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ក្នុង បែទែសកម្ពុជា



ការថ្លែងអំណរគុណ

អង្គការឃែរសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះហ្គែឡាក់សូ ស្មតីកា្លែញ (GlaxoSmithKline-GSK) 
ដែលបានគំាទែដល់ការងារនែះ។ មូលនិធិរបស់ពួកគែបានជួយធានាឱែយឆ្មបាំងអស់ 
ពងែឹងជំនាញរបស់ខ្លួន បានគាំទែការផ្តល់សែាឱែយកាន់តែមានគុណភាពបែសើរ 
ឡើងបានផ្តល់សែាដល់សហគមន៍ដាច់សែាល និងបានជួយពងែឹងទំនាក់ទំនង 
រាងភូមិ និងមណ្ឌលសុខភាពអោយបានកាន់តែបែសើរដើមែបីអោយកុមារអាចទទួល 
បានការចាក់ថ្នែំបងា្កែរបានតែឹមតែូវ។

អង្គការឃែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះកែសួងសុខាភិបាល និងអង្គភាពកែែម 
ឱាទរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខែត្តោះកុងដែលបានផ្តល់កិច្ចសហការក្នុងការគំាទែ 
គមែែងនែះ។ 
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កែុមហ៊ុន ហ្គែឡាក់សូ ស្មីតកា្លែញ មានសែចក្តីោមនែសរីករាយ ដែលបានធ្វើកការារជាមួយ អង្កកការ ឃែរកម្ពុជា ដើកមែបីឆ្លើកយតបទៅ 
និងបទញ្ហែសំខាន់នែះ។ កែមុហុ៊នបានធ្វើកការវិនិយោកនូវទឹកបែែក់ចំណែញរបទស់ខ្លនួចំនួន២០ភាគរយពីក្នងុាជីវកម្មៅក្នងុបែទែស 

កម្ពជុាដើកមែបីធ្វើកការគំាទែោយមានការបែសើករឡើកងដល់គុណភាពសែវាសុខាភិបាល ដល់បែជាពលរដ្ឋគ្ែប់ទរូបទៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា មិននថា  
ពួកគែរស់ៅទីកន្លែងណា ឬនថាមិនមានលទ្ធភភាពបទង់ថ្លែ។ គមែែងនែះធ្វើកោយបែសើករដល់គុណភាពសែវាសុខាភិបាលៅតំបទន់ដាច់សែយោល 
ក្នុងបែទែសកម្ពុជា ដែលជាផ្នែកមួយនែកម្មវិធីវិនិយោគសារឡើកងវិញរបទស់កែុមហ៊ុនយើកង។ យើកងមានក្តីោមនែសរីករាយដែលបានឃើកញ 
លទ្ធភផល សមែែចបានរបទស់គមែែងមកទល់ពែលនែះ។ យើកងសូមធ្វើកការអបទអរសាទរដល់អ្នកាក់ពន្ធភ័ទាំងអស់គា្នែដែលបានចូលរួមធ្វើក 
ោយគមែែងនែះទទួលបានជោគជ័ទយ។

សមែង់សម្តី លោកសែី ដែបទូរា៉ែ ហ្គីលឌៀ បែធាន គ្ែបទគ្ែង់ទូៅ កែុមហ៊ុន ហ្គែឡាក់សូ ស្មីតកា្លែញ បែាំបែទែសកម្ពុជា

“
”

ការកែលម្អកការផ្តល់សែវាសុខភាពៅក្នុង 
បែទែសកម្ពុជា
ការផ្តល់មូលនធិិពី (GSK) បានជួយអង្គកការឃេរដើមេបកីេលម្អបេសិទ្ធភភាព និងគុណភាពសេវាសុខភាព  
ដេលតេូវផ្តល់ដល់ភូមិដាច់សេាលក្នុងបេទេសកម្ពុា។
ចាប់តំាងពីខែតុលា ឆ្នែ២ំ០១២ មកគមែែងបានផ្តែតៅលើការកែលម្អ 
លទ្ធភាពអាចទទួលបាន និងការបែើបែែស់សែាសុខភាពជាពិសែស 
នៅក្នងុសហគមន៍ដាច់សែាល។ គមែែងនែះផ្តែតលើការពងែងឹជំនាញ 
និងការជមែុញទឹកចិត្ត ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខរួមមាន 
ឆ្មបនិងអ្នកស្មគែ័ចិត្តសុខភាពសហគមន៍ ដែលជាផ្នែកមួយនែកែុម 
ទែទែង់សុខភាពភូមិ (VHSGs)ដើមែបីអោយគែប់មូលដា្ឋែនសុខាភិបាលអាច 
ផ្តល់សែាបានកាន់តែបែសើរ។ 

អង្គការឃែរបានធ្វើការដោយផ្ទែល់ ជាមួយបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពដើមែបី 
កំណត់កតា្តែបែឈមផែសែងៗ ដែលពួកគែជួបបែទះនៅពែលដែលចុះផ្តល់ 
សែាមូលដា្ឋែន និងបង្កើតយន្តការគំាទែនានាដែលធានាបាននូវមធែយោបាយ 
មួយក្នុងការផ្តល់សែាសុខភាព ដែលមានលក្ខណៈ គែប់ជែុងជែែយរួម 
បញ្ចលូគា្នែ និងកាន់តែទៀងាត់ជាងមុន។ បុគ្គលិករបស់អង្គការឃែរបាន 
លើកទឹកចិត្តក្នុងការចែករំលែក ការរៀនសូតែក្នុងចំណោមកែុមការងារ 
សុខភាពនិងបានបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតជាមួយ 
សហគមន៍ដើមែបីធានាឱែយបានថ មានបែជាពលរដ្ឋកកាន់តែចែើនថែមទៀត 
អាចទទួលបានសែា និងការបែឹកែសាពីបញ្ហែសុខភាព។ 

សកម្មភាព របស់អង្គការឃែរបានធ្វើតាមអនុសាសន៍ជាក់លាក់ដែលផ្តល់ 
ដោយថ្នែក់ដឹកនាំរបស់ កែសួងសុខាភិបាល ហើយអង្គការឃែរបានធ្វើ 
ការងារនែះដោយមានការពិគែែះោបល់ា៉ែងជិតស្នទិ្ធជាមួយហ្គែឡាក់សូ  
 ស្មីតកា្លែញដើមែបីធានាថ សកម្មភាពគមែែងាំងអស់សែបតាម 
សកម្មភាពអាទិភាព។
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ពត៌មានលំអិតគមេេង

១. កែលម្អបែសិទ្ធភាព និងគុណភាពនែសែា 
សុខភាពដោយពងែឹងលើសមត្ថភភាព និង 
ការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាល  
ដើមែបីសមែបសមែួលការ ផ្តល់សែាអោយ 
កាន់តែគែប់ជែុងជែែយ និងរួមបញ្ចូលគា្នែ 

២. ពងែងឹយន្តការក្នងុ ការផ្តល់សែាដល់មូលដា្ឋែន 
របស់មណ្ឌលសុខភាព ដើមែបីកែលម្អលទ្ធភាព 
ក្នុងការទទួលបាន និងការបែើបែែសស់ែា 
សុខភាព រួមមានសែាបងា្កែរដូចជាការចាក់ 
ថ្នែំបងា្កែរជាដើម

៣. តសូ៊មតិជាមួយ ដែគូរបស់កែសួងសុខាភិបាល  
និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ តាមរយៈការបងា្ហែញ 
អោយមើលឃើញ និងភាពជោគជ័យនែ 
សកម្មភាពគមែែង ដើមែបីផ្តល់ជាព័ត៌មាន 
សមែែប់ការបង្កើតនូវពិធីសារ គោលការណ៍ 
ណែនាំ និងគោលនោបាយនានានៅ  
ពែលខាងមុខ

គោលបំណងគមេេង

• ការបណ្តុះបណ្តែល និងការចុះអភិបាលឆ្មបនៅក្នុងសហគមន៍ជនបទដាច់សែាល តាមរយៈការហ្វឹកហ្វឺនអនុវត្តការងារផ្ទែល់ និងការ 
ធ្វើទសែសនៈកិច្ចសិកែសាដើមែបីពងែឹងចំណែះដឹង និងជំនាញរបស់ពួកគែ។ 

• ការភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកសុខាភិបាលតាមមូលដា្ឋែនសុខាភិបាលផែសែងៗគា្នែ តាមរយៈ កិច្ចបែជុំសម្ព័ន្ធកែុមឆ្មប MCAT)។ 

• គាំទែការចុះផ្តល់សែាមូលដា្ឋែនឱែយបានញឹកញាប់ថែមទៀត ដល់សហគមន៍ដាច់សែាលដើមែបីផ្តល់សែាសុខភាពសារវន្ត។

• ការបណ្តុះបណ្តែលកែុមទែទែង់សុខភាពភូមិ ដើមែបីចែករំលែកព័ត៌មានសុខភាពជាមួយអ្នកដទែទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគែតាម 
រយៈការអប់រំសុខភាពសហគមន៍ឱែយបានទៀងាត់។

• ការភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងសមាជិកសហគមន៍ជាមួយមណ្ឌលសុខភាពក្នងុតំបន់របស់ពួកគែ ដើមែបីឱែយការចាក់ថ្នែបំងា្កែរ កាន់តែមានបែសិទ្ធភាព  
ថែមទៀត។

• ការចុះឆ្មក់អង្កែតលើការផ្តល់សែានៅមូលដា្ឋែនដើមែបីធានាថ ការងារាំងនែះ គឺធ្វើឡើងទៀងាត់ជាបន្តបនា្ទែប់ និងផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់  
ក្នុងការចាក់ថ្នែំបងា្កែរ និងឱសថផែសែងៗអោយបានពែញលែញ។

• រៀបចំកិច្ច បែជុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដើមែបីចែករំលែកភាពជោគជ័យគមែែង ក្នុងគោលៅ បង្កើននូវចីរភាពគមែែង តាមរយៈ 
ការបញ្ចះុបញ្ចលូអាជា្ញែធរគែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើមែបីបន្តគំាទែសកម្មភាពនានាដូចជាកិច្ចបែជំុសម្ពន័្ធកែមុឆ្មប និងការផ្តល់សែានៅមូលដា្ឋែននៅ  
ភូមិដាច់សែាលនៅពែលអនាគត។ 

សកម្មភាពគមេេង 

ខ្ញុសូំមសំដែងនូវការអរគុណយ៉ែងជែែលជែែចំពោះអង្គការឃែរ សមែែប់ទ 
ការគំាទែនែះ ដើកមែបីដោះសែែយនូវរាល់ចន្លែះខ្វះខាតានានដែលមានៅ 

ក្នងុកម្មវិធីសុខភាពរបទស់សែកុបែតិបទត្តសិែែអំបិទល។ កិច្ចបែងឹបែែងនែះបានពន្លឿន 
ដល់ការអនុវត្តការាររបទស់សែុកបែតិបទត្តិ ជាពិសែស ដើកមែបីលើកកកម្ពស់សា្ថែនភាព 
សុខភាពក្នុងចំណោមបែជាជនសហគមន៍ តាមរយៈការផ្តែតការយកចិត្តទុកដាក ់
ៅលើកសុខភាពមាតា ារកទើកបទកើកត និងកុមារ។ យើកងនឹងបទន្តរកែានូវភាពជា 
ដែគូ និងសហបែតិបទត្តិការល្អកជា 
មួយអង្គការឃែរជាពិសែស 
គមែែងគាំទែដោយហ្គែឡាក់សូ  
ស្មតីកា្លែញនែះ ដូច្នែះយើកងាចបទន្ត 
ធ្វើកការជាមួយគា្នែដើកមែបីសមែែចបាន 
គោលដៅាំងអស់របទស់កែសួង 
សុខាភិបាល។

វែជ្ជបទណ្ឌិត ឡាំ លីទីណា បែធាន 
ការិយល័ទយសែុកបែតិបទត្តិសែែអំបទិល

“
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ដោយមានការគាំទែពី GSK អង្គការឃែរបានធ្វើការនៅក្នុងភូមិចំនួន ៦២ នៅមណ្ឌលសុខភាពចំនួន ១២ នៅក្នុងការិាល័យសុខាភិបាល 
សែុកបែតិបត្តិសែែអំបិល និងសា្មែច់មានជ័យ។ 

• ឆ្មបចំនួន ៥៩នាក់ បានទទួលការណែនាំ ការហ្វឹកហ្វឺន និងទសែសនៈកិច្ចសិកែសា ដើមែបីលើកកម្ពស់គុណភាពនែការផ្តល់សែារបស់ពួកគែ

• បុគ្គលិកចំនួន ៥៩នាក់ បានទទួលការបណ្តុះបណ្តែលអនុវត្តការងារផ្ទែល់  

• បុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន ៨៦នាក់ បានទទួលការគាំទែដើមែបីចូលរួមកិច្ចបែជំុសម្ព័ន្ធកែុមឆ្មប

• កែុមទែទែង់សុខភាពភូមិចំនួន ១២៩នាក់ បានទទួលការបណ្តុះបណ្តែល ដើមែបីធ្វើបច្ចុបែបន្នភាព ចំណែះដឹងសុខភាពរបស់ពួកគែ និង  
កែលម្អជំនាញសមែបសមែួលរបស់ពួកគែ

• ភូមិចំនួន ៥៨ បានទទួលការចុះឆ្មក់អង្កែត ដើមែបីធានាពីគុណភាពនែការផ្តល់សែានៅមូលដា្ឋែន

• ចំនួនជិត ៦,០០០ខ្នងផ្ទះ បានទទួលផ្ទែងំរូបភាពអប់រំស្តពីីការលាងសមា្អែតដែ ដើមែបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីវិធីថែាំអនាម័យក្នងុគែសួារ 
របស់ពួកគែ

ព័ត៌មាន និងស្ថិតិសំខាន់ៗ

គមែែងមានលទ្ធផលវិជ្ជមមានជាចែើននៅក្នងុឆ្នែទីំមួយ 
របស់ខ្លួន និងបន្តគាំទែការលើកកម្ពស់សែាសុខភាព 
ាំងនែះបន្តទៀត។

• មានសែ្ត ីនិងកុមារចែើនជាង ២៧,០០០នាក់ដែល 
ទទួលបានសែាសុខាភិបាលតាមរយៈសែាចុះ 
ដល់មូលដា្ឋែន

• សមាជិកសហគមន៍ចំនួន ៨៧២នាក់ ដែលមិន 
អាចទទួលបានការបែើបែែស់សែាថែាំសុខភាព 
រយៈពែលពីរឆ្នែំ តែូវបានទទួលការពែយោបាលនិង 
សែាផែសែងៗតាមរយៈការចុះផ្តល់សែានៅមូលដា្ឋែន 
ដោយទៀងាត់

• សមាជិកសហគមន៍ចំនួនចែើនជាង ៥,០០០នាក់ 
នៅភូមិចំនួន ៦២ បានទទួលការអប់រំសុខភាព 
សហគមន៍

• ៧៤% នែសែ្តីមានផ្ទែពោះក្នុងសែុកបែតិបត្តិសែែ 
អំបិលបានទទួលសែាថែាំសុខភាពមុនពែល 
សមែែលកូន

• ៩៧% នែកុមារដែលមានអាយុកែែម ១ឆ្នែំ នៅ 
ក្នុងសែុកបែតិបត្តិសែែអំបិលបានទទួលការចាក ់
ថ្នែបំងា្កែរគែប់មុខដែលមាននៅក្នងុកម្មវិធីជាតិផ្តល់ 
ថ្នែំបងា្កែររបស់ បែទែសកម្ពុជា 

សមិទ្ធភិផលសំខាន់ៗ

ដោយមានការគំាទែរបទស់ ហ្គែឡាក់សូ ស្មតីកា្លែញ អង្គការឃែរបាន 
ធ្វើកឱែយជីវិតរបទស់សែ្តី និងកុមាររាបទ់ាន់ានក់ៅក្នុងខែត្តោះកុង 

មានការផ្លែស់បទ្តូរបែកបទដោយភាពវិជ្ជមាន។ តាមរយៈការបទង្កកើកតឡើកងនូវ 
ទំានក់ទំនងាំងនែះ ាំងក្នងុចំណោមអ្នកផ្តល់សែវាសុខភាព និងរវាងមណ្ឌល 
សុខភាព ជាមួយសហគមន៍ដែលពួកគែផ្តល់សែវា ដើកមែបីធាាននថាសហគមន៍ 
ាំងនែះនឹង ាចមានលទ្ធភភាពទទួលបាននូវការថែាំសុខភាពបែសើករឡើកង 
សមែែបទ់រយៈពែលចែើកនឆ្នែំៅមុខទៀត។ 

សា្តែវ ហែសូតាលីស ានយិកាអង្គការឃែរ បែាំបែទែសកម្ពុជា
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ការកេលម្អគុណភាព និងបេសិទ្ធភភាពនេសេវាថេទា ំ
សុខភាពមាតា

ការផ្តល់មូលនិធិរបស់ ហ្គេឡាក់សូ ស្មីតកា្លេញ បានអនុញ្ញេតឱេយអង្គកការឃេរធ្វើការកេលម្អគុណភាពសេវាថេទាំសុខភាពមាតានៅក្នុងសេុក 
បេតិបត្តិសេេអំបិលខេត្តោះកុង តាមរយៈការគាំទេកិច្ចបេជុំសម្ព័ន្ធភក្េុមឆ្មប (MCAT)។ ការគាំទេទាំងនេះបានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តេល  
ជំនាញគ្លីនិកដល់បុគ្គកលិកសុខាភិបាល ក៏ដូចាការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងមូលដា្ឋេនសុខាភិបាលគេប់ាន់ថ្នេក់ ដើមេបីធ្វើោយសេវាថេទាំ  
និងបញ្ជូនឱេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភភាព។ 
សុខគីម ជាឆ្មបមា្នែក់ (ដូចមាននៅក្នុងរូបថត) ជួយសមែែលកូនបែហែលបែែំនាក់ ក្នុងមួយខែៗ។ គាត់និាយថនៅក្នុងការជួយសមែែលកូន 
ាំងអស់នែះ ា៉ែងហោចណស់នាងជួបបែទះនូវករណីពិបាកក្នុងសមែែលមួយករណីរដែរ មានដូចជាបញ្ហែការសមែែលកូនបញែ្ចាសជើង  
ការធា្លែក់ឈាមកែែយពែលសមែែល ឬក៏បញ្ហែធ្ងន់ធ្ងរផែសែងៗទៀត។ នែះមានន័យថបែហែលជា ២០% នែការផ្តល់កំណើតាំងអស់ដែលសុខគីម 
បានជួយាមារឱែយមានការយកចិត្តទុកដាក់ា៉ែងពិសែស ដើមែបីបញ្ជមៀសកុំឱែយមានការបាត់បង់អាយុជីវិតមា្តែយ ឬារក។

ការចូលរួមក្នងុកិច្ចបែជំុសម្ពន័្ធកែមុឆ្មប ដែលចាប់ផ្តើមក្នងុខែកក្កដា ឆ្នែ២ំ០១៣ធ្វើឱែយមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមមានា៉ែងខា្លែងំៅលើសុខគីម និងការងារ 
របស់នាង។ រាល់តែីមាសនីមួយៗ នាងជួបជាមួយឆ្មប និងវែជ្ជមបណ្ឌិតដទែទៀតមកពីបណ្តែមណ្ឌលសុខភាព មន្ទីរពែទែយបង្អែក សែុកបែតិបត្តិនិង 
មន្ទីរសុខាភិបាលខែត្ត បានអនុញ្ញតឱែយពួកគែចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់ពួកគែ និងពិភាកែសាពីការអនុវត្តល្អៗបំផុតជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល 
ផែសែងៗទៀត។ ដោយមានឱកាសក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្ទែល់ជាមួយបុគ្គលិកាំងអស់នែះ គឺជាគន្លឹះសំខាន់មួយក្នុងការលើកកម្ពស់ការងាររបស ់
ឆ្មបក្នុងវិស័យនែះ។ ពែលនែះ សុខគីម អាចស្វែងរកការគាំទែបន្ថភែមជាបនា្ទែន់ នៅពែលដែលមានបញ្ហែកើតឡើងដោយធ្វើការទំនាក់ទំនងៅកាន ់
បុគ្គលិកសុខាភិបាលផែសែងទៀតដើមែបីជាជំនួយ។ 

សុខគឹម មានអាយុ២៦ឆ្នែ ំធ្វើការជាឆ្មបនៅក្នងុមណ្ឌលសុខភាពសែែអំបិលអស់រយៈពែល 
ជា ងមួយឆ្នែំ។ កែែយពីរៀនទែឹស្តីអំពីការងារឆ្មបអំឡុងពែលសិកែសារបស់នាងរួចមក នាង 
យល់ឃើញថ នៅពែលដែលអនុវត្តការងារផ្ទែល់ ជារឿយៗនាងមានសំណួរស្តពីីសា្ថែនភាព 
ករណីជាក់ស្តែងជាចែើន ដែលនាងពុំធា្លែប់មានបទពិសោធន៍ការងារ។

ៅពែលដែលខ្ញុំបានាបទ់ផ្តើកមធ្វើកការារដំបទូង ៅមណ្ឌលសុខភាព 
 ខ្ញុំពុំមានបែព័ទន្ធភគាំទែណាមួយ ដើកមែបីជួយខ្ញុំឡើកយ ពីពែែះខ្ញុំមិនមាន 

ទំានក់ទំនងគា្នែជាមួយឆ្មបទដទែទៀតក្នងុតំបទន់នះ និងគា្មែនទំានក់ទំនងជាមួយបុទគ្គលិក 
របទស់មន្ទីរពែទែយៅពែលដែលខ្ញុំតែូវការជំនួយបទន្ថែម។ ឥឡូវនែះៅពែលដែល 
មានករណីធ្ងន់ធ្ងរតមែូវឱែយបទញ្ជូនៅកាន់មន្ទីរពែទែយ ខ្ញុំដឹងយ៉ែងចែបាស់ពីអ្នកដែលតែូវ 
ទំានក់ទំនង ហើកយយើកងាចផ្តល់ការថែាំតែឹមតែូវដល់មាតាបានយ៉ែងឆបទ់រហ័ទស។

អ្នកសេីហំ សុខគឹម 

“
”

ករណីសិកែា៖
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ដោយបានពិភាកែសាអំពីផលលំបាកជាចែើន ដែលពួកគែបានបែឈមមុខក្នុងអាជីពជាអ្នកផ្តល់សែាថែាំសុខភាពនៅក្នុងកិច្ចបែជុំសម្ព័ន្ធកែុមឆ្មបមក 
សុខគីមនិាយថបុគ្គលិករបស់មន្ទីរពែទែយាំងអស់បានផ្លែស់ប្តូរឥរិាបថរបស់ពួកគែចំពោះឆ្មប ដែលមកពីមណ្ឌលសុខភាព និងមានការយកចិត្ត 
ទុកដាក់កាន់តែខា្លែំងក្នុងការធ្វើការជាមួយគា្នែ ដើមែបីផ្តល់សែាថែាំសុខភាពមាតាឱែយបានកាន់តែបែសើរឡើង។

កិច្ចបែជុំសម្ព័ន្ធកែុមឆ្មប ក៏បានផ្តល់ផងដែរនូវការបណ្តុះបណ្តែល ជំនាញគ្លីនិក ដោយអនុញ្ញែតឱែយឆ្មបាំងអស់បានរំលឹកឡើងវិញពីចំណែះដឹងរបស ់
ពួកគែ និងទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែសីុជមែែពីសា្ថែនភាពនានាដូចជា ជំងឺបមែងុកែឡាា្លើង ជំងឺកែឡាា្លើង និងការធា្លែក់ឈាមកែែយសមែែល។ 
បុគ្គលិកសុខាភិបាលមានការចាប់អារម្មណ៍ា៉ែងខា្លែងំក្នងុការធ្វើបច្ចបុែបន្នភាពលើជំនាញ និងចំណែះដឹងរបស់ពួកគែ ហើយគមែែងបានជួយអោយមាន  
ការចុះអភិបាលបែចាំតែីមាសដោយមានការចូលរួម ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខែត្ត សែុកបែតិបត្តិ និងមន្ទីរពែទែយបង្អែក។ ការចុះអភិបាលនែះផ្តល់ឱែយឆ្មប 
មា្នែក់ៗ ទទួលបានការគាំទែបច្ចែកទែលដោយផ្ទែល់ មា្នែក់ទល់និងមា្នែក់ ខណៈដែលពួកគែកំពុងធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាព និងអនុញ្ញែតឱែយពួកគែ 
បានសួរសំណួរនានាពីការបណ្តះុបណ្តែលជំនាញ។ បនា្ទែប់មកកែមុអ្នកអភិបាល ជួបជាមួយបែធានមណ្ឌលសុខភាពនីមួយៗ ដើមែបីផ្តល់ោបល់តែឡប់ 
និងស្នើលើចំណុចមួយចំនួនដើមែបីធ្វើការអភិវឌែឍបន្ថភែមដោយលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលឱែយបន្តផ្តល់សែាបែកបដោយគុណភាព។

ចំពោះខ្លួនសុខគីមផ្ទែល់ ការមានទំនាក់ទំនងជាមួយឆ្មបដទែទៀតបែចាំតំបន់ បានជួយបង្កើតភាពជឿជាក់របស់នាងនៅពែលចាប់ផ្តើមអាជីព 
របស់នាង។ នាងបានសង្កែតឃើញថការពងែឹងជំនាញរបស់នាងបានធ្វើឱែយមានទំនុកចិត្តកាន់តែបែសើរឡើងក្នុងចំណោមសមាជិកសហគមន៍  
ហើយកតា្តែនែះបាន បងា្ហែញលទ្ធផលឱែយឃើញថមានសែ្តីកាន់តែចែើនថែមទៀត បានៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពដើមែបីសមែែលកូនរបស់ពួកគែ។

កិច្ចបេជុំសម្ព័ន្ធភឆ្មប បានកា្លេយាអ្នកជួយសងេ្គកោះជីវិតសមេេប់ឆ្មបាចេើននាក់ ដោយបានជួយពួកគេក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះរបស ់
ពួកគេ និងគាំទេគា្នេៅវិញៅមកដើមេបីជួយសងេ្គកោះជីវិតមាតា និងទារក។ ភាពោគជ័យនេគមេេងតេូវបានគេស្គេល់រួចៅហើយនៅក្នុង 
តំបន់ ហើយសេុកបេតិបត្តិដទេទៀតក្នុងខេត្តោះកុងបានធ្វើការស្នើសុំថតើពួកគេអាចរៀបចំកិច្ចបេជុំសម្ព័ន្ធភក្េុមឆ្មប សមេេប់ឆ្មបរបស ់
ពួកគេបានឬទេ។ 
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នៅអំឡុងពែលចុះផ្តល់សែានៅមូលដា្ឋែន ឆ្មបាំងអស់នឹងផ្តល ់
ការចាក់ថ្នែបំងា្កែរដល់កុមារ តែតួពិនិតែយមើល និងថែាំសុខភាពដល់ 
មា្តែយដែលទើបសមែែលកូនរួច និងសែ្តមីានផ្ទែពោះដូចជា ឆន ឈួន 
(ដូចមាននៅក្នុងរូបថត) និងផ្តល់សែាពនែយោរកំណើត។ បុគ្គលិក 
សុខាភិបាលផ្តល់ការអប់រំពីសុខភាព និងអាហរូបត្ថភម្ភ ការផ្តល់ថ្នែ ំ
វីតាមីនអា បែសិនបើចាំបាច់ និងពែយោបាលរបួស ឬជំងឺសែែលៗ។ 
ពួកគែអាចជួយបញ្ជមនូអ្នកជំងឺៅកាន់មន្ទរីពែទែយ ឬមណ្ឌលសុខភាព 
ដែលពាក់ព័ន្ធ បែសិនបើស្ថភតិក្នងុករណីចំាបាច់។ រាល់សែាាំងអស់ 
នែះមានសារៈសំខាន់ា៉ែងខា្លែំង ដើមែបីធានាឱែយបានថរាល់កុមារ 
រស់នៅក្នុងសហគមន៍ដាច់សែាលបំផុតមានភាពធំធាត់បែកប 
ដោយសុខភាពល្អ និងមិនមានការបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំង ឺ
ដែលអាចបងា្កែរបាននោះទែ។

ការចុះផ្តល់សែានែះ ក៏បានអនុញ្ញែតផងដែរឱែយបុគ្គលិកសុខាភិបាល 
បានតែតួពិនិតែយតាមដាននិនា្នែការ និងបញ្ហែដែលកើតមានសារជាថ្ម ី
ដូច្នែះពួកគែអាចរាយការណ៍តែឡប់លើបញ្ហែាំងនែះៅកាន់មណ្ឌល 

អ្នកសែ ីឆន ឈួន មានអាយុ ៣៣ឆ្នែ ំនិងប្តរីបស់គាត់រស់នៅភូមិកំលត 
ជាភូមិមួយនៅដាច់សែាលពី មណ្ឌលសុខភាព។ គាត់មានផ្ទែពោះ 
កូនទីបួន។

ខ្ញុំសបេបាយចិត្តណស់ដេលគេូពេទេយ អាចចុះផ្តល់ 
សេវាសុខភាពដោយផ្ទេល់ មកកាន់ភូមិខ្ញុំ។ ចំពោះ 
ការមានផ្ទេពោះលើកនេះ ខ្ញុអំាចទទួលបានសេវាថេទំា 

មុនសមេេលដើមេបីជួយថេទំាកូនក្នុងផ្ទេរបស់ខ្ញុំឱេយមានសុខភាព 
ល្អ ហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានគេេប់ថ្នេំាតិដេកផងដេរ។ ខ្ញុំក៏ទទួល 
បានថ្នេំបង្កេរ ការពារជំងឺតេតាណូសម្តងដេរ។ វាាការល្អដេល 
ឥឡូវនេះមានគេូពេទេយ មកកាន់ភូមិខ្ញុំាបេាំ។ មា្តេយភាគចេើន 
នាំកូនរបសពួ់កគេៅទទួលវ៉ាេក់សំង និងសំុថ្នេពីំគេពូេទេយ ហើយ 
ខ្ញុបំានសង្កេតឃើញថមានក្មេងតិចតួចណស់ដេលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ 
ក្នងុចំណោមក្មេងៗនៅទីនេះ។

អ្នកសេី ឆាន ឈួន

“
”

© Nicolas Axelrod/CARE Cambodia

ការលើកកម្ពស់ការចុះផ្តល់សេវានៅមូលដា្ឋេនរបស ់
មណ្ឌលសុខភាព
អង្គកការឃេរបានបេើមូលនិធិរបស់ ហ្គេឡាក់សូ ស្មីតកា្លេញ ដើមេបីគាំទេដល់ការចុះផ្តល់សេវានៅមូលដា្ឋេនបន្ថេម ដើមេបីផ្តល់ការថេទាំសុខភាព 
ដល់សហគមន៍ដាច់សេាល។ នៅតំបន់ជនបទដេលមានបេាជនរស់នៅរាយប៉ាយ ដេលសហគមន៍តេវូធ្វើដំណើរឆា្ងេយ ដើមេបីៅកាន់គ្លនិីក 
ដេលនៅជិតបំផុតក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពមូលដា្ឋេន អាចមានភាពលំបាក។ ាលទ្ធភផល ការផ្តល់សេវាសុខភាពនៅមូលដា្ឋេន 
ដេលបុគ្គកលិកសុខាភិបាលផ្តល់ដោយផ្ទេល់ គឺមានសរៈសំខាន់ា៉េងខា្លេំង ដើមេបីជួយដល់សមាជិកសហគមន៍ឱេយមានសុខភាពល្អ។

ករណីសិកែា៖
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សុខភាពក្នុងតំបន់។ បញ្ហែនែះមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងការតាមដានជាមុនលើការផ្ទុះឡើងនែជំងឺ និងចាត់វិធានការដើមែបីទប់សា្កែត់បញ្ហែាំងនែះ 
ដូចជាតាមរយៈការពែយោបាលជំងឺគែុនចាញ់អោយាន់ពែលជាដើម។

សមែែប់មណ្ឌលសុខភាពបឹងពែែវក្នុងខែត្តោះកុង ការចុះផ្តល់សែានៅមូលដា្ឋែន គឺមានការបែឈមខា្លែំងបំផុត។ តំបន់ដាច់សែាលមួយចំនួនអាច 
ធ្វើដំណើរៅបានតាមទូកដែលតែវូចំណយពែលពី ៦-៨ ម៉ែង មានន័យថសហគមន៍នែះបានទទួលសែាថែាំសុខភាព នៅពែលណដែលបុគ្គលិក 
សុខាភិបាលចុះៅម្តងមា្កែលតែប៉ុណោ្ណែះ។ បើគា្មែនការឧបត្ថភម្ភលើមធែយោបាយធ្វើដំណើររបស់ពួកគែនោះទែ បុគ្គលិកាំងអស់មានការពិបាកដើមែបី 
ចុះៅផ្តល់សែានៅភូមិដាច់សែាលអោយបានទៀងាត់ណស់ នែះមានន័យថកុមារាំងអស់ដូចជាកូនបែុសរបស់នៅយុទ្ធថ (ដូចមាននៅ 
ក្នុងរូបថត) មិនបានទទួលការចាក់ថ្នែំបងា្កែរ ហើយជំងឺាំងឡាយតែូវទុកចោលដោយពុំតែូវបានពែយោបាលឡើយ។ មុននឹងមានគមែែងនែះភូម ិ
ចំនួនពីរក្នុងមណ្ឌលសុខភាពនែះ ដែលពុំបានទទួលសែាសុខភាពណមួយឡើយអស់រយៈពែលជាងមួយឆ្នែំកន្លងមក។

ការផ្តល់មូលនិធិពីហ្គែឡាក់សូ ស្មីតកា្លែញ បានធ្វើអោយមានការផ្លែស់ប្តូរា៉ែងធំធែងចំពោះការចុះផ្តល់សែាសុខភាពនៅមូលដា្ឋែនរបស់មណ្ឌល 
សុខភាព។ តាមរយៈការឧបត្ថភម្ភរបស់គមែែងលើអាហរ និងមធែយោបាយ 
ធ្វើដំណើរដល់បុគ្គលិកាំងអស់ ពួកគែអាចធានាចំពោះការចុះផ្តល ់
សែាសុខភាពបានទៀងាត់នៅ សហគមន៍ាំងអស់ ហែតុនែះហើយ 
បែជាជនមានឱកាស ជួបជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលា៉ែងហោចណស់ 
រៀងរាល់ពីរខែម្តង។ បន្ថភែមពីការឧបត្ថភម្ភអាហរ និងមធែយោបាយធ្វើ 
ដំណើរ គមែែងក៏បានផ្គត់ផ្គង់ជាសមា្ភែរៈអប់រំសុខភាពមានដូចជាផ្ទែំង 
កែដាសធំ ស្តីពីសារសុខភាពសំខាន់ៗ ដើមែបីជួយលើកកម្ពស់ចំណែះ 
ដឹងរបស់សមាជិកសហគមន៍លើបែធានបទនានាដូចជាអាហរូបត្ថភម្ភ  
និងការពែយោបាលជំងឺសាមញ្ញៗ។

បែធានមណ្ឌលសុខភាពបឹងពែែវមានបែសាសន៍ថ ចាប់តំាងពីគមែែង 
បានចាប់ផ្តើមមក បានធ្វើអោយមានការកើនឡើងនូវចំនួនកុមារទទួលការចាក់ថ្នែំបងា្កែរតាមកំរិតស្តង់ដារ ដូចជាជំងឺតែតាណូស ហើយគាត់សងែឃឹម  
ថការកើនឡើងនែះនឹងមានបន្តរហូត។ 

យុទ្ធថ និងបែពន្ធរបស់គាត់ឈ្មែះ ស៊ុន មានកូនតូចៗពីរនាក់។ ពួកគែរស់នៅ 
ក្នុងភូមិពោធ៍បឹង នៅក្នុងរដូវវសែសាពួកគែតែូវចំណយពែលបែែំបីម៉ែង ដើមែបីធ្វើ 
ដំណើរតាមទូកកាត់ពែែៅកាន់មណ្ឌលសុខភាព។

គេសួររបស់ខ្ញុសំបេបាយចិត្តខា្លេងំណស់ ដេលគមេេងនេះបាន 
គាំទេការចុះផ្តល់សេវាសុខភាពដល់ភូមិខ្ញុំ ដេលកាលពីមុន 
មានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរៅកាន់មណ្ឌលសុខភាព។ 

ក្នងុពេលមានគេពូេទេយចុះផ្តល់សេវាសុខភាព ខ្ញុបំាននំាកូនអាយុបីឆា្នេរំបស់ 
ខ្ញុៅំទទួលវ៉ាេក់សំងការពារជំងឺតេតាណូសគេប់ចំនួន។ ទោះបីខ្ញុរំវល់ា៉េង 
ណខ្ញុំសបេបាយចិត្តឆ្លៀតពេលៅទទួលសេវាសុខភាព ហើយខ្ញុំអរគុណ 
ខា្លេងំណស់ដេលមានគេពូេទេយបានធ្វើដំណើរមកកាន់ភូមិរបស់ពួកយើង។ ឥឡូវនេះពួកយើងរស់នៅក្នងុតំបន់ដាច់សេាលក៏អាច 
ទទួលបានសេវាសុខភាព ដើមេបីការពារកូនចៅរបស់យើងកុំឱេយឈឺ។

លោក នៅ យុទ្ធភថ 

“

ករណីសិកែា

”

ការកេលម្អគុណភាព និងការផ្តល់សេវាសុខភាពឱេយមានញឹកញាប ់
នៅក្នុងសហគមន៍ គឺមិនគេេន់តេ បានបង្កើនចំនួនបេាពលរដ្ឋជា 
ចេើននាក់ដេលបុគ្គកលិកសុខាភិបាលបានផ្តល់ឱេយនោះទេ បុ៉ន្តេក៏បាន 
ជួយពងេឹងនូវ ទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកសហគមន៍ាមួយបុគ្គកលិក 
សុខាភិបាល ដើមេបីឱេយពួកគេមានការទុកចិត្តកាន់តេខា្លេំងឡើង និង 
បានជមេុញឱេយទទួលបានសេវាសុខាភិបាលចេើនថេមទៀតនៅ 
ពេលអនាគត។
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គមែែងនែះជួយធ្វើឱែយបែសើរឡើង លើសមត្ថភភាពភា្នែក់ងារសុខភាពក្នងុ 
សហគមន៍ដូចជា សុធា (ក្នងុដូចមាននៅក្នងុរបូថត) តាមរយៈការ 
ផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណ្តែលបង្កើនចំណែះដឹង និងទំនុកចិត្តរបស់ពួកគែ 
ពែលនិាយៅកាន់កែមុមនុសែសដែលមានសមាជិកចែើន។ ផ្ទែងំ 
កែដាសធំថ្មី និងសមា្ភែរៈ ឧបទ្ទែសជាចែើនតែូវបាន ផ្តល់ឱែយដើមែបីធ្វើ 
ឱែយងាយសែួលជាងមុនក្នុងការអប់រំអ្នកភូមិ - សមា្ភែរៈាំងនែះ មាន 
សារសុខភាពាំង១២ ហើយគាត់មានបំណងផ្តល់ការអប់រំនែះម្តង 
ក្នុងមួយខែ។ ក្នុងការអប់រំផែសព្វផែសាយាំងនែះមានបែធានបទដូច 
ជា៖ សារៈសំខាន់នែការចាក់ថ្នែំបងា្កែរ ោគសញ្ញែជំងឺដូចជាជំង ឺ
គែនុចាញ់ ជំងឺគែនុឈាម ថ្នែវីំតាមីន និងអាហរូបត្ថភម្ភ ការបំៅដដោះ 
ារក និងការថែាំជំងឺសែែលៗលើកុមារ។

ការផ្តល់ជារងា្វែន់ ក្នុងរូបភាពជាសមា្ភែរៈសមែែប់អនាម័យផ្ទែល់ខ្លួន 
ដូចជា សាបូ៊) ដោយសារគមែែងនែះ បានធ្វើឱែយមានការកើនឡើង 
ការសាទរ និងការលើកទឹកចិត្តអ្នកភូមិឱែយមកចូលរួមក្នុងការអប់រ ំ
ផែសព្វផែសាយសុខភាព ាំងនែះ ក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកដើមែបីបង្កើន 
ឱែយមានការដុសលាង និងការសំអាតអនាម័យកាន់តែចែើនបន្ថភែម 

សុធា មានអាយុ ៣៣ ឆ្នែំ បានកា្លែយជាសមាជិកកែុមទែទែង់សុខភាព 
ភូមិអស់រយៈពែល ៩ឆ្នែំមកហើយ។ តួនាទីរបស់គាត់គឺតែូវជួយអប់រ ំ
អ្នកភូមិអំពីសុខភាព។ ហើយគាត់ដើរតួជាអ្នកតភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងរាង 
សហគមន៍ និងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងតំបន់។

កាលពីមុន ខ្ញុបំានធ្វើការាមួយក្េមុតូចៗដេលមាន 
មនុសេស ១០នាក់ ដើមេបីផ្តល់ការអប់រំផេសព្វផេសាយាចេើន 

លើកទឹកចិត្តឱេយមានអនាម័យល្អ និងផ្តល់ការណេនំាផ្នេកសុខភាព 
មូលដា្ឋេន។ ធ្វើបេបនេះបានចំណយពេលាចេើន - វាពិបាកក្នុង 
ការលើកទឹកចិត្តបេាពលរដ្ឋជមកចូលរួម ហើយបើគា្មេនការ 
បណ្តុះបណ្តេលថ្មីទេ វាពិបាកនឹងរកបេានបទសមេេប់អប់រ ំ
ផេសព្វផេសាយណស់។ បនា្ទេប់ពីទទួលបានការបណ្តុះបណ្តេលមក 
ឥឡូវខ្ញុំមានទំនុកចិត្តក្នុងការជួបជុំ និងបេមូលផ្តុំមនុសេសាង  
៣០នាក់ ឱេយមកចូលរួមក្នុងការអប់រំផេសព្វផេសាយសុខភាពរបស់ខ្ញុំ  
ហើយសមា្ភេរៈឧបទេសថ្មីៗក៏ជួយឱេយមានភាពងយសេួលបន្ថេម
ទៀតផងដេរ។

អ្នកសេី មៀន សុា 

“

”
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ការពងេងឹទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គកលិកសុខាភិបាល និងសហគមន៍ 
ដើមេបីជួយពួកគេអាចផ្តល់សេវាសុខភាពកាន់តេបេសើរ
ដោយសរមូលនិធិ ហ្គេឡាក់សូ  ស្មីតកា្លេញ អង្គកការឃេររអាចបង្កើនចំណេះដឹងសុខភាពដល់បេាពលរដ្ឋជក្នុងភូមិដោយធ្វើការាមួយ 
សមាជិកក្េុមទេទេង់សុខភាពភូមិ។ ការងរនេះរួមទាំងការកសងទំនាក់ទំនង រវាងអ្នកតំណងសហគមន៍ និងបុគ្គកលិកមណ្ឌលសុខភាព 
ក្នុងតំបន់ ដើមេបីឱេយមានការសមេបសមេួលទសេសនកិច្ច និងការផ្តល់សេវាដល់តំបន់បេកបដោយបេសិទ្ធភភាពាងមុន។

ករណីសិកែា៖
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ទៀតរបស់បែជាពលរដ្ឋកក្នុងសហគមន៍។ ចំណុចនែះធ្វើឱែយ សុធា ងាយសែួលបន្ថភែមទៀតដើមែបីបែមូលបែជាពលរដ្ឋកមកចូលរួម និងធានាថពួកគាត ់
រៀនសូតែកាន់តែចែើន តាមរយៈការចូលរួមសកម្មភាពនានាដោយក្តីសោមនសែសរីករាយ។ សុធា បានកត់សមា្គែល់ឃើញថចំណែះដឹង របស់សមាជិក 
សហគមន៍មានការកើនឡើង ហើយពួគគាត់មានចិត្តចង់យកសមាជិកកែុមគែួសាររបស់ពួកគាត់មកកាន់មណ្ឌលសុខភាពពែលពួកគែឈឺ។

ទិដ្ឋកភាពមួយទៀតក្នុងតួនាទីរបស់សមាជិកកែុមទែទែង់សុខភាពភូមិ គឺធ្វើា៉ែងណឱែយបែជាពលរដ្ឋក ទទួលបានការចាក់ថ្នែំបងា្កែរនៅពែលមានបុគ្គលិក 
សុខាភិបាលចុះមកផ្តល់សែា។ សុធា បានកត់សមា្គែល់ឃើញថ ចាប់តាំងពីគមែែងនែះដំណើរការមក ការចុះផ្តល់សែានៅមូលដា្ឋែនរបស់បុគ្គលិក 
មណ្ឌលសុខភាព ធ្វើឡើងជាបែចំា និងគួរឱែយជឿជាក់ជាងមុន ជាលទ្ធផលសហគន៍មានការ ជឿជាក់កាន់តែមុតមំាឡើងចំពោះការចុះផ្តល់សែានែះ។ 
កាលដើមឡើយ គាត់ខំបែមូលបែជាពលរដ្ឋកាំងនែះ មកទទួលការចាក់ថ្នែំបងា្កែរ បែរជាបុគ្គលិកចុះផ្តល់សែាសុខភាពមិនបានមកៅវិញបែការនែះ 
ធ្វើឱែយអ្នកភូមិជាចែើនខឹងជាមួយសុធា ពែែះធ្វើឱែយខ្ជមះខា្ជែយពែលវែលារបស់ពួកគែ។ ឥឡូវអ្នកភូមិមានទំនុកចិត្ត ខា្លែំងជាងមុនដោយសារ បុគ្គលិក 
សុខាភិបាលមកចូលរួម ហើយគាត់ធ្វើការសមែបសមែលួមែរៀនអប់រំ របស់គាត់ក្នងុពែលដែលបុគ្គលិកសុភិបាលចុះផ្តល់សែា ដើមែបីធានាឱែយមាន 
អ្នកភូមិកាន់តែចែើន ទទួលបានសែាាំងនែះតាមដែលអាចធ្វើៅបាន។ 

ការផ្តល់ទំនាក់ទំនងរាងបែជាពលរដ្ឋកក្នងុសហគមន៍ជាមួយ និងបុគ្គលិក 
សុខាភិបាល ពិតជាមានសារៈសំខាន់ ណស់ដើមែបីធានាថមណ្ឌលសុខភាព 
ពាក់ព័ន្ធនានាបានទទួលព័ត៌មានស្តពីីការមានផ្ទែពោះ ការរាតតែបាតផែសែងៗ 
នែជំងឺ និងបញ្ហែបារម្ភផ្នែកសុខភាពដទែទៀតក្នុងសហគមន៍ដែលកតា្តែ 
ាំងនែះតែូវការ ឱែយមានការគាំទែផ្នែកសុខាភិបាល។ ការរស់នៅក្នុងភូម ិ
និងការបែែសែយ័ាក់ទងជាមួយអ្នកជិតខាង របស់គាត់រាល់ថ្ងែធ្វើឱែយសុធា 
ចងកែងព័ត៌មានាំងនែះ កាន់តែមានបែសិទ្ធភាពជាងបុគ្គលិកសុខាភិបាល 
ដែលបានមកចុះផ្តល់សែាៅទៀត។ គាត់ដើរតួជាជនបង្គែលក្នុងភូមិ 
ឱែយមណ្ឌលសុខភាព។ គមែែងនែះមានរៀបចំកិច្ចបែជំុជារៀងរាល់ពីរខែ 
ម្តងរាងសមាជិកទែទែង់សុខភាពភូមិ ជាមួយបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាព 
ដើមែបីផ្តល់ឱកាសឱែយពួកគែ ពិភាកែសាគា្នែពីបញ្ហែសុខភាព ផែសែងៗដែល 
សហគមន៍របស់ពួកគែបែឈម និងដើមែបីឱែយបុគ្គលិកសុខាភិបាលរិះរក 
ការផ្លែស់ប្តូរផែសែងៗ ដែលអាចតែូវការឱែយមានដំណោះសែែយ។

ក្េុមទេទេង់សុខភាពភូមិ អាចដើរតួា៉េងសំខាន់ក្នុងសហគមន ៍
ដោយជួយលើកទឹកចិត្តា៉េងសកម្ម ដល់បេាពលរដ្ឋជកាន់តេចេើន 
ឡើងស្វេងរកសេវាសុខាភិបាលដ៏តេឹមតេូវ នៅពេលពួកគេតេូវការ 
និងជួយគំាទេពួកគេឆ្ពេះៅរកការរស់នៅបេកបដោយសុខភាព 
ល្អបេសើរាងមុន។ កតា្តេទាំងនេះធ្វើោយមានការកើតឡើងនូវ  
ទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍ និងបុគ្គកលិកសុខាភិបាល ធ្វើឱេយបេាពល 
រដ្ឋជកាន់តេចេើនឡើងស្វះស្វេងរកការគាំទេផ្នេកសុខាភិបាល។
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