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របយករណ៍សេងខបពីករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិ 

សខុភពបន្តពជូ សខុភពម  និងទរក  
កនងុេខត្តចំនួន៨ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 
អនកដឹកនំករអេងកតៈ បណ្ឌិ ត ៊  ប៉  

្របធនករយិល័យបេចចកេទស 

វទិយ ថ នជតិសុខភព ធរណៈ 

កកក  ២០១៦ 

 

កមមវធីិរមួគន េដើមបីជួយជីវតិម  និងទរក(PSL) គឺជកមមវធីិភពជៃដគូរយៈេពល្របំឆន ំរ ង 
អងគករបីែដលជអនកអនុវត្តសកមមភព(អងគករែឃរ អងគករម៉រសី្តូប និងអងគករសេ្រងគ ះកុមរ) 
្រកសួងសុខភិបល្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្រកសួងករបរេទស និងពណិជជកមមអូ្រ ្ត លី 
(DFAT)។ េគលេ របស់កមមវធីិPSL គឺជួយជីវតិម  និងទរកេនកនុង្របេទសកមពុជ មរយៈ 
ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករទទួលបន និងករេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និង 
ទរក្របកបេ យគុណភព មរេបៀបយុទធ ្រស្តេធ្វើករជៃដគូ។ បែនថមពីេលើសកមមភព ម 
េ ងច្រកកត់េដរ កមមវធីិPSLអនុវត្តនូវគំនិតផ្តួចេផ្តើមដ៏េពញេលញមួយស្រមប់សុខភពបន្តពូជ 
សុខភពម  និងទរក េនតំបន់ភូមិភគឦ ន រមួមនេខត្ត្រកេចះ មណ្ឌ លគីរ ី រតនគីរ ី 
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និងសទឹងែ្រតងែដលជតំបន់មនេស េនះតិចតួចេនេឡើយ ្រពមទំងគំ្រទេស មេធយបយពនយរ 
កំេណើ ត និងបណ្តុ ះប ្ត លកររលូំតេ យសុវតថិភព េន១៤េខត្តេផ ងេទៀត។ 

េដើមបី ម នករវវិឌ ន៍ៃនកមមវធីិ ករ យតៃម្លេដើម្រគ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនចុងឆន ំ២០១៣ 
និងេដើមឆន ំ២០១៤កនុងឆន ំទី១េហើយករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិរយៈេពល៥ឆន ំ្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
េនចុងឆន ំ២០១៥ និងេដើមឆន ំ២០១៦។ េគលបំណងៃនករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិ គឺេដើមបី 
(១). ស់ែវងភពរកីចេ្រមើនរបស់កមមវធីិេ យេធៀបនឹងែផនករឆន ំទី៣, (២). ្របមូលព័ត៌មនែបប 
គុណភពអំពី្របសិទធិភពរបស់កមមវធីិ និងភពជៃដគូកនុងករសេ្រមចេគលបំណង និងលទធផល 
របស់កមមវធីិ។ ពិេសសជងេនះេទេទៀតេនះ ករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិមនបំណងចង់ 
ស់ែវងករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លសូចនករសំខន់ៗរ ងករ យតៃម្លជេដើម្រគ និងករ យតៃម្លពក់ 

ក ្ត លកមមវធីិ។ ្រសេដៀងគន េទនឹងករ យតៃម្លជេដើម្រគ ករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិចង់ 
ែស្វងយល់ពីចំេណះដឹង  កបបកិរយិ និងករអនុវត្ត រមួទំងករេ្របើ្របស់េស សុខភព ែដល 
ទក់ទងនឹងសុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរក េនកនុង្រសុក្របតិបត្តិចំនួន៥ កនុងេខត្ត្រកេចះ 
សទឹងែ្រតង មណ្ឌ លគីរ ី និង េខត្តរតនគីរ(ីតំបន់១) និង្រសុក្របតិបត្តិចំនួន៤ កនុងេខត្តបត់ដំបង 
េពធិ៍ ត់ ្រពះសីហនុ និងេខត្តេកះកុង (តំបន់២)។ 

វធីិ ្រស្តែដលេ្របើ្របស់កនុងករ យតៃម្ល គឺេធ្វើករពិនិតយ និងវភិគឯក រែដលមន្រ ប់ 
បនទ ប់មក្របមូលទិននន័យកនុងេពលមួយ (cross-sectional survey) េ យេធ្វើសមភ សេទេលើ្រស្តីកនុង 
វយ័បន្តពូជ(WRA) ឬេ ថអេងកតេលើ្រស្តី ្រពមទំងេធ្វើសមភ សជមួយ្របធនែផនកគំពរម  និង 
ទរក្រសុក្របតិបត្តិ និង យតៃម្លមូល ្ឋ នសុខភិបលេលើករសេ្រងគ ះបនទ ន់ែផនកសមភព និងែថទំ 
ទរកេទើបេកើតក្រមិតមូល ្ឋ ន (BEmONC)។ 

េដើមបីធនឲយបននូវភព្រសបគន ជមួយនឹងករអេងកតេដើម្រគ ចំេពះករអេងកតេលើ្រស្តី 
អនក្រ វ្រជវបនអនុវត្តវធីិ ្រស្តេ្រជើសេរ ើសសំ កជ្រកុមពីរដំ ក់កល (two-stage cluster 
sampling)។  ភូមិចំនួន៦០(្រកុម)កនុងតំបន់នីមួយៗែដលបនេ្រជើសេរ ើសកនុងេពលេធ្វើករអេងកតេដើម 
្រគេ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តេ្រជើសេរ ើសសំ ក មែបប្របូបបី៊លីេតសមម្រតេទទំហំវធីិ 

្រស្តគំរ ូ (probability-proportional-to-size) ្រតូវបនយកមកេធ្វើករអេងកតេឡើងវញិ បនទ ប់មក 
កនុងមួយភូមិេ្រជើសេរ ើស២២្រគួ រ មវធីិ ្រស្តេ្រជើសេរ ើសេ យៃចដនយ។ បញជ ីសំណួរលកខណៈ 
្រគួ រស្រមប់េធ្វើសមភ សេម្រគួ រ និងបញជ ីសំណួរ្រស្តីស្រមប់េធ្វើសមភ ស្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជទំង 
អស់េនកនុង្រគួ រនីមួយៗ។ តំបន់១ មន្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជចំនួន ១,៦៦៣នក់មកពី ១,៣២០ 
្រគួ រ្រតូវបនេធ្វើសមភ ស និងតំបន់២ មន្រស្តីចំនួន ១,៥៨៧នក់មកពី ១,៣២០្រគួ រ្រតូវបន 
េធ្វើសមភ ស។ ្របធនែផនកគំពរម  និងទរក្រសុក្របតិបត្តិទំង៩ក៏្រតូវបនេធ្វើសមភ សផងែដរ។ 
មូល ្ឋ នសុខភិបលចំនួន៩ ្រតូវបនេធ្វើករ យតៃម្លមុខងរដំេណើ រករ BEmONC កនុងតំបន់១។ 
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អនក្រ វ្រជវអនុវត្ត មយ៉ងខជ ប់ខជួននូវេគលករណ៍្រកមសីលធម៌ជមូល ្ឋ ន រមួទំងបន ក់ 
សំេណើ រជូនគណៈកមម ធិករ ជតិ្រកមសីលធម៌ស្រមប់ករ្រ វ្រជវែដលទក់ទងនឹងមនុស  
េដើមបីពិនិតយ និងអនុម័្រតពិធី រ ្រពមទំងក្រមងសំណួរស្រមប់េធ្វើសមភ ស។  

ទិននន័យែដល្របមូលរចួ្រតូវបនវភិគេផ្ត តជចមបងេដើមបីគណនសូចនករចំនួន១៦ និងេធ្វើ 
ករេ្រប បេធៀបជមួយនឹងទិននន័យអេងកតេដើម្រគ េ យកំណត់ភពខុសគន ជអតថន័យកនុងក្រមិត 
៥%(P<0.05)។ ទិននន័យអេងកត្រស្តី្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់គណនសូចនករចំនួន១៥ កនុង 
ចំេ មសូចនករ១៦ េហើយករ យតៃម្លBEmONCស្រមប់គណនភគរយមណ្ឌ លសុខភព 
ែដលដំេណើ រករBEmONC។ ទិននន័យែបបគុណភពែដលបនពីសមភ សជមួយ្របធនែផនកគំពរ 
ម  និងទរក្រសុក្របតិបត្តិ ្រតូវបនវភិគរមួផ ំជមួយទិននន័យែបបបរមិណេដើមបី យតៃម្ល 
្របសិទធភពកមមវធីិPSL កនុងករសេ្រមចេគលបំណង និងលទធផលរបស់កមមវធីិ និងកំណត់បញ្ហ  
ទក់ទងនឹងករអនុវត្តកមមវធីិ ្រពមទំងផ្តល់ជេយបល់េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ។ ករវភិគ 
េលើសូចនករទំង១៦ េធ្វើករបំែបកេទ ម្របេភទេស  អនកផ្តល់េស  យុ្រស្តី ថ នភព 

ពហ៍ពិពហ៍ ជនជតិេដើមភគតិច ពិករភព និង ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគម េទ មលទធភព 
ែដល ចេធ្វើេទបន។ 

ក ្ត លកខណៈេសដ្ឋកិចចសងគម 

ទំហំ្រគួ រជមធយម(ចំនួនសមជិកកនុងមួយ្រគួ រ)មនចំនួន ៥.៣៥នក់(ែដលកនុងេនះ 
សមជិក២.៦៦នក់ជបុរស និង២.៦៩នក់ជ្រស្តី)។ ចំនួនសមជិកជមធយមែដល ចរកចំណូល 
បនមន២.៤១នក់កនុងមួយ្រគួ រ និង្រគួ រែដលមនប័ណ្ណ្រកី្រកមនចំនួន២៨.៧% េបើេ្រប ប 
េធៀបជមួយករអេងកតេដើម្រគគឺមន៣១%។ កនុងករអេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិមន ៣៦៩្រគួ រ 
(១៤%) មកពី៨ជនជតិេដើមភគតិចែដលកនុងេនះ ទំពូន ពនង និងច យ ជ្រកុមែដលធំជងេគ 
េសមើនឹង៦៥%ៃនជនជតិេដើមភគតិចែដលបនេធ្វើសមភ ស។  

្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជមន យុជមធយម៣០ឆន ំ េហើយ្រស្តីេរៀបកររចួសថិតកនុងវយ័បន្តពូជមន 
៧៧.៤%ចំេពះករអេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិ និង៧២.៦%ករអេងកតេដើម្រគ។ ្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ 
ែដលេនលីវមនចំនួន១៧.៦% េហើយកនុងេនះមនែត្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជមិនទន់េរៀបករែត១.២% 
បុ៉េ ្ណ ះែដលរស់េនជមួយៃដគូរមួេភទ។   

ែផ្អក មករេ្របើ្របស់បញជ ីសំណួរ្រកុម ៉សិុនេ នអំពីពិករភព អនកផ្តល់ចេម្លើយ១៨.៤% 
បង្ហ ញថ ពួកេគមនរករចុះេខ យមុខងរខ្លះ1(functional impairment) និងមនែត០.៦%បុ៉េ ្ត ះ 

                                                            
1 ករចុះេខ យមុខងរខ្លះ (ពិករភពខ្លះ) សំេ េលើករចុះេខ យមុខងរ មួយកនុងចំេ ម៦មុខងរ CDC 
National Center for Health Statistics, 2006: Overview of implementation protocols for testing the Washington 
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ែដលមនភពចុះេខ យមុខងរធងន់ធងរ ឬពិករភព(មនភពលំបកខ្ល ំង ឬមិន ចេធ្វើអ្វីបន 
ទំងអស់)។ 

ែផនករ្រគួ រ 

ចំេណះដឹងពីមេធយបយពនយរកំេណើ ត រមួទំងមេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើបមន 
ករយល់ដឹងេសទើរែត្រគប់គន ទំងអស់ ក៏បុ៉ែន្តចំេណះដឹងពីមេធយបយនីមួយៗដូចជ ចងបំពង់បង្ហូរ 
េមជីវតិបុរស េ្រ មអនម័យ្រស្តី វធីិបំេបេ ះកូនកំុឲយមនរដូវ មេធយបយពនយរកំេណើ តបនទ ន់ 
និងមេធយបយពនយរកំេណើ តបុ ណពីរេនែតមនករយល់ដឹងទបេនេឡើយ។ ្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ 
ែដលកំពុងេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើបទំងពីរតំបន់ មនករេកើនេឡើងខុសគន ជ 
អតថន័យ ពី២៦.៧%ចំេពះករអេងកតេដើម្រគ េទ៣១.៣%ចំេពះករអេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិ។ 
ករេកើនេឡើងេនះក៏េកើតមនផងែដរចំេពះ្រកុមងយរងេ្រគះ(្រស្តីជនជតិេដើមភគតិច ្រស្តីែដល 
មន្របព័នធមុខងរខ្លះចុះេខ យ និង្រស្តី្រកី្រក) និងទំង៨េខត្តែដលបនសិក ។ មេធយបយពនយរ 
កំេណើ តទំេនើបែដលេ្របើេ្រចើនជងេគគឺ ថន ំ្រគប់េលប ល់ៃថង បនទ ប់មកថន ំចក់ និងកង ក់ 
កនុងសបូន។ វធីិដកលឹងគេចញ(ចក់ទឹកេ្រកពង) ែដលជមេធយបយពនយរកំេណើ តបុ ណក៏មន 
ករេកើនេឡើងខពស់ែដរ។ ស្រមប់្រស្តីេរៀបកររចួកនុងវយ័បន្តពូជែដលកំពុងេ្របើ្របស់មេធយបយ 
ពនយរកំេណើ តទំេនើបមនករេកើនេឡើងពី៣៦.៦%ចំេពះករអេងកតេដើម្រគ េទ៤០.៧%ចំេពះ 
ករអេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិ ែដលឈនដល់ក្រមិត្រប ក់្របែហលជមួយនឹងមធយមថន ក់ជតិ 
បន។ អ្រ អនកេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តរយៈេពលែវង ឬអចិៃ្រន្តយ៍ក៏មនករេកើន 
េឡើងែដររ ងករអេងកតទំងពីរ ក៏បុ៉ែន្តគម នករខុសគន ជអតថន័យ មែបបសថិតិេនះេទ(p>0.05)។   

ករមនៃផទេពះ ករែថទំៃផទេពះមុនេពលស្រមល និងករស្រមលកូន 

កនុងរយៈេពល២៤ែខចុងេ្រកយមុនេពលសមភ ស ភគរយ្រស្តីែដលស្រមលកូនរស់បន 
ពិនិតយៃផទេពះេលើកទី៤(ANC4)កនុងតំបន់១មនករេកើនេឡើងពី៤៧%េពលេធ្វើអេងកតេដើម្រគ េទ 
៥៥.៤%េពលអេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិ ែដលករេកើនេឡើងេនះខុសគន ជអតថន័យ(p<0.05) េហើយ 
ករេកើនេឡើងេនះមនេនទំង៤េខត្តកនុងតំបន់១។ ភគរយ្រស្តីស្រមលកូនេ យឆមបជំនញ និង 
្រស្តីស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភិបលជមួយនឹងឆមបជំនញកនុងតំបន់១ ក៏មនករេកើនេឡើង 
ខពស់ខុសគន ជអតថន័យ(p<0.001) ៥៨.៨% និង៥៥.៤%ស្រមប់ករអេងកតេដើម្រគ និង៧២.២% និង 
៧១%ស្រមប់ករអេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិ។ អ្វីែដលគួរឲយចប់ រមមណ៍ជងេនះេទេទៀតេនះគឺ 
ករេកើនេឡើងក៏មនកនុងចំេ ម្រស្តីងយរងេ្រគះកនុងេខត្តទំង៤ផងែដរ។ 

                                                                                                                                                                                          
Group short set of questions on disability. Atlanta, USA. 
www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htm 
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ទរកេទើបនឹងេកើត និងករែថទំេ្រកយស្រមល 

ទរកេទើបនឹងេកើតែដលមនទមងន់្រ លជង២.៥គ.ក មនករថយចុះតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះពី 
៥.៧%េទ៥.៣% េហើយករថយចុះេនះ គម នករខុសគន ជអតថន័យេនះេទ(p>0.05)។ ្រស្តីស្រមល 
កូនរស់កនុងរយៈេពល២៤ែខមុនេពលេធ្វើសមភ សែដលបនទទួលករែថទំេ្រកយស្រមល២ដង ឬ 
េលើសកនុងតំបន់១ធ្ល ក់ចុះពី៤០.៦% េទ១៦.៤%(p<0.001) ទំងេនះេ យ រករផ្ល ស់ប្តូរនិយម- 
ន័យរបស់សូចនករ។ 

កររលូំតកូន និងករែថទំេ្រកយរលូំត 

កនុងចំេ ម្រស្តីែដលបនេធ្វើសមភ សទំងអស់ មនែត្រស្តី១០៣នក់(៣.២%)បុ៉េ ្ណ ះ ែដល 
បនេធ្វើកររលូំតកូនកនុងរយៈេពល២៤ែខមុនេពលសមភ ស និងេ្រប បេធៀបជមួយករអេងកតេដើម 
្រគមនចំនួន៧៥នក់(២.៧%)។ ភគេ្រចើនៃនកររលូំតកូនស្រមប់ករអេងកតទំងពីរេធ្វើេនេពទយ 
គ្លីនិក ឬបនទប់ពយបលជមងឺឯកជន និងេនផទះ្រស្តីផទ ល់ែតម្តង។ ចំេណះដឹងអំពីទីកែន្លងែដលផ្តល់ 
េស រលូំតេ យសុវតថិភពេនេពលែដលពួកេគ្រតូវករ មនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ពី 
៦១.៥%េទ៧២.១%។ ្រស្តីែដលដឹងថកររលូំតកូនគឺ្រសបចបប់មន១២.២% េពលអេងកតពក់ 
ក ្ត លកមមវធីិ និង១១.៧% អេងកតេដើម្រគ បុ៉ែន្តភពខុសគន េនះមិនមនអតថន័យជសថិតិេនះេទ។ 

ករេ្របើ្របស់េស  ករេពញចិត្ត ករចំ យ និងករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ 

្រសេដៀងគន ជមួយនឹងករអេងកតេដើម្រគែដរ ្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ៤៤.៣%ែដលបនេធ្វើ 
ករអេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិ បនេ្របើ្របស់យ៉ងតិច ស់េស មួយកនុងចំេ មេស  
សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរក កនុងរយៈេពល១២ែខ មុនេពលេធ្វើសមភ ស។ 

អនកែដលេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរក កនុងរយៈេពល១២ែខ 
មុនសមភ សែដលបនបញជូ ន មរយៈ្របព័នធបញជូ នសហគមន៍ មនករេកើនេឡើងខុសគន ជអតថន័យ 
សថិតិពី៨.៥% េទ២៤.៩%(p<0.001)។ េយើងក៏បនរកេឃើញករេកើនេឡើង្រសេដៀងគន ស្រមប់្រកុម 
ងយរងេ្រគះទំង៣ែដរ េហើយ្រកុមែដលមនកំេណើ នខពស់ជងេគ គឺ្រកុមជនជតិេដើមភគតិច 
េកើនពី៦.៥%េទ៣៥.៤%។ ្រសេដៀងគន េនះែដរកនុងអំឡុងេពល១២ែខមុនេពលេធ្វើអេងកត ភគរយ 
អនកេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរកែដលបនទទួលករគំ្រទែផនកហិរញញ- 
វតថុយ៉ងតិចម្តងេនកនុងករអេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិ(១៤.៧%) មនចំនួនេ្រចើនជងករអេងកត 
េដើម្រគ(១០.៣%) ែដលតួេលខេនះបង្ហ ញនូវភពខុសគន ជអតថន័យ មែបបសថិតិ(p=0.001)។ 
មូលនិធិសមធម៌្រតូវបនេ្របើ្របស់េ្រចើនជងេគ(ជិត៩០%ៃនអនកេ្របើ្របស់)។ ក៏មនលកខណៈ 
្រសេដៀងគន ផងែដរស្រមប់្រកុមងយរងេ្រគះ េលើកែលង្រកុម្រកី្រកែដលអ្រ គំ្រទ ក់ដូចជ 
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គម នករេកើនេឡើងស្រមប់ករអេងកតទំងពីរ(អេងកតេដើម្រគ២១.៥% និងអេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិ 
២២%)។ េបើេទះបីជករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុមនករេកើនេឡើងក៏េ យ បុ៉ែន្តអនកេ្របើ្របស់េស  
សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរកែដលមិនចំ យ្របក់ពីេ េប៉ទល់ែតេ ះេនះមន 
ចំនួនតិចជងករអេងកតជមូល ្ឋ ន។ ចំនួន្របក់ពីេ េប៉ែដលអនកេ្របើ្របស់មន ក់្រតូវចំ យ 

ក់ដូចជមនករេកើនេឡើង(ជមធយម$៨.០០អេងកតេដើម្រគ និង$៨.៨អេងកតពក់ក ្ត ល 
កមមវធីិ)។ 

ចំេណះដឹងពីសុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរក និងភពេជឿជក់េលើខ្លួនឯង 

្រស្តីែដល ចកំណត់សញញ េ្រគះថន ក់កនុងអំឡុងេពលមនៃផទេពះបនយ៉ងតិច៥ មនករ 
េកើនេឡើងខុសគន ជអតថន័យ(p<0.001) ពី៣%ស្រមប់ករអេងកតេដើម្រគ និង៨.៥%ស្រមប់ 
ករអេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិ។ េយើងក៏បនសេងកតេឃើញផងែដរពីកំេណើ នកនុងចំេ ម្រកុម្រស្តី 
ងយរងេ្រគះ បុ៉ែន្តស្រមប់្រស្តីែដលមន្របព័នធមុខងរខ្លះចុះេខ យមិនមនលកខណៈខុសគន ជ 
អតថន័យេនះេទ។ ្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជែដល ចកំណត់សញញ េ្រគះថន ក់របស់ទរកេទើបនឹងេកើត 
បនយ៉ងតិច៣មន ករេកើនេឡើងខុសគន ជអតថន័យ(p<0.001)ពី១១.៣៥ េទ២៨.១%។ ្រស្តីែដល 
គិតថខ្លួនឯងមនសិទធិអំ ច ឬភពេជឿជក់កនុងករពិភក  និងេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរ 
កំេណើ តទំេនើបក៏មនករេកើនេឡើងខុសគន ជអតថន័យ មែបបសថិតិែដរ គឺពី២៥.៣%េពលអេងកត 
េដើម្រគ និង៣២.៣%អេងកតពក់ក ្ត លកមមវធីិ(p<0.001)។ ករេកើនេឡើងេនះក៏េកើតមនចំេពះ 
្រកុម្រស្តីងយរងេ្រគះែដរ ក៏បុ៉ែន្តភពខុសគន ស្រមប់្រស្តីែដលមនពី្រកុមជនជតិេដើមភគតិចគម ន 
ករខុសគន ជអតថន័យេនះេទ។ 

ករ យតៃម្លមូល ្ឋ នសុខភិបលែដលមនដំេណើ រករេស សេ្រងគ ះបនទ ន់ែផនកសមភព និង 
ែថទំទរកេទើបេកើតក្រមិតមូល ្ឋ ន (BEmONC) 

លទធផលពីករ យតៃម្លមូល ្ឋ នសុខភិបល ែដលមនដំេណើ រករេស សេ្រងគ ះបនទ ន់ែផនក 
សមភព និងែថទំទរកេទើបេកើតក្រមិតមូល ្ឋ ន បនបង្ហ ញពីករេកើនេឡើងនូវពិនទុជមធយមចំេពះ 
មណ្ឌ លសុខភពទំង៧ែដលបន យតៃម្ល។ កនុងចំេ មពិនទុសរបុ៣៥ ករ យតៃម្លជមូល ្ឋ ន 
ទទួលបនពិនទុ២៧.៧(៧៩.២%) និង៣០.៤(៨៦.៩%)ស្រមប់ករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិ។ 
េទះបីជយ៉ ក៏េ យ គម នមណ្ឌ លសុខភព មួយមនដំេណើ រករ BEmONC េពញេលញ 
េនះេទ។ 
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លទធផលពីសមភ សជមួយ្របធនែផនកគំពរម  និងទរក្រសុក្របតិបត្តិ និងករ យតៃម្ល 
មូល ្ឋ នសុខភិបលេលើករសេ្រងគ ះបនទ ន់ែផនកសមភព និងែថទំទរកេទើបេកើតក្រមិត 
មូល ្ឋ ន (BEmONC) 

្រគប់្របធនែផនកគំពរម  និងទរក្រសុក្របតិបត្តិទំងអស់ែដលបនេធ្វើសមភ សកនុងតំបន់១ 
បនបង្ហ ញពីកំេណើ នគួរឲយកត់សមគ ល់ពីករផ្តល់េស  និងករ្រគបដណ្ត ប់េស សុខភពបន្តពូជ 
សុខភពម  និងទរក និងBEmONC កនុង្រសុក្របតិបត្តិរបស់ពួកេគបនទ ប់ពីកមមវធីិ PSL បន 
ចប់េផ្តើមេនចុងឆន ំ២០១៣។ សកមមភព និងអន្ត គមន៍ែដលPSLបនគំ្រទរមួមន គំ្រទ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លករអនុវត្តជក់ែស្តង ្របជំុសមព័នធ្រកុមឆមប និងអភិបលកិចចេដើមបីព្រងឹងសមតថភព 
និងជំនញឆមប ករគំ្រទបែនថម និងចំបច់របស់កមមវធីិPSLមនទំងេ្រគ ងបរកិខ រ សមភ រ ្រពមទំង 
របស់េ្របើ្របស់។ PSLក៏បនគំ្រទប ្ត ញផ ព្វផ យសហគមន៍ និង្របព័នធបញជូ ន និងសកមមភព 
ផ្តួចេផ្តើមរបស់PSL ដូចជ ករេលើកទឹកចិត្តដល់្រស្តីែដលមកស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភិបល 

ធរណៈ។ ករគំ្រទទំងេនះបនចូលរមួចំែណកកនុងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវេស េស សុខភព 
បន្តពូជ សុខភពម  និងទរក។ 

មរយៈលទធផលៃនសមភ សក៏បនបង្ហ ញនូវឧបសគគ និងបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនែដលេន 
េសសសល់ រមួមន សមតថភព និងជំនញរបស់ឆមបមួយចំនួនេនមនក្រមិតេនេឡើយកនុង 
ករផ្តល់េស សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរក និងBEmONC ករ្រតួតពិនិតយករចម្លង 
េ គេនេពលស្រមលេនខ្វះខតេនេឡើយ ខ្វះករផគត់ផគង់សមភ រ និងបរកិខ រមួយចំនួន ផ្លូវមន 
ករលំបកកនុងករេធ្វើដំេណើ រ និងខ្វះមេធយបយស្រមប់បញជូ ន ្រពមទំងខ្វះមូ៉តូស្រមប់បុគគលិកចុះ 
មូល ្ឋ ន ខ្វះេស សុខភពបន្តពូជ ែដលផ្តល់ឲយជពិេសសេ យមណ្ឌ លសុខភពស្រមប់យុវជន 
និងេកមងជំទង់ ្រពមទំងគម នភពសីុសង្វ ក់គន រ ងអងគករៃដគូPSLកនុងករផ្តល់ករគំ្រទែផនកបេចចក 
េទស និងសមភ រ។ អនកផ្តល់ចេម្លើយទំងអស់េពញចិត្តយ៉ងខ្ល ំងចំេពះករគំ្រទរបស់កមមវធីិ PSL 
និងចង់ឲយកមមវធីិេនបន្តសកមមភព ្រពមទំងព្រងីកេទមណ្ឌ លសុខភពែដលមិនទន់បនទទួល 
ករគំ្រទពីកមមវធីិេនឆន ំបនទ ប់។ 

សននិ ្ឋ ន និងអនុ សន៍ 

កររកីចេ្រមើនចំេណះដឹង ករេ្របើ្របស់ ឬករ្រគបដណ្ត ប់េស សុខភពបន្តពូជ សុខភព 
ម  និងទរក រមួទំងករទទួលបនករគំ្រទ្របព័នធបញជូ នសហគមន៍ និងករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ
រ ងករអេងកតទំងពីរស្រមប់សូចនករ១០កនុងចំេ ម១៦ បូករមួទំងលទធផលពីករសិក ទិនន- 
ន័យជគុណភពបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីកំេណើ នយ៉ងខ្ល ំងនូវកររកីចេ្រមើន េស សុខភពបន្តពូជ 
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សុខភពម  និងទរកកនុងរយៈេពលពីរឆន ំេនះេហើយកនុងេនះករគំ្រទរបស់ PSL ជករចូលរមួ 
មួយដ៏មន រៈសំខន់កនុងចំេ មកមមវធីិដៃទេទៀតកនុងកររកីចេ្រមើនេនះ។  

សូចនករភគេ្រចើនដូចជ ភគរយៃនករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប      
ភគរយ្រស្តីស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភិបលជមួយឆមបជំនញ ភគរយ្រស្តីស្រមលកូន 
េ យឆមបជំនញ ភគរយ្រស្តីែដលបនទទួលករែថទំេ្រកយស្រមលបនទទួលករ្របឹក  
េយបល់ពីមេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប និងករែថទំៃផទេពះមុនេពលស្រមល មនករេកើន 
េឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់រ ងករអេងកតទំងពីរ។ ចំេណះដឹងពីសញញ េ្រគះថន ក់សញញ យ៉ងតិច៥ កនុង 
អំឡុងេពលមនៃផទេពះ និងសញញ េ្រគះថន ក់យ៉ងតិច៣របស់ទរកេទើបនឹងេកើតក៏មនករេកើន 
េឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ែដរ។ ភគរយអនកេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរក 
កនុងអំឡុងេពល១២ែខមុនេពលេធ្វើសមភ សែដលបនបញជូ ន មរយៈ្របព័នធបញជូ នសហគមន៍ និង 
ែដលបនទទួលករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ ក៏ដូចជភគរយ្រស្តីែដល្រស្តីែដលគិតថខ្លួនឯងមនសិទធិ 
អំ ច ឬមនភពេជឿជក់កនុងករពិភក  និងេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើបជមួយ 
ៃដគូមនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់។ ករេកើនេឡើងេនះក៏េកើតមនចំេពះ្រកុម្រស្តីងយរង 
េ្រគះផងែដរ រមួទំង្រកុមែដលមកពីជនជតិេដើមភគតិច ្រកុមែដលមន្របព័នធមុខងរខ្លះ 
ចុះេខ យ និង្រកុម្រស្តីែដលមកពី្រគួ រ្រកី្រក។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករេកើនេឡើងេនះ 
គម នលកខណៈខុសគន ជអតថន័យ មែបបសថិតិស្រមប់សូចនករដៃទេទៀតដូចជ ភគរយទរក 
េទើបនឹងេកើតមនទមងន់្រ លជង២.៥គ.ក ភគរយ្រស្តីេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តរយៈ 
េពលែវង ឬអចិៃ្រន្តយ៍ ភគរយ្រស្តីែដលដឹងថកររលូំតកូនគឺ្រសបចបប់ និងភគរយមណ្ឌ សុខភព 
ែដលដំេណើ រករBEmONC។ PNC2 និងភគរយ្របជជនតំបន់េគលេ ែដលេពញចិត្តយ៉ងខ្ល ំង 
ជមួយេស សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរកែដលទទួលបន មនករថយចុះគួរឲយ 
គត់សមគ ល់ មូលេហតុមួយចំនួនគឺេ យ រករផ្ល ស់ប្តូរនិយមន័យ។ 

ខងេ្រកមេនះជអនុ សន៍មួយចំនួនស្រមប់PSL កនុងករេធ្វើែផនករ និងអនុវត្តសកមមភព 
កនុងឆន ំទី៤ និងទី៥ កនុងេគលបំណងបំេពញនូវកង្វះខតែដលបនរកេឃើញ េដើមបីបេងកើនេស  
សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរក កនុងតំបន់េគលេ   ក៏ដូចជចូលរមួចំែណកកនុងករកត់ 
បនថយអ្រ មរណភពម  និងទរកកនុង្របេទសកមពុជៈ 

 ករព្រងឹង្របព័នធបញជូ នែដលPSL បនគំ្រទ ជពិេសស ក្លិប្រស្តីមនៃផទេពះ ក្លិបបុរស 
្រកុមអនក ្ត ប់ និងពិភក  ឯក រអប់រផំ ព្វផ យនន ករផ ព្វផ យ មវទិយុ រ ម 
ទូរស័ពទ និងhotline មិន្រតឹមែតព្រងឹងសូចនករ្របព័នធបញជូ នបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទំងព្រងីក 
ចំេណះដឹងរបស់្រស្តី (ចំេណះដឹងពីសញញ េ្រគះថន ក់កនុងេពលមនៃផទេពះ សញញ េ្រគះថន ក់ 
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របស់ទរកេទើបនឹងេកើត និងចំេណះដឹងពីភព្រសបចបប់ៃនកររលូំតកូន) និងករេ្របើ្របស់ 
េស សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរក។ 

 ្រសបជមួយនឹង ទិភពថន ក់ជតិ និងករេផ្ត តេលើគេ្រមងសមធម៌ និងែកលម្អគុណភព 
េស សុខភិបល PSL គួរបន្តចត់ ទិភពអន្ត គមន៍េដើមបីព្រងឹងគុណភពេស  សុខភព 
បន្តពូជ សុខភពម  និងទរក េនមូល ្ឋ នសុខភិបល ធរណៈកនុងតំបន់េគលេ  
(រមួបញចូ លទំងព្រងឹងវធិនករករពរ និង្រគប់្រគងករចម្លងេ គ និងព្រងឹងសមតថភពឆមប 
ដូចែដលបនេសនើេឡើងេនខងេលើ)។ 

 ករខិតខំ្របឹងែ្របងបន្តេទៀតេដើមបីេធ្វើឲយមណ្ឌ លសុខភពBEmONCទំង៧ដំេណើ រករមុខងរ 
េពញេលញ កំពុងែតជួបបញ្ហ ្របឈម និង ក់ដូចជមិន ចេទរចួេនះេទកនុងរយៈេពលខ្លី 
ដូេចនះ PSLគួរពិចរ គំ្រទករបញជូ នេទមូល ្ឋ នសុខភិបល CEmONC ទនទឹមនឹង 
ករខិតខំ្របឹងែ្របងបន្តព្រងឹងមណ្ឌ លសុខភព BEmONC ទំងេនះ។ 

 េ យេមើលេឃើញពី រៈសំខន់េដើមបីបំេពញនូវត្រមូវករេស សុខភពបន្តពូជ សុខភព 
ម  និងទរក ជពិេសសស្រមប់យុវជន និងេកមងជំទង់េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវេស  
សុខភពបន្តពូជ សុខភពម  និងទរក កមមវធីិPSLគួរពិចរ គំ្រទករព្រងីកគ្រមូមន 
្រ ប់ែដលគំ្រទេ យUN ស្រមប់េស យុវជន និងេកមងជំទង់(មជឈមណ្ឌ លយុវជន) ែដល 
មនេនមណ្ឌ លសុខភពមួយចំនួនកនុងេខត្ត្រកេចះ និងេខត្តសទឹងែ្រតង រមួជមួយនឹងករផ្តល់ 
េស ចុះ មមូល ្ឋ ន និងមិត្តអប់រមិំត្តែដលបនេរៀបចំេឡើងជពិេសសស្រមប់្រកុមទំង 
េនះ។ 

 កនុងតំបន់១ PSLមិនបនគំ្រទ្រគប់មណ្ឌ លសុខភពេនះេទ ទនទឹមនឹងករព្រងឹងករគំ្រទ 
បែនថមេលើតំបន់្រគបដណ្ត ប់បចចុបបនន កមមវធីិPSLគួរព្រងីកករគំ្រទទំងែផនកបេចចកេទស និង 
ហិរញញវតថុេទមណ្ឌ លសុខភពដៃទេទៀតែដលមិនទន់ទទួលបនករគំ្រទេ្រពះ មន រៈ 
សំខន់េដើមបីឲយសូចនកររបស់ PSLមនករេកើនេឡើង។ 

 ស្រមប់ករអេងកត យតៃម្លបញច ប់កមមវធីិ អនក្រ វ្រជវគួរពិចរ េ ះ្រ យបញ្ហ  ”ែដន 
កំណត់” (limitation) ែដលបនបញជ ក់កនុងរបយករណ៍ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិ 
ជពិេសស ភពមិន្រសបគន (discrepancy)រ ងករអេងកតេដើម្រគនិងករអេងកតពក់ក ្ត ល 
កមមវធីិចំេពះករចុះេខ យមុខងរ និងករេពញចិត្តរបស់អនកេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ 
សុខភពម  និងទរក និងនិយមន័យPNC2 កនុងេពលសិក  រមួទំងេពលេរៀបចំ 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល ្របមូលទិននន័យ និងវភិគទិននន័យ។ 


