
សូចនាករសនូល ប្រភពចំនួន ប្រភពភាគបរង

១ ការសប្ាលកូនដោយរុគគលិកសុខាភិបាលដៅមូលោា នសុខាភិបាល សំរាលកូនធមមតា+សំរាលានរញ្ហា  (វះយកកូន Cesarean+ធ្លា ក់ឈាម Bleeding+ប្កលាដភាើង
 Eclampsia+របែកសបូន Uterus rupture+ការកាា យដរាគ Septicemia+ដសេងៗ Other causes)

ស្តសរផី្សៃដ ះរពឹំងទុក

២ ការសប្ាលកូនដោយរុគគលិកសុខាភិបាលបែលានការរណរុ ះរណ្តរ ល សំរាលកូនធមមតា+សំរាលានរញ្ហា  (វះយកកូន Cesarean+ធ្លា ក់ឈាម Bleeding+ប្កលាដភាើង
 Eclampsia+របែកសបូន Uterus rupture+ការកាា យដរាគ Septicemia+ដសេងៗ Other causes)

ស្តសរផី្សៃដ ះរពឹំងទុក

៣ ការពិនិត្យផ្សៃដ ះមុនសំរាល ២ែង ការពិនិត្យដលើកទីពីរ ស្តសរផី្សៃដ ះរពឹំងទុក

៤ ការពិនិត្យផ្សៃដ ះមុនសំរាល ៤ែង រ ឺដប្ចើនជាង ដោយរុគគលិកសុខាភិបាល (ការពិនិត្យដលើកទី៤+ការពិនិត្យដលើកទី៥+) ស្តសរផី្សៃដ ះរពឹំងទុក

៥ ការសំរាលកូនដោយវះកាត់្ ការសំរាលកូនដោយវះ ស្តសរផី្សៃដ ះរពឹំងទុក

៦ ស្តសរាីនផ្សៃដ ះទទួលថ្ន រំង្កា រជំងឺដត្តាណូសយ៉ាងតិ្ច២ែង ផ្សៃដ ះទទួលថ្ន រំង្កា រជំងឺដត្តាណូសដលើកទីពីរ ស្តសរផី្សៃដ ះរពឹំងទុក

៧ ស្តសរាីនផ្សៃដ ះបានទទួលប្ារ់ថ្ន ំជាតិ្បែក / អាសីុែែាលីូក៩០ប្ារ់ ចំនួន ស្តសរាីនផ្សៃដ ះបានទទួលជាតិ្ បែក  (ជួរដលើកទី១ ៦0ប្ារ់+ជួរដលើកទី២ ៣0ប្ារ់)
ស្តសរផី្សៃដ ះរពឹំងទុក

៨ ស្តសរដីប្កាយសំរាលបានទទួលប្ារ់ថ្ន ំជាតិ្បែក / អាសីុែែាលីូក៤២ប្ារ់ ចំនួន  ផ្នស្តសរដីប្កាយសំរាលបានទទួលប្ារ់ថ្ន ំជាតិ្បែក / អាសីុែែាលីូក៤២ប្ារ់ ស្តសរផី្សៃដ ះរពឹំងទុក

៩ ដប្រើប្បាស់វធីិពនាកំដណើ ត្ទំដនើរ
អ្នកកំពុងដប្រើប្បាស់រនរ(ថ្ន បំ្ារ់ (រនៃះ)+ែូស+ដរោម+ោក់កងកនុងសបូន+ោក់កង ដប្កាម
បសបក)ដៅបែចុងដប្កាយ)+វះចងផ្ែសបូន+វះចងរំពង់ដមជីវតិ្)

MWRA

១០ ផ្នកុារដប្កាមអាយុ១ឆ្ន បំែលបានទទួលថ្ន ំរង្កា រ DPT - HepB3 DPT - HepB3 ចំនួន កុារ កុារអាយុដប្កាម១ឆ្ន ំ

១១
កុារអាយុ ៦- ៥៩ បែបានទទួលប្ារ់ថ្ន ជីំវជាតិ្អា ២ 
ែូសកនុងរយៈ ១២ បែចុងដប្កាយ

(កុារអាយុ ៦-១១ បែ+កុារអាយុ ១២-៥៩ បែ)

១២ កុារអាយុ ១២- ៥៩ បែបានទទួលថ្ន ទំំលាក់ប្ពនូដរៀងរាល់៦បែមរង កុារអាយុ ១២-២៣  បែ (F&M)+កុារអាយុ ២៤-៥៩បែ(F&M)

១៣ ផ្នកុារដប្កាមអាយុ ១ឆ្ន  ំបែលបានទទួលថ្ន រំង្កា រជំងឺកញ្រ ជ្ ឹល Rouvax ចំនួន កុារ

១៤ ការពិដប្ាះជំងឺ ( ករណីថ្មី  ) ដលើកុារអាយុដប្កាម ៥ឆ្ន  ំាន ក់កនុងមួយឆ្ន ំ រញ្ហា សុែភាពករណីថ្មី (0-4ឆ្ន ំ F&M) កុារអាយុពី ០-៤ ឆ្ន ំ

១៥ ចំនួន មណឌ លសុែភាពអ្នុវត្រយុទធោស្តសរសាែរណកមមពាបាលជំងឺកុារ

សូចនាករសនលូ ប្រភពចំនួន និងប្រភពភាគបរង

១. លទធសលផ្នការសរល់ដសវាសុែភាពរនរពូជាតា - ទារក  និង កុារ

២. លទធសលផ្នការសរល់ដសវាប្រយុទធជំងឺឆ្ាង



១៦
ចំនួន ផ្នអ្នកសៃុកដមដរាគដអ្ែស៏កំរតិ្សកមមបានទទួលឱសថ្ប្រឆំ្ង
ដមដរាគដអ្ែស៏ដប្ចើនមុែ

១៧
ចំនួន ផ្នអ្នកសៃុកដមដរាគដអ្ែស៏កំរតិ្សកមមបានទទួលឱសថ្ប្រឆំ្ងដមដរាគដអ្ែស៏ដៅរស់
ដប្កាយការពាបាលរយៈដពល១២បែ

១៨ ចំនួន រោវប្ជាវករណីជំងឺរដរងសួត្ដរកាវជិជាន (ចំនួន )
១៩ ចំនួន ជាសះដសបើយផ្នការពាបាលជំងឺរដរង (ចំនួន )

២០
ករណីប្គនុចាញ់បែលបានពាបាលដៅមូលោធ នសុខាភិបាលោធ្លរណៈកនុងចំដណ្តម
ប្រជាជន ១.០០០នាក់

ចំនួន ករណីជំងឹប្គនុចាញ់ រោល និងធងន់ធងរ (OPD+IPD+ឈឺ+ោា រ់+F+M) ចំនួនប្រជាជនសររុ

២១ ោា រ់ដោយជំងឺប្គនុឈាមបានរាយការណ៏ដោយសុខាភិបាលោធ្លរណៈ ចំនួន ោា រ់ដោយជំងឹប្គុនឈាម ចំនួនប្រជាជនសររុ

២២ ោា រ់បែលរណ្តរ លមកពីដប្ាះថ្ន ក់ចរាចរណ៏កនុងប្រជាជន ១០០.០០០ នាក់
ចំនួន ោា រ់ដោយបែលរណ្តរ លមកពីដប្ាះថ្ន ក់ចរាចរណ៏(រ៉ាះទងគិចកាល+ដប្ៅពីរ៉ាះទងគិច
កាល)

ចំនួនប្រជាជនសររុ

២៣
ជនរងដប្ាះរ៉ាះទងគិចកាលដោយដប្ាះថ្ន ក់ចរាចរណ៏បានសំរាកពាបាលដៅមូលោា ន  សុ
ខាភិបាល

ចំនូនអ្នកោា រ់ដោយដប្ាះថ្ន ក់ចរាចរណ៍រ៉ាះទងគិចកាល
ចំនួនប្រជាជនសររុ

២៤ អ្នកជំងឺដលើសឈាមដលើមនុសេដពញវយ័បានទទួលការពាបាលដៅមូលោា ន  
IPD ចំនួនជំងឺដលើសឈាម អាយុ ចដនាា ះ ១៥ ឆ្ន  ំនិង ធំជាងរដឺសមើ ៥០ ឆ្ន  ំរូកសររុទំាង ឈឺ 
និងោា រ់

ចំនួនប្រជាជនសររុ

២៥
ផ្នអ្នកជំងឺទឹកដនាមបសែមដលើមនុសេដពញវយ័បានទទួលការពាបាលដៅមូលោា ន(Only data
 from 9 NCD clinic)

IPD ចំនួនជំងឺទឹកដនាមបសែម អាយុ ចដនាា ះ ១៥ ឆ្ន  ំនិង ធំជាងរដឺសមើ ៥០ ឆ្ន  ំរូកសររុទំាង ឈឺ 
និងោា រ់

ចំនួនប្រជាជនសររុ

២៦
ករណីណីថ្មីមហារកីាត់្សបូនរកដ ើញកនុងចំដណ្តមស្តសរី ១០០.០០០ នាក់(age over 25 
years old)

២៧ Cataract surgical rate per million popultation 
២៨ ចំនួន ផ្នភាពពិការបភនក (ចំនួន )

២៩
ចំនួន ដធមញែូចខាត្ (ដធមញពុកបាត់្រង់និងដធមញមិនបានរ៉ាះ) ជាមធយមដលើកុារដប្កាម(from
 national survey)

៣០ ករណីថ្មីជំងឺសាូវចិត្របែលបានរាយការណ៏ពីមូលោា នសុខាភិបាល ចំនួន ករណីសាូវចិត្រ (OPD+IPD+ឈឺ+F+M) មិនរូករ ច្ូ លចំនួនោា រ់ដទ

៣១ ដប្រវា៉ាឡងររស់មនុសេដពញវយ័ានជមងឺទឹកដនាមបសែម
៣២ ដប្រវា៉ាឡងររស់មនុសេដពញវយ័ានជមងឺដលើសឈាម
៣៣ ដប្រវា៉ាឡងររស់មនុសេដពញវយ័ស្តសរ ី និងរុរសបែលបានដប្រើប្បាស់ថ្ន ំជក់

៣.លទធសលផ្នការសរល់ដសវាកមមវធីិប្រយុទធជំងឺមិនឆ្ាងនិងរញ្ហា សុែភាពោធ្លរណៈ



៣៤ ចំនួន ករណីអ្នកដញៀនថ្ន ថំ្មីបែលបានចុះដឈាម ះកនុងដសវា MMT

៣៥ ចំនួន បប្គសររុ ចំនួន បប្គសររុ មិនរូករ ច្ូ លបប្គរដរងដទ

៣៦ ចំនួន ផ្ថ្ងសំរាកពាបាល ចំនួន ផ្ថ្ងសំរាកពាបាល មិនរ ច្ូ លរដរងដទ

៣៧
ចំនួន  ផ្នឱសថ្ោរវន័រ (កនុងចំដណ្តមឱសថ្ ១៥ មុែកនុងរ ជ្ ី) បែលបានប្រឈមមុែនឹង
ការោច់សរកុដៅ  មណឌ លសុែភាព

៣៨ ការពិដប្ាះជំងឺ ( ករណីថ្មី ) ចំនួន ពិដប្ាះជំងឹសររុ-IPD (ករណីថ្មី) ចំនួនប្រជាជនសររុ

៣៩ ចំនួន  ផ្នការចំណ្តយថ្វកិារសុខាភិបាលដៅថ្ន ក់ដែត្រដធៀរនឹងថ្វកិាអ្នុម័ត្

៤០ ចំនួន  ផ្នប្រជាជនដប្កាមរនាៃ ត់្ប្កីប្កប្ត្វូបានការ រដោយមូលនិធិសមធម៌
៤១ ចំនួន  ផ្នមនៃីរដពទយជាតិ្អ្នុវត្រមូលនិធិសមធម៌
៤២ ចំនួន  ផ្នមនៃីរដពទយរបងែកអ្នុវត្រមូលនិធិសមធម៌
៤៣ ចំនួន  ផ្នមណឌ លសុែភាពអ្នុវត្រមូលនិធិសមធម៌

៤៤ ចំនួន សាជិកប្គរែណរ រ់ដោយគំដរាងធ្លនារា៉ា រ់រងសុែភាពសែគមន៏
៤៥ ចំនួន ប្គោួរប្គរែណរ រ់ដោយគំដរាងធ្លនារា៉ា រ់រងសុែភាពសែគមន៏
៤៦ ចំនួន គំដរាងធ្លនារា៉ា រ់រងសុែភាពសែគមន៏បែលកំពុងអ្នុវត្រ

៤៧ ចំនួន  ផ្នមនៃីរសុខាភិបាលដែត្រទទួលព័ត្ានប្ត្លរ់អំ្ពីប្រព័នធព័ត្ានពីប្កសួង
៤៨ ចំនួន  ផ្នកបនាងលក់ឱសថ្(ឪសថ្ោា ន-រង....)ានចារ់អ្នុញ្ហា ត្
៤៩ ចំនួន  ផ្នដសវាឯកជនប្គរ់ប្រដភទានចារ់អ្នុញ្ហា ត្
៥០ ចំនួន មណឌ លសុែភាពបែលាម នរុគាលិកឆ្មរ១នាក់

៧. ចំនួន មូលោធ នសុខាភិបាលអ្នុវត្រទីភាន ក់ង្ករពិដសស

៤.  លទធសលផ្នការពប្ងឹងប្រព័នធសុខាភិបាល

៥. ការប្ករែណរ រ់ផ្នមូលនិធិសមធម៌

៦. ការប្ករែណរ រ់ផ្នការធ្លនារា៉ា រ់រងសុែភាពសែគមន៏សងគម


