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្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

7

ព័ត៌មានអំពីការបោះពុម្ពផ្សាយ
អនុសាសន៍សម្រាប់គុណកថា
ិ កផ្នែ ក សុ ខ ភាពនៃអំ ព �ើ ហិង្សាល�ើ កុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រសួ ងកិ ច្ច
Fang, Xiangming បន្ទុ កសេដ្ឋកិ ច្ច ចំ ព ោះផលវ បា
ការនារ ី អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ២០១៥។
របកគំហ�ើញ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ គឺជាគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធ និងមិនតំណាងឲ្យគោលជំហរផ្លូវការ

របស់មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដ�ើម្បីកុមារទេ។

8

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមន័យ១
១. អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ៖
អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទត្រូវបានកំណត់និយមន័យថា គឺជាការរាប់បញ្ចូលនូវរាល់ទម្រង់នៃការរ ំលោភ បំពានផ្លូវភេទ និងការកេង

ប្រវ ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ។ ចំណុចនេះ គ្របដណ្តប់ទៅល�ើកម្រងនៃបទល្មើសមួយចំនួន រួមមានដូចជាសកម្មភាពរួមភេទបាន

សម្រេចដែលគ្មា នការយល់ព្រម (ឧ. ការរ ំលោភសេពសន្ថវៈ) ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដែលគ្មា នការយល់ព្រម ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្
បែបរ ំលោភបំពាន (ឧ. ការប៉ះពាល់ដែលគេ មិនចង់ឱ្យប៉ះពាល់) និងការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលពុំមានការប៉ះពាល់ (ឧ. ការ

ិ៍ ្ត
ប្រព្រឹត្តិអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវភេទ ដោយមានការគំរាម កំហែង ការបង្ហាញកេរភេទ
ការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទតាមរយៈពាក្យសម្តី)។ ចំណុច

នេះ ក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរ នូវការលួងលោម ឬការបង្ខិតបង្ខំកុមារឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទខុសច្បាប់ ឬសកម្មភាព

ផ្លូវភេទដែល បង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ចិតសា
្ត ស្រ្តរបស់កុមារ ការកេងប្រវ ័ញ្ចកុមារនៅក្នុងពេស្យាកម្ម ឬការអនុវត្តន៍ផ្សេងទ�ៀត ដែល
ខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទ ព្រមទាំងការកេងប្រវ ័ញ្ចកុមារនៅក្នុងការសម្តែង និងផលិតសម្ភារៈអាសអាភាស។ នៅក្នុងការ

អង្កេតនេះ មានការសាកសួរអំពី ការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទចំនួន ៤ប្រភេទ និងការកេងប្រវ ័ញ្ចផ្លូវភេទចំនួន៤ប្រភទ ដែល
មានជាអាទិ៍ៈ

១.១ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ៖
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ត្រូវបានកំណត់និយមន័យ ដូចខាងក្រោម ៖
១.១.១ ការប៉ះពាល់ផ្លូវភេទដែលគេមិនប្រាថ្នា ៖ ប្រសិនប�ើមានបុរស ឬស្ត្រីណាម្នា ក់ ធ្លាប់ប៉ះពាល់អ្នកតបសម្ភាសន៍

		

		

ក្នុងន័យផ្វភេទ
ដោយគ្មា នការអនុញ្ញាតពីពួកគេប៉ុន្តែបគ
ុ ល
្គ នោះមិនបានព្យាយាមនិងបងអ
ខំ្ ក
្ន ផល
្ត ច
់ ម្លើយឱ្យរួមភេទ
លូ
ក្នុងទម្រង់ ណាមួយឡ�ើយ។

១.១.២ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដែលគេមិនប្រាថ្នា ៖ ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់ធ្លាប់ព្យាយាមរួមភេទជាមួយអ្នកតបសម្ភាសន៍

		

ក្នុងទម្រង់ណាមួយ ដោយគ្មា ន ការអនុញ្ញាតពីពួកគេ ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេច។

១.១.៣ ការរួមភេទដោយបង្ខំល�រា
ើ ងកាយ ៖ ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់ធ្លាបបង
់ ខំល�
្ រា
ើ ងកាយរបស់អក
្ន តបសម្ភាសន៍ ឱ្យរួមភេទ

		

ក្នុងទម្រង់ណាមួយ ទោះបីជាអ្នកតបសម្ភាសន៍បានប្រឆាំងតបត ឬមិនបានប្រឆាំងតបតវ ិញក៏ដោយ។

១.១.៤ ការដាក់សម្ពាធឱ្យរួមភេទ ៖ ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់ធ្លាប់ដាក់សម្ពា ធទៅល�ើអ្នកតបសម្ភាសន៍ តាមរប�ៀបមួយ

		ដែលមិនមែនជាការ ប៉ះពាល់ទៅល�ើរាងកាយ ដ�ើម្បីបងខំ្ឱ្យរួមភេទក្នុងទម្រង់ណាមួយ ដែលពួកគេមិនបាន

		ប្រាថ្នា រហូតការរួមភេទត្រូវបានក�ើតឡ�ើង ។ នៅពេលដែលនរណាម្នា ក់ដាក់សម្ពា ធទៅល�ើបុគ្គលម្នា ក់ទ�ៀត ឱ្យ
		
		

រួមភេទវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា ការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការលួងលោម ឬការ
បោកបញ្
ឆោ ត បុគ្គលដទៃទ�ៀតឱ្យរួមភេទ។

១.២ ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ
•

		

ប្រសិ ន ប�ើ មាននរណាម្នា ក់ ធ្លាប់ បានផ្ត ល់ ប្រាក់ អាហារអំ ណោ យ ឬការអនុ គ្រោះ ណាមួ យ ដល់ អ្នកតប
សម្ភា សន៍ ដ �ើ ម ្បី បានរួម ភេទ ឬសម្តែងសកម្ម ភាពផ្លូ វភេទក្នុងទម្រង់ ណា មួ យជាមួ យនឹ ងពួក គេ។

១.៣ អំព�ើហិង្សា ឬការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទដោយគ្មានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់
•

ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់ធ្លាប់ធ្វើឱ្យអ្នកតបសម្ភាសន៍មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្ត ដោយការនិយាយទៅកាន់

•

ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់បងខំអ
្ ្នកតបសម្ភាសន៍ ឱ្យម�ើលរូបភាពអាសអាភាស ឬម�ើលវ ីដេអូអាសអាភាស ដែល

		ពួកគេក្នុងន័យផ្លូវភេទ ឬសរសេរអំពីបញ្
ហា ផ្លូវភេទរបស់ពួកគេ។
		

ផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេ។

និយមន័យនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣

១

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ
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• ប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់ធ្លាប់បានបង្ខំអក
្ន តបសម្ភាសន៍ ឱ្យថតរូបអាសអាភាស ឬថតវ ីដេអូអាសអាភាស ដែលផ្ទុយពី
		 ឆន្ទៈរបស់ពួកគេ។

និយមន័យបន្ថែមទ�ៀតដែលទាក់ទងនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ៖
• ការរួមភេទបានសម្រេចដោយគ្មានការព្រមព្រៀង ៖ ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា នូវការរួមភេទដោយបង្ខំ ល�ើរាងកាយ

		

និងការដាក់សម្ពា ធឱ្យរួមភេទ ដូចបានកំណត់ខាងល�ើ។

• ការរួមភេទសម្រាប់ស្ត្រីរួមមាន ៖ ការដែលនរណាម្នា ក់ប្រើប្រាស់លិង្គ ដៃ ម្រាមដៃ មាត់ ឬវត្ថុដទៃទ�ៀត ដាក់បញ្ចូល

		ទៅក្នុងយោនី ឬរន្ធគូថរបស់ស្ត្រី ឬការស៊កលិង្គបញ្ចូលទៅក្នុងមាត់របស់ស្ត្រី។

• ការរួមភេទសម្រាប់បុរសរួមមាន ៖ ការដែលនរណាម្នា ក់ប្រើប្រាស់លិង្គ ដៃ ម្រាមដៃ មាត់ ឬវត្ថុដទៃទ�ៀត ដាក់បញ្ចូល

		ទៅក្នុងរន្ធគូថរបស់បុរស ឬការស៊កលិងប
្គ ញ្ចូលទៅក្នុងមាត់របស់បុរស។ ចំនុចនេះក៏អាចរាប់បញ្ចូល ការដែលបុគល
្គ

		ម្នា ក់បងខំឱ
្ ្យបុរសស៊កលិង្គរបស់ខលួនទៅក្នុងមាត់
្
យោនី ឬ រន្ធគូថ របស់ពួកគេផងដែរ។

១. អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ៖
អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយរួមមានដូចជា ការទះកំផ្លៀង ការច្រាន ការដាល់ ការទាត់ធាក់ ការវាយនឹងរ ំពាត់ ឬការវាយជាមួយនឹង
វតអ
្វី យ
ួ ការខ្ទបដង្ហ
់
ម
ើ ការច្របាច់ក ការធ្វើឱ្យលង់ទក
ឹ់ ការដុត ការធ្វើឱ្យរលាកដោយ ចេតនា ឬធ្វើឲ្យមានរបួស ឬគំរាមដោយ
្ថុ ម

អាវុធ ដូចជា កាំបត
ិ ឬអាវុធដទៃទ�ៀត។ ការសិក្សានេះបានផ្តោត ទៅល�ើអពំ �ើហង្
ិ សាផ្វកាយដែលប្រព្រឹត្តដោយដៃគូ
សទ
្និ ស្នា
្ធ ល
លូ

ឪពុកម្តា យ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ ័យ ឬ សមាជិកសហគមន៍ រួមមាន ៖

• ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់ទះកំផ្លៀង ឬច្រានអ្នកតបសម្ភាសន៍ (សម្រាប់តែដៃគូស្និទ្ធស្នា ល ប៉ុណ្ណោះ)
• ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់ដាល់ ទាត់ធាក់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយអ្នកតបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវត្ថុអ្វីមួយ
• ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាបខ
់ ប
្ទ ដង្ហ
់
ម
ើ ច្របាច់ក ព្យាយាមធ្វើឱ្យលង់ទក
ឹ ឬដុតអក
្ន តបសម្ភាសន៍ ដោយចេតនា
• ប្រសិ នប�ើ មាននរណាម្នា ក់ ធ្លាប់ប្រើ ប្រាស់ ឬគំ រាមដោយប្រើ ប្រាស់ កាំបិត ឬអាវុធដទៃទ�ៀតទៅល�ើ អ្នកតប

		

សម្ភាសន៍។

១. អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ៖
អំព�ើហង្
ិ សាផ្វចិ
លូ ត្តត្រូវបានកំណត់ថាជាទម្រង់នៃការប្រើពាក្យសម្តីដែលមិនសមរម្យ ឬមិនប្រកបទៅ ដោយការជួយគាំទ្រ មួយដង
ឬច្រើនដង និងដែលអាចបង្កអន្តរាយដល់សខ
ុ ភាពផ្លូវចិតរ្ត បស់កុមារ ឬការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែករូបរាងកាយ ប្រាជ្ញា សតិអារម្មណ៍

សល
ី ធ៌ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសង្គមរបស់កុមារ។ សកម្មភាពនៃអំព�ើហង្
ិ សា ផ្លូវចិតមា
្ត នដូចជាការប្រាប់ថាគ្មា នគេស្រឡាញ់
មានគេប្រាប់ថាប�ើឯងមិនបាច់ ក�ើតមកទ�ើបល្អជាង ឬការនិយាយលេងស�ើចចំអកឡកឡឺយ ឬការមិនឱ្យតម្លៃដល់កុមារ។

នៅក្នុងការសិក្សានេះ យ�ើងបានផ្តោតទៅល�ើអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តដោយ ឪពុកម្តា យ ឬអ្នកថែទាំកុមារ ៖

• ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់ប្រាប់អ្នកតបសម្ភាសន៍ថា គ្មា នគេស្រឡាញ់ ឬមិនសមនឹងឱ្យគេស្រឡាញ់
• ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់និយាយថា ពួកគេប្រាថ្នា មិនឲ្យអ្នកតបសម្ភាសន៍បានក�ើតមកទេ ឬគួរតែស្លាប់
• ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ធ្លាប់យកអ្នកតបសម្ភាសន៍មកនិយាយលេងស�ើចចំអកឡកឡឺយ ឬមិនផ្តល់តម្លៃ 		
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(ឧទាហរណ៍ដូចជា និយាយថាពួកគេជាមនុស្សល្ងង់ ឬមិនបានការអ្វីសោះ) ។

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

បញ្ជីអក្សរកាត់
CDC

មជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរ ិកសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ និង បង្ការជំងឺ

CVACS

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

DALY

រយៈពេលជីវ ិតរស់នៅដែលសម្របទៅនឹងពិការភាព

EAPRO

ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និង ប៉ា ស៊ីហវិក
្

GBD

បន្ទុកជំងឺសកល

GDP

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

IPV

អំព�ើហិង្សារវាងដៃគូសនិទ
្ ្ធស្នា ល

OR

ផលធ�ៀបលេខសេស

PAF

(រូបមន្ត) សម្រាប់ប៉ាន់ប្រមាណសមាមាត្រប្រជាជនដែលមានហានិភ័យជាក់លាក់

RR

ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ

STI

ការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគ

UNESCO

អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអប់រ ំ វ ិទ្យាសាស្រ្ត និង វប្បធម៌

UNICEF

មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដ�ើម្បីកុមារ

WHO

អង្គការសុខភាពពិភពលោក

YLD

រយៈពេលរស់នៅជាមួយពិការភាព

YLL

រយៈពេលខាតបង់អាយុជីវ ិត
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បន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចចពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សង្ខេប
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក�ើតមាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក ដោយមាននៅគ្រប់បែបផែននៃវប្បធម៌ វណ្ណៈ កម្រិត

អប់រ ំប្រាក់ចំណូល និងប្រភពដ�ើមនៃជាតិពន្ធុ។ ប្រទេសកម្ពុជាក៏ពុំមែន ជាករណីដែលត្រូវល�ើកលែងនោះទេ។ ការសិក្សា
នេះ ប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើបន្ទុកផ្នែកសុខភាព និងសេដ្ឋកិច្ច នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយផ្តោតទៅល�ើ

គម្លា តដ៏គួរឱ្យកត់សម្គា ល់មួយ នៅក្នុងភស្តុតាង ទិន្នន័យមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្នដែលមានស្រាប់។

កុមារកម្ពុជាជាងពាក់កណ្តា លបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីទម្រង់មួយចំនួននៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

មុនពេលដែលពួកគេមាន

អាយុ១៨ឆ្នាំ ដែលប្រព្រឹត្តដោយដៃគូស្និទ្ធស្នា ល ឪពុក ឬម្តា យ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ ័យ ឬសមាជិកសហគមន៍។

កុមារកម្ពុជាប្រមាណមួយភាគបួន ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្វចិ
ុ មានវ ័យចម្រើនឡ�ើង ៖ កុមារ ី
លូ ត្ត ខណៈពេលដែលពួកគេកំពង

ចំ នួន ២២ ភាគរយ និ ងកុ មារាចំ នួន ២៦ភាគរយ ដែលមានអាយុពី ១៣ ដល់២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹ ងអំ ពី អំ ព�ើ ហិង្សា

ផ្លូវចិត្តដែលប្រព្រឹត្តដោយឪពុក ឬ ម្តា យ អ្នកថែទាំ ឬសាច់ញាតិពេញវ ័យដទៃទ�ៀត មុនពេលដែលពួកគេមានអាយុ១៨ឆ្នាំ។
កុ មារ ី និ ងកុ មារាប្រមាណ៥ភាគរយ ដែលមានអាយុ ពី ១៣ ដល់ ២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹ ងអំ ពី ទម្រង់ មួយចំ នួននៃអំ ព�ើ
រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនពេលដែលពួកគេមានអាយុ១៨ឆ្នាំ។

បន្ទុកសេដ្ឋកិច្ច នៃផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពមួយចំនួន ដែលបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានប៉ា ន់
ប្រមាណថា មានតម្លៃសរុបស្មន
ើ ង
ឹ ១៦៨លានដុល្លា រសហរដ្ឋអាមេរ ិក ក្នុងឆ្នា២
ំ ០១៣ ដែលស្មើនង
ឹ ១,១០ភាគរយ នៃផលិតផល

ក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់ប្រទេស។ ការខាតបង់ផលិតភាពដោយសារតែអំព�ើហិង្សាកាលពី កុមារភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវ
បានប៉ា ន់ប្រមាណថាមានតម្លៃសរុបស្មើនឹង៨៣,៣លានដុល្លា រសហរដ្ឋ អាមេរ ិក ដែលស្មើនឹង០,៥៥ភាគរយ នៃ GDP របស់

ប្រទេស។

បន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានលក្ខណៈគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ ដោយវាបាន គូសបញ្
ជា ក់អំពីសារៈ
សំខាន់នៃការវ ិនិយោគទៅល�ើការបង្ការ និងការចាត់ទុកអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារថាជាបញ្
ហា អាទិភាព ព្រោះវាជាកង្វល់ផ្នែកសុខ
ភាពសាធារណៈដ៏ធំធេងមួយ។ របកគំហ�ើញនៃការវ ិភាគនេះមាន សារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការស្វែងយល់អំពីផលវ ិបាកនៃ

អំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព តម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែល បុគ្គល គ្រួសារ និងសង្គមទាំងមូលត្រូវខាតបង់ និងចុងបញ្ចប់ គឺសេចក្តី

ត្រូវការឱ្យមានការវ ិនិយោគទៅល�ើ ការពង្រឹងប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ។
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បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

សេចក្តីសង្ខេប
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ក�ើតមាននៅ គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក ដោយមាននៅគ្រប់បែបផែននៃវប្បធម៌ វណ្ណៈ

កម្រិតអប់រ ំ ប្រាក់ចំណូល និងប្រភពដ�ើមនៃជាតិពន្ធុ។ ប្រទេសកម្ពុជាក៏ពុំមែនជាករណីដែលត្រូវល�ើកលែងនោះទេ។ អំព�ើ
ហិង្សាកាលពីកុមារភាព អាចមានផលវ ិបាកអវ ិជ្ជមានទៅល�ើ សុខភាព សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ពេញមួយឆាកជីវ ិត សម្រាប់អ្នក

ដែលធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សា បែបនេះដោយរាប់បញ្ចូលទាំង បញ្
ហា ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការប្រព្រឹត្តិ និងការបំពេញមុខងារមិនបាន

ត្រឹមត្រូវនៃសតិ បញ្ញា លក្ខខណ្ឌផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ ការក�ើនឡ�ើងនូវហានិភ័យពាក់ព័នន
្ធ ឹងការប្រព្រឹត្តិបទល្មើស

ការប្រព្រឹត្តិដែលឈានទៅរកបទឧក្រិដ្ឋ និងពោរពេញទៅដោយភាពហិង្សា ពិការភាពដែលបណ្តា លពីរបួសផ្វកាយ
គុណភាព
លូ

នៃជីវ ិតរស់នៅដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពមានការធ្លា ក់ចះ
ុ ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការក�ើនឡ�ើងនូវហានិភយ
័ នៃជំងរុាឺ រ៉ៃ
ំ ការទទួល

បាននូវការអប់រ ំកម្រិតទាប និងសមត្ថភាពជាមនុស្សពេញវ ័យក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលមានការថយចុះ។

អាស្រ័យដោយប្រេវ៉ា ឡងន់ ៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រមានកម្រិតខ្ពស់ និងមានផលវ ិបាកអវ ិជមា
្ជ នក្នុងរយៈពេលខ្លី និងក្នុងរយៈពេល

វែង មានច្រើន តម្លៃខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ អាចមានចំនួនគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ ។ នៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិ

គេសង្កេតឃ�ើ ញមានការប៉ា ន់ ប្រមាណតែបន្តិចបន្តួច ប៉ុ ណ្ណោះ អំ ពីបន្ទុកសេដ្ឋកិ ច្ចសរុប ដែលសំ ដៅចំ ពោះថ្លៃចំ ណាយជា

អប្បបរមាដោយផ្ទា ល់ និងដោយប្រយោលដែលបណ្តា លមកពីអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រ។ ការប៉ា ន់ប្រមាណទាំងនោះ មានបោះពុម្ព
ផ្សាយ តែនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនន
ួ ប៉ុណ្ណោះ ដូចជា សហរដ្ឋអាមេរ ិក និងប្រទេសអូស្រ្តា លី ប៉ុន្តែតំបន់ភាគច្រើនក្នុងពិភពលោក

រាប់ទាំងតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរ នៅមានការខ្វះខាតយ៉ា ងច្រើន ពោលគឺពុំទាន់បាន រ�ៀបចំការប៉ា ន់ប្រមាណ

បែបនោះនៅឡ�ើយ។

ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្
ហា កង្វះខាតនេះ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក (EAPRO) បានធ្វើការវ ិភាគ និង
ពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ ក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ អំពីវ ិសាលភាព និងផលវ ិបាកនៃការប្រព្រឹត្តិមិនត្រឹមត្រូវទៅល�ើកុមារ ដោយផ្អែកទៅ

ល�ើរបកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់ដែល ដែលគួរឱ្យជ�ឿ ជាក់បាន និងដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅចន្លោះ

ឆ្នាំ២០០០ និ ង២០១០ ។ ផ្អែកល�ើការពិ និត្យឡ�ើងវ ិញក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ ន្ធ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់ អាស៊ីបូ ព៌ា និ ង

ប៉ា ស៊ីហ្វិក បានពិនិត្យសម្រេចទៅល�ើគំរក
ូ ្នុងការគណនាថ្លៃចំណាយមួយ សម្រាប់ថ្នា ក់តំបន់ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃខាតបង់

អប្បបរមានៃការប្រព្រឹត្តិមិនត្រឹមត្រូវទៅល�ើកុមារនៅក្នុងតំបន់។

ទោះបីជាការសិក្សារបស់អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់ អាស៊ីបូ ព៌ា និ ងប៉ាស៊ីហ្វិកបានផ្តោតទៅល�ើការប៉ា ន់ ប្រមាណនៅក្នុង

កម្រិតថ្នា ក់តប
ំ ន់ អំពីការប្រព្រឹតម
្តិ ន
ិ ត្រឹមត្រូវទៅល�ើកមា
ុ រ និងបនកសេដ្ឋកិ
ចដែ
្ច លបណ្តា លមកពីការប្រព្រឹត្តិបែបនោះក៏ដោយ
្ទុ
ប៉ុន្តែការសិក្សានេះ មិនបានផ្តលព
់ ័ត៌មានស៊ីជម្រៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាទេ។ ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ បានជួយ

ិ គជាច្រើ នបែបបន្ថែមទ�ៀត ដែលអាចទាញចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ ទុកចិ ត្តបាន ស្តីពីអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ
ចម្រាញ់ និ ងវភា

កុមារ។ មកទល់នង
ឹ បច្ចុប្បន្ន ការសិក្សាទាំងអស់ មានមូលដ្ឋានផ្អែកល�ើសណា
ំ
កដែលពុមា
ំ នភាពប្រហាក់ប្រហែល ឬសំណាក
សមស្រប ល�ើកលែងតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះ។ មានន័យថា គេ

បានផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ ៗអំ ពី អនុ ក្រុមប្រជាជនជាក់ លាក់ ប៉ុ ន្តែទិ ន្នន័យទាំងនេះមិ នអាចយកមកប្រើ ប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈគួ រ

ឱ្យជ�ឿជាក់ បាន ដ�ើ ម្បីបកស្រាយអំ ពី ប្រេវ៉ា ឡង់ថ្នា ក់ ជាតិ នៃអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារបានឡ�ើ យ។ កង្វះទិ ន្នន័យថ្នា ក់ ជាតិ ដែល
គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងគួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យ ទីភ្នា ក់ងារនានា ពុំមានលទ្ធភាពធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការរ�ៀបចំ

កម្មវ ិធី ដោយផ្អែកល�ើព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងអាចឆ្លើយតបឱ្យចំនឹងបញ្
ហា បានឡ�ើយ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (CVACS) ឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវបាន រ�ៀបចំឡ�ើង ដ�ើម្បីឆ្លើបតបទៅ

នឹ ងបញ្
ហា កង្វល់ ទាំ ងនេ ះ។ លទ្ធ ផ លនៃការស្រាវជ្រាវនេះ ដែលដឹ ក នាំ ដោ យរាជរដ្ឋាភិ បាលបានផ្ត ល់នូវ ការប៉ា ន់ ប្រមាណ

លំដាប់ថ្នា ក់ជាតិជាល�ើកដំបូង ដែលពិពណ៌នាអំពីវ ិសាលភាព និងសភាពនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត កាលពី
កុមារភាព និងទំនាក់ទំនងនៃអំព�ើហិង្សាបែបនេះ ជាមួយនឹងផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពរយៈពេលខ្លីមួយចំនួន ព្រមទាំងការប្រព្រឹត្តិ

ដែលបង្កហានិភ័យចំពោះសុខភាពផងដែរ។

តាមរយៈការប្រើ ប្រាស់ ទិន្នន័យពី CVACS របាយការណ៍នេះបានប៉ា ន់ ប្រមាណទៅល�ើ សមាមាត្រប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន

ហានិភ័យជាក់លាក់ (PAFs) ពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពដែលក�ើតចេញពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងបានបង្កើតគំរគ
ូ ណនា
ថ្លៃចំណាយមួយ ដោយផ្អែកទៅល�ើផលវ ិបាកទាំងនេះ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណអំពីថ្លៃចំណាយអប្បបរមានៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ
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សេចក្តីសង្ខេបអំពីវិធីសាស្រ្ត និងទិន្នន័យ
ការវ ិភាគនេះរួមមាន ទិន្នន័យដែលទទួលបានពី CVACS ឆ្នាំ២០១៣ ដែលជាការអង្កេតតាមគ្រួសារទៅល�ើកុមារ ី និង

កុមារាមានអាយុចន្លោះពី ១៣ ទៅ ២៤ឆ្នាំ អំពីអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រ។ ការអង្កេតនេះ ប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើប្រេវ៉ា ឡងថ្នា
់ ក់ជាតិនៃ

អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភេទទៅល�ើកុមារា និងកុមារ ី ព្រមទាំងកំណត់អំពីហានិភ័យ វ ិធានការការពារ និង
ផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ើហិង្សា។ កុមារ ី និងកុមារា សរុបចំនួន ២.៥៦០នាក់ ត្រូវបានអញ្ជ ើញឱ្យចូលរួមនៅក្នុងការ

សិក្សានេះ ដែលក្នុងចំនួននោះមានកុមារ ី១.១២១នាក់ និងកុមារា១.២៥៥នាក់ បានបំពេញកម្រងសំនួរ (សរុប២.៣៧៦នាក់) ។
ផ្អែកល�ើទិន្នន័យ CVACS ជំហានចំនួន៤ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណអំពីថ្លៃចំណាយអប្បបរមានៃអំព�ើហិង្សាល�ើ
កុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅល�ើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពមួយចំនួន ៖

ជំហានទី១ ៖ ប៉ា ន់ប្រមាណអំពីអត្រាប្រេវ៉ា ឡង់កម្រិតថ្នា ក់ជាតិ នៃអំព�ើហិង្សា ក្នុងមួយឆាកជីវ ិត រស់នៅរបស់កុមារ ដោយ

បែងចែកទៅតាមភេទ និងប្រភេទចម្បងៗនៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព (អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និងអំព�ើ
ហិង្សាផ្លូវភេទ មុនពេលដែលពួកគេមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ)។

ជំហានទី២ ៖ រ�ៀបចំសមីកាភស្តុភារមួយ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណអំពីផលធ�ៀបលេខសេស (ORs) ដែលត្រូវបានកែតម្រូវ ដ�ើម្បី

បង្កើតឱ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងប្រភេទផ្សេងៗគ្នា នៃអំព�ើហង្
ិ សាកាលពី កុមារភាព និងផលវ ិបាកពាក់ព័នផ្ធ ្នែកសុខភាព ព្រមទាំង
ការប្រព្រឹត្តិដែលមានការប្រឈមចំពោះសុខភាព។ ផលប៉ះពាល់ ផ្នែកសុខភាព និងការប្រព្រឹត្តិដែលមានការប្រឈមចំពោះ
សុខភាព ត្រូវបានពិនិត្យនៅក្នុងការវ ិភាគនេះ រួមមាន វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្ត ការឆ្លងជំងឺកាមរោគ (STIs) ការបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្

ការជក់បារ ី ការទទួលទានគ្រឿងស្រវ ឹងនិងបង្កបញ្
ហា ការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សារវាងដៃគូស្និទ្ធស្នា ល (IPV) ការធ្លា ក់ខលួនជាជន
្
ប្រព្រឹត្តបទល្មើស និងការមានរបួសស្នា មកម្រិតមធ្យម ដែលបណ្តា លមកពីអំព�ើហង្
ិ សាអន្តរបុគល
្គ ។ អាស្រ័យដោយផលធ�ៀប

លេខសេស មិនអាចយកមកអនុវត្តបាន ដោយផ្ទា ល់នៅក្នុងរូបមន្ត PAF ទូទៅ គេបានប្រើប្រាស់រប
ូ មន្តសាមញ្ញ មួយ ដែល

អភិវឌ្ឍដោយ Zhang and Yu (1998) សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការគណនាអំពីកម្រិតប្រហាក់ប្រហែល នៃ ORs ធ�ៀបទៅនឹង

ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ (RRs) ។

ជំហានទី៣ ៖ បង្កើតសមាមាត្រប្រជាពលរដ្ឋដែលមានហានិភ័យជាក់លាក់ (PAF) សម្រាប់ប៉ាន់ប្រមាណផលវ ិបាកផ្នែក

សុខភាពផ្សេងៗ និងការប្រព្រឹត្តិនានាដែលមានហានិភ័យចំពោះសុខភាព ដែលចំណុចទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់

ទៅនឹង អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ដោយផ្អែកទៅល�ើទិន្នន័យទាំងពីរដែលត្រូវបានប៉ា ន់ប្រមាណកន្លងមកគឺ ៖ អត្រាប្រេវ៉ា ឡង់
ដែលបែងចែកទៅតាមប្រភេទចម្បងៗនៃអំព�ើហង្
ិ សា និងហានិភ័យពាក់ព័នន
្ធ ឹងផល ប៉ះពាល់ ដែលប្រឈមទៅនឹងអំព�ើហង្
ិ សា
ល�ើកុមារ ។

ជំហានទី៤ ៖ អភិវឌ្ឍគំរស
ូ ម្រាប់គណនាថ្លៃចំណាយមួយ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណអំពីថ្លៃចំណាយអប្បបរមានៃអំព�ើហិង្សាល�ើ

កុមារក្រោយពេលបង្កផលប៉ះពាល់ទៅល�ើផ្នែកសុខភាព ដោយផ្អែកទៅតាម PAFs ដែលបានគណនានៅក្នុងជំហានទី៣។

PAFs ទាំងអស់ ត្រូវបានយកទៅគុណ ជាមួយនឹងការវាស់វែងសមស្របអំពីរយៈពេលជីវ ិតរស់នៅដែលសម្របទៅនឹងពិការ

ភាព (DALY) ចំ ពោះផលប៉ះពាល់ ផ្នែកសុ ខភាពជាក់ លាក់ ឬការប្រព្រឹត្តិដែលប្រឈមមុ ខចំ ពោះបញ្
ហា សុ ខភាពដ�ើ ម្បីប៉ាន់

ប្រមាណអំពី DALYs ដែលបានខាតបង់ល�ើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព និងការប្រព្រឹត្តិ ដែលប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហសុខភាព ដែល

បណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព។ ការប៉ា ន់ប្រមាណអំពីទិន្នន័យ DALY កម្រិតប្រទេស ទទួលបានពីការប៉ា ន់ប្រមាណ

ចុងក្រោយបំផុតពីបន្ទុក ជម្ងឺសកល (GBD) ដែលមានលក្ខណៈអាចប្រៀបធ�ៀបបាន។ ការខាតបង់នៃ DALY ត្រូវបានគណនាជា

តម្លៃសាច់ប្រាក់ ដោយសន្និដ្ឋានថា DALY មួយ ស្មើនឹង GDP ក្នុងមួយនាក់ ។

បន្ថែមពីល�ើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព និងការប្រព្រឹត្តិដែលមានការប្រឈមចំពោះបញ្
ហា សុខភាព ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំនៃអំព�ើ

ហិង្សាល�ើកុមារទៅល�ើការអប់រ ំរបស់កុមារ ត្រូវបានល�ើកយកមកពិនិត្យ (ថាត�ើអ្នកផ្តល់ចម្លើយ បានទទួលការអប់រ ំក្រោយកម្រិត

មធ្យមសិក្សាដែរឬទេ)។

រួមផ្សំជាមួយនឹងទិន្នន័យនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ការខាតបង់ផលិតភាពបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព

ដែលមានភាពខុសគ្នាដោយសារកម្រិតនៃការអប់រ ំ

ត្រូវបានគណនាតាមរយៈការគុណរវាង

ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់

បន្សំនៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព ទៅល�ើលទ្ធផលនៃការអប់រ ំ ជាមួយនឹងភាពខុសគ្នា នៃប្រាក់ចំណូលដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងកម្រិត

ខុសគ្នា នៃលទ្ធផលនៃការអប់រ ំ ។
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្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

លទ្ធផលសង្ខេប
កុ មារកម្ពុជាជាងពាក់ កណ្តា ល បានរាយការណ៍ឱ្យដឹ ងអំ ពី ទម្រង់ មួយចំ នួននៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយ មុ នពេលដែលពួ កគេមានអាយុ

១៨ឆ្នាំ ដែលប្រព្រឹត្តដោយដៃគូស្និទ្ធស្នា ល ឪពុក ឬម្តា យ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ ័យ ឬសមាជិកសហគមន៍ ។ កុមារកម្ពុជា
ប្រមាណមួយភាគបួន ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្វចិ
ុ មានវ ័យចម្រើនឡ�ើង ៖ កុមារ ីចំនន
ួ ២២ភាគរយ
លូ ត្ត ខណៈពេលដែលពួកគេកំពង

និងកុមារាចំនួន២៦ ភាគរយ ដែលមានអាយុចន្លោះពី១៣ ដល់២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្ត

ដោយឪពុក ឬម្តា យ អ្នកថែទាំ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ ័យដទៃទ�ៀត មុនពេលដែលពួកគេមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ ។ កុមារ ី និងកុមារា

ប្រមាណ៥ភាគរយ ដែលមានអាយុ ចន្លោះពី១៣ ដល់ ២ ៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ ឱ្យដឹ ង អំ ពី ទម្រង់ មួយចំ នួននៃអំ ព �ើ រ លោ
ំ
ភបំ ពាន

ផ្លូវភេទ មុនពេលដែលពួកគេមានអាយុ១៨ឆ្នាំ ។

ភាពខុសគ្នា នៃយេនឌ័រ មាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាព (PAFs)។

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព
•

ចំពោះកុមារា ៖ មាន២៤,១ភាគរយបានជក់បារ ី ១៣,៦ភាគរយបានទទួលទានគ្រឿងស្រវ ឹង និងបងប
្ក ញ្
ហា និង៥៩,៧ ភាគរយ

		

មានរបួសស្នា មក្នុងកម្រិតមធ្យម ក្រោយពេលក�ើតមានអំព�ើហិង្សាអន្តរបុគ្គល ដែលទាំងនេះគឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សា

•

ចំពោះកុមារ ី ៖ មាន៣៧,០ភាគរយបានបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្
៣២,៩ ភាគរយ បានឆ្លងជម្ងឺកាមរោគ ១១,៧ភាគរយ

		

ផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព។ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព ពុំសូវមានទំនាក់ទំនងគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ទៅនឹងការបង្ក
		គ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្
វ ិបត្តិ ផ្លូវចិត្ត ការឆ្លងជំងឺកាមរោគ ឬការប្រព្រឹត្តិអំព�ើហិង្សារវាងដៃគូស្និទ្ធស្នា លប៉ុន្មា នទេ ។
		

មានវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្ត ១០,៤ភាគរយ បានទទួលទានគ្រឿងស្រវ ឹង និងបងប
្ក ញ្
ហា ៣៣,៧ភាគរយ បានប្រព្រឹត្តអំព�ើហង្
ិ សារវាង

		ដៃគូស្និទ្ធស្នា ល និង៤៨,២ភាគរយមាន របួសស្នា មក្នុងកម្រិតមធ្យម ក្រោយពេលអំព�ើហិង្សាអន្តរបុគ្គល ដែលទាំងនេះគឺ

		បណ្តា លមកពី អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព ។

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព
•

		

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារ បានរួមចំណែក៣២,៦ភាគរយនៃការបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្
ចំពោះកុមារ ី និង១៣,៦

ភាគរយ ចំពោះកុមារា។

•

ការឆ្លងជំងឺកាមរោគ១២,៣ភាគរយ គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាពចំពោះស្រ្តី ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះ		

•

វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្ត១២,៧ភាគរយ គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព ចំពោះស្រ្តី ដោយ ឡែកចំពោះបុរសវ ិញ

•

ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សារវាងដៃគូស្និទ្ធស្នា ល (IPV) មាន១៤,៤ភាគរយ ចំពោះស្រ្តី និងមាន២១,៥ភាគរយ ចំពោះបុរស គឺ

•

ស្រ្តី២៩,៣ភាគរយ និងបរុ ស២៦,៦ភាគរយ បានទទួលរងរបួសស្នា មកម្រិតមធ្យម ក្រោយពេលប្រព្រឹតអ
្ត ពំ �ើហង្
ិ សាអន្តរបុគល
្គ

		ពុំមានលក្ខណៈគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ទេ ចំពោះបុរស ។

		វាមានចំនួនរហូតដល់ ២៦,៤ភាគរយ ។

		បណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព ។
		

គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព ។

អំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
•

ចំ ពោះស្រ្តី អំ ព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទកាលពីកុ មារភាព បានរួមចំ ណែក៥,០ភាគរយនៃការបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់ ដល់

•

ចំ ពោះបុ រស អំ ព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទកាលពីកុ មារភាព បានរួមចំ ណែក៨,២ភាគរយចំ ពោះការបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់

		ខ្នឯង
១,៦ភាគរយនៃការឆ្លងជមកា
្ងឺ មរោគ ១,៥ភាគរយនៃវ ិបតផ
្តិ វចិ
្តិ ពំ �ើហង្
ិ សារវាងដៃគូ
លួ
លូ្ ត្ត និង១១,៥ភាគរយនៃការប្រព្រឹតអ
		 ស្និទ្ធស្នា ល ។

		ដល់ខលួនឯង
្
និង៩.៥ភាគរយចំពោះការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគ ។

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ
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នៅពេលប្តូរទៅជាតម្លៃជាសាច់ប្រាក់ ការប៉ា ន់ប្រមាណតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចអប្បបរមានៃរយៈពេលជីវ ិត រស់នៅដែលសម្របទៅនឹងពិការ

ភាព (DALYs) ដែលកម្ពុជាបានខាតបង់ដោយសារតែផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ដែលត្រូវបានកំណត់រកឃ�ើញ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ មានចំនួនរហូតដល់៧៦,៩លានដុល្លា រសហរដ្ឋអាមេរ ិក ចំពោះស្រ្តី និង៩០,៩លានដុល្លា រសហរដ្ឋអាមេរ ិកសម្រាប់

បុរស។ ជារួមការប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិចអ
្ច ប្បបរមា បណ្តា លមកពីផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ើហិង្សាល�ើ

កុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន១៦៨លានដុល្លា រសហរដ្ឋអាមេរ ិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដែលស្មើនឹង១,១០ភាគរយនៃ

GDP របស់ប្រទេស។ ការខាតបង់ផលិតភាពដែលបណ្តា លមកពីអំព�ើហង្
ិ សាកាលពីកុមារភាព ក្នុងឆ្នា២
ំ ០១៣ គិតជាទឹកប្រាក់សរុប
មានចំនួន៨៣,៣លានដុល្លា រសហរដ្ឋអាមេរ ិក ស្មើនឹង០,៥៥ភាគរយនៃ GDP របស់ប្រទេស។

ទាំងនេះទំនងគ្រាន់តែជាការប៉ា ន់ប្រមាណអប្បបរមាតែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារកង្វះទិន្នន័យអំពី ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្តា ល

មកពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ រាប់បញ្ចូលទាំង ការប្រើប្រាស់សេវាថែទាំសុខភាពក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងមុន ធ្វើឱ្យយ�ើងមិនអាចយកបញ្
ហា

ទាំងនោះមកបញ្ចូលក្នុងការវ ិភាគនេះបានទេ។ ថ្លៃចំណាយដទៃទ�ៀតដែលមិនមានបញ្ចូលក្នុងការវ ិភាគនេះ រួមមាន ថ្លៃចំណាយ

ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ និង ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការអប់រ ំពិសេស និងថ្លៃចំណាយសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខុមាលភាព

កុមារ។ ផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពមួយចំនួនដែលរកឃ�ើញដោយ CVACS (ដូចជា គំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ការប្រើប្រាស់ គ្រឿងញ�ៀន

ខុសច្បាប់ និងការប្រព្រឹត្តិ IPV) ក៏ត្រូវបានដកចេញពីការវ ិភាគនេះដែរ ដោយសារតែពុំមាន ទិន្នន័យ DALY ឬក៏ព្រោះតែ CVACS

បានបញ្ចូលករណីតិចតួចពេក ដ�ើម្បីបកស្រាយអំពីការប៉ា ន់ប្រមាណ ដែលអាចគួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន។ ចំណុចដទៃទ�ៀត (ដូចជា របួស
ស្នា មក្នុងកម្រិតមធ្យម ដែលបណ្តា លមកពី អំព�ើហិង្សាអន្តរបុគ្គល) ក៏ត្រូវបានដកចេញដូចគ្នាដែរ ដោយសារតែពុំមានក្រុមដែលពុំ
បានជួបប្រទះអំព�ើ ហិង្សា ដ�ើម្បីអាចយកមកប្រៀបធ�ៀបគ្នា បាន ។ ការដកចេញនូវលទ្ធផលទាំងនេះអាចធ្វើឱ្យលទ្ធផលនៃការប៉ា ន់

ប្រមាណបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាពនេះ មានកម្រិតទាបគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ ប�ើធ�ៀបទៅនឹងភាពជាក់ស្តែង។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
នេះគឺជាការសិក្សាល�ើកដំបូង ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណទៅល�ើបន្ទុកសេដ្ឋកិចន្ច ៃទិដ្ឋភាពអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ច្បាស់

ណាស់ថា អំព�ើហង្
ិ សាគឺជារ�ឿងទូទៅនៅក្នុងជីវ ិតរស់នៅរបស់កុមារកម្ពុជា ជាច្រើន។ នៅប្រទេសកម្ពុជា អំព�ើហង្
ិ សាកាលពីកុមារភាព
មានទំនាក់ទំនងយ៉ា ងខ្លា ំង ទៅនឹងភាពទន់ ខ្សោយផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយ និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រព្រឹត្តិដែលមានការប្រឈម

ចំពោះសុខភាព ដែលបញ្
ហា នេះក៏មានសង្គតភាពទៅនឹងការស្រាវជ្រាវជាអន្តរជាតិដែរ។ ផលវ ិបាកអវ ិជ្ជមានដែលបណ្តា លមកពី

អំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាពទាំងនេះ មិនត្រឹមតែបង្កផលប៉ះពាល់ទៅល�ើបុគ្គលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់ ផងដែរដល់គ្រួសារ
សហគមន៍ និងសង្គម។ ទាំងនេះ តម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តន៍ការងារបន្ថែមទ�ៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅល�ើប្រព័ន្ធកិច្ចការពារ

កុមារថ្នា ក់ជាតិ ដ�ើម្បីធានាថាកុមារ និងយុវជនគ្រប់របដែ
ូ
លធ្លាប់បានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា ទទួលបានការថែទាំ និងការឆ្លើយតប

ប្រស�ើរបំផុត ដែលនឹងជួយធានា ឱ្យពួកគេមានភាពធូរស្រាលឡ�ើងវ ិញ ព្រមទាំងធ្វើឱ្យជនល្មើសទទួលខុសត្រូវ។

ការវ ិភាគទៅល�ើ DALYs និងថ្លៃចំណាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច បានបង្ហាញឱ្យដឹងថា ចំពោះផលវ ិបាក ផ្នែកសុខភាព អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

បង្កឱ្យមាននូវបន្ទុកមួយគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៃផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពជាក់លាក់ និងការប្រព្រឹត្តិ
ដែលមានហានិភ័យចំពោះសុខភាពមួយចំនួន មានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន១៦៨លានដុល្លា រសហរដ្ឋអាមេរ ិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៣
ដែលស្មើនឹង១,១០% នៃ GDP របស់ប្រទេស។ ការខាតបង់ផលិតភាពដែលបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព ក្នុងឆ្នាំ
២០១៣ គិតជាទឹកប្រាក់សរុបមានចំនួន៨៣,៣លានដុល្លា រសហរដ្ឋអាមេរ ិក ដែលស្មើនឹង០,៥៥% នៃ GDP របស់ប្រទេស ។

បន្ទុកសេដ្ឋកិចន្ច ៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារជាបញ្
ហា សំខាន់ ដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវផ្តោតការវ ិនិយោគទៅល�ើការបង្ការទប់ស្កា ត់ ព្រមទាំង
ចាត់អាទិភាពអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារ ថាជាបញ្
ហា កង្វលផ់ ្នែកសុខភាពសាធារណៈមួយដ៏សខា
ំ ន់ ។ ដូចនេះការវ ិនិយោគនាពេលបច្ចុប្បន្ន

អាចមានប្រសិទភា
្ធ ពចំណាយជាងការដែលមិនវ ិនិយោគ ។ របកគំហ�ញ
ើ នៃការវ ិភាគនេះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការស្វែងយល់
អំពីផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព ទៅល�ើតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដែលបុគ្គល គ្រួសារ និងសង្គមទាំងមូល ត្រូវខាតបង់
និងចុងបញ្ចប់ គឺតម្រូវការឱ្យមានការវ ិនិយោគ ដ�ើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធជាតិដ�ើម្បីកិច្ចការពារកុមារ ។

ទិនន
្ន ័យដែលបង្កើតបានក្នុងលក្ខណៈជាផ្នែកមួយនៃការវ ិភាគនេះ នឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បី ជាជំនួយក្នុងការស្វែងយល់របស់

ិ ដែលបណ្តា លមកពីអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើ កុមារ និ ងល�ើកជា
អ្នករ�ៀបចំ គោលនយោបាយ អំ ពី ផលប៉ះពាល់ ផ្នែកសេដ្ឋកិ ច្ចក្នុងឆាកជីវត

អនុសាសន៍សម្រាប់ការវ ិភាជន៍ថវ ិកា និងការវ ិនិយោគ ទៅល�ើកម្មវ ិធីបង្ការទប់ស្កា ត់ ។
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បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

វគ្គទី ១ ៖ សេចក្តីផ្ដើម និងប្រវត្តិ
បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ
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១. សេចក្តីផ្តើម
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក�ើតមាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក

ដោយមាននៅក្នុងគ្រប់បែបផែននៃវប្បធម៌

វណ្ណៈ

កម្រិតអប់រ ំ ប្រាក់ចំណូល និងប្រភពដ�ើមនៃជាតិពន្ធុ (Gilbert et al., 2009; Krug et al., 2002; Pinheiro, 2006) ។

ប្រទេសកម្ពុជាក៏ពុំមែនជាករណីល�ើកលែងនោះទេ ។

អំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព អាចមានផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមានទៅល�ើផ្នែកសុខភាព សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចពេញមួយឆាកជីវ ិត

តែម្តង សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើហិង្សាបែបនេះ ដោយរាប់បញ្ចូល ទាំងបញ្
ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តិ និងការ
បំពេញមុខងារមិនបានត្រឹមត្រូវនៃសតិបញ្ញា លក្ខខណ្ឌផ្នែកសុខភាព ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ ការក�ើនឡ�ើងនូវហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ

នឹងការប្រព្រឹត្តិបទល្មើស ការប្រព្រឹត្តិដែលឈានទៅរកបទឧក្រិដ្ឋ និងពោរពេញទៅដោយភាពហិង្សា ពិការភាពដែលបណ្តា ល

ពីរបួសផ្លូវកាយ គុណភាពនៃជីវ ិតរស់នៅដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពមានការធ្លា ក់ចុះ ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការក�ើនឡ�ើងនូវ
ហានិភយ
័ នៃជមរា
្ងឺ រ៉ៃ
ំ ការទទួលបាននូវការអប់រ ំសិក្សានៅកម្រិតទាប និងសមត្ថភាពជាមនុស្សពេញវ ័យក្នុងការរកប្រាក់ចណ
ំ ូល

មានការថយចុះ (Corso et al., 2008; Fang et al., 2012; Gilbert et al., 2009)។ អាស្រ័យដោយ ប្រេវ៉ា ឡង់នៃអំព�ើហិង្សា

ល�ើកុមារមានកម្រិតខ្ពស់ និងមានផលវ ិបាកអវ ិជ្ជមានរយៈពេលខ្លី និងក្នុងរយៈពេលវែងជាច្រើន ដូច្នេះ ថ្លៃចំណាយផ្នែក

សេដ្ឋកិច្ចនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ មានតម្លៃខ្ពស់គួរឱ្យកត់សម្គា ល់។ ការប៉ា ន់ប្រមាណនូវបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តា លមកពី

ការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវទៅល�ើកុមារ មានសារៈសំខាន់ ដោយសារមូលហេតុជាច្រើន រួមមាន ៖ ការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីភាព
ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលកំពុងតែក�ើតឡ�ើង បណ្តា លមកពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវទៅល�ើកុមារ ការជួយដល់អ្នករ�ៀបចំគោលនយោបាយ

និងមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការចាត់អាទិភាពចំពោះការផ្តល់មូលនិធិគាំទ្រ និងការអភិវឌ្ឍន៍សេវាបង្ការទប់ស្កា ត់ ដោយបញ្ចូល
បញ្
ហា នេះទៅក្នុងបរ ិបទនៃកង្វលផ់ ្នែកសុខភាពសាធារណៈដទៃទ�ៀត ព្រមទាំងផល
្ត ទ
់ ន
ិ ន
្ន យ
័ សម្រាប់ការវាយតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

នៅក្នុងកិច្ចអន្តរាគមន៍នានា សំដៅកាត់បន្ថយ ឬបង្ការទប់ស្កា ត់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ។

ប�ើទោះបីជាប្រេវ៉ា ឡង់ និងផលវ ិបាកនៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារ ត្រូវបានគេយល់ច្បាស់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែការប៉ា ន់ប្រមាណមួយចំនួន

តូចទៅល�ើបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចសរុបដែលសំដៅចំពោះថ្លៃចំណាយដោយផ្ទា ល់ និងដោយប្រយោលក្នុងកម្រិតអប្បបរមា នៃអំព�ើ

ហិង្សាល�ើកុមារ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងនៅថ្នា ក់អន្តរជាតិ។ ការប៉ា ន់ប្រមាណទាំងនោះ មានបោះពុម្ពផ្សាយតែនៅក្នុងប្រទេស
មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ដូចជា សហរដ្ឋអាមេរ ិក (Fang et al., 2012) និងប្រទេសអូស្រ្តា លី (Taylor et al., 2008) ប៉ុន្តែតំបន់ភាគ

ច្រើនក្នុងពិភពលោករាប់ទាំងតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរនៅមានការខ្វះខាតយ៉ា ងច្រើនពោលគឺពុំទាន់បាន រ�ៀបចំ

ការប៉ា ន់ប្រមាណបែបនោះនៅឡ�ើយ។

ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្
ហា កង្វះខាតនេះ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក (EAPRO) បានធ្វើការវ ិភាគ និង
ពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ ក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ អំពីវ ិសាលភាព និងផលវ ិបាកនៃការប្រព្រឹត្តិមិនត្រឹមត្រូវទៅល�ើកុមារ ដោយផ្អែកល�ើ

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់ ដែលគួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន និងដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅចន្លោះឆ្នាំ២០០០

និង២០១០។ ដោយផ្អែកទៅល�ើការពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញក្នុងលកណ
្ខ ៈជាប្រព័ន្ធ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតប
ំ ន់អាស៊ីបូព៌ា និង ប៉ា ស៊ីហក
្វិ

បានពិនិត្យសម្រេចទៅល�ើគំរស
ូ ម្រាប់គណនាថ្លៃចំណាយមួយ សម្រាប់ថ្នា ក់តំបន់ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃខាតបង់អប្បបរមា

នៃការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវទៅល�ើកុមារ នៅក្នុងតំបន់ (Fang et al., 2015)។

ទោះបីជាការសិក្សារបស់អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់ អាស៊ីបូ ព៌ា និ ងប៉ាស៊ីហ្វិកបានផ្តោតទៅល�ើការប៉ា ន់ ប្រមាណនៅក្នុង

កម្រិតថ្នា ក់តំបន់ អំពីការប្រព្រឹត្តិមិនត្រឹមត្រូវទៅល�ើកុមារ និងបន្ទុកសេដ្ឋកិចដែ
្ច ល បណ្តា លមកពីការប្រព្រឹត្តិបែបនោះក៏ដោយ

ប៉ុន្តែការសិក្សានេះ មិនបានផ្តល់នូវព័ត៌មានស៊ីជម្រៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាទេ។ ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបាន

ជួយចម្រាញ់ និងវ ិភាគជាច្រើនបែបបន្ថែមទ�ៀតដែលអាចទាញចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលទុកចិតបា
្ត ន ស្តីពីអំព�ើហិង្សា
ល�ើកុមារ។ មកទល់បច្ចុប្បន្ន មានតែការអង្កេតតែមួយគត់ដែលសំណាកតំណាងឱ្យទូទាំងប្រទេស គឺការអង្កេតថ្នា ក់ជាតិស្តីពី

ការប្រព្រឹត្តិប្រថុយប្រថានរបស់យុវជនកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ដោយផ្អែកល�ើសំណាកក្មេងជំទង់ចំនួន៩.៣៨៨នាក់ ដែលមាន
អាយុចន្លោះពី១១ឆ្នាំ ទៅ១៨ឆ្នាំ ដោយផ្តោតទៅល�ើក្មេងជំទង់ដែលនៅក្នុង និងនៅក្រៅសាលារ�ៀន (ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា

យូនីសេហ្វ និង យូណេស្កូ ២០០៤) ។ ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី ការសិក្សានោះគ្រាន់តែផ្តល់ទិន្នន័យអំពីប្រេវ៉ា ឡង់នៃការរ ំលោភ
បំពានផ្លូវភេទ និងការបានឃ�ើញអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប៉ុណ្ណោះ។ គេមិនអាចប្រាប់បានថា ត�ើទិន្នន័យត្រូវបានថ្លឹងថ្លែង និង

ត�ើ “ភាពតំណាងឱ្យទូទាំងប្រទេស” ត្រូវបានកំណត់ដូចម្តេចឡ�ើយ។ ការសិក្សាដទៃទ�ៀត មានមូលដ្ឋានផ្អែកល�ើសំណាក
ដែលពុមា
ំ នភាពប្រហាក់ប្រហែល ឬសំណាកសមស្រប។ នេះមានន័យថា គេបានផល
្ត ព
់ ត
័ មា
៌ នសំខាន់ៗអំពីអនុក្រុមប្រជាជន
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ើ ង
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ពុ

ជាក់ លាក់ ឧទាហរណ៍ដូ ចជាកុ មារនៅក្នុងតំ បន់ ទីប្រជុំ ជន ឬយុ វជន ដែលមានចរក
ិ លក្ខណៈពាក់ ព័ន្ធទៅតាមការកំ ណត់

ជាក់លាក់ ដូចជារស់នៅតាមចិញ្ច ម
ើ ថ្នលជាដ
់ �ើម ប៉ុន្តែទិនន
្ន ័យទាំងនោះ មិនអាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈ គួរឱ្យជ�ឿជាក់

បាន ដ�ើម្បីបកស្រាយអំពីប្រេវ៉ា ឡង់ថ្នា ក់ជាតិនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេ ។

ទោះបីជាការសិក្សាកន្លងមកបានល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងនាំឱ្យមានចំណាត់ការទៅល�ើបញ្
ហា នេះក៏ដោយ ប៉ុន្តែការសិក្សា

ទាំងនោះ នៅមិនទាន់អាចប៉ា ន់ប្រមាណអំពីវ ិសាលភាពនៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារ នៅកម្រិតថ្នា ក់ជាតិបានទេ។ ទីមួយ ការសិក្សា

ភាគច្រើនត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងជាមួយមនុស្សពេញវ ័យ ឬក្រុមប្រជាជនពិសេសហ�ើយការសិក្សានាពេលថ្មីៗនេះ មិនបានផ្តោត

ទៅល�ើកុមារ ឬក្មេងជំទង់ទេដែលជាហេតុនាឱ
ំ ្យរាំងស្ទះដល់ការប៉ា ន់ប្រមាណដោយឯករាជ្យ ទៅល�ើវ ិសាលភាពនៃបញ្
ហា ដែល

បង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់កុមារទូទាំងប្រទេស។ ទីពីរ ការសិក្សាត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នា ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង
រមែងតែងបានប្រើប្រាស់និយមន័យ និងការវាស់វែងខុសៗគ្នាទៅល�ើអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទដែលបានជួបប្រទះ ក្នុងអំឡុងពេល

កុមារភាព ។ ប្រការនេះ ធ្វើឱ្យមានការលំបាកក្នុងការកំណត់ជាទូទៅ ចំពោះរបកគំហ�ញ
ើ នៃការសិក្សាមួយ សម្រាប់ជាតំណាង

ឱ្យទូទាង
ំ ប្រទេសកម្ពុជា ឬក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា នូវការសិក្សានានា ដ�ើម្បីឱ្យទទួលបានរូបភាពរួមមួយ (គឺការប៉ា ន់ប្រមាណ
លំដាបថ្នា
់ ក់ជាតិ) ។ ជាចុងក្រោយ ទោះបីជាការសិក្សាកន្លងមក ទៅល�ើបញ្
ហា អំព�ើហង្
ិ សា បានល�ើកកមស
្ព កា
់ រយល់ដងជា
ឹ
ទូទៅ

ក៏ដោយ ក៏ការសិក្សាភាគច្រើនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារាទេ ។ ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា នូវកត្តា ទាំង
នេះ ធ្វើឱ្យវាមានការលំបាក (ផ្អែកល�ើទិន្នន័យបច្ចុប្បន្ន) ក្នុងការកំណត់អំពីការប៉ា ន់ប្រមាណ កម្រិតថ្នា ក់ជាតិ ទៅល�ើវ ិសាល

ភាពនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ។ ទីភ្នា ក់ងារនានា មិនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេច ក្នុងការរ�ៀបចំកម្មវ ិធីឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្
ហា នេះ

បានទេ ដោយសារតែកង្វះព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងគួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន ។

ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្
ហា កង្វល់ទាំងនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការអង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (CVACS)
ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ។ នេះគឺជាល�ើកដំបូង ដែលលទ្ធផលនៃការអង្កេតបានផ្តល់នូវការប៉ា ន់ប្រមាណកម្រិតថ្នា ក់ជាតិ ដែលពិពណ៌

នាអំពីវ ិសាលភាព និងសភាពនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ដែលកុមារ ី និងយុវនារ ី ក៏ដូចជាកុមារា និងយុវជន
បានជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ក្រសួងកិច្ចការនារ ី អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំ ប្រទេសកម្ពុជា និងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់

ត្រួតពិនិត្យ និងបង្ការជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរ ិក (CDC) 2014)។ ដូចដែលមានភស្តុតាងបញ្
ជា ក់ទូទាំងពិភពលោក ការទទួលរងនូវ

អំព�ើហង្
ិ សាកាលពីកុមារភាព មានទំនាក់ទន
ំ ងទៅនឹងផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពរយៈពេលខ្ម
លី យ
ួ ចំនន
ួ ដែលរួមមានជាអាទិ៍ វ ិបតផ
្តិ វលូ្

ចិតក
្ត ្នុងកម្រិតមធ្យម ការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគ ការបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្
និងការមានគំនិតប៉ុនប៉ងធ្វើអតឃា
្ត ត ។ របកគំហ�ើញ
នេះ បានគូសបញ្
ជា ក់អំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសតិអារម្មណ៍នៃអំព�ើហង្
ិ សាគ្រប់ប្រភេទ ដែលកុមារបានជួបប្រទះជាញឹកញាប់ ផល

ប៉ះពាល់ផ្នែកសតិអារម្មណ៍បែបនេះរមែងតែងមិនត្រូវបានគេទទួលស្គា ល់ប៉ុន្មា នទេ ។ របកគំហ�ើញទាំងនេះ មានសង្គតភាព

ទៅនឹងការស្រាវជ្រាវរាប់ទសវត្សរ ៍មកហ�ើយ អំពីជីវសាស្រ្តនៃ ប្រព័ន្ធប្រសាទ ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តិ និងវ ិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

ដែលបង្ហាញជារួមថា ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាពីកុមារភាព អាចប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ខួរក្បាល និងបង្កឱ្យងាយរងគ្រោះ
ទៅល�ើបញ្
ហា សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយជាច្រើន រាប់ចាប់ពីផលវ ិបាករយៈពេលខ្លី ដែលត្រូវបានកំណត់រកឃ�ើញនៅក្នុង

ការសិក្សា រហូតដល់ ផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពរយៈពេលវែង ដូចជា ជំងឺបេះដូង និងជំងឺទឹកនោមផ្អែម ប៉ុន្តែវាក៏បណ្តា លឱ្យមាន

ផលប៉ះពាល់ដទៃទ�ៀតផងដែរ ដូចជា ភាពកោងកាច អំព�ើហិង្សា និងការប្រព្រឹត្តិ បទល្មើសនៅពេលពេញវ ័យ (Fang et al.,

2012; Felitti et al., 1998; Shonkoff & Phillips, 2000; Shonkoff et al., 2012)។ ដូច្នេះ ការកាត់បន្ថយប្រេវ៉ា ឡង់នៃអំព�ើហិ

ង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទំនងនឹងកាត់បន្ថយឧបទ្ទវហេតុ និង ថ្លៃចំណាយល�ើបញ្
ហា សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ

របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលអនាគត។ អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ នៅក្នុងរយៈពេលវែង នឹងបង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមាជិកគ្រួសារ

របស់ជនរងគ្រោះ ការចូលរួមរបស់ពួកគេ និងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងទីផ្សារការងារ ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

របស់ពួកគេជារួម ។

ខណៈដែលពុមា
ំ នប្រព័នក
្ធ ច
ិ កា
្ច រពារកុមារថ្នា ក់ជាតិមយ
ួ
និងធនធានប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ពរបកគំហ�ញ
ើ
និងអនុសាសន៍ដែល

ទទួលបានពីការអង្កេត CVACS នឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីកែលម្អ និងល�ើកកម្ពស់ក្នុងកិច្ចអន្តរាគមន៍ សំដៅកំណត់រក

និងបង្ការទប់ស្កា ត់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ព្រមទាំងធានានូវការទទួលនូវបានសេវាសម្រាប់ផលប៉ះពាល់នានាដែលទាក់ទងទៅ

នឹងសុខភាព និងកិចកា
្ច រពារនូវផលវ ិបាកទាំងឡាយ ។ ព័ត៌មានអំពីថ្លៃចំណាយនៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន

សារៈសំខាន់ខ្លា ង
ំ ណាស់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវប្រព័នក
្ធ ិចកា
្ច រពារកុមារមួយ ដោយសំដៅទៅល�ើការរ�ៀបចំតាក់តែង ការអនុវតន
្ត ៍

និងការវ ិភាជន៍មូលនិធិប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព ដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រព័ននេ
្ធ ះ។ មានតម្រូវការឱ្យមានភសតាង
និងព័ត៌មាន
្តុ
បន្ថែមទ�ៀត អំពីបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងថវ ិកាសម្រាប់ធ្វើការងារនេះ ដ�ើម្បីរ�ៀបចំ

ផែនការសម្របសម្រួល និងវ ិនិយោគ ទៅល�ើកម្មវ ិធីបង្ការទប់ស្កា ត់អំព�ើហិង្សា ។

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ
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ការវ ិភាគនេះបានប៉ា ន់ប្រមាណអំពី PAFs2 សម្រាប់ផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗគ្នា នៃអំព�ើហិង្សា ល�ើកុមារព្រមទាំងបាន

អភិវឌ្ឍគំរគ
ូ ណនាថ្លៃមួយ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណអំពីថ្លៃចំណាយអប្បបរមានៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

PAF គឺជាគោលគំនិតអេពីដេមិកសាស្រ្តមួយ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលទ
ំ ូលាយ ដ�ើម្បីទាញទំនាក់ទំនងសមាមាត្រនៃអត្រាឈឺ ឬស្លាប់ ទៅនឹងកត្តា ហានិភ័យមួយ (ឧ. ការ

2

រ ំលោភបំពានផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព)។ PAF ផ្តល់នូវសញ្ញាណមួយអំពីអ្វីដែលអាចជាការកាត់បន្ថយអត្រា ភាគរយនៅក្នុងអត្រាឧបទ្ទវហេតុនៃលទ្ធផលផ្នែកសុខភាពមួយ នៅ

ក្នុងក្រុមប្រជាជនមួយក្រុម ប្រសិនប�ើការទទួលរងកត្តា ហានិភ័យនោះ (ឧ. ការរ ំលោភបំពានផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព)
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២. វិធីសាស្រ្ត
ការវ ិភាគនេះ រួមមាន ទិនន
្ន ័យដែលទទួលបានពី CVACS ឆ្នាំ២០១៣ ដែលជាការអង្កេតតាម គ្រួសារ ទៅល�ើកុមារ ី និងកុមារា

អាយុចន្លោះពី១៣ឆ្នាំ ទៅ២៤ឆ្នាំ អំពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ ការអង្កេតនេះ ប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើប្រេវ៉ា ឡង់ថ្នា ក់ជាតិនៃអំព�ើ

រ ំលោភបំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភេទ ទៅល�ើកុមារ ី និងកុមារា ព្រមទាំងកំណត់រកហានិភ័យ និងវ ិធានការការពារព្រមទាំង

ផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ើហិង្សា ។

ការអង្កេតតាមគ្រួសារនៅកម្រិតថ្នា ក់ជាតិនេះ បានប្រើប្រាស់ការរ�ៀបចំអង្កេតដែលមានកម្រង សំណាកបែងចែកជា៤ដំណាក់

កាល និងត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងចន្លោះពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៣។ កុមារ ី និងកុមារា សរុបចំនួន ២.៥៦០នាក់ ត្រូវ
បានអញ្ជ ើញឱ្យចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះ ដែលក្នុងចំនួននោះ មានកុមារ ីចំនួន១.១២១នាក់ និងកុមារា១.២៥៥នាក់ បាន

បំពេញកម្រងសំនួរ (សរុប២.៣៧៦នាក់) ។ ដូច្នេះអត្រាឆ្លើយតប មានចំនួន៩៣,៧ ភាគរយ ចំពោះកុមារ ី និង៩២,១ភាគរយ

ចំពោះកុមារា។ ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងវ ិធីសាស្រ្តជ្រើសរ� ើសសំណាក និងបច្ចេកទេសសំភាសន៍មានរ�ៀបរាប់នៅកន្លែង

ផ្សេងទ�ៀត (ក្រសួងកិច្ចការនារ ី អង្គការយូនីសេហ្វ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា និង US CDC, 2014) ។

ដោយមានទិនន
្ន ័យពីការអង្កេត CVACS ដែលតំណាងឱ្យទូទាង
ំ ប្រទេស ជំហានចំនួន៤ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណ

អំពីថ្លៃចំណាយអប្បបរមានៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចំពោះផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពមួយចំនួន (ដែលត្រូវបាន

ជ្រើសរ� ើស) ៖

១.	ប៉ា ន់ប្រមាណអំពីប្រេវ៉ា ឡង់ថ្នា ក់ជាតិនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ។
២.	ធ្វើការវ ិភាគសមីកា ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណទៅល�ើអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ - លទ្ធផលដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នា ។
៣. កំណត់ សមាមាត្រប្រជាជនដែលមានហានិភ័យជាក់លាក់ (PAFs) សម្រាប់ប៉ាន់ប្រមាណលទ្ធផលនិងផលប៉ះពាល់

		

ផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗ ដែលចំណុចទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ។

៤. អភិវឌ្ឍគំរស
ូ ម្រាប់គណនាថ្លៃចំណាយមួយ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណថ្លៃចំណាយអប្បបរមានៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារសម្រាប់

		

ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗ ដោយផ្អែកល�ើ PAFs ដែលបានគណនារួចហ�ើយនៅក្នុងជំហានទី៣ ។

ជំហានទី១ ៖ ប៉ាន់ប្រមាណអំពីប្រេវ៉ាឡង់ថ្នាក់ជាតិនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
តាមរយៈការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបានមកពីការអង្កេត CVACS ដែលបានប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើអត្រាប្រេវ៉ា ឡង់ពេញមួយឆាក

ជីវ ិតរស់នៅរបស់កុមារ ដោយបែងចែកទៅតាមភេទ និងប្រភេទចម្បងៗនៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព (អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

អំព�ើហង្
ិ សាផ្វចិ
នពេលដែលពួកគេមានអាយុ១៨ឆ្នា)ំ ។ ការរ ំលោភបំពានផ្វភេទកាលពីកុ
មារភាព
លូ ត្ត និងការរ ំលោភបំពានផ្វភេទមុ
លូ
លូ

ត្រូវបានកំណត់និយមន័យថា គឺជាការរាប់បញ្ចូលទម្រង់ទាង
ំ ៤ នៃការរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទដូចខាងក្រោម ៖ ការប៉ះពាល់ផលូវភេទ
្

ដែលគេមិនចង់ឱ្យប៉ះ ការប៉ុនប៉ងរួមភេទដែលគេមិនមានចំណង់ ការបង្ខំផលូវកាយឱ្យរួ
្
មភេទ និងការរួមភេទដោយដាក់សម្ពា ធ។

អំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុ មារភាព ត្រូវបានវាស់ វែងតាមរយៈការសាកសួ រអ្នកតបសំ ភាសន៍ ថាត�ើ មានដៃគូ ស្និទ្ធស្នា ល
ឪពុកម្តា យ ឬសាច់ញាតិ ឬសមាជិកសហគមន៍ដែលជាមនុស្សពេញវ ័យ ធ្លាប់បានទះកំផ្លៀង ច្រាន ឬវាយនឹងកណ្តាប់ដៃ

ទាត់ធាក់ វាយនឹងរ ំពាត់ ឬវាយជាមួយនឹងវត្ថុអ្វីមួយ ធ្វើឱ្យឈ្លក់ ថប់ដង្ហើម ព្យាយាមធ្វើឱ្យពួកគេលង់ទឹក រលាកបានប្រើប្រាស់

ឬគំរាមប្រើប្រាស់កាំភ្លើង កាំបិត ឬអាវុធដទៃទ�ៀត ដែរឬទេ ។ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព ត្រូវបានវាស់សង
្ទ ់តាម

រយៈការសាកសួរអ្នកតបសំភាសន៍ អំពីសកម្មភាពមួយចំនន
ួ ដូចជា ការដែលពួកគេត្រូវបានប្រាប់ថា គ្មា ននរណាម្នា ក់ស្រឡាញ់

ពួកគេទេ ឬមិនសក្តិសមនឹងឱ្យគេស្រឡាញ់ មានអ្នកដែលនិយាយថា បន់ឱ្យតែអ្នកតបសំភាសន៍មិនបានចាប់កំណ�ើត ឬ

ស្លាប់ ឬត្រូវបានគេស�ើចចំអកឡកឡឺយ ឬមិនផ្តល់តម្លៃឱ្យទាល់តែសោះ។ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីសំណាក់ មិត្តភក្តិ អ្នកដែល
មានវ ័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ឬសមាជិកសហគមន៍ដទៃទ�ៀត ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងគ្រូបង្រៀនផងដែរ ត្រូវបានដកចេញពី

ការប៉ា ន់ប្រមាណប្រេវ៉ា ឡង់នេះ ។

ជំហានទី២ ៖ ប៉ាន់ប្រមាណទៅល�ើអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ - លទ្ធផលដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នា
សមីកាភស្តុភារមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណអំពីផលធ�ៀបលេខសេស (ORs) សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រ

ភេទផ្សេងៗគ្នា នៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព និងផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពពាក់ព័ន្ធ។ កត្តា ប្រជាសាស្រ្តសង្គមជាច្រើន ដែល
បានចងក្រងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងឯកសារស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្
ហា មួយចំនួនដែល
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បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
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ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

អាចក�ើ ត មាន (Brown et al., 1998; Oliver et al., 2006)។ កត្តា ប្រជាសាស្រ្តសង្គ ម ទាំ ងនេ ះ រួម មាន អាយុ ទ្រព្យ

សម្បត្តិគ្រួសារ ទំហំគ្រួសារ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រួសារ (រស់នៅជាមួយឪពុកម្តា យបង្កើត ឬមិនមែន) ក្រុមអាយុ (១៣ដល់១៧ឆ្នាំ

ធ�ៀបទៅនឹង១៨ដល់២៤ឆ្នាំ) ស្ថា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកផ្តល់ចម្លើយ និង ការដែលធ្លាប់បានដឹងឮអំពីអំព�ើហិង្សា
នៅក្នុងផ្ទះ ឬ សហគមន៍។

ទំនាក់ទំនងនៃលទ្ធផលរវាងអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព និងលទ្ធផលសុខភាពព្រមទាំងការប្រព្រឹត្ត ដែលមាន
ការប្រឈមចំពោះសុខភាព
លទ្ធផលសុខភាព និងការប្រព្រឹត្តដែលមានការប្រឈមចំពោះសុខភាព ដែលគេបានពិនិត្យនៅក្នុងការវ ិភាគនេះរួមមាន វ ិបត្តិ

ផ្លូវចិត្ត ជម្ងឺកាមរោគ ការបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្
ការជក់បារ ី ការទទួលទានគ្រឿងស្រវ ឹង បង្កបញ្
ហា ការប្រព្រឹត្ត IPV និង
របួសស្នា មកម្រិតមធ្យមដែលបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាអន្តរបុគ្គល។ វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្ត ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃកន្លងមក ត្រូវបានវាស់

ស្ទងដោ
់ យប្រើប្រាស់មាត្រដ្ឋានវ ិបតផ
្តិ វចិ
ួ ៦ ដែលធ្វើការប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើស្ថា នភាព
លូ្ ត្ត Kessler (K6) ដែលរួមមានសំនរួ ចំនន

ផ្លូវចិត្តទូទៅរបស់មនុស្សម្នា ក់ ក្នុងរយៈពេល កំណត់ណាមួយ។ ការឆ្លើយតបនីមួយៗត្រូវបានផ្តល់ពិន្ទុចន្លោះពី ០ (មិនដែល
មានទាល់តែសោះ) និង ៤ (មានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់) និង បូកសរុបពិន្ទុដែលអាចមានចន្លោះពី ០ ទៅ ២៤។ ពិន្ទុចាប់ពី
៥ ឡ�ើងទៅ បង្ហាញថាមានវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្ត។
ការអង្កេត CVACS បានបញ្ចូលករណីតិចតួចខ្លា ំងពេកអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀនខុសច្បាប់ ការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត និង
ការមានផ្ទៃពោះ ដែលបណ្តា លពីការរួមភេទបានសម្រេចមិនតាមប្រាថ្នា ដ�ើម្បីឱ្យគេអាចធ្វើការប៉ា ន់ប្រមាណមួយដែលគួរឱ្យ

ជ�ឿជាក់បាន។ លទ្ធផលសុខភាព និងការប្រព្រឹត្តដែលមានការប្រឈម ចំពោះសុខភាពដទៃទ�ៀត (ដូចជា គំនត
ិ ចង់ធ្វអ
ើ ត្តឃាត

និង ការមានដៃគូរម
ួ ភេទច្រើន) ត្រូវបានដកចេញពីការវ ិភាគ ដោយសារតែពុំមានទិន្នន័យ DALY សម្រាប់លទ្ធផលទាំងនេះ។
អាស្រ័យដោយ OR មិនអាចយកមកអនុវត្តបានដោយផ្ទា ល់នៅក្នុងរូបមន្តទូទៅ PAF ដែលជារូបមន្តសាមញ្ញ មួយអភិវឌ្ឍ

ឡ�ើងដោយ Zhang and Yu (1998)3

ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់គណនាអំពីកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនៃផលធ�ៀប

លេខសេស ធ�ៀបទៅនឹងហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ (RR)។ ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ គឺជាផលធ�ៀបនៃលទ្ធភាពដែលហេតុការណ៍មួយអាច

ក�ើតឡ�ើង (ឧ. ការក�ើតឡ�ើងនជម្ងឺមហារ ីកសួត) នៅក្នុងក្រុមមួយ ដែលមានលក្ខណៈប្រឈមនឹងហេតុការណ៍នោះ (ឧ. អ្នក

ជក់បារ ី) ជាមួយលទ្ធភាពនៃហេតុការណ៍ដែលអាចក�ើតមាន ធ�ៀបទៅនឹងក្រុមដែលពុំមានលកណ
្ខ ៈប្រឈមនឹងហេតុការណ៍

នោះ (ឧ. អ្នកមិនជក់បារ ី) ។ ឧទាហរណ៍ ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនៃជម្ងឺមហារ ីកទាក់ទងទៅនឹងការជក់បារ ី ស្មើនឹង២ មានន័យថា

អក
្ន ជក់បារ ី ទំនងនឹងក�ើតជម្ងឺមហារ ីកសួតរហូតដល់ពីរដងច្រើនជាង ប�ើធ�ៀបទៅនឹងអក
្ន មិនជក់បារ ី។ ផលធ�ៀបលេខសេស

ពីសមីកា ភស្តុភារ និ ង ហានិ ភ័យ ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុងតម្លៃប្រហាក់ ប្រហែលដែលឆ្លើ យតបទៅនឹ ង ផលធ�ៀប លេខសេសនេះមាន

អធិប្បាយនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ង ។

ទំនាក់ទំនងលទ្ធផលរវាងអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព និងការអប់រំ
បន្ថែមពីល�ើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពខាងល�ើ

ការសិក្សានេះក៏បានពិនត
ិ ្យម�ើលផងដែរនូវផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រ

ចំពោះការសិក្សារបស់ពួកគេ ។ ករណីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយធនាគារពិភពលោក (ឆ្នា២
ំ ០០៥) សម្រាប់

ការពង្រីកការអប់រ ំកម្រិតមធ្យមសិក្សា នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក្រោមមូលដ្ឋានកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច ការកាត់បន្ថយភាព

ក្រីក្រ សមធម៌ និងការរួបរួមគ្នា ក្នុងសង្គម ជាពិសេស សម្រាប់ប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជា ដែលសម្រេចបានការគ្របដណ្តប់

ការអប់រ ំបឋមសិក្សា ក្នុងកម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់ ប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះចូលរ�ៀននៅកម្រិតមធ្យមសិក្សានៅមានកម្រិតទាបនៅឡ�ើយ។

ដូច្នេះ ផលប៉ះពាល់ទៅល�ើការអប់រ ំនៅក្នុងការសិក្សានេះ ត្រូវបានកំណត់ ថាត�ើអក
្ន តបសំភាសន៍បានទទួលការអប់រ ំក្រោយ

មធ្យមសិក្សាខ្លះដែរឬទេ ។

ទំនាក់ទំនងលទ្ធផល និងការក្លាយជាជនរងគ្រោះម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត
វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពិចារណាអំពីការក្លា យជាជនរងគ្រោះម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត នៅពេលធ្វើការប៉ា ន់ប្រមាណអំពីបន្ទុក
នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ។ ការក្លា យជាជនរងគ្រោះម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត ត្រូវបានគេស្គា ល់ផងដែរថា ជាការបាក់ស្មា រតីដែល

មានភាពស្មុគស្មា ញ សំដៅដល់បទពិសោធន៍នៃការក្លា យជាជន រងគ្រោះជាច្រើនដង ដោយសារអំព�ើហិង្សាជាច្រើនប្រភេទ។
ទីមួយ មិនត្រឹមតែកត្តា សង្គមប្រជាសាស្រ្ត ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែទម្រង់ដទៃទ�ៀតនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ក៏ត្រូវពិនិត្យផងដែរ នៅ
ពេលវ ិភាគអំពីទំនាក់ទំនង រវាងប្រភេទនីមួយៗនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងផលប៉ះពាល់ទៅល�ើសុខភាព ។ ទីពីរ ដ�ើម្បីប៉ាន់

3

RR = OR / [(1-P0) + (P0xOR)] ដែល P0 បង្ហាញអំពីឧបទ្ទវហេតុនៃលទ្ធផលដែលគេចង់ដឹង នៅក្នុងក្រុមដែលគ្មា នការប៉ះពាល់។

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

23

ប្រមាណអំពី អន្តរកម្មរវាងប្រភេទផ្សេងៗគ្នា នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ អថេរ “អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ x អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត” “អំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវកាយ x អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ” និង “អំព�ើហិង្សាផ្លូចិត្ត x អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ” ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង

គំរស
ូ មីកាភស្តុភារនីមួយៗ

។

សម្រាប់គំរស
ូ មីកាភាគច្រើនគេមិនបានរកឃ�ើញ

អន្តរកម្មគួរឱ្យកត់សម្គា ល់រវាងប្រភេទ

គ្នា នៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រទេ ។ ដូច្នេះ ផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហង្
ិ សា ល�ើកមា
ុ រប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ត្រូវបានសនដ្
្និ ឋា នថាគ្រាន់តែជាការ

បូកបន្ថែម និងមានតែលទ្ធផលនៃគំរស
ូ មកា
ី ដែលរួមបញ្ចូលផលប៉ះពាល់ចម្បងៗប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានល�ើកយកមកបង្ហាញ ។

អាស្រ័យដោយសមីកាត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា សម្រាប់បុរស និងស្រ្តី និងអថេរ ជាច្រើនទ�ៀត (រាប់បញ្ចូល
ទាំងទម្រង់ដទៃទ�ៀតនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ) ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាអថេរសម្រាប់ ត្រួតពិនិត្យ ហ�ើយយ�ើងក៏បានជ្រើសរ� ើស

យកកម្រិតខ្ពស់បំផុតស្មើនឹង ០,១០ សម្រាប់អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ។ អត្រាប្រេវ៉ា ឡង់នៃអំព�ើរ ំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទមានកម្រិតទាបគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ គឺប្រមាណ ៥ភាគរយ ។ អាស្រ័យដោយកម្រិតលម្អៀងហាក់មានភាពធំជាងសម្រាប់
អថេរប្រេវ៉ា ឡង់ទាប ដូច្នេះ កម្រិត ខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកំណត់យកត្រឹម០,២០ សម្រាប់អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ។ មានតែ

ផលធ�ៀបលេខសេស ឬហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ ដែលមានលក្ខខណ្ឌស្របទៅនឹងកម្រិតខ្ពស់បំផុតប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានយកមក
ប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីគណនាការប៉ា ន់ស្មា នសមាមាត្រប្រជាជនដែលមានហានិភ័យជាក់លាក់ ។

ជំហានទី៣ ៖ គណនាការប៉ាន់ស្មានសមាមាត្រប្រជាជនដែលមានហានិភ័យជាក់លាក់ (PAFs)
ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណសមាមាត្រនៃផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាព (ឧ. ការបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខនឯង)
ដែលបណ្តា លមកពីកត្តា ហានិភយ
័
លួ្

មួយ (ឧ. អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ) រូបមន្តអេពីដេមីសាស្រ្តស្តង់ដារមួយត្រូវ បានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីគណនា PAFs សម្រាប់

កុមារ ី និងកុមារាទៅតាមប្រភេទនៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព (អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និងអំព�ើរ ំលោភ
បំពានផ្លូវភេទ) ៖

ក្នុងនោះ Pe គឺជាប្រេវ៉ា ឡង់នៃប្រភេទអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារជាក់លាក់មួយ (ឧ. អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ) នៅក្នុងចំណោម

ប្រជាជន ហ�ើយ RR គឺជាហានិភ័យពាក់ព័នន្ធ ៃផលប៉ះពាល់/ជំងឺណាមួយ (ឧ. ការបង្ក គ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង)
្
ដែលពាក់ព័ន្ធ

ទៅនឹងប្រភេទជាក់លាក់នៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាពនោះ ។

រូបមន្ត PAF នេះបានប្រើប្រាស់ទិនន
្ន ័យចំនួនពីរដែលត្រូវបានគេប៉ា ន់ប្រមាណកន្លងមក ៖ ប្រេវ៉ា ឡង់បែងចែកទៅតាមប្រភេទ

ចម្បងៗនៃអំព�ើហង្
ិ សា និងហានិភយ
័ ពាក់ពន
័ ្ធ (RRs) នៃលទ្ធផល ដោយយោងទៅតាមភាពប្រឈម ទៅនឹងអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រ។

PAFs មានកម្រិតចាប់ពី ០,០ - ១,០ ដែលតំណាងឱ្យកម្រិតភាគរយប៉ា ន់ប្រមាណពី ០ភាគរយ ទៅ ១០០ភាគរយ នៃផល
ប៉ះពាល់ ។ នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះ PAF ក្នុងកម្រិត០,២០ មានន័យថា ២០ភាគរយ នៃការបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្
គឺ

បណ្តា លមកពីការទទួលរងអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ កាលពីកុមារភាព ។

ជំហានទី៤ ៖ អភិវឌ្ឍគំរូគណនាថ្លៃចំណាយ
ដ�ើម្បីប្រែក្លា យទៅជាគោលនយោបាយសុខភាពសាធារណៈ និងជាមធ្យោបាយប្រាស្រ័យ ទាក់ទងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ វា

មានសារៈសំខាន់ក្នុងការគណនាការខាតបង់ដែលបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សា កាលពីកុមារភាព ឱ្យទៅជាចំនួនទឹកប្រាក់ជា

ដុល្លា រវ ិញ។ ដូច្នេះគេអាចម�ើលឃ�ើញពីផលចំណេញផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច នៅពេលដែលគ្មា នអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ដែលនឹងត្រូវធ្វើ

ការប៉ា ន់ប្រមាណ។ ដោយផ្អែកទៅតាម សកម្មភាពការងាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) (2001) និង Brown (2008)

គេបានប្រើប្រាស់ ជំហានចំនួន២ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណថ្លៃចំណាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ៖

•	ប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើការខាតបង់នៃរយៈពេលជីវ ិតរស់នៅដែលសម្របទៅនឹងពិការភាព (DALYs) ដែលបណ្តា ល

		

		

មកពីមរណភាព ការទទួលរងជំងឺនានា និងការប្រព្រឹត្តដែលមានការប្រឈមចំពោះសុខភាព ដែលបណ្តា លមកពី
ប្រភេទនីមួយៗនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងទៅតាមលក្ខណៈយេនឌ័រ និងអនុក្រុមនិមួយៗ ។

• គណនាការខាតបង់ DALY ទៅជាតម្លៃសាច់ប្រាក់ សម្រាប់អនុក្រុមនីមួយៗ ដោយសន្និដ្ឋានថា DALY មួយមាន
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តម្លៃស្មើទៅនឹង GDP សម្រាប់មួយនាក់ ។

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

បនកទៅល�ើ
សខ
ុ ភាព ដែលមិនបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់ដល់អាយុជវី ិត បណ្តា លមកពីអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រ មានសារៈសំខាន់ខ្លា ង
ំ
្ទុ
ណាស់ ។ ជាផ្វការ
DALYs បានផ្តោតទៅល�ើចណ
ំ ុ ចនេះ តាមរយៈការគិតបន្ថែមជាមួយគ្នា នូវភាពមានជំងឺ និងមរណភាព ។
លូ

ភាពមានជំងឺ ត្រូវបានកំណត់និយមន័យ ទាក់ទងនឹង រយៈពេល (ឆ្នាំ) ដែលរស់នៅជាមួយ “ពិការភាព” (YLD) - សុខភាពមាន

ការធ្លា ក់ចុះ - រ ីឯមរណភាពវ ិញ គឺទាក់ទងទៅនឹងរយៈពេល (ឆ្នាំ) នៃជីវ ិតដែលបាត់បង់ (YLL) ធ�ៀបទៅនឹងរយៈពេលនៃជីវ ិត

រស់នៅដែលរ ំពឹងទុក ។ DALY មួយ តំណាងឱ្យការខាតបង់សខ
ុ ភាពបរ ិបូរណ៍ស្មើនឹងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ ។ DALYs ត្រូវ

បានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ នៅក្នុងការប្រៀបធ�ៀបពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព ដូច្នេះវាតំណាងឱ្យ

រង្វាស់ជាទូទៅមួយសម្រាប់គណនាទៅល�ើបន្ទុកដែលជាផលប៉ះពាល់ ។ ប�ើទោះបីជា មានការវាស់វែងដោយសង្ខេបជាច្រើន

ដទៃទ�ៀតទៅល�ើសុខភាពប្រជាជនក៏ដោយ

ដូចជារយៈពេលជីវ ិតរស់នៅដែលសម្របទៅតាមគុណភាព

រង្វាស់ដែលមានភាពទូលំទូលាយបំផុត សម្រាប់ការសិក្សាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ គឺ DALYs ។

(QALY)

ប៉ុន្តែ

ការខាតបង់ DALYs ដោយសារមរណភាព ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព និងការប្រព្រឹត្តិដែលមានហានិភ័យ
ចំពោះសុខភាព បណ្តាលមកពីអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព
ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណអំពីការខាតបង់ DALYs ដោយសារផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព និងការប្រព្រឹត្តិដែលមានហានិភ័យចំពោះ

សុខភាព បណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព PAFs ដែលតំណាងឱ្យការរួមចំណែកនៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព
(ឧ. អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ) ចំពោះផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព ឬការប្រព្រឹត្តិដែលមានហានិភ័យចំពោះសុខភាព ត្រូវបាន

យកទៅគុណជាមួយនឹងរង្វាស់ DALY ដែលសមស្របសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពជាក់លាក់ ឬការប្រព្រឹត្តិដែលមាន

ហានិភយ
័ ចំពោះសុខភាព ។ នៅក្នុងកម្រិតថ្នា ក់ប្រទេស ការប៉ា ន់ប្រមាណទិនន
្ន យ
័ DALY ដែលមានលកណ
្ខ ៈជាក់លាក់ ចំពោះ
បុព្វហេតុណាមួយ គឺទទួលបានពីការប៉ា ន់ប្រមាណរបស់ WHO GBD សម្រាប់ឆ្នាំ២០០០-២០១២ (WHO 2014) ។ អង្គការ

សុខភាពពិភពលោក ក៏បានបោះពុម្ពផ្សាយផងដែរនូវការប៉ា ន់ប្រមាណ DALY ចំពោះផលប៉ះពាល់នៃកត្តា ហានិភ័យចម្បងៗ

ចំនួន២៤ (ឧ. ការប្រើប្រាស់ថ្នា ំជក់) ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលត្រូវបញ្
ជា ក់ថា ការប៉ា ន់ប្រមាណនូវផលប៉ះពាល់

នៃកត្តា ហានិភ័យចម្បងៗទាំង២៤នេះ សត
្ថិ នៅ ក្នុងចំណោមបន្ទុកដែលបណ្តា លមកពីបុពហេ
្វ តុទាង
ំ ១៣៥ នៃកត្តា ហានិភ័យ
ដែលគេបានរកឃ�ើញ (WHO 2009) ។ អាស្រ័យដោយវាអាចមានលទ្ធភាពពីរយ៉ា ងស្របពេលជាមួយគ្នា ពាក់ព័ន្ធនឹងភាព

មានជំងឺ គឺរវាងអំព�ើហង្
ិ សាកាលពីកុមារភាព និងផលប៉ពាល់ផ្នែកសុខភាពដទៃទ�ៀត ទិនន
្ន យ
័ DALY ត្រូវបានយកមក ប្រើប្រាស់

សម្រាប់តែអក
្ន ដែលមានអាយុចាប់ពី១៥ឆ្នាឡំ �ើងទៅប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណអំពីការខាតបង់នៃ DALY ដែលបណ្តា លមក

ពីជំងឺ។ ទង្វើបែបនេះ គឺដ�ើម្បីជ�ៀសវាងលទ្ធភាពនៃការកំណត់យកជំងឺដែល ក�ើតឡ�ើងមុនពេលអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព

បានក�ើតឡ�ើង ។

ប្រទេសកម្ពុជាមានទិនន
្ន ័យអំពីមរណភាព ទាក់ទងនឹងអំព�ើហិង្សាក្នុងចំណោមកុមារអាយុចន្លោះពី ០-១៤ឆ្នាំ ដោយបែងចែក
ទៅតាមភេទ ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីការប៉ា ន់ប្រមាណ GBD ឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ២០១២ (WHO 2014) ។ ទិនន
្ន ័យ

ទាំងនេះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណអំពីករណីដែលបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់ដល់អាយុជីវ ិត ដោយសារតែអំព�ើ

ហិង្សាល�ើកមា
ុ រ ។ DALYs និង ទិនន
្ន យ
័ អំពីមរណភាព ដែលទាក់ទងនឹងអំព�ើហង្
ិ សា ពុឃំ �ើញមានសម្រាប់ឆ្នា២
ំ ០១៣ទេ ។ ដូច្នេះ

ការខាតបង់ DALYs ដោយសារមរណភាព ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយ និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រព្រឹត្តិដែលមាន

ការប្រឈម ចំពោះសុខភាព បណ្តា លមកពីអំព�ើហង្
ិ សាកាលពីកុមារភាព ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មា នដោយប្រើប្រាស់ការប៉ា ន់ ប្រមាណ
GBD ចុងក្រោយបំផុតដែលអាចយកមកធ្វើការប្រៀបធ�ៀបគ្នា បាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១២ ។

PAF នីមួយៗ (ឧ. “ការបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង”
្
ឬ “ការជក់បារ ី”) ត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយប្រភេទ បុពហេ
្វ តុ (WHO 2014) ឬ

កត្តា ហានិភយ
័
(WHO 2009) ដែលក�ៀកបំផត
ុ ពីគម្រោង GBD ។ ទិនន
្ន យ
័
ដែលយកមកប្រើប្រាស់ត្រូវបានទាញចេញពីប្រភព

ទាំ ងពី រ។ ដ�ើ ម្បីជ�ៀសវាងការរាប់ ត្រួតគ្នាពីរដង គេបានដកចេញនូ វការរួមចំ ណែកនៃប្រភេទបុ ព្វហេតុ ចំពោះការខាតបង់

DALY ក្រោមកត្តា ហានិភ័យមួយ ប្រសិនប�ើ PAFs នៃប្រភេទបុព្វហេតុទាំងនេះមានដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ។ PAFs សម្រាប់

ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព និងការប្រព្រឹត្តិដែលត្រូវបានជ្រើសរ� ើស (ដូចជា វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្ត ការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគ ការបង្កគ្រោះថ្នា ក់
ឹង)
ដល់ខលួនឯង
្
ការជក់បារ ី និងបញ្
ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវ
ត្រូវបានផ្គូផ្គង ដ�ើម្បីឱ្យស៊ីទៅនឹង និយមន័យនៃ

“លក្ខខណ្ឌជម្ងឺសរសៃប្រសាទ” “ជំងឺកាមរោគដែលមិនរាប់បញ្ចូលមេរោគអេដស៍” “របួសស្នា ម ដែលបង្កឡ�ើងដោយខ្លួនឯង”
“ការប្រើប្រាស់ថ្នា ំជក់” និង “ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវ ឹង” ដែលមានចែងនៅក្នុង ឯកសារនៃការប៉ា ន់ប្រមាណបន្ទុកជំងឺសកល

(WHO 2014; WHO 2009) ។ សេចក្តីលម្អិតអំពីដំណ�ើរការ ផ្គូផ្គងនេះ អាចរកបាននៅក្នុងឯកសារផ្សេងទ�ៀត (Fang et al.,
2015) ។ នៅទីបំផុត PAFs មួយចំនួន (ការប្រព្រឹត្តិ IPV និងរបួសស្នា មកម្រិតមធ្យមបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាអន្តរបុគ្គល)
ត្រូវបានដកចេញ អាស្រ័យដោយពុំមានបុព្វហេតុ ឬប្រភេទកត្តា ហានិភ័យ GBD ដែលសមស្រប។ ការដកចេញនូវចំណុច

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ
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មួយចំនួននេះ អាចធ្វើឱ្យលទ្ធផលនៃការប៉ា ន់ប្រមាណបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព មានកម្រិតទាបគួរឱ្យ

កត់សម្គា ល់ ប�ើធ�ៀបទៅនឹងភាពជាក់ស្តែង ដែលនាំឱ្យវ ិធីសាស្រ្តនេះ នៅមាន លក្ខណៈអភិរក្សនៅឡ�ើយ ។

ិ ី សា ស្រ្តមួ យ របស់ WHO (2001) និ ង Brown (2008) ដ�ើ ម ្បី គ ណនាការខាតបង់ DALY ទៅជាតម្លៃ
គេបានប្រើ ប្រាស់ វ ធ

សាច់ប្រាក់។ វ ិធីសាស្រ្តនេះសន្និដ្ឋានថា DALY មួយស្មើនឹង GDP ក្នុងមួយនាក់។ និយាយម៉្យាងទ�ៀត គេអាចសន្និដ្ឋានបានថា

ការខាតបង់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដោយសារតែពិការភាព ឬមរណភាព (ការរស់នៅរយៈពេលមួយឆ្នាំជាមួយពិការភាព ឬការ

ខាតបង់ជីវ ិតរយៈពេលមួយឆ្នា)ំ គឺជារយៈពេលមួយឆ្នាដែ
ំ លខាតបង់សមត្ថភាពផលិតនៃសេដ្ឋកិចម
្ច ួយរបស់ប្រទេស ដូច្នេះជា

មធ្យម គេអាចប៉ា ន់ប្រមាណទៅតាម GDP ក្នុងមួយនាក់ ដែលគេហៅថា អភិក្រម “មូលធនមនុស្ស” ចំពោះការគណនា តម្លៃ

DALYs។ ទោះជាដូច្នេះក្តី បុគល
្គ មួយចំនួនបានល�ើកឡ�ើងនូវអំណះអំណាងថា ទង្វើបែបនេះអាច គណនាទៅល�ើការខាតបង់

ល�ើសពីភាពជាក់ ស្តែង អាស្រ័យដោយផលិតភាពអាចមិ នបាត់ បង់ទាំងស្រុង ដោយសារតែពិ ការភាពនោះទេ។ រ ីឯបុ គ្គល

ខ្លះទ�ៀតបែរជាល�ើកឡ�ើងនូវអំណះអំណាងថា ការគណនាទៅល�ើការខាតបង់បែបនេះ អាចមានកម្រិតទាបជាងភាពជាក់ស្តែង

ទៅវ ិញ ព្រោះថាតម្លៃនៃគុណភាពជីវ ិត រស់នៅពុំអាចឆ្លុះបញ្
ចា ំងនៅក្នុង GDP ឡ�ើយ ។

ទិន្នន័យអំពីប្រជាសាស្រ្ត ដូចជា GDP ឆ្នាំ២០១៣ និង GDP ក្នុងមួយនាក់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុង ឆ្នាំ២០១៣ ទាំងអស់នេះ
ទទួលបានពីវ ិទ្យាស្ថា នជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រោយពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា នូវការខាតបង់ DALY

ដូចជា GDP សរុប និង GDP ក្នុងមួយនាក់ ឱ្យទៅជាទិនន
្ន ័យមូលដ្ឋានមួយ ដោយបែងចែកទៅតាមផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព

និ ងប្រភេទនៃអំ ព�ើ ហិង្សាកាលពីកុ មារភាព រួចមកតម្លៃសេដ្ឋកិ ច្ចនៃការខាតបង់ DALYs បណ្តា លមកពីប្រភេទនីមួយៗនៃ

អំព�ើហង្
ិ សាកាលពីកុមារភាព ដែលជាផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាព ឬការប្រព្រឹត្តិដែលមានការប្រឈមចំពោះសុខភាពជាក់លាក់មយ
ួ

ត្រូវបានគណនា ដោយយកទៅគុណជាមួយនឹងការខាតបង់ DALY ដែលគេបានប៉ា ន់ប្រមាណក្នុងឆ្នា២
ំ ០១៣ ទៅនឹង GDP ក្នុង

មួយនាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ។ បន្ថែមពីនេះទ�ៀត តម្លៃនៃការខាតបង់ DALYs ដែលគិតជា ភាគរយនៃ GDP សរុប ក្នុងឆ្នាំ២០១៣

ត្រូវបានយកទៅគណនា សម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗនៃអំព�ើហិង្សា កាលពីកុមារភាព ។

DALYs ដែលបាត់បង់ពីការខាតបង់ផលិតភាព ដោយសារតែអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព
ចំពោះផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព ក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តិដែលមានការប្រឈមចំពោះសុខភាព ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំនៃអំព�ើ

ហិង្សាកាលពីកុមារភាពទៅល�ើការអប់រ ំរបស់កមា
ុ រ ត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ ្យ (ថាត�ើ អក
្ន តបសំភាសន៍បានទទួលការអប់រ ំខ្លះៗ ក្រោយ

កម្រិតមធ្យមសិក្សាដែរឬទេ)។ ឧទាហរណ៍ ផលប៉ះពាល់ បន្ទាប់បន្សំចំនួន-០,០៦ សម្រាប់អំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយ ទៅល�ើការទទួល

បានការអប់រ ំខ្លះៗ ក្រោយកម្រិតមធ្យមសិក្សាបានបង្ហាញថា ការទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព ធ្វើឱ្យកុមារម្នា ក់

ទំនងមិនទទួលបានការអប់រ ំក្រោយមធ្យមសិក្សា ចំនួន៦ភាគរយ។ រួមជាមួយនឹងទិន្នន័យអំពីភាពខុសគ្នា នៃប្រាក់ ចំណូល
ប្រចាំឆ្នាំ ដែលមានភាពខុសគ្នាទៅតាមកម្រិតនៃការអប់រ ំ (ឧទាហរណ៍ ភាពខុសគ្នា នៃប្រាក់ចំណូល រវាងអ្នកដែលទទួលបាន

ការអប់រ ំកម្រិតបឋមសិក្សា ឬទាបជាងនេះ និងអ្នកដែលបានទទួលការអប់រ ំកម្រិត មធ្យមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាងនេះ) ការខាតបង់
នៃ ផលិតភាពដោយសារតែអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព ត្រូវបានគណនាតាមរយៈការគុណផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំនៃអំព�ើ

ហិង្សាកាលពីកុមារភាព ទៅល�ើកម្រិតនៃការអប់រ ំ ជាមួយនឹងភាពខុសគ្នា នៃប្រាក់ចំណូលទៅតាមកម្រិតនៃការអប់រ ំផ្សេងៗ

គ្នា ។ Lall and Sakellariou (2010) បានវាយតម្លៃទៅល�ើផលតបស្នងនៃការអប់រ ំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលទសវត្សរ ៍

កន្លងមកនេះ ដោយប្រើប្រាស់ទិនន
្ន ័យនៃការអង្កេត សេដ្ឋកិចស
្ច ង្គមទៅល�ើគ្រួសារ ឆ្នា១
ំ ៩៩៧ ២០០៣-២០០៤ និង២០០៧។

គេបានរកឃ�ើញថា ជាមធ្យមកម្មករដែលមានការអប់រ ំកម្រិតបឋមសិក្សា ឬទាបជាងនេះ ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ រកប្រាក់ចំណូល
បានតិចជាងអក
្ន ដែលទទួលបានការអប់រ ំកម្រិតមធ្យមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាងនេះរហូតដល់ ៣៦,៦ភាគរយ។ ក្នុងឆ្នា២
ំ ០១៣ ប្រាក់
ចំណូលជាមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

មានចំនួនប្រមាណ៨០០ដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុងមួយឆ្នាំ។

ផ្អែកល�ើរបកគំហ�ើញទាំងនេះ

ភាពខុសគ្នា នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរវាងកម្មករ ដែលមានការអប់រ ំកម្រិតបឋមសិក្សា ឬទាបជាងនេះ និងអ្នកដែលមានការ
អប់រ ំកម្រិតមធ្យមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាងនេះមានចំនួនប្រមាណ២៩៣ដុល្លា រអាមេរ ិក ។
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បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

វគ្គទី ៣ ៖ លទ្ធផល
បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ
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៣. លទ្ធផល
តារាងទី ១ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក) បង្ហាញអំ ពី ការប៉ា ន់ ប្រមាណអត្រាប្រេវ៉ា ឡង់នៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយ អំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិ ត្ត និ ងអំ ព�ើ

រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនពេលមានអាយុ១៨ឆ្នាំ ដោយបែងចែកទៅតាមភេទ។ កុមារកម្ពុជាជាងពាក់កណ្តា លបានរាយការណ៍

ឱ្យដឹងអំពីទម្រង់មួយចំនួននៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ដែលប្រព្រឹត្ត ដោយដៃគូស្និទ្ធស្នា ល ឪពុក ឬម្តា យ ឬសាច់ញាតិដែលជា
មនុស្សពេញវ ័យ ឬសមាជិកសហគមន៍ណាម្នា ក់ មុនពេលដែលពួកគេមានអាយុ១៨ឆ្នាំ។ កុមារកម្ពុជាប្រមាណមួយភាគបួន

ទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងមានវ ័យចម្រើនឡ�ើង ៖ កុមារ ីចំនួន២២ភាគរយ និងកុមារា

ចំនួន២៦ភាគរយ អាយុចន្លោះពី១៣ ដល់២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តដោយឪពុក
ឬម្តា យ អ្នកថែទាំ ឬសាច់ញាតិដទៃទ�ៀតដែលជាមនុស្សពេញវ ័យមុនពេលមានអាយុ១៨ឆ្នាំ។ ទាំងកុមារ ី និងកុមារាប្រមាណ

៥ភាគរយ អាយុចន្លោះពី១៣ ដល់២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីទម្រង់មួយចំនួននៃអំព�ើ រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនពេល

មានអាយុ១៨ឆ្នាំ។

តារាងទី២ (ឧបសម្ន
ព័ ្ធ ខ) បង្ហាញអំពី PAFs ចំពោះផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាព ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទនម
ី យ
ួ ៗនៃអំព�ើហង្
ិ សា

កាលពីកុមារភាព ដោយបែងចែកទៅតាមភេទ។ លទ្ធផលខុសគ្នាទៅតាមយេនឌ័រ បានបង្ហាញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអំព�ើ

ហិង្សាកាលពីកុមារភាព និងផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាព។ ចំពោះបុរស ២៤,១ភាគរយនៃអ្នកដែលជក់បារ ី ១៣,៦ភាគរយ នៃអ្នក

ដែលទទួលទានគ្រឿងស្រវ ឹងនិងបង្កបញ្
ហា និង៥៩,៧ភាគរយនៃអ្នកដែលមានរបួសស្នា មក្នុងកម្រិតមធ្យម ក្រោយពេលអំព�ើ

ហិង្សាអន្តរបុគល
្គ
គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព។ អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព ពុំមានទំនាក់

ទំនងគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ទៅនឹងការបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្
វ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្ត ការឆ្លងជំងឺកាមរោគ ឬការប្រព្រឹត្ត IPV ឡ�ើយ ។

ផ្ទុយទៅវ ិញ ចំពោះស្រ្តី ៣៧,០ភាគរយនៃអ្នកដែលបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្
៣២,៩ភាគរយ នៃអ្នកដែលឆ្លងជំងឺកាមរោគ
១១,៧ភាគរយនៃអ្នកដែលមានវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្ត ១០,៤ភាគរយនៃអ្នកដែល ទទួលទានគ្រឿងស្រវ ឹងនិងបង្កបញ្
ហា ៣៣,៧ភាគរយ

នៃអ្នកដែលប្រព្រឹត្ត IPV និង ៤៨,២ភាគរយនៃអ្នក ដែលមានរបួសស្នា មក្នុងកម្រិតមធ្យម ក្រោយពេលអំព�ើហិង្សាអន្តរបុគ្គល

គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ កាលពីកុមារភាព ។

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិតកា
្ត លពីកុមារភាព បានរួមចំណែកក្នុងការបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្
ចំនួន ៣២,៦ភាគរយសម្រាប់ស្រ្តី

និង១៣,៦ភាគរយសម្រាប់បុរស។ ការឆ្លងជំងឺកាមរោគ បណ្តា លមកពីអំព�ើ ហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព បានក�ើតឡ�ើង

ិ ត្តិផលូ្វចិ ត្ត ដែល
ចំ ពោះស្រ្តី (១២,៣ភាគរយ) ប៉ុ ន្តែ ទំ នាក់ ទំន ងនេះ ពុំ មានលក្ខ ណ ៈគួ រ ឱ្យកត់ សម្គា ល់ ចំ ព ោះបុ រ សទេ។ វ ប

បណ្តា លមកពីអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិតកា
្ត លពីកុមារភាព ក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅល�ើស្រ្តី និងបុរសដែរ (ស្រ្តី១២,៧ភាគរយ និងបុរស

២៦,៤ភាគរយ)។ ចំពោះស្រ្តី ១៤,៤ភាគរយនៃការប្រព្រឹត្តិ IPV និង២៩,៣ភាគរយនៃរបួសស្នា មកម្រិតមធ្យម ដែលក�ើតឡ�ើង

បន្ទាប់ពី IPV គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវចិតកា
្ត លពីកុមារភាព។ ចំពោះបុរសវ ិញ គឺមាន២១,៥ភាគរយ សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តិ
IPV និង២៦,៦ភាគរយសម្រាប់របួសស្នា មកម្រិតមធ្យមដែលក�ើតឡ�ើងក្រោយពេលអំព�ើហិង្សាអន្តរបុគ្គល ។

ចំពោះស្រ្តី អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាព បានរួមចំណែក៥,០ភាគរយនៃការបង្កឱ្យ មានគ្រោះថ្នា ក់ដល់ខលួនឯង
្
១,៦ភាគរយ នៃការឆ្លងជំងឺកាមរោគ ១,៥ភាគរយ នៃវ ិបត្តិផលូវចិ
្ ត្ត និង១១,៥ភាគរយ នៃការប្រព្រឹត្ត IPV។ ចំពោះបុរសវ ិញ

អំ ព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទកាលពីកុ មារភាពបានរួមចំ ណែក ៨,២ភាគរយចំ ពោះការបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់ ដល់ ខលួ្នឯង និ ង

៩,៥ភាគរយចំពោះការឆ្លងជំងឺកាមរោគ ។

តារាងទី៣ (ឧបសម្ព័ន្ធ គ) បង្ហាញអំពីចំនួននៃការខាតបង់ DALYs ដោយសារមរណភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើហិង្សា

ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពមួយចំនួន (ដែលត្រូវបានជ្រើសរ� ើស) និងការប្រព្រឹត្តិ ដែលមានហានិភ័យ ដែលអាចយកមកផ្គូផ្គង
ជាមួយប្រភេទនៃ GBD DALY បាន។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ មានការប៉ា ន់ប្រមាណមួយបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញថា
មានកុមារ ីចំនួន៥៤នាក់ និងកុមារាចំនួន ៦១នាក់ បានស្លាប់ដោយសារតែអំព�ើហិង្សា ឬការមិនអ�ើព�ើ ដែលបណ្តា លឱ្យមាន

ការខាតបង់ DALY ចំនួន ៤.៦០៤ សម្រាប់កុមារ ី និងការខាតបង់ DALY ចំនួន៥.២៨៣ សម្រាប់កុមារា ។ ប�ើទោះបីជាគេអាច

ពិចារណាទៅល�ើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព តែក្នុងចំនួនមួយដែលមានកម្រិតយ៉ា ងណាក៏ដោយ ចំពោះស្រ្តីការប៉ា ន់ប្រមាណ

អំពីការខាតបង់ DALYs ចំនួន៣៣.០៩២ គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពី កុមារភាព ការខាតបង់ DALYs ចំនួន
៣២.០៤៩ គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិតកា
្ត លពីកុមារភាព និងការខាតបង់ DALYs ចំនួន៤.០៧៣ គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើ

រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាព។ ចំពោះបុរសវ ិញតួលេខទាំងនេះរួមមាន ១៧.៨២៨ គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវ

កាយកាលពីកុមារភាព ៥៩.៧២៤ គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើហង្
ិ សាផ្វចិ
្ត លពីកុមារភាព និង៤.៤៤៧គឺបណ្តា លមកពីអំព�ើរ ំលោភ
លូ តកា
បំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាព។ ដោយច្របាច់បញ្ចូលគ្នា រវាងការខាតបង់ DALYs ដោយសារមរណភាព ដែលទាក់ទងទៅ

នឹ ងអំ ព�ើ ហិង្សា ជាមួ យនឹ ងមរណភាពបណ្តា លពីផលប៉ះពាល់ ផ្នែកសុ ខភាព និ ងការប្រព្រឹត្ត ដែលមានការប្រឈមចំ ពោះ
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សុខភាពចំនួនសរុបនៃ DALYs ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលខាតបង់ដោយសារតែអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងឆ្នាំ២០១៣ មានចំនួន
៧៣.៨១៨សម្រាប់ស្រ្តី និង៨៧.២៨២សម្រាប់បុរស ។
តារាងទី៤ (ឧបសម្ព័ន្ធ ឃ) បង្ហាញអំពីបន្ទុកសេដ្ឋកិចស
្ច រុបនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ តាមរយៈការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា នូវតម្លៃផ្នែក

សេដ្ឋកិច្ចនៃការខាតបង់ DALYs បណ្តា លមកពីមរណភាពរបស់កុមារ ដែលទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើហិង្សាជាមួយនឹងតម្លៃផ្នែក
សេដ្ឋកិចន្ច ៃការខាតបង់ DALYs បណ្តា លមកពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព និងការប្រព្រឹត្តិដែលមានការប្រឈមចំពោះសុខភាព

ព្រមទាំ ងបូកបន្ថែមជាមួ យតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិ ច្ចនៃការខាតបង់ DALY នៃប្រភេទផ្សេងៗទ�ៀត ដែលក�ើ តឡ�ើ ងពី អំ ព�ើ ហិង្សា

កាលពីកុមារភាព ។ សេចក្តីលម្អិតអំពីដំណ�ើរការនេះអាចមានចែងក្នុងឯកសារផ្សេងទ�ៀត (Fang et al., 2015) ។ នៅពេល

ប្តូរទៅជាតម្លៃជាសាច់ប្រាក់ ការប៉ា ន់ប្រមាណតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចអប្បបរមារបស់ DALYs ដែលកម្ពុជាបានខាតបង់ដោយសារតែ
ផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពមួយចំនួននៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ដែលបានរកឃ�ើញក្នុងឆ្នាំ២០១៣ មានចំនួនរហូតដល់៧៦,៩លាន

ដុល្លា រអាមេរ ិក ចំពោះស្រ្តី និង៩០,៩លានដុល្លា រអាមេរ ិក ចំពោះបុរស។ ជារួមការប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ជាអប្បបរមា ដែលបណ្តា លពីផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពបណ្តា លមកពីអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនន
ួ ទឹកប្រាក់

សរុប១៦៨លានដុល្លា រអាមេរ ិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដែលស្មើនឹង១,១០ភាគរយ នៃGDP របស់ប្រទេស ។

ទាក់ ទងទៅនឹ ងផលប៉ះពាល់នៃអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារទៅល�ើការអប់ រ ំ ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំនៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយកាលពី

កុមារភាព ដែលអ្នកតបសំភាសន៍ទទួលបានការអប់រ ំក្រោយកម្រិតមធ្យមសិក្សា ឬយ៉ា ងណានោះពុំមានលក្ខណៈគួរឱ្យកត់

សម្គា ល់ សម្រាប់ បុរសឡ�ើ យ។ ទោះជាដូ ច្នេះក្តី ផលប៉ះពាល់ បន្ទាប់បន្សំមានលក្ខណៈគួ រឱ្យកត់ សម្គា ល់ សម្រាប់ ស្រ្តី (-៥,៨

ភាគរយ)។ ចំណុចនេះបង្ហាញថា ការទទួលរងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព ធ្វើឱ្យធ្លា ក់ចុះនូវលទ្ធភាពរបស់កុមារ ី ក្នុង
ការទទួលបានការអប់រ ំក្រោយកម្រិតមធ្យមសិក្សា ចំនួន៥,៨ភាគរយ។ អាស្រ័យដោយមានភាពខុសគ្នា នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំ

ឆ្នាំ រវាងកម្មករដែលមានការអប់រ ំកម្រិតបឋមសិក្សា ឬទាបជាងនេះ និងអ្នកដែលមានការអប់រ ំកម្រិតមធ្យមសិក្សា ឬខ្ពស់ជាង

នេះ មានចំនួនប្រមាណ២៩៣ដុល្លា រសហរដ្ឋអាមេរ ិក ការខាតបង់ផលិតភាពរបស់ស្រ្តីម្នា ក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃអំព�ើហង្
ិ សា

ផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ មានចំនួន១៧ដុល្លា រអាមេរ ិក។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាស្រ្តី
អាយុចន្លោះពី១៥ ដល់៦៤ឆ្នាំ មានចំនួនប្រមាណ៤,៩លាននាក់។ ដូច្នេះ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ការខាតបង់សរុបទៅល�ើផលិតភាព

បណ្តា លមកពីអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុ មារភាព មានចំ នួន៨៣,៣លានដុ ល្លា រអាមេរ ិក ស្មើនឹង០,៥៥ភាគរយ នៃ GDP

របស់កម្ពុជា ។

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ
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បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

៤. ការពិភាក្សា និង សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
នេះគឺជាការសិក្សាល�ើកដំបូង ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណទៅល�ើបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៃទិដ្ឋភាពអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ិ រស់ នៅរបស់ កុមារកម្ពុជាជាច្រើន។ កុ មារកម្ពុជាជាងពាក់ កណ្តា ល
ច្បាស់ ណាស់ ថា អំ ព�ើ ហិង្សាគឺ ជារ�ឿងទូ ទៅនៅក្នុងជីវត

បានជួ បប្រទះទម្រង់ មួយចំ នួននៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវកាយមុ នពេល ដែលពួ កគេមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ និ ងប្រមាណមួ យភាគបួ ននៃ

កុមារកម្ពុជាបានទទួលរងការរ ំលោភបំពានផ្លូវចិត្តពីឪពុក ឬម្តា យ អ្នកថែទាំ ឬសាច់ញាតិដែលជាមនុស្សពេញវ ័យ ខណៈពេល

ដែលពួកគេកំពុងមានវ ័យចម្រើនឡ�ើង។ កុមារកម្ពុជាប្រមាណ៥ភាគរយ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីទម្រង់មួយចំនួននៃអំព�ើ

រ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ មុនពេលដែលពួកគេមានអាយុ១៨ឆ្នាំ ។

ទំ នាក់ ទំនងជាមួ យអំ ព�ើ ហិង្សាកាលពីកុ មារភាព ទៅនឹ ងភាពទន់ ខ្សោយនៃសុខភាពផ្លូវកាយ និ ងសុខភាពផ្លូវចិ ត្តរម
ួ ជាមួ យ

នឹងការប្រព្រឹត្តដែលមានការប្រឈមចំពោះសុខភាព មានលក្ខណៈគួរឱ្យកត់ សម្គា ល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមានសង្គតភា
ពទៅនឹងការស្រាវជ្រាវលំដាប់អន្តរជាតិ។ ផលវ ិបាកអវ ិជ្ជមាន នៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាពទាំងអស់នេះ មិនត្រឹមតែបង្ក

ផលប៉ះពាល់ទៅល�ើបុគ្គលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់ផងដែរដល់គ្រួសារ សហគមន៍ និងសង្គម។ ទាំងនេះ តម្រូវឱ្យមាន

ការអនុវត្តន៍ការងារបន្ថែមទ�ៀត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅល�ើប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារថ្នា ក់ជាតិដ�ើម្បីធានាថា កុមារ និង
យុវជនគ្រប់រប
ូ ដែលធ្លាប់បានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សាទទួលបានការថែទាំ និងការឆ្លើយតបប្រស�ើរបំផុត និងធ្វើឱ្យជនល្មើស

ទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពដែលគេបានប្រព្រឹត្ត ។

ការវ ិភាគទៅល�ើ DALYs និងថ្លៃចំណាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានប៉ា ន់ប្រមាណថាអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ បង្កឱ្យមាននូវបន្ទុកមួយគួរ

ឱ្យកត់សម្គា ល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បន្ទុកសេដ្ឋកិចន្ច ៃផលវ ិបាកផ្នែកសុខភាពមួយចំនួន (ដែលត្រូវបានជ្រើសរ� ើស) បណ្តា ល
មកពីអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រ មានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុប ចំនន
ួ ១៦៨លានដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុងឆ្នា២
ំ ០១៣ ដែលស្មើនង
ឹ ១,១០ភាគរយ
នៃ GDP របស់ប្រទេស។ ការខាតបង់ផលិតភាព ដែលបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ គិតជាទឹកប្រាក់
សរុបមានចំនួន ៨៣,៣លានដុល្លា រសហរដ្ឋអាមេរ ិក ស្មើនឹង០,៥៥ភាគរយនៃ GDP របស់ប្រទេស ។

ដូចគ្នាទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដទៃទ�ៀតដែរ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានភាពមានកម្រិតជាច្រើន ដែលគប្បីធ្វើការកត់

សម្គា ល់ ។ អភិក្រមដែលមានមូលដ្ឋានផ្អែកល�ើ PAF ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំ ទូលាយនៅក្នុងការសិក្សាផ្នែកសុខភាព

សាធារណៈ និងផ្នែកអេពីដេមីសាស្រ្តព្រមទាំងត្រូវបានទទួលស្គា ល់ ថាជាអភិក្រមមួយដែលអាចយកជាការបាន សម្រាប់

ប៉ា ន់ ប្រមាណទៅល�ើ បន្ទុកដែលបណ្តា លមកពីមូ លហេតុ នានា។ ប�ើ ទោះជាដូ ច្នេះក៏ ដោយ PAFs អាចងាយនឹ ងប្រែប្រួល

ណាស់ ប្រសិនប�ើទទួលរងនូវការផ្លា ស់ប្តូរ បនច
្តិ បនចនៅក្នុងម៉ែត្រវាស់
ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ (ប្រេវ៉ា ឡង់ និងហានិភយ
័ ពាក់ពន
័ )្ធ
្តួ

ហ�ើយលទ្ធផលអាច មានលក្ខណៈគួរឱ្យកត់សម្គា ល់នៅពេលគុណនឹងលទ្ធផលសរុបមួយ។ នៅក្នុងករណីមួយចំនួន ភាពខុស
គ្នាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងកត្តា មួយអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងទៅល�ើលទ្ធផលចុងក្រោយ ។

ទោះបីជាមានអត្រាប្រេវ៉ា ឡង់នៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នា នៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព និង ORs ដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹង
ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានប៉ា ន់ប្រមាណដោយប្រុងប្រយ័ត្នផ្អែកទៅល�ើទិន្នន័យ CVACS ក៏ដោយលទ្ធផល

គឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅល�ើគុណភាពនៃទិនន
្ន ័យ CVACS។ ការប៉ា ន់ប្រមាណទៅល�ើប្រេវ៉ា ឡង់នៃ CVACS អាចមានកម្រិត
នៅទាបជាងស្ថា នភាពជាក់ស្តែង អាស្រ័យដោយការប៉ា ន់ប្រមាណនេះមានមូលដ្ឋានផ្អែកល�ើហេតុការណ៍ស្វ័យរាយការណ៍

អំពីអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព។ ការស្រាវជ្រាវកន្លងមកស្តីពី ការរារាំងទៅល�ើការបង្ហើបរ�ឿងរ៉ា វផ្ទា ល់ខលួន
្
នៅក្នុងបរ ិបទ
អាស៊ីបានបង្ហាញថា បែបបទនៃការឆ្លើយតបស្របទៅតាមអ្វីដែលសង្គមចង់បានតែងទទួលរងឥទ្ធិពលពីការព្រួយ បារម្ភនៃ
បទដ្ឋានសង្គម ហ�ើ យភាពស្ទា ក់ ស្ទើររបស់ ជនរងគ្រោះក្នុងការនិ យាយអំ ពីបទពិ សោធន៍ របស់ ពួកគេអាចពន្យល់ បានអំ ពី

បែបបទនៃការបង្ហើបរ�ឿងរ៉ា វផ្ទា ល់ខលួន
្ ដែលតែងបន្សល់ទុកនូវស្លា កស្នា មអាប់យស ក្នុងកម្រិតណាមួយនោះ (Finkelhoret
al., 2013)។ ឥរ ិយាបថចំពោះកុមារ ការប�ើកចំហនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទ និងស្តង់ដារទ្វេ

ពាក់ព័នន
្ធ ឹងផ្លូវភេទសម្រាប់ស្រ្តី និងសម្រាប់បុរសមិនត្រឹមតែជម្រុញអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរារាំង

ជនរងគ្រោះ មិនឱ្យរាយការណ៍អំពីបញ្
ហា នេះផងដែរនៅពេលដែលវាបានក�ើតឡ�ើងរួចហ�ើយ (Finkelhoret al., 2013)។ អត្រា
ដ៏ ទាបនៃប្រេវ៉ា ឡង់អំព�ើ រលោ
ំ
ភបំ ពានផ្លូវភេទកាលពីកុ មារភាព ក្នុងចំ ណោមកុ មារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាចបណ្តា លមកពី

ក្មេងជំទង់ និងយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មិនទាន់មានទម្លាប់ថាត្រូវតែរាយការណ៍អំពី បទពិសោធន៍ដែលពួកគេទទួលរង

ពីអំព�ើរ ំលោភបំពានផ្វភេទ។
ចំណុចនេះ គឺជាការពិតជាពិសេសសម្រាប់កមា
ុ រក្នុងវ ័យសិក្សា ដែលអាចទំនងជានឹងរាយការណ៍
លូ

មិនបានសព្វគ្រប់ពីអំព�ើប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទ ដោយសារតែខ្លា ចគ្រួសារមានការខ្មា សអ�ៀន មានការហាមឃាត់មិនឱ្យ និយាយ

អំ ពីបញ្
ហា ផ្លូវភេទ និ ងអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទ និ ងកង្វះកិ ច្ចគាំទ្រពីសេវាសង្គម។ ដោយសារតែប្រេវ៉ា ឡង់នៃអំ ព�ើ ហិង្សាផ្លូវភេទ
កាលពីកុមារភាពមានកម្រិតទាប ដូច្នេះកម្រិតនៃភាពគួរឱ្យកត់សម្គា ល់សម្រាប់អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ ត្រូវបានកំណត់

បន្ក
ទុ សេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ពំ ោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រកង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ
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ត្រឹម០.២០។ ចំណុចនេះ អាចបង្ហាញនូវប្រភពមួយទ�ៀតនៃភាពលម្អៀង ចំពោះការប៉ា ន់ប្រមាណដែលបានរកឃ�ើញ ។
PAFs នៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពត្រូវបានផ្គូផ្គងក្នុងកម្រិតមួយដែលក�ៀកបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ទៅនឹងការវាស់

វែងបន្ទុកដែលសមស្របបំផុតពីគម្រោង GBD។ ទោះជាដូច្នេះក្តី ពុំមែនរាល់ការសិក្សាទាំងអស់អំពីផលវ ិបាកនៃអំព�ើហិង្សា
កាលពីកុមារភាព សុទតែ
្ធ អាចផ្គូផ្គងបានជាមួយលទ្ធផលនៃ GBD ឡ�ើយ និងសម្រាប់ការសិក្សាដែលមានការផ្គូរផ្គងលទ្ធផល

បែបនេះ មួយចំនួននៅមានកម្រិតនៅឡ�ើយដោយសារតែនិយមន័យ និងកម្រិតសមីកាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រភេទ
នៃ GBD។

ថ្លៃចំណាយសរុបនៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារ ត្រូវបានគណនាតាមរយៈការបូកបន្ថែមរវាង PAFs និងតម្លៃសេដ្ឋកិចន្ច ៃការខាតបង់

DALY

ទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗគ្នា នៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព។

ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពជាច្រើន

ឬការប្រព្រឹត្តិដែលមានការប្រឈម គឺបណ្តា លមកពីកត្តា ហានិភ័យចម្រុះហ�ើយកត្តា ហានិភ័យបុគល
្គ
អាចមានអន្តរកម្មជាមួយ

ផលប៉ះពាល់របស់វា ទៅល�ើហានិភ័យជារួមនៃជំងឺ ឬការប្រព្រឹត្តិដែលមានការប្រឈម។ ជាលទ្ធផល PAFs កត្តា ហានិភ័យ
បុគ្គល រមែងតែងមានលក្ខណៈត្រួតស៊ីគ្នា និងក�ើនឡ�ើងល�ើសពី១០០ភាគរយ ដែលអាចនាំឱ្យលទ្ធផលនៃការប៉ា ន់ប្រមាណ

ទៅល�ើបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ច មានកម្រិតច្រើនហួសពីស្ថា នភាពជាក់ស្ង
ដែ ។

លទ្ធផលចុងក្រោយនៃរបាយការណ៍នេះ គឺជាការប៉ា ន់ប្រមាណមួយអំពីបន្ទុកនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទាក់ទងទៅនឹងថ្លៃចំណាយ (គិតជាប្រាក់ដុល្លា រ)។ ប្រសិនប�ើ ថ្លៃចំណាយគិតទៅតាមផលវ ិបាកនិមួយៗមានក្នុងកម្រិតដូចគ្នា

ទៅនឹង PAFs នោះនឹងពុំមានការគុណជាមួយនឹង DALYs នោះទេ។ អាស្រ័យដោយពុំមានទិនន
្ន ័យទាំងនេះ PAFs ត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់ជាតំណាងសម្រាប់ការគណនា DALY ឱ្យទៅជាដុល្លា រ។ យោងតាម WHO (2001) និង Brown (2008) គេសនដ្
្និ ឋា នថា

តម្លៃសេដ្ឋកិចន្ច ៃ DALY មួយស្មើនឹងតម្លៃនៃ GDP រយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់ប្រទេស។ ប�ើទោះបីជាអភិក្រមមូលធនមនុស្សមាន

លក្ខណៈជាទូ ទៅ និ ងធ្លាប់ត្រូវបានប្រើ ប្រាស់កន្លងមករួចក៏ ដោយ ក៏ តម្លៃនៃពេលវេលារបស់កុមារមិ នសូវមានភាពច្បាស់

លាស់ប៉ុន្មា នទេ។ វាទំនងដូចជា មនុស្សជាច្រើនហាក់ពុំមានភាពសកម្មពេញលេញនៅក្នុងទីផ្សារការងារ និងនៅក្នុងការ

ផលិត GDP ដ៏ពេញលេញក្នុងមួយនាក់បាននោះទេ។ ជីវ ិតរស់នៅរបស់ពួក គេត្រូវបានឱ្យតម្លៃក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នាដែរ ប៉ុន្តែ

អភិ ក្រមមូ លធនមនុ ស្សមួ យដែលមានលក្ខណៈយ៉ា ងសុក្រិតទៅល�ើ “ថ្លៃចំ ណាយធ�ៀបទៅនឹ ងទីផ្សារការងារ” ប្រហែលជា

មិនអាចរាប់បញ្ចូល ឬផ្តល់តម្លៃទៅល�ើ ពេលវេលា របស់ពួកគេ ក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នា ក្នុងអំឡុងពេលកុមារភាពបានឡ�ើយ ។

ORs ដែលត្រូវបានកែសម្រួលហ�ើយ សម្រាប់ធ្វើការរួមបញ្ចូលរវាងប្រភេទផ្សេងៗគ្នា នៃអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព និងផល
ប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានប៉ា ន់ប្រមាណដោយផ្អែកទៅល�ើទិន្នន័យ CVACS ដែលមានប្រភពមកពីការ
អង្កេតជាលក្ខណៈអន្តរវ ិស័យ។ អាស្រ័យដោយការសិក្សាជាអន្តរវ ិស័យ បានចាប់ផ្តើមរ�ៀបចំសម្រាប់ទិដ្ឋភាពមួយ និងក្នុង

ពេលវេលាមួយ ដោយពុំបានពិចារណាអំពីអ្វីដែលក�ើតឡ�ើង មុន ឬក្រោយពេលទិដ្ឋភាពនោះ ដូច្នេះការសិក្សាទាំងនោះអាច

ពុំបានផ្តល់ពត៌មានជាក់លាក់ អំពីទំនាក់ទំនងរវាងមូលហេតុ និងផលប៉ះពាល់បាននោះទេ។ ដូច្នេះ ORs ដែលទទួលបានពី

ការសិក្សាជាអន្តរវ ិស័យ អាចប៉ា ន់ប្រមាណឃ�ើញខ្ពស់ហួសពេក អំពីទំនាក់ទំនងរវាងកត្តាបង្ក និងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដ។

ប�ើ ទោះបីជាវាមានសារៈសំ ខាន់ ក្នុងការកាត់ បន្ថយការប៉ា ន់ ប្រមាណដែលផ្តល់នូវលទ្ធផលខ្ពស់ ហួសពេកក៏ ដោយ ប៉ុ ន្តែក៏

មានប្រភពជាច្រើនទ�ៀត ដែលបានផល
្ត ន
់ វូ ការប៉ា ន់ប្រមាណដែលមានលទ្ធផលទាបពេកទៅវ ិញ។ ដោយសារតែពុមា
ំ នទិនន
្ន យ
័
់
ិ កដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើ ននៃអំ ព�ើ ហិង្សាល�ើកុមារ រួមមានការប្រើ ប្រាស់សេវាថែទាំសុខភាពក្នុងកម្រិតគុ ណភាព
គ្រប់ គ្រាន់ ផលវបា

ខ្ពស់ មិនអាចត្រូវបានយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងការវ ិភាគនេះបានទេ។ ថ្លៃចំណាយដទៃទ�ៀតដែលត្រូវបានដកចេញពីការវ ិភាគ
នេះ រួមមានថ្លៃចំណាយទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការអប់រ ំពិសេស និងថ្លៃចំណាយ

សម្រាប់សុខុមាលភាពកុមារ។ លទ្ធផលមួយចំនួនដែលទាញចេញពី CVACS (ដូចជា គំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត ការប្រើប្រាស់

គ្រឿងញ�ៀនខុសច្បាប់ និងការប្រព្រឹត្តិ IPV) ក៏ត្រូវបានដកចេញពីការវ ិភាគនេះដែរ ដោយសារតែពុំមានទិន្នន័យ DALY

ឬដោយសារតែ CVACS បានបញ្ចូលករណីតិចតួចពេក ដ�ើម្បីយកមក បកស្រាយការប៉ា ន់ប្រមាណដែលអាចគួរឱ្យជ�ឿជាក់
បាន។ ចំណុចដទៃទ�ៀត (ដូចជា របួសស្នា មក្នុងកម្រិត មធ្យម ដែលបណ្តា លមកពីអំព�ើហិង្សាអន្តរបុគ្គល) ត្រូវបានដកចេញ
ពីការសិក្សានេះ ដោយសារតែពុំមាន ទិនន
្ន ័យដែលបានមកពីក្រុមដែលពុំបានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា ដ�ើម្បីយកមកប្រៀបធ�ៀប

គ្នា បាន។ ការដកចេញនូ វលទ្ធផលទាំងអស់ខាងល�ើ អាចធ្វើ ឱ្យលទ្ធផលនៃការប៉ា ន់ ប្រមាណបន្ទុកសេដ្ឋកិ ច្ចនៃអំ ព�ើ ហិង្សា

កាលពីកុមារភាព មានកម្រិតទាបគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ប�ើធ�ៀបទៅនឹងភាពជាក់ស្តែង ។

ការសិក្សាបច្ចុប្បន្ន បានធ្វើ ការប៉ា ន់ ប្រមាណទៅល�ើករណីនៃអំ ព�ើ ហិង្សាកាលពីកុ មារភាព ដែលបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់ ដល់

អាយុជីវ ិត ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលនូវមរណភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើហិង្សាក្នុងចំណោមកុមារ ដែលមានអាយុពី០ដល់

១៤ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យដោយទិន្នន័យអំពីមរណភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើហិង្សា សម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការ
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សុខភាពពិភពលោកមានចែងសម្រាប់តែក្រុមកុមារ ដែលមានអាយុចន្លោះពី០ដល់១៤ឆ្នាដ
ំ ូចគ្នាដែរ។ ដោយសារតែមូលហេតុ

នេះហ�ើយបានជាមរណភាព ដែលទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើហង្
ិ សាសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី១៥ដល់១៨ឆ្នាំ ពុំត្រូវបាន

ដាក់ បញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ា ន់ ប្រមាណទៅល�ើ ការខាតបង់ DALYs ដែលបណ្តា លមកពីករណីអំ ព�ើ ហិង្សាកាលពីកុ មារភាព
ដែលបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់ដល់អាយុជីវ ិត។ មរណភាពក្នុងចំណោមកុមារ ដោយសារការធ្វើអត្តឃាត ក៏ត្រូវបានដកចេញពី

ការប៉ា ន់ប្រមាណនេះដែរ ប៉ុន្តែការសិក្សាដទៃទ�ៀតបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញថា មរណភាពដោយសារការធ្វើអត្តឃាតមួយចំនួន

អាចមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទា ល់ទៅនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ ដូច្នេះឧបទ្ទវហេតុសរុបនៃករណីអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព

ដែលបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់ដល់អាយុជវី ិត ព្រមទាំងបនកសេដ្ឋកិ
ចន្ច ៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកមា
ុ រ អាចត្រូវបានប៉ា ន់ប្រមាណក្នុងកម្រិត
្ទុ

មួយដែលទាបប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងស្ថា នភាពជាក់ស្តែង។

អាស្រ័យដោយទិនន
្ន យ
័ ដែលត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវ ិភាគនេះ មានប្រភពពីការអង្កេតតាមគ្រួសារបទពិសោធន៍

របស់កុមារដែលរស់នៅក្រៅការថែទាំរបស់គ្រួសារ (ឧ. កុមារអនាថា កុមារដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌល) មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូល

នៅក្នុងការវ ិភាគនេះទេ។ កុមារទាំងនេះ ទំនងជាមានភាពប្រឈមខ្ពស់ក្នុងការក្លា យជាជនរងគ្រោះ ដូច្នេះលទ្ធផលដែលបាន

មកពីសំណាកគ្រួសារមួយ ទំនងជាការប៉ា ន់ប្រមាណតាមបែបអភិរក្សចំពោះប្រេវ៉ា ឡង់ពិតប្រាកដ។ ទម្រង់មួយចំនួននៃអំព�ើ

ហិង្សា ដូចជាការមិនអ�ើព�ើត្រូវបានដកចេញ។ អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាពនៅក្នុង CVACS គ្រាន់តែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ទៅនឹងការប្រព្រឹត្តិដោយឪពុកម្តា យ អ្នកថែទាំ ឬសាច់ញាតិដទទ�ៀតដែលជាមនុស្សពេញវ ័យប៉ុណ្ណោះ ដោយឡែកអំព�ើហង្
ិ សា

ផ្លូវចិត្តដែលប្រព្រឹត្តដោយមិត្តភក្តិ ឬអ្នកដែលមានវ ័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ឬសមាជិក សហគមន៍ រាប់បញ្ចូលទាំងគ្រូបង្រៀន
ផងដែរនោះ ត្រូវបានដកចេញពីការប៉ា ន់ប្រមាណអត្រាប្រេវ៉ា ឡង់។ ការប៉ា ន់ប្រមាណអត្រាប្រេវ៉ា ឡង់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ

អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត អំព�ើរ ំលោភបំពានផ្លូវភេទ អាចមានលទ្ធផលទាបប�ើប្រៀបធ�ៀបនឹងស្ថា នភាពជាក់ស្តែង អាស្រ័យដោយ

ការប៉ា ន់ប្រមាណនេះ មានមូលដ្ឋានផ្អែកទៅល�ើការស្វ័យរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទវហេតុនៃអំព�ើហិង្សា ។

ប�ើទោះបីជា លទ្ធផលនៅមានកម្រិតយ៉ា ងណាក៏ដោយ ក៏ការសិក្សានេះបានបន្ថែមនូវលទ្ធផលសំខាន់ថៗ
្មី មួយចំនន
ួ ដ�ើម្បីវាស់

ស្ទង់ទៅល�ើបន្ទុកសេដ្ឋកិចន្ច ៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារ និងដោះស្រាយបញ្
ហា កង្វះចំណេះដឹងផ្នែកវ ិទ្យាសាស្រ្ត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
របកគំ ហ�ើញដែលទទួ លបានពីការវ ិភាគនេះ គឺ ជាគន្លឹះក្នុងការស្វែងយល់អំពី ផលវ ិបាកនៃអំ ព�ើ ហិង្សាកាលពីកុ មារភាព ថ្លៃ

ចំណាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់បុគ្គល គ្រួសារ និងសង្គមទាំងមូល និងទីបំផុតគឺតម្រូវការឱ្យមានការវ ិនិយោគ ដ�ើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធ

ថ្នា ក់ជាតិ ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ ។

បន្ទុកសេដ្ឋកិចន្ច ៃអំព�ើហង្
ិ សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានសារៈសំខាន់ខ្លា ង
ំ ណាស់។ ទិនន
្ន ័យដែលទទួលបានជាផ្នែកមួយ
នៃការវ ិភាគនេះ នឹងជាជំនយ
ួ ក្នុងការស្វែងយល់របស់អក
្ន រ�ៀបចំគោលនយោបាយ អំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិចដែ
្ច លបណ្តា ល

មកពីអំព�ើហិង្សាកាលពីកុមារភាព និងល�ើកជាអនុសាសន៍សម្រាប់ការវ ិភាជន៍ថវ ិកា និងការវ ិនិយោគ។
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៥៦.៤
២១.៥
៥.២

អំ�ើហិង��ផ��វ�យ

អំ�ើហិង��ផ��វចិត��លពីកុ�រ�ព

អំ�ើរ��ភបំ�នផ��វ��ទ�លពីកុ�រ�ព

%

៩៥%

៣.៥-៦.៩

១៨.៥-២៤.៦

៥២.០-៦០.៨

���ី
(N=១១២១)

៥.៤

២៦.១

៥៦.០

%

៩៥%

៣.៨-៧.០

២២.៩-២៩.៣

៥២.៣-៥៩.៧

បុរស
(N=១១២១)

��ងទី១ ៖ �����ឡង់��អំ�ើហិង���ើកុ�រ ��ល�នជួប��ទះមុន��ល�ន�យុ១៨���ំ �យ�រណ៍�យ កុ�រ�យុ១៣-២៤���ំ។

ឧបសម�័ន� ក
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-

អំ�ើហិង��ផ��វចិត��ល

អំ�ើរ��ភបំ�នផ��វ��ទ�លពីកុ�រ�ព

២៤.១%
-

អំ�ើហិង��ផ��វ�យ�លពីកុ�រ�ព

អំ�ើហិង��ផ��វចិត��លពីកុ�រ�ព

អំ�ើរ��ភបំ�នផ��វ��ទ�លពីកុ�រ�ព

បុរស

-

អំ�ើហិង��ផ��វ�យ�លពីកុ�រ�ព

���ី

�រជក់�រ�

-

-

១៣.៦%

-

-

១០.៤%

�រទទួល
�ន��ឿង
��វ�ង
បង�ប���

១.៦%

៥.០%

៨.២%

១៣.៦%

៩.៥%

-

-

១២.៣%

៣២.៦%

-

៣២.៩%

-

២៦.៤%

-

២១.៥%

-

២៦.៦%

៥៩.៧%

-

១១.៥%
១.៥%

-

២៩.៣%

១៤.៤%
១២.៧%

-

៤៨.២%

របួស���មក��ិត
មធ��ម���យ
��លអំ�ើហិង��
អន�របុគ�ល

៣៣.៧%

(IPV)

�រ����ឹត�អំ�ើ
ហិង��រ�ង
��គូស�ិទ���ល

១១.៧%

�រឆ�ង
ជម�ឺ�ម�គ វ�បត�ិផ�វចិត�
(STIs)

៣៧.០%

�របង�
���ះ���ក់
ដល់ខ�នឯង

ផលវ��ក���កសុខ�ព

��ងទី២ ៖ �រ���ន់��នស�������ជន��លទទួលរងផលវ��ក���កសុខ�ព �ក់ទង�នឹងអំ�ើហិង���ើកុ�រ ��ង��ក��ម��ទ

ឧបសម�័ន� ខ
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្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ

៤៦០៤

៦៤

៥២៨៣

១១៧៦៦

-

អំ�ើរ��ភបំ�នផ��វ��ទ
�លពីកុ�រ�ព

សរុប

-

១១៧៦៦

-

អំ�ើហិង��ផ��វចិត��លពីកុ�រ�ព

អំ�ើហិង��ផ��វ�យ
�លពីកុ�រ�ព

បុរស

សរុប

-

អំ�ើរ��ភបំ�នផ��វ��ទ
�លពីកុ�រ�ព

-

៦០៦២

-

-

៦០៦២

៩៣៩

-

-

៩៣៩

១០៤៨២

៣៩៤៣

៦៥៣៩

-

១៨២៣៦

១២២២

៧៩៦៩

៩០៤៥

៥០៤

៥០៤

-

-

២០០៥

៦៩

៥២៧

១៤០៩

សរុប

៤០៧៣

១៧៨២៨

៤៤៤៧
៥៣១៨៥ ៨៧២៨២

-

៥៣១៨៥ ៥៩៧២៤

-

៤៨០៣៤ ៧៣៨១៨

២៧៨២

២៣៥៥៣ ៣២០៤៩

២១៦៩៩ ៣៣០៩២

�របង�
�រទទួល
�រឆ�ង
�ន��ឿង��វ�ង ���ះ���ក់ ជម�ឺ�ម�គ វ�បត�ិផ�វចិត�
ដល់ខ�នឯង
បង�ប���
(STIs)

DALYs ��ល�តបង់�យ�រផលវ��ក���កសុខ�ព
�រជក់�រ�

-

៥៤

DALYs
ចំនួនមរណ�ព
��ល�ត
�យ�រអំ�ើ
បង់�យ�រ
ហិង���ើកុ�រ
មរណ�ព

��ងទី៣ ៖ �រ���ន់���ណ��ើ DALYs ��ល�តបង់�យ�រ��អំ�ើហិង���ើកុ�រ

អំ�ើហិង��ផ��វចិត��លពីកុ�រ�ព

អំ�ើហិង��ផ��វ�យ
�លពីកុ�រ�ព

���ី

ឧបសម�័ន� គ
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-

អំ�ើរ��ភបំ�នផ��វ��ទ�លពីកុ�រ�ព

-

អំ�ើរ��ភបំ�នផ��វ��ទ�លពីកុ�រ�ព

-

អំ�ើរ��ភបំ�នផ��វ��ទ�លពីកុ�រ�ព

១០៣០១០០២

-

អំ�ើហិង��ផ��វចិត��លពីកុ�រ�ព

សរុប

-

អំ�ើហិង��ផ��វ�យ�លពីកុ�រ�ព

ក��ិត���ក់�តិ

៥៥០៤៤០០

-

អំ�ើហិង��ផ��វចិត��លពីកុ�រ�ព

សរុប

-

អំ�ើហិង��ផ��វ�យ�លពីកុ�រ�ព

បុរស

៤៧៩៦៦០២

-

អំ�ើហិង��ផ��វចិត��លពីកុ�រ�ព

សរុប

-

មរណ�ព (US$)

�ងបង់�យ�រ

�� DALYs ��ល

ត�����ដ�កិច�

-

១២២៥៨៤៥៤

-

-

៧២៩៣៨៣៣

-

-

១២២៥៨៤៥៤ ៧២៩៣៨៣៣

១២២៥៨៤៥៤

៦៣១៥៣៦៤

២៩៩២០០៤៤

៥៣៨១១២៤

១៥១១៥៥៣០

៩៤២៣៣៩០

១០៩២០៤៥៣

៥៥៤១០៤៩៣

២៨៩៨៣១៦

៧៩៩៤៩៥៧១

២៦១៣៩៣៣ ១០៥៤៥៤៧៥៤

៥៩៦៥៨២

៥៤៨៩៦៩

១៤៦៨៣៨២ ២២៦០៦៨៦៧

៥២៥១៧១

-

៥២៥១៧១
៤១០៧៦៩៣

-

-

៥៥៤១០៤៩៣

-

៦៨១២៧៦០

-

-

-

៥០០៤៤២៦០

-

២០៨៨៧៦២

២៨៩៨៣១៦

-

១៨៩៩៩៥៩១

៧១៤១១

១២៧៣៤៣១

% GDP

១៦៧៨៤២០១៩

៨៨៧៦០២២

៥៣៦១៤០៧០

៥៣០៥០៩២៥

៩០៩៣៤៣៣៥

៤៦៣២៨៦៤

៦២២២៣២៥៣

១៨៥៧៣៨១៨

៧៦៩០៧៦៨៥

៤២៤៣១៥៨

១.១០%

០.០៦%

០.៦៣%

០.៣៥%

០.៦០%

០.០៣%

០.៤១%

០.១២%

០.០៥%

០.០៣%

០.២២%

៣៤៤៧៧១០៧ ០.២៣%

US$

���ចំ�យសរុប

២២៥៣៩០៧៧ ៣៣៣៩០៨១៧

៥៤៨៩៦៩

៨៣០២៧៧០

វ�បត�ិផ�វចិត�

១៤៦៨៣៨២ ២២៦០៦៨៦៧

(STIs)

�រឆ�ង
ជម�ឺ�ម�គ

៩៤២៣៣៩០

�របង���ះ���ក់
ដល់ខ�នឯង

៦៣១៥៣៦៤

៩៧៨៤៦៩

-

៩៧៨៤៦៩

�រទទួល�ន
��ឿង��វ�ង
បង�ប���

១២២៥៨៤៥៤

-

-

-

-

�រជក់�រ�

ត�����ដ�កិច��� DALYs ��ល�តបង់�យ
�រផលវ��ក���កសុខ�ព (US$)

��ងទី៤ ៖ �រ���ន់���ណត�����ដ�កិច��� DALYs ��ល�តបង់�យ�រអំ�ើហិង���ើកុ�រ
ក��ង���ំ២០១៣ គិត��គរយ��ផលិតផលក��ង��ុកសរុប (GDP)

អំ�ើហិង��ផ��វ�យ�លពីកុ�រ�ព

���ី

ឧបសម�័ន� ឃ
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-

-

-

RR

-

-

១.5***
(១.១០-២.០៥)

OR
(៩៥ % CI)

-

-

-

-

-

-

-

-

១.២៨

-

-

២.៨៧***
(១.២៧-៦.៤៩)

១.៦៥***
(០.៩២-២.៩៥)

-

២.១៦***
(០.៧២-៦.៥៥)

៣.៦៤***
(១.៨៨-៧.០៦)

២.១៣***
(១.១៧-៣.៨៧)

OR
(៩៥ % CI)

២.៦៥

១.៦១

-

២.០១

3.២៥

២.០៤

RR

�របង�
���ះ���ក់
ដល់ខ�នឯង

៣.៤៥***
(១.៧៦-៦.៧៦)

-

-

១.៥៣***
(០.៧៩-២.៩៦)

២.១៧***
(១.៥២-៣.១១)

២.៣៩***
(១.៦៦-៣.៤៥)

OR
(៩៥ % CI)

២.៩៣

-

-

-

-

-

RR

�រឆ�ង
ជម�ឺ�ម�គ
(STIs)

-

៣.៩៧***
(២.៧២-៥.៨០)

-

១.៦៤***
(០.៧៩-៣.៤៣)

២.៧៧***
(១.៨៩-៤.០៧)

១.៤១***
(១.០៣-១.៩៣)

-

២.៣៨

-

១.៣០

១.៦៦

១.២៣

RR

វ�បត�ិផ�វចិត�

OR
(៩៥ % CI)

ផលប៉ះ�ល់��កសុខ�ព

��ងទី៥ ៖ ផល�ៀប��ខ��ស និង �និភ័យ�ក់ព័ន�

១.២០

RR

�រទទួល
�ន��ឿង
��វ�ងបង�ប���

១.៧៥***
១.៨៦***
(១.២៤-២.៤៨) ១.៥៧ (១.៣៥-២.៥៧)

-

-

-

OR
(៩៥ % CI)

�រជក់�រ�

*** p<០.០៥; ** p<០.១០; * p<០.២០

អំ�ើរ��ភបំ�នផ��វ
��ទ�លពីកុ�រ�ព

អំ�ើហិង��ផ��វចិត�
�លពីកុ�រ�ព

អំ�ើហិង��ផ��វ�យ
�លពីកុ�រ�ព

បុរស

អំ�ើរ��ភបំ�នផ��វ
��ទ�លពីកុ�រ�ព

អំ�ើហិង��ផ��វចិត�
�លពីកុ�រ�ព

អំ�ើហិង��ផ��វ�យ
�លពីកុ�រ�ព

���ី

ឧបសម�័ន� ង

-

២.១៤***
(១.១៦-៣.៩៤)

-

៥.០០***
(១.៧៨-១៤.០៤)

១.៩៥***
(១.០៦-៣.៦០)

២.០៦***
(១.២០-៣.៥៦)

OR
(៩៥ % CI)

(IPV)

-

២.០៥

-

៣.៤៩

១.៧៨

១.៩០

RR

�រ����ឹត�អំ�ើ
ហិង��រ�ង��គូ
ស�ិទ���ល

-

៣.១៦***
(១.៣៨-៧.២៥)

៧.៧២***
(១.៨៦-៣២.០៦)

-

៤.៤៤***
(២.១៥-៩.១៨)

៣.០៩***
(១.២៣-៧.៧៥)

OR
(៩៥ % CI)

-

៣.០៩

៧.៥៧

-

4.១១

៣.០០

RR

របួស���មក��ិត
មធ��ម���យ
��លអំ�ើ
ហិង��អន�របុគ�ល
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