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អក រកា ត់

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល v

សចក្ត ីថ្ល ងអំណរគុណ

មូ៉ឌូលនះ គឺជា ឯកសា រមួយនសំណំុឯកសា រពញលញ ដលមា នចំណងជើងថា  កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយ

នឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល ។ ឯកសា រនះ  ូវបា នចងក ង  យក ុមដលមា ន 

Sarah Coll-Black ដលជា ទី  ឹក   និងអ្ន កនិពន្ធ សំខា ន់នឯកសា រនះ, Anjana Bhushan ដលជា ម  ្ត ីបច្ច កទសផ្ន កភា ព

ក ីក , យនឌ័រ និងសិទ្ធ ិមនុស , និង Kathleen Fritsch ដល ជា  ឹក  ផ្ន កថទា ំនអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក  ចា ំតំបន់់បស្ច ឹ

មប៉ា សីុហ្វ ិក  យផ្អ ក  លើកា រងា រដំបូងដល  ូវបា នធ្វ ើឡើង  យ Nigel Unwin ។ Gauden Galea ដលជា ទី  ឹក  ផ្ន ក

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង បា នផ្ត ល់នូវមតិ  បល់ និងកា រចូលរួមចំណកដ៏មា នតម្ល  ។ Marc R. Crowe បា នផ្ត ល់នូវកា រកស  ួលមូ៉ឌូលនះ 

។ កា ររៀបចំប្ល ង់ និងទ  ង់ឯកសា រនះ  ូវបា នធ្វ ើឡើង  យ Zando Escultura ។

អក រកា ត់
ADL សកម្ម ភា ពរស់   ចា ំថ្ង  

AIDS ជម្ង ឺអដស៍ 

BMI សន្ទ ស ន៍នទម្ង ន់រា ងកា យ 

CVD ជំងឺសរសឈា មបះដូង 

DALY ឆា  ំនជីវិតដល  ូវបា នកត  ូវ  យសា រពិកា រភា ព 

FCTC អនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់ 

GDP ផលិតផលសរុបក្ន ុង  ុក 

HIV ម  គហីុវ 

IADL សកម្ម ភា ពដលជួយដល់កា ររស់   ចា ំថ្ង  

IEC ពត៌មា ន, កា រអប់រ និងកា រ    ័យទា ក់ទង 

kcal គីឡូកា ឡូរី 

LBW ទម្ង ន់ទា ប  ក្ន ុងពលកើត 

MDG  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត រ 

MOH ក សួងសុខា ភិបា ល

NCD ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

NGO អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល 

PRSP ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  

WHO អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក

កំណត់សមា្គ  ល់ៈ  ក្ន ុអត្ថ បទនះស    $ មា នន័យថា ដុលា  សហរដា  អា មរិក ។



ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

vi សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

អា រម្ភ កថា 
 ក្ន ុងរយៈពលពីរ  បីទសវត រកន្ល ង  នះ កា រយល់ដឹងរបស់យើងអំពីភា ពក ីក  មា នកា ររីកចំរីនឡើងចញពីកា រ   ត

កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ចង្អ ៀតចង្អ ល់  លើចំណូល និងកា រ  ើ   ស់  រកកា រកត់សមា្គ  ល់ចំរុះវិស័យអំពីកា រអប់រ, សុខភា ព, 
កា រចូលរួមផ្ន កសង្គ ម និងន  បា យ, សន្ត ិសុខផា  ល់ខ្ល ួន និងសរីភា ព, និងគុណភា ពបរិសា  ន ១។ អា  ័យហតុនះ ភា ព
ក ីក មិនមន  បដណ្ដ ប់  ឹមតចំណូលទា បតបុ៉   ះទ បុ៉ន្ត វា ក៏រួមបញ្ច ូលផងដរនូវលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា , ធនធា ន 
និងជំនា ញ, ភា ពងា យរង   ះ, អសន្ត ិសុខ, ភា ពគា  នសម្ល ង និងភា ពគា  នសិទ្ធ អំណា ច ។ ភា ពក ីក ដលលក្ខ ណៈចំរុះវិស័យ 
គឺជា កតា  កំណត់អំពីហា និភ័យសុខភា ព, ឥរិយា បទស្វ ងរកកា រថទា ំសុខភា ព, លទ្ធ ភា ពថទា ំសុខភា ព និងលទ្ធ ផល
សុខភា ព ។

 យសា រកា រវិភា គអំពីលទ្ធ ផលសុខភា ពកា ន់តមា នភា ពល្អ  សើរឡើង  ះ មា នកា របងា  ញកា ន់តច  ស់លា ស់ថា  កា រ
កលំអដ៏គួរ  យកត់សមា្គ  ល់  លើសុខភា ព  ះ មិនមា នរបា យស្ម ើគា  ទ។ សូចនា កររួម  ះបីជា ស្ថ ិត  ក្ន ុងថា  ក់ពិភព

 ក, តំបន់ ឬថា  ក់  ទសក៏  យ, ជា រឿយៗ បា នបិទបា ំងនូវភា ពខុសគា  យា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុងលទ្ធ ផលសុខភា ព រវា ងបុរស 
និង  ្ត ី និងរវា ងអ្ន កមា ន និងអ្ន ក   ក្ន ុង និង  ទូទា ងំបណា្ដ   ទសនា នា ។ ៧០% នអ្ន កក ីក  ក្ន ុងពិភព  ក 

 ូវបា នគប៉ា ន់  មា ណថា ជា  ្ត ី ២។ ដូចគា  នះដរ  ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ភា ពក ីក  ជា រឿយៗគឺជា  ្ត ី ។ 
សូចនា ករអំពីភា ពក ីក របស់មនុស  រួមទា ំងសូចនា ករសុខភា ព ជា រឿយៗ ឆ្ល ុះប   ំងអំពីភា ពខុសគា  យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង ររវា ងភទ ។ 
ដូចនះ អសមធម៌យនឌ័រ គឺជា កតា  កំណត់ដ៏សំខា ន់នលទ្ធ ផលសុខភា ព  ក្ន ុងតំបន់ ដល  ្ត ី និងកុមា រីជា រឿយៗស្ថ ិត  
ក្ន ុងប   សង្គ មដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រ ។

 ះបីជា ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ មា នឥទ្ធ ិពលយ៉ា ងខា  ំង  លើសុខភា ព និងកា រអភិវឌ ន៍សង្គ ម-សដ្ឋ កិច្ច ក៏  យ ម  ្ត ីសុខា ភិ
បា លជា និច្ច កា លមិនបា ន  ៀមលក្ខ ណៈ  យបា ន  ប់   ន់ ដើម ី  ះ   យនូវប   បបនះ  ក្ន ុងកា រងា ររបស់គទ ។ 
ឯកសា រនះ មា ន  លបំណងលើកកំពស់កា រយល់ដឹង, ចំណះដឹង និងជំនា ញរបស់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ក្ន ុងតំបន់ ដលទា ក់
ជា មួយនឹងប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ ។

សំណំុនមូ៉ឌូលដលមា នសៀវ  មរៀននះ  ូវបា នរៀបចំឡើងស   ប់កា រ  ើ   ស់  ក្ន ុងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លមុនពលបំរី
កា រងា រ និងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ក្ន ុងពលបំពញកា រងា រដល់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល ។ អត្ថ បទនះក៏  ូវបា នគរពឹងទុកផងដរថា 
អា ច  ូវបា ន  ើ   ស់  យអ្ន កធ្វ ើ  លន  បា យ និងអ្ន ក  ប់  ងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល ស   ប់ជា ឯកសា រ  ង ឬស   ប់

 ើ   ស់រួមគា  ជា មួយនឹងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លក្ន ុងពលបំពញកា រងា រ ។

 ប់មូ៉ឌូលទា ំងអស់  ក្ន ុងចំណា មឯកសា រភា គទា ំងនះ ផ  រភា  ប់គា   វិញ  មក  ះបីជា  មូ៉ឌូលនីមួយៗ អា ច  ូវបា ន  ើ
  ស់ដា ច់  យឡកពីគា  ក៏  យ  សិនបើចា ំបា ច់ ។ មូ៉ឌូលជា មូលដា  នចំនួនពីរ ផ្ត ល់នូវក បខ័ណ  លគំនិតស   ប់កា រ

វិភា គអំពីប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិនា ល ។ មូ៉ឌូលនីមួយៗ  ក្ន ុងចំ  មមូ៉ឌូលពីរទៀត  ូវបា ន
រៀបចំឡើងស   ប់កា រ  ើ   ស់រួមគា  ជា មួយនឹងមូ៉ឌូលជា មូលដា  នទា ំងពីរនះ ។ សៀវ  មរៀននះ ក៏មា នផងដរនូវម៉ូឌុល
ស្ត ីអំពីកា ររួមបញ្ច ូលគា  នូវកម្ម វិធី ដើម ីគា ំ  ដល់សា  ប័នបណ្ដ ុះបណា្ដ  លម  ្ត ីសុខា ភិបា លស្ត ីអំពីកា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ព
ក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីដលមា ន   ប់ ។

 ប់មូ៉ឌូលទា ំងអស់  ក្ន ុងសៀវ  មរៀននះ  ូវបា នរៀបចំឡើងស   ប់កា រ  ើ   ស់តា មរយៈវិធីសា  ្ត រៀនសូ  តា ម
បបនកា រចូលរួម ដលធ្វ ើ  យអ្ន ករៀនសូ  ចូលរួមដើម ីទទួលបា នននូវអត្ថ   ជន៍អំពីបទពិ  ធន៍ និងចំណះដឹង
របស់គ ។ មូ៉ឌូលនីមួយៗ មា នកំណត់ហតុស   ប់អ្ន កស  បស  ួល និងលំហា ត់ដល  ូវបា នស្ន ើឡើងដើម ីជួយ
ស  ួលដល់ដំណើរកា រនះ ។

យើងសងឃឹមថា  សៀវ  មរៀននះ នឹងផ្ត ល់នូវសា រៈ   ជន៍  ក្ន ុងកា រធ្វ ើ  យមា ននូវកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់កា 
ន់ត  ើនថមទៀត  លើប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងតា ក់តង, កា រអនុវត្ត ន៍, កា រ  ួតពិនិត តា មដា ន 
និងកា រវា យតម្ល  លន  បា យ, កម្ម វិធី និងអន្ត រា គមន៍សុខា ភិបា ល ។



1

សចក្ត ីផ្ត ើម

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សចក្ក ីផ្ត ើម



2

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម្ង ឺមិនឆ្ល ង កំពុងតកើនទ ើងក្ន ុងកំរិតអ   មួយដល

គួរ  យ  ួយបា រម្ភ យា៉ ងខា  ំងក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុង

អភិវឌ ន៏។ ក៏បុ៉ន្ត  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមិនស្ថ ិតក្ន ុងចំ  ម  ល  

អភិវឌ ន៏សហស វត ន៏  ះទ ពី   ះជម្ង ឺទា ំងនះភា គ  ើន

ងា យ  ូវបា នចា ត់បញ្ច ូលជា  ភទជំងឺរបស់អ្ន កមា ន។ ជំនឿ

បបនះបង្ក ជា ឧបសគ្គ សំរា ប់កា រចា ត់វិធា នកា រជា បនា  ន់ ដើម ី

ទប់សា ្ក ត់នូវកា រកើនទ ើងយ៉ា ងខា  ំងនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទា ំងនះ  

ក្ន ុងបណា្ដ   ទសដលមា នចំណូលទា ប។  ជា ជនក ីក 

ដលគា  នធនធា ន ដើម សី្វ ងរកនូវជំរីស  កប  យសុខភា ព

ល្អ បា ន  យងា យ ឬក៏គា  នលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវសវា សុខភា ព

ដលមា ន  សិទ្ធ ភិា ពសំរា ប់កា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ យ័ និងកា រព  បា ល

ជម្ង មិឺនឆ្ល ង  ះ គឺជា ក មុដលងា យនឹងទទួលរងផលប៉ះពា ល់

ជា ងគ។  ដៀងគា  នះដរ ប   យនឌ័រ និងប   ដទ

ទៀតនបដិសធន៍  យសង្គ ម គឺជា កតា  កំណត់ហា និភ័យ

នជំងឺមិនឆ្ល ង ដូ   ះហើយវា គឺជា កតា  កំណត់អំពីកា របងា្ក  រ

និងកា រទប់សា ្ក ត់ជម្ង ឺឆ្ល ង។ មា នចំណះដឹង និងឧបករណ៏

ស   ប់កា ត់បន្ថ យនូវបន្ទ កុនជំងឺ។ កា រគៀងគរនូវកា រឧបតម្ថ ម្ភ 

គា ំ  សំរា ប់កា របងា្ក  រ និងកា រទប់សា ្ក ត់នជំងឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង

បណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ នឹងធើ្វ  យសុខភា ពរបស់

មនុស រា ប់លា ននា ក់មា នភា ព  សើរទ ើង ដលហតុនះ

ហើយចូលរួមចំណកដល់កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ។ មូ៉ឌុល

នះ  ូវបា នរៀបចំទ ើងដើម ើធ្វ ើកា រលើកកំពស់នូវកា រយល់

ដឹង ចំណះដឹង និងជំនា ញរបស់ម  ្ត ីសុខា ភិបា លដល

ទា ក់ទង  នឹងប   ភា ពក ីក  និងយនឌ័រក្ន ុងកា របងា្ក  រ កា រ

ព  បា ល និងកា រទប់សា ្ក ត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ មូ៉ឌុលនះ  ូវ

បា នបងចកជា ៦ ផ្ន កៈ

•  ផ្ន កទី ១:ផ្ន កទី ១: ធ្វ ើកា រកំណត់និយមន័យរបស់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និង

ធ្វ ើកា រពិពណ៌នា អំពីរបា យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ទូទា ំងពិភព

 ក និង  ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ។

•  ផ្ន កទី ២: ផ្ន កទី ២: ធ្វ ើកា រសិក  ពិនិត  លើអ្វ ីដលជា ទំនា ក់

ទំនងរវា ងភា ពក ីក  យនឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ។

•  ផ្ន កទី ៣:ផ្ន កទី ៣: ធ្វ ើកា រពិភា ក  អំពីហតុអ្វ ីបា នជា ម  ្ត ីសុខា 

ភិបា លចំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវប   ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

 យផ្អ ក  លើទស នៈវិស័យន  សិទ្ធ ិភា ពចំណា យ 

សមធម៌  និងសិទ្ធ ិមនុស  ។

•  ផ្ន កទី ៤:ផ្ន កទី ៤: ធ្វ ើកា រពិភា ក  អំពីវិធីដលម  ្ត ីសុខា ភិបា ល 

និងកម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង អា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យ

នូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ កា រ

ព  បា ល និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ ឧទា ហរណ៏អំពី

កា រអនុវត្ថ ន៏ល្អ ៗ  ូវបា នផ្ត ល់ជូន ដើម ីបងា  ញអំពីអន្ត រា 

គមន៍ដលអា ចកើតមា នឡើង ។

•  ផ្ន កទី ៥:ផ្ន កទី ៥: ធ្វ ើកា រផ្ត ល់នូវកំណត់ហតុស   ប់អ្ន កសំរប

សំរួល ។

•  ផ្ន កទី ៦:ផ្ន កទី ៦: គឺជា កា រចងក ងនូវនូវឧបករណ៏ ធនធា ន និង

ឯកសា រ  ង ដើម ីផ្ត ល់ជា ជំនួយដល់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល 

 ក្ន ុងកា របំពញកា រងា ររបស់គ  ក្ន ុងវិស័យនះ ។

សចក្ក ីផ្ត ើម

ជ



តើអ្វ ី  ជា ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 3

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

១. តើអ្វ ី  ជា ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រកំណត់និយមន័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកា រកំណត់និយមន័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ម្ង ឺមិនឆ្ល ងបង្ក ើតបា នជា ចំណកមួយដ៏ធំ  ក្ន ុងចំ  ម

ជម្ង ឺមនុស  និងកំពុងរីករា លដា ល  ជំុវិញពិភព  ក។

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងរួមបញ្ច ូលនូវជំងឺសរសឈា មបះដូង ជា ពិសស

ជំងឺបះដូង និងជំងឺដា ច់សរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល ជំងឺមហា 

រីក ជំងឺផ្ល ូវដង្ហ ើមរុារ ជំងឺទឹក  មផ្អ ម ប   សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត  

ជម្ង ឺដទទៀត ដូចជា  កា រអន់ថយនចក្ខ ុនិង  តវិញ្ញ ណ 

ជំងឺមា ត់ ជំងឺឆ្អ ឹងនិងសនា  ក់ និងជំងឺពន្ធ ុ កា រ  ើបា ្រ ស់  ឿង

ញៀន និងរបួសរួមបញ្ច ូលទា ំងរបួសដលបង្ក ឡើង  យអំពើ

ហិង   និងហិង  ដលទា ក់ទងនឹងយនឌ័រ ។

១. តើអ្វ ី  ជា ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

 អប់១: សចក្ត ីសង្ខ បនបណា ្ដ លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទូ   អប់១: សចក្ត ីសង្ខ បនបណា ្ដ លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទូ  

ជម្ង ឺបះដូងកើតមា នឡើង  ក្ន ុងទំរង់ជា  ើន ដលក្ន ុង  ះជម្ង ឺស្ទ ះសរសឈា មបះ [ដល  ូបា នគសា្គ  ល់ផងដរថា 

ជា ជម្ង ឺសរសឈា មបះដូង (coronary artery disease) ឬក៏ជម្ង ឺបះដូងអីុស្គ ីមិក (ischaemic heart disease)] គឺជា ទំរង់

មួយដលកើតមា នទូ  ជា ងគបំផុត ។ ជម្ង ឺនះ  ូវបា នបង្ក  យសា រកា រកើនទ ើងនកំណកក្ន ុងសរសឈា ម [កំណក

សា រធា តុខា  ញ់  ក្ន ុងសរសអា កទរ (atherosclerosis)] ដលធើ្វ  យសរសឈា មឡើងរឹង និងរួមតូច ដលជា ហតុ

កា ត់បន្ថ យនូវលំហូរនឈា មចូល  កា ន់បះដូង ។

ជំងឺដា ច់សរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល គឺជា ជម្ង ឺខួរក  លដលបង្ក ឡើង  យសា រកា រអា ក់ខា ននកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឈា ម ។ កតា  

នះអា ចបណា ្ដ លមកពីកា រស្ទ ះ (ischaemic stroke) ឬក៏កា រធា  យនបំពង់សរសឈា ម (haemorrhagic stroke) ។ ជម្ង ឺ

មហា រីក គឺជា ក ុមជម្ង ឺជា  ើនដល  ក្ន ុង  ះ  សិកា មិន  ក តីកើនឡើងយា៉ ងឆា ប់រហ័ស និងរា លដា លមិនអា ច

 ប់  ងបា ន ។

ជម្ង ឺ ផ្ល ូវដង្ហ ើមរុារ គឺជា ជម្ង ឺសួតដលមា នទំរង់ជា  ើន ។ ទំរង់ដលកើតឡើងទូ  ជា ងគបំផុត  ះ គឺជម្ង ឺស្ទ ះផ្ល ូវដង្ហ ើមរុារ 

និងជម្ង ឺហឺត ។ កា រស្ទ ះបំពង់ខ ល់ធំៗ ដលមិនអា ចជា វិញ  ក្ន ុងសួត បង្ក  យមា នកើតជម្ង ឺស្ទ ុះផ្ល ូវដង្ហ ើមរុារ  ក្ន ុង

ពលដលកា រស្ទ ះបំពង់ខ ល់តូចៗដលមិនអា ចជា វិញបង្ក  យមា ននូវជម្ង ឺហឺត ។

ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ូវបា នកត់សំគា ល់  យកំរិតគ្ល ុយកូស (ស្ក រ) ក្ន ុងឈា មកើនឡើង ដលបង្ក ឡើង  យសា រកង្វ ះ

អ័រម៉ូនអា ំងសុ៊លីន ដលជា អ័រម៉ូន  ប់  ង កំរិតជា តិស្ក រ  ក្ន ុងឈា ម និង/ឬ  យសា រអសមត្ថ ភា ពន  សិកា រា ងកា យ 

ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតប  យបា ន  ឹម  ូវ  នឹងអា ំងសុ៊លីន ។ ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មដលកើតទូ  បំផុត  ះ គឺ  ទភ ២ ដល

ភា គ  ើនបង្ក ឡើង  យសា រកា រលើសទំងន់ និងភា ពអសកម្ម នរា ងកា យ ។ ទំរង់ទូ  ដំបូងនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម 

(  ភទ ១)  ូវបា នបង្ក ឡើង  យសា រកង្វ ះខា តទា ំង  ុងនអា ំងសុ៊លីន ។ គា  នអា ំងសុ៊លីន ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ភទ 

១ អា ចបង្ក  យមា ននូវកា រសា  ប់យា៉ ហឆា ប់ ។ ប   សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត ទូ   រួមបញ្ច ូលនូវប   នភា ពទុក្ខ  ួយអស់សងឃឹម 

និងកា រភ័យខា  ច។

 ើបា ្រ ស់  ឿងញៀន និយា យអំពីកា រ  ើ   ស់ជា  ចា នូំវសា រធា តុដលបង្ក  យមា ននូវកា រញៀន ដលធ្វ ើខូចសុខភា ព ។

របួស គឺជា កា រខូចខា ត ឬ   ះថា  ក់  លើរចនា សម្ព ័ន្ធ  ឬមុខងា ររបស់រា ងកា យ ដលបង្ក ឡើង  យសា រភា  ក់ងា រពី

ខា ងក  ឬកមា  ំង ។ អំពើហឹង   រួមបញ្ច ូលទា ំងអំពើហឹង  ដលទា ក់ទងជា មួយនឹងយនឌ័រ  ូវបា ន  យនិយមន័យ  

យអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កថា  ជា កា រប  ើ   ស់  យចតនា នូវកមា  ំងរា ងកា យ ឬអំណា ច  យកា រគំរា មកំហង 

ឬ  យជា ក់ស្ត ង  ឆា ំង  នឹងខ្ល ួនឯង បុគ្គ លដទ ឬ  ឆា ំង  នឹងក ុម ឬសហគមន៏ ដលបង្ក ជា ក់ស្ត ង  យមា ន 

ឬអា ចនឹងបង្ក  យមា ននូវរបួស កា រសា  ប់ កា រខូចខា តផ្ល ូវចិត្ត   កា រវិវឌ ន៏ខុស  ក តី ឬកង្វ ះខា ត ៥ ។

 ភពៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០១a និង ២០០៥a: Krug និងអ្ន កដទទៀត/ឆា  ំ ២០០២ ។

ជ



តើអ្វ ី  ជា ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 5

ពា ក  “ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង”  ូវបា ន  ើ   ស់ដើម ីបងចកនូវក ុម

ជម្ង នឺះ  យដា ច់  ឡះចញពីជម្ង ឆឺ្ល ង ឬជម្ង ដឺលបង្ក  យ

ភា  ក់ងា រចម្ល ង (បា ក់តរី ឬវីរុស)។ ភស្ត ុតា ងថ្ម ីៗ បា នបងា  ញ

ថា   ំដនរវា ងជម្ង ឺឆ្ល ង និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមិនដា ច់  ឡះដូច

ដល  ូវបា នគិតសា  នកា លពីមុន  ះទ។ តា មពិតភា  ក់ងា រ

ចម្ល ងក៏រួមចំណកបង្ក  ឬ  ុញ  យមា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងផងដរ។ 

ភា  ក់ងា រចម្ល ង  ូវបា នគរកឃើញថា  បង្ក  យមា នជម្ង ឺជា ក់

លា ក់ ដូចជា  មហា រីក ជម្ង ឺសនា  ក់ដជើង និងជម្ង ឺស្ក ន់ ហើយ

 ូវបា នរកឃើញថា  ជា មូលហតុឬភា  ក់ងា រជ  ុញនជម្ង ឺស្ទ ះ

សរសឈា មបះដូង និងជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ភទ ១ ៣។

ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងភា ពមិនច  ស់លា ស់ន  ំដនរវា ងជម្ង ឺ

ឆ្ល ង និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ះ ពា ក  “ជម្ង ឺរុារ”  ូវបា នស្ន ើទ ើង

ហើយជួនកា ល  ូវបា ន  ើបា ្រ ស់ជំនួស។ អង្គ កា រសុខភា ព

ពិភព  កបា ន  យនិយមន័យជម្ង ឺរុារថា  ជា  “ជម្ង ឺដល

មា នលក្ខ ណៈមួយ ឬ  ើន ដូចខា ងក  មៈ ជា អចិ ្ត   យ៍

បន ល់ទុកនូវពិកា រភា ពរហូត, បង្ក ឡើង  យកា រ    ួល

 យសា រជម្ង ឺដលមិនអា ចជា ទ ើងវិញបា ន, ត  ូវ  យអ្ន ក

ជម្ង ឺធ្វ ើកា រហ្វ ឹកហា ត់ ពិសស  ក្ន ុងកា រធ្វ ើនីតិសម ទា  ឬ

អា ច  ូវបា នគរពឹងទុកថា នឹងទា មទា រនូវកា រ  ួតពិនិត  កា រ

សង្ក តតា មដា ន និងថរទា ំ  ក្ន ុងរយៈពលវង” ៤ ។ 

ពា ក ថា  ជម្ង ឺរុារ បា នទទួលសា្គ  ល់ថា  ជម្ង ឺដលស្ថ ិតក្ន ុង

 ភទជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ជា ទូ  ទា មទា រនូវកា រថរជា  ើនឆា  ំ និង

ជា រឿយៗ អស់មួយជិវិតរបស់បុគ្គ លតម្ត ង។  ះបីជា យា៉ ង

ណា ក៏  យ និយមន័យបបនះនជម្ង ឺរុារ ក៏រា ប់បញ្ច ូលនូវ

លើជម្ង ឺឆ្ល ងផងដរ ដលទា មទា រនូវកា រថទា ំសុខភា ពរយៈ

ពលវង  ហា ក់  ហលគា   ដូចជា  HIV/AIDS ។ ភា ពសម

 បនពា ក  ទា ំងពីរនះ  តបន្ត  ូវបា នពិភា ក   ហើយ

ពា ក ទា ំងពីរនះ  តបន្ត  ូវបា នគ  ើ   ស់ ។ មូ៉ឌុលនះ

 ើ   ស់នូវពា ក ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ឬ NCDs ។

ទិដ្ឋ ភា ពទូ  នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទិដ្ឋ ភា ពទូ  នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកំពុង តកើនទ ើងក្ន ុងកំរិតមួយដ៏គួរ  យ  ួយ

បា រម្ភ  ។  ក្ន ុងចំ  ម អ្ន កសា  ប់ចំនួន ៥៨លា ននា ក់

 ជំុវិញពិភព  កក្ន ុងឆា  ំ២០០៥  ះ  មា ណជា  ៣៥លា ន

នា ក់ (៦០%) បា នសា  ប់  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ។ នះមា នន័យ

ថា  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងបា នសំលា ប់ជិវិតមនុស ជិតស្ម ើនឹង ២ដងន

ចំនួនមនុស សា  ប់សរុប  យសា រជម្ង ឺឆ្ល ង ប   មា តុភា ព

ប   ក្ន ុងពល ឬក  យពលសំរា ល និងកង្វ ះអា ហា 

រូបត្ថ ម្ភ ។ របួស និងអំពើហឹង  បា នបង្ក  យមា ននូវកា រ

បា ត់បង់ជិវិតមនុស  ៥លា ននា ក់ បន្ថ មទៀតដលស្ម ើនឹង 

៩% នចំនួនអ្ន កសា  ប់សរុប៦។

ក  ពីកា របង្ក  យមា ននូវចំនួនអ្ន កសា  ប់កើនទ ើង  ះ ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងក៏បា នបង្ក  យមា ននូវពិកា រភា ពដ៏  ើនគួរ  យកត់

សំគា ល់ផងដរ ។ រងា  ស់សង្ខ បដលបា នគ  ើ   ស់ជា 

ទូ   ដលមា ន   ះថា ឆា  ំនជីវិត ដល  ូវបា នកត  ូវ

 យសា រពិកា រភា ព (DALY) បា នបងា  ញអំពីបន្ទ ុកយ៉ា ងធំ

នជម្ង ឺនះ ។ រងា  ស់នះ រួមបញ្ច ូលនូវចំនួនឆា  ំនជីវិតដល

មា នសុខភា ពល្អ រ ដល  វូបា នបា ត់បង់  យសា រកា រសា  ប់

មុនអា យុកា ល ជា មួយគា  នឹងពលវលា  ដល  ូវបា នចំណា យ

 ក្ន ុងជីវិតដលគា  នសុខភា ពល្អ ពញលញ (ពិកា រភា ព) ។ 

 យគិតជា រងា  ស់ DALYs កា របា៉ ន់  មា ណអំពីបន្ទ ុកជម្ង ឺ  

ក្ន ុងពិភព  កនា ឆា  ំ ២០០៥ បងា  ញថា  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង មា នទំហំ 

 ហលជា  ៥០% ។ តា មរយៈកា រ  ៀបធៀប យើងឃើញថា  

ជម្ង ឺឆ្ល ង ប   មា តុភា ព ប   ក្ន ុងពល ឬក  យពលសំរា ល 

និងកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  រួមបញ្ច ូលគា  មា នចំនួនស្ម ើនឹង ៣៩%

នបន្ទ ុកជម្ង ឺ  ក្ន ុងពិភព  ក  យរបួសបា នបង្ក  យ

មា នបន្ទ ុកជម្ង ឺ ១៣% បន្ថ មទៀត៧។  

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងរបួស  ូវបា នគប៉ា ន់  មា ណថា  ជា មូលហតុ

ចំបងនកា រកើតជម្ង ឺ និងកា រសា  ប់ក្ន ុងចំ  មមនុស ពញ

វ័យដលមា នអា យុចា ប់ ១៥ ឆា  ំ ទ ើង  ៨ ។  ក្ន ុង

ចំ  មកា រសា  ប់ចំនួន ៤៥លា ននា ក់ របស់មនុស ពញវ័យ

 ក្ន ុងឆា  ំ ២០០២ កា រសា  ប់ស្ទ ើរតស្ម ើនឹ៣ភា គបួន (៣២

លា ននា ក់)  ូវបា នបង្ក ឡើងសា  ប់  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង៩ ។

 ះបីជា អ   នកា រសា  ប់  យសា រមា នកា រកើនឡើង  

តា មអា យុកា លក៏  យ កា របា៉ ន់  មា ណ ៤៥% នកា រ

សា  ប់  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកើតមា នទ ើង  ក្ន ុងចំ  មអ្ន ក

ដលមា នអា យុក  ម ៧០ឆា  ១ំ០ ។ ដូចគា  នះដរ ចំនួនឆា  ំ
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

នជីវិតដល  ូវបា នកត  ូវ  យសា រពិកា រភា ព (DALY)  

ដល  ូវបា នបង្ក ឡើង  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ះ មា នចំនួន

 ើនជា ងគបំផុត  ក្ន ុងមនុស វ័យកណា្ដ  ល។ ផ្អ កលើតួ

លខទា ំងនះ និងកា របា៉ ន់  មា ណដទទៀត  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ូវ

បា នគយល់ឃើញថា  ជា ប   សុខភា ពដលរីករា លដា ល

លឿនជា ងគបំផុត  ជំុវិញពិភព  ក(រូបភា ព១) ។ បុ៉ន្ត  

បើ  ងតា មអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក  ះ ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ងា យនឹង  ូវបា នគមើលរលងប៉ា ន់  មា ណទា ប  និង  ះ

  យមិនបា ន  ប់   ន់១១ ។

រូបភា ព ១: បំរបំរួលនកា រសា  ប់ដល  ូវបា នព  ករណ៍ទុករូបភា ព ១: បំរបំរួលនកា រសា  ប់ដល  ូវបា នព  ករណ៍ទុក

 ក្ន ុង  ទសអភិវឌ ន៍ និងកំពុងអភិវឌ ន៍ ក្ន ុង  ទសអភិវឌ ន៍ និងកំពុងអភិវឌ ន៍

 (គិតជា លា ននា ក់នកា រសា  ប់) (គិតជា លា ននា ក់នកា រសា  ប់)

 ភពៈ  ភពៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, ឆា  ំ ២០០២c ។

កា រកើនទ ើងយា៉ ងរហ័សនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ភា គ  ើន  ូវបា ន

បង្ក ឡើង  យសា រសា  នភា ពសុខភា ពមួយចំនួន។ ជម្ង សឺរស

ឈា មបះដូង គឺជា កតា  រួមចំណកនា ំមុខគដលបា នបង្ក 

 យមា នកា រសា  ប់  មា ណពា ក់កណា្ដ  លនចំនួនអ្ន កសា  ប់

សរុប  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង១២។ វា ជា កា រ  ួយបា រម្ភ ណា ស់

ដលមនុស វ័យកណា្ដ  ល ស្ថ ិត  ក្ន ុងចំ  មមួយភា គបី

នកា រសា  ប់  យសា រជំងឺសរសឈា មបះដូង។ ដូចនះ ជំងឺ

សរសឈា មបះដូង បា នបង្ក  យមា ននូវកា រសា  ប់យា៉ ង

 ើន  ក្ន ងុចំ  មមនុស វ័យក្ម ង និងមនុស វ័យកណា្ដ  ល

ដូចគា   នឹង HIV/AIDS១៣។ ដូចគា  នះដរ   ជម្ង ឺបះដូង

និងជម្ង ឺដា ច់សរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល បង្ក  យមា នកា រ

សា  ប់  ហលជា មួយភា គបីនចំនួនអ្ន កសា  ប់  ទូទា ំងពិភព

 ក ហើយវា ជា មូលហតុនា ំមុខគចំនួន ២ ដលបង្ក 

 យមា នមរណភា ព និងបន្ទ ុកជម្ង ឺ  ក្ន ុងចំ  មមនុស

ពញវ័យអា យុលើស៦០ឆា  ១ំ៤។ កា រសា  ប់  យសា រជម្ង ឺមហា 

រីកក៏មា នកា រកើនទ ើងផងដរ។ ជម្ង ឺមហា រីក  ូវបា នគប៉ា ន់

 មា ណថា  បា នសំលា ប់ជិវិតមនុស  មា ណ ៧.១លា ននា ក់

 ក្ន ុងឆា  ំ ២០០២ ដល១៧% នកា រសា  ប់ទា ំងនះ  ូវបា ន

បង្ក ឡើង  យសា រជម្ង ឺមហា រីកសួត១៥។ តា រា ង១ បា នបងា  ញ

អំពីមូលហតុចំបងចំនួន ១០ នបន្ទ ុកជម្ង ឺ  ក្ន ុងចំ  ម

បុរស និង  ្ត អីា យុ ១៥ឆា   ំនិងលើសពីនះ   មឹឆា   ំ២០០២ ។ 

កា ររីករា លដា លកា ន់តធំនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង បា នកា  យជា កា រ

 ួយបា រម្ភ ជា ក់លា ក់  ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមបា៉ សុីហិ្វ កដលជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងបា នបង្ក  យមា នកា រសា  ប់ចំនួន៧នា ក់ ក្ន ុងចំ  ម

កា រសា  ប់ ១០នា ក់។ ជម្ង ឺទ ើងសមា  ធឈា ម និងជម្ង ឺទឹក  ម

ផ្អ មកំពុងតរា លដា លយា៉ ងរហ័ស  ក្ន ុងចំ  ម  ទស

អា សីុ  ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហិ្វ កនះ។  បពលជា មួយ

គា  នះ  ជំុ  ះប៉ា សីុហ្វ ិច កំពុងត  ឈមមុខនឹងអ   

ជម្ង ឺធា ត់ដុះ  ះ និងជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មខ្ព ស់ជា ងគបំផុត  

ក្ន ុងពិភព  ក ហើយមា នអ   ខ្ព ស់នជំងឺសរសឈា ម

បះដូង និងជំងឺមហា រីក១៦។ ជា ងពា ក់កណា្ដ  លនកា រសា  ប់

សរុប  យមហា រីកថ្ល ើម  ក្ន ុងពិភព  ក  ូវបា ន  មា ណ

ថា  កើតមា នឡើង  ក្ន ុងតបន់នះ១៧។ ជា ក់លា ក់ជា ងនះ

 ទៀត  ះ កា របា៉ ន់  មា ណពលថ្ម ីៗនះបងា  ញថា  ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងបា នបង្ក  យមា នកា រសា  ប់ជា ង ៩.៥លា ននា ក់   

ក្ន ុងតំបន់ នា ឆា  ំ២០០៥ ឬ  មា ណជា  ៧៧% នកា រសា  ប់

 ហលជា  ១២.៤លា ននា ក់  យសា រ  ប់មូលហតុទា ំង

អស់។  សល់ពីនះ ជម្ង ឆឺ្ល ង កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ប   មា តុភា ព

ប   ក្ន ុងពល ឬក  យសំរា លរួមបញ្ច ូលគា  បង្ក  យមា ន

កា រសា  ប់ជា ង ១.៥លា ននា ក់ (១២.៤%) ហើយរបួសបង្ក 

 យមា នកា រសា  ប់  មា ណ ១.៣លា ននា ក់(១០.៣%)១៨ ។ 



តើអ្វ ី  ជា ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 7

តា រា ង ១: មូលហតុនា ំមុខគនបន្ទ ុកជំងឺ  ទូទា ំងពិភព  កស   ប់បុរស និង  ្ត ីអា យុចា ប់ ១៥ឆា  ំឡើង  , ឆា  ំ ២០០២តា រា ង ១: មូលហតុនា ំមុខគនបន្ទ ុកជំងឺ  ទូទា ំងពិភព  កស   ប់បុរស និង  ្ត ីអា យុចា ប់ ១៥ឆា  ំឡើង  , ឆា  ំ ២០០២

បុរសបុរស DALYs (%)DALYs (%)

១. ជម្ង ឺ HIV/AIDS ៧.៤

២. ជម្ង ឺស្ទ ះសរសឈា មបះដូង 
(Ischaemic heart disease)

៦.៨

៣. ជម្ង ឺសរសឈា មខួរក  ល ៥.០

៤. ទុក្ខ  ួយខា  ំង (Unipolar depressive 

disorders)
៤.៨

៥. របួស  យសា រ   ះថា  ក់ចរា ចរណ៍ ៤.៣

៦. ជម្ង ឺរបង ៤.២

៧. ប    សា រ  ឿង  វឹង ៣.៤

៨. អំពើហិង  ៣.៣

៩. ជំងឺស្ទ ះផ្ល ូវដង្ហ ើមក្ន ុងសួតរុារ (Chron-

ic obstructive pulmonary disease)
៣.១

១០. កា រចុះខ  យន  តវិ   ណ, កើត
ឡើង  ក្ន ុងមុស ពញវ័យ

២.៧

 ភពៈ ភពៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, ឆា  ំ ២០០៣ ។

 ្ត ី ្ត ី DALYs (%)DALYs (%)

ទុក្ខ  ួយខា  ំង (Unipolar depressive 

disorders)
៨.៤

ជម្ង ឺ HIV/AIDS ៧.២

ជម្ង ឺស្ទ ះសរសឈា មបះដូង (Ischaemic 

heart disease)
៥.៣

ជម្ង ឺសរសឈា មខួរក  ល ៥.២

ភ្ន កឡើងបា យ ៣.១

កា រចុះខ  យន  តវិ   ណ, កើតឡើង   
ក្ន ុងមុស ពញវ័យ

២.៨

ជំងឺស្ទ ះផ្ល ូវដង្ហ ើមក្ន ុងសួតរុារ (Chronic 

obstructive pulmonary disease)
២.៧

ជម្ង ឺរបង ២.៦

 គសនា  ក់ឆ្អ ឹង (Osteoarthritis) ២.០

ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម ១.៩
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

២. តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ង
ភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 9

ាលពីដំបូងឡើយ ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ូវបា នចា ត់បញ្ច ូលជា 

ជម្ង ឺរបស់ក ុមអ្ន កមា ន និងមនុស ចា ស់ ។  យជា 

រឿយៗ  ូវបា នគ  ថា   ជា ជម្ង ឺដលកើតឡើង  យសា រ

"ទមា  ប់រស់  ”  ះ សា  នភា ពសុខភា ពបបនះ ងា យនឹង

 ូវបា នគយល់ឃើញថា  វា បៀតបៀនត  លើបុគ្គ លដល

មា នកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺនះ ។ 

ទស នៈបបនះ បា នរួមចូលចំណកបង្ក ើត  យមា ននូវជំ

នឿជា ទូ  ថា ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ស្ថ ិត  ក  មកា រ  ប់  ងទា ំង

 ុងរបស់បុគ្គ ល ដល   ន់ត  ូវកា រផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បទ

របស់ខ្ល ួនតបុ៉   ះ ដើម ីកា ត់បន្ថ យនូវហា និភ័យដលនា ំ

 យគធា  ក់ខ្ល ួនឈឺ (  អប់១) ។ ភស្ត ុតា ងថ្ម ីៗស្ត ីអំពីបន្ទ ុក

ជម្ង ឺជា សកល ដល  ូវបា នគា ំ   យសិក  ករណី  ក្ន ុង

បណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏  ះ បា នបងា  ញថា កា រយល់

ឃើញបប  ះ ភា គ  ើនមិន  ឹម  ូវៈ កតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង  មូលផ្ត ុំកា ន់ត  ើនឡើង  ក្ន ុងទីកន្ល ងដលមា ន

ចំណូលទា ប និងក្ន ុងចំ  មបុគ្គ លដលមា នលទ្ធ ភា ពតិច

តួច  ក្ន ងុកា រកា ត់បន្ថ យនូវហា និភ័យរបស់ខ្ល នួ ដលនា ំ  យ

គធា  ក់ខ្ល ួនឈឺ១៩ ។

កា រ    ួលនអពីឌឺមសា  ្ត  កា រ    ួលនអពីឌឺមសា  ្ត  

កា រផា  ស់ប្ត ូរទំរង់របស់ជម្ង ឺមិន ឆ្ល ងចញពីសង្គ មអ្ន កមា ន  

កា ន់អ្ន កមា នចំណូលទា ប  ះ គឺជា ផ្ន កមួយនដំណា ក់កា ល

ធំដល  ូវបា នគសា្គ  ល់ថា  ជា អន្ត រកា លនអពីឌមសា  ្ត  

និងកា រផា  ស់ប្ត ូរទូ   ដលនា ំ  យមា ននូវដំ  ះកា រនះ

កើតឡើង ។  ឹស្ត ីអន្ត រកា លអពីឌមសា  ្ត   ូវបា នស្ន ើ

ឡើងដើម ីផ្ត ល់នូវក បខ័ណ សំរា ប់កា រពិចា រណា ថា  តើកា រ

ផា  ស់ប្ត ូរនអ   សា យកូន និងអ   សា  ប់ (កា រផា  ស់ប្ត ូរផ្ន ក

 ជា សា  ្ត )  មា នទំនា ក់ទំនងគា  យា៉ ងដូចម្ត ចជា មួយនឹង

គំរូជម្ង ឺ និងថា តើជម្ង ឺទា ំងនះមា នទំនា ក់ទំនងយ៉ា ងដូចម្ត ចជា 

មួយនឹងកា រផា  ស់ប្ត រូទូ  ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និងបច្ច កវិទ   ។

គំរូនកា រសា  ប់ធំៗចំនួន ៣ ដល  ូវបា នកំណត់  ក្ន ុង

ដំណើរកា រទូ  នះ: 

១.  យុគសម័យនកា ររា តត  ត  គ  និងទុរភិក ដលមា នយុគសម័យនកា ររា តត  ត  គ  និងទុរភិក ដលមា ន

អ   សា  ប់ខ្ព ស់ រា រា ំងដល់កំណើនជា និរន្ត ន៏នចំនួន  ជា 

ជន

២.  យុគសម័យនកា ររា តត  ត  គដលមា នកា រថយចុះយុគសម័យនកា ររា តត  ត  គដលមា នកា រថយចុះ  

ពលដលអ   សា  ប់ថយចុះជា បន្ត ិចម្ត ងៗ ហើយអ   

ថយចុះ កើនឡើងយា៉ ងលឿន  ក្ន ុងពលដលកា ររា ត

ត  តខា  ំងបំផុតបា ត់   ។

៣.  យុគសម័យនជម្ង ដឺលធ្វ ើ  យរា ងកា យមនុស ចុះខ  យយុគសម័យនជម្ង ដឺលធ្វ ើ  យរា ងកា យមនុស ចុះខ  យ

ជា លំដា ប់ និងជម្ង ឺដលបង្ក ឡើង  យសា រមនុស  ជា លំដា ប់ និងជម្ង ឺដលបង្ក ឡើង  យសា រមនុស  ដល

មា នអ   សា  ប់  បន្ត ថយចុះ   ះ  រកអ   សា  ប់

ទា បដលមា នលំនឹង។ ដំណា ក់កា លនះតំណា ង  យ

ពលវលា ដលជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកា  យជា ប   សុខភា ពចំបង

 ក្ន ុងចំណា ម  ជា ពលរដ្ឋ  ។ 

កន្ល ង  ថ្ម ីៗនះ ដំណា ក់កា លទី ៤  ូវបា នស្ន ើរទ ើងថា 

ជា យុគសម័យនជម្ង ឺធ្វ ើ  យរា ងកា យចុះខ  យ ក្ន ុងដំណា ក់

កា លចុងក  យនជីវិត។ ដំណា ក់កា លនះពិពណ៌នា អំពី

កា រផា  ស់ប្ត ូរចញពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ងបៀតបៀនមនុស វ័យច   ះពី

អា យុ៣០ឆា  ំ ដល់អា យុ ៥០ឆា  ំ មក  មូលផ្ត ុំក្ន ុងចំ  ម

មនុស វ័យចា ស់ (៦០-៨០ឆា  )ំ។  ដំណា ក់កា លទា ងំនះ ពិពណ៌

នា បា ន  មឹ  វូអំពី  ជា ជន  ក្ន ងុអឺរុបខា ងលិច និងអា មរិច

ខា ងជើង២២។ 

 ះបីជា កា រពិភា ក   បន្ត   ត  លើល ឿន ដលសង្គ ម

ឆ្ល ងកា ត់ក្ន ុងដំណា ក់កា លទា ំងនះក៏  យគំរូនះបា នផ្ត ល់

យល់ដឹងថា តើហតុអ្វ ីបា នជា  ជា ពលរដ្ឋ ខ្ល ះ  តបន្ត ទទួល

រង   ះ  យសា រជម្ង ឺឆ្ល ងក្ន ុងកំរិតខ្ព ស់ ខណៈពលដលជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងបា នលចទ ើង  ះ ។ វា ក៏អា ច  យគធ្វ ើកា រវិភា គ

ថា តើក ុមផ ង  ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជន ដូចជា  ក ុមអ្ន ក

ក ីក  ឬជនភា គតិចអា ចវិវត្ត យា៉ ងដូចម្ត ចឆ្ល ងកា ត់ដំណា ក់

កា លទា ំនះនអន្ត រកា លអពីឌមសា  ្ត   ក្ន ុងអ   ដល

ខុសគា  ពីពីអ   របស់ក មុដលមា នជីវភា ពធូរធា រជា ង ។  កា រ

នះ  ូវបា នបងា  ញយា៉ ងច  ស់បំផុត  ហលក្ន ុងពលកា រ

 មូលផ្ត ុំកា ន់តខា  ំងឡើងនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងចំ  ម

 ជា ជនក កី  និងក ុម  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នបដិសធន៍

 យសង្គ ម  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៏ និងភស្ត ុតា ង

បងា  ញថា និនា  កា រ  ដៀងគា  នះ កំពុងតកើតមា នទ ើងក្ន ុង

២. តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ, និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

ក
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

បណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន២៏៣។

អន្ត រកា លអពីឌមសា  ្ត  បា នផា  ស់ប្ត ូរបន្ទ ុកជម្ង ឺក្ន ុង  ទស

កំពុងអភិវឌ ន៏ជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់ដលមា នបន្ទ ុកជម្ង ឺទ្វ រ

ដង។ នះមា នន័យថា   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏  តបន្ត រង

  ះ  យសា រជម្ង ឺឆ្ល ង ខណះដលជម្ង ឺមិនឆ្ល ងលចរូបរា ង

ទ ើង រួចហើយរីករា លដា លយ៉ា ងរហ័ស  ក្ន ុងចំណា ម

 អប់ ២: ហា និភ័យ និងកតា  កំណត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង-ឧទា រហណ៍ៈ  អប់ ២: ហា និភ័យ និងកតា  កំណត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង-ឧទា រហណ៍ៈ 

“តំបន់ខ្វ ះខា តអា ហា រ   ង់សុខភា ពតំបន់ខ្វ ះខា តអា ហា រ   ង់សុខភា ព”

ពា ក  ”ហា និភ័យ” និង "កតា  កំណត់” នសុខភា ពមិនល្អ ជា រឿយៗ  ូវបា ន  ើជំនួសគា   វិញ  មក ។ អង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  ក បា ន  យនិយមន័យនពា ក ហា និភ័យថា ជា ”ឱកា ស  ឈម  នឹងលទ្ធ ផលអវិជ្ជ មា ន ឬក៏កតា  

ដលបង្ក  យមា ននូវឱកា ស  ឈមបបនះ”២០។ ផ្ទ ុយមកវិញ កតា  កំណត់នសុខភា ពមិនល្អ  រួមបញ្ច ូលនូវកតា  នា នា 

ដលមា នឥទ្ធ ិពលយ៉ា ងខា  ំង  លើលទ្ធ ផលសុខភា ព ។ ដូចនះ កតា  កំណត់នសុខភា ពមិនល្អ   ូវបា នគគិតថា ជា 

មូលហតុរឹសគល់នសុខភា ពមិនល្អ  និងមិនមនជា ធា តុដលបង្ក ើននូវឱកា ស  ឈម  នឹងកា រធា  ក់ខ្ល ួនឈឺទ ។  ក្ន ុង

ករណីជា  ើន កតា  កំណត់នសុខភា ពមិនល្អ  រួមបញ្ច ូលនូវសា  នភា ពសង្គ ម-សដ្ឋ កិច្ច  ដលបុគ្គ ល និង  ួសា រ មា នលទ្ធ ភា ព

 ប់  ងផា  ល់តិចតួច  លើវា  ។

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងបងា  ញអំពីសា រៈសំខា ន់នភា ពខុសគា  នះកា ន់តច  ស់ឡើង ។ ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ជា ទូ   ូវបា នគចា ត់ទុកថា ជា 

ជម្ង ឺនទមា  ប់រស់   (lifestyle diseases) ដលមា នន័យថា  បុគ្គ លមា នលទ្ធ ភា ព  ប់  ងទា ំង  ុង  លើជំរីសនា នា  

ដលបង្ក ើត  យមា ននូវទមា  ប់រស់  ជា ក់លា ក់ ។ ក៏បុ៉ន្ត  បុគ្គ លធ្វ ើកា រ  ើសរីស  ក្ន ុងក បខ័ណ នសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច  

និងសង្គ ម ។ ជំរីសដលបុគ្គ លអា ចធ្វ ើឡើងទា ក់ទងនឹងទមា  ប់រស់  របស់គ  ះ អា ចមា នភា ពតូចចង្អ ៀតយា៉ ងខា  ំង  

ក្ន ុងសា  នភា ពខ្ល ះ ដូចជា  សា  នភា ពក ីក  និងអសមភា ពយនឌ័រ  ពលដលសា  នភា ពដទទៀតបង្ក លក្ខ ណៈងា យ  ួល

ដល់ជ  ើសបបនះ ។

ភា ពស្ម ុកសា  ញដលមា ន  ក្ន ុងកា រពិភា ក  នះ  ូវបា នបងា  ញ  បា តុភូតន“តំបន់ខ្វ ះខា តចំណីអា ហា រ  ង់សុខភា ព

Food Desserts”  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៏ ។ តំបន់ខ្វ ះខា តចំណីអា ហា រ  ង់សុខភា ព (Food Desserts) គឺជា 

ទីកន្ល ងដលគគា  នលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវអា ហា រ  ក  ើនមុខ និងមា នជីវជា តិ ។ ពី   ះតមូលហតុនះ  ជា ជន

រស់  ក្ន ុងតំបន់នះ គា  នឱកា សធ្វ ើកា រ  ើសរីសនូវជំរីសចំណីអា ហា រដលផ្ត ល់នូវសុខភា ពល្អ ទ ។ ឧទា ហរណ៏  

ចក ភពអង់គ្ល ស ផ  ទំនើបដលមា នទីតា ំង  ជា យក ុង ឬ  ឆា  យពីផ្ទ ះ  ជា ជន  ះ ភា គ  ើនមិនអា ច  ើ   ស់

បា ន ស   ប់  ួសា រដលគា  នលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់យា នជំនិះ ។ ដូ   ះ យុទ្ធ សា  ្ត ដើម ីលើកកំពស់អា ហា រូបត្ថ ម្ភ របស់

 ជា ពលរដ្ឋ ដលរស់  ក្ន ុងតំបន់ទា ំងនះ គឺគនឹង  ូវធ្វ ើកា រ   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើមធ  បា យបង្ក ើនលទ្ធ ភា ព

ទទួលបា ននូវកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ចំណីអា ហា រ  ក និងមា នជីវជា តិ តា មរយៈមធ  បា យដឹកជញ្ជ ូនសា ធា រណៈដល  ក និង

អា ចទុកចិត្ត បា ន ឬក៏កា រ  ឹង   ងលើកទឹកចិត្ត ដល់ហា ងលក់ដូរក្ន ុងមូលដា  ន  យនា ំមកនូវអា ហា រដល   ង់រា ងកា យ 

ដលមា នតម្ល សមរម  ។ កា រសិក  ដទទៀត បា នបងា  ញថា  តំបន់ខ្វ ះខា តចំណីអា ហា រ  ង់សុខភា ព (Food Desserts) 

មិនមា នឥទិ្ធ ពល  លើអា ហា រូបត្ថ ម្ភ មិនល្អ  ះទ ។ កា រសិក  មួយ បា នអះអា ងថា តំលអា ហា រ កង្វ ះខា តសដ្ឋ កិច្ច -

សង្គ ម និងកង្វ ះខា តផ  ទំនើបក្ន ុងមូលដា  ន មិនប៉ះពា ល់ដល់កា របរិភា គផ្ល ឈើ និងបន្ល ទ ។ កា ពិភា ក  ជា  ើន  បន្ត 

វកញកថា តើបា តុភូតនតំបន់ខ្វ ះខា តចំណីអា ហា រ  ង់សុខភា ព (Food Desserts) គឺជា  លគំនិត ដលផ្ត ល់នូវកា រ

ណនា ំដ៏មា នសា រៈ   ជន៍ស   ប់កា រឆ្ល ើយតបផ្ន ក  លន  បា យស   ប់អា ហា រូបត្ថ ម្ភ អន់ដរឬទ ។

 ភពៈ ភពៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កឆា  ំ ២០០២, Nelson 2000; Pearson et.al.2005;Cummins and Macintyre 2002 ។ 



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 11

 ជា ពលរដ្ឋ  ះ។  ក្ន ុងអំឡុងពលនអន្ត រកា លនះ ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងបងា  ញពីស   ចា ប់ផ្ត ើមយឺតៗ  មូលផ្ត ុំ  ក្ន ុងចំ

 ម  ជា ជនក ីក  និងជនភា គតិច ខណៈពលដលអ្ន ក

មា នបន្ថ យនូវកា រ  ឈមមុខរបស់គ  នឹងកតា  ហា និភ័យ

ដលនា ំម  យមា នរា តត  តន ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងនះ ។ និនា  កា រ

នះ បា នកើតមា នទ ើង  ក្ន ុង  ទសអភិវឌ ន៏  ក្ន ុងតំបន់ 

ដលជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  មូលផ្ត ុំ  ក្ន ុងចំ  មសហគមន៏ក ីក  

និងសហគមន៏ក  សង្គ ម ។

តា រា ង ២: កំណើននផលិតផលសរុប តា រា ង ២: កំណើននផលិតផលសរុប 

ក្ន ុង  ុក (គិតជា  %  ចា ំឆា  ំ)ក្ន ុង  ុក (គិតជា  %  ចា ំឆា  ំ)

 ទស ទស ២០០០២០០០ ២០០១២០០១ ២០០២២០០២ ២០០៣២០០៣ ២០០៤២០០៤

កម្ព ុជា  ៧ ៦ ៥ ៥ ៦

ចិន ៨ ៨ ៨ ៩ ១០

ហ្វ ៊ីហ ុី (៣) ៣ ៤ ៣ ៤

ឡា វ ៦ ៦ ៦ ៥ ៦

មា៉ ឡសីុ ៩ ០ ៤ ៥ ៧

មុ៉ង ្គ  លី ១ ១ ៤ ៥ ១១

បា៉ ពួញូហ្គ ីណ (១) (២) (១) ៣ ៣

ហ្វ ៊ីលីពីន ៦ ៣ ៣ ៥ ៦

សា មូ៉អា  ៧ ៦ ១ (១) ៣

 ជំុ  ះ

សូឡូមុ៉ន

(១៤) (៩) (២) ៥ ៤

វ៉ា  ទុយ ៣ (៣) (៥) ២ ៣

វៀតណា ម ៧ ៧ ៧ ៧ ៨

 ភពៈ ភពៈ ធនា គា រពិភព  ក, ឆា  ំ ២០០៥

កតា  កំណត់នអន្ត រកា លអពីឌមសា  ្ត កតា  កំណត់នអន្ត រកា លអពីឌមសា  ្ត 

កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  និងទីក ុងភា វូបនីយកម្ម កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  និងទីក ុងភា វូបនីយកម្ម 

កតា  សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម វប ធម៌ ន  បា យ និងបរិសា  នបង្ក 

 យមា ននូវគំរូនកា រសា  ប់ ដល  ូវបា នពិពណ៌នា  ក្ន ុង

ដំណា ក់កា លទា ំង ៤ នអន្ត រកា លអពីឌមសា  ្ត  ។ កំណើន

សដ្ឋ កិច្ច រួមគា  ជា មួយនឹងឧស  ហូបនីយកម្ម  ទីក ងុភា វូបនីយ-

កម្ម  និង  ជា ជនដលមា នវ័យចា ស់ពិតជា មា នសា រៈសំខា ន់

ណា ស់។  ទសជា  ើនក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក មា ន

អ   ផា  ស់ប្ត ូរសដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ មយា៉ ងរហ័ស។ ចា ប់ពីឆា  ំ 

២០០០ដល់ឆា  ំ ២០០៤ អ   កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ជា ធម ម  ចា ំ

ឆា  ំ មា នកា រ    ួល  ក្ន ុងចំ  ម  ទសក្ន ុងតំបន់  

ក្ន ុងរង្វ ង់តួលខពី ៨.៦%  ក្ន ុង  ទសចិនមក៣.២%  

ក្ន ុង  ជំុ  ះសូឡូមុន (តា រា ង២) ។

រូបភា ព ២: ទីក ុងភា វូបនីយកម្ម  ក្ន ុង  ទសរូបភា ព ២: ទីក ុងភា វូបនីយកម្ម  ក្ន ុង  ទស

មួយចំនួនក្ន ុងតំបន់, ឆា  ំ ១៩៨៥-២០០៥ (%)មួយចំនួនក្ន ុងតំបន់, ឆា  ំ ១៩៨៥-២០០៥ (%)

 ភពៈ ភពៈ អង្គ កា រ UNHABITAT, ឆា  ំ ២០០៥ ។

កា រផា  ស់ប្ត ូររចនា សម្ព ័ន្ធ ក្ន ុងថា  ក់ជា តិតា មធម្ម តា  កើតឡើង

ដំណា លជា មួយនឹងកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  ។ នះមា នន័យថា  

ទិន្ន ផលឧស  ហកម្ម គិតជា ភា គរយនផលិតផលសរុបក្ន ុង

 ុក (GDP) មា នកា រកើនទ ើង ខណៈពលដលទិន្ន ផល

កសិកម្ម គិតជា ចំនួនភា គរយនផលិតផលសរុបក្ន ុង  ុកថយ

ចុះ ។ កា រផា  ស់ប្ត ូរទា ំង  ះ ធ្វ ើ  យមា នកា រប៉ះពា ល់ដល់

សង្គ មទា ំងមូល: ចំណា ក  ុកពីជនបទ  ទីក ុងកើតទ ើង ទី

ក ុងភា វូបនីយកម្ម មា នកា រកើនទ ើង និងទំនៀមទំលា ប់សង្គ ម 

និងវប ធម៌ ជា រឿយៗមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ (រូបភា ព ២) ។  អប់ 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

៣ ពិពណ៌នា ថា តើកា រផា  ស់ប្ត ូបបនះ ជា រឿយៗ  ូវបា នឆ្ល ុះ

ប   ងំយ៉ា ងដូចម្ត ច  ក្ន ងុទំនៀមទំលា ប់នរបបចំណីអា ហា រ

  ក្ន ុងតំបន់ ។ ជា លទ្ធ ផល កា រផា  ស់ប្ត ូរទា ំងនះ  ូវបា ន

បងា  ញ  យឃើញក្ន ុងលទ្ធ ផលសុខភា ពកា ន់ត  សើរទ ើង 

និងអា យុវងជា ង ។

សា  នភា ពរស់  ក្ន ុងទីក ុង ជា រឿយៗផ  រភា  ប់ជា មួយនឹង

ហា និភ័យខ្ព ស់នជម្ង មិឺនឆ្ល ងជា ងសា  នភា ពរស់  ក្ន ងុជនបទ។

កា រសិក  បា នបងា  ញអំពីកំរិតខ្ព ស់នភា ពអសកម្ម ផ្ន ករា ង

កា យ និងរបបអា ហា រដលមិនផ្ត ល់នូវសុខភា ពល្អ  ក្ន ុង

ចំ  មកតា  ហា និភ័យដទទៀតនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងតំបន់

ទីក ុង ។  ក្ន ុងតំបន់,  ជា ជនដលរស់  ក្ន ុងទីក ុង

ហា ក់ដូចជា បា ន  ើសរីសយកនូវរបបចំណីអា ហា រដលមា ន

ជា តិស្ក រ ខា  ញ់ អំបិល និងចំណីអា ហា រចំរា ញ់ក្ន ុងកំរិតខ្ព ស់

ជា ង និងរបបចំណីអា ហា រដលមា នជា តិសរស និងសា រ

ធា តុបំប៉នរា ងកា យក្ន ងុកំរិតទា បជា ងអ្ន កដលរស់  ក្ន ងុតំបន់

 អប់ ៣: កា រផា  ស់ប្ត ូរអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  និងសា ធា រណរដ្ឋ កូរ - ភា ពខុសប្ល កពីគ អប់ ៣: កា រផា  ស់ប្ត ូរអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  និងសា ធា រណរដ្ឋ កូរ - ភា ពខុសប្ល កពីគ

 ះបីជា  កា រមា នចំណីអា ហា រជា ក់លា ក់  តា ម  ទស និងទំនៀមទំលា ប់នរបបចំណីអា ហា រ  តមា នសា រៈ

សំខា ន់  ឡើយ  ះ, ភស្ត ុតា ងបា នបងា  ញថា គំរូរបបអា ហា រ  ក្ន ុងតំបន់ កំពុងតមា នកា រ    ួលជា ទូ   បពល

គា  ជា មួយនឹងកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  និងទីក ុងភា វូបនីយកម្ម  ។ បំលា ស់ប្ត ូរនះ ជា រឿយៗ  ូវបា ន  ថា ជា កា រផា  ស់ប្ត ូរ

អា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ។ ទំនា ក់ទំនងជិតស្ន ិទ្ធ ជា វិជ្ជ មា ន រវា ងចំណូល និងកា របរិ  គ  ូតអីុនសា ច់សត្វ   ូវបា នធើ្វ កា រសង្ក ត 

ហើយចំណីអា ហា រ និងភសជ្ជ ៈ  ក្ន ុងតំបន់  ូវបា នពិពណ៌នា ថា  មា នដង់សីុតថា មពលកា ន់ត  ើនឡើង ។  កា រ

នះ  ូវបា នគយល់ថា កើតទ ើង  យសា រតកា រថយចុះនកា របរិ  គបន្ល  និងផ្ល ឈើ និងចំណីអា ហា រជា តិម  

ដលមា នជា តិសរស  ើន និងកា រកើនទ ើងនកា រ  ើ   ស់ខា  ញ់សត្វ    ងបន្ល  ស្ក រ និងសា រជា តិផ្អ មា ននូវ  

ក្ន ុងចំណីអា ហា រ និងភសជ្ជ ៈ ដលមា នគុណភា ពមិនល្អ  ។ ទីក ុងភា វូបនីយកម្ម  គឺជា ចលករដល  ពីក  យកា រ

ផា  ស់ប្ត ូរទា ំងនះ ក្ន ុងរបបចំណីអា ហា រ ខណៈពលដលអ្ន កទីក ុងមា នទំ  រ  រកកា របរិ  គចំណីអា ហា រដលសំបូរ

  យ  ូតអីុនសា ច់សត្វ  និងខា  ញ់ ។ 

និនា  កា រអវិជ្ជ មា ននបំលា ស់ប្ត ូរបបនះ មិនមនមិនអា ចចៀសវា ងបា នទ ដូចដល  ូវបា នបងា  ញ  យសា ធា រណរដ្ឋ 

កូរ ។ កា រផា  ស់ប្ត ូរយា៉ ងឆា ប់រហ័សនអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ក្ន ុងសា ធា រណរដ្ឋ កូរ មា នលក្ខ ណៈពិសសដា ច់  យឡកពីគ 

ពី   ះរបបចំណីអា ហា រ  ពណីរបស់ជនជា តិកូរ  ត  ូវបា នថរក   ។ កា រផា  ស់ប្ត ូរចំបងនរបបចំណីអា ហា រ គឺកា រ

កើនទ ើងយា៉ ងខា  ំងនកា របរិ  គផលិតផលសា ច់សត្វ  និងកា រធា  ក់ចុះនកា របរិ  គធ   ជា តិ ។ ចំណីអា ហា ររុក្ខ ជា តិ 

រួមទា ំងផ្ល ឈឺ និងបន្ល   តជា អា ហា រដ៏សំខា ន់  ក្ន ុងរបបចំណីអា ហា ររបស់  ជា ពលរដ្ឋ កូរ ។ ជា ពិសស, កា របរិ  គ

បន្ល ក្ន ុងមនុស មា  ក់  ក្ន ុងសា ធា រណរដ្ឋ កូរ មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងគបំផុតក្ន ុងអា សីុ ។ ផ្ទ ុយមកវិញ កា របរិ  គខា  ញ់មា ន

កំរិតទា បយ៉ា ងខា  ំងជា ងកា ររពឹងទុកបើផ្អ ក  លើកា រអភិវឌ ន៍សដ្ឋ កិច្ច របស់  ទសនះ ។ ឧទា ហរណ៏ កា របរិ  គខា  ញ់

 ក្ន ុងសា ធា រណរដ្ឋ កូរ មា នកំរិតទា បជា ងកា របរិ  គខា  ញ់  ក្ន ុង  ទសចិន  ះបីជា ផលិតផលសរុបសំរា ប់មនុស

មា  ក់ក្ន ុង  ទសចិន មា នកំរិត  ឹមត ២៥% នផលិតផលសរុបក្ន ុង  ុងសំរា ប់មនុស មា  ក់របស់  ទសកូរ ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៦៦ 

ក៏  យ ។ កា ររក  នូវរបបអា ហា រជា  ពណីដលសំបូរបន្ល  បា នធ្វ ើ  យចំនួននអ្ន កធា ត់ដុះ  ះ និងអ្ន កលើសទំងន់ 

មា នកំរិតទា ប និងអ   ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមា នកំរិតទា បជា ង  ទសដទ ដលមា នកា រអភិវឌ ន៏សដ្ឋ កិច្ច  ហា ក់  ហលគា   ។ 

 ភពៈ  ភពៈ  Drewnowski និង Specter ឆា  ំ ២០០៤, កា រពិ   ះឯកទសរួមគា  នអង្គ កា រ WHO/FAO Expert ស្ត ីអំពីរបបចំណីអា ហា រ, អា ហា រូបត្ថ ម្ភ  និង

កា របងា្ក  រជម្ង ឺរុា ំរ, ឆា  ំ ២០០២ ។ កា រិយា ល័យនអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក  ចា ំតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិកឆា  ំ ២០០៣d ។ Lee, Popkin និង Kim ឆា  ំ ២០០២ ។

Du និងអ្ន ដទទៀត, ឆា  ំ ២០០២ ។



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 13

ជនបទ ដលហា ក់ដូចជា បា នរក  នូវរបបចំណីអា ហា រដល

មា នលក្ខ ណៈជា  ពណីជា ង ។ កា រអង្ក តអា ហា រូបត្ថ ម្ភ 

ថា  ក់ជា តិមួយ  ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៨៧-១៩៨៨  ក្ន ុង  ទស 

Micronesia បា នរកឃើញថា   ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីអា យុ

ពី១៥  ៤៩ឆា  ំ ដលរស់   ះជនបទ បរិ  គសា រធា តុ

ខា  ញ់តិចជា ងអ្ន ក  តំបន់ទីក ុង ។ កា របរិ  គស្ក រ និងកា រ

 ើ   ស់អា ហា រនា ំចូល ក៏មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងផងដរ  ក្ន ុង

ចំ  ម  ្ត ីទីក ុង២៤។  ះបីជា កា របរិ  គអា ហា រថា មពល

ន  ្ត ី  ទីក ុង និងជនបទន  ទសម៉ា ឡសីុ  ូវបា នគ

រកឃើញថា មា នកំរិត  ហា ក់  ហលគា  ក៏  យ ខា  ញ់បា ន

ចូលរួមចំណក ៣០% នកា ឡូរីសរុប ដល  ូវបា ន  ើ

  ស់  យ  ្ត ីក្ន ុងទីក ុង ហើយ ២០% នកា ឡូរីសរុប

ដល  ូវបា ន  ើ   ស់  យ  ្ត ី  ក្ន ុងជនបទ២៥។ កា រ

សិក  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៤-១៩៩៥ បា ន  ៀបធៀបសកម្ម រា ងកា យ

របស់អ្ន កភូមិដលនិយា យភា សា  Huli  ក្ន ុងតំបន់ខ្ព ង់រា ប

ជនបទន  ទស Papua New Guinea ជា មួយនឹងជន

ចំណា ក  ុកនិយា យភា សា  Huli ដលរស់  ក្ន ុងតំបន់ទី

ក ុងនរដ្ឋ ធា នី Port Moresby ។

កា រសិក  បា នបងា  ញថា បុរស និង  ្ត ីទីក ុងមា នសកម្ម ភា ព

រា ងកា យតិចជា ងបុរស និង  ្ត ីក្ន ុងជនបទ  ះបីជា របក

គំហើញនះមិនអា ចយកជា កា របា នស   ប់បុរសក៏  យ ។ 

ជា ក់លា ក់ជា ងនះ អ្ន កទីក ុងចំណា យពល  ើន  ស្ង ៀម

រា ងកា យជា ងអ្ន កជនបទ និងចំណា យពលធ្វ ើសកម្ម ភា ពតិច

រា ងកា យជា ងអ្ន កជនបទ ។ ក៏បុ៉ន្ត  អ្ន កទីក ុងដកបា នតិច

ជា ងអ្ន កជនបទ២៦។

 ជា ជនដលមា នវ័យចា ស់កា រធា  ក់ចុះនអ   សា  ប់ ជា 

ពិសស  ក្ន ុងចំ  មទា រក និងកុមា រតូចៗ និងកា រថយ

ចុះនអ   សា យកូន ជា រឿយៗ កើតឡើងជា មួយគា  នឹង 

កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  ។ កា រថយចុះនអ   សា យកូនកា ត់បន្ថ យ

ចំនួនកុមា រក្ន ុងចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ  ហើយកា រធា  ក់ចុះន

អ   សា  ប់បង្ក ើនចំនួនមនុស ពញវ័យចា ប់ពី ៦០ឆា  ំឡើង   

 ពលដលមនុស រស់មា នជីវិតឆ្ល ងផុតកុមា រភា ព និងពញ

វ័យភា ព ។

រួមជា មួយគា   និនា  កា រទា ំងនះ បង្ក ើនចំនួនមនុស ចា ស់  

ក្ន ុងចំណា ម  ជា ជនដលមា នជីវភា ពធូរធា រ ដលជា កា រ

ផា  ស់ប្ត ូរ  ជា សា  ្ត  ដលកំពុងតកើតមា នឡើង  ទូទា ំង

ពិភព  កក្ន ុង អ   ខុសៗគា   ។ កា របា៉ ន់  មា ណបងា  ញថា 

ចំនួន  ជា ជនវយ័ចា ស់ក្ន ងុតំបន់បស្ច មឹប៉ា សីុហ្វ កិនឹងកើនទ ើង

រហ័សជា ងតំបន់ដទទៀតស្ទ ើរតទា ងំអស់របស់អង្គ កា រសុខភា ព

ពិភព  ក២៧។

តា រា ង ៣:  ជា រា  ្ត អា យុក  ម ១៥ឆា  ំ និងអា យុលើស តា រា ង ៣:  ជា រា  ្ត អា យុក  ម ១៥ឆា  ំ និងអា យុលើស 

៦៥ឆា  ំ  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសក្ន ុងតំបន់៦៥ឆា  ំ  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសក្ន ុងតំបន់

 ទស  ទស %< 15%< 15 %>65%>65

អា មរិកសា មូ៉អា  37.7 3.7

អូ  ្ត ាលី 20.5 12.3

 ុយណដា រូសា ឡា ំ 32.5 3.4

កម្ព ុជា ា 42.8 3.5

ចិន 23.9 7.6

 ជំុ  ះឃុក 28.3 7.0

ហ្វ ៊ីហ ុី 33.4 3.4

បូ៉លីណសីុហ្វ ្រ ានស៍ 32.5 4.0

ហ្គ ូអា ំ 34.9 6.0

ហុងកុងន  ទសចិន 17.2 11.2

ជបុ៉ន 14.8 16.7

គិរីបា ទី 40.0 3.5

សា ធា រណៈរដ្ឋ  ជា មា និតឡា វ 44.0 4.0

មា៉ កា វន  ទសចិន 22.4 8.0

មា៉ ឡសីុ គា  ន គា  ន

 ជំុ  ះម៉ា រីយា៉ ណា  24.7 1.7

 ជំុ  ះម៉ា ហា  ល 42.9 2.2

រដ្ឋ សហព័ន្ធ នមីក ូណសីុ 40.0 3.6

មុ៉ង ្គ  លី 35.1 3.9

 រូ 38.9 1.5

ញូកា ឡដូនីអា  29.0 5.6

ណូវលហ ឺឡង់ដ៍ 23.0 11.7

នីអូ៊ 32.6 8.3

បា៉   26.8 5.2

បា៉ ពួញូហ្គ ីណ 40.2 2.4
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 ទស ទស %< 15%< 15 %>65%>65

ហ្វ ៊ីលីពីន 35.6 4.1

សា ធា រណៈរដ្ឋ កូរ 21.7 7.1

សា មូ៉អា  41.5 4.6

សឹង្ហ បុរី 21.5 7.3

 ជំុ  ះសូឡូមុ៉ន 41.5 3.4

តូក   41.7 6.6

តុងហា្ក   39.0 5.2

ទូវ៉ា លូ 33.7 6.6

វ៉ា  ទុយ 43.2 2.8

វៀតណា ម គា  ន គា  ន

វ៉ា ល់លីស និងហ្វ ូ៊ទូណា  34.8 5.4

 ភពៈ  ភពៈ  កា រយិា ល័យអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក  ចា តំំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក

ឆា  ំ ២០០៣b ។

តា រា ង ៣ បងា  ញអំពីភា គរយនចំនួន  ជា ជនអា យុក  ម 

១៥ឆា   ំនិងអា យុលើស ៦៥ឆា   ំ  ក្ន ងុបណា្ដ   ទសក្ន ងុតំបន់ ។

 ជា ជនវ័យចា ស់កើនឡើង  បគា  ជា មួយនឹងកា រកើនឡើង

នបន្ទ ុកជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពង់អភិវឌ ន៍  

ក្ន ុងតំបន់ ។ កតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកើនទ ើង  បគា  

ជា មួយនឹងអា យុ ដលជា ធ្វ ើ  យហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

កើនទ ើង ហើយឱកា សទទួលកា រនូវឈឺចា ប់  យសា ជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ងជា យថា ហតុ  ះ នឹងមា នកំរិតខ្ព ស់ជា ង [សូមមើលផ្ន ក

ស្ត ីអំពីវិធីសា ្ត  នដំណើរជីវិត (life course approach)] ។

ដូច្ន ះ ជម្ង មិឺនឆ្ល ងងា យនឹងវា យ  ហា រមនុស ចា ស់ជា ងមនុស

ពញវយ័ដល  ក្ម ង និងកុមា រ (តា រា ង ៤)២៨ ។ ក៏បុ៉ន្ត  

អ   នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងខ្ល ះ ស   ប់ក ុមអា យុជា ក់លា ក់ ដូចជា  

ជំងឺសរសឈា មបះដូង, ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម និងជម្ង ឺមហា រីក

ខ្ល ះក៏កំពុងកើនទ ើងយា៉ ងខា  ំងផងដរ។  កា រនះកើតឡើង

 យសា រកា ររា លដា លជា ទូ  នកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ងដលពា ក់ព័ទ្ធ ជា មួយនឹងទីក ងុភា វូបនីយកម្ម ដលមា នកា រ

កើនឡើង និងកតា  កំណត់ដទទៀតនអន្ត រកា លអពីឌម

សា ្ត   ។

តា រា ង ៤: អ   សា  ប់តា មអា យុ  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង តា រា ង ៤: អ   សា  ប់តា មអា យុ  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

ដល  ូវបា នព  ករណ៍, ឆា  ំ ២០០៥ ដល  ូវបា នព  ករណ៍, ឆា  ំ ២០០៥ 

(កា រសា  ប់  ក្ន ុងចំ  ម ១០០,០០០នា ក់)(កា រសា  ប់  ក្ន ុងចំ  ម ១០០,០០០នា ក់)

ក ុមអា យុ ក ុមអា យុ បុរស បុរស  ្ត ី  ្ត ី សរុបសរុប

 0-29 ឆា  ំ 48 47 48 

30-58 ឆា  ំ 372 251 311 

60-69 ឆា  ំ 2328 1533 1911 

70 ឆា  ំ ឡើង   70 ឆា  ំ ឡើង   6981 6981 6102 6102 6467 6467 

 ប់អា យុទា ំងអស់  ប់អា យុទា ំងអស់ 556 556 543 543 549 549 

 ភពៈ ភពៈ  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, ឆា  ំ ២០០៥a ។

កតា  ហា និភ័យទូ  នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកតា  ហា និភ័យទូ  នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ដើម ីកា រឆ្ល ើយតប  នឹងកា រផា  ស់ប្ត ូរសដ្ឋ កិច្ច , សង្គ ម និង

បរិសា  ន បុគ្គ លសំរបសំរួល និងផា  ស់ប្ត ូរទមា  ប់រស់  របស់

គ  តា មរបៀបដលងា យនឹងបង្ក ើននូវកា រ  ឈមមុខរបស់

គជា មួយកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង (រូបភា ព ៣) ។ កា រ

បា៉ ន់  មា ណបា នបងា  ញថា  ជា ងពា ក់កណា្ដ  លនកា រសា  ប់

 យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ះ  ូវបា នបង្ក ឡើង  យកតា  

ហា និភ័យមួយចំនួនតូចៈ កា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់, សមា  ធឈា ម

ខ្ព ស់ និងរបបចំណីអា ហា រមិនល្អ  ។ ជា ក់លា ក់ជា ងនះ  

ទៀត, យា៉ ង  ចណា ស់ ៨០% នជម្ង ឺបះដូង, ជំងឺដា ច់

សរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល និងជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ភទ ២ ក៏

ដូចជា  ៤០% នមហា រីក អា ច  ូវបា នប ្ច ៀសតា មរយៈរបប

ចំណីអា ហា រល្អ , កា រធើ្វ សកម្ម ភា ពរា ងកា យទៀងទា ត់ និង

កា រចៀសវា ងនូវកា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់ ។ សា រៈសំខា ន់របស់កតា  

ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមិនបា នពន ល់  ទ ើយទ ។ ដូច្ន ះ

វា  តមិនច  ស់ថា  តើកតា  ហា និភ័យចំបងនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

អា ចមា នឥទ្ធ ិពលស្ម ើគា   ឬទ  ក្ន ុងចំ  ម  ទសទា ំង

អស់  ះ មួយ   ទសមួយទៀតដរ ឬក៏ថា មា នភា ពខុស

គា  ក្ន ុង  ទសជា ក់លា ក់ អំពីសា រៈសំខា ន់នកតា  ហា និភ័យ

ទា ំងនះ អា ច  ូវបា នគសង្ក តឃើញ  ក្ន ុងពលដលគ

មា នភ័ស្ត ុតា ងបន្ថ មទៀត  ះ២៩។



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 15

ដូចដល  ូវបា នបងា  ញ  ក្ន ុងរូបភា ព ៣ កា រញក  យ

ដា ច់  ឡះពីគា  រវា ងកតា  ហា និភ័យដលអា ចក   បា ន និង

មិនអា ចក   បា ន  និងកតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រីនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់។ កតា  ហា និភ័យទូទភដលអា ច

ក   បា នគឺរបបអា ហា រដលមិនផ្ត ល់សុខភា ពល្អ , ភា ពអសកម្ម 

ផ្ន ករា ងកា យ និងកា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់ ។. កតា  ហា និភ័យអន្ត រ

កា រី គឺសមា  ធឈា មកើនឡើង, គ្ល ុយកូសក្ន ុងឈា មកើនឡើង,

ខា  ញ់ក្ន ុងឈា មមិន  ក តី, លើសទំងន់ និងកា រធា ត់ដុះ

ក  ល  ះ ។ កតា  ហា និភ័យដលអា ចក   បា ន និងមិន

អា ចក   បា នរួមជា មួយគា   នា ំ  រកកតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រី 

ដលមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ គា  ជា មួយគា   នឹងកំណើននឱកា ស

 ឈមមុខ  នឹងជម្ង មិឺនឆ្ល ង  ក្ន ងុដំណា ក់កា លចុងក  យ

នជីវិត ។ ភា ពដា ច់  យឡកពីគា  នះ មា នសា រៈ   ជន៏

ណា ស់  ពលដលគគិតពិចា រណា ពីប   ក ីក  និងប   

យនឌ័ ពី   ះភា ពក ីក  និងយនឌ័រអា ចជះឥទិ្ធ ពលដល់

កតា  ហា និភ័យដលអា ចក   បា ន ដូចជា  របបអា ហា រ, 

កា រសព  ឿង  វឹង. កា រជក់បា រី សកម្ម ភា ពរា ងកា យ និង

កតា  ដទទៀត ជា ជា ងមា នឥទ្ធ ិពល  លើជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ឬកតា  

ហា និភ័យអន្ត រកា រនីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ។

សំខា ន់ណា ស់, កតា  កំណត់ផ្ន កសង្គ ម-សដ្ឋ កិច្ច , វប ធម៌ និង

បរិសា  ននអន្ត រកា លអពីឌមសា ្ត  ដល  ូវបា នរៀបរា ប់

ខា ងលើមា នទំនា ក់ទំនងជា មួយ និងអា ចបង្ក ើនអសមភា ព

 ក្ន ុងសង្គ ម ។  កា រនះ  ូវបា នប   ញ  យឃើញ

 ក្ន ុងផលប៉ះពា ល់ផ ងៗគា   ដលដំណើរទា ំងនះបង្ក ឡើង

 លើសុខភា ពរបស់ក ុមផ ងៗនសង្គ ម។ សមា ជិកក ីក 

 និងជនភា គតិចនសង្គ ម ដូចជា ជនជា តិភា គតិច, កម្ម ករគា  ន

ដី ឬអ្ន កក ីក ក្ន ុងទីក ុងអា ចទទួលរងយ៉ា ងខា  ំងនូវផលប៉ះ

ពា ល់អវិជ្ជ មា នដលបង្ក ឡើង  យសា រកា រផា  ស់ប្ត ូរនសង្គ ម

និងសដ្ឋ កិច្ច ។ ផលប៉ះពា ល់ដលកា រផា  ស់ប្ត ូរនសង្គ ម និង

សដ្ឋ កិច្ច មា ន  លើសហគមន៍ក ីក  ះអា ចកើតមា នឡើង

 យសា រសមត្ថ ភា ពឆ្ល ើយតបរបស់ពួកគ  នឹងកតា  ហា និភ័យ

នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងលទ្ធ ភា ពរបស់គក្ន ុងកា រទទួលបា ននូវកា រ

ធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ, កា រព  បា ល និងកា រថរទា ំ ដលមា ន

 សិទិ្ធ ភា ពស   ប់ជម្ង ឺដលបង្ក ឡើង  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ ក៏

បុ៉ន្ត  ក្ន ុងករណីជា  ើនភា ពក ីក  និងកា រ  ក  សង្គ ម 

អា ចកា ត់បន្ថ យសមត្ថ ភា ពនក ុមទា ំងនះក្ន ុងកា រចា ត់វិធា ន

កា រចា បំា ច់ ដើម ីកា ត់បន្ថ យនូវកា រ  ឈរមុខរបស់គ  នឹង

កតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងដើម ីទទួលបា ននូវកា រធ្វ ើ

 គវិនិច្ជ ័យ, កា រព  បា ល និងកា រថទា ំ  កប  យ  សិទិ្ធ 

ភា ពស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ។ 

 ក្ន ុងបណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៏ កំណើននកា រ  មូលផ្ត ុំរបស់

កតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងចំ  មសហគមន៏ក ីក  

និងសហគមន៏ក  សង្គ ម បងា  ញច  ស់លា ស់អំពីបា តុភូតនះ ។

 កា រនះបា ននា ំ  យមា ននូវកា រផា  ស់ប្ត ូរបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង  កា ន់  ជា ជនមា នចំណូលទា បក្ន ុងបណា្ដ   ទសទា ំង

នះ។ ជា បណ្ដ ើរៗ និនា  កា រទា ំងនះ រួមជា មួយនឹងអសមភា ព

រូបភា ព ៣: មូលហតុនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងរូបភា ព ៣: មូលហតុនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

 ភពៈ ភពៈ  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, ឆា  ំ ២០០៥a ។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 ក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ជ ័យ, កា រព  បា លនិងកា រ

ថទា ំ  កប  យ  សិទិ្ធ ភា ព បា នបង្ក ើនបន្ទ ុកនកា រសា  ប់

 យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជនក ីក ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសអភិវឌ ន៏។  យសា រកា ររា លដា លនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

នះ មា នកា រកើនឡើង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏

ក្ន ុងតំបន់  ះ និនា  កា រ  ហា ក់  ហលគា  នះ កំពុងកើត

មា នទ ើង។  កា រនះប   ញថា  ភា ពក ីក គឺជា កតា  កំណត់

ដ៏ចំបងនកា ររីករា លដា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស

កំពុងអភិវឌ ន៏ ។ 

ភា ពទំនា ក់ទំនងទា ំងនះ រវា ងភា ពក ីក  និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ូវ

បា នពិភា ក  លំអិតជា ងនះ  ក្ន ុងផ្ន កខា ងក  ម ។  យ

សា រយនឌ័រ និងភា ពក ីក  រួមគា  បង្ក ើតនូវគុណវិបត្ត ិដា ច

 យឡកដល់  ្ត ីក ីក  ះ យនឌ័រ  ូវបា នគិតពិចា រណា 

ដា ច់  យឡក  ក្ន ុងកា រពិភា ក  ដូចខា ងក  មនះ ។ 

វិធីសា ស្ត ្រ ក្ន ុងដំណើរនជិវិតវិធីសា ស្ត ្រ ក្ន ុងដំណើរនជិវិត

វិធីដលមា នលក្ខ ណៈលំអិតជា ដើម ីយល់ដឹងអំពី   វ៉ា ឡង់ស៍

ផ ងៗ គា  នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងចំ  មក ុម  ជា ពលរដ្ឋ 

ផ ងៗគា   គឺកា រ  ើ   ស់នូវវិធីសា ្ត  ដល  ូវបា ន  ថា 

វិធីសា ្ត  ដំណើរជីវិត ។ កា រ   វ   វប   ញថា  ឹត្ត ិកា រណ៍

ចា ប់តា ំងពីកា រចា ប់កំណើតក្ន ុងផ្ទ រហូតមកអា ចមា នឥទ្ធ ិពល

 លើឱកា សវិវត្ត  រកជម្ង មិឺនឆ្ល ង  ក្ន ងុដំណា ក់កា លក  យ

នជិវិត។ កា រ  ឈមមុខ  នឹងបរិសា  នដលធ្វ ើ  យខូច 

ឬ   ំ  សុខភា ព កើនទ ើងជា បន្ត បនា  ប់, ចា ប់ផ្ត ើមតា ំងពី

កា រចា ប់កំណើតក្ន ុងស ូនរួចហើយបន្ត រហូតដល់ទា រក កុមា រ 

យុវវ័យ និងរហូតដល់មា ននុស ។  កា រនះបបនះ អា ច

មា នន័យថា ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកើនឡើង និងឱកា ស

ទទួលរងកា រឈឺចា ប់  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកើនឡើង  ក្ន ុងពល

ណា មួយ៣០។ សំនួរថា  តើកា រ  ឈមមុខ  នឹងកតា  

ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុងដំណា ក់កា លមួយចំនួននជីវិត

សំខា ន់  ើនជា ង ឬសំខា ន់តិចជា ងកា រ  ឈមមុខ  ក្ន ុង

ដំណា ក់កា លដទទៀតនជីវិត  តមិនទា ន់  ូវបា នឆ្ល ើយ

 ឡើយ។ បុ៉ន្ត  វា ច  ស់លា ស់ណា ស់ថា  ហា និភ័យន

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកើនទ ើងជា មួយនឹងរយៈពលនកា រ  ឈម  

នឹងកតា  ហា និភ័យជា  ើនទា ំងនះ។ វិធីសា ្ត  នះ  ូវបា ន

អនុវត្ត ក្ន ុងផ្ន កខា ងក  ម  ក្ន ុងពលណា ដលយើងមា ន

ទិន្ន ន័យ  ប់   ន់ ។

ផលប៉ះពា ល់នភា ពក ីក  លើជម្ង ឺមិនឆ្ល ងផលប៉ះពា ល់នភា ពក ីក  លើជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ភស្ត ុតា ងកំពុងតកើតមា នឡើងស្ត ីអំពីបន្ទ ុកដលមា នកា រកើន

ឡើងននជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ក្ន ុង

តំបន់។ ភ័ស្ត ុតា ងមួយចំនួនប   ញថា បន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

កំពុងតចា ប់ផ្ត ើមផា  ស់ប្ត ូរ  រក  ជា ជនក ីក  និងក ុមភា គ

តិច។ ដូច្ន ះ របា យដលមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុង

បណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ កំពុងតចា ប់ផ្ត ើមបងា  ញអំពីគំរូ

ដូចគា   គំរូ ដលកើតមា ន  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៏

ជា  ើន,ដលសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម និង   វ៉ា ឡងស៍ន

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមា នលក្ខ ណៈផ្ទ ុយគា   ះ (មា នន័យថា  សា  នភា ព

សដ្ឋ កិច្ច សង្គ មកើនឡើង [អ្ន កមា ន]   វ៉ា ឡងស៍នជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងថយចុះ, សា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មថយចុះ [អ្ន កក ] 

  វ៉ា ឡងស៍នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកើនឡើង) ។ ដូចនះ  ក្ន ុង

ពលដលភ័ស្ត ុតា ងននិនា  កា រនះ មា នកា ន់តកើនទ ើង  ះ 

ភា ពក កី  និងកា រ  ក  សង្គ មកា ន់ត  វូបា នគទទួលសា្គ  ល់

ថា  ជា ធា តុដ៏សំខា ន់នកា ររីករា លដា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលមា ន

កា រកើនឡើង  ក្ន ុងតំបន់។ 

របា យដលមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរនកតា   ហា និភ័យទូ  នជម្ង ឺរបា យដលមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរនកតា   ហា និភ័យទូ  នជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងមិនឆ្ល ង

កំណើនផលវិបា ករបស់កតា  ហា និភ័យដលអា ចក   បា ន 

និងកតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រីមួយចំនួនតូច កំពុងតបង្ក  យ

មា នកា ររា លដា លនជម្ង មិឺនឆ្ល ងក្ន ងុបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏។

ភ័ស្ត ុតា ងកា ន់ត  ើនឡើងបងា  ញថា  កតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងមា នកំរិតខ្ព ស់លច   ក្ន ងុបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏

ក្ន ុងតំបន់។ ភា ពសកម្ម នរា ងកា យកំពុងថយចុះយា៉ ងឆា ប់

រហ័ស  ក្ន ុងពលដលមធ  បា យធើ្វ ដំណើរ និងកា រងា រ  ូវ

បា នធ្វ ើ  យ  ើ  ឿងម៉ា សីុន, របបអា ហា រកា ន់តមា នខា  ញ់

ខ្ព ស់ ហើយកា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់  តរា លដា លក្ន ុងចំ  ម

បុរស និងមា នកា រកើនឡើង  ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី ។ 



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 17

សកម្ម  និងមា នរបា យមិនស្ម ើគា  ។  ជា ជនក ីក អា ចនឹង

 ឈមនឹងកតា  ហា និភ័យខ្ល ះ, ដូចជា កា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់ និង

របបអា ហា រដលផ្ត ល់សុខភា ពមិនល្អ , ឆា ប់រហ័សជា ងកតា  

ហា និភ័យដទទៀត ដូចជា  អសកម្ម ភា ពរា ងកា យ ។ ខណៈ

ពលដលអ្ន កមា នជីវភា ពធូរធា រជា ង  ក្ន ុងសង្គ មចា ប់ផ្ត ើម

កា រពា រខ្ល នួគ  យរួចផុតពីកតា  ហា និភ័យទា ងំនះ  ះបន្ទ កុ

នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងនឹងអា ច  ូវបា នរកឃើញថា  កា ន់តកើនទ ើង

ក្ន ុងចំ  មអ្ន កក ីក  ដលជា ទូ  ខ្វ ះលទ្ធ ភា ព  យសា រ

តពួកគពំុសូវមា នចំណះដឹង, មា នចំណូលទា ប ឬ  យ

មូលហតុផ ងៗទៀត ដើម ីកា ត់បន្ថ យកា រ  ឈមមុខរបស់

ពួកគពីហា និភ័យទា ំងនះ និងដើម ី  ើសរីសជីវភា ពដល

ផ្ត ល់នូសុខភា ពល្អ  ។

ភស្ត ុតា ងភា គ  ើនស្ត ីពីកា រផា  ស់ប្ត ូរនរបា យកតា  ហា និភ័យ

ដលអា ចក   បា ន និងកតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រីនជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង  ក្ន ុងតំបន់  ូវបា នបងា  ញ  ក្ន ុងកា រសិក  នា នា   

លើកា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់ហើយ និងកា រធា ត់ដុះ  ះដលស្ថ ិត

ក្ន ុងចំ  មកតា  ហា និភ័យទូ  បំផុតដលអា ចក   បា ន

នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ ដូច្ន ះ ភស្ត ុតា ងទា ំងនះ  ូវបា នបងា  ញ

 យឡកពីគា  ។  ក្ន ុងករណីដឡអា ចធ្វ ើ  បា ន  ះ 

ភស្ត ុតា ងស្ត ីអំពីរបា យនកតា  ហា និភ័យដលអា ចក   បា ន 

និងកតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រីដទទៀតនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក៏  ូវបា ន

គបងា  ញផងដរ ។ 

កតា  ហា និភ័យដលអា ចក   បា នកតា  ហា និភ័យដលអា ចក   បា ន

របបចំណីអា ហា រដលមិន   ង់ដល់សុខភា ព - ប   ដល

មា នកើនឡើង  ក្ន ុងតំបន់

បណា្ដ   ទស  ទូទា ំងតំបន់,  ះបីជា មា នកា រអភិវឌ ន៏

សដ្ឋ កិច្ច ក្ន ងុកំរិតទា បក៏  យ, កំពុងតផា  ស់ប្ត រូ  ររបបចំណី

អា ហា រដលមា នកំរិតជា តិខា  ញ់ខ្ព ស់។ ឧទា ហរណ៏  ក្ន ុង

 ទសវៀតណា ម  ជា ពលរដ្ឋ  ើ   ស់ធា តុកា  នអីុដ្រ ាត

ក្ន ុងបរិមា ណតិច និង  ើបា ្រ ស់  តូអីុនក្ន ុងបរិមា ណ  ើន

ពី  ភពសា ច់សត្វ  (សា ច់  ូក, បសុបក ី និងសា ច់  )៣២។

ពីឆា  ំ១៩៩០ ដល់ ឆា  ំ១៩៩៩  ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម 

កា របរិ  គសា ច់ក្ន ុងមួយមា  ក់បា នកើនឡើងដល់ ៤.៤% ក្ន ុង

មួយឆា  ៣ំ៣។ កា រផា  ស់ប្ត ូរ  ដៀងគា  នះ  រករបបចំណី

 អប់៤: និយមន័យភា ពក ីក   អប់៤: និយមន័យភា ពក ីក  

ភា ពក ីក ជា រឿយៗ  ូវបា នពិពណ៌នា ថា  ជា សា  នភា ព

មួយដលក្ន ុង  ះចំណូល និងកា រចំណា យនបុគ្គ ល ឬ

 សួា រមា នកំរិតទា បជា ងកំរិតជា ក់លា ក់ណា មួយដល  វូ

បា នកំណត់។  ក្ន ុងពលដល  កា រនះជា មធ បា យ

ដ៏មា ន  យា ជន៍ក្ន ុងកា រកំណត់អ្ន កក ីក  និងក្ន ុងកា រវា ស់

វង និង  ៀបធៀបកំរិតនភា ពក ីក តា មតំបន់ និងតា ម

បណា្ដ   ទស  ះ វា បិទបា ងំនូវកា រលំបា កដលអ្ន កក កី 

ជួប  ទះនឹងភា ពក កី ។ ដើម កី  បនូវទដ្ឋ ភិា ពផ ងៗ

គា  ជា  ើន  ះ, ភា ពក ីក  ូវបា នគ  យនិយមន័យ

ថា ជា ប   ដលលក្ខ ណៈពហុវិស័យ, មា នន័យថា  វា រួម

បញ្ច ូលមិនមន  ឹមតចំណូលទា បបុ៉   ះទ បុ៉ន្ត វា 

រួមបញ្ច ូលផងដរនូវកង្វ ះខា តលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា ,

ធនធា ន និងជំនា ញ, រួមបញ្ច ូលនូវភា ពងា យរង   ះ 

និងអសន្ត ិសុខ, ភា ពគា  នសំលង និងភា ពគា  នសិទិ្ធ 

អំណា ច។ និយមន័យនះនភា ពក ីក   ូវបា ន  ើ   ស់

 ក្ន ុងមូ៉ឌុលនះ ។ ជា ពិសស សមា ជិកផ ងៗគា  ន

 ួសា រ  ឈមនឹងភា ពក ីក  តា មវិធីផ ងៗពីគា   ។ 

បុរស និង  ្ត ី ជួប  ទះនូវភា ពក ីក ផ ងៗពីគា  ជា ក់

លា ក់ពី   ះភា ពក ីក ពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយ និងព  ឹងទំនៀម

ទមា  ប់សង្គ ម និងអសមភា ពយនឌ័រ ដលកំពុងមា ន

  ប់ ។ 

សំរា ប់ពត៌មា នបន្ថ មស្ត ីអំពីរបៀបកំណត់និយមន័យ និង

វា ស់វងភា ពក ីក  សូមអា នមូ៉ឌុលមូលដា  នស្ត ីអំពីភា ព

ក ីក  ក្ន ុងបណា្ដ  សៀវ  មរៀននះ៣១។

 ជា ជនក ីក  និងក ុមភា គតិច  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុង

អភិវឌ ន៏  ឈមមុខកា ន់តខា  ំងឡើង  នឹងកតា  ហា និភ័យ

នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ តា មកា រពិត កតា  ហា និភ័យខ្ល ះនជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ងកំពុងតចា ប់ផ្ត ើម  មូលផ្ត ំុក្ន ុងបណា្ដ  ល  ជា ជនក ីក  ។

ឧទា ហរណ៏ៈ  ើ   ស់ថា  ំជក់ មា នកំរិតខ្ព ស់ក្ន ុងចំ  ម

បុរសក ីក ជា ងបុរសដលជា អ្ន កមា ន ។ ភា ពស្ម ុគសា  ញដល

ជា ប់មកជា មួយនឹងកា រផា  ស់ប្ត ូរសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មដលរុញ  យ

មា ននូវកា រផា  ស់ប្ត ូរបន្ទ ុកកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  កា ន់

 ជា ជនក ីក  ះ បងា  ញថា  វា នឹងកា  យជា ដំណើរយា៉ ង
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 អប់៥ : សា កលភា រូបនីយកម្ម  និងកា រនា ំចូលចំណីអា ហា រក្ន ុង  ទសតុងហា្គ   អប់៥ : សា កលភា រូបនីយកម្ម  និងកា រនា ំចូលចំណីអា ហា រក្ន ុង  ទសតុងហា្គ  

សា កលភា រូបនីយកម្ម  មា នទំនា ក់ទំនងកា ន់តជិតស្ន ិទ្ធ ជា មួយនឹងកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  និងកា រផា  ស់ប្ត ូរនសង្គ ម។ សា កល

ភា រូបនីយកម្ម អា ច  ូវបា ន  យនិយមន័យថា  ជា ដំណើរកា រមួយដលតា មរយៈដំណើរកា រនះ ពិភព  កកា  យជា ពិភព

មួយដលមា នទំនា ក់ទំនងគា  កា ន់តជិតស្ន ិទ្ធ  និងពឹងផ្អ ក  លើគា   វិញ  មកកា ន់  ើ  ឡើង។ ក៏បុ៉ន្ត  ផលវិបា ក

ផ្ន កសុខភា ពនដំណើរកា រនះ  តមិនទា ន់ភា ពច  ស់លា ស់  ទ ើយ។ សា កលភា រូបនីយកម្ម  អា ចប៉ះពា ល់ដល់

សុខភា ពតា មរយៈវិធីជា  ើន ដល  ូវបា នគយល់ដឹងតិច។  ះបីជា យា៉ ងណា ក៏  យ សា កលភា រូបនីយកម្ម អា ចជា 

អ្ន កចូលរួមមួយដ៏សំខា ន់ដលនា ំ  យមា នកា រររា លដា លជា សា កលនកតា  ហា និភ័យទា សំ   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ។ និនា  កា រនះ

  ូវបា នបងា  ញតា មរយៈកា រផា  ស់ប្ត ូរនរបបចំណីអា ហា រ ។

 ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ជា  ើន កា របរិ  គជា តិខា  ញ់ជា មធ ម  ចា ំថ្ង បា នកើនទ ើង  យមា នកា រផ  ភា  ប់

 នឹងទីផ  រ និងកំណើននកា រមា នចំណីអា ហា ររហ័ស និងចំណីអា ហា រដទទៀតដលមា នកំរិតជា តិខា  ញ់ខ្ព ស់។ ជា 

ពិសសសា កលភា រូបនីយកម្ម នកា រធើ្វ ពា ណិជ្ជ កម្ម ចំណីអា ហា របា នធ្វ ើ  យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរដ៏ធំ   ះ  រករបបចំណី

អា ហា រ ដលមា នកំរិតខ្ព ស់នជា តិស្ក រ ខា  ញ់ អំបិលហើយ និងចំណីអា ហា រចំរា ញ់ និងមា នសា រជា តិសរស និងសា រធា តុ

ចិញ្ជ ឹមរា ងកា យក្ន ុងកំរិតទា ប។  ក្ន ុង  ទសតុងហា្គ   ចំណីអា ហា រដល  ូវបា ននា ំចូល គឺជា ចំណកដលមា នកា រកើន

ឡើងនកា របរិ  គចំណីអា ហា រ។ ចំណីអា ហា រទា ំងនះ រួមមា នសា ច់ដលមា នកំរិតជា តិខា  ញ់ខ្ព ស់ ជា ពិសសសា ច់  

កំបុ៉ង សា ច់ចៀមបន្ទ ះ សា ច់មា ន់ និងកា  នអីុដ្រ ាតធម្ម តា ខា ប់ ដូចជា  ម   និងស្ក រដល  ូវបា នចំរា ញ់ ។

ដើម ីកំណត់មូលហតុថា ហតុអ្វ ី  ជា ពលរដ្ឋ ក្ន ុង  ទសតុងហា្គ    ើសរីសបរិ  គចំណីអា ហា រនា ំចូល ដលមា នកា រ  

 ង់សុខភា ពតិចជា ងចំណីអា ហា រដលមា ន  ក្ន ុង  ុក  ះ, កា រសិក  មួយ បា នធ្វ ើកា រពិនិត  លើទំលា ប់នកា រ

បរិ  គរបស់ជនជា តិតុងហា្គ  ចំនួន ៤៣០នា ក់ ក្ន ុងភូមិចំនួន ៦ ដលស្ថ ិតក្ន ុងតំបន់ធំៗចំនួនបី  ក្ន ុង  ទស។ ភូមិ

ទា ំងនះតំណា ង  យសហគមន៏ជនបទ និងទីក ុង ក៏ដូចជា  សហគមន៏ដា ច់  យា ល និងសហគមន៏ដលទទួលបា ន

នូវកា រផ្ត ល់សវា ល្អ  សើរជា ង ។

 ក្ន ុងចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក   ចំណីអា ហា រដល  ូវបា នគបរិ  កញឹកញា ប់ជា ងគបំផុត  ះ គឺ 

ដំឡងូមី, នំប័ុង សា ច់ចៀមបន្ទ ះ,   វ, ផា្ក  រ  ល, ដំទ ូងជា   និងសា ច់មា ន់ ។ អ្ន កឆ្ល ើយសំនួរ បា នបរិ  គចំណីអា ហា រដល

 ូវបា នចា ត់ទុកថា ជា ចំណីអា ហា រដលពញនិយមបំផុត តិចដងជា ងកា របរិ  គចំណីអា ហា រ ដល  ូវបា នចា ត់ទុក

ថា មិនសូវពញនិយម។  ះបីជា នំប័ុង,  សា ច់ចៀមបន្ទ ះ និងសា ច់មា ន់នា ំចូល  ូវបា នចា ត់ទុកថា ស្ថ ិត  ក្ន ុងចំ  ម

ចំណីអា ហា រដលមា នកា រពញនិយមតិចបំផុតក៏  យ ចំណីអា ហា រទា ំងនះ  ូវបា នគរកឃើញថា  ស្ថ ិត  ក្ន ុងចំ  ម

ចំណីអា ហា រដល  ូវបា នគបរិ  គញឹកញា ប់បំផុត ។ 

ចំណះដឹងរបស់  ជា ជនដល  ូវបា នសិក  ស្ត ីអំពីសា រៈសំខា ន់នសា រធា តុបំប៉ននចំណីអា ហា រផលិត  ក្ន ុង  ុក និង

ចំណីអា ហា រនា ំចូល ដលពួកគបា នបរិ  គ  ះ  ូវបា នគរកឃើញថា មា នកំរិតខ្ព ស់គួរសម។ សា ច់នា ំចូលដល

សា រធា តុកា បូន អីុដ្រ ាតធម្ម តា  និងមា នជា តិខា  ញ់  ើន  ូវបា នគចា ត់ទុកថា   មា នសា រធា តុបំប៉នក្ន ុងកំរិតទា ប។ កា រសិក  

បា នវា យតំលថា តំល និងអត្ថ ិភា ពនចំណីអា ហា រនា ំចូល បា នជំរុញ  យមា នទំលា ប់បរិ  គបបនះរបស់ជនជា តិ

តុងហា្គ   ជា ជា ងចំណង់ចំណូលចិត្ត របស់ពួកគចំ  ះចំណីអា ហា រ ។  ភព  ូតអីុនមា នកំរិតជា តិខា  ញ់ទា ប ដលមា ន

 ក្ន ុង  ុក ដូចជា   ី  ូវបា នគណនា ថា មា នតំលស្ម ើនឹង ១៥%   ៥០% លើសតំលសា ច់ចៀមបន្ទ ះ ឬសា ច់

មា ន់នា ំចូល ។ 

 ភព: ភព: Tang និង PopKim ឆា  ំ ២០០៤; Popkim និងGolden-larsen ឆា  ំ ២០០៤; Evans និងអ្ន កដទទៀត, ឆា  ំ២០០១ ។



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 19

អា ហា រដលមា នថា មពលខ្ព ស់ដលសំបូរ   យជា តិខា  ញ់

 យបង់  លនូវកា របរិ  គចំណីអា ហា រសំបូរ  យធា តុ

កា  នអីុដ្រ ាត ក៏  ូវបា នគអង្ក តផងដរ  ក្ន ុង  ទស

មា៉ ទ សីុ។  ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លី កា របរិ  គខា  ញ់សត្វ  

មា នចំនួនស្ម ើនឹង ៧៥% នបរិមា ណខា  ញ់សរុប ៣៥។

កា រអង្ក តស្ត ីអំពីអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ថា  ក់ជា តិ  ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន

បា នកត់   អំពីកំណើននកា របរិ  គនូវក ុមចំណីអា ហា រជា 

មូលដា  នភា គ  ើនបំផុត លើកលងតផ្ល ឈើចញ  ក្ន ុង

រយៈពលមួយទសវស រ៏កន្ល ង  នះ។  ង  លើកា រ

អង្ក តទា ំងនះ  ជា ពលរដ្ឋ ហ្វ ៊ីលីពីនជា ទូ  បរិ  គអា ហា រ

ដលមា នថា មពល  ើន ហើយខា  ញ់សត្វ កា ន់តមា នចំណក

 ើនទ ើង  ក្ន ុងកា របរិ  គចំណីអា ហា រ និង  តអីុន៣៦។ 

កា រផា  ស់ប្ត ូរអា ហា រូបត្ថ ម្ភ   ូវបា នគកត់សំគា ល់ជា ក់លា ក់

 ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ិច ដលចំណីអា ហា រនា ំចូលដលសំបូរ

 យថា មពលបា នជំនួសរបបចំណីអា ហា រ  ពណីយ៉ា ង  ើន

(  អប់ ៥)។  ក្ន ុង  ទស Micronesia, បន្ល  និងផ្ល ឈើ 

 ូវបា នគរកឃើញថា  ស្ទ ើរតពុំមា ន  ក្ន ុងរបបចំណីអា ហា រ

របស់  ្ត ីដលមា នអា យុចា ប់ពី១៥ឆា  ំ  ៤៩ឆា  ំទ៣៧។ ផ្ទ ុយ

មកវិញ កា របរិ  គចំណីអា ហា រនា ំចូលដលមា នសា រធា តុ

ខា  ញ់, ស្ក រ និងអំបិលក្ន ុងកំរិតខ្ព ស់កើតមា នឡើងជា ទូ   ៣៨។

ភា គ  ើនបំផុតន  ជា ជន  ក្ន ុង French Polynesia បា ន

បរិ  គសា រធា តុបំប៉នសំខា ន់ៗលើសពីកា រណនា រំបស់អង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  ក: អា ហា រថា មពល (៦២.២% ន  ជា ជន

សរុប), ខា  ញ់ (៧១.៦%),  ូតអីុន (៧២.៦%) និងជា តិ

កូឡស្ទ ើរុល (៨៣%)។  កា របរិ  គនកា  នអីុដ្រ ាតក្ន ុង

កំរិតទា ប  ូវបា នកត់    ក្ន ុងចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ  ។ 

កុមា រ និងមនុស វ័យជំទង់  ក្ន ុងតំបន់កំពុងតបរិ  គរបប

ចំណីអា ហា រដលសំបូរ   យកំហា ប់ថា មពលកា ន់ត  ើន

ទ ើងផងដរ។ កា រសិក  អំពីទំលា ប់បរិ  គចំណីអា ហា ររបស់

កុមា រក្ន ុងទីក ុង Cebu  ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីនបា នកត់

សំគា ល់ឃីញថា   អា ហា រសំរន់ ជា ពិសស pan de sal

(នំប័ុងមូល) និងភសជ្ជ ៈគា  នជា តិ  វងឹ មា នបរិមា ណស្ម ើនឹង 

៤០% នកា របរិ  គកា ឡូរីរបស់កុមា រក្ន ុងកា រសិក  នះ ។ 

មនុស វ័យជំទង់  ក្ន ុង  ទសម៉ា ទ សីុ ក៏កំពុងបរិ  គកា ន់

ត  ើនទ ើងផងដរនូវចំណីអា ហា រដលសំបូរថា មពល និង

កា  នអីុដ្រ ាតចំរា ញ់៤១។ កា រ  ឈមមុខតា ំងពីក្ម ង និង

មា នរយៈពលយូរ  នឹងចំណីអា ហា រដលមិន   ង់សុខ

ភា ពអា ចនឹងបង្ក ើននូវលទ្ធ ភា ពកើតជំងឺមិនឆ្ល ង ។ 

ភា ពខុសគា   ក្ន ងុគំរូរបបចំណីអា ហា រដលមិន   ង់សុខភា ព

រវា ងទីក ុង និងជនបទ

ភា ពខុសគា  នរបបចំណីអា ហា ររវា ងទីក ុង និងជនបទ  ូវ

បា នសង្ក ត  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់ ។ ដូច

ដល  ូវបា នពិភា ក  ខា ងលើ របបចំណីអា ហា រដលមិន  

 ង់ដល់សុខភា ព  ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជនដលរស់  ក្ន ុង

ទីក ុង  ូវបា នអង្ក តឃើញថា  មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ង  ក្ន ុង

 ជា ជនដលរស់  ក្ន ុងទីជនបទ។  ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៨០ 

សិក  ករណីមួយ  ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីហ ុី បា នរកឃើញថា  កា រ

បរិ  គអា ហា រថា មពល  ក្ន ុងទីជនបទ មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ង

 ក្ន ុងទីក ុង។ បុ៉ន្ត  ភា គរយនថា មពលដលបា នមកពី

ជា តិខា  ញ់មា នកំរិតខ្ព ស់  ក្ន ុងចំ  មក ុមមនុស  ក្ន ុង

ទីក ុង ជា ងក ុមមនុស ដល  ទីជនបទ។ ផ្ទ ុយ  វិញ 

ភា គរយនថា មពលដលបា នមកពីកា  នអីុដ្រ ាត  ក្ន ុង

ក ុមមនុស ដលរស់  ក្ន ុងទីក ុង មា នកំរតិទា បជា ងក ុម

មនុស ដលរស់  ក្ន ុងទីជនបទ៤២។ ជា ទូ   ជនជា តិ

ហ្វ ៊ីហ ុីដលរស់  ទីជនបទ បា នរក  នូគំរូរបបចំណីអា ហា រ

ជា  ពណីពួកគ។ របបចំណីអា ហា រ  ក្ន ុងទីក ុង ដល

មា នកំរិតខ្ព ស់នជា តិស្ក រ, អង្ក រ, សា ច់មា នជា តិខា  ញ់ និង

នំប័ុងពណ៌ស  ះមា នគុណភា ពអន់ជា ងចំណីអា ហា រជនបទ៤៣។

និនា  កា រ  ដៀងគា  នះ  ូវបា នគសង្ក តឃើញផងដរ  

ក្ន ុង  ទសគីរីបា ទី និង  ទស Vanuatu៤៤។ 

 ពលដលភា ពខុសគា  រវា ងជនបទ និងទីក ុង  ូវបា ន

គរកឃើញ  ទូទា ំងតំបន់ក៏  យ ភស្ត ុតា ងខ្ល ះបងា  ញ  យ

ឃើញថា  គំរូនះមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរយឺតៗ  បពលជា មួយ

ដលសហគមន៏ជនបទ  កា ន់យកនូវរបបចំណីអា ហា រដល

មិន   ង់ដល់សុខភា ពកា ន់តកើនទ ើង។  ក្ន ុងខត្ត 

Jiangsu  ទសចិន កា របរិ  គធញ្ញ ជា តិ និងបន្ល បា នថយ

ចុះក្ន ុងចំ  ម  ូសា រទីក ុង និង  ូសា រជនបទ  ច   ះឆា  ំ
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

១៩៩០   ១៩៩៩ ។  ក្ន ុងកំទ ុងពលនះ, កា របរិ  គ

ផលិផលសា ច់សត្វ  បា នកើនទ ើង ២៣.៤% ក្ន ុងចំ  ម

 ូសា រទីក ុង និង ៣៤.១% ក្ន ុងចំ  ម  ូសា រជនបទ ៤៥។  

កា រសិក  ទី ២ ក្ន ុង  ទសចិន  យ  ើបា ្រ ស់ទិន្ន ន័យ

 ក្ន ុងកា រអង្ក តសុខភា ព និងអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ក្ន ុង  ទសចិន 

បា នរកឃើញថា ចា ប់ពីឆា  ំ១៩៩១ ដល់ ឆា  ំ ១៩៩៧ កា របរិ  គ

ចំណីអា ហា រដលផលិតចញពី  ភពសា ច់សត្វ  កើនទ ើង

២៣%  ក្ន ុងទីក ុង និង ២៧%  ក្ន ុងទីជនបទ ។  ដៀង

គា  នះដរ, កា របរិ  គជា តិ   ងស   ប់បរិភា គ  ក្ន ុងតំបន់

ជនបទ(១៩%) កើនទ ើង  ើនជា ងតំបន់ទីក ុង (១១%) ។

 ះបីជា ចំនួនមនុស ពញវ័យដលបរិ  គរបបចំណីអា ហា រ

មា នកំរិតជា តិខា  ញ់ខ្ព ស់ (ដល  វូបា នកំណត់ថា  កា ឡូរី  ើន

ជា ង៣០% បា នមកពីជា តិខា  ញ់)  ក្ន ុងទីក ុង  តមា ន

កំរិតខ្ព ស់ជា ង  ទីជនបទក៏  យ  ះ   វ៉ា ឡង់ស៍នរបប

ចំណីចំណីអា ហា រដលមា នជា តិខា  ញ់ខ្ព ស់  ក្ន ងុតំបន់ជនបទ

ហា ក់បីដូចជា កើនទ ើងឆា ប់រហ័សជា ងតំបន់ទីក ុង ៤៦។ កា រ

សិក  មួយទៀត  ក្ន ុង  ទសចិន បា នកត់សំគា ល់កា របង

ចកតំបន់ទីក ុង-ជនបទសា មញ្ញ បបនះ បា នបិទបា ំងនូវ

ភា ពខុសគា  ចំបងៗ  ក្ន ុងតំបន់ ។  យ  ើបា ្រ ស់នូវទិន្ន ន័យ

នកា រអង្ក តសុខភា ព និងអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ក្ន ុង  ទសចិន  ះ 

កា រសិក  នះ បា នបងា  ញថា តំបន់ជនបទដលមា នសកម្ម 

ភា ពទីក ុងភា វូបនីយកម្ម ក្ន ុងកំរិតខ្ព ស់  ះ មា នគំរូរបបចំណី

អា ហា រ  ដៀងគា   នឹងរបបចំណីអា ហា រ  ក្ន ងុតំបន់ទីក ងុ

ដល  វូបា នកណត់ជា ផ្ល វូកា រ-កា របរិ  គខា  ញ់សត្វ  និង   ង

ក្ន ុងកំរិតខ្ព ស់។ របបចំណីអា ហា រដលមា នខា  ញ់សត្វ  និង

  ងក្ន ុងកំរិតទា ប  ះ  ូវបា នគអង្ក តឃើញមា នត  

ក្ន ុងតំបន់ជនបទ សកម្ម ភា ពទីក ុងភា វូបនីយកម្ម ក្ន ុងកំរិតទា ប

តបុ៉   ះ៤៧។  កា រនះ បងា  ញ  យឃើញថា  គំលា ត

នគំរូរបរិ  គរវា ងអ្ន កទីក ុង និងជនបទកំពុងតខិតចូលគា  

 យយឺតៗ ។ 

ភា ពខុសគា  ផ្ន កសង្គ ម-សដ្ឋ កិច្ច   ក្ន ុងរបបចំណីអា ហា រ

ដលមិន   ង់ដល់សុខភា ព

កា រសិក   ក្ន ុង  ទសផ ងៗគា   ក្ន ុងតំបន់បងា  ញថា 

 ះបីជា របបចំណីអា ហា រ ដលមិន   ង់ដល់សុខភា ព

ស្ថ ិត  ក្ន ុងកំរិតខ្ព ស់  តបន្ត  ូវបា នគរកឃើញនូវក្ន ុង

ចំ  មអ្ន កមា ន  ើនជា ងអ្ន កក កី  និងក មុភា គតិច ក៏  យ

គំលា តនកា របរិ  គចំណីអា ហា រ ដលមិន   ង់សុខភា ព 

 ូវបា នកា ត់បន្ថ យគួរ  យកត់សំគា ល់។  កា រនះ មួយ

ផ្ន កកើតឡើង  យសា រកំណើននបា ្រ ក់ចំណូលនរា ល់  សូា រ

ទា ងំអស់  ក្ន ងុបណា្ដ   ទសដលមា នកំណើនសដ្ឋ កិច្ច លូត

លា ស់ឆា ប់រហ័ស ដូចជា   ទសចិន ជា ដើម ។ ឧទា ហរណ៏ៈ 

 ក្ន ុងពលដលកសិករចិន  ក ីក ជា ងអ្ន កទីក ងុ  

ទ ើយ  ះ របបចំណីអា ហា ររបស់ពួកគបា នផា  ស់ប្ត ូរ   ះ

 រកផលិតផលសា ច់សត្វ  - នះវា ដូចគា   នឹងរបបចំណី

អា ហា រ  ក្ន ងុទីក ងុ -   ះ  យសា របា ្រ ក់ចំណូល  សូា ររបស់

ពួកគបា នកើនទ ើង៤៨។ កា ន់តសំខា ន់ជា ងនះ  ទៀត

 ហលជា សហគមន៏ក ីក ហា ក់បីដូចជា សំរប  នឹងរបប

ចំណីអា ហា រដល  ូវបា នគអង្ក តឃើញ  ក្ន ុងសហគមន៏

អ្ន កមា នជា  ើនកា លពីពលមុន។ លទ្ធ ផលផ ងទៀតដល

បា នមកពីកា រសិក   ក្ន ងុ  ទសចិនបា នបងា  ញ  យឃើញ

ថា  កា រ  ើបា ្រ ស់ខា  ញ់សត្វ ហើយនិង  ភទ   ងដលអា ច

បរិ  គបា នគឺកំពុងតកើនទ ើងយ៉ា ងលឿន  ក្ន ុងក ុមដល

មា នបា ្រ ក់ចំណូលទា បជា ងក មុដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលខ្ព ស់៤៩។

ក ុមមនុស ពញវ័យ ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងចំណា ត់ថា  ក់ទីបីន

របា យបា ្រ ក់ចំណូលដលមា នកំរិតទា បបំផុតបា នបង្ក ើននូវកា រ

 ើបា ្រ ស់ខា  ញ់សត្វ របស់ពួកគ  ឹម៤៤%  ក្ន ុងទីក ុងហើយ

និងទីជនបទ។ បើ  ៀបធៀប  នឹងកា រ  ើបា ្រ ស់ខា  ញ់សត្វ 

ដលបា នកើនទ ើង  ឹម២០%-២៥%ក្ន ុងចំ  មមនុស

ដលស្ថ តិក្ន ងុចំណា ត់ថា  ក់ទីបីនរបា យបា ្រ ក់ចំណួលដលខ្ព ស់

ជា ងគ។ ដូច្ន ះហើយ  ះបីក ុមដលមា នបា ្រ ក់ចំណូល

ខ្ព ស់  បន្ត កា រ  ើ   ស់សា រធា តុខា  ញ់សត្វ កា ន់ត  ើន គំ

លា តនកា រ  ើបា ្រ ស់ខា  ញ់សត្វ បា នខិតជិតគា  គូរ  យកត់

សំគា ល់។ ភស្ត ុតា ង  ដៀងគា  នះដរ  ូវបា នគសង្ក ត

ឃើញ  ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម កា រសិក  ដល  ើបា ្រ ស់

ទន្ន ន័យចញពីកា រអង្ក តវា ស់វងមា  ដា  នរស់  ន  ទស

វៀតណា មសង្ក តឃើញថា  គំលា តរវា ងកា របរិ  គអា ហា រ

បំប៉នរបស់ជនក ីក  ហើយនិងជនមិនក ីក បា នខិតចូលគា  

យា៉ ងខា  ំងពីច   ះឆា  ំ១៩៩២-១៩៩៣  ១៩៩៧-១៩៩៨។ 

កា រសិក  បន្ថ មទៀតបា នរកឃើញថា  កា របរិ  គសា រធា តុ

បំប៉នដលបា នមកពីជា តិ  ូតអុីនដ៏សំបូរបប និងជា តិ



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 21

តលិកា គឺមា នទំហំធំចំ  ះជនក ីក ហើយ និងអ្ន កជនបទ

ជា ងជនមិនក ីក  ហើយនិងអ្ន កដលរស់  ទីក ុង។ អ្ន ក

ជនបទ ក៏បា នបន្ថ យផងដរនូវកា របរិ  គសា រធា តុកា ល់ទ  រី

របស់ពួកគដលបា នមកពីកា  នអីុដ្រ ាត ហើយបា នបង្ក ើន

កា របរិ  គរបស់ពួកគដលបា នមកពីសា រធា តុ  តូអីុន ហើយ

និងតលីកា យ៉ា ង  ើនជា ងអ្ន ក  ជនបទ៥០។ ឧទា ហរណ៏ ក្ន ងុ

កំទ ុងពល៥ឆា  ំនះ ចំនួនគីទ ូកា ល់ទ  រីក្ន ុងមួយថ្ង ដលបា ន

មកពីតលីកា បា នកើនទ ើងពី ២៨៧.១   ៣៣៣ (a៤៥.៩

គីទ ូកា ល់ទ  រី/កើនទ ើងក្ន ុងមួយថ្ង ) ក្ន ុងចំ  មជនមិន

ក ីក ហើយ១៥៣.៩ ដល់ ២៥៣.៨គីទ ូកា ល់ទ  រីក្ន ុងមួយថ្ង 

(a៩៩.៩គីទ ូកា ល់ទ  រី/កើនទ ើងក្ន ុងមួយថ្ង ) ក្ន ុងចំ  ម

អ្ន កក ។  ះបីជា យា៉ ងណា ក៏  យ កា រសិក  កត់សំគា ល់

ឃើញថា ជនក ីក  ហើយនិងជនខ ត់ខ  យដទទៀត  ត

បន្ត បរិ  គរបបចំណីអា ហា រ ដលមា នគុណភា ពអន់ជា ង

របបចំណីអា ហា រដលបា នបរិ  គ  យអ្ន កមា ន។ 

បន្ទ ុកទ្វ ដងនជម្ង ឺខ្វ ះជីជា តិ ហើយនិងជម្ង ឺធា ត់គឺជា កង្វ ល់

ពិសសមួយពី   ះផ្ន កចំបងនភស្ត ុតា ងដលមា នកា ន់ត

 ើនទ ើងដលជម្ង ឺខ្វ ះជីជា តិ  ក្ន ុងស ូនគឺពា ក់ព័ទ្ធ  នឹង

ភា ពកើតទ ើងកា ន់តខា  ំងនូវជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុងអំទ ុងពលពញ

វ័យ។ កា រខ្វ ះជីជា តិហើយនិងលើសជីជា តិនមា  យ  ូវបា នគ

រកឃើញា ថា ធ្វ ើ  យប៉ះពា ល់កា ររីកលូតលា ស់ដល់ទា រក  

ក្ន ុងផ្ទ ។   ខ្វ ះជីជា តិនមា  យបង្ក  យមា នកា រលូតលា ស់យឺត

នស ូន និងកា រខ្វ ះទំងន់នទា រក  ពលកើតដលមា នកា រ

ទា ក់ទង  នឹងហា និភ័យដលកំពុងតកើនទ ើងនជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង  ក្ន ុងជិវិតនា ពលខា ងមុខ៥១។  ឧទា ហរណ៏ កា រសិក  

ជា  ើនបា នបងា  ញថា  លក្ខ ណៈមួយចំនួន  ពលសំរា លកូន

ដូចជា ទា រកខ្វ ះទំងន់ ហើយបរិវន  ះទ ើងធំគឺមា នកា រទា ក់

ទង  នឹងហា និភ័យដលកំពុងតកើនទ ើងនជម្ង ឺទឹក  ម

ផ្អ មហើយនិងជម្ង ឺលើសឈា ម  ពលពញវ័យ៥២។   កា រ

ទ ើងទំងន់មិន  ក តីអំទ ុងពលឆា  ំដំបូងនជិវិតមា នកា រទា ក់

ទង  នឹងហា និភ័យដលមា នកា រកើនទ ើងនជម្ង ឺបះដូង

 ពលពញវ័យ។ សំរា ប់ទា រកដលមា នមា ឌតូចបា នកើន

ទំងន់បនា  ប់ពីបា នមួយឆា  ំគឺក៏មា នកា រទា ក់ទងផងដរ  នឹង

ហា និភ័យនជម្ង ឺសរសឈា មបះដូង៥៣។ 

ភា ពអសកម្ម ផ្ន ករា ងកា យ

 ជា ជន  ក្ន ុងតំបន់គឺ  ើកំលា ំងកា យតិចជា ងពីមុនយា៉ ង

សំបើម  យសា រតមា នកា រកើនទ ើងនូវលទ្ធ ភា ពនូវឧបករណ៏

ទំនើបៗ កា រដឹកជញ្ជ ូននយា នយន្ត ហើយនិងនគរូបនីយកម្ម 

ដលបា នកើនទ ើង។ កា រសិក   ក្ន ុង  ទសចិនបា នរក

ឃើញា ថា  ចំនួនមនុស ពញវ័យ  ក្ន ុងទីក ុងដលធើ្វ កា រ  

ក្ន ងុមុខងា រដលទា មទា រ  យមា នសកម្ម ភា ពផ្ន កកំលា ងំកា យ

យា៉ ងខា  ំងកំពុងតថយចុះ។ ផ្ទ ុយ  វិញ ភស្ត ុតា ងបងា  ញ

ថា មនុស ពញវ័យធ្វ ើកា រ  ទីជនបទគឺកំពុងតទា ក់ទង  

នឹងសកម្ម ភា ពផ្ន កកំលា ំងកា យដលកំពុងតកើនទ ើង។  ជា 

ទូ    ជា ជន  ទីជនបទមា នកា រងា រ  ើន ហើយមា ន

កា រដា ក់កំរិត  យមា នកា រ  ឹង   ងជា ខា  ំង  ក្ន ុងពលធើ្វ 

កា រ។ បុ៉ន្ត  ទំរងនះគឺវា មិនច  ស់លា ស់សំរា ប់  ្ត ី  ទីជន

បទ៖ ចំនួនដ៏  ើនន  ្ត ី  ទីជនបទគឺមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ  

ក្ន ុងកា រងា រមួយដលមា នលក្ខ ណៈបង្ខ ំ និង  ើកំលា ំងកា យ

 ើន បុ៉ន្ត ចំនួន  ្ត ី  ជនបទជា  ើនមា នកា រទា ក់ទង  

ក្ន ុងកា រងា រ   លៗគឺកំពុងតមា នកា រកើនទ ើងផងដរ។ ចំ

នួនបុរស  ទីជនបទពា ក់ព័ទ្ធ  នឹងកា រងា រ   លបា នថយ

ចុះ៥៤។ 

អន្ត រកា លចំ  ះជិវិតរស់  ក្ន ុងទីក ុងគឺវា ប៉ះពា ល់ផងដរ  

លើក្ម ងជំទង់  ក្ន ុងតំបន់ដលជា អ្ន កនា ំ  យមា នកា ររស់

  យ  ើកំលា ំងកា យកា ន់តខា  ំងទ ើង។ បា តុភូតនះ

 ូវបា នគចងក ងជា ឯកសា រ  ក្ន ុង  ទសម៉ា ទ សីុ  ះ

បីជា ទិន្ន ន័យស្ត អំីពីទំរង់សកម្ម ភា ពនកំលា ងំកា យក្ន ងុចំ  ម

យុវជន  ក្ន ងុពិភព  កដលកំពុងអភិវឌ ន៏គឺជា ទូ  កំពុង

មា នកា រខ្វ ះខា ត៥៥។ កា រសិក  មួយបា នពិនិត  លើទំរង

សកម្ម ភា ពនកំលា ំងកា យក្ន ុងចំ  មយុវជនចិន(ពី៦-១៨

ឆា  ំ)ដលបា នកំពុងសិក  ។ ភា ពខុសគា  ដ៏ខា  ំងមួយដលផ្ន ក

 លើមូលដា  នអា យុ  វូបា នគសង្ក ត  លើក្ម ង  សុហើយ

និងក្ម ង  ី។ កុមា រដលមា នវ័យ  ើនជា ងគឺទំនងដើរ  

សា លា រៀន ហើយកុមា រមួយចំនួនតូចទដលទា ក់ទង  

នឹងសកម្ម ភា ពដល  ើកំលា ងំកា យ  ក្ន ងុកំរិតមធ ម  កំរិត

មួយខា  ំងអំទ ុងពលសិក  ។ ជា ទូ   កុមា រមួយចំនួនតូច

បា នទា ក់ទង  នឹងសកម្ម ភា ពដល  ីកំលា ំងកា យ  ក្ន ុង
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កំរិតមធ ម  កំរិតមួយខា  ំង  ក  ៉ ងសិក  ៥៦។  ក្ន ុង

 ទសចិន  ះបី៩០%ន  សួា រចិនមា នទូរទស ន៍ បុ៉ន្ត មា ន

ត៨%នយុវជនមើលទូរទស ន៍លើសពី២ ៉ ងក្ន ុងមួយថ្ង ។

នះវា ខុសគា   ទ  ះ  នឹងជនជា តិហ្វ ៊ីលីពីនដលភា ពមា ន

ទូរទស ន៍ចា ប់ពី ៧៣%-៨០% ហើយ៤៨% នយុវជនមើល

ទូរទស ន៍ចំនួន២ ៉ ង ឬក៏  ើន ៉ ងក្ន ុងមួយថ្ង ៥៧។ កា រ

សិក  មួយ  លើកុមា រដលកំពុងសិក   ក្ន ុងទីក ុង ម៉ា នី

ទ   ទសហ្វ ីលីពីនបា នរកឃើញថា  កុមា រដលមកពីសា លា 

ឯកជន ហា ក់បីដូចជា  ើកំលា ងំកា យតិចជា ងកុមា រមកពីសា លា 

រដ្ឋ ។ នះពី   ះតកុមា រដលរៀន  ក្ន ុងសា លា ឯកជនគឺ

ទំនងជា  សិក   យជិះរថយន្ត  មើលទូរទស ន៍ និងលង

ហា្គ  មក្ន ុងកំុព ូទ័រ  ើនជា ងកុមា រមកពីសា លា រដ្ឋ ដលធ្វ ើដំណើរ

 សា លា រៀន  យថ្ម ើរជើង ហើយលងហា្គ  ម  ខា ងក  ៥៨។

កា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់

ភស្ត ុតា ងច  ស់លា ស់មួយចំនួននរបៀបកតា  ហា និភ័យសំរា ប់

ជម្ង មិឺនឆ្ល ងកំពុងចា ប់ផ្ត ើម  មូលផ្ត ុគំា   ក្ន ងុចំ  មសហគមន៏

ដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលទា ប  ក្ន ងុបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏

ដលបា នមកពីសិក   លើកា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់។ កា រ  ើ

  ស់ថា  ំជក់គឺជា មូលហតុចំបងនកា រសា  ប់ជា សកល មា  ក់

ក្ន ុងរា ល់អ្ន កជក់២នា ក់សា  ប់មកពីជម្ង ឺដលទា ក់ទង  នឹងថា  ំ

ជក់៥៩។ លើសពីនះ  ទៀត ៨២% នអ្ន កជក់ជំុវិញពិភព

 កចញពីបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏។ ផ្ទ ុយ  វិញ 

កា រធា  ក់ចុះដលមា នកំរិតមួយថរ  ភា ពរីកដុលដា លនកា រ

ជក់  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលខ្ព ស់កា រ  ើ

  ស់ថា  ំជក់ គឺមា នកា រកើនទ ើង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសដល

កំពុងអភិវឌ ន៏ភា គ  ើន៦០។  ះបីយា៉ ងណា ក៏  យភា ព

ខុសគា  ដ៏មា នសា រៈសំខា ន់រវា ងបុសហើយ និង ្ត  ីបងា  ញ

កា ន់តច  ស់។ ឧទា ហរណ៏ ៥០% នបុរស  ូវបា នគប៉ា ន់

 មា ណថា   ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ជក់បា រី បើ  ៀប

ធៀប  នឹង  ទសអភិវឌ ន៏ដលមា ន ៣៥% នបុរសជា 

អ្ន កជក់បា រី។ ផ្ទ ុយ  វិញ កា ររួមចំណកដ៏ធំមួយន  ្ត ី

(២២%) ចញពីបណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៏គឺជា អ្ន កជក់បា រី បើ

 ៀបធៀប  នឹង  ្ត ី (៩%)  ក្ន ុង  ទសអភិវឌ ន៦៏១។  

តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិចមា នអ្ន កជក់បា រី  ើនបំផុតភា គ  ើនគឺ

ជា បុរស ហើយកា រយល់ដឹង  លើថា  ំជក់មា នកា រកើនទ ើង

យា៉ ងឆា ប់រហ័សក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី ហើយមនុស វ័យក្ម ងន

តំបន់ WHO៦២។  ក្ន ុងឆា  ំ២០០២ ថា  ំជក់  ូវបា នគ

បងា  ញថា  ជា ហា និភ័យដ៏ចំបងមួយនហា និភ័យចំបងធំបំផុត

៣ចំ  ះសុខភា ព  ក្ន ុងបណា្ដ  ល  ទសអភិវឌ ន៏ និងកំពុង

អភិវឌ ន៏  ក្ន ុងតំបន់៦៣។ តា រា ង៥ បងា  ញនូវចំនួនអ្ន កជក់

 ក្ន ងុអា    ជា ជននបណា្ដ   ទសដល  វូបា នគ  ើស

រីស  ក្ន ុងតំបន់។ 

នះវា ដូច  នឹងកតា  ហា និភ័យចំបងដទទៀតនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

កា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ជំក់  វបា នគសន្ន ដិា  នតា មរយៈអា កប កិរិយា 

ដលបា នរៀនកា លពីវ័យក្ម ង។ កា រប៉ះពា ល់សុខភា ពជា អវិជ្ជ 

មា នចំ  ះកា រជក់បា រីកើនទ ើងពីរយៈពល  រយៈពលមួយ 

ហើយកតា  មួយចំនួនបង្ក ើនភា ពដលអា ចទទួលនូវលទ្ធ ផល

អវិជ្ជ មា ននសុខភា ព រួមបញ្ច ូលយុគសម័យនកា រចា ប់ផ្ត ើម

ជក់អំទ ុងពលជក់ចំនួនបា រីដល  ូវបា នគជក់ក្ន ុងមួយថ្ង 

កំរិតនកា រ  ូបចូលជ័របា រី ហើយនឹងចំណុះនីកូទីន  ម

ទា ំងកា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់ដលគា  នផ ង៦៤។ ភស្ត ុតា ងបងា  ញ

ថា  ភា ពប៉ះពា ល់សុខភា ពជា អវិជ្ជ មា នចំ  ះកា រជក់-ដូចជា  

ហា និភ័យដលមា នកំរិតខ្ព ស់សំរា ប់ជម្ង ឺសរសឈា មបះដូង

គឺវា មា នទំហំធំជា ង  ើនចំ  ះបុគ្គ លដលចា ប់ផ្ត ើមជក់មុន

អា យុ១៦ឆា  ំ ជា ងមនុស ដលចា ប់ផ្ត ើមជក់  ពលមា នវ័យ

ចំណា ស់៦៥។

តា រា ង ៥: អ្ន កជក់បា រី  ក្ន ុង  ទសមួយចំនួន  ក្ន ុងតំបន់តា រា ង ៥: អ្ន កជក់បា រី  ក្ន ុង  ទសមួយចំនួន  ក្ន ុងតំបន់

(គិតជា %)(គិតជា %)

 ទស ទស បុរសបុរស  ្ត ី ្ត ី សរុបសរុប

កម្ព ុជា ៦៦.៧ ១០.០ ៣៥.០

ចិន ៥៣.៤ ៤.០ ២៨.៩

ហ្វ ៊ីហ ុី ៥២.៣ ២៣.០ ៣៧.៨

ទ  វ ៤១.០ ១៥.០ ៣៨.០

មុ៉ង ្គ  លី ៦៧.៨ ២៥.៥ ៥១.៥

បា៉ ពួញូហ្គ ីណ ៧៦.០ ៨០.០ *

ហ្វ ៊ីលីពីន ៥០.៦ ៨.០ ២៣.៥

 ះសូទ ូមុ៉ន * ៣៣.០ *

វៀតណា ម ៥០.៧ ៣.៥ ២៥.៧

* : គា  នទន្ន ន័យ

 ភព: ភព: អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ២០០៣d.



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 23

កា រសិក  ជា បន្ត បនា  ប់នា ពលថ្ម ីៗបងា  ញថា ចំនួនដ៏ធំនអ្ន ក

ជក់ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ចា ប់ផ្ត ើមទ ើង  ពល

មា នវ័យជំទង់៦៦។ កា រអង្ក តនចំនួនសិស ដលមអា យុពី

១៣-១៥ឆា  ំ  ូវបា នគធើ្វ ទ ើង  ក្ន ុងចំនួនមួយនបណា្ដ  

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៏  ក្ន ុងតំបន់  ក្ន ុងឆា  ំ២០០២ និង

២០០៣។ កា រអង្ក តបា នរកឃើញថា កា រសា យភា យនកា រ

ជក់ក្ន ុងចំ  មក ុមអ្ន កជក់គឺចា ប់ពី៧.៩%ចំ  ះក្ម ង  ុស

ហើយ ១.០% ចំ  ះក្ម ង  ី  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  កា ន់

៤៣.៦% ចំ  ះក្ម ង  សុហើយនិងក្ម ង  ី  ក្ន ងុ  ះឃក។

៧០.៤%នសិស  ក្ន ុង  ះឃក  ូវបា នគប៉ា ន់  មា ណថា 

បា នជក់បា រីក្ន ុងកំរិតមួយ។  ក្ន ុង  ទសវៀតណា មកា រ

សា យភា យនកា រជក់ក្ន ុងចំ  មសិស ចា ប់ពី ១០.៤%  

ក្ន ុងទីក ុងហា ណូយ  កា ន់ ២២.៩%  ក្ន ុងទីក ុងតូយិន

ឃា  ង។ សិស  ក្ន ុងខត្ត ដលសំបូរ  យភ្ន ំនខត្ត តូយិន

ឃា  ង គឺទំនងនឹងជក់បា រី  ើនជា ងសិស  ក្ន ុងទីក ុងដទ

ទៀតបើតា មកា រអង្ក ត(ហូជីមីង ហា ណូយ ហា យហ្វ ូង 

ហើយនិងដា ណា ង)។ 

 ពលកា ររីកសា យភា យនកា រជក់  យក្ម ងជំទង់មា នកា រ

កើនទ ើង ភស្ត ុតា ងតិចតូចដលមា នដើម ីបងា  ញថា  ពួក

គឈប់ជក់  ពលដលពួកគមា នវ័យ  ើន។   អា   ន

កា រឈប់ជក់  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៏គឺមា នកំរិតទា ប

ជា ងអា   នកា រឈប់ជក់  ក្ន ុង  ទសអភិវឌ ន៏។  ក្ន ុង

បណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៏ ២០%-៤០% នអ្ន កជក់  ូវបា នគ

បា៉ ន់  មា ណថា បា នឈប់ជក់។ ផ្ទ ុយ  វិញ កា រអង្ក តជា 

 ើន  ូវបា នគធ្វ ើទ ើង  អំទ ុងទសវត ទី ៩០  ូវបា នគ

េរកឃើញថា ចំនួនបុរសដលបា នរា យកា រណ៏ថា ឈប់ជក់គឺមា ន

ចំនួន២%  ក្ន ុង  ទសចិន ៥%  ក្ន ុង  ទសឥណា  

ហើយ ១០%  ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម៦៧។ លើសពីនះ

 ទៀត បុរស  ក្ន ុងក ុមដលមា នសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មខ្ព ស់គឺ

ទំនងជា ឈប់ជក់បា រី  ើនជា ងបុរសក ីក ដលអា ចធ្វ ើ  យ

រីកធំទ ើងនូវគំលា តសុខភា ពរវា ងអ្ន កមា ន ហើយនិងអ្ន កក 

 ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ជា  ើន៦៨។

កា រសិក  ជា  ើនបា នរកឃើញថា  កា ររីកសា យភា យនកា រ

ជក់  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏គឺកំពុងតចា ប់ផ្ត ើម

ឆ្ល ុះប   ំង  យឃើញនូវកា រធា  ក់ចុះនសង្គ មដល  ូវបា ន

គសង្ក តឃើញ  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៏ ដលកា រជក់

គឺវា ទា ក់ទងផ្ទ ុយពីគា   ជា មួយនឹងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម

(  អប់៦)។ កា រវិភា គមួយ  លើកា រសិក  ចំនួន៧៤ចញ

ពីសដ្ឋ កិច្ច ដលមា ន   ក់ចំណូល  ក្ន ុងកំរិតខ្ព ស់ មធ ម 

 អប់៦: កា រធា  ក់ចុះសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មនកា រជក់បា រី   អប់៦: កា រធា  ក់ចុះសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មនកា រជក់បា រី  

ក្ន ុងសា ធា រណៈរដ្ឋ កូរក្ន ុងសា ធា រណៈរដ្ឋ កូរ

កា ររីកសា យភា យនកា រជក់បា រីក្ន ងុចំ  មបុរស  ក្ន ងុ

សា ធា រណៈរដ្ឋ កូរ គឺមា នកំរិតខ្ព ស់បំផុត  ក្ន ុងពិភព

 ក  ះបីវា បា នធា  ក់ចុះចា ប់ពី ៧០.៣%  ក្ន ុង

ឆា  ំ១៩៨៩   ៦៥.៤%  ក្ន ុងឆា  ំ២០០១។ ដូច  

ក្ន ុងបណា្ដ   ទសជា  ើនទៀតដរ កា ររីកសា យភា យ

នកា រជក់  ក្ន ុងសា ធា រណរដ្ឋ កូរ គឺមា នកា រជា ប់ទា ក់

ទងផ្ទ យុពីគា  ជា មួយនឹងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម។ ដើម ី

វា យតំលថា  តើភា ពមិនស្ម ើគា  នកា ររីកសា យភា យន

កា រជក់បា នផា  ស់ប្ត ូរ  តា មពលវលា  កា រសិក  មួយ

បា នពិនិត  ទំរងជា  ើននកា រជក់ក្ន ុងចំ  មម  ្ត ី

រា ជកា រដលជា បុរសមា នអា យុពី ៣០-៤៩ឆា  ំ  ក្ន ុងឆា  ំ

១៩៩០ ហើយនិងឆា  ំ១៩៩៨។ ម  ្ត ីរា ជកា រដលជា 

 ្ត ីគឺ  ូវបា នគដកចញពីកា រសិក  ពី   ះតចំនួន  ្ត ី

មា នចំនួនត ២% តបុ៉   ះនម  ្ត ីរា ជកា រដលជា  ្ត ី

ដលបា នជក់។ កា រ  ើបា ្រ ស់កំរិតបៀរវត ន៏  ចា ំខ

 ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩០ ជា កា រចង្អ ុលបងា  ញមួយសំរា ប់សា  ន

ភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម កា រសិក  បា នសង្ក តឃើញថា  

ភា ពមិនស្ម ើគា   ក្ន ុងកា ររីកសា យភា យនកា រជក់បា ន

កើនទ ើងក្ន ុងច   ះឆា  ំ១៩៩០ ហើយនិង១៩៩៨។ 

ពិសសជា ងនះ  ទៀត ភា ពខុសគា   ក្ន ុងកា ររីក

សា យភា យនកា រជក់រវា ងក ុមដលមា នបៀរវត ន៏ខ្ព ស់

បំផុត ហើយនិងក ុមដលមា នបៀរវត ន៏ទា បបំផុតបា ន

កើនទ ើងពី ១៣%  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩០  កា ន់ ១៦.១%

 ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៨។ ទំរងជា  ើន  ដៀងគា  នះដរ

កំពុងតកា  យជា ភស្ត តុា ង  ក្ន ងុបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏

 ក្ន ុងតំបន់។ 

 ភព: ភព: Cho និងអ្ន កដទ/២០០៤
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ហើយនិងទា បបា នបងា  ញថា  បុរសក ីក  (  ូវបា នគ  យ

និយមន័យផ ងៗគា   យផ្អ ក  លើ   ក់ចំណូល កា រ

អប់រ ឬក៏មុខរបរ) គឺទំនងជា ជក់  ើនជា ងជនរួមជា តិរបស់

ពួកគដលជា អ្ន កមា ន  យមិនគិតពីកំរិតសដ្ឋ កិច្ច នកា រ

អភិវឌ ន៏នីមួយៗ។  ះបីយា៉ ងណា ក៏  យ ភា គរយនកា រ

រីកសា យភា យកា រជក់រវា ងបុរសក ីក  ហើយនិងបុរសដល

ជា អ្ន កមា នមា នភា ពខុសគា  គួរ  យកត់សំគា ល់  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលទា បដលចា ប់ពី ១.៦:១  

ក្ន ុង  ទសខូសសា  រីកា  កា ន់ ៨.៨:១  ក្ន ុងទីក ុងដលី

 ទសឥណា  ។ សា  នភា ពសំរា ប់  ្ត ី  តមា នភា ពខុសគា  

 ើន នះ  ហលឆ្ល ើយតប  នឹងកា រចា ប់ផ្ត ើមថ្ម ីៗបន្ថ ម

ទៀត  លីកា រកើនទ ើងនកា រជក់ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី  ក្ន ុង

បណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏៦៩។ 

កា រវិភា គមួយ  លើកា រអង្ក តភា ពរីកសា យភា យសំរា ប់ជន

ជា តិចិន  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៦ ស្ត ីអំពីទំរងនកា រជក់បា នបងា  ញ

 យឃើញថា  មនុស ដលពំុមា នកា រអប់រ គឺទំនងជា ជក់

 ើនជា ងមនុស ដលមា នកា រសិក    សា កលវិទ  ល័យ

ចំនួន៦.៩ដង៧០។ កា រអង្ក តពី  ួសា រ  ូវបា នគធើ្វ ទ ើង  

តំបន់ជនបទនខត្ត មួយចំនួនក្ន ុង  ទសចិន មា នខត្ត 

ហីណា ន ហ្វ ួយចៀន ហើយនិងសា នសីុ ច   ះឆា  ំ១៩៩៦

ហើយនិង១៩៩៨ បា នរកឃើញថា  ៣០.៤% នអ្ន ក  ុក

ជនបទដលមា នអា យុ១៥ឆា  ំ ទ ើង  គឺជា អ្ន កជក់នា ពល

 ះ។ កា រជក់  ក្ន ុងចំ  មអ្ន កផ្ត ល់ចំលើយ  ូវបា នគរក

ឃើញថា  មា នកា រជា ប់ទា ក់ទងជា អវិជ្ជ មា ន  នឹងកា រសិក   

ឧទា ហរណ៏ សិស ដលសិក   ក្ន ុងសា លា អនុវិទ  ល័យ ឬ

ក៏វិទ  ល័យគឺទំនងជា មា នអ្ន កជក់តិចជា ងក ុមមនុស ដល

មិនចះអក រនា ពល  ះ។ ក មុកសិករក៏  វូបា នគរកឃើញ

ផងដរថា  ទំនងជា មា នអ្ន កជក់  ើនជា ងអ្ន កផ្ត ល់ចំលើយ

ដលមកពីក ុមអ្ន កដលមា នកា រងា រធើ្វ  ថា  កា រងា របច្ច ក

ទស និងឯកទសដលទា មទា រ  យមា នកំរិតចំនះដឹង

ខ្ព ស់៧១។  ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម កា រអង្ក តថា  ក់ជា តិឆា  ំ

២០០២បា នបងា  ញនូវកា រទា ក់ទងមួយរវា ងភា ពក ីក  ហើយ

និងហា និភ័យនកា រជក់  ះបីកា រទា ក់ទងនះមិនសូវមា ន

ភា ពច  ស់លា ស់  ក្ន ុងតំបន់ជនបទ៧២។ កា រសិក  ថ្ម ីមួយ

ដល  ើទិន្ន ន័យចញពីកា រអង្ក តស្ត ង់ដា រស់  ន  ទស

វៀតណា មបា នរកឃើញថា  ភា គ  ើននអ្ន កជក់ក្ន ុង  ទស

វៀតណា មជក់បា រដីលមា នតំល  ក (តិចជា ង VND៥០០០

ឬ  ហា ក់  ហលនិង ០.០៣៥ដុលា   ក្ន ុងមួយកញ្ច ប់)។ អ្ន ក

ជក់ដលជក់បា រីដលមា នតំល  ក គឺទំនងជា រស់  ក្ន ុង

 ួសា រក ីក ក្ន ុងទីជនបទ ឬក៏ខត្ត តូចៗដលម  ូសា របំរី

កា រក្ន ុងកា រងា រកសិកម្ម ។  ួសា រក ីក ចំណា យ   ក់ដល

មា នចំនួនស្ម ើគា   លើបា រី និងសុខភា ព  ួសា រ ហើយមា ន

ចំនួន១.៥ដង  លើបា រី  ើនជា ងកា រអប់រ៧៣។ ៦៧%ន

បុរស  ក្ន ុងទីក ុងភ្ន ំពញ  ទសកម្ព ុជា  ូវបា នគប៉ា ន់

 មា ណថា  ជក់បា រី  ពលដលអា   នកា រជក់ចំ  ះ

បុរស  ទីជនបទ  វូបា នគរា យកា រណ៏ថា  មា នចំនួន  ហល

៨៦%៧៤។ 

កា រសិក  ជា  ើន  ក្ន ុង  ទសឥណា  ពិពណ៌នា ថា  កា រទា ក់

ទងជា អវិជ្ជ មា នមួយដ៏សំខា ន់រវា ងកា រអប់រ មុខរបរហើយនិង

កា រជក់។ កា រវិភា គមួយ  លើកា រអង្ក តសុខភា ព  ួសា រថា  ក់

ជា តិឆា  ំ១៩៩៨-១៩៩៩, កា រអង្ក តដលតំណង  យថា  ក់

ជា តិបងា  ញថា  កា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់គឺមា នកំរិតខ្ព ស់បំផុត  

ក្ន ុងចំ  មអ្ន កក បំផុត អ្ន កមា នកា រអប់រតិចបំផុតហើយអ្ន ក

ដលគចា ត់ទុកថា ជា អ្ន កមា នឋា នៈតូចទា ប ហើយនិងក ុម

កុលសម្ព ័ន្ធ ៧៥។ កា រសិក  មួយ  ក្ន ុងទីក ុងមំុម៉ ច   ះឆា  ំ

១៩៩២ ហើយនិង១៩៩៤ ទា ក់ទង  នឹងអ្ន ក  ុកទា ំង  ះ

ដលមា នអា យុ៣៥ឆា  ំទ ើង  បា នរកឃើញថា  បុរសហើយ

និង  ្ត ីដលមា នវិជា  ជីវៈឯកទសគឺទំនងជា មា ន  ើបា ្រ ស់ថា  ំ

ជក់តិចបំផុត ចំណកឯកម្ម ករដលពំុមា នជំនា ញឯកទស

ហើយនិងបុគ្គ លដលមិនមា នកា រងា រធ្វ ើគឺទំនងជា អ្ន កដល

 ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់  ើនបំផុត។  ះបីជា យា៉ ងណា ក៏  យ

កំរិតនកា រអប់រហា ក់បីដូចជា អ្ន កព  ករណ៏នកា រ  ើបា ្រ ស់

ថា  ំជក់ខា  ំងជា ងមុខងា រ។ ក្ន ុងចំ  មបុរស ហើយនិង  ្ត ី

កា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់គា  នផ ងគឺស្ថ ិតក្ន ុងកំរិតមួយ ខ្ព ស់ក្ន ុងចំ

 មអ្ន កដលគា  នកា រអប់រ ហើយមា នកំរិតទា បបំផុតក្ន ុង

ចំ  មអ្ន កដលសិក   មហា វិទ  ល័យ៧៦។ កា ររកឃើញ

ទា ំងនះគា ំ  នូវអ្វ ីដលបា នមកពីកា រសិក  ផ ងមួយទៀត

ដលបា នរា យកា រណ៏ថា  អា   ខ្ព ស់នកា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់

ក្ន ងុចំ  មបុគ្គ លដលមា នកា រសិក  កំរិតវិទ  ល័យ ឬក៏ទា ប

ជា ងក ុមបុគ្គ ល ដលមា នកា រអប់រថា  ក់មហា វិទ  ល័យ៧៧។ 



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 25

កា រសិក  មួយ  លើមនុស ពញវ័យ  ក្ន ុងទីក ុងដា លីក្ន ុង

អំទ ុងឆា  ំ១៩៨៥-១៩៨៦ បា នប៉ា ន់  មា ណថា  ២៤.៥%

នចំនួន  ជា ជនដលបា នសិក  បា នជក់បា រី។ កា រ  ួត

ពិនិត  លើយនឌ័រ ហើយនិងអា យុអ្ន កជក់  ូវបា នគរក

ឃើញថា  មា ន   ក់ចំណូលទា បជា ងអ្ន កមិនជក់។ កា រអប់រ

ក៏ជា អ្ន កព  ករណ៏ដ៏ខា  ំងបំផុតនកា រជក់ក្ន ុងចំ  មបុរស

ហើយនិង  ្ត ី។ បុរសដលមិនមា នកា រអប់រគឺមា នចំនួន១.៨

ដងដលជក់  ើនជា ងបុរសដលមា នកា រអប់រកំរិតមហា វិទ  ល័យ។

ទន្ទ ឹមក្ន ុងពលជា មួយគា  នះដរ  ្ត ីមិនមា នកា រអប់រគឺមា ន

ចំនួន៣.៧ដង ជក់  ើនជា ង  ្ត ីដលមា នកា រអប់រកំរិតមហា -

វិទ  ល័យ៧៨។ 

កតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រីកតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រី

កា រកើនទ ើងនកា រសា យភា យចំ  ះកតា  ហា និភ័យដលអា ច

នឹង    លួសំរា ប់ជម្ង មិឺនឆ្ល ង  ក្ន ងុបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏

នៅក្នុងតំបន់បង្ហាញពបីន្ទុកដែលកើនទ្បើងនូវកត្តាហានិភ័

យអន្ត រកា រីសំរា ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។  ដៀងគា  នះដរ  ពល

ដលបន្ទ ុកតា  ហា និភ័យដលអា ច    ូលសំរា ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

បា នចា ប់ផ្ត ើម  មូលផ្ត ុំគា  បន្ត ិចម្ត ងៗ  លើ  ជា ជនក ីក 

ហើយនិង  ជា ជនដលរស់  ក្ន ុងបនា  ត់ក ីក  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៏  ក្ន ុងតំបន់ កា រផា  ស់ប្ត ូរ  ដៀងគា  

នះដរនកតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រីសំរា ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគឺកំពុងត

ចា ប់ផ្ត ើមបងា  ញខ្ល ួន។ 

 

កា រលើសទំងន់ ហើយនិងជម្ង ឺធា ត់

កា រផា  ស់ប្ត ូរនទំរង  ក្ន ុងរបបចំណីអា ហា រ ហើយនិងកា រ

 ើបា ្រ ស់ពលកម្ម បា នគូសបងា  ញកា រកើនទ ើងនបន្ទ កុលើស

ទំងន់ ហើយនិងជម្ង ឺធា ត់  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏

 ក្ន ុងតំបន់។ ជា ទូ   កា រសា យភា យនជម្ង ឺធា ត់ ហើយ

និងរបបចំណីអា ហា រដលទា ក់ទង  នឹងជម្ង មិឺនឆ្ល ងបា នកំពុង

តកើនទ ើងយ៉ា ងឆា ប់រហ័ស  ក្ន ងុបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏

ជា ងបណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៧៏៩។ មធ ភា គនសន្ទ ស ន៏ន

ទំងន់រា ងកា យ (BMI) គឺកំពុងតកើនទ ើង  សពញតំបន់ 

ហើយ  ូវបា នគប៉ា ន់  មា ណថា  ៣៣% នបុរស ហើយ

៣១% ន  ្ត ី  ក្ន ុងតំបន់គឺមា នជម្ង ឺធា ត់៨០។

ជម្ង ឺធា ត់គឺកំពុងតរីកសា យភា យកា ន់តខា  ំងទ ើង  ក្ន ុង

សហគមន៏បា៉ សិុហ្វ ិច។ ផ្ន ក  លើកា រវិភា គតា មរបៀបមតូ

នសន្ទ ស ន៏នទំងន់រា ងកា យ និងជា តិពន្ធ ុ  ជំុ  ះប៉ា សីុ

ហ្វ ិច មា នកា ររីកសា យភា យខ្ព ស់បំផុតនជម្ង ឺធា ត់  ក្ន ុង

ពិភព  ក៨១។  ក្ន ុងឆា  ំ២០០២ កា រសិក  មួយ  ក្ន ុង     

សហគមន៏រា រូតងហា្គ   ក្ន ងុ  ជំុ  ះឃកបា នបងា  ញថា  យ៉ា ង

តិចណា ស់មា ន ៨០% ន  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក  

លើសទំងន់ ឬក៏មា នជម្ង ឺធា ត់៨២។ អា   ជម្ង ឺធា ត់ជា ពិសស

មា នកំរិតខ្ព ស់ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី  ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ិច។ កា រ

រីកសា យភា យនជម្ង ឺធា ត់ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី  ូវបា នគរកឃើញ

ថា  មា នចំនួន ៨៤%  ក្ន ុង  ទសតងហា្គ   ៦៣%  ក្ន ុង

 ទសហ្វ ៊ីហ ុី ហើយ ៥៦%-៧៤%  ក្ន ុង  ទសសា មូ

ភា គខា ងលិច៨៣។ កា រសិក   ក្ន ងុ  ទសហ្វ ៊ហី ុ ី រា យកា រណ៍

ថា  កា រសា យភា យនជម្ង ឺធា ត់ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីពញវ័យបា ន

កើនទ ើងពី ៦០%  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨៩  ៨៤%  ក្ន ុងឆា  ំ

១៩៩៨៨៤។ ភស្ត ុតា ង  ដៀគា  នះដរ  ូវបា កគរកឃើញ

 ក្ន ុងបណា្ដ   ទសអា សីុ  ក្ន ុងតំបន់។ ករណីសិក  មួយ

ដលបា នមកពីទីក ុងសប៊ូល  ទសហ្វ ី៊លីពីនបា នសង្ក ត

ឃើញថា  និនា  កា រ  ដៀងគា  មួយក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីពញវ័យ:

កា ររីកសា យភា យន  ្ត ីដលលើសទំងន់បា នកើនទ ើង៥ដង

ចា ប់ពីឆា  ំ១៩៨៤ដល់ឆា  ំ២០០០។ កា រសិក  មួយបា នពន ល់

ថា  កា រកើនទ ើងនះឆ្ល ុះប   ំងពីកំណើនដ៏ឆា ប់រហ័សនូវក្ន ុង

បា ្រ ក់ចំណូល  ូសា រ ហើយនិងកា រផា  ស់ប្ត ូរមួយ   ះ  រក

របបចំណីអា ហា រដលមា នកំរិតខា  ញ់ខ្ព ស់ កា រងា រដលមិន

សូវ  ើពលកម្ម មា នកា រកើនទ ើង ហើយថយចុះបន្ទ ុកកា រងា រ

 ក្ន ុង  ូសា រ  ក្ន ុងអំទ ុងពល  ះ៨៥។

កា រកើនទ ើងនកំណើនបន្ទ ុកនកា រលើសទំងន់  ហើយនិង

ជម្ង ឺធា ត់  ក្ន ុងតំបន់ គឺ  ូវបា នគមើលឃើញផងដរនូវក្ន ុង

កា ររីកសា យភា យមួយដលកំពុងតកើនទ ើងនភា ពលើស

ទំងន់ ហើយនិងជម្ង ឺធា ត់  លើក្ម ងជំទង់ ហើយនិងកុមា រ។ 

 ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៦ កា រអង្ក តរបស់សា លា រៀនមួយ  ក្ន ុង

សា លា រៀនអា រូរងងី  ក្ន ុងភូអា យគូរា វា កា   ជំុ  ះឃក

បា នប៉ា ន់  មា ណឃើញថា  ១២% នសិស សា លា គឺបា ន
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

លើសទំងន់។ កា រអង្ក តមួយក្ន ុងសា លា រៀនដដល  ះដរ

 ក្ន ុងឆា  ំ២០០២បា នរកឃើញថា  ចំនួននកុមា រលើសទំងន់

បា នកើនទ ើងដល់១៥.៧%៨៦។ កា ររីកសា យភា យដលកំពុង

កើនទ ើងនកា រលើសទំងន់ចំ  ះសិស សា លា  ូវបា នគ

ចងក ងជា ឯកសា រផងដរ  ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន។ កា ររីក

សា យភា យនសិស សា លា ដលលើសទំងន់បា នកើនទ ើងពី

៥.៧%  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨៩-១៩៩០  កា ន់ ៨.០%  ក្ន ុងឆា  ំ

១៩៩៣ហើយ ៨.៨%  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៦។   អា   នជម្ង ឺធា ត់

ក្ន ងុចំ  មសិស សា លា ដលរស់  ក្ន ងុទីក ងុម  ម៉ូា នីទ  

គឺមា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងដលកើនទ ើងពី៩.៧%  ក្ន ងុឆា  ១ំ៩៨៩

 កា ន់១៦.៣%  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៦៨៧។

ភា ពខុសគា  រវា ងទីជនបទ និងទីក ងុ  ក្ន ងុកា ររីកសា យភា យ

នរបបចំណីអា ហា រដលមិន   ង់ដល់សុខភា ព ហើយនិង

ភា ពមិន  ើបា ្រ ស់ពលកម្ម  ូវបា នគសង្ក តឃើញថា   

ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏  ក្ន ុងតំបន់គឺបងា  ញ  យ

ឃើញនូវអា   ខ្ព ស់ជា ងនបុរស ហើយនិង  ្ត ីដលលើស

ទំងន់ និងមា នជម្ង ឺធា ត់  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុងបើ  ៀបធៀប  

នឹងទីជនបទ។  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុងន  ទសមា៉ ទ សុី 

ឧទា ហរណ៏ ៥.៦% នបុរស ហើយ ៨.៨% ន  ្ត ី  ូវបា ន

គបា៉ ន់  មា ណថា គឺមា នជម្ង ឺធា ត់  ពលដលជម្ង ឺធា ត់  ូវ

បា នគរកឃើញ  ក្ន ុងចំ  ម១.៨%នបុរសហើយ២.៦%

ន  ្ត ី  ក្ន ុងទីជនបទ។ ចំនួនមនុស ពញវ័យដលលើស

ទំងន់  ូវបា នគគណនា  យ  ើទន្ន ន័យពីកា រអង្ក តជម្ង ឺ

សុខភា ពថា  ក់ជា តិមា នចំនួន១៥.១%នបុរសហើយ១៧.៩%

ន  ្ត ី ភា ពខុសគា   ទីជនបទ និងទីក ុងមិន  ូវបា នគ

កត់សំគា ល់៨៨។ កា ររីកសា យភា យនជម្ង ឺធា ត់  ក្ន ុងទីក ុង

គឺមា នកំរិតខ្ព ស់ជា ង  ទីជនបទន  ទសហ្វ ៊ីហ ុី គីរីបា ទី

ម៉ក ូណសៀ ផបភូញ៉ូហ្គ ៀនា  វ៉ា ណា ទូ ហើយនិងសា មូ

ខា ងលិច៨៩។ 

 អប់៧: ភា ពទា ក់ទងគា  រវា ងមធ មភា គនសន្ទ ស ន៏ អប់៧: ភា ពទា ក់ទងគា  រវា ងមធ មភា គនសន្ទ ស ន៏

នទំងន់រា ងកា យរបស់  ជា ជន សមា  ធឈា ម និងនទំងន់រា ងកា យរបស់  ជា ជន សមា  ធឈា ម និង

សា រធា តុកូលស្ត រូ ហើយនិងកា រអភិវឌ ន៏សដ្ឋ កិច្ច សា រធា តុកូលស្ត រូ ហើយនិងកា រអភិវឌ ន៏សដ្ឋ កិច្ច 

ដើម ីពិនិត  លើទំនា ក់ទំនងរវា ងកតា  ហា និភ័យចំបង

ទា ំងទ  យនជម្ង ឺសរសឈា មបះដូងសន្ទ ស ន៏នទំងន់

រា ងកា យ សមា  ធឈា ម និងសា រធា តុកូលស្ត រូ ហើយ

និងកា រអភិវឌ ន៏សដ្ឋ កិច្ច  - ទិន្ន ន័យដលបា នមកពីកា រ

វិភា គ  លើកា រសិក  មួយចញពីកា រសិក  ចំនួនជា ង

១០០។ កំរិតនកា រអភិវឌ ន៏សដ្ឋ កិច្ច  ូវបា នគបា៉ ន់

 មា ណ  យអថរ៣:   ក់ចំណូលថា  ក់ជា តិ ចំណក

នកា រចំណា យរបស់  ូសា រ  លើចំណីអា ហា រ ហើយ

និងសមា មា  ន  ជា ពលរដ្ឋ ដលរស់  ក្ន ងុតំបន់ទីក ងុ។ 

មធ មភា គនសន្ទ ស ន៏នទំងន់រា ងកា យរបស់  ជា ជន

ហើយនិងសា រធា តុកូលស្ត រូ  ូវបា នគរកឃើញថា  មា ន

កា រកើនទ ើងយ៉ា ងឆា ប់រហ័ស  បជា មួយនឹងចំណូលថា  ក់

ជា តិបនា  ប់មក  ថរ ហើយជា ចុងក  យធា  ក់ចុះ។ 

ពិសសជា ងនះ  ទៀត សន្ទ ស ន៏នទំងន់រា ងកា យ

បា នកើនទ ើងយ៉ា ងឆា ប់រហ័សរហូតដល់ចំណូលថា  ក់ជា តិ

កើនទ ើងដល់៥០០០ដុលា  អន្ត រជា តិ៩០ ដលកើនទ ើង

ដល់ចំណុចកំពូលសំរា ប់  ្ត ី  ពល   ក់ចំណូលថា  ក់

ជា តិកើនទ ើងដល់១២៥០០ដុលា  អន្ត រជា តិ ហើយសំរា ប់

បុរស  ពលដលវា បា នកើនទ ើងដល់១៧០០០ដុលា  

អន្ត រជា តិ។  សា រធា តុកូលស្ត រូបា នកើនទ ើងដល់កំពូល

 ក្ន ុងកំរិតមួយខ្ព ស់នចំណូលថា  ក់ជា តិ (៨០០០ ដុលា  

អន្ត រជា តិសំរា ប់  ្ត ី ហើយនិង១៨០០០ដុលា  អន្ត រជា តិ

សំរា ប់បុរស)។ ភា ពទា ក់ទងផ្ទ ុយពីគា  មួយរវា ងសន្ទ ស ន៏

នទំងន់រា ងកា យ ហើយនិងសា រធា តុកូលស្ត រូហើយ

និងចំណកនកា រចំណា យ  ួសា រដលបា ន  ើបា ្រ ស់

សំរា ប់ចំណីអា ហា រ  ូវបា នគសង្ក ត។  បពលជា 

មួយគា   ះដរ ភា ពទា ក់ទងរវា ងសន្ទ ស ន៏នទំងន់រា ង

កា យហើយនិងសា រធា តុកូលស្ត រូ ហើយនិងសមា មា  

ន  ជា ជនដលរស់  ក្ន ុងទីក ុងគឺ  ូវបា នគរកឃើញ

ថា  មា នភា ពវិជ្ជ មា ន។ មធ មភា គនសមា  ធឈា មរបស់

 ជា ពលរដ្ឋ ហា ក់បីដូចជា ខ្វ ះខា តទំនា ក់ទំនងជា មួយនឹង

អា ំងឌីកា រទ័រ៣សំរា ប់កា រអភិវឌ ន៏សដ្ឋ កិច្ច ។ កា រសិក  

សន្ន ដិា  នថា  កតា  ហា និភ័យសំរា ប់ជម្ង សឺរសឈា មបះដូង

គឺកំពុងតកើតទ ើង  ក្ន ងុដំណា ក់កា លដំបូងនកា រអភិវឌ ន៏

សដ្ឋ កិច្ច ជា ងជំនឿពីមុន។ 

 ភព ភព: Ezzati និងអ្ន កដទ២០០៥។



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 27

 ពលផលិតផលក្ន ងុ  កុនបណា្ដ   ទសកើនទ ើង ហើយ

កតា  ហា និភ័យដលអា ច    ួលសំរា ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  មូលផ្ត ុំ

គា   ក្ន ុងចំ  មអ្ន កក  ហើយនិងសហគមន៏ដលស្ថ ិតក្ន ុង

បនា  ត់ក ីក  ក្ន ុងតំបន់ កា ររីកសា យភា យន  ជា ពលរដ្ឋ 

ដលលើសទំងន់ ហើយនិងជម្ង ឺធា ត់អា ចជា កា រផា  ស់ប្ត ូរមួយ

ដលគូរ  យជឿបា នចំ  ះសហគមន៍ទា ំងនះ។ កា រពិនិត

ទ ើងវិញនព័ត៌មា ន  ក្ន ុងឆា  ១ំ៩៨៩ បា នពិនិត  លើសា  ន

ភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ហើយនិងជម្ង ឺធា ត់បា នរកឃើញថា  ភា ព

ទា ក់ទងជា វិជ្ជ មា នមួយរវា ងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ហើយ

និងជម្ង ឺធា ត់  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏។  ះបី

យា៉ ងណា ក៏  យ កា រពិនិត ទ ើងវញិលើកទី២បា ន  មូល

ផ្ត ុំ  លើព័ត៌មា នដលបា ន  ះពុម្ព ផ  យបនា  ប់ពីឆា  ំ១៩៨៩

 អប់៨: របា យនកតា  ហា និភ័យសំរា ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងតា មតំបន់នទីក ុងនិងទីជនបទហើយ អប់៨: របា យនកតា  ហា និភ័យសំរា ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងតា មតំបន់នទីក ុងនិងទីជនបទហើយ

និងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច -សង្គ មនិងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម

 ក្ន ុងឆា  ំ២០០១ កា រសិក  នកា ររីកសា យភា យដល  ើបា ្រ ស់ដំ  ះ   យ STEPS របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 

បា នវា យតំល  លើរបា យនកតា  ហា និភ័យបី ដលរីកសា យភា យនរបា យសំរា ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង  ុកភូវរី   ទស

ឥណ ូនសីុ: កា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់ ភា ពលើសទម្ង ន់ ជម្ង ឺធា ត់ ហើយនិងសមា  ធឈា មទ ើង។ សន្ទ ស ន៏  ព  ូវបា នគ

ធ្វ ើទ ើងដើម ីវា យតំលរបា យនកតា  ហា និភ័យទា ំងនះ  យសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម។

លទ្ធ ផលជា  ើននកា រសិក  បា នបងា  ញ  យឃើញថា  កា ររីកសា យភា យនកា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់គឺមា នកំរិតខ្ព ស់ក្ន ុង

ចំ  មបុរស(៥៣.៩%) ហើយមា នតិចតួចបំផុតក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី(១.៧%)។ ចំ  ះ  ជា ជនដល  ូវបា នគសិក  

កា ររីកសា យភា យនសមា  ធឈា មគឺវា  ដៀងគា  ចំ  ះបុរស (២២.៤%) ហើយនិង  ្ត ី (២១.៩%)  ពលដល

សន្ទ ស ន៏នទម្ង ន់រា ងកា យមា នកំរិតខ្ព ស់ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីជា ងចំ  មបុរស។ 

ទិន្ន ន័យដលមិនបូកបញ្ច ូលនូវតំបន់នទីក ុង និងជនបទ  ក្ន ុង  ុកភូវរី   ហើយនិងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មផង

ដរបា នបងា  ញថា  កា រជក់ដលមា នលក្ខ ណៈទូ  បំផុត  ក្ន ុងក ុមមនុស ដលចញពី  ួសា រដលមា នបា ្រ ក់ចំណូល

ទា បបំផុតដលបា នរស់  ក្ន ុងទីជនបទ។ ផ្ទ ុយ  វិញ សមា  ធទ ើងឈា មទ ើង ហើយនិងភា ពលើសទម្ង ន់  ូវបា ន

គរកឃើញថា  មា នភា ពទូ  ជា ងក្ន ុងចំ  មមនុស ដលរស់  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង ហើយនិងក ុមមនុស ដល  ូវបា ន

ចា ត់ទុកថា ជា ក ុម  ូសា រមា នបំផុត។ ជា ទូ   កតា  ហា និភ័យ៣បា ន  មូលផ្ត ុំក្ន ុងចំ  មក ុមមនុស ដលរស់  ក្ន ុង

ទីក ុង-១៦.៦%នក ុមមនុស រស់  ក្ន ុងទីក ុងដល  ូវបា នគរកឃើញថា  មា នកតា  ហា និភ័យពីរ ឬក៏  ើនបើ  ៀប

ធៀបក ុមមនុស ដលរស់  ក្ន ុង  ួសា រក ីក បំផុត  ក្ន ុងតំបន់ជនបទដលមា ន៧.៣%។  ះបីយា៉ ងណា ក៏  យ 

ភា ពទំនងនឹងកើតមា ននក ុមមនុស   ក្ន ុងអា    ជា ជន  ទីជនបទកំពុងត  ឈមមុខនឹងកតា  ហា និភ័យ  ើន

ដលកើនទ ើង  តា មសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម។  កា រនះបងា  ញនូវកា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់ សមា  ធឈា មទ ើង 

ហើយនិងភា ពលើសទម្ង ន់  ឬជម្ង ឺធា ត់គឺជា បន្ទ ុកដលកំពុងកើនទ ើងសំរា ប់  ជា ពលរដ្ឋ  ទីជនបទ។

កា រសិក  ផ ងៗមួយចំនួនដលបា នមកពីភូវរ  គា ំ  កា រសន្ន ិដា  ននះ។  ង  តា មលទ្ធ ផលនកា រសិក  អំពីមូល

ហតុជា ក់លា ក់មួយដលបង្ក  យមា នកា រសា  ប់  ក្ន ុងឆា  ំ២០០០ ភា គ  ើននកា រសា  ប់របស់បុរសគឺ  យសា រជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ងជា ពិសសជម្ង ឺបះដូង ជម្ង ឺដា ច់សរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល ហើយនិងជម្ង ឺសួតស្គ មរា ំរ។ កា រសិក  លើកទី២បា ន

សង្ក តឃើញថា  កា រជក់គឺបា នរីកសា យភា យក្ន ងុចំ  មក្ម ងជំទង់  ក្ន ងុ  កុភូវរ   ើនជា ងក្ន ងុចំ  មក្ម ងជំទង់

ដលរស់  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុងយុកយា កកា រា តា ។ 
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 វូបា នគរា យកា រណ៏ថា  ភា ពទា ក់ទងរវា ងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច 

សង្ក ម ហើយនិងជម្ង ឺធា ត់  ក្ន ុងកា រសិក  ចំនួន១៤លើក 

ដល  ូវបា នគពិនិត ហា ក់ដូចជា មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ ហើយ

ទំរង់នះហា ក់បីដូចជា មា នភា ពខុសគា  យ៉ា ងខា  ងំ  យយនឌ័រ។ 

សា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ហើយនិងជម្ង ឺធា ត់  វូបា នគរក

ឃើញថា  មា នកា រទា ក់ទងជា វិជ្ជ មា នដ៏សំខា ន់  ក្ន ងុចំ  ម

បុរស  ក្ន ុងកា រសិក  ៧លើក  ពលដលភា ពអវត្ត មា ន

នកា រទា ក់ទង  ះ  ូវបា នគកត់សំគា ល់  ក្ន ុងកា រសិក  

៧លើកដល  សល់។ ចំ  ះ  ្ត ីកា រទា ក់ទងផ្ទ ុយពីគា  រវា ង

សា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ហើយនិងជម្ង ធឺា ត់គឺមា នភា ពច  ស់

ជា ង: កា រសិក  ចំនួន១០លើកបា នរា យកា រណ៏ពីទំនា ក់ទំនង

ផ្ទ ុយពីគា  មួយដ៏សំខា ន់ផ្ន កលើចំនួនស្ថ ិតិ កា រសិក  ២បា ន

រកឃើញថា  មិនមា នភា ពទា ក់ទងគា  ទហើយកា រសិក  ២

ទៀតបា នរា យកា រណ៏ថា  មា នទំនា ក់ទំនងជា វិជ្ជ មា ន។ កា រ

ពិនិត ទ ើងវិញនពត៌មា នបា នសន្ន ិដា  នថា ជម្ង ឺធា ត់គឺមិនមន

ជា ជម្ង ឺរបស់អ្ន កមា នទៀតទ។  ពលដល   ក់ចំណូល

ថា  ក់ជា តិកើនទ ើង បន្ទ កុនជម្ង ធឺា ត់ហា ក់បីដូចជា ផា  ស់ប្ត រូ  

កា ន់ក ុមដលមា នសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច ទា ប ហើយបា តុភូត

នះហា ក់បីដូចជា កើតទ ើង  ក្ន ុងដំណា ក់កា លដំបូងនកា រ

អភិវឌ ន៏សដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីជា ងក្ន ុងចំ  មបុរស៩១។

កា រវិភា គតា មរបៀបមតូនទិន្ន ន័យថា  ក់ជា តិដលបា នមកពី

កា រអង្ក តដល  ូវបា នគអនុវត្ត នទ ើងរវា ងឆា  ំ១៩៩២ហើយ

និងឆា  ំ២០០០  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ចំនួន៣៧ ផ្ត ល់

ភស្ត តុា ងបន្ថ មទៀតកា រទា ក់ទងរវា ងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម

(ដល  ូវបា នវា ស់  យកំរិតនកា រអប់រជា ផ្ល ូវកា រ) ហើយ

និងជម្ង ឺធា ត់ក្ន ុងចំ  ម  ី្ត ដលមា នអា យុ២០-៤៩ឆា  ំ។ កា រ

វិភា គបា នរកឃើញនូវភា ពទា ក់ទងជា វិជ្ជ មា នដ៏រឹងមា ំមួយរវា ង

ជម្ង ឺធា ត់  ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី ហើយនិងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច 

សង្គ ម  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសដលមា នចំណូលទា ប ដល

ផា  ស់ប្ត ូរ  តា មកា រកើនទ ើងន   ក់ចំណូលថា  ក់ជា តិ។  

ក្ន ុងបណា្ដ   ទសដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលទា បល្ម ម ទំរង់មិន

ច  ស់លា ស់មួយរវា ងជម្ង ឺធា ត់ ហើយនិងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច 

សង្គ ម  ូវបា នគរកឃើញ  ពលដលភា ពទា ក់ទងជា 

អវិជ្ជ មា នដ៏សំខា ន់រវា ងជម្ង ឺធា ត់ ហើយនិងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច 

សង្គ ម  ូវបា នគសង្ក ត ឃើញ  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសដល

មា នចំណូលខ្ព ស់ល្ម ម៩២។  អប់៧ពិពណ៌នា អំពីទំនា ក់ទំនង

 ដៀងគា  មួយរវា ងកំរិតនកា រអភិវឌ ន៏សដ្ឋ កិច្ច  ហើយនិង

កតា  ហា និភ័យទា ំងទ  យសំរា ប់ជម្ង ឺសរសឈា មបះដូងដល

 ូវបា នគ  ថា  ”សន្ទ ស ន៏នទំងន់រា ងកា យ និងសា រធា តុ

កូលស្ត រូ”។ 

កា រសិក  មួយចំនួនទៀតបងា  ញ  យឃើញនូវទំរង  ដៀង

គា  មួយ  ក្ន ុងបន្ទ ុកនជម្ង ឺធា ត់កំពុងចា ប់ផ្ត ើមបងា  ញខ្ល ួន  

ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏  ក្ន ុងតំបន់។  ក្ន ុង

 ទសហ្វ ី៊ហ ុី មធ មភា គនសន្ទ ស ន៏ទំងន់រា ងកា យ  ូវ

បា នគរា យកា រណ៏ថា មា នចំនួនទា បជា ងគួរ  យកត់សំគា ល់

ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីដលមា នកា រអប់រ  ក្ន ុងកំរិតមធ មសិក  

(២៧.១គីទ ូក  មក្ន ុងមួយម៉តកា រ) បើ  ៀបធៀប  

នឹង ្ត  ីដលមា នកា រអប់រ  ក្ន ុងកំរិតបឋមសិក  តបុ៉   ះ

(៣០គីទ ូក  មក្ន ុងមួយម៉តកា រ៩៣)  ក្ន ុង  ទសចិន

កា ររីកសា យភា យនជម្ង ឺធា ត់មា នចំនួន១៩.៦%  ក្ន ុងក ុម

ដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលខ្ព ស់ហើយ១០.៩%  ក្ន ុងក ុមដល

មា ន   ក់ចំណូលទា ប។  ះបីយា៉ ងណា ក៏  យ  អស់រយៈ

ពលជា ង៨ឆា  ំ មធ មភា គនកា ររីកសា យភា យនជម្ង ឺធា ត់

បា នកើនទ ើង  ឹម៥០%  ពលដលកា ររីកសា យភា យ  

ក្ន ុងក ុមដលមា នចំណូលទា បបា នកើនទ ើង  ឹម៧០%៩៤។ 

កា រវិភា គមួយ  លើកា រអង្ក តន  ជា ពលរដ្ឋ ដល  វូបា នគ

 ើសរីសជា គំរូ  ក្ន ងុទីក ងុទៀជៀន  ទសចិនបា នរកឃើញ

ថា  សន្ទ ស ន៏នទម្ង ន់រា ងកា យ  ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីគឺមា នកា រ

ទា ក់ទងផ្ទ ុយពីគា  ជា មួយនឹងសមិទ្ធ ិផលនកា រអប់រ ហើយ

និងមុខរបរ។ ក្ន ុងចំ  មបុរស កា រអង្ក តបា នបងា  ញ  យ

ឃើញថា  កម្ម ករដលគា  នជំនា ញគឺទំនងជា ធា ត់ជា ងកម្ម ករ

ដលមា នជំនា ញចំនួន២.៨៩ដង៩៥។

 

សមា  ធឈា មកើនទ ើង សា រធា តុគ្ល ុយកូសក្ន ុងឈា មកើនទ ើង 

តលិកា ឈា មមិន  ក តី

ភស្ត ុតា ងដលបា នមកពីតំបន់ស្ត ីពីរបា យនកតា  ហា និភ័យ

អន្ត រកា រីដទទៀតសំរា ប់ជម្ង មិឺនឆ្ល ងគឺមិន  ប់   ន់ ជា ពិសស

ភស្ត តុា ងដលមិន  វូបា នគបូកបញ្ច លូ  យតំបន់នជនបទ

ហើយនិងទីក ុង សា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ឬក៏សូចនា ករ



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 29

ដទទៀតនភា ពក  សង្គ ម។  ះយា៉ ងណា ក៏  យ អ្វ ី

ដលជា ក់ច  ស់គឺសមា  ធឈា មទ ើងជា តិស្ក រក្ន ុងឈា មទ ើង 

សា រធា តុក្ល ុយគូសក្ន ុងឈា មទ ើង ហើយនិងតលិកា ឈា ម

មិន  ក តីគឺកំពុងតរីកសា យភា យខា  ំងទ ើង  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៏  ក្ន ុងតំបន់។ កា ររីកសា យភា យន

កា រលើសឈា ម ឧទា ហរណ៏ លើស១០%  ក្ន ុង  ទស

ហើយនិងតំបន់ចំនួន១៩  ក្ន ុងតំបន់ទា ំងមូល៩៦។  ក្ន ុង

 ទសហ្វ ៊ីលីពីន កា រអង្ក តអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ថា  ក់ជា តិក្ន ុងពលថ្ម ី

មួយបា នរា យកា រណ៏ថា  ២០%នមនុស ពញវ័យទា ំងអស់

ហើយនិង ៤៤.៣% នមនុស ដលមា នអា យុលើស៦០គឺមា ន

ជម្ង ឺលើសឈា ម៩៧។ លើសពីនះ  ទៀត ជម្ង ឺលើសឈា ម

គឺជា មូលហតុចំបងនា មុំខទី៥នកា រសា  ប់  ក្ន ងុឆា  ២ំ០០៥៩៨។

ស្ទ ើរតមួយភា គបីន  ជា ពលរដ្ឋ នសហគមន៏រា រកតងហា្គ  

 ជំុ  ះឃក  ូវបា នគរកឃើញថា  មា នសមា  ធឈា មខ្ព ស់

 ក្ន ងុឆា  ២ំ០០២៩៩។ កា រអង្ក តសុខភា ពថា  ក់ជា តិន  ទស

វៀតណា ម បា នរកឃើញថា  ១៦.៩% នមនុស ពញវ័យ ពី

អា យុ ២៥-៦៩ ឆា  គឺំមា នជម្ង លឺើសឈា ម  ក្ន ងុឆា  ២ំ០០២១០០។ 

ជម្ង ឺលើសឈា មទំ  រនឹងរា តត  ត  ជា ពលរដ្ឋ  ក្ន ុងទីក ុង

 ើនជា ង  ជា ពលរដ្ឋ  ទីជនបទ  ង  តា មកា រសិក  

ពី  ទសចិន និង  ទសឥណា  ។ ឧទា ហរណ៏  ក្ន ុង

 ទសឥណា   ២៧.៣% នមនុស ពញវ័យ  ូវបា នគប៉ា ន់

 មា ណថា  មា នជម្ង ឺលើសឈា ម  ក្ន ុងទីក ុងបើ  ៀបធៀប

 នឹងតំបន់ជនបទដលមា ន១២.២%១០១។   ក្ន ុង  ទស

កម្ព ុជា  កា ររីកសា យភា យនមនុស ពញវ័យដលមា នជម្ង ឺ

លើសឈា ម  ូវបា នគរកឃើញថា  មា ន២៥%  ក្ន ុងខត្ត 

កំពង់ចា មហើយ១២%  ខត្ត សៀមរា ប១០២។ កា រសិក  

មួយ  ក្ន ុង  ទសម៉ា ទ សីុ បា នរា យកា រណ៏ថា  កំរិតសា រ

ធា តុកូលស្ត រូនជា តិសរូមគឺមា នកំរិតខ្ព ស់  ដៀងគា  នះ

ដរ  ក្ន ុងទីក ុង (២១០-២៣០មីលីក  មក្ន ុងដសីុមត៉) ជា ង

តំបន់ទីជនបទ (១៨០-២០០) ហើយក្ន ុងចំ  មជនជា តិ

ដើម(១៥០)១០៣។ កា រសិក  ថ្ម ីមួយ  ក្ន ុង  ុកជនបទមួយ

ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម ដល  ើបា ្រ ស់ដំ  ះ   យ STEP

wise ដើម ីពិនិត មើល (STEPS) សំនើរនូវកា ររីកសា យភា យ

ដលយកអា យុជា គំរូនជម្ង ឺលើសឈា មក្ន ុងចំ  មមនុស

ពញវ័យ២៥-៦៤ឆា  ំ គឺមា នចំនួន ១៦.៤%  ក្ន ុងឆា  ំ២០០២ 

ដលកើនទ ើងពី១១.៧%  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៦១០៤។ លទ្ធ ផល

ដលចញពីឆា  ំ២០០២ បា នបងា  ញ  យឃើញថា  បុរស

ទំនងជា មា នជម្ង ឺលើសឈា ម  ើនជា ង  ្ត ីដលគួរ  យកត់

សំគា ល់ (១៨.១% vs ១០.១%) ហើយកា ររីកសា យភា យន

ជម្ង លឺើសឈា មបា នកើនទ ើង  តា មអា យុរបស់បុរស ហើយ

និង  ្ត ី។ 

 ដៀងគា  នះដរ កា រវិភា គមួយចំនួនពឹងផ្អ ក  លើរបា យ

នសមា  ធឈា មទ ើង សា រធា តុក្ល ុយគូសក្ន ុងឈា មទ ើង 

ហើយនិងតលិកា ឈា មមិន  ក តីតា មរយៈសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច 

សង្គ ម ឬសូចនា ករដទទៀតនភា ពក ីក  ឬក៏ភា ពក  

សង្គ ម។  ក្ន ុងទីក ុងទៀនចៀន  ទសចិន សមា  ធឈា ម

ឌីយា៉ ស្ត ូលក្ន ុងចំ  មបុរស  ូវបា នគរកឃើញថា  មា នកា រ

ទា ក់ទងផ្ទ ុយពីគា   នឹងបា ្រ ក់ចំណូល ហើយនិងសម្ព ទ្ធ ិផល

អប់រ។ ចំ  ះ  ្ត ី សមា  ធឈា មសីុស្ត ូល ហើយនិងឌីយា៉ 

ស្ត លូគឺមា នកា រទា ក់ទងផ្ទ យុពីគា  ជា មួយសម្ព ទ្ធ ផិលអប់រ ហើយ

និងមុខរបរ១០៥។ ភា ពទា ក់ទងមិនល្អ មួយរវា ងសា  នភា ព

សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម (ដលបា នវា ស់  យកំរិតនកា រអប់រ) ហើយ

រូបភា ព៤ : កា រផា  ស់ប្ត ូរ  ក្ន ុងបន្ទ ុកនជម្ង ឺជា សកលដលរូបភា ព៤ : កា រផា  ស់ប្ត ូរ  ក្ន ុងបន្ទ ុកនជម្ង ឺជា សកលដល

 ូវបា នព  ករណ៏(ឆា  ំនជីវិតដល  ូវបា នកត  ូវ ូវបា នព  ករណ៏(ឆា  ំនជីវិតដល  ូវបា នកត  ូវ

 យសា រពិកា រភា ព) យសា រពិកា រភា ព)

 ភព: អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០២c 



30

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

និងជម្ង ឺលើសឈា ម  ូវបា នគសង្ក តឃើញផងដរ  ក្ន ុង

 កុនទីជនបទមួយន  ទសវៀតណា មមួយ។ បុរសដល

មា នកា រអប់រក  មមធ មសិក  គឺទំនងជា មា នជម្ង លឺើសឈា ម

 ើន ដលគួរ  យកត់សំគា ល់ជា ងបុរសដលមា នកា រអប់រ

កំរិតបា ក់ឌុប ឬក៏កំរិតឧត្ត មសិក  ។ កា ររីកសា យភា យនជម្ង ឺ

លើសឈា ម  ូវបា នគរកឃើញផងដរក្ន ុងចំ  មអ្ន ក   

ចំកា រ ដលមា នកំរិតមួយទា បជា ងក ុមមនុស ដលធ្វ ើកា រងា រ

ផ ងៗ។ គួរ  យចា ប់អា រម្ម ណ៏  ពលដលលទ្ធ ផលន

កា រវិភា គ ផ្អ ក  លើកំរិតនបា ្រ ក់ចំណូល កា រសិក  បា ន

រកឃើញថា  បុរសដលជា អ្ន កមា ន ហើយនិង  ្ត ីក ីក គឺ

ទំនងនឹងទទួលរង   ះពីជម្ង លឺើសឈា ម  ើនជា ងក មុមនុស

ដលមា នយនឌ័រដូចគា   ហើយនិងមា នស្ត ង់ដា រស់  ជា 

មធ មដូចគា  ១០៦។ ករណីសិក  មួយ  ក្ន ុង១៩៩៨  ក្ន ុង

 ទសអា ហ្រ ្វ ិចខា ងត ូងបា នរកឃើញថា បុរស ហើយនិង

 ្ត ីដលមា នអា យុ១៥ឆា  ំ ទ ើង  ដលមា នកា រអប់រតិចតួច

ឬក៏គា  នទំ  រនឹងមា នសមា  ធឈា មខ្ព ស់ជា ងបុរស ហើយ

និង  ្ត ីដលមា នកំរិតអប់រចំនួន១២ឆា  ំទ ើង  - ឧទា ហរណ៏ 

២០% នបុរសហើយ២៥% ន  ្ត ីដលមិនមា នកា រអប់រ

 ូវបា នគរា យកា រណ៏ថា  មា នសមា  ធឈា មខ្ព ស់។ ផ្ទ ុយ

 វិញ កា ររីកសា យភា យនសមា  ធឈា មដលមា នកំរិតខ្ព ស់

គឺមា នត១២%បុ៉   ះសំរា ប់បុរស  ហើយ៩%សំរា ប់  ្ត ី

ដលមា នកំរិតអប់រលើស១២ឆា  ១ំ០៧។ 

កា រសិក   ក្ន ុងទីក ុងជនណា យ  ទសឥណា   បា នប៉ា ន់

 មា ណថា  កា ររីកសា យភា យនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មក្ន ុងចំ

 មមនុស ដលមា នអា យុ៤០ឆា  ំទ ើង  ។ កា រសិក  

មួយដលមា នទិស  ច  ស់លា ស់  យយកក មុ  សួា រដល

ចញពីក មុដលមា នចំណូលទា ប  ក្ន ងុទីក ងុ (ក មុមនុស

ដលរស់  ក្ន ុងបា ្រ ក់ចំណូលតិចជា ង៣០០០០រូពី ក្ន ុងមួយ

ឆា  ំ ឬក៏  ហា ក់  ហលនឹង៦៣៥ដុលា  អា មរិច) ហើយក ុម

 ូសា រដលចញពីក ុមដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលខ្ព ស់ (ក ុម

មនុស ដលរស់  ក្ន ុង   ក់ចំណូលលើសពី៦០០០០រូពី ក្ន ុង

មួយឆា  ំ  ហា ក់  ហលនឹង១២៧០ដុលា  អា មរិច) ដល

រស់  ក្ន ុងតំបន់ដូចគា  នទីក ុង១០៨។  ពលដលអា   

គំរូនអា យុនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ូវបា នគរកឃើញថា  មា ន

កំរិតទា បជា ងដលគួរ  យកត់សំគា ល់  ក្ន ងុចំ  មមនុស

ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងក ុមដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលទា ប ភា ពស្ម ុគ

សា  ញនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម គឺមា នភា ពទូ  ជា ង  ក្ន ុងក ុម

នះ។ កា រសិក  បា នពន ល់ថា កា រ   ល  ួលនហា និភ័យ

សំរា ប់ភា ពស្ម ុគសា  ញជា  ើន (កា រលើសសា រធា តុគ្ល ុយកូស

ក្ន ុងឈា ម ភា ពមិន  ក តីនសា រធា តុតលិកា  ហើយនិង

កា រលើសឈា ម) គឺមា នភា ពទូ   ើនក្ន ុងចំ  មក ុម

មនុស ដលមា ន   ក់ចំណូលទា បជា ងក ុមមនុស ដលមា ន

បា ្រ ក់ចំណូលខ្ព ស់។ ជា ពិសសជា ងនះ  ទៀត កា ររីក

សា យភា យនជម្ង ឺលើសឈា ម  ូវបា នគរា យកា រណ៏ថា  មា ន

រូបភា ព៥: មូលហតុចំបងនបន្ទ ុកនជម្ង ឺសំរា ប់  ប់អា យុដល  ូវបា នព  ករណ៏ទុក  យកំរិតនកា រអភិវឌ ន៏រូបភា ព៥: មូលហតុចំបងនបន្ទ ុកនជម្ង ឺសំរា ប់  ប់អា យុដល  ូវបា នព  ករណ៏ទុក  យកំរិតនកា រអភិវឌ ន៏

 ក្ន ុងឆា  ំ២០០៥(ឆា  ំនជីវិតដល  ូវបា នកត  ូវ  យ  យសា រពិកា រភា ព) ក្ន ុងឆា  ំ២០០៥(ឆា  ំនជីវិតដល  ូវបា នកត  ូវ  យ  យសា រពិកា រភា ព)

 ភព: អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០២c 



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 31

ចំនួន ៥៣.៧%  ក្ន ុងក ុមដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលទា ប

បើ  ៀបធៀប  ក មុមនុស ដលមា នចំណូលខ្ព ស់ដលមា ន

៤០%១០៩។  អប់៨ពិពណ៌នា អំពីលទ្ធ ផលនកា រសិក  ន

កា ររីកសា យភា យមួយនកតា  ហា និភ័យទា ំងទ  យសំរា ប់ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងដល  ូវបា នគធ្វ ើទ ើង  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង និងជន

បទន  ទសឥណ ូនសីុ។

បន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏  

ក្ន ុងតំបន់

វា ជា រឿយៗ  ូវបា នគពិភា ក  វកញកថា  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគឺ

 ូវបា នគរកឃើញថា  មា នភា ពលើសលប់  ក្ន ុង  ទស

ឧស  ហ៏កម្ម  ហើយមិនទា ន់ប៉ះពា ល់ដល់បណា្ដ   ទសកំពុង

អភិវឌ ន៏  ទ ើយ ដលបន្ទ ុកនជម្ង ឺឆ្ល ង  តបន្ត មា ន។

ទិន្ន ន័យក្ន ុងពលថ្ម ីៗ គឺកំពុងតចា ប់ផ្ត ើមបងា  ញនូវរូបភា ព

ខុសគា  មួយជា មួយនឹង ៨០% នបន្ទ ុកនកា រធា  ក់ចុះនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងជា សកលដលស្ថ ិត  ក្ន ុងសដ្ឋ កិច្ច ដលមា នបា ្រ ក់

ចំណូលទា ប ហើយនិងមធ ម។  មា ណ ៦០% នអ្ន កជម្ង ឺ

មហា រីកហើយ ៨០% នមនុស ដលមា នពិកា រភា ពរស់  

 ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន១៏១០។    ក្ន ុងឆា  ំ២០០៣ 

បន្ទ ុកនជម្ង ឺ  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស ដលមា ន   ក់ចំណូល

មធ មបង្ក  យមា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដលមា នបរិមា ណលើស

៧០%។ លើសពីនះ  ទៀត ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមា ន  ហល៥០%

នបន្ទ ុកជម្ង ឺ  ក្ន ុងតំបន់ទា ំងទ  យដលមា នអា   សា  ប់កំរិត

ខ្ព ស់ ដលទំ  រនឹងមា នពា សពញបណា្ដ   ទសដលមា ន

បា ្រ ក់ចំណូលទា ប១១១។ ប   សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត ក៏  ូវបា នគ

រកឃើញផងដរថា  ចូលរួមយា៉ ងសំខា ន់  នឹងបន្ទ ុកនជម្ង ឺ

 ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន១៏១២។  ឹត្ត ិកា រណ៏កើន

ទ ើងនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងនះ  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏

 ូវបា ន  មូលផ្ត ុំក្ន ុងចំ  មមនុស ដលមា នអា យុ៣៥-៦៤

ឆា  ំ  ក្ន ុងកំរិតមួយដលពុំធា  ប់ជួប  ទះ  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសអភិវឌ ន៏ ដលបង្ក  យមា នកា រ  ួយបា រម្ភ ១១៣។ 

ដូច្ន ះហើយ ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគឺជា ប   សុខភា ពដ៏សំខា ន់រួច  

ហើយសំរា ប់មនុស ពញវ័យដលរស់  ក្ន ុងក ុមដលមា ន

បា ្រ ក់ចំណូលទា បជា  ើន ដល  ឈមមុខ  នឹងបន្ទ ុកទ្វ 

ដងនជម្ង ឺ -- ហើយបន្ទ ុកនះទំនងនឹងមា នកា រកើនទ ើង

(រូបភា ព៤)១១៤ ។

ទិនា  កា រ  ដៀងគា  នះមួយ ដលអា ច  ូវបា នមើលឃើញ

 ក្ន ុងតំបន់ ដលបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលអា ចបង្ក  យ

មា នកា រសា  ប់កំពុងតមា នកា រកើនទ ើង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស

កំពុងអភិវឌ ន៏ចូលរួមយា៉ ងសំខា ន់  នឹងបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

 ក្ន ុងតំបន់។  រូបភា ព៥បងា  ញនូវមូលហតុចំបងៗនបន្ទ ុក

ជម្ង ឺដលបា នវា ស់  យឆា  ំនជីវិត ដល  ូវបា នកត  ូវ

 យ  យសា រពិកា រភា ព ហើយបា នបា ត់បង់ក ុមមនុស

 ប់វ័យ  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៥  យកំរិតនកា រអភិវឌ ន៏។ ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងចូលរួមយា៉ ងសំខា ន់  នឹងបន្ទ ុកនជម្ង ឺ  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលទា ប ហើយនិងបណា្ដ   ទស

ដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលទា បជា ងមធ ម ហើយ  ទសទា ំង

 ះមា នកំរិតអភិវឌ ន៏ទា បបំផុត។ ទំរងនះ  ូវបា នគឆ្ល ុះ

ប   ំង  យឃើញ  ក្ន ុងតំបន់ដល ៨០% នបន្ទ ុកនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង  ក្ន ងុតំបន់ធា  ក់   លើបណា្ដ   ទសដលមា ន   ក់

ចំណូលទា ប ហើយនិងមធ ម១១៥។  មា ណ៧៥%ន

មនុស  ៣០លា ន នា ក់មា នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មហើយ ៩០% 

នករណីមហា រីកថ្ម ីៗដលមា នចំនួន ៣.៥លា ន ក្ន ុងមួយឆា  ំៗ

 ក្ន ងុតំបន់កើតទ ើង  ក្ន ងុបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏១១៦។

ករណីសិក  ខ្ល ះដលបា នមកពី  ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ពា ស

ពញតំបន់គា ំ  នូវទន្ន ន័យថា  ក់តំបន់  លើបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ងដលកំពុងកើនទ ើង  ក្ន ងុបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏។

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងឥទ ូវនះទទួលខុស  ូវនូវចំនួន  ហា ក់  ហល

៧០%នកា របា ត់បង់ឆា  នំជីវិតដល  វូបា នកត  វូ  យសា រ

ពិកា រភា ព   ទសចិន១១៧។   ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លី 

កំពុងត  ឈមមុខផងដរនឹងឧបត្ត ិហតុនជម្ង ឺសរសឈា ម

បះដូង មហា រីក របួសផ ងៗ ហើយនិងប   សុខភា ពផ្ល ូវ

ចិត្ត ១១៨។ កា រសា យភា យនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មឥទ ូវនះមា ន

ចំនួនលើស៨%  ក្ន ុង  ទសចំនួន១៣  ក្ន ុងតំបន់ វា គឺ

ជា ប   ធ្ង ន់ធ្ង រយា៉ ងពិសសមួយ  ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ិច ដល

ជា មូលហតុដ៏ចំបងមួយនកា រខា  ក់ កា រខូចតំរង់  ម ហើយ

កា រកា ត់អវៈយវៈខា ងក  ម។ កា រអង្ក តមួយនមនុស ពញ

វ័យចំនួន៤៥០០នា ក់រវា ងច   ះឆា  ំ១៩៩២ ហើយនិង១៩៩៤

 ក្ន ុងរដ្ឋ សហព័ន្ធ ន  ទសម៉ក ូណសៀ បា នរកឃើញថា 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មា នចំនួន១២%គឺមា នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម១១៩។ កា ររីកសា យ

ភា យនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មគឺ  ូវបា នគប៉ា ន់  មា ណថា  មា ន

១៣.៥%  ក្ន ុង  ទសតងហា្គ   ហើយ ២៨.១%  ក្ន ុង

 ទសណរូ  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៤១២០។ ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មគឺ

ជា ជម្ង ដឺលកើនទ ើងលឿនបំផុត  ក្ន ងុ  ជំុ  ះសូ៊លម័ន១២១។ 

ជម្ង ឺដលអា ចធ្វ ើ  យសា  ប់ដលទា ក់ទង  នឹងរបា យនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស

 ពលដលសា រៈសំខា ន់នជម្ង មិឺនឆ្ល ង  ក្ន ងុបណា្ដ   ទស

កំពុងអភិវឌ ន៏គឺកំពុងតកើនទ ើងយា៉ ងច  ស់ ភស្ត ុតា ងតិច

តួចដលអា ចរកបា ន  លើជម្ង ឺដលអា ចធ្វ ើ  យសា  ប់ដល

ទា ក់ទង  នឹងរបា យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស។ 

 កា រនះភា គ  ើនគផ្អ ក  លើទន្ន ន័យនកា រសា  ប់ស្ត ីអំពី

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលបា នមកពី  ព័ទ្ធ ស្ថ ិតិសុខភា ពថា  ក់ជា តិ កា រ

អង្ក តផ្អ កលើ  ូសា រឬក៏ករណីសិក  ជា  ើន។ 

ភស្ត ុតា ងខ្ល ះបងា  ញថា  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគឺកំពុងតកើនទ ើង  

ក្ន ុងតំបន់ជនបទ  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏។  

ក្ន ុងករណីខ្ល ះទៀត កា រកើនទ ើងនះហា ក់បីដូចជា មា នភា ព

ឆា ប់រហ័សជា ង  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង។ ក្ន ុងចំ  មមនុស

ពញវ័យ ២០-៦៥ ឆា  ំ  ក្ន ុងទីក ុងទ ូសូ៊ន  ទសហ្វ ៊ីលីពីន 

កា ររីករា លដា លនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ូវបា នគរកឃើញមា ន

ចំនួន៥.១%  ក្ន ុងឆា  ំ២០០០។  កា រនះបងា  ញនូវកា រកើន

ទ ើងមួយនចំនួនជិត ៥៥% ដលបា នមក  ពលដលកា រ

រីកសា យភា យនអា    ជា ជន  ដៀងគា  នះមួយ គឺ  ូវ

បា នគប៉ា ន់  មា ណថា មា នចំនួន៣.៣%  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨២។ 

លើសពីនះ  ទៀត កា រសិក   ក្ន ុងឆា  ំ២០០០ បា នរា យ

កា រណ៏ថា កា ររីកសា យភា យនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មគឺ  ដៀងគា  

 ក្ន ុងតំបន់ជនបទហើយនិងទីក ុង។ បើធ្វ ើកា រ  ៀបធៀប 

តំបន់ទីក ុង  ូវបា នគរា យកា រណ៏ថា  មា នកំរិតនកា ររីក

សា យភា យចំនួន៣ដង ខ្ព ស់ជា ង  ក្ន ុងតំបន់ជនបទ  ក្ន ុង

ឆា  ំ១៩៨២១២២។  កា រនះបងា  ញ  យឃើញថា ជម្ង ឺទឹក

 មផ្អ មគឺកំពុងតកើនទ ើងយ៉ា ងឆា ប់រហ័ស  ក្ន ងុទីជនបទ

ជា ងតំបន់ទីក ុងន  ទសហ្វ ៊ីលីពីន។ កា ររីកសា យភា យន

ជម្ង ទឹឺក  មផ្អ ម  ក្ន ងុតំបន់ជនបទន  ទសកម្ព ជុា  វូបា ន

គរកឃើញផងដរថា មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងកា ររពឹងទុកពីដំបូង។ 

កា រសិក   ូវបា នគអង្ក តភូមិជនបទ២  ក្ន ុងខត្ត សៀម

រា ប ដលលក្ខ ខណ សដ្ឋ កិច្ច ជា ទូ  គឺក ហើយភូមិ២ទៀត

 ក្ន ងុខត្ត កំពង់ចា មដលលក្ខ ខណ សដ្ឋ កិច្ច គឺ  សើរ។ ផ្អ ក

 លើលទ្ធ ផលនកា រអង្ក តទា ំងពីរនះ ដល  ូវបា នគធ្វ ើ

ទ ើងអំទ ុងខមករា  ហើយនិងមិថុនា ឆា  ំ២០០៤ កា ររីកសា យ

ភា យនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ូវបា នគគណនា ថា  មា នចំនួន

៥%  ក្ន ុងខត្ត សៀមរា ប ហើយ ១១%  ក្ន ុងខត្ត 

កំពង់ចា ម១២៣។ ពិកា រភា ព  ក្ន ុង  ជំុ  ះសូ៊លម័ន ហា ក់

បីដូចជា  វូបា ន  មូលផ្ត ុយ៉ំា ង  ើន  ក្ន ងុសហគមន៏ជនបទ

ដល  មា ណ ៩០% ន  ជា ជនទា ំង  ះមា នពិកា រភា ព

ដលរស់  ក្ន ងុតំបន់ជនបទ  ក្ន ងុឆា  ១ំ៩៩១-១៩៩២។ កា រ

អង្ក តជា បន្ត បនា  ប់ចា ប់ពីឆា  ំ១៩៩៩ បា នកត់សំគា ល់ឃើញ

ថា  របា យនពិកា រភា ពមា នភា ពខុសគា  ក្ន ុងចំ  មខត្ត មួយ

ចំនួន-ដលចា ប់ពី ៥.៦%  ក្ន ុង  ះដា ច់  យា លមួយ 

រនណល-ប៊ទ ូណា   ១.៩%  ក្ន ុងទីក ុងហ៊ននៀរា 

ដលជា រា ជធា នីន  ទស១២៤។ 

ភស្ត ុតា ងខ្ល ះដលបា នមកពី  ទសចិនបងា  ញ  យឃើញ

ថា  ភា ពទា ក់ទងមួយរវា ងជម្ង ឺដលអា ចបង្ក  យមា នកា រ

សា  ប់ផ្អ ក  លើជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ហើយនិងសូចនា ករជា  ើនន

ភា ពក ីក ។ លទ្ធ ផលនកា រអង្ក ត  ូវបា នគធ្វ ើទ ើង  

 ុកចំនួន៦  ក្ន ុងខត្ត គួយចូវ ហើយនិងសា ងសីុ បងា  ញ

 យឃើញថា  ក្ន ុងខត្ត ដ៏ក ីក ទា ំងពីរនះន  ទសចិន 

៣៥.១% ន  ូសា រ  ូវបា នគរា យកា រណ៏ថា  មា នសមា ជិក

មួយរូប  ូវបា នគធ្វ ើ  គវិច្ឆ ័យថា មា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមួយ។  

ក្ន ុងចំនួន  ជា ជនដល  ូវបា នគសិក  មន  ូសា រមួយ

ដលមា នសមា ជិកមា  ក់ដល  ូវបា នគធ្វ ើ  គវិច្ឆ ័យថា  មា ន

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង វា ទំនងជា មិនសូវមា នកា រអប់រខ្ព ស់ជា ងម  ូសា រ

ដលគា  នសមា ជិកមួយដល  ូវបា នគធ្វ ើ  គវិច្ឆ ័យថា  មា ន

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង១២៥។  ក្ន ុង  ទសឥណា   កា ររីកសា យភា យន

មហា រីកមា ត់ស ូន  ូវបា នគរកឃើញថា  មា នកំរិតខ្ព ស់  

ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីក ីក  ហើយនិង  ្ត ី  ទីជនបទជា ង  ្ត ី

ដលជា អ្ន កមា នហើយរស់  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង១២៦។ 

កា រសិក  មួយ  ូវបា ន ពិនិត  លើកា រប៉ះពា ល់នកតា  
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សដ្ឋ កិច្ច ទា ំងទ  យស្ត ីអំពីសា  នភា ពនមុខងា រធា  ក់ចុះចា ប់ពី

ឆា  ំ១៩៩៧  ឆា  ំ២០០០ ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជនចិនដល

មា នអា យុ៥៥ឆា  ំទ ើង  ។ កា រសិក  ដល  ើទន្ន ន័យចញ

ពីកា រអង្ក តតំណា ង  យថា  ក់ជា តិមួយ បា នរកឃើញកា រ

ធា  ក់ចុះនសា  នភា ពមុខងា រ បើនិយា យអំពីកា រកំណត់  

ក្ន ុងសកម្ម ភា ពនកា ររស់   ចា ំថ្ង (ADL)  យកា រវា យ

តំលសមត្ថ ភា ពរបស់បុគ្គ ល  នឹងកា រងូតទឹក កា រហូបចុក 

កា រស្ល ៀកពា ក់និងកា រសំអា តរា ងកា យ កា របំលា ស់ទី កា រ

ដើរឆ្ល ងកា ត់បន្ទ ប់តូច ហើយនិងកា រចូលបង្គ ន់។ កា រវា ស់វង

ជាលើកទី២នៃការចល័តហើយនិងសកម្មភាពដែលជួយដល់

កា ររស់   ចា ំថ្ង (IADL) បា នវា យតំលសមត្ថ ភា ពរបស់

បុគ្គ លមា  ក់ក្ន ុងកា រទិញ ដា ំស្ល   ើបា ្រ ស់មធ  បា យធ្វ ើដំណើរ

សា ធា រណៈ ចា ត់ចងថវិកា  ហើយនិង  ើ   ស់ទូរស័ព្ទ ។  

កា រពិនិត  លើអា យុ និងភទ ក ុមមនុស ស្ថ ិត  ក្ន ុង

របា យ   ក់ចំណូលទា បបំផុតទីបី  ូវបា នគរា យកា រណ៏ថា 

 ឈមមុខនឹងហា និភ័យដ៏ធំបំផុត ចំ  ះសកម្ម ភា ពដល

ជួយដល់កា ររស់   ចា ំថ្ង  (IADL) ហើយធា  ក់ចុះ  ក្ន ុង

សា  នភា ពនមុខងា រ។  ដៀងគា  នះដរ កំរិតនសម្ព ទ្ធ ផល

នកា រអប់ររបស់មនុស មា  ក់ ហើយនិងលំ  សា  នទីជនបទ

 ូវបា នគរកឃើញថា  មា នកា រជា ប់ទា ក់ទងផ្ទ ុយពីគា  យា៉ ង

ខា  ំង  នឹងកា រកើនទ ើងមួយ  ក្ន ុងហា និភ័យនសកម្ម ភា ព

ដលជួយដល់កា ររស់   ចា ំថ្ង ១២៧។ 

អសមភា ព  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ពចំ  ះកា រថទា ំសុខភា ពសំរា ប់អសមភា ព  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ពចំ  ះកា រថទា ំសុខភា ពសំរា ប់

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

បណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៏បា នបងា  ញនូវអន្ត រគមន៏ដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ព

ដើម ី  ះ   យនូវបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលមា ន។  ទស

អូ  ្ត ាលី កា ណា ដា  ជបុ៉ន ចក ភពអង់គ្ល ស ហើយនិង

សហរដ្ឋ អា មរិចបា នបន្ថ យបន្ទ កុនជម្ង មិឺនឆ្ល ងយ៉ា ងធំក្ន ងុរយៈ

ពលជា ង៣ទសវត ។  ក្ន ុង  ទសទា ំងនះ អា   សា  ប់

ដលបណា្ដ  លមកពីជម្ង ឺបះដូងបា នធា  ក់ចុះយា៉ ងខា  ំងដល

មា នចំនួន៧០%  ក្ន ុងអំទ ុងពលនះ១២៨។ បុ៉ន្ត  មរណភា ព

ដលបណា្ដ  លមកពីជម្ង ឺបះដូង និងមហា រីកសួតកើតទ ើង

ក្ន ុងដំណា ក់កា លដំបូងបើ  ៀបធៀប  លើមធ មភា គ  

ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ គឺមា នចំនួន  ើនជា ង  ក្ន ុង

 ទសអភិវឌ ន៏ ពី   ះតកា រព  បា លដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ព

គឺពំុទា ន់មា នលក្ខ ណៈទូលំទូលា យ ហើយកា រកា រពា រពំុទា ន់

 ូវបា នគផ្ត ល់ជា អា ទិភា ព។ អ្ន កជម្ង ឺមហា រីក  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៏ទំ  រនឹងស្វ ងរកកា រថទា ពីំសវា  សុខ

ភា ព  ពលដលពូកគមិនអា ចព  បា លបា នមា នត២០%

នអ្ន កជម្ង ឺបុ៉   ះ  ូវបា នគវិនិច្ឆ យរក  ក្ន ុងដំណា ក់កា ល

ដំបូង។  កា រនះវា ផ្ទ ុយពី  ទសអភិវឌ ន៏ដល៨០%ន

អ្ន កជម្ង ឺមហា រីកសុដន់ មា ត់ស ូន ហើយនិងមា ត់គឺ  ូវបា ន

គវិនិច្ឆ យរក  ក្ន ុងដំណា ក់ដំបូង។ អ្ន កជម្ង ឺមហា រីកហ្វ ៊ីលីពីន

ភា គ  ើនស្វ ងរកកា រថទា សុំខភា ព  ពលដលគមា ន  គ

ស    ឬក៏ជជម្ង ឺស្ថ ិតក្ន ុងដំណា ក់កា លធ្ង ន់ធ្ង រ  ហើយ។  

ក្ន ុងចំ  មអ្ន កដល  ូវបា នធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យថ្ម ីៗថា  មា ន  គ

មហា រីក  ះ, ១នា ក់  ក្ន ុងចំ  មពួកគ ២នា ក់ នឹង

សា  ប់  ក្ន ុងឆា  ំ  ះ១២៩។ កា របា៉ ន់  មា ណ  ក្ន ុង  ទស

តុង ្គ   បងា  ញថា  អ   ទូ  នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មដលមិន

 ូវបា នធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យមា នចំនួនស្ម ើនឹង ១៣%១៣០។  យ

ផ្អ ក  លើភ័ស្ត ុតា ង ដលទទួលបា នពីតំបន់ជនបទ  ក្ន ុង

 ទសវៀតណា ម មនុស មួយចំនួនតូចដលមា នជម្ង ឺលើស

ឈា មទទួលបា ននូវកា រព  បា លល  ឹម  ូវ១៣១។  ក្ន ុងចំ

 មអ្ន កដល  ូវបា នរកឃើញថា  មា នជម្ង ឺលើសឈា ម 

និងដលបា នយល់ដឹងអំពីសា  នភា ពរបស់ខ្ល ួន  ះ មា នត 

៣.៥% នបុរស និង ២.៩% ន ្ត  ីបុ៉   ះដលកំពុង  ូវ

បា នព  បា ល។ កា រសិក  អំពីជម្ង ឺមហា រីក  ះ  ក្ន ុងមន្ទ ីរ

ពទ ចំនួនពីរ  ក្ន ងុទីក ងុនា  ទសម៉ា ឡសីុបា នកត់សមា្គ  ល់

ឃើញថា  ្ត  ីដលបា នបងា  ញខ្ល ួន  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ ផ្ត ល់នូវ

កា រថទា ំដល់ក ុមមនុស មា នចំណូលទា ប  ះ  ឈមមុខ

 ើនជា ង  នឹងកា រមា នដំុមហា រីកធំ  ក្ន ងុដំណា ក់កា លចុង

ក  យជា ង ្ត  ីដលបា នបងា  ញខ្ល ួន  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ ផ្ត ល់នូវ

កា រថទា ំ  ក្ន ុងតំបន់ដលមា នជា ង។  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ ទី

មួយ ៥០%-៦០% នអ្ន កជម្ង ឺមហា រីក  ះ ដល  ូវបា នធ្វ ើ

 គវិនិច្ឆ ័យថ្ម ីៗ បា នស្ថ ិត  ក្ន ុងដំណា ក់ទី ៣ ឬដំណា ក់ទី ៤

ធៀបជា មួយនឹងមន្ទ ីរពទ ទីពីរ ដលមា នត ៣០%-៤០% 

តបុ៉   ះ១៣២ ។

តា មកា រពិត អសមធម៌  ក្ន ងុលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវកា របងា្ក  រ,

កា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ, កា រថទា ំ និងកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគឺជា 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កតា  មួយ  ក្ន ុងចំ  មកតា  នា នា  ដលនា ំ  យមា ននូវ

កា ររា លដា ល  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសទា ំង  ះ។  ជា រា  ្ត 

ដលមា នជីវភា ពធូរធា រ ងា យនឹងមា នលទ្ធ ភា ពរកបា ននូវ

សវា បងា្ក  រ និងសវា ព  បា លដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពឆា ប់រហ័ស

ជា ង  ជា រា ្ត  ដលក ីក ។  ក្ន ុងពលដលកា ររា លដា ល

នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមា នកា រកើនឡើង  ះ បុគ្គ លដលមា នជីវភា ព

ធូរធា រធ្វ ើកា រផា  ស់ប្ត ូរនូវទមា  ប់រស់  គ ដើម ីកា ត់បន្ថ យនូវ

កា រ  ឈមមុខរបស់គ  នឹងកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

ដលជា នា ំ  យ   វ៉ា ឡង់ស៍នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមា នកំរិតទា ប  

ក្ន ុងសហគមន៍នះ។  ក្ន ុងពលជា មួយគា  នះដរ ពួកគ

ងា យនឹងមា នលលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវកា រព  បា លដលគុណ

ភា ពខ្ព ស់ជា ងស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដលបង្ក ើននូវអ   រួចផុត

ពីកា រសា  ប់។ ផ្ទ ុយមកវិញ  ជា រា ្ត  ដឡក ីក  ើនតខ្វ ះ

លទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវពត៌មា នសុខភា ព និងវិធា នកា របងា្ក  រ

ដទទៀត ដលកា ត់បន្ថ យនូវកា រ  ឈមមុខ  នឹងកតា  

ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ ម ៉ ងទៀត  ួសា រ និងសហគមន៍

ក កី  ជា រឿយៗខ្វ ះលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវសវា ថទា សុំខភា ព

ដលមា នគុណភា ពជា ងអ្ន កដលមា នជីវភា ពធូរធា រ។  កា រ

បបនះបង្ក ើននូវឱកា សដលជម្ង ឺមិនឆ្ល ង នឹង  ូវបា នគធ្វ ើ

 គវិនិច្ឆ ័យ  ក្ន ុងដំណា ក់កា លដំបូង ហើយនិង  ូវបា ន

ព  បា ល  ឹម  ូវ ។ 

អសមធម៌  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវកា របងា្ក  រ, កា រធ្វ ើ  គ

វិនិច្ឆ ័យ និងកា រព បា លស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងអា ចកើតឡើង

ចញពីឧបស័គ្គ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងមិនមនហិរញ្ញ វត្ថ ុ។  យឡក

ពីគា   និងរួមជា មួយគា   ឧបស័គ្គ ទា ំងនះ អា ចពន  រពល ឬ

រា រា ំងអ្ន កក ីក មិន  យទទួលបា ននូវសវា ថទា ំសុខភា ព ។ 

ឧបសគ្គ ទា ំងនះ - ផ្ន កភូមិសា  ្ត , សដ្ឋ កិច្ច , ពត៌មា ន និង

ចំណះដឹង, និងសង្គ មវប ធម៌ -  ូវបា នពិចា រណា  ខា ង

ក  មនះ។

តា រា ង ៦: ចំណកនកា រចំណា យផ្ន កសុខភា ពសា ធា រណៈ តា រា ង ៦: ចំណកនកា រចំណា យផ្ន កសុខភា ពសា ធា រណៈ 

ដល  ូវបា នទទួល  យក ុមដលមា នចំណូលទា បបំផុត ដល  ូវបា នទទួល  យក ុមដលមា នចំណូលទា បបំផុត 

និងខ្ព ស់បំផុត (%)និងខ្ព ស់បំផុត (%)

 ទស ទស ក ុមដលក ីក បំផុតក ុមដលក ីក បំផុត ក ុមដលមា នបំផុតក ុមដលមា នបំផុត

មា៉ ឡសីុ, ១៩៨៩ ២៩ ១១

វៀតណា ម, ១៩៩២ ១២ ២៩

 ភពៈ Hsiao និង Liu in Evans និងអ្ន កដទទៀត, eds. ២០០១

ឧបសគ្គ ផ្ន កភូមិសា ្ត  

កា រមា នសវា សុខភា ពពឹងអា  ័យ  លើភា ព  ប់   ន់ និង

កា របងចក  ឹម  ូវនូវធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ។  ក្ន ុង  ទស

កំពុងអភិវឌ ន៍អ្ន កក ីក បំផុតចំនួន ២០% ន  ជា ជនសរុប 

តា មធម្ម តា ទទួលបា នតិចជា ង ២០% នអត្ថ   ជន៍ពីកា រ

ចំណា យផ្ន កសុខភា ពសា ធា រណៈ (តា រា ង ៦)។១៣៣  ួសា រ

ដលមា នជីវភា ពធូរធា រងា យទទួលបា ននូវឧបត្ថ ម្ភ ធនពីរដា  -

ភិបា លស   ប់កា ថទា ំសុខភា ព។ អញ្ច ឹងហើយ, ឧបត្ថ ម្ភ ធន

ទា ំងនះ ជា រឿយៗ  ូវបា នបងចកស   ប់កា រឧបត្ថ ម្ភ គា ំ  

ដល់សវា ព  បា ល  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ  ក្ន ុងទីក ុង  យទុក

 យសវា ថទា ំសុខភា ពបឋម និងអន្ត រា គមន៍ផ្ន កសុខភា ព

ដទទៀតស   ប់អ្ន កក ីក   ូវបា នផ្ត ល់មូលនិធិមិន  ប់

  ន់។

នះគឺជា ប   ជា ក់លា ក់ស   ប់់អ្ន កក ីក  ដលជា រឿយៗ

 មូលផ្ត ុរំស់  ក្ន ងុតំបន់ជនបទ។ ឧទា ហរណ៍,  ក្ន ងុ  ទស

វ៉ា  ទុយ (Vanuatu) ថវិកា សុខា ភិបា លឆា  ំ ១៩៩៦ ស្ទ ើរ

តបីភា គបួន  ូវបា នបងចកស   ប់សវា ទីក ុង ជា ជា ង

ស   ប់សវា ជនបទ។ ជា លទ្ធ ផល មា នត ២០% បុ៉   ះ

នចំនួន  ជា រា  ្ត សរុបដលទទួលបា ននូវអត្ថ   ជន៍ពី

កា រចំណា យសា ធា រណៈ  លើសវា សុខភា ព១៣៤។  ក្ន ុង

 ទសកម្ព ុជា  ១៣% នបុគ្គ លិករដ្ឋ  ូវបា នព   យ  តា ម

តំបន់ជនបទ  ះបីជា ពួកគ  ូវបំរីដល់  ជា រា  ្ត កម្ព ុជា 

ចំនួន ៨៥% ក៏  យ១៣៥។  ជា រា ្ត   ដលរស់  ក្ន ុង

តំបន់ជនបទន  ទសមុ៉ង ្គ  លី  ើ   ស់មូលដា  នសុខា 

ភិបា លតិចជា ងពា ក់កណា្ដ  លនកា រ  ើ   ស់  យ  ជា រា ្ត  

ដលរស់  ក្ន ុងទីក ុង១៣៦។ ហតុផលមួយផ្ន ក អា ចមកពី

សមា មា  ទា បរវា ង  ូពទ  និងគិលា នុប ដា  ក ធៀបជា មួយ

នឹងចំនួន  ជា រា ស្ត ្រ ក្ន ុងឆា  ំ ២០០២ ដលមា ន ១:២០៦ និង 

១:៣៩៣,  ក្ន ុង  ទសអូ៊ឡា នបា តា មា នចំនួន ១:៧៩៤ និង

 ១:៥០២,  ក្ន ុងហ  វវា ៉ ន។១៣៧

 យសា រកា រ  បដណ្ដ ប់មិន   ន់នសវា   ក្ន ុងតំបន់ដល

មា ន  ជា រា  ្ត ក ីក រស់   ះ  ក្ន ុងពលដលអ្ន កក ីក 

ធា  ក់ខ្ល ួនឈឺ ពួកគ  ូវតធ្វ ើដំណើររយៈពលយូរជា ង និង



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 35

ក្ន ុងចំងា យឆា  យជា ងអ្ន កដលមិនក ីក  ដើម ី  កា ន់មូល

ដា  នសុខា ភិបា ល ដលបង្ក ើននូវកា រចំណា យទូ  ក្ន ុងកា រ

ស្វ ងរកកា រថទា ១ំ៣៨។  នះអា ចជា ឧបសគ្គ ជា ក់លា ក់ស   ប់

កា របងា្ក  រ និងកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង  ទសកំពុង

អភិវឌ ន៍  យហតុថា  កា រ  បដណ្ដ ប់នូវវិធា នកា រដល

មា ន  សិទ្ធ ភា ពស   ប់កា របងា្ក  រ និងកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

 មា នកំរិតទា ប  ឡើយ១៣៩។ ជា ទូ  អន្ត រា គមន៍ដល

មា នទូ  ក្ន ុងចំ  ម  ជា រា  ្ត មា នចំនួនតិចតួចស   ប់

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង១៤០។ ឧទា ហរណ៍ៈ កា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដល

 ូវបា នឧបត្ថ ម្ភ ធន  យរដ្ឋ  ក្ន ុង  ទសឥណា   ភា គ

 ើន  មូលផ្ត ុំត  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង។ មូលដា  នសុខា ភិបា ល

ស   ប់កា រថទា ំជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ួច   វ និងរយៈពលយូរមា ន

មិន  ប់   ន់  ក្ន ុងមូលដា  នថទា ំសុខភា ពបឋម និង  

ក្ន ុងមូលដា  នថទា ំសុខភា ពកំរិតមធ ម  ក្ន ុងទី  ជំុជន និង 

ទីក ុងតូចៗ  ១៤១។

 ះបីជា  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុងក៏  យ, អ្ន កក ីក  ឬក ុមដល

 ូវបា នបដិសធន៍  យសង្គ ម អា ច  ឈមមុខ  នឹង

ឧបស័គ្គ  ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់សវា ។ កា រសិក  ដលធ្វ ើកា រ

វិភា គអំពីកា រ    ួលនលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា ថទា ំសុខ

ភា ពស   ប់អ្ន កជម្ង ឺក្ន ុង និងអ្ន កជម្ង ឺក    ក្ន ុងតំបន់

ទីក ុង ន  ទសចិន  ច   ះឆា  ំ ១៩៩២ និង១៩៩៨ 

បា នរា យកា រណ៍អំពីកំណើនអសមធម៌  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ព  ើ

  ស់សវា ថទា ំសុខភា ព។  ះបីជា ជម្ង ឺដល  ូវបា នរា យ

កា រណ៍  យអ្ន កជម្ង ឺផា  ល់  ក្ន ុងរយៈពល ២សបា  ហ៍មុន

កា រអង្ក តក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៨ បា នបងា  ញអំពីភា ពខុសគា  តិចតួច

ក៏  យ  ះ មនុស ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងក ុមដលមា នចំណូល

ទា បបំផុតអា ចមា នលទ្ធ ភា ព  កា ន់មូលដា  នថទា ំសុខភា ព

តិចជា ងមនុស ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងក ុមដលមា នចំណូលខ្ព ស់

បំផុត។  ក្ន ុងចំ  មអ្ន កឆ្ល ើយសំនួរ ដលបា នរា យកា រណ៍

អំពីកា រលំបា ក  ក្ន ុងកា រស្វ ងរកសវា សុខភា ព  ះ, ចំណូល

ទា ប  ូវបា នគរកឃើញថា  អា ចមា នកា រលំបា កផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ

 ើនជា ង ដល  ូវបា នគរា យកា រណ៍ថា   ជា ឧបស័គ្គ ដ៏ចំបង

 ក្ន ុងកា រស្វ ះស្វ ងរកកា រថទា ំពីសំណា ក់វជ្ជ បណ ិត។ កា រ

សិក  ក៏បា នធ្វ ើកា ររា យកា យណ៍ផងដរថា   ក្ន ុងចំ  ម

អ្ន កឆ្ល ើយសំនួរ ដល  ូវបា នបញ្ជ ូន  កា ន់សវា មន្ទ ីរពទ

 យអ្ន កផ្ត ល់សវា  ះ ៤៤% នអ្ន កឆ្ល ើយសំនួរដលស្ថ ិត

 ក្ន ុងក ុមដលមា នចំណូលទា បបុះផុត មិនបា នទទួល

សវា ស   កពទ ទ  ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៩៨ ធៀបជា មួយនឹង 

២៣%  ក្ន ុងក ុមដលមា នចំណូលខ្ព ស់បំផុត។  ក្ន ុង

ពលពន ល់អំពីហតុផលដលពួកគមិន  មន្ទ ីរពទ   

ពល  ូវបា នបញ្ជ ូន  យអ្ន កផ្ត ល់សវា  ះ ៦៥% នអ្ន ក

ឆ្ល ើយសំនួរបា នកត់សមា្គ  ល់អំពីកា រលំបា កផ្ន កហិញ្ញ វត្ថ ុថា  ជា 

ឧបស័គ្គ ដ៏ចំបង។ សមា មា  នះ បា នកើនឡើងដល់ ៨៦%

នអ្ន កដលស្ថ ិត  ក្ន ុងក ុមដលមា នចំណូលទា បបំផុត១៤២។

និនា  កា រទា ំងនះ បា នបង្ក  យមា ននូវផលវិបា កដ៏ធំ  ក្ន ុង

កា រស្វ ះស្វ ងរកកា រថទា ំសុខភា ពស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  យ

សា រកណើនបន្ទ ុក  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង  ក្ន ុង  ទសចិន ។

ឧបស័គ្គ ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច 

កា រចំណា យ  ក្ន ុងកា រស្វ ងរកកា រថទា ំសុខភា ព អា ច  ូវ

បា នលំអិត  ជា ចំណា យផា  ល់ (ឧ. ថ្ល សវា  និងឱសថ) 

ចំណា យមិនផា  ល់ (ឧ. កា រធ្វ ើដំណើរ និងចំណីអា ហា រ) និង

កា របា ត់បង់ឱកា ស (ឧ.ពលវលា ឈប់ស   កពីកា រងា រ) ។

 ក្ន ុងពលដលមា នសវា សុខភា ព  ះ ចំណា យទា ំងអស់

នះអា ចពន  រ ឬរា រា ំងអ្ន កក ីក ជា  ើន  ក្ន ុងកា រស្វ ះស្វ ង

រកកា រថទា ំសុខភា ព  យបា ន  ឹម  ូវ។  ះបីជា ចំណា យ

ផា  ល់ និងមិនផា  ល់ស   ប់កា រស្វ ងរកកា រថទា ំស   ប់អ្ន ក

ក ីក  អា ចមា នតំលទា បជា ងស   ប់អ្ន កមិនក ក៏  យ  ះ 

ចំណា យទា ំងនះ ដលជា ចំណកនកា រចំណា យមិនមន

ស   ប់ចំណីអា ហា រ មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងស   ប់  ួសា រក ីក  

បើធៀបជា មួយនឹង  សួា រមិនក កី ។ ចំណា យឱកា សស   ប់

កា រស្វ ងរកកា រថទា ំ ក៏ដូចគា  ផងដរ មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ង 

ស   ប់  ួសា រក ីក  បើធៀបជា មួយនឹង  ួសា រមិនក ីក ។

 ួសា រក ីក  តា មធម្ម តា រកចំណូល  យសា រកមា  ំងពលកម្ម 

របស់សមា ជិក  ួសា ររបស់គ។ រា ល់កា រកា ត់បន្ថ យនកមា  ំង

ពលកម្ម  ឬកា រថយចុះនផលិតភា ពពលកម្ម  យសា ររយៈ

ពលនជម្ង ឺ  ះ នា ំ  យមា នកា រចុះថយចំណូល  យ

ផា  ល់។  កា រនះ មា នភា ពពិត   កដណា ស់  ក្ន ុងពល

ដលម  ួសា រធា  ក់ខ្ល ួនឈឺ។   ក់តិចតួច និងកង្វ ះខា ត

ទូ  នកា រធា នា រ៉ា ប់រងសុខភា ពកា ន់តរា រា ំងបន្ថ មទៀតដល់
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

លទ្ធ ភា ពរបស់  សួា រក កី  ក្ន ងុកា រឆ្ល ើយតប  នឹងចំណា យ

ផា  ល់ និងមិនផា  ល់ស   ប់ស្វ ងរកកា រថទា ំ និងងា យធ្វ ើ

 យផលប៉ះពា ល់របស់ចំណា យឱកា ស  យសា រជម្ង ឺកា ន់

តមា នភា ពធំឡើង ។ 

កា រសិក   ក្ន ុង  ទសជា  ើនក្ន ុងតំបន់ បា នបងា  ញអំពី

ភា ពធំសម ើមនចំណា យទា ំងនះ ស   ប់  ួសា រក ីក ។ 

 ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៨ ថ្ល សវា ជា មធ មស   ប់កា រចូលស   ក

ពទ ម្ត ង  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ រដ្ឋ ន  ទសវៀតណា ម  ូវបា ន

គបា៉ ន់  មា ណមា នតម្ល ស្ម ើនឹង ៤៥% នកា រចំណា យជា 

មធ មមិនមនចំណីអា ហា រស   ប់ក មុដលក កី បំផុត ធៀប

ជា មួយនឹង ៤% ស   ប់ក ុមអ្ន កមា នបំផុត១៤៣។  ក្ន ុង

 ទសមុ៉ង ្គ  លី កា របា៉ ន់  មា ណ  ក្ន ុងកា រអង្ក តកំរិត

ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៨ បា នបងា  ញថា   ួសា រក ីក បា នចំណា យ 

៣% និង  ួសា រមិនក ីក បា នចំណា យ ២% នចំណូល

រៀងៗខ្ល ួនរបស់គ ស   ប់ថ្ល វជ្ជ សា  ្ត  និងថ្ល ឱសថ១៤៤។

 ក្ន ងុពលដលកា រសិក  ទា ងំនះ ពិពណ៌នា អំពីកា រចំណា យ

 លើកា រស្វ ងរកកា រថទា សុំខភា ពជា ទូ   ះ ដូចនះ វា មិន

និយា យជា ក់លា ក់អំពីកា រស្វ ងរកកា រថទា ំស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ទ។ កា រសិក  ទា ំងនះផ្ត ល់នូវសូចនា ករមួយចំនួនថា  តើ

កា រចំណា យលុយកា ក់ស   ប់កា រស្វ ងរកនូវកា រថទា ំ អា ច

កា ត់បន្ថ យនូវលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា សុខភា ពយ៉ា ងដូចម្ត ច

ខ្ល ះស   ប់  ួសា រក ីក ។ ផលវិបា លនកា រចំណា យទា ំងនះ

 ូវបា នបងា  ញ  យកា រសិក  ករណី  ក្ន ុងតំបន់ជនបទ 

ក ីក ចំនួនបី  ក្ន ុង  ទសចិន ដលបា នរកឃើញថា  កា រ

លំបា កផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ បុា នរា រា ងំកសិករដលមា នជម្ង ចំឺនួន ៤១%

មិន  យគស្វ ះស្វ ងរកកា រព  បា លផ្ន កវជ្ជ សា ្ត  ១៤៥។ 

កា រចំណា យផា  ល់ស   ប់កា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងងា យនឹង

មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងកា រចំណា យស   ប់ជម្ង ឆឺ្ល ង, ប   មា តុភា ព

និងប    ក្ន ុង និងក  យពលស   លកូន  យសា រ

តម្ល ឱសថមា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងតម្ល ឱសថស   ប់ជម្ង ដឺទទៀត។

ម ៉ ងទៀត, កា រព  បា ល និងកា រថទា ំ ជា រឿយៗ  ូវបា ន

ផ្ត ល់  យ  ក្ន ុងរយៈពលវង (ជា រឿយៗ អស់មួយជីវិត

ដល  សល់របស់អ្ន កជម្ង ឺ)។ ឧទា ហរណ៍ៈ កា រសិក   ក្ន ុង

 ទសចិន បា នកត់សមា្គ  ល់ថា  តម្ល ស   ប់របបដូស  ចា ំ

សបា  ហ៍នថា  ំ simvastatina (ឱសថស   ប់ជំងឺសរសឈា ម

បះដូង) មា នចំនួនស្ម ើនឹង ៥០.១ (គិតជា គីឡូក  មន

កសិផល  កបំផុត) ធៀបជា មួយនឹងថា  ំអា ស្ព ីរីនដលមា ន

តម្ល  ១.៥ ១៤៦។ គណៈកម្ម កា រស្ត ីអំពីសិទ្ធ ិ  ព សម ត្ត ិប   , 

កា រច្ន  ឌិតថ្ម ី និងសុខភា ពសា ធា រណៈ បា នរា យកា រអំពី

គមា  តរវា ងតម្ល  និងកា រមា នឱសថស   ប់ព  បា លជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ងធៀបជា មួយនឹងត  វូកា រនូវឱសថទា ងំនះ  ក្ន ងុ  ទស

កំពុងអភិវឌ ន៍១៤៧។

 សិនបើ កា រព  បា ល និងកា រថទា ំជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមា នត  

ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ ក្ន ុងទីក ុងតបុ៉   ះ ចំណា យមិនផា  ល់ស   ប់

កា រស្វ ងរកកា រថទា ំជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ក៏អា ចមា នកំរិតខ្ព ស់ផងដរ

ជា ងកា រចំណា យមិនផា  ល់ស   ប់ជម្ង ឺដទទៀត។  ក្ន ុង

ឆណន  ទសឥណា   ចំណា យមធ មស   ប់កា រព  បា ល

ជម្ង ឺទឹកនា មផ្អ ម  ភទ ១  ូវបា នគរា យកា រណ៍ថា  មា ន

តម្ល ស្ម ើនឹង ១៣,៨៩០រូពី (  ហលជា  $១៣០) ក្ន ុងមួយឆា  ំ។

តួលខនះ  ូវបា នប៉ា ន់  មា ណថា ស្ម ើនឹង ២២% ន

ចំណូលមធ ម  ចា ឆំា  រំបស់  សួា រ  ក្ន ងុចំណា មក មុមនុស

ដល  ូវបា នសិក  ។ ស   ប់ក ុមដលមា នចំណូល  ួសា រ

ខ្ព ស់ (  ហលជា  ១២០,០០០រូពីក្ន ុង ១ឆា  ំ) កា រចំណា យ

ស   ប់កា រព  បា លមា នតម្ល ស្ម ើនឹង ១២% នចំណូល

 ួសា រ  ចា ំឆា  ំ។ តួលខនះកើនឡើងដល់ ៥៩% ស   ប់

ក ុមដលមា នចំណូលទា បក្ន ុង  ួសា រ (តិចជា ង ១៨,០០០រូពី

ក្ន ុងមួយឆា  ំ)១៤៨។ កា រសិក   ក្ន ុងខត្ត បា វីន  ទសវៀត

ណា ម បា នប៉ា ន់  មា ណថា កា រចំណា យសរុបជា មធ ម

ស   ប់កា រព  បា លរបួសមា នចំនួនស្ម ើនឹង ១៩៨,៦៨៥ដុង 

($១៣.៧០)។ កា រចំណា យ  លើកា រថទា ំសុខភា ពមា ន

បរិមា ណស្ម ើនឹង ៥០% នចំណា យសរុប, កា រធ្វ ើដំណើរ ២% 

និងចំណា យមិនផា  ល់ (ដូចជា ពលវលា ដលបា ត់បង់) មា ន

បរិមា ណស្ម ើនឹង ៤៨%។ ៧៩% នចំណា យ  លើកា រ

ថទា ំសុខភា ព  ូវបា នគប៉ា ន់  មា ណថា  ចញពី  ៉ 

របស់អ្ន កជម្ង ឺផា  ល់១៤៩។ ជា លទ្ធ ផល អ្ន កជម្ង ឺក ីក ជា  ើន

នា ក់ បង្ខ ំចិត្ត ពន  រពលនកា រស្វ ងរកកា រព  បា ល ដល

កា ត់បន្ថ យបន្ថ មទៀតនូវសមត្ថ ភា ពរបស់គ  ក្ន ងុកា របំពញ

កា រងា រ។ កតា  សដ្ឋ កិច្ច   ូវបា នគរកឃើញថា  ជា កតា  



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 37

កំណត់ដ៏សំខា ន់ស   ប់កា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យយឺតយា៉ ងនជម្ង ឺ

មហា រីក  ះ  ក្ន ុងចំ  មអ្ន កកជម្ង ឺក្ន ុង  ទស ហ្វ ៊ីលីពីន

នា ឆា  ំ ១៩៩៣១៥០។

ឧបស័គ្គ ផ្ន កពត៌មា ន និងចំណះដឹង

កា រអប់រ និងចំណះដឹងតិចតួចស្ត ីអំពីសា  នភា ពសុខភា ពបា ន

 ូវបា គរកឃើញថា  កា ត់បន្ថ យត  ូវកា រសវា សុខភា ពផ្ន ក

បងា្ក  រ និងព  បា ល។ ភ័ស្ត ុតា ង បា នបងា  ញអំពីកំរិតយល់

ដឹងទា បជា ទូ  អំពីកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង, សា  នភា ព

នជម្ង ឺទា ំងនះ និងវិធា នកា របងា្ក  រ និងព  បា ល  ក្ន ុង

ចំ  ម  ជា ជនក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន១៍៥១។ កា រសិក  

ករណីជា  ើនស្ត ីអំពីជម្ង ឺមហា រីក  ះ និងជម្ង ឺមហា រីកមា ត់

ស ូន  ក្ន ុងទីក ុងម៉ា នីលន  ទសហ្វ ៊ីលីពីន បងា  ញអំពី

កំរិតទា បនចំណឹងដឹងផ្ន កនះ។ លទ្ធ ផលនកា រអង្ក តឆា  ំ 

១៩៨៩ ស្ត ីអំពីចំណះដឹង, ឥរិយា បទ និងកា រ   ឹត្ត ដល

ទា ក់ទងជា មួយនឹងសុខភា ព  ្ត ី និងកា រថទា ំកុមា រ បា ន

បងា  ញថា   ហលជា  ៥០% ន  ្ត ី  ក្ន ុងទីក ុងម៉ា នីល 

បា នដឹងឮ ឬបា នអា នអំពីកា រពិនិត  ះ និង ៣៧% បា ន

ទទួលនូវកា រពិនិត  ះ  យ  ូពទ ។  ក្ន ុងចំ  ម 

 ជា រា  ្ត ដល  ូវបា នសិក   ះ ៦១% បា នដឹងឮ ឬបា ន

អា នអំពីកា រពិនិត  សិកា មា ត់ស ូន (Pap smear)  ះ

បីជា មា ត ៣៧% បុ៉   ះនអ្ន កឆ្ល ើយសំនួរដលធា  ប់បា នធ្វ ើ

កា រពិនិត បបនះ។  ក្ន ុងចំ  មអ្ន កដលមិនបា នធ្វ ើ

តស្ត  Pap smear  ះមា នត ២៧% បុ៉   ះនអ្ន កទា ំង

នះ បា នគិតថា ខ្ល ួនធា  ប់បា នធ្វ ើ និងមា នត ២០% បុ៉   ះ

ដលបា នទទួលនូវកា រណនា ំពីសំណា ក់  ូពទ អំពីសា រៈសំ

ខា ន់នកា រធ្វ ើតស្ត   Pap  smear។ ស   ប់ហតុផលនកា រ

មិនបា នធ្វ ើតស្ត  Pap smear ្ត  ីបា ននិយា យថា  គរវល់ពក, 

មិនទា ន់រៀបកា រ, ខា  ច, ខា  ស់អៀន, គា  ន  គស   អ្វ ី និង

មិនដឹង១៥២។  កា រសិក  មួយទៀតស្ត ីអំពីកតា  កំណត់ស   ប់

កា រធ្វ ើតស្ត យឺតយា៉ វអំពីជម្ង ឺមហា រីក  ះ  ក្ន ុងចំ  មអ្ន ក

ជម្ង ឺជា តិហ្វ ៊ីលីពីន បា នបងា  ញថា  ្ត  ីជា  ើននា ក់  ូវបា ន

 គវិនិច្ឆ ័យយឺតពល ពី   ះពួកគមិនបា នយល់ដឹងអំពី

សភា ពធ្ង ន់ធ្ង រនជម្ង ឺមហា រីក  ះ និងភ័យខា  ចអំពីកា រធ្វ ើ  គ

វិនិច្ឆ ័យ១៥៣។ ្ត  ី  ក្ន ុងទីក ុងម៉ា នីល ក៏បា ននិយា យផងដរ

ថា  ពួកគមិនបា ន  រព  តា នកា រព  បា លស   ប់ជម្ង ឺ

មហា រីក  ះទ ពីពញ  ះពួកគមិនបា នយល់ដឹងអំពីសភា ព

ធ្ង ន់ធ្ង រនជម្ង ឺនះ, ខា  ច និងមិនខ្វ ល់ខា  យអំពីជម្ង ឺនះ១៥៤។ 

កា រសិក   ក្ន ងុ  កុបា វីន  ទសវៀតណា មបា នរា យកា រណ៍

ថា មា នត ១៧.៤% បុ៉   ះនអ្ន កឆ្ល ើយសំនួរ ដល  ូវបា ន

រកឃើញថា  មា នជម្ង ឺលើសឈា មបា នយល់ដឹងអំពីសា  នភា ព

ជម្ង ឺរបស់ខ្ល ួន១៥៥។

កា រសិក  ជា  ើនបា នរកឃើញថា  ចំណះដឹង និងកា រយល់

ដឹងអំពីប   សុខភា ព មា នទំនា ក់ទំនងជា មួយនឹងចំណូល ។

កា រសិក  ដទទៀត បងា  ញថា បុគ្គ លដលមា នជីវភា ពធូរធា រ

 អា ចមា នឱកា ស  ើនជា ងបុគ្គ លក ីក   ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់នូវ 

ពត៌មា នដលទា ក់ទងនឹងសុខភា ព ដើម ីកា ត់បន្ថ យនូវកា រ

 ឈមមុខរបស់គ  នឹងកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង១៥៦ ។

ឧទា ហរណ៍ៈ កា រអប់រ  ូវបា នគរកឃើញថា មា នកា រពា ក់ព័ន្ធ 

ជា អវិជ្ជ មា នយ៉ា ងខា  ំងជា មួយនឹងកា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់ ដល

បងា  ញថា  មនុស ដលមា នកា រអប់រទា ប មា នកា រយល់ដឹង

តិចតួចអំពី   ះថា  ក់សុខភា ពរបស់កា របស់កា រ  ើ   ស់ថា  ំ 

ជក់១៥៧។ កា រសិក  ចំនួនពីរ  ក្ន ុង  ទសឥណា   បា ន

បងា  ញថា  កា រយល់ដឹងអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមា នទំនា ក់ទំនងជា 

មួយនឹងកា រទទួលបា ននូវកា រអប់រខ្ព ស់។ កា រសិក  ទីមួយ

ដលជា កា រអង្ក ត  ក្ន ុងចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ  ក្ន ុង  ុក

ឆណ បា នរកឃើញថា  ៧៥.៥% ន  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវ

បា នសិក   មា នកា រយល់ដឹងអំពីសា  នភា ពជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម ។ 

 ហលជា  ២២% ន  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក   ៤១% 

នអ្ន កឆ្ល ើយសំនួរដលមា នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម បា នដឹងថា  

ជម្ង ឺនះអា ចបងា្ក  របា ន។ អ្ន កឆ្ល ើយសំនួរមួយចំនួនតូចមា ន

កា រយល់ដឹងអំពីកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម និងមា ន

ត ១៩% បុ៉   ះ ដលបា នដឹងថា ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មបង្ក 

 យមា ននូវផលវិបា កស្ម ុ  សា  ញ។ ចំណះដឹង និងជម្ង ឺ

ទឹក  មផ្អ ម និងជា ពិសសកា របង្ក រជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ូវ

បា នរា យកា រណ៍ថា  មា នកា រកើនឡើងជា មួយនឹងកំរតិនកា រ

អប់រ១៥៨។  យផ្អ ក  លើភ័ស្ត ុតា ងដលគទទួលបា នពីទី

 ជំុជនក ីក  ក្ន ុងទីក ុងញូដលីន  ទសឥណា   កា រ

សិក  ទីពីរ បា នបងា  ញថា  អ្ន កឆ្ល ើយសំនួរមា នត ១២.៥% 

បុ៉   ះដលមា នបា នយល់ដឹងថា  កា រពិនិត  សិកា មា ត់
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ស ូន (Pap smear) អា ច  យគធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យអំពីជម្ង ឺ

មហា រីកមា ត់ស ូន  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០២ ។ កា រវិភា គអំពីលទ្ធ ផល

បងា  ញថា  កា រអប់រខ្ព ស់គឺជា កតា  វិជ្ជ មា នតមួយគត់ដលពា ក់

ព័ន្ធ ជា មួយនឹងចំណះដឹង  ឹម  ូវ និងឥរិយា បទស្វ ងរក

ជំនួយ  កប  យលក្ខ ណៈវិជ្ជ មា ន  ក្ន ុងចំ  ម  ជា 

ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក  ។ គួរ  យចា ប់អា រម្ម ណ៍ផងដរ 

៧៥.២% ន  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក  បា នដឹងថា  កា រ

ព  បា លជម្ង ឺមហា រីក  ូវបា នផ្ត ល់  យ  ក្ន ុងមូលដា  នថ

ទា ំកំរិតទីបី។ បុ៉ន្ត   ជា ពលរដ្ឋ តិចយា៉ ងខា  ំង (២៤.១%) 

មា នកា រយល់ដឹងថា  កា ររកឃើញ កា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យជម្ង ឺ

មហា រីក និងកា រព  បា លមួយចំនួនស   ប់ជម្ង ឺមហា រីកក៏  ូវ

បា នផ្ត ល់  យ  ក្ន ងុមូលដា  នថទា សុំខភា ពទីពីរផផងដរ១៥៩។

កា រសិក  មួយ  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៥  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  បា ន

រា យកា រណ៍ថា  ៦៧% ន  ជា ពលរដ្ឋ ដលមា នជម្ង ឺទឹក  ម

ផ្អ ម បា នយល់ដឹងអំពីសា  នភា ពសុខភា ពរបស់គ។ កង្វ ះ

ខា តចំណះដឹងបបនះអំពីសា  នភា ពសុខភា ពរបស់គ  ូវ

បា នរកឃើញថា  មា នកា រកើតឡើងជា ទូ   ក្ន ុងចំ  ម

អ្ន កក ីក   ើនជា ង  ក្ន ុងចំ  មអ្ន កដលមា នជីវភា ពធូរ

ធា រ។ កា រសិក  បា នកត់សមា្គ  ល់ថា គំរូនះ ឆ្ល ុះប   ំងអំពី

របបកគំហើញ  ក្ន ងុ  ទស  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ដទទៀត ១៦០។ 

កា រអប់រ និងចំណះដឹងដលមា នកំរិតទា ប អា ចរា រា ំងបុគ្គ ល

ក ីក មិន  យទទួលបា ននូវសវា ធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ និងសវា 

ព  បា លស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ តួនា ទីដ៏សំខា ន់របស់អក្ខ រភា ព 

និងចំណះដឹងមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ទា ក់ទងជា មួយនឹងជម្ង ឺ

ទឹក  មផ្អ ម ពី   ះចូលរួមចំណកយា៉ ង  ើនដល់សមត្ថ 

ភា ពនកា រព  បា ល  យខ្ល ួនឯង១៦១។

ឧបស័គ្គ ផ្ន កសង្គ ម-វប ធម៌

មា នភ័ស្ត ុតា ងតិចតួចស្ត ីអំពីរបៀបដលឧបស័គ្គ ផ្ន កសង្គ ម-

វប ធម៌ អា ចកា ត់បន្ថ យលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា បងា្ក  រ, កា រ

ធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ និងកា រព  បា លស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង

តំបន់។ ភ័ស្ត ុតា ងមួយចំនួនហា ក់ដូចជា បងា  ញថា   ជា ពល

រដ្ឋ ក កី  អា ចមា នឱកា សតិចតួចជា ងអ្ន កដលមា នជីវភា ពធូរ

ធា រជា ង ក្ន ងុកា រទទួលយកនូវឥរិយា បទលើកកំពស់សុខភា ព១៦២។

 ក្ន ុង  ទសម៉ា ឡសីុ កា រសិក  មួយបា នធ្វ ើកា រសិក  អំ

ពីកា រយល់ដឹងអំពីជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ក្ន ុងចំ  មចិន 

ដលមា នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ភទ ២  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង 

និងជនបទ។  ក្ន ុងចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា ន

សិក   ះ ៧៧% បា ន  យដឹងថា  ពួកគមា នកា រអប់រ

ផ្ល ូវកា រតិចជា ង ៦ឆា  ំ។ កា រសិក  នះ បា នរា យកា រណ៍ថា  

ភា ពធ្ន ន់ធ្ង រដល  ូវបា នយល់ឃើញនជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មរបស់

គ និងភា ពងា យវិវត្ត  ភា ពស្ម ុ  សា  ញតា មយល់ឃើញន

បុគ្គ លដលមា នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម មា នកា រកើនឡើងជា មួយ

គា  និងកំរិតនកា រអប់រ។ ទំនា ក់ទំនងវិជ្ជ មា ន  ហា ក់  ហល

គា  រវា ងកំរិតនកា រអប់រ និងឥរិយា បទបងា្ក  រភា ពស្ម ុ  សា  ញ 

ក៏  ូវបា នសិក  អង្ក តផងដរ។ ភា ពខុសគា  រវា ងទីក ុង និង

ជនបទមិន  ូវបា នរា យកា រណ៍១៦៣។

ជំនឿសង្គ ម-វប ធម៌ ក៏អា ចមា នឥទ្ធ ិពល ផងដរ  លើកា រ

យល់ដឹងរបស់  ជា ពលរដ្ឋ អំពីកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

និងកា រ  ឈមមុខរបស់គ។ ឧទា ហណ៍ ផ្ន ត់គំនិតជា  ព

ណីអំពីសម្ផ ស   ូវបា នគរកឃើញថា  មា នឥទ្ធ ិពល  លើ

អ   នភា ពធា ត់ដុះ  ះ  ក្ន ុ្ង ងតំបន់។  ក្ន ុង  ទស

ហ្វ ៊ីហ ុី រា ងកា យមា ំមួន  ូវបា នចា ត់ទុកជា យូរមកហើយថា 

ជា ស  ស់ដលគួរ  យទា ក់ទា ញ១៦៤។ ដូចគា  នះដរ ជំនឿ

សង្គ ម-វប ធម៌ដលទា ក់ទងជា មួយនឹងផ្ន ត់គំនិតស្ត ីអំពីជម្ង ឺ 

និងសុខភា ព អា ចមា នឥទ្ធ ិពល  លើឥរិយា បទស្វ ងរកកា រ

ថទា ំសុខភា ព ។ 

អសមភា ពនគុណភា ពថទា ំស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងអសមភា ពនគុណភា ពថទា ំស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

 ះបីជា  ក្ន ុងទីកន្ល ងដលសវា សុខភា ព មា ន  ជិតអា ច

 ដល់បា ន និងមា នតម្ល សមរម ក៏  យ សវា ទា ំងនះ

អា ចមិនឆ្ល ើយតប  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពទ  នឹងត  ូវកា រ

របស់អ្ន កជម្ង ឺក ីក ។ ភ័ស្ត ុតា ង  ក្ន ុង  ទសជា  ើន បា ន

បងា  ញថា គុណភា ព (តា មកា រយល់ឃើញ ឬជា ក់ស្ត ង) 

នកា រថទា ំសុខភា ព១៦៥ ជា រឿយៗ មា នភា ពមិន  ប់   ន់ 

ជា ពិសស  ក្ន ុងមូលដា  នសុខា ភិបា ល  ក្ន ុងតំបន់ដល

មិនមា នសវា  ប់   ន់។ មូលដា  នសុខា ភិបា លជា  ើន មិន

បា នទទួលនូវកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ដិតដល់ ឬមា នភា ព  ឌុ   ម



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 39

និងខ្វ ះខា តនូវកា រផ្គ ត់ផផ្គ ង់, បរិកា្ខ  រ និងឱសថសា រវន័្ត  ។  មណ ល

សុខភា ព  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា   ូវបា នគ ពិពណ៌ថា  បា ន

ស្ថ ិត  ក្ន ុងសា  នភា ពគួរ  យសង្វ គ គា  នអគ្គ ីសនី កង្វ ះ

ខា តនូវកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឱសថសា រវន័្ត  និងផលិតផលដទទៀត ១៦៦។

 ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លី អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ពនីក្ន ុងតំបន់

ជនបទ ជា រឿយៗខ្វ ះខា តនូវកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ជា សា រវ័ន្ត  ដូចជា កា រ

ដឹកជញ្ជ ូន និងឱសថ១៦៧។

ដូចគា  នះដរ សវា សុខា ភិបា លសា ធា រណៈជា រឿយៗធ្វ ើ

 យមា ននូវកា ររង់ចា ំយូរ, ពលវលា បំរីកា រងា រមិនសម

 ប, បុគ្គ គំ  ះគំរីយ ឬមិនមា នកា រ  រព និងជា ទូ  គុណ

ភា ពថទា ំមា នកំរិតអន់១៦៨។   ក់ខដលមា នកំរិតទា ប ជា 

ទូ  ស   ប់បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល  ក្ន ុងតំបន់ក ីក  អា ចនា ំ

 យមា ននូវសវា ដលមា នគុណភា ពអន់, អវត្ត មា ននិយម 

និងមុខតំណង  ទំនរ  ើន។  ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លី 

អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ព  ក្ន ុងតំបន់ជនបទ ក  ទទួលបា ន

នូវអត្ថ   ជន៍អំពីកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លក្ន ុងពលបំពញកា រ

ងា រ១៦៩។ កា រសិក  មួយ  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៣ បងា  ញថា  អ   

អវត្ត មា ន  ក្ន ុងចំ  មបុគ្គ លិកក្ន ុងមូលដា  នសុខា ភិបា ល

សា ធា រណៈ ឡើងដល់ ១៩%  ក្ន ុង  ទស Papua

New Guinea១៧០។ ភ័ស្ត ុតា ងមួយចំនួនបងា  ញថា  អ្ន កផ្ត ល់

សវា សុខភា ព មិនមា នកា រយល់  ប់   ន់ ឬមិនឆ្ល ើយតប

 នឹងត  ូវកា រ និងចំណង់ចំណូលចិត្ត របស់អ្ន កក ីក ១៧១។ 

 ក្ន ុងករណីជា  ើន គុណភា ពអន់នសវា  ត  ូវ  យអ្ន ក

ក ីក ធ្វ ើកា រមកពិនិត  ើនដងជា មួយនឹងអ្ន កផ្ត ល់សវា ជា 

 ើននា ក់។ ឧទា ហរណ៍ៈ  ក្ន ុង  ទសចិន ភា គ  ើននកា រ

ចំណា យស   ប់កា រស្វ ងរកកា រថទា ំសុខភា ព អា ច  ូវបា ន

ចំណា យ  លើឱសថដលមិនចា ំបា ច់ ឬមិន  ឹម  ូវ១៧២។

មា នភស្ត តុា ងតិចតួច  ក្ន ងុតំបន់ស្ត អំីពីរបៀបដលគុណភា ព

អន់ជា ទូ  នសវា ថទា សុំខភា ព ធ្វ ើ  យប៉ះពា ល់ជា ក់លា ក់

ដល់កា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ និងកា រព  បា លស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

កា រមា នឱសថ និងកា រព  បា លដទទៀត ដលចា បំា ច់ស   ប់

កា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងអា ចមា នភា ពមិនទៀងទា ត់១៧៣។  កា រ

សិក  មួយ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  បា នកត់សមា្គ  ល់ថា  ជា 

ពលរដ្ឋ មួយចំនួនតូចដលដឹងខ្ល ួនថា មា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង

ចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក   ះ បា នទទួលនូវ

កា រព  បា ល  យ  ើអា ំងសុ៊លីន។ កា របំបកក ុម  ជា 

ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក  នះ បា នងា  ញបន្ថ មទៀតថា គា  ន

អ្ន កឆ្ល ើយសំនួរណា មា  ក់  ក្ន ុងខត្ត សៀមរា ប (តំបន់ដល

ក ីក ) បា នទទួលនូវកា រព  បា លអា ំងសុ៊លីនទ  ក្ន ុងពល

ដល ៥% ន  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក   ក្ន ុងខត្ត 

កំពង់ចា ម (តំបន់ដលមា នជា ង) បា នទទួលអា ងំសុ៊លីន១៧៤។

 ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លី គុណភា ពនកា រថទា ំស   ប់អ្ន ក

ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម និងអ្ន កជម្ង ឺលើសឈា ម  ូវបា នរកឃើញ

ថា  មា នភា ពមិន  ប់   ន់១៧៥។ កា រសិក  នះ បា ន  យ

ដឹងថា  កំរិត   ប់ឈា មក ហមដលមា នជា តិស្ក រ (glycated

haemoglobin) ជា មធ ម  ក្ន ុងចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ ដល

 ូវបា នសិក   មា នចំនួន ៩.១% ដលឆ្ល ុះប   ំងអំពីកា រ  ប់

 ងមិនល្អ ជា ទូ  នូវជា តិស្ក រ  ក្ន ុងឈា ម  ក្ន ុងចំ  ម

រូបភា ព ៦: របា យនកា រសា  ប់  តា មមូលហតុ, ក្ន ុងតំបន់មួយចំនួន ក្ន ុងឆា  ំ ២០០២ (គិតជា  %)រូបភា ព ៦: របា យនកា រសា  ប់  តា មមូលហតុ, ក្ន ុងតំបន់មួយចំនួន ក្ន ុងឆា  ំ ២០០២ (គិតជា  %)

 ភពៈ កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ៊ិកនអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 ជា ពលរដ្ឋ មុ៉ង ្គ  លីដលមា នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម។  កា រ  ប់

 ងមិនបា នល្អ នូវសមា  ធឈា ម ក៏  ូវបា នចងក ងជា ឯកសា រ

ផងដរ ដលសមា  ធឈា មជា មធ ម  ូវបា នរកឃើញថា  មា ន

កំរិត ១៤៤/៩៣ មីលីម៉  បា រត (mmHg)។ កា រសិក  នះ

បា នសន្ន ិដា  នថា  មា នភ័ស្ត ុតា ងតិចតួចអំពីកា រ  ប់  ងដល

 សិទ្ធ ភា ព  លើជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លី។

កា រសិក  មួយដលធ្វ ើកា រវិភា គអំពីទិន្ន ន័យ ដល  ូវបា ន

 មូលពីបញ្ជ ីជម្ង ឺមហា រីកទៀនជីន (Tianjin) ក្ន ុង  ទសចិន

ស   ប់ឆា  ំ ១៩៨១-២០០០ បា នរកឃើញថា   ជា ពលរដ្ឋ 

ដលមា នជម្ង ឺមហា រីកថ្ល ើម ដល  ូវបា នធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ  

ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ ក្ន ុងទីក ុងមា នអ   រស់រា នខ្ព ស់ជា ងក ុម  ជា 

ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ  ុក ឬ

មន្ទ ីរពទ  ក្ន ុងសហគមន៍១៧៦ ។

បន្ទ ុក    ួលនកា រសា  ប់  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ងបន្ទ ុក    ួលនកា រសា  ប់  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

 ហលជា  ៨០% នកា រសា  ប់  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង កើត

មា នឡើង  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍១៧៧។ កា រសា  ប់  យ

សា រជំងឺសរសឈា មបះដូងដលកើនឡើងពីរដងឥឡូវនះ 

បា នកើត  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ដូចគា   នឹង  ទស

អភិវឌ ន១៍៧៨។ បា តុភា ពនកា រគា ំងបះដូង (coronary

heart attack) ក៏មា នកា រកើនឡើងផងដរ  ក្ន ុង  ទស

កំពុងអភិវឌ ន៍ ដលឱកា សសា  ប់បនា  ប់ពីមា នកា រគា ំងបះដូង

មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ង  ក្ន ុង  ទសអភិវឌ ន១៍៧៩។ ម ៉ ងទៀត 

កា រសិក  នា ថ្ម ីៗនះ បា នបងា  ញអំពីអ   ខ្ព ស់នកា រសា  ប់

 យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន១៍៨០។ 

កា រសា  ប់  មា ណ ជា បី  ក្ន ុងចំ  មកា រសា  ប់បួននា ក់

 ក្ន ុងតំបន់បង្ក ឡើង  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង (រូបភា ព ៦)១៨១។ ជំងឺ

សរសឈា មបះដូង គឺជា មូលលហតុនា ំមុខគនកា រសា  ប់

 ក្ន ុង  ទសចំនួន ៣២ ក្ន ុងចំ  ម  ទសចំនួន ៣៧  

ក្ន ុងតំបន់  ក្ន ុងពលដលជម្ង ឺមហា រីកស្ថ ិត  ក្ន ុងចំ  ម

មូលហតុកំពូលចំនួន ៥ នកា រសា  ប់  ក្ន ុង  ទសចំនួន ២៦។

 មា ណជា  ១២% នកា រសា  ប់  ក្ន ុងតំបន់  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៨

 ូវបា នបង្ក ឡើង  យជម្ង ឺស្ទ ះផ្ល ូវដង្ហ ើមរាុ ំរដលភា គ  ើន

បំផុតនកា រសា  ប់ទា ំងនះ បា នកើតមា នឡើង  ក្ន ុងតំបន់

ជនបទ១៨២។ អត្ត ឃា តគឺជា មូលហតុនា ំមុខគនកា រសា  ប់ 

និងរបួស  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០០។ អ   អត្ត ឃា ត  ក្ន ុងតំបន់  ូវ

បា នប៉ា ន់  មា ណថា មា នកា រសា  ប់ចំនួន ១៩.៣នា ក់  ក្ន ុង

ចំ  មមនុស  ១០០,០០០នា ក់ ធៀបជា មួយនឹងកា រសា  ប់

ចំនួន ១៤នា ក់  ក្ន ុងចំ  មមនុស  ១០០,០០០នា ក់ ក្ន ុង

ពិភព  ក១៨៣។

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ជា រឿយៗ  ូវបា នគសន្ម ត់ថា  វា យ  ហា រ  

លើមនុស វ័យចា ស់ មិនវា យ  ហា រកុមា រ និងមនុស ពញ

វ័យ  ក្ន ុងបណា្ដ  ឆា  ំផលិតភា ពរបស់គទ១៨៤។ បុ៉ន្ត  ភ័ស្ត ុតា ង

 ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍  ក្ន ុងតំបន់បងា  ញថា  អ   

សា  ប់  យសា រជម្ង មិឺនឆ្ល ងមា នកំរិតខ្ព ស់បំផុត  ក្ន ងុចំ  ម

មនុស ដលអា យុពី ៣០   ៦៩ឆា  ំ។  ក្ន ុងចំណា ម

មនុស ដលមនា អា យុ ៤០-៦៤ឆា  ំ  ក្ន ុង  ទសចិន ដំុពក

មហា រីក (malignant neoplasm) បង្ក  យមា ននូវកា រ

សា  ប់  មា ណជា  ២៦៥.៩នា ក់, ជំងឺសរសឈា មខួរក  ល 

បង្ក  យមា នកា រសា  ប់ ១៧១.៥នា ក់ និងជម្ង ឺបះដូងបង្ក 

 យមា នកា រសា  ប់ ១៥៩.១នា ក់  ក្ន ុងចំណា មមនុស ចំនួន

១០០,០០០នា ក់ក្ន ុងមួយឆា  ំ។ អ     វ៉ា ឡងស៍ទា ំងនះ 

មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងអ   ដល  ូវបា នរកឃើញ  ក្ន ុងចំណា ម

មនុស អា យុ ៤០-៦៤ឆា  ំ   ទសអភិវឌ ន៍១៨៥។ ជា ទូ  

ជំងឺសរសឈា មបះដូង និងជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មវា យ  ហា រ

ខា  ងំជា ងគ  លើក មុមនុស ដលស្ថ តិ  ក្ន ងុវ័យផលិតភា ព

ខ្ព ស់បំផុតផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  (២៦-៦៤ឆា  ំ)១៨៦។ កា រសា  ប់  សា រ

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកំពុងកើតមា នឡើង  ក្ន ុងចំ  មមនុស ពញ

វ័យក្ម ងៗ  ក្ន ុងបណា្ដ  រ  ទសទា ំងនះ  ើនជា ង  ក្ន ុង

ចំ  មមនុស ពញវ័យក្ន ងុបណា្ដ   ទសឧស  ហកម្ម  ដល

បង្ក  យមា ននូវផលវិបា កធ្ង ន់ធ្ង រស   ប់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  

និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  ។

 ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លី, ជំងឺសរសឈា មបះដូង និងជម្ង ឺ

មហា រីក បា នបង្ក  យមា នកា រសា  ប់ជា ង ៥៨% នកា រសា  ប់

ទា ំងអស់១៨៧។ ជា ង ៥០% នកា រសា  ប់  ក្ន ុង  ទស ហ្វ ៊ីហ ុី

បង្កឡើងដោយសារជម្ងឺមិនឆ្លងនៅក្នុងពេលដែលសមាមាត្រ

នះកើនឡើងដលើ   ៧៩% ក្ន ុង  ទសចិន១៨៨។ រូប

ភា ព ៧ បងា  ញអំពីកា រសា  ប់ដល  ូវបា នព  ករ  តា ម



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង
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មូលហតុរបស់វា  ស   ប់  ប់ក ុមអា យុទា ំងអស់  ក្ន ុង

 ទសចិនស   ប់ឆា  ំ ២០០៥ ។ ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង គឺជា មូលហតុ

នា ំមុខគនកា រសា  ប់  ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន១៨៩។  យ

ផ្អ ក  លើទិន្ន ន័យ  ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៩៦ ជម្ង ឺ  ព័ន្ធ ដង្ហ ើមបា ន

បង្ក  យមា នកា រសា  ប់  មា ណជា  ៣០% នកា រសា  ប់  

ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន១៩០។ កា រវិភា គ  លើស្ថ ិតិមន្ទ ីរពទ  

បា នរកឃើញថា  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងបា នបង្ក  យមា ននូវកា រសា  ប់

 មា ណជា  ៦២% នកា រសា  ប់សរុប  ក្ន ុង  ទសវៀត

ណា ម  ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៩៧១៩១។ កា រសិក   ក្ន ុងសហគមន៍

ចា ប់ពីឆា  ំ ១៩៩៩ ដល់ ឆា  ំ ២០០៣  ក្ន ុង  ុក Bavi ដល

 ុក  ក្ន ុងតំបន់ជនបទភា គខា ងជើងន  ទសវៀតណា ម 

បា នរកឃើញថា  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងបា នបង្ក  យមា ននូវកា រសា  ប់

 មា ណជា  ៦៧% នកា រសា  ប់  ក្ន ុងចំ  មបុរស និង 

៦១%  ក្ន ុងចំណា ម  ្ត ី។ ជំងឺសរសឈា មបះដូង គឺជា 

មូលហតុនា ំមុខគនកា រសា  ប់ ដលបា នបង្ក  យមា នកា រ

សា  ប់ ៣៣% នកា រសា  ប់  ក្ន ុងចំ  មបុរស និង ៣១% 

 ក្ន ុងចំណា ម ្ត  ី។ ជម្ង ឺមហា រីកបា នបង្ក  យមា ននូវកា រ

សា  ប់ ១៧% នកា រសា  ប់  ក្ន ុងចំ  មបុរស និង ១៤% 

 ក្ន ុងចំណា ម ្ត  ី  ក្ន ុងពលដលជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដទទៀត

រួមទា ំងជម្ង ឺស្ទ ះបំពង់ខ ល់សួតរុា ំរ, ប   ក លៀន និង  គ

ថ្ល ើម, បា នបង្ក  យមា ននូវកា រសា  ប់ ១៧% នកា រសា  ប់  

ក្ន ុងចំ  មបុរស និង ១៦%  ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ១ី៩២។ ជំងឺ

សរសឈា មបះដូង បា នបង្ក  យមា ននូវកា រសា  ប់ចំនួន 

៤៣.៨% នកា រសា  ប់  ក្ន ុងចំ  មក ុមមនុស អា យុ 

៣៦-៦៩ឆា  ំ  ក្ន ុង  ុក Bavi១៩៣។  ក្ន ុងចំ  ម  ជា 

ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក  អ   សា  ប់  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

 វូបា នគរកឃើញថា  មា នកា រកើនឡើងជា មួយនឹងអា យុ១៩៤។

កំណើនបន្ទ ុកនកតា  ហា និភ័យស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៍  ក្ន ុងតំបន់រួមគា  ជា មួយនឹងកំណើន

នជម្ង ឺ និងអសមភា ព  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវសវា 

សុខភា ពដលមា នគុណភា ពស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង បងា  ញថា 

បន្ទ ុកនកា រសា  ប់នឹងចា ប់ផា  ស់ប្ត ូរចញពីក ុម  ជា ពលរដ្ឋ 

ដលមា នជីវភា ពធូរធា រ  កា ន់  ួសា រ និងសហគមន៍ដល

មា នចំណូលទា ប  ក្ន ងុពលដលរា លដា លនជម្ង មិឺនឆ្ល ងវិវត្ត 

  ះ។ បុ៉ន្ត ជា ទូ  គ  ខ្វ ះភ័ស្ត ុតា ងអំពីអំពីរបា យន

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  តា មសា  នភា ពសង្គ ម-សដ្ឋ កិច្ច  ឬសូចនា ករ

ដទទៀតស្ត ីអំពីកា របដិសធន៍នសង្គ ម។ កា រសិក  ក្ន ុង

សហគមន៍  ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម បា នសង្ក តឃើញថា 

អ   នកា រសា  ប់  យសា រជំងឺសរសឈា មបះដូង  ក្ន ុង

ចំ  មមនុស ដលមា នកា រអប់រទា បមា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងក ុម

មនុស ដលដលមា  ក្ន ុងា រអប់រខ្ព ស់។ ជា ទូ  អ   សា  ប់

 យសា រជំងឺសរសឈា មបះដូង មា នកំរិត  ហា ក់  ហល

គា   ក្ន ុងចំ  មអ្ន កក ីក  និងអ្ន កមា ន១៩៥។ កា រវិភា គ

បន្ថ មទៀតបា នបងា  ញថា  កា រសា  ប់  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

បា នថយចុះជា មួយនឹងកា រអប់រ ដលកា រសិក  បា នយកមក

ធ្វ ើជា តំណា ង  យសា  នភា ពសង្គ ម - សដ្ឋ កិច្ច  ស   ប់បុគ្គ ល

មា  ក់ៗ។ ជា ក់លា ក់ជា ងនះ  ទៀត កង្វ ះខា តនូវកា រអប់រ

ផ្ល ូវកា រ ក្ន ុងនា មជា បុរស និងមា នអា យុ ៥០ឆា  ំ និងលើសពី

នះ  ូវបា នគរកឃើញថា  មា ន  កា រ  ឈមមុខយា៉ ង

ខា  ំង  នឹងកា រសា  ប់  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ កា រសិក  នះ 

ក៏បា នរកឃើញផងដរនូវទំនា ក់ទំនងដ៏សំខា ន់រវា ងអា យុ និង

កា រអប់រ។ ហា និភ័យនកា រសា  ប់  យសា រជំងឺសរសឈា ម

បះដូង  ក្ន ុងចំ  មក ុមមនស អា យុ ២០-៤៩ឆា  ំ ដល

គា  នកា រអប់រផ្ល ូវកា រមា នកំរិត៧ដងខ្ព ស់ជា ងក ុមមនុស ដល

រូបភា ព ៧: កា រសា  ប់ដល  ូវបា នព  ករណ៍តា មមូលហតុ រូបភា ព ៧: កា រសា  ប់ដល  ូវបា នព  ករណ៍តា មមូលហតុ 

ក ុមអា យុទា ំងអស់ក្ន ុង  ទសចិន ឆា  ំ ២០០៥ក ុមអា យុទា ំងអស់ក្ន ុង  ទសចិន ឆា  ំ ២០០៥

 ភពៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ២០០៥a ។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មា នអា យុដូចគា  នះ ដលមា នកា រអប់រផ្ល ូវកា រ។  ៀបធៀប

ជា មួយនឹងក ុមមនុស អា យុ ២០-៤៩ឆា  ំ ដលមា នកា រអប់រ

ផ្ល ូវកា រ, ហា និភ័យនកា រសា  ប់  យសា រជំងឺសរសឈា ម

បះដូងមា នកំរិត ១៤ដង ខ្ព ស់ជា ងក ុមមនុស អា យុចា ប់ពី 

៥០ឆា  ំឡើង   ដលមា នកា រអប់រផ្ល ូវកា រ។ ហា និភ័យនកា រ

សា  ប់  យសា រជំងឺសរសឈា មបះដូងស   ប់ក ុមមនុស

អា យុចា ប់ពី ៥០ឆា  ំឡើង   ដលគា  នកា រអប់រផ្ល ូវកា រមា ន

កំរិត ៦១ដង ខ្ព ស់ជា ងក ុមមនុស អា យុដូចគា  ដលមា នកា រ

អប់រផ្ល ូវកា រ១៩៦។ ភា ពខុសគា  តិចតួច  ូវបា នគរកឃើញរវា ង

អ   ដា ច់សរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង និង

ជនបទក្ន ុង  ទសចិន១៩៧។

ផលប៉ះពា ល់របស់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  លើភា ពក ីក ផលប៉ះពា ល់របស់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  លើភា ពក ីក 

ផលវិបា កនសុខភា ពមិនល្អ   ូវបា នគយល់ដឹងកា ន់ត  ើន

ឡើងថា  ជា មូលហតុដ៏ចំបងនភា ពក កី ស   ប់  សួា រក កី 

ជា  ើន១៩៨។  ក្ន ុងកា រពិ   ះ  បល់ជា  ើជា មួយនឹង

អ្ន កក ីក  សុខភា ពមិនល្អ   ូវបា នគយល់ឃើញថា  បា ន

នា ំ  យមា ននូវភា ពក ីក កា ន់តខា  ំងឡើង  ក្ន ុងពល

ដលសុខភា ពល្អ ទ  ូវបា នគយល់ឃើញថា  ជា កតា  ដ៏សំខា ន់

 ក្ន ុងកា រធា នា  យមា ននូវផលិតភា ពខ្ព ស់ និងកំណើន

នចំណូល១៩៩។

ភ័ស្ត ុតា ង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសជា  ើនក្ន ុងតំបន់ បងា  ញអំពី

ផលប៉ះពា ល់ដលបង្ក  យមា នភា ពក ីក  ដលសុខភា ពមិន

ល្អ បង្ក ឡើង  លើ  ួសា រ។  ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លីជម្ង ឺ

ធ្ង ន់ធ្ង របា នធ្វ ើ  យ  ួសា រ  មា ណជា  ១៥% ជិតធា  ក់ចូល

 ក្ន ុងភា ពក ីក  ឬធា  ក់  ក្ន ុងភា ពក ីក ២០០។ កង្វ ះខា ត

កមា  ំងពលកម្ម , ជម្ង ឺ ឬរបួស  ូវបា នគរកឃើញផងដរថា 

ជា  ភពចំបងនភា ពក ីក ស   ប់  ួសា រក ីក   ក្ន ុង

តំបន់ជនបទ  ក្ន ុង  ទសចិន។  យសា រកង្វ ះខា តន

កមា  ំងពលកម្ម អា ចកើតមា នឡើង  យសា រជម្ង ឺ ឬរបួស

 ះ សុខភា ពមិនល្អ អា ចជា មូលហតុដ៏សំខា ន់ស   ប់ភា ព

ក ីក របស់  ួសា រក ីតំបន់ជនបទ  ក្ន ុង  ទសចិន២០១។

 ក្ន ុងពលដលភ័ស្ត ុតា ងនះឆ្ល ុះប   ំងអំពីផលប៉ះពា ល់ន

សុខភា ពមិនល្អ ជា ទូ   ះ ឥទ្ធ ិពលដលបង្ក នូវភា ពក ីក  

ដលជម្ង ឺមិនឆ្ល ងបង្ក ឡើង  លើ  ួសា រអា ចមា នកំរិតធំធង

ណា ស់។ ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង តា មធម្ម តា  មូលផ្ត ុំ  ក្ន ុងចំ  ម

មនុស ពញវ័យ  កប  យផលិតភា ពផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  (៣៦-

៦៤ឆា  ំ) ហើយកា រថទា ំ ជា រឿយៗមា នតម្ល ខ្ព ស់។ ម ៉ ងទៀត,

លក្ខ ណៈនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលជា រឿយៗ មា នរយៈពលវង

 ះ បង្ក ើនបន្ទ ុកកា ន់តធំនកា រថទា ំ និងកា រព  បា ល

ស   ប់  ួសា រជា ងជម្ង ឺ  ភទដទទៀត ។ 

ចំណា យផា  ល់ និងមិនផា  ល់ស   ប់កា រស្វ ងរកកា រថទា ំ

វជ្ជ សា  ្ត ដា ក់ទំងន់កា ន់តធ្ង ន់  លើអ្ន កក ីក ជា ងអ្ន កដល

មិនក ីក ។ កា រសិក  ករណី  ក្ន ុង  ុក ីក ចំនួន ៦  ក្ន ុង

តំបន់ជនបទន  ទសចិន បា នរកឃើញថា  កា រចំណា យ

របស់  ួសា រ  លើចំណីអា ហា រ, កសិកម្ម , កា រជក់បា រី និង

ភសជ្ជ ៈ, និងសកម្ម ភា ពសង្គ ម បា នថយចុះ  ក្ន ុងពល

ដល  ួសា រមា នសមា ជិកណា មា  ក់ស   កពទ  ឬ  ូវបា ន

ធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យថា  មា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ បើនិយា យអំពីទំនា ក់

ទំនងដលមូលហតុរវា ងកា រចំណា យ  លើសុខភា ព និង

កា រចំណា យដទទៀតរបស់  ួសា រកំណើន ១០០យុ៉ន  

ក្ន ុងកា រចំណា យ  លើសុខភា ព  ូវបា នគរកឃើញថា  បា ន

កា ត់បន្ថ យនូវកា រចំណា យ  លើចំណីអា ហា រអស់ ១៤យុ៉ន។

ផលប៉ះពា ល់នកំណើននកា រចំណា យ  លើសុខភា ព មា ន

កំរិតខ្ព ស់ជា ងស   ប់  ួសា រក ីក   ក្ន ុងពលដលកំណើន 

១០០យុ៉ន  ក្ន ុងកា រចំណា យ  លើសុខភា ព បា នធ្វ ើ  យ

មា នកា រកា ត់បន្ថ យនូវកា រចំណា យអស់ ២៩.៦យុ៉ន  លើ

ចំណីអា ហា រ, ១៧.៣យុ៉ន  លើកសិកម្ម , ១៥.៩យុ៉ន  លើ

កា រជក់បា រី និងភសជ្ជ ៈ, ១៤.៤យុ៉ន  លើថ្ល សា លា , និង ៨.៧

យ៉ុន  លើសកម្ម ភា ពសង្គ ម ។  សិនបើធ្វ ើកា រ  ៀបធៀប, 

 ួសា រដលមា នចំណូលខ្ព ស់ មា នកា រ    ួលតិចតួច  

ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ទំនិញដទទៀត  ក្ន ុងពលដលកា រ

ចំណា យ  លើសវា សុខភា ពមា នកា រកើនឡើង  ះ២០២។  

ក្ន ុងសា ធា រណៈកូរ អ្ន កថទា ំអ្ន កជម្ង ឺមហា រីក ដលមា នប្ត ី ឬ

 ពន្ធ , មា នចំណូលទា ប, មា នសុខភា ពមិនល្អ , ចំណា យ  

លើថ្ល វជ្ជ សា ស្ត ្រ ខ្ព ស់, ផ្ត ល់នូវកា រថទា ំដល់អ្ន កជម្ង ឺមហា រីក

ដលមា នសា  នភា ពសុខភា ពមា នកា រកលំអតិចតួច ឬទា ម

ទា រនូវកា រថទា ំរយៈពលវង, អា ច  ឈមមុខកា ន់តខា  ំង

 នឹងកា រកា ត់បន្ថ យនូវកា រសន ំ   ក់  ក្ន ុង  ួសា ររបស់គ



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 43

ជា ងអ្ន កថទា ំជម្ង ឺ  ភទដទទៀត២០៣។ កា រស   កពទ

 ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  អា ចមា នតម្ល ស្ម ើនឹង ៨៨% នកា រ

ចំណា យជា មធ ម  ចា ឆំា  រំបស់  សួា រស   ប់ទំនិញដលមិន

មនជា ចំណីអា ហា រ២០៤។ 

កា រសិក   ក្ន ុង  ទសឥណា   បា នធ្វ ើកា រសិក  ថា តើកា រ

 ើ   ស់ថា  ំជក់ និង  ឿង  វឹងបា នធ្វ ើ  យប៉ះពា ល់យា៉ ង

ដូចម្ត ច  ដល់  ួសា រ ដលចុងក  យបង្អ ស់  ូវខ្ច ីបុលគ 

ឬលក់  ព សម ត្ត ិ ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងកា រចំណា យ  

លើកា រថទា ំសុខភា ព និងថា  តើកា រណា យសរុបស   ប់

កា រសំរា កពទ ដល  ូវបា នផ្ត ល់មូលនិធិតា មរបៀបនះមា ន

បុ៉នា  នភា គរយ គិតចា ប់ឆា  ំ ១៩៩៥ ដល់ឆា  ំ ១៩៩៦ ។ ចំនួន

 ួសា រដល  ូវតខ្ច ីបុលគ ឬលក់  ព សម ត្ត ិ  ក្ន ុងពល

ស   កពទ  ះ  ូវបា នគរា យកា រណ៍ថា  មា នបរិមា ណ

ស្ម ើនឹង ៤៧% ស   ប់ក ុមបុគ្គ ល ដល  ើ   ស់ថា  ំជក់ 

និង  ឿង  វឹង, ៤៤% ស   ប់ក ុមបុគ្គ ល ដល  ើ   ស់

ថា  ំជក់, ៤២% ស   ប់ក ុមបុគ្គ លដលមិនមនជា អ្ន ក  ើ

  ស់ថា  ំជក់ និង  ឿង  វឹង បុ៉ន្ត រស់  ក្ន ុង  ួសា រដល

មា នសមា ជិក  ើ   ស់ថា  ំជក់ និង  ឿង  វឹង, និង ៣២%

ស   ប់ក ុមបុគ្គ ល  ក្ន ុង  ួសា រដទទៀត។ ឱកា សនកា រ

ខ្ច ីបុល ឬលក់  ព សម ត្ត ិដើម ីបង់ថ្ល នកា រស   កពទ  

បា នកើតឡើង  សិនបើបុគ្គ លដលស   កពទ  ះរស់

 ក្ន ុងជនបទ, បុរស អា យុពី ២៥   ៣៩ឆា  ំ, ជា ម  ួសា រ, 

មិនមា នកា រអប់រ និងស្ថ ិត  ក្ន ុងក ុមដលក ីក បំផុត។ ភា គ

រយនកា រចំណា យសរុបស   ប់កា រស   កពទ  ដល  ូវ

បា នផ្ត ល់មូលនិធិតា មរបៀបនះ    ួលពី ២៨% ស   ប់

ក ុមបុគ្គ ល ដល  ើ   ស់ថា  ំជក់ និង  ឿង  វឹង   ១៩%

ស   ប់ក ុមបុគ្គ លដលមិនមនជា អ្ន ក  ើ   ស់ថា  ំជក់ និង

 ឿង  វឹងរស់  ក្ន ុង  ួសា រដលមិន  ើ   ស់ថា  ំជក់ និង

 ឿង  វឹង។ ភា គរយនកា រចំណា យសរុបស   ប់កា រស   ក

ពទ  ដល  ូវបា នផ្ត ល់មូលនិធិតា មរយៈកា រខ្ច ីបុល  ឬកា រ

លក់  ព សម ត្ត ិ  ះ  ូវបា នគរកឃើញថា មា នកា រកើន

ឡើង  សិនបើបុគ្គ លដលស   កពទ  ះរស់  ក្ន ុង

ជនបទ, ជា បុរស អា យុ២៥-៣៩ឆា  ំ ឬមិនមា នកា របណ្ដ ុះ

បណា្ដ  ល ២០៥ ។

ផលប៉ះពា ល់របស់កា រចំណា យផ្ន កវជ្ជ សា ្ត    ូវបា នគ

រកឃើញថា មា នភា ពធ្ង ន់ធ្ង រណា ស់  សិនបើ  ួសា រក ីក 

 ូវបា នបង្ខ ំ  យបង់ថ្ល ស   ប់កា រថទា ំ  យកា រលក់

 ព សម ត្ត ិដលផ្ត ល់នូវអត្ថ   ជន៍ដូចជា  សត្វ ពា ហណៈ 

ឬដីធ្ល ី ឬបញ ប់កូនពីសា លា ។ ឧទា ហរណ៍ៈ កា រសិក   

ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា បា នសង្ក តឃើញថា  ៤០% នកា របា ត់

ដីធ្ល ីៗ គឺកើតឡើង  យសា រសុខភា ពមិនល្អ  ២០៦ ។

 យសា រអ្ន កក ីក មា ន  ព សម ត្ត ិដទទៀតតិចតួច  ះ 

ជីវភា ពរបស់គពឹងផ្អ កជា សំខា ន់  លើកមា  ំងពលកម្ម របស់

គ។ រា ល់កា រកា ត់បន្ថ យណា មួយនកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់កមា  ំងពល

កម្ម  ឬកា រចុះថយនផលិតភា ពរបស់អ្ន កក ីក  យសា រជម្ង ឺ

កា ត់បន្ថ យ  យផា  ល់នូវចំណូលរបស់បុគ្គ ល និង  ួសា រ។

កា រសិក   ក្ន ុង  ទសឥណា   លើកឡើងអំពីចំណា យ

ឱកា សនកា របា ត់បង់កមា  ំងពលកម្ម  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

កា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា នដល់កា រស   កពទ  តា មរយៈកា រខ្ច ី

បុល ឬកា រលក់  ព សម ត្ត ិ មា នកា រកើនឡើង  សិនបើ

បុគ្គ លដលស   កពទ  ះជា បុរស និងមា នអា យុ២៥-

៣៩ឆា  ំ។ ចំណូលដលទទួលបា នពីកា រធ្វ ើពលកម្ម ស   ប់

បុរសក ុមអា យុនះ អា ចមា នកំរិតខ្ព ស់ជា ង ្ត  ីដលមា នអា យុ

ដូចគា   ឬខ្ព ស់ជា ងបុរសដលមា នអា យុចា ស់ជា ង ឬក្ម ង

ជា ង។ អំពើហិង   ក្ន ុង  ួសា រព  ីកនូវភា ពក ីក របស់ ្ត  ី 

 យសា រវា កា ត់បន្ថ យនូវឱកា សរបស់ ្ត  ី  ក្ន ងុកា រធ្វ ើកា រងា រ

 ខា ងក   ួសា រ, កា ត់បន្ថ យនូវលទ្ធ ភា ពថទា ំខ្ល ួនគផា  ល់ 

និងកូនរបស់គ, កា ត់បន្ថ យនូវចលនា របស់គ និងលទ្ធ ភា ព

របស់ក្ន ុងកា រទទួលបា ននូវពត៌មា ន និងកា របន្ថ យនូវឱកា ស

ចូលរៀនក្ន ុងសា លា របស់កូនគ ២០៧។

ផលវិបា កអវិជ្ជ មា នរបស់សុខភា ពមិនល្អ ចំ  ះ  ួសា រ ជា 

រឿយៗ ធា  ក់  ដល់អ្ន កជំនា ន់ទៀត។ កា រចំណា យ  លើ

កា ថទា ំសុខភា ព និងកា រ   ក់ស   ប់កំចីឯកជន  ូវបា ន

គរកឃើញថា  ជា ហតុផលចំនួនពីរ  ក្ន ុងចំណា មហតុផល

ចំបងៗបំផុត ស   ប់ភា ពកក ីក ដលឆ្ល ងពីមនុស ជំនា ន់

មួយ  ជំនា ន់មួយទៀត២០៨។
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 អប់ ៩: យនឌ័រ, ភទ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង-ករណីនជម្ង ឺមហា រីក អប់ ៩: យនឌ័រ, ភទ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង-ករណីនជម្ង ឺមហា រីក

 ទូទា ំងបណា្ដ   ទស បុរស និង ្ត  ី  ើនតមា នកា រទទូលខុស  ូវផ្ន កសង្គ ម និងសដ្ឋ កិច្ច ខុសៗគា  ។ ដូចនះ 
លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់ធនធា ន និងសិទ្ធ អំណា ចក្ន ងុកា រធ្វ ើសចក្ត សំីរចមា នភា ពខុសគា  ។ យនឌ័រមា នន័យថា  តួនា ទី, ឥរិយបទ,
សកម្ម ភា ព និងលក្ខ ណៈសម ត្ត ិដល  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  យសង្គ មដលសង្គ មចា ត់ទុកថា  ជា បុរស ឬ ្ត  ី។ យនឌ័រ
មា នភា ពខុសគា  ពីចរិកលក្ខ ណៈជីវសា  ្ត នបុរស និង  ្ត ី ឬចរិកលក្ខ ណៈដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងភទ។  យសា រតួនា ទី
របស់យនឌ័រ  វូបា នបង្ក ើតឡើង  យសង្គ ម  ះ, តួនា ទីទា ងំនះអា ចមា នកា រ    លួ  តា មទីកន្ល ង ហើយជា រឿយៗ
មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ  ក្ន ុងរយៈណា មួយ។ វិធីដលបុរស និង  ្ត ី  ឈម  នឹងតួនា ទីយនឌ័រ ក៏អា ចមា នភា ពខុសគា  ផង
ដរ  តា មសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច   និងកតា  ដទទៀតនភា ព  ក  សង្គ ម ដូចជា    ក្ន ុងចំ  មជនជា តិភា គតិច ។

ក ិត ក មយនឌ័រជា អ្ន កកំណត់នូវរបៀបរបបដលបុរស និង ្ត  ី  ឈមមុខ  នឹងភា ពក ីក ។  ទូទា ំងពិភព  ក 
ជា ពិសស ្ត  ី រា ៉ប់រងនូវបន្ទ ុកទ្វ រដង, មា នន័យថា  បន្ទ ុកទា ំងនះរួមបញ្ច ូលនូវសកម្ម ភា ព ផលិត និងសកម្ម ភា ពបន្ត ពូជ 
ដូចជា  កា រពរ  ះ និងតួនា ទីដទទៀត  ក្ន ុងផ្ទ ះ។ កបន្ថ មពីលើនះ ជា រឿយៗ  ្ត ីមា នសិទ្ធ អំណា ចតិចតួចជា ងបុរស

 លើកា រ  ប់  ងមធ  បា យផលិតកម្ម  ដូចជា  លុយកា ក់,  ព ប   ំ និងឥណទា ន, និងទទួលបា ននូវកា រអប់រ, ជំនា ញ, 
កា រងា រ និងតំណា ងន  បា យ តិចជា ងបុរស ។  ហលជា ពីរភា គបីន  ជា ពលរដ្ឋ ពញវ័យដលមិនចះអក រ គឺជា ្ត  ី ។

 ក្ន ុង  ួសា រ របា យមិនស្ម ើគា  នធនធា ន និងសិទ្ធ អំណា ច ជា រឿយៗបង្ក នូវប   បន្ថ មទៀតស   ប់ ្ត  ី ។

ទស នៈតា មទីកន្ល ងស្ត ីអំពីភា ពជា បុរស និងភា ពជា ្ត  ី ជា អ្ន កកំណត់សមត្ថ ភា ពសដ្ឋ កិច្ច  និងសមត្ថ ភា ព ផលិតរបស់
បុរស និង ្ត  ី ក៏ដូចជា  តួនា ទី, កា រទទួលខុស  ូវ, សកម្ម ភា ព និងឥរិយា បទរៀងៗខ្ល ួនរបស់គ។ ជា លទ្ធ ផល  កា រទា ំង
នះ អា ចមា នឥទ្ធ ិពល  លើកា រ  ឈមមុខរបស់បុរស និង ្ត  ី  នឹងកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង,  លើលទ្ធ ភា ព
ទទួលបា ននូវកា របងា្ក  រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និង  លើឥរយា បទស្វ ងរកកា រព  បា លរបស់គ ។

កា រពិភា ក   តបន្ត វកញកថា  តើចំណកណា ខ្ល ះនភា ពខុសគា  រវា ងបុរស និង ្ត  ី ទា ក់ទងជា មួយនឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 
អា ច  ូវបា នចា ត់ទុកថា កើតឡើង  យសា រភា ពខុសគា  ផ្ន កជីវសា ្ត   និងចំណកណា ខ្ល ះ កើតឡើង  យសា រកតា  
ដលទា ក់ទងនឹងយនឌ័រ។ ឧទា ហរណ៍ៈ កា រ   វ   វជា  ើន បា នផ្ត ល់នូវកា រយល់ដឹងអំពីទំនា ក់ដ៏ទំនងស្ម ុ  សា  ញ
រវា ងភទ, យនឌ័រ និងជម្ង ឺមហា រីកសួត ។

 ះបីជា យា៉ ងដូច្ន ះក្ត ី, កា រសិក  ភា គ  ើន  តមិនទា ន់ច  ស់លា ស់អំពីតួនា ទីរបស់ភទ និងយនឌ័រ និងរបៀបរបប
ដលធា តុទា ំងពីរនះអា ចបង្ក ើនរួមគា  នូវហា និភ័យនជម្ង ឺមហា រីកសួត  ក្ន ុងចំ  មបុរស ឬ ្ត  ី ។

កា រវិភា គលំអិតថ្ម ីៗ បា នបងា  ញថា  ្ត  ីអា ចងា យទទួរងនូវផលប៉ះពា ល់របបស់កា រជក់បា រី  ើនជា ងបុរស។ ជា ពិសស 
្ត  ីអា ចវិវត្ត  រកជម្ង ឺមហា រីកសួត  យសា រកា រជក់បា រីក្ន ុងកំរិតតិចជា ងបុរស។ ជា ងនះ  ទៀត, ្ត  ី អា ចមា ន

ឱកា សកើតជម្ង ឺមហា រីក  សិកា តូចៗរបស់សួតឆា ប់រហ័សជា ងបុរស ដលក្ន ុងជម្ង ឺមហា រី  ទា ប់  សិកា រន្ធ សួត 
(adenocarcinoma) កើតមា នឡើងទូ  ជា ងគ។ កា របា៉ ន់  មា ណបា នបងា  ញថា  ្ត  ីដលជក់បា រីពីបី    ំដើម
ក្ន ុងមួយថ្ង អា ចបង្ក ើននូវហា និភ័យរបស់គទ្វ រដង ក្ន ុងកា រកើតជម្ង ឺមហា រីកសួត  ក្ន ុងពលដលបុរស  ូវតជក់បា រីពី 
៦   ៩ដើម ដើម ីបង្ក ើនហា និភ័យរបស់គទ្វ រដង ដលនា ំ  យគកើតជម្ង ឺមហា រីកសួត។  ក្ន ុងពលដលលទ្ធ ផល
នះ  តមិនច  ស់លា ស់  ឡើយនះ កិច្ច  ឹង   ង ដើម ីពន ល់អំពីភា ពងា យរង   ះខ្ព ស់ជា ងន ្ត  ី  នឹង
ឥទ្ធ ិពលនកា រជក់បា រី  ះ បា ន   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើទំ  តខ្ព ស់ជា ងន ្ត  ី  ក្ន ុងកា រជក់បា រីដលមា នកំរិត
ជា តិជ័រទា ប និងក្ន ុងកា របឺត  ូបផ ងបា រីចូល   ជា ង និងរហ័សជា ងបុរស។ ផ្អ កតា មជីវសា ្ត  , ជា ពិសស អរមូ៉ន
ភទ  និងសា  នភា ពបន្ត ពូជរបស់ ្ត  ី  ក៏អា ចមា នតួនា ទីដ៏សំខា ន់ផងដរ ។

 ភព: ភព: Mackay និង Mensah ឆា  ំ ២០០៥, Morrow ឆា  ំ២០០៣b, Payne ឆា  ំ ២០០៥ ។
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ភ័ស្ត តុា ងមា នកា ន់ត  ើនឡើងស្ត អំីពីផលប៉ះពា ល់របស់បន្ទ កុ

ខ្ព ស់នជំងឺ, កំណើនសដ្ឋ កិច្ច យឺត និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ព

ក ីក ថយចុះ  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស ឬសង្គ ម។  ក្ន ុងពល

ដល  ូវបា នគណនា បញ្ច ូលគា  ក្ន ុងកំរិតថា  ក់ជា តិ  ះ កា រ

ចំណា យស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងរបស់  ួសា រនីមួយៗ ដល  ូវ

បា នលើកឡើងខា ងលើនះអា ចគួរ  យកា រភា  ក់ផ្អ ើល។ ជា 

ពិសស, កា រ  មូលផ្ត ុំនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងចំណា មមនុស

ពញវ័យដលផ្ត ល់នូវផលិតភា ពផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  បង្ក នូវផល

វិបា កយ៉ា ងធំចំ  ះកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  និងកា រអភិវឌ ន៍ជា តិ។

ភ័ស្ត ុតា ងយា៉ ងច  ស់អំពីផលប៉ះពា ល់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  លើ

 ទសជា តិ មា ន  ក្ន ុង  ទសចិន។ ជំងឺសរសឈា ម

បះដូង  ក្ន ុងចំ  មមនុស អា យុ ៣៥-៦៤ឆា  ំ បា នកា ត់

បន្ថ យនូវអា យុកា លផលិតភា ព  ហលជា  ៦.៧លា នឆា  ំ  

ក្ន ុងឆា  ំ ២០០០ ដលធ្វ ើ  យចិនខា តបង់បា៉ ន់  មា ណជា  ៣០

ពា ន់លា នដុលា  ។ មា នតមួយភា គបួនបុ៉ន្ត ប៉   ះនកា រ

ខា តបង់នះ គឺចំណា យផា  ល់សមា ្រ ប់កា រថទា ំសុខភា ព ហើយ

ចំណកដល  សល់ គឺកើតឡើង  យសា រកា របា ត់បង់

ផលិតភា ព។ កា របា៉ ន់  មា ណដទទៀតបា នចងា  ញថា  

 ទសនះ បា នបា ត់បង់ចំណូលជា តិ  មា ណជា  ១៨ពា ន់

លា នដុលា    ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៥  យសា រផលប៉ះពា ល់របស់

ជម្ង ឺបះដូង, កា រដា ច់សរសឈា មខួរក  ល និងជំងឺទឹក  ម

ផ្អ ម  លើកា រផ្គ ត់ផផ្គ ង់កមា  ំងពលកម្ម  និងកា រសន ំ។ កា រ

ខា តបង់ទា ំងនះ  ូវបា នគរពឹងថា  នឹងកើនឡើង  ក្ន ុង

ពលណា មួយខា ងមុខ។  ក្ន ុងរយៈពល ១០ឆា  ំខា ងមុខ 

 ទសចិនខា តបង់រហូតដល់ ៥៥៨ពា ន់លា នដុលា    យ

សា រកា រសា  ប់មុនអា យុកា ល  យសា រជម្ង ឺបះដូង, កា រដា ច់

សរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល ២០៩។  សិនបើមិនមា នកា របញ ប់ 

ឬកា រទប់សា្ក  ត់  ះទ និ្ន នា កា រនះអា ចធ្វ ើ  យមា នកា រប៉ះ

ពា ល់យា៉ ងធ្ង ន់់ធ្ង រដល់កា រអភិវឌ ន៍សង្គ ម  និងសដ្ឋ កិច្ច ។

ទំនា ក់ទំនងរវា ងយនឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទំនា ក់ទំនងរវា ងយនឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

កា រ  ឈមមុខដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងយនឌ័រ

 នឹងកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ដូចដល  វូបា នពិភា ក  ខា ងលើ, ជម្ង មិឺនឆ្ល ងដលបៀតបៀន

 លើមនុស ពញវ័យ កើតចញមកពីឥរិយា បទ និងបទ

ពិ  ធន៍ដលកើនឡើងបន្ត ិចម្ត ងៗ  ក្ន ុងវ័យកុមា រភា ព។

កា រ  ឈមមុខ  នឹងកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ក៏កើត

ឡើងផងដរបន្ត ិចម្ត ងៗ ពញមួយដំណើរជីវិត។ ភា ពខុស

គា  រវា ងបុរស និង  ្ត ី  ក្ន ុងអ   , និនា  កា រ និង  ភទជា ក់

លា ក់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមួយផ្ន កកើតចញមកពីតួនា ទី, កា រទទួល

ខុស  ូវ, សកម្ម ភា ព  និងឥរិយា បទរបស់បុរស និង  ្ត ីដល

 ូវបា នបង្ក ើត  យយនឌ័រ និងដលជា អ្ន កកំណត់នូវកា រ

 ឈមមុខរបស់បុរស និង ្ត  ី  នឹងកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។ បុ៉ន្ត  ទំនា ក់ទំនងរវា ងភទ, យនឌ័រ និងជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ងមា នលក្ខ ណៈស្ម ុ  សា  ញ និងមិន  ូវបា នយល់ដឹងពញ

លញ (  អប់ ៩)២១០។  យសា រកង្វ ះខា តទូ  នូវទិន្ន 

ន័យស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដល  ូវបា នបំបក  តា មភទ  

ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ក្ន ុងតំបន់  ះ, គមា នកា រ

យល់ដឹងតិចតួចអំពីរបៀបរបបដលយនឌ័រអា ចមា នឥទ្ធ ពិល

ខុសៗគា   លើបទពិ  ធន៍របស់បុរស និង  ្ត ី ជា មួយ

នឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ។ 

បច្ច ុប ន្ន នះ, អ   នកា រ  យសា រជម្ង ឺមហា រីកក្ន ុងចំ  ម

បរុរស មា នកំរិត ៣០-៥០% ខ្ព ស់ជា ងអ   ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី ។

 កា របបនះ ភា គ  ើនកើតចញមកពីអ   ខ្ព ស់ជា ងន

ជម្ង ឺមហា រីកសួត  ក្ន ុងចំ  មបុរស។  ក្ន ុងកា រព  យា ម

ដើម ីយល់ដឹងអំពីហតុអ្វ ីបា នជា បុរសមា នឱកា សខ្ព ស់ជា ង

 ឈមមុខ  នឹងជម្ង ឺមហា រីកសួត  ះ កា រ   តកា រយក

ចិត្ត ទុកដា ក់យា៉ ង  ើន  ូវបា នធ្វ ើឡើង  លើនិនា  កា រជក់

បា រីដលតា ំងពីយូរមកហើយ គឺជា ឥរិយា បទរបស់បុរសភា គ

 ើនជា ង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់។

កា រជក់បា រី តា មធម្ម តា រា លដា ល  ក្ន ុចំ  មបុរស  ើន

ជា ង  ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ភា គ

 ើនបំផុត។   វ៉ា ឡង់ស៍ជា ទូ  នកា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់  

ក្ន ុងចំ  មបុរស (៤៨%) មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ង   វ៉ា ឡង់ស៍ 

ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី (១២%)។ ស   ប់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិកនះ, 

  វ៉ា ឡង់ស៍នកា រជក់បា រី  ក្ន ុងចំ  មបុរស  ូវបា នគ

បា៉ ន់  មា ណថា មា នចំនួន ៦២.៣%  ក្ន ុងពលដលអ   

 ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី មា នកំរិត  ហលជា  ៤%២១១។ តា រា ង ៧
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

បងា  ញអំពី   វា៉ ឡង់ស៍នកា រជក់បា រី  ក្ន ុងចំ  មបុរស 

និង ្ត  ី  ក្ន ុង  ទសមួយចំនួន  ក្ន ុងតំបន់។  យសា រ

និនា  កា រនះ  ូវបា នគមើលឃើញជា ញឹកញា ប់  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសភា គ  ើនបំផុត  ះ, កា រកើតមកជា បុរស  ហល

អា ចជា កា រព  ករណ៍ដ៏ខ្ព ស់បំផុតនកា រ  ើ   ស់់ថា  ំជក់  

ក្ន ុងតំបន់ ២១២។

ដូចគា  នះដរភា ពខុសគា  ដ៏ធំដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងយនឌ័រ បា ន

 ូវបា នសង្ក តឃើញ  ក្ន ុងចំ  ម សិស សា លា ដល

ជក់បា រី។  ក្ន ុង  ទសម៉ា ឡសីុ ៥៣.៦% នសិស  ុស 

ធា  ប់បា នជក់បា រី  ក្ន ុងពលដលសិស  ីជក់បា រីមា នចំនួន

១១.៤%។   វ៉ា ឡង់ស៍នកា រជក់បា រី  ក្ន ុងចំ  មសិស

 ុស  ូវបា នគរកឃើញថា  មា នកំរិត   ំមួយដងខ្ព ស់ជា ង

  វ៉ា ឡង់ស៍នកា រជក់បា រី  ក្ន ុងចំ  មសិស  ី  ក្ន ុង

ខត្ត  Tuyen Quan ន  ទសវៀតណា ម។  ក្ន ុងបណា្ដ  

តំបន់ទីក ុងន  ទសនះ, ភា ពខុសគា  នះមា នកំរិតតិចតួច

គឺ   វ៉ា ឡង់ស៍នកា រជក់បា រី  ក្ន ុងចំ  មសិស  ុសស្ថ ិត

 ក្ន ុងច   ះពី ១.៥   ៣ ដងខ្ព ស់ជា ងសិស  ២ី១៣។ 

ផ្ទ ុយមកវិញ   វ៉ា ឡង់ស៍នកា រធា  ប់ជក់បា រី  ក្ន ុងចំ  ម

សិស សា លា  ក្ន ុង  ជំុ  ះឃុក  ូវបា នសង្ក តឃើញថា 

មា នកំរិត  ហា ក់  ហលគា  ស   ប់សិស  ុស និងសិស

 ២ី១៤។

 ក្ន ងុកា រអង្ក តថា  ក់ជា តិន  ទសវៀតណា មហតុផលចំបង

ដល  ្ត ីបដិសធន៍នូវកា រជក់បា រី គឺ  យសា រជំនឿដលថា  

“  ្ត ីមិន  ូវជក់បា រី”។  ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីអា យុ ១៥-៤២ឆា  ំ 

ដល  ូវបា នអង្ក ត  ក្ន ុងទីក ុងហូជីមិញ  ះ ជា ងបីភា គ

បួន (៧៦%) ន  ្ត ីទា ំងនះ បា ន  យដឹងថា  កា រ

បដិសេធន៍នៃសងគ្មគឺជាមូលហេតចំុបងនៃប្រេវ៉ាឡង់ជក់បារី

ទា ប  ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី  ក្ន ុងពលដល ្ត  ីទា ំង  ះចំនួន 

២០% បា ន  យដឹងថា  កា របា រម្ភ អំពីសុខភា ពគឺជា មូលហតុ 

សំខា ន់២១៥។ បុ៉ន្ត  ្ត  ីចំណា ស់មិនចះអក រ  ក្ន ុងតំបន់

ជនបទន  ទសនះ បា ន  ើ   ស់  តា ម  ពណីជា 

យូរមកហើយនូវបា រីដល  ូវមូរ  យដ ឬក៏ចុកថា  ២ំ១៦។  ្ត ី

 ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន បា នបងា  ញអំពីកា រនឹកឃើញដល់

កា រជក់បា រី  ក្ន ងុពលជួបកា រលំបា កក្ន ងុជីវិត និងបា នពន ល់

អំពីកា រជក់បា រីថា ជា  “កា រជំនួស  យ កា រប ្ច ញអា រម្ម ណ៍ 

ជា ពិសស កំហឹង និងកា រមិនសប  យចិត្ត ”។  ក្ន ុងពល

ទន្ទ ឹមគា  នះ  ្ត ី  ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម បា នពន ល់ថា 

ពួកគងា ចចា ប់់ផ្ត ើមជក់បា រ ី  សិនបើពួកគ “មា នកា រពិបា ក

ចិត្ត ខា  ំង”២១៧។ ទំនា ក់ទំនងរវា ងប   ផ្ល ូវចិត្ត  និងកា រជក់បា រី 

ក៏  ូវបា នគរកឃើញផងដរ។ ឱកា ស  ឈមខ្ព ស់ជា ងបុរស

ដល  ្ត ីអា ចនឹងមា នប   ផ្ល ូវចិត្ត  ះ អា ចមា នឥទ្ធ ិពល  

លើ   វ៉ា ឡង់ស៍នកា រជក់បា រី  ក្ន ុងចំ  ម  ី្ត ២១៨។ ផ្ទ ុយ

មកវិញ, កា រជក់បា រី  ូវបា នគរកឃើញថា ជា ធា តុដលមា ន

 ក្ន ងុឥរិយា បទសង្គ មរបស់បុរស  ក្ន ងុ  ទសវៀតណា ម។

ឧទា ហរណ៍ កា រផ្ត ល់បា រី បា នកា  យ  ជា កា រគួរសមជា ទូ   

 ក្ន ុងចំ  មបុរស២១៩។ កា រ  យបា រីគា   វិញ  មក 

ដើរតួជា មុខងា រសង្គ មសំខា ន់ដូចគា    ក្ន ុងចំ  មបុរស

 ប់អំបូរទា ំងអស់  ក្ន ុង  ទសម៉ា ឡសីុ២២០។

 ះបីជា តួនា ទីដលទំនៀមទំលា ប់សង្គ មមា ន  ក្ន ងុទប់សា្ក  ត់

  វ៉ា ឡង់ស៍នកា រជក់បា រី  ក្ន ងុចំ  ម  ្ត កី្ន ងុបណា្ដ   ទស

ជា  ើនក្ន ុងតំបន់ក៏  យ មា ន ្ត  ីកា ន់ត  ើនឡើងដល

បា នចា ប់ផ្ត ើមជក់  កា ន់យកនូវកា រជក់បា រី។ កា រសិក   

លើសំណា ក   វន  ្ត អីា យុ ១៥-២៤ឆា   ំ  ក្ន ងុទីក ងុហូជីមិញ

ន  ទសវៀតណា មបា ន  យដឹង ២០% ន  ្ត ីទា ំង  ះ 

យ៉ា ង  ចណា ស់បា នព  យា មម្ត ងបញ ប់នូវកា រជក់បា រី និង

៦.៣% បា នជក់បា រីជា  ចា ំ  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០០។ តួលខនះ

មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងយ៉ា ងខា  ំង ធៀប  នឹងអ    ១% ដល

តា រា ង ៧:   វ៉ា ឡង់ស៍នកា រជក់បា រី  ក្ន ុង ចំ  មបុរស តា រា ង ៧:   វ៉ា ឡង់ស៍នកា រជក់បា រី  ក្ន ុង ចំ  មបុរស 

និង ្ត  ី  ក្ន ុង  ទសមួយចំនួនក្ន ុងតំបន់ (%)និង ្ត  ី  ក្ន ុង  ទសមួយចំនួនក្ន ុងតំបន់ (%)

 ទស  ទស អ   បុរស អ   បុរស  អ   ្ត  ី  អ   ្ត  ី 

ចិន 66.9 4.2 

ឡា វ 41.0 15.0 

មា៉ ឡសីុ 41.0 4.0 

ហ្វ ៊ីលីពីន 53.8 12.6 

សិង្ហ បុរី 26.9 3.1 

វៀតណា ម 50.0 3.4 
 ភពៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, ឆា  ំ ២០០០a, Dans និងអ្ន កដទទៀត, 

 ក្ន ុង Morrow ២០០៣b។



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 47

 វូបា នរា យកា រណ៍  ក្ន ងុចំ  ម  ្ត អីា យុ ១៨-២៥ឆា   ំដល

 ូវបា នអង្ក តកា លពីបីឆា  ំមុននះ២២១។ អ   ជក់បា រីក៏មា ន

កា រកើនឡើងផងដរ  ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី  ក្ន ុង  ទសចិន

និងឥណា  ២២២។ ក ុមហុ៊នថា  ំជក់ បា នភា  ប់ទំនៀមទំលា ប់

ផ្ន កយនឌ័រដលមា ន   ប់  ក្ន ុងកា រផ  យពា ណិជ្ជ កម្ម 

របស់គ។ ឧទា ហរណ៍ៈ កា រផ  យពា ណិជ្ជ កម្ម បា រី បា ន  ើ

  ស់នូវរូបភា ពនរា ងស្ត ើងសងា  រ, ភា ពទំនើប, សរីភា ព និង

ភា ពឯករា ជ ដើម ី   តមុខស    លើ  ្ត ២ី២៣។

សង្គ តភា ព ដល  ូវបា នគសង្ក តឃើញ  ក្ន ុងកំរិតខុស

គា  ផ្ន កយនឌ័រក្ន ុង   វ៉ា ឡង់ស៍ជក់បា រី  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស

ទា ំង  ះ បា នធ្វ ើ  យវា  ជា កា  យ  ជា ធា តុដ៏សំខា ន់  

ក្ន ុងដំណា ក់កា លទា ំងបួនរបស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កស្ត ី

អំពីកា របន្ត នូវកា រ  ើ   ស់ថា  ជំក់  ក្ន ងុបណា្ដ   ទសនា នា ២២៤។

កា របន្ត នះ មា នបួនដំណា ក់កា លៈ   វ៉ា ឡង់ស៍ទា ប  ក្ន ុង

ចំណា មបុរស (<២០%) និង   វ៉ា ឡង់ស៍ទា បបំផុតក្ន ងុចំ  ម

 ្ត ី,   វ៉ា ឡង់ស៍ខ្ព ស់  ក្ន ុងចំណា មបុរស (>៥០%) និង

  វ៉ា ឡង់ស៍កើនឡើងក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី, កា កតា  ហា និភ័យចុះ

យា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុងចំ  មបុរស និងកា រថយចុះសន ឹមៗ  

ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី, និងកា រថយចុះជា បន្ត ទៀត  ក្ន ុងចំណា ម

បុរស និង  ្ត ី ជា មួយគា  នឹងកា រសា  ប់  ើនបំផុតដលទា ក់

ទងនឹងថា  ំជក់។ ដំណា ក់កា លទា ំងនះ  ូវបា នបងា  ញ  

ក្ន ុងរូបភា ព ៨។  ះបីជា កា រជក់បា រីគឺជា កតា  កំណត់ដ៏សំខា ន់

នអ   ជម្ង ឺមហា រីកសួតផ ងៗគា   ក្ន ុងចំ  មបុរស និង

 ្ត ី  ះ កា រជក់បា រីមិនបា នបង្ក ើតនូវភា ពខុសគា  ទា ំង  ុង

ផ្ន កយនឌ័រទ២២៥។ កតា  កំណត់ដទទៀត រួមបញ្ច ូលនូវ

កា រ  ឈមមុខ  នឹងផ ងបា រីក្ន ុបរិយា កា ស, ចំហា យ និង

ផ ងដលកើតចញពីឥន្ធ នៈស   ប់កា រចំអិនអា ហា រ, កា រ

ពុលបរិយា កា ស និងហា និភ័យដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រងា រ  

ក្ន ុងឧស  ហកម្ម មួយចំនួន។ កា រ  ឈមមុខ  នឹងផ ង

បា រីក្ន ុងបរិយា កា ស ហា ក់ដូចជា  ហា និភ័យដ៏ចំបងស   ប់ជម្ង ឺ

មហា រីកសួត ២២៦។

ផ្ន ត់គំនិតស្ត ីអំពីបុរសភា ព និង  ្ត ីភា ពក៍បា នរួមចំណកផង

រូបភា ព ៨: ដំណា ក់កា លចំនួនបួននបន្ត  ើ   ស់ថា  ំជក់  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសរូបភា ព ៨: ដំណា ក់កា លចំនួនបួននបន្ត  ើ   ស់ថា  ំជក់  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស

 ភពៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ២០០៥a ។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ដរបង្ក  យមា នឱសកា ស  កា ន់នូវឥរិយា គគ្ល ើន និងមា ន

ហា និភ័យខ្ព ស់  ក្ន ុងចំ  មក្ម ង  ុស និងបុរសជា ង  

ក្ន ុងចំ  មក្ម ង និង  ្ត ២ី២៧។ ឧទា ហរណ៍ កា រ  ើ   ស់

 ឿង  វឹង ជា ទូ   ូវបា នចា ត់ទុកថា  ទមា  ប់របស់បុរស 

ហើយកា រ  ើ   ស់នូវ  ឿង  វឹងខុស  ក តីកើតមា នឡើង

 ក្ន ុងចំ  មបុរស  ើនជា ង  ្ត ី  ក្ន ុងតំបន់២២៨។  

ក្ន ុងកា រសិក  មួយក្ន ុងតំបន់ Luzon ន  ទសហ្វ ៊ីលីពីន,

៨៥.៧% នបុរស និង១៤.៧ ន ្ត  ី  ូវបា នគនិយា យថា  

បា នធា  ប់ផឹក  ឿង  វឹង២២៩។

ភ័ស្ត ុតា ងមួយចំនួនបងា  ញថា  កតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រីនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង ក៏មា នភា ពខុសគា  ផងដរ  តា មហ ន។ ដូចដល

 ូវបា នពិភា ក  ខា ងលើកំរិតនភា ពគនា  ត់កំពុងតមា នកា រ

កើនឡើង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៍  ក្ន ុងតំបន់ ។

កំរិតនភា ពគនា  ត់ហា ក់ដូចជា មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ង  ក្ន ងុចំ  ម

 ្ត ីជា ជា ងបុរស ជា ពិសស  ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី និងបុរស

ក ីក ២៣០។

គំរូដលពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយនឹងហ ន  ក្ន ុងជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគំរូដលពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយនឹងហ ន  ក្ន ុងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

 ះបីជា  ី្ត  ើនតមា នអយុវងជា ងបុរសក៏  យ ពួកគ

ក៏អា ចផងដរធា  ក់ខ្ល ួនឈឺ និងពិកា រ ញឹកញា ប់ជា ងបុរស។ 

ឧទា ហរណ៍ៈ កា រវិភា គលំអិតនា ពលថ្ម ីៗនះ  លើកា រ

អង្ក តក្ន ុងចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ ស្ត ីអំពី   វ៉ា ឡង់ស៍នកា រខា  ក់

 ក្ន ុងអា សីុ, អា ហ្វ ្រ ិក និង  ទសឧស  ហកម្ម  ះ បា នរក

ឃើញថា ្ត  ីមា នចំនួនពីរភា គបីនអ្ន កខា  ក់ដល  ូវបា នរា យ

កា រណ៍។ អា សីុ និងអា ហ្វ ្រ ិក ដលជម្ង ឺឡើងបា យភ្ន កគឺ

ជា មូលហតុចំបងនកា រខា  ក់  ះ, ្ត  ីមា នចំនួន ៥៣%-៧២%

នចំនួដលមា នជម្ង ឺឡើងបា យភ្ន ក។ ភា ពខុសគា  ទា ំងនះ

កើតឡើង  យសា រ ្ត  ីដលជា មនុស ចា ស់មា នចំនួន  ើន

ជា ងបុរស  ក្ន ុង  ទសជា  ើន,  ្ត ីមា នលទ្ធ ភា ពតិចជា ង

បុរស ក្ន ុងកា រទទួលបា ននូវកា រវះកា ត់ជម្ង ឺឡើងបា យភ្ន ក និង

្ត  មីា នអ   ខ្ព ស់ជា ងក្ន ងុកា រកើតជម្ង ភឺ្ន កក ហម (trachoma)

ដលជា  ភពដ៏ចំបងនកា រខា  ក់  ក្ន ងុ  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍

ជា  ើន២៣១។

ជា ទូ  ,   វ៉ា ឡង់ស៍នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ក្ន ុងចំ  ម

 ្ត ី ហា ក់ដូចជា មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ង  ក្ន ុងចំ  មបុរស  

ក្ន ុងតំបន់ Luzon ន  ទសហ្វ ៊ីលីពីន, ្ត  ី  ូវបា នគរក

ឃើញថា  មា ន   វ៉ា ឡង់ស៍ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម និងកា រខូច

 ព័ន្ធ  ូបសា រជា តិគ្ល ុយកូស (glucose tolerance) ក្ន ុង

កំរិតខ្ព ស់ជា ងបុរស  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០០២៣២។ បុ៉ន្ត  គំរូទូ  

 ភពៈ Global InfoBase 2006a នអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ។  ភពៈ Global InfoBase 2006a នអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ។

រូបភា ព ៩:   វ៉ា ឡង់នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម រូបភា ព ៩:   វ៉ា ឡង់នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម 

 ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីហ ុី  តា មក ុមអា យុ ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីហ ុី  តា មក ុមអា យុ

រូបភា ព ១០:   វ៉ា ឡង់នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម, សំណា កឈា មរូបភា ព ១០:   វ៉ា ឡង់នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម, សំណា កឈា ម
គ្ល ុយកូសមិនហូបចំណីអា ហា រ (fasting glucose blood គ្ល ុយកូសមិនហូបចំណីអា ហា រ (fasting glucose blood 
sample)  និងកា រធ្វ ើតស្ត អំពីកំរិត  ូបតា មមា ត់ (oral sample)  និងកា រធ្វ ើតស្ត អំពីកំរិត  ូបតា មមា ត់ (oral 

glucose tolerance test) តា មក ុមអា យុglucose tolerance test) តា មក ុមអា យុ
 ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លី ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លី



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 49

នះ ហា ក់ដូចជា មា នកា រ    ួល  តា មក ុមអា យុ។ រូបភា ព

៩ បងា  ញអំពី   វ៉ា ឡង់ស៍នជម្ង ទឹឺក  មផ្អ ម  ក្ន ងុចំ  ម

បុរស និង ្ត  ី  តា មក ុមអា យុផ ងៗគា   ក្ន ុង  ទស

ហ្វ ៊ីហ ុី  ក្ន ុងពលដលរូបភា ព ១០ បងា  ញអំពី   វ៉ា ឡង់ស៍

នជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ក្ន ុងចំ  មបុរស និង ្ត  ី  តា ម

ក ុមអា យុផ ងៗគា   ក្ន ុង  ទសមុ៉ង ្គ  លី ។ 

របួស គឺជា ជម្ង ឺដលលា ក់ខ្ល ួន  ក្ន ុងចំ  មបុរសវ័យក្ម ង។

គួរ  យភា  ក់ផ្អ ើលខា  ងំណា ស់ ៧០% នអ្ន ករងរបួសចំនួន ៤.៥

លា ននា ក់គឺជា បុរស២៣៣។  ក្ន ុងចំ  មអ្ន កទា ំងនះ ៨០%

បា នកើតឡើង  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន២៍៣៤។ របួសរួម

បញ្ច ូលទា ំងកា រសា  ប់ ដល  ូវបា នបង្ក ឡើង  យ   ះថា  ក់

ចរា ចរណ៍ផ្ល ូវ  ក, អំពើហិង   និងរបួសដល  ូវបា នបង្ក 

ឡើង  យបុគ្គ លខ្ល ួនឯង។ អ   របួស និងកា រសា  ប់  យ

សា រ   ះថា  ក់ចរា ចរណ៍ស   ប់បុរស មា នកំរិត ២.៧ដង

ខ្ព ស់ជា ង ្ត  ២ី៣៥។ របួស គឺជា ប   ជា ក់លា ក់ស   ប់អ្ន ក

ក ីក  ពី   ះភា ពក ីក ជា រឿយៗបង្ខ ំ  យក ុមបុគ្គ លធា  ក់

ចូល  ក្ន ុងសា  នភា ព   ះថា  ក់ និងដលអា ចគំរា មកំហង

ដល់អា យុជីវិត ។

អំពើហិង    ូវបា នគយល់ឃើញកា ន់ត  ើនឡើងថា  ជា 

មូលហតុដ៏សំខា ន់នរបួស  ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី។ វា ជា ប់ពា ក់

ព័ន្ធ ជា មួយនឹងប   សុខភា ពផ្ល ូវកា យ (របួស, អា កា រៈឈឺចា ប់

រុា ំរ និងប   អា សីុតក្ន ុង  ះវៀន) និងជា មួយនឹងប   

សុខភា ពផ្ល វូចិត្ត រួមទា ងំកា រភ័យខា  ច និងភា ពអស់សងឃឹម២៣៦។

 កា រនះ  ូវបា នប   ក់  យកតា  ដលថា អំពើហឹង  

 ឆា ំងនឹង ភទ នឹងកា ររ  ភផ្ល ូវភទ គឺជា មូលហតុដល

បា នធ្វ ើ  យមា ននូវកា របា ត់បង់ចំនួន ៥% ន DALY  

ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន២៍៣៧។ កា រ

អង្ក ត  វ៉ា ឡង់ស៍ទូទា ំង  ទស  ក្ន ុង  ទសសា មូ៉អា  បា ន

កត់សមា្គ  ល់ឃើញថា   ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីអា យុពី ១៥ឆា  ំ  

៤៩ឆា  ំ ដលធា  ប់មា នដគូ (រៀបកា រ ឬបា នរស់  ជា មួយ

បុរស)  ះ, ៤១% បា នទទួលរងនូវអំពើហិង   លើ

រា ងកា យ និង ២០% បា នទទួលរងនូវអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ  

ក្ន ុងជីវិតរបស់គ។ កា រទទួលរងនូវអំពើហិង   លើរា ងកា យ

និងផ្ល ូវភទ  ូវបា នគរកឃើញថា មា នកា រពា ក់ព័ន្ធ អវិជ្ជ មា ន

ជា មួយនឹងកំរិតនកា រអប់រ - មា នន័យថា  ៥៤% ន ្ត  ីដល

មា នកា រអប់របឋម បា នទទួលរងនូវនូវអំពើហិង   លើរា ង

កា យ ឬអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ  ក្ន ុងជីវិតរបស់គ។ អ   បប

នះ  ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីដលមា នកា រអប់រកំរិតមធ ម និង

ខ្ព ស់ជា នះមា នកំរិត ៤៥% និង ៣៥%២៣៨។

អសមធម៌យនឌ៍រ  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា បងា្ក  រ និងអសមធម៌យនឌ៍រ  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា បងា្ក  រ និង

កា រ  ប់  ងជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកា រ  ប់  ងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ទំនៀមទំលា ប់យនឌ័រ កំណត់នូវឥរិយា បទស្វ ងរកកា រថទា ំ

សុខភា ពរបស់បុរស និង ្ត  ី ដូចជា  លទ្ធ ភា ពរបស់គ  

ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់សវា បងា្ក  រ និងកា រព  បា លស   ប់ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។ ឧទា ហរណ៍ៈ ភ័ស្ត ុតា ងបងា  ញថា  បុរសស្វ ះស្វ ងរក

កា រថទា ំប   សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត តិចជា ង  ្ត ី  ក្ន ុងពលដល

 ្ត ីមា ននិនា  កា ររា យកា រណ៍អំពីចំនួននអា កា រៈ  គផ្ល ូវកា យ 

និងផ្ល ូវចិត្ត  ើនជា ងបុរស២៣៩។  ដៀងគា  នះដរ កា រ

សិក  អំពីមហា រីក  ក្ន ុង ្ត  ីមា៉ ឡសីុ បា នកត់សមា្គ  ល់ឃើញ

ថា  ១.៣% ន  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក   បា ន  ធ្វ ើ

ពិនិត  ះ  យខ្ល ួនឯងយ៉ា ងទៀងទា ត់។ សមា មា  នះ

 ភពៈ  គណៈកម្ម កា រស   ប់  ួសា រ និងកុមា រ/កម្ម វិធីសុខភា ព  ជា ជន 

និង  ួសា រ ២០០៣  ក្ន ុង Mohideen ២០០៥ (របា យកា រណ៍មិន  ូវបា ន

 ះពុម្ព ផ  យ)

រូបភា ព ១១: អ្ន កដលស   ចអំពីរបៀបរបបដល ្ត  ីរៀបរូបភា ព ១១: អ្ន កដលស   ចអំពីរបៀបរបបដល ្ត  ីរៀប
កា រ  ូវចំណា យនូវចំណូលផា  ល់របស់គ  ក្ន ុង  ទសវៀតកា រ  ូវចំណា យនូវចំណូលផា  ល់របស់គ  ក្ន ុង  ទសវៀត

ណា ម (%នអ្ន កឆ្ល ើយសំនួរដលជា ្ត  ី)ណា ម (%នអ្ន កឆ្ល ើយសំនួរដលជា ្ត  ី)
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

បា នកើនឡើង  ដល់ ២.៩%  ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីដលមា ន

 វត្ត ិ ឬ  ួសា រមា ន  វត្ត ិជមង្ង ឹបហា រីកដទទៀត។ កា រសិក  

បា នរា យកា រណ៍ថា  កា រ  ងើយកន្ត ើយ, កា រភ័យខា  ច និង

កា រ  ួយបា រម្ភ គឺជា ឧបស័គ្គ នកា រ  រកកា រពិនិត  ះ  យ

ខ្ល ួនឯង២៤០។

 បុ៉ន្ត  ដូចបា នលើកឡើងខា ងលើ មា នភ័ស្ត ុតា ងតិចតួច

 ក្ន ុងតំបន់ស្ត ីអំពីលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់នូវកា របងា្ក  រ និងកា រ

ព  បា ស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ ជា ទូ   ភ័ស្ត ុតា ងមិន  ូវបា ន

ចងក ងផ្ត ុំ  តា មភទ ឬ  ូវបា នវិភា គដើម ីបងា  ញថា  តើ

យនឌ័រអា ចមា នឥទ្ធ ិពលយ៉ា ងដូចម្ត ច  លើលទ្ធ ភា ព  ើ

  ស់នូវកា របងា្ក  រ និងកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទ។  យ

ហតុថា  ទំនៀមទំលា ប់យនឌ័រ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  យ

សា រសង្គ ម និងមា នទំ  រ    ួល  តា មភូមិសា ្ត   ះ

វិធីដលយនឌ័រអា ចកំណត់អំពីលទ្ធ ភា ពនូវលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់

នូវកា របងា្ក  រ និងកា រព  បា លស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងអា ចមា ន

លក្ខ ណៈជា ក់លា ក់  តា មសា  នភា ព និងជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ ជា 

មួយនឹងភា ពក ីក  និងជា តិពន្ធ ុ  ក្ន ុងចំ  មសូចនា ករ

ដទទៀតនកា រ  ក  សង្គ ម ។

ឧបស័គ្គ ផ្ន កភូមិសា ្ត  ឧបស័គ្គ ផ្ន កភូមិសា ្ត  

ភ័ស្ត ុតា ងមួយចំនួនបងា  ញថា  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលជា ប   ជា ក់

លា ក់ពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយនឹង ្ត  ី ដូចជា  មហា រីក  ះបា នទទួល

នូវកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់តិចជា ងជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដទទៀត។ កិច្ច 

 ឹង   ងផ្ន កបងា្ក  រដើម ីកា ត់បន្ថ យកតា  ហា និភ័យស   ប់

ជម្ង មឺហា រីកមា ត់ស នូ ជា ទូ  មា នកា រខ្វ ះខា ត ហើយមធ  បា យ

ដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពស   ប់កា រវិភា គ និងកា រព  បា លមហា រីក

មាត់ស្បូនមិនមានជាប្រចាំនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពបឋម

ទ។២៤១ ដូចគា  នះដរ ្ត  ីក៏ហា ក់ដូចជា មា នលទ្ធ ភា ពតិច

ជា ងបុរសក្ន ុងកា រ  ើ   ស់សវា ថទា ំភ្ន ក។២៤២ កា រ  ប

ដណ្ដ ប់មិនបា ន  ប់   ន់នូវកា របងា្ក  រ, កា រវិនិច្ឆ ័យ  គ និង

កា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលជា ប   ជា ក់លា ក់ន ្ត  ីបងា  ញ

ថា ្ត  ីអា ចជួប  ទះនូវកា រលំបា កផ្ន កភូមិសា ស្ត ្រ ក្ន ុងកា រមក

 ើ   ស់សវា ទា ំងនះ។

 ក្ន ុងតំបន់ខ្ល ះ ្ត  ីអា ចមា នកា រលំបា កជា ងបុរស  ក្ន ុងធ្វ ើ

ដំណើរ។ ឧទា ហរណ៍ៈ ្ត  ីអា ចមិនមា នមធ  បា យធ្វ ើដំណើរ

ផា  ល់ខ្ល ួន និងអា ចមិនមា នលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់មធ  បា យធ្វ ើ

ដំណើរសា ធា រណៈ ពី   ះជា ទូ   ពួកគមា នលទ្ធ ភា ពតិ

ចជា ងក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ចំណូល។ កកា  រា រា ំងបបនះអា ច

នឹង  ូវបា នគា ំ   យកា ររពឹងទុកជា លក្ខ ណៈស្ត ង់ដា មួយ 

ដលថា ្ត  ី  តផ្ទ ះ ចំណកបុរសអា ចធ្វ ើដំណើរ  យសរី

 ទីសា ធា រណៈ។  តា មតំបន់ខ្ល ះ ្ត  ី  ូវសំុកា រអនុ   ត

ពីប្ត ី រឺឪពុករបស់គដើម ី  រកសវា សុខភា ព។  ពល

ដល  ឈម  នឹងកា រចល័ត ដល  ូវបា នរា រា ំងបបនះ 

្ត  ីអា ចនឹងស្វ ងរក  គវិនិច្ឆ ័យ និងកា រព  បា លពី  ូថា  ំ

បុរា ណដល  ជិតៗ  ះ រឺពីឱសថសា  នតា មភូមិនា នា  ជា 

ជា ងធ្វ ើដំណើរឆា  យជា ងនះ ដើម ីទទួលបា នសវា គា ំពា រ

សុខភា ពបឋម។២៤៣ 

ឧបស័គ្គ ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ឧបស័គ្គ ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច 

 ក្ន ុងសហគមន៍ជា  ើន  ្ត ីមា នទទួលខុស  ូវខ្ព ស់ជា ង

បុរសចំ  ះសុខុមា លភា ព  ក្ន ុងក ុម  ួសា រ។  ះជា យា៉ ង

នះក្ត  ី លទ្ធ ភា ពរបស់ ្ត  ី  ក្ន ងុកា រ  ើ   ស់ធនធា នសដ្ឋ កិច្ច 

ដូចជា    ក់ចំណូល  ព សម ត្ត ិដលរកបា ន រឺក៏កា រធា នា 

រ៉ា ប់រងសុខភា ពហា ក់ដូចជា ទា បជា ងបុរស។ កា រសិក  ករណី

មួយនក ុងធៀនជៀន  ទសចិន បា នរកឃើញថា  ចំនួន

្ត  ីដលទំនងជា មិនទទួលបា នសវា រា ប់រងសុខភា ព មា ន

ចំនួន៤៦.៣%  ើនជា បុរសដលមា ន  ឹមត៤១.៩%  យ

សា រ  ្ត ីទំនងជា  ូវបា នគ  ើសរីស  យធ្វ ើកា រ  ក្ន ុងរដ្ឋ  

តិចជា ងបុរស  ្ត ីទំនងជា  ូវបា នគបញ ប់ពីកា រងា រ  ើន

ជា ងបុរស និង  យសា រ  ្ត ី ទំនង  ូវបា នគ  ើសរីស

 យធ្វ ើកា រទ ើងវិញតិចជា ងបុរស។ ជា លទ្ធ ផល  ពល

ដល  ូវបា នសា កសួរ  យវជ្ជ បណ ិត  ្ត ីចំនួន ៦៤.៨% 

បា នពន ល់ថា  ឧបសគ្គ ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុបា នរា រា ំងពួកគពីកា រ

ទទួលយកសវា ព  បា ល  មន្ទ ីរពទ  បើ  ៀបធៀបនឹង

បុរសដលមា ន ៥៥.៦%  ះ។២៤៤

ភា ពខុសគា  នយនឌ័រ ចំ  ះលទ្ធ ភា ពនកា រ  ើ   ស់ និង

កា រ  ប់  ងលើធនធា នដលមា ន  ក្ន ុង  ួសា រ អា ចកា ន់



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 51

តនឹងរា រា ំងលទ្ធ ភា ពរបស់ ្ត  ី  ក្ន ុងកា រកា រពា រ និងកា រព  

បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។  តា មក ុម  ួសា រនា នា  ន  ទស

វៀតណា ម សមត្ថ ភា ពរបស់ ្ត  ី  ក្ន ុងកា រស   ចចិត្ត ថា  

តើ  ូវចំណា យ   ក់ចំនូលរបស់ខ្ល ួន  យរបៀបណា  ះ 

ហា ក់ដូចជា មា នភា ពខុសៗគា    យអា  ័យលើកំរិតនា ំកា រ

អប់ររបស់ពួកគ (តួលខ ១១)។ ្ត  ីអា ចនឹងមា នពលវលា 

តិចតួចក្ន ុងកា រស្វ ងរកកា រគា ំពា រសុខភា ព  យសា រតត  ូវ

កា រដ៏  ើនបប  ើនយា៉ ងនពលវលា របស់ពួកគ។ កា រ

 អប់ ១០: ជម្ង ឺគា ំងបះដូង និងយនឌ័រ  សហរដ្ឋ អា មរិក អប់ ១០: ជម្ង ឺគា ំងបះដូង និងយនឌ័រ  សហរដ្ឋ អា មរិក

ជម្ង ឺសរសឈា មបះដូងភា គ  ើនជម្ង ឺគា ំងបះដូង បច្ច ុប ន្ន គឺជា មូលហតុដលនា ំមុខគចំ  ះកា រសា  ប់ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី

 សហរដ្ឋ អា មរិក។ ចា ប់តា ំងពីឆា  ំ១៩៨៤មក  ្ត ីសា  ប់  យសា រជម្ង ឺសរសឈា មបះដូងមា ន  ើនជា បុរស។ កា រ

កា ត់បន្ថ យអ   មរណៈបង្ក ឡើង  យជម្ង ឺគា ំងបះដូងដល  ូវបា នគធ្វ ើកា រអង្គ ត  ក្ន ុងទសវត មុនហា ក់ដូចបា ន

ផ្ត ល់ផល   ជន៍យា៉ ងធំដល់បុរស   ះថា អ   មរណៈ  តបន្ត កើនឡើងសំរា ប់ ្ត  ី។ ភស្ត ុតា ងពីសហរដ្ឋ អា មរិក

បា នបងា  ញថា  អ   រួចជីវិតរបស់ ្ត  ីដលទា បជា ងបុរសអា ចនឹងកើនឡើង  យអន្ល ើ   ះថា ្ត  ីដលមា នជម្ង ឺគា ំង

បះដូងនះហា ក់ដូចជា  ូវបា នពិនិត  និងព  បា លខុសៗគា  ។ 

កា រសិក  ជា  ើនបា នបងា  ញថា  ្ត  ីជា ញឹកញា ប់មា នអា កា រៈជម្ង ឺខុសពីអា កា រៈពិតនជម្ង ឺបះដូងដូចជា  កា រឈឺចុងដើម

 ូង ឈឺដើមដ បកញើសនិងចង់ក្អ ួតច   រ រឺខុសពីអា កា រៈជម្ង ឺផ ងៗទៀតដលកើតមា នចំ  ះបុរស។ អា កា រៈជម្ង ឺ

ដល ្ត  ីទូ  បា នរៀបរា ប់ ជា រឿយៗ ពិបា កកំណត់សមា្គ  ល់ និងអា ចរា ប់បញ្ច ូលថា ជា ជម្ង ឺក ពះ  ះវៀន ដលអ្ន ក

ផ្ត ល់សវា សុខភា ពជា  ើនហា ក់ដូចជា គិតថា ជា ជម្ង ឺធម្ម តា  ជា ជា ងថា វា ជា ជម្ង ឺបះដូង។ អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ពជា  ើន

មិនអា ចសមា្គ  ល់អា កា រៈទំា ងនះថា ជា  គស   នជម្ង ឺគា ំងបះដូង  ះទ កា លដលមិនអា ចសមា្គ  ល់បា នបបនះបា ន

ធ្វ ើ  យមា នកា រពន  ពលព  បា ល ឬកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យខុស ដលនឹងអា ចធ្វ ើ  យសា ច់ដំុបះដូង  ូវបំផា  ញយា៉ ង

ធ្ង ន់ធ្ង រ   និងធ្វ ើ  យប៉ះពា ល់កា ន់តខា  ំងឡើងថមទៀត  ពលក  យ   ឬក៏អា ចធ្វ ើ  យបា ត់បង់ជីវិតតម្ត ង។ 

សូម ីត  ពលដល ្ត  ី  ូវបា នពិនិត ពីជម្ង ឺគា ំងបះដូងក៏  យ ពួកគហា ក់ដូចជា ទទួលបា ននូវកា រគា ំពា រសុខភា ព

ដល  កប  សិទ្ធ ភា ពតិចជា ងបុរស។  យ  ើ   ស់ទិន្ន ន័យនអ្ន កជម្ង ឺគា ំងបះដូង  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ ចំនួន៣៩១  

សហរដ្ឋ អា មរិក  ច   ះឆា  ំ២០០០ និង២០០២ កា រសិក  មួយបា នរា យកា រណ៍ពីភា ពខុសគា  នយនឌ័រ  ក្ន ុងអត្ត ចរិក

របស់អ្ន កជម្ង ឺ បបបទនកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យនិងកា រព  បា ល និងលទ្ធ ផល។ ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជនដល  ូវបា នគសិក   

 ្ត ីមា នចំនួន ៤១%។ បើ  ៀបធៀបជា មួយបុរស  ្ត ី  ូវរងចា ំវា ស់ចងា  ក់បះដូងយូរជា ង មិនសូវ  ូវបា នយកចិត្ត ទុក

ដា ក់  យ  ូពទ បះដូង មិនសូវទទួលបា នកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ និងកា រព  បា លបា នរហ័ស និង  ូវរងចា ំកា រទទួលព  

បា លជម្ង ឺនះយូរជា ង។ បបបទ  ដៀងៗគា  នកា រ  ើ   ស់ផ ងៗទៀត  ូវបា នគធ្វ ើឡើង ដើម ីបង្ក ើតវិធីព  បា ល

 យបា នកា ន់ត  ើនថមទៀត ដូចជា កា រព  បា ល  យ  ើថា  ំអា ស្ព ឺរីន និងអប៉ា រីន។ កា ររកឃើញនះ  ូវបា នគា ំ  

 យទិន្ន ន័យដលបា នមកពីរដា  ភិបា លអា មរិក និងសមា គមបះដូចអា មរិកដលបា នបងា  ញថា  ្ត  ីហា ក់ដូចជា មិន

សូវទទួលបា នឱសថកា រពា រគា ំងបះដូង ឱសថ ACE ឬក៏ឱសថអា ស្ព ឺរីន ដូចបុរស  ះទ។  ក្ន ុងកា រសិក  ពី  ជា ជន 

ហា និភ័យនកា រធ្វ ើ  យជម្ង ឺកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើងៗ  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ   យបូករួមទា ំងកា រសា  ប់  ះ  ូវបា នគរា យ

កា រណ៏ថា  មា នច   ះពី១៥%   ២០% ដលក្ន ុង  ះ  ្ត ីមា ន  ើនជា ងបុរស។ ភា ពខុសគា  នះមា នកា រកើនឡើង

 យអន្ល ើ  យសា រសហកតា  ហា និភ័យទា ំងពីរខា ងលើមា នភា ពទូលំទូលា យក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី។ 

 ភព ភព៖ សមា គមបះដូងអា មរិក ឆា  ំ២០០៣, Batchelor ឆា  ំ២០០៦, Blomkalns et al. ឆា  ំ២០០៥។
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

រពឹងទុកជា ស្ត ង់ដា ដលថា  ្ត  ី ជា ពិសសមា តា គួរតផ្ត ល់

អា ទិភា ពសុខភា ពដល់សមា ជិកផ ងៗទៀត  ក្ន ុង  ួសា រ

របស់គមុនសុខភា ពរបស់គអា ចនឹងគា ំ  ចំ  ះកតា  រា រា ំង

នះ។ 

អសមធម៌យនឌ័រ  ក្ន ុងគុណភា ពនសវា កា រពា រ និងទប់អសមធម៌យនឌ័រ  ក្ន ុងគុណភា ពនសវា កា រពា រ និងទប់

សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងសា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

កា រ   វ   វ  តា មបណា្ដ   ទសជា  ើនបា នបងា  ញថា 

ជា រឿយៗ អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ពមិនបា នដឹង និងមិនបា ន

ពិចា រណា ពីត  ូវកា រសុខភា ពរួមរបស់ ្ត  ី និងកកា  រា រា ំងនា នា 

ដលពួកគអា ចនឹង  ឈម  ពលស្វ ងកា រគា ំពា រសុខភា ព

 ះទ។ ផ្ទ ុយ  វិញ អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ពអា ចនឹងប   ស

្ត  ីចំ  ះកា រពន  ពលមករកកា រព  បា ល។២៤៥ ជា ពិសស 

្ត  ីក ីក  ូវបា នគរកឃើញថា  ងា យរង   ះ  យទង្វ ើបប

នះណា ស់ហើយអា ចនឹងមិនទទួលយកសវា សុខភា ព  យ

បា ន  ឹម  ូវ  ះទ  ពលដលអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ព 

 ូវបា នពួកគយល់ឃើញថា  មិនមា នកា រ  រពចំ  ះពួកគ 

និងមិនបា នបំពញតា មត  ូវកា ររបស់ពួកគ  ះ។២៤៦ វិសម

ភា ព  ក្ន ុង  សិទ្ធ ភា ពនកា រគា ំពា រសុខភា ពបបនះ អា ច

នឹងជួយពន ល់អំពីកា ររកឃើញដលមិនច  ស់លា ស់ ចំ  ះ

ជម្ង ឺបះដូង  ក្ន ុងខ្ល ួន ្ត  ី។ ភស្ត ុតា ងបា នបងា  ញថា  ្ត  ី

សំរា កព  បា ល  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ យូរជា ងបុរស បនា  ប់ពីកា រ

ព  បា លជម្ង ឺសា  ប់ដជើងលើកដំបូង របស់ពួកគ ហើយ ្ត  ី

ទំនងជា  មិនអា ចកំរីកអវៈយវៈយូរជា ងបុរស។២៤៧  

ក ុង ធៀនជីង  ទសចិន ្ត  ីដលកើតជម្ង ឺមហា រីកថ្ល ើម  ូវ

បា នគរា យកា រណ៍ថា  មា នអ   រស់ទា បជា ងបុរស។២៤៨ 

កា រសិក  ជា  ើនតា មបណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៍ និង  ទស

កំពុងអភិវឌ ន៍ បា នបងា  ញកា ន់ត  ើនឡើងៗថា  ្ត  ីដល

កើតជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដូចជា ជម្ង ឺគា ំងបះដូងជា ដើម តងមា ន

អា កា រៈជម្ង ឺខុសពីអា កា រៈជម្ង ឺពិតដល  ូវបា នរកឃើញយា៉ ង

ទូលំលា យតា មរយៈកា រសិក  លើបុរស។២៤៩ ភា ពខុសគា  ន

យនឌ័រ  ក្ន ុងកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ និងកា រព  បា លក៏  ូវបា ន

គធ្វ ើកា រអង្ក តផងដរ (  អប់ទី១០)។

គំរូនអ   សា  ប់  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគំរូនអ   សា  ប់  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមួយចំនួន ដូចជា ជម្ង ឺសរសឈា មបះដូងជា ដើម 

 ូវបា នគចា ត់ទុកថា ជា ជម្ង ឺរបស់បុរស។  ះជា យា៉ ងនះក្ត ី 

ភស្ត ុតា ង  ពលថ្ម ីៗនះបា នបងា  ញថា  អ   មរណៈ  យ

ជម្ង ឺគា ំងបះដូង  ឆា  ំ២០០៥  ូវបា នបងចកយ៉ា ងសុក ិត 

និងយុត្ត ិធម៌រវា ងបុរស និង ្ត  ី (គឺបុរស ៥៣% និង  ្ត ី៤៧% 

តា មលខរៀង)។២៥០ អ   មរណៈនជម្ង ឺគា ំងបះដូងក្ន ុង

ចំ  មបុរស និង ្ត  ី ដលមា នអា យុលើ៦០ឆា  ំ  ូវបា នគ

រកឃើញថា  ដៀងគា  ។ ផ្ទ ុយ  វិញអ   មរណៈនជំងឺ

មហា រីក  ូវបា នគរកឃើញថា  មា នច   ះពី៣០%  ៥០% 

ដលក្ន ុង  ះបុរសមា នអ   ខ្ព ស់ជា ង  ្ត ី។ ភា ពខុសគា  នះ 

ទំនងជា បង្ក ឡើងយ៉ា ងធំធង  យអ   មរណៈនជម្ង ឺមហា 

រីកសួតរបស់បុរសខ្ព ស់ជា ង ្ត  ី។២៥២ 

លើសពីនះ  ទៀត ជម្ង ឺមហា រីកសួត ក ពះ និងថ្ល ើមគឺជា 

មូលហតុនា ំមុខគ ដលបង្ក  យអ   មរណៈ  យជម្ង ឺ

រូបភា ព ១២: សមា មា  នមូលហតុបង្ក នជម្ង ឺសរសរូបភា ព ១២: សមា មា  នមូលហតុបង្ក នជម្ង ឺសរស
ឈា មបះដូង ក្ន ុងចំ  មបុរស និង  ្ត ី,  ុកបា វី ឈា មបះដូង ក្ន ុងចំ  មបុរស និង  ្ត ី,  ុកបា វី 

 ទសវៀតណា ម, ឆា  ំ២០០២ ទសវៀតណា ម, ឆា  ំ២០០២

 ភពៈ Hoang, Byass  Wall ឆា  ំ២០០២



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងវា ងភា ពក ីក  យ៉នឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង
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មហា រីករបស់បុរសខ្ព ស់ ចំណកឯ ្ត  ីហា ក់ដូចជា  រង   ះ

 យជម្ង ឺមហា រីក  ះ និងសួត រីឯ   ទសកំពុងអភិវឌ

វិញ ្ត  ីទំនងជា រង   ះ  យសា រជម្ង ឺមហា រីកក ពះ ថ្ល ើម 

និងជម្ង ឺមហា រីកមា ត់ស ូន។ សរុបមកបុរស និង  ្ត ី  ូវបា 

នរង   ះ  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដូចគា   (ករណីដលគួរ  យ

កត់សមា្គ  ល់  ះគឺវា ជា  ភទជម្ង ឺមហា រីក ដលបុរស និង

្ត  ីសុទ្ធ តធា  ប់កើតមា ន)  ះបីជា  អ   តួរលខ និង

 ភទជា ក់លា ក់នជម្ង ឺហា ក់ដូចជា  មា នភា ពខុសគា  រវា ង

បុរស និង ្ត  ីក៏  យ។ 

កា រសិក  មួយ  ក្ន ុងតំបន់ បា នចា ប់ផ្ត ើមបងា  ញពីបប

បទខុសគា  នអ   មរណៈ  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង រវា ងបុរស 

និង ្ត  ី។ កា រអង្ក តសុខភា ពតា មសហគមន៍មួយក្ន ុងស្

រុក បា វី  ទសវៀតណា ម បា នបងា  ញថា   ក្ន ុងចំ  ម

 ជា ជនដលគបា នធ្វ ើកា រសិក   ជម្ង ឺសរសឈា មបះដូង 

គឺមូលហតុចម ងជា ងគ ដលបង្ក  យអ្ន កជម្ង ឺបា ត់បង់

ជីវិត។ ជម្ង ឺសា  ប់ដជើងគឺជា  មូលហតុធំជា ងគដលធ្វ ើ

 យអ   មរណៈ មា នរហូតដល់៥៦.៣% នអ   សា  ប់

 យជម្ង ឺសរសឈា មបះដូងទា ំងអស់។  ះជា យា៉ ងណា 

ក៏  យជម្ង ឺសា  ប់ដជើងនះបា នកើតឡើងលើ ្ត  ី  ើនជា ង

បុរស (តួរលខ ១២)។ អ   មរណៈ  យកា រគា ំងបះដូង 

ក៏ដូចជា ជំងឺសរសឈា មបះដូងផ ងៗទៀត ខុសគា  ក្ន ុង

ចំ  មបុរស និង ្ត  ី។

 

អ   ធ្វ ើអត្ត ឃា តរបស់បុរសខ្ព ស់ជា ង ្ត  ីបីដងកន្ល ះ លើក

លង   ទសចិន និងឥណា  ។ កា រសិក  មួយពី  ទសចិន 

បា នរកឃើញថា  ៩៣% នអ   ធ្វ ើអត្ត ឃា តសរុប  ច   ះ

ឆា  ំ១៩៩០ ដល់ ឆា  ំ១៩៩៤ បា នកើតឡើងតា មតំបន់ជនបទ។ 

ជា ងនះ  ទៀត ្ត  ីវ័យក្ម ង  តំបន់ជនបទដលមា ន

អា យុច   ះពី១៥  ៣៩ឆា  ំ មា នចំនួន៣១%នអ   

អត្ត ឃា តទា ំងអស់។  ក្ន ុងអ   អត្ត ឃា តនះក៏  ូវបា នរក

ឃើញផងដរថា  មនុស ចា ស់មា នចំនួន  ើនជា ងមនុស ក្ម ង 

និងមនុស វ័យកណា្ដ  លបីដង។ 

ផលប៉ះពា ល់ផ្ន កយនឌ័រនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  លើភា ពក ីក ផលប៉ះពា ល់ផ្ន កយនឌ័រនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  លើភា ពក ីក 

បន្ទ ុកនកា រគា ំពា រអ្ន កជម្ង ឺ ជា រឿយៗបា នធា  ក់  លើសមា ជិក

 ី  ក្ន ុងក ុម  ួសា រ។ កា រសិក  មួយពីសា ធា រណរដ្ឋ កូរ

បា ន  យដឹងថា   ះបីជា បុរស និង ្ត  ី  ូវបា នតំណា ងស្ម ើ

ភា ពគា   ក្ន ុងកា រថទា ំអ្ន កជម្ង ឺមហា រីក ក៏ពិតមន បុ៉ន្ត 

អ្ន កថទា ំអ្ន កជម្ង ឺជា ង៦៥% គឺជា ្ត  ី។ អ្ន កថទា ំអ្ន កជម្ង ឺចា ស់ៗ 

 តំបន់  ក  ទសចិន និង   ះតវ៉ា ន់  ទសចិន 

 ូវបា នគរកឃើញថា  ភា គ  ើនគឺជា ្ត  ី។ កា រសិក  មួយ

ពីអ្ន កថទា ំអ្ន កជម្ង ឺក្ន ុងក ុង អីុណា ន ខត្ត  ហូ៊ណា ន និង

បា៉ វទីង ខត្ត  ហឺពីយ  ទសចិន ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៧ និងឆា  ំ

១៩៩៨ បា នបងា  ញថា  ្ត  ីមា នចំនួន៦៨.២% ដលស្ម ើនឹង

ជា ំងពីរភា គបី។ 

 

សមា ជិក  ី  ក្ន ុង  ួសា រ រួមបញ្ច ូលទា ំង ្ត  ីវ័យចំណា ស់

និងក្ម ង  ី  ូវទទួលរ៉ា ប់រងធ្វ ើកិច្ច កា រ ទា ក់ទងនឹងកា រមើល

ថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ ដលជា រឿយៗបន្ថ មលើកិច្ច កា រ  ចា ំថ្ង របស់

ពួកគ។ លើសពីនះ  ទៀត សមា ជិក  ីក្ន ុង  ួសា រអា ច

នឹងធ្វ ើកិច្ច កា រ  ក្ន ុងផ្ទ ះបន្ថ ម ដើម ីសងកា របា ត់បង់នូវ

សមា ជិកសំខា ន់ ក្ន ុង  ួសា រដលមា នជម្ង ឺ។ ក្ន ុងចំ  ម

អ្ន កមើលថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ  ក ុង អីុណា ន ខត្ត  ហូ៊ណា ន និង

  ប៉ា វទីង ខត្ត  ហឺពីយ  ទសចិន អ្ន កថទា ំមកពី  ួសា រ

ដលមា ន   ក់ចំនូល  ចា ំខទា ប  ូវទទួលបន្ទ ុកផ្ន កហិរញ្ញ 

វត្ថ ុក្ន ុងកា រមើលថទា ំឳពុកមា  យចា ស់ៗ និងឳពុកមា  យក្ម ក 

ខ្ព ស់ជា ងអ្ន កថទា ំមកពី  ួសា រដលមា ន   ក់ចំនូល  ចា ំខ

ខ្ព ស់។ តា មកា រកត់សមា្គ  ល់ ភា គ  ើននអ្ន កទទួលកា រថទា ំ

បា ន  យដឹងថា  ពួកគមិនបា នទទួលកា រធា នា រ៉ា ប់រងសុខភា ព

ទ ពួកគពឹងអា  ័យទា ំង  ុងលើកូនៗរបស់ពួកគចំ  ះ

កា រទិញឱសថ ថ្ល ពិនិត ជម្ង ឺរបស់វជ្ជ បណ ិត រឺថ្ល ព  បា ល

 មន្ទ ីរពទ ។ ៦៦.៤% នអ្ន កធ្វ ើកា រថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ ដលជិត

ស្ម ើនឹងពីរភា គបី បា នរា យកា រណ៍ថា  ពួកគមិនបា នទទួល

សំណងពីរដ្ឋ មកវិញចំ  ះកា រចំណា យ  លើឱសថ រឺកា រ

ពិនិត របស់  កវជ្ជ បណ ិត  ះទ។ 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រសិក   ក៏បា នរា យកា រណ៍ពីទំនា ក់ទំនងអវិជ្ជ មា ន រវា ង

  ក់ចំនូលរបស់អ្ន កថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ និងភវនីយភា ពដលថា 

កិច្ច កា រមើលថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ បា នរ  ភលើពលវលា របស់អ្ន ក

ថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ ដល  ូវចំណា យលើមនុស មា  ក់ ចំណា យ

សំរា ប់រឿងរ៉ា វផា  ល់ខ្ល ួន ចំណា យលើសកម្ម ភា ពច្ន  ឌិតថ្ម ីៗ 

ចំណា យលើកា រកំសា ន្ត  ធ្វ ើកិច្ច កា រផា  ល់ខ្ល ួននិងកា រងា រ  ចាំ 

ថ្ង របស់មនុស មា  ក់ និងចំណា យសំរា ប់សា ច់   ត្ត ិ និងមិត្ត 

ភក្ត ិផ ងៗទៀត។ លើសពីនះ  ទៀត  ្ត ីអ្ន កថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ

  ទសចិន បា នរា យកា រណ៍ពីអា រម្ម ណ៍ នកា រនឿយ

ហត់អស់កមា  ំង និងកា របា ត់បង់ពលវលា ផា  ល់ខ្ល ួន។



ហតុអ្វ ីបា នជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា លចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យភា ពក ីក  និងយ៉នឌ័រ  ក្ន ុងកា របងា្ក  រនិងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 55

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

៣. ហតុអ្វ ីបា នជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា លចា ំបា ច់
 ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យភា ពក ីក  និង
យ៉នឌ័រ  ក្ន ុងកា របងា្ក  រនិង

កា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?



56

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ចដលកា រវិភា គពីខា ងមុខបា នបងា  ញរួចហើយ ជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ងកំពុងតកើនឡើងយា៉ ងឆា ប់រហ័ស  ក្ន ុងតំបន់។

 តា មបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៍  ក្ន ុងតំបន់ កតា  ហា និ

ភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ហា ក់ដូចជា បា នកា  យ  ជា ប   ទូ  

ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជន ដលវា បា នជះឥទ្ធ ិពលដល់អ្ន កមា ន 

និងអ្ន កក ។ ភស្ត ុតា ងពីកា រសិក  ករណីជា  ើន បា នបងា  ញ

បន្ថ មថា  កតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ក៏ដូចជា   វ៉ា ឡង់ស៍ 

នអ   នអ្ន កកើតជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងអ   មរណៈនជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ងកំពុងមា នកា រកើនឡើងយ៉ា ងឆា ប់រហ័សក្ន ងុចំ  ម  ជា 

ជនក ីក  ជា ងក្ន ុងចំ  ម  ជា ជនមា ន  ព ។ កំរិតនកា រ

យកចិត្ត ទុកដា ក់  ក្ន ុងកា រកា រពា រ កា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ និង

កា រព  បា លជម្ង មិឺនឆ្ល ងនះ  មា នកំរិតទា ប  ឡើយ។ លើស

ពីនះ  ទៀត កា របងចកកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់មា នទំ  រ

 ខា ងបុគ្គ ល និងសហគមន៍អ្ន កមា ន  ព ជា ងខា ងបុគ្គ ល 

 ួសា រ និងសហគមន៍ដលក ីក  និងសហគមន៍ភា គតិច។ 

ហតុដូ   ះហើយ កា រលើកឡើងពីភា ពក ីក  និងយនឌ័រ 

 ក្ន ុងកា រកា រពា រ និងកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមា នហតុផល

បីសំខា ន់ គឺ  សិទ្ធ ិភា ព សមភា ព និងសិទ្ធ ិមនុស ។

 សិទ្ធ ិភា ពចំណា យ សិទ្ធ ិភា ពចំណា យ

កា រកើនឡើងយា៉ ង  ើន នូវអ្ន កកើតជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៍  ក្ន ុងតំបន់ ត  ូវ  យមា នកា រចា ត់

វិធា នកា រជា បនា  ន់។ បទពិ  ធន៍ពី  ទសអភិវឌ ន៍បា ន

បងា  ញថា  វិធីកា រពា រដលកំចា ត់នូវកតា  ហា និភ័យនជំងឺមិន

ឆ្ល ងជូន  ជា ជន គឺជា មធ  បា យដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ពបំផុត

ដើម ី  ប់  ង និងកា ត់បន្ថ យកា រកើនឡើងនូវអ្ន កកើតជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។ វិធីបបនះត  ូវ  យមា នលទ្ធ ភា ពជា សកល 

 ក្ន ុងកា រកា រពា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ បុ៉ន្ត  ជា ជនក ីក ហា ក់ដូច

ជា  ទទួលបា នផល   ជន៍តិចតួចពីកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់

លើវិធា នកា រកា រពា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ងនះ   ះថា ពួកគជា ទូ  

មិនមា នលទ្ធ ភា ពស្ម ើ ក្ន ុងកា រទទួល  ើ   ស់សវា គា ំពា រ

សុខភា ព  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសជា  ើនក្ន ុងតំបន់។ លើសពី

នះ  ជា ជនក ីក  និង  ជា ជនភា គតិច  ូវ  ឈម  នឹង

ឧបសគ្គ ធំៗជា  ើន  ពលពួកគស្វ ងរកកា រកា ត់បន្ថ យ

នូវកា រ  ឈមរបស់ពួកគចំ  ះកតា  ហា និភ័យសំខា ន់ៗនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។ ដូចជា  បទដា  នយនឌ័រដលមា ន   ប់បា នរា រា ំង

នូវកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង ដើម ីទប់សា្ក  ត់កតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង  តា មសហគមន៍ជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់។ កា រត  ូវ

 យមា នកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងនកា រកា រពា រ ដើម ីបំពញ

តា មត  ូវកា ររបស់សហគមន៍ក ីក  និងសហគមន៍ភា គតិច

អា ចធា នា បា នថា វិធា នកា របបនះអា ចបា ន  ដល់  ជា ជន

ក ីក ទា ំង  ះ។ កា រដា ក់បញ្ច ូលកា រឆ្ល ើយតប  យមិនគិត

ពីយនឌ័រ ក៏អា ចធា នា បា នផងដរថា  បុរស និង ្ត  ីទទួល

បា នផល   ជន៍យា៉ ងសមរម ពីវិធា នកា របបនះ។ សរុប

បញ្ច ូលគា   វិធីទា ំងនះអា ចព  ឹង  សិទ្ធ ិភា ពនកា រកា រពា រ

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ក្ន ុងកា រកា រពា រ  កប  យ

 សិទ្ធ ិភា ពចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ងនឹងចា ប់ផ្ត ើម  ប់  ងកា រកើន

ឡើងនកា ររា តត  ត នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស

កំពុងអភិវឌ ន៍  ក្ន ុងតំបន់។ កា រកា ត់បន្ថ យអ   នអ្ន ក

កើតជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងអ   មរណៈនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ គឺជា មធ  បា យដ៏មា ន  សិទ្ធ ិភា ព 

ក្ន ុងកា រកំណត់ផលប៉ះពា ល់ នកា ររា តត  តនជម្ង ឺនះចំ  ះ

 ព័ន្ធ គា ំពា រសុខភា ពសហគមន៍   និង  ទសជា តិ។ 

 សិទ្ធ ិភា ព ដលកើនឡើងពីកា រកំណត់  យ  ួសា រក ីក 

ទទួលបា ននូវកា រកា រពា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  កប  យ  សិទ្ធ ិភា ព 

គឺរិតតមា នសា រៈសំខា ន់  ទៀត  សិនបើយើងគិតថា  កា រ

ព  ឹងសុខភា ពរបស់  ជា ជនក ីក មា នសា រៈសំខា ន់ជា ងកា រ

កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  ទៀត។ កា រទុក  យមា នកា រថទា ំ 

និងកា រព  បា លនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងអូសបនា  យពលយូរ អា ច

ធ្វ ើ  យ  ួសា រធា  ក់ក្ន ុងភា ពក ីក  និងធ្វ ើ  យពួកគស្ថ ិត 

 ក្ន ុងភា ពក ីក នះរយៈពលវង។ កា រកា ត់បន្ថ យបន្ទ ុកន

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង  ួសា រក ីក  អា ចព  ឹងកិច្ច ខិតខំ  ឹង

  ងបា នយ៉ា ងល្អ  ក្ន ុងកា រធ្វ ើ  យសុខភា ពរបស់  ជា ជន

ក ីក កា ន់ត  សើរឡើង ក៏ដូចជា ធ្វ ើ  យមា នសុខា មា ល

៣. ហតុអ្វ ីបា នជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា លចា ំបា ច់  ូវ  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ
 ក្ន ុងកា រកា រពា រ និងកា រពិនិត ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

ដូ



ហតុអ្វ ីបា នជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា លចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យភា ពក ីក  និងយ៉នឌ័រ  ក្ន ុងកា របងា្ក  រនិងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 57

ភា ព  ក្ន ុង  ួសា រទា ំងមូល។ ជា ងនះ  ទៀត យុទ្ធ សា ្ត  

សុខភា ពដលបា នបង្ក ើតឡើង ដើម ីធា នា  យបា នថា  

 ួសា រក ីក អា ចទទួលបា ន   ជន៍ស្ន ើភា ពគា   ពីកា រកា រ

ពា រ និងកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ក៏ដូចជា ជួយពួកគ  យ

ទទួលបា ននូវកា រចំណា យទា ប  ក្ន ុងកា រស្វ កកា រគា ំពា រជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងអា ចនឹងកា រពា រ  ួសា រក ីក ពីផលប៉ះពា ល់ផ ងៗ ន

សុខភា ពមិនល្អ  ដលអា ចធ្វ ើ  យ  ួសា រធា  ក់ក្ន ុងភា ព

ក ីក ។  ក្ន ុងកំរិតថា  ក់ជា តិ កា រអន្ត រា គមន៍បបនះអា ច

ធ្វ ើកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក មា នសន្ទ ុះ

កា ន់តលឿន។ 

សមភា ពសមភា ព

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងអា ចកា រពា របា នយ៉ា ងទូលំទូលា យ។ កា រអង្ក ត

បា នបងា  ញថា  ជា ង៥០%នអ្ន កសា  ប់  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

បា នបង្ក ឡើង  យកតា  ហា និភ័យមួយចំនួនដូចជា  កា រ  ើ

  ស់ថា  ំជក់ កា រកើនឡើងនូវសមា  ធឈា ម របបអា ហា រ

មិន  ប់   ន់ និងកង្វ ះលំហា ត់ដើម ីសុខភា ព។ រិតតច  ស់

លា ស់ជា ងនះ  ទៀត  ះគឺ យា៉ ង  ចណា ស់ជា ង៨០% 

នជម្ង ឺបះដូង ជម្ង ឺសា  ប់ដជើង និងជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ភទ២ 

និង៤០% នជម្ង ឺមហា រីកអា ចប ្ជ ៀសបា នតា មរយៈរបប

អា ហា រដលមា នផា សុខភា ព កា រធ្វ ើលំហា ត់   ណជា  ចា ំ

និងកា រមិន  ើ   ស់ថា  ំជក់។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យបន្ទ ុក

នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងតំបន់កំពុងតកើនឡើង និងអា ចកើន

ឡើងលឿន  ក្ន ុង  ួសា រ និងសហគមន៍អ្ន កក ជា ង  ក្ន ុង

 ួសា រ និងសហគមន៍អ្ន កមា ន។ អ     ភទ និងបបបទ

នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុងចំ  ម  ជា ជន ក្ន ុងតំបន់ហា ក់ដូចជា 

បា នបងា  ញពីភា ពខុសគា  ដ៏មា នសា រៈសំខា ន់ទា ក់ទងនឹងយនឌ័រ

ផងដរ។ ទំ  រទាំ ងនះ បា នធ្វ ើ  យមា នកា រទា ញបញ្ច ូល

ប   វិសមភា ព  ក្ន ុងបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

វិសមភា ពភា ពសំ  លើ ភា ពមិនស្ម ើគា  ដលអា ចសមា្គ  ល់បា ន 

ក្ន ុងទំរង់ដូចជា ភា ពមិនយុត្ត ិធម៌ ភា ពមិនសច្ច ៈទៀង  ង់ និង

កា ររីសអើង (  អប់ទី១១)។  ះបីជា បទពិ  ធន៍បា ន

បងា  ញថា  ភា ពខុសគា  មួយចំនួន  ក្ន ុងសា  នភា ពសុខភា ព

គឺមិនអា ចជៀសវា ងបា ន  យសា រតភា ពខុសគា  នកតា  

ជីវសា ្ត  រវា ងបុរស និង  ្ត ី, ឧទា ហរណ៍ ដូចជា ភា ពមិនស្ម ើ

គា   ក្ន ុងសុខភា ពរវា ងអ្ន កក  និងអ្ន កមា ន និងរវា ងបុរស 

និង ្ត  កំីពុងត  វូបា នគស្វ ងយល់កា ន់ត  ើនឡើងៗ ដើម ី

ធ្វ ើកា រឆ្ល ុះប   ំងក៏  យ ក៏យា៉ ង  ចណា ស់មា នប   ខ្ល ះ

អា ចជៀសវា ងបា នដរ ឧទា ហរណ៍ គុណវិបត្ត ិសង្គ មដល

មា នដូចជា  អ្ន កដលពឹងលើ   ក់ចំនូល ប   ជា តិសា សន៍ 

និងតំបន់ភូមិសា ្ត  ។ កា របងចកសង្គ មបបនះ ហា ក់ដូច

ជា បា នដើរតួរក្ន ងុកា រកំណត់នូវបន្ទ កុនជម្ង មិឺនឆ្ល ង  ក្ន ងុតំបន់។

ផ្ន កខា ងមុខបា នបងា  ញថា  ខណៈដលផលប៉ះពា ល់នភា ព

ក ក ីលើបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងតំបន់កំពុងតលចឡើង

បន្ត ិចម្ត ងៗ  ះ មា នភស្ត ុតា ងជា  ើនបា នបងា  ញថា  យន

ឌ័រអា ចកំពុង  ូវបា នជះឥទ្ធ ិពល  យកា ររីករា លដា លនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។ ដូច្ន ះហើយ ភា ពមិនស្ម ើគា   ក្ន ុងបន្ទ ុក នជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ងទា ំងនះគឺមិនយុត្ត ិធម៌ និងមិនសុក ិត  ះទ ពី   ះភា 

ពខុសគា  នយនឌ័រទា ំងនះ បា នឆ្ល ុះប   ំងពីកា រទទួលគុណ

សម ត្ត ិ និងគុណវិបត្ត ិសង្គ ម  យបុរស   និង  ្ត ី។

 

បទដា  នយនឌ័រ បា នរា រា ំងសមត្ថ ភា ពរបស់បុគ្គ លដលបា ន

ជះឥទ្ធ ិបា លដល់លទ្ធ ផលសុខភា ពរបស់ពួកគ។ ដូច្ន ះហើយ

បា នជា ត  ូវ  យមា នកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង  ក្ន ុងផ្ន កសុខា -

ភិបា ល និងលើសពី  មឹផ្ន កសុខា ភិបា លទៀតដើម ី  ះ   យ

កា ររីករា លដា លនកតា  ហា និភ័យចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទា ក់ទង

នឹងយនឌ័រ និងកតា  បង្ក ទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  យបូក

រួមទា ំងលទ្ធ ភា ពខុសគា  របស់បុរស និង  ្ត ី  ក្ន ុងកា រទទួល

យកកា រកា រពា រ   និងកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទា ំងនះ។ 

 អប់១១ៈ សមភា ព  ក្ន ុងផ្ន កសុខា ភិបា ល អប់១១ៈ សមភា ព  ក្ន ុងផ្ន កសុខា ភិបា ល

សមភា ព  ក្ន ុងផ្ន កសុខា ភិបា លអា ច  ូវបា នគ  យ

និយមន័យថា ជា  “អវត្ត មា ននកា របងចកជា  ព័ន្ធ  

 ក្ន ុងផ្ន កសុខា ភិបា ល (ឬក៏ជា កតា  ជះឥទ្ធ ិពលសង្គ ម

ដ៏ធំមួយ) រវា ងក ុមមនុស  ដលមា នកំរិតខុសគា  នកា រ

ទទួលគុណសម ត្ត ិ និងគុណវិបត្ត ិសង្គ មដូចជា ទីតា ំង

ខុសគា   ក្ន ុងឋា នា នុក មសង្គ ម”។ 

 ភព ភព៖ Braveman និង Gruskin ឆា  ំ២០០៣
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ដូចគា  ដរ កា រលចឡើងនូវបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុងចំ  ម 

 ួសា រ និងសហគមន៍ក ីក  ក៏  ូវត  ះ   យផងដរ។ 

ប   នះរួមបញ្ច ូលទា ំង លទ្ធ ភា ពនកា រទទួលយកកា រកា រពា រ 

និងកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដល  មា នកំរិត និងផលប៉ះ

ពា ល់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងលើ  ួសា រទា ំងនះដលអា ចធ្វ ើ  យពួក

គធា  ក់ក្ន ុងភា ពក ីក ។

សិទ្ធ ិមនុសសិទ្ធ ិមនុស

សិទ្ធ ិទទួលបា ននូវស្ត ង់ដា ខ្ព ស់បំផុតនសុខភា ពផ្ល ូវកា យ និង

សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត  រឺសិទ្ធ ិទទួលបា នកា រគា ំពា រសុខភា ព  ូវបា ន

ចងក្ន ុងសចក្ត ី  កា សសកលនសិទ្ធ មនុស ។ សិទ្ធ ិស   

សិទ្ធ ិមនុស ជា  ើនផ ងៗទៀតបា នគា ំ  សិទ្ធ ិប ្គ  លមួយ

នះ។ រា ល់បណា្ដ   ទសទា ំងអស់  លើពិភព  ក សុទ្ធ 

តបា នចូលរួមក្ន ុងសិទ្ធ ិស   សិទ្ធ ិមនុស  យា៉ ង  ចមួយ 

ដលលើកឡើងពីសិទ្ធ ទិា ក់ទងនឹងប   សុខភា ព។ ជា ពិសស

ទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង លទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវកា រកា រពា រ 

កា រវិនិច្ឆ ័យ  គ  យបា នឆា ប់ និងកា រព  បា ល ដល  កប

 យ  សិទ្ធ ិភា ពសុទ្ធ ត  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូលក្ន ុងសិទ្ធ ិទទួល

បា នកា រគា ំពា រសុខភា ព។ 

កា រគា  នកា ររីសអើង គឺជា  លគំនិតសំខា ន់មួយ  ក្ន ុងសិទ្ធ ិ

ទទួលបា នកា រគា ំពា រសុខភា ព។  លគំនិតនះបា នហា ម

  មចំ  ះកា ររីសអើងនា នា  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រ

គា ំពា រសុខភា ព និងកតា  ជះឥទ្ធ ិពលដល  ក  ម ក៏ដូចជា 

លទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រ  ើ   ស់វិធា នកា រនា នា  និងសិទ្ធ ិ

ទទួលបា ននូវអ្វ ីដល  ូវបា នផ្ត ល់  យដល់ពួកគ  យមិន

គិតពីកតា  ជា តិសា សន៍ ពណ៌សម ុរ ភទ ភា សា រ សា សនា 

ទស នៈន  បា យ រឺទស នៈផ ងៗទៀត ដើមកំណើត

ជា តិសា សន៍ រឺសង្គ ម  ព សម ត្ត ិ កំណើត ពិកា រភា ពផ្ន ក

ផ្ល ូវកា យ រឺផ្ល ូវចិត្ត  សា  នភា ពសុខភា ព (  យរា ប់បញ្ច ូលទា ំង 

ហុីវ/ជម្ង ឺអដស៍) កា របងចកភទ ជនសីុវិល អ្ន កន  បា យ 

សា  នភា ពសង្គ ម ឬសា  នភា ពផ ងៗទៀត ដលមា នបំណង 

ឬប៉ះពា ល់ដល់កា រធ្វ ើ  យកា ររកីរា យ  យស្ម ើភា ពគា   រឺកា រ

អនុវត្ត ន៍ សិទ្ធ ិទទួលបា នកា រគា ំពា រសុខភា ព  ជា  ឃៈ រឺ

ចុះខ  យ។ បុ៉ន្ត  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងកតា  ហា និភ័យចំ  ះ

ពួកគហា ក់ដូចជា កំពុងតកើនឡើងយា៉ ងឆា ប់រហ័ស  ក្ន ុង

សហគមន៍ក ីក ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៍។  ជា ជន

ភា គតិចទា ំងនះអា ចនឹងមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា  និង

 ើ   ស់ធនធា នតិចជា ង  ជា ជនអ្ន កមា ន។

 លគំនិតនកា រមិនរីសអើង ផ  ភា  ប់ជា មួយនឹងសិទិ្ធ មនុស

ដទទៀត ដូចជា សិទ្ធ ក្ន ុងកា រទទួលពត៌មា ន និងកា ររក  

កា រសមា  ត់គួរតនា ំ  រក អន្ត រកម្ម រវា ងបុគ្គ លនឹង  ព័ន្ធ សុខ

ភា ព។  លគំនិតនះ  ូវបា នគព  ឹងតា មរយៈកា រដា ក់

រួមគា  នសិទិ្ធ ទទួលបា ន កា រថទា ំសុខភា ពដលវា ជា កា រដា ក់

បញ្ច ូលគា  នូវសិទ្ធ ិទទួលបា នសវា សុខភា ពនិងសិទិ្ធ  ដលជា 

កតា  មូលដា  នកំនត់សុខភា ពដូចជា កា រអប់រ និងចំណីអា ហា រ។

បុ៉ន្ត ក ុម  ជា ជនភា គតិចជា រឿយៗ មិនទទួលបា ននូវពហុ

 អប់ ១២: កា រកា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  អប់ ១២: កា រកា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

និងសិទ្ធ ិទទួលបា នកា រគា ំពា រសុខភា ពនិងសិទ្ធ ិទទួលបា នកា រគា ំពា រសុខភា ព

 ពលវា យតម្ល សិទ្ធ ិទទួលបា នកា រគា ំពា រសុខភា ព  

ក្ន ុងកម្ម វិធីកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមា នលក្ខ ណៈ

វិនិច្ឆ ័យចំនួន៤  ូវបា នគយកមក  ើ៖ 

•  អត្ថ ិភា ព៖អត្ថ ិភា ព៖ សវា កា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

ដលមា នតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់  ូវបា នផ្ត ល់ជូន  យ

បា ន  ប់   ន់

•  លទ្ធ ភា ព៖លទ្ធ ភា ព៖ សវា កា រកា រពា រ និងកា រ  ប់  ងជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង  ូវផ្ត ល់លទ្ធ ភា ពដល់មនុស  ប់គា   យរួម

បញ្ច ូលទិដ្ឋ ភា ព៤ គឺកា រគា  នកា ររីសអើង អត្ថ ិភា ព

ផ្ល ូវកា យ អត្ថ ិភា ពសដ្ឋ កិច្ច  (លទ្ធ ភា ពថវិកា រ) និង

អត្ថ ិភា ពទទួលបា នពត៌មា ន

•  កា រទទួលសា្គ  ល់៖កា រទទួលសា្គ  ល់៖ សវា កា រពា រ និង  ប់  ងជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង  ូវមា នកា រ  រព  ឹម  ូវតា មទំនៀមទមា  ប់

វប ធម៌ មិនគិតពីយនឌ័រ និងផ្ត ល់កិត្ត ិយសដល់

អា ថ៌កំបា ំងរបស់  ប់អ្ន កជម្ង ឺទា ំងអស់

•  គុណភា ព៖គុណភា ព៖ សវា កា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

 ូវមា នលក្ខ ណៈ  ឹម  ូវតា មបបវិទ  សា ្ត   និង

វជ្ជ សា ្ត   និងមា នគុណភា ពភា ពល្អ 

 ភព ភព៖ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០២a



ហតុអ្វ ីបា នជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា លចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យភា ពក ីក  និងយ៉នឌ័រ  ក្ន ុងកា របងា្ក  រនិងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 59

សិទិ្ធ មនុស ទា ំងនះទ។ ឧទា ហរណ៍ដូចជា ្ត  ី និងក ុម

កុលសម្ព ័ន្ធ ជនជា តិភា គតិច ពួកគមិនបា នទទួលពត៌មា នស្ត ី

ពីរៀបកា ត់បន្ថ យកា រ  ឈមមុខ  នឹងកតា  ហា និភ័យសំរា ប់

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

រដ្ឋ ជា អ្ន កទទួលខុស  ូវចំ  ះ កា រអនុវត្ត ន៍សិទិ្ធ មនុស ជា 

បណ្ដ ើរៗ រួមមា នទា ំងសិទិ្ធ ទទួលបា នកា រថទា ំសុខភា ព។ 

ដូច្ន ះរដា  ភិបា ល  ូវតដា ក់នូវ  លន  បា យ និងផនកា រ 

ដលធ្វ ើ  យកា រថទា ំសុខភា ពអា ច   ឹត្ត  បា ន និងនា ំ

 យមា នកា រអនុវត្ត ន៍នូវសិទិ្ធ មនុស ដទទៀត យ៉ា ងមា ន

 សិទិ្ធ ភា ពតា មដលអា ចធ្វ ើបា ន។ កា រអនុវត្ត នះ រួមមា ន

ទា ំងកា រដា ក់ក  ិត  លើតួនា ទីរបស់សា  ប័នមិនមនជា រដ្ឋ 

ផងដរដើម ីធា នា ថា  សិទិ្ធ ទទួលបា នកា រថទា ំសុខភា ពពិត

ជា បា ន  ូវបា នអនុវត្ត ។ 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

៤. តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យ
ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា  
ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 61

ថា  ក់  លន  បា យថា  ក់  លន  បា យ

ផ្ន កខា ងមុខបា នបងា  ញពីបន្ទ កុនជម្ង មិឺនឆ្ល ង  

លើ  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍  ក្ន ុងថា មា នទំហំធំ 

និងកំពុងតមា នសន្ទ ុះកើនឡើង ហើយបន្ទ ុកនះកំពុងត

ចា ប់ផ្ត ើម   ះ  រក  ជា ជនក ីក  និងជនជា តិភា គតិច។ 

ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងប   នះ  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍  ូវកា រ

ធ្វ ើ  យមា នអា ទិភា ពក្ន ុងកា រកា រពា រនិងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង។ 

 កា រយល់ដឹងពីរបៀបកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ដលកំពុងតមា ន  អប់១៣ ពិភា ក  ពីកា រ  ប់  ងថា  ំជក់។ 

បុ៉ន្ត កា រកើនឡើងនូវបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង  ទសកំពុង

អភិវឌ ន៍ចង្អ ុលពីទំហំកំនត់ នអន្ត រា គមន៏ទា ំងនះ  ក្ន ុង

តំបន់។  ក្ន ុងករណីជា  ើន កា រថទា ំសុខភា ពផ្ត ល់  យ

តអ្ន កមា ន។ ដូច្ន ះ តំបន់និងសហគមន៍អ្ន កក ីក អា ចនឹង

មិនទទួលបា នសវា ដ៏មា ន  សិទិ្ធ ភា ពនះ សំរា ប់កា រកា រពា រ 

និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងជា ងតំបនដទទៀត  ះទ។ នះ

ជា ប   ចំបង   ះកតា  ហា និភ័យសំរា ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង   ត

សំខា ន់  លើសហគមន៍ដលមា នចំណូលទា ប។ ម ៉ ងវិញ

ទៀតភស្ត ុតា ងបា នបងា  ញថា  បុរស និង  ្ត ីជា  ើនបា នឆ្ល ង

កា ត់ និងទទួលរង   ះ  យសា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុងរូបភា ព

ផ ងៗគា  ។ នះទា មទា រ  យមា ន កា រអនុវត្ត យនឌ័រដើម ី

កា រពា រ  និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

កា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ដំបូងលើកា ររា តត  តថា  ំជក់ជា មួយវិធា នកា រ

កា រពា រគឺមា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ុ្ង ងកា រកា ត់បន្ថ យទ្ធ ិពលនជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង។ កា របា៉ ន់សា  នបន្ថ មទៀតបា នបងា  ញថា  កា រទទួល

ទា នអា ហា រល្អ ៗ  កា រធ្វ ើលំហា ត់   ណ  យបា នទៀងទា ត់

និងជៀសវា ងកា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់អា ចកា ត់បន្ថ យជម្ង ឺបះដូង 

ជម្ង ឺពិកា រអវៈយវៈ និងជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម  ភទ២បា ន៨០% 

និងជម្ង មឺហា រីកបា ន៤០%។  សុខភា ពដលបា នមកពីកា រកា រពា រ

បា នបងា  ញលទ្ធ ផលក្ន ុងរយៈពលដ៏ខ្ល ី ជា ពិសស  កន្ល ង

ដលមា នកា រ  ប់  ងថា  ជំក់។ តា មបទពិ  ធន៍បា នបងា  ញ

 យឃើញថា  វា មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ក្ន ងុកា របង្ក ើត  យ

មា ន  ល  បា យ ដើម ីកា ត់បន្ថ យកតា  ហា និភ័យចំ  ះ

ជម្ង មិឺនឆ្ល ងមុនពលវា រីករា លដា ល  ក្ន ងុ  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍

ក្ន ុងតំបន់។  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសដលមា នកា ររា តត  តបប

នះ ទា មទា រ  យមា ន  ល-ន  បា យទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺ និង

កា រកា រពា រកា ររីករា លដា លកា ន់តខា  ំងឡើងនជម្ង ឺនះ។ 

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងផនកា របងា្ក  រ កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងផនកា របងា្ក  រ 

និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

 ខណៈពលដលមា នកា រយល់ដឹងពីររៀបកា ត់បន្ថ យកា រ

រីករា លដា លនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ 

ក សួងសុខា ភិបា ល  ូវតធ្វ ើកា រ  ះ   យចំ  ះធនធា ន

កំរដលរួមមា នហិរញ្ញ វត្ថ មុា នក  តិ និងធនធា នមនុស ។  

ក្ន ុងបរិបទនះ ក សួងសុខា ភិបា លតងតជួប  ទះជា មួយ

នឹងភា ពស្ម គុសា  ញ   ះពួកគស្វ ងរកដំ  ះ   យចំ  ះ

បន្ទ ុកទ្វ រដងនជម្ង ឺ។ ដើម ីឆ្ល ើយតបនឹងប   នះ អង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  កបា នដា ក់ស្ន ើគំ  ងក បខ័ណ កា រងា រមួយ

ដលធ្វ ើឡើង ជា ពិសសសំរា ប់ជួយដល់ក សួងសុខា ភិបា ល

ធ្វ ើអា ទិកម្ម បងចកធនធា នកំររបស់ពួកគៈ ក បខ័ណ  STEP

wise សំរា ប់កា រពា រជម្ង ឺរា ំរ  អប់ទី១៤។  ក បខ័ណ  STEP

wise ជា ដំណើរកា រណ៍សមហតុផលមួយដលចូលរួមផ្ត ល់ជា 

កំលា ងំដល់កា រគា ំ  សកម្ម ភា ពដលគអា ចទទួលយកបា នក្ន ងុ

ចំ  មសមា ជិកចំរុះ។ វា មា នជំហា នផនកា រ និងកា រអនុវត្ត ន៍

បីសំខា ន់ ដលនឹងធ្វ ើកា រពិភា ក   ផ្ន កខា ងក  ម។

ភស្ត ុតា ងសំរា ប់កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ភស្ត ុតា ងសំរា ប់កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  

ក្ន ុងកា របង្ក ើត  លន  បា យក្ន ុងកា របង្ក ើត  លន  បា យ

ជំហា នផនកា រទីមួយ  ក្ន ុងក បខ័ណ  STEPwise សំរា ប់

កា រកា រពា រជម្ង ឺរា ំរ គឺ  ូវតធ្វ ើយា៉ ងណា  យកា រចកចា យ

កតា  ហា និភ័យជម្ង ឺឆ្ល ងអា ចធ្វ ើ  បា ន។ នះគឺជា មូលដា  ន

៤. តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា ក្ន ុង
កា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 អប់ ១៣: អនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក អប់ ១៣: អនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក

ចំណះដឹងបច្ច កទសបង្ក ើតឡើងដើម ីកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់បណា្ដ  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ហើយ  លន  បា យជា  ើនក៏  ូវ

បា នបង្ក ើតឡើងផងដរ។ អនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក គឺជា ឧទា ហរណ៍ដ៏

សំខា ន់នកា រទា ញផលពីចំណះដឹងខា ងផ្ន កវិទ  សា ្ត  សំរា ប់កា របរិយា យពី  លន  បា យដលធ្វ ើ  បា ន និងមា ន

 សិទិ្ធ ភា ពស្ទ ើរ  ប់បណា្ដ   ទសទា ំងអស់។ អនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់ គឺជា កិច្ច  ម  ៀងផ្អ កលើ

ភស្ត ុតា ងដលឆ្ល ើយតប  នឹងសកលភា វូបណីយកម្ម នកា ររា តត  តថា  ំជក់។ វា គឺជា សន្ធ ិស   ទីមួយដលស្ថ ិត  ក  ម

កា រដឹកនា ំរបស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក។ រដ្ឋ អា ចចូលរួមជា មួយអនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់តា មរយៈ

សចា  ប័ន   កា រយល់  ម  កា រទទួលសា្គ  ល់   និងកា របញ ប់។ 

អនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់ផ្ត ល់នូវគំរូសំរា ប់  ប់  ងថា  ំជក់យា៉ ងទូលំទូលា យដលរួមចញ្ច ូលនូវយុទ្ធ សា  ្ត 

ផ្ន កច  ប់ រដ្ឋ បា ល សិក  ធិកា រ និងវិទ  សា  ្ត  ដើម ីកា ត់បន្ថ យកា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់។ អនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់

សា្ក  ត់ថា  ំជក់ក៏មា នបំណងកា ត់បន្ថ យកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ផលិតផលថា  ំជក់ផងដរ  ពលដលមា នកា រសង្ក ត់ធ្ង ន់លើយុទ្ធ សា ្ត  

កា ត់បន្ថ យតំរូវកា រ។ ជា ចុងក  យ អ្ន កដលចូលរួមជា មួយអនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់  ូវយល់  មតា ម

ចំនុកខា ងក  ម៖

• វិធា នកា រតំល និងពន្ធ ដើម ីកា ត់បន្ថ យតំរូវកា រ

• កា រកា រពា រពីកា រ  ឈមមុខនឹងផ ងថា  ំជក់

• កំរងច  ប់ស្ត ីអំពីផលិតផលថា  ំជក់

• ច  ប់ស្ត ីអំពីកា រវចខ្ច ប់ថា  ំជក់ និងសចក្ត ីណនា ំ

• កា រអប់រ កា រទំនា ក់ទំនង កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងកា រយល់ដឹងជា សា ធា រណៈ

• កា រហា មឃា ត់យា៉ ងទូលំទូលា យពីកា រផ  យពា ណិជ្ជ កម្ម  កា រផ ព្វ ផ  យ និងកា របត្ថ ម្ភ លើថា  ំជក់

• វិធា នកា រកា ត់បន្ថ យតំរូវកា រក្ន ុងកា របញ ប់ថា  ំជក់

• វិធា នកា រកា ត់បន្ថ យពា ណិជ្ជ កម្ម ខុសច  ប់លើផលិតផលថា  ំជក់

• ហា មឃា ត់កា រលក់ដូរ   យអនិតិជន

• កា រលបំរុងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់សំរា ប់ជំរីសផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ចំ  ះផលិតផលថា  ំជក់

• កា រកា រពា របរិសា  ន និងសុខភា ពបុគ្គ លិកផលិតថា  ំជក់

• កា រ   វ   វ កា រអង្ក ត និងកា រផា  ស់ប្ត ូរពត៌មា ន

• ភា ពអា ចជឿទុកចិត្ត បា ន

អនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់អះអា ងឡើងវិញ ពីសិទិ្ធ បុគ្គ មា  ក់ក្ន ុងកា រទទួលបា នសុខភា ពក្ន ុងក  ិតស្ត ង់ដា រ

ខ្ព ស់។ដូចដលបា ននិយា យខា ងដើមរួចមកហើយថា  អនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់សង្ក ត់ធ្ង ន់  លើកា រប្ត ជា  

ចិត្ត ជា សកលដើម ីធា នា បា នកា រចូលរួមរបស់  ្ត ីយា៉ ងពញទំហឹងលើ  ប់ក  ិតនកា របង្ក ើតច  ប់ និងកា រលុបបំបា ត់

កា ររីសអើង  ្ត ីក្ន ុងកា រថទា ំសុខភា ព។វា បង្ក ើនកា រយល់ដឹងបន្ថ មអំពីលក្ខ ណៈធម្ម ជា តិរបស់យនឌ័រចំ  ះកា ររា តត  ត

ថា  ំជក់  ហើយទា មទា រ  យមា នវិធា នកា រ  ប់  ងថា  ំជក់ចំ  ះយនឌ័រជា ក់លា ក់។ 

អនុស    លស្ត ីអំពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់ក៏បា នបងា  ញពីតំរូវកា រយា៉ ងជា ក់លា ក់នូវវិធា នកា រដើម ីជំរុញ  យមា នកា រចូល

រួមពីបុគ្គ លដលមា ន   ប់និងក ុមក្ន ុងកា រអភិវឌ ន៍ កា រអនុវត្ត  និងកា រវា យតំល  លើវិធា នកា រ  ប់  ងថា  ំជក់។  កា រ

ធ្វ ើនះដើម ធីា នា បា នថា វិធា នកា របបនះសម  ប  នឹងវប ធម៌ និងសង្គ មហើយឆ្ល ើយតប  នឹងតំរូវកា របុគ្គ លក្ន ងុ  កុ។

 ភព ភព៖ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០២a



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 63

ដលក សួងសុខា ភិបា លរៀបចំនូវកម្ម វិធីធ្វ ើសមា ហរណកម្ម ភា ព

ក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងផនកា រ កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។  លកា រណ៍ STEP របស់អង្គ កា រសុខភា ព

ពិភព  កអា ចជួយបណា្ដ   ទសជា  ើន បា នយា៉ ងមា ន

 សិទ្ធ ភិា ព  ក្ន ងុកា រ  មូលពត៌មា នបបនះ(  អប់ទី១៥)។

 ខណៈពលដលមា នកា រកំនត់នូវកា របងចកកតា  ហា និភ័យ

ជម្ង មិឺនឆ្ល ងមួយរយៈពលមកគឺវា មា នភា ពចា បំា ច់ណា ស់ដល

 ូវកំនត់  យបា ននូវកា រកើនបន្ទ ុកជម្ង ឺ  ក្ន ុង  ទសកំពុង

អភិវឌ ន៍  ជា ជនជា មធ មចូលចិត្ត លា ក់បា ំងផលប៉ះពា ល់

ផ ងៗដលបង្ក  យជម្ង ឺមិនឆ្ល ងនក្ន ុងក ុមផ ងៗគា   ជា 

 ើនក្ន ុងសង្គ ម។ កតា  ហា និភ័យជម្ង ឺមិនឆ្ល ងអា ចចម្ល ងតា ម

របៀបផ ងៗ  ក្ន ុងចំ  មក ុមណា មួយ  ះដូចជា  កា រ

 ៀបធៀបរវា ងបុរស និង  ្ត ី សហគមន៍អ្ន កមា ន និង

អ្ន កក  អ្ន កមា នចំណះដឹង និងអ្ន កមិនចះអក រ។ ដូច្ន ះ 

ឋា នៈក្ន ុងសង្គ មសដ្ឋ កិច្ច  យនឌ័រ ទីក ុង និងជនបទ តំបន់

ឬខត្ត  ក  ិតវប ធម៌ កា រងា រ ឬសុ   ករអវិជ្ជ មា នដទទៀត

ដលរួមមា ន  ក្ន ុងកា រអង្ក តដល  មូលបា នពីពត៌មា នទា ក់

ទិននឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ ពត៌មា នបបនះមា ន  ក្ន ុង STEPS។ 

ជំហា នមួយរួមមា នសុ   ករ សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ដូចជា ៈ អា យុ 

ភទ   ក  ិតវប ធម៌   និងសីលធម៌។

 ពល  មូលទិន្ន ន័យនកា រពិនិត ជម្ង ឺ ចំា បា ច់  ូវវិភា គ

តា មរយៈសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មភទ តំបន់  ជំុជន រឺជនបទ

និងកតា  ផ ងៗទៀតដលមិនរា ប់បញ្ច ូលក្ន ុងសង្គ ម។ កា រ

វិភា គតា មកា របងចកបបនះ អា ចជួយកត់សមា្គ  ល់កា រកើន

ឡើងនូវបន្ទ ុកនកតា  ហា និភ័យចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុងចំ  ម

សហគមន៍ក ីក  និងក ុម  ជា ជនភា គតិចផ ងៗទៀតដល

ជា លទ្ធ ផលបា ននា ំ  រកកា រកំណត់បា ននកម្ម វិធីកា រពា រ និង

ទប់សា្ក  ត់ដលមា នសមភា ព សមរម  និង  កប  យ

 សិទ្ធ ិភា ពចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

កា រគៀងគរនូវកា រគា ំ  ចំ  ះកា របងា្ក  រ និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺកា រគៀងគរនូវកា រគា ំ  ចំ  ះកា របងា្ក  រ និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងមិនឆ្ល ង

កា របង្ក ើតកិច្ច  ម  ៀង ន  បា យដើម ីកា ត់បន្ថ យបន្ទ ុក ន

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគឺមា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា រធា នា  យបា ននូវកា រ

បង្ក ើត និងកា រដា ក់  យអនុវត្ត ន៍  កប  យ  គជ័យនូវ

 លន  បា យជា តិ។ កា រវិភា គទិន្ន ន័យនកា រពិនិត  

លើកា ររីករា លដា លនកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងអា ចបង្ក ើត

បា នជា មូលដា  នសំរា ប់ស្វ ងរកកា របង្ក ើនឆន្ទ ៈន  បា យ។ 

ទិន្ន ន័យនកា រពិនិត បា នបងា  ញពីរូបភា ពដ៏រស់រវុីកនបន្ទ ុក

កតា  ហា និភ័យ ក៏ដូចជា បន្ទ ុកជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ពលថ្ម ីៗនះ និង

ដល  វូបា ន   ង។  ពលដល  វូបា នផ ជំា មួយភស្ត តុា ង

អំពីភា ព  គជ័យនកម្ម វិធីនកា រកា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងដលមា នតំលសមរម  ពត៌មា នបបនះអា ចជា 

មធ  បា យមួយដ៏មា នអំណា ច ដើម ីគា ំ   លើធនធា ន

មនុស  និងធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុសំរា ប់កា រកា រពា រ និងកា រទប់

សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។  អប់ទី១៧ ពិពណ៍នា ពីកិច្ច ខិតខំ  ឹង

  ង  កំរិតអន្ត រជា តិ ដើម ី  មូលផ្ត ុំកា រគា ំ  សំរា ប់កា រ

កា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

 អប់ ១៤: កតា  ក មខ័ណ កា រងា រសំរា ប់ភា ព  គជ័យ អប់ ១៤: កតា  ក មខ័ណ កា រងា រសំរា ប់ភា ព  គជ័យ

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កបា នកំនត់នូវកតា  មួយចំនួន

ដលរួមចំនកដល់ភា ព  គជ័យ ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់

 លន  បា យកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  

ក្ន ុងក បខ័ណ កា រងា រ SETPwise៖

•  អា ណត្ត និ  បា យក  តិខ្ព ស់ដើម បីង្ក ើត  យមា ន

ក បខ័ណ  លន  បា យជា តិមួយ

•  ក មុអ្ន កជួយឧបត្ថ ម្ភ ដលតងតផ្ត ល់នូវតំរូវកា រសកម្ម ភា ព

ឧបត្ថ ម្ភ  និងកា រអភិវឌ ន៍  លន  បា យ និង

ផនកា រជា តិ

•  សហ  តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិសំរា ប់កា រផ្ត ល់នូវកា រគា ំ  

ផ្ន កន  បា យ និងបច្ច កទស

•  កា រ  ឹក  យា៉ ងទូលំទូលា យលើព   ង កា រ  ឹក   

កា រសើររឡីើងវិញ និងកា រធ្វ ើព   ងជា ថ្ម ី

•  កា រអភិវឌ ន៍ និងកា រអនុវត្ត ន៍នវិធីសា  ្ត ទំនា ក់ទំនង

 យមា ននិរន្ត ភា ព និងខា  ំងកា  សំរា ប់  ប់ដំណា ក់

កា លនដំណើរកា រ

•  ភា ពច  ស់លា ស់នចក្ខ ុវិស័យ  លើ  ង់   យតូច

នកម្ម វត្ថ ុដលសំរចបា ន

 ភព ភព៖ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០២a
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រជួយឧបត្ថ ម្ភ  វូកំណត់អ្ន កធ្វ ើកា រសំរចចិត្ត ជា មួយរដា  ភិបា ល

និងក  ពីរដា  ភិបា ល។ កា របង្ក ើតចំណងម  ីភា ពជា មួយ 

និងកា រគា ំ  ក្ន ងុចំ  មកា ររៀបចំសង្គ មសីុវិលអា ចបង្ក ើនកា រ

ជួយឧបត្ថ ម្ភ  យក សួងសុខា ភិបា ល។ ភា ពជា ដគូរដល

មា ន   ប់ និងថ្ម ីជា មួយភា  ក់ងា រមា  ស់ជំនួយ ក៏អា ចគា ំ  

 លកា រណ៍នកា រកា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកំរិត

ថា  ក់ជា តិផងដរ។ 

 ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់ ក សួង

សុខា ភិបា លគឺកំពុង  ឈមមុខជា មូយកា រគា ំ  ជា មួយន  

បា យដលមា ន  ំដនសំរា ប់កា រកា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់ជំងឺ

មិនឆ្ល ង។ ជា មួយនឹងកា រខិតខំ  ឺង   ង ដើម ីគា ំ  លើកា រ

គា ំ  ផ្ន កន  បា យសំរា ប់កា រកើនឡើងនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដល

បា នធ្វ ើ  យមា នកា រ  ួយបា រម្ភ យា៉ ងជា ក់លា ក់មួយចំ  ះ

កា រដា ក់បញ្ច ូលគា  រវា ងភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុង  ល

ន  បា យជា តិ សំរា ប់កា រកា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

អា ចជួយព  ឹងឆន្ទ ៈផ្ន កន  បា យ។ មធ  បា យនះទទួល

បា នអត្ថ   ជន៍បន្ថ មទៀតពីកា រចងជា  ព័ន្ធ នូវកា រកា រពា រ

និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង មិឺនឆ្ល ងជា មួយនឹងកា រខិតខំ  ងឹ   ងដល

មា ន   ប់ដើម ីដា ក់ប   សុខភា ព គឺជា ប   សំខា ន់  ក្ន ុង

របៀបវា រៈនកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក   និងកា រអភិវឌ ន៍។

កា របង្ក ើត  លន  បា យផ្អ កលើភស្ត តុា ងដលគា ំ   យកា របង្ក ើត  លន  បា យផ្អ កលើភស្ត តុា ងដលគា ំ   យ

អ្ន កក ីក  និងគិតគូរដល់ប   យនឌ័អ្ន កក ីក  និងគិតគូរដល់ប   យនឌ័

ជំហា នទី២  ក្ន ុងក បខ័ណ  STEPwise  គឺកា របង្ក ើត និង

កា រដា ក់  យ  ើ   ស់នូវ  លន  បា យថា  ក់ជា តិ ចំ  ះ

 អប់ ១៥:  លកា រណ៍ STEPwise របស់អង្គ កា រ អប់ ១៥:  លកា រណ៍ STEPwise របស់អង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  ក ចំ  ះកា រពិនិត ជម្ង ឺ (STEPS)សុខភា ពពិភព  ក ចំ  ះកា រពិនិត ជម្ង ឺ (STEPS)

 លកា រណ៍ STEPS គឺជា វិធីសា ្ត  ដលសា មញ្ញ  និង

មា នស្ត ង់ដា មួយដលគ  ើសំរា ប់  មូលវិភា គ និងផ ព្វ 

ផ  យពត៌មា នស្ត ីពីកា ររីករា លដា លនកតា  ហា និភ័យចំ

 ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។  លបំណងរបស់  លកា រណ៍ 

STEPS គឺ  មូលពត៌មា នដលមា ន   ជន៍តិចតួច។

ទិន្ន ន័យ  ូវបា ន  មូលយ៉ា ងទៀតទា ត់ និងជា និរន្ត ន៍ 

 យ  ើ   ស់វិធីសា ្ត   ដលមា នលក្ខ ណៈស្ត ង់ដា 

មួយ ជា លទ្ធ ផលបា នជំរុញ  យក សួងសុខា ភិបា ល

កំណត់បា ននូវនិនា  កា រ  ប់ពលវលា ។  យសា រត

សំនួរ និងពិធីកា រ  ូវបា នគធ្វ ើ  យមា នស្ត ង់ដា ទិន្ន ន័យ

ដលវិភា គតា ម  លកា រណ៍ STEPS អា ចនឹង  ូវបា ន

គ  ើដើម ី  ៀបធៀបនិនា  កា រ  ក្ន ងុ  និងឆ្ល ង  ទស។

វិធីសា ្ត  នះ  ូវបា នគ  ើ   ស់  ក្ន ុងកតា  ហា និភ័យ

នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងកំពុង  ូវបា នគ  ើ   ស់ក្ន ុងជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង  យចា ប់ផ្ត ើមជា មួយនឹងជម្ង ឺពិកា រអវៈយវៈ។ មូ៉ឌុល

បន្ថ មកំពុង  វូបា នបង្ក ើតឡើង និងដា ក់  យ  ើ   ស់។

ក បខ័ណ  លកា រណ៍ មា នបំណង  មូលទិន្ន ន័យសំខា ន់ៗ

ស្ត ីពីកតា  ហា និភ័យដលគរកឃើញចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

វា  ើ   ស់ដំណើរកា រតា មដំណា ក់កា ល ពីជំហា នទី១ 

ដល់ជំហា នទី៣។ បុ៉ន្ត វា  ូវបា នគបង្ក ើតដើម ី  យ

បណា្ដ   ទសនា នា  មា នកា របត់បនក្ន ុងកា រព  ីកវិធី

សា ្ត  ដើម ីសំរចបា ននូវត  ូវកា រជា ក់លា ក់។ ជំហា ន

នីមួយៗ  ូវបា នគបង្ក ើតឡើង ដើម ី  មូលពត៌មា ន

ស្ត ីពីកតា  ហា និភ័យ និងរួមបញ្ច ូលទា ំងមូ៉ឌូលប ្គ  ល 

និងបនា  ប់បន ុំ។ 

ជំហា នទី១ គឺជា បណ្ដ ុំនកា រវា ស់ស្ទ ង់សំខា ន់មួយដល

រា យកា រណ៍ពីខ្ល ួនឯង ហើយវា ជា បណ្ដ ុំតូចបំផុតដល

 ប់  ទសទា ំងអស់គួរតមា ន។ 

ជំហា នទី២ បំពញបន្ថ មលើជំហា នទី១ តា មរយៈកា រដា ក់

បញ្ច លូនូវស្ទ ង់លើរា យកា យ ដូចជា កំពស់ ទំងន់ បរិវណ

ចង្ក ះ និងសមា  ធឈា ម។ ជំហា នទា ំងពីរនះ  ូវបា ន

គគិតថា   សក្ត ិសមសំរា ប់  ទសដលកំពុងអភិវឌ ន៏។ 

ជំហា នទី៣ បន្ថ មនូវកា រវា ស់ស្ទ ង់បបជីវគីមី  លើ

ទិន្ន ន័យ ដលបា នឆ្ល ងកា ត់ជំហា នទា ំងពីរខា ងលើ។

ហតុដូច្ន ះហើយ ជំហា នទី៣ ត  ូវ  យមា នលទ្ធ ភា ព

ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់មន្ទ ីរពិ  ធន៍ ដលមា នលក្ខ ណៈស្ត ង់

ដា សមរម ។

 ភព ភព៖ សំរា ប់ពត៌មា នបន្ថ មស្ត ីពីវិធីសា ្ត  ន  លកា រណ៍ STEPS 

សូមចូលមើលក្ន ុងគហទំព័រ http://www.who.int/chp/steps/en/.



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 65

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដលបា ន  យដឹងតា មរយៈកា រវិភា គទិន្ន ន័យ

នកា រពិនិត ។  លន  បា យថា  ក់ជា តិ គឺជា ក បខ័ណ 

រួមមួយ ដលនា ំ  យមា នកា រចា ត់វិធា នកា រ   ប់លំដា ប់

ថា  ក់ និង  យភា គីពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់។  លន  បា យ

បបនះ ជា ធម្ម តា  ូវចំណា យពលពី៥ឆា  ំ  ១០ឆា  ំ និង

បង្ក ើតបា នជា ទស នៈវិស័យ និងវិធា នកា រសំរា ប់កា រកា រពា រ 

និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលមា ន  ង់   យធំ។ 

 លន  បា យថា  ក់ជា តិនជម្ង មិឺនឆ្ល ង ជា ធម្ម តា មា នបំណង

ព  ីកវិស័យសុខា ភិបា លដលកើតឡើងតា មរយៈចំនួន  ជា 

ជនសរុប ហើយទិស   និងសន្ទ ស ន៍ដលជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ  

 អប់ ១៦: ទិន្ន ន័យដលបង្ក ើតតា ម  លកា រណ៍  អប់ ១៦: ទិន្ន ន័យដលបង្ក ើតតា ម  លកា រណ៍ 

STEPS   ទស FijiSTEPS   ទស Fiji

តា រា ងលខ៨ បងា  ញពីលទ្ធ ផលដល  ើសរីសពីកា រ

អង្ក តរបស់  លកា រណ៍ STEPS   ទស Fiji។

ពួគវា បងា  ញពីទំហំនហា និភ័យរបស់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និង

បន្ទ ុកជម្ង ឺ   ទស Fiji ហើយពួកវា  ូវបា នបង្ក ើត

ឡើងភា គ  ើន  យធនធា ន  តា មតំបន់។ ទិន្ន ន័យ

បបនះកំពុងតដា ក់បងា  ញជា  ព័ន្ធ    ះថា  ល

កា រណ៍ STEPS  ូវបា នគដា ក់  យ  ើ   ស់  ក្ន ុង

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់។ ទិន្ន ន័យ

ទា ងំនះនឹងកា  យជា ធនធា ន ដលគា  នតំលសំរា ប់កា រ

បង្ក ើតផនកា រកា រពា រ   និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

តា រា ងលខ៨៖ លទ្ធ ផលដល  ូវបា ន  ើសរីសពីតា រា ងលខ៨៖ លទ្ធ ផលដល  ូវបា ន  ើសរីសពី

តា រា ង ៨:  លកា រណ៍ STEPS ន  ទស Fiji, តា រា ង ៨:  លកា រណ៍ STEPS ន  ទស Fiji, 

 ប់មនុស ពញវ័យន  ជា ជន Fiji (អា យុចា ប់ពី  ប់មនុស ពញវ័យន  ជា ជន Fiji (អា យុចា ប់ពី 

១៥ឆា  ំ-៦៤ឆា  ំ), ឆា  ំ២០០២១៥ឆា  ំ-៦៤ឆា  ំ), ឆា  ំ២០០២

  វ៉ា ឡង់ស៍  វ៉ា ឡង់ស៍

កតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

អ្ន កពិសា របា រី  ចា ំថ្ង 

បុរសបុរស

២៦.០

្ត  ី្ត  ី

៣.៩

សរុបសរុប

១៥.៦

អតិថិជន  ឿង  វឹងបច្ច ុប ន្ន ៣៩.៩ ៥.៥ ២៣.៨

កា របរិ  គផ្ល ឈើ និងបន្ល 

មិន  ប់   ន់

៨៦.៨ ៨៦.៩ ៨៦.៨

មិនធ្វ ើលំហា ត់   ណ ១៦.០ ៣១.៣ ២៦.៤

មនុស ធា ត់ ៩.៨ ២៦.៤ ១៧.៦

សមា  ធឈា មកើន ១៩.៨ ១៨.៣ ១៩.១

ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម ១០.២ ១៣.៨ ១១.៩

 លិកា ឈា មខ្ព ស់ ៤៨.៦ ៣៧.៣ ៤៣.១

a មនុស ដលបា នជា វ  ឿង  វឹងក្ន ុងកំឡុងពល១២ខមុន។

b ចំនួនមធ មនកា រផ្ត ល់  យនូវផ្ល ឈើ និងបន្ល រ <៥។

c  កា រធ្វ ើលំហា ត់   ណ  កន្ល ងធ្វ ើកា រពលធ្វ ើដំណើរ និងពលទំនរមិន  ប់

  ន់

d សន្ទ ស ន៍នទំងន់រា យកា យ ៣០

e   ូវបា នគចា ត់ទុកថា  សមា  ធឈា មមធ ម ១៤០mmHg។ ឬក៏  ជា ជនដល

បច្ច ុប ន្ន កំពុងទទួលកា រព  បា លជម្ង ឺឡើងឈា ម។

f   ូវបា នគចា ត់ទុកថា  កា រកើនឡើងយា៉ ងឆា ប់រហ័យនគ្ល ុយកូសក្ន ុងឈា ម 

៧.០ mmoI/L, រឺ  ជា ជនដលបច្ច ុប ន្ន កំពុងទទួលកា រព  បា លជម្ង ឺទឹក  ម

ផ្អ ម រឺក៏កំពុងសិ្ថ ត  ក្ន ុងកា របរិ  គរបបអា ហា រដ៏ពិសសមួយដលណនា ំ

 អប់ ១៧: កា រស្ម ើ  យមា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ជា អ អប់ ១៧: កា រស្ម ើ  យមា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ជា អ

ន្ត រជា តិ ចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ងន្ត រជា តិ ចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងចា ំបា ច់  ូវទទួលសា្គ  ល់ជា អន្ត រជា តិថា ជា 

អត្ថ ិភា ពសុខភា ព  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុង អភិវឌ ន៍។

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កបា នដា ក់ចញនូវ  ល  

មួយសំរា ប់កា រកា ត់បន្ថ យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងកិច្ច ខិតខំ

 ឹង   ង ដើម ី  មូលកា រគា ំ  ផ្ន កន  បា យ និង

ហិរញ្ញ វត្ថ ុចំ  ះកា រកា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

 ល  ដលបា នដា ក់ចញ  ះ គឺកា រកា ត់បន្ថ យ

 យបា ន ២% ជា រៀងរា ល់ឆា  ំចំ  ះអ   មរណៈ  យ

ជម្ង ឺរុា ំរ ដល  លើកា រថយចុះដលបា ន   ងទុកក្ន ុង

កំឡុងពល១០ឆា  ំ  មុខទៀត។  សិនបើ  ល  

នះទទួលបា ន  គជ័យ គនឹងអា ចកា រពា របា ននូវ

មនុស សា  ប់  ហលជា ៣៦លា ននា ក់ ដលក្ន ុង  ះ២៦

លា ននា ក់ក្ន ងុចំ  មពួកគគឺស្ថ តិ  ក្ន ងុបណា្ដ   ទស

 ដលមា ន   ក់ចំនូលទា ប និងមធ ម។

 ភព ភព៖ Strong et al. ឆា  ំ២០០៥

 យអ្ន កធ្វ ើកា រខា ងផ្ន កសុខភា ព។

g   ូវបា នគចា ត់ទុកថា  កា រកើនឡើងយា៉ ងឆា ប់រហ័សនជា តិខា  ញ់សរុប ៥.២ 

mmoI/L។

កំណត់សមា្គ  ល់៖ ទិន្ន ន័យដល  មូលបា នក្ន ុងឆា  ំ២០០២៖ កា រវិភា គកា រអង្ក ត

និងកា រ  ះពុម្ភ ផ  យពញសិទ្ធ ិ  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៤។

 ភព៖ កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់នអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក  ចា ំ  បច្ច ឹម

បា៉ សីុហ្វ ីច ឆា  ំ២០០៤  ភព៖ កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់នអង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 ក  ចា ំ  បច្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ីច ឆា  ំ២០០៤
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ជា រឿយៗ  ូវបា នគបងា  ញថា  ជា ស្ត ង់ដា ថា  ក់ជា តិរឺស្ត ង់ដា 

 ជា ជន។ ឧទា ហរណ៍  ល  អន្ត រជា តិនកា រកា ត់បន្ថ យ

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ូវបា ន បងា  ញជា ស្ត ង់ដា សកល (  អប់ទី១៧)។ 

 ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  ល   និង  លន  បា យ

ទា ំងនះអា ចនឹង  ូវសំរចបា ន  យគា  នកា រធ្វ ើ  យថយ

ចុះនូវវិសមភា ពរវា ងក ុមមនុស ភា គតិចខុសៗគា    ក្ន ុង

  វ៉ា ឡុងស៍នកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងអ   អ្ន ក

កើតជម្ង ឺ   និងអ   មរណៈទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

លើសពីនះ  ពលដលកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង  ូវបា នដា ក់

ចញដើម ី   ះ  រកកា របំពញតា ម  លបំណង និងទិស

 ជា សកល និង   ះ  រកកា រធា នា  យមា នទំហំ  ប់

  ន់នសវា កា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺ  ក្ន ុងចំ  ម  ជា 

ជនមិនក ីក  ជា ទូ   ូវទទួលបា ន   ជន៍នសវា កម្ម 

នះ   ះថា មធ  បា យនះហា ក់ដូចជា ងា យ  ួល និង

ចំណា យតិចជា ងមធ  បា យដលធា នា  យមា នសវា កម្ម 

ដល់  ជា ជនក ីក ។ បន្ទ ុកផ ងៗគា  នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង

ចំ  ម  ជា ជនក ីក  និងមិនមនក ីក  ជា ពិសសកា រកើន

ឡើងនកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍ចំ  ះកតា  ហា និភ័យស   ប់ជម្ង មិឺន

ឆ្ល ង  ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជនក ីក បងា  ញ  យឃើញពីត  ូវ

កា រ  យមា ន  លន  បា យជា តិស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដល

ប   ក់យា៉ ងច  ស់ពីកង្វ ល់ស   ប់ក ុម  ជា ជនក ីក ។

 លន  បា យជា តិស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ូវតធា នា  យ

ច  ស់ដើម ីរកកា រខ្វ ងគំនិតគា  ។  លបំណង និងទិស  

ស   ប់  លន  បា យជា តិ ស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគួរបង្ក ើត

 យមា នកា រវិភា គលើរបា យនកតា  បង្ក ហា និភ័យ  យសា រ

លក្ខ ខណ សង្គ មសដ្ឋ កិច្ច  ភទ និងសន្ទ ស ន៍ផ ងៗទៀតន

គុណវិបត្ត ិ និងគួរបងា  ញ  យច  ស់ពីហា និភ័យ និងផល

ប៉ះពា ល់ផ ងៗគា  របស់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងក ុម  ជា ជនភា គ

តិចផ ងៗគា    លគឺក ុមអ្ន កមា ន និងអ្ន កក ីក  ក ុមអ្ន ក

ទីក ុង និងអ្ន កជនបទ និងក ុមបុរស និង  ្ត ី។ 

 លន  បា យជា តិស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង អា ចជួយកំណត់

អា ទិភា ព និងបងចកធនធា នមា នកំណត់  យ  សិទ្ធ ភា ព

និងសមភា ព។  លបំណង និងទិស   លន  បា យ

ជា តិ  ហល  ូវបា នបងា  ញក្ន ុងលក្ខ ខណ  ជា កា រកា ត់បន្ថ យ

វិសមភា ព ដូចជា វិសមភា ព  ក្ន ុង  វ៉ា ឡង់ស៍ នកា រ  ើ

  ស់ថា  ំជក់  ក្ន ុងចំ  មបុរស ដលមា នក  ិតកា រអប់រ

ខ្ព ស់ និងទា ប ឬអ   នភា ពធា ត់  ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីក ីក 

និងមិនមនក ីក ។ ប   ទា ំងនះក៏អា ចរួមបញ្ច ូលពីប   

កង្វ ល់ស   ប់វិសមភា ពក្ន ុងទទួលបា នកា រកា រពា រ និងកា រ

ទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  យ  សិទ្ធ ភា ព  ក្ន ុងចំ  ម  ជា 

ជនទីក ុង និងជនបទ  មទា ំងទទួលបា នកា រកំណត់ពីកា រ

ចុះថយន  សិទ្ធ ភា ពនជម្ង ឺទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងកា រ

ស្វ ងរកកា រព  បា ល  ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជនក ីក ។  ល

បំណងដល  ូវបា នកំណត់យា៉ ងច  ស់ទា ំង នះ  ហល

ជា  ូវបា ន  ើ   ស់ ដើម កំីណត់កា របង្ក ើត  លន  បា យ 

និងផនកា រ   កា រអនុវត្ត    និងកា រ  ួតពិនិត ។

កា របង្ក ើត  លន  បា យ និងផនកា រពា ក់ព័ន្ធ នឹងជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង  តា មក  ិតរដ្ឋ បា លថា  ក់ទា ប គួរបំពញតា ម  ល

ន  បា យជា តិ។  លន  បា យជា តិបនា  ប់បន ំទា ំងនះ 

ចា បំា ច់  វូ  ប  តា ម  និងរួមវិភា គទា នចំ  ះ  លបំណង 

ដល  ូវបា នប   ក់ច  ស់  ក្ន ុង  លន  បា យជា តិ។ 

ដូចមា ន  ក្ន ងុ  លន  បា យថា  ក់ជា តិស   ប់ជម្ង មិឺនឆ្ល ង

 អប់ ១៨:  យុទ្ធ សា  ្ត ថា  ក់ជា តិចំ  ះកា រទប់សា្ក  ត់ អប់ ១៨:  យុទ្ធ សា  ្ត ថា  ក់ជា តិចំ  ះកា រទប់សា្ក  ត់

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង   ទសចិនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង   ទសចិន

  ទសចិននា ពលថ្ម ីៗនះ ក សួងសុខា ភិបា លបា ន

បង្ក ើតផនថា  ក់ជា តិដើម ីកា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។  យ  ូវបា នបង្ក ើតឡើងក្ន ុងភា ពជា ដគូរ

ជា មួយអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងវិស័យផ ងៗដល

ជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ  ះផនកា រថា  ក់ជា តិមួយនះកំណត់យក

យុទ្ធ សា ្ត  រយៈពល៥   ១០ឆា  ំ ចំ  ះជម្ង ឺសរស

ឈា ម បះដូង ជម្ង ឺមហា រីក ជម្ង ឺរលា កទងសួតរុារ 

និងជម្ង ទឹឺក  មផ្អ ម។ ផនកា រថា  ក់ជា តិនះ មា នបំណង

កតា  ហា និភ័យ   ប់កំរិតទា ំងអស់ចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ព  ឹងកា រពិនិត រកឃើញជម្ង ឺ និងកា រព   បា ល  យបា ន

ទា ន់ពលវលា  និងផ្ត ល់សវា ដលមា នអត្ថ ិភា ព និង

អា ចទទួលយកបា ន។ 

 ភព ភព៖ Wang Iet al. ឆា  ំ២០០៥
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កា រ   តអា រម្ម ណ៍យា៉ ងច  ស់លើសមភា ព និងកា រឆ្ល ើយតប

យនឌ័រ  ូវបា នត  ូវ  យមា ន  ក្ន ុង  លនយា បា យ

ជា តិបនា  ប់បន ំ។ 

កា រដា ក់បញ្ច ូលភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុង  លកា រណ៍កា រដា ក់បញ្ច ូលភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុង  លកា រណ៍

ណនា ំស   ប់  លន  បា យ   ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងណនា ំស   ប់  លន  បា យ   ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

បទពិ  ធន៍ពី  ទសផ ងៗគា  បា នបងា  ញថា   សិទ្ធ ភា ព

ន  លកា រណ៍ណនា សំ   ប់  លន  បា យជម្ង មិឺនឆ្ល ង៖

ចំណា ត់កា រសុខា ភិបា លទូលំទូលា យ និងសមា ហរណកម្ម 

ចំណា ត់កា រអន្ត រវិស័យ ទស នៈឆា កជីវិត និងកា រអនុវត្ត ជា 

ជំហា នៗ  យផ្អ កលើកា រពិចា រណា  និងត  ូវកា រក្ន ុង

តំបន់២៧៣។  លកា រណ៍ទា ំងនះ  ូវបា នពិនិត ឡើងវិញ

ដូចខា ងក  ម៖

 អប់ ១៩: ច  ប់ជា តិដើម ីបំពញទិស  សុខា ភិបា លសា ធា រណៈ កា រសិក  ករណីន FCTC អប់ ១៩: ច  ប់ជា តិដើម ីបំពញទិស  សុខា ភិបា លសា ធា រណៈ កា រសិក  ករណីន FCTC

ច  ប់ជា តិ និងបទបញ្ញ ត្ត ិ ជា ធម្ម តា មា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រលើកកម្ព ស់ដល់ទិស  សុខា ភិបា លសា ធា រណៈ។ កិច្ច ខិតខំ

 ឹង   ងអន្ត រជា តិក្ន ុងកា រ  ប់  ង់កា រ  ើ   ស់ថា  ំជក់ គឺជា គំរូថ្ម ីស   ប់គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមសុខា ភិបា លសា ធា រណៈដលផ្ត ល់

អា ទិភា ពដល់ច  ប់ផ្ត ល់អំណា ច។  យអនុ  មតា មអនុស    លស្ត ីពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់ (FCTC) បណា្ដ   ទស

ហត្ថ លខីបា នតា ក់តងវិធា នកា រ  ប់  ងថា  ំជក់ដល  ហលជា រួមបញ្ច ូលពន្ធ ដា ក់ក  ិតលើចំនួនផលិតផលថា  ំជក់ ដា ក់

ក  ិតលើឱកា សទទួលបា នផលិតផលថា  ំជករបស់អនីតិជន និងដា ក់ក  ិតលើកា របំពុលបរិសា  ន។ កា រ  កា ស  យ

 ើវិធា នកា របបនះ បងា  ញគំនិតពីបទដា  នអន្ត រជា តិដល  ូវបា នប   ក់ច  ស់  ក្ន ុង FCTC  ជា ច  ប់ជា តិ។

កា រជួយឧត្ថ ម្ភ គា ំ  ដល់វិធា នកា របបនះ  ហលទា ក់ទា ញដល់កិច្ច  ម  ៀងសិទ្ធ ិមនុស អន្ត រជា តិ ដើម ីបន្ត  ប់  ង

ថា  ំជក់លក្ខ ណៈជា តិ  មុខទៀត។  ទសភា គ  ើនបា នចុះហត្ថ លខា យា៉ ង  ចណា ស់លើអនុស   មួយ ដលរួម

បញ្ច ូលសិទ្ធ ិសុខា ភិបា លផងដរ។ FCTC ទទួលសា្គ  ល់ពីសា រៈសំខា ន់នសិទ្ធ ិមនុស ចំ  ះកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង  ប់  ង

ថា  ំជក់  យលើកឡើង  ក្ន ុងសន្ធ ិស   លំនា ំដើមចំនួន ៣ ដូចជា  កតិកា ស   អន្ត រជា តិស្ត ីពីសិទ្ធ ិសដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម 

និងវប ធម៌ អនុស   ស្ត ីពីលុបបំបា ត់  លនូវ  ប់ទ  ង់រូបភា ពនកា ររីសអើង ្ត  ី និងអនុស   ស្ត ីពីសិទ្ធ ិកុមា រ។ សន្ធ ិ

ស   សិទ្ធ ិមនុស ទា ំងអស់នះបា នបង្ក ើត  យមា នរបា យកា រណ៍ដំណើរកា រ និងកា រណនា ំ ដើម ីធា នា ថា   ទសហត្ថ 

លខីដឹងពីកា តព្វ កិច្ច របស់ពួកគ ដូចដលបា នកំណត់  ក្ន ុងសន្ធ ិស   ។

បុ៉ន្ត   សិទ្ធ ភា ពនសន្ធ ិស   សិទ្ធ ិមនុស  និងច  ប់  ប់  ងថា  ំជក់ថា  ក់ជា តិ នឹង  ូវអា  ័យលើឆន្ទ ៈអ្ន កតា ក់តង

ច  ប់ និងតុលា កា រថា  ក់ជា តិដើម ីអនុវត្ត  និង  យ  តិបត្ត ិសចក្ត ីស   ចរបស់ពួកគ។ ជា កា រស  យឃើញកា រផ  

ភា  ប់ឆន្ទ ៈរបស់  ទសទា ំងឡា យក្ន ុងកា រអនុវត្ត ច  ប់  ប់  ងថា  ំជក់ គឺជា សមត្ថ ភា ពរបស់  ជា ពលរដ្ឋ  ដើម ីទា មទា រ

សិទ្ធ ិរបស់ពួកគដល  ូវបា នប   ក់ច  ស់  ក្ន ុងច  ប់បបនះ។  ជា ជនក ីក  និងក ុមភា គតិច  ហលជា ជួប

 ទះនឹងឧបសគ្គ តមួយ  ពលដលព  យា ម  ើ   ស់សិទ្ធ ិរបស់ពួកគ។ ជា ឧទា ហរណ៍  ជា ជនក ីក  ហលជា 

មិនយល់ដឹងពីសិទ្ធ ិរបស់ពួកគ ឬមធ  បា យផ្ល ូវច  ប់ដលមា នស   ប់ទា មទា រសិទ្ធ ិរបស់ពួកគ។ ពួកគ  ហលជា 

ខ្វ ះធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុផងដរដលចា ំបា ច់ក្ន ុងកា រគា ំ  ចំណា ត់តា មផ្ល ូវច  ប់។ លើសពីនះ  ជា ជនក ីក ជា ធម្ម តា យល់

ឃើញពីសា  នភា ពដល  ឆា  យ និងគា  នកា រឆ្ល ើយតបចំ  ះត  ូវកា ររបស់ពួកគា ត់។ បណា្ដ  អង្គ កា រសង្គ មសីុវិល គឺជា 

សម័្ព ន្ធ មិត្ត សំខា ន់ ដើម ី  មូល  ជា ជនក ីក  យទា មទា រសិទ្ធ ិរបស់ពួកគពីរដ្ឋ អា  ័យហតុនះ ធា នថា  ច  ប់  ប់

 ងថា  ំជក់ជា តិគឺ  ូវបា នអនុវត្ត  និងដា ក់  យ  តិបត្ត ិ។

 ភព ភព៖ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ២០០៥a និង ២០០៣b វិទ  សា  ន   ង់សុខា ភិបា លសា ធា រណៈ ២០០៦ (មិន  ះពុម្ព ផ  យ)
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

សកម្ម ភា ពសុខា ភិបា លសា ធា រណៈដលមា នលក្ខ ណៈ  ប់សកម្ម ភា ពសុខា ភិបា លសា ធា រណៈដលមា នលក្ខ ណៈ  ប់

 ុង   យ និងរួមបញ្ច ូលគា   ុង   យ និងរួមបញ្ច ូលគា  

សា រជា តិនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ទា មទា រ  យមា នកា រឆ្ល ើយតបបប

ច្ន  ឌិត ពី  ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល  តា មបណា្ដ   ទសកំពុង

អភិវឌ ន៏ជា  ើន។ កា រឆ្ល ើយតបចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលជា 

ប   សុខភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ និងលា ក់កំបា ំងផ ងៗដលពា ក នះ

ពីដើម  ូវបា នគ  ើបា ្រ ស់សំរា ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង គឺលងមា ន

គុណសម ត្ត ិទៀតហើយ។ ជំនួសមកវិញ ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទា ម

ទា រ  យមា នមធ  បា យកា ន់តទូលា យ ជា ងមុនដលរួម

បញ្ច ូលកា រលើកកម្ព ស់ កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ និងលុប

បំបា ត់ជម្ង ឺជា ក់លា ក់មួយចំនួន ដើម ី  ះ   យចំ  ះកតា  

ហា និភ័យជា រួមស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ យុទ្ធ សា ្ត   ប់  ង

 កប  យ  សិទ្ធ ភា ព  ូវបា នគរកឃើញថា មា នលក្ខ ណៈ

 ដៀងគា  គួរ  យកត់សមា្គ  ល់ចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ងជា ក់លា ក់

មួយចំនួន២៧៤។ យុទ្ធ សា ្ត  បបនះបា នបន្ថ មនូវ   ជន៍

ក្ន ុងកា រប  ួមកា រគា ប់ជួនគា   និងបំណកបងចកតូចៗ  

ក្ន ុង  ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល២៧៥។

ខណៈដលយុទ្ធ សា ្ត  នះ ជួយគា ំ  ដល់កា រ  ប់  ង

 ជា ជនទា ំងមូល មិនមនក ុមភា គតិចជា ក់លា ក់ណា មួយ 

កា ររិតត ិតតមួយគត់ដល  ជា ជន និងសហគមន៍ក ីក ជួប

 ទះ  ពលដលស្វ ងរកកា រលើកកម្ព ស់ជីវភា ពរស់  

 កប  យសុខភា ពបរិបូណ៌ និងស្វ ងរកដើម ីទទួលបា ន

សវា កម្ម កា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ូវត

ទទួលសា្គ  ល់។ ជា ឧទា ហរណ៍  ជា ជន និងសហគមន៍ក ីក  

ជា រឿយៗមិនមា នវត្ត មា ន  មណ លសុខភា ព សា លា រៀន 

និងកន្ល ងធ្វ ើកា រជា  ើន។ ជា កា រឆ្ល ើយតបនឹងកិច្ច ខិតខំ  ឹង

  ងដើម ីធ្វ ើសមា ហរណកម្ម លើកា រលើកកម ស់ កា រកា រពា រ 

និងកា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងបរិយា កា សជំុវិញ ចា ំបា ច់

 ូវរួមបញ្ច ូលបរិយា កា សជំុវិញដល  ជា ជនក ីក  និងក ុម

ភា គតិចផ ងៗទៀតជា រឿយៗសា្គ  ល់។  លើសពីនះ បទដា  ន

យនឌ័រ  ក្ន ុងសង្គ មអា ចដា ក់បន្ទ ុក រិតត ិតតមួយគត់លើ

្ត  ី។ ពា ក់ព័ន្ធ ដល់សហគមន៍ក ីក  ទីក ុង សហគមន៍  

ជនបទ អង្គ កា រវិស័យក  ផ្ល ូវកា រ និងក ុម ្ត  ី  ក្ន ុង

ចំ  មក ុមផ ងៗទៀត អា ចជួយរៀបចំ  យ មា នកិច្ច 

ខិតខំ  ឹង   ង ដើម ីបំពញតា មត  ូវកា ររបស់ក ុម  ជា 

ជនភា គតិចបបនះ។ ជា ទីបញ្ច ប់ ក សួងសុខា ភិបា លគួរ

បង្ក ើតទំនា ក់ទំនងជា ក់ស្ត ងជា មួយអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល 

(NGO) អង្គ កា រមា នមូលដា  ន  ក្ន ុងសហគន៍ និងអង្គ ភា ព

រដា  ភិបា លដលប  ើ  ជា ជនក ីក  (  អប់ទី១៩)។

សកម្ម ភា ពអន្ត រវិស័យសកម្ម ភា ពអន្ត រវិស័យ

កា រកើនឡើង នធនធា ន  ក្ន ុងក បខណ  លន  បា យ

ជា តិជា តិស   ប់កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង មិឺនឆ្ល ងអា ចអភិវឌ

ដល់សមត្ថ ភា ព ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល ដើម ី  ះ   យបន្ទ ុក

 អប់ ២០: កា របង្ក ើតភា ពជា ដគូថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូ អប់ ២០: កា របង្ក ើតភា ពជា ដគូថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូ

លដា  ន  ក្ន ុង  ទសហ្វ ីលីពីនលដា  ន  ក្ន ុង  ទសហ្វ ីលីពីន

ជា កា រឆ្ល ើយតបចំ  ះកំណើននបន្ទ កុជម្ង មិឺនឆ្ល ង (NCD)

 ក្ន ុង  ទសហ្វ ីលីពីន ក សួងសុខា ភិបា លបា នសន្ម ត់

អំពីតួនា ទីស  បស  ួល និងឧបត្ថ ម្ភ   ំ  ។ ក សួង

សុខា ភិបា ល បា នស  បស  ួលកា របង្ក ើតក ុមច  ុះ

ហ្វ ីលីពីនទទួលបន្ទ ុកកា រពា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដលបញ្ច ូល

អ្ន កតំណា ងមកពីអង្គ ភា ពរដា  ភិបា លមូលដា  ន ក ុមហុ៊ន

អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ១៩៩៥។ ធា នា រ៉ា ប់រងសុខា -

ភិបា លហ្វ ើលីពីន និងអង្គ កា រសង្គ មសីុវិល។ អនុសា រណៈ

 គយល់មួយ ស្ត ីពីចំណា ត់កា ររវា ងភា គីទា ំងអស់  ូវ

បា នចុះហត្ថ លខា កា លពីឆា  ំ ២០០៤។ ភា ពជា ដគូ

 ដៀងគា  រវា ងរដា  ភិបា ល និងសង្គ មសីុវិល  ូវបា ន

លើកយកមកនិយា យ  ថា  ក់មូលដា  ន ជា ផ្ន កនគ   ង

  យបំភ្ល ឺចំនួន ២  ក្ន ុងខត្ត  ហ្ក ូយម៉ា រា ស និងក ុង

ផា ធីរូស។   កន្ល ង   យបំភ្ល ឺនីមួយៗ ក ុមច  ុះន

អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល និងមា  ស់ភា គហុ៊នផ ងៗទៀត 

បា នបង្ក ើតភា ពមា  ស់កម្ម សិទ្ធ ិ  មូលដា  ន និងកា រចូល

រួម  យផា  ល់របស់  ជា ពលរដ្ឋ  និងម ្ត  ី  ក្ន ុងកា រ

បង្ក ើតឡើងនូវកា រឆ្ល ើយតបក្ន ុងមូលដា  ន  កា ន់អង្គ កា រ

ក  រដា  ភិបា ល។

 ភព ភព៖ Epping-Jordon et al. 2005; កា រិយា ល័យអង្គ កា រសុខភា ព

ពិភព  កក្ន ុងតំបន់ទទួលបន្ទ ូកកិច្ច កា របា៉ សីុហ្វ ិកខា ងលិច២០០៤។



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 69

ដលចះតកើនឡើងនកតា  ហា និភ័យស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

និងអ   កើត  គទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងមរណៈ  មា ណ

 ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជនក ីក ។ បុ៉ន្ត  កតា  កំណត់ និងកតា  

ហា និភ័យជា  ើនស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងស្ថ ិត  ពីក  យវិស័យ

សុខា ភិបា ល។ ដើម ី  ះ   យកតា  កំណត់ និងកតា  

ហា និភ័យស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង យុទ្ធ សា ្ត  អន្ត រវិស័យដ៏ធំមួយ

 ូវត  ូវ  យមា ន (  អប់ទី២០)។ ក សួងសុខា ភិបា ល

គួរជ  ុញដល់ និងស  បស  ួលគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមបបនះ 

 មទា ំងបំណងចង់ពិចា រណា លើវិសមភា ពនចំណូល កា រ

ទទួលបា នកា រអប់រ និងអា ហា រូបត្ថ ម្ភ   ក្ន ុងចំ  ម

មនុស ផ ងៗទៀត។ ក សួងសុខា ភិបា លក៏អា ចផ្ត ល់ភា ពជា 

ដឹកនា ំ  ក្ន ុងកា របង្ក ើតកិច្ច កា រអន្ត រវិស័យ និងអា ទិភា ពដើម ី

បង្ក ើតបរិសា  នមួយ ដលអា ច  យមា នកា រកា ត់បន្ថ យបន្ទ ុក

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងចំ  មសហគមន៍ក ីក ី និងភា គតិច។

កា រប្ត ជា  ចំ  ះសមភា ពយនឌ័រ និងកា រទទួលសា្គ  ល់សា រ

ធា តុយនឌ័រនកតា  កំណត់ និងកតា  ហា និភ័យជា  ើនស   ប់

ជម្ង មិឺនឆ្ល ងក៏  វូតផ្ត ល់កា រណនា ដំល់កា រស  បស  លួអន្ត រ

វិស័យបបនះផងដរ។ ជា ទីបញ្ច ប់នះ កា រស  បស  ួល

គួររួមបញ្ច ូល និងបង្ក ើតភា ពជា ដគូជា មួយ  ព័ន្ធ អង្គ កា រចា ត់

តា ំងរបស់ ្ត  ី និងយនឌ័ររបស់រដា  ភិបា ល និងអង្គ កា រសង្គ ម

សីុវិលជា មួយនឹងកា រប្ត ជា  ជា ក់ស្ត ងចំ  ះសមភា ពយនឌ័រ។

ផ ងៗគា   និងផ ងៗនសង្គ មសំ  ផា  ស់ប្ត ូរវិសមភា ព

យនឌ័រ ដល  ហលជា ស  ួលដល់កា ររីករា យដា លនកតា  

ហា និភ័យស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងរវា ងបុរស   និង  ្ត ី។ 

ក្ន ុងក  ិតពិភព  ក អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កបា នបង្ក ើត 

គណៈកម្ម កា រទទួលបន្ទ ុកកតា  កំណត់សុខភា ពសង្គ មដល

សំ  ទា ក់ទា ញដល់ផលប៉ះពា ល់ ដលកតា  កំណត់សង្គ ម

បបនះមា ន  លើបង្ក ើត និង   ង់ដល់វិសមភា ពក្ន ុង

វិស័យសុខា ភិបា ល។ អំណា ចតំណា ងរបស់គណៈកម្ម កា រនះ 

រួមមា នកា រផ្ត ល់ជា យុទ្ធ សា ្ត   ដើម ីកលំអសុខភា ពរបស់

 ជា ជនក កី តា មរយៈកា រ  ះ   យនូវកតា  កំណត់សុខភា ព

សង្គ ម២៧៦។ ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត ថា  ក់ជា តិកា ត់បន្ថ យភា ពក កី 

ឬផនកា រអភិវឌ ន៏សដ្ឋ កិច្ច សង្គ មជា តិផ ងៗទៀត មា ន

សកា  នុពលយា៉ ងខា  ំងក្ន ុងកា រផ្ត ល់គំរូយុទ្ធ សា  ្ត ពហុវិស័យ

ក្ន ុងកា រ  ះ   យកតា  កំណត់សុខា ភិបា លសង្គ ម។ បុ៉ន្ត 

ផនកា រយុទ្ធ សា ្ត  កា ត់បន្ថ យភា ពក កី  ឬផនកា រពហុវិស័យ

ផ ងៗទៀត បា នផ្ត ល់ឱកា សដើម ីបង្ក ើនភា ពទា ក់ទងគា  ន

 លន  បា យ និងបង្ក ើតផនកា ររួមគា  ដើម ី  ះ   យ

កតា  កំណត់ និងកតា  ហា និភ័យស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង

រង្វ ង់ និងក  យវិស័យសុខា ភិបា ល២៧៨។ អា  ័យហតុនះ

ក សួងសុខា ភិបា លចា បំា ច់  វូជួយឧបត្ថ ម្ភ គា ំ  លើកា របញ្ច លូ

ប   ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងផនកា រពហុវិស័យបបនះ។

វិធិសា ្ត  ដំណើរជីវិតវិធិសា ្ត  ដំណើរជីវិត

ដូចដលបា នពិភា ក  ខា ងលើ កតា  ហា និភ័យស   ប់ជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង (NCDs) ចង់បង្ក ើនពីប     ះថា  ក់ដល់ជីវិត   ើន

ជា ងនះបន្ថ មទៀត។ លើសពីនះ អា កប កិរិយា ហា និភ័យ

ជា  ើន  ូវបា នជួប  ទះក្ន ុងវ័យកុមា រ និងជំទង់។ ដូចដល

បា ននិយា យពីមុនមក  លន  បា យជា តិស   ប់កា រ

កា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ូវតរួមបញ្ច ូលយុទ្ធ សា ្ត   

ដលសំ  លើមនុស  ប់រូបពញឆា កជីវិត ជា ពិសស  

ក្ន ងុវ័យកុមា រភា ព និងជំទង់។ បុ៉ន្ត យុទ្ធ សា ្ត  ទូលា យស   ប់

 ជា ជននះ  ហលជា គា  ន  ជា ជនក កី ទ ឬបើមិនអញ្ច ងឹ

ទក៏គា  នក ុម  ជា ជនភា គតិចដរ។ ជា ឧទា ហរណ៍ កតា  

ហា និភ័យជា  ើនស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដលកើតឡើង  ក្ន ុង

ដស នូ  ូវបា នគរកឃើញថា មា នពា ក់ព័ន្ធ ដល់កា រកង្វ ះ

អា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ក្ន ុងចំ  មមា តា ។ កា រ  ះ   យនូវកតា  

ហា និភ័យបបនះទា មទា រ  យមា នកា រឆ្ល ើយតបដលទទួល

សា្គ  ល់កា ររិតត ិតតមួយគត់ ដល  ្ត ីក ីក ជួប  ទះនូវកា រ

ទទួលបា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ប់   ន់ពលមា នផ្ទ  ះ។  ក្ន ុង

ចំ  មយុទ្ធ សា ្ត  ផ ងៗទៀត ប    ឈមបទដា  នយនឌ័រ

ដលទមា  ក់តម្ល ដល់សុខភា ព ្ត  ី និងកា រ  ះ   យភា ព

ក ីក ជា ក់ស្ត ង  ហលជា  ូវត  ូវ  យមា ន។ ដូចគា  នះ

ដរ យុទ្ធ សា ្ត  អា  ័យលើសា លា រៀន  ហលជា មិនមា ន

ក្ម ងៗដល  ក  សា លា រៀន និងក្ម ងៗធ្វ ើកា រងា រកមា  ំង

ពលកម្ម ផងដរ ដលចង់កា  យជា មនុស ក ីក  តា ម  ះ

ទ។ ដូច្ន ះ ដើម ី  យមា ន  សិទ្ធ ភា ព យុទ្ធ សា  ្ត ជិវិត

ចា ំបា ច់  ូវ  យគបង្ក ើតរៀបចំទ ើង ដើម ីបំពញតា ម

ត  ូវកា រពិសស របស់ក្ម ង  ី  ុស និង បុរស  ្ត ីក ីក 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ពញមួយជិវិតរបស់ពួកគ។ 

កា រអនុវត្ត ន៍ជា ជំហា នៗកា រអនុវត្ត ន៍ជា ជំហា នៗ

បើពិនិត ពិចា រណា  លើកា ររិតត តិធនធា នដលក សួងសុខា 

ភិបា ល  ឈមមុខ  ក្ន ុងតំបន់  ះកា រអនុវត្ត យុទ្ធ សា ្ត  

ទូលំទូលា យ ដល  ូវបា នទទួលយក  ក្ន ុង  លន  

បា យជា តិកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគឺជា រៀយៗមិន

អា ចធ្វ ើ  បា ន។ កា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍  ក្ន ងុកា ររិតត តិធនធា ន

ដលមា ន   ប់  ហលជា  ូវតមា នជា ដំបូងសិន ហើយ

បនា  ប់មកព  ីកបន្ថ មទៀត។  ក្ន ុងដំណើរកា រនះ ប   

កង្វ ល់ទា ក់ទងនឹងភា ពក ីក  និងយនឌ័រគួរត  ូវបា ន  ះ

  យ  យបា នច  ស់ជា ក់ស្ត ង។ ជា ឧទា ហរណ៍ កា រធ្វ ើ

អន្ត រា គមន៍ដើម ីលើកកម្ព ស់ កា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង និងដើម ីកា ត់បន្ថ យរបា ំងសិទ្ធ ិឱកា សរបស់  ជា ជន

ក ីក   ហល  ូវផ្ត ល់បា នអា ទិភា ពមុនគ ចំ  ះរបា ំង

របស់  ជា ជនទូ   ឬរបា ំងរបស់  ជា ជនមិនក ីក ។ នះក៏

 យសា រ  ជា ជន និងសហគមន៍ក ីក  ឈមមុខនឹងកា រ

រិតត ិតដ៏ធ្ង ន់ធ្ង របំផុត ក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យកា របងា  ញរបស់ពួក

គ ចំ  ះកតា  ហា និភ័យស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  មទា ំងកា ររិត

ត ិតក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

ដូចគា  នះដរ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ ដល  ូវបា ន  ើ   ស់ដើម ី

កំណត់ថា តើ កា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ណា មួយអា ចធ្វ ើ  បា ន គួរត

ពិចា រណា  លើកតា  ហា និភ័យផ ងៗគា   សំរា ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

ដលបុរស  ្ត ីបា នជួប  ទះ និងថា តើបន្ទ ុកជម្ង ឺ  ូវធា  ក់  

លើបុរស  ្ត ីផ ងៗគា   យរបៀបណា ។ 

កា រកំណត់ជំហា នក្ន ុងកា រអន្ត វត្ត  លន  បា យដលផ្ន កកា រកំណត់ជំហា នក្ន ុងកា រអន្ត វត្ត  លន  បា យដលផ្ន ក

លើភស្ត ុតា ងលើភស្ត ុតា ង

កា រកំណត់លើមធ  បា យ ដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុតក្ន ុងកា រ

អនុវត្ត  លន  បា យជា តិស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង គឺបង្ក ើត

ជំហា នទី៣នក បខណ ជា ជំហា នៗ។ ដូចដលបា នពិភា ក  

ខា ងលើ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យស   ប់កា រ  ើសរីសអន្ត រា គមន៍

គួរតបញ្ច ូលលទ្ធ ភា ពដលអា ចធ្វ ើបា នរបស់ពួកគ ត  ូវកា រ

មូលដា  ន សមត្ថ ភា ពអនុវត្ត  និងកា ររិតត ិត និងរបា ំងដ៏មា ន

សកា  នុពល  មទា ំងកា រប្ត ជា   ះ   យភា ពក ីក  និងធ្វ ើ

សមា ហរណកម្ម សមភា ពយនឌ័រ។  យអា  យ័លើលក្ខ ណៈ

វិនិច្ឆ ័យនះ អន្ត រា គមន៍អា ច  ូវបា នកំណត់ជា អន្ត រា គមន៍ 

ដលមា នលក្ខ ណៈ “សំខា ន់” “ព  ីក”និង “  រពញ  យ

បំណងឆន្ទ ៈ”។ អន្ត រា គមន៍សំខា ន់ៗ កំពុងចា ប់ផ្ត ើមពីចំណុច

ដំបូង និងមូលដា  នស   ប់ចំណា ត់កា របន្ត  មុខទៀត២៧៩។

ថា  ក់សវា ថា  ក់សវា 

ដើម ីឆ្ល ើយតប  ប់   ន់ ចំ  ះកំណើនបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  

 ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល  តា ម  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ ចា ំបា ច់

 អប់ ២១: យុទ្ធ សា ្ត  ជា ជំហា នៗក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ អប់ ២១: យុទ្ធ សា ្ត  ជា ជំហា នៗក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ

  ទសតុងហា្គ   (Tonga)  ទសតុងហា្គ   (Tonga)

ប្រទេសតុងហ្គាប្រឈមមុខនឹងការរាតត្បាតនៃជម្

ងឺរុា រំយ៉ា ងពញទំហឹង។ រហូតមកដល់ពលថ្ម ីៗ នះ ប្

រទសតុងហា្គ  មិនទា ន់មា នផនកា រជា តិស   ប់កា រកា រពា រ 

និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង មិឺនឆ្ល ង។ ខណៈដល

រដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងបង្កើតផែនការជាតបែបនេះ 

ភា ពក ខ ត់ខា ងធនធា នគឺជា ឧបសគ្គ រា រា ងំដ៏ធំ។  

យមន្ត្រីសុខាភិបាលមានចំនួនតិចនៅក្នុងវិស័យការពារ 

និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង មិឺនឆ្ល ង កា រស   ចបា នមតិជា ទូ   

ជា មួយលើចំណា ត់កា រអា ទិភា ពជា យថា ហតុ កា ន់ត

ក្លាយទៅជាបញ្ហាសំខាន់ក្នុងការធានាអោយមានកា

រ  ើ   ស់ធនធនមនុស  ក ខ ត់នះ  យមា នប្

រសិទ្ធ ភា ព  ក្ន ងុវិស័យសុខា ភិបា ល។ ជា ទីបញ្ច ប់ រដា  

ភិបា លបា នជួយគា ំ  ដល់កា រ  កឹ   ជា បន្ត បនា  ប់ 

 ក្ន ងុកំទ ងុឆា  ២ំ០០៣។  យុទ្ធ សា ្ត  ជា ជំហា នៗដល

ណនា ដំល់ដំណើរកា រធ្វ ើផនកា រនះ ទទួលសមិទ្ធ ផល

ច្រើនជាងការដែលគ្រាន់តែបង្កើតឯកសារមតិទូទៅរួមគ្

នា ។  ដំណា ច់ឆា  ២ំ០០៣ រដា  ភិបា លបង្ក ើតផនកា រសក

ម្ម ភា ពមួយ ដល  វូបា នអនុម័តទទួលយកយ៉ា ងលឿន។ 

ចា ប់តា ងំពីពល  ះមក  កា រនះបា នកា  យជា  

ឧបករណ៍មួយស   ប់ស  បស  លួ កា រចូលរួមរបស់អង្គ 

កា រជា ដគូចំ  ះកា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង មិឺនឆ្ល ង។

 ភព ភព៖ Eppin



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 71

 វូ  យគបងា  ញផ្ល វូសា រជា ថ្ម  ី  យចញពីកា រ   តអា រម្ម ណ៍

បប  ពណីរបស់ពួកគលើកា រថទា ំបបលក្ខ ណៈយ៉ា ប់យឺន

 យមកជា យុទ្ធ សា ្ត  មួយ ដើម មីើលថទា អំ្វ  ីដលជា ទស នៈ

យូរអង្វ ងដលសង្ក ត់ធ្ង ន់លើកា រកា រពា រ២៨០។ កា របងា  ញផ្ល ូវ

ថ្ម ីនះទា មទា រ  យមា នសមា ហរណ៍កម្ម  លើ  លកា រណ៍

ណនា ំផ្អ កលើភស្ត ុតា ងស   ប់ព  បា ល និង  ប់  ងជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។  យ  ូវបា នអនុម័តទទួលយកជា ថា  ក់ជា តិ  ល

កា រណ៍ណនា ំទា ំងនះ គឺ  ូវបា នរៀបចំបង្ក ើតឡើងដើម ី

 យសម  ប  នឹងបរិបទមូលដា  ន ដើម ីស  ួលដល់

កា រផ្ត ល់សវា ថទា ំ  ក្ន ុងបរិយា កា សជំុវិញដលមា នចំណូល

ទា ប២៨១។ កា រវា យតម្ល លើផលប៉ះពា ល់ ដល  លកា រណ៍

ណនា ំទា ំងនះមា នកា រព  បា ល និង  ប់  ងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ដលទទួលរង  យបុរស និង ្ត  ី  ហលជា អំពា វនា វ  យ

មា នកា រពិនិត ឡើងវិញលើ  លកា រណ៍ណនា ំដលបំពញ

ត  ូវកា ររបស់បុរស   និង ្ត  ី  យកា ន់ត  សើរឡើង។

យុទ្ធ សា ្ត  ព  បា ល និងថទា ំស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងសង្ក ត់ធ្ង ន់

ពីកា រកា រពា រ និង  ប់  ងហា និភ័យជា រួម។ ជា ទូ  កា រវា យ

តម្ល នហា និភ័យ  យផ្អ កលើកតា  ហា និភ័យជា  ើន គឺ

មា នកា រកា ន់តសុក ឹត  ឹម  ូវជា ងកា រផ្អ កលើកតា  ហា និភ័យ

តមួយ។ ដូចគា  នះដរ កា របញ្ច ូលគា  នអន្ត រា គមន៍  ហល

ជា ត  វូ  យកា ត់បន្ថ យហា និភ័យ ខ្ព ស់ជា ងធម្ម តា ។ អន្ត រគមន៍

ពីមន្ទ រីពទ  គឺជា សមា សធា តុសំខា ន់នយុទ្ធ សា ្ត  ទូលំទូលា យ

ដើម កីា ត់បន្ថ យហា និភ័យ កា រចា ប់ផ្ត ើមមា នជម្ង ។ឺ អន្ត រា គមន៍

ពីមន្ទ ីរពទ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ ក៏អា ចកា ត់បន្ថ យ

មរណៈភា ព និងជម្ង ឺ និងអភិវឌ គុណភា ពជីវិតរបស់  ជា ជន

ដលមា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ អន្ត រគមន៍ពីមន្ទ ីរពទ បបនះរួម

បញ្ច ូលទា ំងកា រគា ំ   យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរអា កប កិរិយា  កា រ

 ើ   ស់ភា  ក់ងា រឱសថសា  ន និងកា រវះកា ត់២៨៣។ 

 តា ម  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ ជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់ កា រ

បំពា ក់បំប៉នដល់កមា  ំងសុខា ភិបា លមិនបា នរក  ល ឿននកា រ

កំណើនបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ះឡើយ។ អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា 

ភិបា លដលថទា ំអ្ន កជម្ង ឺដលមា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទា មទា រ  យ

មា នចំណះដឹង និងជំនា ញដលខុសពីចំណះដឹង និង

ជំនា ញដលចា ំបា ច់  ពលថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ ដលមា នជម្ង ឺ

បនា  ប់បន ២ំ៨៤។ ជា ឧទា ហរណ៍ អ្ន កជម្ង ឺដលមា នជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង  ហលជា  ទា មទា រ  យមា នកា រថទា ំរយៈពល  ើន

ឆា  ំ។ គួរ  យកត់សមា្គ  ល់ ភស្ត ុតា ងបងា  ញថា  យុទ្ធ សា ្ត  

 ប់  ង  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងផ ងៗ

គា  អា ច  ៀបធៀបបា ន។ កា រ  ប់  ងជម្ង ឺបះដូង ទឹក  ម

 អប់ ២២: សមត្ថ ភា ពសំខា ន់ៗស   ប់បុគ្គ លិកសុខា ភិ អប់ ២២: សមត្ថ ភា ពសំខា ន់ៗស   ប់បុគ្គ លិកសុខា ភិ

បា លមើលថទា ំអ្ន កជម្ង ឺដលមា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងបា លមើលថទា ំអ្ន កជម្ង ឺដលមា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

កា រមើលថទា បំបអ្ន កជម្ង មឺជ មណ ល:កា រមើលថទា បំបអ្ន កជម្ង មឺជ មណ ល:

•  កា រធ្វ ើបទសមា  សន៍ និងទំនា ក់ទំនង  កប  យ

 សិទ្ធ ភា ព

•  កា រវា យតម្ល លើកា រផា  ស់ប្ត ូរអា កប កិរយា ទា ក់ទងនឹង

សុខភា ព

• កា រគា ំ  កា រ  ប់  ងខ្ល នួឯង

• កា រ  ើ   ស់យុទ្ធ សា ្ត  សកម្ម មុន

ភា ពជា ដគូ:ភា ពជា ដគូ:

• កា រធ្វ ើជា ដគូជា មួយអ្ន កជម្ង ឺ

• កា រធ្វ ើជា ដគូជា មួយអ្ន កផ្ត ល់សវា កម្ម ផ ងៗទៀត

• កា រធ្វ ើជា ដគូជា មួយសហគមន៍

កា រអភិវឌ ន៍គុណភា ព:កា រអភិវឌ ន៍គុណភា ព:

• កា រវា ស់ស្ទ ង់កា រផ្ត ល់សវា ថទា  ំនិងលទ្ធ ផល

• កា ររៀន និងស  បខ្ល នួ  នឹងផា  ស់ប្ត រូ

• កា របងា  ញពីគំនិតភស្ត តុា ង  ជា កា រអនុវត្ត 

ព័ត៌មា នវិទ   និងបច្ច កវិទ  ទូរគមនា គមន៍:ព័ត៌មា នវិទ   និងបច្ច កវិទ  ទូរគមនា គមន៍:

• កា របង្ក ើត និង  ើ   ស់បញ្ជ ី   ះអ្ន កជម្ង ឺ

• កា រ  ើ   ស់បច្ច កវិទ  កំុព ទ័ូរ

• កា រទំនា ក់ទំនងជា មួយដគូ

ទស នៈសុខា ភិបា លសា ធា រណៈទស នៈសុខា ភិបា លសា ធា រណៈ

• កា រផ្ត ល់កា រថទា ំ  ជា ជន

• គំនិតជា  ព័ន្ធ 

• កា រធ្វ ើកា រលើកា រងា របន្ត កា រថទា ំ

• កា រធ្វ ើកា រលើ  ព័ន្ធ ថទា សំំខា ន់

 ភព ភព៖ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 2005e.



72

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ផ្អ ម ពិកា រភា ព  ក្ន ុងចំ  មជម្ង ឺមិនឆ្ល ងផ ងៗទៀត គឺ

អា  ័យលើសមា សភា គទូ  សំខា ន់ៗដូចគា    លគឺផន

កា រថទា ំដល  ូវបា នគកំណត់យា៉ ងច  ស់ កា រ  ប់  ងខ្ល ួន

ឯង  យអត់ធ្ម ត់ កា រ   ងបន្ត កា រកំណត់  ួតពិនិត

លទ្ធ ផល និងពិធីសា រព  បា លជា ជំហា នៗ។ កា រយល់ដឹង

ឡើងវិញពីកា រថទា ំ  យអត់ធ្ម ត់ថ្ម នះ ទា មទា រ  យមា ន

សមត្ថ ភា ពជា ក់លា ក់មួយចំនួនស   ប់កា រងា រសុខា ភិបា ល។ 

សមត្ថ ភា ពថ្ម ីទា ំងនះ  ូវបា នពិពណ៌នា ក្ន ុង  អប់ ២២។ 

កា រដើរតួនា ទី  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នពីមន្ទ រីពទ  គឺសំខា ន់ណា ស់ ដើម ី

គា ំ  ដល់កា រស  បស  ួលលើយុទ្ធ សា ្ត   បបនះចំ  ះ

កា រព  បា ល និង  ប់  ងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នពី

មន្ទ ីរពទ  ូវកា រជា ចា ំបា ច់ដើម ីរៀបចំព័ត៌មា នអ្ន កជម្ង ឺ តា ម

ដា ន និងធ្វ ើផនកា រកា រថទា ំ  កប  យភា ពអត់ធ្ម ត់ និង

ស  ួលដល់កា រ  ប់  ងខ្ល ួន  យអត់ធ្ម ត់  មទា ំងលើក

ទឹកចិត្ត ដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល ដើម ី   ង  យមា ន

កា របន្ត ធ្វ ើកិច្ច  កា រ  កប  យភា ពអត់ធ្ម ត់២៨៥។  ព័ន្ធ ព័ត៌

មា នអា ចមា នទ  ង់ផ ងៗ គា  ជា មួយនឹងក  ិតខុសៗគា  ន

កា រយល់ដឹងបច្ច កវិទ  ថ្ម ីៗ។  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នដលចំណា យ

  ក់តិចដលមា នបច្ច កវិទ  សា មញ្ញ   ហលជា កា ន់ត 

មា នលក្ខ ណៈសម  បស   ប់មូលដា  នសុខា ភិបា ល  ក្ន ុង

បរិយា ជំុវិញដលមា នចំណូលទា ប។

កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង ដើម ីកលំអភា ពអើពើរបស់អ្ន កផ្ត ល់

សវា សុខា ភិបា ល បងា  ញពីគំនិត នសមត្ថ ភា ពសំខា ន់ៗទា ំង

នះ  ជា កា រលើកកម្ព ស់គុណ ភា ពនកា រថទា ំស   ប់បុរស 

និង ្ត  ីក ីក ។ ភស្ត ុតា ងមួយចំនួនបងា  ញថា  អ្ន កផ្ត ល់សវា 

សុខា ភិបា ល មិនបា នយល់ដឹង  ប់   ន់ ឬមិនរសើប  ប់

  ន់ចំ  ះត  ូវកា រសុខា ភិបា ល និងចំណង់ចំណូលចិត្ត 

របស់  ជា ជនក ីក ២៨៦។ អា កប កិរិយា របស់បុគ្គ លិកសុខា 

ភិបា ល  ូវបា នគរកឃើញថា  ជា ប   កង្វ ល់ស   ប់ ្ត  ី

ក ីក  ដលទំនងជា មិនបា នស្វ ងរកកា រថទា ំ  ក្ន ុងសវា 

សុខា ភិបា ល ដល  ទី  ះអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លធ្វ ើ

អើពើចំ  ះចំ  ះត  ូវកា ររបស់ពួកគ២៨៧។ កា រលើក

កម្ព ស់កា រអើពើរបស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លដល់បុរស និង

្ត  ីក ីក  រួមមា ន កា រកលំអឥរិយា បទរបស់បុគ្គ លិកសុខា 

ភិបា ល ជំនា ញទំនា ក់ទំនង និងកា រផ្ត ល់គុណភា ពនសវា 

ទូ   កា ត់បន្ថ យកា រខ្ជ ះខា  យពលវលា  និងកា របង្ក ើនភា ព

សមា  ត់។ ជា ពិសស កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង គួរ  ូវបា នបង្ក ើត

ឡើង ដើម ីបង្ក ើនកា រ យល់ដឹង ភា ពរសើប និងជំនា ញរប

ស់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល ដើម ី  ះ   យ ជា មួយអ្ន ក 

ដលមកពីសហគមន៍ក ីក  និងបនា  ប់បន ំ ដើម ីធា នា ថា  

អតិថិជនទា ំងអស់ ជា ពិសស  ជា ជនក ីក   ូវបា នគ   ឹ

ត្ត  យមា នកិត្ត ិយស និងកា រ  រព។

ថា  ក់កម្ម វិធីថា  ក់កម្ម វិធី

កា រអភិវឌ ន៍  សិទ្ធ ភា ព  កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងជ  ុញជីវ

ភា ពរស់   កប  យសុខភា ពបរិបូណ៌  មទា ំងឱកា ស

នកា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងស   ប់  ជា ជន និង

សហគមន៍ក ីក  គឺជា មធ  បា យដ៏សំខា ន់ ក្ន ុងកា រ  ះ   យ

ប   វិសមភា ព  ក្ន ុងបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ បើនិយា យមួយ

បបទៀត ស   ប់  ួសា រ និងសហគមន៍ក ីក  និងបនា  ប

បន ំ ដលទទួលបា ន   ជន៍ផ ងៗគា  ពីកា របង្ក ើនធន

ធា នស   ប់កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងពី

 ល   និង  លន  បា យគា ំ  អ្ន កក ីក  អន្ត រា គមន៍

ដលបា នដល់  ជា ជន និងសហគមន៍ក ីក   ូវតផ្ត ល់

អា ទិភា ព  យមុនគ។ លើសពីនះ  យសា រកតា  ហា និភ័យ 

ស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  និងកា រកើត  គ និងមរណៈ  មា ណ

ទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ទំនងជា ប៉ះពា ល់ដល់បុរស និង ្ត  ី

ផ ងៗគា   កា រឆ្ល ើយតបដលធ្វ ើសមា ហរណកម្ម លើកា រ   ត

លើយនឌ័រ  ូវកា រជា ចា ំបា ច់។

ផ្ន កខា ងក  មពិភា ក  អំពីយុទ្ធ សា ស្ត ្រ ច្ន  ឌិតថ្ម ី ដលម ្ត  ី

សុខា ភិបា លកំពុងមា ន   ដើម ីអភិវឌ ន៍ដល់សិទ្ធ ិឱកា សទទួល

កា រថទា ំសុខភា ពស   ប់អ្ន កក ីក  និងដើម ីធា នា ថា  បុរស

និង ្ត  ីទទួលបា ន   ជន៍ស្ម ើគា  ៗ ពីធនធា ន ដល  ូវបា ន

បងចក   យកា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

 យសា រអន្ត រា គមន៍ទា ំងនះ  តថ្ម ី បើ  ៀបធៀបអន្ត រា 

គមន៍ទា ំងអស់នះ  ូវបា នគវា យតម្ល  យម៉ត់ចត់ និងផ្ត ល់

ស្ត ង់ដា រ  យ  ឡើយ។ បុ៉ន្ត  ពួកគបា នបងា  ញពីមធ  បា យ



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 73

បន្ថ មមួយចំនួន។ យុទ្ធ សា ្ត  នីមួយៗ  ូវតច   ញ់ធ្វ ើ

ឡើងយ៉ា ងម៉ត់ចត់  យផ្អ កលើកា របន្ត វិភា គ និងសា  នភា ព

ជា ក់លា ក់ន  ទស។ នះមិនមនជា បញ្ជ នីយុទ្ធ សា ្ត  យ៉ា ង

ទូលំទូលា យ ខណៈដលមូលដា  នភស្ត តុា ងស   ប់យុទ្ធ សា ្ត  

ជ  ញុសមធម៌ និងយុទ្ធ សា ្ត  ជ  ញុភា ពរសើបខា ងយនឌ័រ

ចា ំបា ច់  ូវកា រវិភា គវកញកតា មរយៈកា រ   វ   វពី  តិ

បត្ត ិកា រអា ជីវកម្ម  ដលកា ន់តមា នលក្ខ ណៈជា  ព័ន្ធ ។

កា រ  ះ   យឧបស័គ្គ ផ្ន កភូមិសា ្ត  កា រ  ះ   យឧបស័គ្គ ផ្ន កភូមិសា ្ត  

វិធា នកា រ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពស   ប់កា រកា រពា រ និងទប់

សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដលរួមមា នអន្ត រា គមន៍លើអា កប កិរិយា  

បណា្ដ  ល  យមា នទំហំមា នកំណត់ និងរបា យមិនសមស្ម ើគា  

 តា ម  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ជា  ើន២៨៨។ និនា  កា រស   ប់ 

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ក្ន ុងតំបន់ ដើម ីផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល

ស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  តា មមូលដា  នសុខា ភិបា លក  ិតទី៣ 

 តា មមណ លទីក ុងធំៗ ជា ទូ  ធ្វ ើ  យសហគមន៍ក ីក 

ជា  ើនដល  តា មតំបន់ជនបទផ ងៗគា   មិនអា ចមា ន

ឱកា សទទួលបា នសវា នះ។  តា ម  ទស  ះប៉ា សីុហ្វ ិក 

សវា កា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទំនងជា មិនបា ន  ប់

 ងសហគមន៍  ះដា ច់  យា ល និងតូចៗ  កប  យ

 សិទ្ធ ភា ពឡើយ។ ទំហំមា នកំណត់បង្ក ើត  យមា នរបា ំង

ភូមិសា ្ត  ដល  ហលជា រា រា ំង និងពន  រពលអ្ន កក ីក 

ពីកា រស្វ ងរកកា រវិនិច្ឆ ័យ  គតា មពល និងកា រព  បា លជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។ កា ររិតត ិតលើលទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា ដលថា 

របា ំងភូមិសា ្ត   ហលជា ឧបសគ្គ ធំស   ប់ ្ត  ី។ ជា 

ឧទា ហរណ៍ បទដា  នសង្គ ម  ហលជា រិតត ិតដល់កា រចល័ត

និងសចក្ត ី  ូវកា ររបស់ ្ត  ីដលថា   ពលធ្វ ើដំណើរផ្ល ូវ

ឆា  យពួកគ  ូវមា នអ្ន កជូនដំណើរ។

 ះបីជា ភស្ត ុតា ងដលបា នមកពីតំបន់បងា  ញថា   ជា ជន

ក ីក ជា ទូ  ទទួលបា ន   ជន៍តិចពីកា រចំណា យសា ធា -

រណៈ លើសវា សុខា ភិបា លជា ង  ជា ជនដលមិនក ីក 

ក៏  យ ក៏កា របងចកធនធា នសា ធា រណៈស   ប់កា រថទា ំ

សុខភា ពសំខា ន់ហា ក់ដូចជា ផ្ត ល់   ជន៏ដល់អ្ន កក កី ២៨៩។

ជា ឧទា ហរណ៍ ទិន្ន ន័យដំបូងដលបា នមកពីកា រស្ទ ង់មតិតា ម

 ួសា រ  វៀតណា ម បងា  ញថា  ក្ន ុងរយៈពល១២ខ មុន

ពលធ្វ ើកា រស្ទ ង់មតិ ១១.៥% ន  ូសា រទា ំងអស់ និង ១៨.៥%

ន  ូសា រករបំផុតចំនួន ២០% ដល  ូវបា នទទួលសវា 

មណ លសុខភា ពតា មតំបន់២៩០។  

ដូច្ន ះ បណា្ដ  ញថទា ំសុខភា ពសំខា ន់ដលមា នវិសា លភា ព

ទូលា យ ដល  ូវបា នគសង្ក ត  តា ម  ទសជា  ើនក្ន ុង

តំបន់ជា ទូ  ផ្ត ល់លទ្ធ ភា ព  យ  ជា ជន និងសហគមន៍ក កី 

 អប់ ២៣: កា រ  ប់  ងខ្ល ួនឯង  ទីក ុងសៀងហ  អប់ ២៣: កា រ  ប់  ងខ្ល ួនឯង  ទីក ុងសៀងហ 

 ទសចិន ទសចិន

មនុស ដលមា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង (NCD) ចា ំបា ច់  ូវកា រ

បំពា ក់  យចំណះដឹង និងជំនា ញ ដើម ីអា ចលលក

សា  នភា ពរស់   ចា ំថ្ង របស់ពួកគបា ន។ កា រ  ប់  ង

ខ្ល ួនឯង  ូវបា នគទទួលសា្គ  ល់យា៉ ងទូលា យថា  ជា 

សមា សភា ព នកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ង   កប  យភា គ

 គជ័យ។ ភស្ត ុតា ងដលបា នមកពី  ទសអភិវឌ ន៍

បងា  ញថា   កា រព  ឹងកា រ  ប់  ងខ្ល ួនឯងអា ចអភិវឌ

សុខភា ពរបស់អ្ន កជម្ង ឺ និងលក្ខ ខណ សុខា ភិបា ល ទន្ទ ឹម

នឹងកា រកា ត់បន្ថ យកា រ  ើ   ស់សវា នះ។

កា រសិក  មួយ  ទីក ុងសៀងហ  ទសចិន បា ន

វា យតម្ល ថា   សិទ្ធ ភា ពនកា រ  ប់  ងខ្ល ួនឯង  ក្ន ុង

ក ុមក្ម ងជំទង់អា យុ ២០ឆា  ំ និងខ្ព ស់ជា ងនះ ដល

ទទួលរងលក្ខ ខណ មួយក្ន ុងចំ  មលក្ខ ខណ ដូចខា ង

ក  ម៖ សមា  ធឈា មឡើង ជម្ង ឺបះដូង ជម្ង ឺសួតរុា ំរ 

ជម្ង ឺសនា  ក់ឆ្អ ឹង ជម្ង ឺដា ច់សរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល ឬ

ទឹក  មផ្អ ម។ កា រសិក  នះ  ូវបា នធ្វ ើឡើង ចា ប់ពី

ខមិថុនា  ឆា  ំ១៩៩៩ ដល់ខកុម្ភ ៈ ឆា  ំ២០០០  ក្ន ុង

សហគមន៍ចំនួន៥។ លទ្ធ ផលបងា  ញថា  បើធៀប  

នឹងក ុម  ួតពិនិត  អ្ន កជម្ង ឺដល  ើ   ស់កា រ  ប់  ង

ខ្ល ួន បា នទទួលបា ន   ជន៍យា៉ ងសំខា ន់  ក្ន ុងកា រ

ពិនិត លក្ខ ខណ សុខភា ព ៨ ដង និង  ើ   ស់សវា 

ថទា ំសុខភា ពកា ន់តតិច។ គួរ  យសង្ក ត់សមា្គ  ល់អ្ន ក

ជម្ង ឺដលមា នកា រអប់រខ្ព ស់ មា នកា ររីកចំរីនយា៉ ងលឿន

ក្ន ុងរយៈពល ៦ ខជា ងអ្ន កដលមា នកា រអប់រទា ប។

 ភព ភព៖ Dongbo et al. 2003.
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ទទួលបា នសវា បណា្ដ  ញ  ើនជា ងសវា សុខា ភិបា លដលមា ន

 តា មមន្ទ ីរពទ ។ កា រផ្ត ល់អា ទិភា ព ដល់កា របងចក

ធនធា នស   ប់ទ  ង់នកា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

ទា ំង  ះ ដលអា ច  ូវបា នគផ្ត ល់  យ  តា មមូលដា  ន

សុខា ភិបា លសំខា ន់ៗ ដូច្ន ះ  ហលជា មា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុង

បង្ក ើនទំហំ និងគុណភា ពនសវា បបនះ  ក្ន ុងចំ  ម

សហគមន៍ក ីក ។ ផ្ទ ួនៗគា   នះ  ហលជា កា ត់បន្ថ យរបា ំង

ភូមិសា ្ត  ចំ  ះលទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា សុខា ភិបា ល។ វិធា ន

កា រកា រពា រ ដូចជា  កា រគា ំ   យមា នផា  ស់ប្ត ូរអា កប កិរិយា  

ទំនងជា នឹង  ូវផ្ត ល់  យ  យ  សិទ្ធ ភា ព  ទូទា ំងមូល 

ដា  នសុខា ភិបា លសំខា ន់ៗ។

កា រ  ប់  ងលើទំហំនមូលដា  នសុខា ភិបា លសំខា ន់ៗស   ប់

កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ហលត  ូវថា  

 អប់ ២៤: កា រពិនិត តា មចក្ខ ុវិស័យ  យលា ងអា សីុតអា សទិកស   ប់មហា រីកកស ូន អប់ ២៤: កា រពិនិត តា មចក្ខ ុវិស័យ  យលា ងអា សីុតអា សទិកស   ប់មហា រីកកស ូន

មហា រីកកស ូនគឺទ  ង់មួយក្ន ុងចំ  មទ  ង់ទូ  បំផុតនមហា រីកស   ប់ ្ត  ី ដលស្ថ ិតក្ន ុងបរិយា កា សជំុវិញមា ន

ចំណូលទា ប។ តា មកា របា៉ ន់សា  ន ៨០% នមនុស សា  ប់  យសា រជម្ង ឺមហា រីកមា ត់ស ូន កើតមា នទ ើង  តា ម  ទស

កំពុងអភិវឌ ន៏។ ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី  ក្ន ុង  ទសដលមា នចំណូលទា ប និងមធ ម ករណីមហា រីកកស ូនភា គ  ើន

បណា្ដ  លមកពីកា រឆ្ល ងជា មួយនឹង  ភទតូចៗនវីរុសពកក  ្ជ ាញរបស់មនុស  (HPV)។ HPV គឺជា វីរុសដលឆ្ល ងតា ម

កា ររួមភទដលបង្ក  គដល់  សិកា  និងអា ចនា ំ  យមា នដំុពកដលដូចនឹងកើតមហា រីក និងរា លដា លកា  យជា 

មហា រីក។

កម្ម វិធី  សិកា វិទ  មហា រីកកស ូន ដលថតពិនិត មើល ្ត  ីសកម្ម ផ្ល ូវភទ  ចា ំឆា  ំ ឬរៀងរា ល់២  ៥ ឆា  ំម្ត ង បណា្ដ  ល

 យមា នកា រធា  ក់ចុះជម្ង ឺមហា រីកកស ូន និងមរណៈ  មា ណយ៉ា ង  ើន  ក្ន ុង  ទសអភិវឌ ន៍។ ដើម ី  យមា ន

 សិទ្ធ ភា ព កម្ម វិធី  សិកា វិទ  មហា រីកកស ូន ត  ូវ  យបង្ក ើតបន្ទ ប់ពិ  ធន៍  យមា ន  សិកា វិទូដលមា ន

ពិ  ធន៍ខ្ព ស់ និងត  ូវ  យមា នកា រមកពិនិត មើលរហូតដល់ ៣ ដង  យមា នកា រវា យតម្ល លើភា ពមិន  ក តី

ន  សិកា  និងកា រព  បា ល។ វិធីសា ្ត  នះមិនមា ន  សិទ្ធ ភា ពទា ល់ត  ះ  តា ម  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ដល

កា ររៀបចំកម្ម វិធីមា នដនកំណត់ ហើយកា រធ្វ ើតស្ត  ជា ទូ  មា នគុណភា ពអន់ និងមិន  ប់   ន់។ ជា កា រទទួលសា្គ  ល់នូវ

កា ររិតត ិតទា ំងនះ វិធីសា ្ត  ជា ជំនួសដលផ្អ កលើកា រពិ  ធន៍ចក្ខ ុវិស័យនកស ូន  ូវបា នសុើបអង្ក ត។

ក្ន ុងចំ  មវិធីសា ្ត  ជា ជំនួសទា ំងនះ កា រពិនិត តា មចក្ខ ុវិស័យ  យ  ើអា សីុតអា សទិក )VIA) ទទួលបា នកា រចា ប់

អា រម្ម ណ៍បំផុត។ VIA ចូលរួម  យកា រពិ  ធន៏  យភ្ន កទទរ លើមា ត់ស ូនដលលា ង  យអា សីុតអា សទិក ពី

៣%  ៥%  យគា  នកវព  ីក។  កា រ   យបំភ្ល ឺ  ូវបា នផ្ត ល់  យ  ភពពន្ល ឺចងចា ងំមួយ។ គិលា នុបដា  យិកា  និង

បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លជំនួយកា រវជ្ជ បណ ិត ជា ទូ  ជា អ្ន កធ្វ ើតស្ត នះ។ ដើម ីចា ត់ទុកថា មា នលក្ខ ណៈវិជ្ជ មា នតស្ត នះ

រកឃើញដំុពករលា កស្ព ឹកមា នជា តិអា សីុតអា សទិក  លើកស ូន។ កា ររកឃើញនះគឺសំ  ស   ប់កា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ

មុនគលើ  សិកា ដលទើបនឹងកើត ដលលូតលា ស់មិនធម្ម តា  ច   ះ  លិកា  លើកស ូន និងកា ររីករា ល  

ជា មហា រកី។

ភស្ត ុតា ងបងា  ញថា  VIA មា នវិ   ណឆា ប់ប៉ះទង្គ ិច  ដៀងគា  នឹងកា រសិក   សិកា កស ូ  ះបីជា ជា មួយនឹងលក្ខ ខណ 

កំណត់យថា  ភទកា ន់តទា បក៏  យ។  យសា រលទ្ធ ផលន VIA  ូវបា នគសា្គ  ល់ភា  មៗ លទ្ធ ផលនះកា ត់បន្ថ យ

ពលវលា ដល ្ត  ីលះបង់ចំ  ះដំណើរកា រថតពិនិត មើល។ VIA ក៏  ូវបា នគរកឃើញថា តម្ល មិន  កមិនថ្ល    ះ

វា កា ត់បន្ថ យចំណា យមន្ទ ីរពទ ពិនិត ផា  ល់  លើកា រថតពិនិត មើល  ព័ន្ធ សុខភា ព និងអ្ន កជម្ង ឺ។

 ភព ភព៖ Sankaranarayanan, Budukh and Rajkumar 2001; Goldie et al. 2005, អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 2002d



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 75

កា រធ្វ ើ  គនិច្ឆ ័យ និងវិធីព  បា លតា មបបបច្ច កទសសម

រម  វូតផ្ត ល់អា ទិភា ពមុនគ។ មូលដា  នសុខា ភិបា លសំខា ន់ៗ

ត  ូវ  យមា នវិធីសា ្ត  សា មញ្ញ  និងតម្ល ទា បស   ប់កា រ

ធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ និងព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ង (  អប់ទី២៤)។ វិធី

សា ្ត  ទា ំងនះ ក៏  ហលជា រួមបញ្ច ូលទា ំងកា រ  ើ   ស់

ភា  ក់ងា រឱសថសា  ន។ ឧទា ហរណ៍ វធីិព  បា ល  គ  យថា  ំ

ផ ំ ) aspirin, beta blocker, diuretic, statin) ស   ប់

មនុស  ដលមា នហា និភ័យខ្ព ស់នដំណើរកា រសរសឈា ម

បះដូង  ូវបា នបងា  ញថា  មា នសា រៈ   ជន៍  តា ម

 ទសកំពុងអភិវឌ ន២៍៩១។ 

កា របង្ក ើតបណា្ដ  ញមូលដា  នសុខា ភិបា លសំខា ន់ៗ អា ចកលំអ

ដល់លទ្ធ ភា ពទទួលជា ភូមិសា ្ត  របស់  ជា ជន និងសហគមន៍

ក ីក   យទទួលបា នសវា កា រ ពា រនិងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

ដើម ី  លអា ងពីយុទ្ធ សា ្ត  នះ កា រវិនិ  គលើកា រកា រពា រ

និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង អា ចពិចា រណា លើកា រផ្ត ល់អា ទិភា ព

លើតំបន់ដលផ្ត ល់សវា កម្ម មិន  ប់   ន់ ឬតំបន់ដលមា ន

អ្ន កក ីក  ើន ដូចជា  សហគមន៍ជនបទ សហគមន៍

ក ីក  ទីក ុង និងសហគមន៍  ះដា ច់  យា ល។

ដើម ី  ដល់តំបន់ ដល  ហល  ូវផ្ត ល់សវា  ព័ន្ធ សុខា 

ភិបា លសំខា ន់មិនទា ន់  ប់   ន់ កា រលើកទឹកចិត្ត ខា ងហិរញ្ញ 

ប ទា នអា ច  ូវបា នផ្ត ល់   យអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល និង

អ្ន កផ្ត ល់សវា  ឯកជនដលធ្វ ើកា រ  តា មតំបន់ទា ំងនះ 

ដើម ីព  ីកសវា កម្ម របស់ពួកគ ដើម ីបញ្ច ូលកា រកា រពា រ និង

ទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ ជា ឧទា ហរណ៍ អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល 

ដល  ះ   យអំពើហិង   ឆា ំងភទ ឬសុខភា ពបន្ត 

ពូជ អា ច  ូវបា នជ  ុញ  យធ្វ ើសមា ហរណកម្ម កតា  ហា 

និភ័យភទបន្ថ មស   ប់កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង  ក្ន ុងកម្ម វិធីរបស់ពួកគ។ កា រលើកទឹកចិត្ត ខា ងហិរញ្ញ 

ប ទា ន ក៏  ហលជា បញ្ច ុះបញ្ច ូលដល់អ្ន កផ្ត ល់សវា កម្ម ជា 

ជំនួស ដើម ី  យចូល  កា ន់តំបន់ដល  ូវផ្ត ល់សវា មិន

 ប់   ន់។ ជា ឧទា ហរណ៍ កម្ព ុជា បា នបង្ក ើតយុទ្ធ សា ្ត  

ទា ក់ទងជា មួយអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល  យផ្ត ល់សវា 

សុខា ភិបា លដល់  ុកជា  ើន។ កា ររៀបចំនះបា នបង្ក ើន

លទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា សុខា ភិបា លជា ទូ   បា នដល់  

 ជន៍របស់អ្ន កក កី ២៩២។ កា រធ្វ ើសមា ហរណកម្ម  កា រកា រពា រ

និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងកា ររៀបចំបបនះ ក៏  ហល

ធ្វ ើ  យមា នវឌ នភា ព ដល់លទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា ស   ប់

 ជា ជនក ីក ។ វិសា លភា ពនកា ររៀបចំបបនះ ចំ  ះ

អ្ន កផ្ត ល់សវា ឯកជន  ហលជា  ូវពិចា រណា  តា មតំបន់

ដលជា កន្ល ងដល  ជា ជនក ីក   ឹក  ជា មួយអ្ន ក  កប

របបឯកជនដូចជា     ក្ន ុងសហគមន៍ក ីក  ទីក ុង។

 អប់ ២៥: កម្ម វិធីធ្វ ើតស្ត រកជម្ង ឺដលសំ  លើក ុម   អប់ ២៥: កម្ម វិធីធ្វ ើតស្ត រកជម្ង ឺដលសំ  លើក ុម  

ជា ជនដលមា នចំណួលទា បជា ជនដលមា នចំណួលទា ប

កា រអនុវត្ត កម្ម វិធីធ្វ ើតស្ត រកជម្ង  ឺ  ក្ន ងុចំ  ម  ជា ជន 

ដលមា នចំណូលទា ប  ហលជា ជួយព  ីកទំហំន

កា រវិនិច្ឆ ័យ  គ និងកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងពិសសណា 

មួយ។ កម្ម វិធីធ្វ ើតស្ត រកជម្ង ឺនះ មា នកា រអនុវត្ត តស្ត ជា 

 ព័ន្ធ  ដើម ីកំណត់ពីមនុស ដលស្ថ ិតក្ន ុងហា និភ័យន

ជម្ង ឺ។ កម្ម វិធីសវា ផ្ត ល់ដល់សា ធា រណៈជន  តា មតំបន់

មា ន   ក់ចំណូលទា ប  ហលជា លើកទឹកចិត្ត ដល់អ្ន ក 

ដលមិនបា នស្វ ងរកកា រថទា ំពីមន្ទ ីរពទ  ដើម ីទទួល

  ជន៍ពីកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ និងកា រព  បា ល។

ដើម ី  យមា ន  សិទ្ធ ភា ព កម្ម វិធីធ្វ ើតស្ត រកជម្ង ឺនះ

 ូវតស្វ ងរកកំណត់អត្ត ស   ណនជម្ង ឺ ឬវិបលា  ស

ដលមា នលក្ខ ណៈច  ស់នសា រៈសំខា ន់សុខា ភិបា លសា -

ធា រណៈ និង  ូវគសា្គ  ល់ថា  មា នលក្ខ ណៈទូ   

ក្ន ុងចំនួន  ជា ជនទា ំងមូល។ លើសពីនះ របបព  បា ល

ជម្ង ឺ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព  ប់   ន់ និងអា ចទទួល

យកបា ន គួរតមា នស   ប់អ្ន កដល  ូវបា នគកំណត់

រកជម្ង ឺតា មរយៈកម្ម វិធីធ្វ ើតស្ត រកជម្ង ឺ ខណៈដលកំពុង

ទទួលរងពីជម្ង ឺ ឬវិបលា  សដលស្ថ ិតក  មកា រសុើប

អង្ក ត។ ចំនួនឧបករណ៍ធ្វ ើតស្ត រកជម្ង ឺ  កប  យ

 សិទ្ធ ភា ពជា  ើនមា នលក្ខ ណៈកំណត់។ ករណីលើក

លងគួរ  យកត់សមា្គ  ល់រួមមា ន កា រធ្វ ើតស្ត រកហា និ-

ភ័យខ្ព ស់នជម្ង ឺសរសឈា មបះដូង ដល  ើ   ស់វិធី

សា ្ត   ថុយ  ថា ន ជា រួមកា ររកឃើញជម្ង ឺមហា រីក

សុដន់មុនគ និងជម្ង ឺមហា រីកកស ូន។

 ភព ភព៖ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 2005a.
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

វិធីសា ្ត  សហគមន៍វិធីសា ្ត  សហគមន៍

កា រចា ប់អា រម្ម ណ៍កំពុងតបរ  រកតួនា ទី ដលសហគមន៍

អា ចដើរតួក្ន ុងកា រផ្ត ល់កា រគា ំ   និងព  ីកបា នផ្ត ល់សវា 

កា រពា រ និងទប់ស្ក ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុងសហគមន៍ក ីក  

តា ម  ទសកំពុងអភិវឌ ន២៍៩៣។ អន្ត រា គមន៍ដលមា នមូល

ដា  ន  សហគមន៍ស   ប់ជម្ង មិឺនឆ្ល ង  រទន់សំ  លើសហ-

គមន៍ជា ក់លា ក់ណា មួយ ជា មួយនឹងបំណងកា ត់បន្ថ យកតា  

ហា និភ័យស   ប់២៩៤។ ទ  ង់សំខា ន់ៗនអន្ត រា គមន៍  

សហគមន៍គឺកា រ  មូលផ្ត ុ ំ និងចូលរួមរបស់សមា ជិកសហគមន៍

ក្ន ងុកា រស   ចចិត្ត ដលជះឥទ្ធ ពិលដល់សុខភា ពរបស់ពួកគ។ 

វិធីសា ្ត  នះ ក៏មា នសំ  លើកកម្ព ស់ភា ពជា ដគូតា មរយៈ

តួអង្គ យា៉ ង  ើនរួមមា ន សមា ជិកសហគមន៍ អង្គ កា រដល

មា នមូលដា  ន  សហគមន៍ អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល និង

អ្ន កបង្ក ើត  លន  បា យ ជា មួយនឹងទស នៈ  ើ   ស់

ធនធា នសហគមន៍ និងសវា សុខា ភិបា លដើម ីលើកកម្ព ស់

កា រស  បស  ួល និងកិច្ច សហកា រគា  ។ ខណៈដលគំនិត

ផ្ត ួចផ្ត ើម  ក្ន ុងសហគមន៍  ហលជា មា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុង

កា រព  ីក  យមា នលទ្ធ ភា ពទទួលសវា  ស   ប់ជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង ជា ទូ  គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមទា ំង  ះមិនបា នផ្ត ល់   ជន៍ 

ដល់សមា ជិកសហគមន៍ក ីក  យស្វ ័យ  វត្ត ិ  ះទ។

សហគមន៍ទា ំងឡា យ ទំនងជា  ូវបា នបងចក  យឋា នុ

ក មសង្គ ម ហើយពលខ្ល ះ  យជ   ះ។ កា រចា ប់អា រម្ម ណ៍

ផ ងៗគា  ជា មួយសហគមន៍  ូវបា នទទួលសា្គ  ល់ ដើម ីអះ

អា ងថា  សមា ជិកនសហគមន៍អ្ន កមា នមិនបា នចា ប់យកផល

  ជន៍ពីគំនិតផ្ត ចួផ្ត ើម  ក្ន ងុសហគមន៍  ះទ។  ដៀង

គា  នះដរកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងដល  ូវបា នរួបរួមឡើង គឺត  ូវ

 យច  ស់ថា  ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់ ្ត  ីគឺ  ូវបា នប   ក់

យា៉ ងច  ស់  យ  បតា មចំណា ប់បុរស ក្ន ុងកា ររៀបចំ

ផនកា រ និងកា រអនុវត្ត នសង្គ ម ដលពឹងផ្អ ក  លើកា រ

ច្ន  ឌិត។ កា របងចកបុរស និង ្ត  ី  តា មក ុមផ ងៗគា   

 ហលជា អា ចជួយ  យ ្ត  ី អា ចបា នចូលរួម  យសរី

 សើរជា ងកា រដលពួកគស្ថ ិតក្ន ុងក ុមរួមគា  ។  អប់លខ

២៦ ពិភា ក  ពីយុទ្ធ សា ្ត  របស់សហគមន៍ ក្ន ុងកា រលើកកម្ព ស់

ជីវភា ពរស់  របស់សងា្ក  ត់ក ីក  តា មតំបន់ជា យក ុង។ 

អន្ត រា គមន៍របស់សហគមន៍ចំ  ះកា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគឺ  ូវបា នស  បស  ួលឡើង  យឆ្ល ងកា ត់កា រ

ចា ត់ចងផ ងៗគា  ដូចជា  កន្ល ងធ្វ ើកា រ និងសា លា រៀន។ 

អន្ត រា គមន៍របស់សា លា រៀន  ូវបា នគរកឃើញថា  មា នតម្ល 

សមរម ក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ក្ន ុង

ចំ  មក្ម ងៗ។ កា រ  ើសរីសសា លា រៀន  ក្ន ុងតំបន់

ក ីក  និងកា រព  ីកយុទ្ធ សា ្ត   ដើម ី  ប់  ងលើក្ម ងៗ 

ដលមិនអា ចមា នឱកា ស  រៀន ដូចជា ក្ម ងៗដលធ្វ ើកា រ  

និងធា នា  យបា នច  ស់ថា  ក្ម ងៗក ីក ទា ំងអស់អា ចទទួល 

បា ន   ជន៍ពីយុទ្ធ សា ្ត  រួមគា  នះ។ យុទ្ធ សា ្ត  ដល

 ូវបា ន   ងបង្ក ើតឡើងបបនះ  ហលជា មិនចា ំបា ច់ 

 ូវស   ចបា ន  ះទ ដូចជា  ្ត  ី  ក្ន ុង  ទសដលមា ន

ឱកា សតិចតួចក្ន ុងកា រ  សា លា រៀន ហើយទំនងជា ឈប់

រៀនជា ងក្ម ង  ុស។

យុទ្ធ សា ្ត  សហគមន៍  លើកា រកា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង គឺទំនងជា រួមបញ្ច ូលសមា សធា តុនកា រថរក  

សុខភា ពតា មផ្ទ ះ ដលមា នទ  ង់ជា កា រផ្ត ល់កា រថទា ំសុខ

ភា ពដល់អ្ន កជម្ង ឺ  ក្ន ុងផ្ទ ះរបស់ពួកគ។ នះ  ហលជា រួម

បញ្ច ូលសកម្ម ភា ពជា រូបវ័ន្ត  ចិត្ត សង្គ មប ្ដ  ះអា សន្ន  និង

ផ្ល ូវអា រម្ម ណ៏។ កា រថទា ំសុខភា ពតា មផ្ទ ះមា ន  លបំណង

បង្ក ើនកា រថទា ំ ដលមា នគុណភា ពខ្ព ស់ ដលជួយស  ួល

ដល់អ្ន កមើលកូន  ក្ន ុង  ូសា រ និងសមា ជិកមា នជម្ង ឺដើម ី

ទទួលបា នគុណភា ពជិវិតល្អ បំផុត២៩៥។ កា រថរក  សុខភា ព

តា មផ្ទ ះ  ូវបា នគកំណត់ថា  ជា មធ  បា យដលមា នតម្ល 

សមរម ដលអា ច  ប់  ងជម្ង ឺទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង២៩៦។ 

 យសា រយុទ្ធ សា ្ត  នះ គឺជា ចំណុចស្ន ូលនកា រ  ប់  ង

ជា រួម និងព  បា លជម្ង ឺទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ងកា រថរក  

សុខភា ពតា មផ្ទ ះទំនងជា មា នកើនឡើង។

ក ុម  ួសា រ និងសហគមន៍គឺជា ចំណុច   តនគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម

ថរក  សុខភា ពតា មផ្ទ ះ  យសា រពួកគគឺជា ធនធា នស   ប់

គា ំ   និងថទា ំអ្ន កជម្ង ២ឺ៩៧។ មនុស ជា  ើនចូលចិត្ត ទទួល

បា នកា រព  បា ល  តា មផ្ទ ះពួកគ ជា ជា ង  តា មមូលដា  ន

សុខា ភិបា ល។ ឧទា ហរណ៏  ទីក ុងសៀងហ  ទសចិន 

អ្ន ករង   ះ  យសា រជម្ង ឺវិកលចរិតជា ង៩០%  ូវបា នគ



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 77

មើលថទា ំ  យក ុម  ូសា រពួកគ  ផ្ទ ះ។ ខណៈដល

ប   នះ  ូវបា នយល់ឃើញថា  កើតទ ើង  យសា រកា រពា រ 

 តិបត្ត ិតា ម  ពណីស   ប់មនុស ចា ស់  ក្ន ុងសង្គ មចិន 

យន្ត កា រគា ំ  បបនះ  ូវបា នគបដិសធ  ប់ពល២៩៨។

ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល អា ចផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា លតា មរយៈកា រ

 សួរសុខទុក្ខ តា មផ្ទ ះ។ ជា ជំនួសអ្ន កថទា ំក  ផ្ល ូវកា រ ដូច

ជា  សមា ជិក  ួសា រអា ច  ូវបា នផ្ត ល់នូវចំណះដឹង និង

ជំនា ញចា ំបា ច់ដើម ីធ្វ ើតា ម  ូវកា រថទា ំ។ អ្ន កថទា ំក  ផ្ល ូវ 

កា រជា ធម្ម តា  ទា មទា រកា រឧបត្ថ ម្ភ គា ំ   និងធនធា នបន្ថ ម

ទៀត ដើម ីអា ច  យពួកគអា ចផ្ត ល់កា រថទា ំរយៈពល

វង២៩៩។ លើសពីនះ អ្ន កថទា ំក  ផ្ល ូវកា រ ជា ទូ  ្ត  ីជា 

រឿយៗផ្ត ល់កា រថទា ំបន្ថ មលើទំនួលខុស  ូវ  ួសា ររបស់ពួក

គ។  ពលកា រផ្ត ល់កា រថទា ំនះមា នលក្ខ ណៈបន្ត  និង

ចំណា យពល  ើន សវា កម្ម សង្គ ម  ហលជា ចា ំបា ច់ក្ន ុង

កា រគា ំ  ប   ហិរញ្ញ វត្ថ ុលើអ្ន កថទា ំក  ផ្ល ូវកា រ និង  ួសា រ

 អប់ ២៦: គំ  ងក្ន ុងសហគមន៍ ដើម ីកលំអបរិសា  ន ដល  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  ក្ន ុងតំបន់ក ីក ជា យក ុង អប់ ២៦: គំ  ងក្ន ុងសហគមន៍ ដើម ីកលំអបរិសា  ន ដល  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  ក្ន ុងតំបន់ក ីក ជា យក ុង

កា រឆ្ល ើយតប  កប  យវិចា រណញា ណមួយ  កា ន់កា រកើនឡើងនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ ជា គឺ

ចំណុចស្ន ូលនកា រកលំអបរិសា  នដល  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  តា មតំបន់ក ីក ជា យទីក ុង។ យុទ្ធ សា ្ត  នះ  ូវបា ន  ម

 ៀង  យសា រកា របង្ក ើនសកម្ម ភា ពជា រូបវ័ន្ត  ដូចជា  កា រដើរ កា រជិះកង់ និងទ  ង់ផ ងៗទៀតនកា រដឹកជញ្ជ ូន

សកម្ម ។  យបន្ថ ម  លើផលប៉ះពា ល់វិជ្ជ មា នទា ំងឡា យនះ កា រកលំអបរិសា  នដល  ូវបា នបង្ក ើតឡើងនតំបន់

ក ីក ជា យក ុងមា នសកា  នុពល ដើម ីលើកកម្ព ស់សុខភា ពរបស់សហគមន៍អ្ន កក ីក ជា យក ុង។

ជា សកល មនុស មា  ក់ក្ន ុងចំ  មមនុស  ៦ នា ក់ រស់  ក្ន ុងតំបន់ក ីក ជា យក ុង។  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត រ

ទី៧ (  ល  ទី១១) អំពា វនា វ  យមា នកា រកលំអសា  នភា ពជីវិតរបស់អ្ន កដលរស់  តា មតំបន់ក ីក ជា យក ុងយា៉ ង

 ចណា ស់ចំនួន ១០០ លា ននា ក់  ឹមឆា  ំ២០២០។  ក ុមកា រងា រន  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត រ  យនិយមន័យ

 លើ  ួសា រ  តំបន់ក ីក ជា យក ុងថា  ជា ក ុមមនុស ដលរស់  ក  មដំបងតមួយដលខ្វ ះខា តត  ូវកា រចា ំបា ច់

ខា ងក  មនះមួយ ឬ  ើនជា ងមួយ៖ លទ្ធ ភា ពទទួលបា នទឹកសា  ត លទ្ធ ភា ពទទួលបា នមូលដា  នអនា ម័យដី  ប់   ន់

ស   ប់រស់   ទីកន្ល ងសា  ក់  មា នគុណភា ពជា រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងឋិតថរ និងសន្ត ិសុខនកា រកា ន់កា ប់។ បទពិ  ធន៍

បងា  ញពីសា រៈសំខា ន់នកា រធ្វ ើជា ដគូចា មួយសមា គមក ីក ជា យក ុង។ ដំណើរកា រដឹកនា ំសហគមន៍ដលអ្ន កសា  ក់

អា  ័យ  តំបន់ជា យក ុងផ្ត ួចផ្ត ើម និងរៀបចំចា ត់ចងបា នបងា  ញ  យឃើញជា ក់ពី  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រលើកកម្ព ស់

ជីវភា ពរស់  របស់តំបន់ក ីក ជា យក ុងនះ។ មដឹកនា ំនសមា គមន៏បបនះ គឺភា គ  ើនជា ្ត  ី។

សហព័ន្ធ អ្ន កក ីក ជា យក ុង (Urban Poor Federation) មា នមនុស រស់  ក  ផ្ល ូវកា រចំនួនពា ក់កណា្ដ  លន

 ជា ជនទា ំងអស់ដលរស់  ទីក ុងភ្ន ំពញ និងតា មមជ មណ លទីក ុងផ ងៗទៀតចំនួន  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ។ តា ម

រយៈផនកា រសន ំ និង   ក់កម្ច ី  ក្ន ុងសហគមន៍ សហព័ន្ធ នះបា នបា នជួយស  ួលដល់សហគមន៍ក ីក ដល  មូល

ធនធា នរបស់ពួកគ និងកំណត់យុទ្ធ សា ្ត   ដើម ី  ះ   យប   ដីធ្ល ី សន្ត ិសុខ ផ្ទ ះសំបង បង្គ ន់អនា ម័យ សវា កម្ម 

មូលដា  ន និងលទ្ធ ភា ពទទួលបា ន   ក់កម្ច ី។ ដូចគា  នះដរសហព័ន្ធ របស់  ជា ជនគា  នជំរក  ហ្វ ីលីពីន ធ្វ ើកា រជា មួយ

សហគមន៏  តា មទីក ុងជា  ើន ជា ពិសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មតា មកន្ល ងតា ំងទីលំ   ក្ន ុងតំបន់ដលមា នហា និភ័យ

ខ្ព ស់ (  តា មតំបន់ចា ក់សំរា ម   ំងទន្ល  តា មប ្ដ  យផ្ល ូវដក លើដីទទួលរង   ះទឹកជំនន់ លើដីក  មសា  ន 

 តំបន់ដល  ឈមនឹងកា រជម្ល ៀសចញ)។ សហព័ន្ធ នះ  មូលផ្ត ុំសហគមន៏ជា  ើន ដើម ីកំណត់ត  ូវកា រ និង

បង្ក ើតសមត្ថ ភា ពរបស់អ្ន កតា ំងលំ   ដើម ីរៀបចំផនកា រ  ះ   យប   ទា ំងនះ។ 

 ភព ភព៖ Sankaranarayanan, Budukh and Rajkumar 2001; Goldie et al. 2005, អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 2002d
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ពួកគ។  យសា រកា រផ្ត ល់កា រថទា ំមា នទំ  រធ្វ ើ  យ

បន្ទ ុកកា ន់តធ្ង ន់មកលើ ្ត  ី សវា កម្ម សង្គ ម ដូចជា  ធន

និវត្ត ន៍របស់មនុស ចា ស់គួរតអា ច  យបុរស និង ្ត  ីមា ន

ទទួលបា នសវា កម្ម នះ។

កា រ  ះ   យឧបស័គ្គ ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច កា រ  ះ   យឧបស័គ្គ ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច 

បណា្ដ   ទស  ើ   ស់យន្ត កា រហិរញ្ញ ប ទា នសុខា ភិបា ល

ជា  ើន ដើម ីបក   ពី  លន  បា យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និង

ផនកា រ  យ  ជា លទ្ធ ផល។ កា រស   ចចិត្ត លើផ្ន ក

ហិរញ្ញ ប ទា ន ដល  ូវបា នត  ង់ទិស  យ  លកា រណ៍

សមធម៌នឹងបំលង  លន  បា យជម្ង មិឺនឆ្ល ង  ជា លទ្ធ ភា ព

ដ៏ធំស   ប់សហគមន៍ក ីក  និងភា គតិចទា ំងអស់។ កង្វ ល់

ជា ក់ស្ត ងមួយលើយនឌ័រ  ក្ន ុង  លន  បា យ និង

ផនកា រជម្ង ឺមិនឆ្ល ង អា ច  ូវបា នគដឹង  យ   ន់តមា ន

ហិរញ្ញ ប ទា ន  ប់   ន់ ដលឆ្ល ុះប   ំងពីកា រប្ត ជា  ទា ំងនះ

បុ៉   ះ។ 

 តា ម  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ ជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់ហិរញ្ញ 

ប ទា នសុខា ភិបា លមា នកា ររួមបញ្ច លូគា   នមូលនិធិសា ធា រណៈ 

និងកា រចំណា យក   ប៉ា វលក្ខ ណៈឯកជន។ ជា ឧទា ហរណ៍

តម្ល នអ្ន ក  ើ   ស់  ហលជា អា ច  ូវបា នគគិតស   ប់

សវា កម្ម  ដល  ូវបា នផ្ត ល់  យ  តា មមូលដា  នសុខា 

ភិបា លសំខា ន់ៗ។ កា របង់   ក់ក   ប៉ា វលក្ខ ណៈជន

 យផា  ល់  ូវបា នគរកឃើញ ដើម ីរិតត ិតលើលទ្ធ ភា ព

ទទួលបា នសវា សុខា ភិបា លស   ប់អ្ន កក ីក ៣០០។ ថ្ល ឈ្ន ួល

អា ចបំបា ក់ទឹកចិត្ត ដល់ ្ត  ី ក្ន ុងទទួលបា នសវា ថទា ំនះ 

 យសា រពួកគ  ហលជា មា នលទ្ធ ភា ព និងកា រ  ប់  ង

 ួសា រតិចជា ងបុរស។ កា រលើកលងថ្ល សុខា ភិបា ល ឬ

តម្ល នកា របញ្ច ប់កា រសិក    ហលជា កា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់

របស់តម្ល អ្ន ក  ើ   ស់លើបុរស និង ្ត  ីក ីក ។ កា រលើក

លងថ្ល សុខា ភិបា ល ផ្ត ល់សិទ្ធ ិ  យអ្ន កជម្ង ឺមួយចំនួនមិន

ចា ំបា ច់បង់   ក់  យ  ង  លើបុគ្គ លិកលក្ខ ណៈបុគ្គ ល 

ឬភា ពជា សមា ជិក  ក្ន ុងក ុមមនុស ភា គតិច។  ព័ន្ធ ដល

ពឹងផ្អ កលើកា រគិត   ក់សិក  តិចជា ង ស   ប់សវា កម្ម  ដល

 ូវបា នផ្ត ល់  យតា មមូលដា  ន ដលប  ើសហគមន៍អ្ន ក

មា ន។ ជា ឧទា ហរណ៍ តម្ល ទា បជា ង  ហល  ូវបា នគគិត

ស   ប់សវា កម្ម  ដល  ូវបា នផ្ត ល់  យតា មមណ លសុខា 

ភិបា ល  តា មតំបន់ក ីក    និងជនបទដា ច់  យា ល។ 

កា រកើនឡើងនូវកង្វ ល់លើកា រធា  ក់ចុះផលប៉ះពា ល់នកា រចំណា យ

ខា ងសុខា ភិបា ល និង  ួសា រក ីក បា នធ្វ ើ  យមា នកា រចា ប់

អា រម្ម ណ៍ជា ថ្ម ីលើផនកា របង់   ក់ជា មុន ដលអា ចបង្ក ើន

តម្ល នកា រស្វ ងរកកា រថទា ំ  យ  ប  តា មសមត្ថ ភា ពន

កា របង់   ក់៣០១។ ផនកា របង់   ក់មុន អា ចមា នទ  ង់

ខុសៗគា   ដូចជា ផនកា រ ដល  ូវបា នផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន

តា មរយៈពន្ធ ទូ  ធា នា រ៉ា ប់រងសង្គ ម ឬធា នា រ៉ា ប់រងសុខភា ព

 តា មសហគមន៏។ កា រធ្វ ើសមា ហរណ៏កម្ម លើកញ្ច ប់ថវិកា  

ស   ប់អន្ត រា គមន៏កា រពា រ  មទា ំងកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ និង

ព  បា លសមរម ស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង (រួមទា ំងកា រថទា ំរយៈ

ពលវង)  ក្ន ុងធា នា រ៉ា ប់រងសុខា ភិបា លតា មសហគមន៏ 

និងកា រពា រក មុ  សូា រក កី ពីកា រថយចុះផលប៉ះពា ល់នអា   

មា នជម្ង ឺ និងមរណៈ  មា ណដលទា ក់ទងដល់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

អ្វ ីដលសំខា ន់ កា រធា នា ថា បុរស និង ្ត  ីអា ចរីករា យនឹង

សិទ្ធ ិស្ម ើគា    ក្ន ុងផនកា រធា នា រ៉ា ប់រងសុខា ភិបា លសង្គ ម និង

តា មសហគមន៍ ជា ពិសសអ្ន កដល  ូវបា ន  ប់  ង  យ

 សួា រនឹងធា នា  យទំហំនផល   ជន៍នះយ៉ា ងធំបំផុត។

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម ដលមា នបំណងសំ   លើកា រកា ត់បន្ថ យ

ថ្ល ចំណា យលើកា រព  បា ល និង  ប់  ងជម្ង ឺមិនឆ្ល ងអា ច

លើកកម្ព ស់កា រកា ពា រ  ដល់បុរស និង  ្ត ីក ីក តា មរយៈ

កា របង់មុន។ វា ជា ករណី  យឡកស   ប់ទ  ង់រូបភា ព

របស់កា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទា ំង  ះ និងកា រ  ប់  ងដល

ផនកា របង់មុនខ្ល ះ  ហលជា មិនបា នរួមបញ្ច ូល ដូចជា 

ថា  ំ។ ឧទា ហរណ៍  លកា រណ៍ណនា ំពីកា រព  បា លជា អន្ត រ

ជា តិស   ប់អ្ន កមា នជម្ង ឺសរសឈា មបះដូង បា នណនា ំ

 យ  ើ   ស់វិធីព  បា ល  គរយៈអង់ទីបា  កង បន្ថ យ

សមា  ធឈា ម និងបន្ថ យជា តិខា  ញ់ក្ន ុងសរសឈា ម។  ះ

បីជា យា៉ ងណា ក៏  យ ក៏កា រចំណា យ និងភា ពស្ម ុគសា  ញ

នរបបព  បា លនះ វា ធ្វ ើ  យ  ជា ជនក ីក ជា  ើន  

តា ម  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍មិនអា ចទួលបា នកា រព  បា ល  

ឡើយ។ ជា កា រឆ្ល ើយតប  នឹងគមា  តនកា រព  បា ល (ជា 



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យររៀបណា  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 79

ទូ   ូវបា នសា្គ  ល់ថា ជា  Polypill)  ូវបា នគលើកទ ើង។  

តា មរយៈសមា សធា តុ Polypill គឺលងមា ន  ក្ន ងប៉ា តង់

អន្ត រជា តិទៀតហើយ។ គអា ចផលិតវា ក្ន ុងតម្ល  ករហូត

ដល់ ១ ដុលា  រអា មរិកស   ប់អ្ន កជម្ង ឺមា  ក់ក្ន ុងមួយខ។ ជា 

កា រពិត វា ហា ក់ដូចជា មា នអត្ថ   ជន៍ដល់  ជា ជនក ីក 

ដលទួល   ះ  យសា រជម្ង ឺសរសឈា មបះដូង (CVD)

 តា ម  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍។ Polypill គឺជា បង្ក ើតថ្ម ី

 កប  យ  គជ័យ  ះបី  សិទ្ធ ភា ព និងសុត្ថ ិភា ពរបស់

វា  តចា ំបា ច់  ូវតស្ត សា កល ង និងធ្វ ើ  យមា នសុពល

ភា ពក៏  យ។

កា រ  ះ   យប   ផ្ន កពត៌មា ន និងវប ធម៌សង្គ មកា រ  ះ   យប   ផ្ន កពត៌មា ន និងវប ធម៌សង្គ ម

យុទ្ធ សា  ្ត ជួយគា ំ  ឧបត្ថ ម្ភ  ឬដលគ  ថា  យុទ្ធ សា  ្ត  

ដលផ្ត ល់នូវពត៌មា ន កា រអប់រ និងទំនា ក់ទំនង (យុទ្ធ សា  ្ត  

IEC) មា នបំនងសំ  ផ្ត ល់ពត៌មា នជា យុទ្ធ សា  ្ត  ដើម ីធ្វ ើ

កា រក   នូវកា រយល់ឃើញរបស់បុគ្គ លមា  ក់ៗ និងមា នឥទ្ធ ិ

ពលលើកា រធ្វ ើសចក្ត ីសំរចចិត្ត ។  កា រជួយគា ំ  ឧបត្ថ ម្ភ នះ 

អា ចធ្វ ើ  យកា ន់តច  ស់នូវកា រយល់ឃើញ ជា សា ធា រ

ណៈតាមរយៈការផ្តល់នូវពត៌មានដែលស្តីពីកត្តាហានិភ័យ

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងលើកកម្ព ស់កា រលើកទឹកចិត្ត  យមា នកា រ

ក   នូវអា កប កិរិយា ៣០៣។ កា រលើកកម្ព ស់  យកា ន់ត

 សើរទ ើង នូវកា រយល់ដឹងអំពីកតា  ហា និភ័យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

ត  ូវកា រទីកន្ល ង និងពលវលា ដើម ីស្វ ងរកសវា កម្ម កា រ

ពា រ និងកា រព  បា លជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  ូវបា នកើនទ ើងស   ប់

សវា កម្ម នះ។

កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិតជួយគា ំ  ឧបត្ថ ម្ភ  មា នបំណងសំ   ដល់

សង្គ មជា ទូ   វា  ហលជា មិនអា ច  ដល់  ួសា រក ីក 

បា នទ   ះ  យសា រតកា រអប់ររបស់ពួកគមា នក  តិ

ទា ប។ លើសពីនះ  ទៀត  ួសា រ និងសហគមន៍ក ីក  

និងបនា  ប់បន ំ  ហលជា មា នកា រខ្វ ះខា តនូវបណា្ដ  ញផ្ត ល់

ពត៌មា នស្ត ង់ដា រ ដូចជា ទូរទស ន៍ និងវិទ ុជា ដើម។ មា នកតា  

ជា  ើន រួមមា នដូចជា  គំលា តចមា  យ របា ំងវប ធម៌ និង

របា ំងភា សា  ដូចគា  ផងដរអា ចជា របា ំងរា រា ំង នូវកា រផ្ត ល់នូវ

ពត៌មា ន កា រអប់រ 

និងទំនា ក់ទំនងរវា ងសហគមន៍ភា គតិច។ ដូច្ន ះកា រខិតខំ

 ឹង   ង  យមា នលក្ខ ណៈ ជា រួមមួយ  ូវបា នគធ្វ ើឡើង

ដើម ីធា នា  យបា នថា យុទ្ធ សា  ្ត ផ្ត ល់ពត៌មា ន អប់រ និង

ទំនា ក់ទំនង (IEC) និងសា រ  ូវបា នគរៀបចំឡើង និង

ផ្ត ល់  ដល់ក ុមទា ំង  ះ ជា ឧទា ហរណ៍ៈ តា មរយៈកា រ

ពន ល់ និងបងា  ញពីសា  ដល់ក ុម ដលមា នក  ិតកា រ

ចះអា ន និងសរសរទា ប។  ពលដល  ល    ត

 លើក ុមអនីតិជន សា សមរម ដលមា នលក្ខ ណៈវប ធម៌ 

 ូវបា នគផ្ត ល់ជា ភា សា  ក្ន ុងតំបន់។ បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល 

រឺក ុមអ្ន កធ្វ ើកា រផ្ន កសុខា ភិបា លតា មសហគមន៍  ហល

ជា  ូវបន្ថ មកា រខិតខំព  យា ម ដើម ី  ដល់សំរចបា ន

យុទ្ធ សា  ្ត បង្ក ើនចំណះដឹង និងកា រយល់ដឹងរបស់ក ុម 

ដលពិបា កនឹង  ដល់ និងក ុមដលស្ថ ិត  ក្ន ុងបរិយា កា ស

ក  ិតចំណូលទា ប។

ដូចគា  នះដរ  ្ត ីទំនងជា  ូវបា នគដកចញពីយុទ្ធ នា កា រ

លើកកម្ព ស់សុខភា ពធំៗ។ បើធៀប  នឹងបុរស ក  ិតន

កា រចះអា ន និងសរសររបស់  ្ត ីមា នទំនា រទា បជា ង ហើយ

បទដា  នយនឌ័រ  ហលជា   ូវបា នគដា ក់កំហិតចំ  ះ

កា រចូលរួមរបស់ពួកគ  ក្ន ុង  ព័ន្ធ ផ ព្វ ផ  យសំខា ន់ៗ។

ផ្ទ ុយ  វិញ  ្ត ីទំនងជា ជឿទុកចិត្ត  លើសា ច់ញា តិ និង

បណា្ដ  ញសង្គ មដលផ្ត ល់ពត៌មា នស្ត ីពីសុខភា ព។ ដូច្ន ះ

ទំនា ក់ទំនងតា មបបអន្ត របុគ្គ ល  ហលជា  មា ន  សិទ្ធ ភា ព

ជា ងក្ន ុងកា រផ្ត ល់នូវពត៌មា ន ដលទា ក់ទងនឹងសុខភា ពដល់

 ្ត ី ឧទា ហរណ៍ៈ បណា្ដ  ញពត៌មា នដល  ះពុម្ព ផ  យ។ 

កា រចូលរួមរបស់  ជា ជនក ីក  និង  ្ត ី  ក្ន ុងកា ររៀបចំ និង

កា រ  តិបត្ត ិ នូវយុទ្ធ នា កា រផ្ត ល់ពត៌មា ននឹង  ូវបា នធា នា ថា  

ចំណះដឹងក្ន ុងតំបន់ អា ទិភា ព និងត  ូវកា រចា ំបា ច់  ូវបា ន

គយល់ និង  ះ   យជា បន្ត បនា  ប់។ យុទ្ធ សា  ្ត ទា ំងនះ 

ទំនងជា ធា នា ថា  ្ត ីអា ចទទួលបា ននូវសា  និងយុទ្ធ នា កា រ

លើកកម្ព ស់សុខភា ពជា មធ ម។

កា រ  ួតពិនិត តា មដា ន និងកា រវា យតម្ល កា រ  ួតពិនិត តា មដា ន និងកា រវា យតម្ល 

 ះបីជា មា នកំនើននកា រទទួលសា្គ  ល់  លើកំនើនវិសមភា ព

សុខភា ព ដលកំពុងមា ន នូវតា មបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

និងអភិវឌ ន៍ក៏  យ ក៏  ព័ន្ធ ពត៌មា នសុខា ភិបា លក្ន ុងកា រ

ផ្ត ល់ពត៌មា នជា ចា ំបា ច់ក្ន ុងកា រវា យតម្ល  និង  ះ   យនូវ

វិសមភា ពទា ងំនះ  មា នលក្ខ ណៈទន់ខ  យ  ឡើយ។ ប   

 ឈមមា នដូចជា ៈ

 •  កំណត់នូវត  ូវកា រពត៌មា នចា ំបា ច់ស   ប់  ះ   យ

វិសមភា ពសុខភា ព

 •  រៀបចំបង្ក ើតនូវ  ព័ន្ធ ពត៌មា នសុខា ភិបា លដើម ីឈា ន

 ដល់ត  ូវកា រចា ំបា ច់ទា ំង  ះ

 • លើកកម្ព ស់កា រយល់ដឹងពីប   សមធម៌

 •  អភិវឌ នូវជំនា ញដលត  ូវ  យមា ន ដើម ី  ើ   ស់

ពត៌មា នក្ន ុងកា រធ្វ ើ  យផនកា រ និងកា របង្ក ើត  ល

ន  បា យមា ន  សិទ្ធ ភា ព៣០៤។

បណា្ដ  ញវា ស់ស្ទ ង់សុខភា ពបា នចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើកា រលើកា របង្ក ើត

សន្ទ ស ន៍សមធម៌ និងបង្ក ើតនូវយន្ត កា រដើម ីភា  ប់រវា ងកា រ

កត់    និង  ភពទិន្ន ន័យ៣០៥។ វិធា នកា រដលពញលញ 

 ក្ន ុងបណា្ដ  ញវា ស់ស្ទ ង់សុខភា ពជា សកល អា ចនឹង  ូវ

បា នគយកមកអនុវត្ត   ប់ក  ិតថា  ក់ជា តិ ដើម ីកា រពា រ 

និង  ួតពិនិត ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

កា ររិតត ិតជា ចំបង  ក្ន ុងកា រ  ះ   យវិសមភា ពជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង  តា មបណា្ដ   ទស  ក្ន ុងតំបន់ គឺជា ទូ  ខ្វ ះនូវទិន្ន 

ន័យដលគបងចកជា ចំនកតូចៗ  យសន្ទ ស ន៍ក  

សង្គ ម។ ទិន្ន ន័យ ដលគបងចកជា ចំនកតូចៗ  ូវបា ន

គយកមកធ្វ ើកា រវា យតម្ល  និងវិភា គលើវិសា លភា ពនវិសមភា ព

 ក្ន ុងកតា  ហា និភ័យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  និងកា រកើតមា នជម្ង ឺ  ម

ទា ំងអ   មរណៈដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ក៏ដូចជា 

 តួពិនិត  លើប   ប  លួតា មបបគំរូទា ងំនះ  ប់ពល។

ក៏ដូចគា  នះដរ ទិន្ន ិន័យ ដលគបងចកជា ចំនកតូចៗ 

 ូវបា នគ  ូវកា រដើម ីកំណត់នូវតំបន់អា ទិភា ព និងអន្ត រា 

គមន៍ដលផ្ត ល់   ជន៍ដល់  ជា ជន និង  ួសា រក ីក  

 មទា ំងវា យតម្ល ថា តើកា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍  ហលជា មា ន

ឥទ្ធ ិពល  លើបុរស   និង  ្ត ីខុសគា  ដូចម្ត ចខ្ល ះ។

បន្ថ មលើសពីនះ  ទៀត ទិន្ន ន័យដលជា កតា  ហា និភ័យ

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលបា នបង្ក ើតឡើងតា មរយៈ កា រពិនិត មើល

កា រ  បមូលទិន្ន ន័យ ជា  ចា ំ  ក្ន ុង  ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល

ចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា របងចក និងវិភា គតា មរយៈលក្ខ ខណ 

សង្គ មសដ្ឋ កិច្ច  យនឌ័រ តំបន់ទីក ុង/ជនបទ ភូមិភា គ 

ឬខត្ត  ក  ិតកា រអប់រ អា ជីព ឬក៏សន្ទ ស ន៍នគុណវិបត្ត ិ

ផ ងៗដលបា នកំនត់  យកា រវិភា គភា ពក ីក ។ កា រ  ួត

ពិនិត  និងវា យតម្ល  គួរតពិចា រណា  លើភា ពខុសគា  

ទា ំងនះ។ វា  ហលជា   ូវបន្ថ មជា មួយកា រ   វ   វសម

 បមួយដលរួមបញ្ច ូល  យទិន្ន ន័យជា ពា ក សម្ត ី ដើម ី

វា យតម្ល ត  ូវកា រដលមិនទា ន់បា នបំពញគុណភា ពសវា 

កម្ម ថរក  សុខភា ព និងរបា ំងហិរញ្ញ វត្ថ ុ/មិនមនហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

ដលបុរស និង  ្ត ី  ហលជា ជួប  ទះ  ពលដលធ្វ ើកា រ

វា យតម្ល  កា រថទា ំសុខភា ព កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។  



 កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 81

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

៥. កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ណត់សំគា ល់ទា ំងនះ  ូវបា នផ្ត ល់  យដើម ីជួយគា ំ  

ដល់អ្ន កសំរបសំរួល  យសា រពួកគធ្វ ើកា រជា មួយនឹង

សិកា្ខ  កា មក្ន ុងកា រដា ក់បញ្ច ូលប   ក ីក  និងយនឌ័រ  យ

កា  យជា  ធា នបទសុខភា ពជា ក់លា ក់។ អ្ន កសំរបសំរួល  ូវ

បា នស្ន ើ  យ  ងតា មផ្ន កទី៥    នមូ៉ឌុលមូលដា  ននសៀវ

 នះ ដលទា ក់ទងនឹងភា ពក ីក  និងយនឌ័រ ដលមា ន

ផ្ទ ុកនូវកំនត់សំគា ល់បន្ថ មចំ  ះទស និកជន ជា  ល  

តួនា ទីរបស់អ្ន កសំរបសំរួល និងវិធីសា  ្ត ប  ៀនដលបា ន

ផ្ត ល់សំរា ប់វគ្គ សិក   និងសំរា ប់កា រវា យតំល។

វគ្គ សិក   និងលំហា ត់ដលដា ក់តា មក  យសុទ្ធ តជា កា រ

អនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង និងមា ននិនា  កា រ   ះ  កា ន់កា រសិក  

ដលមា នលក្ខ ណៈសកម្ម ។  លគឺថា គរៀបរៀងឡើង 

ដើម ីលើកកំពស់កា រពិភា ក   និងកា រធ្វ ើបទបងា  ញជា ក មុ 

ក្ន ុងកា រវិភា គជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដលផ  រភា  ប់និងយនឌ័រ ភា ព

ក ីក  និងកតា  ដទទៀតដលកំណត់ពីហា និភ័យ និងកតា  

កំណត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង  មទា ំងកា រកា រពា រ  ួតពិនិត  

និងកា រព  បា លរបស់ពួកវា ។ ពលវលា  ូវកា រសំរា ប់ ៉ ង

សិក  ទា ំងអស់គឺ  ហល១៩.៥ ៉ ង។

លទ្ធ ផលសិក  ដល  ូវបា នរពឹងទុកលទ្ធ ផលសិក  ដល  ូវបា នរពឹងទុក

 ពលបញ្ច ប់មូ៉ឌូលនះ សិកា្ខ  កា មនឹងអា ចៈ

 ១.  បងា  ញកា រយល់ដឹង អំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលរួមមា ន

បន្ទ ុកនជម្ង ឺ។

 ២.  បងា  ញកា រយល់ដឹងអំពីអី្វ ជា កា រផ  រភា  ប់រវា ងភា ព

ក ីក  យនឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

 ៣.  ពន ល់ពីមូលហតុថា  ហតុអ្វ ីបា នជា វា មា នសា រៈ

សំខា ន់សំរា ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ះ   យពីក្ត ីបា រម្ភ 

នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងជា មួយ

នឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

 ៤.  ប   ក់ពីវិធីដលម  ្ត ីសុខា ភិបា ល និង  ព័ន្ធ សុខា 

ភិបា លជា រួមគា  អា ច  ះ   យភា ពក ីក  និង 

យនឌ័រ  ក្ន ុងកា រកា រពា រ  ួតពិនិត  ហើយនិង

កា រព  បា លនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

 ៥.  បងា  ញពីកា រសា្គ  ល់ច  ស់ពីឧបករណ៏ ធនធា ន និង

សចក្ត ី  ងខ្ល ះៗ ដលមា នសំរា ប់ជួយម  ្ត ីសុខា 

ភិបា លក្ន ុងកា រ  ះ   យភា ពក ីក  និងយនឌ័រ

 ក្ន ុងកា រកា រពា រ  ួតពិនិត ហើយ និងកា រព  

បា លនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

កិច្ច កា រផ្ទ ះកិច្ច កា រផ្ទ ះ   យសិកា្ខ  កា មអា នផ្ន កទី១ និងផ្ន កទី២ ន

មូ៉ឌុលនះ។

វគ្គ  ១:  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង, បន្ទ ុកជម្ង ឺនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង, កតា  ហា និភ័យវគ្គ  ១:  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង, បន្ទ ុកជម្ង ឺនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង, កតា  ហា និភ័យ

ដលពា ក់ព័ន្ធ , កតា  កំណត់ជា មូលដា  ន និងឥទ្ធ ិពលភា ពក ីក  ដលពា ក់ព័ន្ធ , កតា  កំណត់ជា មូលដា  ន និងឥទ្ធ ិពលភា ពក ីក  

និងយនឌ័រនកតា  ទា ំងអស់នះ និងយនឌ័រនកតា  ទា ំងអស់នះ 

លទ្ធ ផលសិក  ដល  ូវបា នរពឹងទុកលទ្ធ ផលសិក  ដល  ូវបា នរពឹងទុក

 • យល់ដឹងពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង រួមមា នបន្ទ ុកនជម្ង ឺ។ 

 •  កំណត់ពីកតា  ហា និភ័យទូ   ហើយនិងកតា  កំណត់ជា 

មូលដា  ននជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

 •   យល់ដឹងថា តើភា ពក ីក  និងយនឌ័រ មា នឥទ្ធ ិពល

ចំ  ះកតា  ហា និភ័យ និង   វ៉ា ទ ង់ស៏នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

ពលវលា ដល  ូវកា រ:ពលវលា ដល  ូវកា រ: ២.៥ ៉ ង 

កិច្ច រៀបចំៈកិច្ច រៀបចំៈ

 •  កា សតមួយច  ប់ ឬក៏ អត្ថ បទទន្ន ិនុប វត្ត ិ រឿងខ្ល ី ឬ

កវិវចនា នទិន្ន ន័យស្ថ ិតិ ដើម ីចា ប់ផ្ត ើមវគ្គ ។ 

 •  តុដលមា នសំភា រៈដលផ្ទ ុកនូវគំរូស្ថ ិតិនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុង

 ុក ជា តិ តំបន់ ឬក៏ជា សកល រួមមា នសូចនា ករសុខភា ព 

កា រអង្ក តជា  ើន កា រសិក  អពីឌ័រមីជា  ើន ហើយ

និងកា រវា យតំលសហគមន៏។ 

 •  ក ដា សស   ប់  ះពុម្ព កា សត និងស្ក ុត។

 • ក ដា សពណ៌ទំហំ ៣x៥ អីុង។

៥. កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

កំ



 កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 83

សកម្ម ភា ពសិក  សកម្ម ភា ពសិក  

តុសំភា រៈ៖  ដា ក់តុ  ខា ងក  យនបន្ទ ប់។ ដា ក់ធនធា ន

ទា ំងអស់ដលអ្ន កបា ន  មូលផ្ត ុំ  លើតុ ហើយនិងជំរុញ

សិកា្ខ  កា មពិនិត មើលក្ន ុងអំទ ុងពលសិកា្ខ  សា លា ។  

កា ររិះរកគំនិត និងកា រពិភា ក  ជា ក ុម (៣០នា ទី)

 យសិកា្ខ  កា មកំណត់ន័យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងរា យនូវ  ភទ 

និងក ុមនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទា ំងអស់ 

សរសរចំលើយរបស់ពួកគ  លើកា  រខៀន។ ឆ្ល ងតា មកា រ

ពិភា ក  ទទួលបា ននិយមន័យទូ  មួយ ដល  ប់ដណ្ដ ប់

រា ល់ជម្ង ឺ និងលក្ខ ខ័ណ ទា ំងអស់ ដលបា ន  ថា  ²ជម្ង ឺមិន

ឆ្ល ង³។ 

 យសិកា្ខ  កា មពន ល់ពីភា ពខុសគា  រវា ង ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និង 

ជម្ង ឺរា ំរ។ 

បទបងា  ញលើបន្ទ ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ហើយនិងនិនា  កា រដលបា 

ន   ងទុក  ក្ន ុងជម្ង ឺបបទា ំងនះ (២ ៉ ង)

ពន ល់ពន ល់ ថា ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងគឺជា ប   សុខភា ពដលរីកលូតលា ស់

លឿនបំផុតជំុវិញពិភព  ក - ក្ន ុងចំ  មអ្ន កសា  ប់ចំនួន 

៥៨លា ននា ក់ ក្ន ុងឆា  ំ២០០៥  ហលជា  ៣៥លា ននា ក់ 

(៦០%)គឺបណា្ដ  លមកពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។  ង  កា ន់ផ្ន ក

ទី១នមូ៉ឌូលរូបភា ពទី១ និង២  មទា ំងទិន្ន ន័យជា តិ និង

ក្ន ុងតំបន់ថ្ម ីៗនះ។ 

 យ យក ុមចង្អ ុលបងា  ញ នូវជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលទូ  បំផុតក្ន ុង

ចំ  មបុរស និង  ្ត ី  ក្ន ុង  ទសពួកគ  យ  ើ   ស់

ទិន្ន ន័យដលមា ន។

ពិភា ក  ពិភា ក  ពីកតា  ហា និភ័យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង កតា  កំណត់សុខមា ភា ព

មូលដា  ន ហើយនិងភា ពក ីក  និងវិសមភា ពយនឌ័រដលជះ

ឥទ្ធ ិពលដល់កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់នជម្ង ឺ: ៦០ នា ទី

 យ យក ុមកំណត់ន័យ “កតា  ហា និភ័យ” ហើយនិងកតា  

ហា និភ័យ    ួល មិន    ួល និងអន្ត រកា រី ស   ប់ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។ បង្ក ើតនិយមន័យ និងបងា  ញពីទំនា ក់ទំនងរវា ង

កតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រី និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលបា នមកពីអ្វ ីដល

ក ុមបា ននិយា យ(  ើបា ្រ ស់មូ៉ឌូលជា គំរូ)។ កតា  ហា និភ័យ

   ួល ដលទូ  មា នរបបអា ហា រដលមិន   ង់ដល់

សុខភា ព និស កម្ម រា ងកា យ កា រសព  ឿង  វឹងលើសកំរិត 

ហើយនិង កា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់ ហើយចំណកកតា  ហា និភ័យ

មិន     លមា នអា យុ និងតំណពូជ។ កតា  ហា និភ័យ   

 ួល និងមិន    ួលរួមគា  នា ំ  យកើតមា នកតា  ហា និភ័យ

អន្ត រកា រី - សមា  ធឈា មខ្ព ស់ សា រធា តុក្ល ុយគូសក្ន ុងឈា មកើន

ទ ើង តលិកា ឈា មមិន  ក តី ហើយនិងលើសទំងន់ និង 

ជម្ង ឺធា ត់ពក។ កតា  ហា និភ័យអន្ត រកា រី មា នទំនា ក់ទំនងជា 

មួយនឹងភា ពអា ចកើតមា នកា ន់ត  ើននជម្ង មិឺនឆ្ល ងក្ន ងុពល

ខា ងមុខ  ក្ន ុងជីវិត។ 

ពិភា ក  ពិភា ក  ពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ងតា មទស នៈន “កតា  កំណត់សុខភា ព” 

- ឧទា ហរណ៏កតា  កំណត់នសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម វប ធម៌ ន  

បា យ និងបរិសា  ន ដលមា នទំនា ក់ទំនង  នឹងកតា  

ហា និភ័យ និងអា ចនា ំ  យកើតមា នភា ពក ីក  ហើយនិង

វិសមភា ពដលជា ប់ពា ក់ព័ទ្ធ នឹងយនឌ័រកា ន់តខា  ំង  ក្ន ុង

កា រទទួលបា នកា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

បងចកបងចកសិកា្ខ  កា មជា ៥ក ុម ដា ក់កា រងា រ  យក ុមនីមួយ

នូវ  ភទមួយក្ន ុងចំ  ម  ភទជា  ើនខា ងក  មនកតា  

ហា និភ័យ ឬក៏កតា  កំណត់សុខភា ព: 

 •  កតា  នបុគ្គ ល ហើយនិងអភិវឌ  (ឧទា ហរណ៏ នកា រ

អភិវឌ ន៏ នជីវសា  ្ត  នចិត្ត សា  ្ត /នចិត្ត សង្គ ម)

 • ឥទ្ធ ិពលន  ួសា រ មិត្ត ភក ្ត  ហើយនិង សង្គ ម

 •  ឥទ្ធ ិពលនវិជា  សា  ន (ឧទា ហរណ៏ កន្ល ងធ្វ ើកា រ និង 

សា លា រៀន)

 • ឥទ្ធ ិពលនអ្ន កជិតខា ង សហគមន៏ និងបរិសា  ន

 •  ឥទ្ធ ិពលន  ព័ន្ធ មា៉ ក ូ (ឧទា ហរណ៏ កា រផ ព្វ ផ  យ 

វប ធម៌និងតំល  ព័ន្ធ ន  បា យ)

 យក ុមនីមួយៗពិភា ក   ហើយនិងរា យសរសរ  លើ
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សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ក ដា សពណ៌អំពីកតា  កំណត់សុខភា ពដលទូ  ស   ប់ជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ងក្ន ុង  ទសរបស់ពួកគ  យស្ថ ិតក្ន ុង  ភទកា រងា រ

ដលបា នដា ក់  យធ្វ ើ។ 

 •   យក ុមនីមួយៗពន ល់ពីទំនា ក់ទំនងនភា ពក ីក  

និងយនឌ័រ ជា មួយនឹងហា និភ័យ និងកតា  កំណត់

សុខភា ពដលបា នរកឃើញនីមួយៗ

 •   យក ុមនីមួយៗពន ល់តើភា ពក ីក  និងយនឌ័រ 

បណា្ដ  ល  យមា នវិសមភា ពយ៉ា ងដូចម្ត ច  ក្ន ុងកា រ

កា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

 យក ុមនីមួយៗទ ើងមកខា ងមុខ ហើយបងា  ញនូវ  ភ

ទនកតា  ហា និភ័យ ឬក៏កតា  កំណត់សុខភា ពរបស់ពួកគ 

 មទា ំងឥទ្ធ ិពលនភា ពក ីក  និងយនឌ័រដលបា នជា ប់

ពា ក់ព័ន្ធ ។ ដា ក់ក ដា សពណ៌របស់ក មុនីមួយៗ  លើក ដា ស

កា សត កា  នខៀន ឬក៏ជ   ំង គូសផនទីគំនិត ឬក៏

ដ  ក  មនហា និភ័យ និងកតា  កំណត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ហើយ

និងឥទ្ធ ិពលនភា ពក ីក  និងយនឌ័រដលបា នជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ  

ដលជះផលប៉ះពា ល់ដល់កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់នជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង។

ផ្ន កលើផនទីគំនិត ឬក៏ដ  ក  ម ធ្វ ើវិវចនា  និងសង្ខ ប

ទ ើងវិញនូវកតា  ហា និភ័យ និងកតា  កំណត់សុខភា ពនជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង ហើយនិងឥទ្ធ ិពលនភា ពក ីក  និងយនឌ័រដល

បា នជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ ។ 

កិច្ច កា រផ្ទ ះ:  យសិកា្ខ  កា មអា នផ្ន កទី៣ នមូ៉ឌុល។ 

វគ្គ ២: ភា ពក ីក  យនឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង: ហតុអ្វ ី?វគ្គ ២: ភា ពក ីក  យនឌ័រ និងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង: ហតុអ្វ ី?

លទ្ធ ផលសិក  ដលរពឹងទុកលទ្ធ ផលសិក  ដលរពឹងទុក

 •  ដើម ីយល់ដឹងពីសា រៈសំខា ន់នកា រ  ះ   យផ្ន កន

ភា ពក ីក  និងយនឌ័រចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ងតា មទស នៈ 

សិទ្ធ ិមនុស សមធម៌ ហើយនិង  សិទ្ធ ិភា ព។ 

ពលវលា ដល  ូវកា រ:ពលវលា ដល  ូវកា រ: ២.៥ ៉ ង

កិច្ច រៀបចំ:កិច្ច រៀបចំ:

 •  ឯកសា រចំលងនសចក្ត ីស   ច ឬក៏សចក្ត ី  កា ស 

យុទ្ធ សា  ្ត  ក បខណ  និង  លកា រណ៏ណនា ំជា  

សកលថា  ក់តំបន់ ហើយនិងថា  ក់ជា តិដលជា ប់ពា ក់

ព័ន្ធ នឹងសិទ្ធ មនុស  ហើយ/ឬក៏ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងស   ប់តុ

សំភា រៈ

 • តុសំភា រៈ

សកម្ម ភា ពសិក  សកម្ម ភា ពសិក  

តុសំភា រៈ ដា ក់ឯកសា រចំលងនសចក្ត ីស   ច សចក្ត ី  កា ស

យុទ្ធ សា  ្ត  ក បខណ  និង  លកា រណ៏ណនា ំរបស់

សិទ្ធ ិមនុស  ជា សកល ថា  ក់តំបន់ ហើយនិងថា  ក់ជា តិ  

លើស   ប់តុសំភា រៈ។

កា រពិភា ក  ជា ក ុមតូចៗ (៦០នា ទី)

បងចកបងចកក មុជា ក មុតូចៗដលមា នសមា ជិក៤ ឬ៥នា ក់។ ក មុ

ទា ំងអស់អា ច  ើបា ្រ ស់ធនធា ន  ឬក៏សំភា រៈលើតុតា មចិត្ត ។

 យក ុមនីមួយៗពិភា ក  សំនួរខា ងក  ម: 

 •  តើរា ល់គា  មា នសិទ្ធ ិក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យកា រកា រពា រ និង

ទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដររឺទ? បើមា ន ហតុអី្វ ? បើមិន

មា នហតុអ្វ ី?

 •  តើអ្វ ជីា ទំនួលខុស  វូរបស់រដា  ភិបា លក្ន ងុកា រកា រពា រជម្ង ឺ

មិនឆ្ល ង?

 • តើអ្វ ីជា តួនា ទីរបស់សហគមន៏អន្ត រជា តិ?

 •  ហតុអ្វ ីបា នជា រដា  ភិបា លគួរតបា រម្ភ ពីប   ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

កា ត់បន្ថ យហា និភ័យ  និងកា រកា រពា រ?

ក ុមនីមួយយកមតិរួម ហើយសរសរចំណុចចំបងៗ  លើ

ក ដា សស។

បទបងា  ញជា ក ុម (៦០នា ទី: ១០-១៥នា ទីសំរា ប់ក ុម

នីមួយៗ)

 យក ុមមួយបងា  ញពីសចក្ត ីសន្ន ិដា  នរបស់ពួកគសំរា ប់



 កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 85

សំនួរទីមួយ។ សួរ  បល់ពួកគ។ ពិភា ក  ក្ន ុងក ុមទា ំង

អស់។ 

បន្ត  យសួរក ុមមួយទៀត  យបងា  ញពីចំលើយរបស់

ពួកគសំរា ប់សំនួរទី២។ បន្ត ទា ល់អស់សំនួរទា ំងបួន។ 

សង្ខ ប (៣០នា ទី)

 យ យសិកា្ខ  កា មមួយ ឬក៏  ើនសង្ខ ប: 

 •  មូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយ 

ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ហើយនិង

 •  ភា ពទា ក់ទងគា  នប   ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ ហើយ

និងកា រកា ត់បន្ថ យហា និភ័យជម្ង ឺមិនឆ្ល ង កា រកា រពា រ 

និងកា រទប់សា្ក  ត់។ 

កិច្ច កា រផ្ទ ះកិច្ច កា រផ្ទ ះ  យសិកា្ខ  កា មអា នផ្ន កទី៤នមូ៉ឌូល។ 

វគ្គ  ៣: តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើអ្វ ីខ្ល ះ?វគ្គ  ៣: តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើអ្វ ីខ្ល ះ?

លទ្ធ ផលសិក  ដលរពឹងទុកលទ្ធ ផលសិក  ដលរពឹងទុក

 •  ពិភា ក  ពីកា រចូលអន្ត រា គមន៏  យម  ្ត ីសុខា ភិបា ល

ដលនឹង  ះ   យនូវកតា  ហា និភ័យចំបង និងកតា  

កំណត់ស   ប់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ហើយនិងកា រកា រពា រ និង 

 ប់  ងចំ  ះជម្ង ឺមិនឆ្ល ងតា មទស នៈភា ពក ីក  និង 

យនឌ័រ។ 

ពលវលា ដល  ូវកា រ: ពលវលា ដល  ូវកា រ: ៨.៥ ៉ ង

កិច្ច រៀបចំកិច្ច រៀបចំ

 •  រៀបចំ  យមា នកា រពិនិត វា យ តំលពីជម្ង មិឺនឆ្ល ងសំរា ប់

សហគមន៏ក្ន ងុ  កុមួយទុកជា មុន  ើសរីសសហគមន៏

ដលងា យរង   ះ ឬក៏ក ីក  ដលមា នចំណា ប់

អា រម្ម ណ៏ក្ន ុងកា រចូលរួមលើកកំពស់ជីវភា ពរស់  ដល

  ង់ដល់សុខភា ព។ 

 •  រៀបចំដា ក់តុឯកសា រមួយ  យមា នឯកសា រថតចំលង 

(មើលផ្ន កទី៦ ឯកសា របន្ថ ម) សំរា ប់សិកា្ខ  កា ម

ពិនិត មើល

 •  ឯកសា រថតចំលងនលទ្ធ ផលកា រសិក   និងកា រអង្ក ត

នសុខភា ព  អា ហា រូបត្ត ម្ភ   ហើយនិងជម្ង មិឺនឆ្ល ងថា  ក់ជា តិ 

ឧទា ហរណ៏  ជា សា  ្ត  និងសុខា ភិបា ល កា រអង្ក ត

STEP កា រវិភា គសា  នភា ពនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ល។ 

 •   ភពពត៌មា នអំពីគ   ងថា  ក់ជា តិ ឬក៏អនុតំបន់ 

ឬក៏ក្ន ុង  ុក ក្ន ុងកា រលើកកំពស់សុខភា ពសហគមន៏។

សកម្ម ភា ពសិក  : សកម្ម ភា ពសិក  : 

តុឯកសា រ: រៀបចំដា ក់តុឯកសា រ  ខា ងក  យបន្ទ ប់។ ដា ក់

ឯកសា រទា ំងអស់(មើលតា រា ង) ដលអ្ន កបា ន  មូលដា ក់

លើតុ រួមទា ំងឯកសា រថតចំលងនកា រសិក  ថា  ក់ជា តិ កា រ

សា  បស្ទ ង់។ល។ 

ជំរុញ  យសិកា្ខ  កា មអា នឯកសា រ និង កា រសិក    ពលពួ

កគ  មូលផ្ត ុំជា ក ុមតូច  ក្ន ុងក ុមរបស់ពួកគ។ 

កា រពិភា ក  ក ុម (៤៥នា ទី)

 យសិកា្ខ  កា មរា យចំនុចប   ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងចំបងៗ (រួមមា ន

កតា  ហា និភ័យដលបា នជា ប់ពា ក់ព័ទ្ធ  កតា  កំណត់សុខភា ព)

 ក្ន ុង  ទសរបស់ពួកគ។ តើប   ទា ំងនះជា ប់ពា ក់ព័ទ្ធ 

ជា មួយនឹងភា ពក ីក  ហើយ/ឬក៏ វិសមភា ពយនឌ័រដរឺទ? 

ពិភា ក  លើចំនុចដលមា នរា យ  ើបា ្រ ស់ និងដា ក់ទិន្ន ន័យ

ពីកា រសិក   ឬក៏កា រសិក  ថា  ក់ជា តិ ដើម ីកំណត់ប   

ចំបង៥។ 

កា រពិនិត សំរា ំងរកជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុងសហគមន៏  (៤-៦ ៉ ង)

ដើម ីបងា  ញពីភា ព    ួលនទិន្ន ន័យសិ្ថ តិរបស់ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

ដលពា ក់ព័ទ្ធ នឹងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ឬក៏ភា ពដល

ងា យទទួលរង   ះ ជា តិពន្ធ ុ យនឌ័រ ហើយនិង/ឬក៏ភា ព

ខុសគា  រវា ងទីជនបទ និងទីក ុង រៀបចំ  យសិកា្ខ  កា មចុះ

 តា មសហគមន៏ក ីក តា ម  ុក ដើម ី  មូលទិន្ន ន័យ

សំរា ំង  យផា  ល់ ស្ត ីពី   វ៉ា អទ ង់ស៏ក្ន ុង  ុកនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

មួយ ឬក៏  ើន ហើយនិង/ឬក៏កតា  ហា និភ័យ ដូចជា ជម្ង ឺធា ត់់ 

ជក់បា រី ហើយនិង/ឬក៏ សមា  ធឈា មទ ើង ជម្ង ឺលើសឈា ម។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ទិន្ន ន័យបំបក  តា ម ភទ អា យុ ហើយនិងសា  នភា ព

សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម(បើមា ន) ហើយ  ៀមសំរា ប់បទបងា  ញ 

និងកា រពិភា ក  លើកក  យ  យក ុមតូចៗ  យ  ើ   ស់

តា រា ងនិងក  ហ្វ ិច ដើម ីបងា  ញនូវទិន្ន ន័យ   វ៉ា ទ ង់ស៏ក្ន ុង

 ុក។

កា រសា កសួរស្វ ងរកក្ន ុងសហគមន៏ដលមា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និង

កា រពិភា ក  ជា សង្ខ ប

ដឹកនា ំកា រពិភា ក   យ  យសិកា្ខ  កា មធ្វ ើ: 

 •  ចករលកគំនិតរបស់ពួកគអំពីបទពិ  ធន៏តស្ត សា ក

សួរក្ន ុងសហគមន៏

 •  បងា  ញពី   វ៉ា ទ ង់ស៏ទិន្ន ន័យដលទទួលបា ន  យ

 ើ   ស់តា រា ងនិងក  ហ្វ ិចដលមា ន

 •  វិភា គទិន្ន ន័យ ក្ន ុងកា រ  ៀបធៀបជា មួយនឹងទិន្ន ន័យ

ថា  ក់ជា តិតា មទស នៈភា ពក ីក  និងយនឌ័រ ហើយនិង

 •  ពិភា ក  លើភា ពជា ប់ទា ក់ទងគា  នលំហា ត់ ឬក៏កា រ

សា  បស្ទ ង់តស្ត សា កសួរដលធ្វ ើ  ក្ន ុងសហគមន៏ក្ន ុង

ន័យជាការវាយតលំៃស្ថានភាពនៃជម្ងឺមិនឆ្លងដែល

 ក្ន ុង  ុក កា រចល័តនសហគមន៏ ហើយនិងកា រថ

រក  សុខភា ពដល  កប  យកា រកា រពា រ កា រកា ត់បន្ថ យ

ហា និភ័យ។ 

កា រពិភា ក  ជា ក ុមតូចៗ: (១ ៉ ង)

 •   យក មុនីមួយបងា  ញនូវអ្វ ដីលកំពុងត  វូបា នធ្វ ើនា 

ពលបច្ច ុប ន្ន   ក្ន ុង  ទសដើម ី  ះ   យប   ។

 •  តើភា ពក ីក  និងយនឌ័រប៉ះពា ល់ដល់ប   យា៉ ងណា ? 

 ើបា ្រ ស់ឧទា ហរណ៏ដើម បីងា  ញពីផលប៉ះពា ល់នភា ព

ក ីក  និងយនឌ័រ  លើប   ។ 

 •  ផ្ត ល់ជា សំណើរនូវអី្វ ដលអា ចធ្វ ើបា ន - ក្ន ុងកំរិតថា  ក់

ជា តិ កំរិតសវា សុខភា ព កំរិតសហគមន៏ កំរិតម  ្ត ី

សុខា ភិបា ល។  ើ   ស់តួសំដង ឬក៏រឿង ដើម ី

បងា  ញពីដំ  ះ   យថ្ម ី។

ធ្វ ើបទបងា  ញក្ន ុងក ុមធំ(១ ៉ ង ១៥នា ទី)

ក ុមនីមួយៗបងា  ញនូវកា រងា ររបស់ពួកគ (១៥នា ទីក្ន ុង

មួយក ុម)

 • តើប   ជម្ង ឺមិនឆ្ល ងមា នទំហំបុ៉    ក្ន ុង  ទស?

 • តើអ្វ ីដលកំពុងត  ូវបា នធ្វ ើ?

 •  ផ្ត ល់ជា សំណើរសំរា ប់បញ្ច ូលកា រ   តអា រម្ម ណ៏លើភា ព

ក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុង  លន  បា យ គ   ង 

និងកម្ម វិធីនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

 •  បញ្ច ូលកា រសំដងរឿង និង រឿងភា គខ្ល ីៗ ក្ន ុងកា របងា  ញ

ពីដំ  ះ   យថ្ម ី។ 

ពិភា ក  លើកា រងា ររបស់ក ុមនីមួយ ហើយនិងគំនិតរបស់

ពួកគបនា  ប់ពីបទបងា  ញនីមួយៗ។ 

សង្ខ ប (៣០នា ទី)

ដឹកនា ំកា រពិភា ក  រួមគា  ដើម ីសង្ខ បចំណុច

ចំបងៗ:

 • ប   នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងចំបង  ក្ន ុង  ទស។ 

 •  តើភា ពក ីក  និងយនឌ័រ មា នឥទ្ធ ិពលលើប   នីមួយៗ

យា៉ ងដូចម្ត ច?

 •  ហតុអ្វ ីកា រ  ះ   យប   យនឌ័រ និងភា ពក ីក  

ក្ន ុងបទបញ្ញ តិន  បា យ និងកម្ម វិធី នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង 

គឺមា នសា រៈសំខា ន់? 

 • តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចជួយ  យរបៀបណា ?

កិច្ច កា រផ្ទ ះ :កិច្ច កា រផ្ទ ះ :  យសិកា្ខ  កា មអា នឯកសា រកា រសិក   កា រសា  ប

ស្ទ ង់ អត្ត បទកា សត ហើយ/ឬក៏មើលឯកសា រវីដអូ ដល

  តលើកតា  ផ ងៗ - ដលទា ក់ទងនឹងឥរិយា បទ ហើយនិង 

សហគមន៏ ដលទា ក់ទងនឹងសា  ប័ន ឬក៏បរិសា  ន - ដល

សម្ត ងចញលក្ខ ណៈហា និភ័យដលទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

នកុមា រ និងយុវជន។ 

វគ្គ ៤: តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើអ្វ ីខ្ល ះ?វគ្គ ៤: តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើអ្វ ីខ្ល ះ?

លទ្ធ ផលសិក  ដលរពឹងទុកលទ្ធ ផលសិក  ដលរពឹងទុក

 •   ដើម ីពិភា ក  លើមធ  បា យតា មផ្ន ក ហើយនិងកា រ

ចូលរួមអន្ត រគមន៏ ដើម ី  ះ   យកតា  អា ហា រូបត្ត ម្ភ  



 កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល
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និងឥរិយា បទ  មទា ំងឥទ្ធ ិពលនសហគមន៏ សា  ប័ន 

ឬក៏បរិសា  ន ដលធ្វ ើ  យកុមា រ និងយុវជន ស្ថ ិតក្ន ុង

ភា ពហា និភ័យពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។

ពលវលា ដល  ូវកា រ:ពលវលា ដល  ូវកា រ: ៦ ៉ ង

កិច្ច រៀបចំ:កិច្ច រៀបចំ: ធ្វ ើកា ររៀបចំទំនា ក់ទំនងជា មួយអ្ន កស្ម ័  ចិត្ត តា ម

ផ្ន ក ឬក៏អ្ន កជា ប់ពា ក់ព័ទ្ធ (៤-៥) ជំរុញ  យពួកគរៀបចំ

កា រវា យតំលសា  នភា ពមួយ ដលជា ប់ទា ក់ទងនឹងហា និភ័យ 

ហើយ/ឬក៏ កតា  កំណត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដលមា នផលប៉ះពា ល់

ដល់កុមា រ ហើយនិងយុវជន។ អ្ន កតំណា ងតា មផ្ន ក ឬក៏

អ្ន កជា ប់ពា ក់ព័ទ្ធ  ដល  ូវពិចា រណា បញ្ច ូលរួមមា នបុគ្គ ល

ដល  ក្ន ុង:

 • អប់រ

 • ហរិញ្ញ វត្ថ ុ និង ផនកា រ

 • អភិបា លកិច្ច  និង  លន  បា យ

 •    ័យទា ក់ទង

 • កសិកម្ម 

 • កីទ  

 • ក ុមសា សនា  និង អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល

សកម្ម ភា ពសិក  សកម្ម ភា ពសិក  

កា រសំភា សន៏អ្ន កជា ប់ពា ក់ព័ទ្ធ  និងកា រ  ៀមរបា យកា រណ៏ 

(៥ ៉ ង)

បងចកសិកា្ខ  កា មជា ៥ក ុម។ ដា ក់កា រងា រ  យក ុមនីមួយៗ

រៀបចំសំនួរសំភា សន៏សំរា ប់អ្ន កជា ប់ពា ក់ព័ទ្ធ  ឬក៏អ្ន កតំណា ង

ផ្ន កមួយ  យចូលរួម  ះ   យកតា  ហា និភ័យ និងកតា  

កំណត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុងចំ  មកុមា រ និងយុវជន។ ក ុម

នីមួយៗ  យ  ើនូវសំនួរដលបា ន  ៀមសំភា សន៍អ្ន កជា ប់

ពា ក់ព័ន្ធ  ឬក៏អ្ន កតំណា ងតា មផ្ន កអំពីកតា   និងកតា  កំណត់

ចំបង ដលទទួលឥទ្ធ ិពលនហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ងក្ន ុង

ចំ  មកុមា រ ឬក៏យុវជន ហើយនិងពិភា ក  លើកា រចូលរួម

អន្ត រគមន៏ដលអា ចកើតមា ន ដលចូលរួមលើកកំពស់របៀប

របបរស់  ដល   ង់ដល់សុខភា ព។ 

ក មុនីមួយរៀបចំបទបងា  ញមួយដល   តលើប   ដលជា ប់

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ងណា មួយចំ  ះកុមា រ/យុវជន។ 

 •  តើប   ដលជា ប់ពា ក់ព័ទ្ធ នឹងជម្ង ឺមិនឆ្ល ងទា ំងនះខុស

គា  រវា ងក្ម ង  ុស និងក្ម ង  ី រឺទ?

 • តើអ្វ ីខ្ល ះដលកំពុង  ូវបា នធ្វ ើ?

 •  តើកា រ  ឹង   ងទា ំងនះបា ន  ដល់កុមា រ និងយុវជន

ក ីក  ហើយ/និង  ូវគ  ះបង់ដររឺទ?

 •  តើមា នកា រផ្ត ល់ជា សំណើរសំរា ប់កា រចូលរួមអន្ត រគមន៏

ដល  កប  យភា ពសហកា រគា   ដល   ត  លើ

របៀបរបបនកា ររស់   ដល   ង់ដល់សុខភា ព

ចំ  ះកុមា រ ហើយនិងយុវជន ជា ពិសសសំរា ប់បុគ្គ ល

ដលរស់  ក្ន ងុ  សូា រដលមា នកំរិត   ក់ចំណូលទា ប

ដររឺទ?

សង្ខ ប (១ ៉ ង)

ដឹកនា ំកា រពិភា ក  រួមមួយដើម ីសង្ខ បលើសំនួរសំខា ន់:

 •  តើអ្វ ីជា ប   នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងចំបងក្ន ុងចំ  មកុមា រ និង 

យុវជន?

 •  តើអ្ន កជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ  ផ្ន កដទទៀត  ះ   យប   

ទា ំងនះ ជា ពិសសកុមា រ និងយុវជនដលក ីក  ហើយ

ដល  ូវបា នគ  ះបង់  យរបៀបណា ?

 •  ហតុអ្វ ីបា នជា កា រ  ះ   យប   នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងតា ម

ផ្ន ក និងទស នៈសហកា រតា មសហគមន៏មា នសា រៈ

សំខា ន់?

 •  តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រជា មួយផ្ន ក និងសហ-

គមន៏ដទក្ន ុងកា រគា ំ  ដល់ជ  ើស និងកា រអនុវត្ត ដល

មា នលក្ខ ណៈ   ង់ដល់សុខភា ព ក្ន ុងចំ  មកុមា រ 

និងយុវជន  យរបៀបណា ? 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

៦. ឧបករណ៏,  ភពឯកសា រ 
និងឯកសា រ  ង



ឧបករណ៏,  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង
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អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក (www.who.int)  ហើយនិងកា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំរា ប់តំបន់

បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិច (www.wpro.who.int) ផ្ត ល់នូវ  ភពឯកសា រ កា រ  ះពុម្ព ផ  យ និង ឯកសា រជា  ើនស្ត ីពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ 

ID21 (www.id21.org) មា នផ្ន កដលមា ន   ជន៏មួយពីជម្ង ឺ  គឆ្ល ងក  មផ្ន កនសុខា ភិបា ល។ ស្វ ងរក “ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង” 

និង “ មហា រីក” ផ្ត ល់ធនធា នជា  ើន។

យុទ្ធ សា  ្ត ជា សលកសំរា ប់កា រកា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដលទទួលយក  យសន្ន ិបា តសុខភា ពពិភព  ក យុទ្ធ សា  ្ត ជា សលកសំរា ប់កា រកា រពា រ និងកា រទប់សា្ក  ត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដលទទួលយក  យសន្ន ិបា តសុខភា ពពិភព  ក 

លើកទី៥៣លើកទី៥៣ ក្ន ុងខឧសភា  ឆា  ំ២០១០ (សចក្ត ីស   ច WHA53.17) អំពា វនា វ  យមា នកា រអភិវឌ ន៏នប ្ដ  ញនកម្ម វិធី

ជា តិសំរា ប់កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់នជម្ង ឺមិនឆ្ល ង ដើម ីផ ព្វ ផ  យចកចា យពត៌មា ន បំលា ស់ប្ត ូរបទពិ  ធន៏ ហើយនិងកា រ

គា ំ  កម្ម វិធីផ្ត ួចផ្ត ើមក្ន ុងតំបន់ និងជា តិ។ (http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA53/ResWHA53/17.pdf)

មហា រីកមហា រីក

ក្ន ុងខឧសភា  ឆា  ំ២០០៥ សន្ន ិបា តសុខភា ពពិភព  ក បា នទទួលយកសចក្ត ីសំរចស្ត ីពីកា រកា រពា រ និង ទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមហា រីក 

(WHA58.22) ដលអំពា វនា វ  យសមា ជិករដ្ឋ  ដើម ីចា ត់វិធា នកា រតឹងរឹង  ឆា ំងជម្ង ឺមហា រីក តា មរយៈកា រអភិវឌ ន៏ 

និង ព  ឹងកម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺមហា រីក។ ជា កា រឆ្ល ើយតប អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក បា នបង្ក ើតមូ៉ឌូលចំនួន៦ភា គ 

ដលផ្ត ល់នូវដំបូនា  នជា ក់ស្ត ង សំរា ប់អ្ន ក  ប់  ងកម្ម វិធី ហើយនិងអ្ន កបង្ក ើត  លន  បា យ ជា ពិសស  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសដលមា នបា ្រ ក់ចំណូលទា ប និងមធ ម។ មូ៉ឌុលទី១ មា នចំណងជើង “Cancer Control: Knowledge into Action” 

មា ន  ក្ន ុងគហទំព័រៈ http://tinyurl.com/he781. មូ៉ឌុលដទទៀតនឹង  ក្ន ុងគហទំព័រដូចគា    ពលដលពួកវា  ូវបា ន 

បង្ក ើតទ ើង។

វិធីសំរា ប់វា ស់ភា ពខុសគា  នជម្ង ឺមហា រីក:  ើបា ្រ ស់កម្ម វត្ថ ុដលជា ប់ទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមហា រីកដលមា នទិន្ន ន័យដលទា ក់ទិននឹង

សុខភា ព  ជា ជនឆា  ំ២០១០ (http://seer.cancer.gov/publications/disparities/measuring_disparities.pdf) ផ្ត ល់នូវព

ត៌មា នពីប    លគំនិតខ្ល ះៗ ហើយនិងមធ  បា យគរុ  សល ផ ងៗគា   ដើម ីវា ស់ពីដំណើរកា រ   ះ  កា ន់  ល  នកា 

រលុបបំបា ត់ភា ពខុសគា  នសុខភា ពដលទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺមហា រីក។

ជម្ង ឺសរសឈា មបះដូងជម្ង ឺសរសឈា មបះដូង

ProCOR ផ្ត ល់នូវពត៌មា នស្ត ីពីជម្ង ឺសរសឈា មបះដូង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៏www.procor.org

ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម

សហព័ន្ធ ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មអន្ត រជា តិ (www.ifd.org) ផ្ត ល់ពត៌មា នស្ត ីពីជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មសកល។

៦. ឧបករណ៏,  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង
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ទិវា ជម្ង ឺទឹក  មផ្អ មពិភព  ក: (http://www.who.int/diabetes/actionnow/wdd2005/en/index.html) ផលប៉ះពា ល់

តា មបបសដ្ឋ កិច្ច នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងសា  នភា ពរា ំរ: ផលប៉ះពា ល់តា មបបសដ្ឋ កិច្ច  រួមមា នគហទំព័រនកា រសិក  ដលបា នរៀបរា ប់

ខា ងក  មដលលើកទ ើងពីចំណា យដលទា ក់ទង  នឹងសា  នភា ពរា ំរ។ (http://www.who.int/diabetes/actionnow/

wdd2005/en/index.html) 

ទិនា  កា រយនឌ័រទិនា  កា រយនឌ័រ

ភា  ក់ងា រអភិវឌ ន៏អន្ត រជា តិកា ណា ដា  មា ននូវឯកសា រជា  ើនស្ត ីពីទិនា  កា រយនឌ័រ (www.acdi-cida.gc.ca) យនឌ័រ  ្ត ី និង

សុខភា ព អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កផ្ត ល់ឯកសា រផ ងៗគា  ស្ត ីពីយនឌ័រហើយនិងសុខភា ព: (http://www.who.int.gender/

mainstreaming/resources/en/index.html) 

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក យនឌ័រ  ្ត ី និង សុខភា ព នា ំ  យមា នទិនា  កា រយនឌ័រ

 • ‘En-gendering”គ   ងអភិវឌ ន៏សហវត រ៏លើសុខា ភិបា ល:  

      (http://www.who.int/gender /aminstreaming/MDG.pdf)

 •  កា រវិភា គយនឌ័រក្ន ុងសុខា ភិបា ល:វិវចនា នឧបករណ៏ដល  ូវបា ន  ើសរីស: (http://www.who.int/gender/docu-

ments/en/Gender.analysis.pdf) 

 ព័ន្ធ អីុនធឺណតអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្ត ីពីកា រអភិវឌ ន៏ និងព  ឹងអំណា ចរបស់  ្ត ី (ឃា  ំមើល  ្ត ី) ផ្ត ល់ពត៌មា នលើ

 លន  បា យ និងអនុវត្ត ន៏ទិនា  កា រយនឌ័រ  ក្ន ុងអង្គ ភា ពអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ (http://www.un.org/womenwatch/

asp/user/list.asp?ParentID=10314)

គ   ងផ្ត ួចផ្ត ើមថវិកា ឆ្ល ើយតបនឹងយនឌ័រ IDRC (http://www.idrc.ca/gender-budets/ev-64152-201-1-D0_TOPIC.

html) បញ្ច ូលសចក្ត ីសង្ខ បនឧបករណ៏សំរា ប់ថវិកា រនកា រវិភា គដលពិបា កសំរា ប់យនឌ័រ(http://www.idrc.ca/uploads/

user-S/11279431651Tools_for_GenderSensitive_Analysis_of_Budgets.pdf) ហើយនិងភា  ក់ងា រជា  ើនទៀតដល

ចូលរួមក្ន ុងគ   ងផ្ត ួចផ្ត ើមថវិកា ឆ្ល ើយតបនឹងយនឌ័រ (http://www.idrc.ca/gender-budgets/ev-66948-201-1-DO_

TOPIC.html)

សវា ថទា ំសុខភា ពសវា ថទា ំសុខភា ព

កា រសង្ក តលើថទា ំសុខភា ពសំរា ប់សា  នភា ពជម្ង ឺរា ំរ (http://www.who.int/chronic_conditions/en/) ផ្ត ល់ជា ពត៌មា ន និង 

ធនធា នសំរា ប់  ជា ជនទូទា ំងពិភព  កដលមា នបំណងព  ឹងកា រថទា ំសុខភា ពសំរា ប់សា  នភា ពជម្ង ឺរា ំរ។

កា រឃា  ំមើល កា រឃា  ំមើល 

យុទ្ធ សា  ្ត  STEPwise របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក សំរា ប់កា រឃា  ំមើលSTEPS (http://www.who.int/chp/steps/

en/)
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ឧបករណ៏ STEPS (http:www.who.int/entity/chp/steps/Instrument.pdf)

យុទ្ធ សា  ្ត STEPwiseសំរា ប់ជម្ង ឺដា ច់សរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល(http://www.who.int/chp/steps/Stroke/en/index.html)

កា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់ កា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់ 

សន្ន ិបា តគ   ងកា រងា ររបស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កស្ត ីពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់ (FCTC) (http://www.who.int/entity/

tobacco/framework/WHO_FCTC_english.pdf). ពត៌មា នទូ   ស្ត ីពី FCTC មា ន  ក្ន ុងគហទំព័រៈ who.int/gb/fctc/.

IDRC (www.idrc.org/en.ev-83280-201-1-D)_TOPIC.hmtl) មា នកម្ម វិធី   វ   វស្ត ីពីកា រទប់សា្ក  ត់ថា  ំជក់អន្ត រជា តិ 

ដលរួមមា នផ្ន កមួយដល   តលើថា  ំជក់   និងយនឌ័រ។  
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ខា  ញខ់្ព ស់  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង បា នកើនឡើងពី ៣៣% 

ដល់ ៦០,៨% ខណៈដល  តា មតំបន់ជនបទ 

កា រកើនឡើង គឺមា នពី ១៣,៥% ដល់ ២៩,៣% ។

Mendez.M., និងអ្ន កនិពន្ធ  Popking B.Mឆា  ២ំ០០៤។

៤៧ Mendez M., Popkin B.M. ឆា  ំ២០០៤។

៤៨ Du S. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២។

៤៩  ជា ឧទា ហរណ៍ ចា ប់ពីឆា  ំ ១៩៩១ ដល់ឆា  ំ ១៩៩៧

សមា មា  នក្ម ងជំទង់ដលបរិ  គរបបអា ហា រជា តិ

ខា  ញ់ខ្ព ស់  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង បា នកើនឡើងពី ៣៣% 

ដល់ ៦០,៨% ខណៈដល  តា មតំបន់ជនបទ កា រ

កើនឡើង គឺមា នពី ១៣,៥% ដល់ ២៩,៣% ។ 

Mendez.M.,  និងអ្ន កនិពន្ធ  Popking B.M 

ឆា  ំ២០០៤។

៥០ Thang N.M., Popklin B.M ឆា  ំ២០០៤

៥១ Osmani S., Sen A. ឆា  ំ២០០៣។

៥២ Hales C.N., Barker D.J ឆា  ំ២០០១។

៥៣ Eriksson J.G អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០១។

៥៤ Du S. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២។

៥៥  Noor M.I. ឆា  ំ២០០១។ Tudor-Locke C អ្ន កដទ 

ឆា  ំ២០០៣a។

៥៦  Tudor-Locke C អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៣a។

៥៧ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៥៨  Florentino R.F., Villavieja G.M., Lana R.D. 

ឆា  ំ២០០២

៥៩ Esson K.M., Leeder S. ឆា  ំ២០០៥។

៦០ Sorensen G អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

៦១ Esson K.M., Leeder S. ឆា  ំ២០០៥។

៦២  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៥c។

៦៣ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៣d។

៦៤  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក នា យកដា  ននសុខភា ព

របស់  ្ត ី និងភទ ឆា  ំ២០០៣a។

៦៥ Mackay J., Mensah G. ឆា  ំ២០០៥។

៦៦  កា រអង្ក តកា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ជំក់របស់យុវជនសកល(http:

//www.cdc..gov.tobacco/global / GYTS.htm, 

ដលធ្វ ើទ ើង  ថ្ង ទី១៧ធ្ន ូ ឆា  ំ២០០៤)។  ក្ន ុងៈ

 Esson K.M., Leeder S. ឆា  ំ២០០៥។

៦៧  Dajalakshmi C.K អ្ន កដទ។ គំរូសកលនកា រជក់

បា រី ហើយនិងមរណដលបណា្ដ  ល  យកា រជក់បា រី។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

 ក្ន ុងៈ Jha P., Chaloupka F. ឆា  ំ២០០០។ 

៦៨  Bobak M អ្ន កដទ។  ក្ន ុងៈ Jha P., Chaloupka

F. ឆា  ំ២០០០, ធនា គា រពិភព  ក។ កា រទប់សា្ក  ត់

កា ររា លដា លៈ រដា  ភិបា ល និងវិទ  សដ្ឋ កិច្ច នកា រ

 ប់  ងថា  ំជក់។ វា សីុ  តា ន ឌីសីុ ធនា គា រពិភព

 ក ឆា  ំ១៩៩៩ (http:www1.worldbank.org.

tobacco/reports.asp, ធ្វ ើទ ើង  ថ្ង ទី ១៧ធ្ន ូ ឆា  ំ

២០០៤ ).  ក្ន ុងៈ Esson K.M., Leeder S. 

ឆា  ំ២០០៥។

៦៩  Bobak M. អ្ន កដទ។  ក្ន ុងៈ Jha P., Chaloupka 

F. ឆា  ំ២០០០។

៧០  កា រសិក  ចិននថា  ំ ដលកា រពា រសៀវ  កា រជក់បា រី

និងសុខភា ព  ចិន  ដលមា នចំណងជើងតូចថា 

កា រអង្ក ត   វ៉ា ឡង់ស៍ជា តិគំរូនកា រជក់បា រី  ឆា  ំ

១៩៩៦ ដលនិពន្ធ  យបណ ិតសភា ថា  ំបងា្ក  រចិន

ដល  ះពុម្ព ផ  យ  យសា  ប័នវិទ  សា ្ត   និង

បច្ច កវិទ  ចិនឆា  ំ១៩៩៧។  ក្ន ុងកា រិយា ល័យ  ចា ំ

តំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំរា ប់តំបន់

បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៥។ (ឯកសា រដលមិនចញ

ផ  យ) ។

៧១ Hu T., Tsai Y. ឆា  ំ២០០០។

៧២ Esson K.M., Leeder S. ឆា  ំ២០០៥។

៧៣ Khin H.V អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦

៧៤  ស្ថ ិតិនកា រជក់បា រី ទីក ុងម៉ា នីល កា រិយា ល័យ  ចា ំ

តំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំរា ប់តំបន់

បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិកឆា  ំ២០០៦។ (http://www.wpro.

who . in t /ned ia_cen t re / fac t_hee ts / f s_

20020528.htm ដលធ្វ ើទ ើង  ថ្ង ទី១៦ឧសភា  

ឆា  ំ២០០៦)។

៧៥ Rani M. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៣។

៧៦ Sorensen G. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

៧៧  Gupta M. ក្ន ុងសា រពត៌មា ន។  ក្ន ុងៈ Esson K.M., 

Leeder S. ឆា  ំ២០០៥។

៧៨ Narayan K.M.V អ្ន កដទ ឆា  ំ១៩៩៦។

៧៩  Popkin B.M អ្ន កដទ ឆា  ំ១៩៩៥ ក្ន ុង Du S. អ្ន កដទ 

ឆា  ំ២០០៤។

៨០  Gill T.P ឆា  ំ២០០១។ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 

ឆា  ំ២០០៥b។

៨១  Deurenberg P ,van Staveren W.A ឆា  ំ ១៩៩៨។ 

 ក្ន ុងៈ Becker A, Gilman S. Burwell.R.ឆា  ២ំ០០៥។ 

កា រសិក    វ   វបា នបងា  ញពី សន្ទ ស ន៍នទម្ង ន់

រា ងកា យមធ ម ចំនួន ២៩,៧ គីឡូក  ម ក្ន ុងមួយគីឡូ

ម៉  ក ឡា  ក្ន ុងចំ  មក ុម  ះ  សមុ  បា៉ សីុ

ហ្វ ិកភា គកណា្ដ  ល និងភា គខា ងត ូង (Polynesian)

ដលជា តួលខខ្ព ស់បំផុត  ក្ន ងុចំ  មក មុជនជា តិ

ភា គតិចផ ង បើធ្វ ើកា រ  ៀបធៀប (ជនជា តិស ក

ស ជនជា តិស ក    ជនជា តិអស ូពី ជនជា តិ

ចិន ជនជា តិថ និងជនជា តិឥណ ូនសីុ)។

៨២  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៣c។

៨៣  hodge A.M អ្ន កដទ ឆា  ំ១៩៩៤។  ក្ន ុងៈ Becker 

A., Gilman S., Burwell R ឆា  ំ២០០៥។ Duarte NL 

អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៣។  ក្ន ុង Becker A., Gilman S, 

Burwell R.ឆា  ំ២០០៥។

៨៤ Becker A., Gilman S, Burwell R.ឆា  ំ២០០៥។

៨៥ Adair L.S.ឆា  ំ២០០៤។

៨៦  Hughes R. ឆា  ំ២០០២(របា យកា រណ៏ដលមិនទា ន់

 ះពុម្ព ផ  យ)។  ក្ន ុងៈ កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់

របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹម

បា៉ សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៣c។

៨៧  Florenino R.F., Villavieja G.M., Lana RD. 

ឆា  ំ២០០២។

៨៨ Noor M.I. ឆា  ំ២០០២។

៨៩ Becker A., Gilman S, Burwell R.ឆា  ំ២០០៥។

៩០  ដុលា  អន្ត រជា តិ  ូវបា នកត  ូវស   ប់អំណា ចនកា 

រទិញ និងអតិផរណា ។ 

៩១ Monteiro CA អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤a។

៩២  Monteiro CA. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤b.  ទស

ចំនួន១៩  ក្ន ុងSub-Saharan Africa, ចំនួន៧  

ក្ន ុងអា មរិចទ  ទីន ហើយនិង ខា រីបៀន (រួមមា ន

  សីុល ហើយនិងមិចសីុកូ) ហើយចំនួន៤ទៀត

 ក្ន ុងអា ហ្រ ិចខា ងជើង  និងបូព៌កណា្ដ  ល។ 



កំណត់ហតុ  ខា ងចុងនឯកសា រ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 105

៩៣ Becker A., Gilman S, Burwell R.ឆា  ំ២០០៥។

៩៤ Du S. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤។

៩៥ Yu Z. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០០។

៩៦  ជម្ង ឺមិនឆ្ល ង និងសុខភា ពចិត្ត សា  ្ត  ទីក ុងម៉ា នីទ  

កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៦។ 

(http://www.wpro.who.int/sites/ncd/overview.

htm ធ្វ ើទ ើង  ថ្ង ទី ២៦មករា  ឆា  ំ២០០៦ )

៩៧  មជ មណ ល   វ   វជីវជា តិ និង អា ហា រ។  ក្ន ុងៈ 

Adair L.S. ឆា  ំ២០០៤។

៩៨  សា  នភា ពសុខភា ព  ទសហ្វ ីលីពីន ទីក ុងម៉ា នីទ   

កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៦។ 

(http://www.wpro.who.int/countries/05phl/

health_situation.htm, ធ្វ ើទ ើង  ថ្ង ១៨ មករា 

 ឆា  ំ២០០៥)

៩៩  Tepai A. Puaikura Vaka. Paruru no t e Oraanga

Meitaiki. Rarotonga.  ជំុ  ះ ឃូក នា យកដា  ន

សុខា ភិបា ល ក សួងសុខា ភិបា លន  ជំុ  ះឃូក 

ឆា  ំ២០០២។  ក្ន ុងៈ កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំរា ប់តំបន់បស្ច មឹប៉ា សីុហ្វ កិ

 ឆា  ំ២០០៣c។

១០០  ក សួងសុខា ភិបា លន  ទសវៀតណា ម ឆា  ំ២០០៣ 

 ក្ន ុងំMinh H.V. អ្ន កដទឆា  ំ២០០៦b

១០១ Reddy S.K ឆា  ំ២០០២។

១០២ King H អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១០៣ Noor M.I. ឆា  ំ២០០២។

១០៤  យុទ្ធ សា ្ត  ថទា ំសុខភា ព STEPwise របស់អង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ (STEPS គឺជា វិធីសា ្ត  សា មញ្ញ ស្ត ង់

ដា រស   ប់  មូល វិភា គ និងចកចា យព័ត៌មា នអំពី

របា យនកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺមិនឆ្ល ង។ សូមមើល  

 អប់ ១៥ ស   ប់ព័ត៌មា នបន្ថ មអំពី STEPS។

មនុស ដលមា នសមា  ធឈា មខ្ព ស់  ូវបា នគកំណត់

ថា  ជា មនុស ដលមា នសមា  ធឈា មសីុស្ត លូ(systolic

blood pressure) មា នក  តិស្ម ើ ឬលើស ១៤០ មីលីម៉  

បា រត (mmHg) ឬសមា  ធឈា មឌីយា៉ ស្ត ូល(diastolic

blood pressure) មា នក  ិតស្ម ើ ឬលើស ៩០

មីលីម៉  បា រត ឬអ្ន កដលកំពុង  ូវបា នព  បា ល

 គលើសឈា ម។. Minh H.V ឆា  ំ ២០០៦ និង

វិទ  សា  នជា តិបះដូងវៀតណា ម ឆា  ំ២០០២  ក្ន ុងៈ

. Minh H.V ឆា  ំ ២០០៦b។

១០៥ Yu Z. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០០។

១០៦ Minh H.V អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦b។

១០៧ Mackay J., Mensah G ឆា  ំ២០០៥

១០៨  អា   ប្ត ូរបា ្រ ក់ដុលា   រពីូ គឺ៤៧.២២  ក្ន ុងឆា  ២ំ០០១ ឆា  ំ

ដលកា រសិក  នះបា នធ្វ ើទ ើង។ Federal Reserve 

Statistical Release. អា   ប្ត ូរ   ក់បរទស(  ចា ំ

ឆា  ំ) (http://federalreserve.gov/releases/g5a/

20020102/ ធ្វ ើទ ើង  ថ្ង ទី៥ ឧសភា  ឆា  ំ២០០៦)

១០៩ Ramachndran A អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២។

១១០  កំណត់   កម្ម វិធីសកល ឆា  ំ២០០៥ - ២០០៧ 

Geneva, អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៦ 

(http://www.who.int/nmh/donorinfo/en/ 

ធ្វ ើទ ើង  ថ្ង ទី ១៦ ឧសភា  ឆា  ំ២០០៦)

១១១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៣a។

១១២ Patel V. ឆា  ំ២០០៥។

១១៣ វិទ  សា  ន Earth ឆា  ំ២០០៤។

១១៤ Unwin N. ឆា  ំ២០០៣។

១១៥  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០០។

១១៦  បបនះវា មា នលក្ខ ណៈ  ឹម  ូវសំរា ប់មហា រីកចំបង

ពីរៈ មហា រីកសួត និងមហា រីកថ្ល ើម ដលមា នទំនា ក់

ទំនងយ៉ា ងខា  ំងជា មួយនឹងកា រជក់បា រី និងម  គថ្ល ើម

 ភទ B. កា រិយា ល័យ  ចា តំំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ព

ពិភព  កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០០។

១១៧ Wang L. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១១៨  សា  នភា ពសុខភា ព  ទសមុ៉ងហ្គ ូលី ទីក ុងម៉ា នីទ  

កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៦។ (http:

/ /www.wpro .who. in t /count r ies /05ph l /

health_situation.htm, ធ្វ ើទ ើង  ថ្ង ១៨ មករា 

 ឆា  ំ២០០៦)
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

១១៩  Englberger L., Marks G C., Fitzgerald M.H.

ឆា  ំ២០០២។

១២០  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៣a។

កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០១a។

១២១ រដា  ភិបា លន  ជំុ  ះសូ៊លូមន ឆា  ំ២០០២។

១២២ Baltazar J.C. ឆា  ំ២០០៤។

១២៣ king H. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១២៤ រដា  ភិបា លន  ជំុ  ះសូ៊លូមន ឆា  ំ២០០២។

១២៥ Wang H., Zhang L., Hsiao W. ឆា  ំ២០០៥

១២៦ Biswas R. ឆា  ំ២០០៦។

១២៧ Beydoun M. A., Popkin B.M.ឆា  ំ២០០៥

១២៨ Strong K. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១២៩ Ngelangel C.A., Wang E.H.M.ឆា  ំ២០០២

១៣០  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិកឆា  ំ២០០៣a; កា រិ

យា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក

សំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០១a។

១៣១ Minh H.V អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦b។

១៣២  Hisham A.N., Yip C.H ឆា  ំ២០០៤។ ជម្ង ឺ  ូវបា ន

ចំណា ត់ថា  ក់  ក្ន ុងដំណា ក់កា លទី១ (ដំណា ក់កា ល

ដលវិវឌ ន៏តិចបំផុត) ដំណា ក់កា លទី៤ (ដំណា ក់

កា លដលវិវឌ ន៏បំផុត) ផ្ន កលើថា តើជម្ង ឺមហា រីក

គឺរីកដា ល ឬក៏មិនរីកដា ល ទំហំនសា ច់ដុះ ចំនួន

កូនកណ្ដ ុលដលប៉ះពា ល់ ហើយថា តើជម្ង ឺមហា រីក

បា នរីកសា យ  កា ន់ផ្ន កដទនរា ងកា យយ៉ា ងណា ។

ដំណា ក់កា លនីមួយៗ មា នបុរនិមិត្ត ដល  វូបា នផ្ត ល់

 យមួយ ហើយវិធីនកា រព  បា ល (កា រណនា ំ

លំអិតៈ មហា រីក  ះ។ តើជម្ង ឺមហា រីកកើតទ ើង

 យរបៀបណា ? សមា គមន៏មហា រីកអា មរិច http:

//www.cancer.org/docroot/CRI/content/

CRI_2_4_3x_How_is_breast_cancer_

staged_5.asp?sitearea=, ធ្វ ើទ ើង  ថ្ង ទី០៩ 

ខតុលា  ឆា  ំ២០០៦)

១៣៣  Mehrotra និង Delamonica forthcoming  ក្ន ុង

កម្ម វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិឆា  ំ២០០៣។

១៣៤  អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ១៩៩៦។  ក្ន ុងៈ 

ធនា គា រអភិវឌ ន៏អា សីុ ឆា  ំ២០០៣។

១៣៥  កម្ម វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិឆា  ំ២០០៣។

១៣៦  រដា  ភិបា លន  ទសមុ៉ងហ្គ ូលី ហើយនិងអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ២០០៣។

១៣៧ រដា  ភិបា លន  ទសមុ៉ងហ្គ ូលី ឆា  ំ២០០៣។

១៣៨ ធនា គា រពិភព  ក ឆា  ំ២០០៣។

១៣៩ Strong K. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១៤០ Epping-Jordon J.E អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១៤១ Reddy K.S អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១៤២ Gao J. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០១។

១៤៣  ចំណា យមិនមនស ៀងអា ហា រជា មធ ម រួមបញ្ច ូល

ចំណា យលើសុខភា ព។ ធនា គា រពិភព  ក ឆា  ំ

១៩៩៩។  ក្ន ុងៈ Alleyne G., Coen D. 

ឆា  ំ២០០២។ 

១៤៤ រដា  ភិបា លន  ទសមុ៉ងហ្គ ូលី ឆា  ំ២០០៣។

១៤៥  Lui Y. និងអ្ន កដទ។  ក្ន ុងៈ Evans T អ្ន កដទ 

(អ្ន កកស  ួល) ឆា  ំ២០០១។ 

១៤៦ Mackay J., Mensah G ឆា  ំ២០០៥។ 

១៤៧ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៦។

១៤៨ Shobhana R អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២។

១៤៩ Nguyen X. T អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៣។

១៥០ Ngelangel C.A., Lacaya L. ឆា  ំ១៩៩២។

១៥១  សូមមើលមូ៉ឌូលមូលដា  នស្ត ពីីភា ពក កី  និងសុខភា ព។ 

១៥២ Ngelangel C.A., ឆា  ំ១៩៩៣។

១៥៣ Ngelangel C.A., Lacaya L. ឆា  ំ១៩៩២។

១៥៤  Parkin D.M អ្ន កដទ ឆា  ១ំ៩៩៧។  ក្ន ុងៈ Ngelangel

C.A., Wang E.H.Mឆា  ំ២០០២។

១៥៥ Minh H.V. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦b។

១៥៦ Esson K.M., Leeder S. ឆា  ំ២០០៥។ 

១៥៧ Rani M. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៣។

១៥៨ Mohan D. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១៥៩  Seth T. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។ កា រសិក  តា មផ្ន ក

ដលយក  ជា ជនជា មូលដា  នមួយ  ូវបា នធ្វ ើទ ើង

 ក្ន ុងក ុមអនា ធិបតយ  ទក ុងនទីក ុងញូដលី



កំណត់ហតុ  ខា ងចុងនឯកសា រ
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ខា ងលិច  ទសឥណា  ចា ប់ពី មិនា  ដល់សីហា 

ឆា  ំ២០០២។ 

១៦០ King H. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១៦១  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០១a។

១៦២  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្ត អំីពីហីុវ/អដស៍

ឆា  ំ២០០៧/ កា រផ្ត ល់  ឹក  ជំនា ញនអង្គ កា រកសិកម្ម 

និងស ៀងអា ហា រ ស្ត ីពីរបបអា ហា រ ជីវជា តិ និង

កា រកា រពា រនជម្ង ឺរា ំរ ឆា  ំ២០០២។

១៦៣ Tan M.Y. ឆា  ំ២០០៤។

១៦៤ Becker A. ឆា  ំ២០០៤។

១៦៥  Wagstaff បងា  ញថា  គុណភា ពនកា រថទា ំ  ហល

ជា អា ចនឹងកំណត់យ៉ា ងទូលំទូលា យគឺជា កា ររួមបញ្ច លូ

សវា  និងសំណង ក៏ដូចជា គុណភា ពបច្ច កទស។ 

Wagstaff A. ឆា  ំ២០០២។ 

១៦៦ ក សួងផនកា រ  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ឆា  ំ២០០១។

១៦៧  រដា  ភិបា លន  ទសមុ៉ងហ្គ ូលី ហើយនិងអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ២០០៣។

១៦៨  អង្គ កា រស   ប់សហ  តិបត្ត ិកា រសដ្ឋ កិច្ច  ហើយនិង

អភិវឌ ន៏ ហើយនិងអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 

ឆា  ំ២០០៣។ 

១៦៩  រដា  ភិបា លន  ទសមុ៉ងហ្គ ូលី ហើយនិងអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ២០០៣។

១៧០ ធនា គា រពិភព  ក ឆា  ំ២០០៣។

១៧១  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ហើយនិងធនា គា រពិភព

 ក ឆា  ំ២០០១។ 

១៧២  Lui Y., Hsiao H.  ក្ន ុង អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 

ឆា  ំ២០០១b។

១៧៣ Epping-Jordon J.E. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤។

១៧៤ King H អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១៧៥  Zolzaya Kh, Altaisaikhan Kh. គុណភា ពនកា រ

ថទា ំជម្ង ឺទឹក  មផ្អ ម។ សកលវិទ  ល័យវិទ  សា  ្ត 

សុខា ភិបា លមុ៉ងហ្គ ូលី ក សួងសុខា ភិបា ល អង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០២។  ក្ន ុងៈ កា រិយា 

ល័យ  ចា តំំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំរា ប់

តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៤។

១៧៦ Hao X.S. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៣។

១៧៧ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៤a។

១៧៨ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៣a។

១៧៩ Mackay J., Mensah G. ឆា  ំ២០០៥។ 

១៨០ Unwin N អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០១។

១៨១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៣a។

១៨២  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៣a។

១៨៣  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៥c។

១៨៤ Epping-Jordon J,E អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១៨៥ He J. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

១៨៦ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

១៨៧  រដា  ភិបា លន  ទសមុ៉ងហ្គ ូលី ហើយនិងអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ២០០៣។

១៨៨ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥b។

១៨៩  សា  នភា ពសុខភា ព  ទសហ្វ ីលីពីន ទីក ុងម៉ា នីទ   

កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៦។ (http:

//www.wpro.who.int/countries/05phl/health_

situation.htm, ធ្វ ើទ ើង  ថ្ង ១៨ មករា  ឆា  ំ២០០៥)

១៩០ Adair L.S. ឆា  ំ២០០៤

១៩១  ក សួងសុខា ភិបា ល  ទសវៀតណា ម ឆា  ំ១៩៩៨។ 

 ក្ន ុងៈ Hoang V.M., Byass P., Wall S. 

ឆា  ំ២០០៣។ 

១៩២ Minh H.V. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦a។

១៩៣ Hoang V.M., Byass P., Wall S.ឆា  ំ២០០៣

១៩៤ Minh H.V. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦a។

១៩៥ Hoang V.M., Byass P., Wall S.ឆា  ំ២០០៣

១៩៦ Minh H.V. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦a។

១៩៧ Yusuf S អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០១b។

១៩៨  ស   ប់ពត៌មា នបន្ថ ម សូមមើលកា រិយា ល័យ  ចា ំ

តំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំរា ប់តំបន់

បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៦។

១៩៩ Narayan D. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០ោ។

២០០ រដា  ភិបា លន  ទសមុ៉ងហ្គ ូលី ឆា  ំ២០០៣។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

២០១ Liu Y., Rao K., Hsiao W. ឆា  ំ២០០៣។

២០២ Wang H., Zhang, Hsiao W. ឆា  ំ២០០៥។

២០៣ Young H.Y. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

២០៤  ធនា គា រពិភព  ក ភា  ក់ងា រសហ  តិបត្ត ិកា រណ៏

អភិវឌ ន៏អន្ត រជា តិភា  ក់ងា រអូ  ្ត ាលីសំរា ប់កា រអភិវឌ ន៏

អន្ត រជា តិ ទូតហូទ ង់ ក សួងសុខា ភិបា លន  ទស

វៀតណា ម។ វៀតណា មកា ន់តមា នសុខភា ពល្អ ៈ 

វិវចនា នវិស័យសុខា ភិបា លវៀតណា ម។ ទីក ុងហា 

ណូយ ធនា គា រពិភព  ក។  ក្ន ុងៈ ធនា គា រ

ពិភព  ក ឆា  ំ២០០៤a។ 

២០៥ Bonu S. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

២០៦ Oxfam GB ឆា  ំ២០០៥។

២០៧ Garcia-Moreno C. ឆា  ំ១៩៩៩។

២០៨  Krishna ឆា  ំ២០០៤  ក្ន ុងBonu S. អ្ន កដទ 

ឆា  ំ២០០៥។

២០៩ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥e។

២១០ មើលឧទា ហរណ៏ Payne S. ឆា  ំ២០០៥។ 

២១១ Morrow M., Barraclough S. ឆា  ំ២០០៣b។

២១២  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី និងភទ ឆា  ំ២០០៣a , Morrow M., Barra-

clough S. ឆា  ំ២០០៣b។

២១៣  GYTS ឆា  ំ២០០៣  ក្ន ុង  ទសវៀតណា មៈ របា យ

កា រណ៏ដំបូងមួយស្ត ពីីកា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ជំក់របស់យុវជន។

Geneva, កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខ

ភា ពពិភព  កសំរា ប់តំបន់បស្ច មឹប៉ា សីុហ្វ កិឆា  ២ំ០០៣។

២១៤  កា រអង្ក តកា រ  ើបា ្រ ស់ថា  ំជក់របស់យុវជនសកល ៈ

 ជំុ  ះឃូក, Geneva, កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់

របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹម

បា៉ សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៣។

២១៥  Morrow M និងអ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២,  ក្ន ុងៈ  Barra-

clough S. ឆា  ំ២០០៣b។

២១៦  Bales S., Kinh H V., កំណត់   សរសរ  ៀម 

Jenkins អ្ន កដទ ឆា  ំ១៩៩៧, Trong អ្ន កដទ 

ឆា  ំ១៩៩៩។  ក្ន ុងៈ Morrow M., Barraclough S. 

ឆា  ំ២០០៣a។

២១៧  Kaufman., N ឆា  ំ២០០១, Morrow អ្ន កដទ 

ឆា  ំ២០០២។  ក្ន ុងៈ Morrow M., Barraclough S. 

ឆា  ំ២០០៣b។

២១៨ Morrow M., Barraclough S. ឆា  ំ២០០៣b។

២១៩ Morrow M., Barraclough S. ឆា  ំ២០០៣a។

២២០ Morrow M., Barraclough S. ឆា  ំ២០០៣b។

២២១  Morrow អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២។  ក្ន ុងៈ Morrow M., 

Barraclough S. ឆា  ំ២០០៣a។

២២២ Morrow M., Barraclough S. ឆា  ំ២០០៣b។

២២៣  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី  និងភទ ឆា  ំ២០០៣a

២២៤  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី និងភទ ឆា  ំ២០០៣a

២២៥ Payne S. ឆា  ំ២០០៥។ 

២២៦  Bruce N., Perez -Padilla R., Albalak R. 

ឆា  ំ២០០០។

២២៧  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី និងភទ ឆា  ំ២០០៣b. 

២២៨  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០២។

២២៩ Baltazar J.C អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤។

២៣០ Monteiro C.A. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤a។

២៣១  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី និងភទ ឆា  ំ២០០៣a។

២៣២ Baltazar J.C អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤។

២៣៣ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៣a។

២៣៤  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី និងភទ ឆា  ំ២០០៣c។

២៣៥ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៣៦  Heise L., Ellsberg M., Gottemoeller M. 

ឆា  ំ១៩៩៩។

២៣៧ ធនា គា រពិភព  ក ឆា  ំ១៩៩៤។

២៣៨ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥c។

២៣៩ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០១a។

២៤០  Chan S.C ឆា  ំ១៩៩៩។  ក្ន ុងៈ Hisham A.N., Yip 

C.H ឆា  ំ២០០៤

២៤១  អង្គការសុខភាពពិភពលោក,នាយកដ្ឋាននៃសុខភាព



កំណត់ហតុ  ខា ងចុងនឯកសា រ

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 109

 ្ត ី និង ភទ ឆា  ំ២០០៣b។

២៤២  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី និង ភទ ឆា  ំ២០០៣a។

២៤៣  មើលឧទា ហរណ៏Thorson A., Hoa N., Long N. 

ឆា  ំ២០០០ ស្ត ីពីតើកា រកង្វ ះនកា រផា  ស់ទីរបស់  ្ត ី

ប៉ះពា ល់ដល់លទ្ធ ភា ពទទួលកា រថទា ំសំរា ប់ជម្ង ឺរបង

របស់យា៉ ងណា  ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម។

២៤៤ Gao J. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០១។ 

២៤៥ Tanner M., Vlassoff C. ឆា  ំ១៩៨៨។ 

២៤៦  អង្គ កា រសំរា ប់សហ  តិបត្ត ិសដ្ឋ កិច្ច  និងអភិវឌ ន៏ 

ហើយនិងអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៣។ 

២៤៧ Mackay J., Mensah G. ឆា  ំ២០០៥។ 

២៤៨ Hao X.S អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦។ 

២៤៩ Batchelor S. ឆា  ំ២០០៦។ 

២៥០ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

២៥១  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី និងភទ ឆា  ំ២០០៣b។

២៥២  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី និងភទ ឆា  ំ២០០២a។

២៥៣ Hoang V.M., Byass P., Wall S. ឆា  ំ២០០៣។ 

២៥៤  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី និង ភទ ឆា  ំ២០០២b។

២៥៥ Phillips M., Liu H., Ahang Y. ឆា  ំ១៩៩៩។ 

២៥៦ Young H.Y. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។ 

២៥៧  Chiou C.J អ្ន កដទ ឆា  ំ១៩៨៨; kim J. S. 

ឆា  ំ២០០១។ 

២៥៨ Zhan J.H. ឆា  ំ២០០២។ 

២៥៩ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៦០  Cooney, D ឆា  ំ១៩៩៩។  ក្ន ុងៈ Kim J.S 

ឆា  ំ២០០១។ 

២៦១  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននសុខភា ព

 ្ត ី និងភទ ឆា  ំ២០០៣b។

២៦២ Beydoun M.A, ., Popkin B.M ឆា  ំ២០០៥។

២៦៣ Evans T អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០១។ 

២៦៤ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០២។

២៦៥  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០២a។ មតិទូ  

លើសិទ្ធ ិនស្ត ង់ដា ដលអា ចទទួលបា នខ្ព ស់បំផុតន

សុខភា ព អត្ត បទ១២ ICESCR។

២៦៦ Horton R. ឆា  ំ២០០៥។ 

២៦៧ Epping-Jordan J.E អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។

២៦៨ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៦៩ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៧០   ះបីជា  ូវបា នដា ក់   ះគ   ង STEPwise 

សំរា ប់ជម្ង ឺរា ំរ គ   ងរួមមា នជម្ង ឺមិនឆ្ល ងដល  ូវ

បា នពិភា ក   ក្ន ុងមូ៉ឌុលនះ។ 

២៧១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។ 

២៧២ Epping-Jordon J.E អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។ 

២៧៣ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

២៧៤ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥f។

២៧៥ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

២៧៦  សំរា ប់ពត៌មា នបន្ថ មស្ត ីពីបសកម្ម លើកតា   កំណត់

សង្គ មនសុខា ភិបា ល។ សូមមើលៈ http://www.who.

int/social_determinants/en/ ដលធ្វ ើទ ើង  ថ្ង 

ទី១០ ខតុលា  ឆា  ំ២០០៦។ 

២៧៧ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៤។

២៧៨  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៤។ វិវចនា 

ន PRSPs ដល  វូបា នធ្វ ើទ ើង  យអង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  ក បា នរកឃើញថា   ះបីជា តំល

នយុទ្ធ សា  ្ត តា មផ្ន កចំ  ះសុខា ភិបា ល តងត

 ូវបា នទទួលសា្គ  ល់  ក្ន ុងផ្ន កសុខា ភិបា ល ន

PRSPs មា នភស្ត ុតា ងតិចតួច ដើម ីបងា  ញថា  កា រ

 ួយបា រម្ភ នះ  ូវបា នបកប្រ ជា យុទ្ធ សា  ្ត ។

២៧៩ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

២៨០ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥។ 

២៨១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

២៨២ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៨៣ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៨៤ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥e។

២៨៥ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

២៨៦  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងធនា គា រពិភព  ក

ឆា  ំ២០០១។ 

២៨៧  អង្គ កា រសំរា ប់សហ  តិបត្ត ិសដ្ឋ កិច្ច  និងអភិវឌ ន៏ 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីជម្ង ឺមិនឆ្ល ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ហើយនិងអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៣។

២៨៨ Strong K. អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៥។ 

២៨៩  កម្ម វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិឆា  ំ២០០៣។ 

២៩០  ក សួងសុខា ភិបា លន  ទសវៀតណា មឆា  ២ំ០០៣។

 ក្ន ុងៈ  ទសវៀតណា មដល  ក្ន ុងក ុម  ទស

នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ២០០៣។

២៩១  គ   ង WHO-CHOICE។  ក្ន ុងៈ អង្គ កា រសុខភា ព

ពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

២៩២ ធនា គា រពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

២៩៣  កា រិយា ល័យ  ចា តំំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក

សំរា ប់តំបន់អា សីុអា គ្ន យ៏ ឆា  ំ២០០៤។

២៩៤ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

២៩៥ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០២e។

២៩៦  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់អា សីុអា គ្ន យ៏ ឆា  ំ២០០៤។

២៩៧ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០២e។

២៩៨ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៣c។

២៩៩  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់អា សីុអា គ្ន យ៏ ឆា  ំ២០០៤។

៣០០  Stierle អ្ន កដទ។  ក្ន ុងៈ Lipson D., Florisse S. 

 ក្ន ុងៈ Wheeler M., Florisse S. ឆា  ំ២០០៣(មិន

ទា ន់  ូវបា ន  ះពុម្ព )

៣០១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០០។

៣០២ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥a។

៣០៣ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣០៤ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៥d។

៣០៥ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។






