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ករចូលេទេ្រប្របាសេ់សវសខុភបិាលសធារណៈ 

េហតុអ�ីបានជា្របជាពលរដ�្រកី្រកមិនេទទទួលយកអត�្របេយាជន៍ពីមូលនិធិសមធម៌? 

េសចក�ីេផ�ម  មូលនិធសិមធម៌េនកម�ុជា 

ចំណាយែដលពក់ព័ន�នឹងករេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាពជាប�� ចំបងមួយែដល្របជាជន្រកី្រកេនក�ុង្របេទសកម�ុជាកំពុង្របឈមមុខ។  
ប�� េនះនាឲំ្យមានករបេង�ីតគេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មនានាក�ុងេគាលេដគា្ំរទដល់្រក�ម្រគ�សរ្រកី្រក េហីយគេ្រមាងែដលលតសន�ឹង
ទូលំទូលយជាងេគគឺគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌។ គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ជួយទូទត់ៃថ�ចំណាយេលីករព្យោបាលនិងែថទសុំខភាពេនតម
មូលដ� នសុខភាពសធារណៈនិងឧបត�ម�ករចំណាយមួយចំនួនេទៀតដូចជា ៃថ�េធ�ីដំេណីរនិងៃថ�អរហរ ស្រមាប់អ�កជម�ឺ និងអ�កកំដរជម�ឺ។ 
ករព្រងីកតំបន់្រគបដណ� ប់ៃនគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ គឺជាករអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខន់មួយ េដីម្បីឈនេឆា� ះេទរកករ្រគបដណ� ប់សុខភាពជា
សកល។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ករវភិាគយ៉ាងហ�ត់ចត់េលីទិន�ន័យករេ្របី្របាស់េសវក�ុងចំេណាម្របជាពលរដ�្រកី្រកែដល្រត�វបានជួយេដយ 

គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ បានេចទជាសំណួរអំពីក្រមិតៃនករេ្របី្របាស់េសវែថទំសុខភាពៃន្របជាពលរដ�្រកី្រកេនេពលមានជម�ឺ។ 

 

សនទិនភាព  ករេ្រប្របាសេ់សវៃន្របជាពលរដ�្រកី្រកមានក្រមតិទបេទះជាមិនបង់្របាក់ក៏េដយ 

គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌សុខភាព បានបេង�ីនករចូលេទេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាព ៃន្របជាពលរដ�្រកី្រក ែដលេធ�ីឲ្យេសវសុខភិបាល
សធារណៈកន់ែតមានលក�ណៈ្របកបេដយសមធម៌។ រហូតមកដល់ ែខធ�ូ ឆា�  ំ 2013 គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌បានព្រងីកករ្រគបដណ� ប់ 
េលី្រស�ក្របតិបត�ិចំនួន 52 ក�ុងចំេណាម្រស�ក្របតិបត�ិទងំ 81 េនទូទងំ្របេទស េហយីគេ្រមាងបានផ�ល់ករ្រគបដណ� ប់្របជាជន្រកី្រក
បាន្របមាណជា 2.4 លននាក់។ េទះបីជាគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌បាន្រគបដណ� ប់េលីតំបន់ភូមិស�ស�ភាគេ្រចីនក៏េដយ ករេ្របី្របាស់
េសវែថទសុំខភាពេនែតមានក្រមិតទប េពលគឺមានករពិេ្រគាះជម�ឺេ្រក្របែហលជាង 1 លន េនមូលដ� នសុខភិបាលសធារណៈក�ុង

ឆា�  ំ 2012 (722.000 េនមណ� លសុខភាពនិង 284.7០០ េនថា� ក់មន�ីរេពទ្យ)។ ភស�ុតងែដលទទួលបានពីករអនុវត�ន៍គេ្រមាងនីមួយៗ

សរគន�ឹះ 

■ េនេពលែដលមូលនិធិសមធម៌ជួយស្រម�លដល់ករចូលេទេ្របី្របាស់េសវសុខភិបាលសធារណៈ ្រគ�សរ្របជាពលរដ�្រកី្រក ជា
េ្រចីនមិនបានេទេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាពេនឯមូលដ� នសុខភិបាលបាលសធារណៈេទ េហយីេនែតបន�ករចំណាយ្របាក់
េលីករេ្របី្របាស់េសវសុខភិបាលឯកជនបន�េទៀត 

■ េហតុផលៃនករមិនេ្របី្របាស់េសវែដលជួយេដយមូលនិធិសមធម៌ គឺពក់ព័ន�ជាចំបងេទេលីទស្សនៈយល់ខុសអំពីករទទួល

អត�្របេយាជន៍របស់ពួកេគពិេសសករផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍សង�ម្រគប់្រគាន់និងទន់េពលេវលែដលចំណុចេនះទមទរឲ្យមានៈ 

 ្រត�តពិនិត្យេមីលភាព្រគប់្រគាន់ៃនករផ�ល់អត�្របេយាជន៍មិនែមនេវជ�ស�ស� រមួនឹងករពិនិត្យពិចរណាពីគុណតៃម�ៃនករជួយ 
 េលីកកំពស់ករយល់ដឹងក�ុងចំេណាមអ�កទទួលផលទងំអស់ទក់ទងនឹងអត�្របេយាជន៍ និងករទទួលបានរបស់ពួកេគេន

េពលេទែស�ងរកេសវែថទសុំខភាព 

■ ករបារម�អំពីករេរសីេអីងេនតមមូលដ� នសុខភិបាលសធារណៈ ក៏ជាឧបស័គ�ររងំករចូលេទេ្របី្របាស់េសវសុខភាពែដរ 

■ មនុស្សចស់ជរ្របឈមនឹងឧបសគ�ជាេ្រចីន ែដលពំុទន់្រត�វបានទទួលករយកចិត�ទុកដក់េ្រជាមែ្រជង ពីសង�មេនេឡីយេទ 

ជាពិេសសេនេពលែដលពួកគាត់្រត�វករេ្របី្របាស់េសវព្យោបាលនិងែថទសុំខភាព 

ខ�ឹមសរសេង�បឯកសរជនំួយស្រមាប់អភិវឌ្ឍេគាលនេយាបាយហរិ��ប្បទនសខុភបិាលេនកម�ុជា (ឯកសរទ៣ី) 

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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បានបង� ញថាមួយភាគធំៃន្របជាពលរដ�្រកី្រកែដលទទួលបានប័ណ�សមា� ល់្រគ�សរ្រកី្រក មិនសូវបានេ្របី្របាស់េសវទងំអស់ែដលផ�ល់ឲ្យ
េដយគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌េឡយី។ ្រគ�សរ្របជាពលរដ�្រកី្រកជាេ្រចីនែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ក�ុងករទទួលបានអត�្របេយាជន៍ពី
គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌មិនបានេ្របី្របាស់េសវរបស់គេ្រមាងេនះេឡីយ។ ប�� េនះេកីតមានពិតេនក�ុងតំបន់ែដលករេ្របី្របាស់េសវែថទំ
សុខភាពក�ុងចំេណាម្របជាពលរដ�្រកី្រកមានអ្រតខ�ស់ ដូចជាេន្រស�ក្របតិបត�ិកំពតែដលគេ្រមាងបានអនុវត�ចប់តងំពី ឆា� 2ំ008 មក។ 

លក�ណៈពិេសសៃន គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌េន្រស�ក្របតិបត�ិកំពត គឺករជួយឧបត�ម�ៃថ�េធ�ីដំេណីរេទមណ� លសុខភាព ស្រមាប់អ�កជម�ឺ
្រកី្រករហូតដល់ ែខមិនា ឆា�  ំ2012។ ប័ណ� ស្រមាប់ឧបត�ម�ៃថ�េធ�ីដំេណីរ្រត�វបានផ�ល់ឲ្យ្រគ�សរ្រកី្រកស្រមាប់ករេធ�ីដំេណីរេទេ្របី្របាស់េសវ
ែថទសុំខភាព 2 ដង ក�ុងមួយឆា� ។ំ ករឧបត�ម�ៃថ�េធ�ីដំេណីរដល់្រគ�សរ្រកី្រក គឺ្រត�វបាន្រគប់្រគងនិង្រត�តពិនិត្យេដយវត�អរ៉ម និង វហិរ
អីុស� ម។ ករេ្របី្របាស់ែដលមិន្រតឹម្រត�វ ក�ុងេគាលបំណងេគងយកចំេណញ្រត�វបានកត់បន�យយ៉ាងេ្រចីន។ ករេ្របី្របាស់េសវែថទំ
សុខភាពេដយ្របជាពលរដ�្រកី្រកមានករេកីនេឡីងជាបន�បនា� ប់។ េទះបីជាករេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាពមានអ្រតខ�ស់និងក�� ប់
អត�្របេយាជន៍មានលក�ណៈទូលំទូលយក៏េដយ មាន្របជាពលរដ�្រកី្រក្របមាណជាមួយភាគ្របា ំ មិនែដលបានេទេ្របី្របាស់េសវែថទំ
សុខភាពែដលឧបត�ម�េដយគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌េទ ក�ុងចេនា� ះ ឆា�  ំ 2008 ដល់ ឆា�  ំ 2012។ មានឯកសរ្រសវ្រជាវជាេ្រចីនែដលបាន
សរេសរអំពីរបាងំក�ុងករេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាពេនកម�ុជា បុ៉ែន�េគពំុសូវដឹងអំពីមូលេហតុៃនករមិនេទេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាព
ៃន្របជាពលរដ�្រកី្រកេទ េទះបីជាករេ្របី្របាស់េសវែថទទំងំេនាះឥតគិតៃថ�េនេ្រកមគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ក៏េដយ។ េដីម្បែីស�ងរក
ភស�ុតងៃនករមិនចូលេទេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាពក�ុងចំេណាម្របជាពលរដ�្រកី្រកទងំេនាះនិងេដីម្បីផ�ល់ពត៌មានអំពីស្រមាប់ករេធ�ី
កំែណរទ្រមង់ៃនករអនុវត�ន៍គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ ករសិក្សោមួយ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយ្រកសួងសុខភិបាលេ្រកមករជួយឧបត�ម�ពី
កម�វធីិគាពំរសុខភាពសង�មៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករកម�ុជាអល�ឺម៉ង់ េដីម្ប្ីរសវ្រជាវរកឧបសគ�ក�ុងករចូលេទេ្របី្របាស់េសវក�ុងចំេណាម
្របជាពលរដ�្រកី្រកែដលមិនបានេទេ្របី្របាស់េសវែដលផ�ល់ឲ្យេដយគេ្រមាងគាពំរសុខភាពសង�មក�ុងេខត�កំពត។ ករវភិាគទិន�ន័យពី
្របព័ន�មូលដ� នទិន�ន័យរបស់គេ្រមាង្រត�វបានេធ�ីេឡងី រមួនឹងករសមា� សសីុជេ្រមនិងករពិភាក្សោជា្រក�មជាមួយ្របជាពលរដ�្រកី្រកែដលមិន
សូវេ្របី្របាស់ឬមិនែដលេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាពេដយជួយគា្ំរទេដយគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌។ េសចក�ីសេង�បេនះគឺជាករដក

្រសង់តមចេម�ីយៃន្រក�ម្របជាពលរដ�្រកី្រកែដលបានចូលរមួពិភាក្សោៈ 

របកគំេហញ - ឧបសគ�ក�ងុករចលូេទេ្របេសវែដលជួយេដយមលូនិធសិមធមស៌ខុភាព 

របកគំេហីញពីករសិក្សោេនេខត�កំពតអច្រត�វបានបង� ញេដយែផ�កេលីកត� សំខន់ៗ ចំនួនបីៈ 

■ គេ្រមាង-ក�� ប់អត�្របេយាជន៍, ករតក់ែតងគេ្រមាង និង ្របតិបត�ិករ 

■ ភាគីអ�កផ�ល់េសវ-ករផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេនមូលដ� នសុខភិបាលសធារណៈ 

■ ភាគីអ�កទទួលេសវ-កត� ខងក�ុងែដលជ្រម�ញឲ្យ្របជាពលរដ�ទមទរនូវេសវែថទសុំខភាពនិងអត�្របេយាជន៍េផ្សងៗេទៀត 

 

ឧបសគ�ពក់ពន័�នងឹគេ្រមាង 

ករចំណាយេលីករែថទសុំខភាពេនែតជាឧបសគ�ដល់ករេ្របី្របាស់េសវែថទសុំខភាពដែដលេទះបីជាគេ្រមាងបានឧបត�ម�ៃថ�េធ�ីដំេណីរ
េទពិេ្រគាះជម�ឺេនមណ� លសុខភាពដល់សមាជិកក�ុង្រគ�សររហូតដល់ 2 ដងក�ុងមា� ក់ក�ុងមួយឆា� ក៏ំេដយ។ ករឧបត�ម�ៃថ�េធ�ីដំេណីរេទកន់
មណ� លសុខភាព្រត�វបានផ�ល់តមរយៈករេ្របីប័ណ�ែដលពួកេគអចប�ូរយកជាសច់្របាក់ពីបុគ�លិក្របតិបត�ិករគេ្រមាង ែដលមានវត�មាន
េនតមមណ� លសុខភាពេរៀងរល់េពល្រពឹក។ ប�� និងករលំបាកែដលបានេលីកេឡីងេដយ្របជាពលរដ�្រកី្រកែដលបានសមា� សគឺៈ 

■ ករ្រព�យបារម�ណ៍ខ� ចមិនបានទទួលករជួយឧបត�ម�និងអត�្របេយាជន៍ដៃទេទៀត 

■ ចំនួន្របាក់ឧបត�ម�ៃថ�េធ�ីដំេណីរមិនបាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ករចំណាយៃថ�េធ�ីដំេណីរជាក់ែស�ង 

■ អវត�មានបុគ�លិក្របតិបត�ិកររបស់គេ្រមាងេដីម្បីផ�ល់្របាក់ៃថ�េធ�ីដំេណីរេនេពលរេសៀល 

■ េសចក�ី្រត�វករជាមុននូវ្របាក់ស្រមាប់ៃថ�េធ�ីដំេណីរជាមុន 

ចំេពះអ�កជម�ឺ្រកី្រកែដល្រត�វបានព្យោបាលេនមន�ីរេពទ្យទទួលបានករជួយឧបត�ម�ៃថ�អរហរបែន�មេលីេសហុ៊យេធ�ីដំេណីរ។ កត� ែដលេធ�ី
ឲ្យ្របជាជន្រកី្រកបារម�េនេពលែដលេ្របី្របាស់េសវេនមន�ីរេពទ្យគឺៈ  

■ ករ្រព�យបារម�ណ៍ខ� ចមិនបានទទួលករជួយឧបត�ម�និងអត�្របេយាជន៍ដៃទេទៀត 

■ ចំនួន្របាក់ឧបត�ម�មិន្រគប់្រគាន់េធៀបេទនឹងចំណាយជាក់ែស�ងែដលេកីតមានេឡីង 

សរុបេសចក�ីមក ឧប្បត�ិេហតុៃនករផ�ល់ឧបត�ម�មិនេពញេលញបានេធ�ីឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត�ពី្របជាពលរដ�្រកី្រកក�ុងករេទេ្របី្របាស់េសវ
ែថទសុំខភាព និងទទួលយកអត�្របេយាជន៍េផ្សងៗេទៀត។ 
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ឧបសគ�ពក់ពន័�នងឹភាគអី�កផ�លេ់សវ 

ពក់ព័ន�នឹងេសវសុខភិបាលសធារណៈ ប�� ចំបងៗគឺ ភាពអចេ្របី្របាស់េសវបាន (មានេសវផ�ល់ជូន), ឥរយិាបថបុគ�លិក និងករ
យល់េឃីញពីគុណភាពៃនេសវែថទសុំខភាពៈ 

■ ភាពអចេ្របី្របាស់បានៃនេសវែថទសុំខភាព 

 អវត�មានៃនបុគ�លិកមណ� លសុខភាពក�ុងអំឡុងេពលេម៉ាងបំេពញករងរ 
 រយៈេពលរង់ចយូំរ (េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងគ�ីនិកឯកជន) 
 េម៉ាងេបីកបេ្រមីេសវរបស់មូលដ� នសុខភិបាលសធារណៈមានកំណត់ ជាពិេសសេនេពលរេសៀល និងេពលយប់ (មិនដូចេន

គ�ីនិកឯកជន និង ្រគ�េពទ្យមកព្យោបាលតមផ�ះែដលពួកេគអចផ�ល់េសវ្រគប់េពលទងំអស់) 
 មូលដ� នសុខភិបាលសធារណៈែដលេនឆា� យពីលំេនដ� នេពក 

■ ឥរយិាបថបុគ�លិក 

 បុគ�លិកមានឥរយិាបថមិនសមរម្យ ជាពិេសសេនមន�ីរេពទ្យ 
 មានករេរសីេអីងចំេពះសមាជិកគេ្រមាង (េបីេធៀបេទនឹងអ�កជម�ឺែដលបង់ៃថ�េដយខ�ួនឯង) 

■ ករយល់េឃញីអំពីគុណភាពៃនករព្យោបាល 

 ឱសថគា� ន្របសិទ�ភាពនិងករផ�ល់ឱសថដែដលៗស្រមាប់ករណីជម�ឺេផ្សងៗគា�  
 ករពិនិត្យស� នភាពជម�ឺមិនបានេពញេលញ និង ករខ�ះខតឧបករណ៍សមា� រៈ 
 ្របេភទឱសថមានចំនួនកំណត់ និង គា� នករផ�ល់ឱសថស្រមាប់ចក់ 
 អ�កជម�ឺមិនអចទទួលឱសថបានតមករេស�ីសំុរបស់ពួកេគ 

សរុបេសចក�ីមក ករផ�ល់ឱសថចក់ឬក៏ឱសថពិេសសតមករេស�ីសំុេនតមេសវឯកជនជាញឹកញាប់្រត�វបានេលីកេឡងីថាជាេហតុផល
ែដលេធ�ីឲ្យ្របជាជន្រកី្រកេទែស�ងរកេសវែថទសុំខភាពេនតមេសវឯកជន។ េដយសរែតបទប��ត�ិ្រគប់្រគងេសវឯកជនមានភាពធូរ
រលុង េទីបបណា� លឲ្យអ�កផ�ល់េសវឯកជនេធ�ីករព្យោបាលេទតមសំណូមពរឬករទមទររបស់អ�កជម�ឺ េដយខ�ល់អំពីភាព្រតឹម្រត�វតម
ក្ួបនេវជ�ស�ស�ឬក៏ចូលរមួជ្រម�ញឲ្យមានករផ�ល់េសវែដលគា� ន្របសិទ�ភាពនិង្របកបេដយេ្រគាះថា� ក់។ 

ែផ�កតមករយល់េឃញីរបស់ខ�ួនែបបេនះ អ�កជម�ឺនិង្រក�ម្រគ�សរទងំេនាះបាត់បង់ទំនុកចិត�េលីករែថទសុំខភាពេនមូលដ� នសុខភាព
សធារណៈ។ ករមិនទុកចិត�ទងំេនាះេហយីគឺជាកត� ររងំសមាជិកគេ្រមាងមិនឲ្យេ្របី្របាស់េសវែដលជួយេដយគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ 
េហយីជ្រម�ញឲ្យពួកេគេទែស�ងរកករែថទសុំខភាពេនតមេសវឯកជនវញិ។ ជាករគួរឲ្យកត់សមា� ល់ែដលអ�កផ�ល់េសវឯកជនទងំេនាះ
ភាគេ្រចីនជាអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេនតមមូលដ� នសុខភិបាលសធារណៈផងែដរ។ ករផ�ល់េសវព្យោបាលពីរកែន�ងែបបេនះរបស់
បុគ�លិកសុខភិបាលែតមា� ក់បានជ្រម�ញឲ្យស� នភាពគា� នទំនុកចិត�ៃនអ�កេ្របី្របាស់កន់ែតខ� ងំេឡីងេហីយអចេធ�ីឲ្យអ�កផ�ល់េសវឯកជន
េកងយកចំេណញេលីេសវសុខភិបាលសធារណៈ។ 

ឧបសគ�ពក់ពន័�នងឹភាគអី�កទទលួេសវ 

ប�� ែដលពក់ព័ន�នឹងអ�កទទួលេសវគឺមានភាពស�ុគស� ញ េដយរប់ប��ូ លតងំពី ស� នភាពនិងទីតងំភូមិស�ស�រហូតដល់ប�� សង�ម 
និងវប្បធម៌ែដលរមួមានដូចជាៈ 

■ ទ ីត ងំភ ូម ិស �ស � 
 មានករលំបាក ក�ុងករែស�ងរកនិងេ្របី្របាស់មេធ្យោបាយេធ�ីដំេណីរ ជាពិេសសេនក�ុងតំបន់ដច់្រសយាល 
 មិនអចេធ�ីដំេណីរបាន ជាពិេសសជនចស់ជរ 

■ ក រេបា ះបង ់េច ល ក រង រផ �ះេដ ីម ្បេីទ មូល ដ� នស ុខភា ពស ធា រណ ៈ 
 ភាពមិនអចឈប់ពីករងរ ឬគា� នបំណងស្រមាកពីករងរេដីម្បេីទទទួលេសវែថទសុំខភាព 
 មានភារៈកិច�្រត�វែថទកូំននិងសមាជិកេផ្សងៗេទៀតេនផ�ះ  
 ភាពស� ក់េស�ីរមិនចង់សំរកព្យោបាលេនមន�ីរេពទ្យេដយសរគា� នអ�កកំដរ 
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■ ក រម ិន េ្រប ីបា ស ់ក ូន េស ៀវេភ របស ់គ េ្រមា ងេន មូល ដ� នស ុខភា ពស ធា រណ ៈ 
 សមាជិកេភ�ចយកេសៀវេភសមា� ល់សមាជិកមកជាមួយេដយសរស� នភាពបនា� ន់េពក 

■ ក របា រម �អ ំព ីក រេ្រប ី្របា ស ់េស វេន មូល ដ� នស ុខ ភ ិបា ល ស ធា រណ ៈ 
 ករបារម�ខ� ចបុគ�លិកសុខភិបាលថាសមាជិកគេ្រមាងមកេ្របីេសវញឹកញាប់េពក 
 ករបារម�ខ� ចមិនបានទទួលនូវេសវេនេពលែដលបង� ញេសៀវេភសមា� ល់សមាជិក(ផ�ុយពីអ�កបង់លុយ) 

■ ឥរយិា បថទ ក ់ទងន ឹង  ប�� ស ុខភា ព  ន ិង  ក រព្យោបា ល ៈ 
 អល់ែអកមិនចង់ឲ្យអ�កដ៏ៃទេដយរមួទងំបុគ�លិកសុខភិបាល ្រក�ម្រគ�សរ និងសមាជិកសហគមន៍ដឹងអំពីស� នភាពជម�ឺខ�ួន 
 មានទំនាប់ពន្យោករែស�ងរកករព្យោបាល 

សរុបេសចក�ីមក ករ្រព�យបារម�ណ៍ទក់ទងេទនឹងករចំណាយេលីៃថ�េធ�ីដំេណីរេទទទួលេសវពីមូលដ� នសុខភិបាលសធារណៈញុាងំឲ្យ
មានករពន្យោេពលក�ុងករែស�ងរកករព្យោបាល ឬ មិនេទទទួលករព្យោបាលជម�ឺែតម�ង េទះបីជាមានករឧបត�ម�ៃថ�េធ�ីដំេណីរនិងៃថ�អហរ
ក៏េដយ។ ភាពទន់េខ្យោយៃនបណា� ញសមគ�ីភាពក�ុងសង�មបានេធ�ីឲ្យ្របជាពលរដ�្រកី្រក ជាពិេសសជនចស់ជរមានភាពលំបាកេទទទួល
យកអត�្របេយាជន៍នានាពីគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ ែដលជាទូេទពួកេគមានករស� ក់េស�ីរក�ុងករពឹងពក់អ�កដៃទក�ុងសហគមន៍េដីម្បជួីយ
ពួកេគឲ្យេទទទួលេសវែថទសុំខភាពនិងអត�្របេយាជន៍ដៃទេទៀតពីគេ្រមាង។ ភាពលំបាកក�ុងករេធ�ីដំេណីរៃនជនពិករ និង ជនចស់ជរ
ក៏បានរមួចំែណកកត់បន�យករេ្របី្របាស់និងករទទួលយកេសវពីគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ផងែដរ េដយសរែតៃថ�េធ�ីដំេណីរែដលផ�ល់ឲ្យ
េនាះមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ករចំណាយេទ។ ក�ុងករណីែបបេនះ ករទិញថា� េំនក�ុងភូមិ ឬ ករែស�ងរកេសវឯកជនែដលេនជិតផ�ះ្រត�វបាន
េគចត់ទុកថាមានភាពងយ្រស�លនិងចំណាយ្របាក់តិចជាងៃថ�េធ�ីដំេណីរេទមណ� លសុខភាព ែដលប�� េនះបានបន�យផលប៉ះពល់ជា
វជិ�មានរបស់គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌។ 

េសចក�សីន�ដិ� ន និង អនុសសន ៍

េទះបីជាមានករជួយឧបត�ម�គា្ំរទពីគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ េលីេសវែថទសុំខភាពនិងេសវគា្ំរទដៃទេទៀតក៏េដយ ក៏្របជាពលរដ�្រកី្រក
េនែតជួបឧបស័គ�ក�ុងករែស�ងរកេសវែថទសុំខភាពេនតមមូលដ� នសុខភិបាលសធារណៈែដរ។ របាងំមួយចំនួន គឺទក់ទងជាមួយនឹង
ករេរៀបចំបេង�ីតនិងដំេណីរគេ្រមាង េហីយរបាងំមួយចំនួនេទៀត គឺទក់ទងេទនឹង ភាពេឆ�ីយតបៃនគេ្រមាង គុណភាព និង ភាពែដលអច
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ទទួលយកបាននូវេសវសុខភិបាលសធារណៈ។ របាងំមួយចំនួនេទៀតទក់ទងនឹងកត� ែដលពក់ព័ន�នឹងករផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេន
ឯេសវឯកជនផងនិងេសវសធារណៈផង។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ភស�ុតងបានពីករសិក្សោេនះ ក៏បានបង� ញផងែដរថាឧបសគ�ទងំ
េនាះបានប៉ះពល់ខ� ងំេទេលី្រក�មែដលងយរងេ្រគាះ។ ជាពិេសសេទេទៀត ជនចស់ជរពំុសូវបានេទទទួលយកអត�្របេយាជន៍ពីករជួយ
ឧបត�ម�គា្ំរទរបស់គេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌េឡីយេដយសរែតភាពទន់េខ្សោយៃនបណា� ញសមគ�ីភាពេនក�ុងសហគមន៍។ ករលុបបំបាត់
ឧបស័គ�ទងំេនះគឺមិន្រគាន់ែតត្រម�វឲ្យមានករែកែ្របនូវក�� ប់អត�្របេយាជន៍និង្របតិបត�ិករៃនគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌បុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�វ
ក៏ត្រម�វឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរទមា� ប់ក�ុងករផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេនែផ�កសធារណៈផងនិងែផ�កឯកជនផង ្រពមទងំេលីកកម�ស់បណា� ញ
សហគមន៍។ អនុសសន៍ស្រមាប់េធ�ីករកត់បន�យរបាងំទងំេនាះរមួមានៈ 

■ ្រត�តពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ករផ�ល់អត�្របេយាជន៍មិនែមនជាេវជ�ស�ស�និងបេង�ីតយន�ករេឆ�ីយតបករត�ូញែត�ររបស់សមាជិកឲ្យបាន
រហ័សេដីម្បេីលីកកម�ស់នូវករេជឿទុកចិត�ៃនជន្រកី្រកក�ុងករចូលេទទទួលេសវែដលផ�ល់ឲ្យេដយគេ្រមាងមូលនិធិសមធម៌ 

■ ពិនិត្យេមីលេឡីងវញិនូវអ្រត្របាក់ឧបត�ម�ៃថ�េធ�ីដំេណីរេដីម្បេីទទទួលេសវបង� រនិងព្យោបាលជម�ឺស្រមាប់្របជាជនរស់េនក�ុងតំបន់
ដច់្រសយាល និង្របជាពលរដ�ែដលមានត្រម�វករពិេសសស្រមាប់ករេធ�ីដំេណីរដូចជា ជនចស់ជរ និង ជនពិករ 

■ ពិចរណាេលីជេ្រមីសក�ុងករចំណាយឲ្យមាន្របសិទ�ភាពស្រមាប់ករឧបត�ម�ៃថ�េធ�ីដំេណីរ ដូចជា ករព្រងឹងេសវចុះសហគមន៍ ឬ
េរៀបចំឲ្យមានមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នេនក�ុងមូលដ� ន 

■ ផ្សព�ផ្សោយឲ្យបានញឹកញាប់េដីម្បីបេង�ីនករយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ�្រកី្រកអំពីអត�្របេយាជន៍ែដលពួកេគ្រត�វបានទទួល 

■ េធ�ីករផ្សព�ផ្សោយដេលី្របជាពលរដ�ទូេទអំពីសិទ�ិអតិថិជននិងសិទ�ិអ�កផ�ល់េសវ េដយសហករជាមួយអជា� ធរមូលដ� ន 

■ ភា� ប់យន�ករៃនករេពញចិត�របស់អតិថិជនេទនឹងយន�ករទូទត់្របាក់ជូនដល់អ�កផ�ល់េសវ 

■ បេង�ីតយន�ករសហគមន៍ េដីម្ប្ីរបមូល ផ�ល់ព័ត៌មាន និង តមដនករត�ូញែត�ររបស់សមាជិកនិងករបាត់បង់ទំនុកចិត�េលីអ�កផ�ល់
េសវសុខភាពសធារណៈ 

■ ពិនិត្យេមីលេឡីងវញិនូវក�� ប់អត�្របេយាជន៍ផា� ល់និងេសវែដល្រត�វផ�ល់ឲ្យ្រក�មងយនឹងរងេ្រគាះ និងបណ�ុ ះបណា� ល្រក�មអ�កផ�ល់
េសវសុខភិបាលេដីម្បេីដះ្រសយនូវេសចក�ី្រត�វករជាក់លក់របស់ពួកគាត់ 

■ េដះ្រសយប�� ៃនករផ�ល់េសវែថទសុំខភាពពីរកែន�ងគឺេនតមឯកជនផងនិងេនេសវសុខភិបាលសធារណៈផង 

■ អនុវត�បទប��តិេលីករផ្សោយពណិជ�កម�ទក់ទងនឹងសុខភាព និង ករេធ�ីករបេង�ីតសមា� រៈផ្សព�ផ្សោយេដីម្បេីលីកកំពស់ករយល់  

ដឹងដល់សមាជិកមូលនិធិសមធម៌ អំពីករព្យោបាល្រតឹម្រត�វតមក្ួបនខ� ត និង ករព្យោបាល្របកបេដយេ្រគាះថា� ក់ និងជាពិេសស 
ករេ្របី្របាស់ឱសថចំរុះេ្រចីនមុខនិងករព្យោបាលេដយេ្របីថា� ចំក់មិនសម្រសប។ 

 

 

 

 

 

 

 
  


