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• ការរកឃើញសំខាន់ៗ
• អនុសាសន៍សំខាន់ៗ
• គោលនយោបាយការចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារតូចនៅកម្ពុជា៖ តើអនុក្រឹត្រយល្រខ ១៣៣ ាអ្វី?
• ស្តង់ដារសំខាន់ៗរបស់អនុក្រឹត្រយ
• អត្ថប្រយោជន៍ន្រការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយ      
   - អត្ថប្រយោជន៍សម្រ្រប់មា្ដ្រយ
 - អត្ថប្រយោជន៍សម្រ្រប់ទារក
• កំណត់ត្រ្រការសង្ក្រតទៅលើផលិតផលទឹកដោះគោម្រសៅផ្រសំតាមរូបមន្ត
 តារាងទី ១៖ សង្ខ្របការសង្ក្រតទៅលើផលិតផលម្រសៅទឹកដោះគោ 
• ឧទាហរណ៏ន្រសា្ល្រកសញ្ញ្រដ្រលត្រឹមត្រូវនិងមិនត្រឹមត្រូវ
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ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយត្រមួយមុខគត់ក្នុជងរយៈព្រល ៦ខ្រ 
ដំបូងន្រជីវិតទារក និងការបំបៅទឹកដោះមា្ត្រយក្នុជងរយៈព្រល ១ម៉្រង 
ដំបូងក្រ្រយព្រលសម្រ្រល មានសារៈប្រយោជន៍ក្នុជងការានាឲ្រយ
ទារកទើបកើត និងកុមារតូចមានសុខភាព និងសុខមាលភាពល្អ។ 
ទា រកដ្រលបៅទឹកដោះមា្ត្រយត្រមួយមុខគត់ក្នុជងរយៈព្រល ៦ខ្រដំបូង 
ប្រឈមមុខការសា្ល្រប់តិចាង ១៤ដង ធៀបនិងទារកដ្រលមិនបាន
បៅទឹកដោះមា្ត្រយ។ ១

មា៉្រកយីហោចំនួន ១៨ ត្រូវបានធ្វើការសង្ក្រត ដោយឡ្រកពុំមានមា៉្រក 
យីហោណាមួយដ្រលគោរពតាមច្របាប់ទាំងស្រុងឡើយ។ 
បន្ថ្រមពីលើន្រះទៀត ផលិតផលអាហារបន្ថ្រមាច្រើន (អាហារ 
ដ្រលគ្រណ្រនាំឲ្រយប្រើសម្រ្រប់កុមារព្រលអាយុក្រ្រយ៦ខ្រ) 
ក៏រំលោភបំពានច្របាប់ផងដ្ររ។ មា៉្រកយីហោដ្រលយើងបានធ្វើការសង្ក្រត 
គឺាមា៉្រកយីហោដ្រលមានដាក់លក់នៅតាមហាងាច្រើនហើយ 
ព្រមទាំងមានប្រាប្រិយភាពយ៉្រងខា្ល្រំងក្នុជងចំោមអ្នកមា្ដ្រយដ្រល

ការអនុវត្តការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយត្រមួយមុខគត់នៅកម្ពុជា មានភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ក្នុជងអំឡុជងទសវត្រសកន្លងទៅន្រះ។
ន្រះគឺាចំណុចដ្រលមានសារៈសំខាន់យ៉្រងខា្ល្រំងចំពោះអាហារូបត្ថម្ភ ការអភិវឌ្រឍ និងការលូតលាស់ដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់កុមារ។ ប៉ុន្ត្រ ការរំលោភ
បំពានច្របាប់ស្ដីពីការផ្រសព្វផ្រាយលក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ត្រយ ដ្រលកើតមាននាព្រលបច្ចុជប្របន្នន្រះ កំពុងគម្រ្រមកំហ្រងដល់ការអនុវត្តការ
បំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយត្រមួយមុខគត់ និងការបន្តការបំបៅរហូតដល់អាយុ២ឆ្ន្រំឬលើសពីន្រះ ហើយចូលរួមចំណ្រកក្នុជងការបង្កើន 
ការប្រើប្រ្រស់នូវទឹកដោះគោម្រសៅាផលិតផលជំនួសឲ្រយទឹកដោះមា្ត្រយដ្រលអាចបង្កឲ្រយមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមមានអស់មួយជីវិតដល់មនុស្រស 
ជំនាន់ក្រ្រយរបស់កម្ពុជា។ 

ាទូទៅមានការឆ្លើយតបល្អពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនទៅ 
នឹងច្របាប់ស្ដីពីការដាក់សា្ល្រកសញ្ញ្រដ្រលភា្ជ្រប់លើសម្របក 

ក៏ប៉ុន្ត្រពុំមានផលិតផលណាមួយ  ដ្រលគោរព
ទៅតាមច្របាប់ទាំងស្រុងនៅឡើយទ្រ។ 

ការផ្រសព្វផ្រាយពាណិជ្ជមកម្មរបស់ផលិតផល សម្រ្រប់ចិញ្ចឹមទារកត្រូវបានអម 
ទៅដោយប័ណ្ណផ្រសព្វផ្រាយព្រមទាំងមានបញ្ជមូនតំណាងបុគ្គលិកផ្ន្រកផ្រសព្វផ្រាយលក់

ដ្រលក្រុមហ៊ុនបានជួលឲ្រយឈរប្រាំការនៅតាមហាងដ្រលមានលក់ផលិតផលរបស់
ខ្លួនដ្រលសកម្មភាពន្រះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយផ្ទ្រល់នៅក្នុជងច្របាប់ន្រះ។

អ្វីដ្រលាក្ដីបារម្ភ ណ៍ាខា្ល្រំងនោះ គឺចំនួនមា៉្រកយីហោនាំចូលដ៏ច្រើនដ្រលពុំមានការណ្រនាំ
ឬព័ត៌មានសរស្ររាភាសាខ្ម្ររ។ ចំណុចន្រះ បូករួមាមួយរូបភាព និងសារបំភ័ន្ត

ដ្រលសាងភាពវិស្រសវិសាលដល់ទឹកដោះគោម្រសៅ  អាចចូលរួមចំណ្រក 
ក្នុជងការធ្វើឲ្រយសហគមន៍មានការយល់ដឹងទាប។  

មាតិកា

ចំណុចសំខាន់ៗ

អនុសាសន៍សំខាន់ៗ

គោលនយោបាយការចិញ្ចឹមទារក និងកុមារតូចនៅកម្ពុជាៈ 
តើអនុក្រឹត្រយល្រខ ១៣៣ ាអ្វី?

ការរកឃើញសំខាន់ៗ
ផ្អ្រកលើការសង្ក្រត មានការរក

ឃើញសំខាន់ៗដូចាៈ 

អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកធ្វើការអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាក្នុជងការៈ
• ជម្រុញការអនុវត្តអនុក្រឹតល្រខ ១៣៣ ឱ្រយបានកាន់ត្រប្រសើរ តាមរយៈការាត់តាំងអាា្ញ្រធរមានជំនាញដ្រលទទួលបន្ទុជកឲ្រយ
 ទទួលខុសត្រូវ លើការអង្ក្រតតាមដានឱ្រយបានកាន់ត្រប្រសើរលើផលិតផលនាំចូល និង វិធីផ្រសព្វផ្រាយទាំងាយណាដ្រលមិន
 បានគោរពទៅតាមអនុក្រឹត្រយន្រះ។
• ផ្តល់នូវបរិយកាសប្រកបដោយការគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកមា្ត្រយក្នុជងការអនុវត្តទមា្ល្រប់បំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយ
 ដ៏ប្រសើរបំផុត ដោយការចូលរួមជ្រ្រមជ្រ្រងសកម្មភាពទាំងាយណា  ដ្រលអប់រំដល់ពលរដ្ឋទទាំងអស់ឱ្រយដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍   
 ន្រការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយ និងហានិភ័យនានាទាក់ទិននឹងការប្រើប្រ្រស់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ត្រយ។

អនុក្រឹត្រយល្រខ ១៣៣ ស្ដីពីការផ្រសព្វផ្រាយលក់ផលិតផលចិញ្ចឹមទារក និងកុមារតូច ត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្ន្រំ២០០៥ បនា្ទ្រប់ពីបានឆ្លុជះបញ្ច្រំងទៅលើ 
ក្រមអន្តរាតិ ឆ្ន្រំ១៩៨១ របស់សន្និបាតសុខភាពពិភពលោក ស្ដីពីការផ្រសព្វផ្រាយលក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដ្រយ។  នៅឆ្ន្រំ ២០០៧ អនុក្រឹត្រយរួម 
(ប្រកាសរួម) ស្ដីពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្រយនៅក្នុជងរង្វង់ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងពាណិជ្ជមកម្ម ក្រសួងឧស្រាហកម្ម និងក្រសួងព័ត៌មានត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់   
ហើយមានគោលដៅដើម្របីផ្ដល់  អាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រ្រន់ និងមានសុវត្ថិភាពដល់ទារក និងកុមារតូច តាមរយៈការការពារ និងលើកកម្ពស់ការបំបៅកូន
ដោយទឹកដោះមា្ត្រយ និងតាមរយៈការជម្រុញឲ្រយមានការផ្ដល់អាហារបន្ថ្រមត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រលវ្រលាសមស្រប ដើម្របីានាឲ្រយបានថាផលិតផលជំនួស
ទឹកដោះមា្ដ្រយត្រូវបានប្រើប្រ្រស់យ៉្រងត្រឹមត្រូវ ត្រនៅព្រលណាដ្រលាំបាច់ និងផ្អ្រកលើព័ត៌មានគ្រប់គ្រ្រន់ប៉ុោ្ណ្រះ។ (មាត្រ្រ ១ ទំព័រទី ២)។

ច្របាប់ន្រះ គឺាកិច្ចខិតខំដ៏សព្វជ្រុងជ្រ្រយដើម្របីគាំទ្រ ការពារ និងលើកកម្ពស់ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយ និងដើម្របីកាត់បន្ថយការប្រើប្រ្រស់
ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ត្រយដ្រលមិនសមស្រប។ យុទ្ធននាការ លើកកម្ពស់សុខភាពកុមារឥឡូវន្រះ (Child Health Now) បានសង្ខ្របជូននូវ
ទិដ្ឋទភាពស្នូលសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ច្របាប់ន្រះ ដ្រលគ្រអាចកំណត់ឃើញបានយ៉្រងងាយស្រួលនៅលើសា្ល្រកសញ្ញ្រភា្ជ្រប់សម្របកផលិតផល និងនៅក្នុជង
ហាងទំនិញនានាដូចខាងក្រ្រមន្រះ៖ 

ាអ្នកទិញ ន្រះបើតាមកិច្ចសមា្ភ្រសន៍ក្រ្រផ្លូវការាមួយមា្ច្រស់ហាង
មួយចំនួន។  

ឳពុកមា្ត្រយ ឬអាណាព្រយាបាលរបស់ទារករម្រងមានការប្រកច្រក
មិនច្របាស់លាស់ និងច្របូកច្របល់រវាងព័ត៌មានពិតប្រ្រកដអំពី 
ផលិតផល និងព័ត៌មានបំភ្លើសដ្រលមាននៅក្នុជងការផ្រសព្វផ្រាយ
ពាណិជ្ជមកម្ម។ ផ្ទុជយទៅវិញនៅកម្ពុជាមានគោលការណ៍ាមូលដា្ឋ្រន 
ដ្រលមានច្រងក្នុជងអនុក្រឹត្រយល្រខ ១៣៣ ស្ដីពីការផ្រសព្វផ្រាយលក់
ផលិតផល សម្រ្រប់ចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើង 
និងអនុម័តដោយរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ដើម្របីគាំទ្រដល់អាហាររូបត្ថម្ភល្អ
សម្រ្រប់ទារកនិងកុមារតូចព្រមទាំងការពារ និងលើកកម្ពស់ការអនុវត្ត
បំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយដ៏ល្អបំផុតរួមមានការាប់ផ្ដើមបំបៅកូន
ដោយទឹកដោះមា្ត្រយភា្ល្រមៗក្រ្រយកំណើត ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ
មា្ត្រយត្រមួយមុខគត់ក្នុជងរយៈព្រល៦ខ្រដំបូង និងការបន្តបំបៅកូន 
ដោយទឹកដោះមា្ត្រយរហូតដល់អាយុ២ឆ្ន្រំ ឬ លើសពីន្រះ។
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 ១. ព័ត៌មានត្រូវត្រសរស្ររាភាសាខ្ម្ររ។ (មាត្រ្រ ៦ ទំព័រទី ១០) 
 ២. សា្ល្រកសញ្ញ្រដ្រលភា្ជ្រប់សម្របកផលិតផលាំបាច់ត្រូវត្រមានសរស្ររឃា្ល្រ
 ងាយស្រួលអានដ្រលបញ្ជ្រក់ថា ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយត្រមួយ
 មុខគត់គឺាការល្អបំផុតសម្រ្រប់រយះព្រល៦ ខ្រដំបូង ហើយត្រូវបន្តការ  
 បំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយរហូតដល់អាយុ ២ ឆ្ន្រំ ឬលើសពីន្រះ។ 
 (មាត្រ្រ ៩ ទំព័រទី ១២) 
៣.     នៅលើសា្ល្រកសញ្ញ្រដ្រលភា្ជ្រប់សម្របកផលិតផលត្រូវមានបម្រ្រមាលាយ
 លក្ខណ៍អក្រសរដូចាការប្រើពាក្រយ “កំណត់សំគាល់សំខាន់” ស្ដីពីគ្រ្រះ
 ថា្ន្រក់ដល់សុខភាពន្រការប្រើប្រ្រស់មិនត្រឹមត្រូវ។ (មាត្រ្រ ៩ ទំព័រទី ១២)
៤.    ត្រូវដាក់ការណ្រនាំអំពីវិធីប្រើប្រ្រស់ និងការរៀបចំឱ្រយបានត្រឹមត្រូវដ្រល
 ងាយស្រួលក្នុជងការអាន។ (មាត្រ្រ ៩ ទំព័រទី ១២) 
៥. ត្រូវដាក់សារបម្រ្រមដ្រលបញ្ជ្រក់ពីហានិភ័យន្រការាប់ផ្តើមប្រើប្រ្រស់
 ទឹកដោះគោម្រសៅមុនដល់អាយុដ្រលណ្រនាំឱ្រយប្រើប្រ្រស់បាន។ 
 (មាត្រ្រ ៩ ទំព័រទី ១២)
៦. មិនត្រូវដាក់រូបភាព រូបថត ឬក្រ្រហ្វិកបំភ័ន្តគួរឲ្រយទាក់ទាញ ដ្រលសាង
 ភាពវិស្រសវិសាលដល់ទឹកដោះគោម្រសៅ ក្រ្រត្រពីការបងា្ហ្រញនូវវិធីរៀបចំ
 ផលិតផលដ្រលបានកំណត់នោះឡើយ។  (មាត្រ្រ៩ ទំព័រទី ១២)
៧. ត្រូវដាក់ឃា្ល្រចង្អុជលបញ្ជ្រក់ពីតម្ល្រថវិកាសរុបសម្រ្រប់ចិញ្ចឹមទារកដោយប្រើ
 ទឹកដោះគោម្រសៅក្នុជងរយៈព្រល ៦ ខ្រដំបូង។ (មាត្រ្រ ៩ ទំព័រទី១៣)

• កាត់បន្ថយហានិភ័យ ដ្រលនាំឲ្រយកើតមានជម្ងឺា្ល្រក់ាមច្រើន 
 ក្រ្រយព្រលសម្រ្រលដ្រលាហ្រតុនាំឱ្រយមានគ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់ជីវិត 
 មាតាច្រើនាងគ្រ
• កាត់បន្ថយហានិភ័យ ដ្រលនាំឲ្រយកើតមានជម្ងឺមហារីកសុដន់  
 ស្របូន និងអូវ្រ
• កាត់បន្ថយអាការៈា្ល្រក់ទឹកចិត្តក្រ្រយព្រលសម្រ្រល
• កាត់បន្ថយឱកាសន្រការមានផ្ទ្រពោះក្នុជងអំឡុជងប៉ុនា្ម្រនខ្រក្រ្រយ
 ព្រលសម្រ្រល
• ពន្លឿនន្រការាសះស្របើយឡើងវិញ
• បង្កើនចំនងទឹកចិត្តាមួយទារក

• ធ្វើឲ្រយមានការប្រសើរឡើងលើសា្ថ្រនភាព លូតលាស់ 
 អាហារូបត្ថម្ភ និងប្រព័ន្ធនការពាររាង្គកាយ
• ធ្វើឲ្រយមានការប្រសើរឡើង លើការអភិវឌ្រឈផ្ន្រកចលនា
 និងការលូតលាស់សតិបញ្ញ្រ
• កាត់បន្ថយការបាត់បង់ជីវិតដោយសារជម្ងឺឆ្លង
• បង្កើនចំនងទឹកចិត្តាមួយមា្ត្រយ 
• កាត់បន្ថយជម្ងឺផ្លូវដង្ហើម និងរាគរូស
• កាត់បន្ថយហានិភ័យដ្រលនាឲ្រយមានជម្ងឺរាំរ្រ
 (ជម្ងឺទឹកនោមផ្អ្រម ជម្ងឺប្រះដូង ជម្ងឺហឺត និងប្រភ្រទមហារីក
 មួយចំនួនទៀត)នាព្រលក្រ្រយក្នុជងជីវិត
• កាត់បន្ថយហានិភ័យដ្រលនាឲ្រយលើសទម្ងន់និងាត់ជ្រុល    ២ 

ភាសាខ្ម្ររ

ពាក្រយនិយយថាការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយត្រមួយមុខគត់

បម្រ្រមអំពីគ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់សុខភាព

ការណ្រនាំដ្រលងាយស្រួលអានអំពីវិធីប្រើប្រ្រស់

បម្រ្រមអំពីអាយុ

រូបភាពបំភ័ន្ត

ឃា្ល្របងា្ហ្រញពីតម្ល្រថវិកាសរុបសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ទឹកដោះគោម្រសៅ

ការផ្រសព្វផ្រាយបន្ថ្រម

៥០%* មានន័យថាមានសរស្ររឃា្ល្រថា ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយគឺាការល្អបំផុតសម្រ្រប់ទារក ប៉ុន្ត្រមិនមានការបញ្ជ្រក់អំពីអំឡុជងព្រលាក់លាក់។  
៨០%* មានន័យថាមានការសរស្ររឃា្ល្រថា ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយគឺាការល្អបំផុតសម្រ្រប់ទារកសម្រ្រប់រយៈព្រល ៦ ខ្រដំបូង និងបន្តរហូតដល់
 អាយុ២ឆ្ន្រំ ឬលើសពីន្រះយ៉្រងច្របាស់លាស់ ប៉ុន្ត្រឃា្ល្រន្រះនៅលាយឡំាមួយព័ត៌មានដទ្រទៀតស្ដីពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកដោះគោម្រសៅ ។   

១១

១០,៤(៥០%*), ១(8០%*)

១៣

១៨

២

២

៨

១២

៧

៣

៥

០

១៦

១៦

១០

៦

ស្តង់ដរសំខាន់ៗ
ក្នុជងអនុក្រឹតល្រខ ១៣៣ 

ចំនួនក្រុមហ៊ុន
ដ្រលគោរពតាម

ចំនួនក្រុមហ៊ុន
ដ្រលមិនគោរពតាម

មាត្រ្រ ៦ៈ ព័ត៌មាន 
ត្រូវត្រសរស្ររាភាសាខ្ម្ររ

នៅកម្ពុជា ទឹកដោះគោម្រសៅ
ភាគច្រើនាផលិតផលនាំចូលពី

បរទ្រស  ហើយផលិតផលាច្រើន
ពុំមានព័ត៌មានាភាសាខ្ម្ររឡើយ។ 

មានការណ្រនាំាភាសាខ្ម្ររ គា្ម្រនការណ្រនាំាភាសាខ្ម្ររ

ឧទាហរណ៍ន្រការដាក់
សា្ល្រកសញ្ញ្រត្រឹមត្រូវ*

ស្តង់ដារនៅក្នុជងអនុក្រឹត្រយ
ល្រខ ១៣៣

ឧទាហរណ៍ន្រការដាក់សា្ល្រក
សញ្ញ្រមិនត្រឹមត្រូវ

ស្តង់ដរសំខាន់ៗរបស់អនុក្រឹត្រយ ១៣៣

៨. មិនត្រូវមានការផ្រសព្វផ្រាយ ឬការផ្រាយពាណិជ្ជមកម្មដ្រលជម្រុញដល់ការប្រើប្រ្រស់ ដូចាបដាផ្រសព្វផ្រាយយ៉្រងពិស្រសណាមួយ 
 គូប៉ុងផលិតផលសាកល្របងឥតគិតថ្ល្រ តម្ល្រលក់ ឬ រងា្វ្រន់។ (មាត្រ្រ ១៣ ទំព័រទី ១៥)
៩. ផលិតផលចិញ្ចឹមទារកដ្រលមានអាហារបន្ថ្រម  ាំបាច់ត្រូវបញ្ជ្រក់ពីគ្រ្រះថា្ន្រក់ន្រការឲ្រយទារកញ៉្រំមុនព្រលអាយុដល់ ៦ខ្រ 
 ហើយត្រូវបញ្ជ្រក់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ន្រការបន្តបំបៅដោះរហូតដល់កុមារមានអាយុ ២ ឆ្ន្រំ ឬលើសពីន្រះ។ (មាត្រ្រ៨ ទំព័រទី ១១)
១០. ទឹកដោះគោខាប់ ឬផលិតផលប្រហាក់ប្រហ្រលន្រះ  ាំបាច់ត្រូវដាក់បម្រ្រមយ៉្រងច្របាស់លាស់ថា  មិនត្រូវប្រើផលិតផលន្រះ
 សម្រ្រប់ចិញ្ចឹមទារក និងកុមារតូចនោះឡើយ។ (មាត្រ្រ ១២ ទំព័រទី ១៤)

ទឹកដោះគោម្រសៅ មិនអាចជំនួសអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកដោះមា្ដ្រយបានឡើយ។ ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយគឺាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតក្នុជងការ
ានាអោយមានការាប់ផ្តើមអាហារូបត្ថម្ភល្អសម្រ្រប់ទារក។ ទឹកដោះមា្ត្រយមានសុវត្ថិភាព សា្អ្រត និងផ្ទុជកនូវសារាតុការពារប្រព័ន្ធនរាង្គកាយដ្រល
ជួយការពារទារក ក្នុជងការប្រឆំងនឹងជម្ងឺាច្រើនមុខដ្រលច្រើនកើតចំពោះពួកគ្រ។ 

អត្ថប្រយោជន៍ន្រការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយ 

ឧទាហរណ៍ន្រសា្ល្រកសញ្ញ្រដ្រលត្រឹមត្រូវ 
និងមិនត្រឹមត្រូវ

កំណត់ត្រ្រការសង្ក្រតទៅលើផលិតផល
ទឹកដោះគោម្រសៅផ្រសំតាមរូបមន្តសម្រ្រប់ទារក

អត្ថប្រយោជន៍សម្រ្រប់មា្ដ្រយ អត្ថប្រយោជន៍សម្រ្រប់ទារក 

តារាងទី១៖ សង្ខ្របការសង្ក្រតទៅលើផលិតផលទឹកដោះគោម្រសៅផ្រសំតាមរូបមន្ត 
ផលិតផលទឹកដោះគោម្រសៅសរុបចំនួន ១៨ ប្រភ្រទត្រូវបានធ្វើការសង្ក្រត។ ខាងក្រ្រមន្រះគឺាស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រការរកឃើញ បូករួម 
និងឧទាហរណ៍ ន្រផលិតផលដ្រលឆ្លើយតបតាមស្តង់ដាររបស់អនុក្រឹត្រយ និងឧទាហរណ៍អំពីផលិតផលដ្រលបានបំពានស្តង់ដារន្រះ។ 

៤ ៥
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មាត្រ្រ ១៣ៈ មិនត្រវូមានការផ្រសព្វផ្រាយ ឬការ
ផ្រាយពាណិជ្ជកម្ម ដ្រលជម្រញុដល់ការប្រើ
ប្រ្រស់ ដូចាបដផ្រសព្វផ្រាយយ៉្រងពិស្រស

ណាមួយ  គូបុ៉ង ផលិតផលសាកល្របង
ឥតគិតថ្ល្រ តម្ល្រលក់ ឬរង្វ្រន់។ 

ផលិតផលភាគច្រើនមិនត្រមឹត្រលក់បញ្ចុជះតម្ល្រ
ត្របុ៉ោ្ណ្រះទ្រ បុ៉ន្ត្រថ្រមទំាងត្រវូបានគ្រលក់នៅ
ក្នុជងកញ្ចប់ភ្ល្រះដោយមានតម្ល្រោកាងមុន ឬ

បានទទួលសាបូ៊ កំសៀវ កន្រស្រងដ្រ។ល។ 
ដោយឥតគិតថ្ល្រថ្រមទៀត។

ឃា្ល្របញ្ជ្រក់ថាទឹកដោះមា្ដ្រយគឺល្អបំផុត ពុំមានពាក្រយនិយយថាការបំបៅ
កូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយ

បម្រ្រមពីគ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់សុខភាព
ន្រការប្រើប្រ្រស់មិនត្រឹមត្រូវ

បងា្ហ្រញពីរបៀបប្រើប្រ្រស់ត្រឹមត្រូវ

សារបម្រ្រមអំពីការប្រើទឹកដោះ
គោម្រសៅមុនដល់អាយុដ្រលបានណ្រនាំ

មានការណ្រនាំអំពីវិធីប្រើប្រ្រស់ប៉ុន្ត្រ
សរស្ររតូចៗ និងពិបាកអាន

ពុំមានបម្រ្រមពីគ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់សុខភាព
ន្រការប្រើប្រ្រស់មិនត្រឹមត្រូវ

ពុំមានគ្រឿងលើកទឹកចិត្តបន្ថ្រម

ពុំមានសារបម្រ្រម ថ្រមទាំងណ្រនាំឲ្រយប្រើសម្រ្រប់
កុមារអាយុ ០ ដល់ ៦ ខ្រ

ជម្រុញការប្រើប្រ្រស់ដោយមានផ្តល់
គ្រឿងលើកទឹកចិត្តបន្ថ្រម

មាត្រ្រ ៩ៈ មិនត្រវូដក់រូបភាព រូបថត ឬក្រ្រហ្វកិ
បំភ័ន្តគួរឲ្រយទាក់ទាញ ដ្រលសាងភាពវិស្រស

វិសាលដល់ទឹកដោះគោម្រសៅ ក្រ្រពីការពន្រយល់
នូវវិធីរៀបចំផលិតផល។

រូបថត ឬរូបភាពបំភ័ន្ត អាចបង្កើនការយល់ខុស និង 
លើកទឹកចិត្តឳពុកមា្ដ្រយឲ្រយទិញទឹកដោះគោម្រសៅ 
ដើម្របីឲ្រយបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ល្ៗអ ដ្រលពួក

គាត់យល់ច្រលំថាមិនអាចទទួលបានតាម
រយះការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយ។

មាត្រ្រ ៩ៈ ត្រវូដក់ឃ្ល្រចង្អុជលបញ្ជ្រក់ពីតម្ល្រថវិកា
សរុបសម្រ្រប់ចិញ្ចមឹទារកដោយប្រើ

ទឹកដោះគោម្រសៅក្នុជងរយៈព្រល ៦ ខ្រដំបូង។

ឳពុកមា្ដ្រយត្រវូបានបងា្អ្រក់ទឹកចិត ្តមិនឲ្រយចំណាយ
លុយច្រើនព្រកលើទឹកដោះគោម្រសៅ តាមរយៈ    
ការបញ្ជ្រក់អំពីចំនួនទឹកប្រ្រក់សរុប ដ្រលត្រវូ

ចំណាយលើទឹកដោះគោម្រសៅ ហើយធ្វើឲ្រយ គ្រដឹង
អំពីអត្ថប្រយោជន៍ន្រទឹកដោះមា្ដ្រយ ដ្រលមិន

ាំបាច់ត្រវូចំណាយលុយអ្វទំីាងអស់។បញ្ជ្រក់អំពីតម្ល្រថវិកាសរុប

រូបភាពបំភ័ន្ត

ពុំបញ្ជ្រក់អំពីតម្ល្រសរុប

ឧទាហរណ៍ន្រការដាក់
សា្ល្រកសញ្ញ្រត្រឹមត្រូវ*

ឧទាហរណ៍ន្រការដាក់
សា្ល្រកសញ្ញ្រត្រឹមត្រូវ*

ស្តង់ដារនៅក្នុជងអនុក្រឹត្រយ
ល្រខ ១៣៣

ស្តង់ដារនៅក្នុជងអនុក្រឹត្រយ
ល្រខ ១៣៣

ឧទាហរណ៍ន្រការដាក់សា្ល្រក
សញ្ញ្រមិនត្រឹមត្រូវ

ឧទាហរណ៍ន្រការដាក់សា្ល្រក
សញ្ញ្រមិនត្រឹមត្រូវ

មាត្រ្រ ៩ៈ សា្ល្រកសញ្ញ្រភា្ជ្រប់សម្របកផលិតផល
ចំាបាច់ត្រវូត្រមានសរស្ររឃ្ល្រងយស្រលួាន
ដ្រលបញ្ជ្រក់ថា ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ
មា្ត្រយត្រមួយមុខគត់ គឺាការល្អបំផុតសម្រ្រប់
រយៈព្រល៦ខ្រដំបូង ហើយត្រវូបន្តការបំបៅ
ដោះមា្ត្រយរហូតដល់២ឆ្ន្រ ំឬលើសពីន្រះ។

ាំបាច់ត្រវូមានព័ត៌មានច្របាស់លាស់អំពីទឹកដោះ
មា្ដ្រយ ព្រ្រះវាជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់
ឳពុកមា្ដ្រយអំពីការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយ។

មាត្រ្រ ៩ៈ នៅលើសា្ល្រកសញ្ញ្រភា្ជ្រប់សម្របក
ផលិតផល ត្រវូមានបម្រ្រមាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ 
ដូចាការប្រើពាក្រយ “កំណត់សំគាល់សំខាន់” ស្ដពីី

គ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់សុខភាពន្រការប្រើប្រ្រស់មិនត្រមឹត្រវូ។

កុមារនឹងងាយរងគ្រ្រះដោយសារជំងឺ  និងហានិភ័យ
ក្នុជងការប្រឈមាមួយគ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់សុខភាពនៅ
ព្រលមា្ដ្រយប្រើទឹកដោះគោម្រសៅមិនបានត្រមឹត្រវូ។  

បន្ថ្រមលើន្រះទៀត  ពំុមានក្រមុហុ៊នទឹកដោះគោម្រសៅ
ណាមួយានាថា  ទឹកដោះគោម្រសៅមិនត្រវូបានធ្វើ
ឲ្រយប្រឡូកប្រាក់ាមួយបាក់ត្ររីព្រលផលិតនៅ

រោងចក្រនោះឡើយ។  

មាត្រ្រ ៩ៈ ត្រវូដក់ការណ្រនំាដ្រលងយស្រលួាន
អំពីវិធីប្រើប្រ្រស់ និងការរៀបចំឱ្រយបានត្រមឹត្រវូ។

បើគា្ម្រនការណ្រនំាច្របាស់លាស ់ និងងាយស្រលួ
យល់ ស្ដពីីវិធីប្រើប្រ្រស់ និងការរៀបចំទឹកដោះគោម្រសៅ

ទ្រនោះ ការប្រើប្រ្រស់មិនត្រមឹត្រវូពិតានឹងបង្កើន
ផលប៉ះពាល់ និងបង្ករឲ្រយមានផលប៉ះពាល់

ដោយផ្ទ្រល់ ដល់សុខភាពទារកាក់ាមិនខាន។ 
ឧទាហរណ៍ ទឹកមិនបានដំាពុះ ដបមិនបានស្ង្ររ 

ឬការលាយមិនត្រមឹត្រវូអាចធ្វើឲ្រយ
ទារកឈឺបាន។

មាត្រ្រ ៩ៈ ត្រវូដក់សារបម្រ្រម ស្ដពីីានិភ័យ
ន្រការប្រើប្រ្រសទឹកដោះគោម្រសៅមុនព្រលទារក

ដល់ាយុដ្រលត្រវូបានណ្រនំាឱ្រយប្រើប្រ្រស់បាន។

ាការសំខាន់ណាស់ ដ្រលត្រវូប្រើប្រ្រសទឹកដោះ
គោម្រសៅតាមអំឡុជងព្រលដ្រលបានណ្រនំា 

ការប្រើប្រ្រស់ទឹកដោះគោម្រសៅឆប់ព្រក ឬក្រប្រើព្រក 
នឹងធ្វើឲ្រយមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទារក។

ពុំមានរូបភាពបំភ័ន្ត

៦ ៧

មាត្រ្រ ៨ៈ ផលិតផលចិញ្ចមឹទារកដ្រលមាន
ាារបន្ថ្រម ចំាបាច់ត្រវូបញ្ជ្រក់អំពីគ្រ្រះថា្ន្រក់

ន្រការឲ្រយទារកញ៉្រមុំនព្រលាយុដល់៦ខ្រ ហើយ
ត្រវូបញ្ជ្រក់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ន្រការបន្តបំបៅ
កូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយរហូតដល់កុមារាយុ 

២ ឆ្ន្រឬំលើសពីន្រះ។

ផលិតផលជំនួសភាគច្រើន បានបំពានច្របាប់
យ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ។ ឧទាហរណ៍ការដាក់សា្ល្រកសញ្ញ្រ
បញ្ជ្រក់ថាសម្របូរាតិដ្រក និងណ្រនំាសម្រ្រប់

កុមារក្រ្រមអាយុ ៦ ខ្រាដើម។ ណ្រនាំពីអាយុមិនបានត្រឹមត្រូវណ្រនាំពីអាយុដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់បាន
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មាត្រ្រ ១២ៈ ទឹកដោះគោខាប់ ឬផលិតផល
ប្រាក់ប្រហ្រលន្រះ ចំាបាច់ត្រវូដក់បម្រ្រម
យ៉្រងច្របាស់លាស់ថា មិនត្រវូប្រើផលិតផល
ន្រះដើម្របីឲ្រយទារក និងកុមារតូចបរិភោគនោះ

ឡើយ។
 

ការផ្តល់ទឹកដោះគោខាប់ដល់ទារក គឺាបញ្ហ្រ
មួយនៅកម្ពុជា ាពិស្រសសម្រ្រប់គ្រួសសារ

ក្រកី្រ ដ្រលពំុមានលទ្ធនភាពទិញម្រសៅទឹកដោះគោ 
ហើយដ្រលមិនបានទទួលព៌តមានត្រមឹ

ត្រវូអំពីទឹកដោះមា្ដ្រយ និងសារាតុជំនួស
ទឹកដោះមា្ដ្រយ។

* ការបងា្ហ្រញរូបភាពផលិតផលដូចា “ឧទាហរណ៍ន្រការដាក់សា្ល្រកសញ្ញ្រត្រឹមត្រូវ” គឺពុំម្រនាការជម្រុញឲ្រយប្រើផលិតផលនោះទ្រ។ 
 អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកផ្ដល់អនុសាសន៍លើការការពារ លើកកម្ពស់ និងគាំទ្រដល់ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយ និងការអនុវត្ត   
 ចិញ្ចឹមទារក និងកុមារតូចដោយសុវត្ថិភាព និងសមស្រប ហើយគាំទ្រចំពោះបទបញ្ញតិនៅក្នុជងក្រមអន្តរាតិស្ដីពីការផ្រសព្វផ្រាយលក់
 ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដ្រយ។ 

1  UNICEF (2013) Breastfeeding, retrived from http://www.unicef.org/nutrition/index_24824.html
2  UNICEF (2012)Benefits of breastfeeding
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ណ្រនាំពីការប្រើប្រ្រស់ប៉ុន្ត្រសរស្ររ
ាភាសាបរទេស

មានបម្រ្រមពីការប្រើប្រ្រស់ច្របាស់លាស់

ឧទាហរណ៍ន្រការដាក់
សា្ល្រកសញ្ញ្រត្រឹមត្រូវ*

ស្តង់ដារនៅក្នុជងអនុក្រឹត្រយ
ល្រខ ១៣៣

ឧទាហរណ៍ន្រការដាក់សា្ល្រក
សញ្ញ្រមិនត្រឹមត្រូវ


