


រូបភពគំរបមុខ

េវជជបណ្ឌិ ត ែកវ េម៉ (៤៩ឆន )ំ េវជជបណ្ឌិ ត ែកវ េម៉ (៤៩ឆន )ំ េរៀនវជិជ េពទយេន្របេទសកមពុជ និងបេ្រមីករជេវជជបណ្ឌិ ត 
ជង២០ឆន មំកេហយី ។ គត់ជ្រគូេពទយែផនកែថទ្ំរស្ដីមនៃផទេពះ េ យ រគត់ចង់ែថទំ
្រស្ដីមនៃផទេពះឱយមនសុខភពកន់ែត្របេសីរេឡងី ។

នុត ៉ នេ់ធឿន (៣២ឆន )ំនុត ៉ នេ់ធឿន (៣២ឆន )ំ ជអនកពិេ្រគះជំងឺេនក្លីនិកែដលេវជជបណ្ឌិ ត ែកវ េម៉េធ្វីករ ។ 
េ ក្រសី ៉ ន់េធឿន មនកូន២នក់ និងកំពុងមនៃផទេពះកូនទី៣ ។ គត់មកក្លីនិកៃថងេនះ 
េដីមបពិីនិតយៃផទេពះ ។
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បរិបទេគាលនេយាបាយ
យុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភិបលេនកមពុជ្រតូវបនបេងកីត េដីមបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ 

ថ នភពសុខភពម  និងទរក និងព្រងីកសិទធិទទួលបនេស ែថទសុំខភព ជពិេសស 
កនុងចំេ ម្របជជន្រកី្រក និង្របជជនងយរងេ្រគះបំផុត មរយៈេគលនេយបយ 
មូលនិធិសមធម៌សុខភិបល និងេស េគលេ ល្អ្របេសីរស្រមប់្រស្តែីដល្រតូវករេស  
សុខភពបន្តពូជ។

យុទធ ្រស្តជតិទីពីរ ស្រមប់សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០១៣- 
២០១៦ ្រតូវបនបេងកីតេឡងី្រសប មករែណនពីំលទធភពទទួលបនេស សុខភិបល 
្របកបេ យសមធម៌ និងេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករេយនឌ័រ ស្រមប់្របជជនកមពុជ្រគប់រូប។ 

េគលបំណងទងំបីៃនយុទធ ្រស្តេនះ គឺសំេ បេងកីនេស សុខភពបន្តពូជ និង 
សុខភព ផ្លូវេភទ មរយៈករព្រងឹងដំេណីរករផ្ដល់ និង្រគប់្រគងេស  និងេធ្វីឱយ្របេសីរ 
េឡងី នូវករ្រគប់្រគងព័ត៌មនស្ដីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ែដលជែផនកមួយ
ៃនករព្រងឹង្របព័នធព័ត៌មនសុខភិបល។

េយនឌរ័ និងសុខភព

ជំពូកទី ៥ 

សុខភាព
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របកគំេហើញ
ករែថទសុំខភពេឆ្លយតបនឹងេយនឌរ័ និងយុទធ ្រស្ត

បទ ្ឋ ន និងតួនទីេយនឌ័រេនកនុងសងគម មនឥទធិពលខុសគន េលី្រស្ត ី
និងបុរស េកមង្រសីនិងេកមង្របុស ចំេពះលទធភពែស្វងរកេស សុខភព 
មេធយបយៃនករផ្តល់ និងករទទួលេស សុខភព ែដលេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវ 
ករខុសៗគន របស់ពួកេគ។ ជេរឿយៗសមតថភពខុសគន  និងមិនេសមីភពគន  
េដីមបកីរពរ និងេលីកកមពស់សុខភពរបស់ពួកេគ ត្រមូវឱយមនករទទួល 
គ ល់ េនកនុងេគលនេយបយ េគលករណ៍ែណននំន និងករេរៀបចំ 

គេ្រមងថវកិ េដីមបេីធ្វីែផនករអន្ត គមន៍ែផនកសុខភពឱយបនសម្រសប។

បញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងេយនឌរ័េនកនុង្របពន័ធសុខភបិល

ថ នភពមិនអំេ យផលរបស់្រស្តេីនកនុងសងគម េធ្វីឱយប៉ះពល់ដល់

្រគប់េស សុខភព
ទងំអស់្រតូវ
គិតគូរអំពីបញ្ហ
េយនឌ័រ
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ថ នភពសុខភពរបស់្រស្ត ីេ យ រែត «តួនទីែផនកសងគម េសដ្ឋកិចច និង ថ នភព 
នេយបយរបស់្រស្តកី្រមិតនូវសមតថភពកនុងករករពរ និងេលីកកមពស់ សុខភពផ្លូវកយ 
ផ្លូវចិត្ត និង រមមណ៍របស់ពួកេគ រមួទងំករេ្របី្របស់្របកបេ យ្របសិទធភពនូវព័ត៌មន 
និងេស សុខភពជេដីម1» ។

េ យ រេនមនករេរសីេអីងេនេឡយីកនុងវស័ិយសុខភិបលទក់ទង និងេយនឌ័រ 
ដូេចនះេគលនេយបយប្រញជ បេយនឌ័រ មន រៈសំខន់ ស់កនុងករេឆ្លីយតបេទ 
នឹងគម្ល តននកនុងវស័ិយេនះ េដីមបឈីនេទបំេពញត្រមូវករែផនកសុខភពស្រមប់ 
ទងំអស់គន ។

បទពិេ ធនដ៍ល៏្អៃនករ កប់ញចូលយុទធ ្រស្តេយនឌរ័េទកនុង្របពន័ធសុខភបិល 
ធរណៈ

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេរៀបចំឱយមនេគលនេយបយជតិ ស្តីពីសមធម៌េយនឌ័រ 
េដមីបី ក់បញចូ ល េទកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ េគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រ ៍
កមពុជ េហយីេនថន ក់េ្រកមជតិ មនចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ និង 
្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ ្រស្ត េដីមបកំីែណទ្រមង់្របព័នធ វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ ឆន ២ំ០០៥។

ករ ក់បញចូ លយុទធ ្រស្តេយនឌ័រេទកនុង្របព័នធសុខភិបល ធរណៈ ត្រមូវឱយ 
មន ករេប្តជញ ចិត្តខពស់ពីសំ ក់ថន ក់ដឹកនជំន់ខពស់ េដីមបធីនថបញ្ហ សុខភព្រស្ត ីនិង 
បុរស ្រពមទងំបញ្ហ ែដលពួកេគជួប្របទះ គឺជែផនកមួយែដល្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុង 
ករ ក់ែតង ករអនុវត្តន៍ ករ ម ន និងករ យតៃម្លេទេលីវស័ិយជយុទធ ្រស្តែផនក 
សុខភិបល េដីមបសីេ្រមចបននូវសមភពេយនឌ័រ2 ។ 

បទពិេ ធន៍ដ៏ល្ៗអ ៃនករ ក់បញចូលយុទធ ្រស្តេយនឌ័រេទកនុង្របព័នធសុខភិបល 
ធរណៈ គឺ្រតូវេធ្វីេឡងីជលកខណៈពហុវស័ិយេ យ ក់បញចូ លនូវេគលនេយបយ 

ជតិ ស្តីពីសមធម៌េយនឌ័រេទកនុងករអនុវត្តន៍ករងររបស់អងគភពឬ ថ ប័ននីមួយៗ មន 
ជ ទិ៍ករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ្របព័នធព័ត៌មន និងហរិញញវតថុ ្រពមទងំកមមវធីិ និង 
សមសភគ ៃនករផ្តល់េស ែថទសុំខភពជេដីម ។ 
1  World Health Organization (2002a) Gender Analysis in Health: a Review of Selected Tools. Department of 

Gender and Women’s Health, Geneva, Switzerland.
2  World Health Organization (2011) Human Rights and Gender Equality in Health Sector Strategies: How to 

Assess Policy Coherence. (With SIDA and United Nations Human Rights). Geneva, Switzerland.
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មរយៈរបយករណ៍្រ វ្រជវករវភិគេយនឌ័រកនុងវស័ិយសុខភិបលេន្របេទស 
កមពុជ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១3 បនបង្ហ ញថ យុទធ ្រស្តជតិស្រមប់សុខភពបន្តពូជ 
និងសុខភពផ្លូវេភទ ២០០៦-២០១០ និងែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់ករេឆ្លីយតប 
្រគប់្រជុងេ្រជយ និងពហុវស័ិយចំេពះេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ ២០០៦-២០១០ 
គឺជឯក រ គំរូស្រមប់េគលនេយបយេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករេយនឌ័រ បុ៉ែន្តេនមន 
េគលនេយបយ មួយចំនួនមិនទន់មនទស នៈេយនឌ័រ ដូចជ ែផនករអភិវឌ ន៍កំ ងំ 
ករងរែផនកសុខភិបល ឆន ២ំ០០៦-២០១៥ េគលនេយបយជតិេដីមបគុីណភព 
សុខភិបល ឆន ២ំ០០៥ េគលនេយបយជតិស្តីពីករអនុវត្តករផ្តល់ រដល់កុមរ 
និងទរក ឆន ២ំ០០២ និងយុទធ ្រស្តជតិទប់ ក ត់ និង្រគប់្រគងជំងឺមិនឆ្លងឆន  ំ២០០៧-
២០១០។ េ្រកពីេនះមនេគលនេយបយខ្លះេទៀតពំុទន់េឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ េ យ រ 
េគលនេយបយទងំេនះមនែតកនុងចកខុវស័ិយ និងេបសកកមមទក់ទងនឹងសមភព 
េយនឌ័រនិង្រកុមងយរងេ្រគះ និងមនែចងបន្តិចបន្តួចទក់ទងនឹងករពណ៌នកមមវធីិ 
ឬេគលបំណងយុទធ ្រស្ត (ដូចជ េគលនេយបយករចូលរមួរបស់សហគមន៍េដីមប ី
សុខភពឆន ២ំ០០៨ ែផនករយុទធ ្រស្តសុខភិបលដំ ក់កលទី២ ្រកបខណ្ឌ័ យុទធ 
្រស្ត ស្រមប់ផ្តល់ហរិញញបបទនសុខភិបលឆន  ំ២០០៨-២០១៥ េគលករណ៍ែណន ំ

ស្រមប់ករអនុវត្តមូលនិធិសមធម៌ឆន  ំ២០០៨ ែផនករយុទធ ្រស្ត្របព័នធផ្តល់ព័ត៌មន 
សុខភិបលឆន  ំ២០០៨-២០១៥ និងយុទធ ្រស្តសេ្រងគ ះកុមរកមពុជ ឆន ២ំ០០៦)។

លទ្ធផល និងប ្របឈម
ករថយចុះ ៃនអ្រ មរណភពម ៖ 

អ្រ មរណភពម  (MMR) មនករថយចុះេ្រចីនជងពក់ក ្ដ ល គឺពី៤៧២ 
កនុងចំេ ម១០០.០០០ កំេណីតរស់ កនុងឆន  ំ២០០៥ មក្រតឹម ២០៦  កនុងចំេ ម 
១០០.០០០ កំេណីតរស់កនុងឆន ២ំ០១០4។ 

3 ករវភិគេយឌ័រកនុងវស័ិយសុខភិបលេន្របេទសកមពុជ(Frieson, Kate Grace, Men Chhean Rithy, et al ឆន ២ំ០១១)
4 វទិយ ថ នជតិសថិតិ ៃន្រកសួងែផនករ, អគគនយក ្ឋ នសុខភព ៃន្រកសួងសុខភិបល (២០១០), អេងកត្របជ ្រស្ត 
និងសុខភពកមពុជ, ជធនីភនំេពញ ្របេទសកមពុជ
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រូបភពទី ១ ៖ អ្រ មរណភពម កនុងឆន ២ំ០០០-២០១០

CDHS 2000 
អ្រ មរណភព
ម មនចំនួន
៤៣៧ នក់ 
កនុងចំេ ម

១០០០០០ នក់ 

CDHS 2005
អ្រ មរណភព
ម មនចំនួន
៤៧២ នក់ កនុង
ចំេ ម

១០០០០០ នក់

CDHS 2010
អ្រ មរណភព
ម មន

ចំនួន ២០៦ នក់
កនុងចំេ ម 

១០០០០០ នក់

CDHS 2000

CDHS 2005

CDHS 2010

្របភព ៖ អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ២ំ០១០

ករទទួលបនករែថទសុំខភពម មនភព្របេសីរេឡងីជលំ ប់រយៈេពល 
៥ឆន កំន្លងមកេនះ។ េនឆន ២ំ០១១ កនុងចំេ ម្រស្តមីនៃផទេពះទងំអស់ ្រស្តចំីនួន៨៦% 
ទទួលបនករពិនិតយៃផទេពះមុនេពលស្រមល (ANC) យ៉ងេ ច ស់ក៏ពីរដងែដរ 
េ យមនករេកីនេឡងីពី ៨០% កនុងឆន ២ំ០១០។  េយង មឯក រ ករប៉ន់្របមណ 
វសិមភពទក់ទងនឹងសុខភពម  និងទរក និងករែថទសុំខភពេនកមពុជ ឆន ២ំ០១៣5 
េយងីសេងកតេឃញីថភគរយៃន្រស្តមីនៃផទេពះែដលបនមកែថទៃំផទេពះមុនស្រមលយ៉ង 
តិច៤ដង េ យមនករេកីនេឡងីពី ២,៩% េនឆន ២ំ០០០ មក៤២,៨% េនឆន ២ំ០១០ 
កនុងចំេ ម្រស្ត្ីរកី្រកបំផុត។ ជមួយគន េនះែដរ តួេលខេនះមនករេកីនេឡងីពី ៣១,៤% 
េនឆន ២ំ០០០ មកដល់ ៨២,៥% េនឆន ២ំ០១០ កនុងចំេ មអនកមន្រទពយសមបត្តិបំផុត 
ែដល ចបញជ ក់អំពីវឌ នភពដ៏គួរឱយកត់សមគ ល់អំពីករខិតខំ្របងឹែ្របង និងយកចិត្តទុក
ក់កនុងករផ្តល់េស េ យមិនមនករេរសីេអីង។ បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង  គម្ល តសមធម៌ 

េនែតមន េ យ រែតភព្រក្ីរកបន ងំ្រស្តមីន ៃផទេពះមិនឱយទទួលបនករែថទបំន្ត 
និងករពិនិតយៃផទេពះជ្របច។ំ 

5  Wang, Wenjuan (2013) Assessing Trends in Inequalities in Maternal and Child Health and Health Care in 
Cambodia. DHS Further Analysis Reports No. 86. Calverton, Maryland, USA: ICF International.
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បចចុបបននេនះ ្រស្តមីនៃផទេពះេ្រចីនជងពក់ក ្ត ល បនមកស្រមល 
កូនេនមណ្ឌ លសុខភព។ តួេលខេនះេកីនេឡងីជងពីរដង គឺពី២២%កនុង 
ឆន ២ំ០០៥ ដល់៥៤%កនុងឆន ២ំ០១០។ ភគរយៃនករស្រមលកូនេ យឆមប 
ជំនញែដលទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ លពី្រកសួងសុខភិបលក៏មនករេកីន
េឡងីជងពីរដងកនុងទស វត រក៍ន្លងមកេនះ និង្រតូវបនកត់្រ ថមនចំនួន 
៧១% កនុងឆន ២ំ០១០ ែដលេកីនេឡងីពី ៣២%កនុងឆន ២ំ០០០ និង ៤៤% 
កនុងឆន ២ំ០០៥។

និនន ករវជិជមនទងំេនះ្រតូវបនបន្ត េ យ រែតករព្រងកីមណ្ឌ ល 
សុខភព ជពិេសសកនុងតំបន់ជនបទ ករបន្ដកមមវធីិផ ព្វផ យ និងករអប់រ ំ
េ យភន ក់ងរសុខភពភូមិកនុងតំបន់ជនបទ ស្ដីពី រៈសំខន់ និងតៃម្លសម 
្រសបេនមណ្ឌ លសុខភព និងករវនិិេយគរបស់្រកសួងសុខភិបលេលី 
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លឆមបបែនថម។

១ភគ៥ៃន្រស្ដី
ពំុបនទទួល

រែដល
មនជីវជតិ
្រគប់្រគន់
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ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ ឆន ២ំ០០០ ឆន ២ំ០០៥ និងឆន ២ំ០១០ 
បនបង្ហ ញថ កនុងឆន ២ំ០០០ ្រស្តី៣១ភគរយមកពី្រគួ រមន្រទពយសមបត្តិបំផុត បនេទ
ពិនិតយៃផទេពះមុនេពលស្រមលបន៤ដង ឬេ្រចីនជងេនះ ែដលែណនេំ យអងគករ 
សុខភពពិភពេ ក េ្របៀបេធៀបេទនឹង្រស្តី ែដលមកពី្រគួ រ្រកី្រកបំផុតមនែត ៣ភគរយ 
បុ៉េ ្ណ ះ។ កនុងឆន ២ំ០១០ ្រស្តទីងំពីរ្រកុមេនះបនេទពិនិតយៃផទេពះកនុងសមម្រតេកីន
េឡងី េ្រចីនជង៤ដង ឬេលីសពីេនះេទៀត (៤៣ភគរយៃន្រគួ រែដល្រកី្រកបំផុត និង 
៨៣ភគរយ ៃន្រគួ រមន្រទពយសមបត្តិបំផុត) ខណៈែដលផលេធៀបរ ង្រគួ រ្រក្ីរក 
បំផុត និង្រគួ រមន្រទពយសមបត្តិបំផុតធ្ល ក់ ចុះពី១០,៨ កនុងឆន ២ំ០០០ រហូតដល់ ១,៩ 
កនុងឆន ២ំ០១០។

បញ្ហ ែដលេនែតមនកនុងករេធ្វីឱយធ្ល ក់ចុះៃនចំនួនេនះ រមួមនករខ្វះខតអនកផ្ដល់ 
េស  មនសមតថភពេនតំបន់ ច់្រសយល ករខ្វះខតឱសថ និងសមភ រៈបរកិខ រមិនទំេនីប
េនកនុងមណ្ឌ លសុខភព និងឥរយិបថរបស់្រស្តីកនុងករែស្វងរកករពយបលមនក្រមិតទប 
េ យ រែតក ្ត សងគម វបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចច6 ។

េនឆន ២ំ០១២ មណ្ឌ លសុខភពចំនួន៧៣ភគរយមនឆមបមធយមែដលមន 
សមតថភព និងជំនញបំេរកីរងរ េទះបីជមនបញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗកនុងករេ្រជីសេរសី 
ឆមប េទបេ្រមីករងរកនុងមណ្ឌ លសុខភព េនតំបន់ជនបទ ច់្រសយល និងករ្រតួតពិនិតយ 
ឱយបន្រគប់្រគន់េដីមបរីក គុណភពករែថទសុំខភព ក៏េ យ7 ។

6  Frieson, Kate Grace, Men Chhean Rithy, et al. (2011) A Gender Analysis of the Cambodian Health Sector. 

AusAID, Phnom Penh, Cambodia.
7 ្រកសួងសុខភិបល (២០១៣), ែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទេន្របេទសកមពុជ 
ឆន ២ំ០១៣-២០១៦, ជធនីភនំេពញ ្របេទសកមពុជ។



TMB½r 8 ៥.េយនឌ័រ និងសុខភាព

កររកីចេ្រមនយឺតេល ថ នភព រូបតថមភរបស់្រស្តី និងកុមរ

សូចនករែដលទក់ទងេទនឹងកង្វះ រូបតថមភកុមរេនកនុង្របេទសកមពុជ 
ឆន  ំ២០០០ ២០០៥ និង២០១០ (គិតជភគរយ)

សូចនករ CDHS 
2000

CDHS 
2005

CDHS 
2010

ទរកេកីតមកមនទមងន់មិន្រគប់គីឡូ ២៥ ១១

ករបំេបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យកនុងអំឡុងេពល១ េម៉ង 
ដំបូងបនទ ប់ពីស្រមល 

១១ ៣៥.១ ៦៥.២

ករបំេបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យែតមួយមុខគត់ ១១.៤ ៦០ ៧៣.៥

អ្រ េ្រកះ្រកិន ៤៩.៧ ៤៣.២ ៤០

អ្រ កុមរមិន្រគប់ទមងន់ ៣៨.៤ ២៨.២ ២៨.៣

អ្រ សគម គ ងំ ១៦.៨ ៨.៤ ១១

កុមរ យុពី ១-៥ ឆន ែំដលបនទទួល្រគប់ថន វំ ី មីន ២៨.៥ ៣៤.៥ ៧០.៩

្រគួ រែដលេ្របី្របស់អំបិលអីុយ៉ូដ ១២ ៧៣ ៨៣

្របភពទិននន័យ៖ CDHS ២០០០ ២០០៥ និង ២០១០

ថ នភព រូបតថមភរបស់្រស្តី៖ 

េ្រប ៉ឡង់ខពស់ៃនសនទស ន៍ម៉ស ងកយ្រស្តែីដលមនកំពស់ទប ពំុមនករែ្រប្របួល 
េ្រចីនេឡយី េនចេន្ល ះឆន  ំ២០០០ និងឆន  ំ២០១០ ្រស័យេ យ្រស្តី មន ក់កនុងចំេ ម្រស្តី 
៥នក់ ខ្វះ រូបតថមភ និង្រស្ត ី៦% មនកំពស់ទបជង ១៤៥ស.ម ែដលបង្ហ ញឱយដឹង
ថពួកេគខ្វះ រូបតថមភេនេពលែដលពួកេគេនតូច។ ករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភព 
កមពុជ ឆន ២ំ០០០ បនបង្ហ ញថ្រស្ត ី២០.៧ភគរយែដលមន យុចប់ពី ១៥ េទ 
៤៩ឆន  ំមន ថ នភពខ្វះ រ េហយីតួេលខេនះបនធ្ល ក់ចុះតិចតួចេទ ១៩.១ភគរយ 
កនុងឆន ២ំ០១០8 ។ កង្វះ រូបតថមភ កនុងចំេ ម្រស្តេីធ្វីឱយមនទំនក់ទំនងេទនឹង 

8 វទិយ ថ នជតិសថិតិ ៃន្រកសួងែផនករ, អគគនយក ្ឋ នសុខភព ៃន្រកសួងសុខភិបល (២០១០), អេងកត្របជ ្រស្ត 
និងសុខភពកមពុជ, ជធនីភនំេពញ ្របេទសកមពុជ។
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មរណភព របស់ម  ករស្រមលកូនមុនេពល កំណត់ កូនេកីតមកមនទមងន់មិន្រគប់គីឡូ 
និងកង្វះ រូបតថមភកុមរ។ 

ភពេស្លក ្ល ងំេនកនុងចំេ ម្រស្ត ីគឺជមូលេហតុឬសគល់ៃនមរណភពម  
និងករ ស្រមលកូនមនទមងន់មិន្រគប់គីឡូ េហយីបញ្ហ េនះបនធ្ល ក់ចុះបន្តិចបន្តួចបុ៉េ ្ណ ះ 
គឺពី ៤៦,៦% កនុងឆន ២ំ០០៥ មក ៤៤,៤% កនុងឆន ២ំ០១០9 ។ 

ថ នភព រូបតថមភរបស់កុមរ៖ 

និនន ករកនុងករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ ថ នភព រូបតថមភរបស់កុមរ បនបង្ហ ញឱយ 
េឃញីពីវឌ នភព គួរឱយកត់សមគ ល់េនចេន្ល ះឆន ២ំ០០០និង២០០៥ បុ៉ែន្តចប់ ងំពីេពល
េនះមកពំុមនកររកីចំេរនីេឡយី។ 

កង្វះ រូបតថមភស្រមប់កុមរេធ្វីឱយមន «ជំងឺេ្រកះ្រកនិ (មនកមពស់ទបេធៀបនឹង 
យុ) ជំងឺសគម គ ងំ (មនទមងន់តិចេធៀបនឹងកមពស់) និងមិន្រគប់ទមងន់ (ទមងន់្រ លេធៀប 

នឹង យុ)។ បញ្ហ មួយៗេនះែតឯង ឬបូកបញចូ លគន  ចប៉ះពល់ដល់ភពរកីចេ្រមីនដ៏រស់ 
រេវកីៃន ងកយ និង្របជញ ម រតី ។

រូបភពទី២ ៖ និនន ករៃន ថ នភព រូបតថមភរបស់កុមរ យុេ្រកម ៥ ឆន ំ

9 Ibid.
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អ្រ ជំងឺេ្រកះ្រកិនចំេពះកុមរមនករថយចុះពី ៥០% កនុងឆន ២ំ០០០ 
មក្រតឹម៤០% កនុងឆន ២ំ០១០។ អ្រ កុមរសគម គ ងំថយចុះពី ១៧% កនុង 
ឆន ២ំ០០០ មកដល់ ៨% េនឆន ២ំ០០៥ េហយីេកីនេឡងីបន្តិចមកដល់្រតឹម 
១១% កនុងឆន ២ំ០១០។ អ្រ កុមរមិន្រគប់ទមងន់ថយចុះពី ៣៩ភគរយ កនុង 
ឆន ២ំ០០០ មក ២៨% កនុងឆន ២ំ០១០10 ។ កនុងចំេ មកុមរ យុេ្រកម 
៥ឆន  ំមនកុមរ ៥៥% ែដលមនជំងឺខ្វះឈម្រកហម។ ថ នភព  
រូបតថម ភរបស់កុមរមនភពខុសគន តិចតូចេបីគិត មេភទ។

កុមរ យុពី ១-៥ ឆន  ំែដលបនទទួល្រគប់ថន ជីំវជតិ  មនករេកីន 
េឡងីពី ២៨,៥% កនុងឆន ២ំ០០០ េទ៧០,៩% កនុងឆន ២ំ០១០ េទះជយ៉ង

ក៏េ យក៏កុមរែដលមិនទទួលបនថន ្ំរគប់ជីវជតិ ទងំេនះបន 
្របឈម នឹង និភ័យកន់ែតេ្រចីនេ យជំងឺងងឹតែភនកនិង ្ល ប់។ 

10  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ៃន្រកសួងែផនករ, អគគនយក ្ឋ នសុខភព ៃន្រកសួងសុខភិបល (២០១០), 
អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ, ជធនីភនំេពញ ្របេទសកមពុជ។

្រស្ដីមនៃផទេពះ
និងស្រមលកូន
កន់ែតមន
សុវតថិភព
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ផលប៉ះពល់អវជិជមនៃន រូបតថមភ គឺ ចជប់ទក់ទងនឹងលទធភពទទួលបនទឹក
្អ តនិងបងគន់អនម័យ។ េនថន ក់ជតិ ្រគួ រចំនួន ៥១ភគរយមនលទធភពទទួលបន

ទឹក ្អ តស្រមប់បរេិភគ (៨១ភគរយ កនុងតំបន់្របជំុជន និង ៤៣ភគរយ កនុងតំបន់ 
ជនបទ) និង ៤៤ភគរយមនបងគន់អនម័យេ្របី្របស់ (៨៧ភគរយកនុងតំបន់ទី្របជំុជន 
និង ៣៣ភគរយកនុងតំបន់ជនបទ) ។ ករែបងែចកលទធភពទទួលបនបងគន់អនម័យ និង
ទឹក ្អ តស្រមប់េ្របី្របស់កនុងតំបន់ទី្របជំុជន/តំបន់ជនបទនឹងេធ្វីឱយមនផលប៉ះពល់ 
យ៉ង ខ្ល ងំដល់្របជជនែដលរស់េនកនុងតំបន់ជនបទ ្របសិនេបីមិនមនករវនិិេយគជបន្ត
បនទ ប់េទេនះ ជពិេសសកនុងតំបន់ ច់្រសយល និង្រកី្រកេនជនបទ។

សុខភព និងអំេពហិង ទកទ់ងនឹងេយនឌរ័ 

េនេពលែដលអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ និងអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័របនរកី ល 
លកនុងសងគមកមពុជ ែដលបនេធ្វីឱយប៉ះពល់ដល់ ល់្រសទប់េសដ្ឋកិចចសងគម ករសិក  

្រ វ្រជវកលពីេពលថមីៗេនះបនកំណត់្របជជនមួយចំនួនថ ជជនងយរងេ្រគះ 
រមួមន្រស្តពិីករ ្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍ ្រស្ត្ីរស ញ់្រស្ត ី(lesbian) មនុស ្រស ញ់ 
ទងំពីរេភទ (bisexual) និងមនុស ែកេភទ ឬេភទទីបី (transgender) ្រស្តីបំេរេីស ផ្លូវេភទ 
្រស្តីេធ្វីករេនទីកែន្លងកំ ន្ត កមមករនិងកមមករនីិេ ងច្រក និងកមមករេធ្វីករេនែផនកេផ ងៗ
េទៀត ្រស្តីែដលេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន ឬមនៃដគូែដលេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន ្រស្តីជទណ្ឌិ ត 
្រស្តីទីទ័ល្រក ្រស្តីៃន្រកុម សន ្រស្តីវយ័ចំ ស់ និង្រស្តីជនជតិេដមីភគតិច ឬជតិពនធ11 ។

អំេពីហងិ ផ្លូវេភទ និងអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រកនុងកែន្លងេធ្វីករ េនែតជបញ្ហ
ជពិេសសកនុងចំេ ម្រស្តងីយរងេ្រគះែដលេធ្វីករកនុងវស័ិយេស កមម និងឧស ហកមម 
េទស ចរណ៍ែដលលក់្រ េបៀរដល់េភញ វបុរសែខមរ និងបរេទស។ «្រស្តផី ព្វផ យ ្រ េបៀរ 
ចំនួន ៥៤ភគរយបន យករណ៍ថ ធ្ល ប់បនទទួលរងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ និងករ 
បំពនេលី ងកយ12 េហយី្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទជង៧០ភគរយ បន យករណ៍ថ ធ្ល ប់បន 
ទទួលរងកររេំ ភបូក13»  ។ 

11 ្រកសួងកិចចករនរ ី(២០១៣), ែផនករសកមមភពជតិស្តីពី ករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី ជធនីភនំេពញ ្របេទសកមពុជ។
12 CARE International (2006) A report on the Situation of Beer Promotion Women in the Workplace. Phnom 

Penh. CARE International.
13 Nakagawa, K. (2005) Sex Workers on the Street - Living with Violence. Phnom Penh. Violence Against 

Women and Children in Cambodia.
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ផលវបិកសុខភពប ្ត លមកពីអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ ច្រតូវបន 
ចត់ចូល កនុងែផនកអំេពីហងិ េលី ងកយ ផ្លូវចិត្ត កបបកិរយិ និងផ្លូវេភទ រមួទងំសុខភព 
បន្តពូជ។

ត្រមូវករនូវេស ែថទែំផនកេវជជ ្រស្ត ចិត្តសងគម និង្របេភទេស ផ្ដល់្របកឹ េផ ង
េទៀត ្រតូវបន ងំេ យបញ្ហ ដូចខងេ្រកម14 ។

• ក្រមិតៃនករផ្ដល់េស មិនសីុសង្វ ក់គន ស្រមប់ជួយជនរងេ្រគះ

• ខ្វះករទទួលបនជ្រមកសុវតថិភពស្រមប់្រស្តភីគេ្រចីនកនុង្របេទសកមពុជ (ជ្រមក
េ្រចីនមនេនកនុងតំបន់ទី្របជំុជន)

• ជញ ធរមូល ្ឋ នខ្វះជំនញកនុងករផ្ដល់អន្ត គមន៍្របកបេ យសុវតថិភព 
និងខ្វះមជឈមណ្ឌ លជួយជនរងេ្រគះ

• នគរបល និងតុ ករ បនធូរបនថយករណីអំេពីហងិ េលី្រស្ត ី(VAW) ែដលជ 
ធមម ខ្វះករេឆ្លីយតប េលីកែលងែតកនុងករណីែដលមនរបួស

• ខ្វះពិធី រស្រមប់កំណត់អំេពីហងិ េលី្រសី្ត និងករេឆ្លីយតបកនុង្របព័នធគពំរ 
សុខភព

• ជនរងេ្រគះជ្រស្តេី យអំេពីហងិ ខ្វះខតថវកិកនុងករេធ្វីដំេណីរ និងចំ យ 
េលីេស ផ្លូវចបប់ 

• ខ្វះកររក ករសមង ត់េ យ រែតករណីអំេពីហងិ េលី្រស្ត ីជទូេទ្រតូវបនយក 
មកពិភក  េ យមិនមនករអនុញញ តពីជនរងេ្រគះ។

េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ ្រកសួងកិចចករនរបីនែកស្រមួលែផនករសកមមភព
ជតិេដីមបទីប់ ្ដ ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តទីី២ ឆន ២ំ០១៤-២០១៨ (NAPVAW II ) 
េ យមនវស័ិយជយុទធ ្រស្តចំនួន៥ ដូចជ ១)ករបងក របឋម ២)កិចចគពំរផ្លូវចបប់និង
េស ច្រមុះវស័ិយ ៣)ចបប់និងេគលនេយបយ ៤)ករក ងសមតថភព និង៥)
ករពិនិតយ ម ននិងករ យតៃម្ល15  ។

14 ្រកសួងកិចចករនរ ី(២០១២), ករសិក លទធភពស្រមប់មជឈមណ្ឌ លផ្តល់េស ចំរុះដល់ជនរងេ្រគះ ជធនីភនំេពញ ្របេទស កមពុជ។
15 ្រកសួងកិចចករនរ ី(២០១៣), ករសិក លទធភពស្រមប់មជឈមណ្ឌ លផ្តល់េស ចំរុះដល់ជនរងេ្រគះ ជធនីភនំេពញ ្របេទសកមពុជ។
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បចចុបបនននយក ្ឋ នករពរសុខភព ៃន្រកសួងសុខភិបល សហករជមួយ 
្រកសួងកិចចករនរ ីនិង ថ ប័នពក់ព័នធ បននឹងកំពុងេរៀបចំេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករ 
ពយបល គ្លីនិក( ម នេ គសញញ ) ដល់្រស្តនិីងកុមរែដលរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ ។ 
េគលករណ៍េនះនឹងមនបញចូ លពីករផ្ដល់េស េវជជ ្រស្ត ស្រមប់អំេពីហងិ ទក់ទងនឹង
េយនឌ័រ រមួមនករទទួលបនករ្រពមេ្រពៀងបនទ ប់ពី្រជបព័ត៌មន ករ្រគប់្រគងករណីមន 
រងរបួស ករផ្ដល់េស ្របឹក  និងគ្ំរទចិត្តសងគម្រពមទងំករបញជូ នជនរងេ្រគះ េដីមបទីទួល 
បនេស េវជជ ្រស្តបែនថមកនុងករណីចបំច់។ នីតិវធីិចបំច់្រតូវបេងកីតស្រមប់្រគប់្រគង 
ករសមង ត់ ករ្របមូល និងកររក ទុកភស្តុ ងេ្រកយេកសលយវច័ិយ ស្រមប់េធ្វីករពិនិតយ 
ម ន យតៃម្ល និងធនគុណភពេស ពក់ព័នធនឹងអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រឱយ

បនទូលំទូ យ។

ជំងឺមិនឆ្លងមួយចំនួនែដលប៉ះពល់ដល់្រស្ត ី មនដូចជជំងឺម រកីមត់សបូន 
និងម រកីេ ះ។ ជំងឺម រកីមត់សបូន ជជំងឺែដលេលចេធ្ល ជងេគបំផុតកនុងចំេ ម 
្រស្ត ីកនុង្របេទសកមពុជ។ យ៉ងេ ច ស់ ជងពក់ក ្ត លៃន្រស្តែីដលបនេធ្វីេ គ 
វនិិចឆយ័ ថមនជំងឺម រកីមត់សបូន គឺហសួេពលកនុងករពយបល េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
ករ ្ល ប់របស់ពួកេគ ចទប់ ក ត់បន មរយៈករបងក រ និងពយបលបនទន់េពលេវ ។

បចចុបបននេនះ មិនទន់មនេស វភិគរកម រកីសុដន់េទ េហយី្រស្តជីេ្រចីនែដលបន
្ល ប់េ យ រជំងឺេនះ គឺបនទទួលករែថទនិំងពយបលសំរន់៉ែដលមនតំៃលៃថ្ល 

និងេពល ខ្លះទទួលបនករេធ្វីេ គវនិិចឆ័យយតឺេពលកនុងករពយបល។ ខណៈេពលែដលឆមប
ទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លពី រៈសំខន់ៃនករពិនិតយ សុដន់េ យខ្លួនឯង គម ន ទិននន័យ 

មួយែដលបង្ហ ញពីលទធផលែដលពួកគត់បនយកចំេណះដឹងទងំេនះេទអនុវត្ត និង 
េធ្វីករបញជូ នេនេឡយីេទ។

បញ្ហ ដ៏គួរឱយ្រពួយបរមភមួយេទៀត គឺេយនឌ័រ និងសុខភពែភនកេនកនុង្របេទសកមពុជ
ែដលបនបញជ ក់ េនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តជតិ ស្តីពីករបងក រ និងករពរភពពិករែភនក 
របស់្រកសួងសុខភិបលឆន ២ំ០០៨-២០១៥។ មករប៉ន់្របមណេនកនុង្របេទសកមពុជ 
្របជជនចំនួន ៤៣៨០០នក់ ពិករែភនកទងំសងខង។ េ្រកពីេនះ ្របជជនចំនួន 
៣៣៣.៥៩១នក់ បនរកេឃញីថមនបញ្ហ ចុះេខ យ េហយីកនុងេនះ ៥៧.៨៥៧នក់រក
េឃញីថមនបញ្ហ ចុះេខ យធងន់ធងរ។ មន រៈសំខន់ ស់កនុងករកត់សមគ ល់ថអ្រ  
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េ្រប ៉ឡង់ៃនភពពិករែភនក គឺមនកំរតិខពស់កនុងចំេ ម្រស្តី យុេលីសពី ៥០ឆន  ំគឺ 
៣,៤% េធៀបេទនឹង ២% កនុងចំេ ម្រកុមបុរសេនកនុង្រកុម យុដូចគន ។ មិនមន 
ករពនយល់ ពីភពខុសគន ៃនអ្រ េ្រប ៉ឡង់ៃនភពពិករែភនកកនុងចំេ មបុរស និង្រស្តេីន 
េឡយីេទ ែដលទមទរឱយមនករសិក ្រ វ្រជវជបន្តេទៀត និងព្រងីកករផ្តល់ េស ឱយ 
បនទូលំទូ យផងែដរ16 ។

បញ្ហ សុខភពចំបងមួយេទៀតែដលេកីតេឡងីកនុង្របេទសកមពុជនេពលបចចុបបននគឺ 
ទក់ទងនឹងសិទធផិ្លូវេភទ របស់យុវវយ័និងលទធភពទទួលបននូវេស សុខភពរបស់ពួកេគ។ 

អ្រ យកូនកនុងចំេ ម្រស្តី យុពី ១៥-១៩ ឆន គឺំ ៤៤ កំេណីតកនុង្រស្ត ី១០០០ 
នក់ កនុងឆន ២ំ០១២ េហយីតួេលខេនះែ្រប្របួលេទ មតំបន់ភូមិ ្រស្តរបស់្របេទស17 ។ 
េ យែឡក ្រស្តវីយ័េកមងែដលបនទទួលករអប់រទំប និងរស់េនកនុង្រគួ រ្រក្ីរកកនុងតំបន់
ជនបទ ែតងែតឆប់មនៃផទេពះេនេពលពួកេគេនវយ័េកមងេនេឡយីែដល ចឱយពួកេគ 
្របឈមមុខេទនឹង ផលវបិកែផនកសុខភព និងសងគម។  

ព័ត៌មនស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទគឺមន រសំខន់ស្រមប់ផ្តល់ដល់
យុវវយ័ឱយយល់ដឹងពីសិទធិបន្តពូជ និងសិទធិផ្លូវេភទរបស់ពួកេគ។ ថមីៗេនះេនឆន  ំ២០១៣ ជ
រ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេធ្វីករេប្តជញ ចិត្តខពស់មួយទក់ទងនឹងបញ្ហ េនះ មរយៈករអនុម័ត
េ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  េទេលីកមមវធីិសិក ដ៏ទូលំទូ យមួយស្រមប់យុវវយ័
េនថន ក់បថម និងមធយមសិក និងយុវវយ័េ្រក ។ កមមវធីិសិក ទងំេនះរមួមនបញចូ ល
នូវព័ត៌មនស្តីអំពីសិទធិ សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ែដលសម្រសប ម យុ 
េយនឌ័រ អំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ េ្រគឿងេញ ន ករអប់របំំណិនជីវតិនិងេមេ គេអដស៍ 
ជំងឺេអដស៍។ គណៈកមម ធិករអន្តរនយក ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និងេ្រគឿងេញ នរបស់ 
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តកមមវធីិសិក េនះរមួទងំ 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រងៀនែដលកន្លងមកសេ្រមចបនែត ១៤%ៃន ទងំអស់ 
េនចុងឆន  ំ២០១៣18 ។

16  Seiha D, Limburg H. Report of the Rapid Assessment for Avoidable Blindness in Cambodia - 2007. 

National Program for Eye Health (2009).
17  National Institute of Statistics, Ministry of Health (2013) Teenage Fertility and its Socio-Demographic 

Characteristics and Risk Factors. Phnom Penh.
18  ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ,  ជធនីភនំេពញ ្របេទសកមពុជ។
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មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ឧបសគគមួយែដលេនែតបន្តេកីតមនកនុង្របេទសជេ្រចីន ក៏ដូចជ 
្របេទសកមពុជផងែដរ គឺភពរញួ ែផនកវបបធម៌ និងសងគម កនុងករនិយយេ យេបីកចំហ 
អំពីេរឿង ៉ វផ្លូវេភទ។ េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងឧបសគគខងេលី ្រកសួងកិចចករនរបីនអនុវត្ត 
កមមវធីិផ ភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ងម  និងយុវតី ស្តីពីេយនឌ័រ សុខភពបន្តពូជ និង សុខភព 
ផ្លូវេភទ ែដលជកមមវធីិមួយស្រមប់ ជួយម  បិ  ឱយមនភពេជឿជក់ និងមនទំនុកចិត្ត 
កនុងករនិយយេ យេបីកចំហពីបញ្ហ េយនឌ័រ ទំនក់ទំនង និងេរឿងេភទ្រពមទងំសនទន
ផទ ល់ខ្លួនេ យនិយយពីេរឿង ៉ វែដលមន រៈសំខន់ស្រមប់ជីវតិជមួយនឹងកូន្របុស 
្រសីរបស់ពួកេគ។ 
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អនុសាសន៍ស្រមាប់េគាលនេយាបាយ

 ែកស្រមួលេគលនេយបយជតិ ែផនករយុទធ ្រស្ត 
សុខភិបល េគលករណ៍ែណននំនែដលមិនមន 
ទស នៈេយនឌ័រ ឱយេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ េ យែផ្អក
េលីទិដ្ឋភពេផ ងៗគន ៃនករេធ្វឱីយគុណភពសុខភិបល 
មនភព្របេសីរេឡងីស្រមប់្រស្ត ី បុរស េកមង្របុស 
និងេកមង្រសី។

កកន ្រកសួងសុខភិបល

 បេងកីនករយកចិត្តទុក ក់ និងផ្ដល់មូលនិធិស្រមប់ 
អនុវត្តែផនទីចង្អុលផ្លូវស្រមប់ពេន្ល នករកត់បនថយ 
អ្រ ្ល ប់របស់ម្ត យ និងទរក ឆន  ំ២០១០-២០១៥ 
(FTIRM) េដីមបធីននូវករអនុវត្តន៍្របកបេ យ 
្របសិទធ ភពនូវសមសភគសំខន់ៗទងំ៧ ៃនករផ្ដល់ 
េស រមួ មន៖  ករសេ្រងគ ះបនទ ន់ែផនកសមភព និងករ 
ែថទទំរក ករស្រមលកូនេ យបុគគលិកសុខភិបល 
ករេធ្វី ែផនករ្រគួ រ កររលូំតកូនេ យសុវតថិភព 
ករ ផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបទ មរយៈករ្រប្រស័យទក់ទង 
ករលុប បំបត ់ េចលនូវរបងំហរិញញវតថុកនុងករទទួល 
េស  និងករ ម ន និងករេឆ្លយីតបចំេពះមរណភព 
ម ។

្រកសួងសុខភិបល

 បេងកីនករផ្តល់េស ែថទសុំខភពដល់្រស្ត្ីរក្ីរក និង 
្រស្តីងយរងេ្រគះ។

្រកសួងសុខភិបល

 ព្រងឹងករផ្ដល់្របកឹ ទក់ទងនឹងសន្តិសុខេសប ង 
រូបតថមភគុណភព និងបរមិណ ៃនរបប រ 

របស់ ម ែដលបនបញចូ លជែផនកមួយៃនករផ្ដល់ករ 
ពិនិតយៃផទេពះមុនេពលស្រមល និងេ្រកយស្រមល។

្រកសួងសុខភិបល
កកន CARD
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 ្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងសុខភិបល និងៃដគូេផ ង 
េទៀត ្រតូវធនថ មនករផ ព្វផ យព័ត៌មន ស្ដីពី 
របប រែដលជួយឱយមនសុខភពល្អ បែន្លែដល 
សមបូរ េ យមី្រកូជីវជតិ និង្របភព រែដលសមបូរ
េ យ្របូេតអីុនចបំច់ស្រមប់េឡងីទមងន់សម្រសប 
កនុង អំឡុងេពលមនៃផទេពះ។

្រកសួងសុខភិបល
កកន និងៃដគូពក់ព័នធ

 បេងកីនករបណ្ដុ ះប ្ដ លពីសន្តិសុខេសប ង និង
របូតថមភស្រមប់បុគគលិកសុខភិបលជំនញ និងម្រន្តីមក 
ពី ថ ប័នពក់ព័នធ េដីមបី ម ន និង យតៃម្ល ថ នភព 

របូតថមភេនក្រមិតសហគមន៍ជពិេសស្រស្តី និងកុមរ។

្រកសួងសុខភិបល
កកន និងៃដគូពក់ព័នធ

 បេងកីនករយកចិត្តទុក ក់ និងផ្ដល់មូលនិធិស្រមប់ 
អនុវត្តែផនទីចង្អុលផ្លូវស្រមប់ពេន្ល នករែកលម្អ
រូបតថមភ ឆន  ំ២០១៤-២០២០។

្រកសួងសុខភិបល

 េ ះ្រ យបញ្ហ កង្វះទឹក ្អ ត និងបងគន់អនម័យ 
េដីមប ីកត់បនថយគម្ល តកនុងករទទួលបនអនម័យេន 
តំបន់ជនបទ និងតំបន់្របជំុជន។

្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 
និងៃដគូពក់ព័នធ

 អនុវត្តេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករពយបលគ្លីនិកដល់
្រស្តី និងកុមរែដលរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ ។

្រកសួងសុខភិបល កកន 
និងៃដគូពក់ព័នធ

 ព្រងឹង និងព្រងីកករអនុវត្តកមមវធីិផ ភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ង 
ម  និងយុវវយ័ស្តពីីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភព ផ្លវូេភទ

កកន ្រកសួងសុខភិបល 
និងៃដគូពក់ព័នធ

 ព្រងឹង និងព្រងីកករផ្តល់ព័ត៌មនេស េម្រតីសុខភព
ស្រមប់យុវវយ័ (Youth Friendly Service) េន 
មណ្ឌ លសុខភព កនុងតំបន់ទី្របជំុជន និងជនបទ

្រកសួងសុខភិបល កកន 
និងៃដគូពក់ព័នធ
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ
ករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ្រតូវបនចង្រកងេឡីងេនេ្រកមករដឹកន ំ

និងស្រមប ស្រមួលេ យ្រកសួងកិចចករនរ ីេ យមនករគ្ំរទនិងរមួចំែណកពី្រកសួង 
ថ ប័ន ពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ។ ្រកសួងកិចចករនរសូីមែថ្លងអំណរគុណ 

ជូនចំេពះេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រស ី ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងករេរៀបចំ 
ឯក រេនះ ដូចតេទ៖  

្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ទទួលខុស្រតូវេលីដំេណីរករ 

េរៀប ចំឯក រទងំមូល េ្រកមករដឹកនរំបស់ េ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ី 
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ី ។ ្រកុមករងរមនេ កជំទវ ឃមឹ ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ 

ជ្របធន និងគ្ំរទ បេចចកេទសេ យផទ ល់ពីេ កជំទវ េកត សំ ត ទី្របកឹ ជន់ខពស់ 
្រកសួងកិចចករនរ ី េ កជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយិក ្រកសួងកិចចករនរ ី និង េ ក 
េថ ឈុន ក់ អគគនយករង្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  ្របធននយក ្ឋ ន 
សមភព េយនឌ័រ េ ក្រសី ែត វចួលីម ្របធននយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ និងសមជិក 
េផ ងៗ េទៀត មកពីនយក ្ឋ នបេចចកេទសននចំណុះ្រកសួងកិចចករនរ។ី ្រកុមករងរមន 
ករ គ្ំរទែផនកបេចចកេទសពីគេ្រមង ភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រ (PGEIII) ែដលមន 
េ ក្រសី Mia Hyun ជទី្របកឹ ជន់ខពស់្របច្ំរកសួងកិចចករនរ ីជអនកស្រមបស្រមួល 
ទូេទ គ្ំរទេ យ្រកុមអនកជំនញ មវស័ិយរបស់គេ្រមង រមួមន េ ក្រសី ឌី ម៉នី េ ក 
ែប៉ន បូរ ី េ ក្រសី េហង  សិលទិ េ ក ឈន ថវរទិធិ៍ និង េ ក គឹម សុពណ៌។ 
្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G) បនផ្តល់ជេវទិកដ៏សំខន់កនុងករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និង្រកុមអនកជួយែកស្រមួល (peer reviewers) ែដលជអនក 
ជំនញមកពី្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ បនជួយ 
ពិនិតយ េឡងីវញិេលីេសចក្តី្រពង មជំនញពក់ព័នធ។ បេចចកេទសទក់ទងនឹងរូបភព 
កររចន និងសមភ រៈ ស្រមប់ផ ព្វផ យផ្តល់េ យ Good Morning Beautiful ។

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៥៖្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៥៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យ េ កជំទវ កុប ម៉រ ី

យ៉ស់ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ីនិង េ កជំទវ េព្រជ ពិទូរយរ ្ឋ  អនុរដ្ឋេលខធិករ 

្រកសួងកិចចករនរ ី និងចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រសបីណ្ឌិ ត Kate Frieson 
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េ្រកមករឧបតថមភពីអងគករ UNFPA ផ្តល់ធតុចូលេ យ េ ក្រសី ហូ៊ និរមិ ្ត  េ ក្រសី 
គូ សុទធ  េ ក្រសី េឡង េមនីភព េ ក្រសី ហូ៊ សុផល្លិក េ ក្រសី េសងផល វនី 

េ ក្រសី ្រ ្ត ចរយ េវជជ. ទុង រ ្ឋ វ ី្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិគពំរម និងទរកៃន 
្រកសួង សុខភិបលេ ក្រសី Sarah Knibbs និង េ ក្រស ី ងំ សុខេរនី  (UNFPA)  
្រពមទងំ ថ ប័ន  និងអងគករជៃដគូពក់ព័នធជេ្រចីនេទៀត។  







្រកសួងកិចចករនរ ី
ផ្លូវ្រទុងមន់ ភូមិដំ ក់ធំ ៣ សងក ត់សទឹងមនជ័យ
្រកុងភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ទូរស័ពទ/ ្វ ក់ : (+៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៧៣៧
អីុេម៉ល : mwa@online.com.kh
េវប យ : www.mowa.gov.kh
េហ្វសបុ៊ក : www.facebook.com/mowa.gov.kh


