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ករព្រងកី្របពន័�គាពំរសខុភាពសង�មេន្របេទសកម�ុជាៈ 

េតមូលនិធិសមធមអ៌ច្រត�ស្រតយផ�ូវេឆា� ះេទកនក់រ្រគបដណ� បសុ់ខភាពជាសកលតមរេបៀបណា? 

េសចក�ីេផ�ម - អនាគតៃនមលូនិធសិមធម ៌

ករចំណាយ្របាក់ពីេហេប៉េលីសុខភាពគឺជាប�� ដ៏ចំបងមួយែដល្របជាពលរដ�កម�ុជា្របឈមមុខពីេ្រពះករចំណាយែបបេនះបណា� លឲ្យ
មានករជំពក់បំណុលនិងធា� ក់ខ�ួនេទរកភាព្រកី្រកេហីយវក៏ជារបាងំមួយែដលររងំករចូលេទទទួលេសវែថទសុំខភាពជាពិេសស្របជា
ពលរដ�្រកី្រកនិង្របជាពលរដ�ងយរងេ្រគាះ។ េដីម្បេីដះ្រសយប�� ្របឈមទងំេនះ ពេ្រងៀងេគាលនេយាបាយហរិ��ប្បទនសុខភិបាល
បច�ុប្បន�បានេផា� តជាសំខន់េលីករអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មេនកម�ុជាេដីម្បជួីយដល់្របជាជន្រគប់្រក�មទងំអស់។ នាេពលបច�ុប្បន�
េនះគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌គឺជាគេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មមួយែដលផ�ល់ករគា្ំរទដល់្របជាពលរដ�្រកី្រកបានភាគេ្រចីនេនកម�ុជា។  

គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ផ�ល់ករជួយែត្របជាពលរដ�ែដល្រកី្រកបំផុត។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ក្រមិត្របាក់ចំណូលក�ុងចំេណាម្របជាពលរដ�
ភាគេ្រចីនគឺមានគមា� តគា� តិចតួចជាពិេសសេនតមតំបន់ជនបទ។ បណា� ្រគ�សរ្រកី្រកែដលមិន្រសបេទនឹងលក�ណៈវនិិច�័យរបស់ជាតិនឹង
មិនទទួលបានអត�្របេយាជន៍ពីគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌េទ េទះបីជាពួកេគមានកត� ហនិភ័យជាក់លក់ក៏េដយ ដូចជា ស� នភាពជំងឺរុៃំរ ៉
ែដលពួកេគគួរែតទទួលបានករជួយគា្ំរទពីគេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មមួយេនះ។ េលីសពីេនះេទៀតគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌្របឈមមុខ
នឹងប�� ដ៏ធំមួយ ពីេ្រពះករចំណាយជាមធ្យមស្រមាប់អ�កទទួលផលមា� ក់ៗ បានេកីនេឡីងេដយសរែតចំនួនអ�កទទួលផលបានធា� ក់ចុះ
ពីេ្រពះែតករធា� ក់ចុះៃនអ្រត្រកី្រកនិងករទូទត់ក�� ប់អត�្របេយាជន៍មានតៃម�កន់ែតៃថ�។ ករព្រងីកតួនាទីរបស់គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌
េដីម្បីផ�ល់ករ្រគបដណ� ប់ដល់្រក�មដៃទេទៀតេ្រកពី្រក�មែដល្រកី្រកបំផុតេនាះអចជួយបន�ូរបន�យនូវក�ីបារម�ទងំេនាះបានមួយក្រមិត។

សរគន�ឹះ 

■ ករបេង�ីតឲ្យមាន្របព័ន�គាពំរសុខភាពសង�មស្រមាប់្របជាពលរដ�្រគប់រូបគឺជាករចបំាច់េដីម្ប ីកត់បន�យភយន�រយនិងករធា� ក់
ខ�ួន្រកី្រកេដយសរែតជម�ឺ េលីកកំពស់សមគ�ីភាពក�ុងសង�ម និងធានាឲ្យមានករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�សង�ម្របកបេដយនិរន�ភាព 

■ គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ផ�ល់ជាឱកសមួយស្រមាប់ព្រងីកករគាពំរសុខភាពសង�មដល់្រក�ម្របជាពលរដ�ែដលេធ�ីករេនក�ុងែផ�ក
េសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� និងរមួចំែណកសំខន់ក�ុងករសេ្រមចឲ្យបាននូវករ្រគប់ដណ� ប់សុខភាពជាសកល 

■ កររមួប��ូ លគា� នូវគេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មែដលបង់ភាគទនេដយស�័្រគចិត�េទក�ុងគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌អចៈ 
 ព្រងីកករ្រគបដណ� ប់ករគាពំរសុខភាពសង�មដល់្របជាពលរដ�បានកន់ែតេ្រចីនបែន�មេទៀតេ្រកពី្របជាពលរដ�្រកី្រក 
 េផា� តករយកចិត�ទុកដក់ដល់្រក�មែដលគា� ន្របាក់េបៀវត្សនិងសមាជិក្រគ�សររបស់ពួកេគ 
 េលីកកំពស់សមធម៌និងបន�យចំណាយេដយេផា� តករជួយពីមូលនិធិសធារណៈដល់្រគ�សរែដលមានត្រម�វករឬហនិភ័យខ�ស់ 
 ផ�ល់អំណាចដល់សមាជិកគេ្រមាងេដីម្បីទមទរគុណភាពៃនេសវសុខភិបាលសធារណៈឲ្យបាន្របេសីរជាងមុន 
 រមួចំែណកដល់ករេធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡីងនូវសមធម៌និង្របសិទ�ពលៃនគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ 

■ ករបង់ភាគទនេដយស�័្រគចិត�ចូលរមួក�ុងគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ គឺអចមានលក�ណៈទក់ទញចំេពះ្រគ�សរែដលមាន្របាក់
ចំណូលទប និង ្រគ�សរែដលមានហនិភ័យខ�ស់ េដយសរែតក�� ប់អត�្របេយាជន៍ែដលបានផ�ល់ជូន 

■ ករបង់ភាគទនេដយស�័្រគចិត�ចូលរមួក�ុងគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ គឺជាវធីិជួយដល់្របជាពលរដ�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពតមរយៈករ
ជួយឧបត�ម�ធនសធារណៈ ពិេសស្របជាពលរដ�ែដលេទីបេចញផុតពីភាព្រកី្រក េហីយងយធា� ក់ខ�ួនេទក�ុងស� នភាព្រកី្រកវញិ 

■ គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌និងករបង់ភាគទនចូលរមួេដយស�័្រគចិត�ចូលរមួក�ុងគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ គឺជាយុទ�ស�ស�មួយក�ុង

ករេធ�ីដំេណីរឈនេឆា� ះេទរកករ្រគបដណ� ប់សុខភាពជាសកល 

ខ�ឹមសរសេង�បឯកសរជនំួយស្រមាប់អភិវឌ្ឍេគាលនេយាបាយហរិ��ប្បទនសខុភបិាលេនកម�ុជា (ឯកសរទ១ី) 

ឯកសរសេង�បេនះមានេគាលបំណងគា្ំរទនិងផ�ល់ព័ត៌មានដល់្រក�មអ�កតក់ែតងេគាលនេយាបាយេដីម្បីសំេរចចិត�េលីប�� គន�ឹះមួយចំនួនែដលទក់ទង
នឹងហរិ��ប្បទនសុខភិបាលនិងកិច�ករគាពំរសុខភាពសង�ម។ ឯកសរទងំេនះមិនែមនជាឯកសរវទិ្យោស�ស�េទ បុ៉ែន�វជាករសេង�បនូវភស�ុតងនិង
េគាលគំនិតបេច�កេទសនានាែដល្រក�មអ�កតក់ែតងេគាលនេយាបាយអចពិចរណាេលីកយកមកពិភាក្សោ។ ឯកសរេនះមានជាភាសែខ�រនិងអង់េគ�ស។ 
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សនទិនភាព - ដំេណ រេឆា� ះេទរកករ្រគបដណ� ប់សខុភាពជាសកល 

ករចំណាយហួសពីសមត�ភាព្រគ�សរេលីករែថទសុំខភាពបានបណា� លឲ្យ្របជាពលរដ�ស�ិតក�ុងស� នភាព្រកី្រកនិងបាត់បង់្របាក់ចំណូល
េនេពលមានជម�ឺ។ ករផ�ល់ករគាពំរសុខភាពសង�មដល់្រគ�សរ្រកី្រកែដល្រត�វបានេធ�ីអត�ស�� ណកម�ជាមុនអចបន�ូរបន�យផលប៉ះពល់
អវជិ�មានៃនករចំណាយខ�ស់េនះ។ ក៏បុ៉ែន�គេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មេនកម�ុជាបច�ុប្បន�េនះមិនបានជួយករពរ ដល់្របជាពលរដ�ែដល
មានជីវភាពរស់េនេលីបនា� ត់្រកី្រកបន�ិចឬក៏្របជាពលរដ�ែដលមានស� នភាពេសដ�កិច�្រគ�សរេទីបែតចកេចញផុតពីបនា� ត់្រកី្រកបន�ិចបន�ួច
រចួក៏ែលងបានទទួលបានករជួយគាពំរពីសង�ម។ េទះបីជាជីវភាពរបស់ពួកេគបានរចួផុតពីភាព្រកី្រកខ� ងំក៏េដយ ក៏ពួកេគេនែត្របឈម
មុខនឹងផលប៉ះពល់ៃនករចំណាយស្រមាប់ករែថទសុំខភាពដែដល។ 

េនេពលែដលគា� នករជួយគា្ំរទពីគេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�ម ្របជាពលរដ�ែដលមានជីវភាពរស់េនែក្បរបនា� ត់្រកី្រកមិន្រតឹមែតធា� ក់ខ�ួន
េទក�ុងស� នភាព្រកី្រកវញិបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ពួកេគែថមទងំបាត់បង់នូវផលិតភាពស្រមាប់េសដ�កិច�ក�ុង្រគ�សរេទៀត។ នាេពលបច�ុប្បន�េនះ 
មាន្របជាពលរដ�កម�ុជាភាគេ្រចីនេលីសលប់ស�ិតក�ុងស� នភាពែបបេនះ។ េលីសពីេនះេទេទៀត ករចំណាយ្របាក់ពីេហេប៉ផា� ល់ស្រមាប់
ករែថទសុំខភាពែដលមិនអចប៉ាន់្របមាណជាមុន និងេកីតេឡីងជាញឹកញាប់ក�ុងចំេណាម្រគ�សរទងំេនាះ អចបង�ជាភយន�រយៃនករ
ចំណាយនិងករធា� ក់ខ�ួនចូលេទក�ុងភាព្រកី្រក។ ករណីែបបេនះែតងេកីតមានជាពិេសសេនតំបន់ជនបទ េដយសរែត្របាក់កម�ីមានមាន
អ្រតករ្របាក់ខ�ស់ ឬ ពួកេគ្រត�វបង�ំចិត�លក់្រទព្យសម្បត�ិេដីម្បីេដះ្រសយប�� សុខភាព0

1។ 

េនេពលែដល្របព័ន�គាពំរសុខភាពសង�មេទីបកេកីតេឡីង េគមិនអចផ�ល់ករ្រគបដណ� ប់េលី្រគប់ែផ�កទងំអស់ៃន្របជាពលរដ�បានេទ។ 
ដូេច�ះជេ្រមីសែដលសម្រសបមួយ គឺករអភិវឌ្ឍន៍្រសបគា� នូវគេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មនានាែដលគេ្រមាងនីមួយៗ អច្រគបដណ� ប់ដល់
្រក�ម្របជាពលរដ�េផ្សងៗគា�  ដូចជា្រក�មមាន្របាក់េបៀវត្សៃនវស័ិយេសដ�កិច�ក�ុង្របព័ន� និង្រក�ម្របជាពលរដ�ក�ុងវស័ិយេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន�។ 
េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ករបេង�ីតគេ្រមាងេផ្សងៗគា� េ្រចីនក�ុងេពលជាមួយគា�  បណា� លឲ្យមានភាពែបកែខ�កគា� ្របភពធនធាន(បណ�ុ ំ ហរិ��វត�ុ)  
បន�ុកចំណាយ (គា� នបណ�ុ ំ ហនិភ័យ) េហីយវក៏បង�ឲ្យមានប�� ្របឈមក�ុងករ្រគប់្រគងផងែដរ។ ករអភិវឌ្ឍន៍្របព័ន�េដយេផ�ីមេចញពី
គេ្រមាងនានាែដលមាន្រសប់គឺជាវធីិដ៏្របេសីរស្រមាប់កត់បន�យភាពែបកែខ�កគា� េនះ។ វធីិស�ស�ែបបេនះក៏្រត�វបានបង� ញផងែដរេនក�ុង
ពេ្រងៀងេគាលនេយាបាយហរិ��ប្បទនសុខភិបាលែដល្របេមីលេលីមូលនិធិគាពំរសុខភាពសង�មទងំបីគឺ េបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�មស្រមាប់
វស័ិយឯកជន េបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�មស្រមាប់ម�ន�ីរជករសីុវលិ និងមូលនិធិជាតិគាពំរសុខភាពសង�មស្រមាប់្របជាពលរដ�ែដលេធ�ីករក�ុង
វស័ិយេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន�។ ក�ុងរយៈេពល មូលនិធិទងំបីេនះនឹង្រត�វេធ�ីសុខដុមនីយកម� និងរមួគា� តមរយៈយន�ករសមភាព។ មូលនិធិជាតិ
គាពំរសុខភាពសង�មនឹងផ�ល់ករ្រគបដណ� ប់េលី្របជាពលរដ�្រកី្រកនិង្របជាពលរដ�េធ�ីករេនក�ុងវស័ិយេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន�។ បច�ុប្បន�េនះ 
គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ ផ�ល់ករ្រគបដណ� ប់ដល់្របជាពលរដ�្រកី្រកបានចំនួនភាគេ្រចីនេហីយមូលនិធិេនះអចនឹង្រត�វផា� ស់ប�ូរឲ្យក� យេទ
ជាមូលនិធិជាតិគាពំរសុខភាពសង�ម។ ករផា� ស់ប�ូរេនះអចនឹងេធ�ីេឡីងបន�ិចម�ងៗេដីម្បីឲ្យសម្រសបេទនឹងកររកីលូតលស់េសដ�កិច�និង
កំេណីនថវកិជាតិរបស់្របេទសកម�ុជា។ 

វធីិមួយស្រមាប់ចប់េផ�ីមករផា� ស់ប�ូរពីមូលនិធិសមធម៌េទជាមូលនិធិជាតិគាពំរសុខភាពសង�មគឺករទទួលយកករចូលរមួេដយស�័្រគចិត�
ពី្របជាពលរដ�ែដលរស់េនែក្បរបនា� ត់្រកី្រកតមរយៈករបង់ភាគទនចូលរមួជាមុនក�ុងក្រមិតែដលពួកេគអចៃលលកបាន។ ករទទួលយក
ករចូលរមួេដយស�័្រគចិត�ក�ុងគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ែបបេនះអចេលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនករេ្របី្របាស់ធនធាន និងព្រងឹងឥទ�ិពលៃនករ
ទិញនិងករទមទរនូវគុណភាពៃនេសវសុខភិបាលសធារណៈ។ ស�ិតេ្រកមករេរៀបចំែបបេនះ មូលនិធិសមធម៌នឹងក� យេទជាគេ្រមាង
សមាហរណកម�គាពំរសុខភាពសង�ម េដយមានករ្របមូលផ�ុ ំថវកិនិងហនិភ័យរមួគា� និងអនុវត�េដយ្របតិបត�ិករែតមួយ។ ករេរៀបចំែបប
េនះអចជួយឲ្យគេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មេផា� តករេ្របី្របាស់ធនធានសធារណៈ េដីម្បីជួយដល់្រក�ម្រគ�សរែដល្របឈមនឹងហនិភ័យ
ខ�ស់ៃនករចំណាយស្រមាប់សុខភាពេហីយែដលមានបំណងេ្របី្របាស់េសវសុខភិបាលសធារណៈ។ ករចូលរមួភាគទនេដយស�័្រគចិត�
ពី្របជាពលរដ�អចជួយបំេពញបែន�មដល់ករឧបត�ម�ធនសធារណៈ ក៏បុ៉ែន�េគមិន្រត�វរពឹំងថាភាគទនែដលបានចូលរមួេនះអច្រគប់្រគាន់
ស្រមាប់ករចំណាយៃថ�េសវទងំ្រស�ងេនាះេទ។  

កំែណទ្រមងែ់ដលេស�េឡង - េផ�មពមីូលនិធសិមធមេ៌ទជាគេ្រមាងសមាហរណកម�គាពំរសខុភាពសង�ម 

គុណសម្បត�ិៃនគេ្រមាងសមាហរណកម�គាពំរសខុភាពសង�ម 

គេ្រមាងសមាហរណកម�គាពំរសុខភាពសង�មអចេ្របីរចនាសម�័ន�គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ បទដ� ន និងករ្រគប់្រគងរដ�បាលែដលមាន
្រសប់េដីម្បីេលីកកម�ស់នូវៈ 

                                                           
1 See also “Briefings for Health Financing Policy-Making in Cambodia - # 4” – Health-Related Catastrophic Health Expenditure and Debt: 
 Should Social Health Protection in Cambodia be only Concerned with the Poor? 
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■ ្របសទិ�ភាពៈ 

 ករេកីនេឡីងចំនួនសមាជិកអចបន�យនូវអ្រតចំណាយេថរជាមធ្យមស្រមាប់អ�កទទួលផលមា� ក់ៗ ែដលវជាករចបំាច់េនក�ុង
បរបិទៃនករធា� ក់ចុះអ្រតភាព្រកី្រក និងករេកីនេឡីងតៃម�ៃនករទូទត់តមករណី 

 ករ្រគប់្រគងេដយរចនាសម�័ន�ែតមួយអចជួយកត់បន�យបាននូវចំណាយ្របតិបត�ិករៃនគេ្រមាង 
 ករចូលរមួភាគទនេដយស�័្រគចិត�ជាករបំេពញបែន�មេទេលីករឧបត�ម�ធនពីរដ� ភិបាល 

 បន�ុកចំណាយស្រមាប់េដះ្រសយប�� ធ�ន់ធ�រៃន ជម�ឺេនមូលដ� នសុខភាពសធារណៈ្រត�វបានកត់បន�យ េដយសរ
ករបង�លក�ណៈងយ្រស�ល ក�ុងករចូលេទេ្របី្របាស់េសវែថទំសុខភាពទន់េពលេវលៃនបុគ�ល ែដលមានហនិភ័យ
ខ�ស់ឬមានត្រម�វករខ�ស់នូវេសវែថទសុំខភាព 

■ សមធម៌ៈ 
 គេ្រមាងសមាហរណកម�គាពំរសុខភាពសង�មផ�ល់ករគាពំរដល់ជន្រកី្រកក៏ដូចជាបណា� ្រគ�សរែដលមានហនិភ័យខ�ស់ក�ុងករ

ចំណាយស្រមាប់ករែថទសុំខភាព 

 ្របជាពលរដ�្រគប់រូបក�ុងតំបន់្រគបដណ� ប់មានលទ�ភាពទទួលបាននូវករគា្ំរទពីយន�ករគាពំរសុខភាពសង�ម 
 ្រគប់សមាជិកទងំអស់ទទួលបានករគាពំរែផ�កហរិ��វត�ុេដីម្បីចូលេទទទួលេសវែថទសុំខភាព េដយឈរេលីមូលដ� នដូចគា�  

ដូេច�ះវអចកត់បន�យករេរសីេអីងេលីជន្រកី្រកពីសំណាក់អ�កផ�ល់េសវសុខភាព 
 បណា� ្រគ�សរែដលមានហនិភ័យខ�ស់ឬមានត្រម�វករខ� ងំ ទទួលបានករគាពំរែផ�កហរិ��វត�ុនិងករចូលេទេ្របី្របាស់េសវ 
 ករចូលេទេ្របី្របាស់េសវសុខភិបាលសធារណៈែលងមានភាពលំេអៀងេទរកអ�កែដលអចបង់ៃថ�េសវព្យោបាលេទៀតេហីយ 

■ គុណភាពៃនេសវែថទសំខុភាពៈ េនេពលសមាជិកមានចំនួនកន់ែតេ្រចីន គេ្រមាងអចព្រងឹងឥទ�ិពលរបស់ខ�ួនក�ុងករ
ប�� ទិញនូវេសវសុខភិបាលែដល្របកបេដយគុណភាពស្រមាប់សមាជិកខ�ួន។ េលីសពីេនះេទៀត សមាជិកែដលបង់ភាគទន
េដយខ�ួនឯងែតងែតមានករទមទរខ�ស់ ដូេច�ះពួកេគអចេលីកេឡីងអំពីកររពឹំងទុកេលីេសវែដលពួកេគបានទិញ។ 

ករពិចរណាស្រមាប់ករតក់ែតង 

គេ្រមាងសមាហរណកម�គាពំរសុខភាពសង�មផ�ល់ករឧបត�ម�ធនទងំ្រស�ងដល់អត�្របេយាជន៍ស្រមាប់ជួយជន្រកី្រក ដូចេនក�ុងគេ្រមាង
មូលនិធិសមធម៌។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី គេ្រមាងបានជួយឲ្យ្រក�ម្រគ�សរែដលចូលរមួេដយស�័្រគចិត�អចទទួលបាននូវអត�្របេយាជន៍ ដូចគា�
ទងំអស់។ ជាក់លក់ជាងេនះេទេទៀត គេ្រមាងសមាហរណកម�គាពំរសុខភាពសង�មៈ 

■ ផ�ល់ដល់សមាជិកទងំអស់នូវកតឬេសៀវេភសមា� ល់សមាជិកដូចៗគា�  ែដលេសៀវេភេនះ្រត�វបានេ្របី្របាស់ជាយន�ករសមា� ល់
អត�ស�� ណរមួមួយស្រមាប់ករចូលេទេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាព 

■ ផ្សព�ផ្សោយ និង េលីកកំពស់ករយល់ដឹង េដីម្បីជំរុញឲ្យមានករេ្របី្របាស់េសវសធារណៈឲ្យបាន្រតឹម្រត�វេដយ្របជាពលរដ�ែដល
មានេសចក�ី្រត�វករបំផុត ជាពិេសសេនក�ុងអំឡុងេពលផ្សព�ផ្សោយគេ្រមាងនិងចុះេឈ� ះសមាជិកថ�ី 

■ ស្រមបស្រម�លឲ្យមានករចូលរមួពីសហគមន៍េដយែស�ងរកករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីសំណាកៃន្រក�ម្របជាពលរដ�ែដលមកទទួល
យកេសវែថទសុំខភាពរមួទងំករជ្រម�ញឲ្យមានករចូលរមួពីសំណាក់អជា� ធរមូលដ� ន (្រក�ម្របឹក្សោឃុំសង� ត់ និង ្របធានភូមិ) 
និងវស័ិយសសនា (វត�អរម វហិរអីុស� ម និង ្រពះវហិេយ៉សូ៊ជាេដីម) េនក�ុងកម�វធីិផ្សព�ផ្សោយគេ្រមាង ករចុះេឈ� ះសមាជិក
ស�័្រគចិត� និងក�ុងយន�ករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់អំពីេសវសុខភិបាល 

■ សមាជិកទងំអស់នឹងទទួលបាននូវក�� ប់អត�្របេយាជន៍ជាសរវន�ដូចគា� េលីកែលងែតករជួយឧបត�ម�បែន�មដល់្របជាពលរដ�្រកី្រក 
ដូចជា ករឧបត�ម�ៃថ�េធ�ីដំេណីរ ករឧបត�ម�ៃថ�អហរ ដូចែដលបានេធ�ីរយៈកលកន�ងមកេដយគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ក៏េដយ 

គេ្រមាងសមាហរណកម�គាពំរសុខភាពសង�មគឺយន�ករជួយគាពំរពីសង�មែដល្របមូលផ�ុ ំករជួយដល់្រក�ម្រគ�សរ្រកី្រក និង្រក�ម្រគ�សរ
ងយរងេ្រគាះ។ ករចូលរមួភាគទនជាមុនៃន្របជាពលរដ�ក�ុងចំនួនែដលអចៃលលកបាន គឺមិនអចទប់ទល់នឹងករចំណាយទងំ្រស�ង
ស្រមាប់ក�� ប់អត�្របេយាជន៍បានេទ។ ដូេច�ះករអនុវត�ន៍េគាលគំនិតៃនពណិជ�កម�ធានារ៉ប់រងសុខភាពេដីម្បីកំណត់អំពី្របសិទ�ភាពៃនករ
ចំណាយនិងនិរន�រភាពៃនយន�ករគាពំរសុខភាពសង�មគឺជាករយល់ខុស ពិេសសេដយេហតុថា េគាលបំណងយន�ករេនះគឺេដីម្បីជ្រម�ញ
ករចូលេទេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាពែដលមានករឧបត�ម�ធន បានទន់េពលនិងគា� នករបារម�ពីចំណាយ។ េគាលគំនិតៃនយន�ករ
សន�ិសុខសង�ម គឺករបេង�ីននូវសមធម៌ តមរយៈករែបងែចកេឡីងវញិនូវធនធានសធារណៈេទដេលី្រក�ម្រគ�សរ្របជាពលរដ� ែដលមាន
ហនិភ័យនិងេសចក�ី្រត�វករេសវែថទសុំខភាពខ�ស់ ែដល្រក�ម្របជាពលរដ�ទងំេនះ្រត�វបាន្រក�មហុ៊នធានារ៉ប់រងឯកជន មិនទទួលធានាឬ
ក៏អចទទួលក�ុងតៃម�ធានាខ�ស់េដយែផ�កេលីហនិភ័យសុខភាពរបស់ពួកេគ។ ករ្របមូលផ�ុ ំ្របជាពលរដ�ែដលមានហនិភ័យសុខភាពខ�ស់



 

4 

ឲ្យស�ិតេ្រកមករ្រគបដណ� ប់របស់្របព័ន�គាពំរសុខភាពសង�ម គឺ្រសបជាមួយនិងរដ�ធម�នុ��កម�ុជាស�ីពីសិទ�ិក�ុងករទទួលបានេសវែថទំ
សុខភាពស្រមាប់្រគប់្របជាពលរដ�ទងំអស់ និងជាយន�ករដ៏ខ� ងំមួយេដីម្បីជួយ្របព័ន�សុខភិបាលេធ�ីដំេណីរេឆា� ះេទរកករ្រគបដណ� ប់
សុខភាពជាសកល។ 

ភស�តុងពីករអនុវត�ន៍គេ្រមាងសកល្បង 

បទពិេសធន៍ពីគេ្រមាងសមាហរណកម�គាពំរសុខភាពសង�មែដលបានអនុវត�េនក�ុង្រស�ក្របតិបត�ិមួយចំនួនដូចជា កំពត កំពង់ធំ អង�រជំុ
និង ថ�ពួក បានផ�ល់នូវសក� នុពលៃនករេធ�ីសមាហរណកម�គេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មេនះតមវធីិស�ស�ៈ 

■ ករេកីនេឡីងនូវអ្រតេ្របី្របាស់េសវទងំអ�ក្រកនិងអ�កបង់ភាគទនចូលរមួេដយស�័្រគចិត� េលីសពីអ្រតជាមធ្យមរបស់ថា� ក់ជាតិ   
និង្របជាជនក�ុងតំបន់េគាលេដែដលមិនបានចូលរមួក�ុងគេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មេនះ 

■ អ្រតេ្របី្របាស់េសវេកីនេឡីង បានឆ�ុះប�� ងំឲ្យេឃីញនូវករយល់េឃីញជាវជិ�មានបែន�មេទៀត អំពីគុណភាពៃនករផ�ល់េសវ។ 
គេ្រមាងេនេខត�កំពត និងេខត�កំពង់ធំ បានេធ�ីករស�ង់មតិអតិថិជនជាេទៀងទត់ េហីយលទ�ផលបានបង� ញឲ្យេឃីញថាក្រមិតេកីន
េឡីងៃនភាពេពញចិត�និងកររពឹំងទុកៃនេសវកម�។ 

■ ព័ត៌មានទទួលពី្រគ�សរ្រកី្រកបង� ញថាមានករថយចុះករេរសីេអីងពីអ�កផ�ល់េសវែដលេនះប�� ក់ថាមានករេកីនេឡីងនូវសមធម៌ 

■ េនក�ុង្រស�ក្របតិបត�ិថ�ពួកករចំណាយក�ុងករ្រគប់្រគង និងករចំណាយផា� ល់ស្រមាប់េសវ្រត�វបានឧបត�ម�ធន។ គេ្រមាងបាន្រគប
ដណ� ប់មួយភាគបីៃន្របជាជនទូទងំ្រស�ក្របតិបត�ិែដលក�ុងេនាះ ជាង 5០% ជាសមាជិកែដលបង់ភាគទនចូលេដយស�័្រគចិត�។ 
ករចំណាយរបស់គេ្រមាងេនះគឺ 1.6 ដុល� រក�ុងមា� ក់ក�ុងមួយឆា�  ំ

■ គេ្រមាងេនក�ុង ្រស�ក្របតិបត�ិ កំពតនិងកំពង់ធំ មានករចូលរមួពីវត�អរម វហិរអីុស� មនិងវហិរ្រគឹស�ក�ុងករេកៀរគរធនធាន និង 
្រត�តពិនិត្យេមីលេលីករែចកចយ មូលនិធិស្រមាប់អត�្របេយាជន៍សង�មបែន�មស្រមាប់្របជាពលរដ�្រកី្រក (ដូចជាករឧបត�ម�ៃថ�េធ�ី
ដំេណីរនិងៃថ�អហរ) បានជំរុញឲ្យមានករចូលរមួកន់ែតខ� ងំពីសហគមន៌។ ករចូលរមួគា�  រវងវស័ិយសសនាជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោ
ឃុសំង� ត់និង្របធានភូមិក៏បានជួយព្រងឹងដល់សកម�ភាពផ្សព�ផ្សោយេសវបង� រជម�ឺនិងេលីកកំពស់គេ្រមាង។ 

■ ក�ុងឆា�  ំ2013 ករចំណាយបែន�មស្រមាប់្រគបដណ� ប់ដល់សមាជិកបង់ភាគខ�ួនឯងេន្រស�ក្របតិបត�ិកំពង់ធំគឺ ០.52 ដុល� រក�ុងមា� ក់ 
ក�ុងមួយឆា�  ំេហីយ 22% ៃនចំណាយគឺ្រត�វបានេ្របី្របាស់ថវកិពីករចូលរមួភាគទន។ ដូេច�ះករប��ូ លសមាជិកស�័្រគចិត�បែន�មេទ
ក�ុងគេ្រមាងែដលមាន្រសប់គឺត្រម�វឲ្យមានករឧបត�ម�ធនែតក�ុងក្រមិត 0.41 ដុល� ក�ុងមា� ក់ក�ុងមួយឆា� ។ំ េនះគឺជាតួេលខែដលសម
្រសបមួយ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងចំណាយស្រមាប់ជួយដល់ជន្រកី្រកែដលមានតៃម� 1.07 ដុល� រ ក�ុងមា� ក់ក�ុងមួយឆា� ។ំ រូបភាពទី១ 
ខងេ្រកមបង� ញពីរចនាសម�័ន�ៃនករចំណាយនិងចំណូលរបស់គេ្រមាងេនក�ុង្រស�ក្របតិបត�ិកំពង់ធំនិងករឧបត�ម�ធនស្រមាប់ករ
ចូលរមួក�ុងគេ្រមាងេដយស�័្រគចិត�។ 
 

រ ូបភា ពទ ី 1: ក រច ំណា យ និងក រឧបត �ម �ធនស ្រមា ប់ផ �ល ់ក រ្រគបដណ� ប ់ដល ់ស មា ជិកែដល ចុះេឈ� ះេដ យ ស �័្រគច ិត �ៃនគេ្រមា ង
ស មា ហ រណ កម�គា ពំ រស ុខភា ពស ង�ម  ក �ុង្រស �ក្របត ិបត �ិក ំពង ់ធ ំ ក �ុងឆា�  ំ2013 (ជា ដុល� រក �ុងមា� ក ់ក �ុងម ួយ ឆា�  ំន ិងជា ភា គរយ ) 
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េសចក�សីន�ដិ� ន និង អនុសសន ៍

េដយេយាងេលីចក�ុវស័ិយៃនេសចក�ី្រពងេគាលនេយាបាយហិរ��ប្បទនសុខភិបាល ទមទរឲ្យមានវធីិស�ស�ព្រងីកករ្រគបដណ� ប់ជា      
ជំហនៗ េដីម្បីធានាដល់ករ្រគបដណ� ប់្របជាជនក�ុងវស័ិយេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� ដូេច�ះករប��ូ លសមាជិកបង់ភាគទនេដយស�័្រគចិត�ជា
មួយគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌គួរែតជាជំហនដំបូងមួយេដីម្បីសេ្រមចបានកិច�ករេនះ។ ករប��ូ លសមាជិកបង់ភាគទនេដយស�័្រគចិត�ក�ុង
គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌តមរយៈគេ្រមាងសមាហរណកម�គាពំរសុខភាពសង�ម គឺជាយុទ�ស�ស�សម្រសបមួយេដីម្បពី្រងីកករ្រគបដណ� ប់
ៃនគេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មដល់្រគ�សរ្រកី្រកនិង្រគ�សរែដលងយរងេ្រគាះ ក�ុងករចូលេទេ្របី្របាស់េសវសុខភាពសធារណៈ។ ករ
សន្សសំំៃចែផ�កេសដ�កិច�ៃនគេ្រមាងតមរយៈករព្រងីកករ្រគបដណ� ប់្របជាពលរដ�គួរែត្រត�វបានដឹង េដយសរែតចំណាយមធ្យមស្រមាប់
សមាជិកមូលនិធិសមធម៌មា� ក់ៗ បានេកីនេឡីងជាលំដប់ ែដលវជាកត� គ្រមាមដល់និរន�ភាពហរិ��វត�ុរបស់គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌។  

អ�កេធ�ីេគាលនេយាបាយហរិ��ប្បទនសុខភិបាលកម�ុជាគួរែតពិចរណាថា“គេ្រមាងសមាហរណកម�គាពំរសុខភាពសង�ម” ជាយុទ�ស�ស� 
ស្រមាប់ព្រងីកករ្រគបដណ� ប់ៃន្របព័ន�គាពំរសុខភាពសង�ម។ ដូចគា� នឹងករអភិវឌ្ឍន៍េគាលនេយាបាយថ�ីណាមួយ ជាករចំបាច់ណាស់
ែដលេគ្រត�វគិតគូរពីភាពសក�ិសមៃនយុទ�ស�ស�បេង�ីនករ្រគបដណ� ប់ជាលំដប់លំេដយ ក�ុងេគាលបំណងចុងេ្រកយ គឺដំេណីរឈនេឆា� ះ
េទរកករ្រគបដណ� ប់សុខភាពជាសកល និង្រត�វេផា� តអទិភាពជាចំបងេលី្រក�មែដលងយរងេ្រគាះ និង្រក�មែដលមានេសចក�ី្រត�វករខ� ងំនូវ

េសវែថទសុំខភាព។  

 

 


