
របព័នធរគប់រគងព័ត៌មនសខុភិបល(HMIS)

សរសវ គមន៍

សូមសវ គមន៍ ចំេពះករអនរពឹតតិបរតរបច ំ
រតីមស  សតីពីកររគបរ់គងពត័ម៌នសុខភបិល 
(HISM) ៃនរកសួងសុខភបិល។ រពឹតិតបរតេនះ 
រតូវបនេរៀបេរៀងេឡងេដយ នយកដឋ នែផនករ 
និងពត័ម៌ន សុខភបិល(DPHI កនុងេគលបំណង 
េដមបផីល ស់បតូរ និងែចកចយនូវពត័ម៌នេផសងៗ 
ែដលទក់ទងនឹងករវវិឌឍ និងភពរកីចេរមន 
របស់(HISM)។ េនះជរពឹតតបរតទី៤ របស់ PHI 
ែដលបនេរៀបចំេឡង បនទ ប់ពីមនករគំរទ 
ជេរចនសរមបរ់ពឹតតិបរតមុន  ដូចជរពឹតតបរត 
េលខ ១ េលខ២ និងេលខ៣។ 

របពន័ធរគបរ់គងពត័ម៌នសុខភបិល    
ដម៏ន របសិទធភព គឺជកតត រមួចំែណកមយួ 
កនុងករ សេរមចចិតតយ៉ងលអរបេសរ និងករ
ផតល់េសវសុខភពរបកបេដយគុណភព

រពះរជណចរកកមពុជ
ជតិ សសន រពះមហកសរតនយកដឋ នែផនករ និង ពត័ម៌នសុខភបិល

ករយិល័យពត័ម៌នសុខភបិល

រកសងួសខុភិបល
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រកុមអនកនិពនធ
េលកេវជជបណឌិ ត ឡូ វសនគិរ ីរបធននយកដឋ ន 

ែផនករ និងពត័ម៌នសុខភបិល(DPHI)
េលករសីេវជជបណឌិ ត េខល េខមររ ីDPHI 
េលក ប៊ុត សេបន DPHI
េលកេវជជបណឌិ ត យក ់តររទិធ DPHI
េលកេវជជបណឌិ ត មស វណណ ថន DPHI
េលក េសក សុខណ DPHI
េលកេវជជបណឌិ ត មន រតនសមបតតិ URC
េលក ហុង រត័ន URC
កញញ  អឹុង សុថរ ីURC

មតិកេនកនងុេលខេនះ
ដំេណ រទសសនកិចចរបស់របតិភូេវៀតណម 

ចំេពះរបពន័ធHMIS កមពុជ
សិកខ សលសតីពីករពិេរគះេយបល់េលរបពន័ធ 

កតរ់ត អនកជំងឺតមេអឡិចរតូនិច (PMRS)
ករចូលរមួរបស់មូលដឋ នសុខភបិលឯកជន                                                      

េនកនុងរបពន័ធពតម៌នសុខភបិល 
ករេបះពុមពនិងែចកចយបញជ ីកតរ់ត និងេសចកតី

ែណនែំផនកគពំរសុខភពមតនិងទរក 
សថិតិសុខភបិលសំខន់ៗ  
សថិតិសុខភពមតនិងទរក 
បទពិេសធនេ៍លករអនុវតត HMIS 
រពឹតតិករណ៍ HMIS 
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2   •   រពឹតតិបរតរបចរំតីមសសតីពីរបពន័ធរគបរ់គងពត័ម៌នសុខភបិល (HMIS)

េនែខេមស ឆន ២ំ០១២ របធនគណៈ 
កមម ករ ៃនខុទទកល័យបេចចកវទិយ 
ព័ត៌មនសុខភិបល ៃនរកសួងសុខ 
ភិបលេវៀតណម បនេសន សំុរកសួង 
សុខភិបលេវៀតណម េដមបីមកេធវ 
ទសសនកិចចេនរបេទសកមពុជ កនុងេគល 
បំណងេដមបសិីកស និងែសវងយល់ពីបទ 
ពិេសធន ៍ េលករអនុវតត របពន័ធពត័ម៌ន 
សុខភបិលកមពុជតមេគហទំពរ័ (HMIS)។ 

តមរយៈែផនករេម៥ឆន  ំ២០០៨-២០១៥ 
របស់រកសួងសុខភិបល េវៀតណម 
េទេលករអភវិឌឍន ៍និងអនុវតតបេចចកវទិយ 
ពត័ម៌នសុខភបិល របេទសេវៀតណមបនចបអ់រមមណ៍ 
េទេល ករបេងកតរបពន័ធពត័ម៌នសុខភបិលតម េគហទំពរ័ 
េនកនុងរបេទសេវៀតណម និងេលសពីេនះេទេទៀតពួកេគ
កច៏ងសិ់កស និងសំុឲយមនករជួយេលែផនកបេចចកេទសពី 
របេទសកមពុជផងែដរ។

ជលទធផលេនៃថងទី២៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ របតិភូៃន 
រកសួងសុខភបិលេវៀតណម បនមកកនរ់បេទសកមពុជ 
េដមបសិីកស និងែសវងយល់ពីករអនុវតត HMIS។ របតិភូ 
េវៀតណមបនជួបរបជំុ និងបនទទួលករសវ គមន ៍
ដក៏កេ់កត ពីសំណកេ់លកេវជជបណឌិ ត ឡូ វសនគីរ ីរបធន 
នយកដឋ នែផនករ និងពត័ម៌នសុខភបិល ៃនរកសួង 
សុខភបិលកមពុជ។

េនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ បនទ បពី់បនជួបរបជំុ
សំេណះសំណលរចួ របតិភូេវៀតណមបនតទសសនកិចចេន
មូលដឋ នសុខភិបលសធរណៈ និងឯកជនមួយចំនួន
េនកនុងេខតតកំពងច់ម និងេសៀមរប។ រកុមរបតិភូកប៏ន 

ទសសនកិចច េនមនទីរេពទយេខតតេសៀមរប េដមបសិីកសេលករ 
អនុវតតរបពន័ធចុះេឈម ះអនកជំងឺតមកំុពយូទរ័(PMRS) េដយ 
មនករសវ គមន ៍ពីសំណក ់របធនមនទីរសុខភបិលេខតត 
របធនមនទីរេពទយ និងបុគគលិកមនទីរេពទយេខតតេសៀមរប 
រពមទងំ បុគគលិកអងគករយូ អរ សីុផងែដរ។

សមទិធិផល របស់របពន័ធរគបរ់គងពត័ម៌នសុខភបិល កមពុជ  
តមេគហទំពរ័ (HMIS) និងរបពន័ធចុះេឈម ះអនកជំងឺតម 
កំុពយូទរ័ (PMRS) បនេធវឲយរបតិភូេវៀតណមមនករ 
េកតសរេសរនិងេពញចិតតយ៉ងខល ងំ។ របតិភូេវៀតណម 
កម៏នចំណបអ់រមមណ៍បែនថម េទេលសតងដ់កញច បទិ់នននយ័ 
របពន័ធរបយករណ៍ និងរបយករណ៍ទនេ់ពលតមរយៈ 
HMIS េនរគបក់រមតិៃនរបពន័ធសុខភបិល។ េលសពីេនះ 
PMRS មនេលខកូដជឯកកតតជនថន កជ់តិ ែបបរបពន័ធ 
កំុពយូទ័រ ែដលអចែចករែំលកទិននន័យេនរគប់េសវសុខ 
ភបិល ែថមេទៀត។ ដំេណ រទសសនកិចចបនចបស់ពវរគបេ់ន
ៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ េដយរបតិភូេវៀតណមបន
រតឡបេ់ទកនរ់បេទសេដយសុវតថិភព។

របតិភូេវៀតណមជួបសំេណះសំណលជមយួរកសួងសុខភបិល និងអងគករយូ អរ សីុ
(ថតេដយ៖ អឹុង សុថរ)ី

រពឹតតិករណ៍សខំន់ 

ដំេណ រទសសនកិចចរបសរ់បតិភូេវៀតណមចំេពះរបព័នធHMIS កមពុជ 
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េរកមករដឹកន ំ របស់នយកដឋ នែផនករ និងពត័ម៌ន 
សុខភបិល របស់រកសួងសុខភបិល  និងមនទីរេពទយេខតត 
េសៀមរប េដយមនករសហករបេចចសេទសពីអងគករ 
URC តមរយៈកររបជំុ ពិភកសជេរចនេលក េរចនសរ 
ពីដំេណ រករ ៃនរបព័នធកត់រតអនកជំងឺតមេអឡិចរតូនិច 
(PMRS) បនដកស់កលបងឲយេរបរបស់ េនមនទីរេពទយ 
េខតតេសៀមរប តងំពីែខវចិឆិកក ឆន ២ំ០១១។ េនកនុង េនះ 
ផងែដរ  កម៏នករកតរ់តអំពីពត័ម៌នអនកជំងឺ េដយេរបរបស់ 
ជេលខកូដសមគ ល់អនកជំងឺមន ក។់ 

េនៃថងទី២៣-២៤ ែខឧសភ ២០១២ នយកដឋ នែផនករ 
និងពត័ម៌នសុខភបិល របស់រកសួងសុខភបិល បន
េរៀបចំសិកខ សលពិេរគះេយបល់សតីពី របព័នធកត់រត
អនកជំងឺតមេអឡិចរតូនិច េនេខតតេសៀមរប។ េគល 
បំណង គឺចង់ឲយមនករេរបរបស់នូវរបព័នធកត់រត 
អនកជំងឺ តមេអឡិចរតូនិច េនរគបម់នទីរេពទយទងំអស់។ 
េនកនុងសិកខ សលេនះផងែដរ មនសិកខ កមចំនួន៤៦នក ់
ែដលអេញជ ញមកពី៨េខតត រកុង កនុងេនះមនរបធនមនទីរ 
របធនរសុករបតិបតត ិរបធនមនទរីេពទយជេដម។ េនៃថងទី២៤ 
ែខឧសភ ២០១២ សិកខ កមទងំអស់បនេទទសសនៈ កិចច 
សិកសេនមនទីរេពទយេខតតេសៀមរប េរកមករដឹកនរំបស់ 
រកសួងសុខភបិល និងមនទីរសុខភបិលេខតតេសៀមរប។ 
សិកខ សលេនះរតូវបនបញច បយ៉់ងេជគជយ័ និងទទួល 
បនលទធផលជែផលផក ។ 

ជំហនបនទ ប ់ រកសួងសុខភបិល 
នឹងេរជសេរ ស មនទីរេពទយចំនួន ១០ 
ែដលកនុងចំេនមមនទីរេពទយទងំ ១០ 
េនះមនមនទីរេពទយែដល URC 
បន េធវករសហករជមយួចំនួន៦ 
មនទីរេពទយ និងមនករឩបតថមភថវកិពី 
អងគករចំនួន៥០ភគរយ។ 

របតិភូេវៀតណមទសសនកិចចកែនលងចុះេឈម ះអនកជំងឺេនមនទីរេពទយ
េខតតេសៀមរប
 (ថតេដយ៖ អឹុង សុថរ)ី

សកិខ សលសតពីីករពិេរគះេយបល ់                                                
េលរបព័នធកត់រត អនកជំងឺតមេអឡចិរតូនិច (PMRS)

ករចូលរមួពិេរគះេយបល់  េលរបពន័ធ 
PMRS    (ថតេដយ៖ អឹុង សុថរ)ី
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ករចូលរមួរបសមូ់លដឋ នសខុភិបលឯកជន                                                      
េនកនងុរបព័នធព័ត៌មនសខុភិបល

តរងខងេរកមបងហ ញពីចំនួនមូលដឋ នសុខភបិលឯកជន និងអងគករែដលបនចុះេឈម ះេនកនុងរបពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល
េហយបនបញជូ នរបយករណ៍មកកនុងរបពន័ធពត័ម៌នសុខភបិលផងែដរ។

េលខកូដេខតត   េខតត ចំនួន មូលដឋ ន សុខភបិល 
ឯកជន និងអងគករ

ចំន ួន មូលដឋ ន សុខភបិល ឯកជន 
បន បញជូ ន របយករណ៍

១ បនទ យមនជយ័ 10 4

២ បតដំ់បង 165 31

៣ កំពងច់ម 37 20

៤ កំពងឆ់ន ងំ 4 1

៥ កំពងស់ពឺ 10 1

៦ កំពងធំ់ 4 1

៧ កំពត 5 1

៨ កណត ល 13 0

៩ េកះកុង 2 1

១០ រកេចះ 2 0

១១ មណឌ លគីរ ី 0 0

១២ ភនេំពញ 7 4

១៣ រពះវហិរ 0 0

១៤ ៃរពែវង 58 32

១៥ េពធិសត់ 10 4

១៦ រតនៈគីរ ី 1 0

១៧ េសៀមរប 70 32

១៨ រពះសីហនុ 17 11

១៩ សទឹងែរតង 0 0

២០ សវ យេរៀង 9 7

២១ តែកវ 5 0

២២ ឧតតរមនជយ័ 16 9

២៣ ែកប 0 0

២៤ ៃបលិ៉ន 5 4

សរុប 450 163

េសវឯកជន 364

អងគករ 86

តរង ៖  ចំនួនមូលដឋ នសុខភបិលឯកជន និងអងគករ េនតមបណត េខតតនន



េលខ ៤  |   ែខធនូ  ឆន ២ំ០១២   •   5

េឆលយតបតមសំណូមពរពីរកសួងសុខភបិល គេរមងBHS បនេបះពុមព និងែចកចយេសៀវេភបញជ ីកតរ់ត ចំនួន 
១២.៧៧១កបល និងេសចកតីែណនសំតីពីករបំេពញទិនននយ័កនុងបញជ ីកតរ់តែផនកគពំរសុខភពមតនិងទរក 
ចំនួន៥.៦០០ចបប ់។

ករេបះពុមពនិងែចកចយបញជ ីកត់រត និងេសចកតីែណន ំ
ែផនកគពំរសខុភពមតនិងទរក

បញជ ីកតរ់តនិងេសចកតីែណនទំងំេនះមន ៖
១. បញជ ីកតរ់តែផនកពិនិតយៃផទេពះ 

២.  បញជ ីកតរ់តករសរមលកូនសរមបម់ណឌ ល 
សុខភព 

៣. បញជ ីកតរ់តេនកនុងបនទបស់រមលសរមបម់នទីរ
េពទយ បែងអក 

៤. បញជ ីកតរ់តករែថទេំរកយសរមល 

៥. បញជ ីកតរ់តែផនកសមភព

៦. បញជ ីកតរ់តែផនកេរគរសតី ។ 
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កររគបដណត ប់ពិនិតយពិេរគះជំងឺេរក

េយងតមរកហវចិ១ខងេល បនបងហ ញឱយេឃញចបស់ពីករេរបរបស់េសវរបស់មូលដឋ នសុខភបិល ែផនកពិេរគះជំងឺេរក
មនកររកីចំេរ នគួរឱយកតស់មគ ល់។ េនឆន ២ំ០១០ និង ២០១១ អរតេរបរបស់េសវសុខសធរណៈែផនកពិេរគះជំងឺេរក
េកនដល់ ០,៦៤-០,៦៥ េបេរបៀបេធៀប េទនឹងឆន ២ំ០០៩ មនែត០,៥៤ ប៉ុេណណ ះ។ អរតៃនករេកនេឡងពីឆន ២ំ០០៩ ដល់ 
២០១១ មន០,១១។ តមរយៈលទធផលេនះ អចបងហ ញពីករងកមកេរបរបស់េសវសុខភបិលរបស់របជជនខងែផនក 
ពិនិតយ ពិេរគះជំងឺេរកេនតមមូលដឋ នសុខភបិលកនុងរសុក។

សថតិិសខុភិបលសខំន់ៗ

រកហិវច ១ ៖ អរតពិេរគះជំងឺេរកកនុងមូលដឋ នសុខភបិលសធរណៈ

បុគគលិកមនទីរសុខភបិលរជធនីទទួលេសៀវេភបញជ ីកតរ់តHMIS
(រូបថតេដយ កញញ  សុ៊ន សរ៉)

មនទីរសុខភិបលេខតតទំងអស់ ទទួល 
ខុសរតូវ េលករនយំកបញជ ីកតរ់ត និង 
េសចកតីែណនំទំងេនះ ពីករយិល័យ 
អងគករ URC េទែចកជូនដល់រគប ់
រគឹះសថ នសុខភបិលទងំអស់ កនុងតំបន ់
រគបដណត ប ់របស់ខលួន ។
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កររគបដណត ប់េសវសរមកេពទយ

េនកនុងមូលដឋ នសុខភិបលសធរណៈ ែផនកេសវសរមកេពទយពិតជបនេដរតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុងករធននូវ 
សុខុមលភពរបស់ពលរដឋកនុងរសុក។ រកហវិច២បនបងហ ញពីរបេភទជំងឺែដលមនេរចនជងបំផុតទងំ១០ចបពី់ ែខមករ 
ដល់មថុិន ឆន ២ំ០១២។ ករសរមលកូនសថិតកនុងលំដបទី់១ ែដលេសមនឹង ៤៥.៤៣៥ករណី កំឡុងេពល៦ែខេដមឆន ។ំ 
ជំងឺផលូវ ដេងហមកជ៏បញហ សុខភពមយួ ែដលរបជជនបនរបឈមមយួរយៈកនលងមកេនះ េរពះតមរយៈតួេលខកនុងរកហវិច 
ទី២ បនមនរហូតដល់ ៣៣.៨៥៩ករណី កនុងចំេណមអនកជំងឺសរមកេពទយទងំអស់កនុងមូលដឋ នសុខភបិលសធរណៈ។ 
េរគរសតីសថិតេនលំដបទី់១០ មនសរុបទងំអស់ ២.៧១១ករណី។

រកហវិច២ ៖ របេភទជំងឺសរមកេពទយឈនមុខេគទងំ១០ កនុងែខមករ ដល់មថុិន  ឆន ២ំ០១២

រកហវិច៣ ៖ អរតអនកជំងឺសរមកេពទយកនុងចំេនមរបជជន១០០០នកច់បពី់ឆន ២ំ០០៦ ដល់ឆន ២ំ០១១

េយងេទតមរកហវិច៣ែដលបនបងហ ញពីអរតអនកសរមកេពទយកនុងចំេនមរបជជន១០០០ នក ់ មនករេកនេឡង 
របមណជ ៣,៧២ កនុងឆន ២ំ០១១ (៤១.៩១) េបេរបៀបេធៀបជមយួឆន ២ំ០១០ មន ៣៨.១៩ ប៉ុេណណ ះ។ េនះអចបងហ ញ
ពីករចបអ់រមមណ៍របស់អនកជំងឺ កនុងករេរជសេរ សេរបរបស់េសវរបស់មូលដឋ នសុខភបិលសធរណៈ កំឡុងេពលែដល 
ពួកគតម់នបញហ សុខភព។
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រកហវិច៥ ៖ សថិតិករពិនិតយៃផទេពះមុនសរមលពីឆន ២ំ០១១ ដល់ែខមថុិនឆន ២ំ០១២

គិតរតឹមែខមថុិនឆន ២ំ០១២ ភគរយរបស់រសតីែដលបនមកពិនិតយៃផទេពះមុនសរមលេលកទី២ មនរបមណ ៨៧% តួេលខ 
េនះមនិបនបងហ ញពីភពខុសគន ខល ងំរបស់រសតីែដលបនមកពិនិតយៃផទេពះមុនសរមលេលកទី២ កនុងឆន ២ំ០១១េនះេទ។ 
េដយែឡក  ភគរយរបស់រសតីែដលបនមកពិនិតយៃផទេពះមុនសរមលេលកទី៤ គិតរតឹមែខមថុិនឆន ២ំ០១២ ហកម់នករ 
ធល កចុ់ះតិចតួច គឺពី ៥២% ឆន ២ំ០១១ មករតឹម ៥០% មថុិន២០១២ េបេយងតមរកហវិច៤។  េយងរពឹំងទុកថភគរយ 
របស់រសតីមកពិនិតយ ៃផទេពះមុនសរមលេលកទី២ និងេលកទី៤ នឹងមនករេកនេឡងកនុងឆន ២ំ០១២។

សថតិិសខុភពមតនិងទរក

ករពិនិតយៃផទេពះមុនសរមល

រកហវិច៤ ៖ សថិតិករពិនិតយៃផទេពះមុនសរមលេលកទី២ និងេលកទី៤ របស់រសតីពី ឆន ២ំ០០៦ ដល់ែខមថុិន ២០១២
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េយងតមរកហវិច៥ បនបងហ ញឱយេឃញថ ភគរយរបស់រសតីែដលបនមកពិនិតយៃផទេពះមុនសរមលេលកទី១ មនដល់ 
េទ១០៥% កនុងឆន ២ំ០១២ និង១០២% កនុងឆន ២ំ០១១។ ទិនននយ័អចបញជ កឱ់យេឃញ ពីករយកចិតតទុកដករ់បស់រសតីកនុង 
ករតមដន និងែថរកសសុខភពរបស់កូនកដូ៏ចជខលួនឯង កំឡុងេពលែដលពួកគតម់នៃផទេពះ។

ករសរមល 

រកហវចិ៦ ៖ សថិតិសរមលកូនេដយបុគគលិកសុខភបិល និងេនមូលដឋ នសុខភបិលចបពី់ឆន ២ំ០០៦ ដល់ែខមថុិន-២០១២

កនុងឆន ២ំ០១២ រសតីរពឹំងទុកថមនៃផទសរុបមនចំនួន ៣៧៧.៣៨០ នក ់កនុងចំេណមរសតីកនុងវយ័បនតពូជ។ េយងតមរយៈ 
រកហវិច៦ បនបងហ ញថ កនុងឆន ២ំ០១១ ភគរយករសរមលកូនមនចំនួន៧២% និង៧៣% កនុងឆន ២ំ០១២ (គិតរតឹម 
ែខមថុិន) េនមូលដឋ នសុខភបិល។ ករសរមលកូន មន ករេកនេឡងែត១% ប៉ុេណណ ះ កនុងរយៈេពល៦ែខចុងេរកយេនះ។ 
រឯីករសរមលកូនេនមូលដឋ នសុខភបិលមនករេកនេឡង ៣% េបេធៀបេទឆន ២ំ០១១។ តមលទធផលខងេលេនះ 
រសតីហកម់នករយល់ដឹង ពីផលរបេយជនៃ៍នករ សរមល កូនេនមូលដឋ នសុខភបិល។ េយងសងឃមឹថករសរមលកូន
េនមូលដឋ នសុខភបិល នឹងមនករេកនេឡងដល់៩៥% េដមប ីកតប់នថយអរតមរណភពរបស់មត។
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10   •   រពឹតតិបរតរបចរំតីមសសតីពីរបពន័ធរគបរ់គងពត័ម៌នសុខភបិល (HMIS)

រកហវិច៨ ៖ សថិតិករែថទេំរកយសរមលកនុងឆន ២ំ០១១

ករែថទេំរកយសរមល

ភគរយៃនករែថទេំរកយសរមលេលកទី១ មន៦២% គិតរតឹមែខមថុិន-២០១២ រឯីេលកទី២ មន៤០% េយងតម 
រកហវិច៧។ ករធល កចុ់ះករែថទេំរកយសរមលេលកទី១ មកេលកទី២មនរបមណជ ២២%។ ភគរយៃនករធល កចុ់ះេនះ 
ហកដូ់ចជបងហ ញករទកទ់ងពីយល់ដឹងេនមនករមតិរបស់រសតី  ជមយួផលរបេយជនក៍រែថទេំរកយសរមល។

រកហវិច៨ បងហ ញពីចំនួន និងភគរយករែថទេំរកយសរមលរបស់រសតីសរមលកូនកនុងឆន ២ំ០១១។ ករែថទេំរកយ 
សរមល េលកទី១របស់រសតីសរមលកូន មនចំនួន ២២១.៤៣៤ករណី េសមនឹង ៦០%។ រឯីករែថទេំរកយសរមលេលកទី៤+ 
មនរតឹមែត ២២.៧៩៥ករណី រតូវនឹង៦%។ រសតីសរមលកូនរចួទំនងជមនករេរបរបស់េសវែថទេំរកយសរមល 
េលកទី១េរចនជងេគ។

រកហវចិ៧ ៖ សថិតិករែថទេំរកយសរមលពឆីន ២ំ០០៦ ដល់ែខមថុិន-២០១២
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េលកេវជជ. េហ កន មនតួនទីជអនុរបធន រសុករបតិបតតិ 
លិច និងជមរនត ី ទទួលបនទុករបពន័ធពត័ម៌ន របស់រសុក 
របតិបតតិ ផងែដរ។ រសុករបតិបតតិលិចសថិតេនកនុងរជធនី 
ភនេំពញ មន មូលដឋ នសុខភបិលចំនួន១១ ែដល សថិតេរកម 
កររគបរ់គង។ កនុងេនះគឺមនមនទីរេពទយបែងអក១ បន អនុវតត 
ករបញចូ លទិនននយ័កនុងរបពន័ធពត័ម៌ន េដយខលួនឯង ប៉ុែនត
សរមបរ់បយករណ៍របស់មណឌ លសុខភព ទងំ ១០  រតូវ 
បនបញជូ នមករសុករបតិបតតិជអនក បញចូ ល េទ កនុង របពន័ធ។ 

េលកេវជជ. េហ កន បនមនរបសនថ៍បនទ បពី់បនទទួល 
របយករណ៍ពីមណឌ លសុខភព គតក់ប៏នេរៀបចំកររបជំុ 
សរមប់រតួតពិនិតយេមលទិននន័យទំងអស់េនះ មតងេទៀត 
ជមួយនឹងរបធនមណឌ លសុខភពទំងអស់ មុននឹង 
េធវករបញជូ លទិននន័យ កនុងរបព័នធព័ត៌មនសុខភិបល 
មុនៃថងកំណត់របស់មនទីរសុខភិបល គឺៃថងទី៥ ៃនែខ 
នីមយួៗ។ េលកេវជជបណឌិ តបនបនតេទៀតថ េនេពលែដល 
មនករណីខវះខត ឬទិនននយ័មនិទនរ់តឹមរតូវ គឺរតូវទកទ់ង 
តមទូរស័ពទសកសួរបែនថម “ខញុ ំទូរស័ពទេទរបធនមណឌ ល 
សុខភពផទ ល់ េពលណទិនននយ័មនិរតឹមរតូវ េហយឱយ 
គត់ែកភល មៗែតមតង ពីេរពះអីគត់មនឯកសរេននឹង 
ៃដរសប”់។ ទិនននយ័ទងំអស់បនបញជូ នយ៉ងឆបរ់ហ័ស  
និងទនេ់ពលេវល េទមនទីរសុខភបិលេដយករេរបតម 
រយៈ internet។ េវជជ. េហ កន េពលថមកដល់ បចចុបបនន 
ទិនននយ័របស់មនទីរេពទយបែងអក និងមណឌ លសុខភព បន 
បញជូ នេទមនទីរសុខភបិល កដូ៏ចជរកសួងសុខភបិល 
ទនេ់ពលេវលបន ១០០% ជេរៀងរល់ែខ។ គតប់ែនថម 
េទៀតថ េដយករេរបរបស់ទិននន័យពីHMIS េធវឲយ 
គត់ងយរសួលកនុងករេធវែផនករតមដន និងវយ 
តៃមល និងផតល់ពត័ម៌នរតឡប ់ ដល់មូលដឋ នសុខភបិល 
របស់គត់ “េពលខញុ ំរតូវករេមលទិននន័យរបស់មណឌ ល 
សុខភពទំងអស់ ខញុ ំរគន់ទញពីHMIS មក វមន 
សរុបឱយខញុ ំទងំអស់ មនិចបំចខ់ញុ ំបូកខលួនឯងេទ វងយ 

រសួលកនុងករេរបរបស់ និងជួយខញុ ំបនេរចន ែថមទងំ 
ងយរសួលកនុងករទញរបយករណ៍ េនរគប់កែនលង 
េនរគប់កំុពយូទ័រ េដយរគន់ែតចំេវបសយ េឈម ះ 
េរបរបស់ និងេលខសមង តគឺ់អចេរបរបស់បន ែដល 
ផទុយពីេពលែដលមិនទន់េរបរបស់េនេលេវបសយ គឺ 
ពិបកកនុងករែសវងរករបយករណ៍ េទះជេរបរបស់ 
កនុងកំុពយូទរ័ រតូវែតយកតមជនិចច”។ េលក េវជជបណឌិ ត 
បនែថលងអំណរគុណ និងេធវករេកតសរេស រដល់ 
នយកដឋ នែផនករ និងពត័ម៌នសុខភបិល របស់រកសួង 
សុខភបិល រមួទងំអងគករ URC ែដលបនបេងកត 
របពន័ធេនះេឡង។ HMIS មនករែកសរមួលកនែ់តមន 
ភពងយរសួលេរបរបស់ ទងំករបញចូ លករែកសរមួល 
ទិនននយ័ ករបងហ ញទិននយ័ ករទញរបយករណ៍ ជេដម។

ទិននន័យបញជូ នបនកន់ែតឆប់រហ័ស ងយរសួលទញ 
យក និងមនភពកនែ់តសុរកិត។ មនិែតប៉ុេណណ ះ េលក 
បនបែនថមេទៀតថ របពន័ធពត័ម៌ន ផតល់ភពងយរសួល 
កនុងកររគបរ់គងទិនននយ័ ែដលមនិេធវឲយមនករបតប់ង ់
HMIS គឺមនសតងដ់ ដូចជ មនេសៀវេភែណនពីំករ 
េរបរបស់ (User guide) រតឹមរតូវែដលមនិេធវឲយមន 
ភពភន័តរចឡំ។ 

េលកេវជជ. េហ កន កំពុងបញចូ លទិនននយ័េទកនុងរបពន័ធពត័ម៌ន 
សុខភបិល HMIS (ថតេដយ៖ អឹុង សុថរ)ី

បទពិេសធន៍េលករអនុវតត HMIS

សណូំមពរ 
សូមបនតករែកសរមួល និងបែនថមកមមវធីិេផសងៗេទៀតេដមបឱីយករេរបរបស់កនែ់តមនភពងយរសួល និងឲយមនករ
បណដុ ះបណដ លពីករេរបរបស់ដល់មរនតីេនថន កម់ណឌ លសុខភពអចេធវករបញចូ លទិនននយ័េដយខលួនឯង។



រពឹតតិករណ៍

 = សិកខ សលសតីពី ករេរបរបស់បញជ ី 
កត់រត កនុងរបព័នធព័ត៌មនសុខ 
ភបិល   េន ពីៃថងទី១៦-១៧ ែខសីហ 
ឆន ២ំ០១២ េនរជធនី ភនេំពញ។ 

 = វគគបណតុ ះបណត លសតីពី  HMIS-
MDSR េនៃថងទី២៨-២៩ ែខសីហ 
ឆន ២ំ០១២ េនេខតតកំពងឆ់ន ងំ។

 = វគគបណតុ ះបណត លសតីពីរបពន័ធ ពត័ម៌ន 
សុខភបិល េន មូលដឋ ន សុខភបិល 
ឯកជន និង អងគករ  េនៃថងទី២៦-
២៧ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ េនេខតត 
បតដំ់បង។ 

 = សិកខ សល ពិនិតយបញច បេ់លបញជ ី 
កតរ់តកនុងរបពន័ធពត័ម៌នសុខ ភបិល  
និង ទរមងរ់បយករណ៍របចែំខ េនៃថង 
ទី០៦-០៨ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១២។ 

រពឹតតិបរតេនះរតូវបនឧបតថមភករេបះពុមពេដយជំនួយសបបុរសធមរ៌បស់របជជនអេមរកិ តមរយៈទីភន កង់រសហរដឋអេមរកិេដមបកីរអភវិឌឍអនតរជតិ USAID។ 
ខលឹមសរៃនរពឹតតិបរតេនះ គឺជករទទួលខុសរតូវរបស់រកសួងសុខភបិល និងមនិឆលុះបញច ំងពី ទសសនៈរបស់ ទីភន កង់រសហរដឋអេមរកិ េដមប ីករអភវិឌឍ អនតរជតិ 
ឬរដឋ ភបិលសហរដឋអេមរកិេឡយ។

ឧបតថមភករេបះពុមពេដយ


