In cooperation with:

ខ្លឹមសរសង្ខែបឯកសរជំនួយសមែប់រៀបចំគោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទានសុខភិបាលនៅកម្ពុជា (ឯកសរទី៦)
ឯកសរគោលនយោបាយសង្ខែបនែះមានគោលបំណងគំទែ
ទាក់ទងទៅនឹងហិរញ្ញប្បទានសុខភិបាល

និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់កុម
ែ អ្នកសមែចចិតលើ
្ត បញ្ហាគន្លឹះមួយចំនួនដែល

និងការគំពារសុខភាពសង្គម។

ឯកសរទាំងនែះមិនមានលក្ខណៈជាឯកសរវិទ្យាសសែ្ត

នោះទែ ប៉ុនែជា
្ត ឯកសរសង្ខែបនូវភស្តុតាង និងគោលគំនិតបច្ចែកទែសនានាដែលកែុមអ្នកសមែចចិតអា
្ត ចពិចារណាយកមកពិភាក្សា។
សែចក្តីសង្ខែបនែះមានជាភាស�្មែរ និងភាសអង់គែស
្ល ។

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន�េកម្ពុជាៈ �ើ�ើងអាចធ្វើមិនដឹងមិនឮ
ដេយមិនដេះសេយបញ្ហេ�េះបានឬទេ?
�រគន្លឹះ
 ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន ជាជំងឺមហារីកដែលជួបបែទះញឹកញាប់
បំផុតទីពីរក្នុងចំណោមស្តែីនៅទូទាំងពិភពលោក
មហារីក

កម្ពុជា។

និងជាជំងឺ

ដែលធ្ងន់ធរបំ
្ង ផុតក្នុងចំណោមស្តែីនៅក្នុងបែទែស

 មានការបា៉ាន់បែមាណថា មានស្តែីចំនួន ១០.០០០នាក់ ដែល
កំពុងរស់នៅជាមួយជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន នៅបែទែសកម្ពុជា

បច្ចុប្បន្ន។ ហើយជារៀងរល់ឆ្នាំ មានស្តែីបែមាណជា ១.៥០០
នាក់

ដែលនឹងវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

បែមាណ ៨០០នាក់ នឹងស្លាប់ដោយសរជំងឺនែះ។

 ជារៀងរល់ឆ្នាំ

ហើយស្តែី

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានសមា្លាប់ស្តែីស្ទើរតែ

ពាក់កណា្តាល នែចំនួនមរណភាពដែលទាក់ទងនឹងមាតុភាព

 ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបង្កឡើងជាចម្បងដោយមែរោគ�្មាះ

Human papilloma Virus (HPV) - ដែលចម្លងតាមការ
រួមភែទ។

 មានកិចអន្ដ
្ច រគមន៍បង្ការ និងព្យាបាលដែលមានបែសិទភា
្ធ ព
តម្លែ និងមានលទ្ធភាពចំណាយបានសមែប់បែទែសកម្ពុជា។

 ទោះយ៉ាងណាក្តី បែសិទភា
្ធ ពតម្លែអាសែ័យលើគុណភាព និង
បែសិទផលនែ
្ធ
កិចអន្ត
្ច រគមន៍:
• បច្ចុប្បន្ន

ការព្យាបាលនៅមន្ទីរពែទ្យបង្អែកជាតិគឺ

មាន

បែសិទផលនែ
្ធ
តម្លែ ប៉ុនែនៅ
្ត មានចំណ៉ាចជាចែើនដែលតែូវ
�ែលម្អ។

• យុទ្ធសសែ្ត "រកឃើញ និង ព្យាបាល" ដែលរួមបញ្ចូល
គ្នារវងការសែវជែវរកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនរៀងរល់បីឆ្នាំ

ម្តង នៅលើស្តែីទាំងអស់ចនោ្លាះពី អាយុ ៣០ឆ្នាំ ទៅ

៤៩ឆ្នាំ និងការព្យាបាលដោយគែីយ៉ូ (cryotherapy) គឺជា
អន្តរគមន៍

ដែលមានបែសិទផលនែ
្ធ
តម្លែ

ដរបណា

ការចំណាយសមែប់ការសែវជែវរកជំងឺមហារីមាត់ស្បូន
អាចតែូវបានរក្សាឱ្យនៅតិចជាង ៥ ដុលរអា
្លា មែរិក។

• កម្មវិធីផ្តល់ថា្នាំបង្ការនឹងមានផលប៉ះពាល់លើអតែនែជំងឺ

មហារីកមាត់ស្បូនបនា្ទាប់ពី ២៥ឆ្នាំកែយមក ហើយនឹង
មានបែសិទផលនែ
្ធ
តម្លែ

ពែលវែងតែូវបានពិចារណា។

 ដើម្បីឱ្យថា្នាំបង្ការមានបែសិទភា
្ធ ព

បែសិនបើទស្សនៈវិស័យរយៈ
ស្តែីតែូវការថា្នាំបង្ការបែឆំង

ទល់នឹងមែរោគ HPV ឱ្យបានមុនពែលរួមភែទលើកដំបូង។

 បែទែសកម្ពុជា គួរចាប់ផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធីសែវជែវរកជំងឺមហា
រីកមាត់ស្បូន និងការព្យាបាលឱ្យបានឆប់តាមដែលអាចធ្វើទៅ
បាន

ដោយមានការបំពែញបន្ថែមពីកម្មវិធីផ្តល់ថាំប
្នា ង្ការទល់

នឹងមែរោគ

HPV

និងដោយមានការគំទែពីដែគូអភិវឌ្ឍន៍

វិស័យសុខភិបាលរបស់ខួន
្ល ។ នែះជាអន្តរគមន៍ទូលំទូលយ

ដែលនឹងតែូវចំណាយបែមាណ ៤លនដុលរអា
្លា មែរិកក្នុងមួយ

ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនឹងអាចបញ្ចៀសមរណភាពបែមាណ ៧៥០ ក្នង
ុ មួយ
ឆ្នាំ នៅតែម
ឹ ឆ្នាំ២០៣០។

 ការបែតិបត្តិតាមការសែវជែវរកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

និង

ការព្យាបាល អាចតែូវបានលើកកម្ពស់តាមរយៈផ្តល់ជំនួយដល់
បុគល
្គ ឬ ជាយុទ្ធសសែ្ត សំរប់ផលបែយោជន៍បុគល
្គ ដូចជា
ការបែើប័ណសុ
� ខភាព (vouchers)។

1

សេចក្តីផ្តើម -

នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចបង្ការបានដែរ។

ជំងឺមិនឆ្លង៖ អាទិភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជា

កាត់បន្ថយករណីជាច្រើន និងមរណភាព ដោយការរួមបញ្ចូលការ

ដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ កម្មវិធីបង្ការបានរូមចំណែកដល់ការ

ជំងឺមិនឆ្លង (NCD) កំពុងកើនឡើងទាំងនៅលើពិភពលោកនិង
នៅកម្ពុជា ដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំង លើសង្គម

និងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល។ ជំងឺមិនឆ្លងធ្វើឱ្យស្ថានភាពក្រីក្រកាន់តែ

ធ្ងនធ
់ រ្ង ទៅៗ និងបង្កន
ើ ការចំណាយយ៉ាងច្រន
ើ លើសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ម្ពជា
ុ ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រមាណថា

ជំងឺមិនឆ្លងដែល

ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំនួនបួន(ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង ជំងឺមហារីក ជំងឺ
ផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃ និងជំងឺទឹកនោមផ្អែម) បង្ករអោយមានមរណភាព
ប្រហែលជា៥០%នៃមរណភាពទាំងអស់នៅកម្ពុជា ហើយតួលេខ
នេះត្រវូ បានព្យាករណ៏ថានឹងកើនឡើងបន្ថម
ែ ទៀតដែលជាលទ្ធផល

នៃការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅនិងបរិស្ថាន។ ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមិន
ឆ្លងតម្រូវឱ្យមានអន្ដរាគមន៍ចម្រុះ

នៅក្នុងប្រទេស

ដែលរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្ត

បង្ការ និងការព្យាបាល។ ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអាស្រ័យនឹងជំងឺ

ដែលជាការខិតខំដ៏ស្មុគស្មាញ និងទាមទារប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមួយ
ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អ។

ឯកសារនេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅ នៃបន្ទុកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

នៅប្រទេសកម្ពុជា និងសនិទានភាពសម្រាប់សកម្មភាពបង្ការនិង
ការព្យាបាលទល់នឹងជំងឺនេះ ដោយអំណះអំណាងថា សកម្មភាព

បែបនេះអាចមានប្រសទ
ិ ផ
្ធ លតម្លៃ និងអាចធ្វបា
ើ នទាំងបច្ចក
េ ទេស
និងហិរញ្ញវត្ថុ។

សនិទានភាព - ហេតុអ្វីទើបត្រូវដោះស្រាយបញ្ហា

បង្ការបឋម (ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ) និងការបង្ការមធ្យម (ការស្រាវជ្រាវ

រក និងការយកចេញភ្លាមៗនៃដុំដំបៅក្នុងដំណាក់កាលមុនពេល
វិវត្តទៅជាជំងឺមហារីក)។

យុទ្ធសាស្រ្តបែបនេះអាចបង្ការបាន

រហូតដល់ ៨០% នៃជំងឺមហារីកស្បូន។

ប្រហល
ែ ជា៣% នៃសព
្ត្រី ញ
េ វ័យទាំងអស់នៅកម្ពជា
ុ អាចមានដំបៅ

មាត់ស្បូនក្នុងដំណាក់កាលមុនវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីក - របួសតូច
នៅមាត់ស្បូន

ដែលអាចវិវត្តឈានទៅរកមហារីក

បើមិនបាន

ព្យាបាល។ នេះតំណាងឱ្យស្ត្រី ១៦៥.០០០ ដែលស្មើនឹង ១%
នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់។

ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនេះ

មានស្ត្រី

១៥០០នាក់នឹងវិវត្តទៅរកជំងឺមហារីក ហើយ ៨០០នាក់នឹងស្លាប់
ជារៀងរាល់ឆំ្នា បើសន
្ថា ភាពនាពេលបច្ចប
ុ ្បន្នមន
ិ ត្រវូ បានបញ្ចៀស

ដែលធ្វើឱ្យជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺមហារីកធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុង
ចំណោមស្ត្រីកម្ពុជា។

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះធ្វើឱ្យក្លាយជា

ជាលំដាប់នៅកម្ពុជា

ប៉ុន្តែនៅតែទទួលខុសត្រូវលើមរណភាព

បញ្ហាជាតិ នៅកម្រិតដូចគ្នានឹងមរណភាពមាតា ដែលកំពុងថយចុះ
មាតា១.៧០០នាក់ រៀងរាល់ឆ្នាំ។

ការវិភាគ - ដោះស្រាយជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនតាម
វិធីមានប្រសិទ្ធផលនៃតម្លៃ

អន្តរាគមន៍ដែលអាចធ្វើបាន

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន ឬ cervix uteri carcinoma (CUC) គឺជា

ជាតិសម្រាប់ការប្រយុទ្ធនិងបង្ការជំងឺមិនឆ្លង។ ការបង្ការបឋមតាម

ដុំមហារីកដ៏សាហាវ

ដែលត្រូវបានបង្កឡើងស្ទើរទាំងអស់ដោយ

ការឆ្លងជាប់ជាបន្តនៃវីរុស Human papilloma virus (HPV) - ជា

ជំងឺកាមរោគ។ ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាប្រភេទជំងឺមហារីក ដែល

ជាជំងឺមួយដែលត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព

សម្រាប់ការធ្វើសកម្មភាពរួចទៅហើយ នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
រយៈការផ្តល់ថ្នាំបង្ការទល់នឹងមេរោគ
ប្រសិទ្ធភាពបំផុត

HPV

ជាវិធីដែលមាន

ដើម្បីបញ្ចៀសជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ប៉ុន្តែ

ការចំណាយនៃការផ្តលថ
់ ប
ំ ្នា ង្ការគួរត្រវូ បានប្រៀបធៀបនឹងយុទសា
្ធ ស្រ្ត

ជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេទព
ី រី ក្នង
ុ ចំណោមស្តទ
ី្រ ទា
ូ ង
ំ ពិភពលោក

ជំនួសឬបន្ថែមផ្សេងទៀត។ ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការអាចមានប្រសិទ្ធផល

ដែលបង្ករដោយជំងឺនេះក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលទាប

លើកដំបូង។

ដែលបង្កអោយមានមរណភាពច្រើនជាង ៨៥% នៃមរណភាព

និង

មធ្យម។ ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនធ្វើឱ្យមានការចំណាយសង្គម និង
សេដ្ឋកិច្ចដ៏សម្បើម ដែលរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ ករណី

ភាគច្រន
ើ ត្រវូ បានធ្វរោ
ើ គវិនច
ិ យ
័្ឆ រកឃើញលើសនៅ
ី្រ្ត អាយុបហ
្រ ល
ែ

៥០ឆ្នាំ។ ទោះបីជាមានអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ខ្ពស់ក្តីក៏ករណីភាគច្រើន
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បំផុត តែក្នុងករណីដែលស្ត្រីបានទទួលថ្នាំបង្ការ មុនពេលរួមភេទ
ដូច្នេះយុទ្ធសាស្រ្តបង្ការបន្ថែម

ដូចជាការពិនិត្យ

ស្រាវជ្រាវរកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន និងការព្យាបាលភ្លាមៗ គឺមាន

សារៈសំខាន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅ
ក្នុងរយៈពេលមធ្យម។

ការវិភាគបេសិទ្ធិផលនេតម្លេ

មានវិធព
ី ន
ិ ត
ិ ្យសែវជែវរកចំនន
ួ បីដល
ែ តែវូ បានបញ្ជាក់ពប
ី សិ
ែ ទផល:
្ធ
• ការពិនិត្យដោយបែើអាសុីតអាសែទីក (VIA) - ជាការពិនិត្យ

មើលផ្នែកខងកែមនែស្បូន និងមាត់ស្បូនដោយបែើអាសុីត
អាសែទីក ដើម្បីកំណត់រកមើលដំបៅ។
ដែលមានគៀស�សិកាមាត់ស្បូន។

នៅក្នុងនោះមានវត្តមាននែវីរុស HPV តែូវបានបញ្ជាក់ដោយ
ការធ្វើ�ែស្តរកកូដនែហ្សែនរបស់ វីរុស HPV។

ដំបៅសង្ស័យក្នុងដំណាក់កាលមុនពែល
ដោយបែើការព្យាបាលដោយគែីយ៉ូ

(cryotherapy) ដែលជាអន្តរគមន៍សមញ្ញ។ ក្នុងការព្យាបាល
ដោយគែីយ៉ូ សរជាតិគីមីដែលតែជាក់ខំង
្លា តែូវបានបែើ ដើម្បីបង្កក
សមា្លាប់ ហើយបនា្ទាប់មក យកចែញដំបៅដែលសង្ស័យ។

ឬបណ��ំនែ

កិចអន្ត
្ច រគមន៍រួមគ្នា។ វិធីនែះអាចតែូវបានបង្ហាញតាមរយៈការបែៀបធៀប

ការចំណាយលើ កិចអន្ត
្ច រគមន៏ជាមួយនឹងចំនន
ួ មរណៈដែលតែវូ បានបញ្ជៀស
បនា្ទាប់មកកិចអន្ត
្ច រគមន៏

ទាង
ំ នោះតែវូ បានគែយកមកបែៀបធៀបលើបសិ
ែ ទផលនែ
្ធ
តម្លដោ
ែ យផ្អក
ែ លើ

អាទិភាពដោយអ្នកធ្វគោ
ើ លនយោបាយ។ ដើម្បវ
ី យតម្លថា
ែ �ើកច
ិ អន្ត
្ច រគមន៏
មួយណាមានលក្ខណៈបែសិទិផ
្ធ លតម្លែជាង

គឺតមែូវឱ្យមានការកំណត់

សមល្មមដែលនឹងគួរអោយអាជា�ធរសធារណៈយកមកវិនយោ
ិ
គ។ ការកំណត់
ដែលគែបែើជាទូទៅ

គឺជាមធ្យមភាគនែផលិតផលជាតិសរុបក្នុងសែុកក្នុង

បែជាពលរដ្ឋមា្នាក់ ដែលជាតម្លប
ែ ជា
ែ ពលរដ្ឋមា្នាក់ៗក្នង
ុ បែទែសបន្ថម
ែ បែចាឆ
ំ ។
ំ្នា

កិចអន្ត
្ច រគមន៍តវូែ បានពិចារណាថាមានបែសិទផលតម្ល
្ធ
ដ
ែ របណាការចំណាយ
លើការស�ែ្គ�ះជីវិត

ដែលអាចអោយរស់បានមួយឆ្នាំ

ជីវិតនោះនឹងអាចរួមចំណែក
របស់បទែ
ែ សមួយ។
កែមសីលធម៌

គឺតិចជាងអ្វីដែល

បែកបដោយសកា្តោនុពលទៅសែដកិ
្ឋ ចជា
្ច តិ

ការវយតម្លែបែបនែះធ្វើឱ្យលែចឡើងនូវការបារម�ពី

និងសង្គមពីភាពសមសែបរបស់វប៉ន
ុ ម
ែ្ត ន
ិ អាចចៀសវងបាន

ដោយសរតមែវូ ការនែការសមែចចិតបែ
្ត កបដោយហែតផ
ុ លលើការបែង�ែក
បែភពធនធាន។

អវត្ដមាននែការបង្ការ ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចវិវត្ត និងតមែូវឱ្យ

មានការព្យាបាលសមែប់ជង
ំ ម
ឺ ហារីករលដាល ដូចជាការព្យាបាល
ដោយកាំរស្មី ការព្យាបាលដោយសរធាតុគីមី និងជាញឹកញាប់

ដោយវះកាត់យកស្បូនចែញ។ បច្ចុប្បន្ន មានតែមន្ទីរពែទ្យបង្អែក
ដែលផ្តល់អន្ដរគមន៍កមែិត

អត្ថបែយោជន៍មួយទៀតនែការវិភាគបែសិទ្ធិផលតម្លែគឺការវយតម្លែលើការ
សន្មតអំពីតម្លែ និងការចំណាយជាមធ្យមក្នុងមួយករណី ដែលអាចអោយ
កំណត់គោលដៅបែសិទិ្ធភាពតាមរយៈការកំណត់នូវការចំណាយមួយឯកតា
ក្នុងមួយឆ្នាំនែជីវិត

ដែលតែូវបានជួយស�ែ្គ�ះក្នុងកិចអន្ត
្ច រគមន៍នីមួយៗ។

នែះមានន័យថា ការសិក្សាបែបនែះអាចជួយកំណត់ការចំណាយខ្ពស់បំផុត
ដែលបែព័ន្ធសុខភិបាលមូយអាចទទួលយកបានមុននឹងកិច្ចអន្តរគមន៍អស់
នូវបែសិទផលតម្ល
្ធ
ែ។

បេសិទ្ធផលនេតម្លេ

ការផ្តល់អាទិភាព

ការកំណត់�េល�េការចំ�យ

និង

ផែនការយុទ្ធសស្ដែជាតិសមែប់ការបែយុទ្ធ និងបង្ការជំងឺមិនឆ្លង
បានកំណត់អន្តរគមន៍អាទិភាព

ដើម្បដោ
ី ះសែយជំងម
ឺ ហារីក

មាត់ស្បូន។ អនុសសន៍ទាំងនែះផ្អែកលើភស្តុតាងអន្តរជាតិ។ ជា
អកុសល យុទ្ធសសែ្តនែះពុំមានការបែមាណនូវការសិក្សាអំពីតម្លែ
និងខ្វះទិនន័
្ន យជាក់លក់ដើម្បីគំទែដល់ការអនុវត្ដន៍។ ភស្តុតាង
អំពីការសិក្សាអំពីតម្លែ

ដើម្បីវយតម្លែបែសិទផលនែ
្ធ
ការចំណាយ

ចំនួនឆ្នាំនែជីវិតដែលបានស�ែ្គ�ះដោយកិចអន្ត
្ច រគមន៏ ដែលមានចំនន
ួ ខ្ពស់

អាចបញ្ចូលដោយផ្ទាល់តាមយុទស
្ធ សែ្ត "ពិនិត្យរក និងព្យាបាល"

ខ្ពស់បែបនែះ។

ការវស់វែងដែលគែបើជា
ែ ទូទៅ

ចំនច
ុ គោលបែកបដោយលក្ខណៈច�ស់លស់មយ
ួ
- គុណតម្លម
ែ យ
ួ ដែលជា

ការពិនិត្យដោយបែើអាសុីតអាសែទីកមានអត្ថបែយោជន៍ ដោយវ

ជាតិតែមួយគត់កុង
្ន រជធានីភំព
្ន ែញ

ការចំណាយទៅនឹងបែសិទិផ
្ធ លតែលប់មកវិញ។

ឬចំនួនឆ្នាំនែជីវិតដែលអាចរស់បន្តទៀតបាន។

• ការធ្វើ�ែសឌី
្ត អិន�ែ (DNA) នែវីរុស HPV - �ែសឈា
្ត
មដែល

វិវត្តទៅរកជំងឺមហារីក

លើការបែៀបធៀបរវង

គឺដើម្បីវស់វែងអំពីតម្លែនែការចំណាយលើកិចអន្ត
្ច រគមន៏មួយ

• បា៉ាប់ស្មៀរ (Pap-smear) - ការពិនិត្យមីកែូទស្សន៍នែកញ្ចក់

នូវការដកចែញភា្លាមៗ

ការ�ែើសរីស និងការបញ្ចូលនូវកិចអន្ត
្ច រគមន៍សុខភាពសធារណៈគួរផ្អែក

និងការសិក្សាលក្ខណៈជាគំរូ

ដែលនឹង

ដោះសែយព័តមា
៌ នគមា្លាត តែវូ បានបង្ហាញយ៉ាងខ្លនៅ
ី ទីនះែ ១។ ការ

សិក្សានែះ វយតម្លព
ែ ប
ី សិ
ែ ទផលនែ
្ធ
តម្លន
ែ កា
ែ រព្យាបាលជំងម
ឺ ហារីក
រតត�ត អភិកម
ែ "ពិនិត្យរកនិងព្យាបាល" និងការផ្តល់ថាំប
្នា ង្ការ
វីរុស

HPV

"សែណារីយ៉ូ"។

នៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាក្នុងសំណ៉ាំសន្មត�ថា

វបង្ហាញផងដែរអំពីការបែមាណនូវតមែូវការ

ថវិកាសមែប់ការអនុវត្ដន៍ទូទាំងបែទែសនូវសែណារីយ៉ូដែលមាន
បែសិទផលនែ
្ធ
តម្លែបំផុត។

កថាខណ្ឌបនា្ទាប់បង្ហាញពីតួលែខបែសិទ្ធផលតម្លែនែសែណារីយ៉ូ
អន្តរគមន៍ឯករជ្យនិងរួមបញ្ចូលគ្នា។

លទ្ធផលនែការសិក្សាតែូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសរកំពុងអភិវឌ្ឍ�្មាះថា
"ការបែមាណតម្លែនែជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅកម្ពុជា៖
ការវិភាគលើផលប៉ះពាល់ថវិកា
និងបែសិទិភា
្ធ ពតម្លែ" ដោយ Flessa និង Dietz មាននៅគែហទំព័រ៖ http://giz-cambodia.com/wordpress/wp-content/uploads/Working-Paper-Costing-CervixUteri-Carcinoma.pdf
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ការព្យាបាលជំងឺមហារីកដែលរាតត្បាត

ដោយសន្មត់ថាស្ត្រី ៥០% ប្រតិបត្តិតាមការពិនិត្យស្រាវជ្រាវរក និង

ការវាស់វែងប្រសិទ្ធផលនៃការព្យាបាល ដែលគ្រាន់តែអាចពន្យារ

តែការពិនិត្យស្រាវជ្រាវដែលធ្វើរាល់ ៥ ឆ្នាំម្តង សម្រាប់ស្ត្រីទាំង

អាយុជវី ិតរំពង
ឹ ទុកដូចក្នង
ុ ករណីជង
ំ ម
ឺ ហារីកនេះ គឺជាការលំបាក។
ទោះយ៉ាងណាក្តី

អត្រារស់រានត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយតម្លៃ

ប្រសិទ្ធផលនៃការព្យាបាលជំងឺមហារីក។

ទាំងនេះវាស់វែងនូវ

ចំនួនភាគរយនៃអ្នកជំងឺដែលនៅរស់បានប្រាំឆ្នាំ

បន្ទាប់ពីការធ្វើ

រោគវិនិច្ឆ័យ/ការព្យាករណ៍វាសនាអ្នកជំងឺ - ដែលជាធម្មតា ៩០%

សម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន តែតិចជាង
១០% សម្រាប់ដំណាក់កាលវិវត្តន៏លឿនទៅមុខ។

បច្ចុប្បន្នការព្យាបាលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក
ជាតិមានតម្លៃប្រហែល
មួយឆ្នាំ។

៨០០ដុល្លារអាមេរិកក្នុងអ្នកជំងឺម្នាក់ក្នុង

ការចំណាយទាបនេះដោយសារបច្ចេកវិទ្យាដែលមាន

៧៥% ប្រតិបត្តិតាមការព្យាបាលគ្រីយ៉ូ។ ការសិក្សាបង្ហាញថា សូម្បី

អស់អាយុពី ៣០ឆ្នាំ ទៅ ៦០ឆ្នាំ នៅតែមានប្រសិទ្ធផលនៃតម្លៃ
ហើយចំនួនជាអតិបរមានៃមរណភាពអាចនឹងត្រូវបានបញ្ចៀស។

ការសិក្សានេះ បានផ្តល់អនុសាសន៍ជាបឋមស្នើឱ្យមានការពិនិត្យ
ស្រាវជ្រាវរកតែលើស្ត្រីអាយុពី ៣០ ទៅ ៤៩ឆ្នាំ ដើម្បីកម្រិតតម្រូវ
ការថវិកានៃកម្មវិធីជាតិ។

ការកម្រិតបែបនេះនឹងកាត់បន្ថយការ

ចំណាយនៃកម្មវិធីឱ្យ នៅតិចជាង ៨០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅឆ្នាំ២០២៥ និងមានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់នៃតម្លៃ បើ

សិនការចំណាយក្នុងមួយឯកតាជាមធ្យមសម្រាប់ការពិនិត្យដោយ
ប្រើអាស៊ដ
ី អាសេទក
ី អាចត្រវូ បានរក្សាអោយតិចជាង
អាមេរក
ិ ។

៥

ដុលរ្លា

ស្រាប់ និងតម្លៃកំលាំងពលកម្មទាបនៅកម្ពុជា។ ទោះយ៉ាងណាក្តី

ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ

១៩០០ដុល្លារអាមេរិកក្នុងអ្នកជំងឺម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅតែត្រូវបាន

ប្រសិទ្ធផលនៃការផ្តល់ថ្នាំបង្ការវីរុស HPV ត្រូវបានធានាប្រសិនបើ

នៃអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

បានមុនការប៉ះពាល់ជាដំបូងជាមួយវីរុស HPV - ជាការប្រសើរ នៅ

ការព្យាបាលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ដែលមានតម្លៃរហូតដល់

គេពិចារណាថាមានប្រសិទ្ធផលនៃតម្លៃ ក្នុងករណីដែល ២៥%

ការវិនយោ
ិ
គលើការព្យាបាល ដែលមានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព មានផលប៉ះពាល់
ផងដែរលើការសន្សំការរស់រានរយៈពេលមធ្យម

និងរយៈពេល

វែង។ ពិធីសារព្យាបាលមួយដែលនឹងពន្យារការរស់រានជីវិតរបស់
អ្នកជំងឺ ២ ឆ្នាំទៅ៤ ឆ្នាំ អាចមានតម្លៃរហូតដល់ ៣.៣ លាន

ដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ២០២៥ និងនៅតែមានប្រសិទ្ធផលនៃតម្លៃ។

ភាពស៊ាំពេញលេញ (ចាក់ពេញលេញគ្រប់ដូស) អាចសម្រេច
ពេលក្មេងស្រីមានអាយុពី ៩ ទៅ ១៣ឆ្នាំ។ ដោយពិចារណាពី

ពេលវេលារវាងអាយុ ដែលមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទដំបូង និងការ

ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន មានន័យថាយុទ្ធនាការផ្តល់
ថ្នាំបង្ការនឹងសម្រេចបានផលត្រលប់មកវិញ ជាអតិបរមានៅរយៈ
៤០ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីការធ្វើវិនិយោគ។

ដូចគ្នាដែរការប្រតិបត្តិ

តាមអនុ សា សន៍ នៃ កា រផ្ត ល់ ថ្នាំ ប ង្កា រ មិ ន ទំ ន ងជាពេ ញ លេ ញ ទេ

តាមការប្រៀបធៀប ការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាច

សម្រាប់ថ្នាំបង្ការ ដែលផ្តោតលើក្មេងជំទង់នៅតាមមូលដ្ឋាន ដោយ

ការចំណាយដោយផ្ទាល់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបាន

នៅមានកម្រិត - ភាពស៊ាំពេញលេញអាចសម្រេចបានតែ ៦៣%

ព្យាបាលអ្នកជំងឺលើសពី ១០% ជាសះស្បើយនឹងអាចកាត់បន្ថយ
ជាងពាក់កណ្តាល។

ការពិនិត្យរកនិងព្យាបាល
សកម្ម ភា ពដែ ល នាំ ឱ្យមានការចំ ណា យនាំ មុ ខ ជាក់ ស្តែ ង នៅក្នុ ង

ការស្ម័គ្រចិត្ត។ ថ្នាំបង្ការវីរុស HPV ជាការអភិវឌ្ឍថ្មីដែលប្រសិទ្ធផល
នៃស្ត្រីដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការ ៣ ដូស ហើយភាពស៊ាំមួយជីវិតពុំ
ទាន់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅឡើយ។ ថ្នាំបង្ការ វីរុស HPV មានតម្លៃ

២២,៥០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុង ១ ដូស និងមានតែនៅគ្លីនិកឯកជន
ប៉ុណ្ណោះក្នុងតម្លៃប្រហែល ៥០ ដុល្លារអាមេរិក។

កិច្ចអន្តរាគមន៍នេះ គឺភាពញឹកញាប់នៃការពិនិត្យស្រាវជ្រាវ ដែល

ដោយពិចារណានូវឧបសគ្គខាងលើ

មានន័យថាជាអត្រាដែលស្តីត
្រ ូវ្រ បានពិនិត្យស្រាវជ្រាវតាមពិធីសារ

ប្រសទ
ិ ផ
្ធ លនៃតម្លៃប្រសន
ិ បើទស្សនវិសយ
័ រយៈពេលវែង(១០០ឆ្នា)
ំ

បានយកចេញតាមរយៈការព្យាបាលគ្រីយ៉ូ។

អាចផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតម្លៃតិចតួចប្រមាណ ២ លានដុល្លារអាមេរិក

បានស្នើទៅស្ត្រី និងអត្រានៃការប្រតិបត្តិតាមឱវាទរបស់ស្ត្រីដែល
ពិនិត្យដោយប្រើអាស៊ីដអាសេទីក ហើយជាលិកាដែលសង្ស័យត្រូវ

4

ការសិក្សាសន្និដ្ឋានថា

យុទ្ធនាការផ្តលថ
់ ប
ំ្នា ង្ការវីរស
ុ
HPV ទូទាង
ំ ប្រទស
េ នឹងនៅតែមាន

ត្រវូ បានយកមកពិចារណា។ យុទនា
្ធ ការផ្តលថ
់ ប
ំ្នា ង្ការវីរស
ុ HPV មួយ

និងអាចឡើងដល់ ៣ លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៥។

ក្នុងរយៈពេលមធ្យម ការចំណាយនៃការផ្តល់ថ្នាំបង្ការពេញលេញ

នៃការសិក្សាទេ

ឡើងប្រសិទ្ធផលនៃតម្លៃ។

ហានិភ័យ ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ និងការកាត់ស្បែកលឹង្គ

(គ្រប់ដូស)គួរត្រូវបានពិចារណាកាត់បន្ថយ

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរ

នេះអាចសម្រេចបានតែនៅក្នុង

ក្របខ័ណ្ឌនៃចលនាសកល ពីព្រោះមានតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូច

ដែលផលិតថ្នាំបង្ការ HPV នៅទូទាំងពិភពលោក។ បទពិសោធន៍
នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបផ្សេងទៀត

បាន

បង្ហាញថា យុទនា
្ធ ការនេះអាចត្រវូ បានផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ដោយមានការគាំទ្រ
ពីដៃគូ ដូចជា សម្ព័ន្ធពិភពលោក (GAVI) ។ ប៉ុន្តែ សូម្បីបណ្តា
ប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ភាគច្រើន
បង្ការវីរុស HPV ដែរ។

ក៏នៅខ្វះកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំ

ប្រាស្រ័យទាក់ទងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថសម្រាប់ការកាត់បន្ថយ
បុរស (បើសមស្របតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់)។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
លទ្ធផលនៃការសិក្សាប្រមាណតម្លត
ៃ វូ្រ បានសង្ខប
េ នៅក្នង
ុ ឯកសារ

នេះ

បានបញ្ជាក់ពីភាពសមស្របនៃកិច្ចអន្តរាគមន៍

ដែលបាន

កំណត់នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិប្រយុទ្ធ និងបង្ការជំងឺមិន
ឆ្លង។ ការសិក្សាបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ នៃកម្មវិធី

កិច្ចអន្តរាគមន៍រួមបញ្ចូលគ្នា
មានតម្រូវការចាំបាច់នូវកម្មវិធី

តែគួរយ៉ាងហោចណាស់កំណត់គោលដៅការ

គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

មួយដើម្បីដោះស្រាយជំងម
ឺ ហារីកមាត់ស្បូន។ ផ្នក
ែ ខាងលើបង្ហាញ

ថា សមាសភាគនិមួយៗនៃកម្មវិធីមានប្រសិទ្ធផលនៃតម្លៃតាមវិធី
រៀងខ្លួន។ ប៉ុន្តែ ការសិក្សាបានបង្ហាញថាការរួមបញ្ចូលអាចនឹង
សម្រេចបានពីកម្មវធ
ិ ថ
ី ក
្នា ជា
់ តិដល
ែ មានលក្ខណៈទូលទ
ំ លា
ូ យ ដែល
នឹងរួមបញ្ចូលគ្នានូវការបង្ការបែបវិមជ្ឈការតាមរយៈ

"ការពិនិត្យ

ស្រាវជ្រាវរកនិងការព្យាបាល" និងការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ជាមួយនឹងការ
ព្យាបាលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅថ្នាក់ជាតិ។ ការពិនិត្យស្រាវជ្រាវ
រកដោយប្រើអាស៊ីដអាសេទីកទំនងជារកឃើញនូវដំណាក់កាល

វិវត្តន៏លឿនទៅមុខនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន ហើយបើរកឃើញមិន

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាព

សាធារណៈ។ ទោះយ៉ាងណាក្តី ការអនុវត្តកម្មវិធីបែបនេះនឹងតម្រូវ
ឱ្យមានការវិនិយោគមូលធនជាដំបូង ទាំងផ្នែកនយោបាយ និង
ភ័ស្តុភារ។

ការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃកម្មវិធីដែល

មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ
ទេ។

ជាភ័ព្វសំណាង

សិក្សានេះ

មិនទាន់ត្រូវបានពិចារណានៅឡើយ

ជម្រើសដែលត្រូវបានពិចារណាក្នុងការ

ភាគច្រើនអាចអនុវត្តបានដោយប្រព័ន្ធសុខាភិបាល

សាធារណៈ។ ពិនិត្យដោយប្រើអាស៊ីដអាសេទីក និងការព្យាបាល
គ្រីយ៉ូ

ត្រូវការការវិនិយោគកម្រិតទាប

ជំនាញបច្ចេកទេសនិងសំភារៈ។

សម្រាប់ទាំងការអភិវឌ្ឍ

ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ

កម្ពុជាបាន

អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំ
បង្ការជំងឺដែលអាចយកទោះប្រើប្រាស់សម្រាប់យុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំ

ព្យាបាលគឺមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៏។

បង្ការវីរុស HPV ។

ការសិក្សាបានផ្តល់ជាយោបល់ថា កម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈទូលំ

ការពិចារណាចម្បងមួយទៀតនៃអក
្ន បង្កត
ើ គោលនយោបាយគួរតែ

ទូលាយទូទាំងប្រទេស ដែលរួមបញ្ចូលរាល់អន្ដរាគមន៍ទាំងអស់គួរ

បង្កន
ើ ឡើងជាបន្តនវូ តម្លក
ៃ ង
្នុ រយៈពេលវែងដោយ សារការមិនបាន

ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ គឺប្រហែល ០,២៦ដុល្លារអាមេរិកក្នុង

មានស្រាប់នឹងអាចចំណាយខ្ពស់ពីព្រោះករណីកើនឡើងជាមួយ

ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ការចំណាយក្នុងចំនួនតិចជាង
ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។
នៃតម្លៃដោយសារ
មរណភាព

៤លាន

កម្មវិធីបែបនេះនឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធផល

ឥទ្ធិពលនៃការរួមបញ្ចូលក្នុងការកាត់បន្ថយ

និងចំនួនឆ្នាំនៃជីវិតដែលអាចរស់បន្ត

បើទស្សន

ដោះស្រាយជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន។ ការដោះស្រាយករណីដែល
នឹងកំណើនចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ។

ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិង

សង្គមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមានទំហំធំ បើសិនកម្មវិធីកិច្ចអន្តរាគមន៍
មិនត្រវូ បានផ្តច
ួ ផ្តម
ើ អោយបានឆាប់រហ័សទេនោះ។ បច្ចប
ុ ្បន្នករណី

វិស័យសម្រាប់រយៈពេលមធ្យម ២០ឆ្នាំ ត្រូវបានពិចារណា។

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលមិនត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានចំនួន

ជាបន្ថែមទៅលើកិច្ចអន្ដរាគមន៍រួមបញ្ចូល

គេធរោ
ើ្វ គវិនច
ិ យ
័្ឆ និងស្រាវជ្រាវរកនៅក្នង
ុ ជុដ
ំ ប
ំ ង
ូ នៃកម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ នឹង

ការអប់រំសុខភាពបន្ត

ពូជសមស្របអាចទប់ស្កាត់បន្ថែមទៀត នូវការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ
កាមរោគដូចជាវីរុស HPV ។ យុទ្ធសាស្រ្តផ្តល់ព័ត៌មាន ការអប់រំ

និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង មិនត្រូវបានប្រមាណតម្លៃជាផ្នែកមួយ

លើសពី ១០.០០០នាក់។ ក្នុងចំណោមចំនួនទាំងនេះនឹងត្រូវបាន
ផ្តល់លទ្ធផលនូវការកើនឡើងយ៉ាងរហ័សពីដំបូងនូវការចំណាយ
លើការព្យាបាលនិងដាក់សម្ពាធលើសមត្ថភាពព្យាបាលដែលមាន
ស្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ន។
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ដូច្នែះ

ការ�ែតមែូវយុទ្ធសសែ្តជាបន្តនឹងតែូវការចាំបាច់កុង
្ន ការ

ដោះសែយជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនពិសែសតែូវមានកិច្ចអន្តរគមន៍
បង្កើតតមែូវការបន្ថែម

ដើម្បីធានាដល់ការសែូបយកសែវថ្មី។

កិច្ចអន្តរគមន៍សែដៀងគ្នាដែលបានបង្ហាញអំពី�គជ័យនៅក្នុង

បែទែសដែលមានចំណល
ូ ទាបដ�ែទៀតរួមមាន កម្មវិធប
ី ណ
័ សុ
� ខភាព
រួមជាមួយនឹងការកសងសមត្ថភាពនែអកផ្ត
្ន ល់សែវសុខភាព និង

មែរៀនបទពិសោធន៏ដល
ែ ទទួលបានតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធន
ី ះែ
នឹ ង ផ្ត ល់ នូ វ ភស្តុ តា ងបែ កបដោ យគុ ណ តម្លែ ស្តី អំ ពី កា រចំ ណា យ

របស់យុទស
្ធ សែ្តខងលើនែះ ក៏ដូចជាយុទ្ធសសែ្តមួយដែលមាន
បែសិទភា
្ធ ពបំផុតដើម្បីឱ្យបានទៅដល់សែី្ត និងដោះសែយបញ្ហា
សុខភាពសធារណៈចម្បង។

ការធ្វទ
ើ ផ
ី ្សារសង្គមនៅថា្នាក់មល
ូ ដា្ឋាន។ បច្ចប
ុ ្បន្ន កែសួងសុខភិបាល

កម្ពជា
ុ កំពង
ុ អនុវត្តកម្មវិធស
ី ដៀងគ្នា
ែ
សមែប់សវ
ែ សុខភាពបន្តពូជ
ដែលគំទែដោយកិចសហបែ
្ច
តិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍។

ការទទួលស្គាល់៖ សែចក្តីសង្ខែបនែះផ្អែកលើការសែវជែវដោយ

វែជបណ្ឌ
្ជ
ត
ិ ជា ម៉ង
ែ ទៀង ។ កំណច
ែ ង
ុ កែយនែះតែវូ បាន�ែសមែល
�

Greifswald

វែជបណ្ឌ
្ជ
ិត Bart Jacobs នែអង្គការ GIZ ។ សែចក្តីសង្ខែប

សសែ្តាចារ្យវែជបណ្ឌ
្ជ
ិត Steffen Flessa ពីសកលវិទ្យាល័យ
ជាមួយការផ្តល់មូលនិធិពីកសួ
ែ ងសហបែតិបត្តិការ

សែដកិ
្ឋ ចនិ
្ច ងអភិវឌ្ឍន៍ របស់សហព័នអា
្ធ ឡឺម៉ង់ (BMZ) តាមរយៈ
គ�ែងការពារសុខភាពសង្គម ដែលអនុវត្តដោយ Deutsche
Gesellschaft
GmbH

(GIZ)

für
។

Internationale

Zusammenarbeit

ព�ែងដំបូងតែូវបានរៀបចំដោយបណ្ឌិត

Dominik Dietz។ យោបល់លើសែចក្តី�ែងតែូវបានផ្តល់ដោយ

�ះពុមផ្សា
្ព យដោយ

Deutsche Gesellschaft für

និងពិនិត្យដោយលោក Adelio Fernandes Antunes និង
នែះតែូវបានតែ�តពិនិត្យជាទូទៅដោយលោក Adelio Fernandes
Antunes។

ការ�ែសមែ�លជាទូទៅនូវការបក�ែជាភាសរ�្មែរ

ដោយវែជបណ្ឌ
្ជ
ិត ជា ម៉ែងទៀង និងបែក់ សុគនា�រី។ ជំនួយ
បច្ចែកទែសសមែប់ការ�ះពុម�ផ្សាយឯកសរសង្ខែបនែះដោយ
បែក់ សុគនា�រី ។

សហបែត្តិបត្តិការជាមួយ

សកលវិទ្យាល័យ Greifswald

តាងនាមដោយ

កែសួងសហបែតិបត្តិការសែដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registered ofﬁces Bonn and Eschborn, Germany
ការិយល័យ�ះពុមផ្សា
្ព យ
ទីកែុង Bonn and Eschbon បែទែសអាល្លឺម៉ង់
៥៣១១៣ ទីកុង
ែ Bonn បែទែសអាល្លឺម៉ង់
ទូរស័ពៈ្ទ +៤៩ ២២៨ ៤៤ ៦០-០

អ្នកនិពន្ធ

ទូរស័ពៈ្ទ +៤៩ ២២៨ ៤៤ ៦០-១៧ ៦៦
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
៦៥៧៦៩ Eschoborn បែទែសអាល្លឺម៉ង់
ទូរស័ពៈ្ទ +៤៩ ៦១ ៩៦ ៧៩-០

ទូរស័ពៈ្ទ +៤៩ ៦១ ៩៦ ៧៩-១១ ១៥
អុី�៉ែលៈ info@giz.de

សន់សញ

�ែសំរួលដោយ

Bart Jacobs Adelio Fernandes Antunes

�ែសំរូលភាស�្មែរ

ជា ម៉ែងទៀង

អ្នករចនាគ�ែងប្លង់

Invent Cambodia

�ះពុម្ព

�ែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ បែទែសកម្ពុជា

គំរោងគំពារសុខភាពសង្គម

ការិយល័យស្ថិតនៅក្នុងអាគររបស់វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសធារណៈ
បែអប់សំបុតលែ
ែ ខ ១២៣៨ ទីកុង
ែ ភ្នំពែញ បែទែសកម្ពុជា
ទូរស័ពៈ្ទ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៤៧៦
ទូរស័ពៈ្ទ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៩៧៦

អុី�៉ែលៈ giz-kambodscha@giz.de
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វែជបណ្ឌ
្ជ
ិត Steffen Flessa

បណ្ឌិត Dominik Dietz

បក�ែដោយ

គែហទំព័រៈ www.giz.de
ការិយល័យនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា

សធារណៈ រដ្ឋសហព័នអា
្ធ ល្លឺម៉ង់ ( BMZ)

និង John Paul

បែក់ សុគនា�រី

