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ាតិការ 

•  រសចកត ីរ ត្ ើម  

• ទសសនវស័ិយ  

• រោលបំណង  

• រោលនរោបាយ  

• រោលរៅ  

• យុទធសាស្រសត    

• រោលរៅជាយុទធសាស្រសត    

• ផ្នកា សកមមភាព   

 

 



គ្ចក្តីគ្តើម Introduction 

• ចនួនក្បជាជនវយ័ចំណាសន់ិងសមាមាក្រ រ ៀបរៅនឹងក្បជាជនទងំមូលកំពងុមានកា រកើនរ ើងជា

ក្បចំរៅរលើពភិពរោក។ កា រនេះ បង្ហា ញ ពំ ីភាពរជាគជ័យននកា ខិរខំក្បឹងផក្បងផ ែ្កសខុាភិបាល 

និងកា  ភិវឌ្ឈន៍។  កា រលើកកមពសល់កខខ័ណឌ  ស់រៅនិងកា ផទទសំុខភាព បានការ់បនថយកា សាា ប់

 បស់ទ កនិងកុមា  និងបរងក ើនអាយកុាល ំពឹងទុក  មួជាមួយ ក្ាបងកកំរណើរទប បណាត លឱ្យមាន

កា វវិឌ្ឍនក៍្បជា        សាស្រសត ផែលមនិធ្លា ប់មានកនាងមកកន ុងសកលរោក ។ 

 

•  រៅកមព ុជា ឆ្ែ ំ២០១៥ ក្បជាជនអាយុចប់ព៦ី០ឆ្ែ ំរ ើងរៅ ក្រូវបានបា៉ា នស់ាម នថាមានចំនួន១,៣

ោននាក់ (៨,៣% ននក្បជាជនស ុប)។ រគបានពាក ថារៅឆ្ែ ំ២០៥០ ចំនួនមនសុសចសន់ឹងរកើន

រ ើង ហូរែល៥់ោននាក់រសម ើនឹង២១%ននក្បជាជនកមព ុជាស ុប។ 

 

• រៅក្បរទសកមព ុជា កន ុងឆ្ែ ១ំ៩៩០អាយុកាល ំពងឹទុកជាម យមចំរពាេះស្រសត ី នងិបុ សគឺក្បមាណ៦២,៦ 

និង៥៤,២ រហើយបានរ ើងែល់៧០,១ឆ្ែ  ំ ចំរពាេះស្រសត នីិង៦៧,១ឆ្ែ ំចរំពាេះបុ ស ក្រឹមឆ្ែ ំ២០១៣

(NIS២០១៣)។  



គ្ចក្តីគ្តើម Introduction (ត) 

• ចំនួនរនេះបង្ហា ញពីសកាត នពុលសក្មាប់រួនាទីោ៉ា ងសកមម និងក្បកបរោយ្លិរភាព បស់

មនសុសចស ់រៅក្បរទសកមព ុជា។ គឺថា  ក្បមាណជាង១/៣ននក្បជាជនអាយុ៦០ឆ្ែ ំ កពំុងផរចូល មួ

សកមមភា   កសាងរសែាកិចច  (2005, J Knodel et al.) ។  

 

• រទេះបីជាោ៉ា ងណាកត ី ខណៈផែលក្បជាជនកាន់ផរចូលវយ័ ចំណាស ់ភាពង្ហយ ងរក្ោេះ បសពួ់ករគក៏

កាន់ផររកើនរ ើងផែ  ។ ពួករគក្បឈមមខុកាន់ផររក្ចើនរៅនឹងកាត ក្បឈមផ ែ្កសងគម រសែា

កិចច នងិសុខភាព ែូចជាភាពរមមា៉ា យ ្លិរភាពចុេះទប និងសាថ នភាពសុខភាព្ុយក្សួយ។ 

ជាងរនេះរទៀរ ចំណាកក្សកុមកកាន់ទីក្កងុរែើមបីផសែ ង កមខុ ប /កា ង្ហ រ ែ ើននមនសុសវយ័រកមង រ ែ ើ

ឱ្យមនសុសចសក់ាន់ផររក្ចើនផលងទទួលបានកា ផទទ។ំ មិនផរប៉ាុរណាណ េះ មនសុសចសជ់ារក្ចើន ក្រូវ

ទទួលភា ៈផទទរំៅៗ បស់ពួកោរ់ផទមរទៀរ។  

 



គ្ចក្តីគ្តើម Introduction (ត) 

• រ ត្ ើមរចញពីទែិាភាពសុខភាព មនសុសចស់ក្រូវបានរគកំណរ់លកខណៈថា មានពិកា ភាពជាទូរៅ 

ននមុខង្ហ បស់រាងកាយ មានកា រកើនរ ើងនូវភាពង្ហយ ងរក្ោេះរៅនឹងកាត ក្បឈមផ ែ្កប សិាថ

ន មានហានិ ភ័យ ខពស់កន ុងកា រកើរមានជំងឺ និងកា សាា ប់ ែូចជា  ពិកា ភាពននកា សាត ប់ គរមា ើញ 

កា រ ែ ើចលនា  សរកិ្បាជាា   នងិ ល្ វូចរិត  មួទងំកា ចុេះរខោយននកា ទប់ទល់រៅនឹងជំងឺឆ្ាង្ងផែ  

ែូចជាជំងឺ ផ្តត សាយ និងកា រកើនរ ើងនូវហានិភយ័ននកា រកើរមានជំងឺមិនឆ្ាង ែូចជា រលើស

ឈាម ទឹករនាមផ ែ្ម ពកុឆ្ែងឹ មហា កី នងិជំងឺវផងែងវង្ហែ ន់ ។ ជា្លវបិាក រក្មូវកា រសវាកមម

ជាក់ោកស់ក្មាប់មនុសសចស ់ ែូចជា  វវធិ្លនកា កា ពា  កា ពាបាល កា សាត  លទធភាពពលកមម 

និងកា ពាបាលសក្មន់មានកា រកើនរ ើង។  

 



ចក្ខុវិ្័យ Vision  

ក្បជាជនកមព ុជាវយ័ចស់ ទទួលបាននូវ រថក្បរោជន៍ក្បកបរោយសម ម៌ពីកញ្ចប់រសវា

សុខភាពក្បកបរោយគុណភាព សំរៅរលើកកមពស់ជរាភាពផែលមានសុខភាពលែ  សកមម ្

លិរភាព និងរសចកត ីនទាទន  ូ។ 

 

 



គោលបាំណង Goals 

រលើកកមពស់ជរាភាពក្បកបរោយសុខភាពលែ  ផ ែ្ករលើវ ីិសាស្រសត ផខសជីវរិ មួ  នត វសិ័យ 

ផែលមាន កា បង្ហក   កា ផទទ ំនិង រសវាោកំ្ទ សម មយ ។  

 

បរងក ើរក្បព័នធសុខាភិបាលមួយ ផែលអាចរក្បើបាននិងរឆ្ា ើយរបនឹងរក្មូវកា  ផែល

ធ្លនាកញ្ចប់រសវាផទទសំុខភាព មួបញ្ច លូសក្មាប់មនុសសចស់ ផែល មួមាន កា បង្ហក   

កា ពាបាល      កា សាត  លទធភាពពលកមម និងរសវាផទទសំក្មន់។  

 

 



គោលនគោបាយ Policy 

 ត្ល់ព័រ៌មាន និង្សពែ្ោយ ំពីសា ៈសំខាន់រក្មូវកា   និង រថក្បរោជន៍ននកា រលើក

កមពស់ជរាភាពក្បកបរោយសុខភាពលែ                                                                                

 

រលើកកមពស់កិចចសហកា ពហុវសិ័យ រែើមបីជរាភាពក្បកបរោយសុខភាពលែ រៅក្គបក់ក្មិរ 

  

ពក្ងឹងសមរថភាព បស់ក្បព័នធសុខាភិបាល  រែើមបី ត្ល់កា ផទទសំុខភាពបឋម  

កក្មិរទីពី និងកំ រិទីបីសក្មាប់មនុសសចស់ 

 

ជំ ុញកា ទទួលបាន និងកា រក្បើក្បាស់ក្បកបរោយសម ម៌នូវ កា ផទទជំាសា វន័ត

និងមានគុណភាព សក្មាប់មនុសសចស់។  



គោលគៅ Policy Objective  

១- រែើមបីផសែ ង កកា ោំក្ទ  នងិរលើកកមពសក់ា យល់ែឹងកន ុងចំរណាម ែកាក់ផរងរោលនរោបាយ 

 ំព ី  

      ជរាភាពផែលមានសុខភាពលែ ។                                                                                                                    

       

២- រែើមបីរលើកកមពស់កា យលែឹ់ង ំពីវធិ្លនកា ជាមូលោា ន សក្មាប់ជរាភាពក្បកបរោយសុខភាពលែ  

កន ុង 

      ចំរណាមក្បជាជន និងជាពិរសសកន ុងចំរណាមមនុសសចស់  ែកផទទ ំនិង ែក ត្ល ់រសវា។           

      

៣- រែើមបីរលើកកមពស់ប ោិកាសសក្មបាមវយ័ ាម យៈកិចចសហកា  នត វសិយ័ រោយរផ្តត ររលើរស

វា 

      បង្ហក   ផទទ ំនិងោំក្ទ។  



គោលគៅ Policy Objective  

៤-  រែើមបីពក្ងងឹក្បព័នធសខុាភិបាល រែើមបបំីរពញរក្មូវកា សុខភាព បស់មនសុសចស់ ាម យៈយុទធ វ ិី  

       មួបញ្ច លូោែ  ផែល មួមាន រសវាបង្ហក   ពាបាល សាត  លទធភាពពលកមម នងិផទទសំក្មន់ក្គប់ក្ោន់  

      រៅក្គប ់កក្មិរ។ 

៥- រែើមបីជំ ុញកា ទទួលបាន និងកា រក្បើក្បាស់ក្បកបរោយសម ម៌ នូវកញ្ច ប់ជាសា វន័ត ននរសវាបង្ហក     

     ពាបាល សាត  លទធភាពពលកមម នងិសក្មន់ក្បកបរោយប ោិប័នែសក្មាប់មនុសសចស់។                                

       

៦- រែើមបីជំ ុញកា ក្សាវក្ជាវនងិក្គប់ក្គងពរ័៌មាន រែើមបីផណនាំែល់កា ពិនិរយរ ើងវញិនងិផកសក្មួល  

     រោលនរោបាយរឆ្ព េះរៅ ក នតរាគមន៍ ផែលមានក្បសិទធភាពខពស់បំ្ុរ។ 

 



យុទ្ធសាស្រ្ត Strategy  

១- រលើកកមពសក់ា ផសែ ង កកា ោំក្ទ្សពែ្ោយនិងផចក ំផលកព័រ៌មានសំរៅោក់បញ្ច លូបញ្ហា

សុខ 

     ភាព  បសម់នសុសចស់រៅក្គប់កក្មិរ។ 

                                                         

២- ជំ ុញសហក្បរិបរត ិកា ពហុវស័ិយនិងភាពជានែគូ  វាងវស័ិសាធ្ល ណៈនិងឯកជន រឆ្ព េះ រៅ ក 

     សមាហ ណកមមកា ត្ល់រសវាសុខភាពសក្មាប់មនុសសចស់រៅកន ុងកា ផទទបំនត។                                    

        

៣- ពក្ងងឹក្បព័នធសខុាភិបាលរែើមបីរឆ្ា ើយរបរៅនឹងរក្មូវកា សុខភាព បស់មនសុសចស ់

 ក-កា ត្ល់រសវាក្គប់ក្ោន ់

 ខ-បទោា ននិងនិោម, កា ទទួលសាគ ល់គណុភាព 

 គ-កា ក្រួរពនិិរយាមោននិងវាយរនមា។ 

 

 



យុទ្ធសាស្រ្ត Strategy  

៤- កា សកិោក្សាវក្ជាវនិងកា ក្គប់ក្គងចំរណេះែឹង។  

៥- កា  ភិវឌ្ឍន៍ នធ្លនមនុសស។ 

៦-គរក្មាងោពំា សងគម។  

  

 

 

 



គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target  

យុទ្ធសាស្រ ត្ ទ្ី១៖ រលើកកមពស់កា ផសែ ង កកា ោំក្ទ្សពែ្ោយ និងផចក ំផលកព័រ៌មានសំរៅ

ោក់បញ្ច លូ បញ្ហា សុខភាព បស់មនុសសចស់រៅក្គប់កក្មិរ 

             គោលគៅយុទ្ធសាស្រ ត្ ៖ 

្សពែ្ោយ នងិបរងក ើនកា យល់ែឹង រែើមបីោក់បញ្ច លូបញ្ហា មនសុសចស់រៅកន ុងផ្នកា  និង

កមម វ ិីរៅក្គប់កក្មិរថាែ ក់  

 

ផណនាំវ ិីសាស្រសត ផខសជីវរិ( life course approach) ចំរពាេះជរាភាពផែលមានសុខភាពលែនងិកា បង្ហក
ជំងឺាម យៈកា ោក់បញ្ច លូសា  ប់ ំសក្មាប់មនុសសចស ់  ែកផទទ ំ និង ែក ត្ល់រសវាសុខ

ភាព មួទងំសា ៈសខំាន់ននសកមមភាព ល្ វូកាយ  នាមយ័  បបអាហា ផែលមានរលុយភាព 

ក្ពមទងំ បបសនតសិុខសងគមផែលមានក្សាប់  

 



គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target  

យុទ្ធសាស្រ ត្ ទ្ី១៖ រលើកកមពស់កា ផសែ ង កកា ោំក្ទ្សពែ្ោយ និងផចក ំផលកព័រ៌មានសំរៅ

ោក់ 

                          បញ្ច លូ បញ្ហា សុខភាព បស់មនុសសចស់រៅក្គប់កក្មិរ 

             

             ចំនុចគៅ៖ 

កា យល់ែឹងកាន់ផរក្បរសើ   ពំីវធិ្លនកា ជាមូលោា នសក្មាប់ជរាភាព ផែលមានសខុភាព

លែ រៅកន ុងចំរណាមមនសុសចស់  ែកផទទ ំសងគមសីុវលិ  ែក ត្ល់រសវានែគូ ភិវឌ្ឍន៍ពាកព់ន័ធ  

និងអាជាា    ោា  ភិបាល 

 

បញ្ហា សុខភាពសខំាន់ៗ បស់មនសុសចស់ ក្រូវបានោកប់ញ្ច លូកន ុងផ្នកា  ភិវឌ្ឍន៍ និង

ផ្នកា  សខុភាពផែលពាក់ព័នធ រៅថាែ កជ់ារិ និងរក្កាមជារិ ឧទ.ផ្នកា  ភិវឌ្ឍន៍

សងគមរសែាកចិច ផ្នកា  យុទធសាស្រសត វសិយ័សខុាភិបាល ផ្នកា  ភិវឌ្ឍន៍និងវនិិរោគឃុំ។ 

 



គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target 

យុទ្ធសាស្រ ត្ ទ្ី២៖ ជំ ុញសហក្បរិបរត ិកា ពហុវសិ័យនិងភាពជានែគូ  វាងវសិ័យសាធ្ល ណៈ-ឯក

ជន រឆ្ព េះរៅ ក សមាហ ណកមមកា ត្ល់រសវាសុខភាពសក្មាប់មនុសសចស់រៅកន ុងកា ផទទំ

បនត   

     

               ចំនុចគៅ៖     

កា ោំក្ទថាែ កែឹ់កនាំជាន់ខពស់ក្រូវបានបរងក ើន រែើមបពីក្ងងឹកា ផទទសំខុភាពមនសុសចស់

ជាបនត។ 

 

កិចចសហកា  វាងវសិ័យសាធ្ល ណៈ-ឯកជន រៅថាែ ក់សហគមន៍ក្រូវបានពក្ងឹង សក្មាប់ ែក

ត្ល់រសវាផែលគិរកនក្ម និងមិនគរិកនក្ម មួទងំសងគមសុីវលិ ។  

 



គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target 

យុទធសាស្រសត ទ៣ី៖ ពក្ងងឹក្បពន័ធសខុាភិបាលរែើមបីរឆ្ា ើយរបរៅនឹងរក្មូវកា សុខភាព បស់មនសុស

ចស ់    

   ក-កា ត្ល់រសវាក្គប់ក្ោន ់

   ខ-បទោា ននិងនិោម, កា ទទួលសាគ ល់គណុភាព  

   គ-កា ក្រួរពនិិរយាមោននិងវាយរនមា  

    
                ក-កា ត្ល់រសវាក្គបក់្ោន ់ 

        រោលរៅយុទធសាស្រសត ៖ 

១- ពក្ងឹងរសវាផទទសំុខភាព ក្បកបរោយក្បសិទធភាពែល់មនសុសចស់ រោយោក់ 

     បញ្ច លូរសវាបង្ហក   ផទទ ំពាបាល សាត លទធភាពពលកមម និងកា ផទទសំក្មន់ក្គប់

ក្ោន ់ 

     រៅកន ុងក្បព័នធ ត្ល់រសវាក្គប់កំ រិ  

 



 គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target 

ក-កា ត្ល់រសវាក្គប់ក្ោន ់ 

២- ធ្លនា មូលោា នសុខភិបាល មានបុគគលកិ ឱ្សទ សមាា  ៈប កិាខ ក្គប់ក្ោន់ សក្មាប់ ត្

ល ់

     រសវា ផទទសំុខភាពមនសុសចស ់រែើមបីបំរពញរក្មូវកា សុខភាពមនុសសចស់  មួទងំ  

     សក្មាប់កា បង្ហក   និងកា ក្គប់ក្គងជំងឺរុានំ ៉ៃ ករមោយ នងិកា ផទទ ំយៈរពលផវង។  

    

 ចំនុចគៅ៖  

១-កា ផទទសំខុភាពមនសុសចស់ក្គប់ក្ោន់  ក្រូវបានោក់បញ្ច លូកន ុងកញ្ច ប់រសវា MPA 

និង  

    CPA ផែលមានក្សាប់ និងរ ែ ើបចច ុបបនែភាពជារទៀងទរ់។ 

 



 គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target 

ក-កា ត្ល់រសវាក្គប់ក្ោន ់ 

 ចំនុចគៅ៖  

២-មជឈមណឌ លជារិមួយផែល ត្ល់ជាមូលោា នសក្មាប់សុខភាពមនសុសចស់ក្រូវបាន

រ ៀបចំ   

    រ ើងនិងមានរួនាទី ត្លក់ា បណុ្េះបណាត លមូលោា ននងិបនត  សក្មាប់កា  ភិវឌ្ឍ

 នធ្លន 

    មនសុសរៅក្គប់កក្មិរថាែ ក់ ក៏ែូចជាកា ោំក្ទែល់កា ក្សាវក្ជាវ កា ផចក ំផលក

ព័រ៌មាន   

    និងកា ាក់ផរង នសុាសនស៍ក្មាប់រសវាសុខភាពមនសុសចស់ ក្បកប រោយក្បសិទធ 

     ភាពបំ្ុរ និងកា  ភិវឌ្ឍន៍រោលនរោបាយ ។ 

 

៣-រវជជបណឌ ិរមាែ ក់ និងគោិនុបោា កមាែ ក់ រែើ រួនាទីជាជនបរង្ហគ លសក្មាប់ផទទសំុខ

ភាព  

    មនុសសចសរ់ៅថាែ ក់មនទ ី រពទយរខរត (រសវាជំងឺកន ុងនិងជំងឺរក្ៅ)រែើមបជួីយសក្មួល



 គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target 

ក-កា ត្ល់រសវាក្គប់ក្ោន ់ 

   ចំនុចគៅ៖  

៤-មូលោា នសខុាភិបាលទងំ ស់មានបុគគលិកនិងប កិាខ  ក្គប់ក្ោន់  រែើមបី ត្ល់រសវា

សុខ 

    ភាពជាមូលោា នែល់មនសុសចស់  មួទងំកា បញ្ជ នូនងិកា ាមោនបនត។ 

 

ខ-បទោា ននិងនិោម, កា ទទួលសាគ ល់គណុភាព  

   គោលគៅយទុ្ធសាស្រ ត្ ៖  

  រ ៀបចំ  នុមរ័ និង នុវរតបទោា ន និងនិោមសត ពីីកា ផទទសំុខភាពមនសុសចស់

ក្គប់ក្ជងុរក្ជាយ មួទងំកា  ភិវឌ្ឍន៍ នធ្លនមនសុស  រសវាផទទសំុខភាព រសវា

បញ្ជ នូ នងិកា ាមោនជាមួយរសវាពាកព់ន័ធ។  



 គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target 

ខ-បទោា ននិងនិោម, កា ទទួលសាគ ល់គណុភាព Norm and standard, accreditation 

   ចំនចុគៅ ៖  

បទោា ននិងនោិមក្រូវបានបរងក ើររ ើង  នុមរ័ និង នុវរត ផ ែ្ករលើរហោា  ចនាស

មព ័នធ    នធ្លនមនសុស រសវាសខុភាពនិងែំរណើ  កា បញ្ជ នូក្សបាមរោលនរោបាយ 

និងរោលកា ណ៍ផណនាំ នត  វសិយ័ពាកព់័នធ ផែលមានក្សាប់ ។ 

   (ឧ.រហោា  ចនាសមពន័ធសក្មាប់ជនពិកា , រោលនរោបាយជារិសត ពីីមនុសសចស ់

   (MoSVY)។  

គ- កា ក្រួរពនិិរយាមោននិងវាយរនមា (M&E)៖ 

         គោលគៅយុទ្ធសាស្រ ត្ ៖ 

        ១- ធ្លនាឱ្យមានយនតកា   ចនាសមព ័នធ  និងែំរណើ កា មួយ រែើមបវីាស់ផវង និងបង្ហា ញព ី

            គណរនយយភាព សក្មាប់លទធ្ល  



 គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target 

គ- កា ក្រួរពនិិរយាមោននិងវាយរនមា (M&E)៖ 

     

 គោលគៅយុទ្ធសាស្រ ត្ ៖   

               ២- ោក់បញ្ច លូពរ័៌មានជាមូលោា ន ំពសីុខភាពមនសុសចស់ រៅកន ុងក្បព័នធព័រ៌មានសខុា 

                     ភិបាល (HIS) 

 វ៣- សុខែុមនយីកមមសូចនាក   មួបញ្ច លូទងំកា បំផបកទិនែនយ័ រៅាមកក្មិរថាែ ក់សងគមសំ

ខាន់ៗ  

                    (ឧទ. អាយ ុរភទ ក្បាកច់ំណូល  ស់រៅជនបទ/ទីក្បជំុជន) និងវ ិសីាស្រសត ក្បមូល នងិ 

                     វវភិាគទិនែន័យ រៅទូទងំវសិយ័នានា។  

 

                    

 



 គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target 

គ- កា ក្រួរពនិិរយាមោននិងវាយរនមា (M&E)៖ 

     

    ចំនុចគៅ៖  

    

    ទិនែន័យផែលទក់ទងនឹងសុខភាពមនសុសចស់ ផែលផបងផចកាមក្បរភទ ក្រូវបានក្បមូល

ាម   

     យៈ ក្បភពផែលអាចរជឿទុកចិរតបានមួយចំនួន មួមាន ក្បព័នធព័រម៌ានសខុាភិបាល(HIS) 

 បាយ 

    កា ណ ៍រៅាមមូលោា នសខុាភិបាលនងិកា វាយរនមាជាក់ោក់ឧទ.មូលោា នទនិែនយ័ឃុំ

(CDB)   

    កា  រងករ ក្បជាសាស្រសតនងិសុខភាព (DHS) កា  រងករសងគមនិងរសែាកិចចកមព ុជា(CSES)។ 

    

 



គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target  

យុទ្ធសាស្រ ត្ ទ្ី៤៖  ធ្លនាឱ្យមានកា សិកោក្សាវក្ជាវ និងកា ក្គប់ក្គងចំរណេះែឹង 

             

             គោលគៅយុទ្ធសាស្រ ត្ ៖ 

សិកោក្សាវក្ជាវ ំពីកាត ហានភិ័យ ំៗ ផែលបណាត លឱ្យមានជំងឺ និងកា សាា ប់ឆ្ប់រពកកន ុង

ចំរណាមមនុសសចស ់ រៅកន ុងវ ិីសាស្រសត ផខសជីវរិ (life course approach)  មួទងំ

ក្បសិទធភាពនន នតរាគមន៍ បង្ហក   ផទទ ំនិងសាត  លទធភាពពលកមម នងិផទទសំក្មន ់

 

្សពែ្ោយ នងិរក្បើក្បាសព់រ័៌មានរែើមបជីាមូលោា នននកា ាក់ផរងរោលនរោបាយ នងិ

ជំ ុញ នតរាគមន៍សុខភាព ក្បកបរោយក្បសិទធភាពផទមរទៀរ។  

 



គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target  

យុទ្ធសាស្រ ត្ ទ្ី៤៖  ធ្លនាឱ្យមានកា សិកោក្សាវក្ជាវ និងកា ក្គប់ក្គងចំរណេះែឹង 

             ចំណុចគៅ៖ 

១-ព័រម៌ានក្រូវបានក្បមូលវភិាគ និងរក្បើក្បាស់រែើមបីផកលមែកា  ភិវឌ្ឍកា រ ៀបចំផ្នកា  

និងកា  

     នុវរត  នតរាគមនស៍ុខភាពមនសុសចស ់

 

២-សូចនាក សខុភាពមនសុសចស់ផែលពាកព់័នធ  ក្រូវបានោក់បញ្ច លូរៅកន ុងក្បព័នធព័រម៌ាន

សខុាភ ិ

     បាលនងិសខុែុមនីយកមមក្គប់វសិយ័ 

 

៣-មជឈមណឌ លឧរតមភាពក្រូវបានបរងក ើររ ើង និងមានែំរណើ កា រែើមបីោំក្ទ  នុវរត នងិ

សក្មប   

     សក្មួលកា ក្សាវក្ជាវ ំពសីខុភាពមនសុសចស់។ 



គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target  

យុទ្ធសាស្រ ត្ ទ្ី៥៖   ភិវឌ្ឍន៍ នធ្លនមនុសស              

 គោលគៅយុទ្ធសាស្រ ត្ ៖ 

១- ធ្លនាកា យល ់ំពី របៀបរឆ្ា ើយរបលែបំ្ុររៅនឹងរក្មូវកា  បសម់នសុសចស ់កន ុងចំរណាម 

       បុគគលិក សខុាភិបាល រោយោក់បញ្ច លូខា ឹមសា ពាក់ព័នធ រៅកន ុងកមម វ ិសីកិោននវវទិាសា

ស្រសត  

       សខុាភិបាល សក្មាប់កា  ប់ ំមូលោា ន និងកា បណុ្េះបណាត លរពលកពំុងរ ែ ើកា  

២- បរងក ើនភាពទក់ទញននជំនាញឯករទសផែលពាកព់័នធ (ែូចជាជរាសាស្រសត  និងវជិាជ ផទទំ

មនសុស  

       ចស)់ នងិ ត្ល់កា ផទទសំុខភាពែល់មនសុសចស ់ាម យៈកា ្សពែ្ោយ កា ទទួលសាគ ល ់ 

       កា រលើកទឹក ចិរតនិងឱ្កាសកា ង្ហ  

៣-  ជំ ុញកា បណុ្េះបណាត លសក្មាប់កា ផទទាំម ទ្េះ   និងរៅសហគមន៍    ំពីរក្មូវកា សុខ

ភាព 

       ជាក់ោក ់បស់មនសុសចស ់ទក់ទងរៅនឹងកា បង្ហក   កា ផសែង កកា ផទទ ំកា សាត  លទធ

ភាព   



គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target  

យុទ្ធសាស្រ ត្ ទ្ី៥៖   ភិវឌ្ឍន៍ នធ្លនមនុសស              

 ចំណុចគៅ៖ 

 ១-   កមមវវ ិសីិកោក្រូវបានបរងក ើររ ើង  នុមរ័ និង នុវរត រោយមានកា ទទួលសាគ ល់ជា ល្ វូ

កា  

 ២- បុគគលិកសខុាភិបាល មានចំរណេះែឹងនិងជំនាញជាមូលោា ន រែើមបីបំរពញរក្មូវកា សុខ

ភាព 

        បស់មនសុសចស ់

វ៣- ចំនួនបុគគលកិសខុាភបិាលឯករទស  ផែលមានសមរថភាពជំនាញក្គប់ក្ោន់ រៅកក្មរិ

ថាែ ក់  

        ពាកព់័នធ ននក្បព័នធសខុាភិបាល។ 

 



គោលគៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងចាំនុចគៅ Strategy Objective and Target  

យុទ្ធសាស្រ ត្ ទ្ី៦៖  រលើកកមពស់គរក្មាងោំពា សងគម 

  

           គោលគៅយុទ្ធសាស្រ ត្ ៖ 

 ១- កំណរ់ពីរសវាសុខភាពសា វន័តសក្មាប់មនសុសចស់ ទក់ទងនងឹកា បង្ហក    ពាបាល  សាត   

       លទធភាពពលកមម និងកា ពាបាលសក្មន់  មួទងំកា ផទទ ំយៈរពលផវង 

  

 ២- រលើកកមពស់កា ទទួលបាន រសវាសុខភាពសា វន័តសក្មាប់មនុសសចស់ ាម យៈកា ោក់ 

       បញ្ច លូ កន ុងគរក្មាងោពំា សងគម ែូចជាមូលនិ សិម មស៌ុខភាព កា ធ្លនារា៉ៃ ប់ ងកា 

ោំពា    

       សងគម បស់ជារិនងិកា ធ្លនារា៉ៃ ប់ ងឯកជន។ 

 

               ចំណុចគៅ៖ កា កា ពា ពីហានិភយ័ក្រូវបានផកលមែរោយមនសុសចស់ទទួលបាន រថ

ក្បរោជន៍ពី     



ថ្នការ្ក្មមភាព 

• យនតកា សាថ ប័ន 

•  ក្កបខ័ណឌ ចាប់ 

• កា ោំក្ទផ ែ្កហិ ញ្ញ វរថ ុ 

• កា  ភិវឌ្ឍ នធ្លនមនុសស  

• ព័រ៌មាន កា  ប់  ំនិងកា ក្បាក្ស័យទក់ទង (IEC) 

• កា  នុវរតគរក្មាង 



 

 

Thank you for your attention   


