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In cooperation with:

ខ្ល ឹមសា រសង្ខ ៃបឯកសា រជំនួយសមៃ  ប់អភិវឌ្ឍ ន៍គោ លនយោ បា យហិរញ្ញ ប្ប ទា នសុខា ភិបា លនៅ កម្ព ុជា  (ឯកសា រទី៥)

ឯកសា រគោ លនយោ បា យសង្ខ ៃបនៃះមា នគោ លបំណងគា ំ�ៃ  និងផ្ត ល់ព័ត៌មា នដល់កៃ ុមអ្ន កស�ៃ  ចចិត្ត លើបញ្ហា  គន្ល ឹះមួយចំនួន
ដៃលទា ក់ទងទៅ នឹងហិរញ្ញ ប្ប ទា នសុខា ភិបា ល និងកា រគា ំពា រសុខភា ពសង្គ ម។ ឯកសា រទា ំងនៃះមិនមា នលក្ខ ណៈជា ឯកសា រវិទ្យា  សា សៃ ្ត 
នោ ះទៃ ប៉ុន្ត ៃជា ឯកសា រសង្ខ ៃបនូវភស្ត ុតា ង   និងគោ លគំនិតបច្ច ៃកទៃសនា នា ដៃលកៃ ុមអ្ន កស�ៃ  ចចិត្ត អា ចពិចា រណា យកមកពិភា ក្សា  ។ 

ឯកសា រគោ លនយោ បា យសង្ខ ៃបនៃះមា នជា ភា សា ខ្ម ៃរនិងភា សា អង់គ្ល ៃស។ 

សុខមា លភា ពផ្ល ូវចិត្ត ក� ុងចំ�េម�េ � ពលរដ� �េ ី�េ ៖
�ើមូលនិធិសមធម៌ជួយកា ពា រ�េ � ពលរដ� �េ ី�េ ពីភា ព
តា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត និងកា រលំបា ក� ងហិរ�� វត� ុដេរឬ�េ?

សា រគន្ល ឹះ

• ភា ពតា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត ដៃលបណា្តា  លមកពីកា រចំណា យលើកា រ
ថៃទា ំសុខភា ព គឺកើតមា នឡើងជា ទូទៅ សូម្ប ីតៃក្ន ុងចំណោ ម
បៃ ជា ពលរដ្ឋ ដៃលទទួលផលពីមូលនិធិសមធម៌។

• ភា ពតា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត បណា្តា  លមកពីកា រចំណា យលើសុខភា ព គឺ
ពា ក់ព័ន្ធ យ៉ា ងខា្លា  ំងជា មួយសុខមា លភា ពផ្ល ូវចិត្ត មិនល្អ ។

• ទោ ះបីជា អ្ន កទទួលផលពីមូលនិធិសមធម៌ដៃលទទួលបា នកា រ
ថៃទា សុំខភា ពដោ យឥតបង់ថ្ល ៃ នៅ មូលដ្ឋា  នសុខភា ពសា ធា រណៈ
ក៏ពួកគៃភា គចៃ ើននៅ តៃ�្វ ៃងរកកា រថៃទា ំពីសៃវា ឯកជនដៃល
ធ្វ ើអោ យមា នកា រចំណា យបៃ  ក់មិនចា ំបា ច់ចៃ ើនគួរអោ យគត់
សំគា ល់នូវសៃវា ដៃលមិនមា នគុណភា ពច�  ស់លា ស់។ ហៃតុនៃះ
មា នសមា មា តៃ  នៃគៃ ួសា រកៃ ីកៃ គួរអោ យគត់សំគា ល់នៅ តៃ
ចំណា យចៃ ើនជា ងចំណូលបៃ ចា ខំៃលើកា រថៃទា ំសុខភា ព។

• កម្ច កី្ន ងុចំណោ មគៃ សួា រកៃ កីៃ គឺរើករា លដ លរួមទា ងំកម្ច សីមៃ  ប់
កា រថៃទា ំសុខភា ព ហើយកា រជំពា ក់បំណុលផ្ស ៃងៗគឺជា ប់ពា ក់
ព័ន្ធ នឹងភា ពតា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត     សុខមា លភា ពផ្ល ូវចិត្ត មិនល្អ  ដៃល
បណា្តា  លអោ យប៉ះពា ល់ជា អវិជ្ជ មា នដល់សា្ថា  នភា ពសុខភា ព
ផ្ល ូវកា យ។

• យន្ត កា រសមៃ  ប់ដោ ះសៃ  យបំណុល គឺបញ� ប់កូនពីសា លា 
រៀនដៃលនា ំអោ យប៉ះពា ល់ដល់កា រអភិវឌ្ឍ ធនធា នមនុស្ស ។

• ដើម្ប ីទទួលបា ន� គជ័យ មូនិធិសមធម៌គួរតៃអប់រ�និងបង្ក ើន
កា រយល់ដឹងដល់អ្ន កទទួលផលស្ត ីអំពីសិទ្ធ ិដៃលទទួលបា នពី
កា រគា ំពា ររបស់គមៃ  ងមូនិធិសមធម៌ ហៃតុផលដៃលពា ក់ព័ន្ធ   
ផលវិបា កផ្ន ៃកហិរញ្ញ វត្ថ ចំុបងៗនៃកា រ�្វ ៃងរកសៃវា ថៃទា សុំខភា ព
ពីអ្ន កផ្ត ល់សៃវា ឯកជន ដៃលរួមមា នដូចជា កា រ�្វ ៃងរកកម្ច ី
ដើម្ប ី�ៃ �ៃ ង់កា រចំណា យលើសុខភា ព និងវិបា កផ្ស ៃងៗដៃល
ប៉ះពា ល់ដល់ជីវភា ពរស់នៅ និងសុខភា ពជា ដើម។
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សេចក្តផី្តើម  -  សខុភាពផ្លវូចតិ្តទាកទ់ងទេនងឹ 
ការជំពាក់បំណុលដេយសារការចំណាយលើ
សុខភាព

ភយន្តរាយនៃការចំណាយ និងការជំពាក់បំណុលដោយសារតមៃូវ 
ការលើការថៃទំាសុខភាព គឺជាបញ្ហាបៃឈមដ៍គួរអោយគត់សំគាល់ 
សំរាប់កៃុមគៃួសារនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។ មូលនិធិសមធម៌ និង 
យុទ្ធសាសៃ្តផ្សៃងៗដូចជា គមៃងសមាហរណកម្មគាំពារសុខភាព 
សង្គម១ តៃូវបានបង្កើតឡើងដើម្ីបផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាន
ការថៃទាំសុខភាពនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ សំរាប ់
គៃួសារកៃីកៃ និងគៃួសារដៃលងាយរងគៃះ និងដើម្បីការពារការ 
លំបាកផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុដៃលទាក់ទងនិងការថៃទាំសុខភាព។ ប៉ុន្តៃ 
គមៃងមូលនិធិសមធម៌នៅមានការបៃើបៃស់តិចតួច និងគៃួសារ 
ភាគចៃើនដៃលមានសិទ្ធទទួលបានមូលនិធិសមធម៌នៅតៃចំណាយ 
លុយហោបា៉ាវសំរាប់ការថៃទាំសុខភាព។ ភាគចៃើននៃគៃសួារ 
ទំាងនៃះ គឺបៃើវិធីកម្ចដីើម្ីបចំណាយសំរាប់ថ្លៃថៃទំាសុខភាព។ ការ 
ពឹងផ្អៃកយ៉ាងខា្លាងំទៅលើការថៃទំាសុខភាពពីសៃវាសុខាភិបាលឯកជន 
ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា គឺមានចំណៃកទទួលខុសតៃូវសំរាប់បញ្ហានៃះ 
មួយផ្នៃកផងដៃរ។

នៅពៃលមានតមៃូវការកម្ចីសមៃប់ការថៃទាំសុខភាព ជាធម្មតា 
បៃជាពលរដ្ឋកៃីកៃខ្ចីបៃក់ពីអ្នកផ្តល់កម្ចីកៃបៃព័ន្ធដៃលមានអតៃ 
ការបៃក់ខ្ពស់ខា្លាំង។ បៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកៃីកៃបំផុតបានខ្ចីបៃក ់
ដៃលមានអតៃការបៃក់បៃចាំឆ្នាំ១៧០% ជាមមធ្យមសមៃប់ការ 
ថៃទាំសុខភាព។ អតៃការបៃក់ខ្ពស់នៃះបង្ករអោយមានភាពតាន 
តឹងផ្លវូចិត្តយ៉ាងខា្លាងំសំរាប់បៃជាពលរដ្ឋ ថៃមទំាងអាចប៉ះពាល់ដល់ 
សុខភាពជារួមរបស់ពួកគៃផងដៃរ។ បំណុលគឺជាមូលហៃតុមួយ 
ដៃលពន្យល់ពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងផ្លវូចិត្ត ការបាក់ទឹកចិត្ត  
និងសា្ថានភាពសុខភាពទូទៅមិនល្អ។ អន្តរទំនាក់ទំនងរវាងការ 
ជំពាក់បំណុលដោយសារការថៃទំាសុខភាព និងសា្ថានភាពសុខភាព 
នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់តិចតួចមក 
ដល់ពៃលបច្ចុប្បន្ន។ ហៃតុនៃះឯកសារខ្លឹមសារសង្ខៃបនៃះបងា្ហាញ 
ភស្តុតាងថ្មីខ្លះៗស្តីអំពីបញ្ហានៃះពីសៃុកបៃតិបត្តិចំនួន៤ដៃលគៃប
ដណ្តប់ដោយគមៃងគាំពារសុខភាពសង្គម។
. 

ភស្តុតាង - នេពេលដេលការទទួលបាន 
ការថេទំាសុខភាពសាធារណៈដេយឥតបង់ថ្លេ 
នេមានលក្ខណៈមិនគេប់គេន់

ពីឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៤ កៃុមបៃឹក្សាបៃជាជននិងវិទ្យាសា្ថាន 
ជាតិសុខភាពសាធារណៈបានធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមគៃួសារ 
កៃីកៃ (គៃួសារដៃលកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយកម្មវិធីកំណត ់
អត្តសញ្ញាណគៃួសារកៃីកៃ) ដើម្បីវាស់វៃងការបៃើបៃស់សៃវាថៃទា ំ
សុខភាពនៅក្នុងគមៃងសមាហរណ៍កម្មគាំពារសុខភាព និង 
គមៃងមូលនិធិសមធម៌ (គមៃងមូលនិធិសមធម៌សុទ្ធ)២។ នៅ
ក្នុងឯកសារខ្លឹមសារសង្ខៃបនៃះ លទ្ធផលរួមសមៃប់គៃួសារកៃីកៃ 
ទាំងអស់តៃូវបានរាយការណ៍ថា មិនមានភាពខុសគា្នាគួរអោយកត ់
សំគាល់ រវាងកៃមុទំាងពីរស្តអំីពីភយន្តរាយនៃការចំណាយ  ការធា្លាក់ 
ចូលក្នុងភាពកៃីកៃ និងសា្ថានភាពជំពាក់បំណុល។ ជាឧទាហរណ៍  
យើងបងា្ហាញការវិភាគសា្ថានភាព និងការរកឃើញជារួមស្តីអំពីការ 
ចំណាយលើសុខភាព និងការជំពាក់បំណុល ពៃមទាំងទំនាក់ទំនង 
រវាងការចំណាយលើសុខភាព និងការជំពាក់បំណុលទៅនឹង 
សុខមាលភាពផ្លូវចិត្ត និងសុខភាពផ្លូវកាយដៃលទទួលបានពីការ 
ស្ទង់មតិពីមៃគៃួសារ។

លទ្ធផលនេការសេវជេវ

ការសិក្សាបានរកឃើញនូវការចំណាយខ្ពស់លើការថៃទាំសុខភាព  
ហើយការជំពាក់បំណុល គឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនិងសុខភាព 
ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយ។ ភយន្តរាយនៃការចំណាយលើការថៃទាំ 
សុខភាពតៃូវបាន កំណត់ថាជាការចំណាយរបស់កៃុមគៃួសារចៃើន 
ជាងបៃក់ចំណូលក្នងុមួយខៃទៅលើថ្លៃថៃទំាសុខភាពម្តងក្នងុកំឡុង 
ពៃលណាមួយក្នុងរយៈពៃលបៃំឆ្នាំមុន។ នៅក្នុងការសិក្សានៃះ  
ដើម្បីចំណាយលើថ្លៃថៃទាំសុខភាព បុគ្គល និងគៃួសារបានពឹង 
ផ្នៃកយ៉ាងខា្លាំងទៅលើកម្ចី ទោះបីថាពួកគាត់ទទួលបានការថៃទា ំ
សុខភាពសធារណៈដោយ។ ការជំពាក់បំណុលខ្ពស់ គឺ 
មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងសំពាធដ៏ធំមកលើសុខមាលភាពផ្លូវកាយ  
ផ្លូវចិត្ត និងសុខមាលភាពរបស់សមាជិកគៃួសារទាំងមូល។  

១   សូមមើល "ខ្លឹមសារសង្ខៃបឯកសារជំនួយសមៃប់អភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា (ឯកសារទី១)ស្តីអំពីការពងៃីកការគាំពាសុខភាពសង្គមនៅ
បៃទៃសកម្ពុជាៈ តើមូលនិធិសមធម៌អាចតៃួសតៃយផ្លូវទៅរកការគៃបដណ្តប់ជាសកលតាមរបៀបណា?"

២ សំណាកសមៃប់ការសិក្សានៃះ មានចំនួនបៃហៃល១៦៥០គៃួសារដៃលតៃូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាគៃួសារកៃីកៃដោយកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណគៃួសារកៃីកៃទៅលើ
សៃកុបៃតបិត្តសិខុា  ភបិាលចនំនួ៤នៅក្នងុខៃត្ត២៖ សៃកុបៃតបិត្តសិខុាភបិាលស្ទោងនងិសៃកុបៃតបិត្តសិខុាភបិាលកពំងធ់នំៅក្នងុខៃត្តកពំងធ់ ំសៃកុបៃតបិត្តសិខុាភបិាលចកំារលើ 
នៅក្នុងខៃត្តកំពង់ចាម និងសៃុកបៃតិបត្តិសុខាភិបាលមោងឬស្សីនៅក្នុងខៃត្តបាត់ដំបង។              សៃុកបៃតិបត្តិសុខាភិបាលស្ទោងនិងកំពង់ធំជាតំបន់គមៃងសមាហរណ៍កម្មគាំពារ 
សុខភាពសង្គម(ជាឧទាហរណ៍ៈ ជាតំបន់ដៃលទទួលឥទ្ធិពលពីគមៃង) និងសៃុកបៃតិបត្តិសុខាភិបាលចំការលើនិងសៃុកមោងឬស្សីគឺជាតំបន់បៃៀបធៀបដៃលមិនទទួល 
ឥទ្ធិពលពីគមៃង។
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ចំណូលបៃ ចា ំខៃជា មធ្យ មរបស់កៃ ុមគៃ ួសា រគឺមា នបៃ ហៃលជា  ៩៨ 
ដុលា្លា  រ ដៃលក្ន ុងនោ ះ ៨ ដុលា្លា  តៃ ូវបា នចំណា យលើកា រថៃទា ំ
សុខភា ព។ មា នសមា មា តៃ ខ្ព ស់(ចៃ ើនជា ង៩០%) នៃសំណា ក
បា នឆ្ល ើយថា យ៉ា ងហោ ចណា ស់ក៍ឈឺម្ត ងដៃរក្ន ងុឆ្នា  កំន្ល ងមក ហើយ
បៃ ហៃលជា មួយភា គបីដៃលឈឺញឹកញា ប់។

បៃ ហៃលជា ៦១%នៃកៃ ុមគៃ ួសា របា នពឹងផ្អ ៃកលើកម្ច ីដើម្ប ី�ៃ �ៃ ង់
ភយន្ត រា យនៃកា រចំណា យមួយដងលើកចុង�ៃ  យ៣។ ក្ន ងុចំណោ ម
កៃ ុមគៃ ួសា រដៃលបា នខ្ច ីបៃ  ក់ ៨៨%នៃកៃ ុមគៃ ួសា រទា ំងនោ ះតៃ ូវ
បា នសងកា របៃ  ក់។ ចៃ ើនជា ងពា ក់កណា្តា  លនៃកៃ ុមគៃ ួសា រ
ទា ំងនោ ះមិនមា នលទ្ធ ភា ពសងកម្ច ីក្ន ុងរយៈពៃលមួយឆ្នា  ំបា នទៃ។  

ជា ងនៃះទៅ ទៀត ចៃ ើនជា ងបីភា គបួននៃកៃ មុគៃ សួា រទា ងំនៃះកំពុង
ជា ប់បំណុលក្ន ងុកំឡុងពៃលដៃលធ្វ ើកា រស្ទ ង់មតិ។ បំណុលជា មធ្យ ម
គឺស្ទ ើរតៃ៤ដងនៃចំណូលបៃ ចា ំខៃរបស់ពួកគា ត់ (៣៦៩ដុលា្លា  )។

ជា ទូទៅ  កៃ ុមគៃ ួសា រខ្ច ីលុយពីអ្ន កផ្ត ល់កម្ច ីកៃ  បៃ ព័ន្ធ  គៃ ឹះសា្ថា  ន
ហិរញ្ញ វត្ថ ុខា្នា  តតូច មិត្ត ភ័កៃ ្ត  ិសា ច់ញា តិ និងអ្ន កជិតខា ង។ លទ្ធ ផល
នៃកា រសៃ  វ�ៃ  វបា នបងា្ហា  ញថា កា រស�ៃ  ចចិត្ត របស់កៃ ុមគៃ ួសា រស្ត ី
អំពីទីកន្ល ៃងដើម្ប ីទទួលកម្ច �ីៃ  បៃ លួគួរអោ យគត់សមា�  ល់តា មរយៈ
ថា តើពួកគៃស្ថ ិតក្ន ុងតំបន់គមៃ  ងសមា ហរណ៍កម្ម គា ំពា រសុខភា ព
សង្គ មឬក៍មិន�ៃន ហើយក៏អា សៃ ័យទៅ តា មវត្ត មា ននៃសៃវា របស់
គៃ ះឹសា្ថា  នហិរញ្ញ វត្ថ ខុា្នា  តតូចតា មតំបន់ផងដៃរ៤។ ភា គរយនៃគៃ សួា រ 
ដៃលតៃ វូបង់ កា របៃ  ក់នៅ ពៃលមា នកម្ច មិីនមា នលក្ខ ណៈខសុគា្នា  ទៃ
រវា ងតំបន់ទា ំងពីរ (តំបន់គមៃ  ងសមា ហរណ៍កម្ម គា ំពា រសុខភា ព
សង្គ មនិងតំបន់ដៃលមា នមូលនិធិសមធម៌សុទ្ធ )។ អា តៃ  កា របៃ  ក់
ខុសៗគា្នា  អា សៃ យ័ទៅ តា មបៃ ភៃទអ្ន កផ្ត ល់កម្ច  ី (សូមមើលរូបភា ព
ទី១)។ កៃ មុគៃ សួា រដៃលពឹងផ្អ ៃកលើអ្ន កផ្ត ល់កម្ច កីៃ  បៃ ព័ន្ធ ដូចជា 
មិត្ត ភ័ក្ត  ិ សា ច់ញា តិ និងអ្ន កជិតខា ងតៃ ូវតៃបង់អតៃ  កា របៃ  ក់
ចៃ ើនជា ងគៃ ឹះសា្ថា  ន ដៃលមា នលក្ខ ណៈផ្ល ូវកា រ (សូមមើលរូបភា ព
ទី២)។ គៃ ួសា រជា ចៃ ើនគួរអោ យគត់សំគា ល់បា នបង់អតៃ  កា រ
បៃ  ក់យ៉ា ងខ្ព ស់ ជា ពិសៃសនៅ ពៃលពូកគៃពឹងផ្អ ៃកទា ំងសៃ ុងទៅ 
លើអ្ន កផ្ត ល់កម្ច ីកៃ  បៃ ព័ន្ធ  មិត្ត ភ័ក្ត  ិ សា ច់ញា តិ និងអ្ន កជិតខា ង
(សូមមើលតា រា ងទី១)។
 

តា រា ងទី១៖ អតៃ  កា របៃ  ក់បៃ ចា ំខៃខ្ព ស់បំផុត ទា បបំផុត និងមធ្យ មតា មបៃ ភៃទអ្ន កផ្ត ល់កម្ច ី

បៃ ភៃទអ្ន កផ្ត ល់កម្ច ី មធ្យ មភា គ មៃដ្យា  ន អប្ប រមា អតិបរមា 

ចំណៃកនៃកៃ ុមគៃ ួសា រ
ដៃលបង់អតៃ  កា រ
បៃ  ក់១០% និង
ចៃ ើនជា ងនៃះ

អ្ន កផ្ត ល់កម្ច ីកៃ  បៃ ព័ន្ធ ៨,៩៦% ៥% ០,០០% ៦០% ៣៤%

មិត្ត ភិក្ត ័ សា ច់ញា ត្ត ិ អ្ន កជិតខា ង ៧,២៣% ៤% ០,០០% ៧០% ២៦%

គៃ ឹះសា ្ថា នហិរញ្ញ វត្ថ ុខា្នា  តតូច ៣,៩៣% ៣% ០,០៣% ៥០% ៤%

ធនា គា រ ៣,៣៩% ៣% ១,៥០% ៣០% ២%

ផ្ស ៃងៗ ២,៩២% ៣% ០,០០% ២៥% ២%

៣   សំរា ប់គោ លបំណងនៃកា រសិក្សា  នៃះ ភយន្ត រា យនៃចំណា យ តៃ វូបា នអោ យនិយមន័យថា ជា កា រចំណា យលើកា រថៃទា សុំខភា ពម្ត ងដៃលចៃ ើនជា ងចំណូលមួយខៃរបស់កៃ មុគៃ សួា រ។
៤ ភា ពខុសគា្នា  ដៃលគួរអោ យកត់សំគា ល់នូវអតៃ  កា របៃ  ក់ជា មធ្យ មតៃ ូវបា នរកឃើញរវា ងតំបន់ដៃលមា នគមៃ  ងសមា ហរណ៍កម្ម គា ំពា រសុខភា ពសង្គ ម៤.១%និងតំបន់ដៃលមា ន

តៃគមៃ  ងមូលនិធិសមធម៌ ៦.៦%។

កា រសិក្សា  នៃះក៏រកឃើញផងដៃរនូវកា រចំណា យគួរអោ យកត់
សំគា ល់លើកា រថៃទា ំសុខភា ព។ លទ្ធ ផលបា នបងា្ហា  ញថា ៖

• ៥៨% នៃកៃ ុមគៃ ួសា រឆ្ល ើយថា ធា្លា  ប់ជួបភយន្ត រា យនៃកា រ
ចំណា យលើកា រថៃទា ំសុខភា ពដោ យបា នចំណា យចៃ ើន
ជា ងចំណូលមួយខៃនៃបៃ  ក់ចំណូលគៃ សួា រក្ន ងុរយៈពៃល
បៃ  ំឆ្នា  ំមុន។

• ភយន្ត រា យនៃកា រចំណា យលើកា រថៃទា ំសុខភា ព គឺមា ន
ចំនួន២.៥ដង ខ្ព ស់ជា ងចំណូលបៃ ចា ំខៃរបស់គៃ ួសា រ
ដៃលបា នរា យកា រណ៍(២៧១ដុលា្លា  ជា មធ្យ ម)។
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រូបភាពទី១៖ បៃភពនៃកម្ចីតាមបៃភៃទនៃអ្នកផ្តល់កម្ចី

រូបភាពទី២៖អតៃការបៃក់បៃចាំខៃតាមបៃភៃទអ្នកផ្តល់កម្ចី(ជាភាគរយ)

អ្នកផ្តល់កម្ចីក
ៃបៃព័ន្ធ

អ្នកផ្តល់កម្ចីក
ៃបៃព័ន្ធ

មិត្តភ័ក្ត ិសា
ច់ញា

ត្តិ អ្នកជិតខាង

មិត្តភិក្ត័ សា
ច់ញា

ត្តិ អ្នកជិតខាង

គៃឹះសា
្ថានហិរញ

្ញវត្ថុខា្នាតតូច

គៃឹះសា
្ថានហិរញ

្ញវត្ថុខា្នាតតូច

ធនាគារ

ធនាគារ

ផ្សៃងៗ

ផ្សៃងៗ

៣
៧

,១
០

%
៨

,៩
៦

%

៧
,២

៣
%

៣
,៩

៣
%

៣
,៣

៩
%

២
,៩

២
%

២
៨

,៨
០

%

៣
៥

,៥
០

%

៧,១០% ៤,៩០%

៤៥%

៤០%

៣៥%

៣០%

២៥%

២០%

១៥%

១០%

៥%

០%

១០%
៩%
៨%
៧%
៦%
៥%
៤%
៣%
២%
១%
០%
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គៃួសារ ជាចៃើនបានបៃើបៃស់នូវយន្តការក្នុងការដោះសៃយបញ្ហា 
តាមវិធីផ្សៃងៗគា្នាដើម្បីសងបំណុល។ ៨៥,២%នៃគៃួសារដៃល 
បានសមា្ភាសឆ្លើយថា បានបន្ថៃមកំលាំងពលកម្មនៅកន្លៃងការងារ 
និង២០%បានរាយការណ៍ថាពួកគៃបញ្ជូនកូនទៅធ្វើការ។ ជាង 
នៃះទៅទៀត ចំនូនទឹកបៃក់ជំពាក់បំណុលរបស់គៃួសារក្នុងពៃល 
បច្ចុប្បន្នមានទំនាក់ទំនងនិងការបញ្ជូនកូនទៅធ្វើការ៖ ២៩,៣% 
នៃគៃួសារដៃលជំពាក់បំណុលលើសពី៤០០ដុលា្លាបញ្ជូនកូនទៅ
ធ្វើការ ចំណៃកឯគៃួសារដៃលមានបំណុលតិចជាង៤០០ដុលា្លាគ ឺ
មានតៃ១៧,៣%។ ការសិក្សាមិនបានរកឃើញទំនាក់ទំនងរវាង 
ចំនួនការបៃក់ដៃលបានបង់ និងយុទ្ធសាសៃ្តក្នុងការបៃើបៃស ់
ដើម្បីដោះបំណុលនោះទៃ។

ភាពតានតឹងដៃលបណា្តាលមកពីបំណុល និងការចំណាយលើ 
ការថៃទាំសុខភាពគឺមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងសុខមាលភាពផ្លូវចិត្ត 
នៃមៃគៃួសារ៥។ ចៃើនជាង៦៥%នៃមៃគៃួសារបានរាយការណ៍ថា
ពួកគាត់មានសុខមាលភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អឬអន់ខ្សាយ។ បៃហៃល 
ជា៨៧% នៃមៃគៃួសាររាយកាណ៍ថាមានអារម្មណ៍តានតឹងក្នុង 

អំឡុងពៃលឆ្នាំមុនដោយសារការចំណាយដ៍ចៃើនទៅលើការថៃទាំ 
សុខភាព។ ស្ទើរតៃ៧៧%នៃសំណាករាយការណ៍អំពីសុខមាលភាព 
ផ្លូវចិត្តអន់ខ្សាយ ថៃមទាំងជួបបៃទះការចំណាយខ្ពស់លើការ 
ថៃទាំសុខភាពនៅក្នុងរយៈពៃលបៃំឆ្នាំមុន ហើយបើបៃៀបធៀប 
ទៅនឹងអ្នកដៃលមានសុខមាលភាពផ្លូវចិត្តល្អគឺ៥៦%។ លទ្ធផល 
ដូចគា្នាតៃូវបានរកឃើញសមៃប់ភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ត ដោយសារតៃ 
ការជំពាក់បំណុលបណា្តាលមកពីចំណាយលើសុខភាព។ កំរិតនៃ 
ភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តក៍មានទំនាក់ទំនងគា្នាទៅនឹងសុខមាលភាព 
ផ្លវូចិត្តផងដៃរ ដៃល៤៦%នៃមៃគៃសួាររាយការណ៍ថាមានភាពតាន 
តឹងផ្លវូចិត្តខ្ពស់ដោយសារការចំណាយទៅលើសុខភាព។ ទំនាក់ទំនង 
គា្នាយ៉ាងខា្លាំងរវាងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ត ដោយសារតៃការចំណាយ 
លើសុខភាព និងបំណុលគឺដូចគា្នាទៅនឹងលំនាំហៃតុផលសង្គម 
(social causation pathway)។ នៅក្នុងលំនាំនៃះ លក្ខខ័ណ្ឌនៃ 
ភាពកៃីកៃនិងភាពតានតឹងផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុបង្កអោយសុខមាលភាព 
ផ្លវូចិត្តអន់ខ្សាយ។ ជាងនៃះទៅទៀត សុខមាលភាពផ្លវូចិត្តអន់ខ្សាយ 
នឹងធ្វើអោយចុះខ្សាយផ្នៃករាងកាយ និងផលិតភាពធា្លាក់ចុះ។

៥ មៃគៃួសារវាយតំលៃដោយខ្លួនឯងផ្ទោល់ថាសុខមាលភាពផ្លូវចិត្តនិងកមៃិតនៃការឈឺចាប់របស់ពួកគៃមានទំនាក់ទំនងនឹងតម្លៃនៃការថៃទាំសុខភាពនិងបំណុល។  ពាក្យនៃះតៃូវ
បានជៃើសរើសជាសន្ទិសន័យសមៃប់ភាសាអង់គ្លៃសនិងគោលគំនិតនៃសា្ថានភាពផ្លូវចិត្តនិងភាពតានតឹង។

រូបភាពទី៣៖សុខមាលភាពនិងសា្ថានភាពផ្លូវចិត្តក្នុងចំណោមមៃគៃួសារដៃលមិនជំពាក់បំណុលនិងមៃគៃួសារដៃលជំពាក់បំណុល

១០០%

៩០%

៨០%

៧០%

៦០%

៥០%

៤០%

៣០%

២០%

១០%

០%

០,២%
១,៦%

៤៧,៤%

មិនជំពាក់បំណុល ជំពាក់បំណុល

មិនល្អសះ

មិនល្អ

ល្អ

ល្អណាស់

មិនដឹង

៤២%

៨,៨% ១០,៥%

៥៩,៧%

២៨,៩%

០,៩%
០,០%

ជាងនៃះទៅទៀត លទ្ធផលបានបងា្ហាញថាការជំពាក់បំណុលមាន 
ទំនាក់ទំនងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លវូកាយធា្លាក់ចុះ។ ដោយពិចារណាពី 
ឥទ្ធពិលនៃការជំពាក់បំណុលទៅលើសុខភាពផ្លវូកាយអាចបណា្តាល 
មកពីភាពតានតឹងនិងសា្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយអាចតៃូវការ 

ពៃលវៃលាដើម្បីបងា្ហាញចៃញជារោគសញ្ញា បញ្ហាផ្លូវចិត្តដៃលមាន 
ការសិក្សាបានពិនិត្យមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបំណុលដៃលបាន 
កើតឡើងក្នុងពៃលអតីតកាល និងសា្ថានភាពសុខភាពផ្លូវកាយនា
ពៃលបច្ចបុ្បន្ន។       លទ្ធផលបងា្ហាញថាក្នងុចណំោមកៃមុគៃសួារដៃល 
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ធា្លា  ប់ទទួលកម្ច ីនៅ ក្ន ុងរយៈពៃល៥ឆ្នា  ំមុន ៤០%នៃសំណា កធា្លា  ក់
ខ្ល នួឈឺខា ងផ្ល វូកា យជា ញឹកញា ប់នៅ ក្ន ងុឆ្នា  មុំន តៃគៃ សួា រដៃលមិន
ធា្លា  ប់បា នទទួលកម្ច ីមា នតៃ២៥%ប៉ុណោ�  ះដៃលធា្លា  ក់ខ្ល ួនឈឺ។

លទ្ទ ផលនៃកា រសិក្សា  ស្ត ីអំពីភា ពតា នតឹងផ្ល ូវចិត្ត ដៃលបណា្តា  លមក
ពីកា រជំពា ក់បំណុលបា នរកឃើញថា  ៧៧% នៃមៃគៃ ួសា រមា ន
អា រម្ម ណ៍តា នតឹងដោ យសា រកា រជំពា ក់បំណុលក្ន ុងរយៈពៃល៥ឆ្នា  ំ
មុន ហើយបៃ ហៃលជា ៩៥%នៃមៃគៃ ួសា រមា នអា រម្ម ណ៍តា នតឹង
ដោ យសា រតៃកា រជំពា ក់បំណុលនៅ ឆ្នា  ំមុន។ ដូចបា នបងា្ហា  ញក្ន ុង
រូបទី៣ផ្ត ល់ភស្ត ុតា ងបឯមនៃទំនា ក់ទំនងរវា ងកា រជំពា ក់បំណុល
និងលទ្ធ ផលសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត មិនល្អ ។

សេចក្ត ីសន� ិ�� េននិងអនុសា សន៍

លទ្ធ ផលនៃកា រស្ទ ង់មតិបងា្ហា  ញថា  កា រចំណា យទៅ លើកា រថៃទា ំ
សុខភា ព និងកា រពឹងផ្អ ៃកលើកម្ច ីដើម្ប ី�ៃ �ៃ ង់កា រចំណា យទៅ លើ

កា រថៃទា ំសុខភា ពគឺមា នកំរិតខ្ព ស់នៅ ក្ន ុងបៃ ទៃសកម្ព ុជា ដៃលឆ្ល ុះ
បញ�  ំងថា បញ្ហា  ភយន្ត រា យនៃកា រចំណា យនិងបំណុល គឺប៉ះពា ល់
ដល់បៃ ជា ពលរដ្ឋ កៃ ីកៃ  ទោ ះបីជា ពួកគៃតៃ ូវបា នគា ំពា រដោ យ
គមៃ  ងមូលនិធិសមធម៌ក៍ដោ យ។ បៃ ជា ពលរដ្ឋ ដៃលស្ថ ិតនៅ ក្ន ុង
តំបន់នៃគមៃ  ងសមា ហរណ៍កម្ម គា ំពា រសុខភា ពសង្គ ម គឺមា ន
បៃ ភពបៃ  ក់កម្ច ីចៃ ើនដៃលមា នលក្ខ ណៈផ្ល ូវកា រដៃលមា នអតៃ  កា រ
បៃ  ក់ទា បជា ង។ អ្ន កកៃ ីកៃ បំផុតពឹងផ្អ ៃកស្ទ ើរតៃទា ំងសៃ ុងលើអ្ន ក
ផ្ត ល់កម្ច ីកៃ  បៃ ព័ន្ធ ដៃលសា្ថា  នភា ពនៃះបងា្ហា  ញអំពីតំរូវកា រដើម្ប ីធ្វ ើ
អោ យបៃ សើរឡើង នូវជំនូយខា ងផ្ន ៃកសង្គ មសមៃ  ប់កា រថៃទា ំ
សុខភា ព និងដើម្ប ីធ្វ ើនិយ័តកម្ម អោ យបា នខា្លា  ំងកា ្លា នូវកា រអោ យ
កម្ច ីមិន�ៃនជំនួញ។

នៅ ពៃលពិនិត្យ មើលសុខភា ពថា ជា សុខមា លភា ពសង្គ ម  សុខមា លភា ព
ផ្ល ូវកា យ និងសុខមា លភា ពផ្ល ូវចិត្ត របស់បុគ្គ លមា្នា  ក់ៗ គៃអា ច
អះអា ងថា មូលនិធិសមធម៌តៃមួយមុខមិនអា ចគៃ ប់�ៃ  ន់សមៃ  ប់
ដោ ះសៃ  យសា្ថា  នភា ពសុខភា ពនៃអ្ន កទទួលផលទៃ ពី�ៃ  ះកា រ
��  តសំខា ន់របស់ពួកគៃ គឺតៃទៅ លើសា្ថា  នភា ពសុខភា ពផ្ល ូវកា យ
ដូចជា  កា រព្យា  បា លជំងឺ។ លទ្ធ ផលនៃកា រសិក្សា  ផ្ត ល់អនុសា សន៍
ថា  កម្ម វិធីគា ំពា រសុខភា ពសង្គ មគួរតៃលើកឡើងផងដៃរចំ� ះអ្ន ក 
ដៃលមា នភា ពតា នតឹងផ្ល វូចិត្ត  និងកា ត់បន្ថ យបំណុលអោ យមា ន
បៃ សិទ្ធ ភិា ព ដើម្ប ីធា នា កា រកា រពា រផ្ន ៃកហិរញ្ញ វត្ថ សំុរា ប់បៃ ជា ពលរដ្ឋ 
ដៃលទទួលផល។ កា រជា ប់បំណុលតិចតួចដៃលបណា្តា  លមកពី
កា រថៃទា ំសុខភា ព អា ចនា ំអោ យមា នសា្ថា  នភា ពផ្ល ូវចិត្ត បៃ សើរឡើង 
ក៍ដូចជា សា្ថា  នភា ពសុខភា ពផ្ល វូកា យដូច្ន ៃះនឹងធ្វ ើអោ យបៃ សើរឡើង
នូវសុខមា លភា ពសៃដ្ឋ កិច្ច សង្គ មសមៃ  ប់បៃ ជា ពលរដ្ឋ កម្ព ុជា ។

តា មរយៈកា ររកឃើញពីកា រសិក្សា  នៃះ យើងបា នផ្ត ល់យោ បល់
ដូចខា ង�ៃ  ម៖

• ��  តលើយុទ្ធ សា សៃ ្ត ដៃលជមៃ ញុអ្ន កទទួលផលអោ យបៃ ើបៃ  ស់
សៃវា ថៃទា សុំខភា ពដោ យមិនបង់ថ្ល ៃដៃលពួកគៃមា នសិទ្ធ ទទួល
បា ន

• អប់រ� និងបង្ក ើនកា រយល់ដឹងស្ត ីអំពីបំណុលនិងកម្ច ី ដើម្ប ី
ធា នា នូវកា រកា រពា រផ្ន ៃកហិរញ្ញ វត្ថ ុបៃ កបដោ យបៃ សិទ្ធ ភា ព

• បង្ក ើតសៃវា ដើម្ប ីដោ ះសៃ  យសុខមា លភា ពសង្គ ម និង
សុខមា លភា ពផ្ល ូវចិត្ត បន្ថ ៃមលើសុខភា ពផ្ល ូវកា យដៃលមិនល្អ 

• គា ំ�ៃ នូវនិយ័តកម្ម ទីផ្សា  ឥណទា នអោ យបា នទូលា យ ដើម្ប ី
ធា នា អោ យបៃ ជា ពលរដ្ឋ កម្ព ជុា ទទួលបា នកម្ច តីា មរយៈបណា្តា  ញ
ដៃលតៃ វូបា នបង្ក ើតជា ផ្ល វូកា រដៃលមិនកៃងបៃ វ័ញ្ច ពីភា ពងា យ
រងគៃ  ះរបស់ពួកគៃ តា មរយៈអតៃ  កា របៃ  ក់យ៉ា ងខ្ព ស់បំផុត។

• ធ្វ ើកា រសិក្សា  ស្ត ីអំពីសា្ថា  នភា ពសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត  និងកា រថៃទា ំ
សុខភា ពដៃលពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រជំពា ក់បំណុល និងឥទ្ធ ិពល
ទៅ លើកា ររស់នៅ ក្ន ុងបៃ ទៃសកម្ព ុជា ។

• សៃ  វ�ៃ  វជា លក្ខ ណៈគុណភា ពសុីជំ�  ដើម្ប ីផ្ត ល់នូវ បរិបទ
និងអត្ថ ន័យទៅ និងនិនា្នា  កា រ ដៃលបៃ កបដោ យកា រអង្ក ៃតនូវ
សា្ថា  នភា ពសុខភា ព និងកា រថៃទា ំសុខភា ព ដៃលទា ក់ទង
និងកា រជំពា ក់បំណុល។

ពួកគៃផ្ត ល់យោ បល់ថា ៖

• ៦០%នៃមៃគៃ ួសា រដៃលជំពា ក់បំណុលបា នរា យកា រណ៍
ថា សា្ថា  នភា ពសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត របស់ពួកគៃមិនល្អ  បើបៃ ៀប
ធៀបទៅ នឹង៤២%នៃមៃគៃ សួា រដៃលមិនជំពា ក់បំណុល។

• មា នតៃ២៩%នៃមៃគៃ ួសា រ ដៃលជំពា ក់បំណុលបា ន
រា យកា រណ៍ថា សុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត របស់ពូកគៃល្អ បៃ ៀបធៀប
ទៅ និង៤៧%នៃមៃគៃ ួសា រដៃលមិនជំពា ក់បំណុល។
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កា រទទលួសា�  ល៖់   ឯកសា រខ្ល ឹមសា រសងៃ្ខ បនៃះគផឺ្អ ៃកលើកា រសកិ្សា  
សៃ  វ�ៃ  វដៃលធ្វ ើឡើងដោ យកៃ ុមបៃ ឹក្សា  បៃ ជា ជនដៃលមា នភា ព
ជា �ៃគូជា មួយ  វិទ្យា  សា្ថា  នជា តិសុខភា ពសា ធា រណៈ�ៃ  មកា រ
ឧបត្ថ ម� ថវិកា រដោ យកៃ សួងសហបៃ តិបត្ត ិកា រសៃដ្ឋ កិច្ច  និងកា រ
អភិវឌ្ឍ ន៍របស់សា ធា រណៈរដ្ឋ សហព័ន្ធ អា ល្ល ឺម៉ង់។  បៃ ធា នដឹកនា ំ
អង្ក ៃតនៃកា រសិក្សា  នៃះគឺបណ្ឌ ិត Ashish Bajracharya បណ្ឌ ិត 
Ben Bellows នៃកៃ ុមបៃ ឹក្សា  បៃ ជា ជន, និង បណ្ឌ ិត Chhorvann 
Chhea នៃវិទ្យា  សា្ថា  នជា តិសុខភា ពសា ធា រណៈ។             សៃចក្ត ី�ៃ  ង
បឋមតៃ ូវបា នរៀបរៀងដោ យ Carly Comins បណ្ឌ ិត Ashish 

Bajracharya និង បណ្ឌ ិត Ben Bellows ដោ យមា នជំនួយ
កា រសៃ  វ�ៃ  វពី Jyotirmoy Saha។   អត្ថ បទចុង�ៃ  យតៃ ូវបា ន
ពិនិត្យ ផ្ទ �ងផ្ទោ  ត់និង�ៃសមៃ ួលដោ យបណ្ឌ ិត Bart Jacobs និង 
� ក Adelio Fernandes Antunes គមៃ  ងសហបៃ តិបត្ត ិ
កា របច្ច ៃកទៃសអា ល្ល ឺម៉ង់ជីអា យហ្ស ៃត។  កា របង្ក ើតជា រួមនៃ
ឯកសា រខ្ល ឹមសា រសងៃ្ខ បនៃះគឺគៃ ប់គៃ ងដោ យ� ក Adelio 
Fernandes Antunes។ កា រ�ៃសមៃ ួលជា ទូទៅ នូវកា របក�ៃ  ជា 
ភា សា ខ្ម ៃរដោ យ � ក សា ំង �ៃ។ ជំនួយបច្ច ៃកទៃសសមៃ  ប់កា រ
� ះពុម្ព ផ្សា  យឯកសា រសង្ខ ៃបនៃះ ដោ យ បៃ  ក់ សុគនា�  រើ។

� ះពុម្ព ផ្សា  យដោ យ Deutsche Gesellschaft für

  Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

  Registered offi ces Bonn and Eschborn, Germany

  កា រិយ ល័យ� ះពុម្ព ផ្សា  យ

  ទីកៃ ុង Bonn and Eschbon បៃ ទៃសអា ល្ល ឺម៉ង់

  ៥៣១១៣ ទីកៃ ុង Bonn បៃ ទៃសអា ល្ល ឺម៉ង់
  ទូរស័ព្ទ ៈ +៤៩  ២២៨ ៤៤ ៦០-០
  ទូរស័ព្ទ ៈ +៤៩ ២២៨ ៤៤ ៦០-១៧ ៦៦ 

  Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

  ៦៥៧៦៩ Eschoborn បៃ ទៃសអា ល្ល ឺម៉ង់
  ទូរស័ព្ទ ៈ +៤៩  ៦១  ៩៦ ៧៩-០
  ទូរស័ព្ទ ៈ +៤៩ ៦១ ៩៦ ៧៩-១១ ១៥ 
  អុី�៉ៃលៈ info@giz.de

  គៃហទំព័រៈ www.giz.de

 កា រិយ ល័យនៅ ក្ន ុងបៃ ទៃសកម្ព ុជា 

  គមៃ  ងគា ំពា រសុខភា ពសង្គ ម
  កា រិយ ល័យស្ថ ិតនៅ ក្ន ុងអា គា ររបស់វិទ្យា  សា្ថា  នជា តិសុខភា ពសា ធា រណៈ
  បៃ អប់សំបុតៃ លៃខ  ១២៣៨ ទីកៃ ុងភ្ន ំពៃញ បៃ ទៃសកម្ព ុជា 
  ទូរស័ព្ទ ៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៤៧៦
  ទូរស័ព្ទ ៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៩៧៦ 
  អុី�៉ៃលៈ giz-kambodscha@giz.de

សហបៃ ត្ត ិបត្ត ិកា រជា មួយ កៃ ុមបៃ ឹក្សា  បៃ ជា ជន និង
  វិទ្យា  សា្ថា  នសុខភា ពសា ធា រណៈ 

តា ងនា មអោ យ  កៃ សួងសហបៃ ត្ត ិបត្ត ិកា រសៃដ្ឋ កិច្ច 
  និងកា រអភិវឌ្ឍ ន៍របស់សា ធា រណៈ
  រដ្ឋ សហព័ន្ធ អា ល្ល ឺម៉ង់  (BMZ)

 

អ្ន កនិពន្ធ   កៃ ុមបៃ ឹក្សា  បៃ ជា ជន
  វិទ្យា  សា្ថា  នជា តិសុខភា ពសា ធា រណៈ Carly Comins 

  បណ្ឌ ិត Ashish Bajracharya និង
  បណ្ឌ ិត Ben Bellows Jyotirmoy Saha

  

បក�ៃ  ដោ យ  បៃ  ក់ សុគនា�  រើ

�ៃសំរួលដោ យ  John Paul, Bart Jacobs និង Adelio Fernandes Antunes

  
�ៃសំរួលភា សា ខ្ម ៃរដោ យ សា ំង �ៃ

អ្ន ករចនា គមៃ  ងប្ល ង់ Invent Cambodia

� ះពុម្ព   ខៃ សី�  ឆ្នា  ំ  ២០១៥  បៃ ទៃសកម្ព ុជា 


