របយករណ៍អេងកតជមូល ្ឋ ន
ករវិភព

ថ នភពសុខភពបន្តពូជ ម

អនកដឹកន ំករអេងកតៈ េ

ក

និងទរក កនង៨េខត្ត
ៃន្រពះ ជ
ុ
៊ ប៉, វិទយ

ថ នជតិសខ
ុ ភព

ច្រកកមពជ
ុ

ធរណៈ

ែខកញ
ញ ឆន ំ២០១៤
េសចក្តីសេងខប
ែផ្អកេលើវឌ នភពែដលគួរឲយកត់សមគល់ែផនកសុខភពបន្តពូជ ម

កមពុជនេពលថមីៗេនះ កមមវ ិធីរម
ួ គនេដើមបីជួយជីវ ិតម

ជួយជីវ ិតម

ច្រក

និងទរក (PSL) ្របមូលផ្តំុនូវចំណុចខ្លំង

ប្រងគប់របស់រ ្ឋ ភិបល និងអងគករៃដគូ េដើមបីសេ្រមចេគលេ
ករកត់បនថយអ្រ

និងទរក េន្រពះ ជ

របស់ែផនទីចង្អុលផ្លូវស្រមប់ពេន្ល ន

ួ គនេដើមបី
្ល ប់របស់ម្តយ និងទរក េហើយនិងេលើសពីេនះេទេទៀត។ កមមវ ិធីរម

និងទរក គឺជភពជៃដគូរ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលជអនកអនុវត្តកមមវ ិធី

ចំនួនបី (អងគករែឃរកមពុជ អងគករម៉ រ ីស្តូបអន្តរជតិកមពុជ និងអងគករេសវដឹឈឹល្រឌឹន) ជមួយ
្រកសួងសុខភិបលកមពុជ និង្រកសួងករបរេទស និងពណិជជកមមអូ្រ

េគលេ

របស់កមមវ ិធី PSL គឺ ជួយជីវ ិតម

្ត លី (DFAT)។

និងទរកេនកនុង្របេទសកមពុជ

មរយៈករេធ្វើឲយ

្របេសើរេឡើងនូវគុណភព ករទទួលបន និងករេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ ម
រេបៀបយុទធ

និងទរក

ម

្រស្តេធ្វើករជៃដគូ។

បនទប់ពីករអនុវត្តសកមមភពរយៈេពលបីឆនំ កមមវ ិធីរ ំពឹងថនឹងទទួលបនលទធផលចមបងៗចំនួន៦៖
 គុណភពេស សុខភពបន្តពូជ ម

និងទរកស្រមប់្របជជនេគលេ

កន់ែត្របេសើរ

េឡើង
 េលើកកមពស់សមធម៌ៃនករទទួលបនេស សុខភពបន្តពូជ

និងទរក

ម

ដ៏សម្រសប

ស្រមប់្របជជនេគលេ
 េធ្វើឲយេស សុខភពបន្តពូជ ម

និងទរកកន់ែតេឆ្លើយតប្រតូវេទនឹងត្រមូវកររបស់្របជ-

ជនេគលេ
 ឥរ ិយបថរបស់្របជជនេគលេ

ទក់ទងនឹងសុខភពបន្តពូជ

្របេសើរ
1

ម

និងទរក

កន់ែត

 ករសិក ្រ

វ្រជវ និងករបញូច លរេបៀបថមីេ

នេយបយ និងករអនុវត្តន៍កន់ែត្របេសើរេឡើង
 គំរភ
ូ ពជៃដគូមួយែដលបង្ហញពីវ ិធី

យែផ្អកេលើភស្តុ

ង រួមចំែណកេធ្វើឲយេគល

្រស្តមនផលជះខពស់និងករចំ

ភពេដើមបីសេ្រមចលទធផលសុខភពបន្តពូជ ម

យ

មន្របសិទធ

និងទរក

េដើមបីសេ្រមចលទធផលទំងេនះ កមមវ ិធីេធ្វើករេលើករងរបីែផនកៈ េធ្វើឲយករផ្តល់េស សុខភពកន់ែត
្របេសើរ

ព្រងឹងសមតថភព

និងករចូលរួមរបស់សហគមន៍

និងែ្របក្លយករសិក ្រ

វ្រជវ

និ ង

ចំេណះដឹងេទជេគលនេយបយ។
កមមវ ិធី PSL េផ្តតជសំខន់េលើករផ្តល់េស សុខភពបន្តពូជ ម
ភគឦ

និងទរកទំង្រសុង េនតំបន់ភូមិ

ន ែដលជតំ បន់មនេស សងគមតិចតួច រួមមនេខត្ត្រកេចះ មណ្ឌលគីរ ី រតនគីរ ី

សទឹងែ្រតង។ ករអភិវឌ ន៍សមតថភពែផនកេស ពនយរកំេណើត និងកររ ំលូតកូនេ
បនជួយគំ្រទេនេខត្តចំនួន១៧បែនថមេទៀត។

កមមវ ិធី

ទទួលបនព័ត៌មន និងេស សុខភពបន្តពូជ ម

យសុវតថិភព ្រតូវ

PSL ក៏េធ្វើករងរេដើមបីេលើកកមពស់លទធភព

និង ទរក ស្រមប់្រស្តីវ ័យេកមងែដលងយរង-

េ្រគះកំពុងេធ្វើករកនុងេ ងច្រកកត់េដរេន ជធនីភំេន ពញ និងេខត្តក
កមមវ ិធី PSL បនេ្រជើសេរ ើសអនក្រ

និង

្ត លផងែដរ។

វ្រជវឯក ជយមួយេដើមបីេធ្វើករអេងកតជមូល ្ឋ ន។ េគលបំណង

ទូេទៃនករអេងកតេនះរួមមនៈ
១.បេងកើតតៃម្លសូចនករ និងផ្តល់នូវព័ត៌មនជមូល ្ឋ ន ែដលកមមវ ិធី PSL
និង ស់ែវងពីភពរ ីកចេ្រមើនេ

យេធៀបនឹងលទធផលរបស់កមមវ ិធី

ចេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ

២.្របមូល និងវ ិភគព័ត៌មនែដលនឹងផ្តល់ព័ត៌មនពីករអនុវត្តន៍កមមវ ិធី និងករែកស្រមួលសូចនករ និងចំនួនែដលបនកំណត់េនេពលចំបច់។
េយង

មករសិក ្រ

វ្រជវ និងវ ិភគឯក

រែដលមន្រ

ប់ ទិននន័យែដលេ្របើស្រមប់ ស់ែវង

 ករអេងកតែបប cross-sectional survey កនុងចំេ

ម្រស្តីកុនងវ ័យបន្តពូជកនុង្រសុក្របតិបត្តិ

សូចនករ្រតូវ្របមូល
េគលេ

មរយៈ៖

ចំ នួន្របំរបស់កមមវ ិធី

PSL កនុងេខត្តភគឦ

នរួមមនេខត្ត្រកេចះ មណ្ឌលគី រ ី

រតនគីរ ី និងសទឹងែ្រតង (តំបន់១) និង្រសុក្របតិបត្តិស្រមប់េ្រប បេធៀបចំនួនបួនេទៀតកនុងេខត្ត

បត់ដំបង េកះកុង េពធិ៍

ត់ និងេខត្ត្រពះសីហនុ (តំបន់២)

 សមភសជមួយ្របធន្រសុក្របតិបត្តិអំពីេស សុខភពម

និងទរក

កនុង្រសុក្របតិបត្តិ

ទំង៩
 ករ យតៃម្លមូល ្ឋ នសុខភិបលេលើេស សេ្រងគះបនទន់ែផនកសមភព

និងែថទំទរកេទើប

េកើតក្រមិតមូល ្ឋ ន (BEmONC) កនុង្រសុក្របតិបត្តិចំនួន្របំេនេខត្តភគឦ
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ន។

អនកេធ្វើអេងកតបនេ្រជើសេរ ើស្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជ

multi-stage cluster sampling េ
បនទប់មកេ្រជើសេរ ើស
សមភសេម្រគួ

រ

២២្រគួ

យេ្របើវ ិធី

េ

្រស្តេ្រជើសេរ ើសសំ

ពួកេគេ្របើបញជីសំណួរលកខណៈ្រគួ

រកនុងភូមិនីមួយៗ។

េធ្វើអេងកតបនសមភស្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជចំនួន១,៤១២នក់ ពី១,៣១៨្រគួ
វ ័យបន្តពូជចំនួន ១,៣៥០នក់ ពី១,៣២០្រគួ

៣.

រស្រមប់

រនីមួយៗ។

អនក

ន
រ េនតំបន់១ និង្រស្តីកុង

រេនតំបន់២។ បញជីសំណួរស្រមប់្រស្តី រួមមន៧ែផនកៈ

រ និងលកខណៈសំគល់របស់្រស្តី
យុ េភទ

២.ព័ត៌មនសំខន់ៗទក់ទងនឹង្រស្តី រួមមន
និង

មរេបៀប

យជដំបូងេ្រជើសេរ ើស៦០ភូមិ (្រកុម) ស្រមប់តំបន់នីមួយៗ និង

និងបញជីសំណួរ្រស្តីស្រមប់សមភស្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជកនុង្រគួ

១.ទិននន័យអំពី្រគួ

ក

ថ នភព

ពហ៍ពិពហ៍ ក្រមិតអប់រ ំ

សន

ថ នភពកេម យែផនកមុខងរ

វ ិញញណ

ឬពិករភពរបស់្រស្តី

ងកយ សតិបញញ និងករទំនក់ទំនង

រួមបញូច លទំង

ភពកេម យែផនក

៤.ចំេណះដឹង និងករេ្របើ្របស់េស ពនយរកំេណើតរបស់្រស្តី
៥.បទពិេ

ធន៍របស់្រស្តីកុងករមនៃផទ
ន
េពះ

េពលស្រមល

ករែថទំេពលស្រមល

និងព័ត៌មនទក់ទងេទនឹងករពិនិតយៃផទេពះមុន
ករែថទំទរកេទើបេកើត

ករែថទំេ្រកយេពល

ស្រមល កររ ំលូតកូន និងករែថទំេ្រកយរ ំលូតកូន
៦.េសចក្តីេពញចិត្ត ករបញូជ ន ករចំ

យេលើសុខភព និងយន្តករគំ្រទែផនកហិរញញ វតថុស្រមប់

្រស្តីែដលបនេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ ម

៧.ចំេណះដឹងរបស់្រស្តីអំពីសុខភពបន្តពូជ ម

និងទរកកនុងរយៈេពល១២ ែខមុន

និងទរក និងភពេជឿជក់េលើខួនឯងទក់
្ល

ទងនឹងករពនយរកំេណើត និងករបដិេសធន៍កុងកររួ
ន
មេភទ។

3

ងខងេ្រកមសេងខបលទធផលអេងកតែដលទក់ទងជមួយនឹងសូចនករសំខន់ៗរបស់កមមវ ិធី PSL
ក្រមិតលទធផល

សូចនករ

េខត្តេគលេ

*

លទធផល

លទធផលចុងបញចប់កមមវ ិធី
គុណភពេស សុខភពបន្តពូជ ម
ស្រមប់្របជជនេគលេ

និងទរក

កន់ែត្របេសើរេឡើង

េលើកកមពស់សមធម៌ៃនករទទួលបនេស សុខភព
បន្តពូជ ម

និងទរក ដ៏សម្រសប ស្រមប់

O១.២. %្រស្តីស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភិបលេ

យ

KRT, MKR, RAT, STG

50.9%

O១.៤. % ទរកេទើបេកើតមនទមងន់តិចជង ២,៥០០្រក

KRT, MKR, RAT, STG

5.7%

O២.១. % ្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជែដលកំពុងេ្របើ្របស់

KRT, MKR, RAT, STG,
BAT, KKG, PUR, SHV

26.8%

O៣.២. %្រស្តីែដលបនទទួលករែថទំេ្រកយេពល

KRT, MKR, RAT, STG

26.3%

KRT, MKR, RAT, STG

41.6%

KRT, MKR, RAT, STG

3%

បុគគលិកជំនញស្រមលកូន(SBA)

មេធយបយពនយរកំេណើតទំេនើប

្របជជនេគលេ
េធ្វើឲយេស សុខភពបន្តពូជ ម

និងទរក កន់ែត

េឆ្លើយតប្រតូវេទនឹងត្រមូវកររបស់្របជជន

ស្រមលបនទទួលករផ្តល់្របឹក ពីមេធយបយពនយរ

េគលេ

កំេណើតទំេនើប
O៣.៣. % ្របជជនេគលេ

ែដលបន យករណ៍ពី

ករេពញចិត្តយ៉ងខ្លំងជមួយេស សុខភពបន្តពូជ ម
និងទរក ែដលបនផ្តល់ឲយ
ឥរ ិយបថរបស់្របជជនេគលេ
សុខភព បន្តពូជ ម

ទក់ទងនឹង

និងទរកកន់ែត្របេសើរ

O៤.១. % ្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជែដល

ចកំណត់សញញ

េ្រគះថនក់ យ៉ងតិច៥កនុងអំឡុងេពលមនៃផទេពះ

4

O៤.២. % ្រស្តីមនៃផទេពះបនទទួលករពិនិតយ ៤ដង

KRT, MKR, RAT, STG

47%

KRT, MKR, RAT, STG

59%

KRT, MKR, RAT, STG,
BAT, KKG, PUR, SHV

23.5

KRT, MKR, RAT, STG

0/7

54/

ឬេលើស (ANC4+)
O៤.៣. % ្រស្តីបនទទួលករពិនិតយេ្រកយស្រមល ២ដង
ឬេលើស(PNC2+)
O៤.៤. % ្រស្តី (អនកេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើត
ទំេនើប) េ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើត រយៈេពលែវង
ឬ អចិៃ្រន្តយ៍ (LAPM)
លទធផលរយៈេពលមធយម (លទធផលរយៈេពល៣ឆន)ំ
មូល ្ឋ នសុខភិបលមនសមតថភព និងធនធន

I១.១. % មូល ្ឋ នសុខភិបលែដលមនដំេណើរករ

កន់ែត្របេសើរ េដើមបីសេ្រមចលទធផលែផនទី

េស សេ្រងគះ បនទន ែផនកសមភព និងែថទំទរកេទើបេកើត

ចង្អុលផ្លូវស្រមប់ពេន្ល នករកត់បនថយមរណៈភព

ក្រមិតមូល ្ឋ ន (BEmONC)

េស សុខភពបន្តពូជ ម

I២.១. # ចំនួនអនកចូលរួមសរុបកនុងកិច្រច បជុំសមព័នធ្រកុមឆមប

KRT, MKR, RAT, STG

I៥.១. % ្របជជនេគលេ

KRT, MKR, RAT, STG,
BAT, KKG, PUR, SHV

ម្តយ និងទរក
េ

និងទរក ែដល្របកប

យ សមធម៌ និងេផ្តតេលើអតិថិជន ្រតូវបនេធ្វើឲយ

្របេសើរេឡើង េនមូល ្ឋ នសុខភិបល
យន្តករហិរញញ វតថុជួយស្រមួលលទធភពទទួលបន

េស សុខភពបន្តពូជ ម

និងទរក

(MCAT)កនុង១ឆនំ

ម

ទទួលេស សុខភពបន្តពូជ

និងទរក ែដលបនេ្របើ្របស់យន្តករគំ្រទែផនក

ហិរញញ វតថុ កនុងរយៈេពល១២ែខមុន

5

quarter

10.3%

យុទធ

្រស្តផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបថ

មរយៈករ្រប្រស័យ

ទក់ទង (BCC)េដើមបីសុខភព បន្តពូជ ម

និង

ទរក្រតូវបនបេងកើតេឡើង និងបនអនុវត្ត

KRT, MKR, RAT, STG

11.3%

KRT, MKR, RAT, STG,
BAT, KKG, PUR, SHV

25.3%

I៦.៤. % ្រស្តីែដលដឹងថ កររ ំលូតកូនគឺជអំេពើ្រសបចបប់

KRT, MKR, RAT, STG,
BAT, KKG, PUR, SHV

11.7%

I៦.៥. % ្រស្តីស្រមលកូនេ

KRT, MKR, RAT, STG

58.8%

KRT, MKR, RAT, STG

37

I៦.២. %្របជជនេគលេ

ចកំណត់ សញញ េ្រគះថនក់

ចំនួន៣ របស់ទរកេទើបេកើត
I៦.៣. % ្រស្តីែដលគិតថខ្លួន្រតូវបនេគផ្តល់សិទិអ
ធ ំ

កនុងករពិភក

ច

និងេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើត

ទំេនើប

យបុគគលិកជំនញស្រមល

កូន (SBA)
ត្រមូវកររបស់សហគមន៍ស្រមប់េស
បន្តពូជ ម

សុខភព

និងទរកមនករេកើនេឡើង

I៧.២. # ចំនួនតំបន់្រគបដណ្ដប់េ

យមណ្ឌលសុខភព

ែដលបន អនុវត្តករែចកចយមេធយបយពនយរកំេណើត
េន

មសហគមន៍

*BAT = Battambang; KKG = Koh Kong; KRT = Kratie; MKR = Mondul Kiri; PUR = Pursat; RAT = Ratanak Kiri; SHV = Preah Sihanouk;
STG = Stung Treng.
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្រគួ

រេនភូ មិភគឦ

ន (តំបន់១) ្រកជង្រគួ

រេនតំបន់២ ជអតថន័យ(significant) េ

សមម្រតខពស់កុងក្រមិ
ន
ត្រកខ្លំងជងេគ២ក្រមិតកនុងចំេ

យមន

ម៥ (Quintile1) (៤៩.៣% និង៣០.៧%)

េហើយចំនួន្របជជនែដលមនអត្តសញញណប័ ណ្ណ្រកី្រកមនចំនួនេ្រចើន (៣១.៩% និង៣០.១%)។

មិនដូចតំបន់២េទ

តំបន់១គមនភពសុីគនរ ងសមម្រត្រគួ

រែដលមន្របជជន្រកី្រក២ភគ៥

(៤៩.៣%) និង្របជជនែដលមនអត្តសញញណប័ណ្ណ្រកី្រកេ្រចើន (៣១.៩%)។ េនះ
ៃនវ ិធី

ពីភពខុសគន
ពីរេនះ

ឬក៏

េនភូមិភគឦ

្រស្តែដលេ្របើ្របស់កុនងករប៉ ន់្របមណភព្រកី្រកស្រមប់សូចនករទំង

ចមនករចូលរួមតិចតួចកនុងដំេណើរករប៉ ន់ ្របមណអត្តសញញណកមម្រគួ
ន។

ចំណុចក

្ត ល(Median)ៃនករចំ

និងទរក រ ងតំបន់ទំងពីរមនភព្រប

ពី

ម

រ្រកី្រក

យេលើេស សុខភពបន្តពូជ ម

ក់្របែហលគន គឺជុំវ ិញ៨ដុ

មនែត៦.៨%ៃនអនកេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ
េនតំបន់២ប៉ុេ

ច ំង
ចឆ្លុះបញ

្ល រកនុងរយៈេពល១២ែខ ប៉ុែន្ត

និងទរកកនុងតំបន់១

និង១៣.៦%

្ណ ះែដលបនេ្របើ្របស់យន្តករគំ្រទហិរញញ វតថុេដើមបីទទួលេស ។ លទធផលបង្ហញ

រៈសំខន់ៃនករបេងកើនករយល់ដឹង និងលទធភពទទួលបនយន្តករគំ្រទហិរញញ វតថុ ជពិេសស

ស្រមប់្រគួ

រ្រកី្រក។

្របែហលជ៣០%ៃន្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជែដលបនេធ្វើសមភសកនុងតំបន់១ មកពីជនជតិេដើមភគតិច

្ត
ិយបថ
១០ជនជតិ។ េនះមនទំនក់ទំនងសំខន់ស្រមប់ករេរៀបចំសកមមភពផ្លស់បូរឥរ
ករ្រប្រស័យទក់ទង

ពីេ្រពះភ

ជនជតិេដើមភគតតិចេផ ងៗ
ម

និងទរកផងែដរ ែដល
ក៏

ចជឧបសគគ

្របសិនេបើអនកផ្តល់េស មិន

កនុងវ ័យបន្តពូជេនភូមភគឦ

កំេណើតរបស់ពួកេគេនះេទ។

ក៏្របកន់ជំេនឿែបបបុ ណែដលទក់ទងេទនឹងសុខភព

បន្តពូជ

ចមនឥទធិពលេលើឥរ ិយបថ និងែដលគួរែតយកមកេធ្វើករពិចរណ

េនេពលេរៀបចំករផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបថ
ខុសៗគន

រែខម្របែហលមិនែមនជភ

មរយៈ

មរយៈករ្រប្រស័យទក់ទង។

ភ

ង
ំ លទធភពទទួលបនេស សុខភពន្តពូជ

គ ល់ពួកេគចបស់េនះេទ។
ន

និងជំេនឿវបបធម៌
ម

និងទរកែដរ

ថ នភពអប់រ ំមនក្រមិតទបរបស់្រស្តី

្ត
ិយបថ
មនទំទក់ទំនងនឹងករេរៀបចំសមភរផ្លស់បូរឥរ

ម-

រយៈករ្រប្រស័យទក់ទង ពីេ្រពះសមភរអប់រ ំែដលសរេសរេនះ ទំនងជមិនសម្រសបស្រមប់្រស្តី

េលើសពី១ភគ៤ែដលមិនទទួលបនករអប់រ ំ។
េនះគឺជេលើកទីមួយេហើយ
េ្របើ្របស់កុនង្របេទសកមពុជ
កនុងសហគមន៍

ែដល្របេភទបញជីសំណួរខ្លីៗជេស៊រ ីរបស់្រកុម ៉ សុីនេ

ទ ់េ្រប ៉ ឡង់ពីក្រមិតភពកេម យមុខងរ
េដើមបី ស់សង

ែដលអនកផ្តល់ចេម្លើយជអនកកំណត់េ

1

យខ្លួនឯង។

ជរួម

ឬពិករភព

៤.៧%ៃន្រស្តីកុងវ
ន ័យ

_ Distribution of households by wealth quintile, Q1: Poorest, Q2, Q3, Q4, & Q5: Richest
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ន្រតូវបន

បន្តពូជមនភពកេម យមុខងរធងន់ធងរ ឬទំង្រសុង និង៤៤% (៤៩.៤% កនុងតំបន់១ និង ៣៨.៤%

កនុងតំបន់២) មនភពកេម យមុខងរខ្លះៗ។ កេម យមុខងរធងន់ធងរេ្រចើនជងេគ គឺគំេហើញ ឬ

ទក់ទងនឹងករេផ្តត

រមមណ៍

ឬករចងចំ។

បន្តពូជែដលបនេធ្វើករអេងកត បង្ហញពី
េពលេរៀបចំ បេងកើតយុទធ

ម្រស្តីកុងវ
ន ័យ

ក្រមិតៃនកេម យមុខងរកនុងចំេ

រៈសំខន់ៃនករពិចរ

្រស្តផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបថ

ពីត្រមូវកររបស់ពួកេគ េន

មរយៈករ្រប្រស័យទក់ទង និងករខិតខំ្របឹង-

ែ្របងេដើមបីេលើកកមពស់លទធភពទទួលបនេស សុខភព។
លទធភពមនកូនកនុងតំបន់១(្រស្តីមនក់មនកូន៣.៧២នក់) ខពស់

លទធផលទំងេនះបង្ហញថ អ្រ

ជងតំបន់២(្រស្តីមនក់មន៣.៥០នក់)

ជអតថន័យ(significant)។

្រស្ត និងសុខភពកមពុជ(CDHS) ឆនំ២០១០ បង្ហញថ អ្រ

មរបយករណ៍អេងកត្របជ

លទធភពមនកូនេនេខត្តកុនង

ថ េនចេន្លះពី២.៩-៣.៤នក់ ចំែណកឯេខត្តកុង
ន
តំបន់២សថិតេនជុំវ ិញមធយមថនក់ជតិ៣នក់ គឺសិត
តំបន់១វ ិញ អ្រ

លទធភពមនកូនចេន្លះពី៣.៥េទ៤.៥នក់។ ខណៈេពលែដលអ្រ

មេធយបយពនយរកំេណើតកនុងចំេ

េ្របើ្របស់

ម្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជទំងអស់ និង្រស្តីេរៀបករកនុងវ ័យបន្តពូជ

និងសមម្រតៃនអនកេ្របើ្របស់ែដលេ្រជើសេរ ើសមេធយបយពនយរកំេណើតរយៈេពលែវង ឬអចិៃ្រន្តយ៍ កនុងេខត្តេនតំបន់១ ទបជងេខត្តេនតំបន់២បន្តិច ប៉ុែន្ត គមនលកខណៈខុសគនជអតថន័យ

ែបបសថិតិេនះេទ។

សរុបេខត្តែដលេធ្វើករអេង្អតទំងអស់

េ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើតទំេនើបមន
៣៤.៩%
ថនក់ជតិ។
េធ្វើករែកលម្អ

គឺខពស់ជងបន្តិចពីមធយមថនក់ជតិ

េទះជយ៉ ង

ក៏េ

ចកំពុងែតខិតជិតគន ងេខត្តេនែប៉កឦ
យ

ក៏មនចេន្លះ្របេ

និងករទុកចិត្តកន់ែតខ្លំងេលើវ ិស័យ

បយពនយរកំេណើតេនេខត្តកុងតំ
ន
បន់១

េ

រៈសំខន់ ៃនករកំពុងខិតខំ្របឹងែ្របង
្ត ញទំងេនះេនភូមិភគឦ

ភពខុសគនខ្លំង
និងតំបន់២

្រស្តីេរៀបករកនុងវ ័យបន្តពូជែដលកំពុង

មរបយករណ៍ CDHS ឆនំ២០១០។ ជរួម លទធផលទំងេនះបង្ហញថ គម្លតៃនអ្រ

េ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើត

មរយៈប

៣៦.៦%

ម

(និងខុសគនជអតថន័យ

ន

ងែដលគួរយកចិត្តទុក

ធរណៈ

និងមធយម
ក់ស្រមប់

ែដលជ្របភពផ្តល់េស មេធយ-

យេ្រប បេទនឹងេខត្តកុងតំ
ន
បន់២

ទំងេនះបញ
ជ ក់ពី

េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករផ្តល់េស ពនយរកំេណើត
ន។
មែបបសថិតិ)

ទក់ទងេទនឹងសូចនករសុខភពបន្តពូជ ម

្រតូវបនរកេឃើញរ ងេខត្តកុងតំ
ន
បន់១
និងទរកដៃទេទៀត រួមបញូច លទំង

ករពិនិតយៃផទេពះមុនេពលស្រមលយ៉ ងតិច៤ដង (៤៧.០% និង៧៨.៥%) ស្រមលកូនេ

យ

បុគគលិកជំនញស្រមលកូន (៥៨.៨% និង ៩៥.០%) និងស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភិបល
ធរណៈ (៥០.៩% និង ៧៩.២%) សូចនករតំ

ងស្រមប់ករែថទំទរកេទើបេកើត (៣៦.០%

និង៦៤.២%) ករែថទំេ្រកយស្រមលយ៉ ងតិច២ដង (៥៩.១% និង៧៧.៤%) និងករ្របឹក
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េយបល់ពីមេធយបយពនយរកំេណើតេ្រកយេពលស្រមល (២៦.៣% និង៣៩.៧%)។ ខណៈេពល
ែដលសូចនករសំខន់ៗមួយចំនួន្រតូវបនេសនើសុំឲយេធ្វើករែកលម្អេនេខត្តកុងតំ
ន
បន់១ េ

យេ្រប ប

េធៀបេទនឹងលទធផលរបយករណ៍ CDHS ឆនំ២០១០ ែដល្រគបដណ្ដប់្រគប់សូចនករទំងេនះ
េនេខត្តកុងតំ
ន
បន់១ ទបជងេខត្តេនតំបន់២ខ្លំង។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ ងខ្លំងែដលកំពុងែតបន្ត
ទំងែផនកត្រមូវករ

និងែផនកផគត់ផង
គ ់

លទធភពទទួលបន
ឦ

នឹងទមទឲយមនករបេងកើនេលប នកនុងករែកលម្អគុណភព

និងករេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ

ម

និងទរក

េនតំបន់ភគ

ន។

ករអេងកតេនះបនរកេឃើញថ

្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជមនករចំេណះដឹងទូលំទូ

យពីមេធយបយ

ពនយរកំេណើេផ ងៗ។ ្រស្តី៩៧.៨% បនឮពីមេធយបយពនយរកំេណើតយ៉ ងតិចមួយ (េ្រប បេធៀប
ជមួយនឹងមធយមថនក់ជតិ៩៩.៥%

ម យករណ៍ CDHS ២០១០)។ ជករពិតចំេណះដឹងពី

មេធយបយពនយរកំេណើត មិនែមនជភពចំបច់កុងករជ្រមុ
ន
ញឲយមនករេ្របើ្របស់មេធយបយ

ពនយរកំេណើតទំេនើបេនះេទ ប៉ុែន្ត
ខ្លួនឯងប៉ុេ

ជក់ថ

ច្រតូវបនពនយល់េ

យជប់ទក់ទងេទនឹងករេជឿជក់េលើ

្ណ ះ ែដលបង្ហញថ ទំងពីរតំបន់មនែត្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជមួយភគបួនមនភពេជឿ-

ពួកេគ

ចចរចរពីករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើតកនុង

ចបដិេសធន៍កុនងករួមេភទបន។

តិចជងមួយភគបីែដលពួកេគមនភពេជឿជក់ថ
ខន់មួយេទៀត

ថ នភពេផ ងៗគន

ចជតួនទីដ៏សំខន់របស់សមជិកកនុង្រគួ

រ ជពិេសស

មនឥទធិពលកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តជុំវ ិញបញ
្ហ សុខភពបន្តពូជ ម

ឲយមនករចូលរួមកនុងករផ្លស់បូឥរ
្ត ិយបថ

និង

ក ្ត សំ-

្វ មី ែដលជមនុស

និងទរក ែដលត្រមូវ

មរយៈករ្រប្រស័យទក់ទង។

ខណៈេពលែដលចំេណះដឹងពីមេធយបយពនយរកំេណើតជទូេទខពស់ ករអេងកតេនះបង្ហញពីកង្វះ
ខតេនែផនកេផ ងេទៀតៃនចំេណះដឹងស្តីពីសុខភពបន្តពូជ ម

និងទរក

ែដលកង្វះខតេនះ

គមនភពខុសគនជអតថន័យរ ងតំបន់ទំងពីរេទ។ មនែត្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជ១១.៧%ប៉ុេ

្ណ ះ ែដល

ន
ដឹងថ កររ ំលូតកូនជអំេពើ្រសបចបប់កុង្របេទសកមព
ុជ និងមនែត២.៦% និង១២.៤% ែដលដឹ ង
ពីសញញេ្រគះថនក់កុងេពលមនៃផទ
ន
េពះយ៉ ងតិច្របំ

និងសញញេ្រគះថនក់របស់ទរកេទើបេកើ ត

យ៉ ងតិចបី។

លទធផលសំខន់មួយទក់ទងេទនឹងកររ ំលូតកូន

គឺថ

ជមួយវ ិស័យឯកជន និង/ ឬេនផទះេ្រចើនជងេនេស

្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជេ្របើ្របស់េស រ ំលូត

ធរណៈ។ លទធផលេនះ សំណូមពរឲយ

មនករខិតខំ្របឹងែ្របងជបនទន់ េដើមបីេលើកកមពស់លទធភពទទួលបនេស រ ំលូតេ
និងមេធយបយពនយរកំេណើតេ្រកយេពលរ ំលូត្របកបេ
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យគុណភព

យសុវតថិភព

្រតូវែតេផ្តតករយកចិត្ត

ទុក

ក់េលើវ ិស័យឯកជន និងសហគមន៍ ្រពមជមួយគនេនះែដរ ្រតូវបេងកើនសមតថភពកនុងវ ិស័យ

ធរណៈ។

ករសមភសជមួយ្របធនែផនកគំពរម
េស កមម និងគណេនយយភព េ

និងទរកបង្ហញពីឱកសេដើមបីេលើកកមពស់គុណភព

យគំ្រទ និងព្រងឹងសមតថភពគណៈកមមករ្រគប់្រគងមណ្ឌល

សុខភព។ ករ្របជុំសមព័នធ្រកុមឆមប (MCAT) មិនទន់ដំេណើរករេពញេលញ្រគប់េខត្តេនេឡើយេទ
េនះេធ្វើឲយបត់បង់ឱកសេដើមបីព្រងឹងជំនញ

និងភពេជឿជក់របស់ឆមប។

្រសយលរបស់សហគមន៍ជេ្រចើនេនភូមិភគឦ
ភពសហគមន៍គំពរម
ករែចកចយ

ចុងេ្រកយេនះ
ដំេ

និងទរក។

ជ្រមុញករយកចិត្តទុក

ច់

ចរួមចំែណកបែនថមកនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវសូចនរ

មូល ្ឋ នសុខភិបលេនភូមិភគឦ
ះ្រ

រភព

ន ដូេចនះ ករអនុវត្តន៍កន់ែតេ្រចើននូវសកមម-

ករេពញេលញនូវេស សេ្រងគះបនទន់ែផនកសមភព
េឡើយេទ។

យ

និងទរក (Community care of mothers and newborns) និង

មសហគមន៍(CBD)

សុខភពបន្តពូជ ម

េ

យបញ
្ហ បនទន់
ក់

ន

មិនទន់បនអនុវត្ត

ថ នភពដំេណើរ

និងែថទំទរកេទើបេកើតក្រមិតមូល ្ឋ នេន

ដូចជសមភរផគត់ផគង់

និងបរ ិកខរែដលចំបច់នឹងជួ យ

េដើមបីឈនេទគំ្រទករព្រងឹងជំនញបេចចកេទស

និងគុណភព

េស ។
ករផ្តលម
់ ូលនិធិ

របយករណ៍េនះបនទទួលថវ ិកគំ្រទពីរ ្ឋ ភិបលអូ្រ
ម

និងទរក។ លទធផលែដលបនរកេឃើញ ករបក្រ

្ត លី

មរយៈកមមវ ិធីរម
ួ គនេដើមបីជួយជីវ ិត

យ និងេសចក្តីសននិ ្ឋ ន ែដលបង្ហញ

កនុងរបយករណ៍េនះ គឺជគំនិតរបស់អនកសរេសរ និងមិនបនឆ្លុះបញ
ច ំងពីទស នៈរបស់រ ្ឋ ភិបល

អូ្រ

្ត លីេទ។
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