ខ�ឹមសរសេង�បឯកសរជំនួយស្រមាប់អភិវឌ្ឍេគាលនេយាបាយហិរ�� ប្បទនសុខភិបាលេនកម�ជា
(ឯកសរទី២)
ុ

ឯកសរសេង�បេនះមានេគាលបំណ ងគាំ្រទនិងផ�ល់ព័ត៌មានដល់្រក�មអ�កតក់ែតងេគាលនេយាបាយេដីម្បស
ី ំេរចចិត�េលីប��គន�ឹះមួយចំនួនែដលទក់ទង

នឹងហរិ ��ប្បទនសុ ខភិបាលនិងកិច�ករគាំពរសុ ខភាពសង�ម។ ឯកសរទំងេនះមិនែមនជាឯកសរវ ិទ្យោស�ស�េទ ប៉ុែន�វជាករសេង�បនូវភស�ុតងនិង

េគាលគំនិតបេច�កេទសនានាែដល្រក�មអ�កតក់ែតងេគាលនេយាបាយអចពិចរណាេលីកយកមកពិភាក្សោ។ ឯកសរេនះមានជាភាសែខ�រនិងអង់េគ�ស។

ករផា�ស់បរពី
�ូ ធានារ៉ប់រងខ�តតូចេដយស�្រ័ គចិត�េទរកករ្រគបដណ�ប់សខ
ុ ភាពជាសកលៈ

េតីកម�ុជាអចេធ�ីដំេណីរតមរេបៀបរបស់្របេទសហ�ណាបានែដរឬេទ?


េសចក�ីេផ�ម
េសចក�ីេ្រពៀងេគាលនេយាបាយហរិ ��ប្បទនសុ ខភិបាលកម�ុជា

េផា�តករយកចិត�ទុកដក់េលីករអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាងហរិ ��ប្បទនស្រមាប់

្របជាពលរដ� ្រគប់ ្រក� ម េគាលេដទំង អស់ ជាមួ យ នឹ ង េគាលបំ ណ ងចុ ង េ្រកយៃនករផា� ស់ បូ � រេទរកករ្រគបដណ� ប់ សុខភាពជាសកល។
ចំណុចគន�ឹះៃនេគាលនេយាបាយេនះគឺករកត់បន�យភាពែបកែខ�កគា�ៃនគេ្រមាងគាំពរសុ ខភាពសង�មនាេពលបច�ុប្បន�េនះ។

កិច�្របឹងែ្របងក�ុងពេ្រងៀងេគាលនេយាបាយេនះអចសិក្សោពីបទពេិ សធន៍ៃនបណា
� ្របទសកំពុងអភវិ ឌ្ឍដៃទេទៀត ជាពេិ សសបទពេិ សធន៍

ពី្របេទសហ�ណា។ ហ�ណាជា្របេទសែដលមាន្របាក់ចំណូលទបក�ុងតំបន់េ្រកមសហរ៉ ៃនទ�ីបអ្រហិ�កែដលជួប្របទះនូ វប�
� ្របឈម

្រសេដៀងគា�នឹងកម�ុជាែដរក�ុងទសវត្សមុ នេនះ។ េនក�ុង ឆា� ំ 2003 ្របេទសហ�ណាបានបេង�ីតគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិរបស់ខួ �ន។
ជាមួយគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិេនះ

្របេទសហ�ណាបាន្រចបាច់ប��ូ លគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពសហគមន៍ទង
ំ អស់េនក�ុង

្របេទសឲ្យក�យេទជាកម�វ ិធីជាតិែតមួយតមរយៈករបេង�ីតជាច្បោប់និងេធ�ីកំែណរទ្រមង់រចនាសម�ន័។
�

សរគន�ឹះ

■

ក�ុងឆា�2
ំ 000 ្របព័ន�គាព
ំ រសុ ខភាពសង�មៃន្របេទសហ�ណាមានលក�ណៈ្រសេដៀងគា�នឹងស�នភាពេនកម�ុជាបច�ុប្បន�េនះ

■

ក�ុងឆា�2
ំ 003 ្របេទសហ�ណាបានចប់េផ�ីមែកទ្រមង់្របព័ន�គាព
ំ រសុ ខភាពសង�មឈនេទរកករ្រគបដណ�ប់សុខភាពជាសកល

■

ែផ�កេលីភស�ុតងនិងបទពិេសធន៍ៃន្របេទសហ�ណា កំែណរទ្រមង់្របហក់្របែហលគា�េនះអចអនុវត�បានេនកម�ុជា ពិេសសៈ
- បេង�ីតមូលនិធិជាតិគាព
ំ រសុ ខភាពសង�មរួមមួយស្រមាប់ជួយដល់្របជាពលរដ�េធ�ីករក�ុងវ ិស័យេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� េដយ
េផ�ីមេចញពីបទពេិ សធន៍និងបណា
� ញៃនគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌

- បេង�ីនលទ�ភាពផ�ត់ផ�ង់ថវ ិកដល់វ ិស័យសុ ខភិបាលសធារណៈឲ្យបានេ្រចីនបំផុតតមរយៈករព្រងឹងចំណូលពីពន�អករផា�ល់
ដូ ចជា ករ្របមូលយកពន�េលីចំណូលរបស់សរជីវកម�នានា និងករ្របមូ លពន�មិនផា�ល់ដូចជា ពន�បែន�មេលីេសវនិងទំនិញ
- បំេពញបែន�មធនេទេលីចំណូលទូេទ តមរយៈករចូ លរួមភាគទនពីនិេយាជិតៃនវ ិស័យេសដ�កិច�កុ �ង្របព័ន�និង្របជាពលរដ�
ៃនវ ិស័យេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន�កុ �ងតៃម�មួយសមរម្យែដលអចចូ លរួមបាន ជាមួយគា�និងករផ�ត់ផ�ង់ធនពីរដ�ភិបាលតមរយៈ
ចំណូលពីពន�ប្រម�ងពេិ សស

- េធ�ីឲ្យមានសមភាពហនិភ័យហរិ ��វត�ុទូ ទង
ំ ្របេទសនិងរវងមូ លនិធិគាព
ំ រសុ ខភាពសង�មនានា

■

ចំណុចគន�ឹះៃនករេ្រជីសេរសយកន
ី
ិងអនុវត�ន៍នូវកំែណទ្រមង់ដ៏សំខន់េនះគឺករេប�ជា�ចិត�នេយាបាយៃនថា�ក់ដឹកនាំកំពូល

■

ម៉្យោងវ ិញេទៀត អ�កតក់ែតងេគាលនេយាបាយអចទទួលករគាំ្រទែផ�កនេយាបាយកន់ែតទូ លំទូលយស្រមាប់កំែណទ្រមង់
ែដលផ�ល់ផលចំេណញដល់្របេទសជាតិទង
ំ មូ ល

1

ត រ ង ទ ១
័ និងសូ ច�នាករសំ ខន់ៗៃនករចំណាយេលសុខភាពរវង្របេទសហ�ណា នាឆា� ំ 2000 និង កម�ុជានា ឆា� ំ 2012
ី : ករេ្រប�បេធៀបទិន�នយ
Cambodia

Ghana

ចំនួន្របជាជន

14,86 លន

19,53 លន

ផលិតផលសរុបក�ុង្រស�កស្រមាប់្របជាជនមា�ក់ (GDP)

1.036 ដុល�

255-400 ដុល�

19,8% (2011)

30%

អ្រតកំេ ណីនផលិតផលសរុបក�ុង្រស�កជាមធ្យម

7,3%

3-3,7%

ភាគរយៃន្របជាជនេនក�ុងវ ិស័យេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន�

73%

83%

ចំណាយទូ េទរបស់រដ�ភិបាលេលីសុខភាព គិតជាភាគរយៃនចំណា យសុ ខភាពសរុប

22%*

49%

ចំណាយទូ េទរបស់រដ�ភិបាលេលីសុខភាព គិតជាភាគរយចំណាយទូ េទរបស់រដ�ភិបាល

12%*

8,3%

ចំណាយសរុបរបស់រដ�ភិបាលេលីសុខភាព គិតជាភាគរយៃនផលិតផលសរុបក�ុង្រស�ក (GDP)

7,4%*

2,4%

ឧបទ�វេហតុៃនមហន�រ យេលីករចំណាយស្រមាប់ សុខភាព

7,1%*

1,3% (1999)

ភាគរយៃន្របជាជនែដលរស់េនេ្រកមបនា�ត់្រក្រី ក

*្របភពៈ អង�ករសុ ខភាពពិភពេលក, គណេនយ្យសុ ខភាពជាតិកម�ុជា ឆា� ំ 2012

សនិទនភាព
ស�នភាពេន្របេទសហ�ណាមុ នកំែណរទ្រមង់នាឆា� ំ 2003 គឺមានលក�ណៈ្របហក់្របែហលេទនឹងស�នភាពក�ុង្របេទសកម�ុជាបច�ុប្បន�។

ដូេច�ះបទ ពិេសធន៍្របេទសហ�ណា ផ�ល់ ជា ឱកសស្រមាប់ករពិនិត្យពិច័យ ថាេតីកម�ុជាអចេធ�ីកំែណរទ្រមង់ត មរេបៀប្របេទសេនះ បាន

ក្រមិតណា។ មុ នេពលបេង�ីត្របព័ន�ធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិ ្របេទសហ�ណាមាន្របព័ន�ហរិ ��ប្បទនសុ ខភិបាលែផ�កតមរយៈករបង់ៃថ�
េសវេដយអ�កជម�ឺ។ ្របេទសហ�ណាក៏មានករេលីកែលងៃថ�ស្រមាប់្របជាពលរដ�្រកី្រកផងែដរប៉ុែន�ករអនុវត�ន៍ែបបេនះគា�ន្របសិទ�ភាពេទ

េដយសរែតករផ�ត់ផ�ង់ថវ ិកពីរដ�ភិបាលមានភាពខ�ះខត។ ស�នភាពេនះបាននាំឲ្យមានករបេង�ីតគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពខ�តតូ ច

េដយស�័្រគចិត� េនក�ុងអំឡុងទសវត្ស 9០ ែដលគេ្រមាងទំងេនះេធ�ី្របតិបត�ិករេដយអង�ករេ្រករដ�ភិបាល ឬ េដយសហគមន៍ផា�ល់។

េនក�ុងឆា� ំ 2003 ្របេទសហ�ណាមានគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងខ�តតូ ច្របែហលជា 58 េហីយអ្រត្រគបដណ�ប់េដយគេ្រមាងក�ុង្រស�កនីមួយៗ
ែ្រប្រប�លពី 2% េទដល់ 25% ៃន្របជាជន ប៉ុែន�េបីគិតទូ ទង
ំ ្របេទស អ្រត្រគបដណ�ប់មានក្រមិតទបគឺពី 1% េទ 2% ប៉ុេណា�ះ។

េន្របេទសកម�ុជា ករបង់ៃថ�េសវ្រត�វបានដក់ឲ្យេ្របីចប់តង
ំ ពី ឆា�1ំ 996។ ករបង់ៃថ�េ្របី្របាស់េនះបានបេង�ីតជាឧបសគ�ស្រមាប់ករចូល
េទេ្របី្របាស់េសវែថទំសុខភាពេដយ្រក�ម្របជាជន្រកី្រកនិង្រក�ម្របជាជនែដលមាន្របាក់ចំណូលទប។

ករេលីកែលងៃថ�ដល់្របជាជន

្រកី្រក្រត�វបានេគអនុវត� ប៉ុែន�្រត�វបានេគបង�ញថាវគា�ន្របសិទិ�ភាពេទ។ ស�នភាពែបបេនះបាននាំឲ្យករបេង�ីតនូវគេ្រមាងគាំពរសុ ខភាព
1

សង�មនានាែដលមានភាពែបកែខ�កគា�ដូ ចជា គេ្រមាងមូ លនិធិសមធម៌ និង គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពខ�តតូ ច ។ េនក�ុងឆា� ំ 2012 មាន
0

គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពខ�តតូ ចចំនួន 18 ្រត�វបានអនុវត�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ជាមួយនឹងអ្រត្រគបដណ�ប់ែដលែ្រប្រប�លរហូ តដល់

40% ៃន្រក�ម្រគ�សរេនក�ុងតំបន់្រគបដណ�ប់របស់គេ្រមាង។ សរុបទំងអស់ គេ្រមាង្រគបដណ�ប់្របជាជនកម�ុជា្របមាណ 300.000 នាក់

ឬ ្របែហល 2% ៃនចំនួន្របជាជនទំងអស់ ចំនួនេនះវ្របហក់្របែហលនិងករ្រគបដណ�ប់របស់គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងខ�តតូ ចក�ុង ្របេទស
ហ�ណាមុ នេពល្របព័ន�ធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតរិ បស់្របេទស្រត�វបានបេង�ីតេឡង
ី ។ ម៉្យោងវ ិញេទៀត កម�ុជាមានរចនាសម�័ន�ែដលមានគុ ណ

សម្បត�្រិ បេសីរជាង្របេទសហ�ណា េដយសរែត្របេទសកម�ុជាមានគេ្រមាងមូ លនិធិសមធម៌ែដលមានករ្រគបដណ�ប់ យា៉ងទូ លំទូលយ។
េនក�ុងឆា� ំ 2012 គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌សុខភាពចំនួន 45 បានជួយគាំ្រទដល់្រគ�សរ្រកី្រកបាន 53% ពីកុ �ងតំបន់្រគប់ដណ�ប់ របស់មន�ីរ
េពទ្យបែង�ក និង 31% ពីកុ �ងតំបន់្រគបដណ�ប់របស់មណ�លសុ ខភាពេនទូ ទង
ំ ្របេទស។

្របភពៃនករចប់បដិសន�គ
ិ េ្រមាងធានារ៉ប់រងសុខភាពជាតិរបស់្របេទសហ�ណា
ករចូលេទេ្របី្របាស់េសវសុ ខភិបាលេនក�ុង្របេទសហ�ណា បានក�យេទជាប�
� គន�ឹះរបស់អ�កនេយាបាយក�ុងអំឡុងេពលៃនករេបាះ

េឆា�តឆា� ំ 2000 ែដលេនេពលេនាះមានសមា�ធនេយាបាយយា៉ងខ�ង
ំ េដីម្បីសេ្រមចយក ្របព័ន�ធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិ េធ�ីជាមេធ្យោបាយ

េដីម្បក
៊ េប៉េនមូ លដ�នសុ ខភិបាលសធារណៈ (ករបង់ៃថ�េសវ)។ ចំណុចេនះបានក�យ េទជា្របធាន
ី ត់បន�យករចំណាយផា�ល់ពីេហ

បទសំខន់ៃនករេបាះេឆា�ត េហីយក៏្រត�វបានេគចត់ទុកថាជាអទិភាពទីមួយៃនរដ�ភិបាលជាប់េឆា�តថ�ី។
1

See also “Briefings for Health Finance Policy-Making in Cambodia - #1”. Extending Social Health Protection in Cambodia: How can health equity funds
pave the way for universal health coverage?”
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ករេរៀបចំតក់ែតង និង រចនាសម�័ន�
ភា ព ជា អ �ក ដ ឹក នា ត
ំ ្រម ង ់ទ ិស ៈ

្របព័ន�ធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិរបស់្របេទសហ�ណា

ខ�តតូ ចនានាែដលកំពុង្របតិបត�ិករក�ុងលក�ណៈែបកែខ�កគា�

្រត�វបានបេង�ីតេចញពីបណា
� ញគេ្រមាងធានារ៉ ប់រង

ែដល្រត�វបានេធ�ស
ី មាហរណកម�ឲ្យក�យេទជា្របព័ន�ធានារ៉ ប់រងជាតិមួយ

ែដលទទួលបានករឧបត�ម�មូលនិធេិ ដយរដ�ភបា
ិ ល េហយ
ី វជាគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពែដលមានលក�ណៈជួយគា�េទវ ិញេទមក និង

្រត�វ បានព្រងីកេពញថា�ក់្រស�ក។ គេ្រមាងតម្រស�កនីមួយៗបានេដីរតួជាសខរបស់្របព័ន�ធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតែិ ដលវជាគេ្រមាងពក់

កណា
� លស�យត
័ និង្រគប់្រគងបទប��តិេដយអជា�ធរជាតិធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិឯករជ្យមួយ។ េ្រកពគ
ី េ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិ
ែដលដំេណីរករតម្រស�ក ច្បោប់ក៏បានអនុ ��ត�ិឲ្យមានគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពពីរ្របេភទបែន�មេទៀត ែដលអចទទួលករឧបត�ម�ធន

សធារណៈផងែដរ មានជាអទិ៍ៈ គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពឯកជនែដលមានលក�ណៈជួយគា�េទវ ិញេទមក (ជាគេ្រមាងខ�តតូ ចមិន

សំេដរក្របាក់ចេំ ណញ) និង្រក�មហ៊ុ នធានារ៉ ប់រងែដលរក្របាក់ចំេណញ (អជីវកម�ែដលសំេដរក្របាក់ចំេណញ)។ គេ្រមាងទំងពីរេនះ

្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយអជា�ធរធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិ

ែដលអជា�ធរេនះក៏ទទួលខុ ស្រត�វផងែដរក�ុងករផ�ល់វ ិ��បនប័្រតទទួលស�ល់

គុ ណភាព និង្រត�តពិនិត្យតមដនអ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាពែដលបានចុ ះកិច�្រពមេ្រពៀងជាមួយគេ្រមាង។

ក រ្រប មូល ធ ន ធា ន ៈ ករចុ ះេឈ�ះចូ លរួមគេ្រមាងមួយក�ុងចំេណាមគេ្រមាងទំងបីគឺជាកតព�កិច�បុ៉ែន�្របជាជនអចេ្រជីសេរសគេ្រមាងែដល
ី

ពួកេគេពញចិត�។ ក�ុងទិដ�ភាពជាក់ែស�ងគា�នករបង�ំេទ ផ�ុយពី្របេទសដ៏ៃទេទៀតដូចជា ្របេទស រ� ន់ដ (Rwanda)។ និេយាជិតៃនវ ិស័យ
េសដ�កិច�កុ �ង្របព័ន�គឺ្រត�វបានចុ ះេឈ�ះជាស�យ្រ័ បវត�ិជាមួយនិងករបង់្របាក់ភាគទន 2,5% ៃន្របាក់េបៀវត្ស។
ភាគទនែដលត្រម�វេដយគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងថា�ក់្រស�កស្រមាប់្រក�មកម�ករនិងអ�ក្របកបអជីវកម�ៃនវ ិស័យេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� គ្រឺ ត�វបាន
កំណត់េឡីងេដយអ្រស័យតមសមត�ភាពនិងលទ�ភាព េដយចប់ពីចេនា�ះ 5 េទ 8 ដុ ល�រអេមរកក�
ិ ុ ងមួយឆា� ំ ស្រមាប់អ�ក្រកី្រក និងចប់

ពី 32 េទ 53ដុ ល�រចំេពះ្រក�មអ�កមាន។ ក�ុងករអនុវត�ន៍ជាក់ែស�ងគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពថា�ក់្រស�កជាេ្រចីនបានយកតៃម�តមអ្រត
ទបជាងេគ។

្របភពធនធានស្រមាប់គា្រំ ទគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិ ៃន្របេទសហ�ណា គឺមាន្របភពមកពីករយកពន�កុ �ងអ្រត 2,5% បែន�ម
ស្រមាប់ផ�ល់ឲ្យេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិ បូ កបែន�មេទនឹង ករចូ លរួមភាគទនព្រី បជាពលរដ� ពន�េលីេសវនិងទំនិញនានា (VAT)

និងករផ�ត់ផ�ង់េដយថវ ិកជាតិែដលបានមកពីពន�អករទូេទ។ ពន�អករបែន�មេនះ្រត�វបានេគេ្របីជា្របភពផ�ត់ផ�ង់ថវ ិកមួយដ៏សំខន់របស់

្របព័ន�ធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិ។ េដយសរែតមានករគាំ្រទពីកររកចេ្រម
ី
ីនខងេសដ�កិច�នាទស្សវត្ស មុ នេពលបេង�ីតគេ្រមាងធានារ៉ ប់រង
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សុ ខភាពជាតិ (ក�ុងអ្រត្របហក់្របែហលគា�និងអ្រតបច�ុប្បន�កុ �ង្របេទសកម�ុជា) ករសេ្រមចចិតេ� នះបង�ញពីករេប�ជា�ចិត�យា៉ងមុ តមាំពី
អ�កនេយាបាយ េហយ
ី វក៏ជាគន�ឹះដ៏សំខន់ចំេពះករវ ិវឌ្ឍន៍ៃនគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិេនះ។ ទិន�ន័យដំបូងពី្របេទសហ�ណាបាន

បង�ញថាករយកពន�បែន�មស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងនិងពន�េលីេសវនិងទំនិញជាទូេទមានក្រមិតបេង�ីនេឡង
ី (Progressive)
េដយ្របជាជន្រកី្រកបានបង់ពន�អករបែន�មតិចេបីេ្របៀបេធៀបជាមួយអ�កមាន។ ជាទូេទ ករយកពន�បែន�មស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់ដល់ គេ្រមាង
ធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិតំណាងឲ្យែផ�កតូ ចមួយៃនចំណាយរបស់រដ�ភិបាលេលីសុខភាព

ែដល្របភពថវ ិកទំងេនាះទទួលបានមកពីករ

្របមូលពន�អករែដលមានក្រមិតបេង�ីនេឡីង ដូ ចជាពន�េលី្របាក់េបៀរវត្ស ពន�េលី្របាក់ចំណូល្រក�មហ៊ុ នសជីវកម� និងពន�នាច
ំ ូលជាេដីម។

ប ណ�ុំ ហ ន ិភ ័យ ៈ មូលនិធិធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិគឺជាសមភាពហនិភ័យជាតិនិងយន�ករផ�ត់ផ�ង់ហរិ ��វត�ុស្រមាប់ គេ្រមាងធានារ៉ ប់រង
សុ ខភាពតម្រស�កទំងអស់។

គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពេនះ្រត�វបានផ�ត់ផ�ង់ថវ ិកេដយករបង់ភាគទនពី្រក�មអ�កេធ�ីករេនក�ុងវ ិស័យ

េសដ�កិច�េ្រក្របព័ន�ពី 4% េទ 5% ករបង់ភាគទនរបស់និេយាជិតៃនវ ិស័យេសដ�កិច�កុ �ង្របព័ន� ពី 16% េទ 17% និង ពីករ្របមូ លពន�
បែន�មស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិពី 61 ដល់ 73%។

្របេទសហ�ណាសេ្រមចចិត�មិនបារម�អំពី ហនិភ័យៃន ករចូ លរួមរបស់សមាជិកេដយសរែតប�
� សុ ខភាពេនាះ (adverse selection)
េទេនេពលេធ�ីកំែណទ្រមង់

េហីយេគាលគំនិតៃនករធានារ៉ ប់រងទូេទមិនគួរយកមកអនុវត�កុ �ងយន�ករធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិេនាះេទ។

េបីែផ�កតមទស្សនៈវ ិស័យៃន្រក�មហ៊ុ នធានារ៉ ប់រងសុ ខភាព ករេចៀសវងមិនទទួលយក្រក�ម្រគ�សរែដលមានហនិភ័យសុ ខភាព និងមាន

ត្រម�វករខ�ស់គឺចបា
ំ ច់េដីម្បីកត់បន�យចំណាយ។ ប៉ុែន�ប�
� េនះវផ�ុយគា�្រសលះពីគុណតៃម�សង�មៃនករ្រគបដណ�ប់សុខភាពជាសកល។
អទិភាពៃនគេ្រមាងគាំពរសុ ខភាពជាតិគឺធានាថា្រគ�សរែដលមានត្រម�វករខ�ស់នូវករគាំពរសុ ខភាព្រត�វបានប��ូ លនិងទទួលបាននូវករ

គាំពរេដយគេ្រមាង។ ដូេច�ះជំនួសឲ្យករផាត់េចញបុ គ�លែដលមានហនិភ័យ ខ�ស់ អ�កបេង�ីតេគាលនេយាបាយរបស់្របេទសហ�ណាបាន
ផ�ល់ករេលីកែលងដល់កុមាេ្រកម 18 ឆា� ំ ែដលមានឪពុ កមា�យបានចូ លរួមជាមួយគេ្រមាង មនុ ស្សចស់ �ស�ីមានៃផ�េពះ និងជន្រកី្រក។
សរុបមក ្រក�មែដលមានហនិភ័យខ�ស់ទង
ំ េនះមានចំនួនេលីសពី 70% ៃនសមាជិកគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិ។

ក រទ ិញ េស វ ែថ ទ ស
ំ ុខ ភា ព ៈ ក�� ប់អត�្របេយាជន៍អប្បបរមាែដលផ�ល់េដយគេ្រមាងទំងអស់គឺ្រគបដណ�ប់ បាន 95% ៃនប�
� សុ ខភាព
័ ។
ក�ុង្របេទសហ�ណារួមមាន េសវពិេ្រគាះជំងឺេ្រក ករស្រមាកព្យោបាល េសវែថទំមាតុ ភាព េសវសេ�ង�ះបនា�ន់និងករផ�ល់ឱសថសរវន�
សមាជិកអចេ្របី្របាស់និងទទួលបានអត�្របេយាជន៍ែដលផ�ល់ឲ្យេដយគេ្រមាងេន្រគប់្រស�កទំងអស់ េដយេ្របី្របាស់ប័ណ�សំគាល់របស់

គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងជាតិែតមួយ។ ្របព័នធា
� នារ៉ ប់សុខភាពជាតិទូទត់ៃថ�ព្យោបាលជូ នដល់អ�កផ�ល់េសវេដយេ្របីយន�ករទូ ទត់េដយករ

្របមូលផ�ុំ្រក�មជម�េឺ ទតមេរគវ ិនិច័�យ (ករណីព្យោបាល្រត�វបានគិតតមអ្រតតៃម�ខុសៗ គា�ៃន្រក�មជម�ឺនីមួយៗ)។

ភស�តង
និង សមិទ�ផលៈ
ុ
ករចប់អនុវត�គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិបាននាំដល់ករេកីនេឡីងយា៉ងឆាប់រហ័ សៃនករ្រគបដណ�ប់សុខភាពែដលបច�ុប្បន�គេ្រមាង

្រគបដណ�ប់រហូ តដល់មួយភាគបីៃន្របជាពលរដ�ហ�ណាែដលមានចំនួន 19លននាក់ (គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិមានេនក�ុង្រស�ក

ចំនួន 145 ក�ុងចំេណាម 170 ្រស�ក)។ គេ្រមាងធានារ៉ ប់រងជាតិេនះក៏ចូលរួមបេង�ីនផងែដរនូវ ្របភពហរិ ��វត�ុស្រមាប់េ្របី្របាស់កុ �ងវ ិស័យ

សុ ខភិបាល បេង�ីនករេ្រប្រី បាស់េសវែថទំសុខភាពរួមនង
ឹ ករេពញចិត�ជាមួយេសវនិងគេ្រមាង និងករថយចុ ះករចំណាយពីេហេប៉និង
ករចំណាយេលីសុខភាព្របកបេដយមហន�រយ។

ករែកែ្របនូវករអនុវត�ន៍គេ្រមាង្រត�វបានេធ�ីជា្របចំេដយអ�កេធ�ីេគាលនេយាបាយក�ុងអំឡុងេពលដ៏ខី�ៃន្របវត�ិគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាព

ជាតិ។ ដូ ច្របេទសមួយចំនួនែដលមានករវ ិវឌ្ឍន៍ឆាប់រហ័ សេឆា�ះេទរកករ្រគបដណ�ប់សុខភាពជាសកល ្របព័ន�ហរិ ��ប្បទនសុ ខភិបាល
របស់្របេទសហ�ណា

បានេធ�ីដំេណីរឆ�ងកត់ដំណាក់កលដំបូងៃនករអភិវឌ្ឍន៍ស�ប័នមួយឆាប់រហ័ សរួមនឹងករេកីនេឡីងនូវចំណាយ។

ដំណាក់កលបនា�ប់េទៀត រដ�ភិបាល្រត�វធានាឲ្យបាននូវនរិ ន�ភាពហរិ ��វត�ុ រួមនឹងករែកលំអករ្របមូ ល្របាក់ចំណូល នង
ិ កត់បន�យករ

ចំណាយ តមរយៈករបេង�ីន្របសិទភា
ិ� ព និង ករេ្រប្រី បាស់េសវកម�កុ �ងលក�ណៈសម្រសប។

េសចក�ស
ី ន�ិដ�ន និង អនុសសន៍
េជាគជ័យៃនគេ្រមាងធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិហ�ណា បានបង�ញថា្របេទសែដលមានធនធានបេច�កេទសនិងហរិ ��វត�ុខ្សត់េខ្សោយក៏អច
មានលទ�ភាពក�ុងករអភិវឌ្ឍន៍យា៉ងឆាប់រហ័ សេដីម្បីឈនេឆា�ះេទរកករ្រគបដណ�ប់សុខភាពជាសកលបានែដរ

តមរយៈករេដះ្រសយ

នូវេសចក�្រី ត�វកររបស់្របជាជន្រក្រី ក និង កម�ករនេិ យាជិតក�ុងវ ិស័យេសដ�កិច�កុ �ង្របព័ន�និងេ្រក្របព័ន� េដយមិនគិតអំពីកររស់េនតមទី

ជនបទ ឬទ្រី ក�ងេឡយ
ី ។ េទះបីជាយា៉ងេនះក៏េដយ លទ�ភាពែដលអចេធ�េី ទរួចគឺអ្រស័យជាចំបងេទេលីកំែណរទ្រមង់្របព័ន� ែដលមាន

4

លក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយរួមនឹងករ្របឹងែ្របងនិងករេធ�វី ិភាជធនធានថ�ីៗ
េប�ជា�ចិត�ខងនេយាបាយ។

បែន�មេទៀត

្រពមទំងទមទរឲ្យមានករគាំ្រទយា៉ងខ�ង
ំ ពីករ

េនក�ុងបរបទ្របេទសកម�
ិ
ុ ជា ចំណុចជាេ្រចីនពីបទពិេសធន៍ពី្របេទសហ�ណាអច្រត�វបានយកមកពិចរណាៈ

■
■
■

្របេទសហ�ណាបានអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតិរបស់ខួ �នេដយេផ�ីមេចញពីគេ្រមាងក�ុង្រស�កែដលមាន្រសប់

លក�ណៈែបកែខ�កគា�្រសេដៀងគា�េទនឹង្របព័ន�ែដលកំពុងែតដំេណីរករក�ុង្របេទសកម�ុជាសព�ៃថ�េនះ

និងមាន

អ�កេធ�េី គាលនេយាបាយទទួលបានផលចំេណញខងែផ�កនេយាបាយយា៉ងេ្រចីនពីកំែណទ្រមង់េនះ

ពន�អករបែន�មពិេសសែដល្រត�វបាន្របមូ លេដីម្បប
ី ំេពញេទេលី្របាក់ភាគទនែដលបានមកពីកម�ករនិេយាជិតៃនវ ិស័យេសដ�កិច�

េ្រក្របព័ន� ្រត�វបានស�គមន៍េដយ្របជាជនេដយសរែត្របជាពលរដ�ភាគេ្រចីនបានទទួលអត�្របេយាជន៍ពីគេ្រមាងេនះ ជាពិេសស

■
■

អ�កែដល្រត�វករខ�ង
ំ នូវេសវែថទំសុខភាព

កង�ល់អំពីករេគងយកផល្របេយាជន៍ពីសមាជិកែដលចូ លរួមក�ុងគេ្រមាងេដយសរែតពួកេគមានប�
� សុ ខភាព្រសប់្រត�វបានបំបាត់
េដីម្បីឲ្យ្រសបនឹងេគាលករណ៍ៃនករ្រគបដណ�ប់សុខភាពជាសកល

ករក្រមិតចំណាយមិនជា�
� បារម�ខ�ង
ំ េពកេទ េដយសរែតករបេង�ីតស�ប័ននិងយន�ករថ�ីេនះគឺ្រត�វបានចត់ទុកជាអទិភាពខ�ស់

បទពេិ សធន៍ៃន្របេទសហ�ណាផ�ល់នូវទិសេដស្រមាប់អនុ វត�ពេ្រងៀងេគាលនេយាបាយហិរ��ប្បទនសុ ខភិបាលរបស់្របេទសកម�ុជាែដល

េទីបែតបានពេ្រងៀងេឡង
ី នាេពលថ�ីៗេនះ។ ឯកសរពេ្រងៀងេនះបានចង�ុលបង�ញពី្របព័ន�ហរិ ��ប្បទនសុ ខភិបាលជាតិនាេពលអនាគត
ែដលវមិនសូ វខុ សគា�ព្រី បព័ន�ធានារ៉ ប់រងសុ ខភាពជាតៃិ ន្របេទសហ�ណាេទ។ ករសេ្រមចចិត�ទូលយេលីេគាលនេយាបាយេដីម្បផ
ី ួ �ចេផ�ីម

ឲ្យមានករេធ�ីកំែណទ្រមង់េនក�ុង្របេទសកម�ុជាមិនែមនជាករងយ្រស�លេទ ប៉ុែន�ផលចំេណញខងនេយាបាយនិងកររកចេ្រម
ី
ីនេសដ�កិច�

គឺមានលក�ណៈធំេធង។ ដូេច�ះ អ�កេធ�ីេគាលនេយាបាយក�ុង្របេទសកម�ុជា អចពិចរណាេធ�ីកំែណទ្រមង់ៃនករេរៀបចំ្របព័ន�ហរិ ��ប្បទន
សុ ខភិបាលរបស់ខួ �នេដយពិនិត្យេមីលេលីឥទ�ិពលរយៈេពលមួយទសវត្សៃនកំែណទ្រមង់្រសេដៀងគា�េនះេនក�ុង្របេទសហ�ណា
ប�
� ្របឈមែផ�កេសដ�កិច�សង�ម្របហក់្របែហលគា�និងកម�ុជាែដរ។
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ែដលមាន

