
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

 
្រកសងួសខុភិបល 

មជឈមណ្ឌ លជតិគពំរម  និងទរក 
កមមវធិីជតសិខុភពបន្តពូជ 

 

យទុធ ្រស្តជតិស្រមប់សខុភពបន្តពូជ 
និងសខុភពផ្លូវេភទេនកនងុ្របេទសកមពុជ 

ឆន  ំ២០១៧-២០២០ 
 

ភនេំពញ 
ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១៧
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 

កមមវធិីជតិស្តីពសុីខភពបន្តពូជ និងមជឈមណ្ឌ លជតិគពំរម និងទរក សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ភគី
ពកព់ន័ធែដលបនរមួចំែណកដម៏នតៃម្លដល់ករអភវិឌ យុទធ ្រស្តជតិស្រមបសុ់ខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ
ជំ នទីបី ឆន  ំ២០១៧-២០២០។ េយើងសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះករេប្តជញ ចិត្ត និងករចូលរមួយ៉ងខ្ល ងំក្ល របស់ម
្រន្តី ជករ និងៃដគូអភវិឌ នេ៍នកនុងដំេណើ រករេនះ នងិសូមែថ្លងអណំរគុណដល់អនកទងំអស់គន ែដលបនផ្តល់ជ
គំនតិនិងអនុ សនដ៍ល់ករងរេនះ។   

េយើងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះ្រកុមករងរបេចចកេទសស្តីពីសុខភពម និងទរក ែដលបនផ្តល់នូវ
ធតុចូលសំខន់ៗ  និងអរគុណដល់ម្រន្តីកមមវធិីថន កជ់តិែដលពកព់នធ ័ៃដគូអភវិឌ  និងអងគករននខងេ្រកម ដូចជ
កមមវធិីជតិសុខភពបន្តពូជ កមមវធិឺជតិបងក រករចម្លងេមេ គេអដសនព៍ីម្ត យេទកូន កមមវធីិជតិ រូបតថមភ កមមវធីិ
ជតិផ្តល់ថន បំងក រ, UNFPA, WHO, USAID, DFAT, GIZ, MSI/C,  PSI/PSK, RHAC, URC,  SCA,  CARE,  KOFIH, 

SPF,  RACHA.   សូមអរគុណករចូលរមួផ្តល់េយបល់និងអនុ សនរ៍បស់េ ក េ ក្រសី េហើយេយើងទនទឹងចឱំ
កសសហករយ៉ងជិតសនិទជមយួេ ក េ ក្រសីេដើមបេីធ្វើឱយករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជតិស្រមបសុ់ខភពបន្តពូជ
និងសុខភពផ្លូវេភទ ឆន  ំ២០១៧-២០២០ ក្ល យជករពិត។  

េយើងសូមែថ្លងអំណរគុណដេ៏ ម ះសម័្រគដល់អងគករ UNFPA ែដលបនផ្តល់ជំនួយទងំបេចចកេទស និង
ហិរញញ វតថុដល់ករអភវិឌ យុទធ ្រស្តជតិស្រមបសុ់ខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៦–២០១០,  ២០១៣ 
– ២០១៦ និង ២០១៧–២០២០ និងសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ UNFPA, GIZ និង WHO/KOFIH ែដលបនគ្ំរទ
ដល់សិកខ ពេិ្រគះេយបល់ និងករេបះពុមពឯក រយុទធ ្រស្តថមីេនះ។ េយើងសូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរដល់

េ ក្រសី Alice Levisay  ែដលបនជួយ កនុងករេរៀបចំឯក រយុទធ ្រស្តថមីេនះ នងិេ ក   Anderson 
Stanciole, ទី្របកឹ េសដ្ឋកិចចសុខភបិល ៃនអងគករ UNFPA ្របចតំបំន់ សីុនិងប៉សីុហ្វិក ចំេពះករគណនតៃម្ល
និងេផទ ងផទ តច់េំពះយុទធ ្រស្តជតិស្រមបសុ់ខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ ឆន  ំ២០១៧-២០២០។  
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អក រកត់ និងពកយកត់   
   

AFRSH សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពជមយួយុវវយ័ 

ANC 
ART 
BCC 
BEmONC 
CAC 

ករែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល 
ករពយបលេ យឱសថពនយរជីវតិ 
ករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ មរយៈករ្រប្រស័យទកទ់ង 
ករសេ្រងគ ះបនទ នែ់ផនកសមភព និងែថទទំរកេទើបនងឹេកើតក្រមតិមូល ្ឋ ន 
ករែថទកំររលូំត្រគប្់រជុងេ្រជយ 

CBD អនកែចកចយេនសហគមន ៍

CCMN ករែថទមំ្ត យនងិទរកេទើបនឹងេកើតេនសហគមន ៍
CEmONC ករសេ្រងគ ះបនទ នែ់ផនកសមភព និងែថទទំរកេទើបនងឹេកើតក្រមតិខពស់ 

CHW បុគគលិកសុខភបិលេនសហគមន ៍

CIP ែផនករវនិិេយគឃំុ 

CPR អ្រ េ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទេំនើប 

CDHS ករអេងគត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ 

EmONC ករសេ្រងគ ះបនទ នែ់ផនកសមភព និងែថទទំរកេទើបនងឹេកើត 

EPOS ្រកុមហុ៊ន្រគប្់រគងសុខភព EPOS Health Management 

FP ែផនករ្រគួ រ/ករពនយរកំេណើ ត 

FTIRM ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវពេន្ល នករកតប់នថយមរណភពម និងទរក 

GBV អំេពើហិង ពកព់ន័ធនឹងេយនឌរ័ 

HC មណ្ឌ លសុខភព 
HCMC គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខភព 

HIV វរុីសែដលេធ្វើឱយ្របពន័ធភព ុ ំរបស់មនុស ចុះេខ យ 

HKI Hellen Keller International 

HMIS ្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្់រគងសុខភព 

HPV Human Papilloma Virus 

HRD នយក ្ឋ នអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  

LAPM វធីិពនយរកំេណើ តរយៈេពលែវង អចៃិ្រន្តយ ៍
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LMIS ្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្់រគងភស័្តុភរ 

MCAT ្រកុមស្រមបស្រមួលនិងសមពន័ធឆមប 

MDSR ករ ម ននិងេឆ្លើយតបមរណភពម  

MgSO4 ម៉េញ៉សយូមសុ៊ល ្វ ត 

MMR អ្រ មរណភពម  

MoH ្រកសួងសុខភបិល 
NE ភគឦ ន 

NGO អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល 

NRHP កមមវធិីជតិសុខភពបន្តពូជ 

NMCHC មជឈមណ្ឌ លជតិគពំរម រ និងទរក 

NSDP ែផនករជតិអភវិឌ នស៍ងគមេសដ្ឋកិចច 

NSSF េប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម 
OD ្រសុក្របតិបត្តិ 

PLW ្រស្តីមនៃផទេពះ នងិបេំបេ ះកូន 

PMTCT ករបងក រករចម្លងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេទកូន 

RGC ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 

RSH សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ 

RMNH សុខភពបន្តពូជ ម  និងទរក 

PNC 
PPH 
SBA 
SCA 

ករែថទេំ្រកយស្រមល 
ករធ្ល កឈ់មេ្រកយេពលស្រមលកូន 
ករស្រមលកូនេ យបុគគលិកជំនញ  
Save the Children Australia 

SE េគនយ ៍ 

SPF មូលនិធិសករេ ន ត 

UBC សកលវទិយ្រប៊តីធីស កូ េំបៀ (British Columbia) 

UHS សកលវទិយល័យវទិយ ្រស្តសុខភបិល 

UN អងគករសហ្របជជតិ 
UNFPA មូលនិធិសហ្របជជតិស្រមបស់កមមភព្របជជន 
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URC ជីវកមម្រ វ្រជវសកលវទិយល័យ 

USAID ទីភន កង់រ េមរកិស្រមបក់ិចចអភវិឌ អន្តរជតិ 

VAW អំេពើហិង េលើ្រស្តី 

VHSG ្រកុម្រទ្រទងសុ់ខភពភូម ិ

VIA ករពិនិតយេមើលមតស់បូនេ យ សីុត េសទិក 

WHO អងគករសុខភពពិភពេ ក  
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បរបិទ 

យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីសុខភពបន្តពូជនងិសុខភពផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០១៧-២០២០ កេ់ចញនូវ ទិភពសុខ
ភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទែដល្រតូវអនុវត្តពីឆន ២ំ០១៧ ដល់ ២០២០ ។ យុទធ ្រស្តេនះកំណតព់ីអន្ត គមន៍
គន្លះឹ និង កេ់ចញនូវសូចនករនិងចំណុចេ ពកព់ន័ធ ស្រមប្់រតួតពិនិតយ ម នវឌ នភពជបន្តបនទ ប ់ ្រពមទងំ
េ្របើ្របស់េដើមបជីមូល ្ឋ នៃនករេរៀបចែំផនករនិងវភិជនថ៍វកិ។ 

យុទធ ្រស្តអនុវស័ិយែដលេផ្ត តេលើសុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទេនះ ជយុទធ ្រស្តជតិមយួកនុងករ
រមួចំែណកសេ្រមចបននូវែផនទីបង្ហ ញផ្លូវស្រមបព់េន្ល នករកតប់នថយអ្រ មរណភពម និងទរក ឆន  ំ២០១៦-
២០២០ ែផនករយុទធ ្រស្តសុខភបិលឆន  ំ ២០១៦-២០២០ ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិឆន  ំ ២០១៤-
២០១៨ និងេគលេ អភវិឌ ន្៍របកបេ យចរីភព។     

បទ ្ឋ ន និងនិយមសកលេ ក 

សុខភពបន្តពូជ ្រតូវបនកំណតន់ិយមនយ័ជេលើកដំបូងេនឯសននិសីទអន្តរជតិស្តីពី្របជជននិងករអភវិឌ  
(ICPD) ឆន ១ំ៩៩៤ េនទី្រកុងែគរ(Cairo) និងបនទ បម់កេទៀតេ យអងគករសុខភពពភិពេ ក(WHO) និងអងគករ
នន ថជ “ ថ នភពៃនសុខុមលភពផ្លូវកយ ផ្លូវចតិ្ត នងិសងគមទងំ្រសុង និងមនិែមនសំេ ែតចំេពះភពគម នជងំឺ
ឬពិភរភពទងំ យែដលទកទ់ងនងឹ្របពន័ធបន្តពូជ និង មុខងរ្រពមទងំដេំណើ រកររបស់ ប៉ុេ ្ណ ះេទ” ។ សិទធិបន្ត
ពូជក្៏រតូវបនបំភ្លេឺនកនុងសននិសីទICPDេនះែដរ េ យបនទទួល គ ល់សិទធិជមូល ្ឋ នរបស់គូ្រសករ និងបុគគលទងំ
អស់កនុងករសេ្រមចចិត្តេ យេសរ ីនិងេ យទទួលខុស្រតូវចំេពះចនំួនកូន ករពនយរកំេណើ ត នងិេពលេវ ៃនករ
យកកូនរបស់ពួកេគ, ករទទលួបននូវពត័ម៌ននងិមេធយបយែដលពួកេគ្រតូវករ និងករទទួលបននូវនិយមខពស់
បំផុតៃនសុខភពផ្លូវេភទនិងបន្តពូជ។ សិទធិទងំេនះរមួបញចូ លទងំសិទធេិធ្វើករសេ្រមចចតិ្តទកទ់ងេទនឹងករបន្តពូជ
េ យគម នករេរ ើសេអើង ករបងខតិបងខំ និងអំេពើហិង  ដូចមនែចងេនកនុងឯក រសិទធិមនុស ។ កមមវធិីៃនសកមមភព
ែដលកំណតក់នុងសននិសីទអន្តរជតិស្តីពី្របជជននិងករអភវិឌ ន ៍(ICPD-PoA)1 បនរមួបញចូ លនូវករអំពវនវឲយរដ្ឋ
ទងំអស់៖  

 ធនថអនកេ្របើ្របស់ទងំអស់នឹងទទួលបននូវពត័ម៌ន្រគប្់រជុងេ្រជយនិងពិតជកែ់ស្តង នងិេស ែថទសុំខ
ភពបន្តពូជទងំអស់រមួទងំែផនករ្រគួ រ ជមយួនឹងតៃម្លសមរមយ ចទទួលយកបននងិមនភពងយ
្រសួល ។ 

 ជំរុញនិងគ្ំរទដល់ករសេ្រមចចិត្តេ យសម័្រគចិត្ត្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវចំេពះករមនកូននងិមេធយ
បយពនយរកំេណើ តែដលពួកេគេ្រជើសេរ ើស ្រពមទងំមេធយបយេផ ងៗេទៀតស្រមប្់រគប្់រគងករមនកូន ែដល
មនិ្របឆងំនឹងចបបន់ិងឲយពួកេគទទួលបននូវពត័ម៌ន ករអបរ់ ំនិងមេធយបយននេដើមបទីទួលបននូវេស
ទងំេនះ។  
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 េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករសុខភពបន្តពូជែដលផ្ល ស់ប្តូរកនុងវដ្តៃនជីវតិនិងេ យយកចិត្តទុក កេ់ទេលើភព
េផ ងៗគន ៃនកលៈេទសៈរបស់សហគមនម៍ូល ្ឋ ន។  

វិធី ្រស្ត 

យុទធ ្រស្តជតសិ្រមបសុ់ខភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវេភទ ឆន  ំ ២០១៧-២០២០ ្រតូវបនអភវិឌ េឡើង
មរយៈដំេណើ រករពេិ្រគះេយបល់ នងិែផ្អកេលើករពិនិតយេឡើងវញិយ៉ងល្អិតល្អនេ់លើយុទធ ្រស្តជតិស្រមបសុ់ខ

ភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវេភទ ឆន  ំ២០១៣-២០១៦។ សិកខ ពិេ្រគះេយបល់មយួ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនៃថងទី
១៧ និង ១៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ កនុង ជធនីភនេំពញ េហើយេនកនុងអំឡុងសិកខ េនះ អនកចូលរមួបនពិនិតយ
េឡើងវញិេលើវឌ នភពែដលទទួលបនរហូតមកដល់េពលបចចុបបនន និងបនផ្តល់ធតុចូលស្រមបែ់ផនកជអន្ត គមន៍
គន្លះឹ សូចនករ និងចំណុចេ ។ អនកចូលរមួកនុងសិកខ េនះ រមួមនម្រន្តី ជករមកពីថន កេ់ខត្ត នងិថន កជ់តិ នងិ
ៃដគូអភវិឌ នែ៍ដលេធ្វើករេនកនុងវស័ិយសុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ។  

វឌ នភពរហតូដលេ់ពលបចចបុបនន 
កមពុជទទួលបននូវវឌ នភពេនកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជតិស្រមបសុ់ខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ 

ឆន ២ំ០១៣-២០១៦ - េ យសេ្រមចបនគុណភពជវីតិកនែ់ត្របេសើរស្រមប្់របជជនកមពុជទងំអស់ មរយៈករ
េលើកកមពស់ ថ នភពនិងសិទធិបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទរបស់្រស្តី បុរស នងិយុវវយ័។ ្របេទសេនះសេ្រមចបន ឬ
សេ្រមចបនេលើសែផនករនូវចំណុចេ បនួកនុងចំេ មចំណុចេ ្របេំនកនុងេគលេ រមួ (goal level targets) 
និងជិតពកក់ ្ត លៃនចំណុចេ េ្រកមលទធផលនិងេគលបំណងរបស់យុទធ ្រស្តេនះ  (outcome and objective 
level targets)។ កមពុជគួរទទលួបនករេកតសរេសើរចំេពះលទធផលទងំេនះ។  

លទធផលៃនេគលេ រមួ (goal level results) ្រតូវបនបង្ហ ញខងេ្រកម េហើយពត័ម៌នលម្អតិបែនថមេទៀត
មនបញជ កេ់នកនុងែផនកស្តីពេីគលបំណងៃនឯក រេនះ និងេនកនុងរបយករណ៍ពិនិតយេឡើងវញិេ យែឡក ែដល
មនចណំងេជើង៖ ករពិនិតយេឡើងវញិនូវយុទធ ្រស្តជតិស្រមបសុ់ខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទេនកនុង្របេទស
កមពុជ ឆន  ំ២០១៣-២០១៦។   

សូចនករ ទិនននយ័
េដើម្រគ
២០១០ 

ទសិេ  
២០១៦ 

ករេផទ ង
ផទ ត ់

សមទិធ
ផល ឆន ំ
២០១៦ 

េយបល់ ថ នភព 

 អ្រ មរណ
ភពម  

206 140 CDHS 170 
(2014) 

កមពុជមនវឌ នភពល្អ និង
សេ្រមចបនទិសេ ៃនេគល
េ អភវិឌ នស៍ហស វត រ ៍ឆន ំ
២០១៥ ប៉ុែន្តមនិសេ្រមចបន
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សូចនករ ទិនននយ័
េដើម្រគ
២០១០ 

ទសិេ  
២០១៦ 

ករេផទ ង
ផទ ត ់

សមទិធ
ផល ឆន ំ
២០១៦ 

េយបល់ ថ នភព 

ចំណុចេ ៃនយុទធ ្រស្តសុខ
ភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវ
េភទ ែដលមនចំននួ ១៤០ 
េនះេទ។  

 អ្រ មរណ
ភពទរកេទើប
នឹងេកើត  

27 20 CDHS 18 
(2014) 

 
 

 

 អ្រ មរណ
ភពទរក យុ
េ្រកមមយួឆន  ំ

45 35 CDHS 28 
(2014) 

 
 

 

 េ្រប ៉ ឡង ់    
េមេ គេអដស៍
កនុងចំេ ម
មនុស េពញវ ័
យ យុ ១៥-
៤៩ ឆន  ំ

0.9% 0.6% ករសិក គំរូ
រកី ល ល
ជំងឺេអដស៍
កមពុជ 
(AEM) 
2014 

0.6% 
(2016) 

ករប៉ន់ ម នពីករសិក គំរូរកី
ល លជំងឺេអដស៍ឆន ំ

២០១៤េនកមពុជ។ េឃើញ
មនេនកនុងរបយករណ៍វឌ ន
ភពរបស់្របេទសកមពុជ – 
NAA.  

 

 អ្រ បងក
កំេណើ តសរុប 

3.0 2.7 CDHS 2.7 
(2014) 

  

 

យទុធ ្រស្ត 

យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីសុខភពបន្តពូជនងិសុខភពផ្លូវេភទ ឆន  ំ ២០១៧-២០២០ នងឹែណនដំល់ករងរេន
កនុងវស័ិយសុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ ពីឆន  ំ២០១៧ ដល់ ២០២០ េហើយធនថ ្របជជនទងំអស់េនកនុង
្របេទសកមពុជទទួលបនអតថ្របេយជនពី៍ ថ នភពនិងសិទធិអំពីសុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទកនែ់ត្របេសើរ។ 
យុទធ ្រស្តថមីេនះនឹងក ងបន្តពីអ្វែីដលមនដេំណើ រករល្អកន្លងមក េហើយេផ្ត តករយកចតិ្តទុក កេ់លើករបេងកើន
ករ្រគបដណ្ត ប ់ គុណភព និងករេ្របើ្របស់កិចចអន្ត គមនែ៍ដលបនបង្ហ ញថមន្របសិទធភពកនុងករេលើកកមពស់
សុខភពនិងសិទធិបន្តពូជនិងផ្លូវេភទ និងកនុងករកតប់នថយករ ្ល បរ់បស់ម្ត យ។ យុទធ ្រស្តេនះមនេគលបំណង
ចូលរមួកនុងករសេ្រមចេ យបននូវរេបៀប រៈែដលេនេសសសល់ពេីគលេ អភវិឌ នស៍ហវត ននិ៍ងដឹកនេំឆព ះេទ
សេ្រមចនូវករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តសុខភបិលនងិេគលេ អភវិឌ ន្៍របកបេ យចីរភព។ 
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បចចុបុបបននេនះ ខណៈេពលែដលកមពុជកំពុងខិតកនែ់តជតិេទរកករសេ្រមចបនករ្រគបដណ្ត បជ់សកល
កនុងចំេ ម្រកុមែដលមន្រទពយធន នងិមនករអបរ់ ំទកទ់ងេទនឹងអន្ត គមនសុ៍ខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ 
េគ្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសេទេលើករេលើកកមពស់ករទទួលបន នងិករេ្របើ្របស់េស េនកនុងតបំន់
ែដលកំពុងជួប្របទះកង្វះខត ដូចជតំបនភ់គខងេជើងនិងឦ នៃន្របេទស កដូ៏ចជកនុងចេំ ម្រកុមែដលងយ
រងេ្រគះនន ដូចជ យុវវយ័ ្រកុមជនជតិភគតិច កមមករចំ ក្រសុក (រមួទងំ កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ កមមករ
សំណង ់អនកេធ្វើករកនុងេស កម ន្ត និងកមមករកសិកមម) និងជនពិករ។ 

េគលេ  និងេគលបំណងៃនយុទធ ្រស្តេនះ ្រតូវបនបញជ កខ់ងេ្រកម េហើយេគលបំណងនីមយួៗ្រតូវ
បនែបងែចកជែផនកជ ទិភពគន្លឹះជេ្រចើនេទៀត។  

េគលេ  
េគលេ ៃនយុទធ ្រស្តជតិស្រមបសុ់ខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទថមីេនកនុង្របេទសកមពុជ គឺេដើមបរីមួ

ចំែណកដល់ករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវសុខភព និងសុខុមលភពរបស់្របជជន្រគបរ់ូបេនកនុង្របេទសកមពុជ ម    
រយៈករេលើកកមពស់ ថ នភពនិងសិទធិអំពីសុខភពបន្តពូជនងិសុខភពផ្លូវេភទរបស់្រស្តី បុរស និងយុវវយ័។  

េគលបំណងទីមួយ៖ 
បេងកើនករទទួលបន្របកបេ យសមធម ៌នងិគុណភពៃនេស សុខភពបន្តពូជនងិសុខភពផ្លូវេភទ ម   

រយៈករព្រងងឹអភបិលកិចចនិងករផ្តល់េស ។    

ព្រងឹងព័ត៌មននិងេស ែផនករ្រគួ រ 

សនិទនភព 

ែផនករ្រគួ រមន រៈសំខនយ៉់ងខ្ល ងំចំេពះករេលើកកមពស់សុខភពនិងសិទធិបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវ 
េភទ។ ែផនករ្រគួ រផ្តល់ដល់បុគគលនិងគូ្រសករ នូវមេធយបយេដើមបសីេ្រមចថេតើពួកេគចងប់នកូនឬេទ េហើយ
ចងប់នកូនេនេពល  ្រពមទងំបេងកើនអ្រ េ្រប ៉ ឡងៃ់នករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទេំនើប កត់
បនថយត្រមូវករែដលមនិទនប់នបំេពញស្រមបែ់ផនករ្រគួ រ និងកតប់នថយអ្រ មរណភព អ្រ មនជំងឺ និង  
កង្វះ រូបតថមភចំេពះម និងទរកេទើបនងឹេកើត។ ករកតប់នថយករមនៃផទេពះែដលមនិចងប់ន កជ៏យួ ផងែដរ



 
 

 5 
 

ដល់ករទទួលបននូវករអបរ់កំនែ់តខពស់ នងិឱកសកនែ់ត្របេសើរស្រមប្់រស្តី ទទួលបនផលចំេណញែផនកេសដ្ឋ
កិចចស្រមប្់រគួ រ និងសហគមន ៍កដូ៏ចជ ជួយ កតប់នថយករបំពុល និងករេ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ។1  

ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៤ កមពុជបនបេងកើនអ្រ េ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប (CPR) និង
ករេ្របើ្របស់មេធយបយករពរកេំណើ តរយៈេពលែវង និងអចិៃ្រន្តយ ៍ (LAPM) ប៉ុែន្តមនិបនសេ្រមចបនចំណុចេ
ឆន ២ំ០១៦ ៃនសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទស្រមបសូ់ចនករទងំពីរេនះេទ។ អ្វែីដលគួរឱយភញ កេ់ផ្អើល គឺករ
េ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប មនក្រមតិខពស់បំផុតេនកនុងចំេ ម្រកុម្របជជនេនតំបនជ់នបទ ្រកី្រក 
និងែដលមនករអបរ់តិំចបំផុត េហើយសមម្រត្រស្តីែដលមនជវីភពធូរធរ កនុងតំបនទ់ី្របជុំជន ែដលេ្របើ្របស់
មេធយបយពនយរកំេណើ តបុ ណ ជពិេសស វធិីដកលិងគេចញ បនេកើនេឡើងពីឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៤។2,3 េគមនិ
ចបស់ថេហតុអ្វបីនជដូេចនះេទ ប៉ុែន្តនិនន ករេនះឆ្លុះបញច ំងឱយេឃើញពីករភយ័ខ្ល ចចំេពះករេ្របើមេធយបយពនយរ
កំេណើ តែដលមនជតិអរ័ម៉ូន និងផលរខំនរបស់ ។ កឆ៏្លុះបញច ំងផងែដរព ី គុណភពេស េនមនក្រមតិ ជំនញ
ពិេ្រគះពិភក  េខ យកនុងចេំ មអនកផ្តល់េស មយួចំនួន និងេស ែផនករ្រគួ រមនក្រមតិេនថន កម់នទីរេពទយ។ 

េនកនុងករេធ្វើដំេណើ រេឆព ះេទមុខេទៀត កមពុជចបំច្់រតូវបេងកើនគុណភព និងករេ្របើ្របស់េស ែផនករ
្រគួ រស្រមប្់រស្តី បុរស និងយុវវយ័ ទងំេនកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងឯកជន ្រពមទងំកតប់នថយករេ្របើវធីិពនយរ
កំេណើ តបុ ណ។ េគចបំច្់រតូវយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសេទេលើ៖ ករបេងកើនករ្រគបដណ្ត ប ់និងគុណភពៃនេស
េនកនុងេខត្តែដលមនិទនម់នលទធផលល្អ (ដូចជ កំពងច់ម កំពងឆ់ន ងំ ្រកេចះ ភនេំពញ ្រពះវ ិ រ/សទឹងែ្រតង) នងិកនុង
ចំេ ម្រកុមែដលមនត្រមូវករខពស់ (កនុង្រកុម យុ ១៥-២៤ឆន  ំ ៤០-៤៩ឆន  ំ រស់េនកនុងតំបនជ់នបទ ្រក្ីរក ី និង
ែដលមនករអបរ់តិំចបំផុត) បេងកើនសមតថភពរបស់អនកផ្តល់េស កនុងករផ្តល់្របកឹ  បេងកើនករផ្តល់េស មេធយបយរ
យៈេពលែវង និងអចិៃ្រន្តយ ៍ (LAPM) បេងកើនករផ្តល់េស ែផនករ្រគួ រេនថន កម់នទីរេពទយ នងិធនថ គេ្រមងបង់
្របកមូ់លនិធិសមធមសុ៌ខភព អនុញញ តឱយមនករទូទតស់្រមបេ់ស ែផនករ្រគួ រេ្រកយេពលស្រមលកូនភ្ល ម 
និងេ្រកយេពលរលូំតកូន។  

អន្ត គមន៍គន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ខងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភពស្រមបឆ់ន ំ

២០១៧-២០២០។   

                                                            
1 WHO, ករកំណតរ់កសកមមភពស្រមបព់្រងីកមេធយបយពនយរកំេណីតរយៈេពលែវងែដល ចឱយមនកូនេឡងីវញិបនេ្រកយ
េពលឈបេ់្របី (Long-Acting Reversible Contraception) េនកនុង្របេទសកមពុជ ឆន ២ំ០១៦។ 
2 Mop, MoH, ORC Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ២ំ០០០, ២០០១។ 
3 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ២ំ០១៤, ២០១៥។  
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1.1. ព្រងងឹពត័ម៌ន នងិេស ែផនករ្រគួ រ 
1.1.1. បេងកើនគុណភព និងករមនេស ែផនករ្រគួ រ  

1.1.1.1. បេងកើនសមតថភពរបស់អនកផ្តល់េស ស្រមបក់រផ្តល់្របឹក  នងិករផ្តល់េស ែផនករ្រគួ រ 
មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល ករបង្វឹកេនកែន្លងេធ្វើករផទ ល់ និងករចុះអភបិលគ្ំរទ។  

1.1.1.2. បេងកើត និងអនុវត្តយុទធ ្រស្តថមីៗ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹង នងិករេ្របើ្របស់េស
ែផនករ្រគួ រ េនកនុងតំបនែ់ដលមនិទនប់នសេ្រមចបនេគលេ  នងិកនុងចំេ ម្រកុម
ែដលមនត្រមូវករខពស់បំផុត (ឧទ. ្រកុម យុ ១៥-២៤ឆន  ំ្រកុម យុ ៤០-៤៩ឆន  ំ្រកុមមនិ
ទនេ់រៀបករ ្រកុម្របជជន្រកី្រក ្រកុមែដលមនករអបរ់តំចិបំផុត) និង្រកុមែដលងយរង
េ្រគះ (រមួទងំអនកបេ្រមើេស កម ន្ត (EWs) កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ កមមករសំណង ់កមមករ
កនុងវស័ិយកសិកមម ្រកុមជនជតិភគតចិ នងិជនពិករ) 

 ផ្តល់េស ែផនករ្រគួ រេផ ងេទៀតេនចុងសប្ត ហ៍   
 េ្របើេស  CBD/េស ចល័តស្រមប្់រកុម្របជជនែដលពិបកចូលេទដល់  

1.1.1.3. ែកស្រមួលអ្រ ្រគបដណ្ត បក់រែចកចយេនសហគមន ៍(CBD) ែដលមន្រ ប ់និងបេងកើន
ករ្រគបដណ្ត បេ់នកនុងតំបន់ ច្់រសយល និងតំបនែ់ដលពិបកចូលេទដល់។  

 
1.1.2. បេងកើនករផគតផ់គង ់នងិករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តរយៈេពលែវង/អចិៃ្រន្តយ ៍ 

 
1.1.2.1. មនទរីេពទយបែង្អកទងំអស់ នឹង ចផ្តល់មេធយបយពនយរកេំណើ តរយៈេពលែវង/អចៃិ្រន្តយ៍

យ៉ងតិចចំនួន ៣ ្របេភទ។  
 បេងកើតែផនកេ យែឡកមយួស្រមបេ់ស ែផនករ្រគួ រេនមនទីរេពទយបែង្អក  
 បេងកើនសមតថភពរបស់បុគគលិកមនទីរេពទយបែង្អក េដើមបផី្តល់្របឹក  នងិផ្តល់េស

ស្រមបម់េធយបយពនយរកំេណើ តរយៈេពលែវង មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល ករ    
បង្វឹក នងិអភបិលគ្ំរទ 

1.1.2.2. មណ្ឌ លសុខភពទងំអស់ នងឹមនសមតថភពផ្តល់មេធយបយពនយរកេំណើ តរយៈេពលែវង
យ៉ងតិច ១ មុខ (កង កក់នុងសបូន និង/ឬ កង កេ់្រកមែសបក) 

 បេងកើនសមតថភពរបស់បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព េដើមបផី្តល់្របកឹ  និងផ្តល់េស
ស្រមបម់េធយបយពនយរកំេណើ តរយៈេពលែវង មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល ករប
ង្វឹក និងករអភបិលគ្ំរទ  

1.1.2.3. ពិនតិយេឡើងវញិេលើតៃម្លេ្រប បេធៀបរ ងមេធយបយពនយរកំេណើ ត (LAPM េធៀបនឹង
មេធយបយរយៈេពលខ្លី) េនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈ និងែកស្រមួល ្របសិនេបើ
ចបំច។់  

1.1.2.4. ផលិត និងផ ព្វផ យសមភ រៈអបរ់សុំខភពស្តីពីែផនករ្រគួ រ។ 
1.1.2.5. បេងកើនករចូលរមួរបស់បុរសេនកនុងអន្ត គមនផ៍ ព្វផ យ នងិផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ 
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1.1. ព្រងងឹពត័ម៌ន នងិេស ែផនករ្រគួ រ 
1.1.2.6. ពិចរ ព្រងីកសកមមភព CBD េដើមបី កប់ញចូ លករផ ព្វផ យ LAPM នងិករបញជូ នេទ

រកមូល ្ឋ នសុខភបិលសម្រសប។  
 

1.1.3. បេងកើនករផគតផ់គង ់នងិករេ្របើេស ែផនករ្រគួ រេ្រកយេពលស្រមល (អន្ត គមនន៍នែដល
ទកទ់ងនឹងែផនករ្រគួ រេ្រកយេពលរលូំត មនបង្ហ ញេនកនុងែផនកស្តីពីេស រលូំតកូន
្របកបេ យសុវតថិភព ខងេ្រកម) 

1.1.3.1. ព្រងងឹករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករពនយរកំេណើ តែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព ែដល
រមួបញចូ លមេធយបយពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលស្រមលភ្ល មផងែដរ។  

 េ្របើកិចច្របជំុ្រកុមសមពន័ធស្រមបស្រមួលឆមប (MCAT) េដើមបបីង្ហ ញ/ពិភក ពី      
េគលករណ៍ែណនថំមីស្តីពីករពនយរកំេណើ ត។  

1.1.3.2. ធនថ មនមេធយបយពនយរកំេណើ ត ស្រមបផ់្តល់ជូនេនកនុងអគរសមភព 
1.1.3.3. េសនើសំុករេ្របើមូលនិធិសមធមសុ៌ខភពស្រមបែ់ផនករ្រគួ រេ្រកយស្រមលភ្ល ម ជ េស

េ យែឡកមយួ (្រតូវបន កប់ញចូ លផងែដរេនកនុងអន្ត គមនហិ៍រញញបបទនហិរញញ វតថុ
េ្រកមេគលបំណងទីពីរ)  
 

1.1.4. ធននរិន្តរភពៃនករផគតផ់គងម់េធយបយពនយរកំេណើ ត 
 

1.1.4.1. បញចប ់និងផ ព្វផ យរបយករណ៍ពយករណ៍ នងិត្រមូវករចំ យ ផលិតផលសុខភពបន្ត
ពូជឆន ២ំ០១៦ ្រពមទងំធនករផគតផ់គងម់េធយបយពនយរកេំណើ តដល់វស័ិយ ធរណៈ។  

1.1.4.2. េ្របើរបយករណ៍ពយករណ៍ និងត្រមូវករចំ យស្រមបផ់លិតផលសុខភពបន្តពូជឆន ំ
២០១៦ េដើមបេីសនើសំុករគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុពីរ ្ឋ ភបិលស្រមបផ់លិតផលសុខភពបន្តពូជ 
ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២០ និងប ្ត ឆន ខំងមុខ។     

1.1.4.3. ព្រងងឹមុខងររបស់្រកុមករងរសន្តិសុខមេធយបយពនយរកំេណើ ត។  
1.1.4.4. ព្រងងឹ្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្់រគងភស័្តុភរ (LMIS) 

 
1.1.5. ព្រងងឹភពជៃដគូវស័ិយ ធរណៈ-ឯកជន េដើមបធីនករផ្តល់េស ែផនករ្រគួ រ្របកបេ យ

គុណភព និងករ យករណ៍េ យទនេ់ពលេវ  និង្រតឹម្រតូវពវីស័ិយឯកជន 
 

1.1.5.1. ព្រងឹងភពជៃដគូជមយួវស័ិយឯកជន មរយៈកិចច្របជុំជេទៀងទត ់
1.1.5.2. េសនើឱយមនករ កប់ញចូ លេទកនុងចបបថ់មីស្តីពីករ្រគប្់រគង្រគឹះ ថ ននិងេស ែថទ ំ     

 សុខភពនូវ៖  
 បទបបញញត្តិែដលថ្រគះឹ ថ ន/េស សុខភបិលទងំអស់្រតូវែតអនុវត្ត មេគល
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1.1. ព្រងងឹពត័ម៌ន នងិេស ែផនករ្រគួ រ 
នេយបយ េគលករណ៍ែណន ំនងិពិធី ររបស់្រកសួងសុខភបិល   

 ្របពន័ធស្រមបក់រ យករណ៍ជ្របច ំនិងករធនគុណភពៃន្រគឹះ ថ នែថទសុំខ
ភពឯកជន។  

 
1.1.6. កតប់នថយករេ្របើមេធយបយពនយរកំេណើ តបុ ណ 

 
1.1.6.1. ផ ព្វផ យដល់្រកុមេគលេ ថ មេធយបយពនយរកេំណើ តបុ ណ (ជពិេសស ករដក

 លិងគេចញ) មនិមន្របសិទធភពឬ ចេជឿទុកចតិ្តបន និងកតប់នថយករភយ័ខ្ល ច និង
 ពត័ម៌នមនិពិតអំពមីេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប 

 ព្រងងឹជំនញផ្តល់្របឹក ែផនករ្រគួ រដល់អនកផ្តល់េស កនុងវស័ិយ ធរណៈនិង
ឯកជន មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល ករបង្វឹក និងអភបិលគ្ំរទ 

 ផ ព្វផ យេ យេ្របើ្របពន័ធផ ព្វផ យ្រទង្់រទយធំ 
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ព្រងឹងេស ែថទៃំផទេពះមុនស្រមល 

សនិទនភព 
ករែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល (ANC) គជឺអន្ត គមន៍ រវន័្តមយួស្រមបេ់លើកកមពស់សុខភពម  

និងទរក និងស្រមបក់តប់នថយអ្រ មរណភពម នងិទរកេទើបនឹងេកើត។ ្រស្តីទងំអស់គួរែតទទួលករែថទៃំផទ
េពះមុនេពលស្រមលឱយបនេ្រចើនដងកនុងអឡុំងេពលមនៃផទេពះ េ យចបេ់ផ្តើមភ្ល មៗបនទ បព់ីបតរ់ដូវ។ បចចុបបនន
េនះ កមពុជកំពុងេធ្វើករេដើមបធីនថ ្រស្តីទងំអស់ទទួលបនករែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមលយ៉ងតិច៤ដង កនុង
អំឡុងេពលមនៃផទេពះ េហើយគិត្រតឹមែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ អងគករសុខភពពិភពេ កបនេចញអនុ សនប៍េងកើន
ចំននួដងៃនករែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល ដល់ ៨ ដង កនុងេពលមនៃផទេពះនីមយួៗ។  

ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៤ េគសេងកតេឃើញមនវឌ នភពល្អេនកនុងករបេងកើនករមកទទួលករែថទៃំផទេពះ
មុនេពលស្រមល េហើយគិត្រតមឹឆន ២ំ០១៤ ្រស្តី្របមណ ៧៥,៦% បនទទួលករពិនិតយៃផទេពះយ៉ងតចិ ៤ ដង។ អ្រ
េនះេលើសចំណុចេ ៃនយុទធ ្រស្តសុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទឆន ២ំ០១៦ ែដលកំណត្់រតឹម ៦៥%។ 
េទះបីជយ៉ង ក្តី គុណភពៃនករែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល គេឺនែតជកង្វល់មយួ។ មករអេងកត    
្របជ ្រស្តនិងសុខភពឆន ២ំ០១៤ បនរកេឃើញថ ្រស្តីមនៃផទេពះែត ៤៩% ប៉ុេ ្ណ ះ បនេធ្វើេតស្តទឹកេនមកនុង
អំឡុងេពលមនៃផទេពះ េហើយែត ៧៧%ប៉ុេ ្ណ ះ បនេធ្វើេតស្តឈម។4 កង្វល់ ទកទ់ងនងឹគុណភពៃនករែថទៃំផទ
េពះមុនេពលស្រមលេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញឱយេឃើញែថមេទៀត មរយៈរបកគំេហើញពីករ យតៃម្លក្រមតិទីពីរៃន
គុណភពរបស់មូល ្ឋ នសុខភបិល។5 

ខណៈែដលករអេងកត្របជ ្រស្តនងិសុខភពឆន ២ំ០១៤ បនរកេឃើញថ ៩៦%ៃន្រស្តីបនទទួលថន ្ំរគប់
ជតិែដកបែនថមកនុងេពលមនៃផទេពះ កមពុជេនែតជបួ្របទះបញ្ហ ភពេស្លក ្ល ំងកនុងក្រមតិកខ៏ពស់កនុងចំេ ម្រស្តីមន
ៃផទេពះ (និងកនុងចេំ មកុមរ យុេ្រកម្របឆំន  ំនងិ្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ។) ករ្រ វ្រជវបែនថមេទៀត្រតូវបនេធ្វើេឡើង
នេពលថមីៗេនះេ យ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ វទិយ ថ ន្រ វ្រជវស្រមបក់រអភវិឌ  អងគករយូនីេសហ្វ, ICF 
International និងសកលវទិយល័យ Copenhagen University េដើមបែីស្វងយល់ឱយបនកនែ់តចបស់អំពបីញ្ហ េនះ 
េហើយរបកគេំហើញពីករសិក េនះបង្ហ ញថ ភពេស្លក ្ល ំងេនកនុង្របេទសកមពុជ គមឺនិែមនេ យ រកង្វះជតិ
ែដកេទ។ េទះបីជមូលេហតុចមបងៃនេ គេស្លក ្ល ំងេនកនុង្របេទសកមពុជមនិចបស់ ស់ទងំ្រសុងក្តី កក៏រ

                                                            
4 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – 2014, 2015. 
5 URC, បទបង្ហ ញ – លទធផលពីដំេណីរករ យតៃម្លក្រមិតទី ២ ឆន ២ំ០១៥ ្ល យទី ៣០។   
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្រ វ្រជវេនះបង្ហ ញថ បញ្ហ េស្លក ្ល ំងកខ៏ពស់េនកមពុជគឺមយួែផនក េ យ រែតេ គេគលិក្រកហម ករឆ្លង្រពូន 
កង្វះជតិ សីុដហ្វូលិក និងកង្វះម្ីរកូ រជតេិផ ងៗេទៀត។    

ពីឆន ២ំ០១៧ ដល់ ២០២០ េគ្រតូវែតធន ែកលម្អគុណភពេស ែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល ្រស្តីទងំ
អស់្រតូវទទួលបនករពិនិតយៃផទេពះមុនេពលស្រមលយ៉ងតិច ៤ដងេ យចបេ់ផ្តើមភ្ល មៗបនទ បព់ីបតរ់ដូវ េ ះ
្រ យបញ្ហ ភពេស្លក ្ល ំងនិង្រពូនទំពកេ់ យ្របសិទធភព និងបេងកើនករទទួលបន និងករេ្របើ្របស់េស េនកនុង
តំបនែ់ដលេនមនដំេណើ រករយឺតយ៉វ ដូចជ េខត្ត្រកេចះ មណ្ឌ លគិរ/ីរតនគិរ ី នងិ្រពះវ ិ រ/សទឹងែ្រតង កដូ៏ចជកនុង
ចំេ ម្រកុមែដលងយរងេ្រគះនន។6 

អន្ត គមន៍គន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនកំណតជ់

ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២០។   

1.2. ព្រងងឹេស ែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល  
1.2.1. បេងកើនអ្រ ្រគបដណ្ត ប ់នងិគុណភពៃនករែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល  

 

1.2.1.1. ព្រងងឹកញចបព់ិនិតយៃផទេពះមុនេពលស្រមលេ យេពញេលញ (FULL ANC) (ដូចមន
បញជ កេ់នកនុងពិធី រមតុភពគម នេ្រគះថន កស់្រមបម់ណ្ឌ លសុខភព) មរយៈករ  
បណ្តុ ះប ្ត ល ករបង្វកឹេននឹងកែន្លងេធ្វើករផទ ល់ និងករចុះអភបិលគ្ំរទ។ (យ៉ងតចិ 
ករពិនិតយៃផទេពះ ៤ ដង (ANC 4+) េ យចបេ់ផ្តើមភ្ល មៗេ្រកយេពលបតរ់ដូវ។ សមស
ភគទងំេនះរមួមន ករ ម នេមើលទមងន ់ករពិនិតយរកេមើលប្រមុង្រក េភ្លើង ភពេស្លក
្ល ំង េមេ គ ្វ យ េមេ គេអដស៍ ករផ្តល់វធិនករបងក រ (រមួបញចូ លទងំ ករផ្តល់ម្ីរកូ រ

ជតិបែនថម និងករទម្ល ក្់រពូន) និងករផ្តល់្របឹក អំពែីផនករ្រគួ រ រូបតថមភ និងស្វ័យ
ែថទ ំ។ល។) 

1.2.1.2. ព្រងងឹសកមមភពចុះមូល ្ឋ ន និងបេងកើតនងិអនុវត្តយុទធ ្រស្តននេដើមបបីេងកើនករយល់ដងឹ 
និងករេ្របើ្រ បេ់ស ែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល ជពិេសសេនកនុងតំបនែ់ដលេនមន
ដំេណើ រករយឺតយ៉វ និងកនុងចេំ ម្រកុម្របជជនែដលមនករ្របឈមមុខខពស់ ពិបកចូល
េទដល់ នងិងយរងេ្រគះ។  

1.2.1.3. ពិចរ បែនថម ANC េទកនុងកញចបេ់ស របស់មនទរីេពទយ (CPA) ្រពមទងំបេងកើតេស  
ANC េនកនុងមនទរីេពទយេខត្តនិង្រសុកទងំអស់។  

 

                                                            
6 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ – ២០១៤ ២០១៥ ។ 
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1.2. ព្រងងឹេស ែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល  
1.2.2.  បេងកើនចំេណះដឹង និងត្រមូវករស្រមប ់ANC4+ 

 
1.2.2.1. បេងកើនចំេណះដឹង និងករអនុវត្តកញចបេ់ស ែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមលេពញេលញ 

(FULL ANC) (េ យចបេ់ផ្តើមភ្ល មៗបនទ បព់ីបតរ់ដូវ) 
1.2.2.2. េលើកទឹកចិត្តដល់្រកុម្រទ្រទងសុ់ខភពភូម ិ (VHSG), អនកែចកចយេនសហគមន ៍ (CBDs) 

និងអនកផ ព្វផ យេស គពំរសុខភពសងគមថមី (អតតីអនកផ ព្វផ យមូលនិធិសមធមសុ៌ខភព) 
េដើមបផី ព្វផ យ និងគ្ំរទដល់ករទទួលបនេស  ANC 

1.2.2.3. បេងកើនករចូលរមួរបស់បុរសេនកនុងករអបរ់សុំខភព (IEC) និងអន្ត គមនផ៍្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ។ 
 

បេងកើនករេធ្វើេតស្តរក និងពយបលេមេ គេអដស៍ និង ្វ យកនងុេពលមនៃផទេពះ 

សនិទនភព 
ករេធ្វើេតស្តរកនិងពយបលេមេ គេអដស៍នងិ ្វ យកនុងអំឡុងេពលមនៃផទេពះគឺជអន្ត គមន៍ រវន័្ត េដើមបី

បងក រករចម្លងេមេ គេអដសស៍និង ្វ យពីម្ត យេទកូន។ ពីឆន  ំ ២០១០ ដល់ ២០១៤ េគសេងកតេឃើញមនវឌ ន
ភពល្អេនកនុងករបេងកើនសមម្រត្រស្តីមនៃផទេពះែដលមនេមេ គេអដស៍ ែដលទទួលបនករពយបលេ យឱស
ថ្របឆងំវរុីស (ART) ស្រមប ់ PMTCT។ គតិ្រតឹមឆន ២ំ០១៤ ្រស្តីមនៃផទេពះែដលផទុកេមេ គេអដស៍្របមណ 
៧៦% បនទទួល ART ស្រមប ់PMTCT ែដលចំនួនេនះេលើសទិសេ ៃនយុទធ ្រស្តសុខភពបន្តពូជនិងសុខភព
ផ្លូវេភទឆន ២ំ០១៦ ែដលមន ៧៥%។  

េនកនុងករេធ្វើដំេណើ រេទមុខេទៀត ជករសំខន់ ស់ែដល្រតូវបេងកើនសមម្រត្រស្តីមនៃផទេពះែដល
ទទួលបនករ្របឹក  នងិេធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដស៍/ ្វ យកនុងេពលែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល និងសមម្រត្រស្តី
មនៃផទេពះែដលផទុកេមេ គេអដស៍ែដលទទួលបនករពយបលេ យ ART ។ ជករសំខនផ់ងែដរែដល្រតូវធន
ករស្រមបស្រមួលល្អរ ងកមមវធិីជតិពកព់ន័ធនន េដើមបផី្តល់ករែថទេំ យរលូនដល់ម្ត យ ៃដគូ នងិទរករបស់ពួកេគ។  

អន្ត គមន៍គន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនកំណតជ់ ទិ

ភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧ ដល់ ២០២០។ អន្ត គមនទ៍ងំេនះ្រតូវបនបញជ កល់ម្អតិបែនថមេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តជតិថមី
ស្រមបប់ងក រករចម្លងពីម្ត យេទកូន នូវេមេ គេអដស៍ ្វ យ នងិរ កេថ្លើម្របេភទេប។  

1.3. បេងកើនករេធ្វើេតស្តរក នងិករពយបលេមេ គេអដស៍/ ្វ យ កនុងអឡុំងេពលមនៃផទេពះ  
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1.3.1. បេងកើនករេធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដស៍/ ្វ យកនុងេពលមនៃផទេពះ  
 

1.3.1.1. ធនករផគតផ់គងឥ់ត ចនូ់វឃីតេតស្តពីរមុខេន្រគបក់ែន្លងផ្តល់េស ែថទៃំផទេពះមុនេពល
ស្រមលកនុងវស័ិយ ធរណៈ មរយៈ៖  
 ករពយករលទធកមម្រគប្់រគនេ់ យែផ្អកេលើត្រមូវករែដលបនពយករ េ យពិចរ

អំពីស្តុកេ្រត មប្រមុងែដល្រតូវករ (required buffer) និងករបតប់ង7់;  
 េធ្វើករ ម ន និង្រតួតពិនិតយជេទៀងទតេ់មើលស្តុកេនឱសថ្រសុក្របតិបត្តិ និងេន

មណ្ឌ លសុខភព/មនទីរេពទយបែង្អក និង 
 ករទកទ់ងយ៉ងជិតសនិទធជមយួឃ្ល ងំឱសថក ្ត ល នងិករ ក ់"សំេណើ ករណីេលើក

ែលង" (“exceptional requests”) េនេពលចបំច្់រតូវបេញជ ស/ែកត្រមូវករ ចស់្តុក។  
1.3.1.2. ែកស្រមួលបទបញជ /នីតិវធិី្រគប្់រគងទូទឹកកកេនមណ្ឌ លសុខភព េដើមបធីនកររក ទុក

្របតកិរ/ឃីតេតស្តែដលងយបះ៉ពល់ចេំពះកេម្ត  កដូ៏ចជថន បំងក រ។  
1.3.1.3. ស្រមបស្រមួលជមយួកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នស្រមបឆ់មប េដើមបី កប់ញចូ លករេធ្វើេតស្ត 

និង្របឹក េមេ គេអដស៍/ ្វ យ េទកនុងកមមវធីិសិក មូល ្ឋ ន (មុនេពលចូលបេ្រមើករងរ)។  

1.3.2. បេងកើនករពយបលេមេ គេអដស៍/ ្វ យកនុងេពលមនៃផទេពះ 
 

1.3.2.1. ព្រងកីករជំរុញករ្រគប្់រគងករណីសកមមភពសមហរណកមម (B-IACM) មរយៈករបណ្តុ ះ  
ប ្ត លអនកផ្តល់េស  នងិអនក្រគប្់រគង OD/PHD និងករចុះអភបិលគ្ំរទ។ ធនករ ម ន
េមើល នងិ ម នបន្ត្រស្តីែដលផទុកេមេ គេអដស៍ (seropositive) និងទរករបស់ពួកេគ។  

1.3.2.2. បណ្តុ ះប ្ត ល/្រតួតពិនិតយ ម នេមើលឆមបេនមណ្ឌ លសុខភព េនកនុងករអនុវត្តេគល
ករណ៍ែណនថំមសី្រមបេ់ធ្វើេតស្តរហ័សកនុងេពលឈេឺពះ និងករស្រមល ្របសិនេបើេគមនិដឹងពី
ថ នភពេមេ គេអដស៍របស់ម្ត យ និងករចបេ់ផ្តើម ART ខណៈេពលរងច់េំតស្តបញជ ក។់  

1.3.2.3. ធនករផគតផ់គងក់នុងេពលបនទ ននូ់វ ART េនអគរសមភពៃនមនទរីេពទយបែង្អក មរយៈកិចចសហ
ករជមយួទី ងំ ART នងិករ្រតួតពិនិតយ ម នក្រមតិស្តុកេ យអនក្រគប្់រគង OD/PHD ។  

1.3.2.4. ធនករមន និងករទទួលបនករពយបលជងំឺ ្វ យស្រមប្់រស្តីមនៃផទេពះ និងទរកេទើបនឹង
េកើត 

                                                            
7 ស្តុកេ្រតៀមប្រមងុរយៈេពល ៦ែខ (6 month buffer) េនថន កជ់តិ (CMS), ២ ែខេនឱសថ ថ ន OD និង ១ែខ េ្រតៀមប្រមុង
េន មមូល ្ឋ នសុខភិបលនមីយួ។  
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ព្រងឹងករែថទជំុំវិញេពលស្រមល និងករស្រមល 

សនិទនភព 
ករែថទ្ំរបកបេ យគុណភពកនុងេពលស្រមល មន រៈសំខនជ់ រវន័្តេដើមបេីលើកកមពស់សុខភព

របស់ម  និងទរក ្រពមទងំកតប់នថយករ ្ល បរ់បស់ម  និងទរកេទើបនងឹេកើត។ ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៤ េគ
សេងកតេឃើញមនវឌ នភពល្អេនកនុងករបេងកើនសមម្រតៃនករស្រមលេ យបុគគលិកសុខភបិលែដលបន
ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល និងសមម្រតៃនករស្រមលេនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល។ គតិ្រតឹមឆន ២ំ០១៤ ្រស្តីមន
ៃផទេពះ ៨៩% ស្រមលកូនជមយួបុគគលិកសុខភបិលែដលបនទទលួករបណ្តុ ះប ្ត ល េហើយ ៨៣% ស្រមល
កូនេនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល។ បែនថមពេីលើេនះ កមពុជបនសេ្រមចបនេលើសែផនករឆន ២ំ០១៦របស់ខ្លួន
ស្រមបសូ់ចនករទងំពរីេនះ។8  

កនុងអំឡុងេពលេនះ កមពុជកស៏េ្រមចបនករកតប់នថយគម្ល តរ ង្រកុម្របជជនេន មទី ងំភូមិ ្រស្ត 
្របកច់ំណូល និងករអបរ់ ំ េហើយពីឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៤ េគសេងកតេឃើញមនកំេណើ នធំបំផុតេនកនុងចំេ ម
្រកុម្របជជនែដលរស់េនតំបនជ់នបទ មន្របកចំ់ណូលទប និងមនករអបរ់ទំប។ េនះគទឺំនងជមកពីអន្ត គមន៍
េលើែផនកផ្តល់េស  និងែផនកទទួលេស  ែដល្រតូវបនអនុវត្តកនុងអំឡុងេពលេនះ រមួទងំករបេងកើនករផគតផ់គង ់ និង
សមតថភពជំនញរបស់ឆមប ជពិេសសេនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព ករផ្តល់្របកេ់លើកទកឹចតិ្តដល់ឆមបេដើមបេីធ្វើករ
ស្រមលកូនេនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល ករបេងកើនករ្រគបដណ្ត បរ់បស់គេ្រមងហិរញញបបទនសុខភបិល សំេ  
បេងកើនករទទួលបនេស កនែ់តេ្រចើនែថមេទៀតស្រមបអ់នក្រកី្រក នងិករអនុវត្តអន្ត គមនផ៍្ល ស់ប្តូរឥរយិបថសំេ
បេងកើនករយល់ដឹង និងបេងកើនត្រមូវករេស េនថន កស់ហគមន។៍    

េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ េទះបីមនវឌ នភពទងំេនះក្តី េនែតមនកង្វល់ជេ្រចើនអពំីគុណភពៃនករ
ែថទជុំវំញិេពលស្រមល និងកង្វះខតឆមបមធយមេនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព។ េនកនុងេពលខងមុខេនះ េគ្រតូវេផ្ត ត
ករយកចិត្តទុក កេ់លើករែកលម្អករ្រគប្់រគងគុណភពេស ែថទជុំវំញិករស្រមល នងិករស្រមល ទងំេនកនុង  
វស័ិយ ធរណៈ និងឯកជន ករធនឱយមនឆមបមធយមពីរនកេ់ន្រគបម់ណ្ឌ លសុខភពទងំអស់ និងករបេងកើនករ
េ្របើ្របស់េស េនកនុងេខត្តែដលមនិមនលទធផលល្អ ដូចជ េខត្ត្រកេចះ ្រពះវ ិ រ/សទឹងែ្រតង និង មណ្ឌ លគិរ/ីរតនគិរ ី
និងកនុងចំេ ម្រកុម្របជជន្រកី្រកបផុំត មនករអបរ់តំិចបផុំត និង្រកុមែដលងយរងេ្រគះ។9   

                                                            
8 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – 2014, 2015. 
9 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – 2014, 2015. 
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អន្ត គមន៍គន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យត្រមូវករខងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភពស្រមបឆ់ន ំ
២០១៧-២០២០។   

1.4. ព្រងងឹករែថទជុំំវញិេពលស្រមល/េពលស្រមល 
1.4.1. ព្រងឹងករអនុវត្តពិធី រថមីស្តីពមីតុភពគម នេ្រគះថន ក ់ 

1.4.1.1. ព្រងីក្រកុមសមពន័ធស្រមបស្រមួលឆមប (MCATs) េដើមប្ីរគបដណ្ត ប្់រសុក្របតិបត្តិទងំអស់ 
 និងេ្របើកិចច្របជុំ MCAT េដើមបបីង្ហ ញ/ពិភក ពធិី រថមីស្តីពីមតុភពគម នេ្រគះថន ក ់ 

1.4.1.2. េធ្វើបចចុបបននភពកមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន េដើមបឱីយមនសងគតិភពជមយួពិធី រ
 មតុភពគម នេ្រគះថន ក ់

1.4.1.3. ព្រងឹងសមតថភពរបស់បុគគលិកែផនកសុខភពម  និងទរកថន កេ់ខត្ត នងិ្រសុក្របតិបត្ត ិ
 េដើមបផី្តល់ករបង្វឹក 

 េ្របើ្របស់ករណីមរណភពរបស់ម /េហៀបនឹង ្ល ប ់(near-miss) េដើមបបីេងកើត
ករណីសិក ស្រមបក់របង្វកឹ។   

 

1.4.2. បេងកើត/អនុវត្តយុទធ ្រស្តថមីៗ េដើមបេីលើកកមពស់យល់ដឹង និងករេ្របើ្របស់េស ែថទជុំវំញិេពល
ស្រមល/េពលស្រមល ជពេិសសេនកនុងតំបនែ់ដលេនមនដំេណើ រករយឺតយ៉វ នងិកនុង
ចំេ ម្រកុមែដលពិបកចូលេទដល់ និង្រកុមងយរងេ្រគះ (ែដលរមួមន អនកេធ្វើករកនុងេស
កម ន្ត (EWs), កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ កមមករសំណង ់កមមករវស័ិយកសិកមម ្រកុមជនជតិ    
ភគតចិ នងិជនពិករ។) 

1.4.2.1. ព្រងឹងទំនកទំ់នងរ ងមណ្ឌ លសុខភព ្រកុម្របឹក ឃំុ ្រកុម្រទ្រទងសុ់ខភពភូម ិនិងឆមប 
បុ ណ េដើមបជំីរុញករស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភបិល នងិេដើមបគី្ំរទករបញជូ នេន
េពលចបំច។់  
 

1.4.3. ព្រងឹងករ្រតួតពនិិតយ ម នម្ត យ និងទរក កនុងអំឡុងេពលឈេឺពះ និងករសមគ ល់សញញ េ្រគះ
ថន ក ់និងក ្ត ្របឈម មរយៈករេ្របើប៉តូ្រកហ្វ 

1.4.3.1. ព្រងឹងសមតថភពរបស់្រគូកមមសិក េនមនទរីេពទយស្រមបក់របង្វកឹ 
1.4.3.2. ែកលម្អគុណភព និងសងគតិភពៃនករេ្របើប៉តូ្រកហ្វ មរយៈករបង្វឹកេននងឹកែន្លងេធ្វើករ

ផទ ល់ នងិករអភបិលគ្ំរទ។  
1.4.4. ព្រងឹងករបងក រ ករពយបលភ្ល មៗ កររក លំនឹង និងករបញជូ នស្រមបក់រណីធ្ល កឈ់មេ្រកយ

ស្រមល 
 

1.4.4.1. ែកលម្អគុណភពៃនករអនុវត្ត មរយៈករបង្វឹកេននឹងកែន្លងផទ ល់ និងករអភបិលគ្ំរទ  
 េ្របើករណី ្ល បរ់បស់ម /ករណីេហៀបនឹង ្ល ប ់េដើមបបីេងកើតករណីសិក ស្រមបប់ង្វឹ



 
 

 15 
 

1.4. ព្រងងឹករែថទជុំំវញិេពលស្រមល/េពលស្រមល 
ក។   

 

1.4.5. ព្រងឹងេ គវនិិចឆយ័ ករពយបលភ្ល មៗ និងករបញជូ នករណីប្រមុង្រក េភ្លើង/្រក េភ្លើង រមួទងំ
ករែណនឱំយេ្របើ MgSO4 ចក ់ជដូសដំបូង (a loading dose) មុនេពលបញជូ ន 
 

1.4.5.1. បេងកើនទំនុកចិត្ត/ឆនទៈរបស់ឆមបែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លពី EmONC កនុងករេ្របើ 
MgSO4  

1.4.5.2. ធនករផគតផ់គងជ់្របចនូំវ MgSO4 េនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល EmONC ទងំអស់  
1.4.5.3. ែកលម្អគុណភពៃនករអនុវត្ត មរយៈករបង្វឹកេននឹងកែន្លងផទ ល់ នងិករអភបិលគ្ំរទ  

 េ្របើករណី ្ល បរ់បស់ម /ករណីេហៀបនឹង ្ល ប ់េដើមបបីេងកើតករណីសិក ស្រមបប់ង្វឹ
ក។ 

 

1.4.6. ែកលម្អករបងក រ និងករ្រតួតពិនតិយករចម្លងេ គ 
 

1.4.6.1. ែកលម្អគុណភពៃនករអនុវត្ត មរយៈករបង្វឹកេននឹងកែន្លងផទ ល់ និងករអភបិលគ្ំរទ  
1.4.6.2. ធនករផគតផ់គងទ់ឹក ករមនសមភ រៈអនមយ័ និងកែន្លង្រគប្់រគងសំណល់ និងបរកិខ ររមង ប់

េមេ គ ស្រមបេ់្របើ្របស់ និងមនដេំណើ រករ។   
 

1.4.7. ព្រងឹងករចបេ់ផ្តើមករបំេបកូនេ យទកឹេ ះម្ត យែតមយួមុខគតឱ់យបនឆបព់ដីំបូង និងកត់
បនថយករផ្តល់ចំណីមុនេពល កឱ់យេបេ ះ។  
 

1.4.7.1. ព្រងងឹករគ្ំរទស្រមបក់របំេបេ ះកូន និងផ្តល់្របឹក ដល់ឪពុកម្ត យ/្រគួ រអំពីជេ្រមើស
សម្រសបស្រមប្់រស្តីែដលេធ្វើករ និង និភយ័ៃនករេ្របើផលិតផលជំនួសទកឹេ ះម្ត យ។  

1.4.7.2. ែកលម្អ/ព្រងឹងករអនុវត្តគនំិតផ្តួចេផ្តើមមនទរីេពទយ្រស ញ់ទរក (BFHI) រមួបញចូ លទងំករ
អនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ ១៣៣ស្តីពីករផ យពណិជជកមមអំពីផលិផលចំណី រទរកនិង
កុមរតូច 

1.4.7.3. បេងកើនករយល់ដឹងរបស់សហគមនអំ៍ពី រៈសំខនៃ់នករបេំបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យែតមយួ
មុខគត ់ មរយៈគណៈកមម ធិករឃំុទទួលបនទុកកិចចករនរ ីនិងកុមរ (គឃនក) (CCWC)  

 

1.4.8. បេងកើនករ្រគប្់រគង/ករ្រតួតពនិិតយគ្លនីិកសមភពឯកជន 
 

1.4.8.1. េសនើសំុ កប់ញចូ លេទកនុងចបបថ់មីស្តីពីករ្រគប្់រគង្រគឹះ ថ ន និងេស ែថទសុំខភព នូវ៖ 
 បទបបញញត្តិែដលត្រមូវឱយ្រគឹះ ថ ន/េស  ទងំអស់្រតូវែតេគរព មេគលនេយបយ 

េគលករណ៍ែណន ំនងិពិធី ររបស់្រកសួងសុខភបិល  
 ្របពន័ធស្រមប់ យករណ៍ជ្របច ំនិងករធនគុណភពស្រមប្់រគឹះ ថ នឯកជន 

1.4.8.2. ព្រងឹងគណៈកមម ធិករេ្រកមរដ្ឋបលេខត្តេដើមប្ីរគប្់រគងអនកផ្តល់េស ឯកជន 
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1.4. ព្រងងឹករែថទជុំំវញិេពលស្រមល/េពលស្រមល 
 

បេងកើនករ្រគបដណ្ត ប់ EmONC 

សនិទនភព 
េស សេ្រងគ ះបនទ នែ់ផនកសមភព នងិែថទទំរកេទើបនឹងេកើត្របកបេ យគុណភពល្អ មន រៈសំខនជ់ រវ ័

ន្តស្រមបក់តប់នថយអ្រ មរណភព និងអ្រ មនជំងរឺបស់ម  និងទរកេទើបនឹងេកើត។ កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ថំមីៗ
េនះ េគសេងកតេឃើញមនវឌ នភពច្រមុះ េនកនុងករេលើកកមពស់ករទទួលបនេស  EmONC និងករស្រមលកូន
េ យវះកត។់ ពឆីន ២ំ០០៩ ដល់ ២០១៥ ចំនួនមូល ្ឋ នសុខភបិលែដលមនេស សេ្រងគ ះបនទ នែ់ផនកសមភព និង
ែថទទំរកេទើបនឹងេកើតក្រមតិខពស់ (CEmONC) បនេកើនេឡើងពី ២៥ ដល់ ៤៣ ចំននួមូល ្ឋ នសុខភបិលែដលមន
េស សេ្រងគ ះបនទ នែ់ផនកសមភព និងែថទទំរកេទើបនឹងេកើតក្រមតិមូល ្ឋ ន (BEmONC) បនេកើនេឡើងព ី ១៩ ដល់ 
១២០ េហើយសមម្រតៃនករស្រមលកូនេ យវះកត ់ បនេកើនេឡើងពី ៣% កនុងឆន ២ំ០១០ ដល់ ៦,៣% កនុងឆន ំ
២០១៤។10,11,12,13 េទះបីជកមពុជសេ្រមចបនចំណុចេ របស់ខ្លួនេលើសែផនករស្រមបក់រស្រមលកូនេ យវះកត ់
និងជិតសេ្រមចបនចំណុចេ របស់ខ្លួនស្រមបមូ់ល ្ឋ នសុខភបិល CEmONC ្របេទសេនះមនិបនសេ្រមចចំណុច
េ របស់ខ្លួនស្រមបមូ់ល ្ឋ នសុខភបិល BEmONC េនះេទ េហើយករទទួលបនេស  EmONC ភគេ្រចើនគឺេន
ថន កម់នទីរេពទយ នងិកនុងតំបនទី់្របជុំជន។  
 

មនករ្រពួយបរមភថមីផងែដរទកទ់ងេទនឹងកេំណើ នយ៉ងរហ័សៃនករស្រមលកូនេ យវះកត ់ (C-Section) ជ
ពិេសស េនកនុង ជធនីភនេំពញ។ សមម្រតៃនករស្រមលកូនេ យវះកតេ់នកនុង ជធនីភនេំពញ បនេកើនេឡើងពី 
៩,៩% ដល់ ១៤,៤% កនុងឆន ២ំ០១៤។14,15 េនះគមឺនិែមនជេរឿងភញ កេ់ផ្អើលទងំ្រសុងេនះេឡើយ ពីេ្រពះថមនភព
្របេសើរជេ្រចើនេនកនុងេស  EmONC កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ថំមីៗេនះ េហើយមយ៉ងេទៀត ភនេំពញគឺជបណ្តុ ំ ៃនមូល
្ឋ នសុខភបិលក្រមតិទីបីទងំអស់របស់្របេទសេនះ។ េទះបីជយ៉ង ក្តី េគ្រតូវែត ម នេមើលអ្រ ស្រមល

កូនេ យវះកតេ់ យ្របុង្របយត័ន េ យេហតុថ េសចក្តែីថ្លងករណ៍ឆន ២ំ០១៥ របស់អងគករសុខភពពិភពេ ក 

                                                            
10 MoH, ែផនករែកលម្អ EmONC កមពុជ 2010-2015, 2009.  
11 NMCHC, របយករណ៍ស្តីពកីរមនេស , 2016. 
12 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – 2010, 2011. 
13 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ Survey – 2014, 2015. 
14 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – 2010, 2011. 
15 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – 2014, 2015. 
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បញជ កថ់ អ្រ ស្រមលកូនេ យវះកត់ ែដលខពស់ជង ១០% គឺមនិមនភពពកព់ន័ធនឹងករកតប់នថយអ្រ
មរណភពម  និងទរក េនះេឡើយ។16  
 

ពីឆន ២ំ០១៧ ដល់ ២០២០ ជករសំខនែ់ដល្រតូវផ្តល់ ទិភពេទេលើករបេងកើនគុណភព និងករទទួល
បនេស  EmONC ជពិេសស BEmONC និងអនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវែផនករជតិថមីស្តីពីករែកលម្អេស  
EmONC ឆន ២ំ០១៦-២០២០។ េគ្រតូវផ្តល់ករយកចិត្តទុក ក ់នងិគ្ំរទជពេិសសដល់ករក ងសមតថភពរបស់
េខត្ត/្រសុក េដើមបបីេងកើត អនុវត្ត និង ម នែផនករសកមមភព EmONC ែដលមនភព្របកដនិយម និងេដើមបកីត់
បនថយករស្រមលកូនែដលមនិចបំច ់ទងំេនកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងឯកជន។    

អន្ត គមន៍គន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យត្រមូវករែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភព
ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២០។   

1.5. បេងកើនអ្រ ្រគបដណ្ត ប ់និងែកលម្អគុណភព EmONC 
1.5.1. ែកលម្អគុណភព និងអ្រ ្រគបដណ្ត បភូ់មិ ្រស្តៃនេស  EmONC  

 
1.5.1.1. េរៀបចំ នងិអនុវត្តែផនករសកមមភពថន កេ់ខត្ត ែដលរមួបញចូ លសកមមភពជ ទិភព

ស្រមបឆ់ន នំីមយួៗ (២០១៧-២០២០)។   
 គួរផ្តល់ ទិភពេទេលើករបេងកើនចំននួមូល ្ឋ នសុខភបិល BEmONC ែដលមន

ដំេណើ រករ និងធនថ េខត្តនមីយួៗមនមូល ្ឋ នសុខភបិល CEmONC ែដល
មនដេំណើ រករយ៉ងតិចចំនួនមយួ (េលើកែលងេខត្តែកប) 

1.5.1.2. បេងកើនសមតថភពរបស់បុគគលិកេនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល EmONC ែដលបនកំណត ់
កនុងករអនុវត្តជំនញសេ្រងគ ះជីវតិសំខន់ៗ  (core signal functions)  
 ស្រមបប់ុគគលិកមូល ្ឋ នសុខភបិល BEmONC ្រតូវេរៀបចំករបង្វកឹេ យអនុវត្ត

ផទ ល់េនមូល ្ឋ នសុខភបិល CEmONC េលើជំនញសេ្រងគ ះជីវតិសំខន់ៗ ែដលេន
ខ្វះខត។   

1.5.1.3. បេងកើនចំនួនមូល ្ឋ នសុខភបិល CEmONC ែដលបនកំណត ់េ យធនឱយមន្រគូ
េពទយវះកត្់រគប្់រគន ់(េវជជបណ្ឌិ តែដលមនសមតថភពេធ្វើករស្រមលកូនេ យវះកត ់) 
និងអនក កថ់ន សំណ្តំ /គិ នុប ្ឋ ក កថ់ន សំណ្តំ  េដើមបផី្តល់េស  ២៤េម៉ង នងិមយួសប្ត ហ៍ 
៧ៃថង ្រពមទងំសមតថភពកនុងករចកប់ញចូ លឈម (ជំនញសេ្រងគ ះជីវតិទី ៨ និងទី ៩)  

                                                            
16 WHO, េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអ្រ ស្រមលកូនេ យវះកត់ ឆន ២ំ០១៥។   
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1.5. បេងកើនអ្រ ្រគបដណ្ត ប ់និងែកលម្អគុណភព EmONC 
 

1.5.2. កតប់នថយកង្វះខតេនកនុងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធមូល ្ឋ ន ឱសថ និងបរកិខ រេនកនុងមូល ្ឋ ន EmONC 
1.5.2.1. ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ េ យែផ្អកេលើែផនករសកមមភពថន កេ់ខត្តែដលបនឯកភពគន  

ឆន ២ំ០១៦-២០២០ 
1.5.2.2. េសនើសំុ/លទធកមម និងដំេឡើងបរកិខ រេពទយ និងសមភ រៈែដល្រតូវករ េ យែផ្អកេលើែផនករ

សកមមភពថន កេ់ខត្តែដលបនអនុមត័ ឆន ២ំ០១៦-២០២០ 
1.5.2.3. ធនករផគតផ់គងជ់េទៀងទតនូ់វឱសថសេ្រងគ ះជីវតិស្រមបម់្ត យ និងទរកេទើបនងឹេកើត 
1.5.2.4. បេងកើត/ព្រងឹងេដប៉ូឈម/ធនគរឈម 

 េសនើសំុ/លទធកមម និងដំេឡើងបរកិខ រេពទយ និងសមភ រៈែដល្រតូវករស្រមបេ់ដប៉ូឈម 
និងធនគរឈម 

 បេងកើត្រកុមបរចិច គឈមែដលមន្របេភទឈមពិេសស (មតិ្តភក្តិ peers) 
 

1.5.3. កតប់នថយករស្រមលកូនេ យវះកតែ់ដលមនិចបំចែ់ផនកេវជជ ្រស្ត 
 

1.5.3.1. េរៀបចំ នងិផ ព្វផ យ្របកស ឬេសចក្តែីណនសំ្តីពីករស្រមលកូនេ យវះកតេ់ យែផ្អក
េលើេហតុផលេវជជ ្រស្ត 

1.5.3.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លេទកនុងចបបថ់មីស្តីពីករ្រគប្់រគង្រគឹះ ថ ននិងេស ែថទសុំខភព នូវ៖ 
 បទបបញញត្តិែដលត្រមូវឱយ្រគឹះ ថ ន/េស ទងំអស់ ្រតូវែតេគរព មេគលនេយបយ 

េគលករណ៍ែណន ំនងិពិធី ររបស់្រកសួងសុខភបិល  
 ្របពន័ធស្រមប់ យករណ៍ជ្របច ំនិងករធនគុណភពស្រមប្់រគឹះ ថ នឯកជន 

1.5.3.3. ព្រងងឹករផ្តល់្របឹក ស្តីពីករស្រមលកូនេ យវះកត ់េដើមបថី ករវះកតយ់កកូន ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើងេនេពល ែដលមនេហតុផលេវជជ ្រស្តែតប៉ុេ ្ណ ះ។  

 
1.5.4. បេងកើតកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នស្តីពីករ កថ់ន សំណ្តំ   

 
1.5.4.1. បេងកើត្រកុមសនូលេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់នយក ្ឋ នអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  ឬសកលវទិយ

ល័យវទិយ ្រស្តសុខភបិល េដើមបអីភវិឌ កមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត ល កថ់ន សំណ្តំ  
1.5.4.2. ផ្តល់កមមវធិីសិក កថ់ន សំណ្តំ  េន មសកវទិយល័យែដលមនករទទួល គ ល់ នងិ/ឬ

បណ្តុ ះប ្ត លភូមភិគ  
 

1.5.5. បេងកើនចំនួនេវជជបណ្ឌិ តែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លជ្រគូេពទយវះកត ់(ែដលមនសមតថ
 ភពេធ្វើករស្រមលកូនេ យវះកត)់ 
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1.5. បេងកើនអ្រ ្រគបដណ្ត ប ់និងែកលម្អគុណភព EmONC 
1.5.5.1. អភវិឌ កមមវធិីសិក ស្តីពីករវះកតក់្រមតិមូល ្ឋ នស្រមបេ់វជជបណ្ឌិ ត  
1.5.5.2. ផ្តល់កមមវធិីសិក េន មសកលវទិយល័យែដលបនេ្រជើសេរ ើសមយួចំនួន  
1.5.5.3. ត្រមូវឱយេវជជបណ្ឌិ តវស័ិយ ធរណៈែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លជ្រគូេពទយវះកត ់

េនេធ្វើករកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈរយៈេពលយ៉ងតិច ៥ឆន  ំ
 

1.5.6. ែកលម្អករកត្់រ  និង យករណ៍អំពផីលវបិកទកទ់ងនឹងសមភព និងករណីទរកេទើបនឹងេកើត
 េនកនុង្រគបម់ូល ្ឋ នសុខភបិល 

1.5.6.1.  ព្រងងឹករបង្វឹកជ្រកុមេន មមូល ្ឋ នសុខភបិល 
 េ្របើករណី ្ល បរ់បស់ម្ត យ/ករណីសេ្រងគ ះទនេ់ពលេវ  (near-miss) េដើមបបីេងកើត 

េស រយី៉ូស្រមបប់ង្វឹក  
 

ព្រងឹងេស ែថទេំ្រកយស្រមល 

សនិទនភព  
ករែថទេំ្រកយស្រមល (PNC) គឺជអន្ត គមន៍ រវន័្តមយួស្រមបេ់លើកកមពស់សុខភពម  និងទរក 

និងកតប់នថយអ្រ មនជំងឺនិងមរណភពរបស់ម និងទរក។ េទះបីជយ៉ង ក្ត ី ដូចករែថទទំរកេទើបនងឹ
េកើតែដរ កន្លងមក ករែថទេំ្រកយស្រមលមនិបនទទួលករយកចតិ្តទុក កជ់សកល (ឬថន កជ់តិ) ឱយបន្រគប់
្រគន ់េហើយករ្រគបដណ្ត ប ់និងគុណភពៃនករែថទ ំេនែតមនក្រមតិ។  

អ្រ ្រគបដណ្ត បក់រែថទេំ្រកយស្រមលភ្ល មៗ (កនុងអំឡុងេពល ២៤េម៉ងៃនករស្រមល) បនេកើនេឡើង
ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៤ េហើយសមម្រត្រស្តីែដលទទួលបនករែថទេំ្រកយស្រមលភ្ល មៗ ្រតូវបនសេ្រមច
េលើសចំណុចេ ៃនយុទធ ្រស្តសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦។ េទះបីជយ៉ង ក៏
េ យ ្រស្តីកនែ់តេ្រចើនែថមេទៀតបនមកទទួលករែថទេំ្រកយស្រមលភ្ល មៗ េ្រចើនជងទរកេទើបនឹងេកើត ករ
ចបេ់ផ្តើមបំេបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យភ្ល មៗ បនធ្ល កចុ់ះព ី ៦៥,៨% កនុងឆន ២ំ០១០ មក្រតឹម ៦២,៦% កនុងឆន ំ
២០១៤ េហើយសមម្រត្រស្តីែដលបនមកទទួលករែថទេំ្រកយស្រមលយ៉ងតិច ២ដង បនធ្ល កចុ់ះពី ៧០% កនុង
ឆន ២ំ០១០ មក្រតឹម ៥២% កនុងឆន ២ំ០១៤។17,18 ថ នភពេនះគឺ ចេ យ រែតចំនួននងិករគ្ំរទដល់ឆមបេន
មនក្រមតិ េដើមបចុីះមូល ្ឋ នផ្តល់ករែថទេំ្រកយស្រមល កង្វះខតករយល់ដងឹរបស់សហគមនព៍ី រៈសំខនៃ់ន

                                                            
17 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – 2010, 2011. 
18 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – 2014, 2015. 
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ករែថទេំ្រកយស្រមលេ្រចើនដង បញ្ហ ទូទតស់ងេ យមូលនិធិសមធមសុ៌ខភពស្រមបក់រែថទេំ្រកយស្រមល
មុនេពលេចញពេីពទយ និងករេកើនេឡើងនូវករផ្តល់ រមុនេពលេបេ ះ ជពិេសសកនុងចំេ ម្រស្តីេនតំបនទី់
្របជំុជន នងិ្រស្តីែដលមនជីវភពធូរធរ។  

េនកនុងករេធ្វើដំេណើ រេឆព ះេទមុខេទៀត ជករសំខនែ់ដល្រតូវេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំអស់ខងេលើ មរយៈ
ករែកលម្អគុណភព និងករេ្របើ្របស់េស ែថទេំ្រកយស្រមល ករបេងកើនករយល់ដឹងរបស់សហគមនអ៍ំពី រៈ
សំខនៃ់នករបេំបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យភ្ល មៗពដីំបូង និងែតមយួមុខគត ់ ្រពមទងំករែថទៃំផទេពះមុនេពល
ស្រមល ៤ដង ស្រមបទ់ងំម្ត យ និងទរកេទើបនឹងេកើត។ េ យ រែតករែថទេំ្រកយស្រមលមនិទនប់ន
ទទួលករយកចតិ្តទុក ក្់រគប្់រគនក់ន្លងមក េគ្រតូវផ្តល់ ទិភពេទេលើករបេងកើនគុណភព និងករេ្របើ្របស់េស
ែថទេំ្រកយស្រមល េនទូទងំ្របេទស កដូ៏ចជេនកនុងតំបនែ់ដលេនមនដំេណើ រករយឺតយ៉វ ដូចជ មណ្ឌ លគរិ/ី
រតនគិរ ីនិងកនុងចេំ ម្រកុមងយរងេ្រគះ។19 

អន្ត គមនគ៍ន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលបនេរៀប បខ់ងេលើេនះ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិ
ភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២០។   

1.6. ព្រងងឹេស ែថទេំ្រកយស្រមល  
1.6.1. បេងកើនករ្រគបដណ្ត ប ់និងគុណភពៃនេស ែថទេំ្រកយស្រមល 

 
1.6.1.1. ព្រងឹងករអនុវត្តកញចបែ់ថទេំ្រកយស្រមលេពញេលញ (FULL PNC) (ករមកទទួល

ករែថទេំ្រកយស្រមល ៤ដង េ យមនករពិនតិយែថទេំ្រកយស្រមលេលើកទីមយួ
េធ្វើេឡើងមុនេពលេចញពេីពទយស្រមបទ់ងំម្ត យ និងទរក រមួបញចូ លទងំករផ្តល់ រ
បំបន៉ែដលមនម្ីរកូ រជតិ និងករទម្ល ក្់រពួន និងករពនិិតយ ងកយរបស់ទរករក
េមើលបញ្ហ ពិករភព នងិ/ឬភពមនិ្រគបល់កខណៈពីកេំណើ ត) 

1.6.1.2. ព្រងឹង រៈសំខនៃ់នករពិនិតយេ្រកយេពលស្រមលចំននួ ៤ដង ស្រមប ់ទងំ ម្ត យ 
និងទរក 

1.6.1.3. េធ្វើករចុះពិនិតយែថទេំ្រកយស្រមលដល់ផទះកនុងេពលចុះមូល ្ឋ ន និងេរៀបចំ/អនុវត្ត 
យុទធ ្រស្តថមីៗ េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹង ករផ្តល់ និងករេ្របើេស ែថទេំ្រកយស្រមល 
ជពិេសសេនកនុងតំបនែ់ដលេនមនដំេណើ រករយឺតយ៉វ និងកនុងចំេ ម្រកុម្របជជន
ែដលពិបកចូលេទដល់ និង្រកុមែដលងយរងេ្រគះ។  

                                                            
19 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – 2014, 2015. 
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1.6.1.4. េសនើសំុករអនុញញ តទូទតមូ់លនិធិសមធមសុ៌ខភព (HEF)ស្រមបក់រែថទេំ្រកយ
ស្រមលមុនេពលេចញពីេពទយជេស ចេ់ យែឡកមយួ (និង កប់ញចូ លេនកនុង
អន្ត គមនហិ៍រញញបបទនសុខភបិល េ្រកមេគលបំណងទីពរី) 

1.6.1.5. ព្រងឹងករកំណតរ់ក និងករបញជូ នសញញ េ្រគះថន ករ់បស់ទរកេទើបនឹងេកើត និងពិនតិយរក
បញ្ហ មនិ្រគបល់កខណៈពីកំេណើ ត។ 

 
 

1.6.2. បេងកើនចំេណះដឹង និងត្រមូវករស្រមបេ់ស ែថទេំ្រកយស្រមល 
 

1.6.2.1. ឆមប (ឬអនកផ្តល់េស ែថទសុំខភពេផ ងេទៀត) ្រតូវផ្តល់្របកឹ មុនេពលេចញពីេពទយដល់
្រស្តី បុរស និង្រគួ រ អំពី រៈសំខនៃ់នករចុះែថទេំ្រកយស្រមល៤ដង ស្រមប់
ទងំម្ត យ និងទរក។  

1.6.2.2. ្រកុម្រទ្រទងសុ់ខភពភូម/ិអនកែចកចយេនសហគមន ៍(VHSG/CBD) និងអនកផ ព្វផ យ
អំពេីស គពំរសុខភពសងគមថម ី្រតូវបេងកើនករផ ព្វផ យអពំី រៈសំខនៃ់នករមក    
ពិនតិយែថទេំ្រកយស្រមល ៤ដង ស្រមបទ់ងំម្ត យ និងទរក ្រពមទងំគ្ំរទម្ត យ/
ទរក េដើមបទីទួលបនករែថទេំ្រកយស្រមល។  

 
 

ព្រងឹងេស រលូំតកូនេ យសុវតថភិព 

សនិទនភព 
កររលូំតែដលគម នសុវតថិភព គឺជបញ្ហ ដសំ៏ខនម់យួៃនករមនជំងឺ និងករ ្ល បរ់បស់ម្ត យ េហើយករ

បេងកើនករអ្រ េ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប និងករទទួលបនេស រលូំតកូនេ យសុវតថិភព គឺជ
អន្ត គមនគ៍ន្លឹះស្រមបក់តប់នថយកររលូំតកូនែដលគម នសុវតថិភព។ ពឆីន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៦ កមពុជសេ្រមចបន
វឌ នភពដល៏្អេនកនុងករព្រងឹងេស រលូំតកូនេ យសុវតថភិព េហើយគតិ្រតឹមឆន ២ំ០១៦ មណ្ឌ លសុខភព្របមណ 
៥៨% មនសមតថភពផ្តល់េស រលូំតកូនេ យសុវតថិភព។20  លទធផលេនះគឺេលើសចំណុេ េនកនុងយុទធ ្រស្តសុខ
ភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ែដលបនកំណត្់រតឹមែត ៣០% េនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។ េទះបីជយ៉ង ក្តី េគ
ពំុេឃើញមនវឌ នភពេនកនុងករកតប់នថយសមម្រត្រស្តីែដលែស្វងរកកររលូំតកូនេ្រចើនដង ឬេនកនុងចំនួន្រស្តី
ែដល យករណ៍អពំីកររលូំតគម នសុវតថិភពេនះេទ េហើយេគសេងកតេឃើញមនវឌ នភពតិចតួចេនកនុងករព្រងីក

                                                            
20 NRHP and NGO reports 
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េស រលូំតកូនេ យេ្របើឱសថេនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព។ េនែតមនករយល់្រចឡំអំពីករទូទតស់ងៃថ្លេស រលូំត
កូនេ យសុវតថភិពេ យមូលនិធិសមធមសុ៌ខភព េហើយបចចុបបននេនះ េស ពនយរកេំណើ តេ្រកយេពលរលូំតកូន  
ភ្ល មៗ មនិ្រតូវបនេគទូទតស់ង ជេស េ យែឡកមយួេនះេឡើយ។    

ដូចែដលបនរពំឹងទុក េគសេងគតេឃើញមនភពខុសគន ៃនករេ្របើ្របស់េស រលូំតកូនកនុងចំេ ម្រកុម្រស្តី
មតបំនភូ់មិ ្រស្ត និង្រកុម្រស្តីែដលមនករអបរ់េំផ ងៗគន  េហើយគិត្រតឹមឆន ២ំ០១៤ ្រស្តីែដលរស់េនកនុងតំបនទី់

្រកុង និងមនករអបរ់ទំប បន យករណ៍ឱយដងឹថបនរលូំតកូន មនចនួំនេ្រចើនជង្រស្តីែដលរស់េនកនុងតំបន់
ជនបទ និងែដលមនករអបរ់ខំពស់។ មនភពខុសគន រ ងេខត្តនីមយួៗ កនុងេនះកររលូំត្រតូវបនេគ យករណ៍ឱយ
ដឹងថ មនចំនួនេ្រចើនបំផុតេនកនុង ជធនីភនេំពញ និងបនទ យមនជយ័ េហើយមនចំនួនទបបំផុតេនកនុងេខត្តភគ
ឦ ន េខត្តៃ្រពែវង និងកំពងធំ់។ 21   

ពីឆន ២ំ០១៧ ដល់ ២០២០ ករព្រងីកេស រលូំតកូន្របកបេ យសុវតថិភព្រតូវែតបន្ត ប៉ុែន្ត្រតូវយកចិត្ត
ទុក កប់ែនថមេលើបញ្ហ ពត័ម៌ន និងករទទួលបនេស  ករព្រងីកេស រលូំតកូនេ យេ្របើឱសថ នងិធនថ 
គេ្រមងគពំរែផនកហិរញញ វតថុ/យន្តករបង្់របកទូ់ទត ់ (HEF នងិគេ្រមងធន ៉ បរ់ងសុខភពេ្រកមេប ជតិរបប
សន្តិសុខសងគម) ្រគបដណ្ត បេ់លើេស រលូំតកូន នងិេស ពនយរកេំណើ តេ្រកយេពលរលូំតកូនភ្ល មៗ។  

អន្ត គមនគ៍ន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភព
ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២០។    

1.7. ព្រងងឹេស រលូំតកូន្របកបេ យសុវតថភិព 
1.7.1. បេងកើនករករ្រគបដណ្ត ប ់និងគុណភពៃនេស រលូំតកូនេ យសុវតថភិព  

 
1.7.1.1. យតៃម្ល នងិែកលម្អមូល ្ឋ នសុខភបិលែដលេឆ្លើយតប មលកខណវនិិចឆយ័ (រមួបញចូ លទងំ 

សមភ រៈនងិបរកិខ រ្រគប្់រគន)់ នងិបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកបែនថមអំពីករែថទកំររលូំតកូន្រគប់
្រជុងេ្រជយ (CAC) 

1.7.1.2. េធ្វើករធនគុណភពនិងបង្វឹកជបន្តដល់្រគបម់ូល ្ឋ នសុខភបិល ែដលផ្តល់ករែថទកំរ
រលូំត្រគប្់រជុងេ្រជយ (CAC) 
 ព្រងីក និងព្រងឹង្រកុមធនគុណភព និងបង្វកឹេនថន កមូ់ល ្ឋ ន  

1.7.1.3. ព្រងងឹករ្របមូលទិនននយ័ CAC ្របពន័ធកត្់រ  និង យករណ៍ និងេ្របើទនិននយ័ស្រមបេ់ធ្វើករ
សេ្រមចចិត្ត 

                                                            
21 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – ២០១៤ ២០១៥។  
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1.7. ព្រងងឹេស រលូំតកូន្របកបេ យសុវតថភិព 
 

1.7.2. បេងកើនករផគតផ់គង ់គុណភព និងករ្រតួតពិនិតយ ម នេស ពនយរកេំណើ តេ្រកយេពលរលូំតកូន 
(ផ រភជ បេ់ទនឹងែផនកស្តីពែីផនករ្រគួ រខងេលើ)  
 

1.7.2.1. បេងកើនជំនញផ្តល់្របឹក  និងសមតថភពរបស់អនកផ្តល់េស  CAC េដើមបផី្តល់មេធយបយពនយរ
កំេណើ តេ្រកយេពលរលូំតកូន  

1.7.2.2. ធនករផគតផ់គងផ់លិតផលមេធយបយពនយរកំេណើ តេនកនុងបនទប ់CAC  
1.7.2.3. េសនើសំុ កប់ញចូ លេស ពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលរលូំត កនុង HIS និង CDHS ( កប់ញចូ ល

ផងែដរកនុងែផនកេផ ងេទៀតេនេ្រកមេគលបំណងទីបី) 
1.7.2.4. េសនើសំុករទូទតេ់ យេ្របើមូលនិធិសមធមសុ៌ខភព (HEFs) ស្រមបម់េធយបយពនយរ

កំេណើ តេ្រកយេពលរលូំតភ្ល មៗ ជេស េ យែឡកមយួ ( កប់ញចូ លផងែដរកនុងអន្ត គមន៍
ហិរញញបបទនសុខភបិល េនេ្រកមេគលបំណងទពីីរ)  

  
1.7.3. បេងកើនករផគតផ់គងក់ររលូំតកូនេ យេ្របើឱសថេនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព េ យែផ្អកេលើយុទធវធីិ

កប់ញចូ លជដំ កក់លៗ 
 

1.7.3.1. ផ ព្វផ យរបកគំេហើញពីករ កលបងេនកនុងេខត្តបតដ់បំង និងេពធិ៍ ត ់និងឯកភពគន
េលើជំ នបនទ ប ់

1.7.3.2. ព្រងកីេស រលូំតកូនេ យេ្របើឱសថ េនមណ្ឌ លសុខភពែដលផ្តល់េស រលូំតកូនេ យេ្របើ
ឧបករណ៍ និងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបំបន៉/បង្វឹក ្របសិនេបើចបំច។់  

 
1.7.4. បេងកើនករ្រគប្់រគង/ករ្រតួតពិនតិយេមើលករផ្តល់េស រលូំតកូនេ យេ្របើឱសថ នងិេ យេ្របើ

ឧបករណ៍េនកនុងវស័ិយឯកជន 
 

1.7.4.1. េសនើសំុករ កប់ញចូ លេទកនុងចបបថ់មីស្តីពីករ្រគប្់រគង្រគឹះ ថ ននងិេស ែថទសុំខភព នូវ៖  
 បទបបញញត្តិែដលត្រមូវឱយ្រគឹះ ថ ន/េស ទងំអស់ ្រតូវែតេគរព មេគលនេយបយ 

េគលករណ៍ែណន ំនិងពិធី ររបស់្រកសួងសុខភបិល  
 ្របពន័ធស្រមប់ យករណ៍ជ្របច ំនិងករធនគុណភពស្រមប្់រគឹះ ថ នឯកជន 

 
1.7.5. កតប់នថយកររលូំតកូនែដលគម នសុវតថិភព និងកររលូំតកូនដែដលៗេ្រចើនដង 

 
1.7.5.1. ព្រងកីករផ ព្វផ យថ កររលូំតកូនគឺ្រសបចបប។់  
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1.7. ព្រងងឹេស រលូំតកូន្របកបេ យសុវតថភិព 
1.7.5.2. េធ្វើករផ ព្វផ យអំពីចបបស់្តីពកីររលូំតកូន 
1.7.5.3. បេងកើនចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងអពំីេ្រគះថន កៃ់នកររលូំតកូនែដលគម នសុវតថិភព នងិេ្រចើន

ដង និងទីកែន្លងែដល្រតូវេទេដើមបទីទួលបនេស រលូំតេ យសុវតថិភព 
1.7.5.4. ជំរុញករេ្របើមេធយបយពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលរលូំត។  

 
 

ព្រងងឹករផ្តល់ពត័ម៌ននិងេស សុខភពបន្តពជូនងិសុខភពផ្លវូេភទមតិ្តភពស្រមបយុ់វវយ័ 

សនទិនភព 
កមពុជគឺជ្របេទសែដលមន្របជជនវយ័េកមងេ្រចើនជងេគបផុំតកនុងតំបន់ សីុ េគនយ ៍ ដូេចនះ ករបេងកើនករ    

ផ្តល់ និងករទទួលបនពត័ម៌ននិងេស មតិ្តភពយុវវយ័ មន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់ស្រមបេ់ ះ្រ យបញ្ហ ៃន
ករមនៃផទេពះេនវយ័េកមង ែដលកំពុងេកើតមនកនែ់តេ្រចើន។ ពីឆន  ំ២០១០ ដល់ ២០១៦ កមពុជទទួលបនវឌ ន
ភពេនកនុងករបេងកើនករ្រគបដណ្ត បក់រអបរ់អំំពីជីវតិផ្លូវេភទ្រគប្់រជុងេ្រជយ និងចនំួនមណ្ឌ លសុខភពែដលផ្តល់
ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លេដើមបផី្តល់េស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័។ សមម្រត
មណ្ឌ លសុខភពែដលផ្តល់េស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័ បនេកើនេឡើងព ី២៦% កនុងឆន ំ
២០១០ ដល់ ៦៥% កនុងឆន ២ំ០១៦ េហើយចំននួេនះេលើសចំណុចេ ៃនយុទធ ្រស្ត RSH ែដលមនែត ៥០% ្រតឹម
ដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។ េទះបជីយ៉ង ក្ត ី េគរពឹំងថ ករេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ
មតិ្តភពយុវវយ័េនកនុងវស័ិយ ធរណៈទងំេនះ នឹងមនតិចតួច ត្រមូវករមនិទនប់នបំេពញស្រមបម់េធយបយ
ពនយរកំេណើ តកនុងចំេ មយុវវយ័ យុ ១៥-១៩ ឆន  ំ មនក្រមតិខពស់ េហើយករមនៃផទេពះេនវយ័េកមង េធ្វើឱយមន
ករ្រពួយបរមភកនែ់តេ្រចើនេឡើង ជពេិសសេនកនុងតបំនភ់គឦ នៃន្របេទស និងកនុងចេំ ម្រកុម្របជជនែដល
រស់េនតំបនជ់នបទ ្រក្ីរក និងមនករអបរ់ទំបបំផុត។ 22  

កំេណើ ននេពលថមីៗេនះៃនករមនៃផទេពះេនវយ័េកមង ្រតូវករករអេងកត្រ វ្រជវនិងយកចិត្តទុក កប់ែនថម
េទៀត និងបញជ កពី់ត្រមូវករចបំចែ់ដល្រតូវកំណត់ ទិភពសកមមភពទងំ យខងេ្រកមេនះ ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧ 
និង ២០២០៖   

 េរៀបចំបេងកើតយុទធវធិីថម ី និងេ្របើ្របស់ភពជៃដគូ ធរណៈ-ឯកជន េដើមបផី្តល់េស សុខភពបន្ត
ពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័ ជពេិសស េនកនុងតបំនែ់ដលេនមនដំេណើ រករយឺតយ៉វ 

                                                            
22 MoP, MoH, ICF Macro, ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ – 2014, 2015, pg. 71. 
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និង្រគបដណ្ត បេ់លើ្រកុមេគលេ ជក់ ក ់ (រមួបញចូ លទងំអនកេធ្វើករកនុងេស កម ន្ត (EWs)    
កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ    កមមករសំណង ់កមមករកនុងវស័ិយកសិកមម និងជនពិករ)  

 េសនើសំុ កប់ញចូ លមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈ និងឯកជនែដលមនសមតថភពផ្តល់ពត័ម៌ន 
និងេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័្របកបេ យគុណភព (ឧទហរណ៍ 
មូល ្ឋ ន           សុខភបិលវស័ិយ ធរណៈែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លអំពី AFRSH, 
RHAC, MSIC, Sun Quality Clinics) ជមូល ្ឋ នសុខភបិលចុះកចិចសនយ េ្រកមគេ្រមងគពំរ
សងគមថមី  

 េរៀបចំបេងកើតអន្ត គមនែ៍ដលេផ្ត តេលើយុវជន និង BCC ែដលេលើកកមពស់ករពនយរេពល នងិករ
ពនយរកំេណើ ត ជពេិសសេនកនុងតបំនភ់គឦ នៃន្របេទស និង  

 េធ្វើករ្រ វ្រជវបែនថមេទៀត េដើមបែីស្វងយល់ក ្ត ជំរុញែដលេនពេី្រកយករមនៃផទេពះមនិទន់
្រគបក់រ នងិឧបសគគែដលយុវវយ័ជបួ្របទះកនុងករទទួលបនពត័ម៌ន និងេស សុខភពបន្តពូជនងិ
សុខភពផ្លូវេភទ។ 

អន្ត រគមនគ៍ន្លះឹ 
 

1.8. ព្រងឹងពត័ម៌ន នងិេស  AFRSH  
1.8.1. បេងកើនករ្រគបដណ្ត ប ់និងគុណភពៃនេស  AFRSH (វស័ិយ ធរណៈ) 

 
1.8.1.1. ផ ព្វផ យេគលករណ៍ែណនថំមីស្តីពីេស  AFRSH   
1.8.1.2. ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល (TOT) ដល់្រគូបេងគ លថន កជ់តិ និងេខត្ត អំពេីគល

ករណ៍ែណនថំមសី្តីពីេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័ 
1.8.1.3. េខត្ត និង្រសុក្របតិបត្តិ នឹងព្រងីកករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ថន កមូ់ល ្ឋ នសុខភបិល 
1.8.1.4. ្រតួតពិនិតយ ម នេមើលករព្រងកី និងករអនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល 
1.8.1.5. ផ្តល់ករបង្វឹកជបន្ត នងិចុះអភបិលគ្ំរទ េដើមបធីនថ េស  AFRSH ្រតូវបនផ្តល់

្រសប មេគលករណ៍ែណនជំតិ 
 

1.8.2. ព្រងីកភពជៃដគូវស័ិយ ធរណៈ-ឯកជន េដើមបែីកលម្អទំនកទ់ំនង និងករស្រមប
ស្រមួលជមយួវស័ិយេផ ងេទៀត នងិជមយួ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

1.8.2.1. បេងកើតទំនកទ់ំនងរ ងមូល ្ឋ នសុខភបិល េរៀន និងសហគមន ៍
1.8.2.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈ និងឯកជនែដលមនសមតថភពផ្តល់

ពត័ម៌ន នងិេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័្របកបេ យគុណភព 
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1.8. ព្រងឹងពត័ម៌ន នងិេស  AFRSH  
(ឧទហរណ៍ មូល ្ឋ នសុខភបិលរដ្ឋ ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លអំពី AFRSH, 
RHAC, MSIC, Sun Quality Clinics) ជមូល ្ឋ នសុខភបិលចុះកិចចសនយ េ្រកមគេ្រមង
គពំរសងគមថមី ែដលជែផនកមយួៃនេប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម (បសស)។  
 

1.8.3. េរៀបចំបេងកើតយុទធវធិីថម ីនិងេ្របើ្របស់ភពជៃដគូ ធរណៈ-ឯកជន េដើមបផី្តល់េស សុខ
ភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័ ជពេិសស េនកនុងតំបនែ់ដលេនមន
ដំេណើ រករយឺតយ៉វ និង្រគបដណ្ត បេ់លើ្រកុមេគលេ ជក់ ក ់(រមួបញចូ លទងំអនកេធ្វើករ
កនុងេស កម ន្ត (EWs) កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ កមមករសំណង ់កមមករកនុងវស័ិយកសិកមម 
្រកុមជនជតិភគតចិ នងិជនពិករ)  

 

1.8.3.1. អនកេធ្វើករកនុងេស កម ន្ត៖  
 ព្រងឹង និងព្រងីកពត័ម៌ន និងេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ដល់អនក

េធ្វើករកនុងេស កម ន្ត 
 ព្រងឹងករអបរ់សុំខភព នងិករបញជូ នេទកនេ់ស សុខភបិល 

 

1.8.3.2. កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ/កមមករសំណង៖់   
 បញចប ់និងគ្ំរទដល់ករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនរំបស់គិ ន ្ឋ នេនកែន្លងេធ្វើ

ករ េ យសហករជមយួ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ (MoLVT) 
 ព្រងឹងេស  និងសមតថភពរបស់បុគគលិកេនគិ ន ្ឋ នទងំអស់ ជពិេសស 

ជំនញផ្តល់្របឹក  និងករ គ ល់មូល ្ឋ នសុខភបិលបែង្អក  
 បេងកើតទំនកទំ់នង និង្របពន័ធបញជូ ន រ ងគិ ន ្ឋ នេនកែន្លងេធ្វើករ និងមូល ្ឋ ន

សុខភបិលខងេ្រក រមួបញចូ លទងំមូល ្ឋ នសុខភបិលែដលបនចុះកិចចសនយ
េ្រកមគេ្រមងធន ៉ បរ់ងសុខភពថមី ែដលជែផនកមយួៃន បសស ។  
 

1.8.3.3. កមមករចំ ក្រសុកកនុងវស័ិយកសិកមម៖ 
 ព្រងឹង និងព្រងីកពត័ម៌ន និងេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ដល់កមម

ករកសិកមមចំ ក្រសុក  
 ព្រងឹងករអបរ់ ំនងិករបញជូ នេទកនេ់ស សុខភព  

 

1.8.3.4. ្រកុមជនជតភិគតចិ៖  
 ព្រងឹង និងព្រងីកពត័ម៌ន និងេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ដល់្រកុម

ជនជតិភគតិច  
 ផ ព្វផ យដល់អនកផ្តល់េស សុខភព េដើមបឱីយពួកេគ ចផ្តល់េស កនែ់ត ច
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1.8. ព្រងឹងពត័ម៌ន នងិេស  AFRSH  
ទទួលយកបនែថមេទៀត។   
 

1.8.3.5. ជនពិករ 
 ផ្តល់ពត័ម៌ន និងេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័ េនកនុង

ទីកែន្លងននែដលជនពិករ ចចូលេទេ្របើ្របស់បន។  
 បេងកើតទំនកទំ់នង និងករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួអងគករជនពិករ និងអនកផ្តល់

េស ពត័ម៌ន និងេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័។  
 ព្រងឹងករអបរ់អំពំីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័ស្រមបជ់ន

ពិករ មរយៈយុទធវធិីមតិ្ត/ជនគរូំ។ ករេធ្វើែបបេនះនងឹជួយ ជនពិករ ផ្តល់នូវ
ឧទហរណ៍ល្អកនុងចំេ មមតិ្តរបស់ពួកេគ និងេដើមបេី ះ្រ យករយល់្រចឡំ
ទូេទអំពីត្រមូវករនិងសិទធិសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទរបស់ជនពកិរ។  
 

1.8.4. កតប់នថយករមនៃផទេពះេនវយ័េកមង៖  
 

1.8.4.1. បន្តព្រងីកករអបរ់អំំពជីីវតិផ្លូវេភទ្រគប្់រជុងេ្រជយ មរយៈ្រកសួងអបរ់យុំវជននិង
កី  (MoEYS)។   

1.8.4.2. េលើកទឹកចិត្តដល់ករពនយរេពលករយកកូន និងករពនយរកំេណើ ត (ជពិេសស េន
តំបនភ់គខងេជើង និងឦ ន)  

1.8.4.3. េធ្វើករសិក ្រ វ្រជវបែនថម េដើមបយីល់កនែ់តចបស់ែថមេទៀតអំពីក ្ត ជរុំញេនពី
េ្រកយករមនៃផទេពះេនវយ័េកមង និងឧបសគគស្រមបយុ់វវយ័កនុងករទទួលបន
ពត័ម៌ននិងេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ។ េ្របើលទធផលេដើមបជីមូល ្ឋ ន
ៃនករេរៀបចអំន្ត គមន ៍នងិ BCC (្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងែផនកស្តីពីករ្រ វ្រជវ
្របតបិត្តិករខងេ្រកមផងែដរ)  
 

ព្រងឹងេស េ គ្រស្ត ី

សនិទនភព 
េស េ គ្រស្តី្របកបេ យគុណភពមន រៈសំខនជ់ រវន័្តស្រមបេ់លើកកមពស់សុខភពបន្តពូជ នងិ

សុខភពផ្លូវេភទរបស់្រស្តី បុរស និងយុវវយ័ េហើយជងំឺម រកីមតស់បូនគជឺកង្វល់មយួែដលកំពុងែតេលចេចញេឡើង
េនកនុង្របេទសេនះ។ ពីឆន ២ំ០១០ និង ២០១៦ កមពុជទទួលបនវឌ នភពេនកនុងករព្រងងឹេស េ គ្រស្តី និង
បេងកើនសមម្រតៃនមូល ្ឋ នសុខភបិល (មណ្ឌ លសុខភព មនទីរេពទយ និងគ្លីនិកអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល) ែដលផ្តល់
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ករពិនិតយរកជំងមឺ រមីតស់បូន ពី ០% ដល់ ១៣% ែដលេលើសចណុំចេ  ែដលបនកំណតែ់ត ១០% ស្រមប់
ដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។ បចចុបបននេនះ េគកំពុងែតេរៀបចំ កប់ញចូ លថន បំងក រវរីុស the Human Papilloma Virus 
(HPV)។   

ជំងមឺ រកីមតស់បូន គឺជមូលេហតុនមុំខៃនជំងមឺ រកីកនុងចំេ ម្រស្តីេនកនុង្របេទសកមពុជ។ អ្រ ងំ
សីុដងដុ់ល (crude incidence rate) ្រតូវបនប៉ន់ ម នថខពស់ជងអ្រ ងំសីុដងដុ់លជមធយមស្រមបតំ់បន់ សីុ

េគនយ។៍23  េនកនុងឆន ២ំ០១៣ URC, Marie Stopes,  EPOS និង នយក ្ឋ នករពរសុខភពៃន្រកសួង        
សុខភបិល បន កឱ់យអនុវត្តកមមវធិីពិនិតយ្រ វ្រជវរកជំងឺម រកីមតស់បូន េ យមនករគ្ំរទពីគេ្រមង HSSP 
II េហើយជបន្តបនទ បម់កេទៀត ្រកសួងសុខភបិលបនអនុមត័ពធិី រេ យេយង មេគលករណ៍ែណនថំមីបំផុត
របស់ WHO ។ បចចុបបននេនះ អងគករ WHO និង UNFPA កពុំងគ្ំរទដល់្រកសួងសុខភបិល េដើមបបីេងកើតែផនករ
សកមមភពជតមិយួស្រមបប់ងក រ និងពយបលជំងឺម រកីមតស់បូន េហើយេគរពឹំងថ ករងរេនះ្រតូវបនបញចប្់រតឹម
ពកក់ ្ត លឆន ២ំ០១៧។   

ចេន្ល ះឆន ២ំ០១៧ និង ២០២០ ករយកចតិ្តទុក កន់ឹង្រតូវបនេផ្ត តេទេលើករបញចបចុ់ងេ្រកយ ករអនុវត្ត 
និងករ្រតួតពិនិតយ ម នែផនករសកមមភពជតិស្រមបប់ងក រ និង្រតួតពិនតិយជំងមឺ រកីមតស់បូន ្រពមទងំ
ព្រងីកេស ពិនិតយរក នងិពយបលជំងឺេនះេន មមូល ្ឋ នសុខភបិលេនថន កមូ់ល ្ឋ ន។ េគ្រតូវយកចតិ្តទុក ក់
ផងែដរេទេលើករផ ព្វផ យចបបថ់មីស្តីពីករបរចិច គ និងករវះកតប់្តូរសរ ី ងគ និង្របកសរបស់្រកសួងសុខភបិលស្តី
ពីករពរេពះជំនួស (surrogacy) េនកនុងវស័ិយសុខភបិល។    

អន្ត គមន៍គន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ខងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតថ់ជ ទិភពស្រមប់

ឆន ២ំ០១៧-២០២០ ។   

1.9. ព្រងឹងេស កមមែផនកេ គ្រស្តី 
1.9.1. បេងកើនករ្រគបដណ្ត ប ់និងគុណភពៃនេស បងក រ ពិនិតយរក នងិពយបលជំងមឺ រកីមតស់បូន 

 
1.9.1.1. កឱ់យអនុវត្ត និងព្រងីកកមមវធិីផ្តល់ថន បំងក រ HPV េ យមនករគ្ំរទព ីGAVI 
1.9.1.2. បញចបជ់ចុងេ្រកយ ផ ព្វផ យ និង្រតួតពិនិតយ ម នករអនុវត្តែផនករសកមមភពជតិ

ស្រមបក់របងក រ នងិករពយបលជំងមឺ រកីមតស់បូន  
1.9.1.3. ែផ្អកេលើលទធផលៃនគេ្រមង កលបងពិនិតយរកនិងពយបលែដលមន្រ ប ់ព្រងីកេស

                                                            
23 មជឈមណ្ឌ លពត័ម៌ន HPV, របយករណ៍វរីសុ Human Papillomavirus និងជំងឺពកព័់នធ ឆន ២ំ០១៦។  
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ពិនតិយរកជំងឺម រកីមតស់បូនេនមណ្ឌ លសុខភព និងមនទីរេពទយបែង្អក/មនទីរេពទយេខត្ត និង
ករពយបលេ យដុត្រតជក ់(cryotherapy) េនមនទីរេពទយបែង្អក/មនទីរេពទយេខត្ត 

1.9.1.4. ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធស្រមបក់រពយបលេ យដុត្រតជក ់
1.9.1.5. កប់ញចូ លករពិនតិយរកជំងឺម រកីមតស់បូន ជែផនកមយួៃនករពិនិតយេ គ្រស្តី និងករ ក់

កងកនុងសបូន។   
1.9.1.6. ផ ព្វផ យអំពី រៈសំខនៃ់នករពិនិតយរកជំងឺម រកីមតស់បូន មរយៈ CBDs, VHSGs 

និងអនកផ ព្វផ យករគពំរសុខភពសងគម។  
1.9.2. ផ ព្វផ យចបបថ់មីស្តីពីករបរចិច គ និងករវះកតប់្តូរសរ ី ងគ និង្របកសរបស់្រកសួងសុខភបិល

ស្តីពីករពរេពះជនួំស (surrogacy) 
 

ព្រងងឹេស សុខភពែដលទក់ទងនឹងអំេពើហិង េលើ្រស្ត ី(GBV/VAW ) 

សនទិនភព 
អំេពើហិង ពកព់ន័ធនឹងេយនឌរ័ (GBV) េនែតជបញ្ហ ធងនធ់ងរមយួស្រមបក់មពុជ។ ករអេងកតជតិឆន ២ំ០១៥

ស្តីពីសុខភពនងិបទពិេ ធនជី៍វតិរបស់្រស្តីេនកនុង្របេទសកមពុជ បនរកេឃើញថ ២១% ៃន្រស្តីែដលធ្ល បម់នៃដគូ 
យុពី ១៥ ដល់ ៦៤ ឆន  ំបន យករណ៍ឱយដឹងពីករបំពនេលើរូប ងកយ និង/ឬផ្លូវេភទ េហើយ ៣២% បន យ

ករណ៍ពីអំេពើហិង ផ្លូវ រមមណ៍េ យៃដគូសនិទធ ន ល។ ពរីភគបីៃន្រស្តីទងំេនះ បន យករណ៍ពីផលវបិកេលើសុខ
ភពផ្លូវកយនិងផ្លូវចិត្ត េ យ រែតអំេពើហិង េនះ ប៉ុែន្តមនែតពកក់ ្ត លៃនពួកេគប៉ុេ ្ណ ះែដលបន យករណ៍
ថបនែស្វងរកករែថទសុំខភពស្រមបរ់បសួរបស់ពួកេគ។24   

្រកសួងកិចចករនរបីនបេងកើតែផនករសកមមភពជតិទពីីរ ស្តីពីករទប់ ក តអ់េំពើហិង េលើ្រស្តី (VAW) 
(2014-2018) េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ េហើយបនទ បម់កេទៀត ្រកសួងសុខភបិលបនអនុមត័េគលករណ៍
ែណនជំតិេដើមប្ីរគប្់រគងអេំពើហិង េលើ្រស្តីនិងកុមរ េហើយថមីៗេនះបនបេងកើតេសៀវេភមគគុេទទសកគ៍្លនីិក ែផនករប
ណ្តុ ះប ្ត ល និងកមមវធិីសិក ។ គិត្រតមឹឆន ២ំ០១៦ មូល ្ឋ នសុខភបិល ៦% (មនទរីេពទយបែង្អក មណ្ឌ លសុខភព 
និងគ្លីនិកអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល) បនផ្តល់កញចបេ់ស េវជជ ្រស្តែដលទកទ់ងនឹង GBV នងិករបញជូ ន ប៉ុែន្តមនិបន
សេ្រមចចណុំចេ  ែដលមន ១០% េនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។ េទះបីជយ៉ង ក្ត ី ចំននួេនះ្រតូវបនរពំឹងថនឹង
េកើនេឡើងយ៉ងរហ័ស ខណៈេពលែដលេសៀវេភមគគុេទទសកគ៍្លនិីកថមី និងកមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត ល ្រតូវបនព្រងីកេនេដើម
ឆន ២ំ០១៧។  

                                                            
24 ្រកសួងកិចចករនរ ីករអេងកតជតិស្តីពីសុខភព និងបទពិេ ធនក៍នុងជីវតិរបស់្រស្តីេនកនុង្របេទសកមពុជ,  2015.  
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ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧ និង ២០២០ េគ្រតូវយកចតិ្តទុក កេ់ទេលើករព្រងីកេគលករណ៍ែណនថំមី កញចបប់
ណ្តុ ះប ្ត ល ករ ម នបន្តេ្រកយេពលបណ្តុ ះប ្ត ល នងិករបំែបកករណីអំេពើហិង េលើ្រស្តីេចញពី្របេភទ
របសួជរមួេនកនុង HIS ។    
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អន្ត គមនគ៍ន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ខងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-
២០២០។   

1.10. ព្រងឹងេស សុខភពែដលពកព់ន័ធនងឹអំេពើហិង េលើ្រស្តី (GBV/VAW) 
1.10.1. ព្រងកីេគលករណ៍ែណនថំមី េសៀវេភមគគុេទទសនគ៍្លីនិក កញចបប់ណ្តុ ះប ្ត ល នងិករ ម ន

បន្តេ្រកយេពលបណ្តុ ះប ្ត ល 
 

1.10.2. ធនភពជឯកជន នងិភពសមង តស់្រមបជ់នរងេ្រគះេ យអំេពើហិង េលើ្រស្តីេនកនុងមូល ្ឋ ន
សុខភបិល 
 

1.10.3. ព្រងងឹកិចចសហករពហុវស័ិយស្រមបអ់ំេពើហិង េលើ្រស្តី (VAW) មរយៈគណៈកមម ធិករថន ក់
ជតិ េខត្ត ្រសុក និងឃំុ  
 

1.10.3.1. កប់ញចូ ល GBV/VAW េទកនុងគណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខភព (HCMC) មនទីរ
េពទយបែង្អក និងករពិភក កនុងកិចច្របជុំេន OD 

1.10.3.2. កប់ញចូ លថវកិេនកនុងែផនករវនិិេយគឃំុ (CIP) ស្រមបក់រផ្តល់េស  និងករបញជូ ន 
GBV/VAW  

1.10.3.3. េធ្វើករកំណតអ់ត្តសញញ ណករណី GBV/VAW ឱយបនរហ័ស/ទនេ់ពលេវ  
1.10.3.4. ព្រងងឹប ្ត ញ/្របពន័ធបញជូ នពហុវស័ិយេន្រគបក់្រមតិថន ក ់ 

 
1.10.4. ែកលម្អកររក កំណត្់រ ស្រមប ់GBV/VAW 

 
1.10.4.1. េសនើសំុបំែបកករណី GBV/VAW េចញព្ីរបេភទរបសួជរមួេនកនុង្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល 

(HIS) និងបំែបកេទ ម យុ េភទ និងពិករភព េបើ ចេធ្វើបន ( កប់ញចូ លកនុងែផនកេផ ង
េទៀតេ្រកមេគលបំណងទីបី) 

េគលបំណងទីពីរ 
បេងកើនករទទួលបនេ យសមធម ៌ នងិបេងកើនគុណភពៃនេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ម  

រយៈករបេងកើនធនធនហិរញញ វតថុនងិធនធនមនុស ។    



 
 

 32 
 

ព្រងីក្របព័នធគពំរសុខភពសងគម រួមបញចូលទងំមូលនិធិសមធម៌សុខភព ែដល្រគបដណ្ត ប់កញច ប់េស សុខភពបន្តពូជ និង

សុខភពផ្លវូេភទ  

សនិទនភព 
កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ថំមីៗ េនះ ករកតប់នថយឧបសគគែផនកហិរញញ វតថុ្រតូវបនេគទទួល គ ល់យ៉ងេ្រចើនថជ 

ក ្ត ជរុំញគន្លឹះមយួចំេពះករេកើនេឡើងដគ៏ួរឱយចប់ រមមណ៍ េនកនុងសមម្រតៃនករស្រមលកូនេ យបុគគលិក
ជំនញ និងកស្រមលកូនេនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល។ ្របពន័ធគពំរសុខភពសងគម្រតូវបនព្រងីកែថមេទៀតពីឆន ំ
២០១០ ដល់ ២០១៦ េហើយមូលនធិិសមធមសុ៌ខភពបន្រគបដណ្ត ប ់ ៨៨% ឬ ១០០% ៃន្រសុក្របតបិត្តិ ្រតឹម
ដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។ លទធផលេនះគេឺលើសចំណុចេ េនកនុងយុទធ ្រស្តៃនសុខភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវេភទ 
ែដលកំណត្់រតមឹែត ៧៧% ្រតឹមដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។  

ខណៈែដលមូលនិធិសមធមសុ៌ខភព្រតូវបនព្រងីកេនកនុងទិដ្ឋភពជេ្រចើនកនុងអំឡុងេពលេនះ រមួទងំករ
េកើនេឡើងៃនករ្រគបដណ្ត បទី់ ងំភូមិ ្រស្ត និងកំេណើ នៃនករ្រគបដណ្ត បៃ់នេស សុខភពបន្តពូជ ម  នងិទរក
េនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព និងមនទីរេពទយបែង្អក េគសេងកតេឃើញេនែតមនគម្ល តេនកនុងកញចបភ់គផលមូលនិធិសុខ
ភព/្របពន័ធទូទតស់ងដែដល។ ឧទហរណ៍ កររលូំតកូនមនិ្រតូវបនេគ កប់ញចូ ល ឬដកេចញឱយបនចបស់ ស់
េនកនុងកញចបភ់គផលេនះេទ េហើយបញ្ហ េនះេធ្វើឱយេគមនិបនេសនើសំុមកវញិ ឬទូទតស់ង។ បញ្ហ េនះកេ៏កើតមនផង
ចំេពះជំងឺម រកីមតស់បូន េហើយបចចុបបននេនះ ករទូទតស់ងមនិ្រតូវបនេគអនុញញ តេឡើយចេំពះករែថទេំ្រកយ
ស្រមលមុនេពលេចញពីេពទយ កដូ៏ចជចេំពះេស ពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលស្រមលភ្ល ម  ៗនិងេ្រកយេពលរលូំតកូន។  

គេ្រមងបណ័្ណ សុខភពបន្តពូជ ក្៏រតូវបនព្រងីកែថមេទៀតពីឆន ២ំ០១៣ ដល់ ២០១៦ េហើយគិត្រតឹមដំ ច់
ឆន ២ំ០១៦ គេ្រមងបណ័្ណ សុខភពស្រមបក់រែថទសុំខភពបន្តពូជ នងិ្រកុមងយរងេ្រគះ បន្រគបដណ្ត ប ់ ៦េខត្ត 
និង ២១ ្រសុក្របតបិត្តិ។ គេ្រមងេនះផ្តល់ករគ្ំរទស្រមបេ់ស រលូំតកូន ែផនករ្រគួ រេ្រកយេពលរលូំតនងិ
េ្រកយេពលស្រមលភ្ល មៗ ជងំឺម រកីមតស់បូន និងមេធយបយពនយរកំេណើ តរយៈេពលែវងនងិអចិៃ្រន្តយ ៍ ទងំ
េនកនុងវស័ិយ ធរណៈនិងឯកជន។ េទះបីជយ៉ង ក្តី គេ្រមងេនះនឹង្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុងករគ្ំរទ
េ យមូលនិធិសមធមសុ៌ខភព េ យចបេ់ផ្តើមពីពកក់ ្ត លឆន ២ំ០១៧ េទ ដូេចនះ េគ្រតូវធនថ ករ្រគបដណ្ត ប់
េស ទងំេនះ និងករចំ យពកព់ន័ធ្រតូវបនរក ដែដល។   

េនកនុងេពលអនគត ជករសំខនែ់ដល្រតូវែកត្រមូវបញ្ហ ទកទ់ងនឹងករទូទតស់ងខងេលើ ្រពមទងំធន
ថ ករ្រគបដណ្ត បេ់ស  និងករចំ យេលើមធយបយដកឹជញជូ នែដលបចចុបបនន្រតូវបនគ្ំរទ មរយៈគេ្រមងបណ័្ណ
សុខភព ្រតូវបនរក ដែដល។ ជករសំខនផ់ងែដរែដល្រតូវធនថ គេ្រមងធន ៉ បរ់ងសុខភពថមី ែដលជែផនក
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មយួៃនេប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម ្រគបដណ្ត បក់ញចបេ់ស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទេពញេលញ េន
្រគបក់្រមតិថន កៃ់នករផ្តល់េស ែថទ។ំ    

អន្ត គមន៍គន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ខងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២០។   

2.1. ព្រងកី្របពន័ធគពំរសុខភពសងគម រមួទងំមូលនធិសិមធមសុ៌ខភព ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើកញចបេ់ស សុខ
ភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវេភទេពញេលញ 

2.1.1. េសនើសំុករ្រគបដណ្ត បអ់នក្រក្ីរក ១០០% េ្រកមមូលនិធិសមធមសុ៌ខភព និង ១០០% ៃនកមមករ
និេយជិតវស័ិយេសដ្ឋកិចចកនុង្របពន័ធ/ម្រន្តី ជករ េ យគេ្រមងធន ៉ បរ់ងៃនេប ជតិរបបសន្តិ
សុខសងគម ែដលមនកញចបអ់តថ្របេយជន/៍្របពន័ធទូទត ់ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើកញចបេ់ស សុខភព
បន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទេពញេលញ េន្រគបក់្រមតិថន កៃ់នេស ែថទ ំ(រមួបញចូ លទងំករែថទំ
េ្រកយេពលស្រមលមុនេចញពីេពទយ េស ពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលស្រមលនិងេ្រកយេពល
រលូំតភ្ល មៗ ករែថទកំររលូំតកូន្រគប្់រជុងេ្រជយ និងជំងមឺ រកីមតស់បូន)។ 
 

2.1.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈនិងឯកជន ែដលមនសមតថភពផ្តល់ពត័ម៌ននងិ
េស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពស្រមបយុ់វវយ័ (AFRSH) ្របកបេ យគុណភព 
(ឧទ. មូល ្ឋ នសុខភបិលរដ្ឋែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លអពំី AFRSH, RHAC, MSIC, 
Sun Quality Clinics) ជមូល ្ឋ នសុខភបិលចុះកិចចសនយេ្រកមគេ្រមងធន ៉ បរ់ងថមី ែដលជ
ែផនកមយួៃនេប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម (NSSF)។  

2.1.3. េសនើសំុឱយមនករ កប់ញចូ លតួនទីរបស់អនកផ ព្វផ យេស គពំរសុខភពសងគមថមី (ែដលជអតីត
អនកផ ព្វផ យមូលនិធិសមធមសុ៌ខភព) េដើមបផី ព្វផ យអំពីអតថ្របេយជនៃ៍នគេ្រមងគពំរសុខ
ភពសងគម និងករទទួលបនេស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ្របកបេ យគុណភព ទងំ
េនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈ និងឯកជន។  

 ផ្តល់ករយកចិត្តទុក កពិ់េសសេទេលើករផ ព្វផ យអំពអីតថ្របេយជន ៍និងករទទួលេស
កនុងចេំ ម្រកុមែដលងយរងេ្រគះ (ជនជតិភគតិច ជនចំ ក្រសុក កមមករេ ងច្រក 

ជនពិករ ។ល។) 
2.1.4. េសនើសំុឱយ្របពន័ធទូទតៃ់នមូលនិធមសុ៌ខភព ្រគបដណ្ត បេ់លើ៖ 

 ករទូទតស់ងេស ពនយរកេំណើ តេ្រកយេពលស្រមល នងិេ្រកយេពលរលូំតកូនភ្ល មៗ 
ជេស េ យែឡក (ករទូទតស់ងស្រមបក់រស្រមលកូន ឬកររលូំតកូន + ករទូទត់
ស្រមបក់រផ្តល់មេធយបយពនយរកេំណើ តភ្ល មៗ (ឧទ. ករ កក់ងកនុងសបូន IUD) 

 ករទូទតស់ងេស ែថទេំ្រកយស្រមលមុនេពលពីេពទយ ជេស េ យែឡកមយួ (ករ
ទូទតស់ងស្រមបក់រស្រមល + ករទូទតស់ងស្រមបក់រែថទេំ្រកយស្រមល); ករ
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ទូទតស់ងស្រមបក់រែថទេំ្រកយស្រមល គរួផ្តល់ែតេពល ែដលេស ផ្តល់ស្រមប់
ទងំម្ត យ នងិកូន ប៉ុេ ្ណ ះ។   

 ករទូទតស់ងស្រមបេ់ ហុ៊យេធ្វើដេំណើ រស្រមបអ់នកជំង្ឺរកី្រក (ែដលមនបណ័្ណ ្រកី្រក poor 
ID) ែដលមករកេស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទេនមណ្ឌ លសុខភព (កដូ៏ចជ 
េនមនទរីេពទយបែង្អក)  

 
2.1.5. េសនើសំុបេងកើត និងផ ព្វផ យ្របកស ឬេសចក្តីែណនែំដលបំភ្លពឺីេស រលូំតកូនេ យសុវតថិភព 

(CAC) (និងករពិនិតយរកជំងឺម រកីមតស់បូន និងករពយបល cryotherapy) េ យអនុញញ ត
ឱយសំុ នងិទូទតស់ងេ្រកមគេ្រមងមូលនធិិសមធមសុ៌ខភព 
 

បេងកើនថវិករដ្ឋស្រមប់េស សខុភពបន្តពូជ និងសខុភពផ្លូវេភទ 

សនិទនភព 
ករចំ យថវកិរដ្ឋេលើសុខភព និងផលិតផលពនយរកំេណើ ត បនេកើនេឡើងកនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ថំមី េៗនះ 

េហើយថវកិែបបេនះគឺមន រៈសំខន់ ស់ស្រមបន់ិរន្តរភពរយៈេពលែវងៃនករផ្តល់េស  និងគនិំតផ្តួចេផ្តើមហិរញញបប
ទនែផនកទទួលេស ។ ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៤ តៃម្លសរុបៃនថវកិស្រមបសុ់ខភពបនេកើនេឡើងពី ១៦០ នដុ ្ល រ
េមរកិ ដល់ ២១៤ នដុ ្ល រ េមរកិ និងព ី ៦,៥% ដល់ ៧,៦% ៃនថវកិរដ្ឋសរុប។25 ហិរញញបបទនរដ្ឋស្រមប់

ផលិតផលពនយរកេំណើ ត កប៏នេកើនេឡើងផងែដរកនុងអំឡុងេពលេនះ េ យេកើនេឡើងពី ១០០.០០០ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន ំ
២០១៤ ដល់ ២ នដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន ២ំ០១៦។ កេំណើ នេនកនុងហិរញញបបទនរបស់រ ្ឋ ភបិលស្រមបផ់លិតផល
ពនយរកំេណើ ត គឺជជំ នវជិជមនមយួស្រមបេ់ពលអនគត។ ថវកិេនះមន រៈសំខនជ់ រវន័្តស្រមបក់រផគតផ់គង់
ផលិតផលពនយរកេំណើ តរយៈេពលែវង និងមនអតថ្របេយជនេ៍ទ្វដងកនុងករកតប់នថយករចំ យេលើេស សុខភពែដល
ពកព់ន័ធជមយួករមនៃផទេពះែដលមនិចងប់ន ករស្រមល នងិកររលូំតកូន។    

េនកនុងេពលអនគត ជករសំខនែ់ដល្រតូវេសនើសំុបេងកើនថវកិរដ្ឋេលើសុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ និង
ព្រងងឹករេលើកកមពស់សុខភពបន្តពូជនងិសុខភពផ្លូវេភទ ជមេធយបយមយួៃនករសេ្រមចបនេគលេ ែដលបន
កំណតេ់នកនុងែផនទីបង្ហ ញផ្លូវស្រមបក់តប់នថយអ្រ មរណភពម និងទរក ែផនករយុទធ ្រស្តសុខភបិលថមី 
ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍ត ិនិងេគលេ អភវិឌ ន្៍របកបេ យចរីភព។  

                                                            
25 ្រកសួងសុខភិបល ករយិលយ័េសដ្ឋកិចច និងហរិញញបបទនសុខភិបល នយក ្ឋ នែផនករ និងពត័ម៌នសុខភិបល របយ
ករណ៍ហរិញញបបទនសុខភិបល្របចឆំន  ំឆន ២ំ០១៥, 2015.  
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អន្ត គមន៍គន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ខងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២0។   

2.2. បេងកើនថវកិរដ្ឋស្រមបេ់ស សុខភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវេភទ  
2.2.1. េសនើសំុករបេងកើនថវកិរដ្ឋ ស្រមបេ់ស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ  

(រមួបញចូ លទងំលទធកមមផលិតផលមេធយបយពនយរកំេណើ ត ថវកិរដ្ឋជ្របច ំនិងកញចបថ់វកិ
ស្រមបផ់្តល់េស ) 
 

2.2.1.1. ក ងសមតថភពរបស់បុគគលិកមូល ្ឋ នសុខភបិល អំពីករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ  
2.2.1.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លកនុងែផនករវនិិេយគឃំុ (CIP) នូវ៖ 

 សកមមភព HCMC និង VHSG (រមួបញចូ លទងំសកមមភពចុះមូល ្ឋ នែដលទកទ់ងេទ
នឹង RSH, GBV/VAW, AFRSH ។ល។) 

 សកមមភពសុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តស្រមបយុ់វវយ័  
 ករផ្តល់េស  GBV/VAW នងិករបញជូ ន 

2.2.1.3. រក ករគ្ំរទស្រមបក់រេលើកទឹកចិត្តឆមប (ករេលើកទឹកចិត្តស្រមបឆ់មបែដលេធ្វើករស្រមល
កូនេនមូល ្ឋ នសុខភបិល) 

2.2.1.4. េសនើសំុករបេងកើនថវកិរដ្ឋស្រមបស់មភ រៈអបរ់សុំខភព/សកមមភពBCC ស្រមប ់RSH, FP, 
GBV/VAW, AFRSH, រូបតថមភ ។ល។   
 

េលើកកមពស់សមតថភពជំនញ និងករ ក់ព្រងយឆមប 

សនិទនភព 
បែនថមពីេលើករកតប់នថយឧបសគគែផនកហិរញញ វតថុចំេពះករែថទ ំ ករបេងកើនសមតថភពជំនញ និងករ ក់

ព្រងយឆមប ជពេិសសេនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព ្រតូវបនេគចតទុ់កថជក ្ត ជរុំញដសំ៏ខនម់យួចំេពះកេំណើ នកគ៏ួរ
ឱយចប់ រមមណ៍េនកនុងសមម្រតៃនករស្រមលកូនេ យបុគគលិកជនំញ និងករស្រមលេនកនុងមូល ្ឋ នសុខភិ
បលកនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ថំមីៗេនះ។ ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៦ កមពុជបនបេងកើនចនំួនមណ្ឌ លសុខភពែដលមន
ឆមបពីរនក ់ ពី ៧៧% ដល់ ៨១% ប៉ុែន្ត ្របេទសេនះេនមនិទនស់េ្រមចបនែផនកររបស់ខ្លួនែដលកំណតច់ំននួ 
៨៥% េន្រតឹមដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។ 

េនកនុងេពលអនគត េគ្រតូវេ ះ្រ យកង្វះខតៃនករ្រគបដណ្ត បទ់ងំេនះ និងេធ្វើបចុបបននភព នងិស
និទនកមមករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នស្រមបឆ់មប។ ជករសំខនផ់ងែដរែដល្រតូវព្រងឹងជំនញបេចចកេទស និង
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សងគមវបបធមរ៌បស់ឆមបែដលមន្រ ប ់ មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត លែផ្អកេលើសមតថភពជំនញ ករអភបិលគ្ំរទ 
និងករព្រងីកឱកសស្រមបអ់នុវត្តជកែ់ស្តង និងករបង្វឹកេននឹងកែន្លងេធ្វើករផទ ល់។  

អន្ត គមនគ៍ន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ខងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២0។   

2.3. េលើកកមពស់សមតថភពជនំញ នងិករ កព់្រងយឆមប 
2.3.1. ករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន៖  

 
2.3.1.1. េធ្វើបចចុបបននភពកមមវធិីសិក ឆមបមូល ្ឋ ន ព្រងឹងករបណ្តុ ះប ្ត លអនុវត្តផទ ល់ស្រមប់

និស តិឆមប និងព្រងកីកមមវធីិ្រគូកមមសិក ។  
 ធនថ េស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទទងំអស់ (រមួបញចូ លទងំ 

EmONC, AFRSH, GBV/VAW, ជងឺំម រកីមតស់បូន ករពិនិតយទរកេទើបនងឹ
េកើតរកេមើលបញ្ហ មនិ្រគបល់កខណៈពីកេំណើ ត។ល។) នងិសិទធិសុខភពបន្តពូជនិង
សុខភពផ្លូវេភទ និងករយល់ដឹងែផនកសងគមវបបធម ៌(ឧទ. េយនឌរ័ ពិករភព និង
យុវវយ័ ។ល។) ្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងកមមវធិីសិក មូល ្ឋ ន  

 ផ្តល់ ទិភពដល់ករចុះេឈម ះេនកនុងកមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន នូវនិស តិ
ែដលមកពីតំបនែ់ដលខ្វះឆមបេនមណ្ឌ លសុខភព  

2.3.1.2. សនិទនកមមវគគបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នែដលមនស្រមបស់្រមបឆ់មប  
2.3.1.3. េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិេលើវគគសិក ថន កប់ញញ ប្រតរង និងថន កប់រញិញ ប្រត  
2.3.1.4. េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិេលើករងរឆមប    
2.3.1.5. អភវិឌ គន្លងអបរ់ឆំមប។  
2.3.1.6. អភវិឌ ្រកបខណ័្ឌ និយតកមមករអបរ់ឆំមប។ 

 
2.3.2. ករបណ្តុ ះប ្ត លបន្ត៖   

 
2.3.2.1. ព្រងឹងជំនញបេចចកេទសឆមប និងករយល់ដឹងែផនកសងគមវបបធម ៌ មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល

ែផ្អកេលើសមតថភពជំនញ ករអភបិលគ្ំរទ នងិ មរយៈករព្រងីកឱកសស្រមបក់រ    
អនុវត្តផទ ល់ និងករបង្វកឹេននឹងកែន្លងផទ ល់។  

 បេងកើតមនទរីពិេ ធនជ៍ំនញេនមនទីរេពទយបែង្អក CPA3 
 ប្តូរេវនអនកផ្តល់េស  ពីមូល ្ឋ នសុខភបិលែដលមនករណីតិច េទមូល ្ឋ នសុខភិ

បលែដលមនករណីេ្រចើន 
 បេងកើនសមតថភព និងឱកសអភវិឌ នវ៍ជិជ ជីវៈស្រមប្់រគូបេងគ ល/អនកអភបិល និង្រគូ
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បង្វឹកថន កេ់ខត្ត 
2.3.2.2. ព្រងងឹកិចច្របជុំ្រកុមស្រមបស្រមួលនិងសមពន័ធឆមប្របច្ំរតីមស។   

 េ្របើកិចច្របជំុ MCAT េដើមបេីធ្វើបចចុបបននភពឆមបអំពពីិធី រ េគលករណ៍ែណន ំ
្របកសថមី ករយល់ដឹងអពំីសងគមវបបធម ៌។ល។  

 ធនករចូលរមួពីេវជជបណ្ឌិ ត នងិឆមប មកពីមនទីរេពទយបែង្អក េនកនុងកិចច្របជំុ MCAT 
េដើមបបីភំ្លបឺញ្ហ ននទកទ់ងនឹងករស្រមលែដលមនផលវបិក និងផ្តល់ពត័ម៌ន្រត
ឡបអ់ពំីករណីបញជូ ន។   

 
2.3.3. ករ្រគប្់រគង និងករេចញ ជញ បណ័្ណ ៖ ព្រងឹង្របពន័ធចុះបញជ ី េចញ ជញ បណ័្ណ  និងផ្តល់ ជញ បណ័្ណ ជថម ី

 
2.3.3.1. បញចបព់េ្រង ង នងិអនុវត្តចបបថ់មីស្តីពីករ្រគប្់រគងអនក្របកបវជិជ ជីវៈសុខភបិល 

2.3.4. ករផគតផ់គង៖់ បេងកើនចំនួនឆមបមធយមេនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព 
 

2.3.4.1. ករេ្រជើសេរ ើសចូល្រកបខណ័្ឌ នូវឆមបមធយមស្រមបម់ណ្ឌ លសុខភព 
2.3.4.2. ែស្វងរកជេ្រមើសននេដើមបចុីះកចិចសនយជមយួឆមបមធយមេនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព និង/

ឬដេំឡើងឆមបបឋមេទជឆមបមធយម 
2.3.4.3. េសនើសំុ្របកេ់លើកទកឹចិត្តសម្រសបស្រមបឆ់មបមធយមែដលេធ្វើករេនតំបនឆ់ង យ ច ់   

្រសយល។  
 

េគលបំណងទីបី 
បេងកើនករទទួលបន្របកបេ យសមធម ៌ និងគុណភពៃនេស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ ម   

រយៈករព្រងងឹ្របពន័ធពត័ម៌នសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ។   

ព្រងងឹ្របពន័ធ ម ន និងេឆ្លើយតបមរណភពម  

សនទិនភព 
្របពន័ធ ម ន និងេឆ្លើយតបមរណភពម  គឺជឧបករណ៍ដសំ៏ខនម់យួស្រមបក់តប់នថយមរណភពម

។ ្របពន័ធេនះគឺជវដ្តសកមមភពជបន្តមយួ ែដលរមួមនបនួជំ ន៖ ១)កំណតអ់ត្តសញញ ណករ ្ល បម់្ត យែដល
សង យ័ ២)បញជ កក់រ ្ល បរ់បស់ម្ត យ និង យតៃម្លគុណភពៃនករែថទែំដលបនទទួល នងិក ្ត ននេ្រកពី     
េវជជ ្រស្តែដលពកព់ន័ធនឹងករ ្ល ប ់៣)វភិគក ្ត ែដល ចេជៀស ងបន និងផ្តល់អនុ សនភ៍្ល មៗស្រមបវ់ធិន
ករែកត្រមូវ និង ៤)អនុវត្តអនុ សន ៍និង្រតួតពនិិតយ ម នករេឆ្លើយតប។ ្របពន័ធ្របេភទេនះជួយ អនក្របកបវជិជ ជីវៈ   



 
 

 38 
 

សុខភបិលយល់ពីេពលេវ  ទីកែន្លង នងិមូលេហតុែដលម្ត យ ្ល ប ់ ្រពមទងំគ្ំរទពកួេគ កែ់តងវធិនករសម
្រសបេដើមបទីប់ ក តក់រ ្ល បរ់បស់ម្ត យ្រសេដៀងគន េនះកនុងេពលខងមុខ។     

ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៦ កមពុជទទួលបនវឌ នភពយ៉ងល្អេនកនុងករព្រងឹង និងព្រងកី្របពន័ធ ម ន នងិ
េឆ្លើយតបមរណភពម ។ េនកនុងឆន ២ំ០១៥ ្របេទសេនះបនេធ្វើករ្រ វ្រជវ ៩០% (៩០/១០០) ៃនករ ្ល បរ់បស់    
ម្ត យែដលបន យករណ៍ ែដលសេ្រមចបនេលើសែផនករេនកនុងយុទធ ្រស្តសុខភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវេភទឆន ំ
២០១៦របស់ខ្លួន ែដលបនកំណត្់រតឹមែត ៥០%។ េនកនុងឆន ២ំ០១៥ សមជកិភព និងតនួទីនិងករទទលួខុស្រតូវ
របស់គណៈកមម ធិករជតិ្រ វ្រជវមរណភពម  នងិពធិី រជតិស្រមប្់រ វ្រជវមរណភពម  ្រតូវបនេធ្វើ
បចចុបបននភពផងែដរ។ ខណៈេពលែដលករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះមនផលបះ៉ពល់ជវជិជមន ករសិក ថមមីយួបនបង្ហ ញថ 
សមតថភព និងហិរញញបបទនស្រមបក់រ ម ននិងេឆ្លើយតបចេំពះមរណភពម  ជពេិសស េនថន កេ់ខត្ត និងថន ក់
្រសុក  េនែតេខ យ ដូេចនះេគចបំច្់រតូវែតបេងកើនករចូលរមួរបស់អនកជនំញបេចចកេទសថន កេ់ខត្ត កដូ៏ចជ បេងកើន    
សមតថភពរបស់សមជិកគណៈកមម ធិករថន កេ់ខត្ត េដើមបផី្តល់ និងអនុវត្តអនុ សន។៍  

េនកនុងេពលអនគត ជករសំខនែ់ដល្រតវូេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ និងធនករមនថវកិរដ្ឋស្រមប ់ 
គ្ំរទ្របពន័ធ ម ននិងេឆ្លើយតបចំេពះមរណភពម ជ្របច។ំ     

អន្ត គមនគ៍ន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ខងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២0។   

3.1. ព្រងងឹ្របពន័ធ្រ វ្រជវមរណភពម  នងិករេឆ្លើយតប 
3.1.1. ព្រងងឹសមតថភពរបស់គណៈកមម ធិករជតិ្រ វ្រជវមរណភពម  េដើមបគី្ំរទដល់ករ្រ វ្រជវ

មរណភពម  (MDA) េនកនុងមនទរីេពទយជតិ និងេខត្ត។  
 

3.1.1.1. េរៀបចំកិចច្របជុំគណៈកមម ធិករជតិ្រ វ្រជវមរណភពម ្របច្ំរតីមស េដើមបពីិនិតយ
េមើលរបយករណ៍ស្តីពីមរណភពម ែដលបនបញជូ នមកពីគណៈកមម ធិករថន កេ់ខត្ត និង
មនទរីេពទយជតិ នងិេដើមបផី្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប។់  

3.1.1.2. ្រតួតពិនិតយ ម ន នងិផ្តល់ករបង្វឹកអនុវត្តជកែ់ស្តងដល់គណៈកមម ធិករ្រ វ្រជវមរណ
ភពម េខត្ត នងិមនទរីេពទយជតិ។  

 េ្របើ្របស់ពត័ម៌នពី MDAs កន្លងមក េដើមបបីេងកើតេស រយី៉ូករណី ែដល ចេ្របើ
ស្រមបក់របង្វកឹេននឹងកែន្លងផទ ល់។  

3.1.1.3. េរៀបចំ នងិផ ព្វផ យេសចក្តីែណន/ំបទបញជ  ដល់មូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈ និង
ឯកជន េលើលកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមបក់រ្រ វ្រជវមរណភពម  និងរបយករណ៍ 

3.1.1.4. ផ្តល់ករែណនអំំពីករអេងកត្រ វ្រជវមរណភពេនទូទងំេខត្ត និងមនទីរេពទយជតិ។ 
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3.1.1.5. ្រតួតពិនិតយ ម នករអនុវត្តអនុ សន ៍ មរយៈកិចច្របជំុគណៈកមម ធកិរ្រ វ្រជវមរណ
ភពម ថន កេ់ខត្ត និងេខត្ត នងិកិចច្របជំុ្របចឆំន រំបស់គណៈកមម ធិករ។  

 
3.1.2. បេងកើនសមតថភព និងថវកិស្រមប ់MDSR ពេិសស េនថន កេ់ខត្ត និង្រសុក 

3.1.2.1. ព្រងងឹសមតថភពថន កេ់ខត្ត/្រសុក េដើមបបីេងកើត និងអនុវត្តអនុ សន។៍  
3.1.2.2. បេងកើនករចូលរមួរបស់អនកជំនញបេចចកេទសថន កេ់ខត្ត។  

 
3.1.3. ែកលម្អទំនកទ់នំងនឹង្របពន័ធចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន  

 
3.1.3.1. ែកលម្អទំនកទ់ំនងរ ងមណ្ឌ លសុខភព និង ឃំុ ែដលមនមណ្ឌ លសុខភពេនកនុងេនះ។  

 
3.1.4. ពិចរ កឱ់យអនុវត្តករអេងកត្រ វ្រជវករណីម េហៀបនឹង ្ល ប ់(near misses)  

3.1.4.1. អនុវត្តទ្រមងព់ិនិតយេឡើងវញិស្រមប ់MDA ស្រមបក់រណីេហៀបនឹង ្ល ប ់(near misses) 
និងេ្របើ្របស់លទធផលេដើមបផី្តល់ពត័ម៌ន្រតឡបក់នុងអំឡុងេពលកិចច្របជំុ MCAT និងេដើមបី
បេងកើត ករណីសិក ស្រមបក់របង្វឹក។   

 

ក់ឱយអនុវត្តករ្រ វ្រជវមរណភពទរកេទើបនងឹេកើត 

សនិទនភព 
្រសេដៀងគន នឹងករ ម ននិងេឆ្លើយតបចំេពះមរណភពម ែដរ ករពិនិតយេឡើងវញិេលើមរណភពទរក

េទើបនឹងេកើត រមួមនវដ្តមយួែដលមនបនួជំ ន នងិជួយ អនកជំនញខងសុខភព យល់ពីេពលេវ  ទីកែន្លង និង
មូលេហតុៃនករ ្ល បរ់បស់ទរកេទើបនឹងេកើត ្រពមទងំគ្ំរទពួកេគកនុងករ កេ់ចញនូវវធិនករសម្រសប េដើមបទីប់
ក តក់រ ្ល បរ់បស់ទរកេទើបនឹងេកើត្រសេដៀងគន េនះកនុងេពលអនគត។ ខណៈេពលែដលកមពុជបននិងកំពុង ក់

ឱយអនុវត្តនូវ្របពន័ធ្រ វ្រជវមរណភពទរកេទើបនឹងេកើតមយួ ករអនុវត្ត្របពន័ធេនះ្រតូវបនពនយរេពល េ យរងច់ំ
ករេចញផ យមគគុេទទសកថ៏មរីបស់អងគករសុខភពពភិពេ កស្រមប្់រ វ្រជវ និងពនិិតយេឡើងវញិេលើករេកើត ្ល ប ់
និងករ ្ល បរ់បស់ទរកេទើបនឹងេកើត។    

ខណៈេពលែដលមគគុេទទសនថ៍មរីបស់អងគកសុខភពពិភពេ ក្រតូវបនេចញផ យកនុងឆន ២ំ០១៦ ឥឡូវេនះ 
កមពុជ ចបន្តេទមុខជមយួករបេងកើត និង កឱ់យអនុវត្ត្របពន័ធពនិិតយ/្រ វ្រជវថមីអពំីមរណភពទរកេទើបនងឹេកើត 
េហើយេគរពំឹងថ ករបេងកើត្របពន័ធថមេីនះនឹងចបេ់ផ្តើមកនុងឆន ២ំ០១៧ ។     
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អន្ត គមន៍គន្លះឹ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ខងេលើ អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២០។    

3.2. កឱ់យអនុវត្តករពនិតិយេឡើងវញិ/្រ ្រជវមរណភពទរកេទើបនងឹេកើត 
 

3.2.1. បេងកើត្របពន័ធពិនតិយ/្រ វ្រជវមរណភពទរកេទើបនឹងេកើតរបស់កមពុជ និង មរយៈករស្រមប និង
បរបិទនីយកមមមគគុេទទសនថ៍មីរបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក  
 

3.2.2. កប់ញចូ ល/ភជ ប ់្របពន័ធ្រ ្រជវមរណភពជំុវញិកេំណើ ត ជមយួ្របពន័ធ MDSR 

េធ្វើករ្រ វ្រជវ្របតិបត្តកិរ និងសកមមភពេផ ងេទៀត 

សនិទនភព 
ករ្រ វ្រជវ្របតិបត្តិករគឺជឧបករណ៍មយួ ស្រមបែ់កលម្អករបេងកើតកមមវធិី។ ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៦ 

កមពុជបនេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវសីុជេ្រមេទេលើមូលេហតុៃនភពេស្លក ្ល ំងរបស់ម្ត យ និងចណំងចំ់ណូលចិត្តៃន
ករបន្តពូជេនកនុង្របេទសកមពុជ េហើយថមីៗេនះ ្របេទសេនះបនកំណតែ់ផនកមយួចនំួនជ ទិភពស្រមបក់រសិក
្រ វ្រជវពីឆន ២ំ០១៧-២០២០។ ែផនកែដល្រតូវសិក ្រ វ្រជវទងំេនះគឺែផ្អកេលើបញ្ហ  និង ទិភពននែដល
បនកណំតេ់នកនុងែផនកខងេលើ និង កប់ញចូ លករមនៃផទេពះមនិទន្់រគបក់រ ភពេស្លក ្ល ំងែដលមនិប ្ត ល 
មកពីកង្វះជតិែដក នងិករេ្របើមេធយបយពនយរកំេណើ តបុ ណ។   

កមពុជកប៏នកំណតផ់ងែដរនូវអន្ត គមនម៍យួចំននួែដលទកទ់ងនឹង HIS ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២០ 
េហើយអន្ត គមនទ៍ងំេនះ្រតូវបនបញជ កដូ់ចខងេ្រកម។    

 

អន្ត គមនគ៍ន្លះឹ 
អន្ត គមនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ្រតូវបនកំណតជ់ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧-២០២០។ 

3.3. េធ្វើករសិក ្រ វ្រជវ្របតិបត្តកិរ 
3.3.1. េធ្វើករសិក កលបង និង/ឬេរៀបចំឱយមនករសិក ្រ វ្រជវ។ ្របធនបទ្រ វ្រជវជ ទិភព 

រមួមន៖ 
 ករមនៃផទេពះេនវយ័ជំទង ់– ក ្ត ជរុំញៃនករមនៃផទេពះេនវយ័ជំទង ់និងឧបសគគចំេពះ

យុវវយ័កនុងករទទួលពត័ម៌ន នងិេស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ 
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 មេធយបយពនយរកំេណើ តបុ ណ - ក ្ត ជំរុញ និងរេបៀបកតប់នថយ។ 
 

3.4. េផ ងេទៀត 
3.4.1.  េសនើសំុបំែបកករណី GBV/VAW ពី្របេភទរបសួរមួេនកនុង HIS នងិបំែបក ម យុ េភទ នងិពិករ

ភព េបើ ច ( កប់ញចូ លផងែដរេនកនុងែផនកស្តីពី GBV/VAW េ្រកមេគលបំណងទមីយួ)  
 

3.4.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លមេធយបយពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលរលូំតកូន កនុង HIS និង CDHS ( ក់
បញចូ លផងែដរកនុងែផនកស្តីពីមេធយបយពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលរលូំត េ្រកមេគលបំណងទីមយួ) 
 

3.4.3. េសនើសំុបំែបកេរៀបករ នងិមនិទនេ់រៀបករ កនុង្រកុម យុ ១៥-១៩ និង ១៩-២៤ ឆន  ំ
 

ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល 
យុទធ ្រស្តជតិស្រមបសុ់ខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទកនុង្របេទសកមពុជ ឆន ២ំ០១៧-២០២០ នឹង្រតូវ

បន្រតួតពិនិតយ ម ន្របចឆំន  ំ េ យេ្របើ្របស់្រកបខណ័្ឌ ្រតួតពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លខងេ្រកម។ ករពិនតិយ
េឡើងវញិល្អិតល្អនជ់ងេនះមយួ នងឹ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងឆន ២ំ០២០ េនេពលមនទិនននយ័ពី CDHS ថមី។  

្រកបខណ័្ឌ ្រតួតពនិិតយ ម ននិង យតៃម្លេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង មរយៈដំេណើ រករ មែបបចូលរមួ េហើយ
សូចនករនិងចណុំចេ ្រតូវបន កត់្រមូវ មែផនករយុទធ ្រស្តសុខភបិលថមី ែផនទបីង្ហ ញផ្លូវេដើមបពីេន្ល នករកត់
បនថយអ្រ មរណភពម និងទរក និងែផនករយុទធ ្រស្តជតិថមីស្រមបប់ងក រករចម្លងពីម្ត យេទកូននូវេមេ គ      
េអដស៍ ្វ យ និងរ កេថ្លើម្របេភទេប។ េនទី ែដលមនិទនម់នសូចនករនិងចំណុចេ ពកព់ន័ធ សូចនករសកល 
ឬសូចនករ CDHS ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបធីនភពងយ្រសួល នងិសងគតិភពៃនករ យករណ៍។  
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ឧបសមព័នធទី ១៖ ្រកបខ័ណ្ឌ ្រតួតពិនិតយ ម ន  
 

 សូចនករ ២០១០ ទិនននយ័េគល ចំណុច
េ  

២០២០ 

្របភព 

េគលេ រមួ 
េដើមបរីមួចែំណក
ដល់សុខភពនងិ
សុខុមលភពរបស់
្របជជនទងំអស់
េនកនុង្របេទសកមពុ
ជ េ យេលើក
កមពស់ ថ នភព
សុខភពបន្តពូជ 
និងសុខភពផ្លូវេភទ 
និងរបស់្រស្តី បុរស 
និងយុវវយ័។  
 
 

អ្រ មរណភពម  206 កនុង 
100,000

170
(2014) 

130  CDHS 

អ្រ មរណភពទរក 27 កនុង 1,000 18
(2014) 

14  CDHS 

អ្រ បងកកំេណើ ត
សរុប 

3.0 2.7
(2014)

2.5 CDHS 

អ្រ កេំណើ តកនុង
ចំេ មយុវវយ័ (15-
19) 

46 57
(2014) 

51  CDHS 

អ្រ មនៃផទេពះមនិ
ទន្់រគបក់រ (15-19 
ឆន )ំ  

8.2% 12%
(2014)

8% CDHS 

ត្រមូវករមនិទនប់ន
បំេពញស្រមប់
ែផនករ្រគួ រ 

16.6% 11.9%
(2014)

8% CDHS 

 ត្រមូវករមនិទន់
បនបេំពញ
ស្រមបក់រ
ពនយរកំេណើ ត 

6% 5% 
(2014)

4% CDHS 

 ត្រមូវករមនិទន់
បនបេំពញ
ស្រមបក់រ
បញឈបក់ំេណើ ត  

10.6% 6.9%
(2014)

4% CDHS 

% ៃន្រស្តីកនុងវយ័បន្ត
ពូជ (15-49) ែដល
បនបេំពញត្រមូវករ

50.5% 56.3%
(្រស្តីេរៀបករ)

(2014) 

62% 
 
 

CDHS 
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 សូចនករ ២០១០ ទិនននយ័េគល ចំណុច
េ  

២០២០ 

្របភព 

របស់ខ្លួន (ជមយួ
មេធយបយពនយរ
កំេណើ តទេំនើប)  

 
 

េគលបណំង 
1. បេងកើនករ

ទទួលបន
េ យសមធម ៌
និងគុណភព
ៃនេស សុខ
ភពបន្តពូជ 
និងសុខភពផ្លូវ
េភទ មរយៈ
ករព្រងឹង
អភបិលកិចច 
និងករផ្តល់េស
។ 

អ្រ េ្របើ្របស់
មេធយបយពនយរ
កំេណើ តទេំនើប 
(្រស្តីេរៀបករ) 

35% 39%
(2014)

48%  CDHS, HIS 

% ៃន្រស្តីេរៀបករ
បចចុបបននែដលេ្របើ
មេធយបយពនយរ
កំេណើ តបុ ណ 

15.7% 17.5% 15% CDHS 

% មេធយបយពនយរ
កំេណើ ត្រស្តីេរៀបករ
បចចុបបននែដលេ្របើ
មេធយបយ LAPM 
(អចៃិ្រន្តយ,៍ កង ក់
ៃដ, IUDs) 

6% 9.6%
(2014) 

14%  CDHS 

% ៃន្រស្តីមនៃផទេពះ
ែដលទទួលបនករ
ែថទៃំផទេពះមុន
ស្រមលយ៉ងតចិ 4 
ដង 

59.4%
(2010)

75.6%
(2014)

90% CDHS, HIS 

% ៃន្រស្តីមនៃផទេពះ
ែដលបូមសំ ក
ឈមកនុងេពល ANC 

15.3% 
(2010)

77.1% (2014) 90% CDHS 
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 សូចនករ ២០១០ ទិនននយ័េគល ចំណុច
េ  

២០២០ 

្របភព 

% អតថិិជន ANC 
ែដលបនេធ្វើេតស្តរក
េមេ គេអដស៍ នងិ
ទទួលបនលទធផល
េតស្ត 

41.7%
(CDHS 

2010)

82.5% 
(2015)

(មូល ្ឋ នទិនននយ័ 
PMTCT)

70.3%
(CDHS 2014)

> 95% មូល ្ឋ ន
ទិនននយ័
PMTCT  
 
OR 
 
 CDHS 

% ្រស្តីមនៃផទេពះ
ែដលផទុកេមេ គេអដ
ស៍ ែដលទទួលបន 
ART កនុងេពលមន
ៃផទេពះ 

45%
(2010)

75.5% 
(2014)

90% 
 
របយករណ៍
វឌ នភព
របស់្របេទស
កមពុជ 
NAA  
 
OR  
 
មូល ្ឋ ន
ទិនននយ័
PMTCT  

% ៃនករស្រមល
េ យបុគគលិកសុខភិ
បលែដលបនទទួល
ករបណ្តុ ះប ្ត ល  
 
(ជរមួ នងិបំែបក ម
្រកុមបញចភគ្របក់
ចំណូល នងិករអបរ់)ំ 

71%
(2010)

47% (គម នករ
អបរ់)ំ

49% (្របក់
ចំណូលទប

បំផុត) 

89%
(2014)

72% (គម នករអបរ់)ំ

75% (្របកច់ំណូល
ទបបផុំត)

90% 
 
 

80% 
(គម នករ

អបរ់)ំ 
 

80% 
(្របក់

ចំណូល
ទប

CDHS, HIS 



 
 

 45 
 

 សូចនករ ២០១០ ទិនននយ័េគល ចំណុច
េ  

២០២០ 

្របភព 

បំផុត) 
% ៃនករស្រមលកនុង
មូល ្ឋ នសុខភបិល 
 
(ជរមួ នងិបំែបក ម
្រកុមបញចភគ្របក់
ចំណូល នងិករអបរ់)ំ 

54% (ជរមួ)

34% (គម នករ
អបរ់)ំ

35% (្របក់
ចំណូលទប

បំផុត)

83% (ជរមួ)

68% (គម នករអបរ់)ំ

68% (បញចភគ្របក់
ចំណូលទបបំផុត)

90% ជ
រមួ) 

 
 

80% 
(គម នករ

អបរ់)ំ 
 

80% 
(បញច
ភគ
្របក់

ចំណូល
ទប

បំផុត) 

CDHS, HIS 

% ៃនករស្រមលកូន
េ យករវះកត ់ 
 
(ជរមួ នងិថន កេ់្រកម
ជតិ)26   

Overall: 3% 
 

កំពងស់ពឺ៖ 1.1% 
 

េពធិ៍ ត៖់ 
2.1% 

 
្រពះវ ិ រ/សទឹង
ែ្រតង៖ 0.9% 

 
ភនេំពញ៖ 9.9% 

ជរមួ៖ 6.3% 
 

កំពងស់ពឺ៖ 2.2% 
 

េពធិ៍ ត៖់ 2.2% 
 

្រពះវ ិ រ/សទឹងែ្រតង៖ 
2.3% 

 
ភនេំពញ៖ 14.4% 

ជរមួ៖ 
10% 

 
ថន ក់

េ្រកម
ជតិ៖ 

គម នេខត្ត

េ្រកម 
3.5% 
េហើយ
ភនេំពញ

មនិេលើស

CDHS, HIS 

                                                            
26 ករបង្ហ ញពីទី ងំែដលមនអ្រ ស្រមលកូនេ យវះកតទ់បបំផុត និងខពស់បំផុតស្រមបឆ់ន ២ំ០១០ និង២០១៤ (CDHS) 



 
 

 46 
 

 សូចនករ ២០១០ ទិនននយ័េគល ចំណុច
េ  

២០២០ 

្របភព 

ពី 17% 
 

ចំននួមូល ្ឋ នសុខភិ
បល EmONC កនុង
ចំេ ម្របជជន 
500,000 នក ់

1.64 
(2009)

4.84
(2015)

≥5.0 
(≥160 

មូល ្ឋ ន
សុខភិ
បល

EmON
C)  

ករ យតៃម្ល 
EmONC + 
NMCHC 
របយករណ៍
ផ្តល់េស  

% ៃន្រស្តីែដលមកជួប
អនកផ្តល់េស េ្រកយ
េពលស្រមលកូន 
កនុងអំឡុងេពល ២ៃថង
ៃនករស្រមល 

70% 90%
(2014) 

95% CDHS, HIS 

% ៃនទរកេទើបនឹង
េកើត ែដលជួបេ្រកយ
េពលស្រមលជមយួ
អនកផ្តល់េស  កនុង
អំឡុងេពល ២ៃថងៃន
ករស្រមល 

NA 76.5% 95%  CDHS, HIS 

% ៃន្រស្តីែដលបន
ទទួលករែថទំ
េ្រកយស្រមលយ៉ង
តិច ២ ដង 

70% 52.26% 60% HIS  
CDHS 

% ៃនទរកែដល្រតូវ
បន កឱ់យេបេ ះ
ម្ត យកនុងអំឡុង េម៉ង
ដំបូងបនទ បពី់
ស្រមល 

66% 63% 75% CDHS 

អ្រ រលូំតកូន (៥ ឆន ំ 5% 6.9% 5% CDHS 
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 សូចនករ ២០១០ ទិនននយ័េគល ចំណុច
េ  

២០២០ 

្របភព 

ចុងេ្រកយ)  
ចំននួ នងិ % ៃនមូល
្ឋ នសុខភបិល

ធរណៈ និង NGO27 
ែដលផ្តល់េស រលូំត
កូនេ យសុវតថភិព 

សរុប៖ 175 
(របយករណ៍

វឌ នភពវស័ិយ
សុខភបិល)  

ធរណៈ៖ 
762/1248 (61%)

NGO/ Private: 
200/249 (80%)

សរុប៖ 962/ 1497 
(64%) 

SPF: 88 RH+ 559 HC 
PSK: 179 sun quality 

clinic 
MSI:13 RH+ 102 HCs+ 

6 MSI គ្លីនិក 
 

RHAC: 15 RHAC 
 

ធរ
ណៈ៖ 

811/12
48 

(65%)  
 

NGO/ 
Private: 
224/24

9 (90%) 
 

សរុប៖ 
1035/1

497 
(69%)  

របយករណ៍
វឌ នភពវស័ិ
យសុខភបិ
ល 2015 + 
NRHP និង
របយករណ៍
NGO 

% ៃន្រស្តីែដល យ
ករណ៍ពីកររលូំត
េ្រចើនដង 

1.4% 3.6%
(2014)

2.0% CDHS 

% ៃន្រស្តីែដល យ
ករណ៍អំពីកររលូំត
ែដលមនិមនករជួយ 
ពីបុគគលិកសុខភបិ
លេនេពលរលូំតចុង
េ្រកយ 

40% 40%
(2014)

30% 
 
 
 
 

CDHS 

                                                            
27 ចំនួនមូល ្ឋ នសុខភិបល = មនទីរេពទយជតិ + RH + HC + NGO clinic.  គិត្រតឹមឆន  ំ2015: ចំននួមូល ្ឋ នសុខភិបល:  មនទីរ
េពទយទងំអស់ (8+99) + HC (1141) + NGO clinic (6 MSI; 15 RHAC; 179/228 Sun Quality).  ធរណៈ = 107+1141= 1248; NGO 
= 200; សរុប: 1448 
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 សូចនករ ២០១០ ទិនននយ័េគល ចំណុច
េ  

២០២០ 

្របភព 

ចំននួ នងិ % ៃនមូល
្ឋ នសុខភបិល

ធរណៈ និង NGO28 
ែដលផ្តល់េស  
AFRSH 
 

សរុប៖ 26% 
(របយករណ៍
វឌ នភពវស័ិយ
សុខភបិល) 
 
 
  

ធរណៈ៖ 
718/1240 (58%)  
(2014) 
 
NGO/ Private: 
15/249= 6% 
(2015) 

សរុប៖ 733/1489= 
49%  

ធរណៈ៖ 718 HCs 
និង RHs 

MSI: 0 MSI គ្លីនិក  

RHAC = 15 RHAC គ្លី
និក 

PSK: 0 sun quality 
clinics 

ធរ
ណៈ៖

770/12
40 

(62%) 
 

NGO/ 
Private: 
15/249 

(6%) 
 

សរុប៖ 
785/14

89 
(53%)  

របយករណ៍
NRHP និង  
NGO នងិ
របយករណ៍
វឌ នភព       
វស័ិយ         
សុខភបិល 

                                                            
28 ចំនួនមូល ្ឋ នសុខភិបល៖ = មនទីរេពទយបែង្អក + មណ្ឌ លសុខភព + គ្លីនិក NGO ។ គិត្រតឹម 2015៖ ចំននួមូល ្ឋ នសុខភិប
ល៖ មនទីរេពទយបែង្អក (99) + HC (1141) + គ្លីនិក NGO (6 MSI; 15 RHAC; 228 Sun Quality)។ ធរណៈ = 99+1141= 1240; NGO = 
249; សរុប៖ 1489 
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 សូចនករ ២០១០ ទិនននយ័េគល ចំណុច
េ  

២០២០ 

្របភព 

ចំននួ និង % ៃនមូល
្ឋ នសុខភបិល

ធរណៈ និង NGO29 
ែដលផ្តល់ករពនិិតយ
រកជំងឺម រកីមត់
សបូន 

ធរណៈ៖ 
0, 0% 
 
NGO: 0, 0% 

ធរណៈ៖ 
161/1248 (13%)  
 
NGO/ឯកជន: 
 31/249 (12%) 
 
សរុប៖ 192/1497 
(13%)  
 
EPOS: 118 HCs និង 
15 RHs =133 
MSI: 1 ធរណៈ + 6 
MSI= 7 
RHAC = 15 RHAC 
PSK: 10 គ្លីនិក sun 
quality 
Govt. កលបង៖ 4 NH, 
1, RH + 15 HC (កំពង់
ចម)=20  
WHO Pilot: 2 RH + 5 
HC ( ែកវ + 
េសៀម ប)= 7 

ធរ
ណៈ៖ 

 
312/12

48 
(25%) 

 
NGO/ 

Private: 
62/249 
(25%) 

 
TOTAL: 
374/14

97 
(25%) 

របយករណ៍
នយក ្ឋ ន
ករពរសុខ
ភព និង  
NGO 

ចំននួ នងិ % ៃនមូល
្ឋ ន ធរណៈ នងិ 

NGO30 ែដលផ្តល់េស
េវជជ ្រស្តទកទ់ង

នឹង GBV/VAW និង

ធរណៈ៖ 
0, 0% 
NGO: 0, 0% 
 

ធរណៈ៖ 
77/1240 (6%)

NGO/ Private: 
15/249 (6%)

ធរ
ណៈ៖ 

186/12
40 

(30%) 

របយករណ៍ 
NRHP និង 

NGO 

                                                            
29 ចំនួនមូល ្ឋ នសុខភិបល = មនទីរេពទយជតិ + មនទីរេពទយបែង្អក + មណ្ឌ លសុខភព + គ្លីនិក NGO ។ គិត្រតឹមឆន  ំ2015: ចំនួន
មូល ្ឋ នសុខភិបល៖ មនទីរេពទយទងំអស ់(8+99) + HC (1141) + គ្លីនិក NGO (6 MSI; 15 RHAC; 228 Sun Quality).  ធរណៈ៖ 
= 107+1141= 1248; NGO = 249; សរុប៖ 1497 
30 មូល ្ឋ នសុខភិបល = មនទីរេពទយបែង្អក + មណ្ឌ លសុខភព + គ្លីនិក NGO ។  គិត្រតឹមឆន  ំ2015: # ៃនមូល ្ឋ នសុខភិបល:  RH 
(99) + HC (1141) + គ្លីនិក NGO (6 MSI; 15 RHAC; 228 Sun Quality).  ធរណៈ = 99+1141= 1240; NGO = 249; សរុប: 1489 
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 សូចនករ ២០១០ ទិនននយ័េគល ចំណុច
េ  

២០២០ 

្របភព 

ករបញជូ ន  
សរុប៖ 92/1489 

(6%)

CARE: RH+HC= 21 
RHAC: 15 RHAC 
GIZ: RH+HC= 18 
CWPD: RH + HC = 38  

 
NGO/

ឯកជន៖ 
15/249 

(6%) 
 

សរុប៖ 
201/14

89 
(13%)  

2. បេងកើនករ
ទទួលបន
្របកបេ យ
សមធម ៌នងិ
គុណភពៃន
េស  RSH 
មរយៈករ

បេងកើនធនធន
ហិរញញ វតថុនិង
មនុស  

% ៃនមូល ្ឋ នសុខភិ
បល31 ែដល្រគបដ
ណ្ត បេ់ យ្របពន័ធបង់
្របកផ់្លូវករ ែដល
កញចបភ់គផល រមួ
បញចូ លកញចបេ់ស  
RMNH េពញេលញ 

23% ៃនមូល
្ឋ នសុខភបិ

ល ្រគបដណ្ត ប់
េ យ HEF 
(282/1203) 
(កញចបភ់គផល/
្របពន័ធបង្់របក ់
្រតូវបន្រគបដ
ណ្ត បម់យួែផនក
េលើកញចបេ់ស  
RMNH េពញ
េលញ) 

89% ៃនមូល ្ឋ នសុ
ខភបិល ្រគបដ
ណ្ត បេ់ យ HEF 
(1186/1329) 
(្របពន័ធបង្់របក្់រគបដ
ណ្ត បក់ញចបេ់ស  
RMNH េពញេលញ 
េលើកែលងែត
មេធយបយពនយរ
កំេណើ តេ្រកយេពល
ស្រមលនិងេ្រកយ
េពលរលូំតភ្ល មៗ ករ
ែថទេំ្រកយស្រមល
មុនេចញពីេពទយ ជំងឺ
ម រកីមតស់បូន និង
កររលូំតកូន) 
(2015) 

100% របយករណ៍
MoH  

ករចំ យេលើសុខ 265.48M 257.89M USD 27% NHA 

                                                            
31 មូល ្ឋ នសុខភិបល = មនទីរេពទយជតិ + មនទីរេពទយបែង្អក + មណ្ឌ លសុខភព+ ប៉ុស្តិ៍សុខភព (2010=1203; 2014=1317, 
2015=1329) 



 
 

 51 
 

 សូចនករ ២០១០ ទិនននយ័េគល ចំណុច
េ  

២០២០ 

្របភព 

ភពសរុបស្រមប ់
RMH (និងជ % ៃន
ករចំ យេលើសុខ
ភពសរុប)  

USD 
(25.7% ៃនករ
ចំ យេលើ

សុខភពសរុប) 
(2012)

(24.4% ៃនករ
ចំ យេលើសុខភព

សរុប)  (2014) 

ករចំ យេលើសុខ
ភពពថីវកិរដ្ឋ RMH 
(និងជ % ៃនករ
ចំ យេលើសុខភព
ពិថវកិរដ្ឋ) 

 29.01M USD 
(13.8% ៃនករ

ចំ យេលើសុខភព
ពីថវកិរដ្ឋ)

(2014) 

25%32 NHA 

% ៃនមណ្ឌ លសុខ
ភព ែដលមនឆមប
មធយមយ៉ងតិច 2 
នក ់ 

មនិមន 41% (452/1105)
(2015)

50% របយករណ៍
បុគគលិក 
MoH 

3. បេងកើនករ
ទទួលបន
េ យសមធម ៌
និងគុណភព
ៃនេស  RSH 
មរយៈករ

ព្រងងឹ្របពន័ធ
ពត័ម៌ន RSH 

% ៃនករ ្ល បរ់បស់
ម្ត យែដលបនអេងកត
្រ វ្រជវ មរយៈ
្របពន័ធ MDSR  
 

30% 90%
(90/100)

(2015) 
  

95% របយករណ៍
NMCHC 

្របពន័ធ្រ វ្រជវ
មរណភពទរកេទើប
នឹងេកើត ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង និងមន
ដំេណើ រករ 

ពំុមន្របពន័ធ
្រ វ្រជវ
មរណភព

ទរកេទើបនឹង
េកើត

ពំុមន្របពន័ធ
្រ វ្រជវមរណភព
ទរកេទើបនឹងេកើត

្របពន័ធ
្រ វ្រជ
វមរណ
ភព
ទរក

េទើបនឹង
េកើត ្រតូវ

បន
បេងកើត

របយករណ៍
NMCHC

                                                            
32 How to calculate: Based in NHA report. Nominator: RSMNCH budget (programme 1) + ¼ of HSS programme 
(programme 4). Denominator: Total annual health budget  
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េ  

២០២០ 

្របភព 

េឡើង 
និងមន
ដំេណើ រ

ករ 
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ឧបសមព័នធទី ២៖ ្រកបខ័ណ្ឌ អន្ត គមន៍គន្លឹះ 
 

ែផនកអន្ត គមនគ៍ន្លះឹ 
េគលបណំងទ១ី៖ បេងកើនករទទួលបន្របកបេ យសមធម ៌នងិគុណភពៃនេស សុខភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវ
េភទ មរយៈករព្រងឹងអភបិលកចិច នងិករផ្តល់េស  

1.1. ព្រងឹងពត័ម៌ន នងិេស ែផនករ្រគួ រ 
1.1.1. បេងកើនគុណភព និងករផ្តល់េស ែផនករ្រគួ រ  

 
1.1.1.1. បេងកើតសមតថភពរបស់អនកផ្តល់េស កនុងករផ្តល់្របឹក អំពែីផនករ្រគួ រ និងករផ្តល់េស

ពនយរកំេណើ ត មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល ករបង្វកឹនឹងកែន្លងផទ ល់ និងករអភបិលគ្ំរទ 
1.1.1.2. បេងកើត និងអនុវត្តយុទធ ្រស្តថមី េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករេ្របើ្របស់េស ែផនករ

្រគួ រ េនកនុងតបំនែ់ដលទនស់េ្រមចបនចំណុចេ  និងកនុងចំេ ម្រកុមែដលមនត្រមូវ
ករេ្រចើន (ឧទ. ១៥-២៤ឆន  ំ ៤០-៤៩ឆន  ំ មនិទនេ់រៀបករ ្រកី្រកបផុំត និងមនករអបរ់តំិច
បំផុត) នងិ្រកុមែដលងយរងេ្រគះ (រមួទងំអនកេធ្វើករកនុងេស កម ន្ត (EWs), កមមករេ ង
ច្រកកតេ់ដរ កមមករសំណង ់កមមករកសិកមម ជនជតិភគតចិ នងិជនពិករ) 

 ផ្តល់េស ែផនករ្រគួ រេនចុងសប្ត ហ៍ 
 េ្របើេស ែចកចយេនសហគមន ៍ (CBD)/េស ចល័តស្រមប្់រកុម្របជជនែដល

ពិបកចូលេទដល់  
1.1.1.3. សនិទនកមមករ្រគបដណ្ត ប ់ CBD ែដលមន្រ ប ់ និងបេងកើនករ្រគបដណ្ត បេ់នកនុងតំបន់

ែដលពិបកចូលេទដល់ 
 

1.1.2. បេងកើនេស  និងករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តរយៈេពលែវង/អចិៃ្រន្តយ ៍ 
 

1.1.2.1. មនទរីេពទយបែង្អក គួរែតមនសមតថភពផ្តល់មេធយបយពនយរកេំណើ តរយៈេពលែវង/អចៃិ្រន្តយ ៍
យ៉ងតិច ៣ មុខ 

 បេងកើតែផនកេ យែឡកមយួស្រមបែ់ផនករ្រគួ រេនមនទរីេពទយបែង្អក 
 បេងកើនសមតថភពរបស់បុគគលិកមនទីរេពទយបែង្អក េដើមបផី្តល់្របឹក  នងិផ្តល់េស

ស្រមបម់េធយបយពនយរកំណតរ់យៈេពលែវង មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល ករ 
បង្វកឹ នងិករអភបិលគ្ំរទ 

1.1.2.2. មណ្ឌ លសុខភពទងំអស់ គរួែតមនសមតថភពផ្តល់មេធយបយពនយរកំេណើ តរយៈេពលែវង
យ៉ងតិចមយួមុខ (IUD និង/ឬ កង កៃ់ដ) 
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 បេងកើនសមតថភពរបស់បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព េដើមបផី្តល់្របឹក  និងផ្តល់េស

ស្រមបម់េធយបយពនយរកំេណើ តរយៈេពលែវង មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល ករ
បង្វកឹ នងិករអភបិលគ្ំរទ 

1.1.2.3. ពិនតិយេឡើងវញិេលើតៃម្លេ្រប បេធៀបៃនមេធយបយពនយរកំេណើ ត (LAPM េធៀបនឹង
មេធយបយរយៈពលខ្លី) េនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈ និងែកស្រមួល េបើចបំច ់

1.1.2.4. ផលិត និងផ ព្វផ យសមភ រៈអបរ់អំំពែីផនករ្រគួ រ 
1.1.2.5. បេងកើតករចូលរមួរបស់បុរសេនកនុងករផ ព្វផ យ និងអន្ត គមនផ៍្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ 
1.1.2.6. ពិចរ ព្រងីកសកមមភព CBD េដើមបី កប់ញចូ លករផ ព្វផ យ LAPM និងករបញជូ នេទ

កនម់ូល ្ឋ នសុខភបិលសម្រសប។  
 

1.1.3. បេងកើនករផគតផ់គងន់ងិករេ្របើ្របស់េស មេធយបយពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលស្រមល 
(អន្ត គមនែ៍ដលទកទ់ងនឹងករពនយរកេំណើ តេ្រកយេពលស្រមល មនបញជ កេ់នកនុងែផនកស្តីពី  
េស រលូំតកូនេ យសុវតថិភពខងេ្រកម) 

1.1.3.1. ព្រងងឹករអនុវត្តមនេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករពនយរកេំណើ តែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព 
ែដល កប់ញចូ លករពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលស្រមលភ្ល មៗ។  

 េ្របើ្របស់កិចច្របជុំ្រកមុសមពន័ធស្រមបស្រមួលឆមប (MCAT) េដើមបបីង្ហ ញ/ពិភក
េគលករណ៍ែណនថំមីស្តីពីករពនយរកំេណើ ត 

1.1.3.2. ធនថ មនមេធយបយពនយរកំេណើ តេនកនុងអគរសមភព 
1.1.3.3. េសនើសំុអនុញញ តទូទតមូ់លនិធិសមធមសុ៌ខភពស្រមបម់េធយបយពនយរកេំណើ តេ្រកយ

េពលស្រមលភ្ល មៗ ជេស េ យែឡកមយួ ( កប់ញចូ លកនុងអន្ត គមនហិ៍រញញបបទន  
សុខភបិលេ្រកមេគលបំណងទីពរី)។  
 

1.1.4. ធននិរន្តរភព មេធយបយពនយរកំេណើ ត 
1.1.4.1. បញចបព់េ្រង ង និងផ ព្វផ យរបយករណ៍ពយករណ៍នងិត្រមូវករចំ យស្រមបផ់លិតផល

មេធយបយពនយរកំេណើ ត នងិធនករផគតផ់គងម់េធយបយពនយរកំេណើ តដល់      វស័ិយ
ធរណៈ។  

1.1.4.2. េ្របើរបយករណ៍ពយករណ៍និងត្រមូវករចំ យស្រមបផ់លិតផលសុខភពបន្តពូជឆន ំ
២០១៦ េដើមបេីសនើសំុករគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុពីរ ្ឋ ភបិលស្រមបផ់លិតផលសុខភពបន្តពូជ
ឆន ២ំ០១៧-២០២០ តេទ។    

1.1.4.3. ព្រងងឹមុខងររបស់្រកុមករងរសន្តិសុខផលិតផលសុខភពបន្តពូជ។  
1.1.4.4. ព្រងងឹ្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្់រគងភស័្តុភរ (LMIS)។ 
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1.1.5. ព្រងឹងភពជៃដគូវស័ិយ ធរណៈ-ឯកជន េដើមបធីនគុណភពៃនករផ្តល់េស ែផនករ្រគួ រ 

និងករ យករណ៍ទនេ់ពលេវ និង្រតឹម្រតូវពីវស័ិយឯកជន។  
 

1.1.5.1. ព្រងងឹភពជៃដគូជមយួអនកផ្តល់េស ឯកជន មរយៈកចិច្របជុំ មេពលកណំត ់
1.1.5.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លកនុងចបបថ់មីស្តីពីករ្រគប្់រគង្រគះឹ ថ នែថទនិំងេស សុខភព នូវ៖ 

 បទបបញញត្តិែដលត្រមូវឱយមូល ្ឋ នសុខភបិល/េស ទងំអស់ អនុវត្ត មេគល
នេយបយ េគលករណ៍ែណន ំនងិពិធី ររបស់្រកសួងសុខភបិល។  

 ្របពន័ធស្រមប់ យករណ៍ជ្របច ំ និងករធនគុណភពរបស់្រគឹះ ថ នែថទសុំខ
ភពឯកជន។ 

 
1.1.6. កតប់នថយករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ តបុ ណ 

 
1.1.6.1. បេងកើនចំេណះដឹងែដលថ មេធយបយពនយរកំេណើ តបុ ណ (ជពិេសស វធីិដកេចញ) គឺ

គម ន្របសិទធភព ឬមនិ ចេជឿទុកចិត្តបន នងិកតប់នថយករភយ័ខ្ល ច នងិពត័ម៌នមនិពតិអំពី
មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប។  

 ព្រងងឹជំនញ្របកឹ ែផនករ្រគួ ររបស់អនកផ្តល់េស ធរណៈ និងឯកជន 
មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល ករបង្វឹក និងករចុះអភបិលគ្ំរទ។ 

 េធ្វើករផ ព្វផ យ ឬេបើកយុទធនករផ ព្វផ យេ យេ្របើ្របពន័ធផ ព្វផ យធំ។ 
 

1.2. ព្រងឹងេស ែថទៃំផទេពះមនុេពលស្រមល 
1.2.1. បេងកើនករ្រគបដណ្ត ប ់និងគុណភពៃនេស ែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល  

 
1.2.1.1. ព្រងងឹកញចបេ់ស ែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមលេពញេលញ (ដូចែដលបនបញជ កេ់នកនុង

ពិធី រស្តីពីមតុភពគម នេ្រគះថន កស់្រមបម់ណ្ឌ លសុខភព) មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ករបង្វឹកេននឹងកែន្លងផទ ល់ និងករចុះអភបិលគ្ំរទ។ (យ៉ងតចិករមកពិនិតយៃផទេពះ ៤ 
ដង (ANC 4+) េ យចបេ់ផ្តើមភ្ល មៗបនទ បព់ីបតរ់ដូវ។ សមសភគេស ែដលផ្តល់រមួមន
ករ ម នេមើលទមងន ់ ករពិនិតយរកេមើលប្រមុង្រក េភ្លើង ្រក េភ្លើង ភពេស្លក ្ល ំង 
្វ យ េមេ គេអដស៍ ករផ្តល់វធិនករបងក រ (រមួទងំ ករផ្តល់ របែនថមម្ីរកូ រជតិ 

និងករទម្ល ក្់រពូន) នងិករផ្តល់្របឹក អំពីែផនករ្រគួ រ រូបតថមភ និងករែថទខំ្លួនឯង 
។ល។) 

1.2.1.2. ព្រងងឹសកមមភពចុះមូល ្ឋ ន និងេរៀបចំ និងអនុវត្តយុទធ ្រស្តថមីៗ េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹង 
និងករេ្របើ្របស់េស ែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមល ជពិេសស េនកនុងតំបនែ់ដលេនមន
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ដំេណើ រករយឺតយ៉វ និងកនុងចេំ ម្រកុម្របជជនែដលពិបកចូលេទដល់ និងែដលងយរង
េ្រគះ។  

1.2.1.3. ពិចរ បែនថមករែថទៃំផទេពះមុនេពលស្រមលេទកនុងកញចបេ់ស មនទរីេពទយ (CPA) នងិ
បេងកើតេស  ANC េនកនុងមនទរីេពទយេខត្ត នងិមនទរីេពទយ្រសុក។  

 
1.2.2. បេងកើនចំេណះដឹង និងត្រមូវករស្រមប ់ANC4+ 

 
1.2.2.1. បេងកើនចំេណះដឹង និងករអនុវត្តកញចបេ់ស  ANC េពញេលញ (េ យចបេ់ផ្តើមភ្ល មៗ

បនទ បព់ីបតរ់ដូវ) 
1.2.2.2. េលើកទឹកចិត្ត្រកុម្រទ្រទងសុ់ខភពភូម ិ(VHSG) អនកែចកចយេនសហគមន ៍(CBDs) នងិអនក

ផ ព្វផ យេស គពំរសុខភពសងគមថមី (អតតីអនកផ ព្វផ យមូលនិធិសមធមសុ៌ខភព) េដើមបី
ផ ព្វផ យ និងគ្ំរទដល់ករទទលួបនេស  ANC 

1.2.2.3. បេងកើនករចូលរមួរបស់បុរសេនកនុងករផ ព្វផ យ និងអន្ត គមនផ៍្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ 
1.3. បេងកើនករេធ្វើេតស្ត និងពយបលេមេ គេអដស៍/ ្វ យកនុងេពលមនៃផទេពះ  

1.3.1.  បេងកើនករេធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដស៍/ ្វ យកនុងេពលមនៃផទេពះ  
 

1.3.1.1. ធនករផគតផ់គងជ់្របចនូំវឃីតេតស្តពីរមុខ េនកែន្លងផ្តល់េស ែថទៃំផទេពះមុនេពល
ស្រមលកនុងវស័ិយ ធរណៈ មរយៈ៖  

 ករពយករលទធកមម្រគប្់រគន ់េ យែផ្អកេលើត្រមូវករែដលបនពយករ េ យ
ពិចរ ពីស្តុកេ្រត មប្រមុង (buffer)33  និងករបតប់ងែ់ដលអនុញញ ត  

 ម ន និងឃ្ល េំមើលជ្របចនូំវក្រមតិស្តុកេនឯឱសថ ថ ន្រសុក្របតបិត្តិ នងិេន
មណ្ឌ លសុខភព/មនទីរេពទយបែង្អក និង  

 ករទកទ់ងយ៉ងជិតសនិទធជមយួឃ្ល ងំឱសថក ្ត ល នងិករ ក ់"សំេណើ
ពិេសស" េនេពលចបំចេ់ដើមបបីេញជ ស/េ ះ្រ យបញ្ហ ចស់្តុក។  

1.3.1.2. ែកស្រមួលេគលករណ៍/នីតិវធិ្ីរគប្់រគងទូទកឹកកេនមណ្ឌ លសុខភព េដើមបរីក ទុក្របតិករ/
ឃីតេតស្ត កដូ៏ចជ ថន បំងក រ ែដលងយរងបះ៉ពល់េ យកេម្ត  ។  

1.3.1.3. ស្រមបស្រមួលជមយួកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នស្រមបឆ់មប េដើមបី កប់ញចូ លករេធ្វើេត
ស្តេមេ គេអដស៍/ ្វ យ នងិករផ្តល់្របឹក  េទកនុងកមមវធីិសិក មូល ្ឋ ន 
 

                                                            
33 រយៈេពលេ្រតៀមប្រមុងស្តុក ៦ែខ (6 month buffer) េនថន កជ់តិ (CMS) ២ែខេនឱសថ ថ ន OD និង ១ែខ េ្រតៀមប្រមងុ (1 
month buffer) េនមូល ្ឋ នសុខភិបលនីមយួៗ។  



 
 

 57 
 

ែផនកអន្ត គមនគ៍ន្លះឹ 
1.3.2.  បេងកើនករពយបលេមេ គេអដស៍/ ្វ យកនុងេពលមនៃផទេពះ 

 
1.3.2.1. ព្រងកីករជំរុញករ្រគប្់រគងករណីសកមមភពសមហរណកមម (B-IACM) មរយៈករបណ្តុ ះ

ប ្ត លអនកផ្តល់េស  នងិអនក្រគប្់រគង OD/PHD និងករអភបិលគ្ំរទ។ ធនករ ម ន 
និង្រតួតពិនិតយេមើល្រស្តីែដលផទុកេមេ គ (seropositive women) និងទរករបស់ពួកេគ។  

1.3.2.2. បណ្តុ ះប ្ត ល/្រតួតពិនិតយ ម នឆមបេនកនុងករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនថំមីស្រមបេ់តស្ត
រហ័ស កនុងអំឡុងេពលឈេឺពះស្រមល និងេពលស្រមល ្របសិនេបើមនិដឹង ថ នភព        
េមេ គេអដស៍របស់ម្ត យ និងចបេ់ផ្តើមេ្របើ ART ខណៈេពលរងច់េំតស្តបញជ ក។់  

1.3.2.3. ធនករផគតផ់គងប់នទ ននូ់វ ART េនឯអគរសមភពៃនមនទីរេពទយបែង្អក មរយៈកិចចសហករ
ជមយួទី ងំ ART នងិ ម នេមើលក្រមតិស្តុកេ យអនក្រគប្់រគង OD/PHD។ 

1.3.2.4. ធនករមន និងករទទួលបនករពយបលជងំឺ ្វ យស្រមប្់រស្តីមនៃផទេពះ នងិទរកេទើប
នឹងេកើត។  
 

1.4. ព្រងឹងករែថទជុំវំញិេពលស្រមល/េពលស្រមល 
1.4.1. ព្រងឹងករអនុវត្តពិធី រថមីស្តីពមីតុភពគម នេ្រគះថន ក ់ 

 
1.4.1.1. ព្រងកី្រកុមសមពន័ធស្រមបស្រមួលឆមប (MCATs) េដើមប្ីរគបដណ្ត ប ់ODs ទងំអស់ និងេ្របើកិចច

្របជុំ MCAT េដើមបបីង្ហ ញ/ពិភក ពធីិ រថមីស្តីពីមតុភពគម នេ្រគះថន ក ់ 
1.4.1.2. េធ្វើបចចុបបននភពកមមវធិីសិក ស្រមបក់របណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន េដើមបឱីយមនសងគតិភព

ជមយួពិធី រមតុភពគម នេ្រគះថន ក។់  
1.4.1.3. ព្រងងឹសមតថភពរបស់បុគគលិក MCH េខត្ត និង OD េដើមបផី្តល់ករបង្វឹក។  
1.4.1.4. េ្របើ្របស់ករណី ្ល បម់ /េហៀបនឹង ្ល ប ់(near-miss cases) េដើមបបីេងកើតេស រយី៉ូ

ស្រមបប់ង្វឹក។  
 

1.4.2. បេងកើត/អនុវត្តយុទធ ្រស្តថមីៗ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹង នងិករេ្របើ្របស់ករែថទជុំំវញិេពល
ស្រមល/េពលស្រមល ជពេិសស េនកនុងតំបនែ់ដលេនមនដំេណើ រករយឺតយ៉វ និងកនុង
ចំេ ម្រកុមែដលពិបលចូលេទដល់ និងែដលងយរងេ្រគះ (រមួបញចូ លទងំ អនកេធ្វើករកនុងេស
កម ន្ត (EWs), កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ កមមករសំណង ់កមមករកសិកមម ជនជតិភគតិច និងជន
ពិករ) 

1.4.2.1. ព្រងងឹទំនកទ់ំនងរ ងមណ្ឌ លសុខភព ្រកុម្របឹក ឃំុ VHSGs នងិឆមបបុ ណ េដើមបជំីរុញករ
ស្រមលកូនេនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល និងេដើមបគី្ំរទដល់ករបញជូ ន េនេពលចបំច។់   
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1.4.3. ព្រងឹងករ ម នេមើលម្ត យនិងទរកកនុងៃផទ កនុងអំឡុងេពលឈេឺពះស្រមល នងិរកេមើលសញញ

េ្រគះថន ក ់នងិក ្ត និភយ័នន មរយៈករេ្របើប៉តូ្រកហ្វ 
1.4.3.1. ព្រងងឹសមតថភពរបស់្រគូកមមសិក េនមនទរីេពទយស្រមបប់ង្វកឹ 
1.4.3.2. ែកលម្អគុណភព និងសងគតិភពៃនប៉តូ្រកហ្វ មរយៈករបង្វឹកេននឹងកែន្លងផទ ល់ និង

ករចុះអភបិលគ្ំរទ។  
 

1.4.4. ព្រងឹងករបងក រ ករពយបលភ្ល មៗ នងិកររក លំនងឹ និងករបញជូ នស្រមបក់រណីធ្ល កឈ់ម
េ្រកយស្រមល 

1.4.4.1. ែកលម្អគុណភព និងករអនុវត្ត មរយៈករបង្វឹកេននឹងកែន្លងផទ ល់ និងករចុះអភបិលគ្ំរទ 
 េ្របើ្របស់ករណី ្ល បម់ /េហៀបនឹង ្ល ប ់(near-miss cases) េដើមបបីេងកើតេស

រយី៉ូស្រមបប់ង្វឹក។  
 

1.4.5. ព្រងឹងេ គវនិិចឆយ័ ករពយបលភ្ល មៗ និងករបញជូ នស្រមបក់រណីប្រមុង្រក េភ្លើង/្រក េភ្លើង រមួ
ទងំករេ្របើ MgSO4 េ យចកជ់ដូសដំបូង (loading dose) មុនបញជូ ន 

 
1.4.5.1. បេងកើនទំនុកចិត្ត/ឆនទៈរបស់ឆមបែដលបនទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លខង EmONC េដើមបេី្របើ 

MgSO4  
1.4.5.2. ធនករផគតផ់គងជ់្របចនូំវ MgSO4 េនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល EmONC ទងំអស់។  
1.4.5.3. ែកលម្អគុណភពៃនករអនុវត្ត មរយៈករបង្វឹកេននឹងកែន្លងផទ ល់ និងករចុះអភបិលគ្ំរទ  

 េ្របើ្របស់ករណី ្ល បម់ /េហៀបនឹង ្ល ប ់(near-miss cases) េដើមបបីេងកើតេស
រយី៉ូស្រមបប់ង្វឹក។  

 
1.4.6. ែកលម្អករបងក រនងិ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ គ 

 
1.4.6.1. ែកលម្អគុណភពៃនករអនុវត្ត មរយៈករបង្វឹកេននឹងកែន្លងផទ ល់ និងករចុះអភបិលគ្ំរទ  
1.4.6.2. ធនករផគតផ់គងទ់ឹក អនមយ័ នងិកែន្លងចតែ់ចងសំណង និងបរកិខ ររមង បេ់មេ គ និងមន

ដំេណើ រករ  
 

1.4.7. ព្រងឹងករចបេ់ផ្តើមបំេបកូនេ យទឹកចតិ្តម្ត យភ្ល មៗពីដំបូង នងិកតប់នថយករឱយចំណីេផ ងមុន
េពលេបេ ះម្ត យ (prelacteal feeding) 
 

1.4.7.1. ព្រងងឹករគ្ំរទស្រមបក់របំេបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យ និងផ្តល់្របឹក ដល់ឪពុកម្ត យ/្រគួ រ 
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អំពជីេ្រមើសសម្រសបននស្រមប្់រស្តីែដលេធ្វើករ នងិ និភយ័ៃនករេ្របើផលិតផលជំនួស
ទឹកេ ះម្ត យ។  

1.4.7.2. ែកលម្អ/ព្រងឹងករអនុវត្តគនំិតផ្តួចេផ្តើមមនទរីេពទយ្រស ញ់ទរក (BFHI) រមួទងំករ អនុវត្តអនុ
្រកឹតយេលខ ១៣៣  

1.4.7.3. ផ ព្វផ យបេងកើនករយល់ដឹងរបស់សហគមន ៍អំពី រៈសំខនៃ់នករបំេបកូនេ យទឹកេ ះ
ម្ត យែតមយួមុខគត ់ មរយៈគណៈកមម ធិករឃំុទទួលបនទុកនរនីងិកុមរ (គឃនក) (CCWC) 

 
          1.4.8. បេងកើនករ្រគប្់រគង/ករ្រតួតពិនតិយគ្លីនកិសមភពឯកជន 

 
1.4.8.1. េសនើសំុ កប់ញចូ លកនុងចបបថ់មីស្តីពកីរ្រគប្់រគង្រគះឹ ថ ននិងេស ែថទសុំខភព នូវ៖ 

 បទបបញញត្តិែដលត្រមូវឱយ្រគឹះ ថ ន/េស ទងំអស់ អនុវត្ត មេគលនេយបយ េគល
ករណ៍ែណន ំនងិពិធី ររបស់្រកសួងសុខភបិល 

 ្របពន័ធស្រមប់ យករណ៍ជ្របច ំនិងករធនគុណភពរបស់្រគឹះ ថ នែថទសុំខភពឯក
ជន 

1.4.8.2. ព្រងឹងគណៈកមម ធិករេ្រកមរដ្ឋបលេខត្ត េដើមប្ីរគប្់រគងអនកផ្តល់េស ឯកជន។ 
 

1.5. បេងកើនករ្រគបដណ្ត ប ់នងិែកលម្អគុណភព EmONC 
1.5.1. ែកលម្អគុណភព និងករ្រគបដណ្ត ប់ មទី ងំភូមិ ្រស្តៃនេស  EmONC  

 
1.5.1.1. េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករសកមមភពថន កេ់ខត្ត ែដលបង្ហ ញពីសកមមភ ទិភពស្រមបឆ់ន ំ

នីមយួៗ (២០១៧-២០២០)។   
1.5.1.2. គួរផ្តល់ ទិភពដល់ករបេងកើនចំនួនមូល ្ឋ នសុខភបិល BEmONC ែដលមនដំេណើ រករ 

និងធនថ េខត្តនីមយួៗមនមូល ្ឋ នសុខភបិល CEmONC ែដលមនដំេណើ រករយ៉ងតចិ 
១ (េលើកែលង េខត្ត ែកប) 

1.5.1.3. បេងកើនសមតថភពរបស់បុគគលិកេនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល EmONC ែដលបនកំណត ់កនុង
ករអនុវត្តជំនញសេ្រងគ ះជីវតិសនូល  

1.5.1.4. ស្រមបបុ់គគលិក BEmONC េរៀបចំបង្វកឹអនុវត្តផទ ល់េនមូល ្ឋ នសុខភបិល CEmONC 
អំពជីំនញសេ្រងគ ះជីវតិែដលខ្វះខត  

1.5.1.5. បេងកើនចំនួនមូល ្ឋ នសុខភបិល CEmONC ែដលបនកំណត ់ែដលមន្រគូេពទយវះកត្់រគប់
្រគន ់(េវជជបណ្ឌិ តែដលមនសមតថភពស្រមលកូនេ យវះកត)់ នងិអនក កថ់ន សំណ្តំ /  គិ
នុប ្ឋ ក កថ់ន សំណ្តំ  េដើមបផី្តល់េស មយួៃថង ២៤េម៉ង ៧ៃថងកនុងមយួសប្ត ហ៍ (24/7) និង
សមតថភពេដើមបបីញចូ លឈម (ជំនញសេ្រងគ ះជវីតិទី ៨ និងទី ៩)  
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1.5.2. កតប់នថយកង្វះខតេហ ្ឋ រចនសមពន័ធមូល ្ឋ ន ឱសថ និងបរកិខ រេនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល 
EmONC 
 

1.5.2.1. ដំេឡើងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ េ យែផ្អកេលើែផនករសកមមភពថន កេ់ខត្តែដលបនឯកភព ឆន ំ
២០១៦-២០២០  

1.5.2.2. េសនើសំុ/ទិញ និងដេំឡើងបរកិខ រេពទយ នងិសមភ រៈែដល្រតូវករ េ យែផ្អកេលើែផនករសកមមភព
ថន កេ់ខត្តែដលបនឯកភព ឆន ២ំ០១៦-២០២០  

1.5.2.3. ធនករផគតផ់គងជ់េទៀងទតនូ់វឱសថសេ្រងគ ះជីវតិស្រមបម់្ត យ និងទរក 
1.5.2.4. អភវិឌ /ព្រងឹងេដប៉ូឈម/ធនគរឈម 

 េសនើសំុ/ទិញ និងដេំឡើងបរកិខ រនិងសមភ រៈែដល្រតូវករស្រមបប់េងកើតេដប៉ូឈម/
ធនគរឈម 

 បេងកើត្រកុមអនកបរចិច គឈមែដលមន្របេភទ្រកុមឈមពិេសស (មតិ្ត peers) 
 

1.5.3. កតប់នថយករស្រមលកូនេ យវះកតែ់ដលមនិមនលកខខណ័្ឌ ត្រមូវ 
 

1.5.3.1. េរៀបចំ កែ់តង និងផ ព្វផ យ្របកសឬេសចក្តែីណន ំស្តីពីករេគរព មេហតុផលេវជជ
្រស្តស្រមបក់រស្រមលកូនេ យវះកត ់

1.5.3.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លកនុងចបបថ់មីស្តីពីករ្រគប្់រគង្រគះឹ ថ នែថទនំិងេស សុខភព នូវ៖ 
 បទបបញញត្តិែដលត្រមូវឱយ្រគឹះ ថ ន/េស ទងំអស់ អនុវត្ត មេគលនេយបយ 

េគលករណ៍ែណន ំនងិពិធី ររបស់្រកសួងសុខភបិល  
 ្របពន័ធស្រមប់ យករណ៍ជ្របច ំនិងករធនគុណភពរបស់្រគឹះ ថ នែថទសុំខ

ភពឯកជន 
1.5.3.3. ព្រងងឹករផ្តល់្របឹក អំពីករស្រមលកូនេ យវះកត ់េដើមបធីនថ ករ ស្រមលកូនេ យវះ

កត្់រតូវបនេធ្វើេឡើងេនេពល មនេហតុផលេវជជ ្រស្តែតប៉ុេ ្ណ ះ។  
 

1.5.4. អភវិឌ កមមវធិីសិក ស្រមបក់របណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នស្តីពីករ កថ់ន សំណ្តំ   
 

1.5.4.1. បេងកើត្រកុមសនូលេ្រកមនយក ្ឋ នធនធនមនុស  ឬសកលវទិយល័យវទិយ ្រស្តសុខភបិល 
េដើមបអីភវិឌ កមមវធិីសិក ស្រមបក់របណ្តុ ះប ្ត ល កថ់ន សំណ្តំ  

1.5.4.2. ផ្តល់កមមវធិីសិក កថ់ន សំណ្តំ េន មសកលវទិយល័យែដលមនករទទួល គ ល់ នងិ/ឬ
មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លថន កភ់ូមភិគ 
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1.5.5. បេងកើនចំនួនេវជជបណ្ឌិ តែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លជ្រគូេពទយវះកត ់(ែដលមនសមតថភព
េធ្វើករស្រមលកូនេ យវះកត)់ 
 

1.5.5.1. អភវិឌ កមមវធិីសិក អពំីករវះកតមូ់ល ្ឋ នស្រមបេ់វជជបណ្ឌិ ត 
1.5.5.2. កប់ញចូ លកមមវធិីសិក េន មសកលវទិយល័យមយួចំនួន  
1.5.5.3. ត្រមូវឱយេវជជបណ្ឌិ តកនុងវស័ិយ ធរណៈែដលបនទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លជ្រគូេពទយវះកត ់េន

េធ្វើករកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈែដលបនចត់ ងំរយៈេពលយ៉ងតចិ ៥ ឆន ។ំ  
 

1.5.6. ែកលម្អកំណត្់រ  និងករ យករណ៍អំពីផលវបិកែផនកសមភព និងករណីទរកេទើបនឹងេកើតេនកនុង
្រគបម់ូល ្ឋ នសុខភបិល 

1.5.6.1. េ្របើ្របស់ករណី ្ល បម់ /េហៀបនឹង ្ល ប ់(near-miss cases) េដើមបបីេងកើតេស រយី៉ូ
ស្រមបប់ង្វឹក េដើមបេីធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករកត្់រ និង យករណ៍េន មកែន្លង ផ្តល់េស សុ
ខភបិល។  

 
1.6. ព្រងឹងេស ែថទេំ្រកយស្រមល  

1.6.1. បេងកើនករ្រគបដណ្ត ប ់និងគុណភពៃនករែថទេំ្រកយស្រមល 
1.6.1.1. ព្រងងឹករអនុវត្តកញចបេ់ស ែថទេំ្រកយស្រមលេពញេលញ (FULL PNC) (ករមកជួយ  ៤ 

ដង េ យចបេ់ផ្តើមពីករពិនតិយែថទេំ្រកយស្រមលេលើកទីមយួមុនេចញពីេពទយស្រមបទ់ងំ
ម្ត យ នងិទរក រមួទងំ របំបន៉ម្ីរកូ រជតិេ្រកយេពលស្រមល និងករទម្ល ក្់រពូន នងិ
ករពិនិតយ ងកយរបស់ទរកេទើបនឹងេកើត រកេមើលភពពិករ និង/ឬបញ្ហ មនិ្រគបល់កខណៈពី
កំេណើ ត) 

1.6.1.2. ព្រងងឹ រៈសំខនៃ់នករពិនិតយែថទេំ្រកយស្រមល ៤ ដង ស្រមបទ់ងំម្ត យ និងទរក។  
1.6.1.3. េធ្វើករចុះពិនិតយែថទេំ្រកយស្រមល មផទះ កនុងអំឡុងេពលចុះមូល ្ឋ ន និងេរៀបចំ/អនុវត្ត

យុទធ ្រស្តថមីៗ េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹង ករផ្តល់ និងករេ្របើ្របស់េស  PNC ជពេិសស 
េនកនុងតំបនែ់ដលេនមនដំេណើ រករយឺតយ៉វ និងកនុងចំេ ម្រកុម្របជជនែដលពិបកចូល
េទដល់ នងិែដលងយរងេ្រគះ។  

1.6.1.4. ែកលម្អករកំណតអ់ត្តសញញ ណ និងករបញជូ នស្រមបស់ញញ េ្រគះថន កៃ់នករមនជងំឺ និងករ
្ល បរ់បស់ទរកេទើបនឹងេកើត និងស្រមបប់ញ្ហ មនិ្រគបល់កខណៈពីកេំណើ ត។  

 
1.6.2. បេងកើនចំេណះដឹង និងត្រមូវករស្រមបក់រែថទេំ្រកយស្រមល 

1.6.2.1. ឆមប (ឬអនកផ្តល់េស ែថទសុំខភពេផ ងេទៀត) េដើមបផី្តល់្របកឹ មុនេពលេចញពីេពទយដល់្រស្តី 
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បុរស នងិ្រគួ រអំពី រៈសំខនៃ់នករមកទទួលករែថទេំ្រកយស្រមល ៤ ដង ស្រមប់
ទងំម្ត យ ទងំទរក។   

1.6.2.2. VHSG/CBD និងអនកផ ព្វផ យេស គពំរសុខភពសងគមថមីេដើមបបីេងកើនករយល់ដឹងអពំីករ
ែថទេំ្រកយស្រមលចំនួន ៤ដង ស្រមបទ់ងំម្ត យ និងកូន និងគ្ំរទ្រស្តី/ទរក េដើមបទីទួល
បនករែថទេំ្រកយស្រមល។   

 
1.7. ព្រងឹងេស រលូំតកូនេ យសុវតថភិព 

1.7.1. បេងកើនករ្រគបដណ្ត ប ់និងគុណភពៃនេស រលូំតកូណេ យសុវតថិភព  
1.7.1.1. យតៃម្ល និងដំេឡើងមូល ្ឋ នសុខភបិលែដលេឆ្លើយតប មលកខណវនិិចឆយ័ (រមួទងំ ករមន

សមភ រៈនងិបរកិខ រ្រគប្់រគន)់ នងិបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកបែនថម អពំីករែថទកំររលូំតកូន្រគប់
្រជុងេ្រជយ (CAC)។ 

1.7.1.2. េធ្វើករធនគុណភព និងករបង្វឹកជបន្តស្រមបមូ់ល ្ឋ នសុខភបិលទងំអស់ែដលអនុវត្ត 
CAC។ 

1.7.1.3. ព្រងកី និងព្រងឹង្រកុមធនគុណភព និងបង្វកឹេនថន កម់ូល ្ឋ នផទ ល់។  
1.7.1.4. ព្រងងឹករ្របមូលទិនននយ័ CAC ្របពន័ធកត្់រ  និង យករណ៍ និងេ្របើ្របស់ទិនននយ័ស្រមប់

េធ្វើករសេ្រមចចតិ្ត។ 
 

1.7.2. បេងកើនករផ្តល់េស  បេងកើនគុណភព នងិករ្រតួតពិនិតយ ម នេស ពនយរកំេណើ តេ្រកយេពល
រលូំតកូន (ភជ បេ់ទនឹងែផនកស្តីពីែផនករ្រគួ រខងេលើ)  

1.7.2.1. បេងកើនជំនញ្របកឹ  នងិសមតថភពរបស់អនកផ្តល់េស  CAC េដើមបផី្តល់េស ពនយរកំេណើ ត
េ្រកយេពលរលូំតកូន។   

1.7.2.2. ធនថ ផលិតផលមេធយបយពនយរកំេណើ ត មនេនកនុងបនទប ់CAC។  
1.7.2.3. េសនើសំុ កប់ញចូ លមេធយបយពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលរលូំត កនុង HIS និង CDHS (និង ក់

បញចូ លកនុងែផនកេផ ងេទៀត េ្រកមេគលបំណងទីបី)។ 
1.7.2.4. េសនើសំុអនុញញ តទូទតមូ់លនិធិសមធមសុ៌ខភពស្រមបម់េធយបយពនយរកំេណើ តេ្រកយេពល

រលូំតភ្ល មៗ ជេស េ យែឡកមយួ (និង កប់ញចូ លផងែដរ កនុងអន្ត គមនហិ៍រញញបបទន   
សុខភបិល េ្រកមេគលបំណងទីពីរ)។  
 

1.7.3. បេងកើនករផ្តល់េស រលូំតកូនេ យឱសថ េនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព ជដំ កក់លៗ 
1.7.3.1. ផ ព្វផ យរបកគំេហើញពគីេ្រមង កលបងកនុងេខត្តបតដ់ំបង និងេពធិ៍ ត ់និងឯកភពគន

េលើជំ នបនទ ប។់ 
1.7.3.2. ព្រងកីេស រលូំតកូនេ យេ្របើឱសថេនមណ្ឌ លសុខភព ែដលផ្តល់េស រលូំតកូនេ យេ្របើ
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ឧបករណ៍ និងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបំបន៉/ករបង្វកឹ ្របសិនេបើចបំច។់ 

 
1.7.4. បេងកើនករ្រគប្់រគង/ករ្រតួតពិនតិយេមើលករផ្តល់េស រលូំតកូនេ យេ្របើឱសថនិងឧបករណ៍េនកនុង

វស័ិយឯកជន 
1.7.4.1. េសនើសំុ កប់ញចូ លកនុងចបបថ់មីស្តីពីករ្រគប្់រគង្រគះឹ ថ នែថទនំិងេស សុខភព នូវ៖ 

 បទបបញញត្តិែដលត្រមូវឱយ្រគឹះ ថ ន/េស ទងំអស់ អនុវត្ត មេគលនេយបយ 
េគលករណ៍ែណន ំនងិពិធី ររបស់្រកសួងសុខភបិល។  

 ្របពន័ធស្រមប់ យករណ៍ជ្របច ំនិងករធនគុណភពរបស់្រគឹះ ថ នែថទសុំខ
ភពឯកជន។ 

 
1.7.5. កតប់នថយកររលូំតកូនែដលគម នសុវតថិភព និងដែដលៗ 

1.7.5.1. ផ ព្វផ យថ កររលូំតកូនគឺ្រសបចបប។់  
1.7.5.2. ផ ព្វផ យចបបស់្តីពីកររលូំតកូន។ 
1.7.5.3. បេងកើនចំេណះដឹង និងេធ្វើករផ ព្វផ យអំពីេ្រគះថន កៃ់នកររលូំតកូនែដលគម នសុវតថិភព និង

េ្រចើនដង នងិកែន្លងែដល្រតូវេទេដើមបទីទួលេស រលូំតកូន្របកបេ យសុវតថិភព។  
1.7.5.4. ផ ព្វផ យឱយបនសកមម អំពមីេធយបយពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលរលូំតកូន។  

 
1.8. ព្រងឹងពត័ម៌ន នងិេស សុខភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពស្រមបយុ់វវយ័ (AFRSH)  

1.8.1. បេងកើនករ្រគបដណ្ត ប ់និងគុណភពេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទមតិ្តភពយុវវយ័ (វស័ិយ   
ធរណៈ) 

1.8.1.1. ផ ព្វផ យេគលករណ៍ែណនថំមីស្តីពីេស  AFRSH ។ 
1.8.1.2. ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លស្រមប្់រគូបេងគ លថន កជ់តិ នងិថន កេ់ខត្ត អពំីេគលករណ៍

ែណនថំមីស្តីពីេស  AFRSH ។ 
1.8.1.3. េខត្ត និង្រសុក្របតិបត្តិ ្រតូវព្រងីកករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ថន កមូ់ល ្ឋ នសុខភបិល 
1.8.1.4. ្រតួតពិនិតយ ម នេមើលករព្រងកី និងករអនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
1.8.1.5. ធនករបង្វឹកជបន្ត និងករចុះអភបិលគ្ំរទ េដើមបធីនថេស  AFRSH ្រតូវបនផ្តល់្រសប

មេគលករណ៍ែណនជំតិ។ 
 

1.8.2. ព្រងីកភពជៃដគូវស័ិយ ធរណៈ-ឯកជន និងែកលម្អទំនកទំ់នង និងករស្រមបស្រមួលជមយួ
វស័ិយេផ ងេទៀត និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

 
1.8.2.1. បេងកើតទំនកទ់ំនងរ ងមូល ្ឋ នសុខភបិល េរៀន និងសហគមន។៍ 
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1.8.2.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈនិងឯកជន ែដលមនសមតថភពផ្តល់

ពត័ម៌ន នងិេស  AFRSH ្របកបេ យគុណភព (ឧទ. មូល ្ឋ នសុខភបិលរដ្ឋែដលបន
ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លអំពី AFRSH, RHAC, MSIC, Sun Quality Clinics) ជមូល ្ឋ ន
សុខភបិលចុះកិចចសនយ េ្រកមគេ្រមងធន ៉ បរ់ងសុខភពថមី ែដលជែផនកមយួៃនេប ជតិ
របបសន្តិសុខសងគម (NSSF) ។   

 
1.8.3. កែ់តងយុទធវធិថីមីៗ និងជំរុញភពជៃដគូវស័ិយ ធរណៈ-ឯកជន េដើមបផី្តល់េស  AFRSH ជ

ពិេសស េនកនុងតំបនែ់ដលេនមនដំេណើ រករយឺតយ៉វ និងដល់្រកុមេគលេ ជក់ ក ់(រមួទងំ 
អនកេធ្វើករកនុងេស កម ន្ត (EWs), កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ កមមករសំណង ់កមមករកសិកមម ជនជតិ
ភគតចិ នងិជនពិករ) 

 
1.8.3.1. អនកេធ្វើករកនុងេស កម ន្ត៖  

 ព្រងងឹ និងព្រងីកពត័ម៌ន និងេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ដល់អនក
េធ្វើករកនុងេស កម ន្ត។ 

 ព្រងងឹករអបរ់សុំខភព នងិករបញជូ នេទរកេស សុខភព។  
 

1.8.3.2. កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ/កមមករសំណង៖់   
 បញជបជ់ចុងេ្រកយ នងិគ្ំរទដល់ករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនរំបស់គិ ន ្ឋ ន

េនកែន្លងេធ្វើករ េ យសហករជមយួ្រកសួងករងរ នងិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
(MoLVT) 

 ព្រងងឹេស  និងសមតថភពរបស់បុគគលិកេន មគិ ន ្ឋ ន ជពេិសស ជំនញ  
ផ្តល់្របឹក  និងចេំណះដឹងរបស់មូល ្ឋ នសុខភបិលបែង្អក 

 បេងកើតទំនកទ់ំនង និង្របពន័ធបញជូ នរ ងគិ ន ្ឋ នេនកែន្លងេធ្វើករ និងមូល ្ឋ ន
សុខភបិលខងេ្រក រមួទងំមូល ្ឋ នសុខភបិលែដលបនចុះកិចចសនយេ្រកម
គេ្រមងធន ៉ បរ់ងសុខភពថម ីែដលជែផនកមយួៃន បសស។  

 
1.8.3.3. កមមករកសិកមមចំ ក្រសុក៖ 

 ព្រងងឹ និងព្រងីកពត័ម៌ននិងេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទដល់កមមករ
កសិកមមចំ ក្រសុក  

 ព្រងងឹករអបរ់សុំខភព នងិករបញជូ នេទរកេស សុខភព។ 
 

1.8.3.4. ជនជតិភគតិច៖  
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 ព្រងងឹនិងព្រងីកពត័ម៌ន និងេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទដល់ជន

ជតិភគតិច  
 ផ ព្វផ យដល់អនកផ្តល់េស សុខភព េដើមបឱីយពួកេគ ចផ្តល់េស កនែ់ត ច

ទទួលយកបនែថមេទៀត។  
 

1.8.3.5. ជនពិករ 
 ផ្តល់ពត័ម៌ន និងេស  AFRSH េន មទកីែន្លងែដលជនពិករ ចចូលេទេ្របើ

្របស់បន 
 បេងកើតទំនកទ់ំនង និងករ្រប្រស័យទកទ់ងរ ងអងគករជនពិករ និងអនកផ្តល់េស  

AFRSH  
 ព្រងងឹករអបរ់ ំAFRSH ស្រមបជ់នពិករ មរយៈយុទធវធិមីតិ្តអបរ់មំតិ្ត/ជនគំរូ។ 

ករេធ្វើែបបេនះនឹងជួយ ជនពិករ ផ្តល់ជគំរូល្អដល់មតិ្តរបស់ពកួេគ និងេដើមបតីទល់
ជមយួករយល់្រចឡំទូេទអំពតី្រមូវករនិងសិទធិសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវ
េភទរបស់ជនពិករ។  

 
1.8.4. កតប់នថយករមនៃផទេពះមនិទន្់រគបក់រ៖  

 
1.8.4.1. បន្តព្រងីកករអបរ់អំំពជីីវតិផ្លូវេភទ្រគប្់រជុងេ្រជយ មរយៈ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន នងិកី  

(MoEYS) ។   
1.8.4.2. ជំរុញករពនយរេពលមនកូន នងិករពនយរកំេណើ ត (ជពិេសសេនកនុងតំបនភ់គខងេជើង និង

ឦ នៃន្របេទស)  
1.8.4.3. េធ្វើករសិក ្រ វ្រជវបែនថមេទៀត េដើមបយីល់ដឹងកនែ់តចបស់អំពីក ្ត ជំរុញៃនករមនៃផទ

េពះមនិទន្់រគបក់រ និងឧបសគគចំេពះយុវវយ័កនុងករទទួលបនពត័ម៌ន និងេស សុខភព
បន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ។ េ្របើលទធផលពីករសិក េនះេដើមបី កែ់តងអន្ត គមន ៍និង 
BCC។ ( កប់ញចូ លផងែដរកនុងែផនកស្តីពីករ្រ វ្រជវ្របតបិត្តិខងេ្រកម)  
 

1.9. ព្រងឹងេស េ គ្រស្តី 
1.9.1. បេងកើនករ្រគបដ់ណ្ត ប ់និងគុណភពៃនេស បងក រ ពិនតិយរក និងពយបលជំងមឺ រកីមតស់បូន 

 
1.9.1.1. កឱ់យអនុវត្ត និងព្រងីកកមមវធីិផ្តល់ថន បំងក រ HPV េ យមនករគ្ំរទព ីGAVI 
1.9.1.2. បញចបជ់ចុងេ្រកយ ផ ព្វផ យ និង្រតួតពិនិតយ ម នេមើលករអនុវត្តែផនករសកមមភពជតិ

ស្រមបប់ងក រ និងពយបលជំងឺម រកីមតស់បូន។  
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1.9.1.3. ែផ្អកេលើលទធផលៃនគេ្រមងពិនិតយ និងពយបល កលបងែដលមន្រ ប ់ព្រងីកេស ពិនិតយ

េន មមណ្ឌ លសុខភព និងមនទីរេពទយបែង្អក/េខត្ត និងករពយបលេ យ cryotherapy េន
មនទរីេពទយបែង្អក/េខត្ត 

1.9.1.4. ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធស្រមបក់រពយបលេ យ cryotherapy ។  
1.9.1.5. កប់ញចូ លករពិនតិយ្រ វ្រជវរកជំងឺម រកីមតស់បូន ជែផនកមយួៃនករពនិិតយេ គ្រស្តី និង

ករ កក់ងកនុងសបូន (IUD) ។   
1.9.1.6. ផ ព្វផ យពី រៈសំខនៃ់នករពិនិតយរកជងំឺម រកីមតស់បូន មរយៈ CBDs, VHSGs នងិ

អនកផ ព្វផ យអពំីករគពំរសុខភពសងគម។ 
1.9.2. ផ ព្វផ យចបបថ់មីស្តីពីករបរចិច គ និងករប្តូរសី ងគ និង្របកសរបស់្រកសួងសុខភបិលស្តីពីករពរ

េពះជំនួស (surrogacy) 
 

1.10. ព្រងងឹេស សុខភពែដលទកទ់ងនងឹ GBV/VAW 
1.10.1. ព្រងីកេគលករណ៍ែណនថំមី េសៀវេភមគគុេទទសកគ៍្លីនិក កញចបប់ណ្តុ ះប ្ត ល នងិករ ម នបន្ត

េ្រកយេពលបណ្តុ ះប ្ត ល 
 

1.10.2. ធនភពជឯកជន នងិភពសមង តស់្រមបជ់នរងេ្រគះ VAW េនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល 
 

1.10.3. ព្រងឹងកិចចសហករពហុវស័ិយស្រមប ់VAW មរយៈគណៈកមម ធិករថន កជ់តិ េខត្ត ្រសុក នងិឃំុ 
 
1.10.3.1. កប់ញចូ ល GBV/VAW កនុងករពិភក កនុងកិចច្របជំុរបស់គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខ

ភព (HCMC) មនទីរេពទយបែង្អក និង្រសុក្របតិបត្តិ។ 
1.10.3.2. កប់ញចូ លថវកិកនុងែផនករវនិិេយគឃំុ (CIP) ស្រមបក់រផ្តល់េស  GBV/VAW និងករបញជូ ន។ 
1.10.3.3. ធនករកំណតរ់កករណី GBV/VAW េ យរហ័ស/ទនេ់ពលេវ ។ 
1.10.3.4. ព្រងងឹប ្ត ញ/្របពន័ធបញជូ នពហុវស័ិយេន្រគបក់្រមតិថន ក។់  
 

1.10.4. ែកលម្អកររក កំណត្់រ ស្រមប ់GBV/VAW 
 
1.10.4.1. េសនើសំុបំែបកករណី GBV/VAW េចញព្ីរបេភទរបសួរមួេនកនុង HIS នងិបំែបក ម យុ េភទ និង

ពិករភព េបើ ចេធ្វើបន ( កប់ញចូ លផងែដរកនុងែផនកេផ ងេទៀតេ្រកមេគលបំណងទីប)ី 
េគលបណំងទ ី២៖ បេងកើនករទទួលបនេ យសមធម ៌នងិគុណភពៃនេស សុខភពបន្តពូជនងិសុខភពផ្លូវេភទ 
មរយៈករបេងកើនធនធនហិរញញ វតថុ នងិមនុស ។ 

2.1. ព្រងីក្របពន័ធគពំរសុខភពសងគម រមួបញចូលទងំមូលនធិិសមធមសុ៌ខភព ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើកញចបេ់ស
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សុខភពបន្តពូជនងិសុខភពផ្លូវេភទេពញេលញ។ 

2.1.1. េសនើសំុករ្រគបដណ្ត បអ់នក្រក្ីរក ១០០% េ យមូលនធិិសមធមសុ៌ខភព និងករ្រគបដណ្ត បេ់លើកមម
ករៃនវស័ិយេសដ្ឋកចិចកនុង្របពន័ធ/ម្រន្តី ជករសីុវលិ េ យគេ្រមងធន ៉ បរ់ងសុខភព ៃន បសស 
ែដលមនកញចបភ់គផល/្របពន័ធបង្់របក ់ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើកញចបេ់ស សុខភពបន្តពូជនិងសុខ
ភពផ្លូវេភទេពញេលញេន្រគបក់្រមតិថន កៃ់នករែថទ ំែដលមនករផ្តល់េស  (រមួបញចូ លទងំ ករ
ែថទេំ្រកយស្រមលមុនេចញពីេពទយ េស មេធយបយពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលស្រមលនិង
េ្រកយេពលរលូំតភ្ល ម ករែថទកំររលូំតកូន្រគប្់រជុងេ្រជយ និងជំងឺម រកី។) 

 
2.1.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈនិងឯកជនែដលមនសមតថភពផ្តល់ពត័ម៌ន 

និងេស  AFRSH ្របកបេ យគុណភព (ឧទ. មូល ្ឋ នសុខភបិលរដ្ឋែដលបនទទួលករប
ណ្តុ ះប ្ត លអំពី AFRSH, RHAC, MSIC, Sun Quality Clinics) ជមូល ្ឋ នសុខភបិលចុះ
កិចចសនយ េ្រកមគេ្រមងធន ៉ បរ់ងសុខភពថមី ែដលជែផនកមយួៃនេប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម 
(បសស)។  

 
2.1.3. េសនើសំុ កប់ញចូ លេទកនុងតួនទីរបស់អនកផ ព្វផ យថមីៃនេស គពំរសុខភពសងគម (អតតីអនក

ផ ព្វផ យមូលនិធិសមធមសុ៌ខភព) នូវភរកិចចផ ព្វផ យអពំីអតថ្របេយជនរ៍បស់គេ្រមងគពំរ
សុខភពសងគម និងករទទួលបនេស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ្របកបេ យគុណភព 
ទងំេនកនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈនងិឯកជន។  

 
2.1.3.1. យកចតិ្តទុក កជ់ពិេសសេទេលើករផ ព្វផ យអំពីអតថ្របេយជន ៍និងករទទួលបនេស របស់

្រកុមែដលងយរងេ្រគះ (ជនជតិភគតិច ជនចំ ក្រសុក កមមករេ ងច្រក ជនពិករ ។ល។) 
 

2.1.4. េសនើសំុ្របពន័ធទូទតស់ងរបស់មូលនិធសិមធមសុ៌ខភព េដើមបអីនុញញ តឱយេធ្វើករទូទតស់ង៖  
2.1.4.1. ចំ យេលើេស ពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលស្រមលនិងេ្រកយេពលរលូំតភ្ល មៗ ជេស

េ យែឡក (ករទូទតស់ងស្រមបក់រស្រមលកូន ឬកររលូំតកូន + ករទូទតស់ងស្រមប់
ករផ្តល់េស ពនយរកេំណើ តភ្ល មៗ (ឧទ. ករ កក់ងកនុងសបូន) 

2.1.4.2. ករទូទតស់ងស្រមបក់រែថទេំ្រកយស្រមលមុនេពលេចញពីេពទយ ជេស េ យែឡកមយួ 
(ករទូទតស់ងស្រមបក់រស្រមល + ករទូទតស់ងស្រមបក់រែថទេំ្រកយស្រមល); ករ
ទូទតស់ងស្រមបក់រែថទេំ្រកយស្រមល គរួេធ្វើេឡើងែត្របសិនេបើេស េនះផ្តល់ជូន ទងំ 
ម្ត យ នងិកូន។    

2.1.4.3. ករទូទតស់ងស្រមបក់រែថទេំ្រកយស្រមលេ្រកយេពលេចញពីេពទយស្រមបម់្ត យនិង
ទរក ជេស េ យែឡកមយួ (ករទូទតស់ងស្រមបក់រែថទេំ្រកយស្រមលស្រមបម់្ត យ 
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+ ករទូទតស់ងស្រមបក់រែថទទំរក); ករទូទតស់ងស្រមបក់រែថទេំ្រកយស្រមល គួរ
េធ្វើេឡើងែត្របសិនេបើេស េនះផ្តល់ជូន ទងំ ម្ត យ និងកូន។    

2.1.4.4. ករទូទតស់ងស្រមបក់រចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រស្រមបអ់នកជំងឺ្រកី្រក (ែដលមនបណ័្ណ ្រកី
្រក) ែដលែស្វងរកេស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទេនមណ្ឌ លសុខភព (កដូ៏ចជ 
េនមនទរីេពទយបែង្អក)។  

 
2.1.5. េសនើសំុេរៀបចនិំងផ ព្វផ យ្របកស ឬេសចក្តីែណនែំដលបញជ កថ់ េស រលូំតកូនេ យសុវតថិភព 

(CAC) (និងករពិនិតយរកជំងឺម រមីតស់បូន នងិករពយបលេ យ cryotherapy) ្រតូវបន
អនុញញ តឱយេសនើសំុទូទត ់និងសងេ្រកមគេ្រមងមូលនិធិសមធមសុ៌ខភព។ 

 
2.2. បេងកើនថវកិរដ្ឋស្រមបេ់ស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ 

2.2.1. េសនើសំុបេងកើនករចំ យថវកិរដ្ឋេលើវស័ិយសុខភបិល ស្រមបសុ់ខភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវេភទ 
(រមួបញចូ លទងំលទធកមមផលិតពនយរកំេណើ ត ថវកិរដ្ឋជ្របច ំនិងកញចបថ់វកិស្រមបផ់្តល់េស ) 

 
2.2.1.1. ក ងសមតថភពរបស់បុគគលិកមូល ្ឋ នសុខភបិលអំពកីរ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ  
2.2.1.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លសកមមភពទងំ យខងេ្រកមេនះកនុងែផនករវនិិេយគឃំុ (CIP): 

 សកមមភពរបស់ HCMC និង VHSG (រមួបញចូ លទងំ សកមមភពចុះមូល ្ឋ នែដល
ទកទ់ងនឹង RSH, GBV/VAW, AFRSH, ។ល។) 

 សកមមភព AFRSH  
 ករផ្តល់េស  GBV/VAW និងករបញជូ ន 

2.2.1.3. រក ករគ្ំរទស្រមប្់របកេ់លើកទកឹចិត្តឆមប (្របកេ់លើកទកឹចតិ្តស្រមបឆ់មបែដលអនុវត្តករ
ស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភបិល) 

2.2.1.4. េសនើសំុបេងកើនថវកិរដ្ឋស្រមបស់មភ រៈអបរ់សុំខភព /សកមមភព BCC ស្រមប ់RSH, FP, 
GBV/VAW, AFRSH, រូបតថមភ ។ល។  
 

2.3. េលើកកមពស់សមតថភពជំនញ នងិករផគតផ់គងឆ់មប 
2.3.1. ករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន៖  

 
2.3.1.1. េធ្វើបចចុបបននភពកមមវធិីសិក មូល ្ឋ នស្រមបឆ់មប ព្រងឹងករបណ្តុ ះប ្ត លអនុវត្តជកែ់ស្តង

ស្រមបន់ិស តិឆមប និងព្រងីកកមមវធិី្រគូកមមសិក ។  
 ធនថ េស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទទងំអស់ (រមួទងំ EmONC, 

AFRSH, GBV/VAW, ជំងឺម រកីមតស់បូន កររលូំតកូន ករពិនិតយទរកេទើប
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នឹងេកើតរកេមើលបញ្ហ មនិ្រគបល់កខណៈពីកំេណើ ត ។ល។) នងិសិទធិសុខភពបន្តពូជ
និងសុខភពផ្លូវេភទ នងិករយល់ដឹងពីសងគមវបបធម ៌ (ឧទ. េយនឌរ័ ពិករភព 
ជនជតិភគតិច និងយុវវយ័ ។ល។) ្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងកមមវធិីសិក មូល ្ឋ ន 

2.3.1.2. ផ្តល់ ទិភពេលើករចុះេឈម ះចូលេរៀនកនុងករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន ស្រមបសិ់ស មកពមូីល
្ឋ នផទ ល់ ជពិេសស អនកែដលមកពីតំបនែ់ដលមណ្ឌ លសុខភពមនិទនម់នឆមប្រគប្់រគន។់ 

2.3.1.3. សនិទនកមមវគគបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នឆមបែដលមន្រ ប។់  
2.3.1.4. េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិេលើវគគសិក ថន កប់រញិញ ប្រតរង និងថន កប់រញិញ ប្រត។  
2.3.1.5. េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិេលើករងរឆមប។  
2.3.1.6. អភវិឌ គន្លងអបរ់ឆំមប។  
2.3.1.7. អភវិឌ ្រកបខណ័្ឌ ្រគប្់រគងករអបរ់ឆំមប។ 

 
2.3.2. ករបណ្តុ ះប ្ត លបន្ត៖   

 

2.3.2.1. ព្រងងឹជំនញបេចចកេទសឆមប នងិករយល់ដឹងពីសងគមវបបធម ៌ មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត លេ យ
ែផ្អកេលើសមតថភពជំនញ ករចុះអភបិលគ្ំរទ និង មរយៈករព្រងកីឱកសស្រមបក់រអនុវត្ត
ផទ ល់ នងិករបង្វកឹេននឹងកែន្លងេធ្វើករ។ 

 បេងកើតមនទរីពេិ ធនជ៍ំនញេនមនទីរេពទយបែង្អក CPA3។  
 ប្តូរេវនអនកផ្តល់េស  ពីមូល ្ឋ នសុខភបិលែដលមនបនទុកករណីទប េទកនមូ់ល

្ឋ នសុខភបិលែដលមនបនទុកករណីខពស់។ 
 បេងកើនសមតថភព នងិឱកសអភវិឌ នវ៍ជិជ ជីវៈស្រមប្់រគូបេងគ ល/អនកអភបិលថន កេ់ខត្ត 

និង្រគូបង្វឹក។ 
2.3.2.2. ព្រងងឹកិចច្របជុ្ំរបច្ំរតីមសរបស់្រកុមសមពន័ធស្រមបស្រមួលឆមប (MCAT)  

 េ្របើ្របស់កិចច្របជំុ MCAT េដើមបផី្តល់បចចុបបននភពដល់ឆមបអំពពីិធី រ េគលករណ៍
ែណន ំ្របកសថមី  ៗករយល់ដឹងពីសងគមវបបធម ៌។ល។  

 ជំរុញករចូលរមួរបស់េវជជបណ្ឌិ ត នងិឆមបពីមនទីរេពទយបែង្អក េនកនុងវគគ MCAT េដើមបី
បំភ្លបឺញ្ហ នន ទកទ់ងនងឹករស្រមលែដលមនផលវបិក នងិេដើមបផី្តល់ពត័ម៌ន្រត
ឡបអ់ពីំករណី    បញជូ ន។   

 
 

2.3.3. ករ្រគប្់រគង និងករេចញ ជញ បណ័្ណ ៖ ព្រងឹង្របពន័ធចុះបញជ ី េចញ ជញ បណ័្ណ  និងេចញ ជញ បណ័្ណ
ជថមី 

2.3.3.1. បញចបជ់ចុងេ្រកយ នងិអនុវត្តចបបថ់មីស្តីពីករ្រគប្់រគងអនក្របកបវជិជ ជីវៈសុខភបិល។ 
2.3.4. ករផគតផ់គង៖់ បេងកើនចនួំនឆមបមធយមេនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព 
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2.3.4.1. ករេ្រជើសេរ ើស្រកបខណ័្ឌ ឆមបមធយមស្រមបម់ណ្ឌ លសុខភព។  
2.3.4.2. ែស្វងរកជេ្រមើសននស្រមបចុ់ះកចិចសនយជមយួឆមបមធយមេនថន កម់ណ្ឌ លសុខភព និង/ឬ

ដំេឡើងឆមបបឋមេទជឆមបមធយម។ 
2.3.4.3. េសនើសំុ្របកឧ់បតថមភសម្រសបស្រមបឆ់មបមធយម ែដលេធ្វើករកនុងតបំន់ ច្់រសយល។ 

 
េគលបណំងទ៣ី៖ បេងកើនករទទលួបនេ យសមធម ៌នងិគុណភពៃនេស សុខភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវេភទ 
មរយៈករព្រងងឹ្របពន័ធពត័ម៌នសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ។ 

3.1. ព្រងឹង្របពន័ធ្រ វ្រជវមរណភពម  នងិករេឆ្លើយតប (MDSR)  
3.1.1. ព្រងឹងសមតថភពរបស់គណៈកមម ធិករ្រ វ្រជវមរណភពម ថន កជ់តិ េដើមបគី្ំរទដល់ករ

្រ វ្រជវមរណភពម េនកនុងមនទរីេពទយជតិ និងេខត្ត 
3.1.1.1. េរៀបចំកិចច្របជុំ្របច្ំរតីមសរបស់គណៈកមម ធិករ្រ ្រជវមរណភពម ថន កជ់តិ េដើមប ី   

ពិនតិយេមើលរបយករណ៍មរណភពម  ពគីណៈកមម ធិករថន កេ់ខត្ត និងមនទីរេពទយជតិ និង 
ផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប។់  

3.1.1.2. ្រតួតពិនិតយ ម ន នងិផ្តល់ករបង្វឹកអនុវត្តជកែ់ស្តងដល់គណៈកមម ធិករ្រ វ្រជវ     
មរណភពម ថន កេ់ខត្ត និងមនទីរេពទយជត។ិ  

 េ្របើ្របស់ពត័ម៌នពីករ្រ វ្រជវមរណភពម កន្លងមក េដើមបបីេងកើតេស រយី៉ូ
ករណី ែដល ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបក់របង្វកឹេននឹងកែន្លងផទ ល់។  

3.1.1.3. េរៀបចំ និងផ ព្វផ យេសចក្តីែណន/ំបទបញជ  ដល់មូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈ/ឯកជន 
អំពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមបក់រ្រជវ្រជវមរណភពម  នងិរបយករណ៍។  

3.1.1.4. ផ្តល់ករែណនអំំពីករអេងកត្រ វ្រជវមរណភព េនទូទងំេខត្ត និងមនទីរេពទយជតិ 
3.1.1.5. ្រតួតពិនិតយ ម នេមើលករអនុវត្តអនុ សន ៍ មរយៈកចិច្របជុំគណៈកមម ធិករ MDA ថន ក់

េខត្ត និងជតិ និងកិចច្របជុំ្របចឆំន ។ំ  
 

3.1.2. បេងកើនសមតថភព និងថវកិស្រមប ់MDSR ជពេិសស េនថន កេ់ខត្ត និង្រសុក 
3.1.2.1. ព្រងងឹសមតថភពរបស់ថន កេ់ខត្ត/្រសុក េដើមបបីេងកើត និងអនុវត្តអនុ សន ៍ 
3.1.2.2. បេងកើនករចូលរមួរបស់អនកជំនញបេចចកេទសថន កេ់ខត្ត 

 
3.1.3. ែកលម្អទំនកទ់នំងេទនងឹ្របពន័ធចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន  

3.1.3.1. ែកលម្អទំនកទ់ងំរ ងមណ្ឌ លសុខភព និង ឃុំ ែដលមណ្ឌ លសុខភពសថិតេនកនុងឃំុេនះ។ 
 

3.1.4. ពិចរ កឱ់យអនុវត្តករអេងកត្រ វ្រជវករណីេហៀបនឹង ្ល ប ់(near misses)  
3.1.4.1. េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិេលើទ្រមង ់MDA ស្រមបក់រណីេហៀបនងឹ ្ល ប ់(near misses) និងេ្របើ

លទធផលពីករពិនិតយេឡើងវញិេនះេដើមបផី្តល់ពត័ម៌ន្រតឡបក់នុងកិចច្របជុំ MCAT និងេដើមបី
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ែផនកអន្ត គមនគ៍ន្លះឹ 
បេងកើតករណីសិក ស្រមបក់របង្វកឹ។   

 

3.2. កឱ់យអនុវត្តករពិនតិយ /ករ្រ វ្រជវមរណភពទរកេទើបនងឹេកើត 
 

3.2.1.  អភវិឌ ្របពន័ធពិនិតយេឡើងវញិ/្រ វ្រជវករ ្ល បរ់បស់ទរកេទើបនងឹេកើតេនកមពុជ មរយៈករ
ស្រមប និងបរបិទនីយកមមេគលករណ៍ែណនថំមីរបស់ WHO។ 
 

3.2.2. កប់ញចូ ល/ភជ ប្់របពន័ធ្រ វ្រជវមរណភពជុំវញិកំេណើ ត ជមយួ្របពន័ធ MDSR 
 

3.3. េធ្វើករសិក ្រ វ្រជវ្របតិបត្ត ិ
3.3.1. េធ្វើករសិក កលបង និង/ឬេរៀបចំករសិក ្រ វ្រជវ។ ្របធនបទៃនករ្រ វ្រជវជ ទិភព រមួ

មន៖  
 ករមនៃផទេពះេនវយ័េកមង – ក ្ត ជរុំញៃនករមនៃផទេពះមនិទន្់រគបក់រ និង

ឧបសគគចេំពះយុវវយ័កនុងករទទួលបនពត័ម៌ននងិេស សុខភពបន្តពូជនិងសុខភព
ផ្លូវេភទ 

 មេធយបយពនយរកំេណើ តបុ ណ- ក ្ត ជរុំញ និងរេបៀបកតប់នថយ។ 
 

3.4. េផ ងេទៀត 
3.4.1. េសនើសំុបំែបកករណី GBV/VAW េចញព្ីរបេភទរបសួជរមួេនកនុង HIS នងិបំែបក ម យុ េភទ នងិ

ពិករភព េបើ ចេធ្វើបន ( កប់ញចូ លផងែដរកនុងែផនកស្តីពី GBV/VAW េ្រកមេគលបំណងទីមយួ)  
 

3.4.2. េសនើសំុ កប់ញចូ លមេធយបយពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលរលូំត េទកនុង HIS និង CDHS ( ក់
បញចូ លផងែដរកនុងែផនកស្តីពីករពនយរកំេណើ តេ្រកយេពលរលូំតកូន េ្រកមេគលបំណងទីមយួ)។ 

 

3.4.3. េសនើសំុបំែបកទិនននយ័អនកេរៀបកររចួ និងមនិទនេ់រៀបករ កក់នុង្រកុម យុ ១៥-១៩ ឆន  ំនិង ១៩-២៤ ឆន ។ំ 
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ឧបសមព័នធ៣៖ កញចប់េស ែថទំ រវន្តសខុភពបន្តពូជនិងសខុភពផ្លូវេភទ 
ARSH Services 

 Availability of AFRSH essential service package  

 

Family Planning Services 

 Counselling on methods 

 Availability of oral contraceptives 

 Availability of three‐monthly injectables 

 Availability of implant services 

 Availability of emergency contraception 

 Availability of IUD services 

 Availability of condoms for dual protection 

 Availability of voluntary surgical contraception (male 

and female) 

 

RTI Care 

 Condoms 

 Diagnosis and treatment of RTIs (including STIs) 

 Primary prevention for HIV 

 Availability of VCCT for HIV 

 

Antenatal Care 

 At least four visits  

 Access pregnancy status (both mother and fetus) 

o Check for danger signs and management such as pre‐

term labour, anaemia, vaginal bleeding, fever, fetal 

movement, hypertensive disorders… 

 Detection and treatment of malaria and tuberculosis 

 Screening and treatment of syphilis 

 VCCT for HIV  

 Availability of PMTCT 

 Tetanus immunization 

 Provision of iron/folate and mebendazole 

 Mother class/counseling (e.g. nutrition, recognition of 

complications/danger signs, family planning) 

 Birth preparedness (birth/emergency plan in Mother’s 

Health Record) 

 Availability of EmONC (e.g. referral system, surgery) 

 Availability of CEmONC 

 

Delivery Care 

 Universal precautions (access to clean delivery) 

 Availability of Midwife‐TBA alliance 

 Assessment and care during labour and delivery 

 Use of skilled birth attendant at delivery 

 Availability of PMTCT 

 Use of partograph 

 Active management of third stage of labour 

 Routine placenta examination 

 Immediate newborn care 

 Availability of parenteral anticonvulsants for pre‐

eclampsia/eclampsia 

 Availability of oral and parenteral antibiotics 

 Availability of EmONC (e.g. PPH, referral system, 

surgery)  

Neonatal Care

 Thermal management 

 Availability of neonatal resuscitation 

 ‘Kangaroo Mother Care’ for high‐risk neonates 

 Promotion of immediate exclusive breastfeeding 

 Care of the umbilical cord 

 Early detection and management of infections and jaundice 

 Availability of PMTCT 

 Counselling (e.g. nutrition, exclusive breastfeeding, recognition 

of danger signs, early child development) 

 

Postnatal Care 

 Assessment and care of the postpartum woman (up to 6 weeks) 

and her newborn 

 Response to observed signs and volunteered problems  

 Early detection and management of puerperal complications 

(e.g. bleeding, involuted uterus) 

 Birth spacing plan and service provision 

 Iron/folate supplementation 

 Vitamin A supplementation 

 Detection and treatment of anaemia 

 Detection and treatment of malaria 

 Tetanus immunization (if not done at ANC) 

 Screening for syphilis (if not done at ANC) 

 Provision of mebendazole (if due) 

 VCCT for HIV (if not done at ANC) 

 Counselling (e.g. hygiene, nutrition, birth spacing, recognition of 

danger signs, emergency preparation, and routine and follow – 

up visit) 

 Availability of EmONC (e.g. referral system, surgery) 

 Danger signs to the newborn prior to discharge 

 Care of the newborn to all babies until discharge 

 Identification of newborn problem needing special 

management 

 

Reducing Unsafe Abortion (CAC and PAC) 

 Medical abortion at appropriate levels  

 Manual vacuum aspiration at appropriate HC level 

 Prevention and management of complications (e.g. injury, 

infection, shock, haemorrhage) 

 Birth spacing plan and service provision 

 Counselling  (e.g. pre‐abortion, family planning, self‐care, 

recognition of danger signs, prevention of STI/HIV transmission)

 EmONC (e.g. referral system, surgery) 

 

Cancers, Subfertility, Peri/Postmenopausal Services 

 Counselling and basic screening and treatment (e.g. breast self‐

exams, lifestyle, VIA, HPV vaccine, nutrition, BCC) and referral 

 

Gender Equity 

 Identification, treatment, and referral for VAW survivors 

 Access to post‐exposure prophylaxis for rape survivors 

 Counselling (e.g. gender equity, VAW, male involvement) 

 Advocacy (e.g. gender equity, VAW, male involvement, 

partnership, cooperation, and responsibilities in RSH) 


