
មា តិកា  ៖មា តិកា  ៖

១- កា រវិវឌ្ឍ ន៍  ព័ន្ធ ព៌ត័មា នសុខា    
ភិបា លកម្ព ុជា  តា មរយៈគហទំព័រ ១

២- របា យកា រណ៍ និងទិន្ន ន័យ  ព័ន្ធ    
ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លមា នភា ព   
ឆា ប់រហ័ស និងទា ន់ពលវលា  ៥

៣- កា រ  ួតពិនិត្យ គុណភា ពទិន្ន ន័យ ៥

៤- របា យកា រណ៍  ក្ន ុង  ព័ន្ធ     
ព៌ត័មា នសុខា ភិបា លកម្ព ុជា    
តា មរយៈគហទំព័រ ៩

៥- ទស្ស នៈរបស់អ្ន ក  ើ   ស់ ១១

៦- កា រសន្ន ិដា  ន ១២

ខ េមសា  ឆា  ំ  ២០១១ លខ៤

 ឹត្ត ិ ប  ព័ត៌ម ន
នា យកដា  នផនកា រ   និងព័ត៌មា នសុខា ភិបា លរបស់

ក សួងសុខា ភិបា ល និងអង្គ កា រ យូ  អរ  សុី

 ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ុជា  
តា មរយៈគហទ៓ព័រ

គហទំព័រន  ព័នធ ព័ត៌ម នសុខ ភិប លកមព ុជ 
http://www.hiscambodia.org 

កា រ  ប់  ង  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា ល  កប  យ  សិទ្ឋ ភា ពជា កតា  ជំរុញ ធ្វ ើឲ្យ 
កា រស   ចចិត្ត ល្អ  សើរ និងកា រផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល  កប  យគុណភា ព

 

ស្ថ ិតិសុខា ភិបា លដលមា នគុណភា ពល្អ  គឺជា ធនធា ន និងកតា  ដ៏សំខា ន់បំផុតស   ប់
ធ្វ ើឲ្យ កា រស   ចចិត្ត  កា រធ្វ ើផនកា រ កា រ  ួតពិនិត្យ តា មដា ន  និងកា រវា យតម្ល បា ន

        ល្អ  សើរ។

ចា ប់តា ងំពីមា នកំណទ  ង់ន  ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល  ឆា  ១ំ៩៩៥ ក សួង
សុខា ភិបា លបា នប   ក់យ៉ា ងច   ស់ថា   ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លគឺ 
ជា ឧបករណ៍ដ៏សំខា ន់ស   ប់ឲ្យ អ្ន ក  ប់  ង  ថា  ក់ជា តិ ថា  ក់ខត្ត  
និងថា  ក់  ុក កំណត់កា រងា រជា អា ទិភា ព ហើយនិងធ្វ ើកា របងចក 
ធនធា នផ្ស ងៗ។ ដូច្ន ះ កា រវិនិ  គយ៉ា ងទៀងទា ត់ កា រអភិវឌ្ឍ ន៍ និង

 ១ - ក រវិវឌ្ឍ ន៍  ព័នធ ព័ត៌ម នសុខ ភិប លកមព ុជ  មរយៈគហទំព័រ
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 ឹត្ត ិ ប  ព័ត៌មា ន ២០១១

កា រលើកកម្ព ស់  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លនះ គឺជា  
ត  វូកា រដ៏ ចា បំា ច់ស   ប់  ទស កម្ព ជុា ដលកំពុង

 វូកា រយ៉ា ងខា  ងំនូវព័ត៌មា នសុខា ភិបា លដលមា ន
គុណភា ពល្អ ។

គ   ងធ្វ ើឲ្យ សវា សុខា ភិបា ល  សើរឡើងរបស់
អង្គ កា រ  URC  (URC-BHS) ក  មជំនួយពីទីភា  ក់ងា រ 
សហរដ្ឋ អា មរិក ដើម្ប ីកា រអភិវឌ្ឍ ន៍ អន្ត រជា តិ (USAID)  

រួមសហកា រជា មួយនា យកដា  នផនកា រ និងព័ត៌ មា ន 
សុខា ភិបា លរបស់ក សួងសុខា ភិបា ល  ក៏បា នធ្វ ើ
បច្ច បុ្ប ន្ន ភា ពលើមូលដា  នទិន្ន ន័យ អា កសសសុសវរ 
(Access Software) ន  ព័ន្ធ  ព័ត៌មា នសុខា ភិបា ល 
ដលពល  ះបា នឧបត្ថ ម្ភ ថវិកា   យគំ  ង 

  ង់វិស័យសុខា ភិបា លជំហា នទី២  ជា កា រ  ើ  
  ស់តា មរយៈគហទំព័រ   ខ មីនា ឆា   ំ២០១០វិញ។

ម ្ត  ជំីនា ញរបស់នា យក ដា  នផនកា រ និងព័ត៌មា ន
សុខា ភិបា ល និងអង្គ កា រ យូ អរ សុី បា នធ្វ ើកា រ 
ពិនិត្យ លើ ត  វូកា រ និងបទ ដា  នបច្ច កទសសំខា ន់ៗ  
ដើម្ប ីកស  ួលកា រ  ប់  ង  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា 
ភិបា ល ដល  ើ  Microsoft Access   ជា កា រ  ើ 

  ស់គហទំព័រ។នា យក ដា  នផនកា រ និងព័ត៌មា ន
សុខា ភិបា ល ក  មកា រ គា ំ  ថវិកា  និងបច្ច កទស      
ព ីអង្គ កា រ យូ អរ សុី បា នរៀបចំធ្វ ើសិកា្ខ   សា លា  
ពិ   ះ  បល់ចំនួន៣លើក ដលមា ន កា រចូល 
រួម  និងផ្ត ល់  បល់ បច្ច កទសពីម ្ត  សុីខា ភិបា ល  

 ថា  ក់ខត្ត  មន្ទ ីរពទ្យ   ុក  តិបត្ត ិ ថា  ក់ជា តិ 
និងដគូអភិវឌ្ឍ  ហើយសិកា្ខ  សា លា នះបា នបញ្ច ប់ 

  យ  គជ័យ និង  សិទ្ធ ភា ព ខ្ព ស់។  ង 
តា មលទ្ធ ផលសិកា្ខ  សា លា  ក ុមកា រ ងា របា នរៀបចំ 
កស  លួនូវ  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ជុា តា ម 
រយៈគហទំព័រ ដលគ    ះ ជា ភា សា អង់គ្ល ស 
ថា   HIS Web Based database។  ព័ន្ធ ព័ត៌មា ន
សុខា ភិបា លកម្ព ជុា តា ម រយៈគហ ទំព័រនះចា ប់ផ្ត ើម 
ដំណើរកា រ និងដា ក់ឲ្យ  ើ   ស់   ខសីហា  ឆា  ំ 
២០១០     បនា  ប់ពីបា នធ្វ ើកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លដល់
ម ្ត  ីទទួល បន្ទ ុកកា រងា រ  ប់  ង  ព័ន្ធ ព័ត៌មា ន។

សុក ិតភា ព និងសុវត្ថ ិភា ពខ្ព ស់
ងា យ  ួលក្ន ុងកា រ  មូលព័ត៌មា នទា ន់ពល

ងា យ  ួលវិភា គសូចនា ករ
ទទួលរបា យកា រណ៍បា នឆា ប់រហ័ស

 ព័ន្ធ នះមា នលក្ខ ណៈពិសសមួយចំនួនដូចជា ៖

កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ឆា  ំ   ២០១០
១00%
៩០%
៨០%
៧០%
៦០%
៥០%
៤០%
៣០%
២០%
១០%

០

២៥០

២០០

១៥០

១០០

៥០

០

៨%
១៤%

៣៣%

៧៤%

១០០%
៨៨%

២៦

៨៨

១៦៦

២០៦

១៦%

៤០%
៤២%

៧៥%

១០០% ១០០%

 សី             កញ                     តុ                           វិចឆ ិក 

មនទ ីរសុខ ភិប ល                        ុក  តិបត្ត ិ                       មនទ ីរពទយ                       ម  ្ត ីដលទទួលក របណ ុះប ្ដ ល  



 ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ុជា តា មរយៈគហទំព័រ 
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កា រ  ើ   ស់
 ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ជុា តា មរយៈគហទំព័រ 
 វូបា នរៀបចំឡើង ស   ប់ផ្ត ល់លទ្ធ ភា ព  និងមុខងា រ   

ជា  ើន ស   ប់កា រ  ើ   ស់ទិន្ន ន័យ  ប់ថា  ក់
ន  ព័ន្ធ សុខា ភិបា លកម្ព ុជា  ដូចជា កា រ បញ្ច លូ កា រ 
ពិនិត្យ  កា រកស  ួលទិន្ន ន័យ កា រធ្វ ើ របា យកា ណ៍ 
និងកា រវិភា គទិន្ន ន័យ  យអ្ន ក  ើ   ស់អា ច  ើ

កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ុជា តា មរយៈគហទំព័រ  ខត្ត កំពង់ចា ម

ជា ភា សា ខ្ម រ    និងអង់គ្ល ស។   ព័ន្ធ  ព័ត៌មា ននះមា ន  
កម្ម វិធី និងតួនា ទីជា  ើនស   ប់អ្ន ក  ើ   ស់  ប់ 
រូប។ កម្ម វិធីទា ំង  ះនឹងមា នរៀបរា ប់ជា បន្ត បនា  ប់

 ក្ន ុងអត្ថ បទនះ។  ព័ន្ធ  ព័ត៌មា នសុខា ភិបា ល 
កម្ព ជុា តា មរយៈគហទំព័របា ន   ទា ញ បញ្ច លូ និង  ប់  

 ងទិន្ន ន័យពីឆា  ំ ២០០៦ រហូតមកដល់បច្ច ុប្ប ន្ន  
(២០១១)។

កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល
ក្ន ុងរយៈពល៣ខ ពីខសីហា ដល់ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ 
២០១០ នា យកដា  នផនកា រ និងព័ត៌មា នរបស់ក សួង
សុខា ភិបា ល  យមា នកា រឧបត្ថ ម្ភ គា ំ  ថវិកា និង  
បច្ច កទសពីអង្គ កា រ យូ អរ សីុ បា នរៀបចំកា របណ្ណ ះុ 
បណា្ខ  លចំនួន៦វគ្គ   ដលមា នសិកា្ខ  កា ម ចូលរួមសរុប 
២០៦នា ក់ មកពី២៤ ខត្ត -រា ជធា នី មន្ទ ីរពទ្យ ជា តិ
និងអង្គ កា រដគូអភិវឌ្ឍ សុខា ភិបា លមួយចំនួន។ កា រ 
បណ្ណ ុះបណា្ខ  លបា ន   ឹត្ត   យរលូន និង 

 កប  យ  គជ័យតា មរយៈលទ្ធ ផលដូចខា ង
ក  ម៖

 ពិន្ទ ុជា មធ្យ មមុនបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  (Pre-test mean) ៤.៥%
 ពិន្ទ ុជា មធ្យ មក  យបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល (Post-test mean) ៨.១%  

BinÞúmunetsþ BinÞúeRkayetsþ

៨,១%

៤,៥%

១០

៨

៦

៤

២

០

លទ្ធ ផលនកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល   ២០១០



 ព័នធ ព័ត៌ម នសុខ ភិប ល  មរយៈគហទំព័រម នតួន ទីសំខ ន់ៗដូចខ ង   ម ៖

  កា របញ្ច ូលទិន្ន ន័យ
 - ស្ថ ិតិ  ជា ជនទូទា ំង  ទស  តា មខត្ត   ុក  តិបត្ត ិ និងមូលដា  នសុខា ភិបា ល  
 - មូលដា  នសុខា ភិបា លថ្ម ី  ទា ំងសវា សា ធា រណៈ និងឯកជន
 - របា យកា រណ៍  ចា ំខរបស់មណ លសុខភា ព មន្ទ ីរពទ្យ បង្អ ក និងមន្ទ ីរពទ្យ ខត្ត ។

  កា រកស  ួលនិងពិនិត្យ ទិន្ន ន័យ
 - ស្ថ ិតិ  ជា ជនទូទា ំង  ទស តា មខត្ត   ុក  តិបត្ត ិ និងមូលដា  នសុខា ភិបា ល  
 - កា របន្ថ មព័ត៌មា នស   ប់មូលដា  នសុខា ភិបា លថ្ម ី  
 - របា យកា រណ៍  ចា ំខរបស់មណ លសុខភា ព មន្ទ ីរពទ្យ បង្អ ក និងមន្ទ ីរពទ្យ ខត្ត ។

  នា ំទិន្ន ន័យចូល និងចញ (ស   ប់តករណីមិនមា ន Internet  ើ   ស់)
  គអា ចបញ្ច ូលទិន្ន ន័យបា នតា មរយៈកា រ  ើ   ស់ មា៉ សុីនកំុព្យ ូទ័រ បនា  ប់មកគអា ចយក
   ទិនន្ន ័យ  ះ បញ្ច ូល  ក្ន ុងគហទំព័របា ន  កន្ល ងណា ដលមា ន  Internet ។ 

  កា របងា  ញទិន្ន ន័យ
 - ស្ថ ិតិ  ជា ជនទូទា ំង  ទស  តា មខត្ត   ុក  តិបត្ត ិ និងមូលដា  នសុខា ភិបា ល  
 -  ភទមូលដា  នសុខា ភិបា ល  ទា ំងសវា សា ធា រណៈ និងឯកជន
 - បងា  ញរបា យកា រណ៍  ចា ំខរបស់មណ លសុខភា ព មន្ទ ីរពទ្យ បង្អ ក និងមន្ទ ីរពទ្យ ខត្ត 

បញ្ជ ីទិន្ន ន័យនិងរបា យកា រណ៍
ស   ប់ពិនិត្យ ឲ្យ បា នដឹងថា តើមូលដា  នសុខា ភិបា លណា បា នបញ្ច ូលរបា យកា រណ៍   
ឬ  មិនបា នបញ្ច ូល និង អា ចឲ្យ ដឹងទៀតថា  តើមូលដា  នសុខា ភិបា លណា ដល
មា នកា រយឺតយ៉ា វក្ន ុងកា របញ្ច ូលទិន្ន ន័យ។ 

 គំរូរបា យកា រណ៍  ចា ំខ
 ស   ប់ប ្ច ញរបា យកា រណ៍យកមក  ើ   ស់  តា មមូលដា  ននីមួយៗ។ 

 របា យកា រណ៍សូចនា ករ
 តា មរយៈរបា យកា រណ៍នះ  យើងអា ចធ្វ ើកា រវិភា គសូចនា ករផ្ស ងៗ  
 ដើម្ប ីបងា  ញពី  ភា ពខា  ំង  ភា ពខ   យ  ភា ពរីកចំរីននកា រផ្ត ល់សវា 
 សុខា ភិបា ល  តា មមូលដា  ន សុខា ភិបា លនីមួយៗ។ 

  ប់  ងអ្ន ក  ើ 
 មា នតក សួងសុខា ភិបា លប៉ុ   ះ ដលមា នសិទ្ធ ិក្ន ុងកា រអនុ ្ញ  តិឲ្យ បង្ក ើត
   ះអ្ន ក  ើ   ស់ និង លខសមា  ត់។  

4
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២ - រប យក រណ៍   និងទិនន ន័យ 
 ព័នធ  ព័ត៌ម នសុខ ភិប លម ន  

ភ ព រហ័ស និងទ ន់ពល

 ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ុជា  តា ម
រយៈគហ ទំព័រ  វូបា នបង្ក ើតឡើង 

ស   ប់ឆ្ល ើយតប  នឹងត  វូកា ររបស់អ្ន ក  ើ   ស់ 
 ប់ថា  ក់នក សួងសុខា ភិបា ល និងដើម្ប ី  ផ្ត ល់ភា ព

ងា យ  លួដល់  តិបត្ត កិរ  ប់ថា  ក់របស  ់មូលដា  ន
សុខា ភិបា លក្ន ុងកា ររក    និង  ប់  ង ទិន្ន ន័យ។ 
មិនតបុ៉   ះ  ព័ន្ធ នះអា ចជួយកា ត់ បន្ថ យកា រ 
លំបា កក្ន ងុកា របញ្ជ នូទិន្ន ន័យសុខា ភិបា លពីថា  ក់មូល 
ដា  នមក  កុ  តិបត្ត  ិមន្ទ រីសុខា ភិបា ល និងក សួង 

សុខា ភិបា ល និងធ្វ ើឲ្យ ទិន្ន ន័យកា ន់តមា នភា ព 
សុក តិ ហើយដលអា ច  ើ   ស់ទា ន់ ពល វលា    
និងតា មត  វូកា រ។  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ុជា  
តា មរយៈគហទំព័រ ជា  ព័ន្ធ មួយ ដល មា នភា ព 
ងា យ  លួក្ន ងុកា របញ្ច លូ ពិនិត្យ   កស  លួ  ទិន្ន ន័យ  
និងកា រធ្វ ើរបា យកា រណ៍។ បច្ច បុ្ប ន្ន នះ  ព័ន្ធ  ព័ត៌មា ន 
សុខា ភិបា ល តា មរយៈគហទំព័រ បា ន  ប់  ងទិន្ន ន័យ   
សុខា  ភិបា ល  ទូទា ងំ  ះរា ជា ណា ចក  កម្ព ជុា  ក្ន ងុ   

 ះមា នមណ លសុខភា ពចំនួន៩៨៩ មន្ទ ីរពទ្យ  
បង្អ ក ចំនួន៥៥ មន្ទ រីពទ្យ ខត្ត ចំនួន២៤ និងមន្ទ រី 
ពទ្យ ជា តិ ចំនួន១០ដលធ្វ ើឲ្យ ទិន្ន ន័យ សុខា ភិបា ល 

 មូល បា ន ១០០%  ដំណា ច់ឆា   ំ២០១០ និងដើម      
ឆា   ំ២០១១។ 

mkra mIna ]sPa kkþda kBaØa vicäika mkra

ក  ហ្វ ិកបា នបងា  ញ 
អំពីភា ពល្អ  សើរ  
(ភា ពពញលញ
និងភា ពឆា ប់រហ័ស) 
ក្ន ុងកា របញ្ជ ូនព័ត៌មា ន 

ពីមូលដា  នសុខា ភិបា ល ផ្ស ងៗ 
មក  ុក  តិបត្ត ិ មន្ទ ីរសុខា  ភិបា ល 

និង ក សួង សុខា ភិបា ល។

៣ - ក រ  តួពិនិតយ គុណភ ពទិនន ន័យ

គុណភា ពនិងភា ព  មឹ  វូនទិន្ន ន័យ  
មានសារៈសំខាន់យ៉ាង

ខា  ំង ស   ប់  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា ល។  ព័ន្ធ  
ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ជុា  តា មរយៈគហទំព័រ មា ន 
មុខងា រមួយចំនួន ក្ន ុងកា រ  ួតពិនិត្យ គុណភា ពទិន្ន 

ន័យ អំឡុងពល បញ្ច ូល ទិន្ន ន័យ។ ក្ន ុងករណីដល 
បញ្ច ូលទិន្ន ន័យមិន  ឹម  ូវ អក្ស រពណ៌ក ហមនឹង 
លចឡើង (សូមពិនិត្យ ម្ត ងទៀត)។ ដូច្ន ះ  តិ 
បត្ត ិករ  ូវធ្វ ើកា រ  ួតពិនិត្យ  និងកត  ូវទិន្ន ន័យ 
ឡើងវិញ។

១០០%
៧៥%
៥០%
២៥%
០%

បញ្ជ ីរបា យកា រណ៍   ២០១០ - ២០១១
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 ឹត្ត ិ ប  ព័ត៌មា ន ២០១១

មុខងា រនកា រ  ួតពិនិត្យ គុណភា ពទិន្ន ន័យរួមមា ន ៖
១  កា រផ្ទ ៀងផា  ត់លខតា មស្ថ ិតិ ៖   តួនា ទីនះរៀប 
  ចំឡើងដើម្ប ីកា រពា រកា របញ្ច ូលលខខុស។ 

  ឧទា ហរណ៍ទី១  រូបភា ពខា ងលើនះ បា ន 
  បងា  ញពីកា រផ្ទ ៀងផា  ត់ទិន្ន ន័យ កា រពិនិត្យ ជំងឺ   
  ក  ករណីថ្ម ីពីរកន្ល ង៖    
  ទី១ -  កន្ល ងបូកសរុប និងទី២ -  តា រា ង
   កា រពិនិត្យ ជំងឺក  ករណីថ្ម ី។ តួលខទា ំងពីរ
   ូវតមា នតម្ល ដូចគា    និងមិនអា ចខុស គា  
  បា នទ។

  ឧទា ហរណ៍ទី២ ដូចជា  ក្ន ងុទំព័រទី៨នទ  ង់
  របា យកា រណ៍  ចា ខំរបស់ មណ លសុខភា ព
   សិនបើ ចំនួនមា  យសា  ប់  ើនជា ងចំនួន
  ស   លកូន  ះ   ព័ន្ធ នឹងមិនអនុ ្ញ  តិឲ្យ  
   តិបត្ត កិរបន្ត  តិបត្ត កិា ររបស់ខ្ល នួទៀតឡើយ  

  លុះ   តធ្វ ើកា រ  តួពិនិត្យ  និងកត  វូឡើង  
  វិញ។

  កា រពិនិត្យ ផ្ទ ៀងផា  ត់នះ បា នរៀបចំស   ប់
  ផ្ទ ៀងផា  ត់លខ និងទិន្ន ន័យជា  ើន  ក្ន ងុ
  របា យកា រណ៍  ចា ខំស   ប់មន្ទ រីពទ្យ  និង  
  មណ លសុខភា ព ដូចជា ករណីស   កពទ្យ  
  ស   លកូន  ចំនួនកូនកើត ចំនួនវះកា ត់ជា  ដើម។ 

២  កា រកំណត់លខទា បនិងខ្ព ស់បំផុត៖  ព័ន្ធ  
  ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ជុា តា មរយៈ គហទំព័រ 
  ក៏បា នកំណត់ចំនួន តួរលខដើម្ប ី កា រពា រចំ  ះ 
  កំហុសឆ្គ ង  យអចតនា របស់  តិបត្ត ិករ
   លើកា របញ្ច លូលខ។  ព័ន្ធ នះបា នរៀប ចំ 
  មិនអនុ ្ញ  តិឲ្យ បញ្ច លូលខលើស ខ្ទ ង់ បា ន ទ   
  ដូចជា ករណីសា  ប់ស   ប់ខនីមួយៗ  តា មអា យុ  
  មិនអា ចបញ្ច លូលខ៣ខ្ទ ង់បា នទ។ 

ពិនិត្យ 
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៣  កា រកស  ួល៖ អ្ន កបញ្ច ូលទិន្ន ន័យមា នសិទ្ធ ិ 
  ដើម្ប ីធ្វ ើកា រស  លួទិន្ន ន័យ ដលបា នបញ្ច លូ 
  ខុសដូចបា នរៀបរា ប់ខា ងដើម។ អ្ន កដទមិន 
  មា នសិទ្ធ ិធ្វ ើកា រកស  ួលទិន្ន ន័យដើម បា ន 
  ឡើយ។ ក  ពីនះ ដើម្ប ីព  ឹងកា រធ្វ ើ របា យ  
  កា រណ៍ឲ្យ បា នឆា ប់រហ័ស និងដើម្ប ី ជៀស  វា ង  

  កា រយឺតយ៉ា វ  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ជុា  
  តា មរយៈគហទំព័រ បា នចងកា ល   បរិច្ឆ ទផុត 
  កំណត់ ក្ន ងុកា របញ្ច លូទិន្ន ន័យ  មឹថ្ង  ទី ២០ន 
  ខនីមួយៗ  សិនបើមូលដា  នសុខា ភិបា ល 
  ណា មួយមា នកា រយឺតយា៉ វ  ះ  ូវទំនា ក់
  ទំនង ជា មួយម ្ត  ជំីនា ញនក សួងសុខា ភិបា ល 
  ដើម្ប ីសុំធ្វ ើកា របញ្ច ូលទិន្ន ន័យ។

សូមពិនិត្យ ឡើងវិញ

ពិនិត្យ 

ពិនិត្យ 
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តា រា ងស្ត ីពីកា រ  ួតពិនិត្យ គុណភា ពទិន្ន ន័យ

ចំណុចដលគួរ  ួតពិនិត្យ លក្ខ ណៈនកា រ  ួតពិនិត្យ គុណភា ព

ចំនួនមូលដា  នសុខា ភិបា លដល  ូវ 
ធ្វ ើរបា យកា រណ៍

 ព័ន្ធ បា នកត់    និងរា យកា រណ៍នូវរា ល់ចំនួនមូលដា  នសុខា ភិបា ល 
ដលបា នបញ្ច ូលទិន្ន ន័យ  ក្ន ុង  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លតា មរយៈ 
គហទំព័រ ដើម្ប ីទទួលបា នព័ត៌មា នដលខ្វ ះខា ត។

កា របញ្ច ូលរបា យកា រណ៍  ួតខ  ព័ន្ធ មិនអនុ ្ញ  តិឲ្យ បញ្ច ូលទិន្ន ន័យ  ួតខបា នទ។

តម្ល ទិន្ន ន័យដលមា នទ  ង់ មិនពិត -     មិនអនុ ្ញ  តិឲ្យ បញ្ច លូទិន្ន ន័យស   លកូន  តា រា ងអា យុក  ម៥ឆា  ំ
-  មិនអនុ ្ញ  តិឲ្យ បញ្ច ូលទិន្ន ន័យបុរសលើតា រា ង  គ ្ត  ី ជា ដើម

កា រវា យបញ្ច ូលលខខុស  ព័ន្ធ បា នកា រពា រកា រវា យខុស ដូចជា មិនអនុ ្ញ   តិឲ្យ បញ្ច ូលជា  
អក្ស រជា ដើម។

កា រកំណត់ចំនួនខ្ទ ង់លខនទិន្ន ន័យ  ព័ន្ធ បា នកា រពា រស   ប់កា រវា យលើសខ្ទ ង់ ដូចជា កន្ល ងទិន្ន ន័យ 
សា  ប់ កុមា រក  ម ៥ ឆា  ំជា ដើម ។

ស្ថ ិតិកា រពិនិត្យ ពិ   ះជំងឺក  ចំនួនកា រពិនិត្យ ពិ   ះជំ ងឺ ក    ូវតស្ម ើគា   កន្ល ងសរុប និង 
រា យកា រណ៍លំអិត ។ ចំនួនសរុប  ទំព័រទី ១ និងទី២  ូវតស្ម ើគា  ។

ស្ថ ិតិអ្ន កជំងឺស   កពទ្យ ចំនួនអ្ន កជំងឺស   កពទ្យ សរុប  ទំព័រទី៣ និងទី៤  ូវតស្ម ើគា  ។

ស្ថ ិតិកា រពិនិត្យ ផ្ទ  ះមុនស   ល
ចំនួន  ្ត ីមា នផ្ទ  ះស្ម ័  ចិត្ត ធ្វ ើតស្ត ឈា មរកម  គអដស៍   ូវតិច
ជា ង  ឬស្ម ើ ្ត  ីពិនិត្យ ផ្ទ  ះមុនស   ល។   លទ្ឋ ផល បូក  ូវតតិច
ជា ង ្ត  ីស្ម ័  ចិត្ត ធ្វ ើតស្ត ឈា មរកម  គអដស៍ជា ដើម។

ស្ថ ិតិកា រស   លកូន

- ចំនួនស   លកូនពិបា ក ឬបញ្ជ ូន  ូវតតិចជា ងចំនួនស   ល          
  កូនសរុប។
-  ចំនួនស   លកូនដលបា នទទួល  ARV  ូវតតិចជា ង      
    ឬស្ម ើចំនួនស   លកូនសរុប។

ស្ថ ិតិកា រធ្វ ើតស្ត ឈា មរកម  គ 
អដស៍

ចំនួនលទ្ឋ ផលបូកនកា រធ្វ ើតស្ត ឈា មរកម  គអដស៍  ូវតតិចជា ង
ចំនួនអ្ន កស្ម  ័ចិត្ត ធ្វ ើតស្ត ឈា មរកម  គអដស៍។

ស្ថ ិតិចំនួនកា ររលូតកូន និងរំលូត ចំនួនបញ្ជ ូននកា ររលូតកូន និងរំលូត  ូវតតិចជា ង ចំនួនកា ររលូត 
កូន និងរំលូតសរុប។
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៤ - រប យក រណ៍នកន ុង  ព័នធ 
ព័ត៌ ម នសុខ ភិប លកមព ុជ  ម
រយៈគហទំព័រ 

បច្ច ុប្ប ន្ន នះ  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិ
បា លកម្ព ុជា តា មរយៈគហ

       ទំព័រអា ចឲ្យ យើងទា ញយក
ទ  ង់របា យកា រណ៍៤  ភទ៖ 

ទ  ង់របា យកា រណ៍ស   ប់មណ លសុខភា ព HC1

HC1 គឺជា ទ  ង់របា យកា រណ៍ស   ប់មណ លសុខ  
ភា ព។ យើងអា ចទា ញយករបា យកា រណ៍  ចា ំខ
របា យកា រណ៍  ចា ំ  ីមា ស ឬ  ចា ំឆា  ំបា ន។ តា ម 
រយៈរបា យកា រណ៍ទា ំងនះ មណ លសុខភា ព អា ច 
ធ្វ ើកា រវិភា គប    រកចំណុចខា  ងំ និងចំណុចខ   យ និង

រៀបចំផនកា រ  ះ   យសម  ប និងទា ន់ពល  
វលា ។ 

ក្ន ុងគំរូរបា យកា រណ៍មណ លសុខភា ព (HC1) នះ  
មា ន ព័ត៌មា នសវា សុខា ភិបា ល និងព័ត៌មា នអំពីជំងឺ 
ដលមា នចំនួន ១២ទំព័រ ដូចជា ពិនិត្យ ពិ   ះជំងឺ 
ក   សកម្ម ភា ពស   កពទ្យ ស   ប់មណ ល 
សុខ ភា ព ជា អតីតពទ្យ  ុក មន្ទ ីរពិ  ធន៍  ុន 
ចា ញ់ កា រពិនិត្យ ផ្ទ  ះមុនពលស   ល  កា រ
ស   ល  កូន កា រពិនិត្យ ក  យស   ល កា រទទួល 
ជា តិ ដក អា សីុដហ្វ លីូក កា ររំលូតកូន និងរលូត 
កំណើតទា រក ពន   រកំណើត បញ្ច ុះ  ូនមបង់ដា  
ហ្ស ុល កម្ម វិធី វីតា មីនអា  សកម្ម ភា ពនកា រផ្ត ល់ថា  ំ 
បងា្ក  រ ផ្ន ករបង ជំងឺហង់សិន  ធ្ម ញ ព   បា ល

 យ ឱសថ  ឆា ងំ ម  គអដស៍ និងកា រអប់រំ ្ត  ី 
ឲ្យ  ចះ  ពិនិត្យ  និងសា  ប  ះ  យខ្ល ួនឯង។

គំរូរបា យកា រណ៍ស   ប់មណ លសុខភា ព

ទ  ង់របា យកា រណ៍ស   ប់ថា  ក់ មន្ទ ីរពទ្យ  HO2

HO2 គឺជា ទ  ង់របា យកា រណ៍ស   ប់មន្ទ ីរពទ្យ ។ 
យើងអា ចទា ញយករបា យកា រណ៍  ចា ំខ របា យ 
កា រណ៍  ចា ំ  ីមា ស ឬ  ចា ំឆា  ំបា ន។ តា មរយៈ 

របា យកា រណ៍ទា ំងនះ មន្ទ ីរពទ្យ អា ចធ្វ ើកា រវិភា គ 
ប   រកចំណុចខា  ំង និងចំណុចខ   យ និងរៀបចំ 
ផនកា រ  ះ   យសម  ប     និងទា ន់ពលវលា ។ 
ក្ន ុងគំររូបា យកា រណ៍  ចា ខំ ស   ប់មន្ទ រីពទ្យ នះ 
(HO2)  មា នព័ត៌មា នសវា សុខា ភិបា ល ព័ត៌មា ន 
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គំរូរបា យកា រណ៍ស   លកូនជា ខ

អំពីជំងឺ និងព័ត៌មា នអំពីករណសីា  ប់ ដលមា នចំនួន 
១៥ទំព័រ។ ទ  ង់របា យកា រណ៍ (HO2) មា នព័ត៌មា ន
បន្ថ មលើសពីមណ លសុខភា ព ដូចជា  ស   ក 
ពទ្យ  សវា វះកា ត់ សវា វិទ្យ ុសា ្ត   អកូសា ្ត   
សា្ក  នរ មា៉ មូ៉ក  ហ្វ ី ហ្វ ី  ូស្ក ូពី អង់ដូស្ក ូពី អគ្គ ីសនី 

ទំព័រស   ប់គំរូរបា យកា រណ៍សូចនា ករស្ន ូល

លខបះដូង អកូកា ដីយូ អកូដុបភ្ល ឺ កូបា ល់តរ៉ា ពី 
រួមទា ំងកា រព   បា ល  យចលនា ។ លើសពីនះ 

 ទៀត របា យកា រណ៍ទា ងំនះ មា ន លក្ខ ណៈងា យ  
 ួលដលយើងអា ចទា ញយក   ជាអុិចែសល 

(Excel files ) បា ន។ 

របា យកា រណ៍សូចនា ករស្ន ូល (Core  Indicator reports)  ក្ន ងុ  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លតា មរយៈ 
គហទំព័រ មា នរៀបចំសូចនា ករស្ន លូដលចា បំា ច់បំផុតស   ប់ត  វូកា រ  ប់មូលដា  នសុខា ភិបា ល។ 

របា យកា រណ៍សូចនា ករ (Indicator Reports)  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លតា មរយៈគហទំព័រមា ន របា យ
កា រណ៍សូចនា ករដលអា ចឲ្យ  តិបត្ត ិករយកមក  ើ   ស់ទា ន់ពលវលា  និងងា យ  ួលក្ន ុងកា រធ្វ ើ
របា យ កា រណ៍ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ ន៍ និងរៀបចំផនកា របន្ត ។
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៥ - ទស្ស នៈរបស់អន ក  ើ   ស់ 

កា រសមា  សន៍  លើម ្ត  ីសុខា ភិបា ល ចំនួន 
៤០នា ក់ដលមា នតួនា ទីទទួលខុស  ូវ

លើកា រ  ប់  ង និងបញ្ច លូទិន្ន ន័យតា ម  ព័ន្ធ ព័ត៌ 
មា នសុខា ភិបា លកម្ព ុជា តា មរយៈគហទំព័រ។ 

ក  ហ្វ កិនះបា នបងា  ញថា  អ្ន ក  ើ   ស់ចំនួន ៩៧.៥% 
មា ន  បល់ថា   ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ជុា  
តា មរយៈ គហទំព័រ មា នភា ពងា យ  ួលក្ន ុងកា រ  ើ 

  ស់។
ក  ហ្វ ិកខា ងក  មបា នបងា  ញថា ៖

 ចំនួន ៩៧.៥%នអ្ន ក  ើ   ស់ មា នភា ពងា យ
   ួល ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់លើ  ព័ន្ធ ព័ត៌មា ន
  សុខា ភិបា លកម្ព ុជា តា មរយៈគហទំព័រ។ 

 ចំនួន ៩៧.៥%នអ្ន ក  ើ   ស់ មា នកា រពញ
  ចិត្ត ទា ងំ  ងុលើ  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា ល  
  កម្ព ុជា  តា មរយៈគហទំព័រ។ 

 ចំនួន៩២.៥%នអ្ន ក  ើ   ស់យល់ថា  ព័ន្ធ 
  ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ជុា តា មរយៈគហទំព័រ 
  មា នសា រៈសំខា ន់ស   ប់មូលដា  នសុខា ភិបា ល 
   របស់ខ្ល ួន ។

 ចំនួន ៧២.៥%នអ្ន ក  ើ   ស់បា នធ្វ ើកា រ  ួត    
  ពិនិត្យ ទិន្ន ន័យដលបញ្ច លូ  លើ  ព័ន្ធ  ព័ត៌  
  មា ន    សខុា ភិបា លកម្ព ុជា  តា មរយៈ គហទំព័រ។

 ចំនួន ៦៣.០%ន 
អ្ន ក  ើ   ស់ បា នធ្វ ើកា រ 
វិភា គ និង  ើ   ស់ទិន្ន  - 
ន័យ  យខ្ល ួនឯង   
កន្ល ងធ្វ ើកា រតា ម  ព័ន្ធ 
ព័ត៌មា នសុខា  ភិបា ល
កម្ព ុជា  តា មរយៈ គហ 
ទំព័រ។

ទស្ស នៈរបស់អ្ន ក  ើ   ស់  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ុជា 
តា មរយៈគហទំព័រ

១- យល់ថា មា នភា ពងា យ  ួល  ើ  ៩៧,៥%

៤- បា នធ្វ ើកា រ  ួត
 ពិនិត្យ គុណភា ពទិន្ន ន័យ  
 ៧២,៥%

៥  - បា នធ្វ ើកា រវិភា គ និង
  ើ   ស់ទិន្ន ន័យ 
 ៦៣%

៣-  មា នសា រៈ  
សំខា ន់បំផុតស   ប់

 មូលដា  នរបស់ខ្ល ួន
 ៩២,៥%

២-   មា នភា ពពញ
 ចិត្ត ទា ំង  ុង

៩៧,៥%

១០០%
៨០%
៦០%
៤០%
២០%
០%

ទំព័រស   ប់គំរូរបា យកា រណ៍សូចនា ករស្ន ូល

minyl;RBm yl;RBm

manPaBgayRsYlkñúgkareRbIR)as; (n = ៤០)
៩៧,៥  %

២,៥  %

១០០%
៨០%
៦០%
៤០%
២០%
០%

 ព័នធ ព័ត៌ម នសុខ ភិប លកមព ុជ  មរយ ៈគហទំព័រ
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 ឹត្ត ិ ប  ព័ត៌មា ន ២០១១

នា យកដា  នផនកា រ និងព័ត៌មា នសុខា ភិបា ល
កា រិយា ល័យ  ព័ន្ធ ព័ត៌មា ន 

រៀបរៀងដយន យក  នផនក រ និងព័ត៌ម នសុខ ភិប ល
របស់  សួងសុខ ភិប ល និងអងគ ក រ យូ អរ  សីុ

អត្ថ បទនះរៀបចំឡើងដើម្ប ីបងា  ញពីលទ្ធ ផលនកា រព  ឹងកា រ  ប់  ង  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា 
ភិបា លកម្ព ុជា   យ  ើបា ស់វិទ   សា ្ត  បច្ច កទសគហទំព័រ ជា កតា  ជំរុញលើកា រ  ើ   ស់
និង  ប់  ងទិន្ន ន័យ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព ជា ជំហា នធ្វ ើឲ្យ កា រស   ចចិត្ត បា នល្អ  សើរ 

និងកា រផ្ត ល់សវា សុខា ភិបា ល  កប  យគុណភា ព ។

៦ -  ក រសនន ិ  ន

 ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ុជា  តា មរយៈ 
គ ហទំព័របា ននឹងកំពុង  ើ   ស់យ៉ា ងរលូន 

និងរហ័សទា ន់ចិត្ត ។ អ្ន កបញ្ច លូទិន្ន ន័យសុខា ភិបា ល
 តា មមូលដា  នសុខា ភិបា ល មណ លសុខភា ព 

មន្ទ ីរ ពទ្យ  និង   ុក  តិបត្ត ិ   ន់តបញ្ច ូល 
ទិន្ន ន័យទា ំង  ះ ហើយទិន្ន ន័យនឹងមា ន  ក្ន ុង

 ព័ន្ធ ព័ត៌មា នសុខា ភិបា លកម្ព ុជា  តា មរយៈគហ 
ទំព័រ  ភា  មៗតម្ត ង  យមិនចា ំបា ច់មា នកា រផ្ញ ើ ឬ 
បញ្ជ នូតា មអីុមលទ។  លើសពីនះ  ទៀត   ព័ន្ធ  

ព័ត៌មា ននះក៏ទទួលបា ននូវកា រពញចិត្ត យ៉ា ងខា  ងំ 
ពីអ្ន ក  ើ   ស់។ តា មរយៈ  ព័ន្ធ នះ យើងអា ចទទួល  
បា ន នូវព័ត៌មា នរហ័សទា ន់ពល  ដលអា ចឲ្យ  យើង
ធ្វ ើកា រស   ចចិត្ត ឆ្ល ើយតបក្ន ងុកា រ  ះ   យប     
ទា ន់ពល និងមា ន  សិទ្ធ ភា ព។

បុ៉ន្ត  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ ក៏  មា នកា រងា រមួយ 
ចំនួនដលគួរគិតគូរ និងព  ឹងបន្ថ មទៀតដូចជា   
កា រ  ួតពិនិត្យ  លើគុណភា ពទិន្ន ន័យ កា រវិភា គ 
និង  កា រ  ើ   ស់ទិន្ន ន័យ   ប់ថា  ក់ន  ព័ន្ធ សុខា  
ភិបា ល  កម្ព ុជា ។

បើ  កអ្ន ក  ូវកា រព័ត៌មា នបន្ថ ម ឬឯកសា របន្ថ ម សូមទា ក់ទងមកយើងខ្ញ ុំ៖
គ   ងធ្វ ើឲ្យ សវា សុខា ភិបា ល  សើរទ្ប ើងរបស់អង្គ កា រ URC (URC-BHS)
អា គា រលខ ១០ ផ្ល ូវ ២១៤ សងា្ក  ត់ជ័យជំនះ ខណ ដូនពញ ជា ន់ទី៣ ភ្ន ំពញ។
ទូរស័ព្ទ លខ ៈ (៨៥៥) ២៣ ២២២  ៤២០
ទូរសា រលខ ៈ (៨៥៥) ២៣ ២២១ ៤៣៣
អុីមល ៈ urc-cambodia@urc-chs.com




