១០នាក់មិន

បានប្រើ ស្រោមអនាម័យជាទ�ៀងទាត់ទេ។ បន្ថែមពីនេះទ�ៀត ទិន្នន័យជុំវ ិញទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទបានបង្ហាញថាស្រ្តី និងបុរសគ្រប់វ ័យ

ប្រហែល២ភាគ៣យល់ថាស្រ្តីដែលមានស្រោមអនាម័យតាមខ្លួនជាស្រ្តី “អាវ៉ាសែ” ។ ការមានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើន ដែលជាឥរ ិយាបថ

ផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ក�ើតមានញឹកញាប់កនុងចំ
្
ណោមបុរសអាយុពី១៩-២៤ឆ្នាំ ដែលបានរាយការណ៍ពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
ពីកុមារភាព ធ�ៀបនឹងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាមិនធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព។ មិនមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងផ្នែកស្ថិតិ

ផ្សេងទ�ៀតឡ�ើ យ ពាក់ ព័ ន្ធ នឹ ង ឥរ យា
បថផ្លូ វភេទប្រឈមនឹ ង គ្រោះថ្នា ក់ រ វាងអ្ន ក ចូ ល រួ ម ដែលបានរាយការណ៍ ថាបានទទួ ល រង
ិ

អំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព និងអ្នកដែលរាយការណ៍ថាមិនធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព។ ស្រ្តី និងបុរសប្រហែល ៣ ភាគ ៤
អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ស្គាល់ពីកន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ហ�ើយក្នុងចំណោមក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ក្មេងស្រីច្រើនជាងពាក់កណ្ដា ល និងក្មេងប្រុសស្ទើរតែពាក់កណ្ដា លស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍។

បុរសប្រហែល ៨នាក់កនុងចំ
្
ណោម១០នាក់ និងស្រ្តីប្រហែល ៦នាក់កនុងចំ
្
ណោម១០នាក់ អាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ បានប្រាប់ថាគេមិន

ដែលបានធ�ើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៏ទេ មិនថាគេបាន ឬ មិនបានរួមភេទពីមុនមកក៏ដោយ។ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនធ្វើ
តេស្តឈាមមានស្រ្តី និងបុរស ២ភាគ៣អាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ បានប្រាប់ថាវាមិនចាំបាច់ ឬយល់ថាគេមានហានិភ័យទាបក្នុងការឆ្លង

មេរោគអេដស៏។

ស្រ្តីអាយុពី១៨-២៤ឆ្នាំ

ប្រហែលជា៤ដងច្រើនជាងបុរសប្រាប់ថាគេមិនបានយល់ដឹង

ពីការធ្វើតេស្តឈាមរក

មេរោគអេដស៏។ ផ្ទុយមកវ ិញ បុរសអាយុពី ១៨-២៤ឆ្នាំ ច្រើនជាងស្រ្តី៥ដងបាន ប្រាប់ថាគេមិនធ្វើតេស្តព្រោះមិនចង់ដឹងថាខ្លួនគេ មាន
មេរោគនេះ ឬក៏មិនមាន។

ក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុមសម្រាប់អង្កេតបែបគុណភាព កុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងទាំងពីរភេទបានបញ្
ជា ក់ និងបង្ហាញយ៉ា ង
ច្បាស់លាសពីភាពអាម៉ា ស់កនុងការនិ
្
យាយអំពីផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ។ កង្វះខាតខាងឆន្ទះក្នុងការនិយាយអំពីបញ្
ហា រស�ើប

ទាំងនេះ ជាញឹកញាប់បានភ្ជាប់បញ្
ហា ផ្លូវភេទទៅនឹងការខូចឈ្មោះ និងក្លា យជាទំលាប់កនុងការគេចវេសមិ
្
នឲ្យគេស្តាប់ ឮជាពិសេស

ពីសំណាក់មនុស្សធំ។ ការអល់អែកក្នុងការពិភាក្សាអំពីបរ ិបទផ្លូវភេទ នាំឲ្យមានកំណ�ើនពាក់ព័ន្ធនឹងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ការ

បង្ខំឲ្យរួមភេទ ឬការរួមភេទជាថ្នូរនឹងប្រាក់ឬអំណោយ។ មានន័យថាកុមារនឹងមិននិយាយប្រាប់ ឪពុកម្តា យ ឬមនុស្សធំផ្សេងទ�ៀត
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

អំពីរ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទ។

ស្រ្តី

និងកុមារ ីមួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សា

នេះបញ្
ជា ក់ថាសូម្បីជាមួយមិត្តភក្តិក៏គេមិនដែល

និយាយពីរ�ឿងនេះដែរ។ ស្រ្តី និងបុរសក្នុងវ ័យចំណាស់ជាង និងដែលមានបទពិសោធនិងចំណេះដឹងពីបញ្
ហា នេះមានទំនុកចិត្ត

ច្រើនជាងក្នុងការពិភាក្សាបញ្
ហា រស�ើប ប៉ុន្តែនៅមានការកត់សំគាល់ថាបញ្
ហា ខ្លះហាក់នៅមានការលំបាក ក្នុងការនិយាយជាចំហរ។
័ ក្មេងក្នុងការ
ការជាប់ ពាក់ ព័ន្ធរវាងបញ្
ហា ផ្លូវភេទនឹ ងគុ ណតម្លៃដូ ចជាធ្វើ ឲ្យអាប់ យសបានបង្កការលំបាកដល់កុមារ និ ងមនុ ស្សវយ

ស្វែងរកដំបូន្មា ន និងទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ។ ទាំងនេះបានបញ្
ជា ក់តាមរយៈកង្វះខាតចំណេះដឹងអំពីបញ្
ហា ផ្លូវភេទដូចជាការ

សេពកាមដោយដៃ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងប្រុស-ស្រី។ កង្វះការទទួលបានព័ត៌មានដែត្រឹមត្រូវអាចឲ្យក្មេងៗងាយប្រឈម
នឹងជំងឺ កាមរោគ និងការមានកូនដែលមិនប្រាថ្នាចង់បាន។ ការទទួលព័ត៌មានខុស មានផលប៉ះពាល់ច្រើន ទ�ៀត ដូចជាជំន�ឿខុស

ឆ្គងមូយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយែនឌ័រ ដូចជាថាមនុស្សប្រុសមានសិទ្ធិខាងផ្លូវភេទ ច្រើនជាងមនុស្សស្រី វាមិនសមស្របសម្រាប់ស្រ្តី

និយាយពីផ្លូវភេទ និងកាត់បន្ថយការជជែក និងឯកភាពគ្នារវាងបុរស និងស្រ្តីកនុងការសម្រេចចិ
្
ត្តអំពីការរួមភេទ។
១៥.២.១១. ភាពងាយរងគ្រោះ
ិ គ
កត្តាដែលបង្ហាញពីការក�ើ នឡ�ើងនូ វភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹ ងអំ ព�ើ ហិង្សាត្រូវបានវភា

និ ងមានទំ នាក់ ទំនងទៅវ ិញទៅ

មកជាមួយប្រភេទអំព�ើហិង្សា និងលក្ខណៈមួយចំនួន ដូចជា ស្ថានភាពកុមារកំព្រា អាយុ និងកម្រិតអប់រ ំរបស់មេគ្រួសារ។ អំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវចិត្តត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកុមារភាគច្រើនដែលជាកុមារកំព្រា ជាជាងកុមារដែលមិនមែនជាកុមារកំព្រា។ ក្នុងចំណោម

ក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តក៏មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងបន្ទុកមេគ្រួសារអាយុចាប់ពី ៣១

ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ ធ�ៀបនឹងក្មេងស្រីដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកមេគ្រួសារអាយុច្រើនជាង ៥៥ ឆ្នាំ។ កុមារ ី អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ក្នុង
គ្រួសារដែលមានសមាជិកតិចបានរាយការណ៍ពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្តញឹកញាប់ជាងស្រ្តីដែលរស់នៅក្នុង

គ្រួសារមានសមាជិកច្រើន។ កុមារ ីអាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលរ�ៀនចប់ថ្នាក់ទាបជាងបឋមសិក្សា ត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានទំនោរ

ខ្លា ំងក្នុងការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តធ�ៀបនឹងស្រ្តីដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សា និងខ្ពស់ជាងនេះ។

លទ្ធផលរកឃ�ើញទាំងនេះបានចង្អុលបង្ហាញថាមានកត្តាជាក់លាក់មួយចំនួនដែលនាំ ឲ្យកុមារមានភាពងាយរងគ្រោះច្រើនចំពោះ
ប្រភេទផ្សេងៗនៃអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព។ ទោះជាយ៉ា ងណា ប្រការសំខាន់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាអាចមានកត្តាតាមបរ ិបទ និងកាលៈ

ទេសៈគ្រួសារជាច្រើ នដែលបង្កើ នភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារទៅនឹ ងអំ ព�ើ ហិង្សា

ជាងអ្វីដែលការសិក្សានេះបានគ្របដណ្តប់ ។

អំព�ើហិង្សាដែលជនបង្កទទួលរងពីកុមារភាព និងការសេពគ្រឿងស្រវ ឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ក៏អាចជាឥទ្ធិពលផងដែរ។ ក្រៅពី

នេះ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពិបាកក្នុងការរកឲ្យឃ�ើញពិតប្រាកដពីកម្រិតនៃអំព�ើហិង្សាដែលបានទទួលរង ដោយសារតែអំព�ើហិង្សា
ក�ើតឡ�ើងម្ដងម្កា លមិនបានញែកថាជាអំព�ើហិង្សាទ�ៀងទាត់ ឃោរឃៅ ឬជាប្រចាំដែលអ្នកចូលរួមធ្លាប់ទទួលរងឡ�ើយ។
១៥.២.១២. ឥរិយាបថចំពោះយេនឌ័រ និងអំព�ើហិង្សា
ទិនន
្ន យ
័ បែបបរ ិមាណបានបង្ហាញពីប្រេវ៉ាឡង់នៃការទទួលយកអំព�ើហង្
ិ សាល�ើស្រ្តីពីសំណាក់ប្ដី

អ្នកតបសម្ភា សន៏ ភាគច្រើ នយល់ស្របទ ៅនឹ ងអំ ព�ើ ហិ ង្សាល�ើស្រ្តីយ៉ា ងហោចណាស់ មួយប្រភេទ

ឬដៃគូរបស់ពក
ួ គេយ៉ា ងចំហ។

ដែលជាឥរ យា
ិ បថយេនឌ័ រ

ិ ្ជមានទាក់ទងនឹងផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាពីដៃគូសនិទ
អវជ
្ ស្នាល។ ដោយមានសំណួរពីឥរ ិយាបថ និងជំន�ឿ វាអាចជាការពិបាកក្នុងការ

ទទួលបានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ហ�ើយការស្រាវជ្រាវនេះមិនអាចសិក្សា

ឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅដ�ើម្បីបញ្
ជា ក់ថាត�ើអក
្ន តបសម្ភាសន៏ពិតជាបានចង្អុលបង្ហាញពីជំន�ឿពិតប្រាកដរបស់ពួកគេ ឬបានឆ្លុះបញ្
ចា ង
ំ
ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងឥរ ិយាបថរបស់សហគមន៍ ឬថាត�ើការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេបានរងឥទ្ធិពលដោយភាពលម្អៀងនៃបំណង

ប្រាថ្នារបស់សង្គម ដូចជានិន្ននាការក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយគ្រាន់តែដ�ើម្បីបំពេញការរ ំពឹងទុកជាមុនរបស់អ្នកសួរ ឬយ៉ា ងណា។
	នេះជាល�ើ កទី មួយហ�ើ យដែលការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពី អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ

័ ក្មេងបានសាកសួ រអ្នកតប
និ ងមនុ ស្សវយ

សម្ភាសន៍ថាត�ើពួកគេធ្លាប់បានប្រើអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ឬផ្លូវកាយទៅល�ើប្ដី-ប្រពន្ធ ឬដៃគូរបស់គែដែរឬទេ។ ជាក់ច្បាស់ណាស់ថា
មានទិន្នន័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដោយសារតែភាគច្រើនមិនទាន់មាន
ទំនាក់ទំនងស្នេហានៅឡ�ើយទេ ដូច្នេះហ�ើយបានជាមានកាវ ិភាគល�ើអ្នកតបសម្ភាសន៏នៅគ្រប់អាយុទាំងអស់។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យ

ភ្ញាក់ផ្ើល
អ
ក្នុងចំណោមស្រ្តីអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ស្រ្តីងាយប្រើប្រាស់អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើប្តី ឬដៃគូបច្ចុប្បន្ន ឬពីអតីត
របស់ខលួនប�ើ
្
ប្រៀបធ�ៀបនឹងបុរស។ តាមរយៈទិនន
្ន ័យពីក្រុមអ្នកតបសម្ភាសន៏ អាយុពី ១៨ - ២៤ឆ្នាំ ស្រ្តីដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សា

មុ នអាយុ ១៨ឆ្នាំទំនងជាបានប្រើប្រាស់ អំ ព�ើ ហិ ង្សាល�ើ ដ ៃគូ របស់ ខលួ្នទាំ ងបច្ចុប្បន្ន និ ង អតី ត កាលច្រើ នជាងស្រ្តីដែលមិ ន ធ្លាប់

ទទួលរងអំព�ើហិង្សា (៣៩.១% និង ២៥.៨%)។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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សំ ណួ រដូ ច គ្នាដែលបានចោទសួ រ ក្នុ ងការសិ ក្ សាស្រាវជ្រាវបែបបរ មា
ិ ណក៏ត្រូវ បានសាកសួ រ ទៅកាន់ អ្ន ក ចូ ល រួ ម ក្នុ ងការ

ស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពផងដែរ ដែលប្រការនេះបានផ្ដល់ឱកាសដល់ការស្វែងរកហេតុផលដែលពួកគេឆ្លើយ មិនថាពួកគេយល់

ស្របនឹងឥរ ិយាបថយេនឌ័រអវ ិជ្ជមាន ឬយ៉ា ងណានោះឡ�ើយ។ ជាទូទៅ នៅក្នុងក្រុមបុរស និងស្រ្តីភាគច្រើនយ៉ា ងហោចណាស់
ិ ្ជមាន ឬហេតុ ផលក្នុងការប្រើប្រាស់
ិ បថយេនឌ័ រអវជ
មានមនុ ស្សម្នា ក់ ដែលយល់ស្របនឹ ងអំ ណះអំ ណាងដែលជំ រុញឲ្យមានឥរយា

អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើស្រ្តី។ ក្មេងស្រីមិ នសូ វគាំទ្រដូចក្មេងប្រុសឡ�ើ យ ប៉ុន្តែមានក្មេងស្រីមួ យចំ នួននៅតែយល់ស្របនឹ ងអំ ណះអំ ណាង

មួយចំនួន។ ទោះជាយ៉ា ងណា ជាទូទៅ ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចូលរួមគឺមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចធ�ៀបនឹងចម្លើយ “បាទ ឬ ចាស”

“ទេ” ធម្មតា។ ពួកគេនិយាយពីកត្តា កាត់បន្ថយជាច្រើនដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខលួ្ន ជាពិសេសក្នុងករណីក�ើត

មានអំព�ើហិង្សាល�ើស្រ្តីដោយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ា ងខ្លា ំងថា ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមានន័យថាការនិយាយតមាត់ឬ ជំទាស់ជាមួយប្ដី

អាចបណ្តា លឲ្យមានអំព�ើហិង្សាបន្ថែមទ�ៀតល�ើស្រ្តី និងកូន។

១៥.៣		 ការប្រៀបជាមួយការស្រាវជ្រាវពីមុនអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកុមារ
អត្រាខ្ពស់នៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាដែលបានរាយការណ៍ អាចត្រូវបានរ ំពឹងទុកក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

នេះ ដោយសារហេតុ ផលជាច្រើ ន ជាពិ សេស ដោយសារតែទិ ន្នន័យបានមកពីការស្រាវជ្រាវមុ នៗ ដែលទិ ន្នន័យមួ យចំ នួន

បង្ហាញថា មានកុ មារជាច្រើ នបានរងផលប៉ះពាល់ ។ ភាគច្រើ ន ការស្រាវជ្រាវពីមុ នគឺ ផ្អែកល�ើ ទំហំសំណាកគំ រូតិចតួ ច ឬការ

ពិភាក្សាជាក្រុមជាជាងផ្អែកល�ើ សំណាកគំរត
ូ ំណាងឲ្យថា្ន ក់ជាតិ។ ក្នុងស្ថានភាពខ្លះ លទ្ធផលនៃការសិក្សាពីមុនទាំងនេះអាចធ្វើ
ឲ្យមានការភាន់ច្រឡំតិចតួច ប្រសិនប�ើត្រូវបានសន្មតថា វាតំណាងឲ្យស្ថានភាពថ្នាក់ជាតិ ខណៈការពិតគឺមិនមែន ហេតុដូចនេះ

ហ�ើយលទ្ធផលទាំងនោះអាចបង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងររបស់កុមារដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់។ ឧទាហរណ៍ ការអង្កេត

ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីឥរ ិយាបថប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់យុវជននៅកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០០៤) មានភាពតំណាងឲ្យថ្នាក់ជាតិ និងបានសិក្សា

ស្រាវជ្រាវល�ើ យុវជនជាង ៩.០០០ នាក់ អាយុចាប់ពី ១១ ដល់ ១៨ ឆ្នាំ។ យ៉ា ងណាក៏ដោយ គេមិនអាចប្រាប់បានថាត�ើទិន្នន័យ
ដែលបានពីការអង្កេតនេះត្រូវបានគណនាមេគុណដែឬអត់ ហ�ើយនិងភាពតំណាងឲ្យថ្នាក់ជាតិត្រូវបានគេកំណត់ដោយរប�ៀបណា។

របាយការណ៏អង្កេតនេះហាក់ដូចចង្អុលបង្ហាញថាស្រ្តីច្រើនជាង ១ នាក់ ក្នុងចំណោម ២ នាក់ បានទទួលរងគ្រោះដោយអំព�ើ
រលោ
ំ
ភសេពសន្ថវៈ ប៉ុន្តែប្រសិ នប�ើ អានឲ្យបានដិ តដល់ នោះ យ�ើ ងនឹ ងរកឃ�ើ ញថា ស្ថិតិដែលបានស្រង់ គឺជាសំ ណុំរងរបស់ស្រ្តី

ដែលរាយការណ៍ថាធ្លាប់ រួមភេទហ�ើយចំ នួនដាច់ ខាតនៃអ្នកតបសម្ភាសន៍ ដែលបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យរួមភេទគឺ មាន

៩ នាក់ ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមុ នៗបានរកឃ�ើញថា យ៉ា ងហោចណាស់កនុ្ងចំ ណោមស្រ្តី ក្នុងឆាកអន្តរជាតិ សំណាកគំ រម
ូ ូ លដ្ឋាន
ូ នុងប្រទេស។[60]
្
នេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ទាង
ំ ទិនន
្ន ័យតំណាង
បានបង្ហាញពីប្រេវ៉ាឡង់ពីអំព�ើបំពានផ្លូវភេទខ្ពស់ជាងសំណាកគំរក

ថ្នាក់ជាតិ ដ�ើម្បីទទួលបានរូបភាពជារួម និងវ ិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវល�ើគោលដៅជាក់លាក់ ដ�ើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍របស់កុមារ
ដែលមានភាពងាយរងគ្រោះជាក់លាក់។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទ�ៀតពីមុនក្នុងបរ ិបទប្រទេសអាស៊ី

អំពីភាពរារែកក្នុងការនិយាយប្រាប់

អ្នកដទៃបានបង្ហាញថា

លំ នាំនៃការឆ្លើ យតប ដែលសង្គមចង់ បានគឺ បានទទួ លរងឥទ្ធិពលពីភាពភ័ យខ្លា ចដែលជាទម្លាប់ ។ ការរារែករបស់ ជនរងគ្រោះ
និយាយអំពីបទពិសោធក្នុងឆាកជីវ ិតរបស់ខលួ្ន (ជាពិសេស សកម្មភាពដែលនំាឲ្យអាប់យសបំផុត) អាចបកស្រាយពីលំនាំនៃការ

ទំលាយរ�ឿងរ៉ា វដែល រងផលប៉ះពាល់ទៅតាមកម្រិតនៃភាពបាក់ស្បាត។ [60] ការប្រកាន់ឥរ ិយាបទចំពោះកុមារ ការប�ើកចំហរក្នុង

ការជជែកពីបទពិ សោធផ្លូវភេទ និ ងបទដ្ឋានទ្វេអំ ពី ផ្លូវភេទសម្រាប់ បុ រស និ ងស្រ្តីមិនមែនគ្រាន់ តែល�ើកស្ទួយអំ ព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពាន

ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំ ងរារាំងដល់ ការនិ យាយពីបញ្
ហា នេះនៅពេលវាក�ើ តមានឡ�ើ ង។ [60] គំ ហ�ើញនៃការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវនេះ បាន

បង្ហាញថាស្រ្តីប្រហែលជាងពាក់កណ្តា ល និងបុរសប្រហែល ៨ នាក់កនុងចំ
្
ណោម ១០ នាក់ ដែលបានទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សា

ផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មិនដែលបាននិយាយប្រាប់នរណាម្នា ក់សោះពីរ�ឿងរ៉ា វដែលខ្លួនជួបប្រទះមុនពេលជួប សម្ភាសន៏កនុង
្
ការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។ ទំាងនេះបង្ហាញថា ការនិ យាយពីអំ ព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទ នៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែជារ�ឿងលំ បាក

ដោយសារតែការទទួលនូវភាពអាម៉ា ស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងកុមារានិង កុមារ ី មិនថាចំពោះខ្លួនឯង ឬចំពោះអ្នកដទៃ។

១៥.៤		 ចំណុចខ្លាំង និងកម្រិតនៃការប្រមូលទិន្នន័យ
ការស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣ គឺជាការសិក្សា ស្រាវជ្រាវល�ើកដំបូង

ដែលបានផ្តល់ការប៉ា ន់ ស្មានភាពតំ ណាងឲ្យកម្រិតថ្នាក់ ជាតិ សតីពី
្ អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុ មារ និ ងទទួ លបានការឆ្លើ យតបជាបុគ្គល និ ង

គ្រួសារក្នុងកម្រិតខ្ពស់។ ការតាក់ តែងការសិ ក្សានេះ បានផ្អែកល�ើ ប ទពិ សោធដ៏ ទំលំ ទូលាយ នៃការសិ ក្ សាស្រាវជ្រាវស្រដ�ៀង
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
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ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

គ្នាដែលបានធ្វើ នៅបណ្តា

ប្រទេសមួ យចំ នួននៅអាហ្វ្រិក ហ�ើយបទពិ សោធន៏ ដែលទទួ លបានពីប្រទេសកម្ពុជានឹ ងត្រូវធ្វើ ជា គំ រូ

សម្រាប់បណ្តាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៏ជាបន្តបន្ទាប់។ កម្ពុជាគឺជាប្រទេសទីមួយ ដែលបានប្រើកំព្យូ ទ័រណូតផែត
ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យអេឡិកត្រូនិចសម្រាប់ការសិក្សានេះ។ វ ិធីសាស្រ្ត នេះបានពង្រឹងគុណភាពទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន ដោយ

សារកំហុសបច្ចេកនានាក្នុងការប្រមូល ទិន្នន័យត្រូវបានលប់បំបាត់ បានកាត់បន្ថយការបណ្តុះបណ្តា លវ ិធីរ ំលងចាត់លំដាប់តាម

រប�ៀប

និ ងកាត់ បន្ថយកំ ហុសក្នុងការបញ្ចូលទិ ន្នន័យបានច្រើ ន។

ការកត់ សំគាល់ ជាពិសេសគឺ ការចូ លរួម

និ ងការប្តេជ្ញាចិ ត្ត

របស់សមាជិករបស់គណៈកម្មការដឹកនាំ និងសមាជិករបស់ក្រុមការងារក្នុងដំណ�ើការនេះ។ ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងភាពម្ចា ស់ការរបស់

រាជរដ្ឋា ភិ បា លក្នុ ងការសិ ក្ សានេះ

ទទួ ល បានពីទំ នា ក់ ទំ ន ងការងារ

ល្អរ វាសមាជិ ក របស់ គ ណៈកម្ម កា រដឹ ក នាំ ជា មួ យ អង្គ កា រ

យូ នីសេហ្វនៅកម្ពុជា និ ងមជ្ឍមណ្ឌលបង្កា រ និ ងត្រួតពិ និត្យជំ ងឺរបស់ សហរដ្ឋអាមេរក
ិ ដែលកម្ពុជាត្រូវបានគេទទួ លស្គាល់ ថា
ជាប្រទេសអនុវត្តការ សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានល្អបំផុត។ អ្នកធ្វើសម្ភាសន៏ និងប្រធានក្រុមទទួលបានការបំពាក់បំប៉ន និងការគាំទ្រ

យ៉ា ងទូលំទូលាយក្នុងដំណ�ើការអនុវត្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។

ទន្ទឹមនឹងទទួលបានទិន្នន័យសំខាន់ៗជាច្រើនពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ក៏នៅមានចំណុចខ្វះ ខាតមួយចំនួនដែរ។ រាល់

ប្រភេទអំព�ើហិង្សា

និងការរ ំលោភបំពានដែលបានរាយការណ៏

សំណុំទិន្នន័យ

នៅមានកម្រិតនៅឡ�ើយសម្រាប់វាស់វែងភាព

ធ្ងន់ធ្ងរអំពីរយៈពេលនៃការទទួលរងនូវអំព�ើទាំងនេះ។ អង្កេតនេះបានសាកសួរលំអិតពីឧប្បត្តិហេតុល�ើកដំបូងនិងថ្មីៗបំផុត ដ�ើម្បី

ទទួលបានព័ត៌មានជាក់ លាក់មួយចំនួនអំពីសភាព និងផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាមកល�ើអ្នកតបសម្ភាសន៏។ ជាមួយនឹងការ មិន
បានផ្តោ តល�ើរយៈពេលបន្តបន្ទាប់ នោះគេមិនអាចទទួលបាននូវភាពខុសគ្នាអំពីបទពិសោធន៏ របស់អក
្ន តបសម្ភាសន៏ទេជាពិសេស

ថាត�ើ ពួកគេបានប្រឈមនឹងការផ្ទុះចេញភាពតានតឹងក្នុងផ្លូវ អារម្មណ៏របស់ឪពុកម្តា យដែលក�ើតឡ�ើងម្តងម្កា លឬមិនញឹកញាប់

ឬក៏បានទទួលរងនូវការរ ំលោភ បំពានធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ជនណាម្នា ក់ជាប្រចាំ ឬយ៉ា ងណា។

ទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយការសិក្សា

ស្រាវជ្រាវនេះ ទទួ លបាននូ វការពិ តដែលថាការទទួ លរងអំ ព�ើ ហិង្សាមិ នមែនក�ើ តឡ�ើតតែម្តងនោះទេ សម្រាប់ អ្នកតបសម្ភាសន៏

ភាគច្រើនដែលបានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាច្រើនប្រភេទ

ដែលនាំឲ្យមានតម្រូវការចំាបាច់កនុងការសាកសួ
្
របន្ថែមទ�ៀតពីបទពិសោធ

របស់កុមារ។ ដោយសារនេះជាការអង្កេត ជាលក្ខណៈក្នុងគ្រួសារ នោះបទពិសោធន៏ពីកុមាររស់នៅក្រៅការថែទាំរបស់គ្រួសារ

(ដូចជាកុមារអនាថា កុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា) មិនត្រូវសាកសូរទេ។ កុមារទាំងអស់នេះទំនងជាមាន ហានិភ័យខ្ពស់

ក្លា យជាជនរងគ្រោះ

ដូចនេះលទ្ធផលទទួលបានពីសំណាកគំរតា
ូ មគ្រួសារគឺជាការប៉ា ន់

ស្មានបែបបុរាណអំពីប្រេវ៉ាឡង់ពិត។

ទម្រង់អំព�ើហិង្សាមួយចំនួន ដូចជាការមិនយកចិត្តទុកដាក់ មិន ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ ដោយសារអង្កេតនេះមានសំណួរច្រើន។
ក្រៅពីនេះ ការប៉ា ន់ស្មានអំពីប្រេវ៉ា ឡង់អាចត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានទ�ៀបជាង ដោយសារការប៉ា ន់ស្មានទាំងនេះផ្អែកល�ើការរាយការណ៏

ដោយ ខ្លួនឯងពីសំណាក់អ្នកតបសម្ភាសន៏សតីពី
្ អំព�ើហិង្សាដែលបានក�ើតឡ�ើង។ ការស្រាវជ្រាវមុនៗបាន បង្ហាញថាវាមិនមានអ្វី
័យធ្លាប់
ចំលែកទេ ដែលមនុស្សពេញវ
រងគ្រោះពីកុមារភាពភ្លេចការចងចាំហេតុ ការណ៏ទាំងនោះ ជាពិសេសករណីដែលក�ើតឡ�ើង

នៅអាយុតិចនិងប្រព្រឹត្តដោយអ្នកដែលជិតស្និត ឬ ស្គាល់ច្បាស់។ [61] ការសិក្សាពីមុនក៏បានបង្ហាញថាអ្នកតបសម្ភាសន៏មួយចំនួន

អាចនឹងមិននិយាយ ប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីហេតុការណ៏នេះទេ ប្រសឹនប�ើអ្នកប្រព្រឹត្តជាមនុស្សដែលគេស្គាល់។ [62] ចុង ក្រោយបង្អស់

ការសិក្សានេះបានបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវតាមបែបសម្ភាសន៏និងការសិក្សាតាមខ្នងផ្ទះ ដែលមានអានាមិកភាពទ�ៀប ទទួលបាន

អត្រាឆ្លើយតបទ�ៀបជាងការស្រាវជ្រាវដែលមានអានាមិក ភាពខ្ពស់ និងការសិក្សាតាមរយៈការរាយការណ៏ផ្ទា ល់ខលួនពីសំ
្
ណាក់អ្នក
តបសម្ភាសន៏។ [60] ។

	ក្រៅពីវ ិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ

ចំណុចមានកម្រិតជាក់លាក់ផ្សេងទ�ៀតក្នុងបរ ិបទកម្ពុជា រួមមានប្រេវ៉ាឡង់ពីបទដ្ឋានយេនឌ័រ

និងឥរ ិយាបទចំពោះកុមារ ដែលល�ើកស្ទួយអំព�ើរ ំលោភបំពាន និងរារាំងដល់ ការនិយាយអំពីបញ្
ហា នេះនៅពេលក�ើតមានឡ�ើង

ដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការអនុវត្តន៏កិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះ ក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែរ។ ដ�ើម្បីដោះស្រាយ

នូវចំណុចខ្វះខាតទាំងនេះ មន្ត្រីសម្ភាសន៏បានទទួលការបណ្តុះបណ្តា លយ៉ា ងទូលំទូលាយដូចបានរ�ៀបរាប់លំអិតខាងល�ើកនុងការ
្
ទប់ទល់នឹងជំន�ឿខុសឆ្គង និងការយល់ច្រលំផ្សេងៗ និងជ�ៀសវាងសម្រុះសម្រួលគុណភាព របស់ទិន្នន័យដែលបានប្រមូល។

បន្ថែមពីនេះ កំហុសកម្មវ ិធីដែលក�ើតមានម្តងម្កា ល ក៏រ ំខានដល់ ដំណ�ើរការសម្ភាសន៏ ដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់គុណភាពនៃការ

តបសម្ភាសន៏ផងដែរ ខណៈដែលការប្រមូលទិន្នន័យអេឡិកត្រូនិចបានធ្វើឲ្យគុណភាពទិន្នន័យល្អប្រស�ើរក៏ដោយ។

ការយល់ដឹងពីទំហំ បរ ិបទ និងកាលៈទេសៈនៃបញ្
ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារដែលបានក�ើតឡ�ើង មានសារៈសំខាន់ខ្លំាងណាស់

ក្នុងការគិតគូរពីជំហានបន្តរបន្ទាប់សំដៅដល់ការពង្រឹងកិច្ចការពារកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងទប់ស្តាត់អំព�ើហិង្សា។ ជា
ការពិតណាស់ ទិន្នន័យដែលបានទទួលពី ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ បានផ្តល់ឱកាសដ៏មានប្រយោជន៏សម្រាប់វ ិភាគនូវរាល់បញ្
ហា
នានាជុំវ ិញអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

ការស្រាវជ្រាវនេះ

សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅអនាគត

និ ងរៈិ រកហានិ ភ័យ

សំខាន់ត្រូវចាប់ផ្តើមពីលទ្ធផលមឋមទទួល

និ ងកត្តា ការពារនានាចំ ពោះអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ។

បានពី

ការយល់ ដឹងបានល្អប្រស�ើ រពីកត្តា

ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធ អាចបង្កើននូវការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនេះសម្រាប់ជាផ្លូវក្នុងការរ�ៀបចំបង្កើតយុទសា
្ធ
ស្រ្តបង្កា រ និងឆ្លើយតប។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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១៥.៥- សេចក្តីសន្និដ្ឋានសម្រាប់កាបង្ការ និងការឆ្លើយតប
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ និងលទ្ធផលដែលបានរកឃ�ើញ បានបង្ហាញពីជំហានសំខាន់ៗសម្រាប់ ដោះស្រាយបញ្
ហា អំព�ើហិ

ង្សាល�ើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈភស្តុតាងជាមូលដ្ឋាន មានដូចជាព័ត៌មានអំពីទំហំ និងចរ ិកលក្ខណនៃបញ្
ហា ។

លទ្ធផលនៃការសិ ក្សានេះនឹ ងជួ យរាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជាពង្រឹងកិ ច្ចខិតខំ របស់ ខលួ្នក្នុងការល�ើ កកំ ពស់ ការយល់ ដឹងអំ ពី អំ ព�ើ ហិង្សា
ល�ើកុមារ និងបង្កើតគ្រឺះដ៏រ ឹងមាំសម្រាប់បង្កា រនិងឆ្លើយតប។

ការកំណត់រកអំព�ើហិង្សានៅថា្ន ក់ជាតិ គឺជាជំហានបឋមដែលចាំបាច់កនុងការទប់
្
ស្កាត់អំព�ើហិង្សា ក្នុងសហគមន៏ និងផ្តល់
ការទទួលខុសត្រូវដល់ស្ថាប័នដែលផ្តល់ការគាំពារ និងសេវាកម្មដល់កុមារ។ ការខិតខំទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាជាផ្នែកនៃការបេ្តជ្ញាចិត្ត
របស់រដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកនូវសិទ្ធិរបស់កុមារក្នុងការទទួលបានភាពថ្លៃថ្នូរ និងបូរណភាពរាងកាយរបស់គេម្នា ក់ៗ។

ជាការពិតសម្រាប់អ្នកចូលរួមភាគច្រើនដែលបានទទួលរងនូវអំព�ើហិង្សា ហ�ើយមិនដែល និយាយអំពីបញ្
ហា នេះប្រាប់អ្នកផ្សេងរហូត
ដល់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ

បានបង្ហាញពីការទទួល យកអំព�ើហិង្សាពីសំណាក់កុមារកម្ពុជា ក៏ដូចជាមនុស្សពេញវ ័យ និង

សង្គមទាំងមូល ដោយសារតែយន្តការសម្រាប់រាយការណ៏ និងមធ្យោបាយសម្រាប់កុមារស្វែងរកជំនួយមានតិចតួច។ អនុសញ្ញា

អន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិកុមារ និងច្បាប់ជាតិដែលផ្តល់ការការពារដល់កុមារគឺគ្រាន់តែជាទ្រឹស្តីប៉ុណ្ណោះដែលមិនអាច យកមកអនុវត្តន៏

្ច កាលនោះទេ។ ដូចមានការបញ្
ជា ក់តាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើរាង កាយសិស្សពីសំណាក់គ្រូបង្រៀន ដែលទោះ
បានជានិចជា

បីជាត្រូវបានហាមឃាត់តាមរយៈមាត្រា៣៥នៃច្បាប់សតីពី
្ ការអប់រ ំឆ្នាំ២០០៧ និងមាត្រា១២នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជាជីវៈគ្

រូបង្រៀនក៏ដោយ។ ជារួមគ្រូបង្រៀនត្រូវបានរកឃ�ើញថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា។ ទោះយ៉ា ងណាក៏ដោយការសិក្សាស្រាវ ជ្រាវ
នេះមិនបានសិក្សាពីទស្សនៈរបស់គ្រូបង្រៀន អំពីថាត�ើគាត់ឯកភាព ឬមិនឯកភាពទៅនឹងការដាក់ ទណ្ឌកម្មល�ើសិស្ស ឬក៏ភាគ
ច្រើនពួកគាត់មិនដែលគិតដល់រ�ឿងនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់។ វ ិធីសាស្រ្តដាក់វ ិន័យបែបស្ថាបនា និងមិនធ្វើឲ្យកុមារ ឈឺចាប់នៅតាម

ផ្ទះ និងសាលារ�ៀន មានសក្តា នុពលក្នុងការល�ើកកំពស់ការរ�ៀនសូត្ររបស់កុមារ ធ្វើឲ្យកុមារឆាប់យល់ កែលម្អអត្តចរ ិតរបស់កុមារ
នឹងកាត់បន្ថយតម្រូវការក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់។
ការសិក្សានេះបានបង្ហាញអំពីសមមាត្រដ៏ចម្បងដែលកុមារកម្ពុជាបានទទួលរង ជាពិសេសអំព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយ ក៏ដូចជា

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ មានការយល់ដឹងទ�ៀបអំពីគ្រោះថ្នាក់ក�ើតចេញពីអំព�ើហិង្សាទាំងនេះ ក្នុងនោះ
ការយល់ដឹងមានតិចបំផុតអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែក ចិត្តសាស្រ្ត និងស្មារតី។ ជាទូទៅប�ើតាមអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាបែប

គុណភាព កុមារមិនសូវទទួលបានការល�ើកទឹកចិត្តឲ្យបញ្ចេ ញយោបល់ ឬការព្រួយបារម្ភរបស់គេទេ ហ�ើយមានករណីខ្លះកុមារ

ទទួលនូវការបំបាក់ទឹកចិត្តម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត។ មានឧបសគ្គបែបរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលរារាំង កុមារមិនឲ្យស្វែងរកជំនួយបន្ទាប់

ពីទទួលរងអំព�ើហិង្សាដោយសារតែមានស្ថាប័ន និងមធ្យោបាយផ្លូវការតិចតួចសម្រាប់រាយការណ៏ពីអំព�ើហិង្សាដែលបានក�ើតឡ�ើង

ក្នុងនោះប�ើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព មានការល�ើកឡ�ើងជាញឹកញាប់ពីឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គល រួមមាន ការភ័យខ្លា ច
របស់ កុមារចំពោះការយល់របស់អក
្ន ផ្សេងមកល�ើរបគេ
ូ
និងការជ�ឿថាពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវល�ើអំព�ើ ហិង្សាដែលបានក�ើតឡ�ើង។
លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃ�ើញការពិតពីភាពចាំបាច់

ក្នុងការខិតខំបន្ថែមទ�ៀត សម្រាប់បង្កា រ និងឆ្លើយ
តបដ�ើម្បីដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការបស់កុមារកម្ពុជា។ ដៃគូរពាក់ព័ន្ធទាំង កម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ថាភាពក្រីក្រ
និ ងក្របខ័ ណ្ឌគាំ ពារសង្គមដែលនៅខ្សោយ មានឥទ្ធិពលល�ើ ភាពស្មុគស្មាញក្នុងការបង្កា រ និ ងទប់ ស្កាត់ អំព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ។

ដោយសារកាវ ិភាចន៏ ធនធានសម្រាប់ផ្នែកកិច្ចការពារកុមារមានតិចតួច វាមានភាពចំាបាច់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើន ការ

វ ិនិយោគផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ និងការវ ិនិយោគល�ើការកសាងធនធានមនុស្ស ដ�ើម្បីដោះស្រាយការបង្កា រ និងឆ្លើយតប និងផ្អែកល�ើគំនិត

ផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗសម្រាប់ការបង្កា រ និងឆ្លើយតប ដែលមានស្រាប់កនុង
្ រចនាសម្ព័នដែ
្ធ លមានការទទួលស្គាល់រច
ួ មកហ�ើយ ដូចជាផ្នែក
សុខភាពសាធារណៈ អប់រ ំ និង កម្មវ ិធីផ្សេងទ�ៀតដែលឆ្លើយតបជាមួយបញ្
ហា សុខភាពជាក់លាក់ ដូចជាជំងឺអេដស៏ ធ្វើឲ្យផែន

ការឆ្លើយតបជាពហុវ ិស័យកាន់តែសំខាន់។ ក្នុងបរ ិបទផ្សេងទ�ៀត ការគាំទ្រផ្ទា ល់ពីសំណាក់ដៃគូអន្តរជាតិ និងម្ចា ស់ជំនួយ ដល់
រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៏នេះ) ជាការធានា

ដល់ការការពារកុមារ និងនិរន្តរភាពរបស់កិច្ចខិតខំទាំងនេះ។ កិច្ចសហការទាំងនេះ តម្រូវឲ្យមានការស្វែងយល់ពីភាពងាយរង

គ្រោះរបស់កុមារដូចបានបង្ហាញក្នុង របាយការណ៏នេះជាមួយនឹងវ ិធានការជាក់លាក់ ក្នុងការបង្កា រ និងឆ្លើយតបនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើ
កុមារ និង ការពារកុមារដែលងាយរងគ្រោះបំផុត។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ បានផ្តល់ការយល់បន្ថែមពីអំព�ើហិង្សា ក្នុងប្រទេស

កម្ពុជា ហេតុនេះវាមានភាពចំាបាច់កនុ្ងការពិនិត្យ និងសិក្សាឡ�ើងវ ិញនិយមន័យនៃភាព ងាយរងគ្រោះដ�ើម្បីការពារកុមារកម្ពុជា។

178

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

កិច្ចខិតខំកនុ្ងការបង្កា រ

និងឆ្លើយតបចំពោះអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវជំនះ

ឧបសគ្គជាច្រើន

ដ�ើម្បីកាត់

បន្ថយ និងបញ្ចប់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ ឥរ ិយាបទរបស់កុមារ និងមនុស្សធំ ចំពោះអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារចាំបាច់ត្រូវផ្លា ស់ប្តូ ដ�ើម្បី

បញ្ឍប់ការទទួលយកអំព�ើទាំងនេះ ហ�ើយការស្តាប់ ទស្សនៈ និងសម្លេងរបស់កុមារជាការសំខាន់។ ដ�ើម្បីល�ើកកំពស់ការយល់ដឹង
ពីច្បាប់នានាដែលមាន ស្រាប់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយ និងច្បាប់ថ្មីៗ ចំាបាច់ត្រូវមានអភិក្រមជារួមនិងការសម្របសម្រួល តាម

រយៈរចនាសម្ព័ន្ធ តាមរយៈច្បាប់ និងគោលនយោបាយ សាលារ�ៀន សេវាសុខភាព និងសង្គម អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន និងការ

ប្រតិបត្តច្បាប់។ ចលនាអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូទាំងអស់ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់ អំព�ើហិង្សា និងឆ្លើយតបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះកុមារដែល

ទទួលរងអំព�ើហិង្សា។
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្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
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វគ្គទី ១៦ ៖ អនុសាសន៍

១៦ អនុសាសន៍
័ ក្មេង បានដឹ កនាំដំណ�ើរការ និ
គណៈកម្មការដឹ កនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ ជាតិ សតី្ពី អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ និ ងមនុ ស្សវយ

្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្ស
ងការចូលរួមក្នុងការបង្កើតអនុសាសន៍ទាំងនេះ។ ខណៈដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី

័ ក្មេងកំ ពុ ងដំ ណ�ើរការ គណៈកម្មការដឹ កនាំ ចាប់ ផ្ើដមធ្វើ ផែនទី កម្មវធ
ិ ី និ ងសកម្មភាពទាំ ងអស់ ពាក់ ព័ន្ធនឹងកិ ច្ចការពារកុ មារ
វយ

សម្រាប់ក្រសួង និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិករបស់ខលួ្ន។ លទ្ធផលនៃការធ្វើផែនទីនេះត្រូវបានវ ិភាគសម្រាប់សកម្មភាព

បច្ចុប្បន្ន និ ងការអភិ វឌ្ឍដែលអាចទទួ លបានជោគជ័ យដោយការពង្រឹង ឬពង្រីក និ ងចំ ណុចខ្វះខាតដែលត្រូវដោះស្រាយ។

អនុសាសន៍ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ដោយផ្អែកល�ើលទ្ធផលនៃការធ្វើផែនទីនេះ និងចំណុចខ្វះខាតដែលបានកំណត់ ព្រមទាំងផ្អែក

ល�ើលទ្ធផលរបស់ការសិក្សាបែបបរ ិមាណ និងបែបគុណភាព។ អនុសាសន៍ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយពិចារណាល�ើយុទសា
្ធ
ស្រ្ត

ដែលបានគ្រោងក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិ សតីពី
្ ការទប់ ស្កាត់ អំព�ើ ហិង្សាល�ើស្រ្តីដំណាក់ កាលទីពីរដឹ កនាំដោយក្រសួងកិ ច្ចការនារ ី
ដែលបញ្ចូលការទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាល�ើក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ដ�ើម្បីធ្វើជាអភិក្រមដ៏សំខាន់កនុងការទប់
្
ស្កាត់អំព�ើហិង្សាល�ើស្រ្តី។
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំបានល�ើកឡ�ើងអនុសាសន៍ដច
ូ ខាងក្រោម ដោយមានចំណុចជាយុទសា
្ធ ស្រ្តចំនន
ួ បួន ៖ ការទប់ស្កាត់ ការ

ឆ្លើយតបច្បាប់ និងគោលនយោបាយ និងការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃរួមជាមួយការកសាងសមត្ថភាពដែលជាបញ្
ហា អន្តរវ ិស័យ។

ការទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជាកំ ពុ ងអនុ វត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើ នដ�ើ ម្បីទប់ ស្កាត់ អំព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារដូ ចជា

ការល�ើ កកម្ពស់ការ

យល់ដឹងរបស់សាធារណជន ការបណ្ដុះបណ្ដា លអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ និងគាំទ្រសកម្មភាពទប់ស្កាត់។ អាទិភាពមួយចំនួនក្នុងផែនការ
សកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាល�ើស្រ្តីដំណាក់កាលទីពីរ មានភាពពាក់ព័នជា
្ធ ក់លាក់ទៅនឹងការកាត់បន្ថយអំព�ើហិង្សា

ល�ើ កុមារ និ ងសកម្មភាពប្រកបដោយជោគជ័ យរួមមាន កិ ច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិ វឌ្ឍជំ នាញ រួមមានការអប់ រឪ
ំ ពុកម្ដា យ

ិ ីបំ ណិនជី វ ិត មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ កម្មវ ិធី អប់ រពី
ជំ នាញដោះស្រាយបញ្
ហា សម្រាប់ ប្ដី -ប្រពន្ធ កម្មវធ
ំ សុវត្ថិភាព និ ងកម្មវ ិធី

សុខភាពមាតា និងទារក។ ទោះបីជាមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយ ឡែកៗជាច្រើនក៏ដោយ ចាំបាច់ត្រូវមានអភិក្រមថ្នាក់ជាតិទូលំទូលាយ

ស៊ីសង្វា ក់ ដ�ើម្បីបង្កា រអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ អនុសាសន៍ត្រូវបានព្រាង រួមជាមួយសសរស្ដម្ភសម្រាប់ការទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាដូចខា
ងក្រោម ៖
១

ផ្លាស់ប្ដូរបទដ្ឋានវប្បធម៌ និងសង្គមដែលគាំទ្រឲ្យមានអំព�ើហិង្សា

	បទដ្ឋានវប្បធម៌អាចជំរញ
ុ ឲ្យមានអំព�ើហិង្សា ឬបង្កា រអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ មនុស្សនឹងយល់ថាមានការពិបាកក្នុងការផ្លា ស់ប្ដូ

រឥរ ិយាបថ ប្រសិនប�ើបទដ្ឋាន និងឥរ ិយាបថដែលគ្របដណ្ដប់សហគមន៍ទាំងមូលនៅតែមិនមានការផ្លា ស់ប្ដូរ។ អន្តរាគមន៍ដែលផ្លា

ស់ប្ដូរបទដ្ឋានវប្បធម៌ដែលគាំទ្រឲ្យមានអំព�ើហិង្សាមានសក្តា នុពលយ៉ា ងខ្លា ំងក្នុងការទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយឥរ ិយាបថហិង្សា។

•	បង្កើ ត និ ងអនុ វត្តឥរយា
ិ បថ និ ងយុ ទ្ធសាស្រ្តផ្លា ស់ ប្ដូ រសង្គម ដ�ើ ម្បីដោះស្រាយបញ្
ហា បទដ្ឋានសង្គម និ ងវប្បធម៌ ដែល
អនុញ្ញាត និងជំរញ
ុ ឲ្យមានអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារជាពិសេស ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកុមារ។

•	ក�ៀរគរសហគមន៍ឲ្យអនុវត្តវ ិធីសាស្រ្តមិនអត់ អោនជាដាច់ខាតដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរាងកាយ

និងទម្រង់ ផ្សេងទ�ៀតនៃ

អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ និ ងនិ យាយពីជនដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើ ទាំងនេះ និ ងអ្នកទាំ ងឡាយដែលបណ្តែ តបណ្តោ យតាមអំ ព�ើ

ទាំងអស់នេះ ។

•	ឲ្យកុមារចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្
ហា បទដ្ឋាន និងឥរ ិយាបថដែលអនុញ្ញាត និងទទួលយកអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ រួមមាន
ការទទួលយកទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាក្នុងការដាក់វ ិន័យកុមារ។

•	ពង្រឹងការអនុវត្ត និងប្រតិបត្តិក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកដែលធ្វើការដោយផ្ទា ល់ជាមួយកុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
២

ពង្រឹងទំនាក់ទំនងដែលមានសុវត្ថិភាព មានសេ្ថរភាព និងមានការទំនុកបម្រុង រវាងកុមារជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ
ទំនាក់ទំនងដែលមានសុវត្ថិភាពមានស្ថេរភាព និងមានការទំនុកបម្រុងរវាងកុមារ និងអ្នកថែទាំ ជាការជួយឲ្យរួចផុតពីការ

បំ ពាន និ ងការប្រឈមដែលមិ នអាចទទួ លយកបានផ្សេងទ�ៀតដែលក�ើ តមានពីកុ មារភាព និ ងទទួ លបានការថែទាំសុខភាពក្នុង

ដំណ�ើរជីវ ិត។ ទំនាក់ទំនងរវាងកុមារ និងអ្នកថែទាំជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលប្រកបដោយសុខភាព ដែលជាហេតុនាំ

ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត សង្គម ឥរ ិយាបថ និងសមត្ថភាពបញ្ញា។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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•	ពង្រឹងសកម្មភាពនិងកម្មវ ិធីផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍ ដ�ើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់គ្រួសារការអប់រ ំពីការចម្រើនលូតលាស់របស់
កុមារ និងល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្ដា យពីផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងបង្កើនចំណេះដឹងពីទម្រង់

អហឹង្សានៃការដាក់វ ិន័យល�ើកុមារ។

•	ក�ៀរគរអ្នកដឹកនាំសាសនាដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងល�ើកឡ�ើងប្រឆាំងតបគ្រប់ ទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និង
ជំរញ
ុ ឲ្យមានទម្រង់អហឹង្សានៃការដាក់ពិន័យល�ើកុមារ។



៣

ជំរុញឲ្យមានសមភាពយេនឌ័រដ�ើម្បីទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាល�ើស្រ្តី និងក្មេងស្រី
ភាពខុសគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញផ្នែកវប្បធម៌កនុងឥរ
្
ិយាបថយេនឌ័រ និងតួនាទីយេនឌ័រ ជារ�ឿយៗបង្កើតឲ្យមានវ ិសមភាពអំណាច

រវាងបុរស និងស្រ្តី ដោយមានផលប៉ះពាល់យ៉ា ងច្រើនក្នុងសង្គម។ វ ិសមភាពនេះបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះរបស់ក្មេងស្រី និងស្រ្តី

្
និង
វ ័យក្មេងទៅនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តពីបុរស ព្រមទាំងរារាំងលទ្ធភាពរបស់ជនរងគ្រោះជាស្រ្តីកនុងការស្វែងរក
ទទួលបានសេវា និងការគាំទ្រ។
•	ជំរញ
ុ សមភាពយេនឌ័រដ�ើម្បីបញ្ឈប់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ជាពិសេស ក្មេងស្រី តាមរយៈយុទនា
្ធ ការផ្សព្វផ្សាយ និងអន្តរាគមន៍
តាមសាលា និងសហគមន៍។

•	ពង្រឹងការទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាយុវវ ័យ ដោយល�ើកកំពស់បទដ្ឋាន យេនឌ័រដែលល្អ ។
៤

ធានាថា សាលារ�ៀនជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ និងគ្មានអំព�ើហិង្សា
ខណៈដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអំពីសាលាកុមារមាត្រី

បានជួយល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីកិច្ចការពារកុមារតាមសាលារ�ៀននៅ

ិ លភាពនៃគម្រោងការ “គាំ ពារ” ត្រូវការការពង្រឹងបន្ថែមទ�ៀត។ ការអនុ វត្តគម្រោងការទាំ ងនេះចំាបាច់ត្រូវមានការ
កម្ពុជា វសា
ផ្លា ស់ជាដុំកំភួនពីរប�ៀបបង្រៀនសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រួដែលកំពុងទទួលការបណ្តុះបណ្តា ល និងគ្រូដែលកំពុងបម្រើការតាមសាលា
រ�ៀនផងដែរ។

•	ពង្រឹង និងពង្រីកគោលនយោបាយសាលាកុមារមាត្រីដោយបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើគ្រប់ទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សាល�ើ

កុមារក្នុងសាលា និងកម្មវ ិធីបង្កា របឋមតាមសាលា ដ�ើម្បីធានាថា សាលារ�ៀនជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ

ហ�ើយកុមារត្រូវបានបង្រៀនអំពីបទដ្ឋានទាំងឡាយដែលស្តីទោសគ្រប់ទម្រង់នៃអំព�ើហិង្សា។

•	បង្កើតកញ្ចប់បណ្ដុះបណ្ដា លដល់គ្រូបង្រៀន ពីទម្រង់អហឹង្សានៃការដាក់វ ិន័យល�ើកុមារ ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម
្
រាងកាយ និងការបន្តុះបង្អាប់កនុងសាលា។

•	ពង្រឹងការអនុវត្ត និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន។
៥

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
ឹ ប្រកបដោយគ្រោះថ្នា ក់ត្រូវ បានល�ើ ក ឡ�ើ ង ដោយអ្ន ក តបសម្ភា សន៍ កនុ្ ងការស្រាវជ្រាវបែប
ការប្រើប្រាស់ គ្រ ឿងស្រវ ង

គុណភាពថាជាកត្តា រួមចំណែក ឬជាបរ ិបទដែលទាក់ទងនឹងអំព�ើហិង្សា និងយន្តការដោះស្រាយបញ្
ហា សម្រាប់អ្នកទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សា។ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវ ឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ប៉ះពាល់ដោយផ្ទា ល់ដល់មុខងាររាងកាយ និងប្រាជ្ញា និងអាចកាត់បន្ថយ

សម្ថភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង និងសមត្ថភាពក្នុងកាទទួលបានព័ត៌មាន ដែលធ្វើឲ្យអ្នកផឹកងាយប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រាមានទំនាស់
ឬខ្វែងគំនិតគ្នា។ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវ ឹងអាចធ្វើឲ្យមានអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងអាចជាផលវ ិបាកនៃអំព�ើហិង្សា។

•	បង្កើតច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ចំពោះការលក់គ្រឿងស្រវ ឹង ទៅឱ្យជនទាំងឡាយណាដែលមានអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ។
•

ហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលល�ើកទឹកចិត្តកុមារ និងក្មេងជំទង់ឱ្យទទួលទានគ្រឿង ស្រវ ឹង។

•	ល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងស្រវ ឹងដល់ឪពុកម្តា យ និងអ្នកថែទាំកុមារ និង

		ក្មេងជំទង់។
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នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
វ ិធីកំណត់រកកុមារងាយរងគ្រោះ

និងជនរងគ្រោះអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវភេទមានខ្លះៗរួចមកហ�ើយសម្រាប់ជាយន្តការបញ្ជូនទៅកាន់

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត សេវាចិត្តសាស្រ្ត និងសេវាច្បាប់ ជាពិសេសជនរងគ្រោះឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាអំព�ើជួញដូរមនុស្ស។ ប៉ុន្តែការ

អនុវត្តវ ិធី និងយន្តការទាំងនេះត្រូវការការពង្រឹងបន្ថែមទ�ៀត ខណៈដែលការផ្តល់សេវាទាំងនោះមិនមែនសុទតែ
្ធ មិនគិតកម្រៃនោះ

ទេ ហ�ើយភាគច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ដោយសង្គមស៊ីវ ិល។ គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិ និងការបណ្ដុះបណ្ដា លអ្នកជំនាញសម្រាប់

ការឆ្លើយតបផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងកោសលវ ិច័យកំពុងដំណ�ើរការ បូករួមនឹងការវ ិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ល�ើសមត្ថភាពតុលាការ និង

នគរបាល។ ក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការខ្វះខាតបុគ្គលិកសង្គមដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដា ល ដ�ើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងករណី និងការ

គាំទ្រចិត្តសាស្រ្ត។ គេនៅតែឃ�ើញមានចំណុចខ្វះខាតទាក់ទងនឹងការឆ្លើយតបដោយមានការសម្របសម្រួល បទដ្ឋានសេវាអប្បបរមា
និងការអនុវន៏
្ត បែបកុមារមេត្រីសម្រាប់វ ិស័យទាំងអស់។ អនុសាសន៍ត្រូវបានព្រាងជាមួយនឹងសសរស្ដម្ភឆ្លើយតបដូចខាងក្រោម ៖
១

ជំរុញការប្រើប្រាស់សេវាឆ្លើយតបផ្នែកច្បាប់ សុខភាព និងសង្គមសម្រាប់ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
ការគិតគូរពីយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់កែលំអរ និងពង្រឹងការប្រើប្រាស់សេវាផ្នែកច្បាប់ សុខភាព និងសង្គមពីសំណាក់កុមារក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយជាការចាំបាច់។ ទីមួយ ផ្តល់ការអប់រ ំដល់កុមារ និង
អ្នកទាំងឡាយដែលកុមារកំណត់ថាជាអ្នកដែលគេអាចជួយពួកគេបាន ដូចជាសាច់ញាតិ និងមិត្តភិក្ដ និងអាជ្ញាធរ អំពីរាល់

ប្រភេទអំព�ើរ ំលោភបំពាន និងអំព�ើហិង្សាគឺជាបញ្
ហា ហ�ើយការរាយការណ៏ និងការទទួលបានសេវាកម្មវាការចំាបាច់។ ទីពីរត្រូវជំនះ
ល�ើសម្ពា ធសង្គមដែលរារាំងកុមាររងគ្រោះ មិនឲ្យរាយការណ៍ពីអ្វីដែលបានក�ើតមានចំពោះពួកគេ។

•	រ�ៀបចំ យុទ្ធនាការដ�ើ ម្បីផ្ដល់ភាពអង់ អាចដល់កុមារ និ ងគ្រួសាររបស់ពួកគេដ�ើ ម្បីរាយការណ៍ពីការក�ើ តមានអំ ព�ើ ហិង្សា
និងការរ ំលោភបំពាន។

•	សម្របសម្រួល

និងច្របាច់ បញ្ចូលបណ្ដា ញទូរស័ព្ទមានស្រាប់ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអំ ព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

និងធានាថា

កុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេស្គាល់ពីអ្នកដែលត្រូវទូរស័ពទ្ទ ៅ ឬស្វែងរក និងស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់សេវាទាំងនោះ។

•	បង្កើតប្រព័នរា
្ធ យការណ៍ដែលមានសុវត្ថិភាព និងរក្សាការសម្ងា ត់កនុងសាលាដែលជំ
្
រញ
ុ ឲ្យកុមារល�ើកឡ�ើង និងរាយការណ៍
ពីការក�ើតមានអំព�ើហិង្សា។

•	ធានាថា មណ្ឌលសុខភាពគឺជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារក្នុងការល�ើកឡ�ើង និងរាយការណ៍ពីការក�ើតមានអំព�ើ
ហិង្សា ដោយរក្សាការសម្ងា ត់ និងដំណ�ើរការដោយផ្ដើមចេញពីគោលការណ៍ “មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់”។

•	ធានាថា ប៉ុស្តិ៍នគរបាល គឺជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារក្នុងការល�ើកឡ�ើង និងរាយការណ៍ពីការក�ើតមាន
អំព�ើហិង្សា ដោយរក្សាការសម្ងា ត់ និងដំណ�ើរការដោយផ្ដើមចេញពីគោលការណ៍ “មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់”។

២

ពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុវិស័យគាំពារកុមារ និងការឆ្លើយតប

	នៅប្រទេសកម្ពុជា លទ្ធភាពទទួលបាន និងគុណភាពនៃសេវាឆ្លើយតបសម្រាប់ជនរងគ្រោះអំព�ើហិង្សាជាកុមារគួរទទួល
បានការពង្រឹង។ ជាពិសេស សេវានេះគួរត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងសេវាដែលផ្ដោ តល�ើផលវ ិបាកទូទៅនៃអំព�ើហិង្សា រួមមាន ការធ្វើ

តេស្តឈាម និងការផ្ដល់ប្រឹក្សាពីមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងសេវាសុខភាពបន្តពូជ។ ការបញ្ជូនទៅកាន់បណ្តុំ
សេវាសមស្របត្រូវចាប់ផ្ើម
ដ នៅជិតទីកន្លែងដែលការរ ំលោភបំពាន និងអំព�ើហិង្សាច្រើនក�ើតមាន ពោលគឺនៅក្នុងសហគមន៏ នៅ

តាមផ្ទះ និងតំបន់ជុំវ ិញ។

•	ពង្រឹង និងបង្កើនសេវាដែលអាចទទួលបាន ឥតគិតថ្លៃ មានលក្ខណៈកុមារមាត្រី និងយកចិត្តទុកដាក់ល�ើយេនឌ័រដែលឆ្លើ
យតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សា និងការរ ំលោភបំពាន ព្រមទាំងគាំទ្រដល់កុមារ ទាំងកុមារា និងកុមារ ី និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

•	អនុវត្តប្រព័នឆ្ល
្ធ ើយតបដែលមានលក្ខណៈ “កុមារមេត្រី” ចម្រុះ និងយកចិត្តទុកដាក់ល�ើយេនឌ័រ សម្រាប់ការរ ំលោភបំពាន
និងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ជាពិសេស ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកុមារ សម្រាប់កុមារា និងកុមារ ី ក្នុងវ ិស័យពាក់ព័ន្ធ
ដោយមានបទដ្ឋានប្រតិបត្តិអប្បបរមា គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវ ិធី។

•	បង្កើត និងសម្របសម្រួលបញ្ចូលប្រព័ន្ធបញ្ជូនក្នុងគ្រប់វ ិស័យពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរ ំលោភបំពាន និងអំព�ើ
ហិង្សាល�ើកុមារ។

•	ពង្រឹងសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងដល់បុគ្គលដែលធ្វើការដោយផ្ទា ល់ជាមួយកុមារនិងគ្រួសារ របស់ពួកគេក្នុងការកំណត់

ឆ្លើយតប រាយការណ៍ និងបញ្ជូនករណីអំព�ើហិង្សា និងការរ ំលោភបំពានកុមារ និងធានាថា ពួកគេទទួលបានការណែនាំពី
គោលការណ៍នៃការ “មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់”។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ច្បាប់ និងគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
មានច្បាប់មួយជាក់លាក់ចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ ដូចជាច្បាប់សតីពី
្ ការបង្រ្កាបអំព�ើជួញដូរមនុស្ស និងអំព�ើ

ធ្វើអាជីវកម្មផលូវភេទ
្
ច្បាប់សតីពី
្ ការទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ ច្បាប់សតីពី
្ យុត្តិធម៌អនីតិជន (រងចាំ

ការអនុម័តពីទីសតីកា
្ រគណៈរដ្ឋមន្ត្រី) និងមានមាត្រាខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ នៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។
ទាំងអស់នេះ បានបំពេញបន្ថែមល�ើគោលនយោបាយជាច្រើនដែលមានស្រាប់ ឬកំពុងរ�ៀបចំឡ�ើមានដូចជា បទដ្ឋានអប្បបរមា

ស្តីពីការថែទាំកុមារក្នុងស្ថាប័ន និងការថែទាំកុមារតាមសហគមន៍ និងគ្រួសារ សាលាកុមារមេត្រី គោលនយោបាយធនធានមនុស្ស

គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការពិនិត្យ ការព្យាបាល និងការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ជនរងគ្រោះដោយអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និង

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការ តស៊ូមតិឲ្យមានការលុបបំបាត់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីផ្លូវភេទជាចំហរ និងរូបភាពអាសអាភាសដែលធ្វើឲ្យ

អាប់អោនដល់ស្រ្តី និងក្មេងស្រី។ សំខាន់ជាងនេះទ�ៀតក៏មានការបង្កើតយុទសា
្ធ
ស្រ្តមួយចំនួន ដ�ើម្បីពិនិត្យតាមដាន និងពង្រឹងការ

អនុវត្តច្បាប់ និងគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់។ ក្រៅពីគម្លា តដែលត្រូវបានល�ើកយកមកពិភាក្សាខាងល�ើពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់

្ធ ំពារកុមារ
និងគោលនយោបាយ ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ មានការខ្វះខាតខ្លា ំងល�ើផ្នែកថវ ិកាសម្រាប់ការអនុវត្តប្រព័នគា

ដែក ទូលំទូលាយនៅគ្រប់កម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរួមសម្រាប់ការការពារកុមារ បូករួមនឹងផែនការ
សកម្មភាពដែលមានវ ិភាជន៏ថវ ិកា ដែលអនុញ្ញាតិភាគីពាក់ព័នទា
្ធ ង
ំ អស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងសង្គមស៊ីវ ិលអាចកំណត់ច្បាស់លាស់

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខលួន
្
និងម�ើលឃ�ើញរប�ៀបដែលការរួមចំណែករបស់ពួកគេ អាចរួមបញ្ចូលគ្នា ដ�ើម្បីបង្កើតអភិក្រមមួយ

ទូលំទូលាយ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

•	បន្តបង្កើនការយល់ដឹងរបស់កុមារ គ្រួសារ សហគមន៍ និងអ្នកដែលកំពុងធ្វើការដោយផ្ទា ល់ជាមួយកុមារ និងគ្រួសារ
របស់ពួកគេស្តីពីច្បាប់ និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធដែលការពារកុមារពីអំព�ើហិង្សា និងការរ ំលោភបំពាន។

•	ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងគោលនយោបាយមានស្រាប់ដែលការពារកុមារពីអំព�ើហិង្សា និងការរ ំលោភបំពាន និងធានាថា
ជនបង្កត្រូវបានដាក់ទោសសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋរបស់ខលួ្ន ដោយយោងតាមច្បាប់។

•	អនុម័តគោលជំហរមិនអធ្យាស្រ័យចំពោះអ្នកប្រព្រឺត្តអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារដ�ើម្បីបង្កើនការជ�ឿទុកចិត្តល�ើប្រព័ន្ធច្បាប់ និង
បញ្ចប់ការអនុវត្តការដោះស្រាយតាមរយៈ “ការសម្រុះ សម្រួល” បទឧក្រិដ្ឋ (ការសម្រុះសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ)។

•

អនុវត្តការវ ិភាគគម្លា តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្
ហា អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

•	បង្កើតផែនការសកម្មភាពពហុវ ិស័យមានរយៈពេលច្រើនឆ្នានិ
ំ ងដែលបានប៉ា ន់ប្រមាណចំណាយដែលមានការសម្របសម្រួល
ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារដោយមានក្របខណ្ឌពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ។

•	តស៊ូមតិយ៉ា ងសកម្ម

និងជាប្រចាំឲ្យមានការបង្កើនការបែងចែកថវ ិកាគ្រប់វ ិស័យដ�ើម្បីល�ើកឡ�ើងពីបញ្
ហា ការគាំពារកុមារ

និងបញ្ចូលបញ្
ហា ការគាំពារកុមារក្នុងផែនការតាមវ ិស័យ និងថវ ិការបស់ក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

•	ល�ើកទឹកចិត្តឲ្យមានការឆ្លើយតបពីសង្គមស៊ីវ ិលដ�ើម្បីបំពេញបន្ថែមល�ើសេវាឆ្លើយតប ការល�ើកកំ ពស់ការយល់ដឹងស្តីពី
កិច្ចការពារកុមារ ការទប់ស្កាត់ ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាល ។

ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
ការពិនិត្យតាមដាន និងការប្រមូលទិនន
្ន ័យឬភស្តុតាងនាបច្ចុប្បន្នធ្វើឡ�ើងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវកម្រិតប្រជាពលរដ្ឋ ដូចជា

ការសិក្សាពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនិងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជា ការសិក្សាអន្តរប្រទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសតីពីបុ
្
រស និង
អំព�ើហិង្សាក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ា ស៊ីហ្វិក អង្កេតប្រជាសាស្រ្ត និងសុខភាពកម្ពុជា (រ�ៀងរាល់ ៥ ឆ្នាំមង
្ត ) និងអង្កេតសេដ្ឋកិចស
្ច ង្គមកម្ពុជា

ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។ ក្រៅពីនេះ អង្គការសុខភាពពិភពលោកមានគម្រោងអនុវត្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រវ៉ាឡង់សតី្

ពីអំព�ើហិង្សាល�ើស្រ្តីនាពេលដ៏ខលីខា
្ ងមុខ។ ទិន្នន័យរដ្ឋបាលជាប្រចាំក៏ត្រូវបានប្រមូលដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធផងដែរ (ឧទាហរណ៍

ស្តីពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ពលកម្មកុមារ សុខភាព ការអប់រ ំ កុមារកំព្រា និងកុមារងាយរងគ្រោះ យុត្តិធម៌អនីតិជនជាដ�ើម) និងតាម

រយៈប្រព័ន្ធទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ឃុំ/សង្កា ត់ ដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។ ប្រព័នប្រ
្ធ មូលទិន្នន័យ និងពិនិត្យតាមដាន
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ពាក់ព័ន្ធចំនួនបី កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ដ�ើម្បីពិនិត្យតាមដានអំព�ើហិង្សាល�ើស្រ្តី និងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ កុមារកំព្រា និងកុមារ
ងាយរងគ្រោះ និងការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារ។ ទោះបីជាមានការវ ិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗទាំងនេះក៏ដោយ ប៉ុន្តែការសម្របសម្រួលជារួមល�ើការពិនិត្យ

តាមដាន និងការវាយតម្លៃសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ នៅមានចំណុចខ្វះខាត មូលដ្ឋានទិនន
្ន ័យសម្រាប់

ការសម្របសម្រួលនៅមិនទាន់ដំណ�ើរការ ហ�ើយចាំបាច់ត្រូវមានការកំណត់ទិន្នន័យបន្ថែមទ�ៀតសម្រាប់ការពិនិត្យតាមដាន (និង

ប្រភពសមស្រប) ដោយផ្អែកល�ើលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ។

•	បង្កើត និងអនុវត្តយន្តការពិនិត្យតាមដានដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីប្រមូលទិន្នន័យពីក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

•	វាយតម្លៃសកម្មភាពបង្កា រ និងការឆ្លើយតបជាក់លាក់ដ�ើម្បីវាស់វែងពីផលប៉ះពាល់ និងធានា សកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបាន
កែលម្អជាប្រចាំ។

•

អនុវត្តតាមដំណាក់កាលនូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេង។

•	ជំរញ
ុ ការវ ិភាគលម្អិតពីទិន្នន័យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ដ�ើម្បីបង្ហាញពីគំរនា
ូ នាដែលអាចបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទប់ស្កាត់

និងគោលនយោបាយសាធារណៈ ដែលបំពេញបន្ថែមដោយការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពដ�ើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងពីបរ ិបទ

នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

•	ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទ�ៀតពីអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារដែលរស់នៅក្រៅគ្រួសារ កុមារពិការ កុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍

ព្រមទាំងទម្រង់ផ្សេងទ�ៀតនៃអំព�ើហិង្សាដែលមិនមានរួមបញ្ចូលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជា។
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ឧបសម្ព័ន្ធ ក ៖ ចំនួនអ្នកតបសម្ភាសន៍ ភាគរយ និងកម្រិតជ�ឿជាក់ ៩៥ ភាគរយ
ផ្នែកទី ៣ ៖ លក្ខណៈប្រជាសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
តារាង ក ១ ៖ របាយភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាស្រ្តី និងបុរសតាមក្រុមអាយុ (ផ្នែកទី ៣ តារាង ៣.១) - 

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី (n=១,១២១ នាក់)

បុរស (n=១,២៥៥ នាក់)

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

១៣-១៧ឆ្នាំ

៤៤.២ (៤១.០ - ៤៧.៤)

៤៦.៨ (៤៣.១ - ៥០.៤)

១៨-២៤ឆ្នាំ

៥៥.៨ (៥២.៦ - ៥៩.០)

៥៣.២ (៤៩.៦ - ៥៦.៩)

ក្រុមអាយុ

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ២ ៖ របាយភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាស្រ្តី និងបុរស តាមស្ថានភាពអប់រំ (ផ្នែកទី ៣ តារាង ៣.២) - 

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី (n=១,១២១ នាក់)

បុរស (n=១,២៥៥ នាក់)

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

៤.២ (២.៧ - ៥.៧)

២.៧ (១.៦ - ៣.៨)

កម្រិតទាបជាងបឋមសិក្សា

២៧.៦ (២២.៨ - ៣២.៤)

៣៥.៨ (៣១.៣ - ៤០.២)

កម្រិតបឋមសិក្សា

៣៤.៧ (៣១.៣ - ៣៨.១)

៤១.៥ (៣៧.៩ - ៤៥.១)

កម្រិតមធ្យមសិក្សា

២១.០ (១៧.៥ - ២៤.៤)

១៦.៧ (១៣.៦ - ១៩.៨)

១២.៦ (៩.១ - ១៦.០)

៣.៣ (១.៤ - ៥.៣)

ស្ថានភាពអប់រំ
មិនធ្លាប់បានសិក្សា

កម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៣ ៖ របាយភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាស្រ្តី និងបុរស ដែលកំពុងសិក្សា (ផ្នែកទី ៣ ក្រាហ្វិកទី ៣.១) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥១៣

៧២.៤ (៦៦.៩ - ៧៨)

៦៣២

៧៣.៤ (៦៨.៥ - ៧៨.២)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៥៨

១៩.៨ (១៤.៩ - ២៤.៦)

៥៩៤

៣៨.១ (៣១.៨ - ៤៤.៤)

១០៧១

៤៣.៦ (៣៩.១ - ៤៨.១

១២២៦

៥៤.៧ (៥០.២ - ៥៩.៣)

សុខភាពផ្លូវភេទ

ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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តារាង ក ៤ ៖ របាយភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាស្រ្តី និងបុរស តាមអាយុរបស់មេគ្រួសារ (ផ្នែកទី ៣ តារាង ៣.៣) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី (n=១,១២១ នាក់)

បុរស (n=១,២៥៥ នាក់)

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

<= ១៨ ឆ្នាំ

០.០ (០.០ - ០.១)

០.០ (០.០ - ០.០)

១៩ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ

៧.៧ (៥.៩ - ៩.៦)

៤.០ (២.៨ - ៥.២)

៣១ ដល់ ៥០ ឆ្នាំ

៥១.៤ (៤៨.០ - ៥៤.៨)

៥៥.៧ (៥២.១ - ៥៩.៣)

៥១ ឆ្នាំឡ�ើងទៅ

៤០.៨ (៣៧.១ - ៤៤.៦)

៤០.៣ (៣៧.០ - ៤៣.៦)

ស្ថានភាពអប់រំ

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៥ ៖ របាយភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាស្រ្តី និងបុរស តាមស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍(ផ្នែកទី ៣ តារាង ៣.៤) 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ធ្លាប់រ�ៀបការ ឬរស់នៅជាមួយនរណាម្នាក់ដោយមិនបានរ�ៀបការ
១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ

៥១៧

២.៦(០.៧ - ៤.៥)

៦៤២

០.៧(០.០ - ១.៤)

១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ

៥៩៩

៣៩.៩(៣៤.៣- ៤៥.៦)

៦១៣

១៦.១(១២.៩ - ១៩.៤)

ធ្លាប់រ�ៀបការ ឬរស់នៅជាមួយនរណាម្នាក់ដោយមិនបានរ�ៀបការមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ (១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ)
១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ

៥៩៩

៧.៦(៥.៣ - ៩.៩)

៦១៣

១.០ (០.១ - ១.៨)

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៦ ៖ របាយភាគរយធនធានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ តាមស្រ្តី និងបុរសជាអ្នកតបសម្ភាសន៏ (ផ្នែកទី ៣ តារាង ៣.៥) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី (n=១,១២០ នាក់)

បុរស (n=១,២៤៤ នាក់)

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

៥៦.៨ (៤៩.២ - ៦៤.៥)

៤៩.២ (៤២.១ - ៥៦.៣)

វ ិទ្យុ

៣៧.៣ (៣៣.៥ - ៤១.០)

៤៦.៧ (៤៣.០ - ៥០.៥)

ទូរទស្សន៍

៧២.២ (៦៧.៣ -៧៧.១)

៧៣.៩ (៦៩.៧ - ៧៨.២)

ទូរស័ព្ទចល័ត

៨៨.៨ (៨៦.៤ - ៩១.២)

៨៩.២ (៨៧.០ - ៩១.៣)

ទូរស័ព្ទអចល័ត

១៦.៨ (១៣.៥ - ២០.០)

១៥.៤ (១២.៣ - ១៨.៥)

ទូរទឹកក

៩.៤ (៦.៤ - ១២.៥)

៧.៤ (៤.៨ - ១០.០)

នាឡិកា

៣៣.២ (២៨.៦ - ៣៧.៧)

៣៧.៦ (៣៣.១ - ៤២.០)

សម្ភារក្នុងផ្ទះ
ភ្លើងអគ្គីសនី

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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យានជំនិះក្នុងគ្រួសារ
កង់

៧៣.០ (៦៨.៦ - ៧៧.៤)

៧៩.៤ (៧៥.៩ - ៨២.៩)

ម៉ូតូ

៦៨.៦ (៦៣.៧ - ៧៣.៦)

៦៨.៤ (៦៣.៩ - ៧២.៨)

រទេះអូសដោយសត្វ

១៦.០ (១១.៥ - ២០.៦)

១៦.១ (១២.៣ - ១៩.៩)

រថយន្ត ឬឡានតូច

៨.២ (៥.៦ - ១០.៩)

៧.៣ (៥.១ - ៩.៦)

១២.០ (៨.០ - ១៦.១)

១៥.៥ (១១.៥ - ១៩.៤)

ទូកម៉ា ស៊ីន

១.៩ (០.១ - ៣.៧)

៤.៩ (១.៧ - ៨.០)

ទូក

៣.៥ (០.៩ - ៦.១)

៦.០ (២.៧ - ៩.២)

ត្រាក់ទ័រ

០.៥ (០.១ - ១.០)

២.៤ (០.៥ - ៤.៣)

ដីកសិកម្ម

៦៥.៤ (៦០.៣ - ៧០.៥)

៧១.៨ (៦៦.៩ - ៧៦.៦)

បសុសត្វ ឬសត្វពាហនៈ

៦៣.៨ (៥៨.៣ - ៦៩.៣)

៦៤.០ (៥៨.៩ - ៦៩.១)

គោយន្ត

កម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងបសុសត្វ

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៧ ៖ របាយភាគរយនៃអ្នកតបសម្ភាសន៏ជាស្រ្តី និងបុរស តាមស្ថានភាពការងារ (ផ្នែកទី ៣ តារាង ៣.៦) - 
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអព�
ស្ត្រី
n

ធ្លាប់រ�ៀបការ ឬរស់នៅជាមួយនរណាម្នាក់ដោយមិនបានរ�ៀបការ

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ

៥២២

៤១.៧ (៣៥.៨ - ៤៧.៦)

៦៤២

៣៧.២ (៣២.២ - ៤២.២)

១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ

៥៩៨

៦៦.៦ (៦១.៤ - ៧១.៨)

៦១១

៦៧.៥ (៦២.៥ - ៧២.៦)

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

ផ្នែកទី ៤ ៖ ប្រេវ៉ាឡង់អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពីកុមារភាព
តារាង ក ៨ ៖ ការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍អ្នកតបសម្ភាសន៏ 

អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៤ ក្រាហ្វិក ៤.១ និង ក្រាហ្វិក៤.២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពី
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី

n

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៩៩

៤.៤ (២.៥ - ៦.៣)

៦១៣

៥.៦ (៣.៧ - ៧.៧)

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

៦.៤ (៣.៧ - ៩.០)

៦៤២

៥.២ (៣.១ - ៧.៣)

៥១៨

៣.០ (១.០ - ៥.០)

៦៣៩

០.១ (០.០ - ០.២)

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំកាលពី ១២ ខែមុន

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូ្វភេទដោយបង្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ (ការគំរាមកំហែង
ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬបោកបញ្ឆោ ត)។
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

១
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៩ ៖ ប្រភេទនៃការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏ 

អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៤ ក្រាហ្វិក ៤.៣ ក្រាហ្វិក ៤.៤ និងក្រាហ្វិក ៤.៥) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ
ស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (រងគ្រោះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ)
ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ

៥៩៩

៣.៣ (១.៥ - ៥.០)

៦០៥

៥.៥ (៣.៤ - ៧.៦)

ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ

៥៩៨

២.៥ (០.៩ - ៤.១)

៦១៣

០.៥ (០.០ - ១.២)

ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្

៥៩៧

១.៥ (០.៣ - ២.៨)

៦១២

០.០ (០.០ - ០.០)

ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ១

៥៩៥

០.៥ (០.០ - ១.២)

៦១៣

០.២ (០.០ - ០.៥)

ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ

៥២២

៥.៩ (៣.៣ - ៨.៥)

៦៣៤

៥.០ (២.៩ - ៧.០)

ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ

៥១៩

១.២ (០.០ - ២.៨)

៦៤១

០.៣ (០.០ - ០.៨)

ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្

៥១៧

០.៣ (០.០ - ០.៨)

៦៤១

០.៥ (០.០ - ១.២)

៥១៣

០.៧ (០.០ - ១.៥)

៦៤១

០.០ (០.០ - ០.០)

ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ

៥១៨

២.០ (០.៥ - ៣.៤)

៦៣០

០.១ (០.០ - ០.២)

ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ

៥១៩

១.១ (០.០ - ២.៦)

៦៤១

០.០ (០.០ - ០.០)

ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្

៥១៧

០.៣ (០.០ - ០.៨)

៦៤១

០.០ (០.០ - ០.០)

ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ

៥១៣

០.២ (០.០ - ០.៥)

៦៤១

០.០ (០.០ - ០.០)

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (រងគ្រោះកាលពី ១២ ខែមុន)

១

ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ រួមមាន ៖ ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ១០ ៖ ការរួមភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដែលធ្វើឡ�ើងដោយបង្ខំ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី 

ំ ើហិង្សា
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានរួមភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ  (ផ្នែកទី ៤ ក្រាហ្វិក ៤.៦) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអព�
ល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

បុរស
n

% (៩៥% CI)

ការរាយការណ៍ពីការរួមភេទល�ើកដំបូងដែលធ្វើឡ�ើងដោយបង្ខំ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលរួមភេទល�ើកដំបូង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៣៩

២៤.២ (៤.៧ - ៤៣.៨)

២៣

៨.៩ (០.០ - ២១.៦)

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ១១ ៖ ការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទច្រើនដង មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយ អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែល

ទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ៤ ក្រាហ្វិក ៤.៧) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និង
មនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
% (៩៥% CI§)

n

បុរស
n

% (៩៥% CI)

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទច្រើនជាង ១ ករណី១ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

២៧

៧៣.៦ (៥៧.១ - ៩០.១)

៣៥

៨៧.២ (៧៦.៨ - ៩៧.៦)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៣១

៥៤.១ (៣៣.២ - ៧៥.០)

៣២

៨១.៨ (៦៧.៤ - ៩៦.២)

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬបោកបញ្ឆោ ត)។
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ១២ ៖ អាយុដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយ

អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ  ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ពីកុមារភាព  (ផ្នែកទី ៤ ក្រាហ្វិក ៤.៨) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី (n=១,១២០ នាក់)

បុរស (n=១,២៤៤ នាក់)

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

អាយុ (ឆ្នាំ) ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
២៦.២ (៣.៣ - ៤៩.០)

៧២.៩ (៥៨.២ - ៨៧.៥)

អាយុ ១៤ ដល់ ១៥ ឆ្នាំ

១១.៦ (០.៥ - ២២.៨)

៤.២ (០.០ - ១០.២)

អាយុ ១៦ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦២.២ (៣៩.៧ - ៨៤.៧)

២៣.០ (៨.៩ - ៣៧.០)

<=១៣ ឆ្នាំ

១០០.០ [២៧]

សរុប [n]
១

១០០.០ [៣៥]

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ 			
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬបោកបញ្ឆោ ត)។

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ១៣ ៖ ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏ 

អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៤ ក្រាហ្វិក ៤.៩) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ
ស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស
n

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

ការរាយការណ៍ពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៩៩

១,៦ (០,១ - ៣,១)

៦១៣

០,១ (០,០ - ០,៤)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

០,៩ (០,០ - ១,៧)

៦៤១

០.១ (០,០ - ០,៣)

១ ការកេងប្រវ ័ញ្ចផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការទទួលបានប្រាក់ អាហារ អំណោយ ឬការទំនុកបម្រុងផ្សេងទ�ៀតជាថ្នូរនឹងការរួមភេទ ឬធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទផ្សេងទ�ៀត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ១៤ ៖ អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិនមានការប៉ះពាល់ល�ើរាងកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ 

តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពី
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស
n

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិនមានការប៉ះពាល់រាងកាយ១ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៩៩

៦,០ (៣,៥ - ៨,៥)

៦១៣

៤,៧ (២,៧ - ៦,៧)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

៩,៩ (៦,៣ - ១៣,៤)

៦៤២

៩,២ (៥,៨ - ១២,៦)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ កាលពី ១២ ខែមុន

៥២២

៥,២ (៣,១ - ៧,៣)

៦៤២

៤,៥ (២,១ - ៦,៩)

១ អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិនមានការប៉ះពាល់រាងកាយ រួមមាន ៖ ការមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ ដោយសារតែនរណាម្នា ក់និយាយ ឬសរសេរពីរ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទអំពីពួកគេ រងការបង្ខំ
ពីនរណាម្នា ក់ឲ្យម�ើលរូបថត ឬវ ីដេអូរម
ួ ភេទ ឬបង្ខំឲ្យធ្វើតាមរូបថត ឬវ ីដេអូរម
ួ ភេទ
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ១៥ ៖ ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដោយមិនមានការប៉ះពាល់រាងកាយពីកុមារភាព ដែលក�ើតមានតាមការរាយការណ៍

ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៤ រូបក្រាហ្វិក៤.១០) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាកជា
់ តិ
ស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៥៩៥

៥,៨ (៣,៣ - ៨,៣)

៦០៧

៣,១ (១,៣ - ៥,០)

៥៩៩

០,៣ (០.០ - ០.៨)

៦១៣

១,៧ (០,៦ - ២,៨)

៥៩៩

០,០ (០,០ - ០,០)

៦១៣

០,៣ (០,០ - ០,៧)

៥២២

៩,១ (៥,៨ - ១២,៣)

៦៣៨

៥,៥ (២,៨ - ៨,៣)

៥២២

១,៩ (០,២ - ៣,៥)

៦៤០

៥២២

០,០ (០,០ - ០,០)

៦៣៩

០,២ (០,០ - ០,៥)

៥២២

៥,០ (២,៩ - ៧,១)

៦៣៧

៣,២ (១,០ - ៥,៥)

៥២១

០,២ (០,០ - ០,៦)

៦៤០

១,៤ (០,២ - ២,៦)

៥២២

០,០ (០,០ - ០,០)

៦៣៩

០,០ (០,០ - ០,០)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (រងគ្រោះ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ)
ក្រៀមក្រំដោយសារតែនរណាម្នា ក់និយាយ
ឬសរសេរពីរ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទអំពីពួកគេ
រងការបង្ខំពីនរណាម្នា ក់ឲ្យម�ើលរូបថត

ឬវ ីដេអូរម
ួ ភេទ

ួ ភេទ
រងការបង្ខំឲ្យធ្វើតាមរូបថត ឬវ ីដេអូរម

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
ក្រៀមក្រំដោយសារតែនរណាម្នា ក់និយាយ
ឬសរសេរពីរ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទអំពីពួកគេ
រងការបង្ខំពីនរណាម្នា ក់ឲ្យម�ើលរូបថត

ឬវ ីដេអូរម
ួ ភេទ

រងការបង្ខំឲ្យធ្វើតាមរូបថត ឬវ ីដេអូរម
ួ ភេទ

៤,៣ (២,០ - ៦,៦)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (រងគ្រោះកាលពី ១២ ខែមុន)
ក្រៀមក្រំដោយសារតែនរណាម្នា ក់និយាយ
ឬសរសេរពីរ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទអំពីពួកគេ
រងការបង្ខំពីនរណាម្នា ក់ឲ្យម�ើលរូបថត

ួ ភេទ
ឬវ ីដេអូរម

រងការបង្ខំឲ្យធ្វើតាមរូបថត ឬវ ីដេអូរម
ួ ភេទ
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

ផ្នែកទី ៥ ៖ ប្រេវ៉ាឡង់អព�
ំ ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព
តារាង ក ១៦ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏

អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៥ ក្រាហ្វិក ៥.១ និងក្រាហ្វិក ៥.២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពី
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៩៩

៥២,៧ (៤៧,២ - ៥៨,១)

៦១៣

៥៤,២ (៤៩,៤ - ៥៩,០)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

៦១,១ (៥៥,៩ - ៦៦,២)

៦៤២

៥៨,២ (៥៣,១ - ៦៣,៣)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំកាលពី ១២ ខែមុន

៥២២

១៥,៣ (១១,៧ - ១៨,៩)

៦៤២

១២,៥ (៩,២ - ១៥,៨)

១ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង កាំបិត
ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

191

តារាង ក ១៧ ៖ ប្រភេទនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព ដែលក�ើតមាន តាមការរាយការណ៍ដោយ 

អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៥ ក្រាហ្វិក ៥.៣ ក្រាហ្វិក៥.៤ និងក្រាហ្វិក ៥.៥) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ការទះ ច្រាន១

៣៦៩

២,៧ (០,៤ - ៤,៩)

២៩៨

១,៧ (០,០ - ៣,៧)

ដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ

៥៩៩

៥២,១ (៤៦,៦ - ៥៧,៥)

៦១៣

៥៣,៧ (៤៨,៨ - ៥៨,៥)

៥៩៩

៣,០ (១,២ - ៤,៩)

៦១៣

០,៥ (០,០ - ១,២)

៥៩៩

៣,៦ (១,៥ - ៥,៨)

៦១៣

១,៦ (០,៤ - ២,៨)

៥៣

១,៣ (០,០ - ៣,៩)

៤៣

៩,៨ (០,០ - ២៣,៤)

៥២២

៦១,០ (៥៥,៩ - ៦៦,១)

៦៤២

៥៧,៩ (៥២,៨ - ៦៣,០)

៥២២

១,៥ (០,២ - ២,៨)

៦៤២

២,៦ (០,៩ - ៤,៤)

៥២២

៣,៨ (១,៦ - ៦,០)

៦៤២

៥,៤ (៣,២ - ៧,៥)

៥៣

១,៣ (០,០ - ៣,៩)

៤១

១,២ (០,០ - ៣,៧)

៥២២

១៤,៥ (១១,០ - ១៨,១)

៦៤២

១១,៥ (៨,៦ - ១៤,៤)

៥២២

០,៧ (០,០ - ១,៨)

៦៤២

២,០ (០,៥ - ៣,៥)

៥២២

១,៤ (០,១ - ២,៨)

៦៤២

១២,៤ (៤,៦ - ២០,៣)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (រងគ្រោះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ)

ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក
ឬអុជដោយចេតនា
ការប្រើប្រាស់ ឬគំរាមប្រើប្រាស់កាំបិត
ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
ការទះ ច្រាន
ដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ
ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក
ឬអុជដោយចេតនា
ការប្រើប្រាស់ ឬគំរាមប្រើប្រាស់កាំបិត
ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (រងគ្រោះកាលពី ១២ ខែមុន)
ការទះ ច្រាន
ដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ

ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក
អុជដោយចេតនា
ការប្រើប្រាស់ ឬគំរាមប្រើប្រាស់កាំបិត
ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

សម្រាប់ការទះ ឬច្រាន គឺគ្រាន់តែសាកសួរពីដៃគូសនិទ
្ ្ធស្នាល មិនមែនឪពុកម្តា យ ឬសមាជិកសហគមន៍ឡ�ើយ។

១
§

កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ១៨ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយច្រើនករណីមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយ 

អ្នកតបសម្ភាសន៏ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយការ - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

បុរស
n

% (៩៥% CI)

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយច្រើនជាងមួយករណី១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៣០៦

៨១,៩ (៧៦,៦ - ៨៧,២)

៣៣០

៨៥,៦ (៨១,០ - ៩០,២)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៣០៣

៧៤,៦ (៦៨,៦ - ៨០,៦)

៣៧២

៨៣,៩ (៧៨,៩ - ៨៩,០)

៨២

៨៥,៨ (៧៦,៥ - ៩៥,១)

៨៥

៨៩,៨ (៨៣,១ - ៩៦,៦)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ កាលពី ១២ ខែមុន

១ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង កាំបិត
ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

192

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ១៩ ៖ អាយុដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយ 

អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ  ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ពីកុមារភាព  (ផ្នែកទី ៥ ក្រាហ្វិក ៥.៦) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី (ចំនួន=១១២០ នាក់)

បុរស (ចំនួន=១២៤៤ នាក់)

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

អាយុ (ឆ្នាំ) ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
<=៥ ឆ្នាំ

១៥,៦ (១០,៨ - ២០,៣)

៩,០ (៥,៧ - ១២,៣)

អាយុ ៦ ដល់ ១១ ឆ្នាំ

៦៨,៣ (៦១,៣ - ៧៥,៣)

៦៨,៤ (៦២,២ - ៧៤,៥)

១៦,១ (១០,៩ - ២១,៤)

២២,៦ (១៦,៨ - ២៨,៥)

១០០,០ [៣០៧]

១០០,០ [៣២៧]

អាយុ ១២ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

សរុប [n]

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬបោកបញ្ឆោ ត)។
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ២០ ៖ ការម�ើលឃ�ើញករណីក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយនៅផ្ទះ និងក្នុងសហគមន៍ មុនអាយុ១៨ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយ

អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៥ ក្រាហ្វិក ៥.៧ ក្រាហ្វិក ៥.៨ ក្រាហ្វិក ៥.៩ និង ក្រាហ្វិក
៥.១០) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៩៨

១៥,៣ (១១,៨ - ១៨,៨)

៦០៨

១៨,១ (១៤,២ - ២១,៩)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

២០,៦ (១៦,៥ - ២៤,៧)

៦៤២

២៤,៥ (២០,១ - ២៨,៩)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំកាលពី ១២ ខែមុន

១១៦

៣៧,៤ (២៧,៤ - ៤៧,៣)

១៥០

៣៤,៧ (២៦,៧ - ៤២,៧)

ការម�ើលឃ�ើញករណីក�ើតមានអំព�ើហិង្សា១ក្នុងផ្ទះ

ការម�ើលឃ�ើញករណីក�ើតមានអំព�ើហិង្សា២ក្នុងសហគមន៍

១
២

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៩៨

៣៨,៣ (៣៣,៧ - ៤៣,០)

៦១២

៤៣,៧ (៣៨,៩ - ៤៨,៤)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២១

៥៧,៨ (៥២,៥ - ៦៣,១)

៦៤១

៥៥,៤ (៥០,២ - ៦០,៦)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំកាលពី ១២ ខែមុន

២៩៧

៤២,៨ (៣៦,៤ - ៤៩,២)

៣៥៩

៤៦,១ (៤០,២ - ៥២,០)

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ដាល់ ទាត់ ប្រើប្រាស់ ឬគំរាមប្រើប្រាស់កាំភ្លើង កាំបិត ដំបង ដុំថ្ម ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
ការម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការម�ើលឃ�ើញនរណាម្នា ក់វាយដំរាងកាយ ឬបន្លា ចមនុស្សម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតក្នុងសហគមន៍។

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ផ្នែកទី ៦ ៖ ប្រេវ៉ាឡង់អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព
តារាង ក ២១ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏

អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៦ ក្រាហ្វិក ៦.១ និងក្រាហ្វិក ៦.២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពី
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត១្ត មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

១

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៩៨

១៩,៤ (១៥,៨ - ២៣,០)

៦០៩

២៥,០ (២០,៦ - ២៩,៤)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

២៤,៣ (១៩,២ - ២៩,៤)

៦៤០

២៧,៣ (២៣,០ - ៣១,៦)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ កាលពី ១២ ខែមុន

៥២២

៩,៧ (៦,៥ - ១២,៨)

៦៤២

៩,៦ (៦,៨ - ១២,៤)

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម
ួ មាន ៖ គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបានចាប់កំណ�ើត ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ។

§ កម្រិតជ�ឿ ៩៥%

តារាង ក ២២ ៖ ប្រភេទអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ដែលក�ើតមាន តាមការរាយការណ៍ដោយ អ្នកតបសម្ភាសន៏

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៦ ក្រាហ្វិក ៦.៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
 និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៥២១

១៥,១ (១១,២ - ១៨,៩)

៦៣៤

១៨,០ (១៣,៩ - ២២,១)

៥២២

៨,២ (៥,៤ - ១១,០)

៦៣៧

៩,៤ (៥,៧ - ១៣,០)

៥២១

១៥,០ (១១,២ - ១៨,៧)

៦៣៧

២០,៧ (១៦,៤ - ២៥.០)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់
គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបាន
ចាប់កំណ�ើត
ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ
កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

§

តារាង ក ២៣ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនករណីមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយ 

អ្នកតបសម្ភាសន៏ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ៦ ក្រាហ្វិក ៦.៤ និង ក្រាហ្វិក ៦.៥) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ
ស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

បុរស
n

% (៩៥% CI)

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមួយករណី១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

១០៥

៧៨,២ (៦៩,៩ - ៨៦,៤)

១៤៩

៧៩,២ (៦៩,៨ - ៨៨,៥)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

១២៣

៧០,៨ (៦២,៨ - ៧៨,៧)

១៦២

៨២,៦ (៧៥,៦ - ៨៩,៦)

៥២

៧៨,១ (៦៦,០ - ៩០,១)

៦២

៩៤,០ (៨៧,៧ - ១០០,០)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ កាលពី ១២ ខែមុន
១

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម
ួ មាន ៖ គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបានចាប់កំណ�ើត ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ។

§កម្រិតជ�ឿជាក់ ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ២៤ ៖ អាយុដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តល�ើកដំបូងមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយ 

អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សា ផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព   (ផ្នែកទី ៦ ក្រាហ្វិក ៦.៦ ) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

អាយុ (ឆ្នាំ) ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តល�ើកដំបូង១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
<=៥ ឆ្នាំ

៩,០ (២,៥ - ១៥,៤)

១,០ (០,០ - ២,៥)

អាយុ ៦ ដល់ ១១ ឆ្នាំ

៤២,២ (៣២,៤ - ៥១,៩)

៥២,៥ (៤៤,១ - ៦០,៩)

អាយុ ១២ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៤៨,៩ (៣៧,៧ - ៦០,០)

៤៦,៤ (៣៨,២ - ៥៤,៧)

១០០,០ [១០៨]

១០០,០ [១៤៨]

សរុប [n]
១

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬបោកបញ្ឆោ ត)។

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

ផ្នែកទី ៧ ៖ ប្រភេទអំព�ើហិង្សាត្រួតគ្នា ៖ អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត
តារាង ក ២៥ ៖ របាយចំនួនប្រភេទអំព�ើហិង្សាដែលក�ើតមាន មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយ 

អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៧ ក្រាហ្វិក ៧.១ និងក្រាហ្វិក ៧.២) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

ទទួលរងទម្រង់មួយនៃអំព�ើហិង្សា

៤២,១ (៣៧,៣ - ៤៦,៩)

៤០,៦ (៣៦,៦ - ៤៤,៧)

ទទួលរងទម្រង់ច្រើនជាងមួយនៃអំព�ើហិង្សា

១៦,១ (១២,៥ - ១៩,៧)

២១,៥ (១៧,៧ - ២៥,២)

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សា

៤១,៨ (៣៦,៨ - ៤៦,៧)

៣៧,៩ (៣២,៨ - ៤៣,០)

១០០,០ [៥៩៩]

១០០,០ [៦១៣]

ទទួលរងទម្រង់មួយនៃអំព�ើហិង្សា

៤១,៥ (៣៧,១ - ៤៥,៨)

៤០,៩ (៣៦,៣ - ៤៥,៥)

ទទួលរងទម្រង់ច្រើនជាងមួយនៃអំព�ើហិង្សា

២៣,៤ (១៨,៤ - ២៨,៣)

២៤,២ (១៩,៧ - ២៨,៨)

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សា

៣៥,២ (៣០,៤ - ៣៩,៩)

៣៤,៨ (៣០,១ - ៣៩,៦)

១០០,០ [៥២២]

១០០,០ [៦៤២]

ប្រភេទអំព�ើហិង្សា
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

សរុប [n]
អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

សរុប [n]
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ២៦ ៖ ប្រភេទអំព�ើហិង្សាដែលក�ើតមានមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នក 

តបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

ទទួលរងតែអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ១

១,៦ (០,៤ - ២,៨)

១,៤ (០,៤ - ២,៤)

ទទួលរងតែអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

៣៦,៧ (៣១,៨ - ៤១,៥)

៣៣,៣ (២៩,៥ - ៣៧,០)

៣,៩ (២,០ - ៥,៧)

៦,០ (៣,៦ - ៨,៤)

អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និងផ្លូវកាយ

០,៦ (០,០ - ១,៤)

២,៦ (១,២ - ៣,៩)

អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និងផ្លូវចិត្ត

០,១ (០,០ - ០,៣)

០,៥ (០,០ - ១,៤)

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត

១៣,៣ (១០,១ - ១៦,៦)

១៧,៣ (១៣,៩ - ២០,៧)

២,០ (០,៧ - ៣,៤)

១,១ (០,២ - ១,៩)

៤១,៨ (៣៦,៨ - ៤៦,៧)

៣៧,៩ (៣២,៨ - ៤៣,០)

១០០,០ [៥៩៩]

១០០,០ [៦១៣]

ទទួលរងតែអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ

០,៦ (០,០ - ១,២)

០,៩ (០,១ - ១,៧)

ទទួលរងតែអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

៣៨,០ (៣៣,៣ - ៤២,៧)

៣៤,១ (២៩,៦ - ៣៨,៥)

ទទួលរងតែអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

២,៩ (១,៤ - ៤,៥)

៥,៩ (៣,៦ - ៨,៣)

អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និងផ្លូវកាយ

២,០ (០,៤ - ៣,៥)

២,៩ (១,៤ - ៤,៤)

អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និងផ្លូវចិត្ត

០,៣ (០,០ - ០,៩)

០,១ (០,០ - ០,៣)

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត

១៧,៦ (១៣,៣ - ២១,៨)

១៩,៩ (១៦,០ - ២៣,៩)

៣,៥ (១,៥ - ៥,៦)

១,៣ (០,២ - ២,៣)

៣៥,២ (៣០,៤ - ៣៩,៩)

៣៤,៨ (៣០,១ - ៣៩,៦)

១០០,០ [៥២២]

១០០,០ [៦៤២]

ប្រភេទអំព�ើហិង្សា
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ទទួលរងតែអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

២

៣

អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សា

សរុប [n]
អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត
មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សា

សរុប [n]

១	អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន 		
ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)
២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង កាំបិត
ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
៣ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម
ួ មាន ៖ ការត្រូវបានគេបំបាក់មុខនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃ ការត្រូវបានគេធ្វើឲ្យយល់ថាមិនមាននរណាម្នា ក់ត្រូវការ ឬទទួលរងការគំរាមកំហែងថានឹងត្រូវបាន
	គេបោះបង់ចោល
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ផ្នែកទី ៨ ៖ ជនបង្កអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
តារាង ក ២៧ ៖ ជនបង្កអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍ដោយ  អ្នកតបសម្ភាសន៏

អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលបានទទួលរងអំព�ើរលំ ោភបំពានផ្លូវភេទ ពីកុមារភាព  (ផ្នែកទី ៨ ក្រាហ្វិក ៨.១

និងក្រាហ្វិក ៨.២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

មិត្តប្រុស /មិត្តស្រី ឬដៃគូស្នេហា

២៣,៩ (៧,១ - ៤០,៧)

៦,៩ (០,០ - ១៥,២)

សមាជិកគ្រួសារ

១០,៩ (០,០ - ២៥,៦)

៣៣,១ (១៦,៥ - ៤៩,៧)

អាជ្ញាធរ

១០,២ (០,០ - ២៥,២)

២,៣ (០,០ - ៦,៨)

អ្នកជិតខាង

២៨,០ (៩,៣ - ៤៦,៧)

៣៦,៨ (១៩,៧ - ៥៣,៨)

មិត្តភក្តិ

២១,៦ (៦,០ - ៣៧,១)

១៤,៧ (៣,៣ - ២៦,០)

ជនចម្លែក

១០,៩ (០,០ -២២,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

អ្នកដទៃទ�ៀត

៧,៧ (០,០ - ២១,៧)

៥,៨ (០,០- ១៦,៨)

[២៧]

[៣៥]

មិត្តប្រុស /មិត្តស្រី ឬដៃគូស្នេហា

២១,៦ (៥,៨ - ៣៧,៥)

០,០ (០,០ - ០,០)

សមាជិកគ្រួសារ

១១,៨ (០,៩ - ២២,៨)

៣៦,៨ (១៧,៤ - ៥៦,២)

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

២៧,២ (៧,៦ - ៤៦,៨)

២១,២ (៨,២ - ៣៤,២)

៣៣,៥ (១២,៥ - ៥៤,៦)

៣០,៣ (១២,៤ - ៤៨,២)

១២,៩ (០,០ - ២៥,៨)

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

២,៨ (០,០ - ៨,៥)

[៣១]

[៣២]

ជនបង្កអព�
ំ ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើកដំបូង១
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

សរុប [n]
អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

អាជ្ញាធរ
អ្នកជិតខាង
មិត្តភក្តិ
ជនចម្លែក
អ្នកដទៃទ�ៀត

សរុប [n]
១

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូ្វភេទ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ២៨ ៖ ជនប្រព្រឹត្តអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងពីកុមារភាព ដែលមានអាយុច្រើនជាងជនរងគ្រោះ យ៉ាងហោចណាស់

៥ ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះ តាមការរាយការណ៍ដោយ អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួល
រងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព  (ផ្នែកទី ៨ ក្រាហ្វិក ៨.៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

បុរស
n

% (៩៥% CI)

ជនបង្កការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១ ដែលមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់ ៥ ឆ្នាំចាស់ជាង
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

២៧

៦១,១ (៣៩,៣ -៨៣,០)

៣៥

៧១,៨ (៥៤,៧ - ៨៨,៩)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៣១

៥១,៩ (៣១,១ - ៧២,៦)

៣២

៥២,២ (៣០,០- ៧៤,៥)

	 ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)

១

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ២៩ ៖ ភេទរបស់ជនប្រព្រឹត្តអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ 

តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទ ពីកុមារភាព  (ផ្នែកទី ៨ ក្រាហ្វិក ៨.៤ និងក្រាហ្វិក ៨.៥) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

៧៥,៦ (៥៧,៩ - ៩៣,៤)

៨៤,៣ (៧១,៤ - ៩៧,៣)

២៤,៤ (៦,៦ - ៤២,១)

១១,៩ (១,១ - ២២,៧)

[២៧]

[៣៥]

៧១,១ (៤៨,៨ - ៩៣,៤)

៧៨,៥ (៦២,៤ - ៩៤,៥)

២៨,៩ (៦,៦ - ៥១,២)

១២,៦ (០,០ - ២៦,៥)

១០០ [៣១]

១០០ [៣២]

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (រងគ្រោះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ)
ជនបង្កជាបុរស
ជនបង្កជាស្រ្តី

សរុប [n]
អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
ជនបង្កជាបុរស
ជនបង្កជាស្រ្តី

សរុប [n]

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូ្វភេទ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

198

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៣០ ៖ ជនប្រព្រឹត្តអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ 

មានគ្នាច្រើនជាងមយយនាក់ តាមការរាយការណ៍ដោយ អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ 
ដែលបានទទួលរងអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព  (ផ្នែកទី ៨ ក្រាហ្វិក ៨.៦) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពី
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ជនបង្កការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូងច្រើនជាងម្នាក១់
អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

២៧

១១,៩ (០,៤ - ២៣,៣)

៣៥

២៦,៤ (១០,៩ - ៤១,៩)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៣១

១១,៤ (០,០ - ២២,៩)

៣២

១៥,៨ (០,០ - ៣១,៧)

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)

១

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៣១ ៖ ប្រភេទជនប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទពីកុមារភាព1 តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតប សម្ភាសន៏ អាយុចាប់ពី ១៨ 

ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៨ ក្រាហ្វិក ៨.៧ និង ក្រាហ្វិក ៨.៨) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ដៃគូសនិទ
្ ្ធស្នាល

៥៩៩

២,០ (០,៤ -៣,៥)

៦១៣

០,៧ (០,០ -១,៦)

ឪពុក/ម្តា យ អ្នកថែទាំ

៥៩៩

៤៥,៦ (៣៩,៩ -៥១,៣)

៦១២

៤៥,៣ (៤០,១ -៥០,៥)

សមាជិកសហគមន៍

៥៩៩

២៨,៩ (២៣,៥ -៣៤,៤)

៦១៣

២៣,៩ (១៩,០ -២៨,៩)

៥៣

១,៣ (០,០-៣,៩)

៤៣

៩,៨ (០,០-២៣,៤)

ឪពុក/ម្តា យ អ្នកថែទាំ

៥២២

៥២,០ (៤៦,៥ -៥៧,៦)

៦៤២

៥០,៦ (៤៥,៥ -៥៥,៨)

សមាជិកសហគមន៍

៥២២

៣០,៧ (២៥,៩ -៣៥,៥)

៦៤២

២៧,៦ (២២,៨ -៣២,៣)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (រងគ្រោះមុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ)

ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ ័យ

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
ដៃគូសនិទ
្ ្ធស្នាល

ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ ័យ

១

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ រួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ
ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៣២ ៖ ប្រភេទជនប្រព្រឹត្ត អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព1តាមការរាយការណ៍ដោយ អ្នកតប សម្ភាសន៏អាយុពី 

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ៨ ក្រាហ្វិក ៨.៩ និង ក្រាវហ្វិក ៨.១០) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
ថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី/ដៃគូស្នេហា

*

*

ប្តី/ប្រពន្ធ

*

*

សរុប [n]

[១០]

[៥]

ឪពុក/ឪពុកចុង

៣០,៧ (២៤,៣ - ៣៧,១)

៣៩,១ (៣៣,០- ៤៥,៣)

ម្តា យ/ម្តា យចុង

៥៦,៩ (៤៩,២ - ៦៤,៥)

៥៤,៤ (៤៨,៣ - ៦០,៦)

បង/ប្អូនប្រុស ឬ បង/ប្អូនប្រុសចុង

៧,០ (៣,៦ - ១០,៤)

៦,០ (២,៧ - ៩,៤)

បង/ប្អូនស្រី ឬ បង/ប្អូនស្រីចុង

៦,៩ (២,៤ - ១១,៤)

១,៤ (០,២ - ២,៧)

ពូ/មីង/អ៊ុំ

១,៣ (០,០ - ៣,២)

០,៩ (០,០ - ២,១)

បងប្អូនជីដូនមួយ

០,០ (០,០ -០,០)

០,០ (០,០ -០,០)

ជីដូន/ជីតា

០,៤ (០,០ - ១,១)

០,០ (០,០ -០,០)

សាច់ញាតិ/អ្នកថែទាំផ្សេងទ�ៀត២

០,៣ (០,០ - ០,៩)

០,០ (០,០ -០,០)

[២៦៨]

[២៨០]

គ្រូប្រុស

៦២,២ (៥២,៦ - ៧១,៨)

៤៣,៨ (៣៣,៩ - ៥៣,៨)

គ្រូស្រី

២៦,៨ (១៩,០ - ៣៤,៦)

១៩,៥ (១២,៤ - ២៦,៦)

មិត្តភក្តិ

៧,៧ (៣,០ - ១២,៣)

១៦,៨ (៨,៧ -២៥,០)

មិត្តរម
ួ ថ្នាក់/រួមសាលា

១,៨ (០,០ - ៤,៣)

៥,០ (០,០ -១១,០)

អ្នកជិតខាង

១,៥ (០,០ - ៣,៦)

៨,៨ (៣,៤ - ១៤,២)

សមាជិកសហគន៍ផ្សេងទ�ៀត

១,៦ (០,០ - ០,៥)

៧,២ (១,៧ - ១២,៧)

[១៦៣]

[១៤៣]

ដៃគូស្និទ្ធស្នាល

ឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំ និងសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ័យ

សរុប [n]
សមាជិកសហគមន៍

សរុប [n]
១

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

២

អ្នកថែទាំផ្សេងទ�ៀតរួមមាន ៖ អ្នកថែទាំអ្នកតបសម្ភាសន៍ និងមនុស្សផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងផ្ទះ

# សរុបរួមអាចធំជាង ១០០% ដោយសារតែអ្នកតបសម្ភាសន៍អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជនបង្កបានច្រើនជាងម្នា ក់សម្រាប់ករណីដែលក�ើតឡ�ើង
* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៣៣ ៖ ប្រភេទជនប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព១ តាមការរាយការណ៍ដោយ អ្នកតបសម្ភាសន៏ 

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (ផ្នែកទី ៨ ក្រាហ្វិក ៨.១១ និងក្រាហ្វិក ៨.១២) - 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី/ដៃគូស្នេហា

*

*

ប្តី/ប្រពន្ធ

*

*

ដៃគូស្និទ្ធស្នាល

[១]

[៣]

ឪពុក/ឪពុកចុង

១៨,៧ (១៣,៥ - ២៣,៩)

៣៦,៣ (៣០,៦ -៤២,០)

ម្តា យ/ម្តា យចុង

៦៣,៦ (៥៦,៧ - ៧០,៥)

៥៥,១ (៤៩,១ - ៦១,១)

១០,២ (៦,៧ - ១៣,៧)

៣,៨ (១,៣ - ៦,៤)

បង/ប្អូនស្រី ឬ បង/ប្អូនស្រីចុង

៤,២ (១,០ - ៧,៤)

១,៤ (០,០ - ២,៧)

ពូ/មីង/អ៊ុំ

២,២ (០,៦ - ៣,៧)

១,៥ (០,៣ - ២,៦)

បងប្អូនជីដូនមួយ

០,៥ (០,០ - ១,៥)

០,០ (០,០ -០,០)

១,៤ (០,០ - ២,៩)

១,០ (០,០ - ២,៣)

០,៥ (០,០ - ១,៤)

០,៣ (០,០ - ០,៩)

គ្រូប្រុស

៥៨,៦ (៤៩,៥ - ៦៧,៧)

៥១,៧ (៤៣,០ - ៦០,៥)

គ្រូស្រី

២០,៥ (១២,៣ - ២៨,៧)

១៨,០ (១១,១ -២៥,០)

មិត្តភក្តិ

៩,៥ (៥,០ - ១៤,១)

១៧,០ (៩,៨ - ២៤,១)

០,៤ (០,០ - ១,២)

៥,៣ (០,៤ - ១០,២)

៦,៧ (២១ - ១១,២)

៦,១ (២,៦ - ៩,៥)

២,៤ (០,០ - ៦,២)

៣,៧ (០,៨ - ៦,៥)

សរុប [n]

ឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំ និងសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ័យ

បង/ប្អូនប្រុស ឬ បង/ប្អូនប្រុសចុង

ជីដូន/ជីតា
សាច់ញាតិ/អ្នកថែទាំផ្សេងទ�ៀត

សរុប [n]

២

[២៧១]

[៣២៤]

សមាជិកសហគមន៍

មិត្តរម
ួ ថ្នាក់/រួមសាលា
អ្នកជិតខាង
សមាជិកសហគន៍ផ្សេងទ�ៀត

សរុប [n]

[១៥៤]

[១៧៧]

១

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង

២

អ្នកថែទាំផ្សេងទ�ៀតរួមមាន ៖ អ្នកថែទាំអ្នកតបសម្ភាសន៍ និងមនុស្សផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងផ្ទះ

កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

# សរុបរួមអាចធំជាង ១០០% ដោយសារតែអ្នកតបសម្ភាសន៍អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជនបង្កបានច្រើនជាងម្នា ក់សម្រាប់ករណីដែលក�ើតឡ�ើង
* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៣៤ ៖ ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព១ដោយសមាជិកគ្រួសារ តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏ 

អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ៨ ក្រាហ្វិក ៨.១៣

និងក្រាហិ្វក ៨.១៤) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

ឪពុក/ឪពុកចុង

១៤,៣ (៧,៥ - ២១,២)

២៣,៤ (១៥,២ - ៣១,៦)

ម្តា យ/ម្តា យចុង

៥៦,៩ (៤៥,៩ - ៦៧,៩)

៥៩,៣ (៤៨,៤ - ៧០,២)

បង/ប្អូនប្រុស ឬបង/ប្អូនប្រុសចុង

៦,៧ (២,២ - ១១,៣)

៧,០ (១,៨ - ១២,២)

បង/ប្អូនស្រី ឬបង/ប្អូនស្រីចុង

១១,៥ (៣,១ - ១៩,៩)

២,៥ (០,៤ - ៤,៥)

៦,៥ (១,៣ - ១១,៦)

២,៤ (០,០ - ៤,៨)

០,៩ (០,០ - ២,៦)

០,៣ (០,០ - ០,៨)

០,០ (០,០ -០,០)

០,០ (០,០ -០,០)

២,៤ (០,១ - ៤,៨)

១,៨ (០,០ -៤,០)

ឪពុក/ឪពុកចុង

៧,៩ (២,៩ - ១២,៨)

២៣,០ (១៥,៨ - ៣០,២)

ម្តា យ/ម្តា យចុង

៥៣,៨ (៤២,៨ - ៦៤,៧)

៥៨,៣ (៤៨,៨ - ៦៧,៧)

បង/ប្អូនប្រុស ឬបង/ប្អូនប្រុសចុង

៧,៧ (២,០ - ១៣,៥)

៦,៨ (១,៨ - ១១,៨)

បង/ប្អូនស្រី ឬបង/ប្អូនស្រីចុង

១១,៧ (៤,៣ - ១៩,២)

៤,៦ (១,៤ - ៧,៨)

ពូ/មីង/អ៊ុំ

៤,៨ (១,១ - ៨,៦)

០,៤ (០,០ - ១,២)

ជីដូន/ជីតា

៣,៧ (០,០ - ៧,៦)

២,៤ (០,០ - ៤,៩)

១,១ (០,០ - ៣,២)

០,៨ (០,០ -២,០)

៦,៤ (០,១ - ១២,៧)

១,២ (០,០ -៣,០)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ពូ/មីង/អ៊ុំ
ជីដូន/ជីតា
បងប្អូនជីដូនមួយ
សាច់ញាតិ/អ្នកថែទាំផ្សេងទ�ៀត

២

[១០៨]

សរុប [n]

[១៥០]

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

បងប្អូនជីដូនមួយ
សាច់ញាតិ/អ្នកថែទាំផ្សេងទ�ៀត

២

[១២៦]

សរុប [n]

១

[១៦៤]

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម
ួ មាន ៖ គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបានចាប់កំណ�ើត ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ។

អ្នកថែទាំផ្សេងទ�ៀតរួមមាន ៖ អ្នកថែទាំអ្នកតបសម្ភាសន៍ និងមនុស្សផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងផ្ទះ
# សរុបរួមអាចធំជាង ១០០% ដោយសារតែអ្នកតបសម្ភាសន៍អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជនបង្កបានច្រើនជាងម្នា ក់សម្រាប់ករណីដែលក�ើតឡ�ើង
២

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

ផ្នែកទី ៩ ៖ បរិបទនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
តារាង ក ៣៥ ៖ ទីកន្លែងក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង1មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍

ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង អំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព
(ផ្នែកទី ៩ ក្រាហ្វិក ៩.១ និង ក្រាហ្វិក ៩.៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

៤២,៩ (២៣,២ -៦២,៦)

៣៩,៨ (១៧,៤ -៦២,៣)

៩,៤ (០,០ - ២២,៦)

៩,២ (០,០ - ២១,៥)

ផ្ទះនរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត

១១,១ (០,០ - ២៣,៣)

១១,០ (០,០ - ២៣,៩)

នៅតាមផ្លូវ

១១,៥ (០,០ - ២៥,៤)

២០,៩ (៣,៩ -៣៧,៩)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
ផ្ទះអ្នកតបសម្ភាសន៍
ផ្ទះជនបង្ក
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

នៅសាលា

១៧,២ (៤,៦ -២៩,៧)

១២,៩ (២,៤ -២៣,៣)

០,០ (០,០ -០,០)

១,៨ (០,០ - ៥,៥)

5,7 (0,0 - 13,6)

០,០ (០,០ -០,០)

១៦,៦ (០,៦ -៣២,៦)

១០,៥ (០,០ - ២២,១)

[២៦]

[៣៣]

៨,៣ (០,០ - ១៨,១)

៤៥,៦ (២៥,៥ - ៦៥,៧)

ផ្ទះជនបង្ក

១៣,១ (០,០ - ៣០,៦)

១០,២ (០,០ - ២៣,៩)

ផ្ទះនរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត

២៤,៧ (៣,៩ - ៤៥,៦)

១២,៦ (០,០ - ២៧,.៦)

នៅតាមផ្លូវ

១១,៣ (០,០ - ២៤,២)

៦,៥ (០,០ - ១៨,៦)

២៦,៣ (៩,២ - ៤៣,៤)

១០,៤ (០,០ - ២១,០)

៤,០ (០,០ - ១១,៨)

១,២ (០,០ - ៣,៨)

០,០ (០,០ -០,០)

៥,៦ (០,០ - ១៦,៣)

១៦,៤ (១,២ - ៣១,៧)

៧,៨ (០,០ - ១៧,៥)

[៣១]

[២៨]

កន្លែងសាធារណៈ/ផ្ទះសំណាក់២
ប្រាសាទ (វត្ត)
ទីកន្លែងផ្សេងទ�ៀត៣

សរុប [n]
អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
ផ្ទះអ្នកតបសម្ភាសន៍

នៅសាលា
កន្លែងសាធារណៈ/ផ្ទះសំណាក់២
ប្រាសាទ (វត្ត)
ទីកន្លែងផ្សេងទ�ៀត៣

សរុប [n]
១

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន
ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)

២

រួមមានផ្ទះសំណាក់ រមណីយដ្ឋាន ផ្ទះជួល ភូមិ មជ្ឈមណ្ឌលកីឡា

៣

រួមមាន ផ្សារ/ហាង ក្នុងឡាន/រថយន្តក្រុង បឹង/ទន្លេ/ផ្លូវទឹក ទីវាល/តំបន់ធម្មជាតិ បារនីយដ្ឋាន/ភោជនីយដ្ឋាន/ឌីស្កូ/ក្លឹប កន្លែងការងារ

# សរុបរួមអាចធំជាង១០០% ដោយសារតែអ្នកតបសម្ភាសន៍អាចកំណត់ទីតាំងផ្សេងមួយទ�ៀតសម្រាប់សកម្មភាព រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ឧទាហរណ៍ទីតាំងដែលក�ើតមានការ

	ប៉ះពាល់ផលូ្វភេទល�ើកដំបូងអាចខុសគ្នាពីទីតាំងដែលក�ើតមានការប៉ុនប៉ងរួមភេទល�ើកដំបូង។

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៣៦ ៖ មនុស្សផ្សេងទ�ៀតដែលមានវត្តមាននៅផ្ទះ នៅពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ 
តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង 

អំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ៩ ក្រាហ្វិក ៩.២ និងក្រាហ្វិក ៩.៤) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពី
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ  និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

ឪពុក/ម្តា យ

២៤,០ (៨,៤ - ៣៩,៦)

២០,៥ (៥,៨ - ៣៥,១)

បងប្អូនបង្កើត

១៩,៧ (៤,០ - ៣៥,៥)

២៥,០ (៨,៦ - ៤១,៤)

សាច់ញាតិផ្សេងទ�ៀត

១០,០ (០,០ - ២១,៥)

១៧,១ (០,៩ - ៣៣,២)

៣,៩ (០,០ - ១១,៥)

២៤,៨ (១,៦ - ៤៨,០)

ឪពុក/ម្តា យ

០,០ (០,០ -០,០)

២៦,៣ (៩,១ - ៤៣,៦)

បងប្អូនបង្កើត

២,៤ (០,០ - ៧,០)

៣៦,៥ (១៨,១ - ៥៤,៨)

សាច់ញាតិផ្សេងទ�ៀត

៦,៤ (០,០ - ១៥,៨)

៤១,៧ (២២,៩ - ៦០,៦)

០,០ (០,០ -០,០)

១៥,៦ (២,៤ - ២៨,៨)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មិត្តភក្តិ

សរុប  [n]

[២៧]

[៣៥]

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

មិត្តភក្តិ

សរុប  [n]
១

[៣១]

[៣២]

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន
ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)

# សរុបរួមអាចធំជាង ១០០% ដោយសារតែអ្នកតបសម្ភាសន៍អាចកំណត់មនុស្សម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតដែលមានវត្តមាននៅផ្ទះសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទនីមួយៗ
ឧទាហរណ៍ អ្នកដែលមានវត្តមាននៅផ្ទះនៅពេលក�ើតមានការប៉ះពាល់ផលូវភេទល�ើ
្
កដំបូងអាចខុសគ្នាពីទីតាំងដែលក�ើតមានការប៉ុនប៉ងរួមភេទល�ើកដំបូង។

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៣៧ ៖ ពេលវេលា១ ដែលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង២មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ តាមការរាយការណ៍

អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ៩ ក្រាហ្វិក ៩.៥ និង ក្រាវហ្វិក ៩.៦) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់
ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

ពេលព្រឹក

១៦,៧ (២,៨ - ៣០,៦)

៣០,៣ (១១,៤ - ៤៩,២)

ពេលរស�ៀល

២៦,៦ (១១,៤ - ៤១,៩)

៣៥,៨ (១៣,៩ - ៥៧,៨)

៥០,៣ (៣០,៤ - ៧០,៣)

៣៥,១ (១២,៨ - ៥៧,៥)

១៤,៨ (៣,៧ - ២៥,៩)

៦,១ (០,០ - ១៥,១)

ពេលព្រឹក

២៣,២ (៤,៣ - ៤២,១)

៤៩,២ (២៣,៨ - ៧៤,៦)

ពេលរស�ៀល

៣៤,៩ (១៥,០ - ៥៤,៨)

២៦,៤ (៣,៤ - ៤៩,៣)

ពេលល្ងា ច

៤១,៩ (២០,៩ - ៦២,៩)

១៧,០ (០,០ - ៣៥,៥)

៩,៤ (០,០ - ២០,៣)

៧,៤ (០,០ - ២១,៦)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ពេលល្ងា ច
ពេលយប់ជ្រៅ

[២៦]

សរុប [n]

[២៨]

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ពេលយប់ជ្រៅ

[៣១]

សរុប [n]

[២១]

	ពេលព្រឹកគិតចាប់ពីពេលថ្ងៃរះរហូតដល់ពេលថ្ងៃត្រង់។ ពេលរស�ៀលគិតចាប់ពីពេលថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ពេលថ្ងៃលិច។ ពេលល្ងា ចគិតចាប់ពីពេលថ្ងៃលិចរហូតដល់ពេល

១

ពាក់កណ្តា លអធ្រាត។ ពេលយប់ជ្រៅគិតចាប់ពីពេលពាក់កណ្តា លអាធ្រាតរហូតដល់ពេលថ្ងៃរះ។

២

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន
ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)

# សរុបរួមអាចធំជាង ១០០% ដោយសារតែអ្នកតបសម្ភាសន៍អាចកំណត់ពេលវេលាមួយផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទនីមួយៗ ឧទាហរណ៍ ពេលវេលាដែល
	ក�ើតមានការប៉ះពាល់ផលូ្វភេទល�ើកដំបូងអាចខុសគ្នាពីពេលវេលាដែលក�ើតមានការប៉ុនប៉ងរួមភេទល�ើកដំបូង។

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៣៨ ៖ របាយភាគរយបុរស និងស្រ្តីដែលរាយការណ៍ថាទុកចិត្តមនុស្សក្នុងសហគមន៍ ឬយល់ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងសហគមន៍
របស់ខ្លួន តាមការរាយការណ៍ដោយ អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង 

អំព�ើរលំ ោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ៩ ក្រាហ្វិក ៩.៧ និងក្រាហ្វិក ៩.៨) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និ
ងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% CI)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៩៨

៨២,៩ (៧៨,៩ -៨៦,៩)

៦១០

៨៩,១ (៨៥,៩ -៩២,៣)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

៨៥,៥ (៨១,៤ -៨៩,៦)

៦៣៦

៨៥,៥ (៨២,០ -៨៩,០)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៩៣

៩២,៦ (៩០,១ -៩៥,០)

៦១០

៩៦,០ (៩៤,៣ -៩៧,៨)

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២០

៩៣,១ (៩០,៣ -៩៥,៩)

៦៣៦

៩៥,៦ (៩៣,៤ -៩៧,៧)

§

ទុកចិត្តមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍១

យល់ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងសហគមន៍២

	 រួមមានអ្នកចូលរួមដែលឆ្លើយថា “ច្រើន” និង “មួយចំនួន”

១

២

រួមមានអ្នកចូលរួមដែលឆ្លើយថា “មានសុវត្ថិភាព” និង “មិនសូវមានសុវត្ថិភាព”

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ផ្នែកទី ១០ ៖ ឥរិយាបថក្នុងការស្វែងសេវា
តារាង ក ៣៩ ៖ ការបង្ហាញពីករណីក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងបុគ្គលដែលជនរងគ្រោះបានប្រាប់ពីហេតុការណ៍នេះ 

តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង អំព�ើរលំ ោភបំពានផ្លូវភេទ
ពីកុមារភាពមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ  (ផ្នែកទី ១០ ក្រាហ្វិក ១០.១) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើ
កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីករណីក�ើតមាន
ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់សាច់ញាតិ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/ប្រាប់ប្តី/
ប្រពន្ធ មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី ឬដៃគូ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់មិត្តភក្តិ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត

២៧

៥០,៦ (៣២,៤ - ៦៨,៩)

៣៥

២០,៦ (៥,៤ - ៣៥,៨)

១២

*

៧

*

១២

*

៧

*

១២

*

៧

*

១២

*

៧

*

១២

*

៧

*

ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីករណីក�ើតមាន
ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់សាច់ញាតិ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/ប្រាប់ប្តី/
ប្រពន្ធ មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី ឬដៃគូ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់មិត្តភក្តិ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត
១

៣១

៥៤,១ (៣១,៦ - ៧៦,៧)

៣២

១៣,៣ (០,០ - ២៧, ៨)

១៥

*

៣

*

១៥

*

៣

*

១៥

*

៣

*

១៥

*

៣

*

១៥

*

៣

*

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន
ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)

# សរុបរួមអាចធំជាង ១០០% ដោយសារតែអ្នកតបសម្ភាសន៍អាចកំណត់បុគ្គលច្រើនជាងម្នា ក់ដែលពួកគេបានប្រាប់ពីហេតុការណ៍នេះ
* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៤០ ៖ ការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងបុគ្គលដែលពួកគេស្វែងរកជំនួយ 
តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង 
អំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ១០ ក្រាហ្វិក ១០.២ ) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ
ស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមាន
ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកជំនួយពីសាច់ញាតិ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយស្វែងរក
ជំនួយពីប្តី/ប្រពន្ធ មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី ឬដៃគូ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់ថាបានស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកជំនួយពីអ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកជំនួយពីមិត្តិភក្តិ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/ស្វែងរក
ជំនួយពីនរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត

២៧

៣៨,៩ (១៩,៤ - ៥៨,៤)

៣៥

៥,៧ (០,០ - ១៣,៨)

៩

*

២

*

៩

*

២

*

៩

*

២

*

៩

*

២

*

៩

*

២

*

ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ស្វែងរកសេវានៅពេលក�ើតមាន
ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកជំនួយពីសាច់ញាតិ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយស្វែងរក
ជំនួយពីប្តី/ប្រពន្ធ មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី ឬដៃគូ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់ថាបានស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកជំនួយពីអ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកជំនួយពីមិត្តិភក្តិ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/ស្វែងរក
ជំនួយពីនរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត

៣១

៣៩,១ (១៧,០ - ៦១,១)

៣២

៥,១ (០,០ - ១៤,៩)

១២

*

១

*

១២

*

១

*

១២

*

១

*

១២

*

១

*

១២

*

១

*

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន
ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)។

# សរុបរួមអាចធំជាង ១០០% ដោយសារតែអ្នកតបសម្ភាសន៍អាចកំណត់បុគ្គលច្រើនជាងម្នា ក់ដែលពួកគេស្វែងរកជំនួយ។
* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥។
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៤១ ៖ មូលហេតុ មិនស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ  

តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលបានទទួលរង អំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព 
(ផ្នែកទី ១០ ក្រាហ្វិក ១០.៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

មូលហេតុអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មិនស្វែងរកជំនួយ
មិនបានស្គាល់កន្លែងដែលត្រូវទៅ

៥,៩ (០,០ - ១៤,៦)

៧,៦ (០,០ - ១៦,០)

ខ្លា ចក�ើតមានបញ្
ហា

២៦,១ (១១,២ - ៤០,៩)

០,០ (០,០ - ០,០)

អាម៉ា ស់មុខចំពោះខ្លួនឯង/គ្រួសារ

១៤,៦ (៣,០ - ២៦,២)

៥,៤ (០,០ - ១១,២)

ពឹងផ្អែកល�ើជនបង្ក

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

រងការគំរាមកំហែងពីជនបង្ក

៣,៨ (០,០ - ៩,១)

០,០ (០,០ - ០,០)

ហា
យល់ថា វាមិនមែនជាបញ្

២២,១ (៦,៥ - ៣៧,៧)

៦២,១ (៤៤,៤ - ៧៩,៧)

៩,៨ (០,០ - ២៧,៩)

០,០ (០,០ - ០,០)

២,៦ (០,០ - ៧,៨)

០,០ (០,០ - ០,០)

១៣,៦ (៣,២ -២៤,០)

២៥,០ (៩,៣ - ៤០,៧)

១,៦ (០,០ - ៤,៦)

០,០ (០,០ - ០,០)

[៣៦]

[៥៩]

យល់ថាជាកំហុសរបស់ខលួនឯង
្
ខ្លា ចគេបោះបង់ចោល
មិនត្រូវការ/ចង់បានសេវា
មូលហេតុផ្សេងទ�ៀត

សរុប [n]

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៤២ ៖ ឧបសគ្គរារាំងដល់ការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១ 

តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង អំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព 
(ផ្នែកទី ១០ ក្រាហ្វិក ១០.៤) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

មូលហេតុអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ មិនស្វែងរកជំនួយ
ឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គល២

៦០,១ (៤៣,៥ - ៧៦,៧)

៩២,៤ (៨៤,០ - ១០០,០)

ឧបសគ្គកម្រិតទំនាក់ទំនង៣

៣២,៤ (១៦,៧ - ៤៨,១)

០,០ (០,០ - ០,០)

ឧបសគ្គកម្រិតរចនាសម្ព័ន្ធ៤

៥,៩ (០,០ - ១៤,៦)

៧,៦ (០,០ - ១៦,២)

១,៦ (០,០ - ៤,៦)

០,០ (០,០ - ០,០)

[៣៦]

[៥៩]

ឧបសគ្គផ្សេងទ�ៀត

សរុប [n]
១

ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន
ការលួងលោម ឬការបោកបញ្ឆោ ត)

២

រក្សាភាពឯកជនផ្ទា ល់ខលួន/ភាពអាម៉ា
្
ស់ចំពោះខ្លួនឯង ឬគ្រួសារ មិនចង់បាន/ត្រូវការសេវា ឬយល់ថាហេតុការណ៍នេះមិនចោទជាបញ្
ហា យល់ថាហេតុការណ៍នេះជាកំហស
ុ ខ្លួនឯង

៣
៤

	ខ្លា ចបង្កជាបញ្
ហា ពឹងផ្អែកល�ើជនបង្ក/ រងការគំរាមកំហែងពីជនបង្ក ខ្លា ចគេបោះបង់ចោល
មិនបានស្គាល់កន្លែងដែលត្រូវទៅ

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៤៣ ៖ ការបង្ហាញពីករណីក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និងបុគ្គលដែលពួកគេបានប្រាប់ពីហេតុការណ៍នេះ#

តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបម្ភាសន៏អាយុចពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
ពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ១០ ក្រាហ្វិកទី ១០.៥ និងរូបភាពទី ១០.៦) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

បុរស
n

% (៩៥% CI)

ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ១ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីករណីក�ើត
មានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់សាច់ញាតិ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/ប្រាប់ប្តី/
ប្រពន្ធ មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី ឬដៃគូ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់មិត្តភក្តិ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត

៣១១

៥៤,៨ (៤៨,២ - ៦១,៣)

៣៣៣

៣៥,៦ (២៩,៤ - ៤១,៩)

១៦០

៦៩,០ (៦១,៣ - ៧៦,៧)

១២៥

៦០,៨ (៥០,៧ - ៧០,៩)

១៦០

២,៦ (០,០ - ៥,៤)

១២៥

១,៥ (០,០ - ៣,៦)

១៦០

២១,១ (១៤,៤ - ២៧,៨)

១២៥

១៩,៣ (១១,៩ - ២៦,៦)

១៦០

៣៨,៥ (៣០,៥ - ៤៦,៥)

១២៥

៦១,១ (៥២,០ - ៧០,២)

១៦០

២,១ (០,០ - ៤,៥)

១២៥

០,០ (០,០ - ០,០)

ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ប្រាប់នរណាម្នា ក់ពីករណីក�ើត
មានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់សាច់ញាតិ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/ប្រាប់ប្តី/
ប្រពន្ធ មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី ឬដៃគូ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់មិត្តភក្តិ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់នរណាម្នា ក់/
ប្រាប់នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត

៣១០

៤២,៤ (៣៥,៦ - ៤៩,៣)

៣៧៧

៣០,៤ (២៤,៦ - ៣៦,២)

១៣២

៥៧,៨ (៤៨,៦ - ៦៧,០)

១១៨

៦៧,៦ (៥៧,៣ - ៧៨,០)

១៣២

០,០ (០,០ - ០,០)

១១៨

០,០ (០,០ - ០,០)

១៣២

១១,៤ (៤,៧ - ១៨,១)

១១៨

១៨,៧ (១០,៣ -២៧,០)

១៣២

៥០,៨ (៤២,១ - ៥៩,៦)

១១៨

៥១,៣ (៣៩,៧ - ៦២,៩)

១៣២

៤,៩ (០,៩ - ៨,៩)

១១៨

០,០ (០,០ - ០,០)

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
ការប៉ុនប៉ងរួមភេទ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
(អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖
ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

# សរុបរួមអាចធំជាង ១០០% ដោយសារតែអ្នកតបសម្ភាសន៍អាចកំណត់បុគ្គលច្រើនជាងម្នា ក់ដែលពួកគេបានប្រាប់ពីហេតុការណ៍នេះ
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

208

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៤៤ ៖ ការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងបុគ្គលដែលពួកគេស្វែងរកជំនួយ#

តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរង
អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ១០ ក្រាហ្វិក ១០.៧ និងក្រាហ្វិក ១០.៨) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ
ស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

បុរស
n

% (៩៥% CI)

ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមាន
អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកជំនួយពីសាច់ញាតិ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយស្វែងរក
ជំនួយពីប្តី/ប្រពន្ធ មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី ឬដៃគូ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់ថាបានស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកសេវាពីអ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកជំនួយពីមិត្តិភក្តិ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/ស្វែងរក
ជំនួយពីនរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត

៣១១

៣១,១ (២៤,៦ - ៣៧,៧)

៣៣៣

១៣,៥ (៩,៤ - ១៧,៥)

៩១

៨៣,៧ (៧៥,០ - ៩២,៥)

៤៧

៨៥,៣ (៧១,២ - ៩៩,៥)

៩១

០,០ (០,០ - ០,០)

៤៧

០,០ (០,០ - ០,០)

៩១

២៨,០ (១៨,៥ - ៣៧,៦)

៤៧

៣១,៣ (១៦,៦ - ៤៦,១)

៩១

២០,១ (១០,៩ - ២៩,២)

៤៧

២៥,៥ (១២,១ - ៣៨,៨)

៩១

១,៤ (០,០ - ៤,០)

៤៧

០,០ (០,០ - ០,០)

ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
ស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមាន
អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកជំនួយពីសាច់ញាតិ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយស្វែងរក
ជំនួយពីប្តី/ប្រពន្ធ មិត្តប្រុស/មិត្តស្រី ឬដៃគូ
នៃបុគ្គលដែលប្រាប់ថាបានស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកសេវាពីអ្នកផ្តល់សេវា ឬអាជ្ញាធរ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/
ស្វែងរកជំនួយពីមិត្តិភក្តិ
នៃបុគ្គលដែលស្វែងរកជំនួយ/ស្វែងរក
ជំនួយពីនរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត

៣០៩

២២,៨ (១៦,៩ - ២៨,៦)

៣៧៦

១២,៤ (៨,៣ - ១៦,៥)

៦៩

៦៩,២ (៥៦,៥ - ៨១,៨)

៤៨

៧៥,៩ (៥៩,៤ - ៩២,៤)

៦៩

០,០ (០,០ - ០,០)

៤៨

០,០ (០,០ - ០,០)

៦៩

១៥,៦ (៥,៥ - ២៥,៧)

៤៨

១៨,៧ (៥,៦ - ៣១,៨)

៦៩

៣២,៩ (២០,០ - ៤៥,៧)

៤៨

៣១,៤ (១៥,២ - ៤៧,៦)

៦៩

៣,៥ (០,០ - ៨,៥)

៤៨

០,០ (០,០ - ០,០)

១ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

# សរុបរួមអាចធំជាង ១០០% ដោយសារតែអ្នកតបសម្ភាសន៍អាចកំណត់បុគ្គលច្រើនជាងម្នា ក់ដែលពួកគេស្វែងរកជំនួយ
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៤៥ ៖ មូលហេតុដែលអ្នកតបសម្ភាសន៍មន
ិ ស្វែងរកជំនួយ នៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ  

តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
ពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ១០ ក្រាហ្វិក ១០.៩ និងក្រាហ្វិក ១០.១១) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
មិនស្គាល់កន្លែងដែលត្រូវទៅ

៦,៦ (៣,៣ - ៩,៩)

៩,០ (៤,៩ - ១៣,១)

ខ្លា ំងឡ�ើង ឬមានបញ្
ហា

៥,៣ (១,០ - ៩,៥)

១,៧ (០,៤ - ២,៩)

អាម៉ា ស់ចំពោះខ្លួនឯង ឬគ្រួសារ

០,៩ (០,០ - ២,១)

១,១ (០,០ - ២,៤)

មានអារម្មណ៍អ�ៀនខ្មា ស

២,១ (០,២ - ៤,០)

២,៨ (០,៥ - ៥,២)

ខ្លា ចគេចំអក

២,៦ (០,៥ - ៤,៧)

២,៤ (០,២ - ៤,៦)

ឬត្រូវបានគេគំរាមកំហែង

០,០ (០,០ - ០,០)

១,២ (០,០ - ៣,១)

យល់ថាជាកំហុសខ្លួនឯង

៥៦,៨ (៤៨,១ - ៦៥,៥)

៥២,៧ (៤៥,១ - ៦០,៤)

មិនចង់អ្នកជនបង្កមានបញ្
ហា

២,៦ (០,៤ - ៤,៩)

៣,៥ (០,៦ - ៦,៤)

ពឹងផ្អែកល�ើជនបង្ក

០,៤ (០,០ - ១,១)

០,០ (០,០ - ០,០)

នៅឆ្ងាយពេកពីសេវា

០,០ (០,០ - ០,០)

០,៥ (០,០ - ១,៦)

ខ្លា ចគេបោះបង់ចោល

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

៩,៨ (៤,០ - ១៥,៧)

១១,៣ (៦,៦ - ១៦,១)

មិនមានមធ្យោបាយធ្វើដំណ�ើរ

០,៤ (០,០ - ១,១)

០,០ (០,០ - ០,០)

មិនអាចបង់ថ្លៃសេវា

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

មិនត្រូវការ/ចង់បានសេវា

១,៦ (០,០ - ៣,៣)

៤,០ (១,២ - ៦,៩)

មិនមាននរណាម្នា ក់ជួយ

១,៣ (០,០ - ៣,៣)

២,៤ (០,២ - ៤,៥)

យល់ថាគ្មានប្រយោជន៍

៩,៤ (៤,៨ - ១៣,៩)

៧,១ (៣,៤ - ១០,៧)

០,៣ (០,០ - ០,៨)

០,២ (០,០ - ០,៦)

[២២០]

[២៧៧]

ភ័យខ្លា ចពីការបង្កអំព�ើហិង្សា

យល់ថារងការគំរាមកំហែង

គិតថាវាមិនមែនជាបញ្
ហា

ផ្សេងៗ

សរុប # [n]

ស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
មិនស្គាល់កន្លែងដែលត្រូវទៅ

៥,៣ (២,៦ - ៨,០)

៧,៨ (៤,៤ - ១១,៣)

៣,០ (០,៩ - ៥,០)

១,៣ (០,០ - ២,៦)

អាម៉ា ស់ចំពោះខ្លួនឯង ឬគ្រួសារ

១,១ (០,០ - ២,៤)

១,៩ (០,៤ - ៣,៤)

មានអារម្មណ៍អ�ៀនខ្មា ស

៦,១ (២,៩ - ៩,៣)

៥,៧ (២,៦ - ៨,៧)

ខ្លា ចគេចំអក

៤,៧ (០,៩ - ៨,៤)

២,៩ (០,៥ - ៥,២)

០,០ (០,០ - ០,០)

០,៥ (០,០ - ១,៣)

៥៩,១ (៥០,៥ - ៦៧,៨)

៥៧,៣ (៥១,២ - ៦៣,៣)

ភ័យខ្លា ចពីការបង្កអំព�ើហិង្សាខ្លា ំងឡ�ើង
ឬមានបញ្
ហា

យល់ថារងការគំរាមកំហែង
ឬត្រូវបានគេគំរាមកំហែង
យល់ថាជាកំហុសខ្លួនឯង
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

មិនចង់អ្នកជនបង្កមានបញ្
ហា

២,១ (០,២ - ៤,១)

៤,៤ (១,៣ - ៧,៤)

ពឹងផ្អែកល�ើជនបង្ក

០,៧ (០,០ - ២,១)

០,៤ (០,០ - ១,២)

នៅឆ្ងាយពេកពីសេវា

០,០ (០,០ - ០,០)

០,៤ (០,០ - ០,៩)

ខ្លា ចគេបោះបង់ចោល

០,៨ (០,០ - ១,៨)

០,០ (០,០ - ០,០)

៨,៧ (៤,៦ - ១២,៩)

១១,៨ (៧,៨ - ១៥,៨)

មិនមានមធ្យោបាយធ្វើដំណ�ើរ

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

មិនអាចបង់ថ្លៃសេវា

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

មិនត្រូវការ/ចង់បានសេវា

១,៦ (០,២ - ៣,០)

០,៩ (០,០ - ២,១)

មិនមាននរណាម្នា ក់ជួយ

២,០ (០,០ - ៤,៥)

២,២ (០,៥ - ៣,៩)

យល់ថាគ្មានប្រយោជន៍

៤,៨ (២,១ - ៧,៥)

២,៣ (០,៧ - ៤,០)

ផ្សេងៗ

០,០ (០,០ - ០,០)

០,៣ (០,០ - ០,៨)

សរុប [n]

[២៣៩]

[៣២០]

ហា
គិតថាវាមិនមែនជាបញ្

១ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៤៦ ៖ ឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការស្វែងរកជំនួយនៅពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព១ 

តាមការរាយការណ៍អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ និង ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ
ពីកុមារភាព (ផ្នែកទី ១០ ក្រាហ្វិក ១០.១០ និងក្រាហ្វិក ១០.១២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

៨៣,១ (៧៧,៣ - ៨៨,៨)

៨១,៥ (៧៥,៧ - ៨៧,៤)

៨,៤ (៣,៩ - ១២,៩)

៦,៣ (២,៩ - ៩,៨)

៨,៣ (៤,៣ - ១២,២)

១១,៩ (៧,៣ - ១៦,៥)

០,៣ (០,០ - ០,៨)

០,២ (០,០ - ០,៦)

៨៦,១ (៨១,៥ - ៩០,៧)

៨២,៧ (៧៨,៥ - ៨៧,០)

ឧបសគ្គកម្រិតទំនាក់ទំនង៣

៦,៦ (៣,៦ - ៩,៥)

៦,៦ (៣,៣ - ៩,៩)

ឧបសគ្គកម្រិតរចនាសម្ព័ន្ធ៤

៧,៤ (៣,៩ - ១០,៨)

១០,៤ (៦,៩ - ១៣,៩)

០,០ (០,០ - ០,០)

០,៣ (០,០ - ០,៨)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
ឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គល២
ឧបសគ្គកម្រិតទំនាក់ទំនង

៣

ឧបសគ្គកម្រិតរចនាសម្ព័ន្ធ

៤

ឧបសគ្គផ្សេងទ�ៀត

សរុប [n]

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ឧបសគ្គកម្រិតបុគ្គល២

ឧបសគ្គផ្សេងទ�ៀត

សរុប  [n]

[២២០]

[២៣៩]

[២៧៧]

[៣២០]

១	អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
២ រក្សាភាពឯកជនផ្ទា ល់ខលួន/ភាពអាម៉ា
្
ស់ចំពោះខ្លួនឯង ឬគ្រួសារ មិនចង់បាន/ត្រូវការសេវា ឬយល់ថាហេតុការណ៍នេះមិនចោទជាបញ្
ហា យល់ថាគ្មានប្រយោជន៍
គិតថាខ្លួនសមនឹងទទួលរងអំព�ើហិង្សា

៣ ខ្លា ចបង្កជាអំព�ើហិង្សាខ្លា ំងឡ�ើង ឬមានបញ្
ហា មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយជនបង្ក/មិនចង់ឲ្យជនបង្កមានបញ្
ហា ខ្លា ចគេបោះបង់ចោល

៤ មិនបានដឹងពីសេវា ឬមិនបានស្គាល់កន្លែងដែលត្រូវទៅស្វែងរកសេវា នៅឆ្ងាយពេកពីសេវា មិនមាននរណាម្នា ក់ជួយ/នៅក្មេងពេកមិនអាចដោះស្រាយបញ្
ហា
	ដោយខ្លួនឯងបាន

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ផ្នែកទី ១១ ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភបំពាន និងអំព�ើហិង្សាល�ើសុខភាព
តារាង ក ៤៧ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារ

ភាព១ តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១១  តារាង ១១.១ ក្រាហ្វិក ១១.១ ក្រាហ្វិក ១១.២
និង ក្រាហ្វិក ១១.៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់ល�ើសុខភាព

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

២៧

៥០,៩ (២៩,៩-៧១,៩)

៣៥

២២,៥ (៨,៦-៣៦,៤)

៥៧២

៣៥,៦ (៣០,៨-៤០,៥)

៥៧៧

៩,៣ (៦,៣-១២,៤)

១៥

*

-

-

២០៣

៨៦,៨ (៨២,១-៩១,៦)

-

-

២៧

២៦,៣ (៧,៧-៤៤,៨)

៣៥

១៦,០ (១,៧-៣០,៣)

៥៧២

៨,៣ (៥,១-១១,៥)

៥៧៧

៦,៣ (៣,៨-៨,៨)

២៧

៣៥,០ (១៣,៩-៥៦,១)

៣៥

៥,៦ (០,០-១៣,៦)

៥៧២

៩,៦ (៦,១-១៣,១)

៥៧៨

២,៣ (០,៦-៤,០)

៨

*

២

*

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៥

៤៦,៧ (៣០,៥-៦២,៩)

១០

*

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២៧

៥៣,៩ (៣៣,៣ - ៧៤,៦)

៣៥

៣៨,០ (២០,៩ -៥៥,០)

៥៧២

៤៣,៩ (៣៨,៥ - ៤៩,៣)

៥៧៧

៣២,៤ (២៨,១ - ៣៦,៧)

២៧

១២,៧ (០,០ - ២៦,៩)

៣៥

៤,២ (០,០ - ១០,៨)

៥៧២

៦,៩ (៤,៣ - ៩,៥)

៥៧៨

៣,៨ (១,៥ - ៦,១)

២៦

៥៤,១ (៣៥,៥-៧២,៦)

៣៥

៧២,៣ (៥៦,៩-៨៧,៧)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៥៤០

៥២,១ (៤៥,៩-៥៨,៤)

៥៥៥

៧៣,៦ (៦៨,៦-៧៨,៦)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២៧

៤,៥ (០,០-១១,០)

៣៥

២៣,៧ (៧,៩-៣៩,៤)

៥៧២

៧,២ (៤,២-១០,២)

៥៧៨

២៥,៨ (២១,១-៣០,៤)

២៧

០,០ (០,០-០,០)

៣៥

៩,៣ (០,០-២២,៤)

៥៧១

០,៨ (០,០-១,៥)

៥៧៧

២,៨ (១,១-៤,៥)

n

សុខភាពផ្លូវភេទ

មានរោគវ ិនិចឆ័យ
្ /រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន២
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

សុខភាពផ្លូវចិត្ត

ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា
្

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត

៣

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល

៤

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ៥

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន

ផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ។
្
២	រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ

៣ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

៤ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល៥<K6<១៣
៥ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ K6>១៣

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៤៨ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១ 

តាមការរាយការណ៍អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១១ តារាង ១១.២ ក្រាហ្វិកទី ១១.៤ក្រាហ្វិកទី ១១.៥

និងក្រាហ្វិកទី ១១.៦) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់ល�ើសុខភាព

បុរស

% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% CI)

៣១

៤៨,៣ (២៦,៥-៧០,២)

៣២

២៣,៦ (៨,៤-៣៨,៧)

៤៩០

២២,៦ (១៧,៩-២៧,៤)

៦០៧

៤,៨ (២,៦-៧,០)

៣

*

-

-

៨

*

-

-

៣១

៩,៦ (០,០-២១,១)

៣២

៧,៦ (០,០-១៧,០)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៩១

៣,៩ (២,២-៥,៧)

៦០៩

២,៣ (១,០-៣,៥)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១

១៤,៨ (០,១-២៩,៥)

៣២

៥,១ (០,០-១៤,៩)

៤៩១

៣,៤ (១,៤-៥,៥)

៦១០

០,៧ (០,០-១,៦)

៤

*

១

*

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១៦

*

៥

*

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១

៤៧,៩ (២៥,១ - ៧០,៧)

៣២

១៨,៥ (១,៥ - ៣៥,៦)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៩១

២៥,២ (២០,៨ - ២៩,៦)

៦១០

២២,៥ (១៨,៧ - ២៦,៣)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១

៨,៥ (០,០ - ១៨,៨)

៣២

៥,១ (០,០ - ១៤,៩)

៤៩១

៤,៤ (២,២ - ៦,៥)

៦១០

១,០ (០,២ - ១,៨)

៣០

៤៤,១ (២១,៣-៦៦,៩)

៣២

៤៨,៩ (៣១,៥-៦៦,៣)

៤៦២

៥១,៤ (៤៥,៣-៥៧,៦)

៥៨១

៤៣,៤ (៣៨,១-៤៨,៧)

៣១

១,៦ (០,០-៤,៨)

៣២

២៧,០ (៦,០-៤៨,០)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៩០

១២,៦ (៨,៥-១៦,៨)

៦១០

១៤,៨ (១០,៨-១៨,៩)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១

០,០ (០,០-០,០)

៣២

០,០ (០,០-០,០)

៤៩០

០,៣ (០,០-០,៨)

៦០៩

១,៥ (០,០-៣,១)

n

§

សុខភាពផ្លូវភេទ

មានរោគវ ិនិចឆ័យ
្ /រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន២
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

សុខភាពផ្លូវចិត្ត

ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា
្

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត៣

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល៤

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ

៥

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន

ផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ។
្
២	រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ
៣ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

៤ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល៥<K6<១៣
៥ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ K6>១៣

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៤៩ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព១ 
តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១១  តារាង ១១.៣ ក្រាហ្វិក ១១.៧ 
ក្រាហ្វិក ១១.៨ ក្រាហ្វិក ១១.៩ និងក្រាហ្វិក  ១១.១០) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់ល�ើសុខភាព

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៣១១

៤៨,១ (៤១,៨-៥៤,៣)

៣៣៣

៩,៧ (៥,៧-១៣,៧)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២៨៨

២៣,២ (១៧,៩-២៨,៦)

២៧៩

១០,៥ (៦,៣-១៤,៧)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១២៧

៨៥,៣ (៧៩,៦-៩០,៩)

-

-

៩១

៨៨,៥ (៨០,៣-៩៦,៦)

-

-

៣១១

១២,៥ (៧,៧-១៧,៣)

៣៣២

៦,៦ (៣,៥-៩,៧)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២៨៨

៥,៣ (២,៤-៨,២)

២៨០

៧,១ (៣,៥-១០,៧)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១១

១៥,៣ (៩,៧-២០,៩)

៣៣៣

៣,០ (០,៤-៥,៦)

២៨៨

៥,៦ (២,១-៩,១)

២៨០

១,៨ (០,០-៣,៩)

៤១

៤៨,១ (៣២,១-៦៤,១)

៨

*

១២

*

៤

*

៣១១

៥៣,៤ (៤៦,៥ - ៦០,៤)

៣៣៣

៣៦,៧ (៣០,៣ - ៤៣,២)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២៨៨

៣៤,២ (២៨,០ - ៤០,៥)

២៨០

២៧,៩ (២២,១ - ៣៣,៧)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១១

៦,៧ (៣,២ - ១០,៣)

៣៣៣

៣,៧ (១,១ - ៦,៤)

២៨៨

៧,៦ (៣,៩ - ១១,២)

២៨០

៣,៩ (០,៧ - ៧,១)

២៩៥

៥៥,៨ (៤៨,៤-៦៣,១)

៣២៥

៧៩,៥ (៧៤,២-៨៤,៨)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២៧១

៤៨,៣ (៤០,៥-៥៦,១)

២៦៥

៦៦,៣ (៥៩,១-៧៣,៥)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១១

៧,៦ (៣,៩-១១,៣)

៣៣៣

៣១,៥ (២៥,៥-៣៧,៥)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២៨៨

៦,៥ (៣,១-៩,៩)

២៨០

១៨,៧ (១៣,៣-២៤,២)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១១

០,៧ (០,០-១,៨)

៣៣៣

៤,៥ (១,៨-៧,២)

២៨៧

០,៨ (០,០-១,៦)

២៧៩

១,៥ (០,៣-២,៨)

n

សុខភាពផ្លូវភេទ

មានរោគវ ិនិចឆ័យ
្ /រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន២
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

សុខភាពផ្លូវចិត្ត

ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា
្

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត៣

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល

៤

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ

៥

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន

ផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

ប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ។
្

២	រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ
៣ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

៤ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល៥<K6<១៣
៥ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ K6>១៣

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

214

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៥០ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដោយសារការទទួលអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ១

តាមការរាយការណ៍ អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១១  តារាង ១១.៤ ក្រាហ្វិក ១១.១១ ក្រាហ្វិក ១១.១២ 

និងក្រាហ្វិក ១១.១៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់ល�ើសុខភាព

បុរស

% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% CI)

៣១០

៣០,០ (២៣,៨-៣៦,២)

៣៧៤

៦,៤ (៣,៣-៩,៥)

២១១

១៥,៣ (៩,៦-២១,០)

២៦៥

៥,០ (១,៥-៨,៥)

៩

*

-

-

២

*

-

-

៣១០

៥,៩ (៣,៣-៨,៦)

៣៧៧

២,៣ (០,៧-៤,០)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២១២

១,៧ (០,០-៣,៣)

២៦៤

២,៨ (០,៩-៤,៧)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១០

៥,៩ (២,៣-៩,៤)

៣៧៧

១,៦ (០,០-៣,៣)

២១២

១,៤ (០,០-៣,១)

២៦៥

០,០ (០,០-០,០)

១៧

*

៦

*

៣

*

០

០,០ (០,០-០,០)

៣១០

៣០,៣ (២៤,០ - ៣៦,៧)

៣៧៧

២១,៧ (១៦,៨ - ២៦,៥)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២១២

២០,៨ (១៤,០ - ២៧,៦)

២៦៥

២៣,១ (១៧,៦ - ២៨,៦)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១០

៥,៨ (២,៤ - ៩,២)

៣៧៧

១,៧ (០,៣ - ៣,២)

២១២

២,៨ (០,៣ - ៥,៣)

២៦៥

០,៥ (០,០ - ១,១)

២៩០

៥១,៦ (៤៣,៣-៥៩,៩)

៣៦៣

៤៩,៣ (៤២,០-៥៦,៧)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២០២

៥០,០ (៤២,៦-៥៧,៥)

២៥០

៣៥,៧ (២៨,៤-៤២,៩)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣០៩

១១,៧ (៧,២-១៦,៣)

៣៧៧

១៨,៣ (១២,៥-២៤,១)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

២១២

១២,២ (៦,៧-១៧,៧)

២៦៥

១១,៤ (៦,៥-១៦,៣)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣១០

០,០ (០,០-០,០)

៣៧៧

១,៨ (០,០-៤,១)

២១១

០,៦ (០,០-១,៩)

២៦៤

១,០ (០,០-២,៨)

n

§

សុខភាពផ្លូវភេទ

មានរោគវ ិនិចឆ័យ
្ /រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន២
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

សុខភាពផ្លូវចិត្ត

ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា
្

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត៣

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល៤

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ

៥

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន

ផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

ប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ។
្
២	រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ
៣ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

៤ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល៥<K6<១៣
៥ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ K6>១៣

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៥១ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព១ តាម
ការរាយការណ៍អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១១  តារាង ១១.៥ ក្រាហ្វិក ១១.១៤ ក្រាហ្វិក ១១.១៥ និងក្រាហ្វិក
១១.១៦) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់ល�ើសុខភាព

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

១០៨

៥៣,១ (៤៣,៩-៦២,៤)

១៥០

១២,៦ (៥,៩ - ១៩,២)

៤៩០

៣២,២ (២៦,៨-៣៧,៦)

៤៥៨

៩,៣ (៦,១ - ១២,៤)

៤២

៨៧,១ (៧៧,៨-៩៦,៤)

-

-

១៧៥

៨៦,៣ (៨១,៣ - ៩១,៣)

-

-

១០៨

២១,៧ (១២,១ - ៣១,៣)

១៥០

៨,៨ (៣,៧ - ១៣,៨)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៩០

៥,៩ (៣,០ - ៨,៨)

៤៥៨

៦,២ (៣,៥ - ៩,០)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១០៨

២០,០ (៩,៥ - ៣០,៥)

១៥០

២,៧ (០,០ - ៥,៥)

៤៩០

៨,៣ (៤,៧ - ១២,០)

៤៥៩

២,៤ (០,៥ - ៤,៣)

១៩

*

៤

*

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣៣

៤៣,៦ (២៤,០ - ៦៣,១)

៨

*

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១០៨

៦២,៨ (៥១,៦ - ៧៣,៩)

១៥០

៥២,៦ (៤៣,៦ - ៦១,៦)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៩០

៣៩,៨ (៣៤,០ - ៤៥,៦)

៤៥៩

២៥,៨ (២១,០ - ៣០,៧)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១០៨

១១,៤ (៣,៤ - ១៩,៥)

១៥០

៤,១ (០,០ - ៨,២)

៤៩០

៦,១ (៣,៨ - ៨,៥)

៤៥៩

៣,៦ (១,២ - ៦,០)

១០៣

៤៤,៨ (៣២,៩ - ៥៦,៧)

១៤៦

៧៧,៣ (៦៨,៦ - ៨៦,១)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៦២

៥៣,៩ (៤៧,៤ - ៦០,៤)

៤៤០

៧២,១ (៦៧,២ - ៧៧,១)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១០៨

៤,៩ (១,៣ - ៨,៤)

១៥០

៣១,៨ (២២,៥ - ៤១,០)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៩០

៧,៦ (៤,២ - ១១,១)

៤៥៩

២៣,៥ (១៨,៤ - ២៨,៦)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១០៨

០,០ (០,០ - ០,០)

១៤៩

៤,៨ (១,០ - ៨,៦)

៤៩០

០,៩ (០,១ - ១,៨)

៤៥៩

២,៦ (១,១ - ៤,២)

n

សុខភាពផ្លូវភេទ

មានរោគវ ិនិចឆ័យ
្ /រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន២
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

សុខភាពផ្លូវចិត្ត

ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា
្

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត៣

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ

៤

៥

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន

ផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

ប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ។
្
២	រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ
៣ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

៤ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល៥<K6<១៣
៥ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ K6>១៣

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៥២ ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន ដោយសារការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត1 
ដែលរាយការណ៍អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១១  តារាង ១១.៦ ក្រាហ្វិក ១១.១៧ 

ក្រាហ្វិក ១១.១៨ ក្រាហ្វិក ១១.១៩ និងក្រាហ្វិក ១១.២០) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
ផលប៉ះពាល់ល�ើសុខភាព

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

១២៦

៤០,១ (៣០,៨ - ៤៩,៤)

១៦២

៩,៣ (៤,០ - ១៤,៥)

៣៩៥

១៩,២ (១៤,៤ - ២៤,០)

៤៧៥

៤,៥ (២,០ - ៧,១)

៤

*

-

-

៧

*

-

-

១២៦

១០,៥ (៥,៣ - ១៥,៦)

១៦៣

៣,៨ (០,៦ - ៧,០)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣៩៦

២,៣ (០,៧ - ៣,៩)

៤៧៦

១,៩ (០,៧ - ៣,២)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១២៦

១០,០ (៣,៩ - ១៦,២)

១៦៤

៣,៤ (០,០ - ៧,០)

៣៩៦

២,៣ (០,០ - ៤,៤)

៤៧៦

០,០ (០,០ - ០,០)

១៤

*

៦

*

៦

*

០

០,០ (០,០ - ០,០)

១២៦

៤២,៤ (៣១,៨ - ៥៣,១)

១៦៤

៤២,៣ (៣២,៤ - ៥២,៣)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣៩៦

២១,៦ (១៧,១ - ២៦,១)

៤៧៦

១៤,៦ (១០,៩ - ១៨,២)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១២៦

១០,៨ (៣,៦ - ១៨,១)

១៦៤

២,៤ (០,០ - ៥,៣)

៣៩៦

២,៦ (០,៧ - ៤,៦)

៤៧៦

០,៦ (០,០ - ១,២)

១២៣

៥១,7 (៤២,២ - ៦១,២)

១៥៩

៤៧,០ (៣៧,៧ - ៥៦,៤)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣៦៩

៥០,៧ (៤៤,០ - ៥៧,៥)

៤៥២

៤២,៤ (៣៦,៧ - ៤៨,១)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១២៦

១០,៨ (៥,៥ - ១៦,១)

១៦៤

១៨,២ (១១,០ - ២៥,៣)

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣៩៥

១២,៣ (៧,៩ - ១៦,៧)

៤៧៦

១៤,៣ (១០,១ - ១៨,៦)

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១២៥

០,០ (០,០ - ០,០)

១៦៤

១,៦ (០,០ - ៣,៨)

៣៩៦

០,៣ (០,០ - ១,០)

៤៧៥

១,៤ (០,០ - ៣,៣)

n

សុខភាពផ្លូវភេទ

មានរោគវ ិនិចឆ័យ
្ /រោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគកាលពី ១២ ខែមុន២
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

សុខភាពផ្លូវចិត្ត

ធ្លាប់បង្ករបួសស្នាមល�ើខលួនឯងដោយចេតនា
្

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ធ្លាប់គិតចង់ធ្វើអត្តឃាត

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត

៣

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល៤

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ៥

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន

ផឹកស្រាស្រវ ឹងកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ជក់បារ ីកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

ប្រើប្រាស់ថ្នាំញ�ៀនកាលពី ៣០ ថ្ងៃមុន

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ និងការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ។
្
២	រោគសញ្ញារួមមាន ការធ្លា ក់សខុសធម្មតា ឬដំបៅ ឬឈឺចាប់ប្រដាប់បន្តពូជ
៣ ក្នុងចំណោមស្រ្តី និងបុរសដែលបានរាយការណ៍ថាគិតចង់ធ្វើអត្តឃាត
៤ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិតស្រាល៥<K6<១៣

៥ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ K6>១៣
* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ផ្នែកទី ១២ ៖  ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងចំណេះដឹងពីមេរោគអេដស៍ 
		       និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
តារាង ក ៥៣ ៖ ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាលពី ១២ ខែមុន តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី 
១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១២  ក្រាហ្វិក ១២.១) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% CI)

១៦១

០,០ (០,០ - ០,០)

១៣៩

១១,៣ (៥,៨ - ១៦,៨)

១៦១

៧,៦ (២,៦ - ១២,៥)

១៣៩

១៩,១ (១១,៧ - ២៦,៦)

១៦១

១,៦ (០,០ - ៣,៩)

១៣៩

១,០ (០,០ - ២,៥)

n

ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែមុន
មានដៃគូរម
ួ ភេទពីរនាក់ឡ�ើងទៅ១
កាលពី ១២ ខែមុន
ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹកញាប់២
កាលពី ១២ ខែមុន
ការរួមភេទជាការដោះដូរ៣
កាលពី ១២ ខែមុន

បុរស
§

១ មានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើនកាលពី ១២ ខែមុន ៖ មានដៃគូរម
ួ ភេទចាប់ពី ២ នាក់ឡ�ើងទៅកាលពី ១២ ខែ

២ ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹកញាប់កាលពី ១២ ខែមុន ៖ មិនប្រើប្រាស់ ឬប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យម្តងម្កា លកាលពី ១២ ខែមុន

៣ ការរួមភេទជាការដោះដូររួមមាន ៖ ការទទួលបានប្រាក់ អំណោយ អាហារ ឬការជួយទំនុកបម្រុងជាថ្នូរនឹងការរួមភេទ

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៥៤ ៖ ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព១ 

តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៩ - ២៤ ឆ្នាំ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

១០

*

៨

*

១៥១

០,០ (០,០ - ០,០)

១៣១

១០,២ (៤,៨ - ១៥,៧)

១០

*

៨

*

១៥១

៦,៦ (១,៧ - ១១,៥)

១៣១

១៨,៧ (១០,៩ - ២៦,៤)

១០

*

៨

*

១៥១

០,៥ (០,០ - ១,៦)

១៣១

១,១ (០,០ - ២,៧)

មានដៃគូរួមភេទច្រើន២ កាលពី ១២ ខែមុន
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹកញាប់ កាលពី ១២ ខែមុន
៣

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

បុរស

ការរួមភេទជាការដោះដូរ កាលពី ១២ ខែមុន
៤

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ
២ មានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើនកាលពី ១២ ខែមុន ៖ មានដៃគូរម
ួ ភេទចាប់ពី ២ នាក់ឡ�ើងទៅកាលពី ១២ ខែមុន
៣ ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹកញាប់កាលពី ១២ ខែមុន ៖ មិនប្រើប្រាស់ ឬប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យម្តងម្កា លកាលពី ១២ ខែមុន

៤ ការរួមភេទជាការដោះដូររួមមាន ៖ ការទទួលបានប្រាក់ អំណោយ អាហារ ឬការជួយទំនុកបម្រុងជាថ្នូរនឹងការរួមភេទ

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៥៥ ៖ ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព១ តាមការរាយការណ៍ដោយ
អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៩-២៤ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១២ ក្រាហ្វិក ១២.២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
ិងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

១០៣

០,០ (០,០ - ០,០)

៨៩

១៥,៤ (៧,៥ - ២៣,៣)

៥៨

០,០ (០,០ - ០,០)

៥០

៣,០ (០,០ - ៧,៣)

១០៣

៩,០ (៣,០ - ១៥,១)

៨៩

២០,៨ (១១,១ - ៣០,៥)

៥៨

៤,៩ (០,០ - ១៤,១)

៥០

១៥,៨ (៥,០ - ២៦,៦)

១០៣

០,៨ (០,០ - ២,៣)

៨៩

១,០ (០,០ - ២,៩)

៥៨

៣,១ (០,០ - ៩,២)

៥០

១,១ (០,០ - ៣,៤)

មានដៃគូរួមភេទច្រើន២ កាលពី ១២ ខែមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

បុរស

ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹកញាប់ កាលពី ១២ ខែមុន
៣

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

ការរួមភេទជាការដោះដូរ កាលពី ១២ ខែមុន
៤

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

១ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
២ មានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើនកាលពី ១២ ខែមុន ៖ មានដៃគូរម
ួ ភេទចាប់ពី ២ នាក់ឡ�ើងទៅកាលពី ១២ ខែមុន
៣ ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹកញាប់កាលពី ១២ ខែមុន ៖ មិនប្រើប្រាស់ ឬប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យម្តងម្កា លកាលពី ១២ ខែមុន
៤ ការរួមភេទជាការដោះដូររួមមាន ៖ ការទទួលបានប្រាក់ អំណោយ អាហារ ឬការជួយទំនុកបម្រុងជាថ្នូរនឹងការរួមភេទ
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៥៦ ៖ ឥរិយាបថផ្លូវភេទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព១ តាមការរាយការណ៍ដោយ
អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។  ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៣៤

០,០ (០,០ - ០,០)

៣៩

១០,៣ (១,១ - ១៩,៥)

១២៦

០,០ (០,០ - ០,០)

១០០

១១,៧ (៤,៩ - ១៨,៥)

៣៤

១២,៩ (០,៩ - ២៤,៩)

៣៩

១៧,៤ (៥,៤ - ២៩,៤)

១២៦

៥,៥ (០,២ - ១០,៧)

១០០

១៩,៧ (១០,៩ - ២៨,៦)

៣៤

០.០

៣៩

២,៥ (០,០ - ៧,៤)

១២៦

២,០ (០,០ - ៥,១)

១០០

០,៥ (០,០ - ១,៥)

មានដៃគូរួមភេទច្រើន២ កាលពី ១២ ខែមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹកញាប់ កាលពី ១២ ខែមុន
៣

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

ការរួមភេទជាការដោះដូរ4កាលពី ១២ ខែមុន
ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត

បុរស

១ កអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម
ួ មាន ៖ គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបានចាប់កំណ�ើត ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ។

ួ ភេទច្រើនកាលពី ១២ ខែមុន ៖ មានដៃគូរម
ួ ភេទចាប់ពី ២ នាក់ឡ�ើងទៅកាលពី ១២ ខែមុន
២ មានដៃគូរម

៣ ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យមិនញឹកញាប់កាលពី ១២ ខែមុន ៖ មិនប្រើប្រាស់ ឬប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យម្តងម្កា លកាលពី ១២ ខែមុន
៤ ការរួមភេទជាការដោះដូររួមមាន ៖ ការទទួលបានប្រាក់ អំណោយ អាហារ ឬការជួយទំនុកបម្រុងជាថ្នូរនឹងការរួមភេទ

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៥៧ ៖ ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរស
អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១២ តារាង ១២.១) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៥៩៨

៧៦,៨ (៧២,២-៨១,៤)

៦០២

៧៤,២ (៦៩,៥-៧៨,៨)

៥៩៨

៦២,៦ (៥៨,០-៦៧,២)

៦១៣

៧៨,២ (៧៤,៦-៨១,៨)

២៣៧

៧៧,៦ (៧១,៤-៨៣,៨)

១៤៤

៧៥,៩ (៦៧,៧-៨៤,០)

ចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាម
រកមេរោគអេដសស៍

បុរស

ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ទទួលបានលទ្ធផល
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៥៨ ៖ ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ តាមការរាយការណ៍ដោយ អ្នកតបសម្ភាសន៏
អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់រួមភេទ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% CI)

២១៨

៨៨,៥ (៨៣,៥ - ៩៣,៦)

២០៥

៨៥,៤ (៨០,២ - ៩០,៧)

២១៨

២៦,៨ (១៩,៥ - ៣៤,១)

២០៨

៥៧,៧ (៤៩,៤ - ៦៦,១)

១៦០

៨០,១ (៧២,៧ - ៨៧,៤)

៨៤

៧២,០ (៦០,៩ - ៨៣,១)

ចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

បុរស
§

ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ទទួលបានលទ្ធផល
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៥៩ ៖ ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏
អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១២ តារាង ១២.២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី
n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៥១៧

៥៣,៨ (៤៨,៥-៥៩,១)

៦០៧

៤៥,១ (៣៩,៣-៥០,៩)

៥២០

៩៧,៥ (៩៥,៩-៩៩,០)

៦៣១

៩៦,៨ (៩៤,៧-៩៨,៨)

១៤

*

២០

*

ចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាម
រកមេរោគអេដស៍

បុរស

ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ហ�ើយទទួលបានលទ្ធផល
* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥
§ កម្រិតជ�ឿជាក់ ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៦០ ៖ ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏
អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់រួមភេទ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

១១

*

១៤

*

១១

*

១៤

*

២

*

២

*

ចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាម
រកមេរោគអេដសស៍

ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ទទួលបានលទ្ធផល
* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥
§ កម្រិតជ�ឿជាក់ ៩៥%

តារាង ក ៦១ ៖ ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ពីកុមារភាព1ដែលរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១២ តារាង ១២.៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ
ស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

២៧

៧៨,៣ (៦៣,៥-៩៣,១)

៣៤

៨៧,៣ (៧៦,៥-៩៨,១)

៥៧១

៧៦,៧ (៧១,៩-៨១,៥)

៥៦៨

៧៣,៤ (៦៨,៦-៧៨,២)

២៧

៤៤,៦ (២២,៥-៦៦,៧)

៣៥

៦១,១ (៤០,៥-៨១,៧)

៥៧១

៦៣,៤ (៥៨,៥-៦៨,៣)

៥៧៨

៧៩,២ (៧៥,៦-៨២,៨)

១៤

*

១១

*

២២៣

៧៦,៤ (៦៩,៩-៨២,៩)

១៣៣

៧៧,៧ (៦៩,៤-៨៦,០)

ចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ទទួលបានលទ្ធផល
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ
* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៦២ ៖ ចំណេះដឹង និងឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដោយសារការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១ 

តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៣-១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១២ តារាង ១២.៤) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើ
ហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣។
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៣១

៧១,៤ (៥៤,១ - ៨៨,៧)

២៩

៤៧,៣ (២៧,៩ - ៦៦,៧)

៤៨៦

៥២,៦ (៤៧,២ - ៥៨,០)

៥៧៨

៤៥,០ (៣៨,៩ - ៥១,០)

៣១

៩២,៦ (៨២,២ - 100,០)

៣២

១០០,០ (១០០,០ - ១០០,០)

៤៨៩

៩៧,៨ (៩៦,៣- ៩៩,៣)

៥៩៩

៩៦,៦ (៩៤,៥ - ៩៨,៨)

២

*

០

០,០ (០,០ - ០,០)

១២

*

២០

*

ចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ឥរិយាបថចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
មិនធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ទទួលបានលទ្ធផល
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៦៣ ៖ មូលហេតុនៃការមិនធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ តាមការរាយការណ៍អ្នកតប សម្ភាសន៏ អាយុពី ១៨-២៤ ឆ្នាំ 
និង ១៣-១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១២ ក្រាហ្វិក ១២.៣ និងក្រាហ្វិក ១២.៤) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI§)

% (៩៥% CI)

១៩,៩ (១៣,៩ - ២៦,០)

៥,៥ (២,២ - ៨,៨)

មិនស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាម
រកមេរោគអេដស៍

២,១ (០,៧ - ៣,៥)

៤,០ (១,៦ - ៦,៣)

ការធ្វើតេស្តត្រូវចំណាយច្រើន

០,៦ (០,០ - ១,៤)

០,៤ (០,០ - ១,០)

ចំណាយច្រើនល�ើការធ្វើដំណ�ើរ
ទៅកន្លែងធ្វើតេស្ត

០,៦ (០,០ - ១,៩)

០,២ (០,០ - ០,៥)

កន្លែងធ្វើតេស្តនៅឆ្ងាយពេក

០,៥ (០,០ - ១,៣)

២,០ (០,៦ - ៣,៥)

ខ្លា ចស្វាមី/ដៃគូដឹងពីការធ្វើតេស្ត/លទ្ធផល

០,០ (០,០ -០,០)

០,៣ (០,០ - ១,០)

ខ្លា ចអ្នកដទៃដឹងពីការធ្វើតេស្ត/លទ្ធផល

០,៣ (០,០ - ០,៨)

១,៧ (០,៥ - ៣,០)

៦៨,៧ (៦២,៧ - ៧៤,៧)

៦៦,៦ (៦០,៧ - ៧២,៥)

១,៤ (០,២ - ២,៦)

៧,២ (៣,៨ - ១០,៥)

០,០ (០,០ -០,០)

០,៩ (០,១ - ១,៧)

១,៤ (០,០ - ៣,១)

០,៦ (០,០ - ១,៤)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ
មិនមានចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាម
រកមេរោគអេដស៍

មិនត្រូវការការធ្វើតេស្ត/ហានិភ័យទាប
មិនចង់ដឹងថាខ្លួនមានមេរោគអេដស៍

ឬយ៉ា ងណា

មិនអាចទទួលបានការព្យាបាលប្រសិនប�ើ
មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍
មិនទំនេរ
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

គ្មានមូលហេតុ

០,២ (០,០ - ០,៥)

០,២ (០,០ - ០,៥)

ខ្លា ចម្ជុល/ដំណ�ើរការធ្វើតេស្ត

០,៤ (០,០ - ១,១)

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

ួ ភេទ
មិនធ្លាប់រម

៣,៧ (១,២ - ៦,៣)

៩,៧ (៦,០ - ១៣,៣)

ផ្សេងទ�ៀត

០,២ (០,០ - ០,៥)

0,8 (0,0 - 1,7)

សរុប # [n]

[៣៥៧]

[៤៥៣]

២៥,៦ (២១,១ - ៣០,១)

១៣,៥ (៩,៥ - ១៧,៥)

៦,៣ (៣,៨ - ៨,៩)

៥,៥ (៣,១ - ៧,៩)

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

០,០ (០,០ - ០,០)

០,៣ (០,០ - ០,៨)

កន្លែងធ្វើតេស្តនៅឆ្ងាយពេក

០,៧ (០,០ - ១,៦)

១,៣ (០,២ - ២,៤)

ខ្លា ចស្វាមី/ដៃគូដឹងពីការធ្វើតេស្ត/លទ្ធផល

០,០ (០,០ - ០,០)

០,១ (០,០ - ០,៣)

ខ្លា ចអ្នកដទៃដឹងពីការធ្វើតេស្ត/លទ្ធផល

០,៣ (០,០ - ០,៧)

១,៤ (០,៥ - ២,៣)

៦១,៩ (៥៦,២ - ៦៧,៥)

៦៥,៥ (៦០,០ - ៧១,០)

១,២ (០,៣ - ២,១)

៤,៧ (២,២ - ៧,២)

០,២ (០,០ - ០,៥)

០,១ (០,០ - ០,២)

មិនទំនេរ

០,៩ (០,០ - ១,៧)

០,០ (០,០ - ០,០)

គ្មានមូលហេតុ

០,០ (០,០ - ០,០)

០,១ (០,០ - ០,៤)

ខ្លា ចម្ជុល/ដំណ�ើរការធ្វើតេស្ត

០,៣ (០,០ - ០,៨)

០,០ (០,០ - ០,០)

០,២ (០,០ - ០,៥)

២,១ (០,៦ - ៣,៦)

មិនធ្លាប់រម
ួ ភេទ

២,៥ (១,០ - ៤,១)

៥,៣ (២,៨ - ៧,៧)

ផ្សេងទ�ៀត

០,១ (០,០ - ០,៣)

០,២ (០,០ - ០,៧)

[៤៩៩]

[៥៧៤]

ជ�ឿ/ត្រូវបានគេប្រាប់ថា
ការធ្វើតេស្តគឺសម្រាប់មនុស្សចាស់

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ
មិនមានចំណេះដឹងពីការធ្វើតេស្តឈាមរក
មេរោគអេដស៍
មិនស្គាល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាម
រកមេរោគអេដស៍
ការធ្វើតេស្តត្រូវចំណាយច្រើន
ចំណាយច្រើនល�ើការធ្វើដំណ�ើរ
ទៅកន្លែងធ្វើតេស្ត

មិនត្រូវការការធ្វើតេស្ត/ហានិភ័យទាប
មិនចង់ដឹងថាខ្លួនមានមេរោគអេដស៍

ឬយ៉ា ងណា

មិនអាចទទួលបានការព្យាបាលប្រសិនប�ើ
មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍

ជ�ឿ/ត្រូវបានគេប្រាប់ថា
ការធ្វើតេស្តគឺសម្រាប់មនុស្សចាស់

សរុប [n]
* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥
§ កម្រិតជ�ឿជាក់៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ផ្នែកទី ១៣ ៖ ភាពងាយរងគ្រោះ
តារាង ក ៦៤ ៖ ស្ថានភាពកំព្រាឪពុកម្តាយពីកុមារភាព តាមការរាយការណ៍ដោយ អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨-២៤ ឆ្នាំ 
និង ១៣-១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១៣ តារាង ១៣.១ និងតារាង ១៣.២) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% V)

បាត់បង់ឪពុកម្តា យ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

៥៩៩

០,៤ (០,០ - ០,៩)

៦១២

០,៧ (០,១ - ១,២)

បាត់បង់ឪពុក/ម្តា យ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

៥៩៦

១៣,៤ (១០,៥ - ១៦,៣)

៦០៦

១០,៣ (៧,៦ - ១៣,០)

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

៥៩៩

១៣,៨ (១០,៩ - ១៦,៦)

៦១២

១០,៩ (៨,១ - ១៣,៧)

បាត់បង់ឪពុកម្តា យ

៥២២

០,១ (០,០ - ០,៣)

៦៤២

០,៦ (០,១ - ១.,២)

បាត់បង់ឪពុក/ម្តា យ

៥២១

១០,២ (៧,១ - ១៣,២)

៦៣៧

៨,៣ (៦,០ - ១០,៦6)

បាត់បង់ឪពុកម្តា យ ឬបាត់បង់ឪពុក/ម្តា យ

៥២២

១០,២ (៧,២ - ១៣,៣)

៦៤២

៨,៩ (៦,៥ - ១១,៣)

§

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

បាត់បង់ឪពុកម្តា យ ឬបាត់បង់ឪពុក/ម្តា យ

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៦៥ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព និងការកំព្រាឪពុកម្តាយ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី 
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ  (ផ្នែកទី ១៣ តារាង ១៣.១) ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
n

បុរស

% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% CI)

§

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព១
កំព្រាឪពុក/ម្តា យ

៨១

៤,៥ (០,២ - ៨,៩)

៧០

៥,៦ (០,៣ - ១០,៩)

កំព្រាឪពុកម្តា យ

៣

*

៦

*

៤,៤ (២,៤ - ៦,៤)

៥៣៣

៥,៥ (៣,២ - ៧,៨)

មិនកំព្រាឪពុកម្តា យ

៥០៧

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព

២

កំព្រាឪពុក/ម្តា យ

៨១

៥៦,៧ (៤៤,២ - ៦៩,៣)

៧០

៥៨,០ (៤៤,៩ - ៧១,០)

កំព្រាឪពុកម្តា យ

៣

*

៦

*

៥១,៨ (៤៥,៨ - ៥៧,៨)

៥៣៣

៥៣,៨ (៤៨,៦ –៥៩,០)

មិនកំព្រាឪពុកម្តា យ

៥០៧

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព

៣

កំព្រាឪពុក/ម្តា យ

៨១

៣៣,៥ (២១,៧ - ៤៥,៣)

៧០

១៣,៩ (៤,៧ - ២៣,១)

កំព្រាឪពុកម្តា យ

៣

*

៦

*

៥០៧

១៧,៥ (១៣,៨ - ២១,១)

៥៣៣

២៦,២ (២១,៤ - ៣០,៩)

មិនកំព្រាឪពុកម្តា យ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ

២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
៣ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម
ួ មាន ៖ គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបានចាប់កំណ�ើត ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ។

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៦៦ ៖ ការទទួលរងអំព�ើហិង្សា និងការកំព្រាឪពុកម្តាយ តាមការរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរស

អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ  ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
ស្ត្រី
n

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

១

កំព្រាឪពុក/ម្តា យ

៥៥

១១,២ (០,១ - ២២,២)

៥២

០,០ (០,០ -០,០)

កំព្រាឪពុកម្តា យ

១

*

៥

*

៤៦០

៥,៨ (៣,០ - ៨,៥)

៥៨៣

៥,៦ (៣,៣ - ៧,៨)

កំព្រាឪពុក/ម្តា យ

៥៥

៧០,៩ (៥៨,៧ - ៨៣,២)

៥២

៥០,៣ (៣៤,២ - ៦៦,៤)

កំព្រាឪពុកម្តា យ

១

*

៥

*

៤៦០

៥៩,៧ (៥៤,២ - ៦៥,១)

៥៨៣

៥៨,៩ (53,3 - ៦៤,៦)

កំព្រាឪពុក/ម្តា យ

៥៥

៣១,២ (១៧,៥ - ៤៤,៩)

៥២

២៩,៨ (១៤,៤ - ៤៥,២)

កំព្រាឪពុកម្តា យ

១

*

៥

*

៤៦០

២៣,១ (១៧,៧ - ២៨,៥)

៥៨៣

២៧,០ (២២,៥ - ៣១,៦)

មិនកំព្រាឪពុកម្តា យ

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព២

មិនកំព្រាឪពុកម្តា យ

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព៣

មិនកំព្រាឪពុកម្តា យ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ

២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
ួ មាន៖ គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបានចាប់កំណ�ើត ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ។
៣ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាងក ៦៧ ៖ អាយុរបស់មេគ្រួសារ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាដែលរាយការណ៍អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ  
(ផ្នែកទី ១៣ ក្រាហ្វិក ១៣,២ និងក្រាហ្វិក ១៣.៣) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
ស្ត្រី
n

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព

បុរស

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

១

អាយុ ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ

១២

*

១២

*

អាយុ ៣១ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ

៤១០

៦,៦ (៣,៤ - ៩,៩)

៥១០

៤,៨ (២,៤ - ៧,២)

> ៥៥ ឆ្នាំ

១០០

៦,១ (១,២ - ១០,៩)

១២០

៧,៤ (២,២ - ១២,៦)

អាយុ ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ

១២

*

១២

៥៩,៤ (២៩,៦ - ៨៩,២)

អាយុ ៣១ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ

៤១០

៦២,០ (៥៦,៥ - ៦៧,៦)

៥១០

៥៨,៦ (៥៣,៥ - ៦៣,៨)

> ៥៥ ឆ្នាំ

១០០

៥៤,០ (៤៣,៤ - ៦៤,៥)

១២០

៥៦,១ (៤៣,៦ - ៦៨,៥)

អាយុ ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ

១២

*

១២

៦,៧ (០,០ - ១៩,៨)

អាយុ ៣១ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ

៤១០

៣៨,១ (២៧,១ - ៤៩,០)

៥០៩

២៥,៣ (២០,៣ - ៣០,៣)

> ៥៥ ឆ្នាំ

១០០

១៩,២ (១៣,៩ - ២៤,៥)

១១៩

៣៨,២ (២៧,៥ - ៤៨,៨)

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព២

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព៣

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ

២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
៣ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម
ួ មាន ៖ គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបានចាប់កំណ�ើត ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ។

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

225

តារាង ក ៦៨ ៖ ទំហំគ្រួសារ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សា ដែលរាយការណ៍អ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៣-១៧ ឆ្នាំ  
(ផ្នែកទី ១៣ ក្រាហ្វិក ១៣.៤ និងក្រាហ្វិក ១៣.៥) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
ស្ត្រី

n

បុរស

% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% CI)

§

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព១
សមាជិកគ្រួសារ ១-៣ នាក់

៤៥

៥,៩ (០,០ - ១២,៥)

៦៧

៦,២ (០,០ - ១៣,០)

សមាជិកគ្រួសារ ៤-៥ នាក់

២៥០

៣,៦ (០,១ - ៧,០)

២៩៥

៤,៥ (២,១ - ៦,៩)

សមាជិកគ្រួសារចាប់ពី ៦ នាក់ឡ�ើងទៅ

២២៧

៨,៩ (៤,៦ - ១៣,២)

២៨០

៥,៦ (២,៦ - ៨,៦)

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព

២

សមាជិកគ្រួសារ ១-៣ នាក់

៤៥

៦៤,២ (៤៨,២ - ៨០,២)

៦៧

៥៩,៣ (៤៦,៦ - ៧២,០)

សមាជិកគ្រួសារ ៤-៥ នាក់

២៥០

៥៩,១ (៥២,៨ - ៦៥,៤)

២៩៥

៥៨,១ (៥១,៤ - ៦៤,៧)

សមាជិកគ្រួសារចាប់ពី ៦ នាក់ឡ�ើងទៅ

២២៧

៦២,៤ (៥៥,២ - ៦៩,៥)

២៨០

៥៨,១ (៥១,១ - ៦៥,១)

សមាជិកគ្រួសារ ១-៣ នាក់

៤៥

២៨,៦ (១៤,៥ - ៤២,៨)

៦៧

២៦,៩ (១៣,៦ - ៤០,១)

សមាជិកគ្រួសារ ៤-៥ នាក់

២៥០

១៨,៣ (១២,៣ - ២៤,២)

២៩៤

២៧,២ (២១,២ - ៣៣,៣)

ការរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព៣

សមាជិកគ្រួសារចាប់ពី ៦ នាក់ឡ�ើងទៅ

២២៧

២៩,០ (២២,០ - ៣៦,១)

២៧៩

២៧,៥ (២០,៩ - ៣៤,២)

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ
២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រុ ំមាត់ ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
៣ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម
ួ មាន ៖ គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបានចាប់កំណ�ើត ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ។
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៦៩ ៖ កម្រិតអប់រំ និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព ដែលរាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ។ 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
ស្ត្រី
បុរស

ប្រភេទអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៤១

៩,០ (០,០ - ១៩,២)

១៩

*

បញ្ចប់កម្រិតបឋមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាង

១៥៦

១៧២

៤,៧ (០,៩ - ៨,៥)
៤,៨ (១,៤ - ៨,២)

១៧២

២៣៣

៣,៧ (១,១ - ៦,២)

៦,៩ (២,២ - ១១,៥)

បញ្ចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សា

១៣៣

១,៥ (០,០ - ៣,៣)

១៥៣

៦,៥ (២,៣ - ១០,៧)

៩៧

៥,៧ (០,១ - ១១,៣)

៣៦

៤,០ (០,០ - ១០,១)

៤១

៥៦,៩ (៤១,០ - ៧២,៧)

១៩

*

បញ្ចប់កម្រិតទាបជាងបឋមសិក្សា

១៥៦

៥៨,៣ (៤៨,៨ - ៦៧,៨)

១៧២

៥៦,០ (៤៧,១ - ៦៤,៩)

បញ្ចប់កម្រិតបឋមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាង

១៧២

៥២,៣ (៤២,៩ - ៦១,៦)

២៣៣

៤៥,៧ (៣៧,២ - ៥៤,២)

បញ្ចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សា

១៣៣

៥០,២ (៤០,២ - ៦០,២)

១៥៣

៦៤,៣ (៥៤,៣ - ៧៤,៣)

៩៧

៤៦,៧ (៣៤,៦ - ៥៨,៧)

៣៦

៦១,១ (៤៥,១ - ៧៧,១)

៤១

២០,៤ (៥,៨ - ៣៥,០)

១៨

*

បញ្ចប់កម្រិតទាបជាងបឋមសិក្សា

១៥៥

១៨,៦ (១១,៦ - ២៥,៥)

១៧១

២៣,២ (១៥,៩ - ៣០,៦)

បញ្ចប់កម្រិតបឋមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាង

១៧២

១៦,៨ (១០,៣ - ២៣,២)

២៣១

២២,៧ (១៥,៥ - ២៩,៨)

បញ្ចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សា

១៣៣

២៣,០ (១៤,៦ - ៣១,៤)

១៥៣

៣២,៨ (២៤,៥ - ៤១,១)

៩៧

១៩,២ (៩,៤ - ២៩,០)

៣៦

២៤,៧ (៩,៧ - ៣៩,៨)

ការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព

១

មិនធ្លាប់ចូលរ�ៀន
បញ្ចប់កម្រិតទាបជាងបឋមសិក្សា

បញ្ចប់កម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយពីកុមារភាព

២

មិនធ្លាប់ចូលរ�ៀន

បញ្ចប់កម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព

៣

មិនធ្លាប់ចូលរ�ៀន

បញ្ចប់កម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា

១ កការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ
២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រុ ំមាត់ ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
៣ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម
ួ មាន ៖ គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបានចាប់កំណ�ើត ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ។

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៧០ ៖ កម្រិតអប់រំ  និងការទទួលរងអំព�ើហិង្សា តាមការរាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុពី ១៣-១៧ ឆ្នាំ។ 
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣ ។
ស្ត្រី

បុរស

ប្រភេទអំព�ើហិង្សា

n

% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% CI)

មិនធ្លាប់ចូលរ�ៀន

៩

*

១០

*

បញ្ចប់កម្រិតទាបជាងបឋមសិក្សា

១៥៦

៧,៧ (៣,០ - ១២,៤)

២៧៧

៣,៧ (១,៥ - ៦,០)

បញ្ចប់កម្រិតបឋមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាង

២២៨

៤,១ (០,៩ - ៧,៣)

៣១៩

៦,០ (៣,១ - ៨,៩)

៨៨

៦,៧ (០,៥ - ១២,៩)

៣៦

៩,៤ (០,០ - ២២,៥)

៤១

១៥,១ (០,០ - ៣២,៧)

០

០

៩

*

១០

*

បញ្ចប់កម្រិតទាបជាងបឋមសិក្សា

១៥៦

៧១,៤ (៦២,១ - ៨០,៦)

២៧៧

៥៩,៥ (៥២,១ - ៦៦,៨)

បញ្ចប់កម្រិតបឋមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាង

២២៨

៦៣,៣ (៥៦,១ - ៧០,៦)

៣១៩

៦០,៥ (៥៤,៣ - ៦៦,៧)

បញ្ចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សា

៨៨

៥០,៧ (៣៩,៣ - ៦២,១)

៣៦

៤០,៤ (២១,៥ - ៥៩,៤)

បញ្ចប់កម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា

៤១

៣៨,៦ (២១,៧ - ៥៥,៦)

០

០

៩

*

១០

*

បញ្ចប់កម្រិតទាបជាងបឋមសិក្សា

១៥៦

៣៨,១ (២៧,១ - ៤៩,០)

២៧៦

២៩,៦ (២៣,២ - ៣៦,១)

បញ្ចប់កម្រិតបឋមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាង

២២៨

១៩,២ (១៣,៩ - ២៤,៥)

៣១៨

២៥,៤ (១៩,៥ - ៣១,៣)

បញ្ចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សា

៨៨

១៤,០ (៦,៦ - ២១,៤)

៣៦

៣១,៧ (១៤,៩ - ៤៨,៦)

បញ្ចប់កម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា

៤១

២៥,១ (៧,១ - ៤៣,១)

០

០

§

ការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១

បញ្ចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សា
បញ្ចប់កម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

២

មិនធ្លាប់ចូលរ�ៀន

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត៣្ត
មិនធ្លាប់ចូលរ�ៀន

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ

២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត
៣ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តរម
ួ មាន ៖ គេប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ គេបន់ស្រន់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ ឬមិនបានចាប់កំណ�ើត ត្រូវបានគេចំអក ឬម�ើលងាយ។

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ផ្នែកទី ១៤ ៖ ឥរិយាបថចំពោះយេនឌ័រ និងអំព�ើហិង្សា
តារាង ក ៧១ ៖ ការទទួលស្គាល់ថា កាលៈទេសៈមួយ ឬច្រើន នៃការរំលោភបំពានល�ើប្តី/ប្រពន្ធគឺអាចទទួលយកបាន។ 

រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨-២៤ ឆ្នាំ និង ១៣-១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១៤ ក្រាហ្វិក ១៤.១) - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ
ស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
ស្ត្រី
ប្រភេទអំព�ើហិង្សា

បុរស

n

% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% CI)

ចេញក្រៅ ដោយមិនបានប្រាប់ប្តី

៥៩៤

១០,៦ (៧,២ - ១៤,០)

៦០៨

១០,២ (៧,១ - ១៣,៤)

មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូន

៥៨៩

២៤,៥ (២០,៦ - ២៨,៥)

៦០៨

១៨,៦ (១៤,១ - ២៣,២)

ឈ្លោះប្រកែកជាមួយប្តី

៥៩១

១១,៤ (៨,៦ - ១៤,២)

៦០៧

១៤,២ (១១,០ - ១៧,៥)

បដិសេធមិនរួមភេទជាមួយប្តី

៥៧៨

៩,១ (៥,៩ - ១២,៣)

៥៧៧

១៣,៣ (៩,៥ - ១៧,១)

ធ្វើម្ហូបមិនឆ្ងាញ់

៥៩១

៤,៤ (២,២ - ៦,៧)

៦០៤

២,៩ (១,២ - ៤,៧)

ការទទួលស្គាល់កាលៈទេសៈមួយ ឬច្រើន

៥៩៩

៣៥,០ (៣០,២ - ៣៩,៧)

៦១៣

៣៧,១ (៣១,៩ - ៤២,៣)

ចេញក្រៅ ដោយមិនបានប្រាប់ប្តី

៥១៦

១០,០ (៦,៩ - ១៣,០)

៦២៣

៨,៥ (៥,៥ - ១១,៥)

មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូន

៥១៦

២៥,៥ (២១,៥ - ២៩,៤)

៦២០

១៨,៩ (១៥,០ - ២២,៨)

ឈ្លោះប្រកែកជាមួយប្តី

៥០៩

១៣,២ (៩,៣ - ១៧,១)

៦១៣

២១,៧ (១៧,៨ - ២៥,៦)

បដិសេធមិនរួមភេទជាមួយប្តី

៤៧៨

១០,៥ (៧,៧ - ១៣,៤)

៥៣៨

១៤,៨ (១០,៩ - ១៨,៦)

ធ្វើម្ហូបមិនឆ្ងាញ់

៥១៥

៥,០ (២,៤ - ៧,៥)

៦២២

៦,៤ (៣,៩ - ៨,៩)

ការទទួលស្គាល់កាលៈទេសៈមួយ ឬច្រើន

៥២២

៣៨,១ (៣២,៨ - ៤៣,៤)

៦៣៩

៤០,២ (៣៥,៩ - ៤៤,៥)

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

§

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ក ៧២ ៖ ការទទួលស្គាល់ថា កាលៈទេសៈមួយ ឬច្រើន នៃភាពលម្អៀងយេនឌ័រចំពោះសកម្មភាពផ្លូវភេទ 

និងអំព�ើហិង្សាពីដៃគូស្និទ្ធស្នាលដែលអាចទទួលយកបាន។ រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៨-២៤ ឆ្នាំ និង 
១៣-១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១៤ ក្រាហ្វិក១៤.២)។  ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ 
និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

បុរសសម្រេចចិត្តពីពេលវេលារួមភេទ

៥៦៤

៥០,៨ (៤៥,៣ - ៥៦,៣)

៥៥៧

៥៤,៣ (៤៨,៨ - ៥៩,៨)

បុរសចង់រម
ួ ភេទច្រើន

៥៥៤

៨៥,១ (៨០,៩ - ៨៩,៣)

៥៥៣

៧២,៥ (៦៧,៣ - ៧៧,៨)

បុរសត្រូវការស្រ្តីដទៃទ�ៀត

៥៨០

៧៦,២ (៧១,៤ - ៨១,០)

៥៩០

៦៩,២ (៦៤,២ - ៧៤,៧)

៥៣៥

៦៧,៩ (៦៣,៧ - ៧២,១)

៥៣១

៧១,៤ (៦៦,១ - ៧៦,៧)

៥៩២

៦៧,៨ (៦២.២ - ៧៣,៥)

៥៩៩

៧៤,៤ (៦៩,៥ - ៧៩,២)

៥៩៩

៩៧,៥ (៩៦,០ - ៩៨,៩)

៦១០

៩៤,២ (៩២,១ - ៩៦,៣)

បុរសសម្រេចចិត្តពីពេលវេលារួមភេទ

៤៥៦

៥០,៣ (៤៤,៤ - ៥៦,២)

៤៥៨

៤៩,២ (៤២,៨ - ៥៥,៦)

បុរសចង់រម
ួ ភេទច្រើន

៤៥៣

៧៧,៩ (៧៣,១ - ៨២,៨)

៤៨៧

៦៨,៩ (៦៣,៥ - ៧៤,២)

បុរសត្រូវការស្រ្តីដទៃទ�ៀត

៤៩៤

៧០,០ (៦៥,៤ - ៧៤,៧)

៥២១

៦៣,៦ (៥៩,០ - ៦៨,២)

៤៦៥

៦២,០ (៥៧,១ - ៦៦,៩)

៤៨៨

៦៩,២ (៦៣,៤ ‑ ៧៥,១)

៥០៧

៧០,១ (៦៥,៤ ‑ ៧៤,៩)

៥៨៦

៧៦,០ (៧១,៥ ‑ ៨០,៦)

៥១៨

៩៣,៤ (៩០,៩ ‑ ៩៥,៨)

៦១៧

៩១,១ (៨៨,២ ‑ ៩៣,៩)

ប្រភេទអំព�ើហិង្សា

អាយុ ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ស្រ្តីដែលកាន់ស្រោមអនាម័យ
“មានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើន”

ស្រ្តីគួរអត់ទ្រាំនឹងអំព�ើហិង្សា
ដ�ើម្បីរក្សាសម្ព័ន្ធភាពគ្រួសារ

ការទទួលស្គាល់កាលៈទេសៈមួយ ឬច្រើន

អាយុ ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ស្រ្តីដែលកាន់ស្រោមអនាម័យ
“មានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើន”

ស្រ្តីគួរអត់ទ្រាំនឹងអំព�ើហិង្សា
ដ�ើម្បីរក្សាសម្ព័ន្ធភាពគ្រួសារ
ការទទួលស្គាល់កាលៈទេសៈមួយ ឬច្រើន
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង ក ៧៣ ៖ ការធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ឬអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយល�ើដៃគូ ឬប្តី/ប្រពន្ធបច្ចុប្បន្ន ឬអតីត។ 

រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៣-១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១៤ ក្រាហ្វិក ១៤.៣)។  ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាកជា
់ តិស្តីពីអំព�ើហិង្សា
ល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

ប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ១

៤២២

៤,៥ (២,៣ - ៦,៦)

៣៤១

៨,៣ (៤,៤ - ១២,២)

ប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ២

៤២២

៣១,៦ (២៦,១ - ៣៧,១)

៣៤១

១៥,៣ (១០,៩ - ១៩,៨)

ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាល�ើដៃគូសនិទ
្ ្ធស្នាល

១ អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការបង្ខំឲ្យដៃគូ ឬប្តី/ប្រពន្ធបច្ចុប្បន្ន ឬពីមុនរួមភេទ ឬធ្វើសកម្មភាពរួមភេទផ្សេងទ�ៀត នៅពេលដែលពួកគេមិនចង់។
២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក ឬអុជដៃគូ ឬប្តី/ប្រពន្ធបច្ចុប្បន្ន ឬពីមុន។

§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៧៤ ៖ ធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំព�ើហិង្សាពីដៃគូស្និទ្ធស្នាល ដោយសារឥទ្ធិពលអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព។ 

រាយការណ៍ដោយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១៤ ក្រាហ្វិកទី ១៤.៤)។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សា
ល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
ស្ត្រី

បុរស

% (៩៥% CI )

n

% (៩៥% CI)

២២

*

២០

*

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៣៤៧

៣២,១ (២៦,១ - ៣៨,១)

២៧៨

១៩,២ (១៤,០ - ២៤,៤)

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

២០៩

៣៩,១ (៣០,៨ - ៤៧,៥)

១៨២

១៩,៩ (១៣,៦ - ២៦,២)

១៦០

២៥,៨ (១៧,៩ - ៣៣,៧)

១១៦

១៨,៣ (៩,៧ - ២៦,៨)

n

ការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ១មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

§

២

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

១ ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%

តារាង ក ៧៥ ៖ ធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើដៃគូរួមភេទ ដោយសារឥទ្ធិពលអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព។ 

រាយការណ៍ដោយអ្នកតបសម្ភាសន៏អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ (ផ្នែកទី ១៤ ក្រាហ្វិក ១៤.៥)។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្តីពី
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣។
ស្ត្រី

បុរស

n

% (៩៥% CI§)

n

% (៩៥% CI)

៨

*

២

*

មិនទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៤៥

១៥,៣ (៤,៩ - ២៥,៧)

៤១

១៨,១ (៥,៤ - ៣០,៨)

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

៣៨

២៦,៨ (៩,៧ - ៤៣,៨)

៣០

១៨,១ (៣,៦ - ៣២,៥)

១៥

*

១៣

*

ការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ២

មិនទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

១ កការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរួមមាន ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទដោយបង
្
្ខំ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដោយបង្ខំ ការរួមភេទដោយបង្ខំផលូវកាយ
្
និងការរួមភេទដោយមានសម្ពា ធ
២ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមាន ៖ ការទះ ឬច្រាន ឬដាល់ ទាត់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយនឹងវត្ថុ ច្របាច់ក យកក្រណាត់រមាត់
ុំ
ជ្រមុជទឹក អុជ ប្រើកាំភ្លើង ឬគំរាមប្រើកាំភ្លើង
កាំបិត ឬអាវុធផ្សេងទ�ៀត

* ទំហំតារាងតិចជាង ២៥
§ កម្រិតនៃការទុកចិត្ត ៩៥%
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ឧបសម្ព័ន្ធ ខ ៖ ការបែងចែកសំណាកគំរូ នីតិវិធីមេគុណ ការធានាគុណភាព

និងការប៉ាន់ប្រមាណភាពលម្អៀងនៃការធ្វើគំរូ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ គឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

តាមខ្នងផ្ទះនិងតំណាងឲ្យកម្រិតជាតិ ក្នុងចំណោមកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេង អាយុពី ១៣ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង
ដ�ើម្បីបង្កើតការប៉ា ន់ប្រមាណពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តពីកុមារភាព។
គ្រោងសំណាកគំរត្
ូ រូវបានរ�ៀបចំចងក្រងដោយវ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ សម្រាប់ជំរ�ឿនប្រជាសាស្រ្តជាតិឆ្នាំ ២០១៣។ ក្នុងការ
រ�ៀបចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិមួយចំនួន គ្រោងសំណាកគំរត្
ូ រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងឆ្នាំ ២០១២ និងពិចារណាពីការធ្វើ

ចំណាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវ ិញនៃតំបន់ប្រជុំជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គ្រោងសំណាកគំរដែ
ូ លបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួមមានតំបន់អង្កេត (EAs)

ចំនួន ២៨.៧៦១ កន្លែង ដែលស្មើនឹង ១៤.១៧២ ភូមិ និង ២.៨៣៦.៥៩៦ ខ្នងផ្ទះ (១៤.៤៧៨.៦៥៨ នាក់)។

យុទសា
្ធ
ស្រ្តក្នុងការធ្វើសំណាកគំររូ ម
ួ មានការជ្រើសរ� ើសភូមិ ពោលគឺ ឯកតាធ្វើគំរប
ូ ឋម (PSU) និងតំបន់អង្កេត ដែលជា

ឯកតាធ្វើគំរល�
ូ ើកទីពីរ (SSU) ដោយផ្អែកល�ើឯកតាភូមិសាស្រ្តនយោបាយ។ តំបន់អង្កេត សំដៅល�ើ ខេត្ត-ស្រុក-ឃុំ-ភូមិ-តំបន់

ជនបទ

និងទីក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

រងគ្រោះពីអំព�ើហិង្សា

ដ�ើម្បីគណនាការប៉ា ន់ស្មានប្រេវ៉ាឡង់ដោយឡែកពីគ្នាល�ើបុរស

គេបានប្រើប្រាស់វ ិធីសាស្រ្តគំរដា
ូ ច់ដោយឡែកមួយ។

មានន័យថា

និងស្រ្តីដែលជាជន

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ស្រ្តីត្រូវ

ូ ច់ដោយឡែកធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីរក្សាការសម្ងា ត់របស់អ្នកតបសម្ភាសន៍ និង
បានធ្វើឡ�ើងក្នុងតំបន់អង្កេតផ្សេងពីបុរស។ វ ិធីសាស្រ្តគំរដា

លុបបំបាត់ឱកាសនៃការសម្ភាសន៍បុរសដែលជាជនបង្កការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទ និងស្រ្តីដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងសហគមន៍តែមួយ។

ការរ�ៀបចំ នេះក៏ បានលុបបំ បាត់ ឱកាសនៃការសម្ភាសន៍ស្រ្តីដែលជាជនបង្កអំព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទ

សហគមន៍តែមួយ។

និ ងបុរសដែលជាជនរងគ្រោះក្នុង

ការសន្មតខាងក្រោមត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីប៉ា ន់ប្រមាណពីទំហំសំណាកគំរូ ៖ កម្រិតជ�ឿជាក់ ៩៥% (CI) នៃ +/-

២,០% ជុំវ ិញការប៉ា ន់ស្មានប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើកុមារប្រមាណ ៣០% និងឥទ្ធិពលនៃការរ�ៀបចំប្រមាណ ២.០។

ទំហំសំណាកគំរដែ
ូ លបានគណនាដោយផ្អែកល�ើការសន្មតទាំងនេះ គឺទទួលបានពីបទសម្ភាសន៍ពេញលេញចំនួន ១០០៨ ជាមួយ
ស្រ្តី និង ១០០៨ ជាមួយបុរស។ ការកែសម្រួលទំហំសំណាកគំរស
ូ ម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួម និងមិនបានឆ្លើយតប បានបង្កើត

ជាចំណុចដៅប្រមាណ ២.៦៥០ គ្រួសារ ក្នុងតំបន់អង្កេតចំនួន ១០៦ សម្រាប់គំរសូ ្រ្តី និង ២.៩៧៥ គ្រួសារក្នុងតំបន់អង្កេតចំនួន
១១៩ សម្រាប់គំរបុ
ូ រស។

ដំណាក់កាលនៃការជ្រើសរ�ើស
គំរនៃ
ូ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ បានប្រើប្រាស់

ការរ�ៀបចំសំណាកគំរជាប
ូ
ួនដំណាក់កាល។ ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ភូមិចំនួន ២២៥ ត្រូវបានជ្រើសរ� ើស ដោយមានទំហំសមាមាត្រ

ប្រហាក់ប្រហែលនឹងទំហំនៃការបែងចែកតាមនគរូបនីយកម្ម (តំបន់ទីក្រុង ២៧% តំបន់ជនបទ ៧៣%) ពី ១៤.១៧២ ភូមិ។

ក្នុងដំណាក់កាលទីពីរ តំបន់អង្កេតចំនួន ២២៥ ត្រូវបានជ្រើសរ� ើសពីភូមិគំរច
ូ ំនួន ២២៥ (តំបន់អង្កេតមួយត្រូវបានជ្រើស
រ� ើសពីភូមិមួយ) ដោយតំបន់អង្កេតនីមួយៗត្រូវបានបែងចែកតាមភេទ (តំបន់អង្កេតសម្រាប់ស្រ្តីចំនួន ១០៦ និង ១១៩ សម្រាប់បុរស

[ភាពខុសគ្នាផ្អែកល�ើអត្រាឆ្លើយតបតាមភេទដែលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា])។ បន្ទាប់ពីជ្រើសរ� ើសតំបន់អង្កេតចំនួន ២២៥ ការធ្វើ

ផែនទី និងការកត់ត្រាចូលនូវរចនាសម្ព័ន្ធ និងគ្រួសារ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្នុងតំបន់អង្កេតដែលបានជ្រើសរ� ើសនីមួយៗ។
ក្នុងដំណាក់កាលទី ៣ កម្រងគ្រួសារចំនួន ២៥ ក្នុងតំបន់អង្កេតនីមួយៗត្រូវបានជ្រើសរ� ើសជាប្រព័ន្ធ។

ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការជ្រើសរ� ើសអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មួយនាក់ (បុរស ឬស្រ្តី
ដោយផ្អែកល�ើការបែងចែកតាមភេទនៃតំបន់អង្កេតនីមួយៗ) នឹងត្រូវបានជ្រើសរ� ើសដោយព្រាវៗពីតារាងដែលមានស្រ្តីមានសិទ្ធិចូ

លរួមទាំងអស់ (ឬបុរស) ក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

231

នីតិវិធីមេគុណ
មេគុណ
ិ ីសាស្រ្តដែលប្រើ សម្រាប់ ទទួ លបានប៉ារ៉ាម៉ែត្រពីកម្រងទិ ន្នន័យចេញពីការធ្វើ គំរូដ�ើម្បីតំ ណាងឲ្យប្រជាជន
មេគុ ណគឺ ជាវធ

សរុប។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវវ ័យក្មេង ប្រើប្រាស់នីតិវ ិធីមេគុណជាបីដំណាក់កាល៖

(ដំណាក់កាលទី១) ការគណនាមេគុណគោលសម្រាប់គំរអ
ូ ្នកតបសម្ភាសន៍នីមួយៗ (ដំណាក់កាលទី ២ ការកែសម្រួលមេគុណ

គោលសម្រាប់ការមិនឆ្លើយតប និង (ដំណាក់កាលទី ៣ការកែសម្រួលក្រោយការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់មេគុណសម្រាប់ចំនួនសរុបនៃ

ប្រជាជនដែលបានដឹង។

មេគុណគោល
មេគុណគោលត្រូវបានគណនា ដែលមានសមាមាត្រច្រាសគ្នានឹងប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជ្រើសរ� ើសសរុបសម្រាប់គំរអ
ូ ្នកតបស
ម្ភាសន៍នីមួយៗ (ដំណាក់កាលទី ១)។ ការគណនាក្នុងដំណាក់កាលនេះរួមមានប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជ្រើសរ� ើសតំបន់អង្កេតនីមួយៗ

ការជ្រើសរ� ើសគ្រួសារ ការកំណត់តាមភេទ និងការជ្រើសរ� ើសបុគ្គលមានសិទ្ធិចូលរួម។

ការកែសម្រួលសម្រាប់ការមិនឆ្លើយតបតាមឯកតា
ក្នុងដំណាក់កាលទី២ មេគុណគោលត្រូវបានកែសម្រួលដ�ើម្បីទូទាត់ការបាត់បង់កនុងលទ្ធ
្
ផលគំរូ ដោយសារតែការមិនឆ្លើយ
តប (ឧបសម្ព័ន្ធ តារាង ខ ១ បង្ហាញពីអត្រាឆ្លើយតបតាមគ្រួសារ និងបុគ្គល)។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះការកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតប

ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងសម្រាប់តំបន់អង្កេតដែលមិនមានការឆ្លើយតប គ្រួសារដែលមិនឆ្លើយតប និងអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលមិនឆ្លើយតប។
ការកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតបកម្រិតគ្រួសារត្រូវបានធ្វើឡ�ើង ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលធ្វើមេគុណ តាមនគរូបនីយកម្ម និង

តំ បន់ អង្កេត។

សម្រាប់ ការកែសម្រួលការមិ នឆ្លើ យតបកម្រិតបុគ្គល

តារាងមេគុ ណត្រូវបានបង្កើ តឡ�ើ ង

ដោយពិ ចារណាពី

នគរូបនីយកម្ម ក្រុមអាយុ (១៣-១៧ ឬ ១៨-២៤) និងភេទ។ ក្នុងពិធីសារការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
និងមនុស្សវ ័យក្មេង ប្រការសំខាន់គឺរាល់សមាសភាគនៃការកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតបកម្រិតគ្រួសារ ឬកម្រិតបុគ្គល ដែលល�ើសពី

៣,០

គួរកំណត់ត្រឹម

៣,០។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនិងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ២០១៣

មិនមានតម្លៃធំជាង ៣,០ ឡ�ើយ មិនថាក្នុងកត្តាកែសម្រួលកម្រិតគ្រួសារ ឬកម្រិតបុគ្គលសម្រាប់ការមិនឆ្លើយតបឡ�ើយ។
អត្រាឆ្លើយតបកម្រិតគ្រួសារ
តាមរយៈការប្រើប្រាស់កូដលក្ខណៈគ្រួសារ

អត្រាការឆ្លើយតបកម្រិតគ្រួសារត្រូវបានគណនាដាច់ដោយឡែកសម្រាប់គំរូ

តំបន់អង្កេតនីមួយៗ ដោយប្រើប្រាស់រប
ូ មន្តខាងក្រោម។

អត្រាឆ្លើយតប កម្រិតគ្រួសារ =
២០០+ ២០១
					
				
(២០០+២០១+២០៣+២០៤+២០៨)
ដែលក្នុងនោះ ៖
២០០=

បានសម្ភាសន៏គ្រួសារ – បានជ្រើសរ� ើសបុគ្គលមួយនាក់សម្រាប់សម្ភាសន៏កម្រិតបុគ្គល

២០១=

២០៣=

បានសម្ភាសន៏គ្រួសារ–មិនមានបុគ្គលណាម្នា ក់កនុងគ្រួ
្
សារមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីចូលរួមសម្ភាសន៏
សម្ភាសន៏គ្រួសារមិនបានពេញលេញ

២០៥=

ផ្ទះមិនមានម្ចា ស់នៅ/ផ្ទះនៅទំនេរ/ផ្ទះដែលត្រូវបានបោះបង់ចោល

២០៧=

អ្នកតបសម្ភាសន៍កនុ្ងគ្រួសារមិនអាចទទួលការសម្ភាសន៏បាន

២០៤=	គ្រួសារបានបដិសេធន៍
២០៦=
២០៨=

ផ្ទះត្រូវបានរុះរ� ើ ឬកំទេចចោល

ការមិនឆ្លើយតបតាមគ្រួសារផ្សេងទ�ៀត

ការកែសម្រួលចំ ណាត់ ថ្នាក់ មេគុ ណកម្រិតគ្រួសារដែលស៊ី គ្នា

ត្រូវបានគណនាដោយចែកនឹ ងអត្រាឆ្លើ យតបតាមគ្រួសារ

ដែលបានធ្វើមេគុណគំរូ សម្រាប់គំរត
ូ ំបន់អង្កេតនីមួយៗ។ ឧបសម្ព័ន្ធ តារាង ខ ២ និង ខ ៣ រ�ៀបរាប់ពីកត្តាកែសម្រួលការមិនឆ្លើយ

តបកម្រិតគ្រួសារទាំងអស់សម្រាប់តំបន់អង្កេតស្រ្តី និងបុរស។
អត្រាឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គល
ការកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គល

ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយប្រើប្រាស់អត្រាឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គល

តាមរូបមន្ត

គណនាដោយបូកបញ្ចូលបម្រែបម្រួលចំណាត់ថ្នាក់មេគុណ។ ដូចគ្នានឹងសមាសភាគការកែសម្រួលតាមគ្រួសារ សមាសភាគការ
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ើ ង
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កែសម្រួលកម្រិតបុគ្គលត្រូវបានគណនា ដោយចែកនឹងអត្រាឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គលដែលបានធ្វើមេគុណ សម្រាប់តារាងមេគុណ

នីមួយៗ។ ឧបសម្ព័ន្ធ តារាង ខ ៤ និង ខ ៥ គឺជាកត្តាកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គលសម្រាប់តំបន់អង្កេតស្រ្តី និងបុរស។
						
អត្រាឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គល = 		
						

៤០០

(៤០០ + ៤០៤ + ៤០៨)

ដែល ៖
៤០០=

អង្កេតកម្រិតបុគ្គលបានពេញលេញ

៤០១=	បុគ្គលមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមសម្ភាសន៏

៤០៣=	បុគ្គលដែលបានជ្រើសរ� ើសនិងក្រោយមក កំណត់ថាមិនមានលក្ខណ សម្បត្តគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីចូលរួមសម្ភាសន៏

៤០៤=

អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលបានជ្រើសរ� ើសបានបដិសេធ

៤០៨=

ការមិនឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត

៤០៧=

អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលបានជ្រើសរ� ើសមិនអាចទទួលការសម្ភាសន៏បាន

តារាង ខ ១ ៖ អត្រាឆ្លើយតបតាមបុគ្គល និងតាមគ្រួសារ គិតតាមភេទ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និង
មនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣
តារាងអត្រាឆ្លើយតប

ស្រ្តី

កម្រិតគ្រួសារ
២០០

បានសម្ភាសន៏គ្រួសារ – បានជ្រើសរ� ើសបុគ្គលមួយនាក់សម្រាប់

២០១

២០៣

បុរស

១១៩៧

១៣៦៣

បានសម្ភាសន៏គ្រួសារ–មិនមានបុគ្គលណាម្នា ក់កនុងគ្រួ
្
សារមានលក្ខណ
សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីចូលរួមសម្ភាសន៏

១៣៥៤

១៥១៤

សម្ភាសន៏គ្រួសារមិនបានពេញលេញ

០

៣១

២០៤	គ្រួសារបានបដិសេធន៍

៩

៨

២០៥

ផ្ទះមិនមានម្ចា ស់នៅ/ផ្ទះនៅទំនេរ/ផ្ទះដែលត្រូវបានបោះបង់ចោល

២២

២៧

២០៦

ផ្ទះត្រូវបានរុះរ� ើ ឬកំទេចចោល

៣

២

២០៧

អ្នកតបសម្ភាសន៍កនុ្ងគ្រួសារមិនអាចទទួលការសម្ភាសន៏បាន

០

០

៦៥

៣០

២៦៥០

២៩៧៥

៩៧,២%

៩៧,៧%

១១២១

១២៥៥

០

០

០

០

				
				

២០៨

សម្ភាសន៏កម្រិតបុគ្គល

ការមិនឆ្លើយតបតាមគ្រួសារផ្សេងទ�ៀត

សរុប
*អត្រាឆ្លើយតបកម្រិតគ្រួសារ

កម្រិតបុគ្គល
៤០០

អង្កេតកម្រិតបុគ្គលបានពេញលេញ

៤០១	បុគ្គលមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមសម្ភាសន៏
៤០៣	បុគ្គលដែលបានជ្រើសរ� ើសនិងក្រោយមក កំណត់ថាមិនមានលក្ខណ

				

សម្បត្តគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីចូលរួមសម្ភាសន៏

៤០៤

អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលបានជ្រើសរ� ើសបានបដិសេធ

៧២

១០៥

៤០៧

អ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលបានជ្រើសរ� ើសមិនអាចទទួលការ សម្ភាសន៏បាន

០

០

៤០៨

ការមិនឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត

៤

៣

១១៩៧

១៣៦៣

**អត្រាឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គល

៩៣,៧%

៩២,១%

***អត្រាឆ្លើយតបសរុប

៩១,០%

៨៩,៩%

សរុប

*អត្រាឆ្លើយតបកម្រិតគ្រួសារ = ((200+201)/(200+201+203+204+208))*100
**អត្រាឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គល = (400/(400+404+408)*100
***អត្រាឆ្លើយតបរួម = អត្រាឆ្លើយតបកម្រិតគ្រួសារ* អត្រាឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គល
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្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

18

87

234

368

538

654

697

759

845

955

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.25

1

1.19047619

1.136363636

1.041666667

1.041666667

1

1

1.041666667

1

1

1

1.041666667

1

1

1

1

1

1

1

1.25

1

1

1

1

1

1.043478261

1.086956522

1.041666667

Household Non-Response Adjustment

នគរូបនីយកម្ម ៖ 1=ទីក្រុង 2=ជនបទ

13994

1

8389

1

12513

8362

1

11402

8316

1

1

8297

1

1

8164

1

11394

8072

1

1

8017

1

8651

7818

1

10293

7300

1

1

7286

1

1

852

4004

1

643

1

1

PSU

c

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Urbanization

6084

6015

5860

5732

5542

5369

5333

5315

5191

5067

4638

4485

4294

4151

3435

2945

2918

2663

2574

2271

1966

1736

1507

1432

1269

1233

1158

1122

1024

PSU

1.043478261

1.086956522

1.041666667

1.086956522

1

1

1.041666667

1.142857143

1.136363636

1.045454545

1.095238095

1.142857143

1

1

1

1.041666667

1

1.047619048

1

1.041666667

1

1.041666667

1

1.041666667

1.041666667

1.136363636

1.090909091

1.041666667

1.041666667

Household Non-Response Adjustment

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Urbanization

11808

11745

11272

11249

11194

11065

10972

10855

10686

10452

10396

9862

9608

9510

9436

9300

9219

9093

8956

8670

8237

7641

7538

7256

7136

6836

6776

6726

6546

PSU

1

1

1.041666667

1.041666667

1

1

1

1.086956522

1

1.086956522

1

1.041666667

1

1

1

1

1

1.043478261

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.041666667

1

Household Non-Response Adjustment

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Urbanization

14053

13874

13486

13422

13207

13151

13084

13001

12849

12779

12665

12600

12565

12505

12401

12361

12210

12107

12051

PSU

1.041666667

1

1.086956522

1

1

1.041666667

1

1.043478261

1.041666667

1

1

1

1

1

1

1.086956522

1

1

1

Household
Non-Response Adjustment

តារាង ខ ២ ៖ ការកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតបកម្រិតគ្រួសារសម្រាប់តំបន់អង្កេតស្រ្តី ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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8195

8215

8303

8320

8366

8434

8652

11384

11387

11397

11726

13347

9

35

193

342

442

586

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1.25

1.041667

1

1.086957

1.190476

1

1

1.190476

1

1.086957

1

1

1

1

1

1

1.041667

1

1

1

1.086957

1

1

1

1.086957

1

1

Household Non-Response Adjustment

នគរូបនីយកម្ម ៖ 1=ទីក្រុង 2=ជនបទ

774

8114

1

701

8055

1

2

7821

1

2

7352

1

614

7287

1

694

6384

1

2

6379

1

2

802

3316

1

410

1

1

PSU

c

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Urbanization

5909

5755

5583

5408

5352

5325

5277

5193

5189

4787

4532

4383

4233

3538

3159

2938

2768

2709

2492

2393

2073

1743

1730

1454

1284

1247

1240

1180

1154

1068

965

903

PSU

1

1.043478

1

1

1

1

1.086957

1.136364

1.095238

1.041667

1

1.041667

1

1

1

1

1.041667

1.043478

1

1.041667

1.136364

1.086957

1.142857

1.041667

1

1

1.041667

1

1

1

1

1.041667

Household Non-Response Adjustment

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Urbanization

11295

11257

11230

11152

10986

10889

10691

10503

10437

9904

9879

9812

9514

9437

9354

9239

9124

8975

8776

8422

8258

7663

7616

7482

7235

7088

6794

6733

6693

6657

6285

6059

PSU

1.086957

1

1.041667

1.086957

1

1.043478

1.090909

1

1.041667

1

1

1

1

1

1

1.105263

1.041667

1

1

1

1.041667

1.086957

1

1.041667

1

1.086957

1

1

1

1

1

1.041667

Household NonResponse Adjustment

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Urbanization

13970

13809

13482

13297

13263

13164

13120

13051

12946

12789

12778

12653

12576

12570

12531

12457

12367

12279

12122

12104

11980

11802

11322

PSU

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0416667

1

1

1.0416667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0416667

1

Household
Non-Response Adjustment

តារាង ខ ៣ ៖ ការកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតបកម្រិតគ្រួសារសម្រាប់តំបន់អង្កេតបុរសការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣

តារាង ខ ៤ ៖ កត្តាកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គលសម្រាប់តំបន់អង្កេតស្រ្តី ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សា
ល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣
នគរូបនីយកម្ម

ចំណាត់ថ្នាក់អាយុ

ការកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គល

១

១៣-១៧

១,០៤០៥១៩៤០១

១

១៨-២៤

១,០៥២៤៦៩៨៩៤

២

១៣-១៧

១,០៤០៨៦៤៧៤១

២

១៨-២៤

១,១១៣៣២៩០៧១

នគរូបនីយកម្ម ៖ 1=ទីក្រុង 2=ជនបទ

តារាង ខ ៥ ៖ កត្តាកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គលសម្រាប់តំបន់អង្កេតបុរស ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សា
ល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣
នគរូបនីយកម្ម

ចំណាត់ថ្នាក់អាយុ

ការកែសម្រួលការមិនឆ្លើយតបកម្រិតបុគ្គល

១

១៣-១៧

១,០៩១៧៤៧៨២

១

១៨-២៤

១,០៦១៥៤៤៦៨៤

២

១៣-១៧

១,០៥០០៨៧១០៩

២

១៨-២៤

១,១៥៣៩៩៧២៩១

នគរូបនីយកម្ម ៖ 1=ទីក្រុង 2=ជនបទ

ការកែសម្រួលក្រោយការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់
ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃដំណ�ើរការមេគុណ (ដំណាក់កាលទី ៣) ការកែសម្រួលត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្នុងគោលបំណង
កែសម្រួលមេគុណដ�ើម្បីឲ្យស្របនឹងចំណោលសត
្ថិ ិប្រជាជនឆ្នាំ ២០១១ របស់វ ិទ្យាស្ថានជាតិសត
្ថិ ិ ដែលបែងចែកតាមនគរូបនីយកម្ម

ក្រុមអាយុ (១៣-១៧ ឬ១៨-២៤) និងភេទ។

បម្រែបម្រួលទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីបង្កើតតារាងមេគុណ។ ឧបសម្ព័ន្ធតារាង

ខ ៦ និង ខ ៧ បង្ហាញពីកត្តាកែសម្រួលក្រោយការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់តំបន់អង្កេតស្រ្តី និងបុរស។

តារាង ខ ៦ ៖ ការកែសម្រួលសម្រាប់តំបន់អង្កេតស្រ្តី ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេង
នៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣
នគរូបនីយកម្ម

ចំណាត់ថ្នាក់អាយុ

១

១៣-១៧

១

សរុបគំរដែ
ូ លបាន

ជំរ�ឿន

ខ្នា ត

១២២,០៧៧

១៥១,១៤៥

១,២៣៨១១៦០០៤

១៨-២៤

១៧៣,១៦៤

២៨២,៣៣៥

១,៦៣០៤៤៨៥៥៨

២

១៣-១៧

៥៨៣,៩២៥

៦៥៨,៧៥៧

១,១២៨១៥២៩២១

២

១៨-២៤

៦៨០,៦៥៤

៧៣៩,៣៣៣

១,០៨៦២០៩៧៣៥

ធ្វើមេគុណ

តារាង ខ ៧ ៖ ការកែសម្រួលសម្រាប់តំបន់អង្កេតបុរស ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្ស
វ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣
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នគរូបនីយកម្ម

ចំណាត់ថ្នាក់អាយុ

១

១៣-១៧

១

សរុបគំរដែ
ូ លបាន

ជំរ�ឿន

ខ្នា ត

១២២,៥៨៩

១៤៦,៥៩៥

១,១៩៥៨២៤

១៨-២៤

១៣១,៦៤៦

២៤៤,៣៥៧

១,៨៥៦១៦៦

២

១៣-១៧

៦៤៨,៧១៦

៧២៥,៨៤២

១,១១៨៨៩១

២

១៨-២៤

៦៩៧,១៥៨

៧៤៨,៥៥១

១,០៧៣៧១៨

ធ្វើមេគុណ

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

មេគុណចុងក្រោយ
	មេគុណចុងក្រោយដែលកំណត់សម្រាប់ឯកតាឆ្លើយតបនីមួយៗ ត្រូវបានគណនាជាផលនៃ មេគុណគោលកត្តាកែសម្រួល

ិ គទាំ ងអស់
ការមិ នឆ្លើ យតប និ ងកត្តាកែសម្រួលក្រោយការធ្វើ ចំណាត់ ថ្នាក់ ។ មេគុ ណចុ ងក្រោយត្រូវបានប្រើប្រាស់ កនុ្ងការវភា

ដ�ើម្បីបង្កើតការប៉ា ន់ប្រមាណពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រជាជន។

ឥទ្ធិពលនៃមេគុណសំណាកគំរល�
ូ ើភាពច្បាស់លាស់នៃមេគុណអង្កេត
ភាពខុសគ្នានៃមេគុណគំរូ

អាចបង្កើនកម្រិតភាពលម្អៀងនៃសំណាកគំរស
ូ ម្រាប់ការប៉ា ន់ប្រមាណក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

នេះ និងធ្វើឲ្យមានភាពលម្អៀងនិយាមកាន់តែធំនៃការប៉ា ន់ប្រមាណទាំងនេះ។ កំណ�ើនវ៉ា រ្យ៉ង់ជាច្រើននៃការប៉ា ន់ប្រមាណក្នុងការ

សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ

អាស្រ័យល�ើកម្រិតប្រែប្រួលរបស់មេគុណសម្រាប់កម្រងសំណាកគំរូ

ដែលប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីបង្កើតការប៉ា ន់

ប្រមាណ។ កាលណាមេគុណកាន់តែមានបម្រែបម្រួល Meff កាន់តែមានតម្លៃធំ។ ប្រការសំខាន់ Meff គួរមានតម្លៃតូចជាង ២,០០។

ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ តារាង ខ ៨ និង ខ ៩ តម្លៃរបស់ Meff សម្រាប់ស្រ្តី និងបុរសត្រូវបានបង្ហាញ។ ប្រការនេះបង្ហាញថា បម្រែបម្រួល
នៃមេគុណសំណាកគំរូ បង្កើនបម្រែបម្រួលនៃការប៉ា ន់ប្រមាណ ដោយយោងទៅតាមកត្តា Meff ទាំងនេះ។ សម្រាប់ទិន្នន័យទាំងនេះ

តម្លៃរបស់ Meff បង្ហាញថា គេមិនចាំបាច់ព្យាយាមកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃបម្រែបម្រួលមេគុណសម្រាប់ការប៉ា ន់ប្រមាណទេ ដូចជា

ការតម្រឹមមេគុណជាដ�ើម។

តារាង ខ ៨ ៖ ឥទ្ធិពលមេគុណ
វ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣។

(Meff) ជារួមសម្រាប់ស្រ្តី - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្ស

N

Meff

១១៩៧

១,៣០៤៦៦

តារាង ខ ៩ ៖ ឥទ្ធិពលមេគុណ (Meff) ជារួមសម្រាប់បុរស - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យ
ក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣។
N

Meff

១២៥៥

១,៣៧០៩២

ការប៉ា ន់ប្រមាណភាពលម្អៀងនៃសំណាកគំរូ
ភាពលម្អៀងនៃការធ្វើសណា
ំ
កគំរស
ូ ម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសពី
តី្ អំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជា

ត្រូវបានគណនាសម្រាប់បម្រែបម្រួលដែលបានជ្រើសរ� ើសដែលចាត់ទុកថាជាសារប្រយោជន៏បឋម។ លទ្ធផលត្រូវបានបង្ហាញក្នុង

ឧបសម្ព័ន្ធ តារាង ខ ១៣ និង ខ ១៤ តាមភេទ។ តារាងទាំងនេះបង្ហាញពីតម្លៃស្ថិតិ (R) ភាពលម្អៀងស្តង់ដារ (SE) ចំនួនករណី

ដែលមិនបានកំណត់មេគុណ (N) ឥទ្ធិពលនៃការរ�ៀបចំ (DEFT) ភាពលម្អៀងស្តង់ដារដែលពាក់ព័ន្ធ (SE/R) និងកម្រិតដែលអាច
ជ�ឿបាន ៩៥% (R±1.96SE) សម្រាប់បម្រែបម្រួលនីមួយៗ។ គេបានចាត់ទុកថាឥទ្ធិពលនៃការរ�ៀបចំ មិនត្រូវបានកំណត់ឡ�ើយ

នៅពេលមានភាពលម្អៀងស្តង់ដារ ដោយគំរចៃដ
ូ
ន្យធម្មតាមានតម្លៃស្មើសន
ូ ្យ (នៅពេលដែលការប៉ា ន់ប្រមាណជិតស្មើ ០ ឬ ១)។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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តារាង

ខ

១0

៖

ភាពលម្អៀងនៃការធ្វើ គំរូសម្រាប់ គំរូបុ រស

មនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣

ការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ ជាតិ សតី្ពី អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ

ការរាប់
ចំនួន

សូចនាករ

មេគុណ

ប្រមាណ

៥៩៩

ឆ្នាំកាលពី ១២

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ភាគរយ

រ�ៀបចំ

លម្អៀង

៤,៤

(២,៥ ‑ ៦,៣)

០,៩៥៨៩

១,៣៤៨៦

០,២១៧៩៣១៨

៥១៨

៣,០

(១,០ ‑ ៥,០)

១,០០៥៥

១,៧៨៦៤

០,៣៣៥១៦៦៧

៥២២

៦,៤

(៣,៧ ‑ ៩,០)

១,៣២២

១,៥៣១២

០,២០៦៥៦២

៥៩៩

៣,៣

(១,៥ ‑ ៥,០)

០,៨៦៥៩

១,៥០៥១

០,២៦២៣៩៣

ឆ្នាំកាល

៥១៨

២,០

(០,៥ ‑ ៣,៤)

០,៧២៩៨

០,៤១០៩

០,៣៦៤៩

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

៥,៩

(៣,៣ ‑ ៨,៥)

១,៣០៣៩

១,៦០០៩

០,២២១

៥៩៨

២,៥

(០,៩ ‑ ៤,១)

០,៧៩៩

១,៥៨៧

០,៣១៩៦

៥១៩

១,១

(០ ‑ ២,៦)

០,៧៦១៤

២,៦៦៥៥

០,៦៩២១៨១៨

៥១៩

១,២

(០ ‑ ២,៨)

០,៧៦៨៧

២,៤៨២១

០,៦៤០៥៨៣៣

៥៩៥

០,៥

(០ ‑ ១,២)

០,៣៦១៨

១,៧៣៧៩

០,៧២៣៦

ឆ្នាំកាល

៥១៣

០,២

(០ ‑ ០,៥)

០,១៨២៦

០,៩៣៩២

០,៩១៣

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥១៣

០,៧

(០ ‑ ១,៥)

០,៤១៤២

១,២៨៣២

០,៥៩១៧១៤៣

១៣ ដល់ ១៧
ខែមុន

១៣ ដល់ ១៧

ប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្

ពី ១២ ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

ការប៉ុនប៉ង

រួមភេទដោយបង្ខំ

១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំកាលពី ១២
ខែមុន

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
រាយការណ៍ពីការ
ទទួលរង

ការរួមភេទ

ដោយមានសម្ពា ធ
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ឥទ្ធិពល

៩៥%

ក្រុមអាយុ

រាយការណ៍ពី

ការទទួលរង

ស្តង់ដារ

នៃការ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ពី

លម្អៀង
គិតជា

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ការទទួលរងការ

កម្រិត

ជ�ឿជាក់

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

ផ្លូវភេទពីកុមារភា

ភាគរយ
ប៉ា ន់

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ការរ ំលោភបំពាន

ភាព

ដែលមិន

១៣ ដល់ ១៧
ពី ១២ ខែមុន

បានធ្វើ

និ ង

ភាព

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៥៩៧

១,៥

(០,៣ ‑ ២,៨)

០,៦៤៧៦

១,៦៩៤៨

០,៤៣១៧៣៣៣

១៧ ឆ្នាំកាល

៥១៧

០,៣

(០ ‑ ០,៨)

០,២៣៨៣

០,៨៧៦៥

០,៧៩៤៣៣៣៣

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥១៧

០,៣

(០ ‑ ០,៨)

០,២៣៨៣

០,៨៧៦៥

០,៧៩៤៣៣៣៣

៥៩៩

១,៥

(០,៣ ‑ ២,៨)

០,៦៤៥៩

១,៦៤៣២

០,៤៣០៦

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
រាយការណ៍ពីការ
ទទួលរង

ការរួមភេទ

ដោយបង្ខំផលូវកាយ
្

១៣ ដល់

ពី ១២ ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ពីការ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

រួមភេទបាន

១៣ ដល់ ១៧

ទទួលរងការ

សម្រេចដោយ

ឆ្នាំកាលពី ១២

៥២២

០,៣

(០ ‑ ០,៨)

០,២៣៦៤

០,៨៧៧៩

០,៧៨៨

ផ្លូវកាយ ឬដោយ
មានសម្ពា ធ)

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

០,៨

(០ ‑ ១,៧)

០,៤៣៤៣

១,១៨៩៩

០,៥៤២៨៧៥

រាយការណ៍ពីការ

១៨ ដល់

២៧

៦១,១

(៣៩,៣ ‑ ៨៣)

១១,០២៥១

១,៣៣០២

០,១៨០៤៤៣៥

១៧ ឆ្នាំកាល

NA

NA

NA

NA

NA

NA

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៣១

៥១,៩

(៣១,១‑៧២,៦)

១០,4784

១,៣១៩៤

០,២០១៨៩៦

៥៩៥

៥,៨

(៣,៣ ‑ ៨,៣)

១,២៥៦៤

១,៧២៦៨

០,២១៦៦២០៧

១៧ ឆ្នាំកាល

៥២២

៥,០

(២,៩ ‑ ៧,១)

១,០៦៩៨

១,២៥៩៩

០,២១៣៩៦

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

៩,១

(៥,៨ ‑ ១២,៣)

១,៦៣១៦

១,៦៨២៩

០,១៧៩២៩៦៧

បង្ខំ (ដោយបង្ខំ

ទទួលរងការ

រ ំលោភបំពាន
ផ្វភេទ
លូ
ល�ើកដំបង
ូ

ក្ងករណ
ីដែល
នុ
ជនបង្កមានអាយុ

យ៉ា ងហោចណាស់
៥ ឆ្នាំ ចាស់ជាង

រាយការណ៍ពីការ
មានអារម្មណ៍
ក្រៀមក្រំ

ដោយសារតែ
នរណាម្នា ក់
និយាយ

ឬសរសេរពី

រ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទ
ពីពួកគេ

ខែមុន

២៤ ឆ្នាំ មុន

អាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់

ពី ១២ ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

១៣ ដល់

ពី ១២ ខែមុន

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ភាពលម្អៀងនៃការធ្វើគំរស
ូ ម្រាប់គំរសូ ្រ្តី ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ

២០១៣ (ត)

ការរាប់
ចំនួន

សូចនាករ
រាយការណ៍ពី

ការរងការបង្ខំពី
នរណាម្នា ក់ឲ្យ
ម�ើលរូបភាព

ួ ភេទ
ឬវ ីដេអូរម

ប្រឆាំងនឹងឆន្ទះ
របស់ពួកគេ

ភាគរយ

មេគុណ

ប្រមាណ

ប៉ា ន់

ជ�ឿជាក់
៩៥%

ភាគរយ

គិតជា

នៃការ
រ�ៀបចំ

លម្អៀង

៥៩៩

០,៣

(០ ‑ ០,៨)

០,២៦៩៦

១,៦០៨៤

០,៨៩៨៦៦៦៧

ឆ្នាំកាលពី ១២

៥២១

០,២

(០ ‑ ០,៦)

០,១៧៥២

០,៦៧៣៧

០,៨៧៦

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

១,៩

(០,២ ‑ ៣,៥)

០,៨៤០៥

២,០២៦១

០,៤៤២៣៦៨៤

៥៩៩

០,០

០

‑

‑

‑

ឆ្នាំកាល

៥២២

០,០

០

‑

‑

‑

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

០,០

០

‑

‑

‑

២៧

៧៣,៦

៨,៣០៦៧

០,៩២៣៧

០,១១២៨៦២៨

១២

៤៧,៦

១៨,០៣១២

១,៤៣៣៩

០,៣៧៨៨០៦៧

៣១

៥៤,១

១០,៥១៩៣

១,៣៣៦៨

០,១៩៤៤៤១៨

២៧

៣៨,៩

៩,៨២៩៣

១,០៥៧២

០,២៥២៦៨១២

NA

NA

NA

NA

NA

៣១

៣៩,១

១១,១២៣៨

១,៥៥៩១

០,២៨៤៤៩៦២

ក្រុមអាយុ
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧
ខែមុន

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
រាយការណ៍ពី

១៣ ដល់ ១៧

ប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្

ពី ១២ ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

រាយការណ៍

ពីការទទួលរង
ការប៉ុនប៉ង

រួមភេទដោយ
បង្ខំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំកាលពី ១២
ខែមុន

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ពីការ

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ស្វែងរកសេវានៅ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

រ ំលោភបំពាន

១៣ ដល់ ១៧

ពេលក�ើតមានការ
ផ្លូវភេទ
ក្នុងចំណោម

ឆ្នាំកាលពី ១២

បានធ្វើ

កម្រិត

លម្អៀង

ដែលមិន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

ការទទួលរងការ

ភាព

(៥៧,១

‑ ៩០,១)
(១១,៨

‑ ៨៣,៣)
(៣៣,២

‑ ៧៥,០)
(១៩,៤

‑ ៥៨,៤)

NA

ស្តង់ដារ

ឥទ្ធិពល

ភាព

ខែមុន

អ្នកដែលទទួលរង
ការរ ំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទយ៉ា ង
ហោចណាស់

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

(១៧,០

‑ ៦១,១)

មួយករណី
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ថា

ពួកគេបានប្រាប់

នរណាម្នា ក់ពីការ
ទទួលរងការ

រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំកាលពី ១២

២៧

៥០,៦

NA

NA

៣១

៥៤,១

៥៩៩

១,៦

៥២២

(៣២,៤

៩,២០៨២

០,៨៨២

០,១៨១៩៨០២

NA

NA

NA

១១,៣៦៩៣

១,៥៦១៧

០,២១០១៥៣៤

(០,១‑៣,១)

០,៧៦៤៥

២,២៣៣៧

០,៤៧៧៨១២៥

០,៩

(០‑១,៧)

០,៤៤៥

១,២០០៣

០,៤៩៤៤៤៤៤

៥២២

០,៩

(០‑១,៧)

០,៤៤៥

១,២០០៣

០,៤៩៤៤៤៤៤

៥៩៩

៥២,៧

២,៧៥៤១

១,៨១៩៤

០,០៥២២៦

៥២២

១៥,៣

១,៨១

១,៣១៧៩

០,១១៨៣០០៧

៥២២

៦១,១

២,៥៧៥៥

១,៤៥៣៤

០,០៤២១៥២២

៥៩៩

៤៥,៦

២,៨៧០១

១,៩៨៥៧

០,០៦២៩៤០៨

៥២២

៨,៨

(៦,០ - ១១,៧) ១,៤៥៥៣

១,៣៦៧៩

០,១៦៥៣៧៥

៥២២

៥២,០

១,៦៣៨៩

០,០៥៣៨៨៤៦

‑ ៦៨,៩)

NA

ខែមុន

ក្នុងករណីដែល
ក�ើតមានការរ ំលោភ
បំពានផ្លូវភេទ

យ៉ា ងហោចណាស់
មួយករណី

រាយការណ៍ថា

បានទទួលប្រាក់

អាហារ អំណោយ

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧

ឬការជួយទំនុក

ឆ្នាំកាលពី ១២

ជាថ្នូរនឹងការរួមភេទ
ឬធ្វើសកម្មភាព

១៣ ដល់

បម្រុងផ្សេងទ�ៀត

ផ្លូវភេទផ្សេងទ�ៀត

ខែមុន

១៧ ឆ្នាំ

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
រាយការណ៍

ពីការទទួលរង
អំព�ើហិង្សាផ្លូវ

១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំកាលពី ១២
ខែមុន

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ពី

ការទទួលរងអំព�ើ
ហិង្សាផ្លូវកាយ
ពីឪពុក/ម្តា យ
ឬអ្នកថែទាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំកាលពី ១២
ខែមុន

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

(៣១,៦

‑ ៧៦,៧)

(៤៧,២‑
៥៨,១)

(១១,៧ ‑
១៨,៩)

(៥៥,៩‑៦៦,២)
(៣៩,៩

- ៥១,៣)

(៤៦,៥

- ៥៧,៦)

២,៨០២

241

័ ក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ
ភាពលម្អៀងនៃការធ្វើ គំរស
ូ ម្រាប់ គំរសូ ្រ្តី ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ ជាតិ សតីពី
្ អំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ និ ងមនុ ស្សវយ

២០១៣ (ត)

ការរាប់
ចំនួន

សូចនាករ
រាយការណ៍

ពីការទទួលរង
អំព�ើហិង្សា
ផ្លូវកាយពី
សមាជិក

សហគមន៍

រាយការណ៍

ពីការទទួលរង
អំព�ើហិង្សា

ផ្លូវកាយពីដៃគូ
ស្និទ្ធស្នាល

រាយការណ៍ពី

ការស្វែងរកសេវា

នៅពេលក�ើតមាន
អំព�ើហិង្សាផ្លូវ

កាយ ក្នុងចំណោម
អ្នកដែលទទួលរង
អំព�ើហិង្សាផ្លូវ

កាយ យា៉ ងហោច

ណាស់មួយករណី
រាយការណ៍ថា

ពួកគេបានប្រាប់
នរណាម្នា ក់ពី

ករណីក�ើតមាន

ិ សាផ្លូវកាយ
អំព�ើហង្
ក្នុងករណីដែល
ក�ើតមានអំព�ើ
ហិង្សាផ្លូវកាយ

យ៉ា ងហោចណាស់

ភាព

ដែលមិន

ភាគរយ

មេគុណ

ប្រមាណ

៥៩៩

២៨,៩

ឆ្នាំកាលពី ១២

៥២២

៧,៩

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៥២២

៣០,៧

៥៩៩

ឆ្នាំកាល

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

ក្រុមអាយុ
១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧
ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧
ពី ១២ ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំកាលពី ១២

បានធ្វើ

ប៉ា ន់

កម្រិត

ជ�ឿជាក់

លម្អៀង
ស្តង់ដារ

ឥទ្ធិពល

គិតជា

នៃការ
រ�ៀបចំ

លម្អៀង

២,៧១៦៨

២,១៤៦៨

០,០៩៤០០៦៩

១,២៥៦៤

១,១២៤៣

០,១៥៩០៣៨

(២៥,៩
- ៣៥,៥)

២,៤០១

១,៤១១៥

០,០៧៨២០៨៥

២,០

(០,៤ - ៣,៥)

០,៧៧៣១

១,៨៥៤៥

០,៣៨៦៥៥

៥២២

០,១

(០ - ០,៤)

០,១៤២៤

០,៧៤៤៨

១,៤២៤

៥៣

1,៣

(០ - ៣,៩)

១,២៩៦៥

០,៦៧៩៤

០,៩៩៧៣

៣១១

៣១,១

៣,៣០៨១

១,៥៨២១

០,១០៦៣៦៩៨

NA

NA

NA

NA

NA

៣០៩

២២,៨

២,៩៥១១

១,៥២៥

០,១២៩៤៣៤២

៣១១

៥៤,៨

៣,៣០៩៣

១,៣៧០៤

០,០៦០៣៨៨៧

NA

NA

NA

NA

NA

៣១០

៤២,៤

៣,៤៦៣៧

១,៥១៧៥

០,០៨១៦៩១

៩៥%

(២៣,៥

- ៣៤,៣)
(៥,៥

- ១០,៤)

(២៤,៦

- ៣៧,៧)
NA

ភាគរយ

ភាព

ខែមុន

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំកាលពី ១២

(១៦,៩

- ២៨,៦)
(៤៨,២

- ៦១,៣)
NA

ខែមុន

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

(៣៥,៦

- ៤៩,៣)

មូយករណី
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

តារាង ខ ១១ ៖ ភាពលម្អៀងនៃការធ្វើគំរស
ូ ម្រាប់គំរបុ
ូ រស ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យ
ក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣

ការរាប់
សូចនាករ

ភាគរយ

បានធ្វើ

ប្រមាណ

២៤ ឆ្នាំ មុន

៦១៣

៥,៦

(៣,៥ - ៧,៧)

១,០៥៩៦

១,៣០៦៧

០,១៨៩២១៤២៩

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំកាល
ពី ១២ ខែមុន

៦៣៩

០,១

(០ - ០,២)

០,០៥៩៧

០,៣៨៣៥

០,៥៩៧

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦៤២

៥,២

(៣,១ - ៧,៣)

១,០៥៣

១,៤៤០៨

០,២០២៥

៦០៥

៥,៥

(៣,៤ - ៧,៦)

១,០៦៨៩

១,៣២៨៧

០,១៩៤៣៤៥៤៥

១៧ ឆ្នាំកាល

៦៣០

០,១

(០ -០,២)

០,០៦០៤

០,៣៨២៣

០,៦០៤

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦៣៤

៥,០

(២,៩ - ៧,០)

១,០៣៦៩

១,៤៣៥៨

០,២០៧៣៨

៦១៣

០,៥

(០ - ១,២)

០,៣៥៣៨

១,៦៦៤៩

០,៧០៧៦

ឆ្នាំកាលពី ១២

៦៤១

០,០

០

-

-

-

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦៤១

០,៣

(០ - ០,៨)

០,២៦៤៩

១,៧០៨

០,៨៨៣

៦១៣

០,៣

(០ - ០,៥)

០,១៧៤៥

១,០៥៤៦

០,៨៧២៥

៦៤១

០,០

០

-

-

-

៦៤១

០,០

០

-

-

-

ក្រុមអាយុ

ដែលមិន

១៨ ដល់

អាយុ ១៨ ឆ្នាំ
ផ្លូវភេទពីកុមារភាព

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
រាយការណ៍ពី

ការទទួលរងការ
ប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្

១៣ ដល់

ពី ១២ ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ពី
ការទទួលរង
ការប៉ុនប៉ង

រួមភេទដោយ
បង្ខំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧
ខែមុន

១៨ ដល់

២៤ ឆ្នាំ មុន

រាយការណ៍ពី
ការទទួលរង

ការរួមភេទដោយ
មានសម្ពា ធ

អាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់

១៧ ឆ្នាំកាល

ពី ១២ ខែមុន
១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

ប៉ា ន់

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

កម្រិត

លម្អៀង

ចំនួន

មេគុណ

ការរ ំលោភបំពាន

ភាព

ជ�ឿជាក់
៩៥%

ស្តង់ដារ
គិតជា

ភាគរយ

ឥទ្ធិពល

នៃការ
រ�ៀបចំ

ភាព

លម្អៀង
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១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ពីការ
ទទួលរង

ការរួមភេទ

ដោយបង្ខំផលូវកាយ
្

៦១២

០,០

០

-

-

-

១៧ ឆ្នាំកាល

៦៤១

០.០

០

-

-

-

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦៤១

០.៥

( ០ - ១.២)

០.៣៣៩៥

១.៥៥១១

០.៦៧៩

៦១៣

០.២

(០ - ០.៥)

០.១៧៤៥

១.០៥៤៦

០.៨៧២៥

៦៤២

០.០

០

-

-

-

៦៤២

០.៥

(០ - ១.១)

០.៣៣៩

១.៥៥១១

០.៦៧៨

៣៣

៧១.៨

៨.៦៣០៥

១.១៧៦៨

០.១២០២០១៩៥

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់

ពី ១២ ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ពីការ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

រួមភេទបាន

១៣ ដល់ ១៧

ទទួលរងការ

សម្រេចដោយ

ឆ្នាំកាលពី ១២

ផ្លូវកាយ ឬដោយ
មានសម្ពា ធ)

១៣ ដល់

រាយការណ៍ពីការ

១៨ ដល់

បង្ខំ (ដោយបង្ខំ

ទទួលរងការ

រ ំលោភបំពាន
ផ្វភេទ
លូ
ល�ើកដំបង
ូ

ខែមុន

១៧ ឆ្នាំ

២៤ ឆ្នាំ មុន

អាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់

(៥៤.៧

- ៨៨.៩)

ីដែល
ក្ងករណ
នុ
ជនបង្កមានអាយុ

១៧ ឆ្នាំកាល

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ពី ១២ ខែមុន

៥ ឆ្នាំ ចាស់ជាង

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

២៨

៥២.២

(៣០ - ៧៤.៥)

១១.២៤៥២

១.៣៦៨៤

០.២១៥៤២៥២៩

រាយការណ៍ពីការ

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៦០៧

៣.១

(១.៣ - ៥.០)

០.៩១៩៦

១.៦៩០៨

០.២៩៦៦៤៥១៦

១៧ ឆ្នាំកាល

៦៣៧

៣.២

(១.០ - ៥.៥)

១.១៤១៣

២.៦៥៧១

០.៣៥៦៦៥៦២៥

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦៣៨

៥.៥

(២.៨ - ៨.៣)

១.៣៨៩៦

២.៣៤៦៩

០.២៥២៦៥៤៥៥

៦១៣

១,៧

(០,៦ - ២,៨)

០,៥៥៤២

១,១២១៧

០,៣២៦

យ៉ា ងហោចណាស់

មានអារម្មណ៍

ក្រៀមក្រំ ដោយ
សារតែនរណា

ម្នា ក់និយាយ ឬ
សរសេរពី

រ�ឿងរ៉ា វផ្លូវភេទ
ពីពួកគេ

រាយការណ៍ពី

ការរងការបង្ខំ

ពីនរណាម្នា ក់ឲ្យ
ម�ើលរូបភាព ឬ

១៣ ដល់

ពី ១២ ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់

វ ីដេអូរម
ួ ភេទ

១៧ ឆ្នាំកាល

ពី ១២ ខែមុន

៦៤០

១,៤

(០,២ - ២,៦)

០,៦០៨៦

១,៦៩០២

០,៤៣៤៧១៤២៩

របស់ពួកគេ

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦៤០

៤,៣

(២,០ - ៦,៦)

១,១៧៥៥

២,១៣៦៥

០,២៧៣៣៧២០៩

ប្រឆាំងនឹងឆន្ទះ
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មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ភាពលម្អៀងនៃការធ្វើគំរស
ូ ម្រាប់គំរបុ
ូ រស
២០១៣ (ត)

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

ការរាប់
ចំនួន

សូចនាករ

រាយការណ៍ពីការ
រងការបង្ខំឲ្យធ្វើ
តាមរូបភាព ឬ
វ ីដេអូរម
ួ ភេទ

ប្រឆាំងនឹងឆន្ទះ
របស់ពួកគេ

រាយការណ៍ពី

ការទទួលរងការ
រ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទច្រើនជាង
មួយករណី

ក្នុងចំណោមអ្នក
ដែលទទួលរងការ
រ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទយ៉ា ងហោច
ណាស់មួយករណី
រាយការណ៍ពីការ
ស្វែងរកសេវានៅ

ពេលក�ើតមានការ

មេគុណ

ប្រមាណ

៦១៣

ឆ្នាំកាលពី ១២

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

លម្អៀង
ស្តង់ដារ

ឥទ្ធិពល

៩៥%

គិតជា

ភាគរយ

នៃការ
រ�ៀបចំ

លម្អៀង

០,៣

(០ - ០,៧)

០,១៧៨៨

០,៦៤០៧

-

៦៣៩

០,០

០

-

-

-

៦៣៩

០,២

(០ - ០,៥)

០,១៦០៥

០,៧៤៣១

០,៨០២៥

៣៥

៨៧,២

(៧៦,៨ - ៩៧,៦)

៥,២៣៨៨

០,៨៣៥៤

០,០៦០០៧៧៩៨

ឆ្នាំកាល

១

០,០

០

-

-

-

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៣២

៨១,៨

(៦៧,៤ - ៩៦,២)

៧,២៨៦៣

១,១០៤៩

០,០៨៩០៧៤៥៧

៣៥

៥,៧

(0 - ១៣,៨)

៤,១៣១

១,០៨៨៤

#REF!

NA

NA

NA

NA

NA

NA

៣២

៥,១

(០ - ១៤,៩)

៤,៩៥៥៥

១,៥៨៤៩

#REF!

ក្រុមអាយុ

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧
ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧
ពី ១២ ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧

រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

១៣ ដល់

មួយករណី

កម្រិត

ជ�ឿជាក់

ឆ្នាំកាលពី ១២

យ៉ា ងហោចណាស់

ភាគរយ
ប៉ា ន់

រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ក្នុងចំណោមអ្នក
ដែលទទួលរងការ

ភាព

ដែលមិន
បានធ្វើ

និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ

ភាព

ខែមុន

១៧ ឆ្នាំ

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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រាយការណ៍ថា

ពួកគេបានប្រាប់

នរណាម្នា ក់ពីការ

ទទួលរងការរ ំលោភ
បំពានផ្លូវភេទ

ក្នុងករណីដែលក�ើត
មានការរ ំលោភ
បំពានផ្លូវភេទ

យ៉ា ងហោចណាស់
មួយករណី

រាយការណ៍ថា

បានទទួលប្រាក់

អាហារ អំណោយ
ឬការជួយទំនុក

បម្រុងផ្សេងទ�ៀត

ជាថ្នូរនឹងការរួមភេទ
ឬធ្វើសកម្មភាព
ផ្លូវភេទ
ផ្សេងទ�ៀត

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៣៥

២០,៦

(៥,៤ - ៣៥,៨)

៧,៦៨៩៥

១,២២៨៥

០,៧២៤៧៣៦៨៤

NA

NA

NA

NA

NA

NA

៣២

០,០

០

-

-

-

៦១៤

០,១

(០ - ០,៤)

០,១១៧៥

០,៧១៩៤

១,១៧៥

ឆ្នាំកាលពី ១២

៦៤១

០,១

(០ - ០,៣)

០,០៨៨៥

០,៥៦៩២

០,៨៨៥

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦៤១

០,១

(០ - ០,៣)

០,០៨៨៥

០,៥៦៩២

០,៨៨៥

៦១៣

៥៤,២

(៤៩,៤ - ៥៩,០)

២,៤៣០៤

១,៤៥៦៤

០,០៤៤៨៤១៣៣

ឆ្នាំកាលពី ១២

៦៤២

១២,៥

(៩,២ - ១៥,៨)

១,៦៥៣៧

១,៦០២៥

០,១៣២២៩៦

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦៤២

៥៨,២

(៥៣,១-៦៣,៣)

២,៥៨៥៤

១,៧៦១

០,០៤៤៤២២៦៨

៦១២

៤៥,៣

(៤០,១ - ៥០,៥)

២,៦២៨៩

១,៧០៤៤

០,០៥៨០៣៣១១

ឆ្នាំកាលពី ១២

៦៤២

៨,៤

(៥,៨ - ១១,០)

១,៣០១១

១,៤០៩

០,១៥៤៨៩២៨៦

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦៤២

៥០,៦

(៤៥,៥ - ៥៥,៨)

២,៦០៥២

១,៧៤០៥

០,០៥១៤៨៦១៧

៦១៣

២៣,៩

(១៩,០ - ២៨,៩)

២,៤៩៧៧

២,០៩៦៧

០,១០៤៥០៦២៨

ឆ្នាំកាលពី ១២

៦៤២

៧,០

(៤,២ - ៩,៨)

១,៣៩៨៩

១,៩៣២១

០,១៩៩៨៤២៨៦

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៦៤២

២៧,៦

(២២,៨- ៣២,៣)

២,៣៩៨៩

១,៨៤៧៩

០,០៨៦៩១៦៦៧

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំកាលពី ១២
ខែមុន

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧
ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
រាយការណ៍ពី

ការទទួលរងអំព�ើ
ហិង្សាផ្លូវកាយ

១៣ ដល់ ១៧
ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ពី

ការទទួលរងអំព�ើ
ហិង្សាផ្លូវកាយ
ពីឪពុក/ម្តា យ
ឬអ្នកថែទាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧
ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ពីការ

ទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សា
ផ្លូវកាយ ពីសមាជិក
សហគមន៍
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មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧
ខែមុន

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ភាពលម្អៀងនៃការធ្វើគរំ ស
ូ ម្រាប់គរំ បុ
ូ រស ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសពី
តី្ អំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣

(ត)

ការរាប់
ចំនួន

សូចនាករ

ប្រមាណ

៦១៣

ឆ្នាំកាលពី ១២

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

១៣ ដល់ ១៧

ពេលក�ើតមានអំព�ើ
ហិង្សាផ្វកាយ
លូ

ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧

បានធ្វើ

កម្រិត

មេគុណ

ក្រុមអាយុ

ផ្លូវកាយពីដៃគូ
ស្និទ្ធស្នាល

ស្វែងរកសេវានៅ

ភាគរយ

ជ�ឿជាក់

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ពីការ

ដែលមិន

ប៉ា ន់

រាយការណ៍ពីការ

ទទួលរងអំព�ើហិង្សា

ភាព

លម្អៀង
ស្តង់ដារ

ឥទ្ធិពល

៩៥%

គិតជា

ភាគរយ

នៃការ

ភាព

រ�ៀបចំ

លម្អៀង

០,៧

(០ - ១,៦)

០,៤៥៧២

១,៧៦៥

០,៦៥៣១៤២៨៦

៦៤២

០,៥

(០ - ១,០)

០,២៥៦៧

០,៨៩៤១

០,៥១៣៤

៤៣

៩,៨

(០ - ២៣,៤)

០,៨៦៧៥

២,២៤១២

០,៧០០៧៦៥៣

៣៣៣

១៣,៥

(៩,៤ - ១៧,៥)

២,០៤២៩

១,១៨៧

០,១៥១៣២៥៩៣

ក្ងចំ
នុ ណោមអ្នក
ដែលទទួលរង

ឆ្នាំកាល

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ពី ១២ ខែមុន

យ៉ា ងហោចណាស់

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៣៧៦

១២,៤

(៨,៣ - ១៦,៥)

២,០៦៨៣

១,៤៧៨៦

០,១៦៦៧៩៨៣៩

រាយការណ៍ថា

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

៣៣៣

៣៥,៦

៣,១៦៦៨

១,៤៥១៩

០,០៨៨៩៥៥០៦

ឆ្នាំកាលពី ១២

NA

NA

NA

NA

NA

NA

១៣ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ

៣៧៧

៣០,៤

(២៤,៦ - ៣៦,២)

២,៩២៥៨

១,៥២

០,០៩៦២៤៣៤២

៦០៩

២៥,០

(២០,៦ - ២,៩៤) ១,៩៨៧៥៥

១,៤៩៩១

០,០៧៩៥០២

៦៤២

៩,៦

(៦,៨ - ១២,៤)

១,៤០១២

១,៤៤៨១

០,១៤៥៩៥៨៣៣

៦៤០

២៧,៣

(២៣,០ - ៣១,៦)

២,១៧១៥

១,៥១៦៧

០,០៧៩៥៤២១២

អំព�ើហង្
ិ សាផ្វកាយ
លូ
មួយករណី

ពួកគេបានប្រាប់

នរណាម្នា ក់ពីករណី
ក�ើតមានអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវកាយ

ក្នុងករណីដែលក�ើត
មានអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវ
កាយយ៉ា ងហោច

ណាស់មូយករណី

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
១៣ ដល់ ១៧

មុនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
បានទទួលរងអំព�ើ
ហិង្សាផ្លូវចិត្តពី
ឪពុក/ម្តា យ ឬ
អ្នកថែទាំ

- ៤១,៩)

ខែមុន

១៨ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ

រាយការណ៍ថា

(២៩,៤

១៣ ដល់ ១៧

ឆ្នាំកាលពី ១២
ខែមុន

១៣ ដល់
១៧ ឆ្នាំ

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ឧបសម្ព័ន្ធ គ ៖  វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព
បន្ថែមល�ើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះការស្រាវជ្រាវបែបគុ ណភាពត្រូវបានអនុ វត្តដ�ើ ម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននិ ងបង្កើ នការយល់ដឹងឲ្យ

ិ ណនៃការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ ជាតិ ស្ដីពីអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ
បានប្រស�ើ រនិ ងកាន់ តែស៊ី ជម្រៅពាក់ ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលរកឃ�ើ ញបែបបរមា

កុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេងនៅកម្ពុជា ដោយផ្តោ តសំខាន់ល�ើការបង្ហាញព័ត៌មានពីអំព�ើហិង្សា។ សមាសភាគបែបគុណភាពបាន

ដំណ�ើរការជាង ២ សប្ដា ហ៍ កាលពីខែវ ិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៣ និងមានគោលបំណងចំនួនបី ៖

• សំដៅកំណត់ឧបសគ្គ និងកត្តា ជំរញ
ុ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញព័ត៌មានពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវភេទចេញពីទស្សនៈ

		

របស់កុមារ និងយុវជន។

• សំដៅសិក្សាពីព្រំដែន និងទស្សនៈផ្ទា ល់ខលួ្នរបស់កុមារ និងយុវជនទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវភេទ។
• សំដៅវាយតម្លៃឥរ ិយាបថស្វែងរកជំនួយ និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់កុមារ និងយុវជនពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាន និងសេវា

		ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

វ ិធីសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង និងអនុវត្តដោយរួមបញ្ចូលឧបករណ៏ស្រាវជ្រាវ ដែលរ�ៀបចំជាពិសេស

ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងនិងដំណ�ើរការព្រមព្រៀង

បែបបរ ិមាណ។ វ ិធីសាស្រ្តនេះត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងផ្នែកនេះ។

និ ងផែនការឆ្លើ យតបដែលដកស្រង់ ពី ជំ ហាននៃការស្រាវជ្រាវ

ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព សំដៅទទួលបានការឆ្លើយតបបែបគុណភាពពីសំណាកគំរត
ូ ូចមួយរបស់កុមារនិងយុវជនដ�ើម្បី

បង្កើនទិន្នន័យបែបបរ ិមាណ ដោយផ្អែកល�ើលទ្ធភាព និងឆន្ទៈក្នុងការចូលរួម។ មានការកត់សម្គា ល់ជាលក្ខណៈទូទៅរបស់អ្នក

ចូលរួម ដូចជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ ឬទីក្រុង និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់សហគមន៏នៅក្នុងតំបន់នោះ។ ស្រុកនៅតាម

បណ្តាខេត្តចំនួន៤ (រួមមានខេត្តស�ៀមរាប កំពត ព្រៃវែង និងទីក្រុងភ្នំពេញ១៤) ត្រូវបានជ្រើសរ� ើសសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះ។
ក្រុមបុរសមកពីខេត្តផ្សេង និងក្រុមស្រ្តីមកពីខេត្តផ្សេងទ�ៀត ដែលប្រការនេះគឺដ�ើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពដែលជនរងគ្រោះដោយ
អំព�ើហិង្សា និងជនបង្កដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សានោះបានចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ។

ក្របខណ្ឌស្រាវជ្រាវរួមមួយ ត្រូវបានកែសម្រួលទៅតាមក្រុមអាយុផ្សេងៗគ្នា១៥ ដែលបែងចែកទៅតាមភេទ។ កិច្ចពិភាក្សា

ជាក្រុម (FGDs) រយៈពេលកន្លះថ្ងៃ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងជាមួយស្រ្តី និងបុរសអាយុចាប់ពី១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ ប្រកបដោយការចូលរួម។
សិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃពេញ ត្រូវបានសម្របសម្រួលជាមួយក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស អាយុចាប់ពី១៣ ដល់ ១៥ឆ្នាំ និងអាយុ
ចាប់ពី ១៦ ដល់១៧ ឆ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមានការចូលរួមខុសៗគ្នាជាច្រើន។

ក្រុមស្រាវជ្រាវពីរក្រុម ទទួលជំនួយពីការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់របស់អង្គការយូនីសេហ្វ និងតំណាងមកពីវ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ

ដ�ើម្បីកំណត់និងស្នើឲ្យមានអ្នកចូលរួម។ ដំណ�ើរការដដែលនៃការព្រមព្រៀងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបបរ ិមាណ

ដែលអាចទាក់ទងទៅឪពុកម្ដា យ និងទទួលបានការអនុញ្ញាតដ�ើម្បីសុំឲ្យកុមារចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវស្តីពីសុខភាព និងបទ
ពិ សោធន៍ របស់ កុមារ។ អ្នកចូ លរួមដែលមានអាយុល�ើ សពី ១៨ឆ្នាំ ត្រូវបានស្នើ ឲ្យចូ លរួមដោយផ្ទា ល់ ដោយមិ នចាំ បាច់ សុំការ

ិ ីសាស្រ្តនោះគឺ អ្នកស្រាវជ្រាវមិ នបានចុ ះសាកសួរពីគ្រួសារមួ យ
អនុ ញ្ញាតពីឪពុកម្តា យជាមុ នឡ�ើយ។ ភាពខុ សគ្នាចម្បងនៅក្នុងវធ

ទៅគ្រួសារមួ យទ�ៀតឡ�ើ យ ប៉ុន្តែបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមេឃុំ ប្រធានភូ មិនិង/ឬអ្នកតំ ណាងរបស់ គណៈកម្មា ធិ ការស្រ្តី និ ងកុ មារ
ផ្ដល់ជំនួយ ដ�ើម្បីកំណត់រកគ្រួសារសំខាន់ដែលត្រូវចុះទៅសាកសួរ។ ការជ្រើសរ� ើសអ្នកចូលរួមមិនផ្អែកល�ើដំណ�ើរការជ្រើសរ� ើស

ផ្ទុយទៅវ ិញអ្នកស្រាវជ្រាវមានគោលបំណងស្នើឲ្យមានអ្នកចូលរួមមកពីគ្រួសារដែលមានប្រវត្តិ
គ្រួសារខុសៗគ្នា។ឧទាហរណ៏ មានការល�ើកឡ�ើងពីបញ្
ហា កង្វល់ ក្នុងអំឡុងពេលប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័នស
្ធ ្ដីពីវ ិធីសាស្រ្ត
ដោយចៃដន្យទាំងស្រុងនោះទេ។

ដែលអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់កុមារមកពីភូមិជាក់លាក់ណាមួយ

ក្នុងការចូលរួមឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយជាមួយអង្គការមិន
មែនរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តោ តល�ើសទ
ិ ្ធិ ក្នុងករណីដែលការសន្មតនេះអាចមានហេតុផលថា ពួកគេបានស្វែងយល់ពីបញ្
ហា អំព�ើហង្
ិ សា និង

ការការពារបានច្រើន។ ហេតុដូចនេះហ�ើយ ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការទទួលរងអំព�ើហិង្សាដដែលៗ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមអ្នកស្រាវជ្រាវ
មានគោលបំណងស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមពីកុមារមួយចំនួនមកពីភូមិផ្សេងៗ ក្នុងឃុំដែលបានចូលរ�ៀនក្នុងសាលាជាច្រើន ធ្លាប់
១៣

ខេត្តដែលបានផ្ដល់អាទិភាពសម្រាប់ការជ្រើសរ� ើស គឺផ្អែកល�ើកិចព
្ច ិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ទោះបីជាការជ្រើសរ� ើសខេត្តទាំងនោះមិនមានគោលបំណ
ងគ្របដណ្តប់ល�ើលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងស្រុងក៏ដោយ ប៉ុន្តែខេត្តដែលបានកំណត់ទាំងនោះមានភាពខុសគ្នាផ្នែកបរ ិបទ ដ�ើម្បីបង្កើនឲ្យមានការចូលរួមយ៉ា ងច្រើនពីអ្នក
ចូលរួមផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៏ ខេត្តស�ៀមរាបត្រូវបានជ្រើសរ� ើសដោយសារតែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីរម
ួ ខេត្តនិងអត្រាខ្ពស់នៃវ ិស័យទេសចរណ៏ចំណែកខេត្តកំពត ឬ
ខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានជ្រើសរ� ើសដោយសារតែលក្ខណៈនៃតំបន់ជនបទនិងកម្រិតដ៏ខ្ពស់នៃភាពក្រីក្រ។

១៣
ការដាក់កុមារទៅក្នុងក្រុមដែលមានវ ័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក ជាពិសេសក្នុងបរ ិបទនៃការពិភាក្សា
	បញ្
ហា រស�ើប ដ�ើម្បីសម្រួលដល់កិចស
្ច ន្ទនាស្របតាមអាយុ។ បន្ថែមពីនេះ ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៏របស់កុមារ និងយុវជនអាចខុសគ្នាច្រើន និងអាចមានវ ិសមភាពខ្លា ំងរវាងកុមារ
អាយុ ១៣ឆ្នាំ និងកុមារអាយុ១៧ឆ្នាំ។ការបែងចែកអ្នកចូលរួមទៅក្នុងក្រុមអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមានបែបបទ និងជំហាននៃការសម្របសម្រួលកាន់តែ
ខុសគ្នាផងដែរ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

ិ ី អង្គការមិ នមែនរដ្ឋាភិ បាល ជាសិ ស្ស និ ងយុ វជនក្រៅសាលា និ ងដែលមានប្រវត្តិសេដ្ឋកិ ច្ច
និ ងមិ នធ្លាប់ បានចូ លរួមក្នុងកម្មវធ

គ្រួសារខុសៗគ្នា។ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ អ្នកស្រាវជ្រាវមានគោលបំណងស្នើឲ្យមានការចូលរួម
ពីអ្នកធ្វើ ការ អ្នករ�ៀនសូត្រ ឬអ្នកមិ នធ្វើ ការ/អ្នកមិ នរ�ៀនសូត្រ និ ងឪពុកម្ដា យ និ ងអ្នកមិ នមែនឪពុកម្ដា យ។ ល�ើ សពីនេះ
អ្នកស្រាវជ្រាវក៏ត្រូវធានាថាកូនរបស់អក
្ន ដឹកនាំកនុងមូ
្ លដ្ឋាន ដូចជា ប្រធានភូមិឬមេឃុំមិនត្រូវបានស្នើឲ្យចូលរួមឡ�ើយ (ហេតុដូច្នេះ

ព័ត៌មានលម្អិតពីខ្លឹមសារនៃការស្រាវជ្រាវនឹងមិនដឹងដល់អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានឡ�ើយ) ហ�ើយក៏មិនមានការចូលរួមពីបងប្អូនផងដែរ។

ស្ទើរតែនៅគ្រប់ស្រុកទាំងអស់ វត្តអារាមត្រូវបានចាត់ទុកជាកន្លែងសមស្របបំផុតសម្រាប់រ�ៀបចំសក្ខាសា
ិ
លា និងកិចព
្ច ិភាក្សា

ក្រុមគោលដៅព្រោះជាទូទៅ អ្នកចូលរួម និងឪពុកម្តា យរបស់ពួកគេមានជំន�ឿចិត្តខ្លា ំងល�ើព្រះសង្ឃនិងវត្តអារាម។ ជាទូទៅ វត្តមាន

ទីធ្លា ធំទូលាយដែលមានម្លប់ និងផ្ដល់ភាពឯកជន ខណៈដែលអ្នកផ្សេងទ�ៀតអាចម�ើលឃ�ើញអ្នកចូលរួមគ្រប់រប
ូ (ដូចជា ឪពុកម្ដា យ
្ អាចម�ើលឃ�ើញពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ)។ ក្នុងករណីភាគច្រើនវត្តអារាមផ្ដល់កន្លែងស
ឬអ្នកថែទាំ ដែលចង់តាមដានកូនរបស់ខលួន

មស្រប

ប៉ុន្តែវាក៏បង្កជាឧបសគ្គពីរផងដែរ

ដូចជា

ក្នុងករណីដែលមានការតម្រូវឲ្យទុកកន្លែងដែលបានផ្តល់សម្រាប់រ�ៀបចំកិច្ច
ប្រជុំនៅពេលក្រោយ ដែលប្រការនេះ មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពបត់បែនល�ើការកំណត់ម៉ោ ងសិក្សាល�ើសដោយសារតែអ្នកចូលរួម
មកយឺត និងនៅថ្ងៃមួយ ដែលសិស្សរ�ៀននៅសាលាក្បែរវត្តមិនចូលរ�ៀន ហ�ើយតែងតែរ ំខានដល់ភាពឯកជនរបស់ក្រុមដោយសារ

ការចង់ដឹងរបស់ពួកគេ។

សិក្ខាសាលាដែលមានការចូលរួម

កិចព
្ច ិភាក្សាក្រុមគោលដៅ

ស្រ្តី(អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ)

១៦

បុរស (អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ)

១៨

ស្រ្តី (អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៥ឆ្នាំ)

២២

ស្រ្តី (អាយុចាប់ពី ១៦ ដល់ ១៧ឆ្នាំ)

១៦

បុរស (អាយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ១៥ឆ្នាំ)

២៣

បុរស (អាយុចាប់ពី ១៦ ដល់ ១៧ឆ្នាំ)

២១

ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព សំដៅបញ្ចូលឲ្យមានអ្នកចូលរួមចំនួន១២០នាក់។ ទឹកជំនន់ បានរ ំខានដល់ការស្រាវជ្រាវយ៉ា ង

ហោចណាស់ ១ថ្ងៃ ដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកចូលរួមតិចជាងការរ ំពឹងទុក ហ�ើយទីតាំងក្នុងតំបន់ទីក្រុង បានបង្ហាញពីបញ្
ហា ប្រឈម

ជាពិសេសដោយសារតែការស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក
បែរជាមិនមក។

ហ�ើយអ្នកចូលរួមមួយចំនួនដែលបានសន្យាថាមក

សរុបទាំងអស់មានអ្នកចូលរួម ១១៧នាក់ ដោយក្នុងនោះមានស្រ្តីចំនួន ៥៥នាក់ និងបុរស ៦២ នាក់។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣
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ឯកសារយោង
១.

SPC ការសិក្សាស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពគ្រួសារនៅកោះសូឡូម៉ុង៖ ការសិក្សាពីអំព�ើហិង្សាល�ើស្រ្តី និងកុមារ ឆ្នាំ២០០៩

២.

NSO ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីសុខភាព និងប្រជាជនហ្វីលីពីន ឆ្នាំ២០០៨។ ការ ិយាល័យស្ថិតិជាតិ ៖ ទីក្រុងម៉ា នីល

៣.

Finkelhor, D. អេពីដេមីសាស្រ្តអន្តរជាតិនៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ។ ការរ ំលោភបំពាន និងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ល�ើ

	លេខាធិការដ្ឋាននៃសហគមន៍ប៉ា ស៊ីហ្វិក ៖ អូនីញ៉ារ៉ា

កុមារឆ្នាំ១៩៩៥។១៨ (៥) ៖ ទំព័រ ៤០៩-៤១៧។

៤.

Putnam, F., ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការស្រាវជ្រាវរយៈពេល១០ ឆ្នាំ ស្តីពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ

៥.

Willis, B. និង B. Levy ពេស្យាកម្មកុមារ ៖ បន្ទុកសុខភាពសកល តម្រូវការស្រាវជ្រាវ និងអន្តរាគមន៍។ Lancet ឆ្នាំ២០០២
៣៥៩ ៖ ទំព័រ ១៤១៧-១៤២២។

៦.

Long, S., ការការពារកុមារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគអេដស៍ ពីការរ ំលោភបំពាន ការធ្វើអាជីវកម្មអំព�ើហង្
ិ សា

កុមារ។ ទិន្នា នុប្បវត្តិនៃការស្រាវជ្រាវស្តីពីរោគចិត្តសាស្រ្តកុមារ និងមនុស្សជំទង់ ឆ្នាំ២០០៣ ៤២ (៣) ទំព័រ ២៦៩-៧៨។

និងការមិនយកចិត្តទុកដាក់កនុ្ងធនធានជំនួយបច្ចេកទេស និងជំនួយជំងឺអេដស៍ AIDSTAR-One, Task Order ១. ឆ្នាំ២០១១
USAID ៖ Arlington, VA។

៧.

Cluver, L., et al., ការរួមភេទជាការដោះដូរក្នុងចំណោមមនុស្សជំទង់ដែលកំព្រាឪពុកម្តា យដោយសារជំងឺអេដស៍ និងមនុស្ស

ជំទង់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺអេដស៍ ដែលសន្មតតាមរយៈការរ ំលោភបំពាន និងភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរ។ ទិន្នា នុប្បវត្តិ

ស្ដីពីជំងឺអេដស៍ ឆ្នាំ២០១១ ៥៨ ៖ ទំព័រ ៣៣៦-៣៤៣។
៨.

Krug, E.G., et al., របាយការណ៍ពិភពលោកស្ដីពីអំព�ើហិង្សា និងសុខភាព ឆ្នាំ២០០២ អង្គការសុខភាពពិភពលោក ៖ ទីក្រុង

៩.

Runyan, D., et al., ការរ ំលោភបំពានកុមារ និងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ល�ើកុមារពីឪពុកម្ដា យ និងអ្នកថែទាំផ្សេងទ�ៀត ក្នុង
របាយការណ៍ពិភពលោកស្ដីពីអំព�ើហិង្សា និងសុខភាព E.G Krug, et al., អ្នករ�ៀបរ�ៀង ឆ្នាំ២០០២ អង្គការសុខភាពពិភពលោក។

១០.

Pinheiro, P., របាយការណ៍ពិភពលោកស្ដីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ឆ្នាំ២០០៦ អង្គការសុខភាពពិភពលោក ៖ ទីក្រុងហ្សឺណែវ។

១១.

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ការប៉ា ន់ប្រមាណជាសកលស្ដីពីផលវ ិបាកសុខភាព ដោយសារអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងឯកសារ

ហ្សឺណែវ។

មូលដ្ឋាននៃការសិក្សាពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិ - ឆ្នាំ២០០៦ អង្គការសុខភាព

	ពិភពលោក។
១២.

អង្គការ UNICEF ការដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើកុមារនៅក្នុងផ្ទះ ៖ ភស្តុតាងបានពីបណ្តាប្រទេសដែលមានចំណូលទាប និងមធ្យម

ឆ្នាំ២០១០ អង្គការ UNICEF ៖ ទីក្រុង ញ៉ូវយក។

១៣. អង្គការសុខភាពពិភពលោក ការសិក្សាអន្តរប្រទេសស្ដីពីសុខភាពស្រ្តី និងអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារល�ើស្រ្តី ឆ្នាំ២០០៥ អង្គការ
សុខភាពពិភពលោក ៖ ទីក្រុងហ្សឺណែវ។

១៤.

Akmatov, M., ការរ ំលោភបំពានកុមារក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រទេសអន្តរកាលចំនួន ២៨-លទ្ធផលបានមកពី

១៥.

Jacobson, J.L. និង S.W. Jacobson, ផលប៉ះពាល់របស់ម្ដា យដែលពិសារគ្រឿងស្រវ ឹងមុនសម្រាលកូនល�ើការលូតលាស់

១៦.

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្រងសូចនាករចម្រុះ។ ទិន្នា នុប្បវត្តិអន្តរជាតិស្ដីពីអេពីដេមីសាស្រ្ត ឆ្នាំ២០១១ ៤០ ៖ ទំព័រ ២១៩-២២៧។

របស់កូន។ ការស្រាវជ្រាវស្តីពីគ្រឿងស្រវ ឹង និងសុខភាព ឆ្នាំ២០០២។

Repetti, R., S. Taylor និង T. Seeman គ្រួសារដែលមានហានិភ័យ ៖ បរ ិស្ថានសង្គមគ្រួសារ និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ

របស់កូន។ ព្រឹត្តិបត្រទាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្ត ឆ្នាំ២០០២ ១២៨(២) ៖ ទំព័រ ៣៣០-៦៦។

១៧. Felitti, V., et al., ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថានភាពសុខភាពមនុស្សពេញវ ័យ និងការរ ំលោភបំពានពីកុមារភាព និងភាពច្របូកច្របល់
្ ថ្នាំបង្កា ររបស់អាមេរ ិក ឆ្នាំ១៩៩៨ ១៤ (២៤៥-២៥៨)។
ក្នុងគ្រួសារ។ ទិន្នា នុប្បវត្តិសតីពី
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១៨.

Jewkes, R., P. Sen, និង C. Garcia-Moreno អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ក្នុងរបាយការណ៍ពិភពលោកស្ដីពីអំព�ើហិង្សា និងសុខភាព

១៩.

Chalk, R., A. Gibbons និង H. Scarupa ផ្នែកចម្រុះនៃការរ ំលោភបំពាន និងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ល�ើកុមារ៖ ការយល់ឃ�ើញ

E. Krug, et al., អ្នករ�ៀបរ�ៀង ឆ្នាំ២០០២ អង្គការសុខភាពពិភពលោក ៖ ទីក្រុងហ្សឺណែវ ទំព័រ ១៤៧-១៨២។

ថ្មីៗល�ើបញ្
ហា ចាស់កនុងសេចក
្
្ដីសង្ខេបការស្រាវជ្រាវស្តីពីនិន្នា ការកុមារ ឆ្នាំ ២០០២ និន្នា ការកុមារ ៖ រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន (ឌីស៊ី)។

២០.

Caspi, A., et al., តួនាទីសេណូទីបក្នុងវដ្ដនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារដែលត្រូវបានរ ំលោភបំពាន។ វ ិទ្យាសាស្រ្ត ឆ្នាំ២០០២-

២១.

ហា
Kendall-Tackett, K. និង J. Echenrode, ផលប៉ះពាល់នៃការមិនយកចិត្តទុកដាក់ល�ើលទ្ធផលសិក្សារបស់កុមារ និងបញ្

២៩៧ ៖ ទំព័រ ៨៥១-៤។

វ ិន័យ៖ ទស្សនវ ិស័យអភិវឌ្ឍន៍។ ការរ ំលោភបំពាន និងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ល�ើកុមារ ឆ្នាំ១៩៩៦ ២០ ៖ ទំព័រ ១៦១-៦៩។

២២. UNDESA ទស្សនៈប្រជាជនពិភពលោក ៖ ការកែសម្រួល ឆ្នាំ២០១២ CD-ROM Edition ឆ្នាំ២០១៣ អង្គការសហប្រជាជាតិ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចការសង្គម នាយកដ្ឋានប្រជាជន។

២៣. កម្មវ ិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជា ៖ សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស ឆ្នាំ២០១៣ (ដកស្រង់ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា
ឆ្នា២
ំ ០១៣) អាចរកបានពីគេហទំពរ័ ៖ http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/KHM.html
២៤.

UNDESA ទស្សនៈនគរូបនីយកម្មពិភពលោក ៖ ការកែសម្រួល ឆ្នា២
ំ ០១១ CD-ROM Edition ឆ្នា២
ំ ០១២ អង្គការសហប្រជាជាតិ

២៥.

ធនាគារពិភពលោក

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចការសង្គម នាយកដ្ឋានប្រជាជន។

សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោករបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ២០១៣

(ដកស្រង់ថ្ងៃទី

៣០

ខែសីហា

ឆ្នាំ២០១៣) ប្រភពចម្រុះដូចជា ៖ (១) នាយកដ្ឋានប្រជាជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ទស្សនៈប្រជាជនពិភពលោក
(២)

នាយកដ្ឋានស្ថិតិរ បស់ អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

របាយការណ៍

និ ង ស្ថិតិសំ ខា ន់ ៗស្តីពីប្រជា ជន

(ឆ្នាំខុសៗគ្នា)

(៣) របាយការណ៍ជំរ�ឿន និងឯកសារស្ថិតិបោះពុម្ពផ្សាយផ្សេងទ�ៀតពីការ ិយាល័យស្ថិតិជាតិ (៤) Eurostat ៖ ស្ថិតិប្រជាជន
(៥) លេខាធិការដ្ឋានសហគមន៍ប៉ា ស៊ីហ្វិក ៖ កម្មវ ិធីស្ថិតិ និងប្រជាសាស្រ្ត និង (៦) ការ ិយាល័យជំរ�ឿនសហរដ្ឋអាមេរ ិក ៖

មូលដ្ឋានទិន្នន័យអន្តរជាតិ។ អាចរកបានពីគេហទំព័រ ៖ http://data.worldbank.org/country/cambodia ។
២៦.

វ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ អង្កេតប្រជាសាស្រ្ត និងសុខភាពកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០។ វ ិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិឆ្នាំ ២០១០ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
៖ ទីក្រុងភ្នំពេញ។

២៧. ក្រសួងសុខាភិបាល/មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ស�ើស្បែក និងកាមរោគ ការប៉ា ន់ប្រមាណ និងចំណោល

	មេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍សតីពី
្ ស្ថានភាពមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦-២០១២។ ឆ្នាំ២០០៧ ក្រសួង
សុខាភិបាល និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ស�ើស្បែក និងកាមរោគ ៖ទីក្រុងភ្នំពេញ។
ស�ើស្បែក

និងកាមរោគ

របាយការណ៍ស្ដីពីការប្រើថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍/ថ្នាំ

២៨.

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍

២៩.

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា យុទ្ធសាស្រ្តជាតិគាំពារសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះ។ ឆ្នាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិបាល

	ពន្យារជីវ ិត ឆ្នាំ២០១២ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ស�ើស្បែក និងកាមរោគ ៖ ទីក្រុងភ្នំពេញ។
កម្ពុជា ៖ ទីក្រុងភ្នំពេញ។

៣០. រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា របាយការណ៍ស្តីពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហ្សវត្សរ ៍កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០។ ក្រសួងផែនការ ឆ្នាំ២០១០ ៖
ទីក្រុងភ្នំពេញ។

ិ ីសារមន្ទីរ ឆ្នាំ១៩៩៧ ៖
៣១. Nalty, B.C., សង្រ្គា មអាកាសល�ើប្រទេសវ�ៀតណាមខាងត្បូង។ ប្រវត្តិទ័ពអាកាស និ ងកម្មវធ
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី។

៣២. Sliwinski, M., របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម ៖ ការវ ិភាគប្រជាសាស្ត្រ (Une Analyse Demegraphique) ឆ្នាំ១៩៩៥ ៖
L’ Harmattan ។

៣៣. Owen, T. និង B. Kiernan ការទម្លា ក់គ្រាប់បែកល�ើប្រទេសកម្ពុជា។ The Walrus ឆ្នាំ២០០៦ ខែតុលា។
៣៤. Heuveline, P., ការវ ិភាគប្រជាសាស្រ្តស្តីពីមរណភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយបង្ខំ និងមរណភាព
H.EReed និង C.B Keely អ្នករ�ៀបរ�ៀង ឆ្នាំ២០០១ National Academy Press ៖ រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី។
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៣៥. Banister, J. និង P. Johnson, ក្រោយពេលសុបិនអាក្រក់៖ ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ និងប្រជាធិបតេយ្យ

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ៖ របបខ្មែរក្រហម អង្គការសហប្រជាជាតិ និងសហគមន៍អន្តរជាតិ B. Kiernan អ្នករ�ៀបរ�ៀង។ការសិក្សា
ស្តីពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សកលវ ិទ្យាល័យយែលឆ្នាំ១៩៩៣ ៖ New Haven។

៣៦. Shawcross, W., គុណជាតិនៃករុណាធម៌ ៖ ប្រទេសកម្ពុជា ការបំផលិច
្ បំផ្លា ញទាំងស្រុង និងមនសិការសម័យទំន�ើប ឆ្នា១
ំ ៩៨៥៖
លក្ខណវ ិនិចឆ័យ
្ ។

៣៧. ក្រសួងកិច្ចការនារ ី អំព�ើហិង្សាល�ើស្រ្តី ៖ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទិន្នន័យមូលដ្ឋានក្រសួងកិច្ចការនារ ី ឆ្នាំ២០០៥ រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ៖ទីក្រុងភ្នំពេញ។

៣៨. រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ ឆ្នាំ២០០៥ រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ៖ទីក្រុងភ្នំពេញ។

៣៩. ក្រសួងផែនការ ការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ ៍កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១ ក្រសួងផែនការ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៖
ទីក្រុងភ្នំពេញ។

៤០.

ក្រសួងកិចកា
្ច រនារ ី ផែនការនារ ីរតនៈទី៣ ផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្តរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ២០០៩-២០១៣ ក្រសួងកិចកា
្ច រនារ ី ឆ្នា២
ំ ០០៩

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៖ ទីក្រុងភ្នំពេញ។
និងកីឡា

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអាកប្បកិរ ិយាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់របស់យុវជនកម្ពុជា។

៤១.

ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន

៤២.

Miles, G. និង N. Thomas “កុំយកពងមាន់ទៅជល់នឹងថ្ម” សិទ្ធិកុមារ និងអំព�ើហិង្សាក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧។

ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា អង្គការ UNICEF និង UNESCO ឆ្នាំ ២០០៤ ៖ ទីក្រុងភ្នំពេញ។

៤៣. ECPAT-កម្ពុជា ស្ថិតិរម
ួ របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល៖ របាយការណ៍មូលដ្ឋានទិន្នន័យស្ដីពីការជួញដូរ និងការរ ំលោភ
	សេពសន្ថវៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩ ECPAT - កម្ពុជា ៖ ទីក្រុងភ្នំពេញ។
ECPAT-កម្ពុជា ស្ថិតិរម
ួ របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល៖ របាយការណ៍មូលដ្ឋានទិន្នន័យស្ដីពីការជួញដូរ និងការរ ំលោភ
	សេពសន្ថវៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៧-២០០៨ ECPAT-កម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៨ ៖ ទីក្រុងភ្នំពេញ។

៤៤.

៤៥.

Griffin, M. និង et al, ការចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវស្តីពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត៖ ត�ើមានភស្តុតាងពីការរងគ្រោះដែរ ឬទេ?

៤៦.

Du Mont, J. និង L. Stermac, ការស្រាវជ្រាវជាមួយស្រ្តីដែលទទួលរងការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទ៖ ការពិនិត្យល�ើការព្រមព្រៀង

J Trauma Stress ឆ្នាំ២០០៣ ១៦(៣) ៖ ទំព័រ ២២១-៧។

	ដោយទទួលបានព័ត៌មានជាមុន។ ទិន្នា នុប្បវត្តិរបស់ប្រជាជនកាណាដាស្ដីពីបញ្
ហា ផ្លូវភេទរបស់មនុស្ស ឆ្នាំ១៩៩៦។ ៥(៣) ៖
ទំព័រ ១៨៥-១៩១។

៤៧. Newman, E., E. Walker, និង A. Gefland ការប៉ា ន់ប្រមាណចំណាយផ្នែកសីលធម៌ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការស្រាវជ្រាវផ្ដោ ត
	ល�ើការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត។ Gen Hosp Psychiatry ឆ្នាំ១៩៩៩។ ២១ (៤) ៖ ទំព័រ ១៨៧-៩៦។
៤៨.

Walker, E. និង et al, ត�ើការសិក្សាស្តីពីការរងគ្រោះធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរងគ្រោះម្ដងទ�ៀតដែរ ឬទេ? Gen Hosp Psychiatry

៤៩.

Black,

៥០.

Jansen, H., “ការផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ល�ើស្ត្រី” អនុសាសន៍ផ្នែកសីលធម៌ និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវស្ដីពីអំព�ើហិង្សា

ឆ្នាំ១៩៩៧។ ១៩ (៦) ៖ ទំព័រ ៤០៣-១០។
M.

រវាងបុគ្គល។ជនរងគ្រោះអំព�ើហិង្សា ឆ្នាំ២០០៦។ ២១ (៤) ៖ ទំព័រ ៤៤៥-៥៩។

	ល�ើស្រ្តី

៖

ឆ្នាំ២០០៦។

៥១.
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និងអ្នកដទៃទ�ៀតអង្កេតតាមទូរស័ព្ទសតីពីប្រ
្
តិកម្មរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៍ទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងអំព�ើហិង្សា

ការបណ្ដុះបណ្ដា លស្តីពីការស្រាវជ្រាវស្តីពីសុខភាពបន្តពូជ/សុខភាពផ្លូវភេទ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក

Draucker, C., ការស្រាវជ្រាវស្តីពីផលប៉ះពាល់ផលូវចិ
្ ត្តនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទល�ើអក
្ន ចូលរួម។ Arch Psychiatr Nurs ឆ្នាំ១៩៩៩។

១៣ (៤) ៖ ទំព័រ ១៦១-៩។

របកគំហ�ើញនៃការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវស្ព
តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ំនា ២០១៣

៥២.

Jensen, T. និង et al, ការរាយការណ៍អំពីការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលអាចក�ើតមាន ៖ ការសិក្សាបែបគុណភាពស្ដីពី

ទស្សនៈរបស់កុមារ និងបរ ិបទសម្រាប់ការបញ្ចេ ញព័ត៌មាន។ ការមិនយកចិតទ
្ត ុកដាក់ចំពោះរ ំលោភបំពានល�ើកុមារឆ្នា២
ំ ០០៥។

២៩ (១២) ៖ ទំព័រ ១៣៩៥-៤១៣។

៥៣. Kessler, R.C., Barker, P.R., Colpe, L.J., Epstein, J.F., Gfroerer, J.C., Hiripi, E., Howes, M.J., Normand, S.L.T.,
Manderscheid, R.W., Walters, EE, Zaslavsky AM ការពិនិត្យល�ើជំងឺផលូ្វចិត្តធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅ។ Arch Gen

Psychiatry ឆ្នាំ២០០៣។ ៦០ (២) ៖ ទំព័រ ១៨៤-៩។
៥៤.

J. Prochaska, H.S., W. Max, Y. Shi, M. Ong ការសិក្សាស្តីពីសុពលភាពនៃកម្រិត K6 ជារង្វា ស់សម្រាប់វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្តកម្រិត
ស្រាល ដោយផ្អែកល�ើតម្រូវការ និងការប្រើប្រាស់សេវាព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។ Int. J. Methods Psychiatr. Res ឆ្នា២
ំ ០១២។

២១ (២) ៖ ទំព័រ ៨៨-៩៧។
៥៥.

Testa M, V.T.C., និង J Livingston, ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទពីកុមារភាព ការពេញចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនង និងការប្រថុយ

៥៦.

Cutajar MC, M.P., Ogloff JR, Thomass SD, Wells DLm Spataro J ការសិក្សាស្តីពីជំងឺផលូ្វចិត្តកនុងក្រុ
្
ម (cohort) កុមារ

	ប្រថានផ្លូវភេទក្នុងគំរសូ ្រ្តីសហគមន៍។ ទិន្នា នុប្បវត្តិនៃចិត្តវ ិជ្ជាពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺ ឆ្នាំ២០០៥។ ៧៣ (៦) ៖ ទំព័រ ១១១៦១១២៤។

	ដែលទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទរហូតដល់អាយុ ៤៣ ឆ្នាំ។ ការរ ំលោភបំពាន និងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ល�ើកុមារ
ឆ្នាំ២០១០ បោះពុម្ពជាអេឡិចត្រូនិក មុនពេលបោះពុម្ពជាស�ៀវភៅ (E-published ahead of print)។

្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងមនុស្សវ ័យក្មេង (VACS) ប្រទេសហៃទី របាយការណ៍សម្រាប់
៥៧. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី

គណៈកម្មា ធិការសម្របសម្រួលក្រុមគោលដៅដ�ើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិសតីពី
្ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

័ ក្មេង
និ ងមនុ ស្សវយ

ប្រទេសហៃទី

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំ ងឺ

(CDC)

ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ (INURED) ឆ្នាំ ២០១១។
៥៨.

ិ យាស្ថានអន្តរសាកលវទ្
ិ យាល័ យសម្រាប់ ការ
វទ្

អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានី ៖ លទ្ធផលរកឃ�ើញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ ២០០៩។ របាយការណ៍

សង្ខេបស្តីពីប្រេវ៉ាឡង់អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត បរ ិបទអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និងផលប៉ះពាល់ល�ើសុខភាព និង
ឥរ ិយាបថនៃការទទួលរងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព។ ទីក្រុង ដាអេសាឡឹមប្រទេសតង់ហ្សានី ៖ មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិ

សម្រាប់កុមារ ការ ិយាល័យប្រទេសតង់ហ្សានី ផ្នែកទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សា មជ្ឈមណ្ឌលជាតិទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងរបួសស្នាម

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺ និងសាកលវ ិទ្យាល័យវ ិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល និងវ ិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធ មូហ៊ិមប៊ីលី (Muhimbili
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