
ការបង្កើតងោលនងោបាយដែលមានឥទ្ធិពលក្ន្ុ ការ
កាតប់ន្ថយ នវូការ ស្លា បព់ជីម្ងឺរាគក្ន្ុ បបងទសកម្នុជា 
នធ្ិ បបងទសងវៀតណាម 

ទដិ្ឋភាពរួម

ជំ្ រឺាគ គងឺជាបពុ្វងេតោុ៉ា ្ធមំយួ ចងំោះការស្លា បរ់បស់ងកម្េ  ងនៅក្ន្ុ បបងទសកម្នុជា 
នធ្ិ បបងទសងវៀតណាម ប៉ាដុនតែ ជាងបចនីឆំ្្ ងោលនងោបាយជាតធិេួសកណំត់ រារំា្ឱសថនានា  
មធិនឲ្យធ្លា កែ់ល់កណតែ ាបដ់ែរបស់អ្កដថទាំ នធ្ិ កមុារដែល កពំុ្  ដតងកតីមានជម្ងឺរាគ។  ជាការង្លាយីតប 
ការោំបទនានាអពំសីខុភាព បានចលូសេបបតធិបតតែធិការ ងែើម្នីឹ្ បបមលូនវូភសតែនុតា្ ដស្្វ រក 
ង ម្េ ះអក្ងធ្វកីារសងបមចចធិតតែងេយី បញ្នុះបញ្ចូលឲ្យបកសួ្ សខុាភធិបាល ឲ្យផតែល់អាទធិភាព ចងំោះ  
ការផលាាស់បតែចូរងោលនងោបាយងនះ ងែើម្ដីកតបមវូនវូការអាចទទលួឱសថ បាន ដែលអាចបន្ថយនវូអបតា
ដនជម្ងឺរាគងនះ។ 

ការកណំតព់ឧីបសគ្គនៃគោលៃគោបាយ

ជំ្ រឺាគ គងឺជាជំ្ ទឺងូទៅបផំតុ ចងំោះកមុារ ងនៅក្ន្ុ បបងទសងជឿនងលឿន នធ្ិ  
ដែលអាចនាំងទៅែល់ការបាតប់្ជ់ាតធិទកឹ នធ្ិ ការស្លា ប។់ ក្ន្ុ ឆំ្្ 2012 មានកមុារចនំនួ 600,000 
នាកដ់ែលមានអាយងុបកាមបបំាឆំ្្ បានស្លា ប ់ទទូាំ្ ពធិភពងោក ដែលជាលទផ្លដនជម្ងឺរាគធន្ធ់រ្។ 
ងនៅក្ន្ុ តបំនង់មកុ្  ជាពធិងសសក្ន្ុ បបងទសងវៀតណាម នធ្ិ កម្នុជា ជម្ងឺរាគ គងឺជាបព្វងេតនុាំមខុ  
ដនការស្លា បរ់បស់កមុារអស់រយៈងពលជាងបចនីឆំ្្មកងេយី។ 

ងនៅក្ន្ុ អឡំន្ុ ឆំ្្ 1980, ងោលនងោបាយ នធ្ិ ចណំចុបបសព្វោ្ដន មលូនធិធធិ អនតែរជាតធិ 
បានជលួបន្ថយបន្នុកដនជំ្ រឺាគ ងនៅក្ន្ុ តបំនង់នាះ។ ប៉ាដុនតែ កពំស់ដនអាទធិភាពសខុភាពនានាឯងទៀត 
ក្ន្ុ អឡំន្ុ ងពលពទីសវត្សងទៀត បានទកុឲ្យបញ្ហា ងនះ ជាអាទធិភាពទាបជាបជា្មនុសបមាបប់កសួ្
សខុាភធិបាលដនបបងទសទាំ្ពរី។ ក្ន្ុ កឡំន្ុ ងពលងនះ ងោលនងោបាយរបស់រែ្ាភធិបាល ដែលចាត ់
ដច្នវូការទបស់្ក ត់ នធ្ិ ការពយាបាលជម្ងឺរាគ នធ្ិ ការយកចធិតតែទកុែាករ់បស់ពកួងគចងំោះបញ្
េាងនះ បានធ្លា កច់ះុ ងេយីការោំបទខា្េរញិ្ញវត្ថនុ នធ្ិ បងចក្ងទស ចងំោះបញ្ហា ងនៅដតមានចនំនួទាប 
ងនៅក្ន្ុ បបងទសទាំ្ពរី។ 

ក្ន្ុ ឆំ្្ 2004 ងនៅងពលរបូមនតែថមេើទកឹអរូា៉ា លបីត (ORS) នធ្ិ ធ្តគុមីងី ម្េ ះស្សនុធ្ិ —
ដែលជាថ្ាំពយាបាលពរីមខុែសំ៏ខាន់ សបមាបជ់ម្ងឺរាគខលាាំ្ — បតវូបានងគផតែល់អនសុ្សនឲ៍្យងបបបីបាស់ 
ទងូទៅ ងែាយអ ្្គភាពសខុាភាពពធិភពងោក (WHO) នធ្ិ  UNICEF វាបានកាលា យជាកច់បាស់ថា 
ងោលនងោបាយ ជាតធិ សបមាបជ់ម្ងឺរាគ បតវូដតងធ្វឲី្យមានបច្នុប្ន្ភាព ងែើម្ីងធ្វឲី្យឱសថអាចមា
នសបមាបទ់ទូាំ្ពធិភពងោក។ ក្ន្ុ កឡំន្ុ ងពលងនាះ zinc បានកាលា យងទៅជាឱសថដែលងគអនញុ្្ញ ត 
សបមាបប់បងទសទាំ្ពរី មាននយ័ថា អក្ដថទាំ បានបតវូការងវជ្ជបញ្្ជ។ ឱសថ ORS 
ដែលមានគណុភាពបបងសរីថមេើ កបមមានណាស់ ងេយីបគុ្គលធិកសខុាភធិបាល មធិនបានទទលួនវូការេ្វងឺក 
េ្វងឺនអពំលំីនាំដនការពយាបាលថមេើងឡយី។ 

អក្ោំបទបានងផតែាតងទៅការបបមលូ 
នវូករណយីែម៏ានឥទ្ធិពល 
ចងំោះបកសួ្ សខុាភធិបាល 
ដែលមានរមួទាំ្សំណុំ ឯកស្រ 
ដនភសតែនុតា្ោ៉ា ្ធអំងនកងទៀតផ ។្ 
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ករណីសិកសាពីផលប៉ះពាល់អំពីការគំាទ្រ



ថ្វើងបែីងូចះ្ដមន អស់រយៈងពលពរីបឆំ្ី្បន្ាបព់អីនសុ្សនរ៍បស់ WHO នធ្ិ  UNICEF 
បកសួ្ សខុាភធិបាលដនបបងទសកម្ចូជា នធ្ិ បបងទសងវៀតណាម បានពន្យងឺតងពលដនការដកសបមលួងោលន
ងោបាយ នធ្ិ លំនាំឱសថរបស់ខលាលួន ជាមយួនឹ្ លទផ្លដែលថា ឱសថងនៅដតពុមំានងនៅងឡយីសបមាបអ់ក្ 
ដថទាំ នធ្ិ កមុារដែលកពំុ្ ដតមានជម្ងឺរាគ។ 

ការអៃវុត្តៃយ៍ទុ្ធសាសស្ត

បគុ្គលធិកសខុាភធិបាល អក្ោំបទរបស់ NGO នធ្ិ អ្កវទិយាស្បសតែ ងនៅក្ន្ុ បបងទសទាំ្ពរី បានែឹ្ ថា 
ពកួងគបតវូមានឥទ្ធិពលែល់ រែ្ាភធិបាលរបស់ខលាលួន ងែើម្នីឹ្ ផតែល់អាទធិភាពចងំោះ បញ្ហា ដនជម្ងឺរាគ 
ងនៅក្ន្ុ បបងទស ងែើម្ឲី្យចងំណះែឹ្ នធ្ិ ឱសថថមេើ អាចងទៅែល់សេគមនន៍ានា។ ចាបង់ផតែើមក្ន្ុ ឆំ្្ 2008 
PATH បានែឹកនាំនវូការបបឹ្ ដបប្ែាចដ់ឡក ទាំ្ក្ន្ុ បបងទសកម្នុជា នធ្ិ បបងទសងវៀតណាម ងែើម្អីភធិវឌ្ឍ 
នធ្ិ បបតធិបតតែធិការបបឹ្ ដបប្ោំបទ ងែើម្ដីកដបប នធ្ិ ងធ្វី បច្នុប្នភ្ាពងោលការណ៍ជាតធិសបមាបជ់ម្ងឺរាគ។ 

អក្ោំបទ បានងផតែាតងទៅងលកីារបបមលូនវូករណយីែាកង់ទៅជនូបកសួ្ សខុាភធិបាល ដែលបានបញ្ចូលកញ្ប់
ភសតែនុតា្ោ៉ា ្រឹ្ មំា្ អពំអីនសុ្សនង៍ោលនងោបាយស្កល ថមេើ ការពយាបាលថមេើៗ  ដែលមានបបសធិទ្ធិភាព 
នធ្ិ បន្នុកោ៉ា ្ធន្ដ់នជម្ងឺ នធ្ិ កធិចោំ្បទពសីេគមនន៍ានា នធ្ិ ដែគសំូខានន់ានាងទៀតផ ។្ ភសតែនុតា្ងនះ 
មានផលបបងោជនក៍្ន្ុ ការបរោិយពងីោលនងោបាយរែ្ាភធិបាល នធ្ិ វធិ្នការបង្កើនការទទលួបាននវូ 
ORS នធ្ិ ធ្តគុមីសី្សនុី្  ងេយីបោំកប់បំ៉ានបគុ្គលធិកសខុាភធិបាលឲ្យងចះងែាះបស្យពី 
ទេំំដនបញ្ហា ដនជម្ងឺរាគ។ 

សបគទសគវៀតណាម

ងនៅក្ន្ុ បបងទសងវៀតណាម PATH បានងបបបីបាស់ទនំាកទ់នំ្របស់ខលាលួនជាមយួ អ្កងធ្វកីារសងបមចចធិតតែ 
ខា្សខុភាព ងែើម្ោំីបទរបួរមួោ្ នធ្ិ ចលូសេបបតធិបតតែធិការជាមយួបកសួ្ សខុាភធិបាលបបងទស
ងវៀតណាម ងែើម្អីភធិវឌ្ឈងោលនងោបាយ ដែលងធ្វឲី្យ ងោលការណ៍ដណនាំជាតធិមានបច្នុប្នភ្ាព 
ងធ្វឲី្យមានធ្តគុមីេី្សនុី្  នធ្ិ  ORS បានកានដ់តងបចនី ងេយីងែើម្ីផតែល់ អាទធិភាពចងំោះការបោំកប់បំ៉ា
ននធ្ិ េ្វកឹេ្វងឺន បគុ្គលធិកសខុាភធិបាល។ ងែាយការសបមបសបមលួបកមុដែគូ ដែលបានរមួបញ្ចូល WHO, 
UNICEF, នធ្ិ មន្ងីពទ្យកមុារ ជាតធិ (National Pediatric Hospital) មជ្ឈមណ្ឌ លអបរ់សំខុភាព  
នធ្ិ បកសួ្ សខុាភធិបាលនធ្ិ មន្រីសខុាភធិបាលងខតតែ Binh Dinh PATH បានបង្កើតនវូកមាលាំ ្រញុបចាន  
ចំាបាចង់ែើម្ីនឹ្ ផតែលួចងផតែើមនវូការសនន្ា ងនៅក្ន្ុ បកសួ្ សខុាភធិបាលអពំតីបមវូការដនការដកសបមលួងោលន
ងោបាយបបងទស នធ្ិ ែាកអ់ាទធិភាពែល់ជម្ងឺរាគ។ 

ងនៅក្ន្ុ ឆំ្្ 2008 ក្ន្ុ ការផតែលួចងផតែើមដនការសនន្ាជាលំែាបលំ់ងែាយអពំី ចងំោះកញប្់ ភសតែនុតា្ងនះ 
បកសួ្ សខុាភធិបាលបបងទសងវៀតណាម បានយល់បពមផតែលួចងផតែើមែងំណរីការផលាាស់បតែចូរងោលនងោ
បាយ។ ក្ន្ុ ភាពជាដែគជូាមយួ PATH ពកួងគបានជបួជាមយួបកមុ អក្ោំបទដែលកពំុ្ ងធ្វកីារ 
នធ្ិ អក្ជនំាញក្ន្ុ បបងទស  នធ្ិ អក្ជនំាញបងចក្ងទសអនតែរជាតធិ រមួមាន WHO នធ្ិ  UNICEF 
ងែើម្ងីធ្វឲី្យទានស់មយ័នវូងោលការណ៍ពយាបាលជាតធិ សបមាបជ់ម្ងឺរាគ នធ្ិ បញ្្ជ កថ់ាធ្តគុមីសី្សនុធ្ិ  
បតវូបានែាក់ បញ្ចូលងទៅក្ន្ុ បញ្ជឱីសថចំាបាចដ់នបបងទស ដែលនឹ្ ធ្នាឲ្យបបាកែថា ឱសថងនះគងឺឥ
គដថលាងទតាមរយៈវសិយ័ស្ធ្រណៈ ងេយីទទូាតង់ែាយអក្ធ្នារា៉ា បរ់្ងវជ្ជស្បសតែ។ ងែើម្ធី្នាថាថា 
NGOs នធ្ិ អក្ោំបទ ងនៅដតមានតដំណ្ែដែល PATH បានបនតែជយួសបមបសបមលួងនៅបគបែំ់ណាក់
ការ ក្ន្ុ នាមជាបកសួ្ សខុាភធិបាល។ ងនះគងឺមានរមួដែគដូែលបានរកង�ញីដែលមានអក្ជនំាញោកព់ន័្ 
ការសបមបសបមលួឲ្យកធិចប្បជុំ នធ្ិ ការផតែល់នវូការោំបទខា្បងចក្ងទស។ 

PATH នធ្ិ ដែគរូបស់ងគ បានែឹ្ ថាងោលការណ៍ដណនាំថមេើ បតវូដតពធិនធិត្យពយាបាលក្ន្ុ ចងំណាមបគុ្គលធិ
កសខុាភធិបាល នធ្ិ អក្អនវុតតែកមមេវធិី ងនៅថ្ាកស់េគមន៍ ងែើម្ីងធ្វឲី្យមានចរីភាព។ ងែើម្ធី្នាថា 
ងោលនងោបាយថមេើ នឹ្ បតវូបានអនវុតតែទទូាំ្បបងទស PATH នធ្ិ បកមុការ្ារបានចលូសេបបតធិបត្
តធិការោ៉ា ្ស្ធិទស្្្ល ជាមយួនឹ្ ងវជ្ជបណ្ឌ ធិតកមុារដែល ងធ្វកីារងនៅក្ន្ុ មន្ងីពទ្យនានាក្ន្ុ ងខតតែ Binh Dinh 
ងែើម្ី អនវុតតែគងបមា្ស្កល្្ ដផអែកតាមពប្ា្ងោលនងោបាយ។ ក្ន្ុ កឡំន្ុ ងពលដនគងបមា្  
បកមុបានបណតែនុ ះបណតែ ាលែល់បគុ្គលធិកសខុាភធិបាល ឲ្យយកងោលការណ៍ដណនាំមកអនវុតតែ ងេយីបាន 
ផតែល់នវូការបតតួពធិនធិត្យ នធ្ិ ការវាយតដមលាជាងទៀ្ទាតផ់្ដែរ។ ងែាយការយកងោបល់នានាពសីេគមន៍ 
បញ្ចូលងទៅក្ន្ុ ែងំណរីការ ផលាាស់បតែចូរងោលនងោបាយ អក្ជនំាញជាតធិ អាចបញ្្ជ កថ់ា 
ងោលនងោបាយនានា អាចផតែល់ជាផលបបងោជនែ៍ល់អក្ដថទាំសខុភាព នធ្ិ បគុ្គលធិកសខុាភធិបាល  
ងេយីបានផតែល់នវូការងលកីទកឹចធិតតែបដន្ថម ងែើម្បីញប្ង់ោលនងោបាយ ទាំ្ងនាះ។  

ងែាយការបញ្ចូលងោបល់បា
នមកពីសេគមន៍នានាងទៅ 
ក្នុ្ែំងណីរការផលាាស់បតែចូរងោល
នងោបាយ អ្កជំនាញជាតធិ 
អាចបញ្្ជ ក់ថា 
ងោលនងោបាយ នានា  
អាចផតែល់ជាផលបបងោជន ៍
ែល់អ្កដថទាំសុខភាព 
នធិ្បុគ្គលធិកសុខាភធិបាល ងេី 
យបានផតែល់នូវការងលីកទឹក 
ចធិតតែបដន្ថម ងែើម្ីបញ្ប ់
ងោល នងោបាយ ទាំ្ងនាះ។  
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សបគទសកម្ពុជា

ក្ន្ុ បបងទសកម្នុជា PATH បានចាបង់ផតែើមងែាយការស្្ថ បនា នវូមលូែ្ានភសតែនុតា្ ងលជីម្ងឺរាគ 
សបមាបអ់ក្តាកដ់ត្ងោលនងោបាយ រមួមានការវភិាគលមអែធិតអពំចីងនលាាះខ្វះខាតដន 
ដនទធិែភ្ាពងោលនងោបាយមានរចួងេយី នធ្ិ ការសធិកសា បស្វបជាវចុ្ ងបកាយអពំជីម្ងឺរាគ។ 

បនតែាបម់ក PATH បានបញ្នុះបញ្ចូលដែគសំូខាន់ៗ  —រមួមានអ្្គការ Save the Children, World 
Vision, WHO, UNICEF, នធ្ិ អ ្្គការក្ន្ុ បសកុ ែចូជា អ្្គការរា៉ា ក់ (RHAC) បបងទសកម្នុជា  
នធ្ិ  Reproductive and Child Health Alliance—ងែើម្ីនាំយកភសតែនុតា្ងនះងទៅជនូបកសួ្ សុ 
ខាភធិបាលកម្នុជាងេយី អភធិវឌ្ឈនន៍វូដផនការសកមមេភាព ងែើម្នីឹ្ រកែងំណាះបស្យចងំោះចងនលាាះខ្វះខា 
តនានា ងេយីងធ្វបីច្នុប្នភ្ាពងោលនងោបាយ ោកព់ន័រ្បស់បបងទស។ បន្ាបព់កីាររកង�ីញអក្ 
ងធ្វកីារសងបមចចធិតតែសំខាន់ៗ  ងនៅក្ន្ុ បកសួ្ សខុាភធិបាល រមួមានអគ្គនាយកសខុាភធិបាលនធ្ិ អ្កោកព់ន្័ 
ដែលបានផតែល់នវូជនំាញការ ែចូជាទបីបកឹសាបងចក្ងទស ងេយីបានងធ្វកីារជាមយួបកសួ្ សខុាភធិបាល  
ងែើម្ីអភធិវឌ្ឈនែ៍ងំណរីការមយួសបមាបក់ារងធ្វបីច្នុប្នភ្ាព នធ្ិ ពធិនធិត្យងឡី្វញិនវូងោលការណ៍ដណនាំ។ 
ក្ន្ុ កឡំន្ុ ងពលដនែណំាកក់ារងនះ ពកួងគបានោំបទ អនសុ្សនជ៍ាកោ់កន់ានា ដែលរមួមានការចាតជ់ាបកមុ 
ជាថមេើ ចងំោះ ORS នធ្ិ ធ្តគុមីសី្សនុី្  ចាបព់ឱីសថតាមងវជ្ជបញ្្ជ  រេូតែល់ការពយាបាលងែាយការទធិញឱសថ 
ែាកល់កត់ាមផសារ ងេយីអនញុ្្ញ ត ឲ្យអ្កសមេប័គចធិតតែដថទាំសខុភាពតាមភមូធិ ងធ្វកីារដចកចាយORS នធ្ិ ធ្តុ
គមីសី្សនុធ្ិ ងនៅក្ន្ុ សេគមន។៍ 

បកមុបានែឹ្ ថា ថ្វើងបមីានងោលការណ៍ដណនាំ មានលក្ខណៈលអែប៉ានុណា ងនៅងលបីកែាសងនាះងទ 
បបសធិនងបវីាមធិនោក ់ពន័្ ងទៅ នឹ្ បគុ្គលធិកសខុាភធិបាល នធ្ិ អ្កសមេប័គចធិតតែ ងនៅក្ន្ុ ថ្ាក់ 
សេគមន៍ បបដេលជាោមេ នងោលនងោបាយណា បតវូបានអនមុតធិ ឬអនវុតតែងឡីយ។ ែងូចះ្ 
ងនៅងពលដែលែងំណរីការជាតធិវវិតតែន៍ PATH បាននាំមខុ បពម ៗោ្ នវូគងបមា្ស្កល្្ ដែលងធ្វងីតសតែងមលី 
អនសុ្សនង៍ោលនងោបាយពប្ា្ ងនៅថ្ាកភ់មូធិ ងេយីបាន បបមលូភសតែនុតា្ងែើម្នីឹ្ អនវុតតែបដន្ថមនវូតបមវូ
ការសបមាបក់ារដកសបមលួងោលនងោបាយ ងែើម្ោំីបទែល់ការអាចទទលួបាននវូ ORS នធ្ិ ស្សនុី្ ។ 

ងនៅក្ន្ុ គងបមា្ថ្ាកប់សកុ ការពធិងបោះងោបល់ នធ្ិ ការបណតែនុ ះបណតែ ាល ជាមយួអ្កបគបប់គ្មន្រីងពទ្យ 
បគុ្គលធិកសខុាភធិបាល នធ្ិ អក្សមេប័គចធិតតែភមូធិ បញ្្ជ កថ់ា ងោលនងោបាយដែលបានដកសបមលួ 
នធ្ិ ងោលការណ៍ដណនាំ អាចយល់បាន សមងេតផុល នធ្ិ ្ាយបសលួនឹ្ អនវុតតែ ក្ន្ុ សេគមន—៍ដែលជា 
ជេំានចបំាចង់ែើម្ឲី្យមានឥទ្ធិពលយរូអដ ្្្វ ។ ែងំណរីការងនះ កប៏ានពប្ឹ្ងទៅែល់បកសួ្ សខុាភធិបាលកម្នុ 
ជា ថានឹ្ មាន ភាពងស្មនស្ស នធ្ិ ការោំបទ សបមាបង់ោលការណ៍ដណនាំ ក្ន្ុ ថ្ាកស់េគមន។៍ ទបីផំតុ 
ែណំាកក់ារងនះ បានបង្កើត្នៈ្នងោបាយ ងែើម្ធី្នាែល់អក្ងធ្វកីារសងបមច ចធិតតែខា្សខុាភធិបាលជាតធិ 
ថាសេគមនន៍ានា បានងបតែជ្ាចធិតតែ ក្ន្ុ ការអនវុតតែងោលការណ៍ដណនាំងោល នងោបាយថមេើ។ 

ការសគសមចគោលបណំងនៃគោលៃគោបាយ

សបគទសគវៀតណាម

ងនៅក្ន្ុ ឆំ្្ 2011 ែងំណរីការោំបទងោល នងោបាយ ងឡី្ ែល់កបមធិតោ៉ា ្ខ្ស់បផំតុ ងែាយមាននវូការ 
ងចញផសាយរបស់បកសួ្ សខុាភធិបាលងវៀតណាម ដន ងោលការណ៍ដណនាំថមេើ សបមាបក់ារបគបប់គ្ជម្ងឺរាគ
របស់កមុារ ដែលបតវូបានងធ្វបីច្នុប្ន្ភាពនវូការយទ្ុស្បសតែទបស់្ក ត ់នធ្ិ ពយាបាល ងែើម្ផីតែល់អនសុ្សន៍ 
ងែាយអនវុតតែបញ្ចូល នវូអនតែរាគមនថ៍មេើ ែចូជាគមីសី្សនុធ្ិ  នធ្ិ អសូមេចូមានគណុភាពទាប ORS ជាមយួនឹ្ អនតែរាគ
មនដ៍ែលបានប្ហាាញជាភសតែនុតា្ រចួងេយី រមួជាមយួនឹ្ ជើវជាតធិ អនាមយ័ នធ្ិ ការបងំៅ ោ៉ា ្ បតមឹបតវូ។ 
ងោលនងោបាយកប៏ានែាកប់ញ្ចូលធ្តគុមីសី្សនុី្  ងទៅក្ន្ុ បញ្ជី ឱសថចំាបាចជ់ាតធិ ងែាយបញ្្ជ កន់វូការមានងស
វាស្ធ្រណៈឥតគធិតដថលា នធ្ិ អក្ធ្នារា៉ា ប់ រ្ខា្ងវជ្ជស្បសតែ។ 

សមូអរគណុចងំោះងោលការណ៍ដណនាំថមេើទាំ្ងនះ សព្វដថ្ ងនះងនៅបបងទសងវៀតណាម អសូមេចូមានគណុភាពទាប 
ORS នធ្ិ ធ្តគុមីសី្សនុធ្ិ  បតវូបានរមួមាននវូការអនវុតតែបបចំាដថ្ សបមាប់ ការពយាបាលជម្ងឺរាគធន្ធ់រ្  
ក្ន្ុ ចងំណាមកមុារទទូាំ្បបងទសងវៀតណាម។ បបធ្នដផក្ជម្ងឺកមុារ ក្ន្ុ មន្ងីពទ្យងខតតែ Binh Dinh 
ក្ន្ុ បបងទសងវៀតណាម កតសំ់ោល់ង�ញីថា ករណយីជម្ងឺ រាគងនៅឯមន្រីងពទ្យងខតតែ Binh Dinh បាន 
ចះុអនថ់យ ដែលោតប់ានកណំត់ ចងំោះការយល់ែឹ្ កានដ់តខលាាំ្កាលា  នធ្ិ ការពយាបាលកានដ់តលអែបបងសរី 
ក្ន្ុ ថ្ាកប់សកុ នធ្ិ សេគមន។៍ ងវជ្ជបណ្ឌ ធិតឯងទៀត ងនៅក្ន្ុ មន្ងីពទ្យែចូោ្ បានកតសំ់ោល់ ង�ញីថា ចនំនួ
នឹ្ អក្ជម្ងឺស្្កក់្ន្ុ ងពទ្យ—នធ្ិ ការស្្ក់ ពយាបាលរបស់ពកួងគ- បានធ្លា កច់ះុ ដែល ប្ហាាញឲ្យង�ញីនវូការ 
ងកនីងឡី្ ដនគណុភាពពយាបាលកានដ់តលអែបបងសរី ងេយីមានការធ្លា កច់ះុោ៉ា ្ងបចនី ងនៅក្ន្ុ ករណយី ធ្នធ្់រវញិ។ 

វិធាៃការ 10-ផ្នែក គដើម្ីឲ្យមាៃឥទ្ធពិល
ដល់ការោំសទ 

ការោំបទងោលនងោបាយោ៉ា ្ងជាគជ័យ 
គងឺបតវូបានដណនាំងែាយការវភិាគជាបបព័
ន្ នធ្ិ ែំងណរីការជាកដ់សត្ែ ក្ន្ុ ស្្គម។ 
គងបមា្ែបដ់ផក្ដន 
PATHដែលមានពន្យល់ខា្ងបកាម 
គងឺជាវធិ្នការយទុស្្បសតែ 
ចងំោះការផលាាស់បតែចូរងោលនងោបាយ 
ដែលបានជយួបណតែ មនសុ្សជា្ 
600 មកពសី្្ថ បន័ងបចនីជា្ 100 
ងនៅក្ន្ុ បណតែ ាបបងទសជុវំញិពធិភពងោក 
សងបមចនវូកាផលាាស់បតែចូរងោលនងោបាយ 
សខុាភធិបាល។ 

• ដស្្វ យល់បញ្ហា ខា្ការោំបទ

• ដថល្ា អពីំងោលងែៅដនងោលនងោបាយ

• ដស្្វ យល់អក្ងធ្វកីារសងបមចចធិតតែ 
នធ្ិ អ្កមានឥទ្ធិពល 

• ដស្្វ យល់ពចីណំាបអ់ារមមេណ៍របស់អក្ 
ងធ្វកីារសងបមចចធិតតែ នធ្ិ អក្មានឥទ្ធិពល

• ការបញ្្ជ កព់កីារបបឆំ្្ នធ្ិ ឧបសគ្គនា
នាដែលរារំា្ែល់វបិតតែរបស់ងោកអ្ក

• កណំតអ់ពំចីណំចុខលាាំ្នធ្ិ ខ្វះចងនលាាះដនការ
ោំបទរបស់ងោកអ្ក 

• កណំតអ់ពំដីែគសំូខាន់ៗ

• ដថល្ា នវូយទ្ុស្បសតែដែល ងោកអ្កបតវូការ 
ងែើម្សីងបមចងោលបំណ្របស់ងោកអ្ក

• កណំតព់សី្រលធិខធិតតែោ៉ា ្ខលាាំ្កាលា បផំតុ។ 

• កណំតអ់ពំរីងបៀបដែលងោកអ្កនឹ្ វាស់ 
ស្្ អ់ពំភីាពងជាគជយ័ 

សម្រាបព់ត័រ៌ាន នងិធនធានបននថែម  
ហ�ើយហ�ើម្ើនងឹនសវែងយល់អពំើរហបៀបន�លហយើង 
ខ្ញុំអាចជយួ សមូចលូហ�ៅ  
http://sites.path.org/advocacyimpact



PATH គឺជាអ្នកដឹកនាំ ននៅក្ននុងបន្ចេកវិទ្យាសុខភាពសកនោក ជាអង្គការអន្តរជាតិឥតរកកម្រៃរៃួយ 
នយើងខ្ញុំន្រោ្្សង់ជីវិត និងកកលរៃ្អសុខភាព ជាពនិសស ក្ននុង្ំន�ារៃ្កុរៃ្ស្តើ និងកុមារ។ 
នយើងបនងកីននលបឿនបន្ចេកវិទ្យា ទ្ាំង្រំាក ្្នក—ថ្នាំបងការ ឱសថ ការពិនិត្យវិនិ្ ្ឆ័យនោគ ឧបករ�៍ 
និង្បពឆ័ន្ធ និងនសវាបន្ចេកវិទ្យា — កដលព្ងឹងដល់្ក្នុវិសឆ័យសហ្គនិ ជំនាញសុខភាពរោធារ�ៈ 
និងខាងវិទ្យារោ្ស្ត និងរៃហិ្ិ្តាស្មាប់សរៃធរៃ៌សុខភាព។  នដាយការ្បរៃូលមដគូពើទ្ូទ្ាំងពិភពនោក 
នយើងយកបន្ចេកវិទ្យានដីរៃបើថ្ឹងកថង្ នដាយនធវើការជារួៃយ្បនទ្សនានា ក្ននុងទ្វើបអា្ហវិក អាសុើ 
នដីរៃបើនឹងនដាះ្រោយនូវត្រៃវូការខាងសុខភាពយ៉ា ងធនំធងរបស់ពួកនគ។ នដាយរួ រៃ រោរៃគ្គើ 
នយើងបនងកីតជាលទ្្ធ្លកដលអា្វាស់រាន កដលរានបង្អាក់រំខានដល់វដ្តមនសុខភាពរិៃនល្អ។ 
សូរៃកសវងយល់បកនថែរៃតារៃ www.path.org។

www.path.org

455 Massachusetts Ave NW, 
Suite 1000
Washington, DC 20001

សបគទសកម្ពុជា

ក្ន្ុ ដខធ្ចូ ឆំ្្ 2011 បកសួ្ សខុាភធិបាលកម្នុជា បានចាបង់ផតែើមអនវុតតែងោលនងោបាយជា
តធិថមេើសបមាបជ់ម្ងឺរាគរបស់ខលាលួន។ ងោលនងោបាយថមេើ ោំបទការងបបបីបាស់ជាអសូមេចូទាប ORS 
នធ្ិ ធ្តគុមីសី្សនុី្  ថាជាឱសថចំាបាចស់បមាបក់ារពយាបាលជម្ងឺរាគ។ វាការ្លានុះបញំ្្្នវូតបមវូការ 
នធ្ិ ទធិែភ្ាពដនអក្ផតែល់ងសវាសខុភាព បគបថ់្ាកទ់ាំ្អស់។ សព្វដថង្នះ អក្សមេប័គចធិតតែសខុភាពភមូធិ 
បានអនវុតតែវធិ្នការសមាេរណកមមេ ងែើម្តីតំា្នឹ្ ជម្ងឺរាគ នធ្ិ ជម្ងឺរបស់កមុារ 
នានាឯងទៀត ដែលរមួមានការផតែល់ធ្តគុមីសី្សនុធ្ិ  នធ្ិ  ORS មាន គណុភាពលអែបបងសរី 
ខណៈណារកង�ញីសញ្្ញ ដនជម្ងឺរាគ ងកតីងឡី្ ភាលា មៗងនាះ។ 

កត្្ត សសមាបភ់ាពគជាគជយ័

ខណៈងពលដែលបរបិទនមីយួ បានតបមវូនវូយទុវ្ធិី នធ្ិ វធិ្នការពធិងសសងែើម្សីងបមច 
ងោលបណំ្របស់ងគ អក្នធិោំបទទាំ្ងនៅក្ន្ុ បបងទសកម្ចូជា នធ្ិ បបងទសងវៀតណាម 
បានងរៀននវូងមងរៀនចំាបាច់ ដែលងែើរតនួាទកី្ន្ុ ភាពងជាគជយ័៖

•  ភាពជានដគូ បាៃ ្្តល់ជាគៃ្លឹះចំគោឹះ កមំ្ាងរញុសរាៃចំគោឹះការ្្ាស់ប្តតូរគោលៃគោបាយ។  
PATH បានងធ្វកីារោ៉ា ្សធិទស្្្លជាមយួនឹ្ មននតែបីកសួ្  ងែើម្ផីតែល់ការោំបទខា្បងចក្ងទស  
នធ្ិ ជនំយួជាកដ់សត្ែ  ងេយីបានង្្ដែចលូសេបបតធិបតតែធិការជាមយួដែគូ 
ដែលមានចណំាបអ់ារមមេណ៍បសងែៀ្ោ្ នធ្ិ វសិយ័ជនំាញការ ងែើម្ីបង្កើនសម្ាធែល់ 
អក្ងធ្វកីារសងបមចចធិតតែសំខាន់ៗ  សបមាបក់ារផលាាស់បតែចូរងោលនងោបាយ។ ចណំាបអ់ារមមេណ៍ងផ្ស្ៗ 
នធ្ិ  មណ្ឌ លងបាះងឆ្្តនានា ដនការបប្បួបប្មួោ្ បានអនញុ្្ញ តឲ្យមាននវូការបបឹ្ ដបប្ឲ្យ 
មានការធទំោូយ ងេយីទបីផំតុបានសងបមចបានជយ័ជនំះ។ 

•  ការសបមលូសគលឹះភស្តពុត្ង គសំឺខាៃ់នសកផលង ងនៅក្ន្ុ បបងទសទាំ្ពរី ងែើម្ីនឹ្ ទាកទ់ាញចធិតតែ 
អក្ងធ្វកីារសងបមចចធិតតែខា្សខុាភធិបាល ឲ្យផតែល់អាទធិភាពចងំោះបញ្ហា ងនះ។ 
ការបបឹ្ ដបប្ងែាយអក្ោំបទ ងែើម្បីបមលូទធិន្យ័ នធ្ិ ប្ហាាញភសតែនុតា្ងនះែល់អក្ ជនំាញ 
ផតែល់នវូភាពគរួងជឿបាន នធ្ិ ភាពបន្ាន់ ចងំោះសមត្ថភាពដនការផលាាស់បតែចូរងោលនងោបាយ។ 

•  ការសបមលូៃវូការោំសទពសីហគមៃ៍ សសមាប់អៃសុាសៃន៍ៃគោលៃគោបាយ 
បាៃជសមញុៃវូកមំ្ាងរញុសរាៃ ៃងិបាៃបគងកើៃៃវូចីរភាព។ គងបមា្ស្កល្្ 
ងនៅក្ន្ុ បបងទសទាំ្ពរី អនញុ្្ញ តឲ្យមាននវូ “ែងំណរីងតសតែបស្វបជាវ” ដនងោលនងោបាយថមេើ 
ងេយីកប៏ានផតែល់ែល់អ្កងធ្វកីារសងបមចចធិតតែជាតធិនវូការបញ្្ជ កថ់ា ពកួងគ 
បតវូការងោលនងោបាយងនាះ ឲ្យបតវូបានបបតធិបតតែធិ ក្ន្ុ ថ្ាកស់េគមន។៍ 

ការបបឹ ដ្បប ង្ែាយអក្ោំបទ 
ងែើម្ីនឹ្ បបមលូទធិន្យ័ 
នធ្ិ ប្ហាាញភសតែនុតា ង្នះែល់អក្ 
ជនំាញ ផតែល់ជាភាពគរួងជឿបាន 
នធ្ិ ភាពបន្ាន់ ចងំោះ 
សមត្ថភាពដនការផលាាស់បតែចូរងោល 
នងោបាយ។ 
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