
ប្រព័ន្ធសខុាភិបាល 
 
កំណែទរមង់វស័ិយសុខាភិបាលបាននមំកនូវការផ្លល ស់បតូរព ី «ការររៀបចរំបព័នធសុខាភបិាល ឈររលរីចន  

សមព័នធរដឋបាល រៅរករបព័នធសុខាភបិាលណផែករល ី លកខែៈវនិចិជយ័ចនំនួរបជាជន នងិលទធភាពមកទទលួយករសវា
សុខភាព»។ ជាលទធផល របព័នធសុខាភបិាលកមពុជាបចចុបបនន ររូវបានររៀបចំជា ៣ ថ្នន ក់ៈ ថ្នន ក់កណ្តត ល ថ្នន ក់រាជធានី
រខរត និងថ្នន ក់រសកុ ។ រនួទីនងិមុខងារននថ្នន ក់នមិួយៗររូវបានពិនរិយនិងកែំរ់ចាស់លាស់សារជាថ្មីរ ងីវញិ ។  

 

ថ្នន ក់ទងំ៣ ននរបព័នធសុខាភបិាលសាធារែៈ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ថ្នន ក់ជារិ (ថ្នន កក់ណ្តត ល)                            
ទីសតីការរកសងួសុខាភិបាល 
មនទីររពទយជារិ មជឈមែឌ លជារិ   
រគឹឹះសាា នបែតុ ឹះបណ្តត ល  

ថ្នន ក់រាជធានី/រខរត                                            
មនទីរសុខាភិបាលរាជធានី/រខរត    
មនទីររពទយ  រាជធានី/រខរត  
សាលាបែតុ ឹះបណ្តត លភូមិភាគ 

ថ្នន ក់រសុករបរិបរត ិ                        
ការយិាលយ័រសុករបរិបរតិ                      
 មនទីររពទយបណងែក                                
មែឌ លសុខភាព/ប ុសតិសុខភាព 

 
           

 
           

 
            

           


 
           



ផែន្ការប្ររដណ្ត រស់ខុាភិបាល 
  

ណផនការរគបដែត ប់សុខាភិបាល គឺជារកបខែឌ័ សរាប់អភិវឌឍបណ្តត ញរេដ្ឋឋ រចនសមព័នធសុខាភិបាល 
រដ្ឋយររបីរបាស់លកខែៈវនិចិជ័យពីររមួគ្នន ៖ ចនំនួរបជាជន នងិលទធភាពទទលួបានរសវាសុខភាព រពមទងំគរិគូរ
េមរ់ចរ់អំពីគុែភាពននការណថ្ទ ំនិងធនធានណដលាន 1 កនុងរគ្នលបែំងរដីមបៈី 

 អភិវឌឍរសវាសុខភាព រដ្ឋយកំែរ់លកខែៈវនិិចជ័យសរាប់ទីតងំ និងរំបន់ទទួលខុសររូវរបស់មូល
ដ្ឋឋ នសុខាភិបាល។ 

 ណបងណចកធនធានេរិញ្ញវរាុ នងិធនធានមនុសសរបកបរដ្ឋយសមធម៌ រពមទងំរលកីកមពស់របសិទធភាព
ននការររបីរបាស់ធនធានទងំរនឹះ។ 

 ធានថ្នរសចកតីររូវការណផនកសុខភាព របស់របជាពលរដឋររូវបានរឆលីយរបរបកបរដ្ឋយសមធម៌ តម     
រយៈការរគបដែត ប់ននរសវាសុខភាពរលីរបជាពលរដឋទងំអស់។ 

លកខែៈវនិចិជយ័សរាប់បរងករីមូលដ្ឋឋ នសុខាភបិាល 

មូលដ្ឋឋ នសុខាភបិាល ចនំនួរបជាជន(នក់) លទធភាពទទលួបានរសវា 

មែឌ លសុខភាព ចំនួនសមរសប ១០.០០០ 
ណរបរបួលពី ៨.០០០-១២.០០០  

កនុងរងវង់ ១០គ.ម ឬ រធវីដំរែីរជាអរិបរា ២រា ង 
រដ្ឋយរថ្មីររជីងកនុងរំបន់ទទួលខុសររូវរបស់មែឌ ល
សុខភាព  

មនទីររពទយបណងែក ចំនួនសមរសប ១០០.០០០ 
ណរបរបួលពី៦០.០០០-២០០.០០០+  

កនុងរំបន់ានរបជាជនរស់រៅររចីន៖ រធវីដំរែីរ ២
រា ងរដ្ឋយរថ្យនតឬកាែូរ។កនុងរំបន់ជនបទៈ 
រធវីដំរែីរមិនរលីសពី៣រា ងរដ្ឋយរថ្យនតឬកាែូរ  

ប ុសតិសុខភាព ណរបរបួលពី ២០០០-៣០០០  
 

ចាា យពីឃុ/ំភូមិរៅមែឌ លសុខភាពជិរបំផុរ 
រលីសពី ១៥ គ.ម រេយីានរបាងំភូមិសាស្រសត 
(ទរនល ភនំ ឬសាា នភាពផលូវពិបាក)  

 

  

                                                      
1 រកសងួសុខាភិបាល(ណខធនូ ១៩៩៧)រសចកតីណែនសំរាបអ់ភិវឌឍរសុករបរិបរតិ  



ប្រព័ន្ធែតលស់សវាសខុាភិបាល 
 

រកសួងសុខាភិបាលបាននិងកំពុងអនុវរតរបកបរដ្ឋយសាម ររីទទួលខុសររូវខពស់ នូវអភិរកមសាេរែកមមននការផតល់
រសវាសុខាភិបាល រមួាន រសវាបងាក រ អប់ររំលីកកមពស់សុខភាព ការរធវរីរាគវនិចិច័យ ពាបាលនងិណថ្ទជំងំ ឺ នងិសាត រនរិសិមបទ 
តមរយៈការផតល់រសវាានគុែភាព សុវរាិភាព និងរបសិទធភាព រៅតមមូលដ្ឋឋ នសុខាភិបាល ពរងឹងរបព័នធបញ្ជូ នអនកជំងឺ និង
ការចុឹះផតល់រសវាតមភូមឃុិ ំ ជាពិរសសរៅកនុងរំបន់ជនបទ ណដលរបជាពលរដឋពិបាកមកទទួលយករសវា។ របព័នធននការផតល់
រសវាសុខាភិបាលបានរផ្លត រជាចំបងរលីការផតល់រសវា ឬអនតរាគមន៍សុខភាពសាធារែៈជាររចីន ណដលទក់ទងផ្លទ លន់ឹងបញ្ហា
សុខភាពរបស់របជាពលរដឋផង និងទក់ទងនឹងកតត សងគមននណដលានផលប ឹះពាល់រលីសុខភាពផង។    ការផតលរ់សវាទងំ
អស់រនឹះានរគ្នលរៅការ់បនាយណថ្មរទៀរ ការឈនឺិងសាល ប់របស់ាត ទរក និងកុារ បនាយបនទុកននជំងឺឆលង និងជំងឺមិន
ឆលង ជំងឺរុានំរ   រពមទងំបញ្ហា សុខភាពសាធារែៈចំបងៗដនទរទៀរ។  

របព័នធផតល់រសវាសុខាភបិាល 

   មនទីររពទយជារិ                           
ផតលរ់សវាសំែំុសកមមភាពបស្រងគបក់រមិរ៣            

និងរសវាឯករទសខពស់ 

មនទីររពទយបណងែករាជធានីរខរត 
ផតលរ់សវាសំែំុសកមមភាពបស្រងគប២់ឬករមិរ៣ 

មនទីររពទយបណងែករសុករបរិបរត ិ
ផតលរ់សវាសំែំុសកមមភាពបស្រងគបក់រមិរ១ឬករមិរ២ 

 

មែឌ លសុខភាព 
ផតលរ់សវាសំែំុសកមមភាពអបបបរា 

របព័នធបញ្ជូ នអនកជងំ ឺចុឹះផតលរ់សវាតមភូមិឃុ ំ



សោលសៅយទុ្ធសាស្រសតនន្ការែតលស់សវាសខុាភិបាល 

រគ្នលរៅយុទធសាស្រសតននការផតល់រសវាសុខាភិបាលគឺរធវីយា ងណ្តឲ្យ របជាពលរដឋទទលួបាន រសវាសុខភាព
រគប់រជងុររជាយ ានគុែភាព សុវរាភិាព នងិរបសទិធភាព ទងំរៅមូលដ្ឋឋ នសុខាភបិាលសាធារែៈនងិឯកជន។ 

រគ្នលរៅយុទធសាស្រសតននការផតល់រសវាសុខាភបិាល 

 បរងកីនការរគបដែត ប់ និងលទធភាពទទួលបានរសវាសុខភាពបនតពូជានគុែភាព ជាពិរសសសរាប់ ស្រសតីបុរសវយ័ 
រកមង និងវយ័ជំទង់ ។ 

 បរងកីនការរគបដែត ប់និងលទធភាពទទួលបានរសវាណថ្ទគំភ៌មុនសរាលសរាលានសុវរាិភាពណថ្ទរំរកាយសរាល 
រសវាសមភពសរស្រងាគ ឹះបនទ ន់ និងណថ្ទទំរកានគុែភាព រពមទងំរសវាបងាក រការចមលងរមររាគរអដស៍ពីាត យរៅកូន។ 

 បរងកីនការរគបដែត ប់និងលទធភាពទទួលបានវា ក់សាងំបងាក រជំងឺ រសវាពិនិរយពាបាលតមណបបសាេរែកមមរគប់ 
រគងជំងឺកុារ និងទរក រដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លជំងឺរលាកសួរ និងជំងឺរាគរូស ។ 

 បរងកីនការរគបដែត ប់ និងលទធភាពទទួលបានរសវាអាហារូបរាមភ រដីមបបីនាយកងវឹះថ្នមពលជារិសាច់(របូររអុីន) នងិ
មីរកូសារជារិកនុងចំរណ្តមស្រសតីនិងកុាររូច ។ 

 លុបបំបារ់ករែីថ្មីននការចមលងរមររាគរអដស៍ និងបនតការ់បនាយការសាល ប់ទក់ទងនឹងរមររាគរអដស៍/ជំងឺរអដស៍។ 
 បរងកីនការរសាវរជាវរកករែីររបង និងរកាករមិរខពស់ននការពយបាលជាសឹះរសបយីននជំងឺររបងរគប់សណ្តឋ ន ។ 
 គ្នម នករែីសាល ប់ននជំងឺរគុនចាញ់ណដលបណ្តត លមកពីរមររាគហាវ ល់សីុបា រ  ូម និងការ់បនាយការសាល ប់រដ្ឋយជំងឺរគុន

ឈាមឲ្យទបបំផុរ។ 
 បរងកីនការរគបដែត ប់និងលទធភាពទទួលរសវារគប់រគងជំងឺឆលងដនទរទៀរ ដូចជាជំងឺដងកូវរពូន ជំងឺរំបន់ររូពិក និងជំងឺ

ឆលងរលចរ ងីថ្ម ីនិងរលចរ ងីមតងរទៀរ និងជំងឺឆលងពីសរវមកមនុសស ។ 
 បនាយការរបឈមរបស់របជាពលរដឋ នឹងកតត ហានិភ័យននជំងឺមិនឆលង/ជំងឺរុានំរ   ានជាអាទិ៍ជំងឺមហារកី ទឹករនមណផែម 

និងជំងឺរបឹះដូង-សរនសឈាម រលីកកមពស់ការរសាវរជាវទន់រពលរវលាននជំងឺមិនឆលង និងបងាក ររៅដំណ្តក់កាលបឋម
និងដំណ្តក់កាលទីពីរ។ 

 រគប់រគងពាបាលជំងឺមិនឆលងកនុងដំណ្តក់កាលធាន់ធារ  ានជាអាទិ៍ការណថ្ទរំយៈរពលណវង ការពាបាលសរមន់ការឈឺ
ចាប់ និងការសាត រនិរិសមបទ។   

 បរងកីនការទទួលបាន និងការរគបដែត ប់ននរសវាបឋមនិងរគប់រជុងររជាយននសុខភាពផលូវចិរតនិងរសវាពាបាលបនាប
ការរញៀន រពមទងំរលីកកមពស់ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យននជំងឺផលូវចិរត។ 

  បនាយការខាវ ក់ណភនករៅកនុងរំបន់ភូមិសាស្រសតានហានិភ័យខពស់ និងផតល់រសវាចុឹះរខាយរសារវញិ្ហញ ែរដ្ឋយសារជំងឺ។ 
 រលីកកមពស់បរសិាា នអនម័យលែ សុខភាពារ់រធមញ និងសុវរាិភាពចំែីអាហារ និងសុខភាពសិសានុសិសស ។  
 បនាយការររបីរបាស់បំពានថ្នន រំញៀន ររគឿងរញៀនរសវងឹ និងថ្នន ជំក់ កនុងចំរណ្តមរបជាជនទូរៅ។  
 បនាយករែីរបួសនិងពិការភាព បងកររ ងីរដ្ឋយអំរពីេងឹា ររគ្នឹះថ្នន ក់ឬមូលរេរុរផសងៗរទៀរ និងបនាយហានិភ័យ

សុខភាពឬផលប ឹះពាល់សុខភាពណដលបណ្តត ល មកពីររគ្នឹះមេនតរាយ ការបំពុលបរសិាា ន និងបំណរបំរលួអាកាសធារុ ។ 

 


