ឯក

រសេងខប

គណៈកមមករទ៨
ី ្រពឹទធសភ ទទួលបនទុកសុខភប
ិ ល សងគមកិចច អតីតយុទធជន យុវនត
ី ិសមបទ ករងរ

បណុ ្ត ះប

្ត លវ ិជជជីវៈ នង
ច រនរ ី
ិ កច
ិ ក

“សុខភពម

អនក្រ

និងកុមរេន្របេទសកមពុជ”

វ្រជវៈជ ម៉លក
៉ ប់ចូែរនសុ
៉ ន
ី នង
ិ
ិ េសប៉ ទ ន

ែខមីន ឆន២
ំ ០១៤

ទយ

ថ នសភកមពុជ
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ើ
េសចក្តីេផ្តម
សុខភព

ធរណៈទក់ទងនឹងករករពរសុខភពរបស់្របជជនទំងអស់ ។ បញ្ហេនះគួរែតទទួលបនករយក

ចត
ំ េ្រពះសុខភពរបស់្របជពលរដ្ឋគជ
ន
វិ ឌ ន៏សងគម េសដ្ឋកច
ិ ្តទុក ក់ខ្លង
ឺ ក ្ត សំខន់កុ ងករអភ
ិ ច និងនេយបយ ។
ស្រមប់្របេទសកមពុជ ្របព័នធែថទំសុខភពមនភព្របេសីរេឡង
ី
យេទេលីសុខភព1

ចុះេលីករចំ

។

េគលេ

អភិវឌ ន៏សហសវត (Millennium

MDGs)ទក់ទងនឹងករកត់បនថយអ្រ មរណៈរបស់កុមរ
េអដស៏

ចនឹង្រតូវសេ្រមចបន ឬបនេលស
ី ពេី គលេ

េផ ងេទៀតេនកនុងតំបន់

ម

រ្រ

និងករកត់បនថយករ តតបតជំងឺ

ែដលបនកំនត់ ។ ប៉ុែន្ត េធៀបេទនង
ឹ ្របេទសមួយចំនួន
ធរណៈ

ជពេិ សស

2
និងទរកេនមិនទន់មនភពល្អ្របេសីរេនេឡយ
ី េទ ។

្ល ប់េ

យ

ទិភពគឺៈ

េដីមបី
សុខភព

3
រជំងឆ
ឺ ្លង នង
ឺ ន
ិ ករកត់បនថយបនទុកជំងម
ិ ឆ្លង ។

ែដលកំពុងមន្រ

ទរក និងកុមរ។ ជដំបូង

យេផ្តតេលីបញ្ហសុ ខភពសំខន់ពីរគឺសុខភពម

រេនះនឹងរ ំលក
ឹ ខ្លះៗពីទដ
ិ ្ឋភពទូេទៃនសុខភពម

ទរក

នង
ិ កុមរ

ប់ កិចចអន្ត គមន៍ពីអងគករជតិ និងអន្តរជតិ និងបទពិេ

ផងែដរនូវពីរចំនុចបែនថមេទៀត គឺទំនក់ទំនង និងភពខុសគនរ ងសុខភពម
I.

Goals-

វ្រជវសេងខបេនះមនេគលបំណងជួយដល់គណៈកមមករទី៨ ្រពឹទធសភ កនុងករេរៀបចំេបសកកមមេទ

កន់េខត្តមណ្ឌលគីរ ី និងរតនគីរ ី េ
ឯក

Development

្រកសួងសុខភិបលបនកំនត់បញ្ហសុ ខភពមួយចំនួនជបញ្ហ

នង
ិ កុមរ ករកត់បនថយករចម្លង នង
ិ ករ

ឯក

អ្រ បងករកំេណីត

កមពុជេនែត្របឈមនង
ឹ បញ្ហជេ្រចន
ី េនកនុងវ ិស័យសុខភព

សូចនករសុខភពស្រមប់អ្រ មរណភពម
្របយុទធ្របឆំងនឹងបញ្ហេនះ

មរយៈករេកីនេឡង
ី នូវ្របក់ចំនូល និងករថយ

វ ិធនករជតិ

កមមវ ិធីមួយចំនួន

ធន៏លៗ
្អ ។ េយង
ី នឹងេលីកេឡង
ី
ទរក និងកុមរ េនកនុង្របេទស ។

ថ នភពសុខភពម

សុខភពម
តំបន់ សុី

ទក់ទងនឹងសុ ខភពរបស់្រស្តី កំឡុងេពលមនៃផទេពះ េពលស្រមល និងេ្រកយស្រមល4។ េនកនុង

េគនយ៏

មូលេហតុ ចំបងែដលនំឲយមនបញ្ហសុខភពម គឺករធ្លក់ឈម

ករក្លយេ គ នង
ិ កររ ំលូតកូ នេ

5
យគមនសុវតថភ
ិ ព ។ មនករពយបលែដល្របកបេ

សំពធឈមេឡង
ី ខពស់

យ្របសទ
ិ ធភព នង
ិ ែដល

ច

1

Women and Children (UK) June 2011, Scaling up for better health in Cambodia, WHO and MoH, Phnom Penh, Cambodia, p.3.
John Acre, compiled July 2008, “A Public Health Profile of Cambodia, Public Health Development”, Phnom Penh, Cambodia, p. 23.
Royal Government of Cambodia, Ministry of Health, Health Strategic Plan: 2008‐2015, (Phnom Penh, Cambodia, 2008), xi‐xii
4
World Bank, “Improve Maternal Health by 2015,” World Bank Millennium Development Goals, 2011,
http://www.worldbank.org/mdgs/maternal_health.html.
5
Cecilia S. Acuin et al., “Maternal, Neonatal, and Child Health in Southeast Asia: Towards Greater Regional Collaboration,” The Lancet 377, no.
9764 (2011): 516–525; World Bank, “Maternal Health.”p. 519.
2
3
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ទទួលយកបនស្រមប់បញ្ហជក់

ក់ៃនករមនៃផទេពះទំងេនះ6។

ក៏ ចជះឥទធិពលផងែដរមកពីកង្វះ
េទះជយ៉ង

ក៏េ

រូបតថមភ អនម័យ ែដល

យ ករបេងកីនចំនួនៃនករស្រមលទរកេ

បែនថមពីេលីេនះេទៀត

សុខភពម

ចប៉ះពល់ដល់សុខភព្របជជនភគេ្រចីន7។
យអនកែដលមនជំនញពិត្របកដ (ដូចជគិ

នុប ្ឋ យក
ិ ឆមប ឬេពទយ) និងបេងកីនករេ្រប្រី បស់េស ែថទំសុខភពមុន នង
ិ េ្រកយស្រមល នឹង
បញ្ហសុខភពម

បនយ៉ងេ្រចីន

មរណភពម
េ្រពះ

មរយៈសុខភពម

មេនះែដរ10។ បញ្ហសុខភពម

ែតបញ្ហេនះបនបញចូ លេនកនុងែផនករយុ ទធ
មរណភពម

្ល ប់េ

យ

រមមណ៏” េ

យ

រ

េនះជអ្រ

ខពស់េបេី ធៀបេទនឹងអ្រ

េនកនុងតំបន់ សុីជមធយមែដលមនចំនួន្របមណ១៥០នក់13 េហយ
ី េបីេធៀបេទនឹង្របេទស ជិត

ម្រកសួងសុខភិបល

អនក ្ល ប់េ

ប់

្រស្តសុខភិបលបចចុបបនន11។

រវ ិបត្តៃនករមនៃផទេពះ12។

ខង ដូចជ ្របេទសៃថមនចំនួន៤៨ េវៀត
េយង

ក្លយជ “ចំ

នង
ិ េធ្វីេ យ

េនកមពុជមនចំនួន២០៦ កនុងចំេនម១០០,០០០ ករផ្តល់កំេណីត មនន័យថជេរៀង ល់ឆន ំ

្រស្តច
ី ំនួន១,៧០០នក់បន
មរណភពម

ក៏្រតូវបនេមីលេឃញ
ី ថជអតថភ
ិ ពេនកនុង្របេទសកមពុជផង

បនេធ្វីេ យ្របជជនយល់ដឹងព្រី បព័នធសុខភិបលកន់ែតេ្រចន
ី

្របព័នធសុខភិបលទូេទរកចេ្រម
ី
ីនេទ

អ្រ

យ

្រតូវបនចត់ទុកជបញ្ហសំខន់េ្រពះេនះជសូចនករេដីមបក
ី ំនត់ពី ថ នភព និងសមតថភពៃន

្របព័នធសុខភិបល9។ បែនថមពេី លេី នះ សុខភពម
ែដរ

ះ្រ

និង ចជួយកត់បនថយេ្រគះថនក់ែដលឈនេទដល់ករ ្ល ប់ ឬពិករកំឡុង

េពលមនៃផទេពះផងែដរ8 ។
អ្រ

ចេ

ម៥៩ េលីកែលង្របេទស

្របសិនេបីេ្របៀបេធៀបអ្រ

វែដលមនរហូតដល់ ៤៧០14។

មរណភពរបស់ម េទនឹងអ្រ មរណភពកុមរ

យជំងឺេអដស៏ ជំងឺរេបង និងជំងឺ្រគុនចញ់ “អ្រ មរណភពម

មនចំនួនខពស់ និងេនែតបន្តេចទ

ជបញ្ហ15”។

6

Acuin et al., “Maternal, Neonatal, and Child Health in Southeast Asia.”p. 518.
Patralekha Chatterjee, “Cambodia Tackles High Maternal Mortality,” The Lancet 366, no. 9482 (2005): 281–282.p. 281.
8
Ibid.
9
Ministry of Health, Health Strategic Plan 2008‐2015 (Phnom Penh: Ministry of Health, 2008).p. 10.
10
Ibid. p 9.
7

11
12

Ibid.

UNICEF, Cambodia Country Kit 2011‐2015 (Phnom Penh: UNICEF Cambodia, 2011),
http://www.unicef.org/cambodia/results_for_children_18255.html. Chap. 4: Maternal, Newborn and Child Health and Nutrition.
13
World Health Organization et al., Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2010 : WHO, UNICEF, UNFPA, and The World Bank Estimates, 2012,
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/9789241503631/en/.p. 19.
14
“WHO | Maternal Mortality Country Profiles,” WHO, accessed February 18, 2014, http://www.who.int/gho/maternal_health/countries/en/.
15
Ministry of Health, Fast Track Initiative: Road Map for Reducing Maternal & Newborn Mortality 2010‐2015. This number is however misleading
if we look at the provincial level. According to National Report of Final Result of Cambodia 2008 Population Census’ (National Report of Final
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េទះបីជយ៉ង

ក៏េ

យ

សូចនករទក់ទងេទនឹងសុខភពម

ពីឆន២
ំ ០០០16។

អ្រ មរណភពទរកជសូចនករសំខន់របស់សុខភពម

សនិទធេទនឹងសុ ខភពរបស់ម្តយ

និងករទទួលបនេស សុខភព

មនកររកចំ
ី េរនគួ
ី រេ
។

យកត់សមគល់គិតចប់

េ្រពះ មនទំនក់ទំនងគនយ៉ងជិត
អ្រ មរណេនះ

បនធ្លក់ចុះពី៩៣

់ តទ
(ឆន២
ំ ០០០) ចុះមក្រតម
ំ ០១០) កនុង១,០០០កំេណីត េនេពលែដលករ ទ បសទងម
ឹ ៥៨ (ឆន២
ិ ក់ទងនង
ឹ
្រស្ត្រតូវបនេធ្វីេឡង
ំ ០១០17។
ី ចុងេ្រកយេនឆន២

សុខភព និង្របជ
អ្រ

មរណភពទរកបនធ្លក់ចុះគួរេ

ទក់ទងនឹងសុ ខភពម
សុខភពម

េ

យ

យកត់សំគល់ស្រមប់្របជជនែដល្រក្រី កបំផុតចំនួន២០% ។ បញ្ហេនះ
រក ្ត េនះផ្តល់នូវករចង្អុលបង្ហញែដលមនលកខណៈទូ លំទូ

និងករទទួលបនេស សុ ខភព ។ េនះក៏ជចំនុចសំខន់កុ ងករេ
ន

ះ្រ

េលីក្រមិតជិវភពរបស់្របជពលរដ្ឋ េ្រពះថអនកែដលជួប្របទះនូវបញ្ហសុខភពម
ែដល្រក្រី កបំផុត18។ ប៉ុែន្ត ករេធ្វេី
សនិទធេទនឹងធនធនប៉ុេ

្ណ ះេទ

យបញ្ហសុ ខភពម

កនុងេនះភពខុសគនៃនគំ

តរ ងអនកមន

េនឆន២
ំ ០០០ ្របជពលរដ្ឋ២០%ែដល្រកី្រកជងេគ មនអ្រ

ែផ្អក

និងទរកេ្រចីនជងេគគឺអនក

យ្របេសរី េឡង
ី នូវសូចនករេផ ងៗេទៀតទក់ទងសុខភពម

្របជជន្រក្រី ក មនលកខណៈទបជង្របជជនែដលមនជីវភពធូរធរ សុខភពម

យទក់ទងនឹង

កនុងចំេ

ម

មន
ិ ្រតម
ឹ ែតផ រភជប់យ៉ងជិត

និងអនក្រកេនែតមនករេកីនេឡង
ី ។

មរណភពទរកេ្រចីនជងពីរដងជងអនកែដលមន

19
បំផុតែដលមន២០% ។ ្រតឹមឆន២
ំ ០១០ អនុបត (ratio) េនះបនេកីនេឡង
ី ព២
ី េទេលស
ី ព៣
ី .៤ ។ បែនថមពេី នះ

េនមនគំ

៏ ំមួយរ ងអនករស់េនទជ
តដធ
ី នបទ នង
ិ អនករស់េនទ្រី កុង កនុងករទទួលបនេស សុខភពម

ទទួលបនេស ស្រមលេ

យអនកមនជំនញ20។

កនុងកំឡុងឆន២
ំ ០០០ េទ២០១០ ចំនួនៃនករផ្តល់កំេណីតេ
៧១% ែដលេធ្វីេ
េទះបីជយ៉ង

យ
ក៏េ

នង
ិ ករ

យអនកមនជំនញ បនេកន
ី េឡង
ី ព៣
ី ២% រហូតដល់

21
ថ នភពអនក្រកី្រក(២០%ៃន្របជជនទំងអស់ែដល្រកី្រកបំផុត) មនភព្របេសីរេឡង
ី ។

យ ចំនួនអនក្រកី្រក និងអនកេន

មនជំនញស្រមល មន្របែហលពក់ក

មជនបទែដលេ្របី្របស់េស ករផ្តល់កំេណីតេ

្ត លៃនចំនួនអនកមន ឬអនកែដលរស់េនទី្រកុង22។ េ យ

េហតុ េនះេហយ
ី េទប
ី ្រកសួងសុខភប
ិ លបន្តកំនត់បញ្ហេនះថជ

ទិភពសំខន់ែដល្រតូវេ

ះ្រ

យអនក
រែតមូ ល

យេនកនុងវ ិស័យ

Result of Cambodia 2008 Population Census, p. 30) estimation, Kep, Ratanakiri, Mondulkiri and Koh Kong province have the highest MMR (See
Appendix 2 for details).
16
Wang Wenjuan, Assessing Trends in Inequalities in Maternal and Child Health and Health Care in Cambodia, DHS Further Analysis Reports
(Calverton, Maryland: ICF International, 2013).p. 1.
17
Ibid. p. 8.
18
Ibid. p .10.
19
Ibid. p. 10.
20
United Nations Population Fund (UNFPA), The State of the World’s Midwifery 2011: Delivering Health, Saving Lives (New York: UNFPA, 2011).p.
62.
21
Wenjuan, Health Care in Cambodia. p. 17.
22

Ibid.; United Nations Population Fund (UNFPA), The State of the World’s Midwifery 2011: Delivering Health, Saving Lives.
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សុខភព

ធរណៈ េ្រពះកមពុជកំពុងបន្ត្របឈមេទនឹងបញ្ហ “កង្វះខតបុ គគលិកែផនកសុខភិបល ជពិេសសឆមប

មធយម23”។ កមពុជមនចំនួនអនកផ្តល់ករស្រមលែដលមនជំនញ្រតឹមែត ០.៧៧ ស្រមប់្របជជន ១.០០០ នក់
ែដលជចំនួនែដលទបជងអ្វីែដលអងគករសុខភពពិភពេ

កផ្តល់េយបល់គឺ

២.៥

នក់

ស្រមប់្របជជន

្លី ក
១,០០០ នក់24។ េទះបីជគ្លន
ី ក
ិ សុខភពទំងអស់មនឆមបបឋមយ៉ងតិច១នក់ក៏េ យ ក៏គន
ិ ភគេ្រចីនមន
ែតឆមបបឋមែតប៉ុេ

្ណ ះ ។ ឆមបបឋមទំងេនះខ្វះករបណុ ្ត ះប

្ត ល និងបទពិេ

ធន៏ជឆមបមធយម ែដលចំបច់

ស្រមប់បំេពញករងរែដលទក់ទងនឹងែបបបទៃនករស្រមល25.
I.1. វិធនករជតិ

ករេធ្វីឲយសុខភពម កន់ែត្របេសីរេឡង
ី ្រតូវបនចត់ទុកថជ “យុ ទធ
សុខភិបលបចចុបបនន26។
េឡង
ី នូវសុខភពម

ែផនករយុទធ

ទិភព” េនកនុងែផនករយុទធ

្រស្តសុខភិបលមនេគលបំណងយ៉ងទូលំទូ

មរយៈករបេងកីនចំនួនឆមប និងព្រងង
ឹ គុណភពបណុ ្ត ះប

សហគមន៏អំពីសុខភពបន្តពូជ នង
ិ ករមនៃផទេពះ នង
ិ
ចំេពះ្រស្តីែដលេទរកេស សុខភពម
កនុងករមករកេស សុខភពម

លម្អិតេនកនុងឯក

្រស្ត

េ

យ

យេដីមបេី ធ្វីឲយ

។ សមភគយុទធ

មរយៈករកត់បនថយ ឬក៍លុបបំបត់តៃម្លេស បឋម/ផទល់
្រស្តែដល

ំងដល់អនក្រកី្រក

ចអនុវត្តបន របស់្រកសួងសុខភិបលមនែចង

រគំនត
ិ ផ្តួចេផ្តីមមេធយបយរហ័ស (Fast Track Initiative: Road Map for Reducing

Maternal & Newborn Mortality 2010-2015) ៖អំពីែផនទីបង្ហញផ្លូវេដីមបក
ី ត់បនថយអ្រ

ទរក ឆន២
ំ ០១០-២០១៥28។ ែដលេនកនុងឯក
ម

្របេសីរ

្ត លដល់ពួកគត់ ព្រងឹងករអប់រ ំ

រែតទំងេនះ្រតូវបនរកេឃញ
ី ថជក ្ត ែដល

27

្រស្ត

បន្របេសីរ និងកត់បនថយអ្រ

្ល ប់របស់ម នង
ិ

រេនះមនសមសភគចំនួនបួនសំខន់ៗកនុងករេធ្វីឲយសុខភព

មរណភពម

29

។

១. សេ្រងគះបនទន់ែផនកសមភព នង
ិ ករែថទំទរកេទប
ី នង
ឹ េកត
ី ៖េ

យ

របីភគបួនៃនមរណភពរបស់ម

នង
ិ ទរក េកត
ី េឡង
ី េនកំឡុងេពលស្រមល ដូចេនះករទទួលបនេស សេ្រងគះបនទន់ជសកល ដូចជករ

ែថទំេនេ្រកយេពលពន្លូតកូន ករស្រមលេ
ទំង

យទក់ទងនង
ឹ ករ្របសូ្រតបុ្រត

នង
ិ ទរកែដលេទប
ី នង
ិ េកត
ី ។

យករវះកត់ ករបញចូ លឈម នង
ិ ករ្រគប់្រគងផលវ ិបក

គជ
ន
លបននូវសុខភពល្អ
ឺ ក ្ត សំខន់កុ ងករទទួ

ទំងម

23

Ministry of Health, Fast Track Initiative: Road Map for Reducing Maternal & Newborn Mortality 2010‐2015.p. 14.
Ibid.
25
Ibid.
26
Ministry of Health, Health Strategic Plan.p. 20.
27
Ibid. p. 50‐4.
28
Ministry of Health, Fast Track Initiative: Road Map for Reducing Maternal & Newborn Mortality 2010‐2015.
24

29

Ibid. p. 9.
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២.

ំ ញ៖
ឆមបែដលមនជន

េនះជេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជែដលចង់េ យ ល់ករ

ស្រមល្រតូវេធ្វីេឡង
ី េនមជឈមណ្ឌលសុខភព និងមនករចូលរួមពីអនកែដលមនជំនញែផនកេវជជ
្របកដ។ េលីសពីេនះេទេទៀត េ
េពលស្រមល

សុខភពម

យ

រែតឆមបជអនកែដលផ្តល់ករែថទំបឋមេនមុន កំឡុង និងេ្រកយ

ដូចេនះករបេងកីនចំនួនឆមប

និងករព្រងឹងករបណុ ្ត ះប

េ យកន់ែត្របេសីរេឡង
ី ។

៣. ែផនករ្រគួ

្ត លដល់ពួកគត់

មនសុខភពល្អ។

យៃចដនយនង
ឹ ជួយឲយម

៤. កររ ំលូតកូនេ យសុវតថភ
ិ ព៖ កនុង្របេទសកមពុជ កររ ំលូតកូន

ឆន១
ំ ៩៩៧ ប៉ុែន្តករផ្តល់េស េនកនុង្របព័នធសុខភិបល

នង
ិ ទរកែដលេទប
ី នឹងេកត
ី មន

ចេធ្វីបនេ

យ្រសបចបប់ចប់

ង
ំ ពី

ធរណៈេនមនលកខណៈអន់េខ យេនេឡយ
ី

ែដលជេហតុ នឲ
ំ យ្រស្តីជេ្រចីនេទរកេស រ ំលូតកូ នែដលគមនសុវតថិភព េដីមបេី

ះ្រ

យបញ្ហមនៃផទេពះ

យៃចដនយ ។

េដីមបេី ធ្វីឲយបញ្ហទំងបួនេនះបន្របេសីរេឡង
ី ្រកសួងសុខភិបលរកេឃញ
ី ថ សមសភគបី ”ែដល
ដូចខងេ្រកមចំបច់្រតូវែតេ
១.

េដីមបេី យ

រ៖ ករបេងកន
ី ករអប់រ ំ នង
ិ ករទទួលបនកមមវ ិធីពនយរកំេណីត ករពនយរករមនៃផទេពះ

េលក
ី ដំបូង នង
ិ ករេជៀស ងករមនៃផទេពះេ

េ

្រស្តពិត

ះ្រ

ចេធ្វីបន”

យ30៖

ផ្លស់បូ រឥរ
្ត យបទផ
ព្វផ យ៖
ិ

យុទធនករអប់រ ំេដីមបេី លីកទឹកចិត្តឲយមនករេ្របី្របស់កមមវ ិធីពនយរ

កំេណីត និងករអនុវត្តន៍ករមនៃផទេពះេ យសុវតថិភព។

២. លុបបំបត់ឧបសគគែផនកហរិ ញញវតថុ៖ តៃម្លេស បង្រ់ បក់ជមុន

ទទួលបនេស សុខភពម
ភព្របេសរី េឡង
ី ។

្ណ ះែដល្រតូវបនកត់្រ

ំងសទះដល់ពលរដ្ឋ្រកី្រកកនុងករ

។ ករលុបបំបត់េស េនះ នង
ឹ េធ្វីឲយសុខភពម

៣. ករពន
ិ ត
ិ យ ម នអ្រ មរណភពម
ម ប៉ុេ

ចជក ្ត

េន្របេទសកមពុជមន

នង
ិ វ ិធនករេឆ្លយ
ី តប៖ មនែតែផនកតូចមួយៃនករ

្ល ប់របស់

ជផ្លូវករេនកនុង្របព័នធពត
័ ម
៌ នសុខភពរបស់្រកសួងសុខភប
ិ ល ។ ករ

ព្រងង
៌ នែដលទក់ទងនង
ឹ ករ្របមូ លព័តម
ឹ សុខភពម

នង
ឹ ជួយបេងកីនលទធភពដល់ ជរ ្ឋ ភប
ិ លកនុង

ករបេងកត
ី នង
ិ អនុវត្តេគលនេយបយេឆ្លយ
ី តបឲយកន់ែតមន្របសទ
ិ ធភពខពស់។

30

ibid.
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I.2. កិចអ
ច ន្ត គមន៍ពីស ំ

អងគករសុខភពពិភពេ

ក់អងគករជតិ និងអន្តរជតិ

ក (WHO) គឺជអនកស្រមបស្រមួលែដលផ្តល់ជំនួយនំមុខេគ ែដលេធ្វីករស្រមបស្រមួល

នង
ិ សហកររ ង្រកសួងសុខភប
ិ ល នង
ិ ភនក់ងរផ្តល់ជំនួយអន្តរជតេិ ផ ងៗេទៀត ្របែហលចំនួន២០ នង
ិ អងគករ
31
េ្រករ ្ឋ ភប
ិ លជតិ នង
ិ អន្តរជតិចំនួនជង១០០ែដល្របតប
ិ ត្តិករេនកនុងវ ិស័យសុខភប
ិ លកនុង្របេទសកមពុជ ។

បទពិេ

ធន៏លៗ
្អ

សុខភពម ែដលទក់ទងនឹងមរណភព និងពិករភពភគេ្រចីនេកីតេឡង
ី ពីផលវ ិបក ែដលេគដឹងចបស់ និង
ែដល

32
ចពយបលបនដូចជ ករធ្លក់ឈម ករក្លយេ គ និងករេឡង
ី សមពធឈមខពស់ ។ បទពិេ

ករេឆ្លីយតបេទនឹងសុខភពម

គឺ្រតូវធនថ ្រស្តី

ចទទួលបន និងេ្របី្របស់េស ែថទំេពលកំពុងមនៃផទេពះ

មនករចូលរួមពឆ
ី មបែដលមនជំនញកនុងេពលស្រមល
ទទួលបនេស រ ំលូតកូន្របកបេ

យសុវតថភ
ិ ព

ទទួលបនករែថទំែផនកេវជជ
យៃចដនយ33។

្របេទសកមពុជកំពុងែតចប់េផ្តីមេដីរេទរកករអនុវត្តន៍ែដលល្អ្របេសរី ស្រមប់សុខភពម
េំ នកនុងែផនករយុទធ

ចំនួនឆមបែដលមនជំនញ និងករែថទំែផនកេវជជ
II. ទិដភ
្ឋ ពទូេទស្តអ
ី ំពី

ករសិក បង្ហញថ អ្រ

។

េទះជយ៉ង

ក៍

្រស្តសុខភិបល គ្រឺ តូវករធនធនបែនថមេទៀតេដីមបប
ី េងកីន

្រស្តេនកនុងកំឡុងេពលមនៃផទេពះ និងេ្រកយេពលស្រមល34។

ថ នភពសុខភពទរក និងកុមរ

មរណភពរបស់ទរក និងកុ មរឆ្លុះបញចង
ំ ពី ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគម និងគុណភពជីវ ិត

របស់្របជពលរដ្ឋកុ ង្របេទសមួ
ន
យ35។ ប៉ុែន្ត លកខខណ្ឌសុខភពកុមរមនលកខណៈខុ សគន
្រស្ត

្រស្តេ្រកយេពលស្រមល

នង
ិ េ្របី្របស់កមមវ ិធព
ី នយរកំេណីតកនុងករមនៃផទេពះេលក
ី ដំបូង

ចេន្លះេពលៃនករមនៃផទេពះ និងកត់បនថយករមនៃផទេពះេ

េ យ ដូចែដលមនកំណត់ចំ

ធន៏លៗ
្អ កនុង

សុខភពម

សុខភពកុមរ ែដលបនអ្រ

នង
ិ ករអប់រ ំរបស់ម

36

។

្រស័យេទេលីក ្ត ្របជ

េទះបីជកមពុជបនទទួលេជគជ័យគួរឲយកត់សមគល់េលី

មរណភពថយចុះពី ១២៤ មក្រតឹម៨៣នក់ កនុងចំេនម១.០០០នក់37 ក៍សុខភព

កុមរេនែតជួប្របទះនូវបញ្ហ្របឈមសំខន់ៗជេ្រចីន។

ថ នភពេនះកន់ែតមនលកខណៈធងន់ធងរេន

មប

្ត

31

WHO (World Health Organisation), Country Cooperation Strategy at a Glance: Cambodia (Geneva: WHO), accessed February 18, 2014,
http://www.who.int/entity/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_cambodia_09_en.pdf.p. 2.
32
WHO | 10 Facts on Maternal Health,” WHO, accessed February 12, 2014, http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/en/.
33
34

“WHO | Maternal Mortality,” WHO, accessed February 18, 2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/index.html.
Ministry of Health, Health Strategic Plan.p. 20.

35

National Institute of Statistics and Director General for Helath, 2011, “Cambodia Demographic and Health survey 2010, Phnom Penh,
Cambodia.
36
Ibid, p. 3
37

National Institute of Statistics, Directorate General for Health, Cambodia Democraphic and Health Survey 2010, Phnom Penh, Cambodia.
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េខត្ត្រកី្រកីមួយចំនួន ជពិេសសេនេពលែដលមនត្រមូវករជក់ែស្តងស្រមប់ែផនករ្រគួ
ររូបតថមភខពស់38។

កុមរខ្វះ

បីដង។ ខណៈែដលអ្រ
(្រពះវ ិ

េលីសពីេនះេទៀត

អ្រ

មរណភពេន

មតំបន់ជនបទគឺខពស់ជងេន

មរណភពទរក និងកុមរេនភនំេពញទបជងេគ េនប

រ សទឹងែ្រតង មណ្ឌលគរី ី នង
ិ រតនគរិ )ី មនអ្រ

រ និងថនប
ំ ងករ និងអ្រ

្ត េខត្តែប៉កឥ

មទី្រកុង

នៃន្របេទស

39
មរណភពរបស់ទរក នង
ិ កុ មរខពស់ជងេគ ។

II.1. វិធនករថនក់ជតិចំេពះសុខភពកុមរ

េដម
ី បធ
ី បេី ឆ្លយ
ី នករអភវិ ឌ ន៍ករផ្តល់េស សុខភពជូន្របជពលរដ្ឋឲយកន់ែតមន្របសទ
ិ ធភពខពស់ នង
ិ េដម
ី តបេទ
នង
ឹ បញ្ហសុខភពទំងេនះ ្រកសួងសុខភិបលបនអនុ មត័ែផនករ នង
ិ យុទធ

ែផនករអភវិ ឌ ន៍យុទធ
យុទធ

ក់េចញនូវករេគលេ

រួម នង
ិ ទស
ិ េ

្រស្តចតុេកណក៏មនេគលេ កត់បនថយមរណភពរបស់ទរក

សុខភពដល់កុមរ

យុទធ

្រស្តជតិ

្រស្តដូចខងេ្រកម៖
យុទធ

នង
ិ កុមរ

មរយៈករេធ្វីឲយ្របេសីរេឡង
ី នូវសមភរៈបរក
ិ ខ រែថទំសុខភព

្រស្តសុខភប
ិ លទ២
ី

រូមមន

នង
ិ ព្រងឹងករផ្តល់ករែថទំ

និងធនធនមនុស

របស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជេផ្តតសំខន់េទេលីវ ិធី

សហស វត រ ៍ មរយៈេគលករណ៍្របំចំនុច
េផ្តតសំខន់េលអ
ី នកជំងឺ

្រស្ត ។ ជមួយគនេនះផងែដរ
40

។

ែផនករ

្រស្តេដីមបស
ី េ្រមចបនេគលេ

ករករពរសុខភពសងគម

ករផ្តល់េស សុខភពែដល

ករផ្តល់េស ែដល្របេសរី ជងមុន ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស

អភិបលកច
ិ ចល ្អ នង
ិ

គណេនយយភព41។ ្រសបេពលជមួយគនេនះែដរ មូលនិធស
ិ មធម៌សុខភព ្រតូវបនបេងកីតេឡង
ី ែដលគំនិតផ្តូចេផ្តីម
េនះគឺផ្តល់េ

យពលរដ្ឋ្រកី្រកកនុងករទទួលបនេស សុខភព្របេសីរជងមុន

ែផនករព្រងឹង និងព្រងីកេដីមបេី ធ្វីេ
២០០៨-២០១៥
យុទធ

រមមណ៍េទេលី

្រស្ត
ថ នភព

កមមវ ិធីេនះកំពុងែតសថិតេនកនុង

យជងមុន ។ ែផនករ យុទធ

្រស្តសុខភិបលឆន ំ

្រស្តេធ្វីេ យរស់ នមនជីវ ិតរបស់កុមរកមពុជ

២០០៦-២០១៥គូសបញជក់ពី

ររូបតថមភជតិឆន២
ំ ០០៩-២០១៥ ក៍មនេគលេ

ទក់ទងភគីពក់ពនធ័ឲយេផ្តតករ

្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភប
ិ លេដីមបក
ី ត់បនថយអ្រ
ររូបតថមភ យុទធ

ចប់

នង
ិ យុទធ

យមនលកខណៈធំទូ

។

ជំងឺឆ្លង នង
ិ អ្រ

្ល ប់របស់កុមរ។ ទក់ទងេទនង
ឹ ករព្រងឹង

ររូបតថមភរបស់្រស្តី និងកុមរ។ េហយ
ី ក៍មនករផ្តួចេផ្តីមេផ ងៗេទៀតផងែដរដូចជ

េគលនេយបយជតិសអ
្តី ំពក
ី រអនុវត្តន៍ករចញ
ិ ច ឹមកុមរ នង
ិ ទរក (National Policy on Infant and Young

Child Feeding Practices) នង
ិ គំនត
ិ ផ្តួចេផ្តីមកនុងករបេងកីតមនទរី េពទយជតិមត
ិ ្តភព-ទរក the National Baby-

38
39
40
41

Cambodia sharing growth, op cit, ទំ ព័រ ៩៥ ជំ ពូក ២ Human Development Context in Cambodia
NIS and DGH, p 115.
Ministry of Planning, 2010, “National Strategic Development Plan 2009‐2013”, Phnom Penh, Cambodia.
Char, 2008, p. x in “Literature review in Health care system in Cambodia” Phnom Penh, Cambodia.
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Friendly Hospital Initiative ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡង
ី េដីមបក
ី ត់បនថយនូវសូចនករៃនអ្រ មរណភព និងកង្វះ
42
ររូបតថមភ េហយ
ី ក៏បនេធ្វីឲយសុខភព និងសុខមលភពរបស់កុមរកន់ែត្របេសីរេឡង
ី ែដរ ។

II.2. កិចអ
ច ន្ត គមន៍របស់អងគករជតិ និងអន្តរជតិ

និងមចស់ជំនួយអន្តរជតិ

អងគករសងគមសុីវ ិល

ចូលរួមយ៉ងសកមមេនកនុងវ ិស័យសុខភិបលកមពុជ43។

ចំនួនៃន

44
អងគករែដលផ្តល់េស សុខភិបលមនករេកីនេឡង
ី យ៉ងឆប់រហ័សចប់ពីឆន ំ ១៩៩៣ មក។

នយក ្ឋ នគំពរសុខភពម និងទរកៃន្រកសួងសុ ខភប
ិ ល

េ

យមនករចូលរួមគំ្រទពីសំ

ក់អងគករេ្រក

រ ្ឋ ភិបល នង
ិ អងគករអន្តរជតម
ិ ួយចំនួន ជ ទិ៍ អងគករ UNICEF ែដលបន នង
ិ កំពុង្របឹងែ្របងេធ្វឲ
ី យ្របេសរី េឡង
ី
នូវករករពរសុខភពកុ មរ នង
ិ ទរក

អងគករសុ ខភពពភ
ិ ពេ

មរយៈករអប់រ ំ ករគំពរេ

េ្រកពេី នះ

ពភ
ិ ពេ

ក នង
ិ អងគករ UNICEF សថត
ិ កនុងចំេ

ែដលគំ្រទដល់ករេធ្វីឲយ្របេសរី េឡង
ី នូវសុ ខភព

ក៏មនអងគករជេ្រចីនេផ ងេទៀតែដលរួមចំែណក

ក USAID DFID AusAID UNICEF ជេដីម។

បទពិេ

នង
ិ

រូបតថមភស្រមប់ម

គំ្រទដល់វ ិស័យសុ ខភប
ិ ល

មៃនអងគករអន្តរជតិ
ទរក

មនជ

និងកុមរ។

ទិ៍ធនគរ

ធន៏លៗ
្អ

កមពុជបនទទួលេជគជ័យេនកនុងករកត់បនថយអ្រ មរណៈរបស់ទរក នង
ិ កុមរ

េនះ

្ត លបុគគលិក45។

កក៏ជមចស់ជំនួយឈនមុខមួយែដលផ្តល់ករគំ្រទវ ិស័យសុខភប
ិ លជលកខណៈ

សកល។ ចំេពះកមពុជ អងគករសុខភពពភ
ិ ពេ
សំខន់ៗ

យផទល់ នង
ិ ករបណុ ្ត ះប

ទទួលបនេ

យ

រករអនុវត្តបនយ៉ងល្អ្របេសរី នូវកមមវ ិធីចក់ថនប
ំ ងករទូ ទង
ំ ្របេទស

េនកនុងករជំរុញឲយមនករបំេបកូ នេ
ទទួលបនេស អប់រ ំ

័
យុេ្រកម ៥ឆន46
ំ ។ េជគជយ

យទក
ឹ េ

ះ និងករកត់បនថយអ្រ

នង
័ ធ
ិ ករែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន

័ ជេ្រចីនេទៀត
េគក៏សេងកតេឃញ
ី មនេជគជយ

ក៏ដូចជេជគជ័យ

ៃនភព្រក្រី ក ករព្រងឹងលទធភពកនុងករ

ែដលមនលកខណៈកន់ែតល្អ្របេសរី 47។

េ្រកពីេនះ

រួមមនេស ទឹក ្អ តែដលមនគុ ណភពកន់ែត្របេសរី េឡង
ី

នង
ិ

ករអភិវឌ ន៍នូវ្របព័នធហរិ ញញវតថុែដលមនលកខណៈៃចន្របឌត
េដីមបគ
ំ រ្របជពលរដ្ឋ្រក្រី កេនកនុងករេ្រប្រី បស់េស
ិ
ី ព
សុខភព

42

ធរណៈ48។

Char, 2008, in “Literature review in Health care system in Cambodia”

43

UNICEF, Chapter II, An analysis of the situation of children and women in Cambodia 2009: Human Development Context in Cambodia, Phnom
Penh, Cambodia.
44
Public Health Development, 2008, “A Public Health Profile in Cambodia”, Phnom Penh, Cambodia.
45

Laura McGrew, n.d “Health Care in Cambodia”. Accessed 20 February 2014: http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural‐survival‐
quarterly/cambodia/health‐care‐cambodia#sthash.nlHe9Ugy.dpuf

46

National Institute of Statistics, Directorate General for Health, Cambodia Demographic and Health Survey 2010, Phnom Penh, Cambodia

47

UNICEF, Chapter III, An analysis of the situation of children and women in Cambodia 2009:The child’s right to life and health, Phnom Penh,
Cambodia
48
Ibid
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សុខភពម

ជក ្ត ចមបងែដលជះឥទធិពលយ៉ងខ្លង
ំ េទេលីសុខភពរបស់កុមរ។

អប់រ ំជមូល ្ឋ ន

ឬែដលមនករយល់ដឹងតិចតួចអំពីសុខភពរបស់កុមរទំនងជមិនបនយល់ដឹងអំពីវ ិធីចិញចឹមកូន

ឲយមនសុ ខភពល្អេឡយ
ី ។

ដូេចនះ

ករអប់រ ំ្រស្តីេនកមពុជ

ចជក ្ត ចមបងេនកនុងករកត់បនថយបញ្ហកង្វះ

រូបតថមភ និងករេធ្វីឲយ្របេសីរេឡង
ី នូវសុខភពកុមរជរួម។

III. កង្វលជ
់ រ ួមអំពីសខ
ុ ភពម

លកខខណ្ឌសងគមេសដ្ឋកិចចរបស់ម
49

និងទរក/កុមរ

ជក ្ត សំខន់មួយែដលជះឥទធិពលយ៉ងខ្លង
ំ ចំេពះមរណៈភពទរក និងកុមរ

េនកមពុជ ។ រដ្ឋធមមនុញញែចងថ “រដ្ឋយកចិត្តទុក

ក់ចំេពះកុមរ និងម ។ រដ្ឋេរៀបចំឲយមនគិ

ឧបតថមភនរែដលមនកូ
នេ្រចីនកនុងបនទុកេហយ
ី
ី ឥតទីពឹង (ម្រ

េគបន

គ ល់យ៉ងចបស់អំពីមូលេហតុៃនមរណៈភពម

បនយ៉ងទូលំទូ

50

៧៣)” ។

និងកុ មរ េហយ
ី េគ

ចបងករ និងេ

យ។ ក៏បុ ែ៉ ន្តករអន្ត គមន៍ និងករអនុវត្តនក
៍ ុ នងវ ិស័យសុខភិបលេន

ក្រមិតទបេនេឡយ
ី េនះគឺេ

កង្វះទឹក

ម ែដលមិនបនទទួលករ

យ

ន ្ឋ ន និងជួយ

ះ្រ

យបញ្ហេនះ

មតំបន់មួយចំនួនេនមន

រកង្វះចំណងទក់ទងគនរ ងចំេណះដឹង េគលនេយបយ និងករអនុវត្តន។
៍ 51

្អ ត អនម័យ ករអប់រ ំ ករដឹកជញជូ ន និងមេធយបយទំនក់ទំនង បនបងកជបញ្ហយ៉ងធងនធ
់ ងរេនកនុង

ករអភិវឌ ន៍្របព័នធសុខភិបលេនកនុងតំបន់មួយចំនួន52។
IV. េតើបញ
្ហ សុខភព

កមពជ?
ុ

ករទទួលបនេស សុខភព

ធរណៈទ ំងេនះមនលកខណៈខុសែប្លកគនយ៉ង

មនភពខុសែប្លកគនយ៉ងខ្លង
ំ

េនកនង្របេទស
ុ

រ ង្រកុម្របជជនេផ ងៗគនេនទូទង
ំ ្របេទស។

ត្រមូវករ និងករបេ្រមីេស សុខភិបលេនកនុង្របេទសកមពុជ មនភពខុសគនយ៉ងខ្លង
ំ ពីតំបន់មួយេទតំបន់មួយ
េ យ

់ ុីេត្របជជនមនភពខុ សគនខ្លង
រែតដងស
ំ 53។

្របជជនេនកនុងភូមិ

ច់្រសយលេន

លំបកកនុងករទទួលបនេស សុខភិបល។ េ្រកពីឧបសគគទក់ទងនឹងទី ង
ំ ភូមិ

ែដលបនទទួលករបណុ ្ត ះប
ទំងេនះ។

49
50
51

្ត លពី ជធនីភនំេពញ

េខត្តជេ្រចីនខ្វះថនស
ំ ំ

ប់េមេ គ

មេខត្ត

្រស្ត បុគគលិកែផនកសុខភិបល

មនករ ទ ក់េសទីរកនុងករេទបំេពញករងរេន

និងថនដ
ំ ងកូវេផ ងៗ

មនករ

រឯេខត្ត
ជេ្រចីនេផ ងេទៀត
ី

មតំបន់

មិនមនសមភរៈ

UNIECF, Chapter III
UNICEF, Chapter II
UNICEF, (n.d), Maternal, newborn and child health, and nutrition, Phnom Penh, Cambodia

52

Website of Cultural and survival, written by Laura McGrew, “Health care in Cambodia”. http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural‐
survival‐quarterly/cambodia/health‐care‐cambodia#sthash.S6oSXL5h.dpuf Accessed by 23 Jan 2014
53
Ibid
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េដីមបរី ក សីតុណ្ហភព និង្របឈមនឹងករលំបកេ

ែចកចយថនប
ំ ងករមិន
េបីេយង

យ

រែតបញ្ហកនុងករដឹកជញជូ ន ែដលជេហតុប

ចអនុវត្តេទបន54។

មជំេរឿន្របជ

្រស្តកមពុជេ

្ត លឲយករ

យែផ្អកេលីក ្ត សុខភពឆន ំ ២០១០55 ករទទួលេស ែថទំពីអនកជំនញ

សុខភិបលមុ នេពលស្រមលបនេកីនេឡង
ំ ចប់
ី ខ្លង

ង
ំ ពី ឆន ំ ២០០៥ ។ ប៉ុែន្ត េបីនិយយអំពីលកខខណ្ឌសុ ខភព

ទទួលបនេស ែថរក គភ៌មុនេពលស្រមល មនអ្រ

ខពស់បំផុត េន ជធនីភនំេពញ ែដលមន ៩៩%និង ទប

ទរកនិងកុមរ ជនជតិភគតិចមនត្រមូវករជក់ែស្តងេលីសពីត្រមូវករជមធយមទូទង
ំ ្របេទស56។ លទធភព

ម

បំផុតេនេខត្តមណ្ឌលគរី /រតនគ
រី ី េពលគឺ៦២% ។ ្រស្តម
ី
ី នៃផទេពះ៥៩% បនទទួលករ្រតួតពិនត
ិ យសុខភពមុន

េពលស្រមលចំនួនបួនដង ឬេ្រចន
ន
ដូចគនេនះែដរ ចប់េផ្តីមទទួលេស ែថរក គភ៌មុនេពល
ី ជងេនះ ។ ្រស្តក
ី ុ ងអ្រ
ស្រមល កនុងកំឡុងេពលបែី ខដំបូងៃនករមនៃផទេពះ។ េទះជយ៉ង

នូវេគលេ

អភវិ ឌ ន៍សហស វត រែដលទក់
៍
ទងេទនង
ឹ អ្រ

ក៏េ

មរណៈភពរបស់ម

័ កនុងករសេ្រមចបន
យ េជគជយ

contraceptive prevalence

57
នង
ិ ករពនយកំេណីត មន
ិ ទន់មនលកខណៈ្របកដ្របជេនេឡយ
ី េទ ។

V. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន

លទធផលពក់ពន
័ ធនឹងករករពរសុខភពម

្រ

យបញ្ហសុខភព

មនកររកចេ្រម
ី
ីនយត
ឺ យ៉វេបីេ្របៀបេធៀបនឹងលទធផលៃនករេ ះ

ធរណៈចមបងៗដៃទេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ ដូចជេមេ គេអដស៍ ឬអ្រ

ទរកជេដីម។ ករ ្ល ប់ភគេ្រចីន ប

្ត លមកពីបញ្ហជមូល ្ឋ ន និងែដល

ចបងករបនដូចជ ករហូ រឈម

៏ ំខន់ ែដលជះឥទធិពលេលីអ្រ
ជក ្ត ដស

មរណៈភពរបស់កុមរ និងទរក

ករចម្លងេ គ ឬសមពធឈមខពស់ ែដលទក់ទងនឹងករមនៃផទេពះែដល
េ

យេពទយឆមបជំនញ។

ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងសងគមរបស់ម

កនុង្របេទសកមពុជ ។ ករអប់រ ំ្រស្តីកមពុជ

ច្រតូវបនពយបលបនយ៉ងេពញេលញ

ចជក ្ត ចមបងកនុងករកត់បនថយបញ្ហ កង្វះ

្របេសីរេឡង
ី ដល់សុខភពជរួមរបស់កុមរ ។ មេធយបយមួយកនុងចំេ

ម មេធយបយធមម

សំខន់បំផុតស្រមប់ធនកររស់ នមនជីវ ិតរបស់កុមរ និងសុវតថិភពរបស់ម
ឆមបជំនញេន ល់េពលស្រមលកូន។
េគលនេយបយស្រមប់េ

ះ្រ

55
56
57

រូបតថមភ និងករេធ្វីឱយ
និងែដលមន

រៈ

គឺករធនឲយមនជំនួយពីេពទយ

យបញ្ហកង្វះលទធភពរបស់អនក្រកី្រក កនុងករទទួលបនេស សុខភព

ចំែណកេធ្វីឲយ្របេសីរេឡង
ី នូវលទធផលៃនករគំពរសុ ខភព
54

្ល ប់របស់

ធរណៈមួយចំនួន។

ចនឹងរួម

Ibid
National Institute of Statistics, Cambodia Demographic and Health survey 2010.
Health Unlimited, 2006, Indigenous women working toward improved maternal health, Phnom Penh, Cambodia.
WHO and MoH 2007, Scaling Up for Better Health in Cambodia. Phnom Penh, Cambodia
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ករសេ្រមចបនទំង្រសុងនូវេគលេ

អភិវឌ ន៍សហស វត រ ៍ កនុងវ ិស័យសុខភិបលរបស់្របេទសកមពុជក៏ដូចជករ
ទទួលបនសងគមមួយែដលមនសុខភពល្អ គឺជផ្លូវដែ៏ វងឆងយតេទមុខេទៀត។ េទះយ៉ង
ក៏ េគសេងកតេឃញ
ី

មនជំ

នែដលមនលកខណៈ្របកដនិយម

ស្រមប់េ

ះ្រ

យបញ្ហសុខភពទំងេនះេនកនុង្របេទសកមពុជ។

ករែកលម្អេលីករអនុវត្តនៃ៍ នេស សុខភពបឋម ករអនុ វត្តនក
៍ រ្រគប់្រគងសុខភព និងយុទធ

្រស្តេនកនុងករអប់រ ំ

សុខភពនឹងេធ្វីឱយមនករផ្លស់បូ រជវ
្ត
័ ធនឹងលទធភពទទួលបនេស សុខភពស្រមប់្របជលពលរដ្ឋ
ិជជមនពក់ពន

្រកី្រក េពលគឺ ជករេលីកកំពស់សុខភពរបស់្របជជនជេ្រចីនៃន ្រពះ ជ
បទពេិ

ធន៍ពប
ី

ច្រកកមពុជ58។

្ត ្របេទសេផ ងៗ នង
ិ គំនត
ិ េយបល់របស់អនកជំនញ បង្ហញយ៉ងចបស់ពភ
ី ពចំបច់ឲយមន

េពទយឆមបជំនញ នង
ិ ករទទួលបនករសេ្រងគះបនទន់ែផនកសមភពពម
ី នទរី េពទយែដលមនសមភរៈបរក
ិ ខ រ្រគប់្រគន់ មន
រៈសំខន់ជ

រវន្ត័

កនុងកត់បនថយអ្រ

មរណៈភពរបស់ម

ែដលជែផនកមួយៃនេគលេ

59
វត រកន៍ ុ ងវ ិស័យសុខភប
ិ ល ៕

អភិវឌ ន៍សហស

______________________

58
59

UNICEF 2009, Health service access among poor communities in Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
WHO 2007, Health Inequities in the South‐East Asia Region.
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ឧបសមព័នធ១៖ ករណីសិក េលើសខ
ុ ភពម

និងកុមរេនកនងេខត្ត
មណ្ឌលគិរ ី និងរតនគិរ ី
ុ

អ្រ មរណភពរបស់ទរក នង
ិ កុមរ
អ្រ

មរណភពរបស់ទរក

សូចនកររួមែដលបញជក់ពី

និងកុមរមន

រៈសំខន់

ស់

េ យ

រអ្រ េនះ

ច្រតូវបនេគេ្របី្របស់ជ

ថ នភពរបស់្របព័នធសុខភប
ថ នភពសុ ខភពរបស់្របជពលរដ្ឋ60។ ជមធយម
ិ ល នង
ិ

េនកមពុជ កុ មរចំនួន៥៤នក់កុ ងចំ
ន េនម១,០០០ នក់ នឹង ្ល ប់មុន យុ៥ឆន61
ំ ។ េបីេ្របៀបេធៀបរ ងេខត្តរតនគិរ ី
និងមណ្ឌលគិរ ី អ្រ ៃនករ

្ល ប់របស់កុមរមនចំនួន១០៦នក់កុ ងចំ
ន េនម១,០០០នក់ េ្រកម

ៃនករ ្ល ប់េនះមនករេកីនេឡង
ី ២ដងេធៀបនឹងអ្រ

យុ៥ឆន62
ំ ។អ្រ

ជមធយមេនកមពុជ63 ។

អ្រ មរណភពរបស់ម
ឯក

រស្តព
ី ីករអេងកតេល្រី បជ

េខត្តេទ េ

យ

មរណភពម

្រស្ត

នង
័ ស្តព
ិ សុខភពថមីបំផុតមិនបន្របមូលទន
ិ ននយ
ី ស
ី ុខភពម ពី

រែតករព័ត៌មន យករណ៏អំពីអ្រ
្រតូវបនកំនត់ថ

ជករ

មរណភពម

្ល ប់ែដលេកីតេឡង
ី កនុងកំឡុងេពលស្រមលកូន

បនទប់ពស
ី ្រមល ។ កនុងកំឡុងេពលេនះ ករ ្ល ប់របស់្រស្តី

កំឡុងេពលមតុភពេទ

។

វ ិទយ ថ នជតិសថិតិ្រគន់ែត

េ

យ

មិនបន្រគប់្រជុងេ្រជយ ។ េនះេ

មប

្ត

យ

រែត

និងរយៈេពល៦

ទិតយ

ច្រតូវបនបញចូ លជក ្ត មួយែដលមន
ិ ចត់ចូលេទកនុង

រេហតុផលទំងេនះេហយ
ី

េទប
័ ជក់
ី មន
ិ មនទិនននយ

ចេធ្វីករប៉ន់ ម នេទេលីសមម្រត (Ratio) ៃនអ្រ

ក់េន

មេខត្តេទ

មរណភពម កនុង្របេទស គឺ

២.០៦ ៃនករ ្ល ប់កុ ងចំ
ន េនម១,០០០ កំេណីត មនន័យថ្រស្តីមនឱកស ១ កនុងចំេនម១៦៥ ែដល្របឈមនឹង
ករ ្ល ប់េ

យ

រមតុភព 64។

ំ ញ
ករស្រមលទរកេ យអនកែដលមនជន
៣៨ភគរយៃនករផ្តល់កំេណីតេនេខត្តមណ្ឌលគិរ ី
គិ

ដូចជ

នុប ្ឋ យក
េពទយឆមប និងេវជជបណ្ឌិត ។ ជពិេសស ៣.៥% ៃនករផ្តល់កំេណីត្រតូវបនចូលរួមេ យ
ិ

េវជជបណ្ឌិត, ០.៣ % េ យគិ
បនចូលរួមេ
60

និងរតនគីរ្រតូ
ី វបនចូ លរួមពីអនកជំនញស្រមល

នុ ប ្ឋ យក
ិ , និង៣៤.៦% េ យេពទយឆមប ។ ៥៩.៦% ៃនករផ្តល់កំេណីត្រតូវ

យឆមបបុ ណែដលគមនជំនញកនុងករផ្តល់កំេណីត

េ្រពះពួកេគមន
ិ បនទទួលករបណុ ្ត ះប

្ត ល

Ministry of Health, Health Strategic Plan 2008‐2015 (Phnom Penh: Ministry of Health, 2008). p. 10.

61

National Institute of Statistics (NIS) and Directorate General for Health, Cambodia Demographic and Health Survey 2010 (Phnom Penh: NIS,
2011). p. 114.
62
National Institute of Statistics (NIS) and Directorate General for Health, Demographic and Health Survey. p. 116.
63
64

The Cambodia Demographic and Health Survey provides the same data for Mondulkiri and Rattanakiri.
National Institute of Statistics (NIS) and Directorate General for Health, Demographic and Health Survey. P. 111.
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ជំនញេវជជ

្រស្តេឡយ
ី

។ ជមធយម េនកមពុជមន៧១%ៃនករផ្តល់កំេណីតេ

ស្រមល65 ។

យមនករចូ លរួមពីអនកជំនញ

េនេខត្តមណ្ឌលគិរ ី និងរតនគិរ ី មនករផ្តល់កំេណីតចំនួន៣០% ្រតូវបនេធ្វីេឡង
ី េនកែន្លងផ្តល់េស សុខភពេសមី
នឹង៥៤% ជមធយមេបីេធៀបនឹងអ្រ
េទះបីជយ៉ង

ក៏េ

ទូទង
ំ ្របេទស66 ។

យ មនែត២៩% ប៉ុេ

។ ចំនួនេនះមនចំនួន៧៤% េបីេធៀបនឹងអ្រ

្ណ ះៃន្រស្តីែដលទទួលបនករ្រតួតពិនិតយសុខភពបនទប់ពីស្រមល

ទូទង
ំ ្របេទស ។

កែន្លងផ្តលេ់ ស សុខភព
េនេខត្តមណ្ឌលគិរមនកែន្ល
ងផ្តល់េស សុ ខភព៖
ី


មនទរី េពទយេខត្ត ១



មជឈមណ្ឌលសុខភពចំនួន ៧



ប៉ុស៏ស
្តិ ុខភពចំនួន ១៨67

េនេខត្តរតនគិរមនកែន្ល
ងផ្តល់េស សុខភព៖
ី


មនទរី េពទយបែង្អកចំនួន ១ (ែដលបំេរេស
កមមសុខភពធមម
ី



មជឈមណ្ឌលសុខភពចំនួន ១១



ប៉ុស៏ស
្តិ ុខភពចំនួន ១៨68

មន
ិ ដូ ចេនមនទរី េពទយេខត្តេទ)

ករទទួលថនប
ំ ងករ
េនកនុងេខត្តមណ្ឌលគិរ ី កុមរចំនួន២៨%ែដលមន

េ យ្រកសួងសុខភិបល េបីេធៀបនឹងអ្រ

65
66
67
68

យុពី១២ េទ២៣ែខ បនទទួលថនប
ំ ងករទូេទ ែដលេចញ

ជមធយមេនទូទង
ំ ្របេទសមន ៧៩%69 ៕

Ibid. p. 128
Ibid. p. 127.
Ministry of Health, “Mondulkiri,” accessed January 4, 2014, http://www.moh.gov.kh/?page_id=333&lang=en.
Ministry of Health, “Rattanakiri,” accessed January 4, 2014, http://www.moh.gov.kh/?page_id=343&lang=en.
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ឧបសមព័នធ២៖

អ្រ

មរណភពទរក,

សមម្រតមរណភពម

េខត្ត

េឈមះេខត្ត

១.បនទយមនជ័យ
ំ ង
២.បត់ដប
៣.កំពង់ចម
៤.កំពង់ឆនង
ំ
៥.កំពង់សពឺ
៦.កំពុងធំ
៧.កំពត
៨.ក

្ត ល

បុរស

ទំងពេី ភទ

៦៣,៣

៦៧,២

៦៥,២

៦៨,៦

៦៦,៦

៦៤,០

៦២,៩

៦៤,៧

៥៨,៥

៦២,១

៦០,៩

១៥.េពធិ ត់
១៦.រតនគរី ី
១៧.េសៀម ប

១៨.្រពះសីហនុ
១៩.សទឹងែ្រតង

៦៧,១

៦៥,១

៥៧,០

៦០,៥

៥៨,៧

៧០,៨

៦៨,៨

៦៦,៨

៤៣,៤

៦១,៤

៦៥,១

៦១,៩

៥៩,១
៤៤,០
៤១,៩

៦៣,៨

៦៣,២

៣៥,០

៣៣,៧

៥១,៣

៥៤,៤

៥២,៨

៦៦,១

៥១,៥

៧០,០

៦៨,០

៥៤,៦

៥៣,០

៦០,៥

៦៤,៣

៦២,៤

៦១,២

៦៥,០

៥៧,២

២៤.ៃប៉លិន

៦០,៤

69

៦៥,៧

៦០,២

៣២,៥

២២.ឧត្តរមនជ័យ

សរុបេខត្តទង
ំ អស់េន្របេទសកមពជ

៤៥,៥

៤០,៥

៥៥,៣

២៣.ែកប

៦១,៨

៦៣,២

២០. ្វ យេរៀង
២១. ែកវ

៦៤,៨

៦២,៨

៦០,៩

៦០.៥

៥៨,៨
៦០,៨

៦៤,២

៦៤,៣

្ត

៦៥,៩

៦៤,៧

៤២,៥

១៤.ៃ្រពែវង

៦៦,៧

៦៣,៨

១១.មណ្ឌលគរី ី
១៣.្រពះវ ិ

៦៧,៩

៦០,០

៥៧,៣

១២.ភនំេពញ

មប

យុែដលរ ំពង
ឹ ទុក
(ែខមន
ឆ
ន
២
ំ
០០៧-ែខម
ន
ី
ី ឆន ំ២០០៨)
្រស្តី

៩.េកះកុង

១០.្រកេចះ

េនកនងកមព
ជ
ុ
ុ

៥៧,០
៥៩,០

៦៣,០

៦២,៣
៦២,៤

National Institute of Statistics (NIS) and Directorate General for Health, Demographic and Health Survey. p. 136.
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