សូចនាករសនូល

សូចនាករសនល
ូ ប្រភពចំនួន និ ងប្រភពភាគបរង
ប្រភពចំនួន

ប្រភពភាគបរង

១. លទធសលផ្នការសរល់ដសវាសុែភាពរនរពូជាតា - ទារក និង កុារ

១

ការសប្ាលកូនដោយរុគគលិកសុខាភិ បាលដៅមូលោានសុខាភិបាល

ស្តសរផ្ី សៃដ

ះរ ំពឹ ងទុក

ស្តសរផ្ី សៃដ

ះរ ំពឹ ងទុក

សំរាលកូ នធមមតា+សំរាលានរញ្ហ
ា (វះយកកូ ន Cesarean+ធ្លាក់ឈាម Bleeding+ប្កលាដភាើង
Eclampsia+របែកសបូន Uterus rupture+ការកាាយដរាគ Septicemia+ដសេងៗ Other causes)

ការសប្ាលកូនដោយរុគគលិកសុខាភិ បាលបែលានការរណុរ ះរណ្ត
រ ល

សំរាលកូ នធមមតា+សំរាលានរញ្ហ
ា (វះយកកូ ន Cesarean+ធ្លាក់ឈាម Bleeding+ប្កលាដភាើង

៣

ការពិនិត្យផ្សៃដ

ះមុនសំរាល ២ែង

ការពិ និត្យដលើកទីពីរ

ស្តសរផ្ី សៃដ

ះរ ំពឹ ងទុក

៤

ការពិនិត្យផ្សៃដ

ះមុនសំរាល ៤ែង រ ឺ ដប្ចើនជាង ដោយរុគគលិកសុខាភិ បាល

(ការពិ និត្យដលើកទី ៤+ការពិ និត្យដលើកទី ៥+)

ស្តសរផ្ី សៃដ

ះរ ំពឹ ងទុក

៥

ការសំរាលកូ នដោយវះកាត្់

ការសំរាលកូ នដោយវះ

ស្តសរផ្ី សៃដ

ះរ ំពឹ ងទុក

៦

ស្តសរា
ី នផ្សៃដ

ះទទួលថ្នរ
ំ ង្ការជំ ងឺដត្តាណូសយ៉ា ងត្ិច ២ែង

ផ្សៃដ

ស្តសរផ្ី សៃដ

ះរ ំពឹ ងទុក

៧

ស្តសរា
ី នផ្សៃដ

ះបានទទួលប្ារ់ថ្នំជាត្ិបែក / អាសុីែែាលី
ូ ក៩០ប្ារ់

ស្តសរផ្ី សៃដ

ះរ ំពឹ ងទុក

៨

ស្តសរដី ប្កាយសំរាលបានទទួ លប្ារ់ថ្នំជាត្ិបែក / អាសុីែែាលី
ូ ក៤២ប្ារ់

ស្តសរផ្ី សៃដ

ះរ ំពឹ ងទុក

៩

ដប្រើប្បាស់វ ិធី ពនាកំ ដណើត្ទំ ដនើរ

២

១០
១១

Eclampsia+របែកសបូន Uterus rupture+ការកាាយដរាគ Septicemia+ដសេងៗ Other causes)

ះទទួ លថ្នរ
ំ ង្ការជំងឺដត្តាណូសដលើកទីពីរ

ចំ នួន ស្តសរា
ី នផ្សៃដ

ះបានទទួលជាត្ិ បែក (ជួ រដលើកទី ១ ៦0ប្ារ់+ជួ រដលើកទី ២ ៣0ប្ារ់)

ចំ នួន ផ្នស្តសរដី ប្កាយសំរាលបានទទួ លប្ារ់ថ្នំជាត្ិបែក / អាសុីែែាលី
ូ ក៤២ប្ារ់

អ្នកកំពុងដប្រើប្បាស់រនរ(ថ្នប្ំ ារ់ (រនៃះ)+ែូ ស+ដរោម+ោក់កងកនុងសបូន+ោក់កង ដប្កាម

MWRA

ផ្នកុារដប្កាមអាយុ១ឆ្នបំ ែលបានទទួលថ្នំរង្ការ DPT - HepB3

DPT - HepB3 ចំ នួន កុារ

កុ ារអាយុដប្កាម១ឆ្នំ

កុារអាយុ ៦- ៥៩ បែបានទទួលប្ារ់ថ្នជ
ំ ីវជាត្ិ អា ២

(កុ ារអាយុ ៦-១១ បែ+កុ ារអាយុ ១២-៥៩ បែ)

ែូសកនុងរយៈ ១២ បែចុងដប្កាយ

បសបក)ដៅបែចុងដប្កាយ)+វះចងផ្ែសបូន+វះចងរំពង់ ដមជីវ ិត្)

កុារអាយុ ១២- ៥៩ បែបានទទួលថ្នទ
ំ ំលាក់ ប្ពូនដរៀងរាល់៦បែមរង

កុ ារអាយុ ១២-២៣ បែ (F&M)+កុ ារអាយុ ២៤-៥៩បែ(F&M)

១៣

ផ្នកុារដប្កាមអាយុ ១ឆ្នំ បែលបានទទួលថ្នរ
ំ ង្ការជំងឺកញ្រ្ជឹល

Rouvax ចំ នួន កុារ

១៤

ការពិដប្ាះជំងឺ ( ករណីថ្មី ) ដលើកុារអាយុដប្កាម ៥ឆ្នំ ានក់កុងមួ
ន
យឆ្នំ

រញ្ហ
ា សុែភាពករណីថ្មី (0-4ឆ្នំ F&M)

១២

១៥

ចំនួន មណឌលសុែភាពអ្នុវត្រយុទធោស្តសរសាែរណកមមពាបាលជំងឺកុារ

២. លទធសលផ្នការសរល់ដសវាប្រយុទធជំងឺឆ្ាង

កុ ារអាយុពី ០-៤ ឆ្នំ

១៦

១៧

ចំនួន ផ្នអ្នកសៃុកដមដរាគដអ្ែស៏កំរ ិត្សកមមបានទទួលឱសថ្ប្រឆ្ំង
ដមដរាគដអ្ែស៏ដប្ចើនមុែ
ចំនួន ផ្នអ្នកសៃុកដមដរាគដអ្ែស៏កំរ ិត្សកមមបានទទួលឱសថ្ប្រឆ្ំងដមដរាគដអ្ែស៏ដៅរស់
ដប្កាយការពាបាលរយៈដពល១២បែ

១៨

ចំនួន រោវប្ជាវករណីជំ ងឺរដរងសួត្ដរកាវ ិជជាន (ចំនួន )

១៩

ចំនួន ជាសះដសបើយផ្នការពាបាលជំ ងឺរដរង (ចំនួន )

២០
២១

ករណីប្គុនចាញ់បែលបានពាបាលដៅមូលោធនសុខាភិបាលោធ្លរណៈកនុងចំដណ្តម

ចំ នួន ករណីជំងឹប្គុនចាញ់ រោល និងធងន់ធងរ (OPD+IPD+ឈឺ+ោារ់+F+M)

ចំ នួនប្រជាជនសរុរ

ចំ នួន ោារ់ដោយជំ ងឹប្គុនឈាម

ចំ នួនប្រជាជនសរុរ

ប្រជាជន ១.០០០នាក់
ោារ់ដោយជំងឺប្គុនឈាមបានរាយការណ៏ដោយសុខាភិបាលោធ្លរណៈ

៣.លទធសលផ្នការសរល់ដសវាកមមវ ិធី ប្រយុទធជំងឺមិនឆ្ាងនិងរញ្ហ
ា សុែភាពោធ្លរណៈ
២២

២៣

២៤

២៥

២៦

ោារ់បែលរណ្ត
រ លមកពីដប្ាះថ្នក់ចរាចរណ៏កនុងប្រជាជន ១០០.០០០ នាក់
ជនរងដប្ាះរ៉ាះទងគិចកាលដោយដប្ាះថ្នក់ចរាចរណ៏បានសំរាកពាបាលដៅមូលោានសុ

អ្នកជំ ងឺដលើសឈាមដលើមនុសេដពញវ ័យបានទទួលការពាបាលដៅមូលោាន

from 9 NCD clinic)
ករណីណីថ្មីមហារ ីកាត្់ សបូនរកដ

និ ងោារ់

ើញកនុងចំដណ្តមស្តសរី ១០០.០០០ នាក់(age over 25

years old)
ចំនួន ផ្នភាពពិ ការបភនក (ចំនួន )

៣២

IPD ចំ នួនជំងឺដលើសឈាម អាយុ ចដនាាះ ១៥ ឆ្នំ និ ង ធំជាងរ ឺដសមើ ៥០ ឆ្នំ រូ កសរុរទាំង ឈឺ

និ ងោារ់

២៨

៣១

ចំ នូនអ្នកោារ់ដោយដប្ាះថ្នក់ចរាចរណ៍រ៉ា ះទងគិចកាល

ផ្នអ្នកជំងឺទឹកដនាមបសែមដលើមនុ សេដពញវ ័យបានទទួលការពាបាលដៅមូលោាន(Only data IPD ចំ នួនជំងឺទឹកដនាមបសែម អាយុ ចដនាាះ ១៥ ឆ្នំ និ ង ធំជាងរ ឺដសមើ ៥០ ឆ្នំ រូ កសរុរទាំង ឈឺ

Cataract surgical rate per million popultation

៣០

កាល)

ខាភិបាល

២៧

២៩

ចំ នួន ោារ់ដោយបែលរណ្ត
រ លមកពីដប្ាះថ្នក់ ចរាចរណ៏(រ៉ា ះទងគិចកាល+ដប្ៅពីរ៉ាះទងគិច

ចំនួន ដធមញែូចខាត្ (ដធមញពុកបាត្់ រង់ និងដធមញមិនបានរ៉ាះ ) ជាមធយមដលើកុារដប្កាម(from
national survey)
ករណីថ្មីជំងឺសូវចិ
ា ត្របែលបានរាយការណ៏ពីមូលោានសុខាភិបាល
ដប្រវា៉ា ឡងររស់មនុសេដពញវ ័យានជមងឺទឹកដនាមបសែម
ដប្រវា៉ា ឡងររស់មនុសេដពញវ ័យានជមងឺដលើសឈាម

៣៣ ដប្រវា៉ា ឡងររស់មនុសេដពញវ ័យស្តសរី និងរុរសបែលបានដប្រើប្បាស់ថ្នំជក់

ចំ នួន ករណីសាូវចិ ត្រ (OPD+IPD+ឈឺ+F+M) មិ នរូករ្ូច លចំនួនោារ់ ដទ

ចំ នួនប្រជាជនសរុរ

ចំ នួនប្រជាជនសរុរ

ចំ នួនប្រជាជនសរុរ

ចំ នួនប្រជាជនសរុរ

៣៤

ចំនួន ករណីអ្នកដញៀនថ្នថ្
ំ ីបម ែលបានចុះដឈាមះកនុងដសវា MMT

៤. លទធសលផ្នការពប្ងឹ ងប្រព័ នធសុខាភិបាល
៣៥

ចំនួន បប្គសរុរ

៣៦

ចំនួន ផ្ថ្ងសំរាកពាបាល

៣៧
៣៨
៣៩

ចំ នួន បប្គសរុរ មិនរូករ្ូច លបប្គរដរងដទ

ចំ នួន ផ្ថ្ងសំរាកពាបាល មិនរ្ូច លរដរងដទ

ចំនួន ផ្នឱសថ្ោរវ ័នរ (កនុងចំដណ្តមឱសថ្ ១៥ មុែកនុងរ្ជី) បែលបានប្រឈមមុែនឹង
ការោច់សកដៅ
មណឌលសុែភាព
ុរ

ចំ នួន ពិដប្ាះជំងឹសរុរ-IPD (ករណីថ្មី)

ការពិដប្ាះជំងឺ ( ករណីថ្មី )

ចំនួន ផ្នការចំណ្តយថ្វ ិការសុខាភិបាលដៅថ្នក់ដែត្រដធៀរនឹងថ្វ ិកាអ្នុម័ត្

៥. ការប្ករែណររ់ផ្នមូ លនិធិសមធម៌
៤០

ចំនួន ផ្នប្រជាជនដប្កាមរនាៃត្់ប្កីប្កប្ត្ូវបានការ

៤១

ចំនួន ផ្នមនៃីរដពទយជាត្ិអ្នុ វត្រមូលនិ ធិសមធម៌

៤២

ចំនួន ផ្នមនៃីរដពទយរបងែកអ្នុវត្រមូលនិធិសមធម៌

៤៣

ចំនួន ផ្នមណឌលសុែភាពអ្នុ វត្រមូលនិធិសមធម៌

រដោយមូលនិធិសមធម៌

៦. ការប្ករែណររ់ផ្នការធ្លនារា៉ា រ់រងសុែភាពសែគមន៏សងគម
៤៤

ចំនួន សាជិ កប្គរែណររ់ដោយគំដរាងធ្លនារា៉ា រ់រងសុែភាពសែគមន៏

៤៥

ចំនួន ប្គួោរប្គរែណររ់ដោយគំដរាងធ្លនារា៉ា រ់រងសុែភាពសែគមន៏

៤៦

ចំនួន គំ ដរាងធ្លនារា៉ា រ់រងសុែភាពសែគមន៏បែលកំពុងអ្នុវត្រ

៧. ចំនួន មូលោធនសុខាភិ បាលអ្នុវត្រទីភានក់ង្ករពិដសស
៤៧

ចំនួន ផ្នមនៃីរសុខាភិ បាលដែត្រទទួលព័ត្ានប្ត្លរ់អ្ំពីប្រព័នធព័ត្ានពីប្កសួង

៤៨

ចំនួន ផ្នកបនាងលក់ ឱសថ្(ឪសថ្ោាន-រង....)ានចារ់អ្នុញ្ហាត្

៤៩

ចំនួន ផ្នដសវាឯកជនប្គរ់ប្រដភទានចារ់អ្នុញ្ហាត្

៥០

ចំនួន មណឌលសុែភាពបែលាមនរុគាលិកឆ្មរ១នាក់

ចំ នួនប្រជាជនសរុរ

