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សុខាភិបាលទីបី ា្ន្រំ២០១៦-២០២០ ដ្រលរំល្រចពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់រដ្ឋ្រភិបាលចំពោះការគ្របដណ្តប់សុខភាពជា 

សកល។ យុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការប្រាំប្រទ្រសន្រះគឺជាការបន្តជាថ្មីនូវយុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការប្រាំប្រទ្រស  

ា្ន្រំ២០០៩-២០១៥ និងជាការបញ្ជ្រក់ឡើងវិញពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរួមគា្ន្ររបស់យើងដើម្របីគាំទ្រដល់អាទិភាព គោលដៅ និង 

យុទ្ធាស្ត្រជាតិ។

វ្រជ្ជ. ម៉ម ប៊ុនហ្រង

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

វ្រជ្ជ. សុីន យ៉ុងស៊ូ

នាយកប្រាំតំបន់សម្រ្រប់បា៉្រសុីហ្វិកខាងលិច

អង្គការសុខភាពពិភពលោក 
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ស្រចក្តីសង្ខ្រប

យុទ្ធសសស្តស្ហប្តិបត្តកិារសម្្ប់ប្ទ្ស� (CCS)� ផ្តល់នូវចក្ខវិុស័យជាយុទ្ធសសស្តរ្យៈព្លមធ្យម� សម្្ប់�

កិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់អង្គកការសុខភាពពិភពលោក�(WHO)�ជាមួយរដ្ឋជជាសមាជិក�ដើម្បីគំទ្ដល់គោលនយោ

ាយយុទ្ធសសស្ត�្និងផ្នការសុខភាពជាតិរបស់ប្ទ្ស។�ោយមានការពិគ្្ះរយោបល់ជាមួយាជរដ្ឋភិ្ាលកម្ពជុា��

អង្គកការសុខភាពពិភពលោកានរៀបចំពង្្ងឯកសរយុទ្ធសសស្តស្ហប្តិបត្តកិារសម្្ប់ប្ទ្សរវាងអង្គកការសុខភាព�
ពិភពលោក�និងកម្ពុជា�ឆ្ន្ំ២០១៦-២០២០�ស្បនឹងការអភិវឌ្ឍផ្នការយុទ្ធសសស្ត្ជាតិ�សុាភិាលទីបី�ឆ្ន្ំ២០១៦-
២០២០�របស់ាជរដ្ឋភិ្ាល(ផយស៣)។�របៀបវារៈឆ្ន្២ំ០៣០�ស្តពីីការអភិវឌ្ឍប្កបោយចីរភាព�និង�ក្បខ័ណ្ឌជំនួយ�
អភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គកការសហប្ជាជាតិ� ឆ្ន្ំ២០១៦-២០១៨� សម្្ប់កម្ពុជា� ានជួយតម្្តម្ង់ការពិភាក្សាជាមួយ�

មន្ត្ីរដ្ឋ្ភិាល�អង្គកការសុខភាពពិភពលោក�និងដ្គូសុាភិាល។

ប្រទ្រសកម្ពជុាមានប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្ម្រងច្រើន ដ្រលនឹងឆ្លងកាត់អន្តរកាលបន្តចិម្តងៗៅជាប្រជាពលរដ្ឋវ័យចំណាស់  

កំពុងធ្វើឱ្រយប្រទ្រសន្រះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី "ភាគលាភប្រជាាស្ត្រ" ដ្រលនឹងជួយបងើ្កនសកា្ដ្រនុពលដល់កំណើន

ស្រដ្ឋកិច្ចជាបន្ត។ នគរូបនីយកម្មយ៉្រងរហ័ស និងចំណាកស្រុកក្នុងប្រទ្រស បានធ្វើឱ្រយចំនួនប្រជាជននៅក្នុងរាជធន ី

ភ្នំព្រញ កើនឡើងទ្វ្រដងក្នុងរយៈព្រល ១៥ា្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ។ ជាមួយនឹងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាប្រាំជាង ៧% ក្នុងមួយ 

ា្ន្រ ំ គ្ររំពឹងថកម្ពជុានឹងសម្រ្រចបានឋានៈជាប្រទ្រសដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រតិទាបក្នងុអនាគតដ៏ខ្លខីាងមុខ។  

សុខភាពរបស់ប្រជាជនមានភាពប្រសើរយ៉្រងច្រើន ដូចដ្រលបងា្ហ្រញតាមរយៈសមិទ្ធផលដ៏គួរឱ្រយាប់អារម្មណ៍នៅក្នងុការ 

សម្រ្រចបានគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហស្រសវត្រសរ៍ដ្រលពក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពនានា        ជាពិស្រសដោយារត្រមានការ            ប្ត្រជា្ញ្រ 

ចិត្តផ្ន្រកនយោបាយយ៉្រងខា្ល្រំងកា្ល្រពីរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា និងកំណ្រទម្រង់វិស័យសុខាភិបាលយ៉្រងច្រើនដ្រលបានាប់

ផ្តើមនៅក្នុងទសវត្រសរ៍១៩៩០។ ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី នៅមានបញ្ហ្រប្រឈមជាច្រើនទៀត ដូចជា អត្រ្រា្ល្រប់របស់មាតា

ទារកនិងកុមារនៅមានកម្រិតខ្ពស់ ទោះបីជាមានវឌ្រឍនភាពយ៉្រងច្រើននៅក្នុងវិស័យន្រះក្ត ីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ជាពិស្រស 

ក្នុងចំណោមកុមារនិងស្ត្រី ការទទួលបានទឹកា្អ្រត និងអនាម័យនៅមានកម្រិត ការរីករាលដលជំងឺមិនឆ្លងកាន់ត្រច្រើន

ឡើង (NCDs) និងបន្ទុកជំងឺឆ្លងនិងមិនឆ្លងដ្រលកើនឡើងទ្វ្រដង។

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រ និងលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដូចដ្រលបានដក់ច្រញនៅក្នុង 

យុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការសម្រ្រប់ប្រទ្រស ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អ្រកលើយុទ្ធាស្ត្រនិងគោលបំណងរបស់  

ផយស ៣ ។ ដូច្ន្រះ ការងាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រ្រមអាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រទាំងបួនរបស់ខ្ល្លន ( សូម  

មើលប្រអប់ខាងក្រ្រម) នឹងរួមចំណ្រកដល់វឌ្រឍនភាពជាតិទាក់ទងៅនឹង អត្រ្រជំងឺ អត្រ្រា្ល្រប់ សមធម៌សុខភាព 

គុណភាពន្រការថ្រទាំនិងការគាំពរសុខភាពសង្គម។ អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រន្រះនឹងរួមចំណ្រកផងដ្ររដល់ការសម្រ្រច

បានចំណ៊ចដៅន្រគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDG) ទាំងសម្រ្រប់គោលដៅទី ៣ ដ្រលជាគោលដៅជាក់ 

លាក ស់ម្រ្រប់សុខភាព និងគោលដៅដទ្រទៀតដ្រលទាក់ទងនឹងសុខភាពដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រសុខភាពាធរណៈ។  

 

ចក្ខុវិស័យន្រ CCS ៖ ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ទទួលបានសុខភាពក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

ប្រសកកម្មន្រ CCS៖  ផ្តល់ការដឹកនាំដើម្របីគាំទ្រដល់រដ្ឋ្រភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការ 

ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសុខភាព។



viii

កម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក

យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

ដើម្របីតម្រវូៅតាមអាទិភាពជាតិរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដូចដ្រលបានច្រងនៅក្នងុផ្រនការយុទ្ធាស្ត្រសុខាភិបាល

ទីបី និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តផ្រនការន្រះក្នុងបរិបទគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព អង្គការសុខភាពពិភពលោក 

និងរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា បានកំណត់អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រចំនួនបួននៅក្នុងយុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការសម្រ្រប ់

ប្រទ្រស ា្ន្រំ២០១៦-២០២០៖

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រទី១៖ ផ្តល់ការដឹកនាំសម្រ្រប់កម្មវិធីសុខភាពាធរណៈជាអាទិភាព 

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រទី២៖ ជំរុញការគ្របដណ្តប់សុខភាពសកល

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រទី៣៖ ពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រ្រប់សន្តិសុខសុខភាព

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រទី៤៖ ចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យ និងជំរុញភាពជាដ្រគូ

ផ្ន្រកទី ៤ (របៀបវារៈជាយុទ្ធាស្ត្រសម្រ្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងប្រទ្រស     

កម្ពុជា) រួមបញ្ចូលកម្មវិធីផ្រស្រងៗ ក្រ្រមអាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រនីមួយៗ។ កម្មវិធីទាំងន្រះបងា្ហ្រញពីលទ្ធផលរំពឹងទុក 

របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដ្រលរួមចំណ្រកដល់ការសម្រ្រចបានត្រឹមា្ន្រំ២០២០ នូវចំណ៊ចដៅ ផយស៣ ឬ 

គោលដៅជាតិនានា។ លទ្ធផលរំពឹងទុករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងចំណ៊ចដៅ ត្រូវបានកំណត់បនា្ទ្រប់ពីការ 

ពិភាក្រសាគា្ន្រយ៉្រងល្អិតល្អន់ជាមួយសមភាគីរដ្ឋ្រភិបាល។

ដើម្របីអនុវត្តយុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការសម្រ្រប់ប្រទ្រសឱ្រយមានប្រសិទ្ធភាព អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុង 

ប្រទ្រសកម្ពជុា នឹងធ្វើការផ្ល្រស់ប្តរូរចនាសម្ពន័្ធ និងការផ្ល្រស់ប្តរូយុទ្ធាស្ត្រ ដើម្របីសម្រ្រចឱ្រយបានគោលដៅរបស់ខ្ល្លនក្នងុ 

ការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវសុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា និងបង្កើនកិច្ចសហការនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងវិស័យដទ្រ

ទៀតដ្រលទាក់ទងនឹងសុខភាព។ ការផ្ល្រស់ប្តូរន្រះនឹងផ្ត្រតលើការផ្តល់ការដឹកនាំជាយុទ្ធាស្ត្រកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀត 

ដោយប្រើមធ្រយោបាយប្រ្រស្រ័យទាក់ទងថ្មីៗ និងធ្វើការក្នុងនាមជា "អង្គការសុខភាពពិភពលោក ត្រមួយ"។ 

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រន្រយុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការសម្រ្រប់ប្រទ្រស គឺជាមូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់ដំណើរការរៀបចំ  

ថវិកាកម្មវិធីរៀងរាល់ពីរា្ន្រមំ្តងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងផ្រនការប្រតិបត្ត ិសម្រ្រប់ា្ន្រ២ំ០១៦-២០២០។ បន្ថ្រម 

ពីលើការវាយតម្ល្រប្រាំា្ន្រៅំលើការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹង តាមដន និងវាយតម្ល្រតាមព្រល

កំណត់នូវការអនុវត្តការងាររបស់ខ្ល្លន តាមរយៈការពិនិត្រយឡើងវិញពក់កណា្ត្រលអាណត្តិន្រយុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការ

សម្រ្រប់ប្រទ្រស និងការវាយតម្ល្រចុងអាណត្តិនៅព្រលចប់វដ្តន្រយុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការសម្រ្រប់ប្រទ្រស។
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2. HEALTH AND DEVELOPMENT SITUATION

A Country Cooperation Strategy (CCS) provides a medium-term strategic vision for 

World Health Organization (WHO) cooperation with a particular Member State in 

support of that country’s national health policies, strategies and plans.

The Cambodia–WHO Country Cooperation Strategy 2009–2015 was drafted in 2008. It 
was drafted in parallel with the Second Health Strategic Plan 2008–2015 (HSP2) and was 
informed by it. Since then, Cambodia and its health sector have developed rapidly. The 
donor environment also has changed markedly.

In order to reflect changes in the broader environment and WHO’s evolving programme 
of support to Cambodia, a midterm review of the Cambodia–WHO Country Cooperation 
Strategy was conducted in 2013. It refocused WHO support to Cambodia around three 
priorities: (1) universal access to an essential package of quality health services based 
on financial fairness and equitable access; (2) technical excellence in disease and public 
health programmes; and (3) effective stewardship of the health sector and health 
partnerships.

During 2015, this CCS was drafted by WHO in parallel with the inclusive process of 
development of the Third Health Strategic Plan 2016–2020 (HSP3). Building on assessments 
from the 2013 CCS midterm review and continuing policy discussions with Government 
counterparts in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development, as well 
as the United Nations Development Assistance Framework 2016–2018 for Cambodia, WHO 
was able to develop strategic directions for Cambodia–WHO cooperation for 2016–2020.

The Cambodia–WHO Country Cooperation Strategy 2016–2020 is informed by the 2013 
midterm review, which identified WHO’s strengths and weaknesses. The importance 
of periodically reviewing and resetting priorities is critical in reflecting the changing 
needs of the country and ensuring that WHO collaboration, including global and regional 
programmes, is appropriately positioned to provide optimal support. 

 

១. ស្រចក្តីផ្តើម

យុទ្ធសសស្ត្សហប្តិបត្តិការសម្្ប់ប្ទ្ស�(CCS)�ផ្តល់នូវចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសសស្ត្រយៈព្លមធ្យមសម្្ប់

អង្គកការសុខភាពពិភពលោក� (WHO)� ោយសហការជាមួយរដ្ឋជជាសមាជិក� ដើម្បីគំទ្ដល់គោលនយោាយ�

យុទ្ធសសស្ត្�និងផ្នការសុខភាពជាតិរបស់ប្ទ្ស។�

យុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការប្រាំប្រទ្រសរវាងកម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក   ២០០៩-២០១៥ ត្រូវបាន 

ព្រ្រងឡើងក្នុងា្ន្រំ២០០៨។ យុទ្ធាស្ត្រន្រះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របជាមួយផ្រនការយុទ្ធាស្ត្រសុខាភិបាលទីពី  
២០០៨-២០១៥ (ផយស២) និងផ្អ្រកលើ ផយស២ ន្រះ។ ាប់តាំងពីព្រលនោះមកកម្ពុជា និងវិស័យសុខាភិបាល 

របស់ប្រទ្រសន្រះ បានអភិវឌ្រឍយ៉្រងាប់រហ័ស។ បរិយកាសមា្ច្រស់ជំនួយក៏បានផ្ល្រស់ប្តូរយ៉្រងច្រើនផងដ្ររ។ 

ដើម្របីឆ្លុះបញ្ច្រំងពីការផ្ល្រស់ប្តូរនៅក្នុងបរិា្ថ្រនទូលំទូលាយ និងកម្មវិធីគាំទ្រថ្មីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក 

ចំពោះកម្ពជុា ការពិនិត្រយឡើងវិញពក់កណា្ត្រលអាណត្តៅិលើយុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តកិារប្រាំប្រទ្រសរវាងកម្ពជុា–

WHO ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងា្ន្រំ២០១៣។ យុទ្ធាស្ត្រន្រះគឺជាការផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់ជាថ្មីរបស់ WHO ក្នុងការ 

គំាទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពជុា ជំុវិញអាទិភាពបី៖ (១) ការទទួលបានជាសកលនូវកញ្ចប់ស្រវាសុខភាពប្រកបដោយគុណភាព

ជាារវ័ន្ត ដោយផ្អ្រកលើភាពស្មើភាពផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និងការទទួលប្រកបដោយសមធម៌ (2) ឧត្តមភាពបច្ច្រកទ្រសនៅ

ក្នុងកម្មវិធីជំងឺនិងសុខភាពាធរណៈ និង (3)ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពន្រវិស័យសុខាភិបាល និង   

ភាពជាដ្រគូសុខភាព។ 

ក្នុងា្ន្រំ២០១៥ យុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការប្រាំប្រទ្រស ត្រូវបានពង្រ្រងឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក 

ស្របគា្ន្រជាមួយដំណើរការន្រការបង្កើតផ្រនការយុទ្ធាស្ត្រវិស័យសុខាភិបាលទីបី (ផយស៣) ។ ផ្អ្រកលើការវាយតម្ល្រ

ពក់កណា្ត្រលអាណត្តនិ្រ CCS ា្ន្រ២ំ០១៣ និងការពិភាក្រសាគោលនយោបាយជាបន្តជាមួយសមភាគីរដ្ឋ្រភិបាលក្នងុបរិបទ

ន្ររបៀបវារៈា្ន្រំ២០៣០ សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាព ក៏ដូចជា ក្របខ័ណ្ឌជំនួយអភិវឌ្រឍន៍របស់អង្គការសហ 
ប្រជាជាតិ ា្ន្រំ២០១៦-២០១៨ សម្រ្រប់កកម្ពុជា អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដក់ច្រញនូវទិសដៅ ជាយុទ្ធាស្ត្រ  

សម្រ្រប់ សហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា–WHO សម្រ្រប់ា្ន្រំ២០១៦-២០២០។ 

យុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តកិារប្រាំប្រទ្រសរវាងកម្ពជុា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក ២០១៦-២០២០ ត្រវូបានរៀបចំ 

ឡើងដោយផ្អ្រកលើការពិនិត្រយឡើងវិញពក់កណា្ត្រលអាណត្តិា្ន្រំ២០១៣ ដ្រលបានកំណត់ពីចំណ៊ចខា្ល្រំង និងចំណ៊ច 

ខ្រសាយរបស់ WHO។ ការពិនិត្រយឡើងវិញតាមព្រលកំណត់ និងការកំណត់ពីអាទិភាព គឺមានារៈសំខាន់យ៉្រងខា្ល្រំងបំផុត

នៅក្នងុការឆ្លះុបញ្ច្រងំពីតម្រវូការដ្រលកំពុងមានការផ្ល្រស់ប្តរូរបស់ប្រទ្រសន្រះ ព្រមទំាងធនាថ កិច្ចសហប្រតិបត្តកិាររបស់ 

អង្គការសុខភាពពិភពលោក រួមទាំងកម្មវិធីថ្ន្រក់សកល និងតំបន់ ត្រូវបានកំណត់យ៉្រងសមស្របដើម្របីផ្តល់ការគាំទ្រជា

អតិបរមា។
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CAMBODIA–WHO COUNTRY COOPERATION STRATEGY 2016–2020

Health and development achievements

In 2015, the projected population of Cambodia was 15.4 million people, the annual 
population growth rate was 1.46%, the sex ratio of males to females was 96.2, and 
the median age was 24.6 years. In 2015, the population aged 60 years and above 
was estimated at 1.3 million (8.3% of the total population). By 2050, it is expected 
that the number of older people will reach about 5 million, representing 21% of the 
total Cambodian population (1). As Cambodia’s young population will take time to 
slowly transition to an ageing population, the country is currently benefiting from a 
“demographic dividend” that is expected to lead to continued economic growth for the 
next few decades. The gradual declining percentage of the young population (0–14 years 
old) from 43% in 1998 to 34% in 2008 (2), along with falling fertility rates and increasing 
life expectancy, are leading to the slow transition to an ageing society. 

Cambodia’s Human Development Index (HDI) is in the medium range, ranking 136 
out of 187 countries and territories. Between 1980 and 2013, Cambodia’s HDI value 
increased from 0.251 to 0.584. This means that Cambodia has continued to experience 
an upward, positive change between 1980 and 2013 in the three dimensions measured: 
life expectancy, education and gross national income per capita (3).

Cambodia is currently enjoying sustained economic growth. Estimated real annual 
growth reached 7.1% and the gross domestic product (GDP) per capita was increased 
from US$ 471 in 2005 to US$ 1090 in 2014. Garment production, construction and 
services continue to propel growth. Poverty continues to fall, although the pace has 
declined significantly in recent times. The net primary school admission rate increased 
from 81% in 2001 to 95.3% in 2014 (4).

Cambodia has observed a significant improvement in the health status of the population 
due to strong economic growth and the initiatives of the Government in accelerating 
various health sector reform measures since the 1990s. 
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នៅក្នុងា្ន្រំ២០១៥ ប្រជាជនចំណោលរបស់កម្ពុជាគឺ ១៥,៤លាននាក់ អត្រ្រកំណើនប្រជាជនប្រាំា្ន្រំគឺ ១,៤៦% 

ផលធៀបភ្រទរវាងបុរសនិងស្ត្រីគឺ ៩៦,២ ហើយអាយុកណា្ត្រលគឺ ២៤,៦ា្ន្រំ។ នៅក្នុងា្ន្រំ២០១៥ ដដ្រល ប្រជាជនអាយុ 

៦០ា្ន្រំ ឡើងៅ ត្រូវបានបា៉្រន់ា្ម្រនថ មានចំនួន ១,៣លាននាក់ (៨,៣% ន្រប្រជាជនសរុប)។ ត្រឹមា្ន្រំ២០៥០ 

គ្ររំពឹងថ ចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់នឹងកើនឡើងដល់ប្រមាណ ៥លាននាក់ ដ្រលតំណាងឱ្រយ ២១%ន្រប្រជាជនសរុប 

(១). ដោយារត្រប្រជាជនវ័យក្ម្រងរបស់កម្ពុជាត្រូវការព្រលវ្រលាអន្តរកាលដោយយឺតៗ ៅជាប្រជាជនវ័យចំណាស់ 

នោះ ប្រទ្រសន្រះកំពុងត្រទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ព ី"ភាគលាភប្រជាាស្ត្រ" ដ្រលត្រូវគ្ររំពឹងថនឹងនាំៅរកកំណើន 

ស្រដ្ឋកិច្ចជាបន្តសម្រ្រប់រយៈព្រលពីរបីទសវត្រសរ៍បនា្ទ្រប់។ ភាគរយន្រប្រជាជនវ័យក្ម្រងដ្រលកំពុងត្រធ្ល្រក់ចុះបន្តិចម្តងៗ 

(០-១៤ ា្ន្រំ) ពី ៤៣% ក្នុងា្ន្រំ១៩៩៨ ដល់ ៣៤% ក្នុងា្ន្រំ២០០៨ (២) រួមជាមួយការធ្ល្រក់ចុះនូវអត្រ្រមានកូន 

និងកំណើនអាយុកាលរំពឹងទុក កំពុងអន្តរកាលដោយយឺតៗឆ្ព្រះៅរកសង្គមដ្រលមានមនុស្រសវ័យចំណាស់។

សន្ទស្រសន៍អភិវឌ្រឍន៍មនុស្រសរបស់កម្ពុជា (HDI) គឺស្ថិតក្នុងដ្រនចមា្ង្រយមធ្រយម ដ្រលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្ន្រក់ទី ១៣៦ 

ក្នុងចំណោម ១៨៧ ប្រទ្រស និងទឹកដី។ ពីា្ន្រំ១៩៨០ ដល់ ២០១៣ តម្ល្រ HDI បានកើនឡើងពី ០,២៥១ ដល់ ០,៥៨៤។ 

ន្រះមានន័យថ កម្ពុជាបន្តឆ្លងការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមានក្នុងទិសដៅឡើងលើ ពីា្ន្រំ១៩៨០ ដល់ ២០១៣ នៅក្នុងទិដ្ឋភាពបី 

ដ្រលបានវាស់វ្រង៖ អាយុកាលរំពឹងទុក ការអប់រំ និងប្រ្រក់ចំណូលជាតិសរុបក្នុងមនុស្រសមា្ន្រក់ (៣)។

បច្ចុប្របន្នន្រះ កម្ពុជាកំពុងត្រទទួលបានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតថ្ររ។ កំណើនប្រាំា្ន្រំពិតប្រ្រកដបា៉្រន់ា្ម្រន បាន 

ឡើងដល់ ៧,១% ហើយផលទុនក្នុងស្រុកសរុប (ផសស) ក្នុងមនុស្រសមា្ន្រក់បានកើនឡើងពី ៤៧១ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក 

ក្នុងា្ន្រំ២០០៥ ដល់ ១០៩០ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងា្ន្រំ២០១៤។ វិស័យកាត់ដ្ររសំលៀកបំពក់ សំណង់ និងស្រវាកម្ម បន្ត 

ជំរុញកំណើន។ ភាពក្រីក្របន្តធ្ល្រក់ចុះ ទោះបីជាល្របឿនន្រការធ្ល្រក់ចុះន្រះមានលក្ខណៈយឺតខា្ល្រំងក្តីក្នុងរយៈព្រលថ្មីៗន្រះ។ 

អត្រ្រពិតន្រការចូលរៀនថ្មសីម្រ្រប់បឋមសិក្រសាបានកើនឡើងពី ៨១%ក្នងុា្ន្រ២ំ០០១ ដល់៩៥,៣%ក្នងុា្ន្រ២ំ០១៤ (៤)។

កម្ពុជាទទួលបានភាពប្រសើរយ៉្រងច្រើននៅក្នុងា្ថ្រនភាពសុខភាពរបស់ប្រជាជន ដោយារត្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច 

រឹងមាំ និងគំនិតផ្ត្លចផ្តើមរបស់រដ្ឋ្រភិបាល ក្នុងការពន្លឿនវិធនការកំណ្រទម្រង់វិស័យសុខាភិបាលាប់តាំងពីទសវត្រសរ៍ 

១៩៩០។ 
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អាយុកាលរំពឹងទុកបានកើតឡើងដល់ ៦៦,៧ ា្ន្រំសម្រ្រប់បុរស និង ៧០,៨ ា្ន្រំសម្រ្រប់ស្ត្រី។ ក្នុងា្ន្រំ២០១៥ 

(រូបភាពទី១) ទោះបីជានៅទាបជាងមធ្រយមភាគសកលក្តី។

រូបភាពទី ១. អាយុកាលរំពឹងពីកំណើតន្រកម្ពុជា
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ប្រភព៖  United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2015. 

នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា វឌ្រឍនភាពឆ្ព្រះៅរកចំណ៊ចដៅន្រគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហស្រសវត្រសរ៍ដ្រលទាក់ទងនឹងសុខភាព 

(MDGs) មានលក្ខណៈគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់។ កម្ពុជាសម្រ្រចបានចំណ៊ចដៅ MDG ភាគច្រើន លើកល្រងត្រសម្រ្រប់ផ្ន្រកខ្លះ 

ដ្រលសមិទ្ធផលមានលក្ខណៈទាបជាងចំណ៊ចដៅបន្តចិ (រូបភាពទី ២)។ "កិច្ចការមិនទាន់ចប់" ក្រ្រម MDGs នឹងត្រវូបាន

ដោះស្រ្រយជាផ្ន្រកអាទិភាព តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រ្រងជាថ្មកី្រ្រមគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពថ្ម ី(SDGs)។ 

រូបភាពទី ២. តារាងពិន្ទុ MDG របស់កម្ពុជា

 សមិទ្ធផល         ចំណ៊ចដៅ CMDG

4

កាត់បន្ថយ មរណភាពកុមារ

អត្្ស្លប់្របស់កុមារក្្ម១ឆ្ន្�ំក្នងុ 1000 កំណើតរស់ (2014) 28 50

អត្្ស្លប់្របស់កុមារក្្ម�5ឆ្ន្�ំក្នងុ 1000 កំណើតរស់(2014) 35 65

ផ្តល់ថា្ន្បំង្ករ្កញ្ជ្លឹ % គ្របដណ្តប់ (2014) 79 90

5

ក្រលម្អសុខភាពមាតា

អត្្មរណភាពមាតា�ក្នុង 100 000 កំណើតរស់ (2014) 170 250

ឆ្មបជំនញ�% កំណើត (2014) 89 87

ការប្ើមធ្យោាយពន្យោរកំណើត % ស្ត្រីរៀបការរួច អាយុ 

១៥-៤៩ (2014)
56 60

6

ប្រយុទ្ធនឹងម្ររោគអ្រដស៍/ជំងឺ  

អ្រដស៍ គ្រនុាញ់ និងជំងឺផ្រស្រងទៀត

ប្្វ្៉ាឡង់ម្រោគអ្ដស៍�% មនុស្រសព្រញវ័យអាយុ 15 ដល់ 49 ា្ន្រំ 0.6 0.4

អត្្មរណភាពជំងឺគុ្នាញ់�ក្នុង 100 000 នាក់ (2013) 0.08 0.8

ករណីាយការណ៍អំពីរប្ង ថ្មី និងលាប់ឡើងវិញ (2014) 43 738 40 000

7

ធនានិរន្តរភាពបរិា្ថ្រន

ទឹក�(ជនបទ) % ប្រើប្រភពទឹកា្អ្រត (2014) 59 50

អនម័យ�(ជនបទ) % ប្រើបង្គន់អនាម័យ (2014) 41 33

CMDG = Cambodian Millennium Development Goals; TB= tuberculosis.
Source: Cambodia Demographic and Health Survey 2014; Cambodian Millennium Development Goals Report 2013; WHO
Tuberculosis Report; UNAIDS Cambodia; WHO Malaria Report.
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កម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក

យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

២.២  បញ្ហ្រដ្រលនៅស្រសសល់

ភាពក្រីក្រនៅត្រជាបញ្ហ្រមួយនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ នៅក្នុងា្ន្រំ២០១២ អត្រ្រភាពក្រីក្រគឺ ១៧,៧% ដោយក្នុងនោះ

មានប្រជាជនក្រីក្រប្រមាណជិត ៣លាននាក់ និងជាង ៨,១លាននាក់ នៅក្រប្ររក្រ។ ទោះបីជាមានកំណើនរហ័សនៅក្នុង

រាជធនីភ្នំព្រញ ដោយារត្រចំណាកស្រុកផ្ទ្រក្នុងប្រទ្រស អ្នកក្រប្រមាណ ៩០% នៅត្ររស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ។ 

នៅក្នងុា្ន្រ២ំ០១៤ ប្រជាជនកម្ពជុាប្រមាណ ៣៥% មិនបានទទួលទឹកា្អ្រតសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ ហើយ ៥២% មិនបានទទួល

ស្រវាអនាម័យដ្រលប្រសើរជាងមុនឡើយ ដោយក្នងុនោះអត្រ្រទទួលបានស្រវាទំាងន្រះមានកម្រតិទាបខា្ល្រងំនៅក្នងុតំបន់

ជនបទ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ)។ ៤១ ភាគរយន្រកុមារក្រ្រម ៥ ា្ន្រំ មានភាពក្រិន ហើយ ២៩% ខ្វះទម្ងន់ (៥)។ 

រយៈព្រលកណា្ត្រល (median) ន្រការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ត្រយត្រមួយមុខ គឺ ៣,៧ខ្រ ក្នុងា្ន្រំ២០១៤ ធ្ល្រក់ចុះ 

ចំនួនមួយខ្រប្រៀបធៀបៅនឹងា្ន្រំ២០១០។ ប្រមាណ ៥៣%ន្រកុមារអាយុក្រ្រម ៥ា្ន្រំ មានភាពស្ល្រកា្ល្រំង។ ស្ត្រី 

ប្រមាណ ១៤% អាយុពី ១៥ ដល់ ៤៩ា្ន្រំ ខ្វះទម្ងន់ (សន្ទស្រសន៍ទម្ងន់ខ្ល្លនតិចជាង ១៨,៥) - ជាា្ថ្រនភាពមួយដ្រលបង្កើន 

ហានិភ័យន្រផលវិបាកក្នុងអំឡុងព្រលកើត និងបណា្ត្រលឱ្រយទារករបស់ពួកគ្រមានទម្ងន់ទាបពីកំណើតដ្ររ។ ស្ត្រីប្រមាណ 

៤៥% មានភាពស្ល្រកា្ល្រំង។ ១% ន្រស្ត្រីទាំងន្រះ មានភាពស្ល្រកា្ល្រំងធ្ងន់ធ្ងរ។ មានត្រ ៦៩%ន្រគ្រួសារប៉ុណោ្ណ្រះ ដ្រល

ប្រើប្រ្រស់អំបិលមានជាតិអុីយ៉ូដខ្លះ ជាការធ្ល្រក់ចុះយ៉្រងខា្ល្រំងមួយបើប្រៀបធៀបៅនឹង ៨៣% ដ្រលបានរវាស់នៅក្នុងការ

អង្ក្រតប្រជាាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាា្ន្រំ២០១០ (៦)។

ទន្ទឹមនឹងមានវឌ្រឍនភាព ក៏មានកតា្ត្រប្រឈមថ្មីដ្ររ។ ជរាភាព នគរូបនីយកម្ម និងកំណើនរបៀបរស់នៅដ្រលគា្ម្រន 

ផសុកភាព បានជំរុញឱ្រយមានការកើនឡើងយ៉្រងខា្ល្រំងនូវប្រ្រវា៉្រឡង់ជំងឺមិនឆ្លង (NCDs) ដោយ ក្នុងនោះ ជំងឺត្របៀតសរស្រ 

ឈាមប្រះដូង និងជំងឺសរស្រឈាមខួរក្របាលក្នុងចំណោមមូលហ្រតុចម្របងបំផុត ន្រការា្ល្រប់មុនអាយុ (រូបភាពទី ៣)។ 

ដោយារត្រា្ថ្រនភាពម្រពីដ្រមីាស្ត្រ កម្ពុជាកំពុងត្រប្រឈមមុខនឹងបន្ទុកទ្វ្រដងន្រជំងឺឆ្លង និងជំងឺមិនឆ្លង។ 

រូបភាពទី ៣ អន្តរកាលអ្រពីដ្រមីាស្ត្រនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា (១៩៩០-២០១៣)

1 1
2 2

3 3
4 4
5 5
6 6

7 7
8 8

9 9
10 10

13 13
14 18
15 45
21 83

ជំងឺផ��វដ��ើម�ង���ម
ជំងឺ�ករូស

�ើតមិន��ប់��
���ណ�ស

ក���ឹល
ជំងឺ�រក�ើបនឹង�ើត����ង�ៀត

��ុន�ញ់
ខុស����តីពីកំ�ើត

ជំងឺ����តសរ���ម��ះដូង
រ��ង

ជំងឺសរ���ម��ះដូង
ជំងឺខួរក��ល�រក�ើបនឹង�ើត

របួស�យច�ចរណ៍
���ះ���ក់ខ��នឯង

YLLs គឺចំនួន���ំ��ជីវ�ត��ល�ត់បង់�យ�រ���ប់មុន�យុ។ 
ចំ�ត់���ក់���ក�ើ YLLs ក��ង 100 000, ��ប់�យុ, មិនស�ង់�រនីយកម��យុ��។

ជំងឺ����តសរ���ម��ះដូង 37%
ជំងឺផ��វដ��ើម�ង���ម -72%
�ើតមិន��ប់�� -60%
ជំងឺសរ���ម��ះដូង 16%
ខុស����តីពីកំ�ើត -35%
���ះ���ក់ច�ចរណ៍ 15%
ជំងឺខួរក��ល�រក�ើបនឹង�ើត -52%
រ��ង -62%
ជំងឺ�ករូស -91%
���ះ���ក់�យខ��នឯង -0%

ជំងឺ�រក�ើបនឹង�ើត����ង�ៀត-80%
��ុន�ញ់ -82%
ក���ឹល -97%
���ណ�ស -99%

ចំ�ត់���ក់ 1990                ចំ�ត់���ក់ 2013         % change 1990–2013

មូល��តុ�ំមុខ�� YLLS ចំ�ះ�រ���ប់មុន�យុ, 1990 និង 2013, និង�គរយ���រ���ស់ប��រ, 1990-2013

ជំងឺឆ�ង ជំងឺ�� ជំងឺ�រក�ើបនឹង�ើត និងជំងឺ�ក់ព័ន�នឹង��រូបត�ម�
ជំងឺមិនឆ�ង
របួស

ប្រភព៖ Institute of Health Metrics and Evaluation. Country Profile of Cambodia. Global Burden of Disease (2015).
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២. ា្ថ្រនភាពសុខភាព និងការអភិវឌ្រឍន៍

កម្ពុជាមានបណា្ត្រញដ្រលបានបង្កើតឡើងយ៉្រងល្អន្រប្រព័ន្ធសុខភាពាធរណៈ ដ្រលរួមមានបណា្ត្រញនៅថ្ន្រក់ 

កណា្ត្រល ថ្ន្រក់ខ្រត្ត និងសហគមន៍ ក៏ដូចជាបណា្ត្រញនៅថ្ន្រក់ស្រុកប្រតិបត្តិដ្ររ។ ការមានស្រវា និងការប្រើប្រ្រស់ 

ស្រវាមួយចំនួន មានភាពប្រសើរយ៉្រងខា្ល្រំង។ ភាគរយន្រមណ្ឌលសុខភាពដ្រលមានឆ្មបមធ្រយមយ៉្រងតិចមួយនាក់ 

បានកើនឡើងដល់ ៨០% ក្នុងា្ន្រំ២០១៤ ហើយភាគរយន្រការសម្រ្រលនៅឯមូលដ្ឋ្រនសុខាភិបាល បានកើនឡើងដល់ 

៨៣%ក្នុងា្ន្រំ២០១៤។ ប៉ុន្ត្រ ការប្រើប្រ្រស់អ្នកផ្តល់ស្រវាាធរណៈនៅត្រមានកម្រិតទាបបង្គ្លរ សម្រ្រប់ស្រវាជំងឺក្រ្រ។ 

បច្ចុប្របន្នន្រះ ១៦% ន្រអ្នកជំងឺដ្រលមានជំងឺឬរបួស ស្វ្រងរកការថ្រទាំដំបូងនៅក្នុងវិស័យាធរណៈ រីឯ ៤៣% ស្វ្រងរក

ការថ្រទាំសម្រ្រប់បញ្ហ្រសុខភាពចុងក្រ្រយរបស់ពួកគ្រជាមួយអ្នកផ្តល់ស្រវាឯកជន (៧). អ្នកជំងឺៅជួបអ្នកផ្តល់ស្រវា 

ឯកជន និងគ្លីនិកឯកជនភាគច្រើនគឺដើម្របីព្រយោបាលជំងឺ រីឯសកម្មភាពបងា្ក្ររនានាដូចជា ការផ្តល់ថ្ន្រំបងា្ក្ររ ការធ្វើត្រស្តជំងឺ 

រប្រង និងការបងា្ក្ររម្ររោគនិងទប់ា្ក្រត់អ្រដស៍/ជំងឺអ្រដស៍ គឺជាការងាររបស់វិស័យាធរណៈ។ អ្នកជំងឺដ្រលមានជីវភាព

ធូរធច្រើនត្រប្រើប្រ្រស់ព្រទ្រយឯកជន រីឯអ្នកក្រច្រើនត្រប្រើស្រវាព្រទ្រយក្នុងវិស័យក្រ្រប្រព័ន្ធ។ វិស័យឯកជន និងព្រទ្រយក្រ្រ 

ប្រព័ន្ធ មានប្រមាណ ៦១% និង ២៦% ន្រការផ្តល់ស្រវាទាំងអស់។ រដ្ឋ្រភិបាលបានាប់ផ្តើមពង្រឹងការគោរពតាមអាជា្ញ្រ

ប័ណ្ណផ្តល់ស្រវា ខណៈព្រលជាមួយគា្ន្រនោះ អនុម័តច្របាប់មួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជា្ជ្រជីវៈសុខាភិបាល។ ការដឹក 

នាំវិស័យសុខាភិបាលទាំងមូល រួមទាំងស្រវាសុខភាពឯកជនផង និងស្រវាដ្រលបំព្រញតម្រូវការរបស់អ្នកក្រ មានារៈ

សំខាន់បំផុតចំពោះយុទ្ធាស្ត្រនិងផ្រនការសុខាភិបាលក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនា្ន្រំខាងមុខ។ 

បន្ថ្រមពីលើតម្រូវការឱ្រយមានការត្រួសតពិនិត្រយនិងគ្រប់គ្រងកាន់ត្រខា្ល្រំង នៅមានកតា្ត្រប្រឈមមួយចំនួនដូចជា តម្រូវការ

ាំបាច់ដ្រលត្រូវក្រលម្អសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពន្រស្រវាសុខភាពនៅក្នុងវិស័យាធរណៈ និងឯកជន ក៏ដូចជាដោះ

ស្រ្រយបញ្ហ្រវិសមធម៌សុខភាពដ្រលនៅស្រសសល់ - ទាំងនៅតាមទីតាំងភូមិាស្ត្រ និងក្នុងចំណោមក្រុមដ្រលមាន

ា្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផ្រស្រងៗ។ ការវាយតម្ល្រទូទាំងប្រទ្រសលើគុណភាពន្រការថ្រទាំនៅមូលដ្ឋ្រនសុខាភិបាល 

ត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងា្ន្រំ២០១៥។ ការវាយតម្ល្រន្រះបានជួយផ្តល់ព័ត៌មានសម្រ្រប់ការពិភាក្រសាគោលនយោបាយ និងផ្ត្រត

ការយល់ចិត្តទុកដក់លើារៈសំខាន់កាន់ត្រច្រើនឡើងន្រសុវត្ថិភាព និងគុណភាពន្រការថ្រទាំសុខភាព ដោយផ្ត្រតលើ 

ច្រលចូលនានា ជាពិស្រស តាមរយៈការវិនិយោគរយៈព្រលវ្រងនៅក្នងុធនធនមនុស្រសសម្រ្រប់សុខភាព ដើម្របីលើកកម្ពស់

សមត្ថភាពជំនាញរបស់ពួកគ្រ។ វិធនការខាងផ្ន្រកផ្តល់ស្រវា និងយន្តការហិរញ្ញប្របទានផ្អ្រកលើគុណផល ដូចជាទីភា្ន្រក់

ងារប្រតិបត្តិការពិស្រស ផ្តល់ឱកាសដើម្របីពង្រឹងការផ្តល់ស្រវាបន្ថ្រមទៀត។ 

ថវិកាជាតិសម្រ្រប់សុខភាពបានកើនឡើងស្ទើរត្រទ្វ្រដងក្នុងរយៈព្រលប្រ្រំា្ន្រំចុងក្រ្រយ ហើយមានវឌ្រឍនភាពគួរឱ្រយ 

កត់សមា្គ្រល់នៅក្នងុការផ្តល់ការការពរពីហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថសុម្រ្រប់អ្នកក្រ តាមរយៈវិធនការនានាដូចជាមូលនិធិសមធម៌

សុខភាព (HEFs) និងគម្រ្រងប័ណ្ណសុខភាព ដោយក្នងុនោះមូលនិធិសមធម៌សុខភាពគ្របដណ្តប់គ្រប់មណ្ឌលសុខភាព

ទាំងអស់ក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរួមគា្ន្រដោយក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង 

ាមី បានធ្វើឱ្រយមានការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិមួយសម្រ្រប់សន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងា្ន្រំ២០១៥ រួមទាំង 

ការគាំពរសុខភាពសង្គម និងការធនារា៉្រប់រងសុខភាព។ មានការពិភាក្រសាគា្ន្រជាបន្តអំពីចក្ខុវិស័យរយៈព្រលវ្រងន្រការ 

បង្កើតប្រព័ន្ធសន្តិសុខជាតិទូលំទូលាយមួយ។ នៅក្នុងដំណើរការន្រះ ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ ជា

ពិស្រសនៅក្នុងការពង្រឹងការគាំពរសុខភាពសង្គម មិនត្រឹមត្រសម្រ្រប់អ្នកក្រប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ក៏ប៉ុន្ត្រសម្រ្រប់ក្រុមប្រជាជន  

ងាយរងគ្រ្រះផ្រស្រងទៀតផងដ្ររ។ 

ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី ការចំណាយពីហៅបៅ៉្រអ្នកជំងឺផ្ទ្រល់នៅត្រមានចំនួនជាង ៦២%ន្រការចំណាយលើសុខភាព 

សរុបដដ្រល (៨)។ ដោយារ ផយស៣ កំណត់ពីទិសដៅឆ្ព្រះៅរកគោលដៅន្រការគ្របដណ្តប់សុខភាពសកល 

(UHC) មានឱកាសដើម្របីកាត់បន្ថយបន្ទុកដ៏ខ្ពស់ន្រការចំណាយលើសុខភាពពីហៅបៅ៉្រផ្ទ្រល់ដោយគ្រួសារ ដោយបង្កើន 

២.៣ ប្រព័ន្ធថ្រទាំសុខភាព និងអភិ បាលកិច្ច
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កម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក

យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

ហិរញ្ញប្របទានក្នុងស្រុក ជាពិស្រសម្រ្រប់ការថ្រទាំសុខភាពបឋម និងស្រវាបងា្ក្ររ ក៏ដូចជាផ្តល់ការយកចិត្តទុកដក់កាន់ត្រ

ច្រើនៅលើប្រព័ន្ធគាំពរសុខភាពសង្គម រួមទាំងវិស័យក្រ្រប្រព័ន្ធសម្រ្រប់អ្នកដ្រលមិនក្រ។ 

បន្ថ្រមពីលើន្រះ ជាមួយនឹងគម្រ្រងាកល្របងវិមជ្រឈការនិងវិសហមជ្រឈការ (D&D) ដ្រលកំពុងបន្តជាផ្ន្រកដ៏សំខាន ់

មួយន្រកំណ្រទម្រង់គោលនយោបាយាធរណៈនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា គ្ររំពឹងថ D&D នឹងបង្កើនប្រតិភូកម្មមុខងារដ្ឋ

បាល និងធនធនកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀតពីថ្ន្រក់ជាតិដល់ថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ក៏ដូចជាលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផ្ន្រករដ្ឋបាលនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ។ D&D ក៏មានសកា្ត្រនុពលដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រព័ន្ធកាន់ត្រមានគណន្រយ្រយភាព និងឆ្លើយតបៅនឹងតម្រវូការសហគមន៍

មូលដ្ឋ្រនច្រើនថ្រមទៀត។ 

ក្នងុរយៈព្រលមួយទសវត្រសរ៍កន្លងមកន្រះ កម្ពជុាទទួលបាននូវការគំាទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថយ៉ុ្រងច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិ  

រួមទំាងការគំាទ្រសម្រ្រប់វិស័យសុខាភិបាលផងដ្ររ។ ដូចបងា្ហ្រញនៅក្នងុរូបភាពទី ៤ ស្រ្រប់ ថវិកាពីមា្ច្រស់ជំនួយដ្រលបាន

បា៉្រន់ា្ម្រន បានកើនឡើងដល់ប្រមាណ ១៨៩លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក (១៨% ន្រការចំណាយលើសុខភាពសរុប) នៅក្នុង 

ា្ន្រំ២០១៤ ដ្រលជិតស្មើៅនឹងចំនួនថវិការបស់រដ្ឋ្រភិបាល – ហើយចំនួនដ្រលនៅសល់គឺបានមកពីការចំណាយពីហៅ

បៅ៉្រផ្ទ្រល់។ ការចំណាយលើសុខភាពជាចំណ្រកមួយន្រ ផសស គឺ ១,៥% ក្នុងា្ន្រំ២០១៣ ដ្រលទាបជាងការចំណាយ

នៅក្នុងប្រទ្រសដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលទាបនិងមធ្រយមភាគច្រើនក្នុងតំបន់។ ការពឹងផ្អ្រកយ៉្រងខា្ល្រំងលើថវិការបស់មា្ច្រស់ 

ជំនួយ និងការចំណាយទាបពីថវិកា រដ្ឋ្រភិបាលលើសុខភាព ប្រសិនបើទំនោរន្រះនៅត្របន្តនោះ នឹងបង្កហានិភ័យនិង 

កតា្ត្រប្រឈមបន្ថ្រមទៀតដល់វិស័យសុខាភិបាល ទាក់ទងៅនឹងការប្រកខ្ញ្រកដ្រលអាចមាន និងនិរន្តរភាព។ បញ្ហ្រន្រ 

ហិរញ្ញប្របទានប្រកបដោយនិរន្តរភាព ក៏ពក់ព័ន្ធផងដ្ររៅនឹងកម្មវិធីជំងឺនានា ដូចជា ម្ររោគអ្រដស៍ រប្រង និងគ្រុនាញ់ 

ដ្រលត្រូវបានផ្តល់ថវិកាភាគច្រើនដោយគំនិតផ្ត្លចផ្តើមផ្ន្រកសុខភាពសកល ដូចជា មូលនិធិសកលដើម្របីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ

អ្រដស៍ រប្រង និងគ្រុនាញ់។ បច្ចុប្របន្នន្រះ មូលនិធិសកល ហា្គ្រវី (Gavi) និងមូលនិធិប៊ីលនិងម្រលីនដ ហ្ក្រត (Bill & 

Melinda Gates Foundation) មានប្រមាណមួយភាគបួនន្រថវិកាមា្ច្រស់ជំនួយសរុប។ ការធ្ល្រក់ចុះនូវថវិកានឹងមានផលប៉ះពល់

យ៉្រងខា្ល្រំងមកលើនិរន្តរភាព និងកម្មវិធីជាច្រើន។ 

រូបភាពទី ៤. ការចំណាយលើសុខភាពជាតិនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ប្រងច្រកតាមប្រភព (២០១៤)

62%
(US$658.5)

20%
(US$210)

18%
(US$188.7)

រ���ភិ�ល

���ស់ជំនួយ និងអង��រ

មិន��នរ���ភិ�ល

�រចំ�យពី�������ល់

ប្រភព៖   Ministry of Health, Kingdom of Cambodia. Estimating Health Expenditure in Cambodia: National Health Accounts 

Report (2012–2014 Data) (2015).

២.៤ ជំនួយអភិវឌ្រឍន៍ និងសា្ថ្រនភាពភាពជាដ្រគូ
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២. ា្ថ្រនភាពសុខភាព និងការអភិវឌ្រឍន៍

ភាពជាដ្រគូវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា មានលក្ខណៈា៊្រំញ៉្រំ និងមានថមពលដោយក្នុងនោះមាន

ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍យ៉្រងតិចប្រមាណ ៣០ នៅក្នុងវិស័យ និងជាង ១៦០ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល។ យ ន្តការរបស់កម្ពុជា 

សម្រ្រប់ការសម្របសម្រួសលជំនួយបានបន្តពង្រីក និងពង្រឹង។ 

ក្រមុការងារបច្ច្រកទ្រសសុខាភិបាល (TWG-H) មានដំណើរការប្រព្រតឹ្តៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយមានតំណាង 

មកពីរដ្ឋ្រភិបាល ទីភា្ន្រក់ងារពហុភាគីនិងទ្វ្រភាគី និងអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល មានតួនាទីសម្រួសលដល់ការច្រករំល្រក 

ព័ត៌មាន និងការពិភាក្រសានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល។ បណា្ត្រញ TWG-H រួមមានអនុក្រុមការងារទទួលបន្ទុកជំងឺផ្រស្រងៗ 

និងកម្មវិធីសុខភាពាធរណៈ ក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រសថ្ន្រក់ខ្រត្ត។ 

កម្ពុជាមានទីភា្ន្រក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន ២៣ ដ្រលបង្កើតជាក្រុមប្រាំប្រទ្រសន្រអង្គការសហប្រជាជាតិ 

 ក្រ្រមការសម្របសម្រួសលពីមន្ត្រីសម្របសម្រួសលប្រាំប្រទ្រសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ អង្គការសុខភាពពិលោក 

គឺជាទីភា្ន្រក់ងារដ៏ធំបំផុតមួយ និងដើរតួនាទីនាំមុខគ្រនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល។ ស្របតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងកំណ្រ 

ទម្រង់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទីភា្ន្រក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់កំពុងត្រធ្វើការដើម្របីសម្របសម្រួសល 

កាន់ត្រប្រសើរនូវការគាំទ្ររបស់ពួកគ្រតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌជំនួយអភិវឌ្រឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ២០១៦-២០១៨  

(UNDAF) (៩)។
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៣.  ារផ្រសារភា្ជ្រប់ជាមួយគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ 
ប្រកបដោយចីរភាព និងផ្រនារយុទ្ធសាស្ត្រ  
សុខាភិបាលជាតិ

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបោយចីរភាព�(SDGs)�រួមមាន�១៧�គោលដៅ�ដ្លមាន�១៦៩ចំណុចដៅ�ដ្លតូ្វសម្្ច

ឱ្យានត្ឹមឆ្ន្ំ២០៣០�(១០)។ SDGs ត្រូវបានរៀបចំឡើងបនា្ទ្រប់ពី MDGs ដ្រលបានដក់ច្រញនូវគោលដៅដើម្របីសម្រ្រច

ឱ្រយបានត្រឹមា្ន្រំ២០១៥។ SDGs ត្រូវបានបង្កើតឡើងជុំវិញចក្ខុវិស័យប្រកបដោយមហិច្ឆិតា ដើម្របីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ និងក្រ 

លម្អសុខភាព ការអប់រំ សន្តិសុខស្របៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ គោលដៅទាំងន្រះរួមបញ្ចូលគោលដៅផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម 

និងបរិា្ថ្រន ដោយជំរុញឱ្រយសង្គមកាន់ត្រមានសន្តិភាពនិងប្រកបដោយបរិយប័ន្ន។ មធ្រយោបាយន្រការអនុវត្តត្រូវបាន 

កំណត់នៅក្នុង SDGs ដោយឆ្លុះបញ្ច្រំងពីអភិក្រមរួមបញ្ចូល និងទទួលា្គ្រល់ការទំនងទំនងគា្ន្ររវាងគោលដៅទាំងន្រះ។ 

គោលដៅទី ៣ - ធនាជីវិតប្រកបដោយផសុកភាព និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសម្រ្រប់មនុស្រសគ្រប់វ័យទាំងអស់ - 

ផ្ត្រតលើសុខភាព ដ្រលមានចំណ៊ចដៅ ៣.៨ ស្តីពី UHC ជាគោលដៅចម្របងមួយសម្រ្រប់វិស័យសុខាភិបាល។ ខណៈ 

ព្រលដ្រល SDGs ទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងនិងផ្តល់លទ្ធផលដល់គា្ន្រៅវិញៅមក គោលដៅទាក់ទងនឹងភាពក្រីក្រ 

ភាព អត់ឃ្ល្រន/សន្តិសុខស្របៀង/អាហារូបត្ថម្ភ វិសមភាពយ្រនឌ័រ ទឹក អនាម័យ និងការប្រ្រប្រួសលអាកាសធតុ មានភាព  

ពក់ព័ន្ធជាពិស្រសៅនឹងវិស័យសុខាភិបាល។ ក្នុងន័យន្រះ ការធ្វើការលើវិស័យនានា ក៏ដូចជា នៅក្នុងការសហការជា

មួយភាគីពក់ព័ន្ធ រួមទំាងសមាជិកមិនម្រនរដ្ឋភាគី សហគមន៍ និងដ្រគូដទ្រទៀត នឹងមានារៈសំខាន់បំផុតដើម្របីសម្រ្រច

បាននូវ SDGs ។ 

ផ្នការយុទ្ធសសស្តសុ្ាភិាលទីបី�២០១៦-២០២០�(ផយស�៣)�របស់ក្សួងសុាភិាល�(១១)�ដ្លានដក់

ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅឯសន្និាតសុាភិាលជាតិក្នុងខ្មីន�ឆ្ន្ំ២០១៦�គឺជាសក្ខីភាពមួយន្ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរបស់រដ្ឋ្ភិ

ាល�ក្នងុការជំរុញវឌ្ឍនភាពបន្ថម្ទៀតឆ្ពះ្រៅរកគោលដៅន្ UHC។ ផយស ៣ ត្រវូបានរៀបចំឡើងដោយផ្អ្រកលើ

ផ្រនការយុទ្ធាស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ (NSDP) (១២) ដ្រលបានផ្តល់មូលដ្ឋ្រនគ្រឹះសម្រ្រប់ការវិនិយោគ

ៅលើផ្ន្រកសុខភាព ជាមធ្រយោបាយមួយដើម្របីអភិវឌ្រឍធនធនមនុស្រស និងកាងកមា្ល្រំងការងារប្រកបដោយផលិតភាព 

មួយសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រស។ ផយស ៣ ក៏ឆ្លុះបញ្ច្រំងផងដ្ររពីចក្ខុវិស័យ គោលដៅ និង 

ចំណ៊ចដៅន្រ SDGs។ 

គោលដៅគោលនយោបាយចម្របងន្រ ផយស ៣ គឺ "លទ្ធផលសុខភាពរបស់ប្រជាជនកាន់ត្រប្រសើរ ដោយបង្កើនការ
គាំពរហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងការទទួលបានស្រវាថ្រទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាព"។ ផយស ៣ ត្រូបានគាំទ្រ

ដោយគោលបំណងអភិវឌ្រឍន៍សុខភាពចំនួនបួន គោលដៅជាយុទ្ធាស្ត្រប្រទាក់ក្រាចំនួនប្រ្រំពីរ និងអន្តរាគមន៍ជា 

យុទ្ធាស្ត្រចំនួនប្រ្រំ ក្រ្រមគោលដៅជាយុទ្ធាស្ត្រនីមួយៗ (សូមមើលរូបភាពទី ៥)។
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៣. ការផ្រសារភា្ជ្រប់ជាមួយគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងផ្រនការយុទ្ធាស្ត្រសុខាភិបាលជាតិ  

គោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍សុខភាពាំងបួន�គឺ៖�

គោលបំណងទី១.  កាត់បន្ថយអត្រ្រមរណភាពមាតា ទារក និងកុមារ ក៏ដូចជាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុង 

ចំណោមស្ត្រីនិងកុមារ។

គោលបំណងទី២. កាត់បន្ថយអត្រ្រមានជំងឺ និងអត្រ្រា្ល្រប់ដ្រលបង្កដោយជំងឺឆ្លង។

គោលបំណងទី៣.  កាត់បន្ថយអត្រ្រមានជំងឺ និងអត្រ្រា្ល្រប់ដ្រលបង្កដោយជំងឺមិនឆ្លង និងបញ្ហ្រសុខភាព 

ាធរណៈដទ្រទៀត។

គោលបំណងទី៤.  បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាន និងការប្រើប្រ្រស់ស្រវាសុខភាពដ្រលមានតម្ល្រសមរម្រយ 

ដោយ កាត់បន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ។ 

រូបភាពទី ៥. គោលបំណង និងយុទ្ធាស្ត្រន្រ ផយស ៣ 

 
 

�លបំណង
�លន��យ

�លបំណង
�រអភិវឌ�����កសុខ�ព

�លបំណងយុទ�����

យុទ����� (បទអន��គមន៍យុទ�����)

ប្រភព៖   ក្រសួងសុខាភិបាល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ផ្រនការយុទ្ធាស្ត្រសុខាភិបាលទីបី (ផយស ៣)  

២០១៦-២០២០ (២០១៦)

ផ្ន្រកជាគន្លឹះដ្រលត្រូវផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់ន្រ ផយស៣ គឺដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវសមភាពក្នុងការទទួលបាន

ស្រវា និងហិរញ្ញប្របទាន ក៏ដូចជាគុណភាពន្រការថ្រទាំ។ កិច្ចការដ្រលមិនទាន់បានបញ្ចប់ពី MDGs ត្រូវបានដោះស្រ្រយ

ជាចម្របងក្រ្រមគោលបំណងអភិវឌ្រឍន៍សុខភាពទី១ និងទី២ - សុខភាពបន្តពូជ មាតា ទារក និងកុមារ (RMNCH) 

អាហារូបត្ថម្ភ ក៏ដូចជា ជំងឺឆ្លង រួមទាំងម្ររោគអ្រដស៍/ជំងឺអ្រដស៍ ជំងឺរប្រង គ្រុនាញ់ និងជំងឺត្រូពិកដ្រលគ្រមិនយកចិត្ត

ទុកដក់ផ្រស្រងទៀត    (ជំងឺដ្រលគ្រមិនបានាប់អារម្មណ៌ក្នុងតំបន់ត្រូពិច - neglected tropical diseases) រីឯគោលបំណង 

អភិវឌ្រឍន៍សុខភាពទី៣ និងទី៤ មានគោលបំណងដោះស្រ្រយផ្ន្រកថ្មីៗក្រ្រម SDGs រួមទាំងជំងឺមិនឆ្លង (NCDs) 

ជំងឺដ្រលកើតឡើងថ្មីៗ និងជំងឺដ្រលឡើងវិញ សុខភាពបរិា្ថ្រន និង UHC។ ក្របខ័ណ្ឌត្រួសតពិនិត្រយតាមដន និង 

វាយតម្ល្រន្រ ផយស៣ ន្រះ ពក់ព័ន្ធៅនឹងការត្រួសតពិនិត្រយតាមដនសូចនាករស្នូលដ្រលបានកំណត់ចំនួន ៧៥។ 

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រ និងលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដូចដ្រលបានកំណត់នៅក្នុង CCS 

ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយផ្អ្រកលើគោលបំណង និងយុទ្ធាស្ត្ររបស់ ផយស៣។ ដូច្ន្រះ ការងាររបស់អង្គការសុខភាព 

ពិភពលោក ក្រ្រមអាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រទាំងបួនរបស់ខ្ល្លន នឹងរួមចំណ្រកដល់ផលប៉ះពល់ថ្ន្រក់ជាតិលើៅអត្រ្រ 
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យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

មានជំងឺ មរណភាព សមធម៌ គុណភាពន្រការថ្រទាំ និងការគាំពរសុខភាពសង្គម។ វាក៏នឹងរួមចំណ្រកផងដ្ររដល់ 

ចំណ៊ចដៅ SDG ទាំងសម្រ្រប់ SDG 3 ដ្រលផ្ត្រតជាក់លាក់លើសុខភាព និង SDGs ដ្រលទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្រស្រងទៀត 

ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រសុខភាពាធរណៈ។ 

រូបភាពទី ៦ បងា្ហ្រញពីទំនាក់ទំនងរវាង SDGs ផយស៣ និងអាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក

នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា សម្រ្រប់រយៈព្រលប្រ្រំា្ន្រំបនា្ទ្រប់។

រូបភាពទី ៦. ទំនាក់ទំនងន្រអាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រនៅក្នុង CCS ជាមួយ SDGs និងគោលបំណង ផយស៣ 
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3. LINKAGE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND THE NATIONAL HEALTH STRATEGIC PLAN

Development of the strategic agenda

The strategic agenda for WHO cooperation in Cambodia between 2016 and 2020 takes 
into account the global and national health agenda. Considerations include WHO’s 
comparative advantages and Cambodia’s commitments as a WHO Member State, as 
detailed resolutions of the World Health Assembly and the WHO Regional Committee 
for the Western Pacific.

The strategic priorities focus on the areas that are important to the country and that 
WHO can influence to achieve better health outcomes and impact. This will result 
in greater impact on high priority issues and mitigate the risk of spreading limited 
resources to lower priority areas.

Vision, mission, values of WHO in Cambodia

The vision, mission and values of WHO in Cambodia are reconfirmed in this renewed 
CCS and the following four strategic priorities are identified for WHO to focus on over 
the next five years.

CCS Vision:  Attainment by all Cambodian people of the highest possible level  
  of health. 

CCS Mission:  Provide leadership to support the Government and people of  
  Cambodia in response to their health needs. 

៤.  របៀបវារៈជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រ្រប់ 
សហប្រតិបត្តិាររបស់អង្គការសុខភាព 
ពិភពលោក នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

៤.១ ារបង្កើតរបៀបវារៈជាយុទ្ធសាស្ត្រ
របៀបវារៈជាយុទ្ធាស្ត្រសម្រ្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ WHO នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ពីា្ន្រំ២០១៦ ដល់ ២០២០ 

ពិារណាៅលើរបៀបវារៈសុខភាពសកល និងថ្ន្រក់ជាតិ។ កតា្ត្រដ្រលត្រូវបានពិារណាទាំងនោះ រួមមាន គុណ 

ប្រយោជន៍ប្រៀបធៀបរបស់ WHO និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់កម្ពុជា ក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិករបស់ WHO ដូចដ្រលបានបញ្ជ្រក់

នៅក្នុងស្រចក្តីសម្រ្រចរបស់សន្និបាតសុខភាពសកល និងគណៈកមា្ម្រធិការថ្ន្រក់តំបន់របស់ WHO ប្រាំតំបន់បា៉្រសុីហ្វិក 

ខាងលិច។

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្រ្តផ្ត្រតលើផ្ន្រកនានាដ្រលមានារៈសំខាន់ចំពោះប្រទ្រស ហើយដ្រល WHO អាចមានឥទ្ធពិល 

លើការសម្រ្រចបានលទ្ធផលនិងផលប៉ះពល់ផ្ន្រកសុខភាពកាន់ត្រប្រសើរ។ អាទិភាពន្រះនឹងមានឥទ្ធិពលកាន់ត្រខា្ល្រំង

ៅលើបញ្ហ្រអាទិភាពខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រការពង្រ្រយធនធនមានកំណត់ៅកាន់ផ្ន្រកដ្រលមានអាទិភាព

ទាបជាង។ 

៤.២ ចក្ខវិុស័យ ប្រសកកម្ម គុណតម្ល្ររបស់ WHO នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា
ចក្ខុវិស័យ ប្រសកកម្ម និងគុណតម្ល្ររបស់ WHO នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ត្រូវបានបញ្ជ្រក់ឡើងវិញនៅក្នុង CCS ថ្មីន្រះ 

ហើយអាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រចំនួនបួនខាងក្រ្រមន្រះ ត្រូវបានដក់ច្រញសម្រ្រប់ WHO ដ្រលត្រូវផ្ត្រតការយកចិត្តទុក  

ដក់ក្នុងរយៈព្រលប្រ្រំា្ន្រំបនា្ទ្រប់។

ចក្ខុវិស័យ CCS៖ ប្រជាជនកម្ពុជាទំាងអស់ទទួលបានសុខភាពក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

ប្រសកកម្ម CCS៖  ផ្តល់ការដឹកនាំដើម្របីគាំទ្រដល់រដ្ឋ្រភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ 

សុខភាពរបស់ពួកគ្រ។
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យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

គុណតម្ល្រ CCS៖  គុណតម្ល្រ និងគោលការណ៍ដ្រលនឹងបន្តណ្រនាំដល់ការងាររបស់ WHO ត្រូវបានបញ្ជ្រក់នៅ 

ក្នុងបុព្វកថន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ WHO ។ 

សុខភាពគឺជា៖

 § ា្ថ្រនភាពន្រសុខុមាលភាពផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងសង្គមព្រញល្រញ មិនត្រឹមត្រភាពគា្ម្រនជំងឺ ឬភាពទ្រុឌទ្រ្រម 

នោះទ្រ

 § សិទ្ធិជាមូលដ្ឋ្រនរបស់មនុស្រសជាតិគ្រប់រូប គ្រប់ទីកន្ល្រង និង

 § សំខាន់បំផុតចំពោះសន្តិភាព និងសន្តិសុខ។ 

ដើម្របីតម្រូវតាមអាទិភាពជាតិរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដូចដ្រលបានដក់ច្រញនៅក្នុង ផយស៣ និងគាំទ្រល្អបំផុត 

ដល់ ការអនុវត្ត ផ្រនការន្រះ នៅក្នុង បរិបទ SDGs, WHO និងរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រចំនួន

បួននៅក្នុងយុទ្ធាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា–WHO ២០១៦-២០២០។

៤.៣ អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រទី១៖ ផ្តល់ការដឹកនាំសម្រ្រប់កម្មវិធីសុខភាពាធរណៈជាអាទិភាព។

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រទី២៖  ជំរុញការគ្រប់ដណ្តប់សុខភាពសកល

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រទី៣៖ ពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រ្រប់សន្តិសុខសុខភាព

អាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រទី៤៖ ចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យ និងលើកកម្ពស់ភាពជាដ្រគូ

កម្មវិធីនានាត្រូវបានរៀបរាប់ក្រ្រមអាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រនីមួយៗ។ កម្មវិធីទាំងន្រះ មានបញ្ជ្រក់ពីលទ្ធផលរំពឹងទុក 

របស់ WHO នៅក្នុងការរួមចំណ្រកដល់លទ្ធផលរបស់ប្រទ្រស – ទាំងការរួមចំណ្រករបស់ WHO ចំពោះការសម្រ្រចបាន 

ចំណ៊ចដៅ ផយស៣ ឬគោលដៅថ្ន្រក់ជាតិផ្រស្រងទៀតត្រឹមា្ន្រំ២០២០។ លទ្ធផលរបស់ WHO និងចំណ៊ចដៅក្នុងទាំងន្រះ 

ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយពិគ្រ្រះយោបល់យ៉្រងល្អិតល្អន់ជាមួយសមភាគីរដ្ឋ្រភិបាល។ 
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៤. របៀបវារៈជាយុទ្ធាស្ត្រសម្រ្រប់សហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រទី ១.
ផ្តល់ារដឹកនាំសម្រ្រប់កម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈជាអាទិភាព

កម្មវិធីារងារទី ១.១ ដោះស្រ្រយកត្ត្រប្រឈមន្រជំងឺឆ្លង

ប្រទ្រសកម្ពជុាសម្រ្រចបានជោគជ័យយ៉្រងច្រើននៅក្នងុជំងឺធំៗទំាងបី (រប្រង ម្ររោគអ្រដស៍ និងគ្រនុាញ់) និងជំងឺ

ដ្រលអាចបងា្ក្ររបានដោយថ្ន្រំបងា្ក្ររ ទោះបីជាជំងឺទាំងន្រះនៅត្របង្កជាកតា្ត្រប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការបងា្ក្ររ ការថ្រទាំ 

ការទប់ា្ក្រត់ និង ការ លុបបំបាត់ក្តី។ 

  ការបញ្ចប់ការរីកាលដលជំងឺរប្ង� - ដើម្របីកាត់បន្ថយអត្រ្រអាំងសីុដង់ជំងឺរប្រងត្រឹមា្ន្រំ២០២០ (ប្រៀបធៀបនឹង 

២០១៥) WHO នឹង៖

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្របីអនុវត្តការស្វ្រងរកករណីសកម្មភាពប្រាំា្ន្រំ ដោយប្រើមន្ទីរពិិសធន៍ចល័ត  

សម្រ្រប់ជាង ២០%ន្រប្រជាជនជារៀងរាល់ា្ន្រំ។ 

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសដើម្របីពង្រឹងការស្វ្រងរកករណីជាបន្ត ដោយប្រើយន្តការដឹកជញ្ជូនសហគមន៍សម្រ្រប់ជាង 

៥០%ន្រប្រជាជនជារៀងរាល់ា្ន្រំ និង

 § ផ្តល់ការណ្រនាំផ្ន្រកគោលនយោបាយសម្រ្រប់ការព្រយោបាលការឆ្លងជំងឺរប្រងដោយសម្ងំ សម្រ្រប់ជាង ៥០% 

ន្រអ្នកទើបឆ្លងម្ររោគអ្រដស៍ថ្មី និងជាង ៥០%ន្រកុមារអាយុក្រ្រម៥ា្ន្រំដ្រលមានជំងឺរប្រងក្នុងមួយា្ន្រំ បន្ថ្រមពី

លើការពង្រីកការព្រយោបាលជំងឺរប្រងសម្ងំ (LTBI) ដល់ក្រុមប្រឈមុខខ្ពស់ផ្រស្រងទៀត ដើម្របីបញ្ចប់ជំងឺរប្រងត្រឹម 

ា្ន្រំ២០៣០-២០៣៥។ 

ប្រទ្រសកម្ពុជាសម្រ្រចបានចំណ៊ចដៅ MDG ក្នុងការកាត់បន្ថយប្រ្រវា៉្រឡង់និងអត្រ្រករណីមរណភាពជំងឺរប្រងបាន 

ពក់កណា្ត្រល។ ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី កម្ពុជានៅត្រមានអត្រ្រប្រ្រវា៉្រឡង់និងអត្រ្រមរណភាពជំងឺរប្រងខ្ពស់ខា្ល្រំងដដ្ររ - 

ពោលគឺ ៦៦៨ សម្រ្រប់ប្រ្រវា៉្រឡង់ និង ៥៨ សម្រ្រប់ការា្ល្រប់ក្នុង ១០០.០០០នាក់ ក្នុងា្ន្រំ២០១៤។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ 

ភាពា៊្រំនឹងឱសថច្រើនមុខនៅត្រកើនឡើង ផ្អ្រកលើតួល្រខពីការតាមដនតាមធម្មតាជាប្រាំ។ គោលដៅអភិវឌ្រឍន ៍

ប្រកបដោយចីរភាព SDG 3.3 កំណត់ពីគោលដៅបញ្ចប់ការរីករាលដលជំងឺរប្រងត្រឹមា្ន្រំ២០៣០។ យុទ្ធាស្ត្របញ្ចប ់

ជំងឺរប្រងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានកំណត់ចំណ៊ចដៅកាលពីមុនត្រឹមា្ន្រំ២០៣៥។ ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី 

កម្ពជុាមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រ្រន់ ឬគោលនយោបាយខា្ល្រងំកា្ល្រដើម្របីបញ្ចប់ជំងឺរប្រងនៅឡើយទ្រ។ ដូច្ន្រះ ទោះបីជាអត្រ្រជោគ

ជ័យន្រការព្រយោបាលត្រូវបានរាយការណ៍ថមានកម្រិតខ្ពស់ក្តី ប្រទ្រសន្រះនៅត្រមានការលំបាកក្នុងការស្វ្រងរកករណ ី

ជំងឺរប្រងដ្រលត្រូវនឹងឱសថ និងករណីា៊្រំនឹងឱសថ។ ការព្រយោបាលជំងឺរប្រងសម្ងំ (LTBI) មិនត្រូវបានគ្រយកចិត្តទុកដក់ 

និងមានកម្រិតទាបក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅជាមួយម្ររោគអ្រដស៍ (PLHIV)។ ប្រទ្រសន្រះត្រូវត្រខិតខំបន្ថ្រមទៀត ប្រសិន

បើចង់បញ្ចប់ការរីករាលដលជំងឺរប្រងត្រឹមា្ន្រំ២០៣០-២០៣៥។ 

  បញ្ចប់ការរីកាលដលម្រោគអ្ដស៍� - ដើម្របីសម្រ្រចបានការត្រៀមលុបបំបាត់ម្ររោគអ្រដស៍ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ WHO 

នឹង៖ 

 § គាំទ្រប្រទ្រសកម្ពុជាដើម្របីពង្រីកយុទ្ធាស្ត្រជំរុញខា្ល្រំងកា្ល្រសមាហរកម្មការគ្រប់គ្រងករណីសកម្ម ដើម្របីក្រលម្អ 

លទ្ធផលសកម្មភាពម្ររោគអ្រដស៍នៅទូទាំងប្រទ្រស ត្រឹមា្ន្រំ២០១៧។

 § គាំទ្រប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដនករណីដ៏រឹងមាំមួយត្រឹមា្ន្រំ២០១៧ និង
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កម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក

យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

 § គាំទ្រប្រទ្រសន្រះដើម្របីអនុវត្ត និងត្រួសតពិនិត្រយតាមដនយុទ្ធាស្ត្រសមស្រប ដើម្របីសម្រ្រចបានចំណ៊ចដៅ 

៩០-៩០-៩០ របស់ UNAIDS ត្រឹមា្ន្រំ២០២០។ 

កម្មវិធីម្ររោគអ្រដស៍ជាតិនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា បានទទួលជោគជ័យយ៉្រងខា្ល្រំងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយប្រ្រវា៉្រឡង់ក្នុង

ចំណោមមនុស្រសព្រញវ័យទូៅ ពី ១,៧% ក្នុងា្ន្រំ១៩៩៨ មកត្រឹម ០,៦% ក្នុងា្ន្រំ២០១៤ និងសម្រ្រចបានចំណ៊ចដៅ 

MDG ដោយក្នុងនោះជាង ៨០% ន្រអ្នករស់នៅជាមួយម្ររោគអ្រដស៍ ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយការព្រយោបាលដោយឱសថ

ប្រាំងវីរុស។ ទោះបីជាមានជោគជ័យយ៉្រងរហ័សក្តី ការស្រ្រវជ្រ្រវរកករណីម្ររោគអ្រដស៍ក្នុងចំណោមប្រជាជនដ្រល 

ប្រឈមមុខខ្ពស់ នៅត្រជាកតា្ត្រប្រឈមមួយ។ ក្រុមគោលដៅសំខាន់ៗ ដូចជាអ្នកធ្វើការក្នុងស្រវាកម្រសាន្ត អ្នកប្រើគ្រឿង 

ញៀន មនុស្រសបំល្រងភ្រទ និងបុរសដ្រលរួមភ្រទជាមួយបុរស នៅត្រជាក្រុមគោលដៅដ្រលត្រូវផ្តល់ជូននូវស្រវាបងា្ក្ររ 

ថ្រទាំ និងព្រយោបាល។ ប្រសិទ្ធភាពតម្ល្រន្រការស្រ្រវជ្រ្រវរកករណីថ្មីក្នុងសហគមន៍ និងយុទ្ធវិធីគ្រប់គ្រងករណីសកម្មភាព 

មិនត្រូវបានវាយតម្ល្រឡើយ។ យុទ្ធវិធីទាំងន្រះ រួមជាមួយការពង្រឹងទំនាក់ទំនងតភា្ជ្រប់គា្ន្រ និងគុណភាពន្រការថ្រទាំ នឹង  

រួមចំណ្រកដល់ការក្រលម្អលទ្ធផលន្រសកម្មភាពម្ររោគអ្រដស៍។ វិមជ្រឈការនិងសមាហរណកម្មបន្ថ្រមទៀតន្រកម្មវិធ ី

ម្ររោគអ្រដស៍ នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទូៅ រួមទាំងការគ្រប់គ្រងម្ររោគអ្រដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមដ្រលកើតឡើងក្នុង

ព្រលជាមួយគា្ន្រ គឺជាកតា្ត្រប្រឈមផ្រស្រងទៀត។ មានសមាសភាគជាារវ័ន្តមួយចំនួនដើម្របីជួយប្រទ្រសន្រះ សម្រ្រចបាន

ចំណ៊ចដៅម្ររោគអ្រដស៍ថ្ន្រក់ជាតិ។ 

 �ការបញ្ចប់ការរីកាលដលជំងឺគ្ុនាញ់ - ដើម្របីសម្រ្រចបានការលុបបំបាត់ បា្ល្រស្មូដ្រយូម ហា្វ្រល់សុីបា៉្ររ៉ូម រួមទាំងភាព 

ា៊្រំ ៅនឹងឱសថច្រើនមុខ ត្រមឹា្ន្រ២ំ០២០ និងការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រនុាញ់គ្រប់ប្រភ្រទទំាងអស់ត្រមឹា្ន្រ២ំ០២៥, WHO 

នឹង៖

 § គាំទ្រប្រទ្រសដើម្របីបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដនអនាញដ្រលត្រូវតាមដនរាល់គ្រប់ករណីទាំងអស់ ផ្អ្រកតាមករណី

សម្រ្រប់ការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនាញ់ ឱ្រយបានត្រឹមា្ន្រំ ២០១៧

 § គំាទ្រដល់ប្រទ្រសដើម្របីដក់ឱ្រយអនុវត្តនូវអន្តរាគមន៍ថ្មីៗ  រួមទំាងការច្រកឱសថឱ្រយល្របជាសមូហភាពឬសហគមន៍ 

និងយុទ្ធាស្ត្រនានាដើម្របីគ្របដណ្តប់លើក្រុមប្រជាជនចំណាកស្រុក និងចល័ត ត្រឹមា្ន្រំ២០១៧ និង

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសដើម្របីលុបបំបាត់ភាពា៊្រំរបស់ម្ររោគគ្រុនាញ់នឹងឱសថច្រើនមុខ ត្រឹមា្ន្រំ២០២៥។ 

កម្ពុជាមានសមត្ថភាពកាត់បន្ថយចំនួនករណីគ្រុនាញ់ដ្រលបានរាយការណ៍ បានចំនួនពក់កណា្ត្រលក្នុងរយៈព្រល

ព្រលប្រមាណមួយទសវត្រសរ៍កន្លងមកន្រះ ពី ១១៣.៨៥៥ ករណី ក្នុងា្ន្រំ២០០៤ មកត្រឹម ៥៦.២៧១ ករណី ក្នុងា្ន្រំ 

២០១៤។ អត្រ្រមរណភាពជំងឺគ្រុនាញ់ជារួម ក៏បានធ្ល្រក់ចុះពី ០,៩៨ ក្នុង ១០០.០០០ ក្នុងា្ន្រំ២០១០ មកត្រឹម ០,១២ 

ក្នុងចំណោម ១០០.០០០ ក្នុងា្ន្រំ២០១៤។ ផ្អ្រកលើជោគជ័យទាំងន្រះ កម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុន

ាញ់ត្រឹមា្ន្រំ២០២៥។ ប៉ុន្ត្រ ការគ្របដណ្តប់ ការតាមដន និងការបម្រើការផ្តល់ស្រវាដល់ក្រុមប្រជាជនសំខាន់ៗដ្រល 

ប៉ះពល់ដោយគ្រុនាញ់ ជួបប្រទះការលំបាកយ៉្រងខា្ល្រំង។ បញ្ហ្រន្រះរឹតត្រធ្ងន់ធ្ងរថ្រមទៀត ដោយារចលនាប្រជាជន 

ឆ្លងដ្រនយ៉្រងច្រើន និងកង្វះខាតការតាមដនឆ្លងដ្រនជាក់ស្ត្រង។ ភាពា៊្រំនឹងឱសថច្រើនមុខ និងអ្នកផ្ទុកម្ររោគដ្រល

គា្ម្រនរោគសញ្ញ្រ ធ្វើឱ្រយបញ្ហ្រន្រះរឹតត្រស្មុគា្ម្រញ។ 

ដើម្របីឆ្លើយតបៅនឹងការករណីជំងឺគ្រុនឈាមដ្រលកំពុងត្រកើនឡើង WHO នឹងគាំទ្រដល់កម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុន

ឈាម ដើម្របីរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពមួយសម្រ្រប់រយៈព្រលប្រ្រំា្ន្រំបនា្ទ្រប់។ WHO នឹងបន្តផ្តល់ការបណ្ត៉ះបណា្ត្រលដល ់

បុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីការព្រយោបាលជំងឺគ្រុនឈាមនៅតាមមូលដ្ឋ្រនសុខាភិបាល និងសហការជាមួយដ្រគូ ដើម្រប ី

កៀងគរ ធនធន។ 
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៤. របៀបវារៈជាយុទ្ធាស្ត្រសម្រ្រប់សហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

  ការសម្្ចាន�និងធាននិរន្តរភាពគោលដៅផ្តល់ថា្ន្ំបង្ក្រ - ដើម្របីសម្រ្រចបាន និងធនានិរន្តរភាពគោលដៅផ្តល់  

ថ្ន្រំបងា្ក្ររត្រឹមា្ន្រំ២០២០, WHO នឹង៖ 

 § គំាទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពជុាដើម្របីសម្រ្រចបានអត្រ្រគ្របដណ្តប់យ៉្រងតិច៩០%នៅគ្រប់ស្រកុប្រតិបត្តទូិទំាងប្រទ្រស 

សម្រ្រប់គ្រប់មុខវា៉្រក់ាំងថដ្រលបានប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងកម្មវិធីជាតិ ផ្តល់ថ្ន្រំបងា្ក្ររត្រឹមា្ន្រំ២០២០។ 

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពុជាដើម្របីបង្កើនភាគរយន្រកុមារអាយុ ១២-២៣ ខ្រ ដ្រលបានទទួលថ្ន្រំបងា្ក្ររជាមូលដ្ឋ្រន

ទាំងអស់ ៅតាមប្រតិទិនន្រកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្ន្រំបងា្ក្ររ ពី២ៅ៣% រៀងរាល់ា្ន្រំ ពី ៧៣% ក្នុងា្ន្រំ២០១៤ ដល់ 

៨៦% ក្នុងា្ន្រំ២០២០ និង

 § គំាទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពជុាដើម្របីសម្រ្រចនិងរក្រសាអោយបាននូវស្តង់ដរការអនុវត្ត្តសុចនករសំរាប់ា្ថ្រនភាពគា្ម្រនជំងឺ

ជំងឺគ្រុនស្វិតជើង (acute flaccid paralysis) កញ្ជ្រឹល និងឈានៅរកការលប់បំបាត់ជម្ងឺស្អូច ត្រឹមា្ន្រំ២០២០។

ប្រទ្រសកម្ពុជារក្រសាបាននូវា្ថ្រនភាពគា្ម្រនជំងឺគ្រុនស្វិតដ្រជើងាប់តាំងពីា្ន្រំ២០០០ហើយប្រទ្រសកម្ពុជាក៏ សម្រ្រច

បានការលុបបំបាត់ជំងឺកញ្ជ្រឹលតាំងពីខ្រមីនា ា្ន្រំ២០១៥ និងលុបបំបាត់ជំងឺត្រតាណូសមាតានិងទារក ក្នុងខ្រមិថុនា 

ា្ន្រំ២០១៥។ ថ្ន្រំបងា្ក្ររថ្មីចំនួនប្រ្រំ ត្រូវបានដក់បញ្ចូលៅក្នុងកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្ន្រំបងា្ក្ររជាប្រាំតាំងពីរយៈព្រល ១៥ា្ន្រំ 

កន្លងម៉្ល្រះ។ ការអង្ក្រតប្រជាាស្ត្រ និងសុខភាពា្ន្រំ២០០៥ និង២០១០ បានបងា្ហ្រញថ ភាគរយន្រកុមារអាយុ ១២ ដល់ 

២៣ ខ្រ ដ្រលទទួលបានថ្ន្រំបងា្ក្ររគ្រប់ចំនួន បានកើនឡើងពី ៦៧% ក្នុងា្ន្រំ២០០៥ ដល់ ៧៩% ក្នុងា្ន្រំ២០១០។ 

ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី ការអង្ក្រតប្រជាាស្ត្រនិងសុខភាព ា្ន្រំ២០១៤ បានបងា្ហ្រញថ អត្រ្រគ្របដណ្តប់កុមារអាយុ ១២ 

ដល់ ២៣ខ្រ ដ្រលបានទទួលថ្ន្រំបងា្ក្ររគ្រប់ចំនួនបានធ្ល្រក់ចុះមកត្រឺម ៧៣%។ ការគ្របដណ្តប់ដូសទីបីន្រ DTP-Hep 

B-Hib គឺ ៨៣,៧% និងដូសទីមួយន្រថ្ន្រំបងា្ក្ររកញ្ជ្រឹល (MCV1) គឺ ៧៨,៦% ដោយក្នុងនោះមានភាពខុសគា្ន្រខា្ល្រំងក្នុង  

ចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមានទ្រព្រយធនផ្រស្រងៗគា្ន្រ។ ប្រព័ន្ធតាមដនស្រ្រវជ្រ្រវជំងឺដ្រលអាចការពរបានដោយវ៉ា្រក់ាំង

មានលក្ខណៈទន់ខ្រសាយ ហើយគុណភាពក៏នៅមានកម្រិតផ្រសងៗគា្ន្រៅតាមបណា្ត្រខ្រត្តនីយមួយ ។ បរិកា្ខ្ររ និងការថ្រទាំ 

ប្រព័ន្ធត្រជាក់ នៅត្រជាបញ្ហ្រប្រឈមចម្របងនៅឡើយ។ 

កម្មវិធីារងារទី ១.២ ដោះស្រ្រយកត្ត្រប្រឈមន្រជំងឺមិនឆ្លង

ដូចប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ជាច្រើនទៀតដ្ររ កម្ពុជាកំពុងត្រប្រឈមនឹងបន្ទុកទ្វ្រដងន្រជំងឺឆ្លង និងជំងឺមិនឆ្លង រួមទាំង 

របួសផ្រស្រងៗ។ 

  ការកសងសមត្ថភាពប្ព័ន្ធសសុាភិាលសម្្ប់ស្្វជ្្វរក� និងគ្ប់គ្ងឱ្យាន់ព្លវ្លានូវជំងឺមិនឆ្លង - 

ដើម្របី បង្កើនដល់ ៣០% ភាគរយន្រមនុស្រសព្រញវ័យអាយុ ៤០ា្ន្រំឡើងៅ ដ្រលមានជំងឺលើសសមា្ព្រធឈាម និងទឹក 

នោមផ្អ្រម ដ្រលកំពុងទទួលការព្រយោបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋ្រនសុខាភិបាលាធរណៈត្រឹមា្ន្រំ២០២០ WHO នឹង៖

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះដើម្របីបង្កើត និងអនុម័តមគ្គុទ្ទ្រសក៍ជាតិផ្អ្រកលើភ័ស្តុតាងសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងជំងឺមិនឆ្លងធំៗ 

តាមរយៈអភិក្រមថ្រទាំបឋម ត្រឹមា្ន្រំ២០១៧

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះដើម្របីបង្កើតឧបករណ៍វាយតម្ល្រ និងត្រួសតពិនិត្រយតាមដនគុណភាពដើម្របីកំណត់ពីប្រសិទ្ធ

ភាព និងការទទួលបានស្រវាថ្រទាំបងា្ក្ររសម្រ្រប់ជំងឺមិនឆ្លង ត្រឹមា្ន្រំ២០១៨ និង

 § គាំទ្ររដ្ឋ្រភិបាល ដើម្របីធនាការផ្តល់ទាន់ព្រលវ្រលានូវឱសថដ្រលមានតម្ល្រសមរម្រយ ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រ្រន់ និង

មានគុណភាពដ្រលត្រូវការសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងជំងឺលើសឈាម និងទឹកនោមផ្អ្រមនៅគ្រប់មណ្ឌលសុខភាព 

ត្រឹមា្ន្រំ២០២០។ 
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កម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក

យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

  ការបង្ក្រ�និងប្យុទ្ធសនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន�- ដើម្របីបង្កើនដល់ ១០% ភាគរយន្រស្ត្រីអាយុ ៣០-៤៩ ា្ន្រំ ដ្រលត្រូវ

បានពិនិត្រយរកជំងឺមហារីកមាត់ស្របូន យ៉្រងតិចមួយដង ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ WHO នឹង៖ 

 § គាំទ្រប្រទ្រសន្រះដើម្របីបង្កើត និងអនុម័តមគ្គុទ្ទ្រសក៏ជាតិសម្រ្រប់ស្រ្រវជ្រ្រវរក ព្រយោបាល និងបញ្ជូនសម្រ្រប់ជំង ឺ

មហារីកមាត់ស្របូន ព្រមទាំងរៀបចំនិងអនុម័តផ្រនការសកម្មភាពជាតិសម្រ្រប់បងា្ក្ររ និងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីក

មាត់ស្របូនត្រឹមា្ន្រំ២០១៦ និង

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីអនុវត្តគម្រ្រងាកល្របងធ្វើបងា្ហ្រញថ្ន្រំបងា្ក្ររមហារីកមាត់ស្របូន (HPV) នៅក្នុង 

ខ្រត្តពីរ ក្នុងា្ន្រំ២០០៧ និងពង្រីកដល់កម្មវិធីថ្ន្រំបងា្ក្ររ HPV ថ្ន្រក់ជាតិ ត្រឹមា្ន្រំ២០២០។ មានតម្រូវការ បនា្ទ្រន់ដើម្របី

បង្កើតមគ្គុទ្ទ្រសក៏គ្រប់គ្រងជំងឺមិនឆ្លងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅគ្រប់កម្រិតថ្ន្រក់ន្រប្រព័ន្ធថ្រទាំសុខភាព។ 

ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី នៅក្នុងា្ន្រំ២០១២ មានត្រ ៦% ប៉ុណោ្ណ្រះ ន្រថវិកាសម្រ្រប់សុខភាពត្រូវបានវិភាជសម្រ្រប់

ស្រវាសុខភាពបងា្ក្ររ រួមទាំងកតា្ត្រហានិភ័យន្រជំងឺមិនឆ្លង (១៣) ផងដ្ររ។ 

បន្ទុកធំបំផុតន្រជំងឺមិនឆ្លង គឺទាក់ទងនឹងជំងឺចំនួនបួន - ជំងឺសរស្រឈាមប្រះដូង ជំងឺទឹកនោមផ្អ្រម ជំងឺមហារីក 

និងជំងឺផ្លូវដង្ហើមរា៊្រំរ៉្រ។ ជំងឺទាំងបួនន្រះគឺជាមូលហ្រតុន្រការា្ល្រប់ប្រមាណជា ៥២%ន្រការា្ល្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទ្រស

កម្ពុជា។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ បុរសជាងពក់កណា្ត្រល និងមួយភាគបីន្រស្ត្រី ដ្រលា្ល្រប់ដោយារជំងឺមិនឆ្លង មានអាយុ 

តិចជាង ៦០ា្ន្រំ។ 

អភិក្រមជាជំហានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO STEPwise Approach) ចំពោះការអង្ក្រតតាមដនក្នុង 

ា្ន្រំ២០១០ បានរកឃើញថ ប្រ្រវា៉្រឡង់ន្រជំងឺទឹកនោមផ្អ្រម និងជំងឺលើសសមា្ព្រធឈាមក្នុងចំណោមមនុស្រសព្រញវ័យ គឺ 

២,៩% និង ១១,២% រៀងគា្ន្រ។ ប៉ុន្ត្រ ជាងពក់កណា្ត្រលន្រអ្នកដ្រលមានជំងឺទាំងន្រះ បានប្រ្រប់ថ ពួកគ្រមិនបានទទួល

ការព្រយោបាលណាមួយឡើយ។ 

ជំងឺមហារីកមាត់ស្របូន គឺជាមូលហ្រតុនំាមុខន្រការា្ល្រប់ដោយារជំងឺមហារីកក្នងុចំណោមស្ត្រនីៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ 

គ្របានបា៉្រន់ា្ម្រនថ ស្ត្រីប្រមាណ ១៥០០នាក់ ត្រូវបានរកឃើញថមានជំងឺមហារីកមាត់ស្របូនថ្មី ហើយស្ត្រីយ៉្រងតិច 

៩០០នាក់ ា្ល្រប់ដោយារជំងឺន្រះជារៀងរាល់ា្ន្រំ (១៤)។ ប៉ុន្ត្រ ការពិនិត្រយស្រ្រវជ្រ្រវរក និងស្រវាព្រយោបាលសម្រ្រប់ជំងឺ 

មហារីកមាត់ស្របូន មិនត្រូវបានគ្រយកចិត្តទុកដក់។ 

 �ការបន្ថយកតា្ត្ហានិភ័យន្ជំងឺមិនឆ្លង - ដើម្របីត្រួសតពិនិត្រយតាមដន និងសម្រ្រចបានចំណ៊ចដៅសកលនិងជាតិ 

សម្រ្រប់ការកាត់បន្ថយកតា្ត្រហានិភ័យជំងឺមិនឆ្លងត្រឹា្ន្រំ២០២០ WHO នឹង៖

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះដើម្របីបង្កើនពន្ធអាករបន្ថ្រមទៀត ជាសមាមាត្រមួយន្រតម្ល្រលក់រាយផលិតផលថ្ន្រំជក់ 

(ទិន្នន័យគោល ា្ន្រំ២០១៥៖ ១៣.១៥%) (១៥);

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសដើម្របីអនុវត្តារព្រមានសុខភាពជារូបភាព ដ្រលគ្របដណ្តប់យ៉្រងតិច ៥០% លើកញ្ចប់បារី 

ត្រឹមា្ន្រំ២០១៧

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីអនុម័តស្រចក្តីព្រ្រងច្របាប់ស្តីពីការត្រួសតពិនិត្រយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងត្រឹមា្ន្រំ២០១៧

 § គំាទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះដើម្របីបង្កើត និងអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពជាតិស្តពីីការកាត់បន្ថយអំបិល ក្នងុគោលបំណង

សម្រ្រចឱ្រយបានការកាត់បន្ថយការហូបអំបិល (សូដ្រយូមក្លរីដ) ចំនួនជាមធ្រយម ១០% ក្នុងចំណោមប្រជាជន 

ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ និង

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះដើម្របីបង្កើត និងអនុវត្តគោលនយោបាយ និងយុទ្ធាស្ត្រទីកន្ល្រងដ្រលមានផសុកភាព

សំដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមិនឆ្លង រួមទាំងទីក្រុងប្រកបដោយផសុកភាព និងាលារៀនលើកកម្ពស់ 

សុខភាព ត្រឹមា្ន្រំ២០១៨។ 
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៤. របៀបវារៈជាយុទ្ធាស្ត្រសម្រ្រប់សហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

ជំងឺមិនឆ្លងមានកតា្ត្រហានិភ័យរួមគា្ន្រ។ កតា្ត្រហានិភ័យទំាងន្រះរួមមាន ការប្រើថ្ន្រជំក់ ការប្រើគ្រឿងស្រវឹងប្រកបដោយ

គ្រ្រះថ្ន្រក់ របបអាហារគា្ម្រនផសុកភាព និងកង្វះខាតលំហាត់ប្រ្រណ។ នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ជិតមួយភាគបីន្រមនុស្រស 

ប្រុសព្រញវ័យ ប្រើថ្ន្រំជក់។ មនុស្រសព្រញវ័យមា្ន្រក់ក្នុងចំណោមមនុស្រសព្រញវ័យដ្រលធ្វើការពីរនាក់ ស្រូបផ្រស្រងបារីពីគ្រនៅ

កន្ល្រងធ្វើការរបស់ពួកគ្រ ហើយពីរនាក់ក្នុងចំណោមបីនាក់ស្រូបផ្រស្រងបារីពីគ្រនៅផ្ទះ។ ទិន្នន័យពីការអង្ក្រតសង្គមស្រដ្ឋ

កិច្ចកម្ពុជា ា្ន្រំ២០០៤ ២០០៧ និង ២០០៩ បងា្ហ្រញពីទំនោរន្រការកើនឡើងនូវការប្រើប្រ្រស់គ្រឿងស្រវឹង។ មានទំនាក់  

ទំនងផ្ន្រកមូលហ្រតុរវាងការប្រើប្រ្រស់គ្រឿងស្រវឹងប្រកដោយគ្រ្រះថ្ន្រក់ និងជំងឺជាង២០០ប្រភ្រទ និងរបួស រួមទាំងវិបត្តិ 

ផ្លូវចិត្ត និងឥរិយបថ ជំងឺមិនឆ្លង និងរបួសដោយអច្រតនា និងច្រតនា ដ្រលកើតឡើងដោយារអំពើហិង្រសា គ្រ្រះថ្ន្រក់ 

ចរាចរណ៍ និងអត្តឃត។ គ្រ្រះថ្ន្រក់ជិតមួយករណីក្នុងចំណោមរៀងរាល់គ្រ្រះថ្ន្រក់ចរាចណ៍ចំនួនប្រ្រំនៅក្នុងប្រទ្រស 

កម្ពុជា គឺទាក់ទងៅនឹងការបើកបរក្នុងព្រលស្រវឹង។ 

 �ធាននូវស្វាសុខភាពសម្្ប់ជនពិការកាន់ត្មានភាពប្សើរឡើង - ដើម្របីផ្តល់ដល់ជនពិការនូវការទទួលបានស្មើគា្ន្រ

នូវស្រវាសុខភាព ក៏ដូចជាការា្ត្ររលទ្ធភាពលកម្មផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្តប្រកបដោយគុណភាព ត្រមឹា្ន្រ២ំ០២០ WHO នឹង៖

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីអនុម័តផ្រនការអន្តរកាលក្នុងការផ្ទ្ររការគ្រប់គ្រង និង ហិរញ្ញវត្ថុន្រស្រវាា្ត្ររ 

លទ្ធភាពពលកម្ម កាយសម្របទាប្រកបដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ ពីអង្គការក្រ្រ រដ្ឋ្រភិបាល ៅឱ្រយរដ្ឋ្រភិបាលវិញ 

ត្រឹមា្ន្រំ២០១៧

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីប្រមូល និងរាយការណ៍ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយអំពីពិការភាព ត្រឹមា្ន្រំ២០១៩

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្ល្លនក្នុងការដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងធ្វើការរៀបចំផ្រនការនៅក្នុង 

វិស័យា្ត្ររលទ្ធភាពពលកម្ម ត្រឹមា្ន្រំ២០២០

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីរៀបចំឱ្រយមានគោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្រវាា្ត្ររលទ្ធភាពពលកម្មសម្រ្រប់  

ជនពិការ ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ និង

 § លើកកម្ពស់ និងពង្រីកស្រវាា្ត្ររលទ្ធភាពពលកម្មនៅតាមសហគមន៍ ការពិគ្រ្រះយោបល់ 

និងការព្រយោបាលសម្រ្រប់ជនពិការ រួមទាំង ជនពិការផ្ន្រកផ្លូវចិត្ត និងសតិបញ្ញ្រ ត្រឹមា្ន្រំ២០២០។

ចំនួនជនពិការនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពុជា នឹងបន្តកើនឡើងដោយារប្រជាជនវយ័ចំណាស ់និងការកើនឡើងន្រជំងឺរ៊ា្ររំ៉្រ។ 

ប្រ្រវា៉្រឡង់ពិការភាព មានកម្រិតខ្ពស់រួចៅហើយនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ១០% យោងតាមការអង្ក្រតប្រជាាស្ត្រ និង 

សុខភាពកម្ពុជាា្ន្រំ២០១៤ ដោយក្នុងនោះមានមនុស្រសយ៉្រងច្រើនទទួលរងរបួសដោយយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ និងបញ្ហ្រ 

សុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ដូចនៅក្នុងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ជាច្រើនទៀតដ្ររ ពក់កណា្ត្រលន្រជនពិការទាំងអស់មិនអាចមាន

លទ្ធភាពបង់ថ្ល្រស្រវាថ្រទាំសុខភាព។ ក្នុងចំណោមមនុស្រសទាំងន្រះ មាន ៥០% ទំនងជាទទួលរងនូវការចំណាយលើ  

សុខភាពច្រើនសន្ធឹកសនា្ធ្រប់លើសពីសមត្ថភាព ជាងមនុស្រសដទ្រទៀត។ នៅក្នុងករណីប្របន្រះ ការចំណាយពីហោបៅ៉្រ

ផ្ទ្រល់សម្រ្រប់ការថ្រទាំសុខភាព អាចរុញឱ្រយគ្រួសាររបស់ពួកគ្រធ្ល្រក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រ។ ការបា៉្រន់ា្ម្រនត្រឹមត្រូវនូវតម្រូវ 

ការ ស្រវាា្ត្ររលទ្ធភាពពលកម្មនិងស្រវាកម្មពិការភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា គឺពិបាកនឹងកំណត់ ដោយហ្រតុថ ពុំមាន

ការអង្ក្រតប្របប្រជាាស្ត្រជាក់លាក់ដើម្របីប្រមូលព័ត៌មានន្រះទ្រ។
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កម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក

យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

កម្មវិធីារងារទី ១.៣ លើកកម្ពស់សុខភាពព្រញមួយជីវិត

មា្ត្រយ ទារក និងកុមារ នៅត្រស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដ្រលងាយរងគ្រ្រះ ដ្រលជាសមាមាត្រដ៏ធំមួយន្រប្រជាជនកម្ពុជា។ 

អត្រ្រា្ល្រប់របស់ពួកគ្រនៅត្រមានកម្រិតខ្ពស់ដ្រលមិនអាចទទួលយកបាន ដោយារជំងឺផ្រស្រងៗដ្រលអាចបងា្ក្ររបាន។ 

  បញ្ចប់ការស្ល្ប់របស់មាតា� ារក� និងកុមារដ្លអាចបង្ក្រាន� - ដើម្របីកាត់បន្ថយអត្រ្រមរណភាពមាតាមកត្រឹម 

១៣០ ក្នុងចំណោម ១០០.០០០ កំណើតរស់ និងកាត់បន្ថយអត្រ្រមរណភាពទារកទើបនឹងកើត មកត្រឹម១៤ ក្នុង 

ចំណោម១០០០កំណើតរស់ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ WHO នឹង៖

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រស បង្កើនការគ្របដណ្តប់ការសម្រ្រលកូននៅក្នុងមូលដ្ឋ្រនសុខាភិបាលដល់ ៩០% ត្រឹម 

ា្ន្រំ២០២០

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រស បង្កើនការគ្របដណ្តប់ស្ត្រី និងទារកទើបនឹងកើតដ្រលទទួលបានការថ្រទាំក្រ្រយព្រល 

សម្រ្រលពីដំបូង ក្នុងអំឡុងព្រលពីរថ្ង្រន្រការសម្រ្រល ដល់ ៩៥% ត្រឹមា្ន្រំ២០២០

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រស បង្កើនការគ្របដណ្តប់ទារកដ្រលបៅដោះមា្ត្រយក្នុងអំឡុងព្រល១ម៉្រងន្រកំណើត ដល់ ៧៦% 

ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ និង 

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រស ដើម្របីបង្កើនភាគរយន្រទារកក្រ្រម ៦ខ្រ ដ្រលបៅដោះមា្ត្រយត្រមួយមុខគត់ ដល់ជាង ៧០% 

ត្រឹមា្ន្រំ២០២០។

កម្ពុជាសម្រ្រចបាន MDGs 4 (កាត់បន្ថយអត្រ្រមរណភាពកុមារ) និងទី 5 (លើកកម្ពស់សុខភាពមាតា) ដោយារ

ត្រភាពប្រសើរឡើងយ៉្រងខា្ល្រំងនូវសុខភាពបន្តពូជ មាតា ទារក និងកុមារ និងកំណើនការវិនិយោគក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិ

បាល។ អត្រ្រមរណភាពរបស់មាតានៅកម្ពុជា បានថយចុះពី ៤៣៧ ក្នុង ១០០.០០០ កំណើតរស់ ក្នុងា្ន្រំ២០០០ ដល់ 

១៧០ ក្នុង ១០០.០០០ កំណើតរស់ ត្រឹមា្ន្រំ២០១៤។ ស្រដៀងគា្ន្រន្រះដ្ររ អត្រ្រមរណភាពទារកទើបនឹងកើត បាន 

ធ្ល្រក់ចុះពី ២៧ ក្នុង ១០០០កំណើតរស់ក្នុងា្ន្រំ២០១០ ដល់ ១៨ ក្នុង ១០០០កំណើតរស់ និងក្រ្រម ៥ា្ន្រំ បានធ្ល្រក់ចុះពី 

៥៤ ក្នុង ១០០០ កំណើតរស់ មកត្រឹម ៣៥ ក្នុង ១០០០កំណើតរស់ ក្នុងរយៈព្រលដូចគា្ន្រ។ ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី 

អត្រ្រមរណភាពមាតា និងកុមារក្រ្រម ៥ា្ន្រំ ជាពិស្រសការា្ល្រប់របស់ទារកទើបនឹងកើត នៅត្រ មានកម្រិតខ្ពស់ជាង 

ប្រទ្រសជិតខាង។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ ការមានផ្ទ្រពោះវ័យក្ម្រង បានល្រចឡើងជាបញ្ហ្រមួយនៅក្នុងការអង្ក្រតប្រជាាស្ត្រ 

និងសុខភាពា្ន្រំ២០១៤។

ចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់បាននិងកំពុងកើនឡើង ដោយក្នុងនោះអ្នកដ្រលមានអាយុលើស ៦០ា្ន្រំ មានប្រមាណ 

៨,៣% ន្រប្រជាជនសរុបក្នុងា្ន្រំ២០១៥ (១)។ យុទ្ធវិធីរបស់ WHO ចំពោះជរាភាព និងសុខភាព រួមបញ្ចូលសកម្មភាព  

ដើម្របីលើកកម្ពស់ជរាភាពប្រកបដោយផសុកភាព និងទប់ា្ក្រត់ការធ្ល្រក់ចុះផ្ន្រកមុខងារសរីរាង្គ និងជំងឺក្នុងចំណោម 

មនុស្រសាស់ តាមរយៈកិច្ចសហការពហុវិស័យ និងការតម្រ្រតម្រង់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឡើងវិញ ដើម្របីឆ្លើយតបៅនឹង 

តម្រូវការជាក់លាក់របស់មនុស្រសាស់ ជាពិស្រស ជំងឺមិនឆ្លង (១៦)។
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៤. របៀបវារៈជាយុទ្ធាស្ត្រសម្រ្រប់សហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រទី ២
លើកកម្ពស់ារគ្របដណ្តប់សុខភាពជាសកល

ការគ្របដណ្តប់សុខភាពជាសកល ត្រូវបានកំណត់និយមន័យថ មនុស្រសទាំងអស់ទទួលបានដោយសមធម៌នូវ 

ស្រវាសុខភាពប្រកបដោយគុណភាព ដោយមិនមានការលំបាកផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបង់ថ្ល្រថ្រទាំ និងការចំណាយពក់ 

ព័ន្ធផ្រស្រងទៀត។ ផយស៣ បញ្ជ្រក់យ៉្រងច្របាស់នូវគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សុខភាពរបស់កម្ពុជា ដើម្របីសម្រ្រចបានការគ្រប 

ដណ្តប់សុខភាពជាសកល។ ការគ្របដណ្តប់សុខភាពជាសកល គឺជាផ្ន្រកមួយន្រគោលដៅរួមន្រ SDGs ដ្រលទាក់ទងនឹង 

សុខភាព។

លក្ខណៈាំបាច់ទាំងប្រ្រំន្រការគ្របដណ្តប់សុខភាពជាសកល ត្រូវបានកំណត់ថជា៖ គុណភាព ប្រសិទ្ធភាព  

សមធម៌ គណន្រយ្រយភាព និងភាពរៀបចំជាស្រ្រច (១៧)។ ដើម្របីសម្រ្រចបានការគ្របដណ្តប់សុខភាពសកល ាំបាច់ 

ត្រវូមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដ្រលមានដំណើរការល្អ ដើម្របីអនុវត្តសកម្មភាពនានាដ្រលគំាទ្រដល់ការសម្រ្រចបានលក្ខណៈ  

ទាំងន្រះ។ ការពង្រឹងសមាសធតុផ្រស្រងៗន្រមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល - ដូចជាអភិបាលកិច្ច ធនធនមនុស្រស 

វិស័យសុខាភិបាល ហិរញ្ញប្របទានសុខាភិបាល ឱសថារវ័ន្ត និងព័ត៌មានសុខាភិបាល - ដើម្របីសម្រ្រចបានការផ្តល់ ស្រវា 

ដ្រលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល និងផ្ត្រតលើមនុស្រស ផ្តល់នូវមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះមួយដើម្របីក្រលម្អលក្ខណៈទាំងប្រ្រំន្រះន្រ UHC។ 

ទោះបីជាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលគឺជាកម្មវិធីដោយឡ្រកមួយន្រការងារនៅក្នុង WHO វាមានភាពពក់ព័ន្ធជាមួយគ្រប់កម្ម 

វិធីទាំងអស់។ ដូច្ន្រះ ការងារទាក់ទងនឹង UHC ត្រូវត្រអនុវត្តតាមរយៈសហប្រតិបត្តិការខ្រស្រទទឹង នៅទូទាំងកម្មវិធីជំងឺនិង

សុខភាពាធរណៈទាំងអស់។

កម្មវិធីារងារទី ២.១  លើកកម្ពស់សមធម៌ ប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពក្នុងារទទួល 

ស្រវា និងហិរញ្ញប្របទាន

� � �ដើម្បីកៀងគរថវិកាសធារណៈឱ្យានគ្ប់គ្្ន់� និងបង្កើនប្សិទ្ធសភាពសម្្ប់ការទទួលានស្វាសុាភិាល�

ឱ្យកាន់ត្មានភាពសមធម៌�និងការគំពារផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុត្ឹមឆ្ន្ំ២០២០�WHO�នឹង៖�

 § គាំទ្រដល់ការបង្កើតផ្រនការបងា្ហ្រញផ្លូវមួយសម្រ្រប់ UHC តាមរយៈការសម្រួសលឱ្រយមានកិច្ចសន្ទនាគោល  

នយោបាយ ការសម្របសម្រួសល និងការកាងសមត្ថភាពា្ថ្រប័ន ត្រឹមា្ន្រំ២០១៧

 § គាំទ្រឱ្រយមានការបង្កើនការចំណាយលើសុខភាពពីថវិការដ្ឋ ជាចំណ្រកមួយន្រ GDP ពី ១,៥% ក្នុងា្ន្រំ២០១៣ 

ដល់ ២% ត្រឹមា្ន្រំ២០១៨ និងរក្រសាកម្រិតន្រះរហូតដល់ា្ន្រំ២០២០ តាមរយៈការគាំទ្រដល់គណនីសុខាភិបាល

ជាតិ និងភ័ស្តុតាងដទ្រទៀតសម្រ្រប់ស្នើសុំការគាំទ្រ និង

 § គាំទ្រដល់ការកាត់បន្ថយការចំណាយពីហោបៅ៉្រផ្ទ្រល់ ដ្រលជាភាគរយន្រការចំណាយលើសុខភាពសរុប ពី 

៦២,៣% ក្នុងា្ន្រំ២០១៤ ដល់តិចជាង ៥៥% ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ តាមរយៈការពង្រីកយន្តការគាំពរសុខភាព 

សង្គម និងយន្តការបង់ប្រ្រក់ជាមុន។ 

ការចំណាយលើសុខភាពសរុបក្នុងមនុស្រសមា្ន្រក់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងា្ន្រំ២០១៤ គឺ ៦៩ ដុលា្ល្ររ (៨)។ ប៉ុន្ត្រ 

បន្ទុកន្រការចំណាយពីហោបៅ៉្រផ្ទ្រល់ នៅត្រខ្ពស់ គឺ ៦២%ន្រការចំណាយលើសុខភាពសរុប។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ ភាគរយ

ន្រគ្រួសារដ្រលធ្ល្រប់ប្រឈមនឹងការចំណាយលើសុខភាពច្រើនសន្ធឹកសនា្ធ្រប់លើសពីសមត្ថភាព គឺនៅត្រជិត ៥% ក្នងុ 
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កម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក

យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

ា្ន្រ២ំ០១៤។ ហិរញ្ញប្របទានសុខាភិបាលពឹងផ្អ្រកយ៉្រងខា្ល្រងំលើថវិកាមា្ច្រស់ជំនួយ (១៨% ន្រការចំណាយលើសុខភាពសរុប

ក្នងុា្ន្រ២ំ០១៤)។ បញ្ហ្រន្រះធ្វើឱ្រយមានការព្រួសយបារម្ភអំពីនិរន្តរភាពន្រកម្មវិធីសុខភាពាធរណៈ ខណៈដ្រលប្រទ្រសន្រះ  

កំពុងកា្ល្រយៅជាប្រទ្រសដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលក្រប្ររមធ្រយម ហើយមា្ច្រស់ជំនួយជាច្រើន បានាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយ ថវិកា 

របស់ខ្ល្លនសម្រ្រប់កម្ពុជា ក្នុងព្រលាប់ៗន្រះ។

ាប់តាំងពីទសវត្រសរ៍១៩៩០ កំណ្រទម្រង់វិស័យសុខាភិបាលបានទទួលនូវសមិទ្ធផលដ៏គួរឱ្រយាប់អារម្មណ៍បំផុត។ 

បច្ចុប្របន្ន កតា្ត្រប្រឈមសំខាន់ៗរួមមានការធនាថ អត្ថប្រយោជន៍ន្រវឌ្រឍនភាពត្រូវបានច្រករំល្រកដោយសមធម៌ ក្នុង 

ចំណោមវិស័យទាំងអស់ន្រសង្គម ហើយថ ស្រវាឆ្លើយតបៅនឹងការផ្ល្រស់ប្តូរផ្ន្រកប្រជាាស្ត្រ និងអ្រពីដ្រមីាស្ត្រ។ វា

ជាការសំខាន់ផងដ្ររដ្រលត្រូវផ្ត្រតគោលដៅធនធនៅលើតម្រូវការរបស់ប្រជាជន ហើយប្រជាជនត្រូវទទួលបានការ

ថ្រទាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដ្រលអាចទទួលយកបាន មិនរីសអើង និងយកចិត្តទុកដក់ៅនឹងតម្រូវការរបស់ក្រុម

គោលដៅជាក់លាក់។

កម្មវិធីារងារទី ២.២ ារក្រលម្អគុណភាព និងសុវត្ថិភាពន្រស្រវាថ្រទាំសុខភាព

� �ដើម្បីធានការទទួលានកាន់ត្ប្សើរនូវស្វាសុខភាពប្កបោយគុណភាព�និងសម្្ចានលទ្ធសផលសុខភាព

កាន់ត្ប្សើរត្ឹមឆ្ន្ំ២០២០�WHO�នឹង៖

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីដោះស្រ្រយវិសមភាពនៅក្នុងការប្រងច្រកបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងសម្រ្រចបាន  

ដង់សុីត្របុគ្គលិកសុខាភិបាលអប្របបរមាតាមអនុាសន៍ (វ្រជ្ជបណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋ្រក ឆ្មប) ចំនួនពីរ ក្នុង 

ចំណោមប្រជាជន ១០០០ នាក់ ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ 

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាពធនធនមនុស្រសសុខាភិបាល តាមរយៈការកាងសមត្ថភាព និង

យុទ្ធវិធីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការងារ រួមទាំងការបង្កើតយន្តការទទួលា្គ្រល់គុណភាពផ្លូវការសម្រ្រប់គ្រឹះា្ថ្រន 

បណ្ត៉ះបណា្ត្រលសុខាភិបាល ត្រឹមា្ន្រំ២០២០

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីពង្រឹងយន្តការនិយតកម្មសំដៅលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺ និងការត្រួសតពិនិត្រយគ្រប់

គ្រ្រន់លើការផ្តល់ស្រវាសុខភាព ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ និង

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីសម្រ្រចបានយ៉្រងតិចកំណើនទ្វ្រដងនៅក្នុងការប្រើប្រ្រស់ស្រវាពិគ្រ្រះជំងឺក្រ្រនៅ 

ក្នុងវិស័យាធរណៈ ត្រឹមា្ន្រំ២០២០។

បញ្ហ្រកំហិតមួយន្រប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជា គឺកង្វះខាតស្រវាធនាគុណភាព ដ្រលមានឥទ្ធិពលលើឥរិយបថក្នុង

ការស្វ្រងរកការថ្រទាំសុខភាព។ យោងតាមការអង្ក្រតប្រជាាស្ត្រនិងសុខភាពា្ន្រំ២០១៤ ( ៦) ក្នុងចំណោមអ្នកជំង ឺ

ដ្រលស្វ្រងរកការព្រយោបាលជំងឺជាលើកទីដំបូង មានត្រ ១៥%ប៉ុណោ្ណ្រះ ដ្រលបានៅព្រទ្រយរដ្ឋ រីឯ ៧៨% ៅរកស្រវា 

ឯកជន។ របកគំហើញន្រះ គឺជាក្តីកង្វល់ជាពិស្រសមួយ ដោយារត្រមិនមានការគ្រប់គ្រងវិស័យ ឯកជន ឱ្រយបាន 

គ្រប់គ្រ្រន់ និងគុណភាពស្រវាមិនល្អទាំងក្នុងវិស័យាធរណៈនិងឯកជន។ កតា្ត្រគន្លឹះន្រគុណភាពទាបនៅក្នុងស្រវា 

សុខភាព គឺកង្វះខាតបុគ្គលិកសុខាភិបាលដ្រលមានការបណ្ត៉ះបណា្ត្រលល្អ មានការលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់ប្រ្រក់បំណាច់

មិនបានគ្រប់គ្រ្រន់នៅក្នុងវិស័យាធរណៈ និងការត្រួសតពិនិត្រយមិនបានគ្រប់គ្រ្រន់ៅលើគុណភាព និងសុវត្ថិភាព។ 
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៤. របៀបវារៈជាយុទ្ធាស្ត្រសម្រ្រប់សហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

កម្មវិធីារងារទី ២.៣ ធានាារទទួលបានឱសថសារវ័ន្ត និងថា្ន្រំបងា្ក្ររ

� �ដើម្បីធានសមិទ្ធសផលសុាភិាលកាន់ត្ប្សើរ�ោយគំទ្ដល់ការទទួលានឱសថប្កបោយសុវត្ថិភាព�

ប្សិទ្ធសភាព�គុណភាព�និងតម្ល្សមរម្យ�WHO�នឹង៖�

 § រួមចំណ្រកដល់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ឱសថ ដើម្របីធនាថ យ៉្រងតិច ៩៥%ន្រមូលដ្ឋ្រនសុខាភិបាលនៅក្នុង

ប្រទ្រស មិនមានដច់ស្តុកសម្រ្រប់ឱសថារវ័ន្ត ១៥មុខ រួមទាំងឱសថសម្រ្រប់ជំងឺគ្រុនាញ់ ម្ររោគអ្រដស៍/

ជំងឺអ្រដស៍ និងរប្រង ត្រឹមា្ន្រំ២០២០

 § គាំទ្រដល់អាជា្ញ្រធរនិយតកម្មឱសថជាតិ នៅក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព និងប្រព័ន្ធចុះបញ្ជិកាប្រកប

ដោយប្រសិទ្ធភាព និងនៅក្នុងការពង្រឹងឱសថ និងសុវត្ថិភាពថ្ន្រំបងា្ក្ររ និងយន្តការធនាគុណភាព ត្រឹមា្ន្រំ 

២០២០ និង 

 § គាំទ្រដល់ការបង្កើតបញ្ជីឱសថជាតិ និងកាលវិភាគឱសថសម្រ្រប់លើកកម្ពស់ការប្រើប្រ្រស់សមស្របដោយអ្នក

ផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាព និងនៅក្នុងសហគមន៍ ត្រឹមា្ន្រំ២០១៨។ 

កម្ពុជាបានធ្វើឱ្រយមានវឌ្រឍនភាពយ៉្រងច្រើននៅក្នុងផ្ន្រកឱសថកម្ម។ ប៉ុន្ត្រ សមាសភាគផ្រស្រងៗ ន្រ ប្រព័ន្ធ នៅត្រត្រូវការ 

ពង្រឹង ដូចដ្រលបានបញ្ជ្រក់នៅក្នុងគោលនយោបាយឱសថ ា្ន្រំ២០១០ និងផ្រនការយុទ្ធាស្ត្រវិស័យឱសថ ា្ន្រំ 
២០១៣-២០១៨ ។ ចំនួន និងសមត្ថភាពជំនាញរបស់ធនធនមនុស្រសវិស័យឱសថដ្រលបានទទួលការបណ្ត៉ះបណា្ត្រល 

គឺមិនគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីធនាគុណភាពការងារឡើយ។ និយតកម្មឱសថ និងប្រព័ន្ធធនាគុណភាពនៅក្នុងវិស័យាធ 

រណៈនិងឯកជន ត្រូវការពង្រឹងថ្រម ទៀត។ ដោយារត្រការកំណត់បរិមាណមិនបានត្រឹមត្រូវ និងការគ្រប់គ្រងបញ្ជីារ

ពើភ័ណ្ឌខ្រសាយ ដច់ស្តុក ឬលើសស្តុកឱសថនៅក្នុងមូលដ្ឋ្រនសុខាភិបាល នៅត្រកើតមានជាប្រាំនៅឡើយ។ ការ 

ច្រញវ្រជ្ជបញ្ជ្រនិងច្រកឱសថមិនសមស្រប ក៏ជាបញ្ហ្រទូៅផងដ្ររ។

កម្មវិធីារងារទី ២.៤  ពង្រឹងារប្រើប្រ្រស់ឱសថប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវ ព័ត៌មាន 

ភ័ស្តុតង និងារស្រ្រវជ្រ្រវ

� �ដើម្បីពងឹ្ងការប្ើប្្ស់ព័ត៌មានសុាភិាល�និងភ័ស្តតុាងសម្្ប់ការអនុវត្ត�និងការតួ្តពិនិត្យតាមដន�ផយស៣�

ប្កបោយប្សិទ្ធសភាព�ត្ឹមឆ្ន្ំ២០២០�WHO�នឹង៖

 § គាំទ្រដល់ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួសតពិនិត្រយតាមដនសុខភាពដ្រលទាក់ទងនឹង SDGs ត្រឹមា្ន្រំ២០១៧ ជាយន្តការរួម

មួយសម្រ្រប់ការត្រួសតពិនិត្រយតាមដន NSDP និង ផយស៣ និង

 § គាំទ្រដល់ការពង្រឹងរោគវិនិច្ឆ័យន្រការា្ល្រប់ និងការដក់ល្រខកូដ ដោយផ្អ្រកលើចំណាត់ថ្ន្រក់អន្តរជាតិន្រជំងឺ 

(ICD) និងការដក់ឱ្រយអនុវត្តការច្រញលិខិតបញ្ជ្រក់មរណភាពពីមន្ទីរព្រទ្រយនៅក្នុង ៥០% ន្រមន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រក 

ត្រឹមា្ន្រំ២០១៨ ដោយមានការពង្រីកជាបន្តបនា្ទ្រប់នៅក្នុងវិស័យឯកជន ត្រឹមា្ន្រំ២០២០។ 
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យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

ប្រទ្រសកម្ពុជាមានតម្រូវការកាន់ត្រច្រើននូវព័ត៌មានសុខាភិបាលប្រកបដោយគុណភាព សម្រ្រប់ធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត 

និងសកម្មភាពពីវិស័យាធរណៈ និងឯកជន។ ព័ត៌មានារៈសំខាន់ផងដ្ររសម្រ្រប់ត្រួសតពិនិត្រយតាមដនវឌ្រឍនភាព 

ឆ្ព្រះៅរកគោលដៅសុខភាព និងចំណ៊ចដៅរបស់ ផយស៣ និង SDGs។ ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី គុណភាពទិន្នន័យន្រ 

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងសុខាភិបាល នៅត្រជាកង្វល់មួយ ជាពិស្រស ដោយារត្រប្រហ្រលពក់កណា្ត្រលន្រមូលហ្រតុ

ា្ល្រប់ គឺមិនត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្ន្រក់។ ចំណាត់ថ្ន្រក់ស្ថិតិអន្តរជាតិន្រជំងឺ និងបញ្ហ្រសុខភាពពក់ព័ន្ធ (ICD-10) និងមូល

ហ្រតុន្រការដក់ល្រខកូដការា្ល្រប់ មិនត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ ការស្រ្រវជ្រ្រវប្រព័ន្ធសុខាភិបាលគួរត្រូវបានជំរុញបន្ថ្រម និង  

ប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់កិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយ និងការធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត។ 
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៤. របៀបវារៈជាយុទ្ធាស្ត្រសម្រ្រប់សហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រទី ៣.
ពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រ្រប់សន្តិសុខសុខភាព

កម្មវិធីារងារទី ៣.១  កសាងសមត្ថភាពដើម្របីស្រ្រវជ្រ្រវរក និងឆ្លើយតបចំពោះ 

ព្រឹត្តិារណ៍សន្តិសុខសុខភាព

� ដើម្បីការពារប្ជាជនកម្ពុជា�ពីពឹ្ត្តិការណ៍សធារណៈ�រួមាំងជំងឺដ្លកើតឡើងថ្មីៗ�WHO�នឹង៖

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្របីអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពស្នូលបន្ថ្រមទៀត សម្រ្រប់និយតកម្មសុខភាព អន្តរជាតិ 

(២០០៥) ឬ IHR (2005) ដូចដ្រលបានវាស់វ្រងនៅក្នុងកម្រងសំណួរត្រួសតពិនិត្រយនូវវឌ្រឍនភាពប្រាំា្ន្រំរបស់ 

IHR (2005) 

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្របីស្រ្រវជ្រ្រវរក និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយត្រឹមត្រូវសម្រ្រប់ជំងឺដ្រលកើតឡើងថ្មីៗ 

តាមរយៈបណា្ត្រញមន្ទីរពិិសធន៍ជាតិ ត្រឹមា្ន្រំ២០២០

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពុជាដើម្របីពង្រឹងប្រព័ន្ធឆ្លើយតបទាន់ព្រលវ្រលា និងទប់ា្ក្រត់ព្រឹត្តិការណ៍សុខភាពាធ 

រណៈដ្រលទាក់ទងៅនឹងជំងឺដ្រលកើតឡើងថ្មីៗ ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ ដោយប្រសិទ្ធភាព និង 

 § គាំទ្រក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្របីទប់ា្ក្រត់ជំងឺដ្រលកើតច្រញពីចំណីអាហារ តាមរយៈការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

ចំណីអាហារជាតិ។ 

ជំងឺដ្រលកើតឡើងថ្មីៗ និងជំងឺដ្រលកើតឡើងវិញដ្រលពក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពាធរណៈ ដូចជា ជំងឺផ្ត្រាយបក្រសី 

ជំងឺវីរុសអ្របូា ជំងឺផ្លូវដង្ហើមមជ្រឈឹមបូព៌្រ (MERS) និងជំងឺវីរុសហ្រសុីកា (Zika) បង្កការគំរាមកំហ្រងដល់សន្តិសុខភាព 

សុខភាពសកលនិងសុខភាពថ្ន្រក់ជាតិ។ កម្ពុជាគឺជាប្រទ្រសហត្ថល្រខីមួយន្រ IHR (2005) ដូច្ន្រះហើយត្រូវបំព្រញៅ

តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវសមត្ថភាពស្នូលរបស់ IHR ដ្រលមិនត្រឹមត្រការពរក្នុងប្រទ្រសប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រក៏រួមចំណ្រកផងដ្ររ

ដល់សន្តិសុខសុខភាពសកល។ 

យោងតាមការវាយតម្ល្រប្រាំា្ន្រំលើ IHR កម្ពុជាមិនបានបំព្រញលក្ខខណ្ឌតម្រូវសមត្ថភាពស្នូល IHR ទាំង ១៣ នៅ 

ឡើយទ្រ។ នៅក្នុងា្ន្រំ២០១៤ កម្ពុជាត្រូវបានផ្តល់ជូននូវការពន្រយោរព្រលរយៈព្រលពីរា្ន្រំលើកទីពីរដើម្របីអនុវត្តតាមលក្ខ 

ខណ្ឌរបស់ IHR ត្រឹមខ្រកក្កដ ា្ន្រំ២០១៦។ យ៉្រងណាមិញ ប្រទ្រសន្រះនៅត្រត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងយ៉្រងខា្ល្រំងកា្ល្រ 

សម្រ្រប់អភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពស្នូលរបស់ខ្ល្លនបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីអនុលោមតាម IHR និងដើម្របីមានសមត្ថភាពស្រ្រវជ្រ្រវរក   

និងឆ្លើយតបចំពោះព្រឹត្តិការណ៍សុខភាពាធរណៈដ្រលជាការព្រួសយបារម្ភរបស់អន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។   

ជាពិស្រស ប្រទ្រសន្រះត្រូវការការសហការណ៍ខា្ល្រំងកា្ល្រនៅក្នុងវិស័យនានា ដើម្របីឆ្លើយតបៅនឹងបញ្ហ្រជំងឺឆ្លងពីសត្វ 

សុវត្ថិភាព ចំណីអាហារ និងបញ្ហ្រសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀត។
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យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រទី ៤
ចូលរួមនៅក្នុងសហប្រតិបត្តិារពហុវិស័យ និងជំរុញភាពជាដ្រគូ

ចក្ខវុសិយ័របស ់WHO ន្រការទទួលបានសខុភាពកម្រតិខ្ពសបំ់ផុតសម្រ្រប់មនុស្រសទាងំអស ់នឹងមិនអាចសម្រ្រចបានទ្រ 

ប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដក់កាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀតលើកតា្ត្រកំណត់ន្រសុខភាពទាក់ទងនឹងសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ច 

និងបរិា្ថ្រន។ ដូច្ន្រះ WHO ត្រវូត្រចូលរួមនៅក្នងុកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារពហុវិស័យជាមួយភាគីពក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀត រួមទំាង 

ទីភា្ន្រក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ និងសង្គមសុីវិលដទ្រទៀត។ 

កន្ល្រងមក ការងាររបស់ WHO នៅក្នុងផ្ន្រកជំងឺឆ្លង បានបងា្ហ្រញពីារៈសំខាន់ន្រការដោះស្រ្រយកតា្ត្រកំណត់ន្រសុខ

ភាពផ្ន្រកសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ច និងបរិា្ថ្រនន្រសុខភាព តាមរយៈកិច្ចសហការពហុវិស័យដ្រលក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្នកំពុងសហ

ការជាមួយវិស័យសុខភាពសត្វនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដលន្រជំងឺផ្ត្រាយបក្រសី A(H5N1)។ កិច្ចសហការពហុ

វិស័យប្របន្រះកំពុងត្រមានារៈសំខាន់ខា្ល្រំងឡើងៗសម្រ្រប់ផ្ន្រកសុខភាពផ្រស្រងៗទៀត ដូចជា ជំងឺមិនឆ្លង សុវត្ថិភាព 

ចំណី អាហារ អាហារូបត្ថម្ភ របួសដោយគ្រ្រះថ្ន្រក់ចរាចរណ៍ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យន្រគ្រ្រះមហន្តរាយសម្រ្រប ់

សុខភាព ។ល។ 

ការងាររបស់ WHO គឺជាទាក់ទងដោយផ្ទ្រល់ ឬមិនផ្ទ្រល់ៅនឹង SDGs ជាច្រើន រួមទាំង៖ SDG 1 (បញ្ចប់ភាពក្រីក្រ), 

SDG 2 (គា្ម្រនភាពអត់ឃ្ល្រន), SDG 5 (សមភាពយ្រនឌ័រ), SDG 6 (ទឹកា្អ្រត និងអនាម័យ), SDG 10 (វិសមភាព 

ត្រវូបានកាត់បន្ថយ), SDG 11 (ទីក្រងុនិងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព), SDG 13 (សកម្មភាពទាក់ទងនឹងអាកាសធតុ) 

និង SDG 17 (ភាពជាដ្រគូសម្រ្រប់គោលដៅទាំងអស់)។ 

SDGs 1, 5 និង 11 នឹងត្រូវបានបំព្រញ ជាគោលការណ៍មូលដ្ឋ្រនគ្រឹះនិងអន្តរវិស័យន្រកម្មវិធីរបស់ WHO ដោយផ្ត្រត

ការយកចិត្តទុកដក់លើសិទ្ធិមនុស្រស យ្រនឌ័រ និងក្រុមប្រជាជនដ្រលងាយរងគ្រ្រះបំផុត នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងដើម្របី

សម្រ្រចបានសមធម៌សុខភាព។ ស្រដៀងគា្ន្រន្រះដ្ររ ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការជំរុញភាពជាដ្រគូ  

(SDG 17) នៅក្នុងការអភិវឌ្រឍ និងការសម្របសម្រួសលវិស័យរបស់ដ្រគូសុខាភិបាល នឹងនៅត្រជាយុទ្ធវិធីជាយុទ្ធាស្ត្រ 

គន្លឹះមួយសម្រ្រប់ WHO នៅគ្រប់ព្រលន្រការអនុវត្ត CCS ន្រះ។ 

គោលដៅផ្រស្រងទៀត រួមទំាង SDGs 2 និង 11 ត្រវូបានដក់បញ្ចលូគា្ន្រក្នងុផ្ន្រកដ្រលត្រវូយកចិត្តទុកដក់ជាយុទ្ធាស្ត ្រ 

របស់កម្មវិធីដ្រលពក់ព័ន្ធ ដូចជា សុខភាពបន្តពូជ មាតា ទារក និងកុមារ ចំណីអាហារ និងជំងឺមិនឆ្លង។ 

អាទិភាពខាងក្រ្រមន្រះត្រូវការការឆ្លើយតប និងសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យ ដោយសហការជាមួយទីភា្ន្រក់ងារអង្គ

ការសហប្រជាជាតិ ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ និងភាគីពក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀត។ 

កម្មវិធីារងារទី ៤.១ ប្រយុទ្ធនឹងភាពសា៊្រំនឹងឱសថប្រាំងម្ររោគ (AMR)

� ដើម្បីសម្្ចានគោលដៅន្ភាពសុ្ំនឹងឱសថប្ឆំងម្រោគត្ឹមឆ្ន្ំ២០២០�WHO�នឹង៖

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសន្រះ ដើម្របីបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដនជាតិរួមមួយ ដើម្របីត្រួសតពិនិត្រយតាមដនកម្រិតន្រភាពា៊្រំនឹង 

ឱសថ និងការប្រើប្រ្រស់ឱសថប្រាំងម្ររោគនៅក្នុងវិស័យសុខភាពមនុស្រសនិងសត្វ ត្រឹមា្ន្រំ២០១៨ 
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៤. របៀបវារៈជាយុទ្ធាស្ត្រសម្រ្រប់សហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្របីបង្កើត និងធនានិរន្តរភាពកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងភាពា៊្រំនឹងឱសថប្រាំងម្ររោគ 

នៅក្នុងគ្រប់មន្ទីរព្រទ្រយជាតិនិងខ្រត្ត ត្រឹមា្ន្រំ២០២០

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្របីបង្កើតគណៈកមា្ម្រធិការបងា្ក្ររនិងត្រួសតពិនិត្រយការចម្លងរោគពហុជំនាញ នៅក្នុង 

៨០%ន្រមន្ទីរព្រទ្រយជាតិ និងខ្រត្ត ត្រឹមា្ន្រំ២០២០ 

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា នៅក្នុងការក្រសម្រួសលកម្មវិធីសិក្រសាសម្រ្រប់ការបណ្ត៉ះបណា្ត្រលមូលដ្ឋ្រន សម្រ្រប់វិទ្រយោ

ាស្ត្រសុខភាពមនុស្រស និងសត្វ ដើម្របីដក់បញ្ចូល AMR និងការប្រើឱសថសមស្របត្រឹមា្ន្រំ២០១៨ និង

 § សហការនិងសម្របសម្រួសលជាមួយដ្រគូពក់ព័ន្ធ ដើម្របីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តយុទ្ធវិធី "សុខភាពត្រមួយ" សម្រ្រប់ 

AMR ។ 

ការប្រើប្រ្រស់ ឱសថប្រាំងម្ររោគមិនសមស្របនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា គឺជាបញ្ហ្រដ្រលកើតឡើងជាទូៅ និងរួម  

ចំណ្រកដល់ការកើតឡើងនូវភាពា៊្រំៅនឹងឱសថប្រាំងម្ររោគជាច្រើន ដូចជា ឱសថប្រាំងគ្រុនាញ់ ឱសថប្រាំង 

វីរុស និងអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក។ ភាពា៊្រំៅនឹងឱសថអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដ្រលគ្រប្រើច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា មានកម្រិត  

ខ្ពស់ខា្ល្រំងក្នុងចំណោមប្រភ្រទបាក់ត្ររីជាច្រើន។ កតា្ត្រចម្របងដ្រលរួមចំណ្រកដល់ AMR នៅកម្ពុជា (១៨) រួមមាន៖

 § សមត្ថភាពតាមដននិងសមត្ថភាពមន្ទីរពិិសធន៍នៅខ្រសាយ

 § ការប្រើប្រ្រស់ ភា្ន្រក់ងារប្រាំងម្ររោគមិនសមស្របក្នុងព្រលព្រយោបាលជំងឺមនុស្រស

 § ការប្រើប្រ្រស់ច្រើនហួសហ្រតុ និងការប្រើប្រ្រស់មិនត្រឹមត្រូវន្រឱសថអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកលើសត្វដ្រលចញ្ចឹមសម្រ្រប់

អាហារ និង

 § វិធនការបងា្ក្ររនិងត្រួសតពិនិត្រយការចម្លងរោគនៅក្នុងមូលដ្ឋ្រនសុខាភិបាល នៅមានកម្រិត

ស្រដៀងគា្ន្រនឹងប្រទ្រសផ្រស្រងទៀតដ្ររ ឧបសគ្គចម្របងចំពោះការប្រយុទ្ធនឹង AMR នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា រួមមាន ការ 

យល់ដឹងអំពី AMR នៅមានកម្រិត ក្នុងចំណោមភាគីពក់ព័ន្ធ ទិន្នន័យពីការតាមដនសំរាប់ជួយដល់ការសំរ្រចចិត្តដោយ

ផ្ន្រកលើភស្តុតាងនៅមានកម្រិត កង្វះខាតការប្រកាន់ខា្ជ្រប់តាមស្រចក្តីណ្រនាំគ្លីនិក ការប្រើប្រ្រស់ឱសថមិនសមស្រប 

និងការសម្របសម្រួសល ក្នុងចំណោមវិស័យផ្រស្រងៗនៅមានកម្រិត ជាពិស្រស វិស័យសុខភាពមនុស្រស សត្វ កសិកម្ម 

និងបរិា្ថ្រន។ 

កម្មវិធីារងារទី ៤.២  ដោះស្រ្រយកត្ត្រកំណត់ន្រទឹក អនាម័យ និងារប្រ្រប្រួល 

អាាសធាតុ

� �ដើម្បីធានថា� មនុស្សគ្ប់រូបមានសិទ្ធសិស្មើគ្ន្ក្នុងការទទួលានទឹកស្អ្ត� និងស្វាអនម័យ� និងរស់នៅក្នុង����������

បរិស្ថ្ន�ល្អ�អង្កការសុខភាពពិភពលោក�(WHO)�នឹង៖�

 § គំាទ្រដល់ប្រទ្រស ក្នងុការអនុវត្តស្តង់ដ គោលការណ្រនំា និងឯការផ្រស្រងៗដ្រលទាក់ទងនឹងផ្រនការសុវត្ថភិាព

ទឹកដ្រល ជាមធ្រយោសម្រ្រប់ក្រលម្អការគ្រប់គ្រងទឹកា្អ្រត និង ជាវិធនការបន្រសា៊្រំដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រ 

អាកាសធតុចំពោះសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំជន នៅា្ន្រំ២០១៩។

 § គំាទ្រដល់ប្រទ្រសក្នងុការការពិនិត្រយឡើងវិញលើា្ថ្រនភាពស្រវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកា្អ្រត និងអនាម័យគ្រះឹា្ថ្រនសុខភាព

ា្ន្រំនៅ២០១៧ (ទិន្នន័យគោល៖ ប្រជាជន ៦៧% ទទួលបានស្រវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកដ្រលមានការក្រលម្អ ក្នុង 

ា្ន្រំ២០០៨)។
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កម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក

យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

� �ដើម្បីពង្ឹងសមត្ថភាពរបស់ប្ទ្ស�ក្នុងការោះរស្្យោយប្សិទ្ធសភាព���បញ្ហ្ជំងឺដ្លពាក់ព័ន្ធសនឹងការប្្ប្ួល

អាកាសធាតុ� ជំងឺដ្លបង្កោយភា្ន្ក់ងរចម្លង� (vector-borne)� និងជំងឺដ្លបណា្ត្លមកពីទឹក� (water-related 

diseases)�និងកាត់បន្ថយផលប៉ះរពាល់លើសុខភាពដ្លបណា្ត្លមកពីគ្្ះរមហន្តាយធម្មជាតិ�អង្កការសុខភាព�

ពិភពលោក�(WHO)�នឹង៖�

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រស ក្នុងការលើកកម្ពស់ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវប្រតិបត្តិ និងប្រព័ន្ធត្រួសតពិនិត្រយ តាមដន ដើម្របីបង្កើន 

តពត៌មានទាក់ទងៅនឹងហានិភ័យពីការប្រ្រប្រួសលអាកាសធតុចំពោះ សុខភាព ដ្រលអាចណ្រនំាដល់ការរៀបចំ

ផ្រនការបន្រសា៊្រំ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នៅា្ន្រំ២០១៩

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រស ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពា្ថ្រប័ន ដើម្របីដក់បញ្ចូលហានិភ័យពីការប្រ្រប្រួសលអាកាសធតុ និង

ជម្រើសន្រការបន្រសា៊្រំនៅក្នុងផ្រនការវិស័យសុខាភិបាល និងការអនុវត្ត នៅា្ន្រំ២០២០។

 § គាំទ្រដល់ប្រទ្រស ក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាល ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រជំងឺដ្រលពក់ព័ន្ធ

នឹងការប្រ្រប្រួសលអាកាសធតុ ដ្រលឆ្លងពីភា្ន្រក់ងារចម្លង (vector-borne) និងជំងឺដ្រលកើតច្រញពីទឹក (water-

borne diseases) ដើម្របីកាត់បន្ថយផលប៉ះពល់ សុខភាព នៅា្ន្រំ២០២០។ 

ជាង ៦០% ន្រ ជំងឺឆ្លង គឺទាក់ទងនឹងទឹក អនាម័យ និងបរិា្ថ្រន។ ារធតុពុលអាស្រនិចទឹកផឹក នៅត្រជាបញ្ហ្រ 

មួយ។ មនុស្រសជាង ២លាននាក់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ប្រឈមៅនឹងកម្រិតអាស្រនិចក្នុងទឹកផឹកខ្ពស់។ ទឹកផឹកមិនបាន 

បន្រសុទ្ធ និងការក្រសាទឹកគា្ម្រនសុវត្ថិភាព រួមចំណ្រកដល់ការឆ្លងជំងឺពីបាក់ត្ររី និងវីរុស។ ការសិក្រសាថ្មីមួយរបស់អង្កការសុខ

ភាពពិភពលោក (WHO) ស្តីពីគុណភាពទឹកផឹកបងា្ហ្រញថ មានត្រ ២៣% ន្រគ្រួសារជនបទបុ៉ណោ្ណ្រះ (១៩) និង 

៤២,៥5% ន្រគ្រួសារនៅទីប្រជុំជន (២០) ទទួលបានទឹកផឹកដ្រលមានសុវត្ថិភាពពីពពួកម្ររោគ។ កង្វះអនាម័យបរិា្ថ្រន 

និងអនាម័យផ្ទ្រល់ខ្ល្លន ទាក់ទងយ៉្រងជិតស្និទ្ធៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងគុណភាពទឹក ដ្រលអាចជាមូលហ្រតុបណា្ត្រល

អោយមានការា្ល្រប់ជិត ១០.០០០នាក់ ជារៀងរាល់ា្ន្រំ - ភាគច្រើន្រករណីា្ល្រប់ទាំងន្រះគឺបណា្ត្រលមកពីជំងឺរាករូស 

(២០)។ បើតាមការវាយតម្ល្រ បានឱ្រយដឹងថ កម្ពុជាគឺជាប្រទ្រសមួយក្នុងចំណោមប្រទ្រសទាំងាយដ្រលងាយរងគ្រ្រះ

បំផុតៅនឹងការប្រ្រប្រួសលអាកាសធតុ (២១)។ បញ្ហ្រន្រះនឹងមានផលប៉ះពល់ៅដល់សន្តិសុខស្របៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

ហើយអាចធ្វើឱ្រយយឺតយ៉្រវដល់វឌ្រឍនភាពដ្រលបានប្រឹងប្រ្រងកន្លងមក ក្នុងការកាត់បន្ថយបញ្ហ្រកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគ្រប ់

ប្រភ្រទ។ 
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4. Strategic agenda for WHO cooperation in Cambodia

Transforming WHO’s cooperation for a healthier future

WHO will pursue organizational, programmatic and governance reforms so that it can 
better deliver on its goals of improving the health of the Cambodian people and increasing 
coherence in the health sector and health-related sectors.The transformation will focus 
on providing greater strategic leadership, employing innovative communications, and 
working as “One WHO”. 

Greater strategic leadership

WHO’s leadership role will evolve continually along with changing global, regional and 
national environments. The Organization’s role will become more “strategic” than 
“operational”. This conscious role shift is necessary as the capacity of the Government 
and other non-state partners improves. 

The shift in WHO’s leadership role will also involve the promotion of greater cooperation 
and engagement among various government and nongovernmental agencies, including 
development partners and civil society. This is necessary because overlapping circles of 
governance of various national and global partnerships and agencies compete for control 
and – inevitably – for resources. Such competition often leads to scarce resources being 
wasted. WHO will lead a coordinated response from the health sector to maximize available 
resources, and will remain a lead convenor in health involving multiple stakeholders. 

WHO will lead a coordinated response from the health sector by:

 continuing to use its convening power to play a lead role among all health 
partners;

 engaging not just the state actors but also non-state actors; and
 broadening multisectoral collaboration with the other United Nations agencies 

and partners.

៥. អនុវត្តរបៀបវារៈជាយុទ្ធសាស្ត្រ

៥.១  ារផ្ល្រស់ប្តូរកិច្ចសហប្រតិបត្តិាររបស់អង្គការ WHO ដើម្របី 
អនាគតសុខភាពាន់ត្រប្រសើរថ្រមទៀត

អង្គការ WHO នឹងអនុវត្តកំណ្រទម្រង់ា្ថ្រប័ន កម្មវិធី និងអភិបាលកិច្ច ដើម្របីឱ្រយមានលទ្ធភាពកាន់ត្រច្រើនក្នុងការ 

សម្រ្រចបានគោលដៅរបស់ខ្ល្លនក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា និងបង្កើនសង្គតិភា ពនៅ ក្នុង វិស័យ 

សុខាភិបាល និងវិស័យផ្រស្រងទៀតដ្រលពក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព។ ការផ្ល្រស់ប្តូរន្រះនឹងផ្ត្រតលើការផ្តល់ការដឹកនាំជាយុទ្ធ

ាស្ត្រកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀត ការប្រើប្រ្រស់មធ្រយោបាយប្រ្រស្រ័យទាក់ទងថ្មីៗ និងការធ្វើការជា “WHO ត្រមួយ”។ 

ការដឹកន�ំជាយុទ្ធសសស្ត្��កាន់ត្ច្ើ�នថ្�មទៀត

តួនាទីដឹកនាំរបស់ WHO នឹងវិវឌ្រឍជាបន្តបនា្ទ្រប់ ៅតាមបម្រ្របម្រួសលបរិយកាសថ្ន្រក់សកល ថ្ន្រក់តំបន់ និងថ្ន្រក់ជាតិ

ដ្រលកំពុងត្រមានការផ្ល្រស់ប្តូរ។ តួនាទីរបស់អង្គការន្រះនឹងកាន់ត្រមានលក្ខណៈ "យុទ្ធាស្ត្រ" ច្រើនជាង "ប្រតិបត្តិ"។ 

ការផ្ល្រស់ប្តូរតួនាទីប្រកបដោយមនសិកាន្រះគឺជាការាំបាច់ ខណៈព្រលដ្រលសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ្រភិបាល និងដ្រគូមិន 

ម្រន រដ្ឋ្រភិបាលដទ្រទៀត មានលក្ខណៈកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ 

ការផ្ល្រស់ប្តូរនៅក្នុងតួនាទីដឹកនាំរបស់ WHO នឹងពក់ព័ន្ធដល់ការជំរុញសហប្រតិបត្តិការ និងការចូលរួមកាន់ត្រច្រើន

ថ្រមទៀតក្នុងចំណោមា្ថ្រប័នរដ្ឋ្រភិបាល និងមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលនានា រួមទាំងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ និងសង្គមសុីវិល។ ន្រះគឺ 

ជាការាំបាច់ ដោយហ្រតុថរង្វង់ត្រួសតគា្ន្រន្រអភិបាលកិច្ចន្រភាពជាដ្រគូថ្ន្រក់ជាតិនិងសកល និងា្ថ្រប័នផ្រស្រងៗ ប្រកួត  

ប្រជ្រងគា្ន្រដើម្របីការគ្រប់គ្រងនិងធនធន ដោយមិនអាចជៀសផុត។ ជារឿយៗ ការប្រកួតប្រជ្រងប្របន្រះ ធ្វើឱ្រយមានការ 

ខ្ជះខា្ជ្រយធនធនដ្រលកម្រ។ WHO នឹងដឹកនាំការឆ្លើយតបដោយមានការសម្របសម្រួសលពីវិស័យសុខាភិបាល ដើម្របីប្រើ

ប្រ្រស់ធនធនដ្រលមានអោយបានប្រយោជន៍ជាអតិបរមា និងនៅត្រជាអ្នកកៀងគរនាំមុខគ្រនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល 

ដ្រលមានការចូលរួមពីភាគីពក់ព័ន្ធជាច្រើន។ 

WHO នឹងដឹកនំការឆ្លើយតបោយមានការសម្បសម្ួលពីវិស័យសុាភិាល�ោយ៖
 § បន្តប្រើប្រ្រស់អំណាចកៀងគររបស់ខ្ល្លន ដើម្របីដើរតួនាទីនាំមុខក្នុងចំណោមដ្រគូសុខាភិបាលទាំងអស់

 § ជំរុញការចូលរួមពីសំណាក់តួអង្គជារដ្ឋ្រភិបាល និងមិនមិនរដ្ឋ្រភិបាល និង

 § ពង្រីកសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យជាមួយទីភា្ន្រក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ និងដ្រគូដទ្រទៀត។
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កម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក

យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

ការប្្ស្័យាក់ទងប្បថ្មី

ដើម្របីកា្ល្រយជាអ្នកប្រ្រស្រ័យទាក់ទងប្របថ្មី WHO ត្រូវត្រកា្ល្រយជាអង្គការមួយដ្រលសិក្រសា និងស្វ្រងរកវិធីថ្មីៗដើម្រប ី

ប្រ្រស្រ័យទាក់ទងៅខាងក្រ្រ។ 

តួនាទីនាំមុខរបស់ WHO នៅក្នុងការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងតាមប្របថ្មី មិនត្រឹមត្រមានន័យថតាមដនវឌ្រឍនភាពឆ្ព្រះៅ

រកការសម្រ្រចបាន នូវគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រ ក៏ដឹកនាំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណ្រះដឹង 

ផងដ្ររ។ WHO នឹងសម្របសម្រួសលលំហូរព័ត៌មានក្នុងចំណោមកម្រិតថ្ន្រក់ផ្រស្រងៗន្រអង្គការ និងក្នុងចំណោមដ្រគូ និង 

ទីភា្ន្រក់ងារនានា រួមទាំងទីភា្ន្រក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានា។ 

រដ្ឋ្រភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោក ជឿងជាក់លើ WHO ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ៅតាមប្រទ្រសនីមួយៗ។ 

ដូច្ន្រះ WHO មានអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រ្រស់ព័ត៌មាននោះដើម្របីកាងសហប្រតិបត្តិការកាន់ត្ររឹងមាំ សម្របសម្រួសល 

កិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយដោយផ្អ្រកលើភ័ស្តុតាង និងប្រើប្រ្រស់ទិន្នន័យទាំងន្រះសម្រ្រប់សកម្មភាព។ 

ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី បរិមាណន្រព័ត៌មានដ្រលមាន មានការកើនឡើងយ៉្រងរហ័ស ដ្រល WHO ត្រូវត្រប្រើប្រ្រស់ 

មធ្រយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្របីកំណត់ពីព័ត៌មានដ្រលមានារៈប្រយោជន៍បំផុត និងបងា្ហ្រញព័ត៌មាននោះ 

តាមវិធីដ្រលងាយយល់ និងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ ឧទាហរណ៍ ដោយប្រើប្រ្រស់ក្រ្រហ្វិក (infographics) 

និងទិន្នន័យជារូបភាព។ ការធ្វើប្របន្រះនឹងជួយប្រទ្រសកម្ពុជា និងប្រទ្រសផ្រស្រងទៀត មើលឃើញសណា្ឋ្រននានាដើម្របី

ជាមូលដ្ឋ្រនន្រការសម្រ្រចចិត្តដោយផ្អ្រកលើភ័ស្តុតាង និងតម្រូវសកម្មភាពៅតាមក្រុមប្រជាជនដ្រលងាយរងគ្រ្រះ។  

បន្ថ្រមពីលើន្រះ WHO នឹងបង្កើនការផ្រសព្វផ្រសាយអំពីការងាររបស់ខ្ល្លនទាំងក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រសកម្ពុជា ដោយច្រករំល្រក 

ព័ត៌មាន និងចំណ្រះដឹងតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម និងក្រ្រហ្វិក (infographics)។

ការធ្វើការជា�“WHO�ត្មួយ”

WHO នឹងផ្ល្រស់ប្តូរ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្ល្លននៅបីកម្រិតថ្ន្រក់ន្រអង្គការ - ការិយល័យតំណាង WHO ក្នុងប្រទ្រស 

កម្ពុជា ការិយល័យប្រាំតំបន់បា៉្រសុីហ្វិកខាងលិច និងទីា្ន្រក់ការកណា្ត្រលរបស់ WHO។ កម្មវិធីការងារទូៅរបស់ WHO 

(២២) ពឹងផ្អ្រកលើការសហការនៅកម្រិតថ្ន្រក់ទាំងបីន្រះដើម្របីសម្រ្រចបានលទ្ធផល។ ទំនាក់ទំនងក្នុងរវាងបីកម្រិតថ្ន្រក់

ន្រះ អាស្រ័យលើសមាសធតុសំខាន់និងជាមូលដ្ឋ្រនពីរ។ ទីមួយ ប្រសិទ្ធភាពបន្ថ្រម (synergy) និងការដក់តម្រូវ 
(alignment) ាំបាច់ត្រូវមានដើម្របីបង្កើតគោលនយោបាយយុទ្ធាស្ត្រ និងគោលជំហរស្តីពីបញ្ហ្រសុខភាពសកល។  

កិច្ចការន្រះតម្រូវឱ្រយមានកិច្ចពិគ្រ្រះយោបល់ខា្ល្រំងកា្ល្រក្នុងចំណោមកម្រិតថ្ន្រក់ទាំងអស់ ក្នុងអំឡុងព្រលតាក់ត្រងគោល 

នយោបាយជាតិនិងសកលសំខាន់ៗ។ ទីពីរ គ្រត្រូវការភាពដូចគា្ន្រត្រមួយ(uniformity)នៅក្នុងការការអនុវត្តវិធន ទាក់ 

ទងៅនឹងធនធនមនុស្រស និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជា នីតិវិធីរដ្ឋបាល និងរាយការណ៍។ ក្នុងន័យន្រះ គ្រប់ផ្ន្រកទាំងអស់ន្រ 

WHO ត្រូវត្រធ្វើការជាអង្គការត្រមួយគត់។ 

ការិយល័យតំណាង WHO នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា នៅត្រទទួលខុសត្រូវលើមុខងារស្នូលរបស់ WHO ក្នុងការផ្តល់ 

ការដឹកនាំ ចូលរួមក្នុងភាពជាដ្រគូ រៀបចំរបៀបវារៈស្រ្រវជ្រ្រវផ្ន្រកសុខភាព កំណត់ ឬអនុម័តបទដ្ឋ្រននិងនិយម ដោយ 

បញ្ជ្រក់ពីជម្រើសគោលនយោបាយផ្អ្រកលើភ័ស្តតុាង ផ្តល់ការគំាទ្រផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស និងត្រួសតពិនិត្រយតាមដន និងវាយតម្ល្រ  

និន្ននាការសុខភាព។ ការិយល័យប្រាំតំបន់របស់ WHO សម្រ្រប់តំបន់បា៉្រសុីហ្វិកខាងលិច និងទីា្ន្រក់ការកណា្ត្រល 

របស់ WHO នឹងបន្តគាំទ្រដល់ការងាររបស់ការិយល័យតំណាង WHO នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលគ្រា្គ្រល់ថជា 

ការិយល័យប្រាំប្រទ្រសរបស់ WHO ។ ជាពិស្រស ទីា្ន្រក់ការកណា្ត្រលរបស់ WHO និងការិយល័យប្រាំតំបន់សម្រ្រប់

តំបន់បា៉្រសុីហ្វិកខាងលិច នឹងធ្វើការជាមួយការិយល័យប្រាំប្រទ្រស ដើម្របីកាងសមត្ថភាព ច្រករំល្រកបទពិិសធន៍

ពីប្រទ្រសផ្រស្រងទៀត និងដក់តម្រូវការងាររបស់ដ្រគូថ្ន្រក់សកលនិងតំបន់ សម្របៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រទ្រស។ 
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៥. អនុវត្តរបៀបវារៈជាយុទ្ធាស្ត្រ

ការិយល័យប្រាំប្រទ្រសរបស់ WHO ក៏ត្រូវត្រមានលក្ខណៈជាយុទ្ធាស្ត្រថ្រមទៀត ដ្រលមានន័យថ ដើរតួនាទី  

កាន់ត្រទូៅបន្ថ្រមទៀត។ ការផ្ល្រស់ប្តរូប្របន្រះនឹងមិនត្រមឹត្របង្កើនប្រយោជន៍ជាអតិបរមានូវធនធនក្នងុអង្គការបុ៉ណោ្ណ្រះ  

ទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងអនុញ្ញ្រតឱ្រយតួនាទីរបស់ខ្ល្លនមានការវិវឌ្រឍបន្តិចម្តងៗ ខណៈដ្រលប្រទ្រសន្រះអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព កាន់ ត ្រ 

ច្រើននៅក្នងុវិស័យសុខភាពាធរណៈ។ WHO នឹងលើកចិត្តបុគ្គលិករបស់ខ្ល្លន ឱ្រយធ្វើការជាលក្ខណៈអន្តរវិស័យច្រើន ថ្រម 

ទៀត ក្រ្រត្រពីការផ្ត្រតលើកម្មវិធីខ្រស្របណោ្ត្រយរបស់ពួកគ្រ ជាពិស្រសនៅក្នុងការងារទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល។ 

កិច្ចប្រជុំក្រុមជាយុទ្ធាស្ត្រ នឹងជួយនៅក្នុងដំណើរការន្រះ។ ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី មិនម្រនគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ស្ថិត

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្រនការស្របគា្ន្រឡើយ។ សំណើសុំធតុចូលឯកទ្រសរបស់ប្រទ្រសជាច្រើន នឹងនៅត្រធ្វើឡើងតាម 

តម្រូវការជាក់ស្ត្រង ជារឿយៗ ត្រូវការអន្តរាគមន៍រហ័សនិងរយៈព្រលខ្លី។ ឧទាហរណ៍ ការិយល័យប្រាំប្រទ្រសរបស់ 

WHO អាចស្វ្រងរកយោបល់រហ័សពីការិយល័យប្រាំតំបន់ ឬទីា្ន្រក់ការកណា្ត្រលរបស់ WHO ឬពីការិយល័យទាំង ពីរ 

ន្រះត្រម្តង សម្រ្រប់បញ្ហ្រដ្រលអាចកើតឡើងក្នងុអំឡុងព្រលពិភាក្រសាជាមួយដ្រគូក្នងុប្រទ្រស។ ការិយល័យប្រាំ ប្រទ្រស  

របស់ WHO នឹងស្នើសុំធតុចូលឯកទ្រសពីការិយល័យប្រាំតំបន់ និងទីា្ន្រក់ការណា្ត្រលរបស់ WHO ផងដ្ររ ផ្អ្រកតាម 

តម្រូវ ការជាក់ស្ត្រង។

៥.២ ារវាស់លទ្ធផល និងគណន្រយ្រយភាព
ការវាស់លទ្ធសផល

ការវាស់លទ្ធផលមានារៈសំខាន់សម្រ្រប់ត្រួសតពិនិត្រយតាមដន និងក្រលម្អការអនុវត្តដោយធនាគណន្រយ្រយភាព  

នៅក្នងុការប្រើប្រ្រស់ធនធន និងការសម្រ្រចបានចំណ៊ចដៅ និងគោលដៅ ព្រមទំាងជំរុញការសិក្រសារបស់បុគ្គលនិងអង្គការ។  

WHO នឹងបន្តជំរុញការវាយតម្ល្រផ្ទ្រក្នុង ក៏ដូចជាសម្របសម្រួសលការវាយតម្ល្រដោយឯករាជ្រយ រួមទាំងការវាយតម្ល្រដ្រលរៀប

ចំឡើងដោយការិយល័យថ្ន្រក់តំបន់សម្រ្រប់តំបន់បា៉្រសុីហ្វិកខាងលិច និងទីា្ន្រក់ការកណា្ត្រលរបស់ WHO ។ 

ការិយល័យប្រាំប្រទ្រសរបស់ WHO វាស់លទ្ធផលរបស់ខ្ល្លន តាមរយៈសងា្វ្រក់លទ្ធផលច្របាស់លាស់។ ក្របខ័ណ្ឌ 

គ្រប់គ្រងផ្អ្រកលើលទ្ធផល នឹងបងា្ហ្រញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់WHO ចំពោះធនធនរបស់ខ្ល្លន (ធតុចូល) លទ្ធផល 

ដ្រលអង្គការសម្រ្រចបាន (ធតុច្រញ) ការរួមចំណ្រករបស់អង្គការក្នុងការគ្របដណ្តប់សុខភាពជាសកល និងការគ្រប 

ដណ្តប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកម្មវិធីជាអាទិភាព (លទ្ធផលរយៈព្រលមធ្រយម) និងឥទ្ធិពលដ្រលវាមានមកលើសុខ

ភាពរបស់ប្រជាជន (ផលជះ)។ 

ក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផល នៅត្រជាមូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់ត្រួសតពិនិត្រយតាមដនការអនុវត្តកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរបស់ WHO 

និងវាស់វ្រងលទ្ធផល។ ថវិកាកម្មវិធី WHO សម្រ្រប់រយៈព្រលពីរា្ន្រំ និងផ្រនការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ ត្រូវបានរៀបចំឡើង

ដោយផ្អ្រកលើអាទិភាពជាយុទ្ធាស្ត្រ ពក់កណា្ត្រលអាណត្តិដូចដ្រលបានកំណត់នៅក្នុងCCS។

គណន្យ្យភាពន្ធនធាន�និងលទ្ធសផល

ឧបករណ៍ចម្របងសម្រ្រប់គណន្រយ្រយភាពធនធន និងលទ្ធផល គឺថវិកាកម្មវិធីរយៈព្រលពីរា្ន្រ។ំ ថវិកាកម្មវិធី មានដក់

បញ្ចលូដំណើរការវាយតម្ល្រប្រាំា្ន្រលំើការអនុវត្តកម្មវិធីន្រះ ជាពិស្រស តាមរយៈការពិនិត្រយឡើងវិញពក់កណា្ត្រលអាណត្តិ

នៅចុងបញ្ចប់ន្រា្ន្រំទីមួយៅលើវដ្តថវិកាប្រាំពីរា្ន្រំ ក៏ដូចជា ការវាយតម្ល្រនៅចុងបញ្ចប់ន្ររយៈព្រលពីរា្ន្រំ។ ការវាយ 

តម្ល្រទាំងពីរន្រះ ការពិនិត្រយមើលការអនុវត្តផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសនិងហិរញ្ញវត្ថុន្រថវិការបស់កម្មវិធី ព្រមទាំងកំណត់ពីជោគជ័យ

និងកតា្ត្រប្រឈម ក៏ដូចជាម្ររៀនបទពិិសធន៍ដ្រលបានទទួល ដើម្របីផ្តល់ជាមូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់វដ្តន្រការរៀបចំផ្រនការ 

ប្រាំពីរា្ន្រំបនា្ទ្រប់ទៀត។ 

បន្ថ្រមពីលើការវាយតម្ល្រតាមព្រលកំណត់ន្រការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី WHO នឹងត្រួសតពិនិត្រយតាមដន និងវាយតម្ល្រជាទៀង

ទាត់នូវការអនុវត្តរបស់ខ្ល្លន តាមរយៈការពិនិត្រយឡើងវិញពក់កណា្ត្រលអាណត្តិន្រ CCS ប្រហ្រលា្ន្រំ២០១៨ និងការវាយ 

តម្ល្រនៅចុងបញ្ចប់ន្រវដ្ត CCS បច្ចុប្របន្ន។
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ឧបសម្ព័ន្ធ

សូចនាករសុខភាព និងសង្គកមស្រដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ

ប្រជាជនសរុប (2013)1 14 962 591

ប្រជាជន អាយុ 0–14 (%) (2013)1 29.4

ប្រជាជន អាយុ 65 ឡើង (%) (2013)1 5

អាយុកាលរំពឹងទុកពីកំណើត (ា្ន្រំ) (ការបា៉្រន់ា្ម្រនា្ន្រំ 2015)2 66.7 ប្រុស / 70.8 ស្រី

អត្រ្រមរណភាពទារកទើបនឹងកើត (ក្នុង 1000 កំណើតរស់) (2014)3 18

អត្រ្រមរណភាពកុមារក្រ្រម 5 ា្ន្រំ (ក្នុង 1000 កំណើតរស់) (2014)3 35

អត្រ្រមរណភាពមាតា (ក្នុង 100 000 កំណើតរស់) (2014)3 170

អត្រ្រគ្របដណ្តប់ថ្ន្រំបងា្ក្ររខាន់ា្ល្រក់ ត្រតាណូស ក្អកមាន់ (DTP3) ក្នុងចំណោមកុមារអាយុ

1 ា្ន្រំ (%)(2014)3
82

ការសម្រ្រលកូនដោយបុគ្គលិកព្រទ្រយជំនាញ (%) (2014)3 89

ដង់សុីត្រគ្រូព្រទ្រយ (ក្នុង 1000 នាក់) (2012)4 0.2

ដង់សុីត្របុគ្គលិកគិលានុបដ្ឋ្រកនិងឆ្មប (ក្នុង 1000 នាក់) (2012)4 0.8

ការចំណាយលើសុខភាពសរុប ជាភាគរយន្រផលទុនក្នុងស្រុកសរុប (%) (2014)5 6.3

ការចំណាយដោយថវិការដ្ឋលើសុខភាព ជាភាគរយន្រការចំណាយលើសុខភាពសរុប (%) (2014)5 19.9

ការចំណាយពីហោបៅ៉្រផ្ទ្រល់លើសុខភាព ជាភាគរយន្រការចំណាយលើសុខភាពសរុប (%) (2014)5 62.3

អត្រ្រអក្ខរកម្មមនុស្រសព្រញវ័យ ទាំងពីរភ្រទ (% អាយុ 15 ឡើងៅ)6 73.9

អត្រ្រប្រជាជនដ្រលប្រើប្រភពទឹកា្អ្រត (%) (2014)3 95.1 (ទីប្រជុំជន)

58.8 (ជនបទ)

64.5 (Total)

អត្រ្រប្រជាជនដ្រលមានបង្គន់អាម័យ (%) (2015)3 85.0 (ទីប្រជុំជន)

41.2 (ជនបទ)

48.1(សរុប)

អត្រ្ររាប់ក្របាលន្រភាពក្រីក្រ ត្រឹម US$1.90 ក្នុងមួយថ្ង្រ (2011 PPP) (% ន្រប្រជាជន) (2012)7 6.2

សន្ទស្រសន៍អភិវឌ្រឍន៍យ្រនឌ័រ (GDI) (2014)6 0.890 (ក្រុម GDI 5)

សន្ទស្រសន៍អភិវឌ្រឍន៍មនុស្រស ចំណាត់ថ្ន្រក់ក្នុងចំណោម 188 ប្រទ្រស (2014)6 143

ប្រភព៖
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7 World Bank data http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY



31

ឯការយោង

ឯកសារយោង

1.  Ageing and Migration in Cambodia: A Cambodia Rural Urban Migration Project 

 Series Report. Phnom Penh: Ministry of Planning, Royal Government of Cambodia; 2013.

2.  National Population Policy 2016-2030. Phnom Penh: Royal Government of Cambodia; 2016.

3.  Human Development Report. New York: United Nations Development

 Programme; 2014 (http://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/

 presscenter/articles/2014/09/02/cambodia-s-human-development-indexvalue-

 continues-to-rise-in-2014.html).

4.   Cambodia: Overview. Washington, DC: World Bank; 2015  

(http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview).

5.  National Institute of Statistics and Directorate General for Health. 2014

 Demographic and Health Survey of Cambodia. Phnom Penh: Directorate

 General for Health, Ministry of Health; 2014.

6.  National Institute of Statistics and Directorate General for Health. Cambodia

 Demographic and Health Survey 2010. Phnom Penh: Directorate General for

 Health, Ministry of Health; 2011.

7.  Cambodia Socio-Economic Survey 2014. Phnom Penh: National Institute

 of Statistics, Ministry of Planning; 2015 (http://www.nis.gov.kh/nis/CSES/CSES_2014_Report.pdf).

8.  Estimating Health Expenditure in Cambodia: National Health Accounts Report

 (2012–2014 Data). Phnom Penh: Department of Planning and Health Information,

 Ministry of Health; 2015.

9.  United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) 2016–2018.

 Phnom Penh: United Nations in Cambodia; 2015.

10.  Sustainable Development Goals: 17 Goals to Transform our World [website]. New

 York, NY: United Nations; 2015 (http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).

11.  The Third Health Strategic Plan (HSP3) 2016–2020. Phnom Penh: Ministry of

 Health; 2016.

12.  National Strategic Development Plan 2014–2018. Phnom Penh: Royal

 Government of Cambodia; 2014.



32

កម្ពុជា-អង្គការសុខភាពពិភពលោក

យុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិារសម្រ្រប់ប្រទ្រស ២០១៦-២០២០

13.  Estimating Health Expenditure in Cambodia: National Health Accounts Report

 (2012 Data). Phnom Penh: Department of Planning and Health Information,

 Ministry of Health; 2014.

14.  Human Papillomavirus and Related Cancers in the World (2010). In: ICO

 Information Centre on HPV and Cancer [website]. Barcelona: Cancer

 Epidemiology and Registration Unit Institut Català d’Oncologia (ICO); 2015

 (http://www.hpvcentre.net).

15.  WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. Geneva: World Health Organization;  2015.

16.  WHO Regional Framework for Action on Ageing and Health in the Western

 Pacific. Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific; 2014.

17.  Universal Health Coverage: Moving Towards Better Health. Manila: WHO

 Regional Office for the Western Pacific; 2015.

18.  Ministry of Health of Cambodia and World Health Organization. Antimicrobial

 Resistance (AMR): Country Situation Analysis Report. Phnom Penh: Ministry of Health; 2013.

19.  A National Assessment of Point-of-Consumption Drinking Waters in Rural Areas

 of Cambodia. Phnom Penh: Office of the WHO Representative in Cambodia; 2013.

20.  A National Assessment of Point-of-Consumption Drinking Waters in Urban Areas

 of Cambodia. Phnom Penh: Office of the WHO Representative in Cambodia; 2015.

21.  Barnato K. Climate change is riskiest for these countries: S&P. CNBC. 27

 November 2015 (http://www.cnbc.com/2015/11/27/climate-change-is-riskiestfor-these-countries-sp.html).

22.  Twelfth General Programme of Work: Not merely the absence of disease 2014–2019. 

Geneva: World Health Organization; 2014. 






	អក្សរកាត់
	បុព្វកថា
	សេចក្តីសង្ខេប
	១. សេចក្តីផ្តើម
	២. ស្ថានភាពសុខភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍
	៣. �ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
ប្រកបដោយចីរភាព និងផែនការ
យុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលជាតិ
	៤. �របៀបវារៈជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
	៤.១ ការបង្កើតរបៀបវារៈជាយុទ្ធសាស្ត្រ
	៤.២ ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម គុណតម្លៃរបស់ WHO នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
	៤.៣ អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ
	អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រទី ១.
	អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រទី ២
	អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រទី ៣.
	អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រទី ៤

	៥. អនុវត្តរបៀបវារៈជាយុទ្ធសាស្ត្រ
	៥.១ �ការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការ WHO ដើម្បី
អនាគតសុខភាពកាន់តែប្រសើរថែមទៀត
	៥.២ ការវាស់លទ្ធផល និងគណនេយ្យភាព

	ឧបសម្ព័ន្ធ
	ឯកសារយោង

