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១ អរមភកថ 

របពន័ឋសុខភបិលសធរណៈៃនរពះរជណចរកកមពុជមនកររកីចេរមនយ៉ងខល ងំកល ចបពី់ចុងទសសវតស 

១៩៩០ ែដលមុេនះ េសវសុខភបិលភគេរចនផតល់េដយ អងគករេរករដឋ ភបិល េរកយពីរបេទសេនះ ឆលង

កតស់រងគ មសីុវលិអស់ជង ពីរទសសវតស និងអតុលយភពនេយបយយ៉ងធងនធ់ងរ។ ករេកនេឡងៃន េសថរភព 

នេយបយចបព់ីចុងទសសវតស ១៩៩០ បនបងកលកខណៈដល់ករកសងេឡងវញិៃនរបពន័ឋសុខ ភបិលស

ធរណៈ។ កែំណទរមងរ់បពន័ឋសុខភបិលបនតរមងទ់ិសេដយយនតកររយះេពលែវងៃនែផន ករជតិសុខ

ភបិល េដយករេកនេឡងៃនភពទទួលខុសរតូវនិងករដកឹនរំបស់រកសួងសុខភបិល ចំេពះ ែផនករ

របពន័ឋសុខ ភបិលនិងករអភវិឌឍ។ ៃដគូអភវិឌឍនប៍នផតល់ជំនួយបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ សរមបក់រភវិឌ ្
ឍនេ៍គល នេយបយសុខភបិល និង សកមមភពែដលគរំទដល់កមមវតថុរបស់រកសួង សុខភបិល ដូចមន

ែចងេនកនុង ែផនករយុទឋសរសតសុខភបិល។ 

ែផនករយុទឋសរសតសុខភបិលេលកទីមយួ បនអនុវតតនក៍នុងកំឡុងឆន ២ំ០០២-២០០៧។ ែផនករ យុទឋស

រសតសុខភបិលេលកទីពីរ នេពលបចចុបបននកំពុងអនុវតតន ៍ េដយេផត តសំខនេ់លកមមវធិអីទិភព ចំននួបរីមួ

មន៖ កមមវធិីសុខភពមតនិងកុម កមមវធីិជំងឆឺលង និង កមមវធីិជំងឺមនិឆលង។ ែផនករយុទឋសរសត សុខភបិល

េលកទីពីរ កំណតក់រែកលមអករផតល់េសវសុខភបិល ហិរញញ បបទនសុខភបិល ធនធន មនុសសសុខភបិ

ល របពន័ឋពតម៌នសុខភបិល នងិអភបិលកិចចសុខភបិល។ ករពនិិតយេឡងវញិពក ់ កណត លរគៃន

ែផនករយុទឋសរសតសុខភបិលេលកទីពីរ បនេលកេឡងថ វឌឍនៈភពៃនអងំឌីកទរ័ ទិននផល តរមូវករ

យកចតិតទុកដកែ់ថមេទៀតេលអភបិលកិចច កររគបរ់គង បទដឋ នគតិយុតត និងករបេងកន ករចូលរមួរបស់

សហគមនជ៍ពេិសសេនថន ករ់សុកនិងេខតត។ រកសួងសុខភបិលកពុំងែតបញចបែ់ផនករ យុទឋសរសតសុខភិ
បលេលកទីបី (២០០៦-២០២០)។ ធនគរពិភពេលកបនេធវករសរមបសរមួល កមមវធិីមូនធិិកញចូ បរ់មួ 

(Pool Fund) គរំទករអនុវតតនៃ៍នែផនករយុទឋសរសតសុខភបិលទងំពីរខងេដម តមរយះគេរមងគរំទវ ិ
ស័យសុខភបិលជំហនទី១ និង គេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២។ គេរមងសមធម ៌និងែកលមអ

គុណភពេសវសុខភបិល នឹងផតល់ករគរំទដល់ ែផនកមយួចំនួនៃនែផនករ យុទឋសរសតសុខភបិលេលកទី
បី ជពិេសសកមមវធិែីដលទកទ់ងនឹងករគពំរសុខភព និងករែកលមអ គុណភពេសវសុខភបិល។ 

ខណៈែដលមនកររកីចេរមងយ៉ងខល ងំនូវសន ៃដករងររបស់របពន័ឋសុខភបិល ែដលបងហ ញចបស់តម 

រយះកំេណ នៃនសុខមលភពរបជជន េធៀបនឹងរបេទសជិតខងកនុងតំបន ់េយងកេ៍នមនកងវះចេនល ះ េរចន

េទៀតសរមបក់រែកលមអ។ មនកិចចរបងឹែរបងកនុងយុទឋសរសតេរជសេរ សបុគគលិក េដមបេីដះរសយ បញហ ទងំ
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ពីរគកឺរខវះបរមិណ និងខវះគុណភពបុគគលិកសុខភបិល ជពិេសសកនុងកមមវធិីគពំរមត ែដលេឃញមន

ករេកនេឡងគរួឲយកតសំ់គល់នូវចំនួនឆមប នងិករេកនេឡងៃនចំនួនគិលនុបបដឋ នចបព់ីឆន  ំ ២០០៥។ 

ចំននួគិលនុបបដឋ ក នងិធមប តំណងឲយ ៦៨% ៃនធនធនមនុសសកនុងវស័ិយសុខភបិល សធរណៈ េនះ

បងហ ញពីករយកចតិតទុកដកេ់លេសវសុខភបិលេនតមជនបទ និងេនថន កប់ឋម។ ករែកលមអរតូវបនេធវ
កនុងកមមវធិរីគបដណត បៃ់នេសវ ជពេិសសេលេសវសុខភពមតនិងកុមរ តមែផនទី បងហ ញផលូវៃនយុទឋស

រសត គំនិតផតួចេផតមកមមវធិីឆបរ់ហ័សកនុងករកតប់នថយអរតមរណៈភពមត យនិងទរក ែដលបនបេងកននូវអ

រតសំរលកូនេនមូលដឋ នសុខភបិល និងេសវេផសងៗេទៀតសរមបសុ់វតតិភព មត យ។ កមពុជសថិតេនកនុង

គនលងកនុងករសេរមចបននូវេគលេដអភវិឌឍនស៍ហសសវតស ដូចបនបងហ ញកនុង របយករតំបូងៃនករអេងកត

របជសរសតនិងសុខភពកមពុជ ឆន ២ំ០១៤។ អរតមរណៈភពមតជទូេទ ធល កព់ចំីននួ ៤៧២ កនុង១០០ 

០០០ ទរកេកតរស់ នឆន  ំ ២០០៥ ដល់ចំនួន ២០៦ កនុងឆន  ំ ២០១០ នឹងធល កដ់ល់ចំននួ ១៧០ កនុងឆន  ំ

២០១៤។ មរណៈភពកុមរអយុេរកម៥ឆន  ំ ធល កព់ី ៨៣ កនុង ១០០០ ទរកេកតរស់ កនុងឆន  ំ២០០៥ េទ

ចំននួ ៥៤ កនុងឆន  ំ២០១០ និងដល់ ៣៥ កនុងឆន  ំ២០១៤។ អរតចំនួនកូន អចមន ធល កព់ីចំនួន ៣,៤ កនុងឆន  ំ

២០០៣ ដល់ចនួំន ២,៧ កនុងឆន  ំ២០១៤។ 

ករផតល់េសវសុខភបិលេនកមពុជ គឺជរបពន័ឋសុខភបិលចំរុះែដលមនអនកផតល់េសវជេរចន ជមយួនឹង 

របភពមូលនិធីជេរចនផងែដរ។ អនកផតល់េសវ និង គលីនកីឯកជន ជញឹកញបផ់តល់េសវពយបល េដយ  

ែឡក េសវករពរដូចជ ករអបរ់កំនុងកមមវធីិ សុខភពបនតពូជ សុខភពមត ទរក កុមរ កមមវធិរីេបង រគុន

ចញ់ កមមវធីិេអដស៍ គឺជកមមវធិីរបស់វស័ិយសធរណៈ។ តមរបយករណ៍អេងកតរបជសរសតនិង សុខភព

កមពុជឆន  ំ២០១៤ បនបងហ ញថេនកនុងតំបនជ់នបទ មនអនកជំង ឺឬអនករបសួ ២៣,៥% ែសវងរក េសវេលក

ទី១ េនវស័ិយសធរណៈ កនុងខណៈ ៦៤,៧% ែសវងរកេសវសំរបក់រពយបលចុងេរកយ របស់ពកួេគ 

ជមយួអនកផតល់េសវឯកជន។ 

ករពរងីកេដយេជគជយ័ៃនេហដឋ រចនសមពន័ឋសុខភបិល, កំរតិទបៃនករេរបរបស់េសវ, និងករេកន 

េឡងយ៉ងឆបរ់ហ័ស ៃនចំននួអនកផតល់េសវឯកជន ទងំេនះេដយសរេសវសធរណៈមនែដនកំណត ់ជ

ពិេសសគុណភពេសវែដលេនែតមនកំរតិទប។ យនតករកែំណទរមងសុ់ខភបិលមនករែរបរបួល និង

តរមូវករតុលយភពរវងគនិំតផតួចេផតមៃនភគីអនកផតល់េសវ នឹងអនកទទួលេសវតមេពលេវល។ ករែក លមអ

គុណភពេសវបចចុបបននជអទិភព កនុងករពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិល។ ករផតល់លទឋភពសរមបអ់នករក កនុង

ករេរបរបស់េសវសុខភបិល គឺជចំនុចកណត លៃនកមមវធិីកំែណទរមង។់ កមមវធីិមូនិធិសមធម ៌ បនរតូវ

ទទួលសគ ល់ថជយនតករមនរបសិទឋិភពសរមប ់ ផតល់ករចូលេទេរបរបស់េសវសុខភបិល នងិ ករ
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គពំរែផនកហិរញញ វតថុដល់របជជនរករកី ជមយួនិងករផតល់ជរបភពចំណូលបែនថមយ៉ងេទៀងទត ់ សរមប់

មូលដឋ នសុខភបិលសធរណៈ។ បចចុបបននេនះឈនដល់កររគបដណត បទូ់ទងំរបេទស រកសួង សុខភបិ

លនិងៃដគូផតល់ជំនួយ កំពុងរមួគន បេងកតជគរូំឯកភពមយួ នងិមជឈមណឌ លរបតិបតតិករណ៍កនុង រកសួងសុខភិ
បលសរមបក់មមវធីិមូលនិធិសមធមមូ៌ល។ តមរយះគំនិតផតួចេផតមៃនករអភវិឌឍនគុ៍ណភព េសវ នងិករ

កតប់នថយរបងំហិរញញ វតថុកនុងករចូលេទេរបរបស់េសវ ករេរបរបស់េសវេនមូលដឋ នសុខ ភបិលស

ធរណៈមនករេកនេឡងបនតចិមតងៗ។ 

ករលំបកែដលេសសសល់រមួមន អរតខពស់ៃនមរណៈភពទរក តួេលខខពស់ៃនកុមរកងវះហរូបតថមភ  បនទុក 

េទវដងៃនបញហ ជំងឺឆលងនិងជំងឺមនិឆលង នងិអរតខពស់ៃនករមនៃផទេពះចំេពះយុវវយ័។ មនបញហ គួរឲយកត ់

សំគល់មយួចំនួន ចំេពះគុណភពេសវ នងិ ទិននផលៃនសុខមលភព រវងរកុមរបជពលរដឋមនសថ នភព 

េសដឋកិចចខុសគន  រវងតបំនរ់កុងនឹងជនបទ េនតមេខតតែដលមនអរតខពស់ៃនជនជតិេដមភគតិច អងំឌីក

ទរ័ទនិនផលសុខមលភពៃនជនជតិេដមភគតិចបនបងហ ញនូវលទឋផលទបេនទូទងំរបេទស ជ ពិេសស

ទបជងមធយមភគៃនតបំនជ់នបទ េហយនងឹទបជងមធយមភគៃនតំបនរ់ជយរកុង។ 

រជរដឋ ភបិលកមពុជបនេសនសំុ ឥណទនជំនួយអភវិឌឍនអ៍នតរជតិ ចំនួន ៣០លនដុលល អេមរកិ។ រដឋ ភ ិប

ល អូរសត លី អលលឺមង៉ ់នងិកូេរ ៉បនសនយ នូវបរមិណរបមណ ៥០លនដុលល អេមរកិ ែដលសមតុលយ េទ

នឹងមូលនិធិជំនយួពហុភគី ែដលរគបរ់គងេដយធនគរពភិពេលក។ ហិរញញបបទនរបស់រដឋ ភបិល 

សរមបក់មមវធិីនងឹេធវករពិភកសកនុងដំណកក់លេរៀបចំគេរមង និងផតល់ពតម៌នេដយកររពមេរពៀង ថវកិ 

ជតិ ឆន  ំ២០១៦ និងែផនកររកិំលបីឆន  ំ។ ភគរយៃនហិរញញ បបទនពីរដឋ ភបិល និង ៃដគូអភវិឌឍន ៍និងរតូវ

បនយល់រពមមុននឹងចបេ់ផតមករចរចរ េដយសងឃមឹថ ភគីផតល់ជំនួយនឹងចូលរមួមនិេលសពី ហុកសិប

ភគរយ េហយអរតភគរយេនះនឹងថយចុះពីមយួឆន េំទមយួឆន ។ំ  រដឋ ភបិលនងឹចបេ់ផតមផតល់ ហិរញញ វតថុេល
ករចំណយ សរមបក់ររគបរ់គងៃនកមមវធិីមូលនធិិសមធម ៌ បែនថមេលករចំណយេដយ ផទ ល់ៃនគេរមង

េនះ។ 

២ ករអធបិបយអពំីគេរមង 

គេរមងសមធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជ នឹងេរៀបេរៀងេឡងេលមូលដឋ នគំនិតផតួចេផតម 

ែដលបនេរបរបស់កនុង គេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជហំនទី២ ជពិេសសគ ឺកមមវធិមូីលនិធិសមធម ៌និង 
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ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ ជមយួនឹងេគលេដបនតនិរនតរភពៃនកមមវធិេីនះ េដយករែកលំអករផតល់ធនធន

និងកររគបរ់គង ែដលជចកខុវស័ិយកនុង ែផនករយុទឋសរសតសុខភបិលទី-៣ របស់រជរដឋ ភបិល។ 

គេរមងនឹងបនតពរងឹងបែនថមនូវយនតករេផត ត េលលទឋផលៃនកមមវធិីទងំពរីគឺ កមមវធិីមូនធិិសមធម ៌ និង ថវកិ

េដមបកីរផតល់េសវ ជមយួគន នឹង េគលេដ ជកល់កៃ់នករែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលនិងករេរប

របស់េស និងវេដយរបជជនរកីរក។ បែនថមេលេនះេទៀត គេរមងនឹងេរបរបស់យនតករចំរុះ េដមបពីរងឹង

របពន័ឋសុខភបិល ជពិេសសគឺករគរំទេលករែកលំអគុណភពេសវ េដយេផត តសំខនេ់ល ជរុំញចេំណះ

ដឹងរបស់អនកផតល់េសវ តមរយះករបណតុ ះបណត លមូលដឋ ន និងបណតុ ះបណត លកនុងករងរ ែកលំអេហដឋ

រចនសមពន័ឋសុខភបិល និងពរងឹងកមមវធីិកំែណទរំងហិ់រញញ វតថុសធរណៈ។ េដយេរបរបស់អងំឌកីទរ័ផស

ភជ បន់ងឹករវភិជនថ៍វកិ គេរមងនងឹផតល់ហិរញញ វតថុេដយតមលទឋផលែដលទទួលបនេដយេធៀបនងឹេគល

េដ េលយនតករៃនករពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិល។ យុទឋសរសតគនលះឺមយួេទៀតគឺករេផទរ ករទទួលខុសរតូវ ៃន

កតពវកិចចេផទៀងផទ តរ់បស់ភគីទីបពីីភន កង់រអនតរជតិែដលបនេរជសេរ ស េទភន កង់រឯករជយរបស់រដឋ ែដល

នឹងបេងកតេឡងេន ែខ មថុិន ឆន ២ំ០១៨ េហយពរងកីករទទួលខុសរតូវេទេធវករេផទៀងផទ តេ់លលទឋផលៃន

ថវកិេដមប ីករផតល់េសវ េនរគបលំ់ដបថ់ន កៃ់នរបពន័ឋសុខភបិល។ 

ករអធបិបយសមសភគគេរមង 

គេរមងសមធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជ នឹងេរៀបេរៀងេឡងេលមូលដឋ នគនំិតផតួចេផតម 

ែដលបនេរបរបស់កនុង គេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជហំនទី២ ជពិេសសគឺ កមមវធិមូីលនិធិសមធម ៌

និង ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ ជមយួនឹងេគលេដបនតនិរនតរភពៃនគំនិតផតួចេផតមទងំេនះ េដយករែកលំអ 

ធនធន និងកររគបរ់គង ដូចែដលបនរពឹំងទុកេនកនុងែផនករយុទឋសរសតសុខភបិល-៣ របស់រជរដឋ ភ ិ 

បលកមពុជ។ គេរមងនឹងបនតពរងងឹបែនថម នូវយនតករេផត តេល លទឋផលៃនកមមវធិីទងំពីរគឺ កមមវធីិមូនធិិសម

ធម ៌និង ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ ជមយួគន នឹង េគលេដជកល់កៃ់នករែកលមអគុណភពេសវសុខភបិ

លនិងករេរបរបស់េសវេដយរបជជនរកីរក។ បែនថមពីេលេនះេទៀតគេរមងនឹងេរបរបស់យនតករចំរុះកនុង

ករពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិលជពេិសសគរំទេលករែកលំអគុណភព  េដយេផត តសំខនេ់លចេំណះដងឹ
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របស់អនកផតល់េសវ តមរយះករបណតុ ះបណត លមូលដឋ ន និងករបណតុ ះបណត លកនុងករងរ, ដកឲ់យមននូវ

សំភរៈឧបករណ៍ចបំចសំ់ខន់ៗ កនុងមូលដឋ នសុខភបិល និងពរងឹងកររគបរ់គងហិរញញ វតថុសធរណៈ។ 

េដយេរបរបស់ករទូទតផ់សរភជ បន់ងឹអងំឌីកទរ័(DLIs) គេរមងនឹងវភិជនថ៍វកិតមករវស់ែវងេលលទឋ

ផលទទួលបនេដយេធៀបនឹងេគលេដ ចេំពះយនតករពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិលទងំេនះ។    យុទឋសរសត

គនលះឺមយួេទៀតគឺករេផទរ ករទទួលខុសរតូវ ៃនកតពវកិចចេផទៀងផទ តរ់បស់ភគីទីបី ពីភន កង់រអនតរជតែិដល

បនេរជសេរ ស េទ បេងកតជ ភន កង់រឯករជយរបស់រដឋ ែដលនងឹបេងកតេឡងនែខមថុិន ឆន ២ំ០១៨ េហយ

ពរងកីករទទួលខុសរតូវេទេធវករេផទៀងផទ តេ់លលទឋផលៃនថវកិេដមបកីរផតល់េសវ េនរគបលំ់ដបថ់ន កៃ់ន

របពន័ឋសុខភបិលផងែដរ។ 

សមសភគទី១៖ ពរងឹងេសវសខុភិបល 

សមសភគេនះនឹងពរងីកកមមវធីិថវកិរេដមបកីរផតល់េសវនេពលបចចុបបនន េទជយនតករេដមបផីតល់ហិរញញប ្

បទនែផអកេលសន ៃដករងរ េទដល់លំដបថ់ន កន់នៃនរបពន័ឋសុខភបិលកមពុជមនថន កប់ឋម និងថន កទ់ី

ពីរ េដយែផអកេលលទឋផលែដលទទួលបន។ ថវកិរេដមបកីរផតល់េសវ េនមណឌ លសុខភព នងិេនមនទរី

េពទយ នងឹរតូវផសភជ បន់ឹងសន ៃដករងរ េដយេធៀបនឹងកញចបេ់សវអបបបរមិ និងេសវបរងគប ់របស់មណឌ ល

សុខភព និង មនទរីេពទយ។ ទងំេនះនឹងរមួបញចូ លនូវេសវ ចបំចក់នុងកមមវធិីសុខភពបនតពូជ កមមវធីិគពំរ

មត ទរក កុមរ និងកមមវធិីសុខភពយុវវយ័។ កមមវធិីអហរូបតថមភ កជ៍អងំឌីកទរ័អទិភពមយួ កនុងេនះ

មនករបេំបកូនភល មៗេដយទឹកេដះមត យ កមមវធីិបែនថមជវីជតិអ  កមមវធីិទមល ករ់ពូន កមមវធិីផតល់បែនថមជតិ 

ែដកអសីុតហវូលីក និង កមមវធិតីមដនករលូតលស់កុមរ។ 

គេរមងមនបំណងនឹងេរបរបស់ ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ បែនថមេល ថវកិកញច បរ់បស់រជរដឋ ភបិលែដល

បនផតល់ដល់មូលដឋ នសុខភបិល ជពេិសសេដយ សរមបសរមួលចរនតថវកិ និង របយករណ៍តម

របពន័ឋែតមយួ។ កញច បថ់វកិថមីេនះនងឹបេងកតជរបពន័ឋថវកិេដមបកីរផតល់េសវ តមរយៈរបកសអនតររកសួង 
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ែដលេចញេដយ រកសួងេសដឋកចិច-ហិរញញ វតថុ និង រកសួងសុខភបិល េហយសរមបប់េំពញបែនថមេលថវកិ

សំរបដ់ំេណ រកររបស់មូលដឋ នសុខភបិល។  

សមសភគរង ១.១៖ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ មណឌ លសុខភព 

គេរមងនឹងផតល់ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ េទមណឌ លសុខភព េដមបគីរំទហិរញញ បបទនសំរបសំ់ណំុ

សកមមភពអបបបរមិរបស់មណឌ លសុខភព។ ថវកិនងឹែផអកេល ករេរបរបស់េសវ (បរមិណ) និងគុណ

ភពេសវ។ ជដំបូងករយិល័យរសុករបតបិតតិ និងមណឌ លសុខភពរបស់េគ រតូវបនគតិជឯកតែតមយួ 

ែដលនឹងអនុវតតននូវរបកសរមួគន េចញេដយរកសួងសុខភបិលែដលបញជ កព់ីេសវកមមែដលរតូវផតល់។ 

បរមិណ និងគុណភព ៃនេសវ របស់មណឌ លសុខភព រមួទងំករេរបរបស់េសវ េដយរបជជនរកីរក 

និងរកុមជនងយរងេរគះ និងរតូវបនសេរមចជរបពន័ឋេដយ រសុករបតិបតតិ េដយេរបរបស់ តរងវយ

តៃមលសតងដ់កនុងករអភបិល ែដលមនបរយិយលំអិតេន កំែណថមីៃនេសចកតីែណនសំរមបក់រអនុវតតកមមវធិី

ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ។  

លទឋផលនឹងរតូវេធវករេផទៀងផទ ត ់េដយភន កង់រឯករជយរបស់រដឋ (េនដំណកក់លដំបូងេដយ ភន កង់រអនុ

វតតមូនិធិសមធម ៌(HEFI) េហយេរកយមកេដយភន កង់រឯករជយរបស់រដឋែដលនងឹបេងកតេឡង សរមបមុ់ខ

ងរផតល់អជញ បណ័េលករចំណយ ែដលេសនេឡងសរមបក់មមវធិមូីនិធិសមធម ៌។ េរកយពីេផទៀងផទ តេ់ហយ 

រកសួងសុខភបិលនឹងជូនដំណឹងដល់រកសួងេសដឋកិចចនងិហិរញញ វតថុេដមបេីធវករទូទតថ់វកិសរមបក់រផតល់

េសវ។ របេភទចំណយែដលអចេរបរបស់ថវកិេដមបកីរផតល់េសវេនមណឌ លសុខភពរមួមន ករជួស

ជុលតូចតច ករទិញសមភ រៈ ករទិញឳសថ បរកិខ សេរងគ ះបនទ ន ់ចំណយដេំណ រករដូចជ ករផគតផ់គង,់ 

បុគគលិករយះេពលខល,ី បរកិខ េរបរបស់, មេធយបយទំនកទំ់នង, ករែថទជំួសជុល, ករដឹកជញជូ ន, ករសន ក់

េន, ករបណតុ ះបណត ល ករចំណយជយថេហតុេផសងៗ និង របករ់ងវ នស់ន ៃដករងរសរមបអ់នកេធវករ។ 
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សមសភគរង ១.២៖ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ មនទីរេពទយបែងអក 

សមសភគរងេនះមនេគលបំណងផតល់ករេលកទកឹចិតតេដមបែីកលំអគុណភពេនេសវសុខភបិលកំរតិ

ទី២ ែកលំអសន ៃដករងរ នងិ សកមមភពកសងសមតថភព បណត លេរកយមូលដឋ ន និងបណតុ ះបណត ល

មូលដឋ ន របស់សិកខ កម និងសំរបក់រេលកកំពស់ករេរបរបស់េសវរបស់តវកលិកមូលនិធិសមធម។៌ 

េដយេរបរបស់បញជ ីវយតៃមលសរមបអ់ភបិលសតងដ់ថមី ែដលមនបញចូ លេនកនុងករែណនេំរបរបស់ថវកិ

សរមបក់រផតល់េសវ មនទរីេពទយនឹងរតូវេធវករវស់ែវងរបចរំតីមស េលសន ៃដករងរ រចនសមពន័ឋ យនតករ 

និងទិននផល។ ករវស់ែវងរចនសមពន័ឋ សំេដេល បរបិទែដលផតល់េសវ រមួមន េហដឋ រចនសមពន័ឋ  ធនធន

មនុសស ហិរញញ វតថុ និង ឧបករណ៍ សំភរៈ។ ករវស់ែវងេលយនតករ នឹងរមួបញចូ ល បរបិទបេចចកេទសនិង

ទំនកទ់ំនង និងសកមមភពៃនករផតល់េសវ ែដលឆលុះបញច ំងតមរយះទនំកទ់នំង រវងអនកជំងឺ នឹងអនកផតល់

េសវ នងិបុគគលិកកនុងកំឡុងេពលផតល់េសវសុខភបិល។  េហដឋ រចនសមពន័ឋរតូវបនជរុំញ និងេលកទឹកចតិត 

េលករផតួចេផតមននសំរបយ់នតករេលកកពំស់គុណភព រមួមន ករវយតៃមលេដយខលួនឯង អំពីគុណភព 

និងសុវតតិភពអនកជងំឺ ករែកលមអគុណភពជរបច ំកមមវធិីវយតៃមលជៃដគូ នងិកមមវធិីសវនកមមេល

រពឹតតកិរណ៍អវជិជមន។ ទិននផលសំេដេទេល ឥទឋិពលៃនេសវសុខភបិល េលសថ នភពរបស់អនកជំងឺ នងិ

របជជន េហយរតូវបនចតថ់ជលទឋផល ៃនធនធនែដលបនដកចូ់ល និងយនតករៃនករផតល់េសវ។    

លទឋផលនឹងរតូវេធវករេផទៀងផទ តេ់ដយ ភន កង់រឯករជយ (េនដំណកក់លដំបូង េដយភន កង់រអនុវតតមូលនិ

ធិសមធម ៌នឹងេរកយមកេដយ សថ បន័សធរណរដឋបល)។ របេភទចំណយរតឹមរតូវសំរបខ់ទងថ់វកិេដមបី

ករផតល់េសវ សរមបម់នទរីេពទយ ដូចគន នឹងសរម់មណឌ លសុខភពែដរ រមួមន ករងរសំណងតូ់ចតច  សំ

ភរៈឧបករណ៍ ឳសថ  ចំណយសរមបដ់េំណ រករ  រមួមន ករផគតផ់គង ់បុគគលិករយះេពលខលី បរកិខ េរប

របស់  មេធយបយទំនកទំ់នង ករែថទជំសួជុល ករដកឹជញជូ ន ករសន កេ់ន ចំណយជយថេហតុេផស

ងៗ នងិ រងវ នស់រមបស់ន ៃដករងររបស់អនកេធវករ។ 
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សមសភគរង១.៣៖ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវមនទីរសុខភបិលេខតត និងរសុក

របតបិតតិ 

ថវកិសរមបក់រផតល់េសវេនះ មនេគលបំណងពរងងឹនូវមុខងររគបរ់គងរបស់រសុករបតិបតតិ និងមនទរីសុខ

ភបិលេខតត។ សន ៃដករងររបស់ រសុករបតិបតតិ និង មនទីរសុខភបិល រតូវបនវស់ែវងេរៀងរល់របមំយួែខ

េដយករយិល័យធនគុណភពៃនរកសួងសុខភបិលតមរយះរបយករណ៍របស់ពួកេគអំពីសកមម ភព 

េរបរបស់តរងពិនទុវស់ែវង ែដលមនបរយិយលំអតិកនុងេសចកតែីណនអំំពីករេរបរបស់ថវកិសរមបក់រផត

ល់េសវ កនុងករវស់ែវង យនតករអភបិល នងិ ទិននផលៃនរបពន័ឋសុខភបិល។ ទងំេនះរមួមន៖ (១) ករ

បំេពញទនេ់ពលេវលៃន តរងវយតៃមលរបចរំតីមសៃនមូលដឋ នសុខភបិលែដលសថិតេនេរកមអជញ ធិ

កររបស់េគ (២)សកមមភពចូលរមួកនុងករកសងសមតថភព កនុងករបណតុ ះបណត ល កនុងេពលបេំពញករងរ 

និង  បណតុ ះបណត លមូលដឋ ន  (៣) ករដចស់តុកឳសថេនមូលដឋ នសុខភបិល  ធនធនមនុសសេនមូលដ ្

ឋនសុខភបិល (៤)កររយករណ៍កនុងរបពន័ឋពតម៌នរគបរ់គងសុខភបិល (៥)កររបជុំពនិិតយលទឋផល

របចរំតីមស និង ដំេណ រកររបស់របពន័ឋ។ ដូចគន នងឹថវកិដៃទេទៀតែដរ ករេផទៀងផទ តស់ន ៃដករងរ នឹង

រតូវេធវេដយភន កង់រសធរណៈឯករជយ។ ករចំណយរតឹមរតូវៃនថវកិសរមបក់រផតល់េសវរបស់ រសុក

របតបិតតិ នងិមនទរីសុខភបិលេខតត រមួមន ករជួសជុលតូចតច, ករទិញសំភរៈ នងិ/ឬ ករចំណយ ចរនត

ដូចជ ករផគតផ់គង ់កិចចសនយរយៈេពលខលី បរកិខ េពទយ, មេធយបយទំនកទ់ំនង, ករែថទជំួសជុល, ករដឹក

ជញជូ ន, ករសន កេ់ន ករចំណយជយថេហតុេផសងៗ និង រងវ នស់រមបស់ន ៃដករងរ។ 

 

សមសភគទី២៖ េលកកំពសក់រគពំរែផនកហរិញញវតថុ និងសមធម៌ 

សមសភគេនះ នឹងបនតគរំទរបពន័ឋមូនិធិសមធម ៌នងិរមួបដិភគហិរញញ វតថុ ជមយួរជរដឋ ភបិលកមពុជ េល

ករចំណយសំរបេ់សវសុខភបិលសរមបរ់បជជនរករីក។ របពន័ឋមូលនិធិសមធមន៌េពលបចចុបបនន រពឹំង

ថនឹងមនករវវិតត ជមយួនឹងករផល ស់បតូរៃនេគលនេយបយរបស់រដឋ ភបិល េលរកុមតវកលិក និង 
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កញច បេ់ភគផល និងករគពំរសុខភពសងគម។ កមមវធីិបណ័ណ សុខភពនងឹេធវសមហរណកមមយ៉ងេពញ

េលញកនុងកមមវធិមូីលនិធិសមធម។៌ សមសភគេនះនងឹបនតេលភពេជគជយ័ៃនរបពន័ឋមូលនិធិសមធម៌

បចចុបបនន កនុងេគលបំណង េលកកំពស់គុណភពេសវ បេងកនករេរបរបស់េដយរបជជនរកីរក េហយធន

នូវនរិនតរភព េដយេផទរនូវករទទួលខុសរតូវេលករអនុវតតេទឲយរជរដឋ ភបិលកមពុជ។ 

សមសភគទី៣៖ ធននូវនិរនតរភព និងរបព័នឋសខុភិបល របកប 

េដយករទទួលខុសរតូវ 

សមសភគរង ៣.១៖ ពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិល 

សមសភគរងេនះ នឹងគរំទដល់កររបរពតឹតេទៃនគេរមងសកមមភពែដលេលកេឡងសំរបែ់កលមអ ករ

េរតៀមលកខណៈរបស់អនកផតល់េសវ នងិករពរងងឹសថ បន័ ែដលនឹងអនុវតតនស៍កមមភពគេរមង។  យនតករ

ទងំេនះរមួមន ករអនុវតតកមមវធិីបណតុ ះបណត លមូលដឋ ន និងបណត លកនុងករងរ ដល់បុគគលិកសុខភបិល 

បំពកស់មភ រៈដល់មូលដឋ នសុខភបិលេដមបបីរងគបត់រមូវករសតងដ់អបបរមសរមបក់រផតល់េសវ សមភព  

សេរងគ ះទរក ករអនុវតតករតមដនគុណភពេសវ ករែកលំអភពទនេ់ពលៃនករផតល់ថវកិ សំរបក់មមវធិី

មូលនធិិសមធម ៌និង ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ និងករកសងយនតករទិញេសវសុខភបិលរបកបេដយ

និរនតរភព។ 

ករផតល់ហិរញញ បបទនសរមបស់មសភគរងេនះ នឹងរតូវផតល់េដយែផអកេលលទឋផលតមដន េដយអងំឌី

ករទរ័ផសភជ បក់រវភិជន ៍ែដលជតរងអងំឌីករទរ័ ែដលមនដកេ់គលេដរបចឆំន  ំកនុងេគលបំណង

វស់ែវង សន ៃដករងរ េដយេធៀបនឹងសកមមភពៃនករពរងងឹរបពន័ឋសុខភបិល។ 

សមសភគរង ៣.២៖ កររគបរ់គងគេរមង និងជំនួយបេចចកេទស 

ទំហំទកឹរបករ់បមណ ១៣ លនដុលល អេមរកិ កនុងសមសភគទ៣ី រពំឹងថនឹងផតល់ហិរញញបបទនសរមប់

ករងរសំណង ់ដូចអទិភពែដលបនេលកេឡងេដយរកសួងសុខភបិល កនុងែផនករសងសង ់ឆន  ំ
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២០១៦-២០២០។ អទិភពរតូវបនឈេលមូលដឋ ន ៃនសថ នភពអចេទេរបរបស់េសវ េដយយកចតិត

ទុកដកច់េំពះតបំនដ់ចរ់សយល  គិតគូរដល់សុវតតិភពអនកជំង ឺនិងករែកលំអសថ នភពរស់រនៃនមតនិង

ទរក។ ករវយតៃមលរមួគន ជមយួរជរដឋ ភបិលកមពុជ េដមបកីណំតអ់ទិភពសរមបក់រវនិិេយគេលេហដឋ

រចនសមពន័ឋរូបវន័តនងឹរតូវេធវេឡង និងតរងៃនករងរសំណងន់ឹងកំណតេ់ឡងនឆមសទី១ ៃនឆន  ំ

២០១៦។ ករវនិិេយគរតូវបនរពំឹងថ នឹងរមួបញចូ លនូវ អគរសមភព េហដឋ រចនសមពន័ឋសរមបស់េរងគ ះ

បនទ ន ់េសវមតទរក មណឌ លសុខភព និង មនទរីេពទយ។ 

សមសភគទី៤៖ ករេឆលយតបបនទ ន់ 

កមមវតថុៃនសមសភគេឆលយតបនទ ន ់ជករអនុញញ តិឲយេធវនិយត័កមមហិរញញ វតថុរសបេទតម យនតករេឆលយតប

បនទ ន ់របស់ជំនួយអភវិឌឍនអ៍នតរជតិ (IDA) េដមបផីតល់ករេឆលយតបបនទ នច់េំពះេរគះមហនតរយ ឬកស៍ថ ន

ភពសេរងគ ះបនទ ន ់ែដលរតូវករ។ 

អនកទទួលផលពីកមមវធីិ គឺរបជជនកមពុជ ជពេិសសជនរកីរក នងិ ជនងយរងេរគះ នងិបុគគលិកសុខភបិ
ល កនុងវស័ិយសធរណៈ។ 

 

ែផនទីខងេរកមបងហ ញទិដឋភពទូេទៃនទតីងំជនជតិេដមភគតចិៃនរបេទសកមពុជ1
 

 

 

                                                            

1 របភព េវទិកអងគករមនិែមនរដឋ ភបិល កមពុជ ២០០៦ 
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និយមនយ័ៃនជនជតេិដមភគតិចកមពុជ មនិរមួបញចូ លទងំ ជនជតេិវៀតណម ចិន នងិរកុមេផសងេទៀត 

ែដលបនចតទុ់កថ “អេនត របេវសន”៍ េនះេឡយ េទះជរកុមេនះភគេរចនរស់េនកមពុជជេរចនជំនន ់ក៍

េដយ  េដយមូលេហតុថ រកុមេនះរស់េនតំបនង់យរសួលេទេរបរបស់េសវសធរណៈ េហយពួកេគ 

ភគេរចនមនិរករីកដូច របជជនរស់េនតបំនដ់ចរ់សយល និង តំបនភ់នេំនះេឡយ។ របសិនេបនិយមនយ័ 

ជនជតិភគតិចរតូវបនគិតឲយទូលំទូលយ េដយបញចូ លទងំ ជនជតិចម ឡវ  េវៀតណម និងចិន េនះ

ជនជតិែខមរ រតូវប៉នស់ម នថមនរបមណ ៦% ៃនរបជជនសរុបេនកមពុជ។ ជនជតិេដមភគ តិចរស់េន

រយបយកនុងរបេទសកមពុជ ែតពិេសសមនអរតេរចនេនកនុងេខតតចំននួ១២ ែដលបងហ ញកនុង តរងខង

េរកម េរៀបតមលំដបប់រមិណថយចុះ ៃនអរតរបជជន និងបងហ ញលំអតិអពីំរកុមភគតិច េផសងៗែដលេន

តមេខតតនិមយួៗ។ 

 េខតត រកុមជនជតេិដមភគតិច 

1  រតនៈគីរ ី ភនង រគឺង ចរ៉យ ទពូំន របវ ករែវត៉ កចក ់លុន រ៉េដៀ 
2  រកេចះ ភនង េរគល សទ៊ ង តមូន កយួ មលិ ឃនុង 

3  មណឌ លគីរ ី ភនង រគឹង ចរ៉យ េគល សទ៊ ង តមូន កួយ ទំពុន 

4  រពះវហិរ គួយ េប៉ 

5  កំពងធ់ ំ កួយ 

6  សទឹងែរតង ភនង រគឹង ចរ៉យ កួយ ទំពុន 

7  ឧតតរមនជយ័ កួយ ភនង ទំពុន ចរ៉យ រគឹង សទ៊ ង កែវល៉ េរគល កចក ់រ៉េដៀ ែកក 

8  កំពងច់ម សទ៊ ង 

9  េពធិសត ់ េប៉ ចុង 

10  កំពងស់ពឺ សួយ 

11  បនទ យមនជយ័ កួយ 

12  េកះកុង ចុង 
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៣ ផលប៉ះពលអ់ចេកតមនចំេពះជនជតិេដមភគតចិ 

តមលកខណៈៃនកមមវធិីរបឹកសេយបល់ជមយួជនជតិេដមភគតិច ែដលបនេធវកនុងកំឡុងេពលសិកសវយ 

តៃមលសងគម មនិបនរពំងឹថមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនេដយករអនុវតតគេរមង សមធមនិ៌ងែកលមអគុណភព 

េសវសុខភបិលេឡយ។ ជនជតិេដមភគតចិែដលបនរបឹកសេយបល់ មនិបនសំែដលនូវកត ី បរមភ អំពី

ផលបះ៉ពល់អវជិជមនែដលអចេកតេឡងេដយគេរមងែដលបនេលកេឡងេឡយ េដយមូលេហតុ 

គេរមងេផត តសំខនេ់ល ករែកលមអករចូលេទេរបរបស់េសវសុខភបិលែដលមនគុណភព េហយនិង 

បេងកនករករពរ របឆងំនឹងភពរកីរកែដលទកទ់ងនឹងបញហ សុខភព តមរយះបេងកនករេរបរបស់កមមវធិ ី

មូលនធិិសមធម។៌ កនុងកំឡុងេពលរបឹកសេយបល់ ែដលបនេធវកនុងែផនកៃនករវយតៃមលសងគម អនកចូលរមួ 

ភគេរចនបំផុត សំែដងនូវករគរំទចំេពះគេរមង របសិនេបមនលទឋផលជវជិជមនដល់កររបេសរេឡងៃន 

សុខមលភពៃនសហគមនរ៍បស់េគ និងមនេសវែដលសមរសបនឹងវបបធមរ៌បៃពណីេគ េនតមមនទីរេពទយ 

និងមណឌ លសុខភព។ 

• ទំហំ និង និនន ករ ៃនផលបះ៉ពល់ (ឧ. ផលបះ៉ពល់អវជិជមន, ទំហំធមយម  អចសត រវញិបន / មនិ

អចសត រវញិបន អវជិជមន / វជិជមន ។ល។)  

សមសភគគេរមង ផលបះ៉ពល់ែដលអចេកតេឡង ទំហំ 
សមសភគទី១៖ ពរងងឹករផតល់
េសវសុខភបិល 
 
 
 
សមសភគរង១.១ ថវកិរ
សរមបក់រផតល់េសវេនមណឌ ល
សុខភព 
 
    
    

គេរមងនឹង នងិកសងេឡងវញិនូវថវកិសរមបក់រផតល់េស
វ ជយនតករ ផតល់នូវហិរញញបបទនែដលផសភជ បន់ឹងសន ៃដ
ករងរ េទដល់មូលដឋ នសុខភបិលថន កប់ឋម និងថន កទី់ពីរ 
េដយែផអកេលលទឋផលជកែ់សតងរបស់ពួកេគ។ 
 
ថវកិសរមបក់រផតល់េសវេនមណឌ លសុខភព និងមនទរី
េពទយ នឹងផសរភជ បន់ឹងសន ៃដករងរ េដយេធៀបនឹងករផតល់
េសវបឋម និងេសវបរងគប។់ ទងំេនះរមួមន េសវសុខភព
បនតពូជ មត-ទរក កុមរ និងយុវវយ័។ អហរូបតថមភជអងំ
ឌីកទរ័មយួែដរ េដយពិនិតយេលកររគបដណត បៃ់នករបំេប
កូនេដយេដះមត យកនុងេម៉ងដំបូង ករផតល់បែនថមៃនជីវជតិ

វជិជមន៖  
កំរតិមធយម 
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សមសភគរង១.២ ថវកិ
សរមបក់រផតល់េសវ េនមនទរី
េពទយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សមសភគរង១.៣ ថវកិ
សរមបក់រផតល់េសវ េនមនទរីសុ
ខភបិល និង រសុករបតិបតតិ 

អ ករទមល ករ់ពូន ករផតល់បែនថមនូវជីវជតិអសីុតហវូលីក 
និងករតមដនករលូតលស់។ ករចំណយថវកិសរមប់
ករផតល់េសវនងឹែផអកេលបរមិណៃនករេរបរបស់េសវ 
គុណភពេសវ និងករេកនេឡងៃនករេរបរបស់េសវេដយ
របជជនរកីរក /ជនជតិេដមភគតចិ។ 
 
ជំពូកៃនករចំណយរមួមន៖ សំណងតូ់ចតច  ករទិញសម ្
ភរៈ និងឳសថបនទ ន ់និង/ឬ ករចំណយចរនតដូចជ ករផគត់
ផគង ់ បុគគលិករយះេពលខលី  សំមភ របរកិខ  មេធយបយទំនក់
ទំនង ករែថទជំួសជុល ករដឹកជញជូ ន ករសន កេ់ន ករបណ្
តុះបណត ល ករចំណយេផសងៗជយថេហតុ និង ករ
ចំណយសរមបរ់ងវ នផ់សភជ បស់ន ៃដករងរ។  មនកររពឹំង
ទុកថថវកិេនះនងឹេធវករែកលំអកររគបរ់គង ែកលំអឥរយិ
បទអនកផតល់េសវ បេងកនករចូលរមួរបស់សហគមន ៍ និង 
ពរងងឹករផតល់េសវសុខភបិល។ 
 
ថវកិេនះនឹងេរបរបស់សរមបែ់កលមអគុណភពេសវរបស់ 
មូលដឋ នសុខភបិល រមួមន េលកកំពស់ នងិបេងកនករេរប
របស់េសវ េដយតវកលិកមូលនិធិសមធម ៌ែកលមអករអនុ
វតត ៃនកមមវធិី បណតុ ះបណត លមូលដឋ ន និងករគរំទករបណ្
តុះបណត លកនុងេពលបេំពញករងរៃនបុគគលិកសុខភបិល។ 
គេរមងនិងចបេ់ផតមយនតករហិរញញ បបទនផសភជ បស់ន ៃដករ
សំរបែ់កលមអគុណភពេសវសំខន់ៗ ។ 
 
ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ េនមនទរីនងិករយិល័យរសុក 
របតបិតតិ មនេគលបំណង ពរងឹងមុខងររគបរ់គង រមួបញចូ ល 
និងករផតល់េសវសុខភបិលរបកបេដយរបសិទឋភពនិង
គុណភពេនថន កប់ឋមនិងថន កម់នទីរេពទយ។ 
 

សមសភគ២៖ ែកលមអករ
គពំរហិរញញ វតថុ និង សមធម ៌
    
 

សមសភគេនះ នឹងកសងបនតពីលទឋផលពីមុនមកៃនរបពន័ឋ 
មូលនធិិសមធម ៌ កនុងេគលបណំងែកលមអគុណភពេសវ 
បេងកនករេរបរបស់េដយរបជជនរកីរក និងជនជតេិដម 
ភគតចិ និងធននរិនតរភពៃនកមមវធិីមូលនិធិសមធម ៌ េដយ 

វជិជមន៖ 
កំរតិខពស់ 
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េផទរ ករទទួលខុសរតូវៃនករអនុវតតេទឲយរជរដឋ ភបិល កមពុ
ជ។ ករគរំទេនះនឹងបេងកនករេរបរបស់កមមវធីិមូលនិធិ 
សមធមេ៌ដយរបជជនរកីរក នងិជនជតិេដមភគតិច តម 
រយះករជំរុញរបសិទឋភពៃនករេដចំណុច ករកតប់នថយ 
ភពលំេអៀង ែដលបូកបញចូ លអនកមនិែមនរករីក និង ដកេចញ 
អនករកីរក ជពិេសសចេំពះរកុមជនជតិេដមភគតចិ។ 

សមសភគ៣៖  
ធន នរិនតរភព និងរបពន័ឋសុខ 
ភបិលរបកបេដយភពទទួល 
ខុសរតូវ 
 
 
 
 
សមសភគរង៣.១ ពរងងឹរបពន័ឋ
សុខភបិល    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សមសភគរង៣.២ េហដឋ រចន
សមពន័ឋសុខភបិល 
 

សមសភគេនះមនេគលបំណងពរងឹងករគរំទរបស់ 
របពន័ឋៃនរកសួងសុខភបិល និងគរំទដល់ែផនករគបរ់គង ៃន
គេរមង ។  
រពំឹងថករគរំទនឹងនឲំយមនករេកនេឡង ៃនរបសិទឋភព
រគបរ់គង នងិបេងកនករេឆលយបតនឹងតរមូវករ ែផនកសុខភបិ
លរបស់របជជនចំណុច រមួមនតរមូវករ   សុខភបិលរសប
តមវបបធមរ៌បស់ជនជនេដមភគតិច 
 
ចំេពះភគីអនកផតល់េសវ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវេនះ និង
េដះរសយនូវបញហ រងំសទះសំខន់ៗ  សរមបែ់កលមអ គុណ
ភពេសវ តមរយះករែកលមអចេំណះដឹង នងិ ជំនញ របស់
អនកផតល់េសវសុខភបិល នងិពរងងឹេហដឋ រចន សមពន័ឋសុខ
ភបិល េដមបឈីនដល់ករំតិសតងដ់អបបបរមិ សរមប់
អនតរគមនសុ៍ខភបិលែដលបនេរជសេរ ស។ សមសភគ
េនះមនបំណងពរងងឹផងែដរនូវសន ៃដករងររបស់សថ បន័ 
ជពិេសសគរំទដល់ ករកសង រចនសមពន័ឋ សថ បន័ថមី េដមបី
ផតល់េសវជអនកេផទៀងផទ តភ់គទីី៣ សំរប ់ កមមវធិី មូលនិធិ
សមធម ៌នងិ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ។ 
សមសភគេនះមនេគលបំណងពរងឹងសន ៃដករងររបស់
សថ បន័ ជពិេសសគរំទដល់ករបេងកតសថ បន័ថមី ែដលនឹងអនុ
វតតមុខងរជភគីទបីីកនុងករេផទៀងផទ ត ់កមមវធិីមូលនិធិសមធម ៌
និង ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ នងិពរងឹងរបពន័ឋពតម៌នសុ
ខភបិល។ 
 
រពំឹងថ ករគរំទេនះនឹងបេងកននូវលទឋភពចូលេទេរបរបស់ 
េសវសុខភពបឋមេនសហគមនដ៍ចរ់សយល ករបណតុ ះ 
បណត លជំនញដល់បុគគលិកសុខភបិលេធវករេនមណឌ ល

វជិជមន៖ 
កំរតិមធយម 
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សមសភគរង៣.៣ ករ
រគបរ់គងគេរមង ករតមដន 
វយតៃមល 
    

សុខភព េហយនឹងករផសភជ បក់រទូទតថ់វកិសរមបក់រ ផត
ល់េសវ េទនងឹ សន ៃដករងរៃនករផតល់េសវ នងិ ករែក 
លមអគុណភព។ 
 
ថវកិជំនួន PHRD រតូវបនរពឹំងថនឹងបនតពរងឹង របពន័ឋពត៌
មនសុខភបិលកមពុជ េដមបធីនបននូវទិនននយ័
របកបេដយ គុណភពខពស់ ទនេ់ពលេវល នងឹពតម៌ន
ទងំឡយែដលគរំទដល់ករអភវិឌឍនេ៍គលនេយបយ
េដយែផអកេលភសតុតង ករសេរមចចិតត កររគបរ់គង និងករ
េធវែផនករ 

សមសភគទី៤៖ ករេឆលយតប
បនទ ន ់
    
 
 
 
 

េគលបំណងៃនសមសភគ េឆលយតបបនទ នេ់នះ គឺករ អនុ
ញញ តិឲយេធវនិយត័កមមហិរញញ បបទន េដមបេីឆលយតបនងឹ តរមូវ
ករៃនេរគះមហនតរយ ឬសថ នភពសេរងគ ះ   បនទ ន។់  
ចំណតថ់ន កេ់រគះថន កអ់កសធតុជសកលសរមបឆ់ន  ំ
១៩៩៤-២០១៣ បនដករ់បេទសកមពុជកនុងចំណតថ់ន កទ់ី
១២ ជរបេទស ងយរងេរគះ េដយទំហំែផទដី ៣៣% ៃន
របេទសចតទុ់កថ ជតំបនេ់រគះថន កខ់ពស់សរមបទឹ់កជំន
ន។់ ចំណតថ់ន កេ់រគះថន កអ់កសធតុឆន  ំ ២០១៣ 
(របេទស ១០ែដលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរ) ចតក់មពុជកនុងលំដប់
េលខ២ ៃន របេទសែដបះ៉ពល់កនុងឆន  ំ ២០១៣ គឺបនទ បព់ី
របេទស ហវីលីពីន។ ជនជតិេដមភគតចិជេរចនរស់េន
តំបនែ់ដលរបឈមនឹង ទឹកជំនន។់ មនកររពំងឹថ ជំនួយគំ
រទនងឹែកលមអករេឆលយ តបែផនកសុខភបិលេពលមនេរគះ
មហនតរយធមមជតិ។ 

វជិជមន៖ 
កំរតិមធយម 
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៤ រកបខណ័ឌ គតិយតុត េគលនេយបយ នងិករែណន ំ

• OP4.10 ករបងហ ញ នងិ សនទិនកមមសរមបក់រេរបរបស់ 

េគលនេយយបលរកសសុវតតិភព ជនជតិេដមភគតចិរបស់ធនគរពភិពេលក (OP4.10) រតូវបនេរប

របស់ េដយកមមវធិែីដលេលកេឡងរគបដណត បទូ់ទងំរបេទស និងរមួបញចូ លទងំ១២េខតតែដលជនជតិេដម

ភគតចិរស់េន និងេខតតែដលមនជនជតិេដមភគតចិរស់េនេរចន គឺមណឌ លគីរ ី និងរតតនៈគីរ។ី OP4.10 

របស់ធនគរពភិពេលកតរមូវឲយមន យនតកររបឹកសេយបល់ ជមុនេដយេសរនីិងជូនដំណឹង រតូវបនេធវ

េនសហគមនជ៍នជតិេដមភគតចិែដលអចទទួលផលបះ៉ពល់។ កររបឹកសេយបល់នឹងេផត តសំខនេ់ល

រកុមជនជតេិដមភគតិចចំនួនរបបំនួរកុម កនុងេខតតចនួំនបនួែដលមនជនជតិេដមភគតិចរស់េនេរចន។ 

េគលនេយបយរបតិបតតិរបស់ធនគរពិភពេលកអំពីជនជតិេដមភគតិច មនេគលបំណងចំបងកនុងករ

កំណតេ់ចញ ឥទឋពិលអវជិជមនែដលអចេកតេឡង ចំេពះកមមវធិែីដលេលកេឡង េលជនជតេិដមភគតិច 

មនករេរបរបស់យនតករពេិរគះេយបល់េដមបកីំណតរ់កមេធយបយបែនថម ែដលនឹងអចរតូវករ េដមបផីតល់

ដល់ ជនជតិេដមភគតិច េដយកមមវធីិែដលរសបតមវបបធម ៌ េដមបផីតល់ជផលរបេយជន ៏ នងិបេងកនករ

ចូលរមួ របស់ពួកេគ កនុងកំឡុងេពលអនុវតតន ៍តមដន នងិវយតៃមលគេរមង។ 

• េគនេយបយរបស់របេទស ចបប ់រកម និងករែណន ំែដលេរបរបស់សរមបជ់នជតេិដមភគ

តិច 

ចបបភូ់មបិល (២០០១) គឺជបទដឋ នគតិយុតតែដលែចងចបស់ពីករទទួលសគ ល់សិទឋរិបស់សហគមនជ៍ន

ជតិេដមភគតចិ។ មរត ២៣ ែចងថ “សហគមនជ៍នជតេិដមភគតិច គឺជរកុមមនុសស ែដលរស់េន 

ែដនដីៃនរពះរជណចរកកមពុជែដលមនសមជកិទងំអស់បងហ ញនូវភពៃនជតិពនឋ សងគមវបបធម ៌នងិ

េសដឋកិចច របតិបតតិរេបៀបរស់េនតមរបៃពណីនងិដដុំះេលដីែដលខលួនកនក់បេ់ទតមកបួនខន តទំេនៀបទំ

លបៃ់នករេរបរបស់ជសមូហភព”។ “កនុងេពលរងចកំរកំណតខ់ងផលូវចបបនូ់វលកខនតិកៈរបស់សហគមន ៍
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រកុមែដលមនជកែ់សតងមកទល់បចចុបបននេនះនឹងបនតរគបរ់គងសហគមននិ៍ងអចលនៈវតថុរបស់ខលួនតម

របៃពណី េហយរតូវអនុវតតតមបញញតតិៃនចបបេ់នះ” ។ 

មូលដឋ នចបស់សំខនប់ផុំតរបស់កមពុជ គឺរដឋធមមនុញញ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ (១៩៩៣) មរត៧២ ៃនរដឋ

ធមមនុញញ ពកព់ន័ឋផទ ល់េទនឹងវស័ិយសុខភបិលបនែចងថ “សុខភពរបជជនរតូវបនធន។ រដឋរតូវយក

ចិតតទុកដកក់នុងករករពរជំងឺ និងករពយបលេវជជសរសត។ របជជនរកីរក រតូវទទួលបនករពិេរគះេវជជ

សរសតេដយមនិគតិៃថល េនមនទរីេពទយរដឋ គិលនដឋ ន និង មនទីរសមភព។ រដឋរតូវេរៀបចគិំលនដឋ ន នងិមនទរី

សមភពេនតំបនជ់នបទ”។  រដឋធមមនុញញ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ (១៩៩៣) ទទួលសគ ល់ករេគរពសិទឋិ

មនុសសែដលធនេដយចបបអ់នតរជតិ។ មរតទ៣ី១ ៃនរដឋធមមនុញញ ែចងថ របជពលរដឋែខមរមនភពេសមគន

ចំេពះមុខចបប ់មនសិទឋិេសរភីពនិងករណីយកិចចដូចគន ទងំអស់ េដយឥតរបកនពូ់ជសសន ៍ពណ៌សមបុរ 

េភទ ភស ជំេនឿសសន និនន ករនេយបយ េដមកំេណ តជតិ ឋនៈសងគម ធនធន ឬសថ នភពឯេទៀត

េឡយ។ េទះយ៉ងេនះកតី រដឋធមមនុញញមនិបនបញជ កព់ិេសសចេំពះជនជតិេដមភគតិចរបស់របេទសេឡយ

។ 

នឆន  ំ២០០៩ រជរដឋ ភបិលកមពុជ បនេចញ េគលនេយបយជតិសតីអំពីករអភវិឌឍជនជតិេដមភគតិច

។ េគលនេយបយេនះផតល់នូវករែណនជំទូេទដល់សថ បន័រដឋ / វទិយសថ នែដលទកទ់ង។ 

ទកទ់ងនឹងេគលនេយបយសុខភបិល ែផនករយុទឋសរសតសុខភបិល ២០០៨-២០១៥ មនិមនករ

អធបិបយពិេសសណមយួអំពជីនជតេិដមភគតិច ឬេលកេឡងនូវយនតករេដមបេីដះរសយនូវរបងំសុខ

ភពែដលពួកេគកំពុងជួបរបទះេឡយ។ ជនជតិេដមភគតិចរតូវបនេលកេឡងមតងកនុងជំពូកៃនបញហ លំបក

ជរបទករ់កឡ។ យុទឋសរសតចតុេកណ គឺជឯកសរែណនេំគលនេយបយៃនរពះរជណចរកកមពុជ 

ែដលេលកេឡងនូវរកបខណ័ឌ គពំរសងគមទូលំទូលយ។ យុទឋសរសតចតុេកណជំហនទី៣ (២០១៣) មន

ករចងអុលបងហ ញជសេងខបពីរចំណុចចំេពះជនជតិេដមអំពីករចុះបញជ ីរដីធលី ែតមនិបននិយយពីជនជតិ

ភគតចិេឡយ។ ែផនករយុទឋសរសតអភវិឌឍនជ៍តិ ២០១៤-២០១៨ បនបរយិយជពិេសសសរមបរ់កុម

ទងំពរី គឺរកុមជនជតេិដម និង រកុមជនជតិភគតិច ជេរចនេលក។ អទិភពបនេផត តសំខនេ់លករ
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ពរងងឹយនតករជតៃិនករេដចំណុច (អតតសញញ ណកមមជនរកីរក) ែដលមនរសប ់ជរមុញរបសិទឋិភពៃនករ

េដចំណុច បនថយភពលំេអៀងៃនករបូកបញចូ លអនកមនិែមនរក និងករដកេចញអនករក ជពិេសេស ជនជតិ

េដមភគតិច។ ែផនករយុទឋសរសតអភវិឌឍនជ៍តិបរយិយថ តំបនែ់ដលរតូវយកចិតតទុកដកជ់ពិេសសគឺ 

េខតតេនភូមភិគឥសន ែដលជតំបនែ់ដលជនជតិេដមភគតចិរស់េនេរចន ភូមភិគេនះភគេរចនជតបំន់

ជនបទ េហយជពិេសសមនិបនេធវសមហរណកមមកនុងយនុតករជតិ។ ទកទ់ងនឹងវស័ិយសុខភបិល 

ែផនករយុទឋសរសតអភវិឌឍនជ៍ត ិេផត តសំខនេ់លករធន សមធមក៌នុងករចូលេរបរបស់េសវ 

របកបេដយគុណភព េដយរបជជនកមពុជរគបរូ់ប រកសបននូវអរតរគបដណត បខ់ពស់ៃនករផតល់ថន បំងក រជ

របច ំពរងងឹអភបិលកចិចលអ មគគុេទសភព កររគបរ់គង និងយនតករគណេនយយភព កនុងបរបិទវមិជឈករ 

និងវសិហមជឈករ និងករជំរុញអភបិលកិចចមូលដឋ ន និង ករតមដនរបស់សហគមនេ៍លរបសិទឋភពៃន

េសវសុខភបិល។ អងំឌីកទរ័វស់ែវងករអភវិឌឍនជ៍នបទ (9.05) េផត តសំខនេ់លចំនួនៃនសហគមនជន

ជតិេដមភគតចិ ែដលអតតសញញ ណកមមរបស់ពួកេគរតូវបនទទួលសគ ល់ (ឯកតែដលវស់ែវងគឺ ចនួំនសហ

គមន ៍នឆន  ំ២០១៣ ទិនននយ័េដមរគ គឺ១០០ េគលេដឆន  ំ២០១៥ គឺ ១៦០ និងឆន  ំ២០១៨ គឺ២៥០) 

• របេទសមនកិចចរពមេរពៀងអនតរជតិ ែដលអនុវតតចេំពះគេរមង បងហ ញ និង អធិបបយេពញេលញ 

(ឧ. ILO 169) 

អំពចីបបអ់នតរជតិ រពះរជណចរកកមពុជ បនចុះហតថេលខេល អនុសញញ សតីអំពី ករលុបបំបតក់រ

េរ សេអងពូជសសន ៍កនុងកតកិរសញញ អនតរជតិអពីំ េសដឋកិចច សងគម និងសិទឋវិបបធម ៌កតិករសញញ អនតរជតិ 

សតីអំពីសទឋិនេយបយ នងិជនសីុវលិ អនុសញញ អនតរជតសិតីអំពីករលបប់ំបតក់រេរ សេអងរគបរូ់បភពចំេពះ

រសតី អនុសញញ សតីពីសិទឋិកុមរ អនុសញញ សតីអំពីជវីៈចំរុះ និងបនេបះេឆន តគរំទ េសចកតរីបកសរបស់អងគករ

សហរបជជតសិតីពីសិទឋរិបស់ជនជតិេដម កនុងសភទូេទៃនអងគករសហរបជជតិ។ ឧបករណ៍អនតរជតិ

ទងំេនះមនបញចូ លនូវ របករជេរចនទកទ់ងនឹងករករពរសិទឋិៃនជនជតិេដម។ ខណៈែដលមនចុះហតថ

េលខេល អនុសញញ េលខ ១១១ របស់អងគករពលកមមអនតរជតិ សតីអំពីករេរ សេអង (ករេរជសេរ សនិេយជិ
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ក និងមុខរបរ) មនិមនករចុះហតថេលខេល អនុសញញ របស់អងគករពលកមមអនតរជតិសតីពជីនជតិេដម និង

ជនជតិតំបនភ់ន ំ(េលខ ១៦៩) េឡយ។ 

ជទូេទរពះរជណចរកកមពុជបនបញចូ លរបករននអំពសិីទឋិសញញ សិទឋិមនុសសកនុងចបបរ់បស់ជតិ។ េទះ

យ៉ងេនះកេ៏ដយរបករខលះៃនចបបក់មពុជមនលកខណៈទូលយេពក នងិមនចេនល ះរបេហង ែដលបណត ល

ឲយមនភពេខសយកនុងករជំរុញ នូវកតពវកិចចេគរពចបបអ់នតរជតអំិពីសិទឋមនុសសរបស់របេទសកមពុជ។   

កមពុជមនកំណតរ់តចរមុះ អពំីករបំេពញតរមូវកររបយករណ៍របស់េគ ែដលទកទ់ងនឹងសហគមនច៍បប់

អនតរជតិ។ ឧទហរណ៍ ទកទ់ងនឹងអនុសញញ សតីអពីំករលបប់ំបតក់រេរ សេអងពូជសសន ៍កមពុជមនិបន

ដករ់បយករណ៍ និងបងហ ញវតតមនេនគណកមមករអងគករសហរបជជតិសរមបក់រេចទសួរអំពសីន ៃដ

ករងររបស់របេទសនឆន  ំ២០០០-២០១០។ េរកយពីអវតតមនរយះេពល១០ឆន  ំកមពុជមនវតតមន និង 

បនពិភកសេលរបយករណ៍ចំនួនរបមំយួជមយួគណកមមករ។ េនកនុងេសចកតីសំេយគៃនករអេងកតឃល ំ

េមល គណកមមករបនេលកេឡងអំពីករបរមមណ៍ទកទ់ងនឹងករយកចិតតទុកដកច់ំេពះជនជតិភគតិច

េនកមពុជ។ ចំេពះបញហ បទដឋ នគតិយុតត និងកំណតស់មគ ល់ពិេសស “កងវះៃនករឯកភព និង ករេជឿ

ទុកចិតត កនុងករអនុវតត និងករជំរុញ បទដឋ នចបប”់ នងិផតល់អនុសសនថ៍ បទដឋ នគតិយុតតរិតូវែតេពញ

េលញ េដមបធីនថ និយមនយ័ទងំឡយ មនមូលដឋ នចបប ់និងរតូវបនផសពវផសយទូលំទូលយ នងិ

យល់ដឹងេដយរបជពលរដឋរគបរូ់ប។ 

កមពុជបនជួបរបទះនូវឧបសគគជេរចនទកទ់ងនឹងតតថភពៃនករអនុវតតន ៍ែផនករដឋបល ចបប ់និង េគល

នេយបយ ៃនសថ បន័ថន កេ់ខតត និងថន កជ់តិ ភន កង់ររដឋ ទកទ់ងនឹងករអនុវតត ករជំរុញ នងិករឃល េំមល 

អំពចីបប ់និង េគលនេយបយែដលមនរសប។់ ទងំេនះរតូវបនចងរកងនឆន  ំ២០០៥ េដយអនករយ

ករនព៍េិសសអពំីសិទឋមិនុសស នងិេសរភីពមូលដឋ ន ៃនជនជតិភគតិច េលក Rodolfo Stavenhagen៖ 

“បញហ ចបំងគឺ កងវះកនុងករអនុវតត” ចេនល ះរបេហងរវង ចបប ់នឹងែបបបទរដឋបល រវងករអនុវតត ចបប ់នងឹ
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នេយបយ ជសរុបបងហ ញពីករែបងែចករវង ទរមង ់និង សរធតុ ែដលជចំែណកៃនអំេពហឹងសអំពីសិទឋិ

មនុសសៃនជនជតិភគតចិ2
 

៥ ករអនុវតតនងិករតមដន 

រកសងួសខុភិបល 

រចនសមពន័ឋសថ បន័ែផអកេលបទពិេសធនៃ៍នករអនុវតតរបស់គេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ និង 

កំែណទរមងហិ់រញញ វតថុសធរណៈែដលនឹងអនុវតតកនុងរបេទស។ ភន កង់រអនុវតតគេរមងគឺរកសួងសុខភបិល 

េធវសកមមភពតមរយះនយដឋ នបេចចកេទស កមមវធិីជតិ មនទរីសុខភបិល រសុករបតិបតតិ មនទីរេពទយបែងអក 

និង មណឌ លសុខភព។ នយកដឋ នករពរសុខភពៃនរកសួងសុខភបិលនងឹទទួលខុសរតូវចេំពះកររតួត

ពិនតិយេលករអនុវតត រកបខណ័ឌ ែផនករសរមបជ់នជតិេដមភគតិច និងសកមមភពទកទ់ងនឹងករករពរ

ជនជតិេដមភគតចិ។ រកសួងសុខភបិលនឹងពរងឹងករអនុវតតេគលនេយបយចូលរមួរបស់សហគមន ៍

េដមបជីរុំញសហគមនឲ៍យចូលរមួកនែ់តរបេសេឡងកនុងករែកលមអេសវសុខភបិលសរមបជ់នជតិេដម និង 

ជនជតិភគតិច និងមនករេឆលយតបកនែ់តមនរបសិទឋិភពចំេពះតរមូវករសុខភបិលែដលមនលកខ

ណៈពេិសស សមរសបនងឹវបបធមរ៌បស់ពួកេគ។ 

រសុករបតិបតតិ 

រសុករបតិបតតិទងំឡយែដលេនតំបនម់នជនជតេិដមភគតិចរស់េនេរចន នងឹេធវករតមដន នងិរបយ

ករណ៍េទៀងទត ់េដមបធីនថ រគបម់ណឌ លសុខភពកនុងតំបនរ់បស់េគបនេធវែផនករ និង ចុះផតល់េសវ

តមមូលដឋ នេទៀងទត ់របជុំេទៀងទតៃ់នគណកមមកររគបរ់គង និងរកុមរទរទងសុ់ខភពភូម ិេដយមនករ

ចូលរមួេពញេលញពីសមជិក។ 

                                                            

2 របភព របយករណ៍ ដកជូ់នេវទិករេលក៦២ ៃនគណកមមករសិទឋិមនុសសអងគករសហរបជជតិ 
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មណឌ លសខុភព 

មណឌ លសុខភពែដលចូលរមួនឹងកមមវធិ ីមនតួនទីជចបំងកនុងករអនុវតត រកបខណ័ឌ សរមបជ់នជតិេដម

ភគតចិ។ រគបម់ណឌ លសុខភពែដលតងំេនតំបនម់នជនជតេិដមភគតិចរស់េនេរចន នងឹេធវែផនករ 

និងអនុវតតេទៀងទតនូ់វ៖ (១) សកមមភពចុះមូលដឋ ន ជពិេសសកនុងតំបនដ់ចរ់សយល នងិលំបកេទ 

េដយអនុវតតតមករែណន ំសតីអំពីកររគបរ់គងេសវចុះមូលដឋ ន (កំែណ ែខកុមភះ ២០១៣) និង (២) របជំុ

គណកមមកររគបរ់គងមណឌ លសុខភព និងរបជុំជមយួរកុមរទរទងសុ់ខភពភូម ិេដយមនករចូលរមួេពញ

េលញពីសមជកិ រមួទងំអនកតំណងសហគមនជ៍នជតិេដមភគតិច។ រគបម់ណឌ លសុខភពកនុងតំបនែ់ដល

មនជនជតេិដមភគតិចរស់េនេរចន រតូវធនថនឹងមនថវកិ សរមបអ់នុវតតរបកបេដយរបសិទឋិភពនូវ

ែផនករករពរជនជតិេដមភគតិច។ េគលេដែដលនឹងសនយជមយួតំណងសហគមនជ៍នជតិេដមភគ

តិចគឺ ករសរមបសរមួលសរមបក់រចូលេរបរបស់េសវ មនតៃមលអចទទួលបន នឹងគុណភពខពស់ៃនេស

វ ែដលរតូវបនសរមបតរមូវេទនឹង វបបធមរ៌បស់ជនជតេិដមភគតិចែដលរស់េនកនុងតំបន។់ 

ធនគរពិភពេលក 

ធនគរពិភពេលកតមរយះរកុមករងរ និងេធវករតមដន ករអនុវតតសមរសបេទនឹងរកបខណ័ឌ ែផនករ

សរមបជ់នជតិេដមភគតិចេនះ សកមមភពននរបស់អនករបតិបតតិករេនមូលដឋ នសុខភបិល និងករអនុ

វតតយនតករេដះរសយបញហ គនលះឺននែដលបនេលកេឡង កនុងកររបកឹសេយបល់អំពីរបកគំេហញៃនករ

វយតៃមលសងគមជមយួជនជតេិដមភគតិច។ 

• ករតមដន 

គេរមងនឹងផតល់ជំនួយដល់ កំែណទរមងរ់បស់រកសួងសុខភបិលេលករតមដននឹងវយតៃមលកនុងវស័ិយ 

េដមបបីញចូ លនូវតំណង សហគមនជ៍នជតេិដមភគតិច អងគករសងគមសីុវលិ នងិអងគករេរករដឋ ភបិល កនុង

យនតករេដះរសយ បញហ សងគម / វបបធមែ៌ដលបនេលកេឡង។ ករពិនិតយសន ៃដករងរវស័ិយសុខភបិល

េឡងវញិរបចឆំន េំនថន កជ់តិ ថន កេ់ខតត ថន ករ់សុក មនបណំងេធវេសចកតីលំអិតកនុងករសេរមចបននូវលទឋ
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ផល ៃនករចូលេទេរបរបស់េសវសុខភបិល និងករេរបរបស់េសវសុខភបិល េដមបបីេងកនចំេណះដឹង 

អំពបីញហ សុខភពនិងករចូលេរបរបស់េសវ េដយរកុមជនជតេិដមភគតិច។ ជែផនកៃនករពិនិតយេឡង

វញិពកក់ណត លរគ និងករវយតៃមលចុងេរកយ បញហ សងគមែដលរមួបញចូ លទងំបញហ រកសសុវតតិភពសងគម 

និងបញហ ទកទ់ងនងឹជនជតិេដមភគតិចនឹងមនបងហ ញកនុងែផនករសកមមភពសមរសប ែដលបន

េរៀបេរៀងេឡងនងិតមដន។ កមមវធិីនងឹគរំទករកសងសមតថភពៃនរកសួងសុខភបិល េដមបែីកលមអករ

របមូល ករវភិគ និងករបំែបកទនិននយ័ េទតមមូលដឋ នសុខភបិលេនកនុងតំបនែ់ដលមនជនជតិេដម

ភគតចិរស់េនេរចន។ 

មរនតទីទួលបនទុកសុវតតិភពសងគមៃនរកសួងសុខភបិល 

រកសួងសុខភបិលនឹងេធវករចតត់ងំមរនតីទទួលបនទុករកសសុវតតិភពសងគមេដមបទីទួលខុសរតូវ៖ 

(i) រតួតពិនិតយករអនុវតតសកមមភពែដលែដលបនអនុមត័កនុង រកបខណ័ឌ ែផករសរមបជ់នជតិេដម

ភគតចិ / ែផនករករពរជនជតេិដមភគតិច និងធនថ ជនជតិេដមភគតចិរស់េនតំបនេ់គល

េដ បនទទួលនូវេសវកមមពគីេរមងែដលមនភពសមរសបតមវបបធមរ៌បស់ពួកេគ 

(ii) េធវកររបជុំពេិរគះេយបល់ជសធរណៈ នងិសរមបសរមួលករវយតៃមលសងគមែដលទកទ់ងនឹង 

អនុគេរមងពិេសស កនុងសហគមនជ៍នជតេិដមភគតិចកនុងកំឡុងេពលពិនិតយេឡងវញិពកក់ណត

លរគរបស់គេរមង េដមបកំីណតរ់កបែនថមេទៀត នូវតំរូវករៃនអនុគេរមងបែនថមេដមបធីនថ 

សកមមភពផតល់មូនធិិេដយគេរមងមនភពសមរសបេទនងឹវបបធមជ៌នជតិេដមភគតចិ។ 

(iii) េរៀបចំឯកសរេដមបផីសពវផសយជមយួភគីពកព់ន័ឋរបស់គេរមង េដមបបីងហ ញចបស់នូវបញហ

ទងំឡយែដលជែដនកំណតៃ់នករចូលេទេរបរបស់េសវែដលសមរសបនឹងវបបធម ៌/ ករអបរ់ ំ

សុខភព និងបញហ រពួយបរមភែដលបនេលកេឡង េដយជនជតិេដមភគតចិកនុងកំឡុងេពលេធវ

ករពិេរគះេយបល់ជសធរណៈ  ករវយតៃមលសងគម និង ករសិកសរសវរជវែដលផតល់មូនិធិ

េដយគេរមង។ 
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(iv) កំណតេ់ឡងនូវផលបះ់ពល់អវជិជមននន ែដលជលទឋផលៃនករអនុវតតអនុគេរមង នងិេធវករ

បញចុ ះបញចូ លេដមបកីរែកែរបករអនុវតតគេរមងឲយបនសមរសប។ 

តួនទរីបស់ធនគរពភិពេលក 

ជែផនកៃនេបសកមមគរំទករអនុវតតជេទៀងទត ់ធនគរពិភពេលកនឹងេធវករចតត់ងំមរនតឯីកេទសទទួល

បនទុករកសសុវតតិភពសងគម េដមបផីតល់នូវករគរំទដល់របតិបតតិករណ៍ សរមបក់រអនុវតត រកបខណ័ឌ ែផនករ

សរមបជ់នជតិេដមភគតិច។ អនកឯកេទសែផនរកសសុវតតិភពអច៖ 

(i) េដយសរមបសរមួលជមយួរកសួងសុខភបិល េធវករចុះរតួតពិនតិយដល់ទីតងំែដលជនជតេិដម

ភគតចិរស់េនេដមបេីធវករេផទៀងផទ តវ់ឌឍនភពៃនករអនុវតត រកបខណ័ឌ ែផនករសរមបជ់នជតេិដម

ភគតចិ ករេនះគរឺតូវសមរសបនងឹេគលនេយបយែដលតរមូវឲយអនុវតត។ 

(ii) េធវករបណតុ ះបណត លែផនករកសសុវតតិភពសងគម ដល់បុគគលិករកសួងសុខភបិលែដលមនករ

ទកទ់ង នងិបុគគលិកសុខភបិលេនេខតតែដលមនជនជតិេដមភគតិចរស់េនេរចន។ 

៦ យនតករកសងសមតថភព 

សកមមភពអភវិឌឍនស៍ថ បន័របស់គេរមងនឹងេធវ់ករពរងឹងសមតថភពៃនបទពេិសធនទូ៍ទងំវស័ិយ ទងំេនះ

នឹងមនភពទកទ់ងជពិេសសសំរបក់រចមលងនូវករអនុវតតរតឹមរតូវ ចេំពះជនជតេិដមភគតិចែដលរស់

េនកនុងេខតតែដលទទួលបនករគរំទពីគេរមង។ ករមួបញចូ លេទកនុងសកមមភពអភវិឌឍនស៍ថ បន័ និងកសង 

សមថភពរបស់គេរមង ជយនតករេដមបជីរុំញករយកចិតតទុកដកនឹ់ងបរបិទវបបធម ៌ករែកលមអគុណភពេស

វ និងជរុំញសមធមក៌នុងករលំបកកនុងករចូលេទេរបរបស់េសវរបស់ជនជតិេដមភគតិចែដលបនរក

េឃញ កនុងេពលវយតៃមលសងគមរបស់គេរមង។ 

បញហ ភសេនែតជឧបសគគចបំងមយួសំរបជ់នជតិេដមភគតិចកនុងករចូលមកេរបរបស់េសវសុខភបិ

ល នងិករទទួលបននូវករអបរ់សុំខភព។ ករខវះខតសំភរៈអបរ់សុំខភព និងអបរ់អំពីំករផល ស់បតូរឥរយិ
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បទ ែដលមនលកខណៈសមរសបនឹងវបបធមរ៌បស់ជនជតិេដមភគតិច សរមបក់រអបរ់េំនថន កស់ហគមន ៍

គឺជឧបសគគចំបងដល់ជនជតេិដមភគតិចកនុងករទទួលបននូវ គំនិតផតួចេផតមអំពីករផល ស់បតូរឥរយិបទ និង 

ទំនកទ់ំនង។ តមរយះកមមវធិជីតិនន គេរមងនឹងធនថ មណឌ លសុខភព / ភន កង់រសុខភពសហគម

ន ៍ែដលមនករទកទ់ង នឹងរតូវផតល់ឲយនូវសំភរៈអបរ់ែំដលមនលកខណៈសមរសបេទនឹងវបបធមរ៌បស់ជន

ជតិ េដមភគតិច សរមបេ់របរបស់កនុសកមមភពអបរ់សុំខភពេនថន កស់ហគមន ៍និងករអនុវតតយុទឋសរសត 

ផល ស់បតូរឥរយិបទ។ ទងំេនះនឹងតរមូវឲយមនកំេណ នៃនករយល់ដឹង នងិជំេនឿេលគុណរបេយជនៃ៍នកមមវធិី

សុខភបិល ចំេពះជនជតិេដមភគតិចេដមបេីរៀបចំជសំភរៈអបរ់ឲំយបនសមរសប។ អងគករមនិែមនរដឋ ភិ

បល នងិភន កង់រអងគករសហរបជជតិ ជេរចនបនេរបរបស់នូវ វធិីសរសត និងសំភរៈអបរ់ ំជេរចនកនុង 

សកមមភពែដលេធវជមយួជនជតិេដមភគតចិ ទងំេនះជរបភពធនធនសំខនែ់ដលរតូវេរបរបស់ឲយបន 

របេសរេដយនយកដឋ នរបស់រកសួងសុខភបិល។ 

ជំរុញករចូលរមួរបស់សហគមនជ៍នជតិេដមភគតចិ តមរយះករសរមបសរមួលៃនករអនុវតតយនតករ ចូល

រមួេធវែផនករ និង យនតករតមដន េនថន កម់ូលដឋ នសុខភបិល រសុករបតបិតតិ និងថន កេ់ខតត។ គេរមង

នឹងគរំទដល់កចិចរបឹងែរបងរបស់រកសួងសុខភបិលកនុងករពរងងឹយនតករែផនករ េដមបឲីយមនភពេឆលយ

តប និងករចូលរមួកនែ់តរបេសរ។ ទងំេនះនងឹរមួបញចូ លទងំករពរងីកករចូលរមួរបស់ អនកតំណងសហ

គមន ៍ជនជតិេដមភគតិច កនុងករវភិគសថ នភព និងតរមូវករែផនកសុខភព របស់របជជនកនុងមូលដឋ ន។ 

វតតមនៃនអងគករេរករដឋ ភបិល េនតមេខតតែដលរបជជនមនសុខមលភពទនេ់ខសយ ែដលេធវករងរ

ជមយួជនជតេិដមភគតិច កជ៍ធនធនមយួសរមបអ់នករគបរ់គងថន កេ់ខតត/រសុក ផងែដរ។ 

រកសួងសុខភបិលនឹងបេងកនករចូលរមួពីរកុមននៃនសងគមកនុងករតមដនេសវ ែដលជយនតករៃនករ

ជំរុញគណេនយយភពសងគម។ គេរមងគរំទកមមវតថុេនះ តមរយះករងររសវរជវរបតបិតតិ េដមបផីតល់ពត៌

មនដល់កេរៀបចំយនតករៃនករចូលរមួែដលសមរសបនឹងវបបធមរ៌បស់ជនជតិេដមភគតចិ នងិេធវករតម

ដនរបសិទឋិភពៃនយនតករទងំេនះ កនុងករជរុំញករចូលរមួរបស់ជនជតិេដមភគតចិ។ េនតមរសុក

របតបិតតិែដលមនជនជតិេដមភគតិចរស់េនេរចន យនកករៃនករចូលរមួ អចមនទរមងខុ់សពីយនតករេន
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តំបនេ់ផសងេទៀតៃនរបេទសែដលមនិមនជនជតេិដមភគតិចរស់េនេរចន។ េដមបបីេងកនករចូលរមួរបស់ 

ជនជតិេដមភគតចិកនុងយនតករែផនករ និងតមដនេសវសុខភបិល រកបខណ័ឌ ែផនករ និងតមដន 

នឹងមនបញចូ លនូវ ជំពូកពេិសសទកទ់ងនឹងជនជតិេដមភគតិច សំរបក់រេរបរបស់េនេខតតែដលទក ់   

ទង។ េសចកតែីណនសំរមបរ់បតិបតតិ នឹងេរៀបចេំឡងសតីអំពកីរអនុញញ តិឲយេធវករែកសរមួល ខុសពីយនតករ

ែដលេរបេនេខតតែដលជនជតិែខមររស់េន េដមបផីតល់ករែណនដំល់អនកេធវែផនករ របធនមណឌ លសុខភព 

និងករបណតុ ះបណត ល េដមបេីលកកពំស់ករចូលរមួរបស់តំណងជនជតិេដមភគតចិ កនុងករេធវែផនករ 

និងករពិនិតយេឡងវញិៃនសមទិឋិផលសុខភបិល។ 

ករកសងសមតថភពសរមបរ់កសួងសុខភបិល ចំណុចកណត លៃនកររកសសុវតតិភព គឺសរសំខនៃ់នករ

គរំទដល់អនតរគមនក៍នុងេខតតែដលមនជនជតិេដមភគតចិរស់េនេរចន េដមបេីដះរសយភពមនិេសមគន  ៃន

អងំឌីកទរ័ទិនឋផលសុខមលភព ែដលមនលំអតិកនុង ករអេងកតរបជសរសតនងិសុខភពកមពុជ ឆន ំ

២០១៤។ ចំណុចទងំេនះរមួមន៖ 

(i) ពរងងឹសមតថភពសរមបក់រសិកសវយតៃមលសងគម និង ករកំណតែ់សវងរក ៃនរកសួងសុខភបិល 

េនថន ករ់កសួង ថន កេ់ខតត រសុករបតិបតតិ កនុងតំបនែ់ដលជនជតិេដមភគតិចរស់េនេរចន 

(ii) ែកលមអករផតល់េសវែដលសមរសបនឹងវបបធមេ៌នថន កម់ណឌ លសុខភព េផត តសំខនេ់ល

សកមមភព ផល ស់បតូរឥរយិបទ និងទំនកទ់ំនង េដយេរបរបស់សំភរៈអបរ់ែំដលសមរសបនឹងវបប

ធមជ៌នជតិេដមភគតិច 

(iii) ជំរុញករចូលរមួរបស់ជនជតិេដមភគតិចកនុង ករេរៀបចំ ករតមដន ែផនករអភវិឌឍនសុ៍ខភបិ

លតមមូលដឋ ន 

(iv) េធវករតមដន វយតៃមល និង ករពិនិតយេឡងវញិកនុងវស័ិយរបចឆំន  ំរមួទងំសកមមភពែដលបនអនុ

វតតេដមបេីដះរសយបញហ  ជនជតិេដមភគតចិ ែដលបនេលកេឡងកនុងករសិកសវយតៃមលសងគម

របស់គេរមង 
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(v) ករអភវិឌឍនធ៍នធនមនុសស- រមួបញចូ លនូវករេផត តសំខនេ់លកំេណ នៃនចំននួៃនអនកផតល់េសវ    

សុខភបិលែដលជជនជតិេដមភគតិចែដលមនសមតថភពគលីនីក និងជំនញបេចចកេទសរបស់

បុគគលិកសុខភបិលែដលជជនជតិេដមភគតចិែដលមនរសប ់េដមបែីកលមអគុណភពេសវ

ែដលផតល់េដយមណឌ លសុខភព នងិមនទីរេពទយបែងអក។ 

៧ កររបឹកសេយបលជ់សធរណៈ និង ករផសពវផសយ       

ពត៌មន 

ករវតៃមលសងគម រមួទងំករពិេរគះេយបល់នឹងជនជតិេដមភគតិចសំរបក់េរៀបច ំរកបខណ័ឌ ែផនករ

សរមបជ់នជតិេដមភគតិច បនអនុវតតេដយរកសួងសុខភបិល ពីៃថងទី ១០ ដល់ែថងទី ២០ ែខវចិឆិក ឆន  ំ

២០១៥ កនុងេខតតចនំួនបនួែដលមនជនជតិេដមភគតចិរស់េនេរចន េដយមនេគលបំណង ទទួលបន 

ពតម៌នអំពីតរមូវករេដយែឡក និងករលំបកែដលរបឈមេដយរកុមជនជតិេដមភគតចិ និងធនថ 

ករគរំទដទូ៍លំទូលយពីសហគមន ៍និងករេដរកតំបនអ់ចរងេរគះមយួចនួំន  ែដលអចរតូវករ ជំនួយ

បែនថម / ជំនួយេរកមរូបភពេផសងៗ។ របកគំេហញសំខន់ៗ ែដលបនពីករពិេរគះេយបល់ រមួមនករគំ

រទខល ងំកល  របស់ជនជតិេដមភគតចិដល់គេរមង េដយមូលេហតុថ គេរមងេផត តសំខនេ់លករែកលមអ

ករចូលេទេរបរបស់េសវសុខភបិលែដលមនគុណភព និងបេងកនករករពរមនិឲយធល កចូ់លកនុងភពរកី

រកេដយសរបញហ សុខភព តមរយះករេកនេឡងៃនករេរបរបស់កមមវធិីមូលនិធិសមធម ៌តរមូវករៃនេសវ

ចុះមូលដឋ នែដលរតូវអនុវតតេទៀងទតេ់ដមបផីតល់េសវសុខភបិលបឋមដល់សហគមនជ៍នជតេិដមភគតិច 

តរមូវករសំភរៈអបរ់ ំែដលេផត តជពេិសសសរមបស់ហគមនជ៍នជតិេដមភគតិច នងិតរមូវករៃនករ

បេងកនចំនួនអនកតំណងជនជតិេដមភគតចិ កនុងយនតករែផនករ និងពិនិតយលទឋផល ៃនវស័ិយសុខភបិល 

េនថន កេ់រកមជតិ។ រកបខណ័ឌ ែផនករករពរជនជតិេដមភគតិច បនេរៀបចំេឡងេដយែផអកេលរបក គំ

េហញ និងអនុសសន ៍ពីករវយតៃមលសងគមនឹងេធវករផសពវផសយ េនេគហទពំរ័របស់រកសួងសុខភបិល 
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កនុង InfoShop របស់ធនគរពភិពេលក េហយផតល់េទអងគករេរករដឋ ភបិលែដលេធវករកនុងវស័ិយសុខភិ

បលតមរយះអងគករ េមឌេីខម។ 

៨ េរគងៃនរកបខណ័ឌ ែផនករសរមបជ់នជតិេដមភគ

តិច 

រកសួងសុខភបិលេធវករែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលសរមបរ់បជពលរដឋទូទងំរបេទស នងិេធវករ

កតប់នថយភពមនិេសមគន នេពលបចចុបបននចំេពះសុខមលភពរបជជនែដល រស់េនជយរកុង នងឹជនប

ទ។ រកសួងសុខភបិលេធវករកតសំ់គល់ជពិេសសចេំពះេខតតែដលមនជនជតេិដមភគតិចរស់េនេរចន 

អងំឌីកទរ័ៃនសុខមលភពមនតួេលខទបជងមធយមភគៃនតួេលខរបស់តំបនជ់នបទ េហយទបជង

ខល ងំេធៀបនឹងតេួលខៃនតបំនជ់យរកុង។ តមរយះករយកចិតតទុកដកជ់ពិេសសេលេខតតទងំេនះ នងិ

ចំេពះជនជតិេដមភគតិចែដលរស់េនកនុងេខតតទងំេនះ តមរយះករអនុវតតគនិំតផតួចេផតមៃនេសវសរមប

តមវបបធមជ៌នជតិេដមភគតចិ រកសួងសុខភបិលរពំងឹថនឹងទទួលបនលទឋផលកនុងករកតប់នថយភព 

ខុសគន ៃនទិននផលសុខមលភពរវងរបជពលរដឋេនតំបនជ់យរកុង នឹងតំបនជ់នបទ។ 

គំនតិផតួចេផតមចំបងៗែដលនឹងរមួបញចូ លេទកនុងកមមវធិី ែផនករសរមបជ់នជតេិដមភគតិច នឹងរតូវេរៀបចំ 

តមរេបៀប ទនភ់លននិ់ងរបតិបតតិ និងអចបញចូ លនូវសកមមភពបងហ ញកនុងតរងទី១ ែដលជលទឋផលៃនករ

ពិេរគះេយបល់។ ែផនករសរមបជ់នជតិេដមភគតិច នងឹេលកមកពិភកសជមយួសថ បន័រដឋែដលពក់

ពន័ឋកនុងកំឡុងេពលអនុវតតគេរមង។ ែផនករសរមបជ់នជតិេដមភគតិចនឹងេផត តលំខនេ់លចំណុចទងំពីរ

ៃនកមមវតថុចំបងរបស់គេរមង៖ (១) ែកលមអគុណភពេសវែដលទកទ់ងនឹងករពរងឹងករផតល់េសវ និង(២) 

ករែកលមអសមធមក៌នុងវស័ិយសុខភបិល។ េគលេដៃនែផនករសរមបជ់នជតេិដមភគតិច គរឺតូវធនថ

ជនជតិេដមភគតចិនឹងរតូវផតល់នូវេភគផលពីកមមវធីិែដលសមរសបេទនឹងវបបធមរ៌បស់េគ នងិបេងកន

ឳកសកនុងករចូលរមួកនុងករតមដន នងិវយតំៃល កនុងកំឡុងេពលអនុវតតគេរមង។ 
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ែផនករសរមបជ់នជតេិដមភគតិចនឹងរមួបញចូ លនូវសមសភគដូចតេទ (ក) េសចកតីសេងខបៃនករសិកស

វយតៃមលសងគម (ខ)  េសចកតីសេងខបៃនអនុសសនសំ៍ខន់ៗ បនពីយនតករពិេរគះេយបល់ (គ) រកបខណ័ឌ

ែដលធនថ នឹងមនករពិេរគះេយបល់ ជមុន េដយជូនពតម៌ន ជមយួសហគមនជ៍នជតិេដមភគតចិ

ែដលរងផលបះ៉ពល់ (ឃ) ែផនករសកមមភពៃនវធិសីរសតនន េដមបជីំរុញលទឋភពរកសួងសុខភបិល 

េនថន កជ់តិ និងថន កេ់រកមជតិ (ង) តៃមលសរមបក់រផតល់ហិរញញបបទនដល់ែផនករសរមបជ់នជតិេដម

ភគតចិ យនតកររបស់គេរមងសរមបេ់ដះរសយភពភយ័រពួយរបស់ជនជតិេដមភគតចិ និង (ច) យនត

ករសមរសបេដមបេីធវករតមដនករអនុវតតែផនករសរមបជ់នជតិេដមភគតិច។ 

កនុងដំណកក់លដំបូងៃនករអនុវតតនគ៍េរមង រកសួងសុខភបិលនងឹេធវករសរមបសរមួល ករពិេរគះ

េយបល់ េដយេសរ ីចូលរមួ និងករជូនពតម៌នជមុន េនតមរសុករបតិបតតែិដលមនជនជតេិដមភគតិច 

រស់េនេរចន។ ករពិេរគះេយបល់ទងំេនះមនបំណងពិនិតយេឡងវញិអំពីតរមូវករ េសចកតីែណនបំែនថម 

សរមបម់នទីរសុខភបិលេខតត រសុករបតិបតត ិនិងមណឌ លសុខភព កនុងករផតល់េសវែដលមនភពសមរសប

នឹងវបបធមរ៌បស់ជនជតិេដមភគតិច។ ករពិេរគះេយបល់នឹងេធវករពិនិតយអពីំតរមូវករៃនេសចកតែីណន ំ

បែនថមសរមបក់រផតល់េសវេនមណឌ លសុខភព អនកតំណងសហគមនម៍និែមនរដឋ ភបិល ដូចជគណកមម

កររគបរ់គងមណឌ លសុខភព និងករបេងកនករចូលរមួពីអនកតំណងសហគមនម៍និែមនរដឋ ភបិលៃនជន

ជតិេដមភគតចិ កនុងដំណកក់លនន ៃនែផនក និងករពិនិតយលទឋផលសុខភបិល។ 

តរងទី១ ខងេរកម បងហ ញសថ នភពទូេទៃនែផនករសរមបជ់នជតេិដមភគតិច ទកទ់ងនងឹសកមមភព

េដះរសយករលំបកចំបងៗែដលរកេឃញេពលេធវករវយតៃមលសងគមរបស់គេរមង។ យនតករអចខុសគន  

អរស័យតមតបំន ់ែដលបងហ ញពីតរមូវករខុសៗគន  នងិករលំបកែដលរបឈមេដយរកុមេផសងៗ (ដូច

បនសេរមច េដយែផនកខលះ តមរយះយនតករចូលរមួែដលេធវកនុងឆន ទំី១ ៃនករអនុវតតគេរមង បនទ បពី់បន

បញច បក់ររសវរជវអពំីករចូលរមួេនថន កស់ហគមន)៍ 
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សមសភគគេរមងសមសភគគេរមងសមសភគគេរមងសមសភគគេរមង    សកមមភពៃនែផនករសរមបជ់នជតេិដមភគតចិសកមមភពៃនែផនករសរមបជ់នជតេិដមភគតចិសកមមភពៃនែផនករសរមបជ់នជតេិដមភគតចិសកមមភពៃនែផនករសរមបជ់នជតេិដមភគតចិ    
សមសភគទី១៖ 
ពរងងឹករផតល់េសវសុ
ខភបិល 
 
 
 
 
 
សមសភគរង ១.១ 
ថវកិសរមបក់រផតល់
េសវ មណឌ លសុខភព 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សមសភគរង ១.២ 
ថវកិសរមបក់រផតល់
េសវ មនទីរេពទយ 
 
 

ករទូទតថ់វកិសរមបក់រផតល់េសវ និងែផអកេលករេរបរបស់េសវ ទកទ់ងនឹងបរមិណ 
និងគុណភពៃនេសវែដលបនផតល់។ រកសួងសុខភបិលនឹងេធវករពិនិតយេឡងវញិពីភព 
សមរសបៃនយនតករេនះទកទ់ងនឹងតំបនម់នរបជជនរស់េនតិច នងិមនសហគមនជ៍ន
ជតិេដមភគតចិេរចន។ ករពិនិតយេឡងវញិអចជនិយត័កមមចំេពះតរមូវករសរមបក់រទូ 
ទតថ់វកិសរមបក់រផតល់េសវដចេ់ចញពីបរមិណៃនេសវែដលបនផតល់ េដមបេីផត តេល
ករែកលមអគុណភពេសវ នងិករសរមបសរមួលេសវតមបរបិទវបបធមរ៌បស់តំបនជ់ន
ជតិេដមភគតចិ 
 
របេភទអចទូទតប់នរមួមន៖ ករផតល់េសវចុះមូលដឋ ន សកមមភពចូលរមួរបស់សហគម
ន ៍និងករផតល់េសវថមីៗ។  ែផនកររបស់រសុករបតិបតតិ / មណឌ លសុខភព េផត តសំខនេ់ល 
ករែកលមអេសវកមមែដលសមរសបតមវបបធម ៌និងបេងកនតំណងសហគមនន៍ន កនុង
គណកមមកររគបរ់គងមណឌ លសុខភព ជមេធយបយពរងឹងករផតល់េសវសុខភបិល េន
មណឌ លសុខភព និងេនសហគមន ៍កនុងតំបនជ់នជតេិដមភគតិចរស់េនេរចន។ 
ថវកិសរមបក់រផតល់េសវនឹងេរបរបស់ជករេលកទឹកចតិត សរមបក់រែកលមអគុណភព 
និង េសវសមរសបតមវបបធម ៌ែដលផតល់េដយមណឌ លសុខភព / ប៉ុសតិសុខភព និងមនទរី
េពទយបែងអក រមួទងំករេលកកំពស់ និងបេងកនករេរបរបស់របស់តវកលិកកមមវធិីមូនិធិ
សមធម។៌ 
ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ តរងអភបិលមណឌ លសុខភព មនទរីេពទយបែងអក នឹងបញចូ ល
នូវវគគអពំី ករផតល់េសវទកទ់ងនឹងជនជតិេដមភគតិច។  បុគគលិកមណឌ លសុខភពនឹង
តរមូវឲយរយករណ៍ពីសកមមភព ែដលបនអនុវតត េដមបបីេំពញនូវតរមូវករែផនកសុខភព
របស់រកុមជនជតិេដមភគតិច។ ភន កង់រេផទៀងផទ តក់រទូទតរ់បក ់និងពិនតិយរបយ
ករណ៍ និងលទឋផល មុនេធវករទូទត។់ 
ករបណតុ ះបណត ល និង ករគរំទករបណតុ ះបណត លកនុងកែនលងករងរ នងឹរតូវេផត តសំខន ់
ចំេពះមណឌ លសុខភពែដលតំបនរ់គបដណត បរ់បស់េគមនជនជតិេដមភគតិចរស់េនេរច
ន។ ករេរៀបចំករបណតុ ះបណត លនឹងរតូវសរមបសរមួលេដយបុគគលិកមនទរីសុខភបិល 
និងសលបណតុ ះបណត លភូមភិគសទឹងែរតង 
 
កមមវធិីនឹងចបេ់ផតមយនតករហិរញញ វតថុផសភជ បស់ន ៃដករងរ េដមបែីកលមអេសវមនទីរេពទយ
ែដលសមរសបនឹងបរបិទវបបធម។៌ ទងំេនះពិេសសទកទងនឹងបញហ ឧបសគគែផនកភសរ 
និងករបញចូ លតំណងជនជតេិដមភគតិចកនុងយនតករេធវែផនកររបចឆំន  ំនងិយនតករ
សេរមចចិតតរបស់គណកមមកររគបរ់គងមនទរីេពទយ ដូចែដលបនេលកេឡងកនុងករវយតៃមល
សងគមរបស់កមមវធិី 
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សមសភគរង ១.៣ 
ថវកិសរមបក់រផតល់
េសវ មនទីរសុខភបិល 
និងករយិល័យរសុក
របតបិតតិ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ េនមនទរីសុខភបិល / ករយិល័យរសុករបតបិតតិ នឹងរតូវេរប
របស់េដមបផីតល់ករេលកទឹកចតិត ករែកលមអកនុងករចូលរមួកនុងយនតករ ែផនករ នងិករ
តមដនេនថន ក ់មូលដឋ នសុខភបិល ថន ករ់សុក និងថន កេ់ខតត េផត តសំខនេ់លករពរងឹង
ករចូលរមួរបស់តំណងសហគមនជ៍នជតិេដមភគតិច កនុងករេធវែផនកររបចឆំន  ំនងិករ
ពិនតិយលទឋផល។ ែផនករសកមមភពនឹងេធវេឡងេដមបធីនថ តរមូវករែផនកសុខភព
របស់ជនជតិេដមភគតិចរតូវទទលួបនករយកចិតតទុកដក។់ ែផនករសកមមរតូវបញចូ ល
នូវ េគលេដចបស់លស់ និងករទទួលខុសរតូវកនុងករអនុវតត។ រសុករបតបិតតិនឹងេធវករ
របជំុរបចឆំន  ំែដលេគនងឹបងហ ញអនកចូលរមួអំពសីថ នភពទូេទៃនវឌឍនភពៃនករអនុវតត 
ែដលទកទ់ងនងឹសកមមភពកនុងែផនករ និងដកនូ់វរបយករណ៍វឌឍនភពរបចរំតីមស។ 
សរមប ់រសុករបតិបតិត និងមនទរីសុខភបិលែដលមនករពកព់ន័ឋ ករដកពិ់នទុវស់ែវង 
យនតករអភបិល នងិទិននផលៃនរបពន័ឋសុខភបិល និងរមួបញចូ លនូវែផនកៃនករែកលមអករ
ផតល់េសវសរមបជ់នជតិេដមភគតចិ។ ទងំេនះនឹងអធិបបយលំអិតអំពីសកមមភព
អភបិល ែដលបនអនុវតតេដមបបីេងកនករេរបរបស់េសវសុខភបិលសធរណៈ េដយ
ជនជតិេដមភគតចិ នងិ លទឋផលែដលទទួលបន។ 

សមសភគ២ ែកលមអ
ករគពំរហិរញញ វតថុ នងិ
សមធម ៌
 
 
 

សមសភគេនះ កសងបែនថមេលករសេរមចបនពីមុនមកៃនរបពន័ឋមូលនិធិសមធម ៌កនុង
េគលបំណងែកលមអគុណភពេសវមូនិធិសមធម ៌នងិបេនកនករេរបរបស់េដយជនជតិ
េដមភគតិច។ េដមបសីេរមចបនបំណងេនះ អនកផតល់េសវមូនិធិសមធម ៌តមរយះខលួនេគ
ផទ ស់ឬតមរយះ អងគករសហគមន ៍/អងគករេរករដឋ ភបិល និងេធវកិចចសនយេដមប៖ី 

1. េរៀបចំយុទឋសរសតលំអិត េដមបេីដចំណុចេលជនជតេិដមភគតិច េដយបងហ ញ
ចបស់នូវករយល់ដឹងអំពីឧបសគគៃនភសរ និង វបបធម ៌េដយពួកេគមនភព
ខុសគន ពីតំបនជ់នជតិែខមររស់េន 

2. បេងកនចំនួនបុគគលិកេនថន កេ់រកមជតិ ែដលមនមនចេំណះដងឹខពស់អពំីភសរ 
ជនជតិភគតិច និងដកនូ់វរបយករណ៍អធបិបយលំអិតអំពីសកមមភពពិេសស 
ែដលបនេធវ និងលទឋផលបនទទួលទកទ់ងនឹងករបេងកករេរបរបស់មូនធិិសម
ធមេ៌ដយជនជតិេដមភគតិច។ 

3. សហករជមយួសថ បន័រដឋថន កេ់រកមជតិ េដមបជីំរុញរបសិទឋិភពៃនករេដចំណុច 
និងកតប់នថយភពលំេអៀង ែដលបញចូ លអនកធូរធរ និងដកេចញអនករកីរក ជ
ពិេសសចេំពះរកុមជនជតិេដមភគតចិ។ 

សមសភគ៣ ធន
និរនតរភព និងករេឆលយ
តបរបស់របពន័ឋសុខភិ
បល 

សមសភគេនះមនេគលបណំងពរងឹងសន ៃដករងររបស់សថ បន័ ជពេិសសកនុងករគំ
រទ រចនសមពន័ឋសថ បន័ថមីេដមបផីតល់េសវជភគីទី៣ កនុងករេផទៀងផទ ត ់កមមវធិីមូនិធិសមធម ៌
និងកមមវធិីថវកិសរមបក់រផតល់េសវ។ 



Page 33 of 35 

 
 
 
 
 
 
 
សមសភគរង ៣.១
ពរងងឹរបពន័ឋសុខភ ិ  
បល 
 
 
 
 
សមសភគរង៣.២ 
កររគបរ់គងគេរមង 
និងជំនួយបេចចកេទស 
 
 
 
 
សមសភគរង ៣.៣ 

ភន កង់រេចញវញិញ បណ័ណ បរ័តទូទត ់កិចចសនយ នងឹមនរមួបញចូ លនូវតរមូវករ នងិេគលេដ
ពិេសស ទកទ់ងនឹងជនជតេិដមភគតិចសរមបក់មមវធិីថវកិសរមបក់រផតល់េសវ នងិកមម
វធិីមូនិធិសមធម។៌  

ភន កង់រេចញវញិញ បណ័ណ បរ័តទូទត ់និងេធវករអេងកតេលអតថិិជន ជមយួជនជតិេដមភគ

តិចេដមបែីសវងយល់ពីបទពិេសធនអ៍នកេរបរបស់ និងអនកមនិេរបរបស់ ជមយួនឹងរបពន័ឋសុ

ខភបិល។ 

សកមមភពកនុងសមសភគរង ៣.១ នឹងេធវករេផត តសំខនេ់ល ករអភវិឌឍន ៍និងករអនុវតត 
យុទឋសរសត េដមប៖ី 

1. ែកលមអករចូលេទេរបរបស់េសវរបស់សហគមនជ៍នជតិេដមភគតចិ 
2. កំណតនូ់វបុគគលិកសុខភបិលែដលជជនជតិេដមភគតិចេធវករងរេនមណឌ ល

សុខភព េដមបទីទួលករបណតុ ះបណត លជំនញេនមនទីរេពទយ / សលរបណតុ ះប
ណត លភូមភិគ។ 

 
សកមមភពកនុងសមសភគរង ៣.២  គឺជករងរសំណង ់ដូចែដលបនផតល់អទិភព
េដយ រកសួងសុខភបិលែដលមនកនុងែផនករសំណងឆ់ន  ំ២០១៦-២០២០។ ករផតល់
អទិភពនឹងែផអកេលមូលដឋ ន ឧបសគគៃនករចូលេទេរបរបស់ យកចិតតទុកដកេ់លតំបន់
ដចរ់សយល  យកចិតតទុកដកេ់លសុវតតិភពរបស់អនកជងំឺ នងិករែកលំអភពរស់រនៃន
មតនងិទរក។  របេភទវនិិេយគនឹងរមួបញចូ ល អគរសមភព នងិេហដឋ រចនសមពន័ឋេផសង
េទៀតសរមប ់សមភពសេរងគ ះបនទ ន ់េសវទរកេទបេកត មណឌ លសុខភព និង មនទីរេពទ ្
យ។ 
 
សកមមភពកនុងសមសភគរង ៣.៣ នឹងេផត តសំខនេ់លករធនថទរីបកឹសែដលមន
ជំនញ សហករជមយួ មរនតរីកសួងសុខភបិលែដលពកព់ន័ឋ អនុវតតនូវសកមមភពែដល
បនេលកេឡងសរមបជ់នជតិេដមភគតចិ ែដលបនអធបិបយកនុងរកបខណ័ឌ ែផនករ
សរមបជ់នជតេិដមភគតិច នងិ ែផនករករពរជនជតិេដមភគតិច  

អងំឌីកទរ័ែដលរតូវយកចិតតទុកដក ់

អងំឌីកទរ័ថន កគ់េរមង 
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• ករកតប់នថយភពមនិេសមគន ៃនទនិនផលសុខមលភព រវងេខតតែដលមនជនជតិេដមភគតិចរស់

េនេរចន នឹងមធយមភគៃនតំបនជ់នបទ (របភពេផទៀងផទ ត ់ ករអេងកតរបជសរសតសុខភពកមពុជ 

២០១៤-២០១៩) 

សមសភគរង ១.១៖ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ មណឌ លសុខភព 

• របយករណ៍របចឆំន រំបស់មណឌ លសុខភព ចំនួនបុគគលិកែដលមនបេចចកេទសគលីនីកអចនិយយ

ភសរជនជតិភគតចិ បែំបកតម តួនទ ី/ កំរតិបេចចកេទស / ភសរែដលអចនិយយ នងិកំរតិៃន

ចំេណះដឹងភសរ (ឧ. ថន កមូ់លដឋ ន ថន កម់ធយម និងករំតិខពស់) 

• ករពិនិតយេឡងវញិអំពីករធនគុណភពរបស់មណឌ លសុខភព ែដលបនអនុវតតកនុងកំឡុងេពល ពិ

និតយេឡងវញិ ពកក់ណត លរគ និងចុងរគៃនគេរមង ជមយួែផនកែដលករផតល់េសវសមរសបនឹង

បរបិទវបបធមៃ៌នរបជជនកនុងតបំនរ់គបដណត ប។់ 

សមមសភគរង ១.២៖ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ មនទីរេពទយ 

 

• ចំននួបុគគលិកមនសមតថភពគលនីីកសមរសប ែដលេចះនិយយសទ តជ់ំនញនូវភសរជនជតិភគតិច
បំែបកតម តួនតី / កំរតិជំនញ 

• ែផនករសកមមភពសរមបជ់នជតិេដមភគតចិែដលមនេនកែនលង និង កររបជុំសធរណៈរបចឆំន  ំ
ែដលបនេធវ េដមបរីយករណ៍ពវីឌឍនភព និងលទឋផលទទួលបន 

សមសគភគររ ១.៣ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ មនទរីសុខភបិល នងិរសុករបតិបតតិ 

• តរងេផទៀងផទ តរ់បចរំតីមស របស់រសុករបតិបតតិ / មនទីរសុខភបិល រយករណ៍លំអតិអំពី

សកមមភពែដលបនអនុវតតេដមបបីេងកនករេរបរបស់េសវសធរណៈេដយជនជតេិដមភគតិច 

សមសភគ២ ែកលមអករគពំរសងគម នងិ សមធម ៌

• មូលនធិិសមធម៖៌ អធបិបយលំអិតពីយុទឋសរសតេដចំណុច ជពេិសសចំេពះជនជតិេដមភគតិច 
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• ចំននួបុគគលិកមូលនិធិសមធមេ៌នថន កេ់រកមជតែិដលេចះនិយយភសរជនជតិេដមបនលអ

របេសរ េដយបំែបកតម តួនទី / ករទទួលខុសរតូវ / ភសរែដលេចះ 

• កិចចសនយរបស់ ភន កង់រេចញវញិញ ណបណ័ណ បរ័តសរមបក់រទូទត ់ រតូវរមួបញចូ ល តរមូវករ នងិករ

េដចំណុចជពិេសស ទកទ់ងនឹងជនជតិេដមភគតិច កនុងកមមវធិីទងំពី ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ 

និង មូនធិិសមធម ៌

សមសភគរង ៣.១ ករពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិល 

• ែកលមអករចូលេទេរបរបសេសវសុខភបិលបឋម សរមបស់ហគមនជ៍នជតិេដមភគតិច 

• ចំននួបុគគលិកមណឌ លសុខភពែដលជជនជតិេដមភគតិច បនទទួលករបណតុ ះបណត លេនមនទីរ

េពទយ នងិ េនសលបណតុ ះបណត លភូមភិគ 


