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របយករណ៍សេងខបពីករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវិធីេលើ 
ចំេណះដឹង ឥរយិបថ និងករអនុវត្ត សខុភពបន្តពូជ ម  និងទរក 

កនងុចំេ មកមមករនិីេ ងច្រកកត់េដរេន ជធនីភនំេពញ និងេខត្តក ្ត ល 

John Paul Nicewinter, Lachlan Bruce, Ian Ramage 
េម  ២០១៦ 

កមមវធីិរមួគន េដើមបីជួយជីវតិម  និងទរក(PSL) គឺជភពជៃដគូរ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន 
៣(អងគករែឃរ អងគករម៉រសី្តូបអន្តរជតិកមពុជ និងអងគករសេ្រងគ ះកុមរ) ជមួយ្រកសួងសុខភិបល 
(MoH) និង្រកសួងករបរេទស និងពណិជជកមមអូ្រ ្ត លី(DFAT)។ PSL ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបី 
ជួយគំ្រទេគលបំណងរបស់ែផនទីចង្អុលផ្លូវស្រមប់ពេន្ល នករកត់បនថយអ្រ ្ល ប់របស់ម្ត យ និង 
ទរក(FTIRMN) របស់្រកសួងសុខភិបល េលើសមសធតុគន្លឹះចំនួន៦ កនុងចំេ ម៧៖ (១).
ករសេ្រងគ ះបនទ ន់ែផនកសមភព និងករែថទំទរក, (២).ករស្រមលកូនេ យបុគគលិកជំនញ, (៣). 
ករេធ្វើែផនករ្រគួ រ, (៤).កររលូំតេ យសុវតថិភព, (៥).ករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ មរយៈករ្រប- 
្រស័យទក់ទង និង(៦).ករលុបបំបត់េចលនូវរបំងហិរញញវតថុកនុងករទទួលេស ។ 
 
ែផនកវស័ិយកត់េដរ  PSLបនសហ្របតិបត្តិករជមួយេ ងច្រកកត់េដរ េដើមបីបេងកើនករេ្របើ្របស់ 
េស សុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជរបស់កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ មរយៈគិ ន ្ឋ ន 
េ ងច្រក និង្របព័នធបញជូ នេទអនកផ្តល់េស សុខភិបលេនខងេ្រក និងបនអនុវត្តសកមមភព 
ករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ មរយៈករ្រប្រស័យទក់ទង(BCC)យ៉ងេ្រចើន េដើមបីព្រងឹងករយល់ដឹងពី 
សិទធិទក់ទងនឹងសុខភពផ្លូវេភទ និងបន្តពូជ(SRHR) រមួបញចូ លទំងចំេណះដឹងពីមេធយបយពនយរ 
កំេណើ ត និងកររលូំតកូនេ យសុវតថិភព1។ 
 
PSL បនចប់អនុវត្តសកមមភពេនែខសី  ឆន ំ២០១៣។ ឆន ំ២០១៤ PSL បនេធ្វើករអេងកតជ 
មូល ្ឋ ន និងែកលស្រមួលតៃម្លសូចនករកនុង ង្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល របយករណ៍ និងែកលម្អ 
(MERI) និង ឆន ំ២០១៥ PSL បនេរៀបចំដំេណើ រករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិ។ ករសិក េនះ 
ស់ែវងករផ្ល ស់ប្តូរចំេណះដឹង ឥរយិបថ និងករអនុវត្ត(KAP) របស់កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរេដើមបី 

                                                            
1សូចនកររបស់PSLស្រមប់កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដររមួមនសុខភពបន្តពូជ ម  និងទរក ក៏បុ៉ែន្ត 
សកមមភពបចចុបបនន បនេផ្ត តសំខន់ែតេទេលើសុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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េ្រប បេធៀបជមួយសូចនករែដលបនបេងកើតេឡើង ក៏ដូចជេដើមបីកំណត់ក្រមិតៃនករផ ព្វផ យ និង 
ករចូលរមួកនុងសកមមភព BCC ្រពមទំងព័ត៌មនជគុណភពអំពី្របសិទធិភពកនុងករសេ្រមចេគល- 
បំណង និងលទធផលរបស់កមមវធីិ។ 
 
ករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិ បនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តច្រមុះមួយេ យរមួបញចូ លគន នូវទិននន័យជ 
បរមិណ និងនិននន័យជគុណភពេដើមបីសេ្រមចេគលបំណងរបស់ករ យតៃម្ល។ ករ យតៃម្លបន 
េធ្វើេឡើងជមួយេ ងច្រកចំនួន៤ ែដលេ្រជើសេរ ើសេ យ PSL ែផ្អកេលើសកមមភពែដលបនអនុវត្ត។ 
សកមមភព្របមូលទិននន័យស្រមប់ករសិក រមួមនៈ 
 ករអេងកតជបរមិណេធ្វើេឡើងេទេលើកមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរែដលសថិតកនុងវយ័បន្តពូជ ( យុ 

១៥-៤៩ឆន ំ)ចំនួន ៩០៥នក់ េ្រជើសេរ ើសេ យៃចដនយនូវបញជ ីេឈម ះកមមករនីិកត់េដរ ែដលផ្តល់ 
េ យេ ងច្រក ឬសមភ សេនេពលកមមករេចញពីេធ្វើករ(សមម្រតចំនួនកមមករនីិេ ងច្រក 
កត់េដរកនុង៤េ ងច្រក) 

 សមភ សសីុជេ្រមែបបគុណភព (IDI) ជមួយ៧គិ ន ្ឋ នេ ងច្រក 
 ករពិភក ជ្រកុម (FGD) ែបងែចកេសមើគន រ ងកមមករនីិែដលេរៀបកររចួ និងអនកែដលមិនទន់ 

េរៀបករ។ 
 
ែផនកមួយៃនព័ត៌មនជបរមិណ ្រស្តី១០៣នក់ែដលស្រមលកូនកនុងរយៈេពល២៤ែខចុងេ្រកយមុន 
េពលសមភ ស ្រតូវបនេ្រជើេរ ើសេដើមបីបេងកើនក្រមិតេជឿជក់លទធផលែដលរកេឃើញទក់ទងនឹងសុខភព 
ម ។ េ យ រែតចំនួនសំ កដ៏េ្រចើន (incidental oversampling) េនកនុងេ ងច្រកខ្លះ និង 
ករេ្រជើសេរ ើសសំ ក មេគលេ  (purposive oversampling) ស្រមប់្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជែដល 
ស្រមលកូនកនុងរយៈេពល២៤ែខចុងេ្រកយ ករគណន/ថ្លឹងេមគុណ្រតូវបនអនុវត្តេដើមបី្រតួតពិនិតយ 
េមើលភពខុសគន ស្រមប់លទធភពៃនករេ្រជើសេរ ើសំ ករ ងេ ងច្រក និង្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជែដល 
បនស្រមលកូនកនុងរយៈេពល២៤ែខចុងេ្រកយ េ យេ្រប បេធៀបជមួយនឹងចំនួន្រស្តីែដល្រសេដៀង 
គន  កនុងករអេងកតជមូល ្ឋ ន។ 
 
េនេពលែដល ចេធ្វើបន ករេ្របើបេធៀបរ ងករអេងកតជមូល ្ឋ ន និងសូចនករ្រតូវបនរក ទុក 
រមួបញចូ លទំងចំនួនសំ កទំងអស់ ករេរៀបចំបញជ ីសំណួរ ករ្រគប់្រគង និងវភិគទិននន័យ។ ចំណុច 
មួយែដលខុសគន គឺ ករេ្រជើសេរ ើសំ កកមមករនីិ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេនផទះ ឬបនទប់ជួលស្រមប់ 
ករអេងកតជមូល ្ឋ ន និងេ្រជើសេរ ើសេចញពីបញជ ីកមមករនីិទំងអស់កនុងេ ងច្រកនីមួយៗេនេពល 
យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិ។ វធីិ ្រស្តកនុងករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិបនផ្តល់នូវសំ ក 

ែដលតំ ងឲយ្រគប់កមមករនីិកត់េដរទំងអស់កនុងេ ងច្រកេគលេ  ្រពមទំងបនបញចូ ល្រស្តីែដល 
មន យុចស់ជង និង្រស្តីែដលបនេរៀបកររចួេ្រចើនជងករអេងកតជមូល ្ឋ ន(និង្របែហលជ 
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ចំ ក្រសុកទំង្រគួ រ)។ េ យ រែតករេ្រជើសេរ ើសេ ងច្រកសំ ក មេគលេ ែដល 
ចង់បន េនះ ករសិក េនះ គឺតំ ងឲយេ ងច្រក៤ែតបុ៉េ ្ណ ះ ដូេចនះគួរយកចិត្តទុក ក់េពលេធ្វើ 
ករពិចរ លទធផលកនុង្រទុង្រទយធំ ពីេ្រពះ អន្ត គមន៍្របេភទខុសគន  ឬក្រមិតខុសគន  ចេធ្វើ 
ឲយមនតៃម្លសូចនករខុសគន ចំេពះេ ងច្រកខ្លះ។  
 
លកខណៈ្របជ ្រស្តសងគម 
ជមធយម កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរែដលបនេធ្វើករអេងកតកនុងករ យតៃម្លពក់ក ្ត លកមមវធីិ មន 

យុ២៧ឆន ំ និងបញច ប់ករសិក បឋមភូមិ (ថន ក់ទី៦)។ ពក់ក ្ត ល (៤៩%) បចចុបបននបនេរៀបកររចួ 
៤៣.២%េនលីវ និងគម នទំនក់ទំនងជមួយៃដគូ។ កមមករនីិេសទើរែតទំងអស់(៩២.៧%) រស់េន 
ជមួយអនកដៃទេទៀត។ េសទើរែតទំងអស់ៃន្រស្តីទំងេនះ រស់េនជមួយ ច់ញតិ ប្តី ឬឳពុកម្ត យ។ 
ករប៉ន់្របមណពីពិករភពេ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត្រកុម ៉សីុនេ នបង្ហ ញថ កមមករនីិ៣.៦% 
មនពិករភពក្រមិតធងន់ធងរ។ 
 
ជមធយម កមមករនីិកត់េដរមនបទពិេ ធន៍េធ្វើករកនុងេ ងច្រកពី៤េទ៦ឆន ំ និង ចរកចំណូលបន 
ជង$២០០ពី្របភពចំណូលទំងអស់កលពីែខមុន។ ពីរភគបីៃនកមមករនីិកត់េដរបនេផញើលុយពក់ 
ក ្ត លៃនលុយែដលេគរកបន $១០០េទសមជិកដៃទេទៀតកនុង្រគួ រ។ 
 
ករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យ 
េសទើរែត្រគប់កមមករនីិទំងអស់ (៩១.៩%) មនទូរស័ពទៃដ និងជិតពក់ក ្ត លជទូរស័ពទ ម តហ្វូន 
(៤៣%)។ ្របព័នធផ ព្វផ យែដលពួកេគែតងែតេ្របើ្របស់ញឹកញប់ជងេគគឺ ទូរទស ន៍ វទិយុ និងេហ្វស 
បុ៊ក។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ស្រមប់ព័ត៌មនពីមេធយបយពនយរកំេណើ តពួកេគឲយតៃម្លេលើ 
ទំនក់ទំនងបុគគលជង្របព័នធផ ព្វផ យ ទិភពជពិេសសបុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព និងបុគគលិក 
គិ ន ្ឋ នេ ងច្រក  ក៏ដូចជ ច់ញតិ/ មិត្តភក្តិ/ ្រកុមករងរជង្របភពព័ត៌មនដៃទេទៀត។ 
 

ករចូលរមួកនុងយុទធនករករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ មរយៈករ្រប្រស័យទក់ទង(BCC) និងជែជកករពរ

ពីមេធយបយពនយរកំេណើ ត (Chat) 

កមមករនីិមួយចំនួនធំ (៨១%) បនចូលរមួសកមមភពយុទធនករ BCC ភគេ្រចើនបនចូលរមួពីរសកមម 
ភព (ជមធយម១.៧)។ សកមមភពែដលចូលរមួញឹកញប់ជងេគគឺ េមើលេឃើញផទ ំងផ ព្វផ យ និង 
ផទ ំងរបូភព/ខិតប័ណ្ណ/ប័ណ្ណេលខទូរស័ពទទំនក់ទំនង (hotline) (៧៤% និង៤២.៥% ៃន្រស្តី)។ 
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េទះបីជ យុទធនករជែជកករពរពីមេធយបយពនយរកំេណើ តមិនទន់បនអនុវត្តេពញេលញេន 
ខណៈេពល្របមូលទិននន័យក៏េ យ ក៏បុ៉ែន្តលទធផលបង្ហ ញថ ្របែហល២ភគ៥ៃនកមមករនីិេ ងច្រក 
កត់េដរ(៤១.២%) បនចូលរមួជមួយកមមវធីិជែជកករពរ។ ជទូេទ កមមករនីិបនចូលរមួែតមួយ 
សកមមភព េហើយមន ក់កនុងចំេ យ៨នក់(១៣.២%) បនចូលរមួសកមមភពជែជកករពរេ្រចើនជង 
មួយ។ 
 
ឥរយិបថកនុងករទទួលេស  
េសទើរែត្រគប់អនកផ្តល់ចេម្លើយ(៩៩%) ដឹងថេ ងច្រករបស់ពួកេគមនគិ ន ្ឋ ន។ កមមករនីិភគេ្រចើន 
(៨០%) បនេ្របើ្របស់គិ ន ្ឋ នេ ងច្រកេនកនុងកំឡុងេពល១២ែខចុងេ្រកយ បុ៉ែន្តស្រមប់បញ្ហ  
សុខភពតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ(៩៧%) និងសេ្រងគ ះបឋម(៩%)។ ្របែហល១ភគ១០ៃនកមមករនីិេ ងច្រក 
កត់េដរ(១១%) េ្របើ្របស់គិ ន ្ឋ នេ ងច្រកស្រមប់េស សុខភពបន្តពូជ ម  និងទរក 
(RMNH) ែដលេពញនិយមជងេគបំផុតគឺ មេធយបយពនយរកំេណើ តរយៈេពលខ្លី(៤%)។ េសទើរែត្រគប់ 
កមមករនីិែដលបនទទួលេស េនគិ ន ្ឋ នេ ងច្រក(៩៥%) េពញចិត្តជមួយនឹងេស ែដលបន 
ផ្តល់ឲយ។ ្របែហល៤%បនទទួលករបញជូ នស្រមប់េស RMNH េនមូល ្ឋ នសុខភិបលខងេ្រក។ 
លទធផលពីករពិភក ្រកុម និងករសមភ សកមមករនីិ ពួកេគមនទស នៈវជិជមនចំេពះគិ ន ្ឋ ន 
េ ងច្រក។ កមមករនីិែដលមិនបនេ្របើ្របស់គិ ន ្ឋ នេ ងច្រក ក៏មន រមមណ៍ដូេចនះែដរ េ យ 
្រគន់ែតពួកេគគម នបញ្ហ សុខភព ដូេចនះ ពួកេគមិន្រតូវករេស សុខភព មិនែមនេ យ រ 
យល់េឃើញថេស  ឬគុណភពមិនសូវល្អ េនះេទ។  
 
កនុងរយៈេពល១២ែខមុន បីភគបួនៃនកមមករនីិ(៧៦%) បនេ្របើ្របស់មូល ្ឋ នសុខភិបលេនខង 
េ្រក ពួកេគចូលចិត្តេ្របើគ្លីនិច ឬមនទីរេពទយឯកជន(៥៦%) ជងមូល ្ឋ នសុខភិបល ធរណៈ 
(២៣%)។ េសទើរែតទំងអស់(៩៣%) េពញចិត្ត ឬេពញចិត្តខ្ល ំងជមួយនឹងេស ែដលពួកេគបនទទួល 
ពីមូល ្ឋ នសុខភិបលទំងេនះ។ 
 
ចំេណះដឹង និងករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ ត 
កមមករនីិេសទើរែតទំងអស់(៩៩%) ដឹងពីមេធយបយពនយរកំេណើ ត ភគេ្រចើនបំផុតគឺ ថន ំ្រគប់េលប 
ល់ៃថង ថន ំចក់ កង ក់កនុងសបូន(IUD) និងកង ក់េ្រកមែសបក (Implant) (៩៨%-៩៧%)។ 

មេធយបយពនយរកំេណើ តែដលមនអនក គ ល់តិច ជងេគគឺ េ្រ មអនម័យ្រស្តី(៣៤%) និងករចង 
បំពង់េមជីវតិបុរស(៥៦%)។ យុ ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍ សកមមភពផ្លូវេភទកនុងរយៈេពល 
១២ែខចុងេ្រកយ និងករចូលរមួ ឬករផ ព្វផ យ BCC និង Chat បេងកើនចំេណះដឹងពីមេធយបយ 
ពនយរកំេណើ ត។ 
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កនុងចំេ ម្រស្តីែដលដឹងពីមេធយបយពនយរកំេណើ ត ្រស្តីជមធយមដឹងមេធយបយពនយរកំេណើ ត១០  
រមួមនមេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប៨។ ្រស្តីែដលមន យុេ្រចើនជង េរៀបកររចួ/ េមម៉យ/ 
ែលងលះប្តី សកមមកនុងផ្លូវេភទ និង្រស្តីែដលបនបនចូលរមួជមួយ BCC ឬ Chat ដឹងពីមេធយបយ 
ពនយរកំេណើ តទំេនើបេ្រចើនជង្រស្តីដៃទេទៀត។  
 
កមមករនីិពក់ក ្ត ល(៥០%)មនសកមមភពផ្លូវេភទកនុងរយៈេពល១២ែខចុងេ្រកយ ភគេ្រចើនបំផុត 
គឺ្រស្តីែដលេរៀបកររចួ(៩៩%) និង្រស្តីែដលរស់េនជមួយៃដគូ(៩១%)។ គម ន្រស្តីេនលីវ មន ក់ 
បង្ហ ញថមនសកមមភពផ្លូវេភទេនះេទ។ ្រស្តី្របែហលបីភគបួន(៧៧%) ែដលមនសកមមភពផ្លូវ 
េភទបនេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តេនឆន ំមុន មេធយបយែដលេពញនិយមបំផុតគឺ ថន ំ្រគប់ 
េលប ល់ៃថង ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យ្រស្តីែដលសកមមកនុងផ្លូវេភទជងពក់ក ្ត ល(៥៣%)។  
 
ដូចែដលបនបញជ ក់ខងេលើ ្រស្តីែដលបនេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តកលពីឆន ំមុន ភគ 
េ្រចើនក៏ជអនកែដលកំពុងេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តេនេពលបចចុបបននែដរ(៨៤%) េហើយថន ំ 
េលប ល់ៃថងគឺជមេធយបយែដលពួកេគនិយមជងេគ(៤៤%)។ ជសរបុ ជងពក់ក ្ត ល(៥៩.៦%)  
្រស្តីែដលសកមមកនុងផ្លូវេភទកំពុងេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប។ ្របភពែដលេពញនិយម 
ជងេគស្រមប់ផ្តល់មេធយបយពនយរកំេណើ តគឺ ឱសថ ថ ន ឬកែន្លងលក់ថន ំ(៣៩%អនកេ្របើ្របស់ 
មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប) បនទ ប់មកមូល ្ឋ នសុខភិបល ធរណៈ(២៤%) និងមូល ្ឋ ន 
សុខភិបលឯកជន(២០%)។  ពួកេគេសទើរែតទំងអស់(៩៣%)បនចំ យលុយស្រមប់មេធយបយ 
ពនយរកំេណើ តទំេនើប អនកេ្របើ្របស់ពក់ក ្ត លចំ យ$០.៥០ ឬតិចជងេនះស្រមប់ករចំ យ 
ចុងេ្រកយ។ 
 
កនុងចំេ មមេធយបយពនយរកំេណើ តបុ ណ មេធយបយែដលពួកេគដឹង និងេ្របើ្របស់េ្រចើនជងេគ 
គឺវធីិដកលឹងគេចញ(ចក់ទឹកេ្រកពង)។ ្រស្តី៤នក់កនុងចំេ ម៥នក់(៨០%) ដឹងពីវធីិដកលឹងគេចញ 
េហើយពក់ក ្ត លៃន្រស្តីែដលសកមមកនុងផ្លូវេភទកលពីឆន ំមុនបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តេនះ។េនេពល 
្របមូលទិននន័យ ជងមួយភគបីៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយ(៣៨%) កំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តដកលឹងគេចញ 
េនះបង្ហ ញពីអ្រ េ្រប ៉ឡង់បន្តកនុងករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តច្រមុះគន របស់្រស្តីកមពុជ។  
 
កររលូំតកូន និងករែថទំេ្រកយេពលរលូំត 
មនែតអនកផ្តល់ចេម្លើយមួយភគបួនបុ៉េ ្ណ ះ(២៤%) ែដលដឹងថ កររលូំតកូន្រសបចបប់េនកមពុជ 
េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ជិតពក់ក ្ត លៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយដឹងពីទីកែន្លងរលូំតកូនែដមនសុវតថិ 
ភព។ កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ១១%ធ្ល ប់េធ្វើកររលូំតកូន។ ឱកសៃនកររលូំតកូនេកើនេឡើងេទ 
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ម យុ ក្រមិតអប់រទំប(មិនែដលចូល  ឬក្រមិតបឋមភូមិ) និងពិករភព។ ពីរភគបីៃន្រស្តី 
ែដលធ្ល ប់រលូំតកូន(៦៣.៦%) បនទទួលករែថទំកររលូំតកូនេពញេលញ។ 
ពក់ក ្ត លកមមករនីិែដលបនេធ្វើកររលូំតកូន បនទទួល្របឹក េយបល់ពីមេធយបយពនយរ 
កំេណើ តទំេនើបកនុងរយៈេពលពីរសប្ត ហ៍ចំេពះកររលូំតកូនចុងេ្រកយ។ ពក់ក ្ត លៃន្រស្តីទំងេនះ 
(៤៧%)ចប់េផ្តើមេ្របើ្របស់ មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើបកនុងរយៈេពល២សប្ត ហ៍េ្រកយរលូំត។ 
្រស្តីែដលបនទទួលករែថទំកររលូតកូនេពញេលញ ទំនងជបនទទួលយកមេធយបយពនយរ 
កំេណើ តទំេនើបេ្រចើនជងអនកែដលមិនបនទទួលករែថទំកររលូតកូនេពញេលញដល់េទពីរដង។  
 
ភពេជឿជក់េលើសិទធិទក់ទងនឹងសុខភពផ្លូវេភទ និងបន្តពូជ (SRHR) 
ទក់ទងនឹងភពេជឿជក់របស់្រស្តីកនុងករពិភក  និងេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តជមួយនឹង 
ៃដគូរបស់ពួកេគ មួយភគបួន(២៤.៨%) េជឿជក់យ៉ងខ្ល ំងេលើសិទធិសុខភពន្តពូជរបស់ពួកេគ ទំង 
បួនករណី។ 
 
តួេលខ្រសេដៀងគន េនះែដរ ្រតូវបនរកេឃើញស្រមប់ករណីសិទធិទក់ទងនឹងសុខភពផ្លូវេភទ (សិទធិ 
បដិេសធមិនរមួេភទជមួយៃដគូ)។ មួយភគបីៃនកមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ(២៦.៤%) មនភព 
េជឿជក់ថពួកេគ ចបដិេសធមិនរមួេភទជមួយៃដគូពួកេគបន្រគប់ទំង៥ករណី រមួបញចូ លទំង 
ករគ្រមមកំែហងេ្របើអំេពើហឹង ។ ជមធយម ្រស្តីមនភពេជឿជក់ខ្លះៗស្រមប់្រគប់ករណី។ 
 
្រស្តីែដលសកមមកនុងផ្លូវេភទមនភពេជឿជក់ជង្រស្តីែដលមិនសកមមកនុងផ្លូវេភទ។ ករចូលរមួកនុង BCC 
និង/ ឬ Chat ក៏បេងកើនក្រមិតេជឿជក់បន្តិចែដរ។ 
 
ករមនៃផទេពះ និងសុខភពម  
ពក់ក ្ត លកមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ(៥០%) ធ្ល ប់មនៃផទេពះ ែដល៨៩%ធ្ល ប់ស្រមលកូន។ ្រគប់ 
្រស្តីទំង១០៣នក់ែដលស្រមលកូនកនុងកំឡុងេពល២៤ែខមុន បនទទួលករែថទំៃផទេពះ(ANC) េន 
មូល ្ឋ នសុខភិបល ែដលេសទើរែតទំងអស់ជួបជមួយបុគគលិកជំនញស្រមលកូន(SBA) (៩៩%)។ 
ជមធយម្រស្តីបនទទួលករែថទំៃផទេពះ៨ដង ភគេ្រចើន(៧៥%)េនមណ្ឌ លសុខភព។ ករចំ យ 
ជមធយមស្រមប់ករែថទំៃផទេពះេនចេន្ល ះពី$៤.២៥ រមួបញចូ លទំងករចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ។  
 
សញញ េ្រគះថន ក់កនុងេពលមនៃផទេពះែដលដឹងេ្រចើនជងេគ គឺករធ្ល ក់ឈម មទ្វ មស បន គ ល់ 
េ យ្រស្តីជិតពក់ក ្ត ល(៤៣.៧%)។ បនទ ប់មកគឺ ភពេស្លក ្ល ំង(២៣%) ឈឺចប់កនុងេពះេពល 
គភ៌ យុតិច ឬេ្រចើន(១៧.៥% និង១៩.៤%) និងពិបកដកដេង្ហើម។ ជមធយម្រស្តីមន ក់ ច ប់សញញ  
េ្រគះថន ក់បនចំនួនពីរ និងមនែត្រស្តី១%បុ៉េ ្ណ ះែដល ច ប់បន៥ ឬេ្រចើនជងេនះ។ 
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្រកេឡកេមើលករស្រមលកូន េសទើរែត្រគប់្រស្តី(៩៩%)ែដលស្រមលកូនកនុងកំឡុងេពល២៤ែខ បន 
ស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភិបលជមួយបុគគលិកជំនញស្រមលកូន។ មនែត្រស្តីមន ក់បុ៉េ ្ណ ះ 
ែដលស្រមលកូនេនផទះជមួយឆមបបុ ណ(TBA)។ ្រស្តីបួននក់កនុងចំេ ម្របំ(៨២%)បនស្រមល 
កូនេនមូល ្ឋ នសុខភិបល ធរណៈ និងភគេ្រចើនេនមណ្ឌ លសុខភព(៥៣%)។ ជមធយម 
ចំ យេលើករស្រមលកូនអស់$១៦០ រមួបញចូ លទំងៃថ្លេស  និងករេធ្វើដំេណើ រ(ចំណុចក ្ត ល 
$៤៧.៥)។ ករចំ យចេន្ល ះពី$៤.៧៥% េទ$២,០០០។  
 
កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ៩០%បនទទួលករែថទំេ្រកយស្រមល(PNC) កនុងសប្ត ហ៍ទី១បនទ ប់ពី 
ស្រមលកូនរចួ កនុងេនះ៨២%បនទទួលករែថទំេ្រកយស្រមលកនុងកំឡុងេពល៤៨េម៉ងេ្រកយ 
ស្រមលេនមូល ្ឋ នសុខភិបល និងេ យបុគគលិកជំនញស្រមលកូន។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ្រស្តី 
ភគេ្រចើន(៨៧.៤%) បនទទួលករែថទំេ្រកយស្រមលកនុងរយៈេពល៦សប្ត ហ៍ដំបូង (បនទ ប់ពី៤៨ 
េម៉ងដំបូង) េហើយជមធយម ្រស្តីមន ក់ទទួលបនករែថទំេ្រកយស្រមល១២ដង។ បីភគបួន(៧៦%) 
ៃនករែថទំេ្រកយស្រមល េធ្វើេឡើងែតេលើម្ត យបុ៉េ ្ណ ះ េហើយេសទើរែត្រគប់ករពិនិតយ(៩៨%) េធ្វើ 
េ យបុគគលិកសុខភិបលែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល  និងជងពក់ក ្ត ល(៥៩%) ពិនិតយ 
េនផទះរបស់្រស្តី។ មនែត្រស្តី២៧%បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនទទួលករែថទំេ្រកយស្រមលេលើកទី២េពញ 
េលញេនកនុងសប្ត ហ៍ទី១េ្រកយស្រមល។  
 
្រស្តីមួយភគបី(៣៣.៣%)បនទទួលករ្របឹក ពីមេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប េនកនុងកំឡុងេពល 
មួយសប្ត ហ៍េ្រកយស្រមល។ 
 
ជំនួយហិរញញវតថុស្រមប់េស  RMNH 
កនុងចំេ មកមមករនីិែដលបនេ្របើ្របស់េស RMNH ខងេលើ មនែត៣.៨%បុ៉េ ្ណ ះែដលបន 
ទទួលជំនួយហិរញញវតថុ កនុងេនះ២.២%បនទទួលមូលនិធិ ធរណៈ(ប័ណ្ណសុខភព ្របព័នធបញជូ ន 
មូលនិធិសមធម៌/ ភន ក់ងរ្របតិបត្តិករពិេសស ធន ៉ប់រងសហគមន៍ និង/ ឬ េប ជតិរបបសន្តិសុខ 
សងគម)។ ចំេពះអនកែដលបនទទួលជំនួយហិរញញវតថុ ភគេ្រចើនបនមកពីករចូលរមួចំែណកលកខណៈ 
ឯកជនែដលទទួលបន២៩%។ មូលិធិ ធរណៈទទួលបនមួយភគបួន(២៥%)។ អនកេ្របើ្របស់ 
េស RMNH ក់ដូចជបនទទួលជំនួយហិរញញវតថុ ធរណៈេ្រចើនជងអនកែដលមិនេ្របើេស េនះ 
(៣.២% និង១.៧%)។ បុ៉ែន្តពួកេគក៏ ក់ដូចជខចីលុយេគេ្រចើនជងអនកែដលមិនេ្របើេស  RMNH 
(១៧% និង១១%) អនកេ្របើ្របស់េស  RMNH ជមធយមខចី$១៣២ េធៀបេទនឹងចំនួនអនកខចីទំងអស់ 
ខចី$១០២ េហើយភគេ្រចើនបំផុតេនះចំ យស្រមប់ករមនៃផទេពះ។ អនកែដលខចីេសទើរែតទំងអស់ 
(៩៨.៤%) េ្របើ្របស់េស ខចីលុយកនុងតំបន់ និងមិនផ្លូវករ ែដលជេហតុេធ្វើឲយពួកេគ្រតូវចំ យេលើ 
អ្រ ករ្របក់ខពស់ និងអនុវត្តេ យគម នចបប់្រគប់្រគង។  
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សននិ ្ឋ ន និងអនុ សន៍ 
សរបុេសចក្តីមក កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរែដលគំ្រទេ យPSL មនករេកើនេឡើងជវជិជមន 
នូវចំេណះដឹង ឥរយិបថ និងករអនុវត្តសុខភពបន្តពូជ ម  និងទរក។ ករផ្ល ស់ប្តូរែដលគួរឲយកត់- 
សមគ ល់ជងេគគឺ ករស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភិបលជមួយនឹងបុគគលិកជំនញស្រមលកូន 
ករែថទំៃផទេពះមុនេពលស្រមល ករែថទំេ្រកយស្រមល ករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរ 
កំេណើ ត(េ្រកយស្រមលកូន និងេ្រកយរលូំត) ភគេជឿជក់េលើសិទធិ ទក់ទងនឹងសុខភព ផ្លូវេភទ 
និងបន្តពូជ(SRHR)។ កមមករនីិភគេ្រចើនបនចូលរមួកនុងសកមមភព BCC ឬ Chat កនុងរយៈេពល៣ 
ែខចុងេ្រកយ។ ករចូលរមួកនុងសកមមភព BCC ឬ Chat ជលកខណៈបុគគលមនទំនក់ទំនងផទ ល់ 
ជមួយនឹងកំេណើ នចំេណះដឹងពីសុខភពបន្តពូជ ករទទួលយកករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរ 
កំេណើ តេ្រកយពីេធ្វើកររលូំតកូន ករព្រងឹងចំេណះដឹងរបស់ កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរេលើសិទធិ 
ទក់ទងនឹងសុខភពផ្លូវេភទ និងបន្តពូជ ្រសបេទនឹងសកមមភពរបស់កមមវធីិ និងករេផ្ត តករយកចិត្ត 
ទុក ក់កនុងេ ងច្រក។ កមមករនីិែដលបនចូលរមួជមួយ កមមភព BCC និងChat បនបង្ហ ញនូវ 
កំេណើ នចំេណះដឹងពីសញញ េ្រគះថន ក់របស់ទរកេទើបនឹងេកើត ចំនួនដងៃនករពិនិតយៃផទេពះ និង 
ករពិនិតយេ្រកយស្រមល េបើេទះបីជកមមវធីិគម នសកមមភពទក់ទងក៏េ យ។ 
 
និយយេឡើងវញិបែនថមេទៀត គេ្រមង ចែផ្អកេលើភពេជគជ័យេដើមបីបេងកើនសុខភពផ្លូវេភទ និង 
សុខភពបន្តពូជ ក៏ដូចជកំណត់ចំណុចខ្វះខតស្រមប់ករជួយគំ្រទថមី។ ចំេណះដឹងពីសញញ េ្រគះ- 
ថន ក់របស់្រស្តីកនុងកំឡុងេពលមនៃផទេពះ និងទរកេទើបនឹងេកើតេនទបេនេឡើយ ដូចជ ករេ្របើ- 
្របស់គិ ន ្ឋ នេ ងច្រកស្រមប់េស RMNH។ ព័ត៌មន្រតឡប់បនពីករសមភ សែបបគុណភព 
បង្ហ ញថ កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរេពញចិត្តជមួយនឹងគិ ន ្ឋ នេ ងច្រក ក៏បុ៉ែន្តពួកេគមិនដឹង 
ថគិ ន ្ឋ នទំងេនះក៏ផ្តល់េស សុខភពបន្តពូជផងែដរេទ។ ដូេចនះបេងកើករយល់ដឹងក៏ ចបេងកើន 
ករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើបផងែដរ។ េលើកកមពស់លទធភពទទួលេស សុខភព 
បន្តពូជកនុងគិ ន ្ឋ នេ ងច្រក ក៏ ចបេងកើនករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើបផងែដរ។ 
េទះបីជចំនួនដងៃនករែថទំេ្រកយស្រមលមនករេកើនេឡើង េបើេធៀបេទនឹងករអេងកតជមូល- 
្ឋ ន េហើយ ទក់ទងេទនឹងករចូលរមួជមួយសកមមភព BCC ឬ Chatក៏េ យ ែតភគេ្រចើនបំផុត 

ៃនករែថទំទំងេនះេកើតេឡើងេនផទះេ្រចើនជងេនមូល ្ឋ នសុខភិបល។ ្រស្តីខ្លះទទួលករែថទំ 
េ្រកយស្រមលេលើសពីករចំបច់ែដលបនកំណត់រហូលដល់មួយៃថងម្តង ែដលពិនិតយេ យអនក 
ផ្តល់េស ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល។ ជំ នបនទ ប់របស់កមមវធីិគួរេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ 
េលើករបេងកើចំេណះដឹងពីករែថទំេ្រកយស្រមលែដលសម្រសប(ឧ.េនមូល ្ឋ នសុខភិបលជមួយ 
បុគគលិកែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល) ចកត់បនថយចំនួនដងៃនករែថទំេ្រកយស្រមល 
ែដលេលើសពីត្រមូវករ  និងទំងបេងកើនចំនួន្រស្តីែដលមក្របឹក ពីមេធយបយពនយរកំេណើ តកនុងេពល 
មកទទួលករែថទំេ្រកយស្រមលផងែដរ។ 
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ករទទួលបនករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុមនករធ្ល ក់ចុះបន្តិចេបើេធៀបជមួយករអេងកតជមូល ្ឋ ន និង 
្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់អនកែដលទទួលេស RMNHតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ។ េនះជមូលេហតុែដលេធ្វើឲយ 
្រស្តីជេ្រចើនពឹងែផ្អកេលើករចូលរមួចំែណករបស់វស័ិយឯកជន ឬកមចីេ្រកផ្លូវករពីអនកឲយលុយខចី ែដល 
េធ្វើឲយករអនុវត្តគម នចបប់ទម្ល ប់ ដូចជអ្រ ករ្របក់ខពស់ ្រពមទំងលកខខណខ សំណងមិនសម្រសប 
ជេ្រចើន។ កិចចករជេ្រចើន ច្រតូវេធ្វើេដើមបីបេងកើនករទទួលករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ និង/ឬយន្តករ 
ឥណទនផ្លូវករ មួយស្រមប់ករចំ យេស  RMNH។ 
 
អនុ សន៍ 
អនុ សន៍ស្រមប់កមមវធីិ PSL រមួមនៈ 
 បេងកើនសកមមភព BCC and Chat។ សកមមភពទំងេនះបនបង្ហ ញ រៈ្របេយជន៍ជពិេសស 

កនុងករបេងកើនចំេណះដឹង និងសិទធិរបស់្រស្តី។ ្របសិនេបើ ច េធ្វើឲយសកមមភពទំងេនះមន 
លកខណៈទូលំទូ យ េ យរមួបញចូ លទំងចំេណះដឹងពីសញញ េ្រគះថន ក់របស់្រស្តីកនុងេពល 
មនៃផទេពះ និងសញញ េ្រគះថន ក់របស់ទរកេទើបនឹងេកើត(ឬចំណុចេខ យេផ ងេទៀត) នឹង 

ចមនករេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ំងនូវសូចនករទំងេនះេនេពល យតៃម្លបញច ប់កមមវធីិ។ 
 េផ្ត កករយកចិត្តទុក ក់េលើករកត់បនថយភពមិនេឆ្លើយតបបន មត្រមូវករពនយរកំេណើ ត 

និងបេងកើនចំេណះដឹងរបស់្រស្តេីលើករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តដ៏សម្រសប។ េបើេទះ 
បីជករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តមនករេកើនេឡើង ក៏បុ៉ែន្តេនមនកិចចករដ៏េ្រចើន 
េទៀតែដល្រតូវេធ្វើេនកនុងែផនកមួយេនះ េហើយករេកើនេឡើងសកមមភពផ ព្វផ យមិនបនបេងកើន 
ករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ ត ឬក៏មិនបនបេងកើនករេ្របើ្របស់ឲយបន្រតឹម្រតូវេនះ 
េទ(្រស្តីែដលស្រមលកូនកនុងរយៈេពល២៤ែខចុង េ្រកយ្របែហលពក់ក ្ត លបនេ្របើ្របស់ 
មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប្រតឹម្រតូវ)។ ករេកើនេឡើងនូវភពេជឿជក់របស់្រស្តីពីរេបៀប 
េ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើបបន្រតឹម្រតូវ ក៏ ចបេងកើនករេ្របើ្របស់ផងែដរ។ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថម ចេធ្វើេឡើងេដើមបីេធ្វើឲយ្របកដថ អនកអនុវត្តផទ ល់ (ឧ. មិត្តអប់រមិំត្ត 
និងបុគគលិកគិ ន ន នេ ងច្រក)មនចំេណះដឹង និង ចបង្ហ ញពីរេបៀបេ្របើ្របស់មេធយបយ 
ពនយរកំេណើ តបន្រតឹម្រតូវដល់កមមករនីិ។ 

 បេងកើនករយល់ដឹង និងេ្របើ្របស់គិ ន ្ឋ នេ ងច្រកស្រមប់េស សុខភពបន្តពូជ។ ករេ្របើ- 
្របស់គិ ន ្ឋ នេ ងច្រកស្រមប់េស RMHN និងករបញជូ នេនមន្រមិតទបេនេឡើយ 
េ យេហតុផលសំខន់ៃនករមិនេ្របើ្របស់គឺ ប ្ត លមកពីខ្វះករយល់ដឹង(្រស្តីមិនដឹងថ 
េ ងច្រកមនគិ ន ្ឋ ន និង/ឬ មិនដឹងថគិ ន ្ឋ នមនផ្តល់េស RMHN)។ បេងកើន 
ករយល់ដឹងរបស់្រស្តីអំពីគិ ន ្ឋ នេ ងច្រក និងេស RMHN េនគិ ន ្ឋ នេ ងច្រក 

ចបេងកើនករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ ត ទំេនើបេ យ រ មនតៃម្លេថកជងេន 
ឱសថ ថ ន ឬកែន្លងលក់ថន ំ។ ករអនុវត្តែបបេនះ ចេធ្វើបន មរយៈករ ក់បញចូ លបែនថម 
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េទេលើសកមមភព BCC ឬChat ែដលមន្រ ប់ ឬក៏ ករផ ព្វផ យ ច់េ យែឡកមួយ 
េ យភជ ប់ជមួយនឹងករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថមស្រមប់បុគគលិកគិ ន ្ឋ នេ ងច្រក(សូមេមើល 
អនុ សន៍ខងេលើ)។ ្របសិនេបើសកមមភពេនះ្រតូវបនអនុវត្ត វធីិ ្រស្តល្អបំផុតគឺ ្រតូវ 
សហករជមួយគិ ន ្ឋ នេ ងច្រកេដើមបីេធ្វើឲយ្របកដថ មនករផ ព្វផ យពីមេធយបយ 
ពនយរកំេណើ ត និងេស ែដលមន ្រពមទំងធនថបុគគលិកគិ ន ្ឋ នេ ងច្រក ច្រគប់្រគង 
បននូវកំេណើ នត្រមូវករទំងេនះ។  

 េធ្វើករជមួយកមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ និងអនកផ្តល់េស ែថទំេ្រកយស្រមល េដើមបីបេងកើន 
ករ្របឹក ពីករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តេនេពលេធ្វើPNC។ ជរមួ PNC ែដលសម 
្រសបមនករេកើនេឡើងបន្តិចបុ៉េ ្ណ ះ េបើេធៀបជមួយករអេងកតជមូល ្ឋ ន ចំែណកឯករ 
្របឹក ពីមេធយបយពនយរកំេណើ តកនុងេពលែថទំេ្រកយស្រមលមនករធ្ល ក់ចុះ។ េទះបីជ 
PSLមិនេផ្ត តេលើPNC េន មេ ងច្រកកត់េដរ ែតកមមវធីិ ចេធ្វើករជមួយអនកផ្តល់េស  
សុខភពេដើមបីេធ្វើឲយ្របកដថពួកេគបនបញចូ លករ្របឹក េយបល់ពីមេធយបយពនយរកំេណើ ត 
េនេពលពួកេគផ្តល់េស  PNC។ 

 បេងកើនករទទួលបនយន្តករគំ្រទហិរញញវតថុ។ ចំនួនកមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរែដលជំពក់ 
បំណុលេគកនុងករចំ យេលើេស RMNH បង្ហ ញពីត្រមូវករខពស់ចំេពះយន្តករគំ្រទ 
ហិរញញវតថុជពិេសស ស្រមប់េស ែដលចំ យេ្រចើន ដូចជ ស្រមលកូន រលូំត និងករវះចង 
ៃដសបូន។ 

 ពិចរ ពីយន្តករហិរញញវតថុជំនួសស្រមប់េស RMNH។ ជែផនកមួយរបស់យុទធ ្រស្តរយៈ 
េពលែវង យន្តករហិរញញវតថុជំនួសេដើមបីឲយ្រស្តីទទួលបនេស  RMNH ែដលមនគុណភពខពស់ 
គួរែតពិចរ ។ កិចចេនះ PSL ចេធ្វើេ យខ្លួនឯង ឬសហករជមួយ ថ ប័នមី្រកូហិរញញវតថុ 
េដើមបីេធ្វើឲយ្របកដថ ្រស្តីមិន្រតូវបនបងខំឲយជំពក់បំណុលេគេនេពលែដលពួកេគ្រតូវករេស  
ទំងេនះ។  

 


