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សេចក្តសី្តើម 
ឆ្ន ាំធនុះ គឺាឆ្ន ាំទី១០រនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំររស់អងគការមណឌ  ពត៌ានជាំងឺម.ព.ជ។ មណឌ  ព័ត៌ានជាំងឺម.

ព.ជ ាអងគការធប្ៅរោា និបា ធៅកមា ា ភ្ដ ានធគ រាំណងជប្មុញអនកានជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ឬជាំងឺធ ើសសាា ្
ឈាមធអាយទទូ បានការប្គរ់ប្គងជាំងឺររស់ពួកធគបានប្រធសើរធ ើង។ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំម នៗ អាចប្តូវរកបាន
ធ ើធគេទាំព័រររស់អងគការធៅ www.mopotsyo.org 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ ប្តូវបានសធសរកន ង កាណៈប្រឹងភ្ប្រងាប្កុមធោយរ គគ ិកអងគការ ដឹកោាំធោយ
រ គគ ិកប្តួតពិនិតយតមោន និងវាយតរមាកមមវ ិ្ ី។ ប្រធានភ្ផ្នកនីមួយៗ និងអន ប្រធានរនកមមវ ិ្ ី បានរមួចាំភ្ណកតម
ជាំពូក និងភ្ផ្នកររស់ពួកធគធរៀងៗែាួន។ រញជ ីរបាយការណ៍ គឺភ្ផ្ែកធៅធ ើការវភិាគនូវកាំណត់ប្តរនសកមមភាពការង្ករ
ររស់កមមវ ិ្ ី ភ្ដ មួយភាគ ា្ំសាិតធៅកន ងមូ ោា នទិននន័យររស់ពួកធយើង។ មូ ោា នទិននន័យធនុះ រមួានទិននន័យអនក
ជាំងឺររស់អនកជាំងឺរ ាំររ ៉ៃភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះចាំនួន ២៥០០០ោក់ ភ្ដ បានប្រមូ ធោយមិតាអរ់រ ាំមិតាធៅធព កនាងមក។ 
វាក៏ាននូវទិននន័យ ភ្ដ បានពីការធប្រើប្បាស់ធសវាធវជជាស្រសាររស់ពួកធគផ្ងភ្ដរ។ 

មិតាអរ់រ ាំមិតា គឺាអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមភ្ដ ប្តូវបានរណា ុះរណ្តា  ធោយអងគការម.ព.ជ រយៈធព ៦សបាា េ៍។ 
កាំ  ងកន ងធព ធនុះ សិកាា កាមមិតាអរ់រ ាំមិតា សិកាអាំពីរធរៀរធ វ្ើការប្គរ់ប្គងជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមររស់ពួកធគធោយែាួនឯង
ជួយភ្សវងរកអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ឬអនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមមិនានទឹកធោមភ្ផ្ែមដរទធទៀត ធេើយរង្កា ត់ពួកគត់
អាំពីរធរៀរប្គរ់ប្គងជាំងឺធោយែាួនឯង និងធរៀរចាំប្កុមធដើមបីធ វ្ើការធប្រើប្បាស់ ដូចាធសវាពិធប្គុះអនកជាំងឺមកពីធប្ៅភ្ដ 
សប្មរសប្ម ួធោយអងគការម.ព.ជ។ មិតាអរ់រ ាំមិតាទឹកធោមភ្ផ្ែមដាំរូងធគ ប្តូវបានរណា ុះរណ្តា  ធៅឆ្ន ាំ២០០៥។ ធៅ
កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ធនុះ ានមិតាអរ់រ ាំមិតាាង១៦០ កាំព ងជួយអនកជាំងឺភ្ដ រស់ធៅកន ងភ្ដនប្គរ់ប្គងធោយមណឌ  ស ែភាព
បានច ុះធឈាម ុះ ធេើយពួកធគ រស់ធៅទីធោុះភ្ដរ។ 

ប្រព័នធភ្ថទាំជាំងឺរ ាំររ ៉ៃភ្ដ បានធរៀរចាំធ ើងធោយអងគការម.ព.ជ កន ងស្រសុកប្រតិរតាិចាំនួន១៤ គឺប្កុមសេគមន៍អនក
ជាំងឺភ្ដ ធរៀរចាំធ ើយ និងភាជ រ់ទាំោក់ទាំនងធៅកន ងរណ្តា ញមួយ តមរយៈមិតាអរ់រ ាំមិតា។ ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០០៥ ដ ់ឆ្ន ាំ 
២០១៥ អងគការម.ព.ជ គឺាអនកប្គរ់ប្គងភ្តមួយគត់រនរណ្តា ញទាំងធនុះ រ៉ៃ ភ្នាអន ធោមតមភ្ផ្នការយ ទធាស្រសាាតិ
ប្កសួងស ខ្លនិបា សប្ារ់ការប្រយ ទធ និងការោរជាំងឺមិនឆ្ាងឆ្ន ាំ២០១៣២០២០ រណ្តា ញទាំងធនុះ ប្តូវភ្តដាំធណើ រការ
សាិតធៅធប្កាមការប្គរ់ប្គងធោយស្រសុកប្រតិរតាិស ខ្លនិបា ។ រណ្តា ញ គឺប្តូវភ្តរនា និងពប្ងីកធៅកាន់ស្រសុកប្រតិរតាិ
ដរទធទៀតផ្ងភ្ដរ។ អងគការពួកធយើង ពាោមជួយប្កសួងស ខ្លនិបា  ធដើមបីអន វតាភ្ផ្នការយ ទធាស្រសាធនុះ។ 

កន ងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ ាដាំរូងពួកធយើងធ្វើការរង្កា ញរបាយការណ៍សធងារភាជ រ់ាមួយនឹងារគនាឹុះ
មួយចាំនួន។ ែាឹមាររនាគឺជាំពូកានចាំណងធជើង " សាេរណកមម" ភ្ដ ពិភាកាអាំពីឧរសគគរនការរញូ្ រណ្តា ញ
មិតាអរ់រ ាំមិតាធៅកន ងប្រព័នធភ្ថរកាស ែភាពាធារណៈភ្ដ ានស្រារ់ ធៅកន ងស្រសកុប្រតិរតាិស ខ្លនិបា ។ រោទ រ់មក
រនាធោយជាំពូកធ ើភ្ផ្នករនការរកីចធប្មើនភ្ដ រង្កា ញពី ការរនា និងការពប្ងីករណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា ធសវាធវជជាស្រសា 
និងេិរញញរបទនររស់អងគការពីមួយឆ្ន ាំធៅឆ្ន ាំ។ 

រនារោទ រ់ នឹងធមើ ធ ើដាំធណើ រការធៅម ែរនសាសភាគសាំខ្លន់ៗរនប្រព័នធភ្ថទាំជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ ភ្ដ ប្តូវបានរធងាើត។ 
សាសភាគទាំងធោុះគឺ មិតាអរ់រ ាំមិតាា្នធានមន សសសប្ារ់ស ខ្លនិបា  សកមមភាពស្រាវប្ាវជាំងឺធដើមបីរកធ ើញ
និងច ុះធឈាម ុះអនកជាំងឺថមី ការតមោនពួកធគ សកមមភាពធសវាមនទីរពិធា្ន៍ ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ និងធសវាមូ និ្ិរងវិ ឱ
សថ។ ធេើយរោទ រ់មកធទៀត គឺធមើ ធ ើការវវិតារនកមមវ ិ្ ីរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាតមធែតា និងស្រសុកប្រតិរតាិស ខ្លនិបា 
នីមួយៗ។ 
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INTRODUCTION 
 
This is the 10th Annual report of MoPoTsyo Patient Information Centre, a Cambodian NGO aiming to 

empower Cambodians with diabetes or hypertension to get more control over their disease. It began 

operations in 2005. Earlier annual reports can be found on the NGO website at www.mopotsyo.org 

The annual report 2015 was written as a group effort by the NGO staff, led by the Monitoring Unit. 

Heads of Departments and their deputies contributed individually with chapters and segments related 

to their own department. The report's content is based on analysis of program activity records, most 

of which are in our database. This database contains patient data of more than 25,000 registered 

chronic patients, collected over time by our Peer Educators. It also has data generated from their use 

of medical services.  

A peer educator is a diabetes patient trained by MoPoTsyo over a period of six weeks. During this 

time, the candidate peer educator learns how to help find other diabetes patients, or other non-diabetic 

hypertension patients, to self-manage their diabetes and train others how to self-manage, and how to 

organize and make use of the medical outpatient services facilitated by MoPoTsyo. The first diabetic 

peer educator was trained in 2005. In 2015, more than 160 such peer educators are helping the 

registered patients who live in the area covered by the health center where they themselves have 

their residence too.  

The chronic care system that MoPoTsyo has created inside 14 operational districts is therefore based 

on an organized community of patients connected through the peer educators into a network. From 

2005 until 2015, MoPoTsyo was the only manager of these networks, but with the adoption of the 

MoH National Strategic Plan for Prevention and Control of NCD 2013 - 2020, these networks must 

function under the Operational District. Also, they must be continued and expanded to more 

operational districts. Our NGO tries to help Ministry of Health to carry out this Strategic Plan. 

In this Annual Report 2015 we first present a Report Summary with key messages. This is followed 

by a chapter called "Integration" that reviews the challenges of the integration of the Peer Educators 

Networks with the existing public health care system inside the Operational Districts. 

Then follows a chapter on the quantitative aspects of growth which show the continuation and 

expansion of peer educator networks, the medical services and financing of the NGO in a historical 

perspective. 

After this comes a general progress review of each of the main components of the chronic care system 

which has been created.  These components are the peer educators as human resources for health, 

the screening activities to find and register new patients, their follow-up, the laboratory activities, the 

medical consultations, and the revolving drug fund. Then follows a review of the progress by province 

and Operational Districts. 
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របាយការណ៍េសងេប 
SUMMARY OF THE REPORT 

សប្ារ់ឆ្ន ាំ២០១៥ គឺាឆ្ន ាំដ៏សាំខ្លន់ពីធប្ោុះវា
បានរង្កា ញអាំពីធគ នធោបាយស ខ្លនិបា 
សប្ារ់ភ្ថទាំជាំងឺមិនឆ្ាង និងការសេការករវាងរណ្តា
ញមិតាអរ់រ ាំមិតា និងភ្ផ្នកផ្ា ់ធសវាស ខ្លនិបា ាធារ
ណៈ។ ពួកធយើងបានពប្ងីកធៅកាន់ស្រសុកប្រតិរតាិ 
រាសភ្េក ររស់ធែតាាវ យធរៀងភ្ដ ាធែតាថមីរនកមម
វ ិ្ ី។ ចាំនួនសាជិកអនកទឹកធោមភ្ផ្ែមនិងអនកធ ើស
សាា ្ឈាម បាននឹងកាំព ងរនាធប្រើធសវាបានធកើន
ធ ើង រ៉ៃ ភ្នាវាមិនានសនទ ុះខ្លា ាំងដូចឆ្ន ាំម នៗធ ើយ។ 

ប្កសួងស ខ្លនិបា  និងអងគការម.ព.ជ បាន

សធប្មចរភ្នាមកិច្សនាាទីប្រឹកា រយៈធព ៦ភ្ែ 

ភ្ដ វាផ្ា ់ភារកិច្ាអនកប្រឹការធច្កធទស កន ងការធ វ្ើ

ធអាយបានសធប្មចអាំពីសាេរណកមមរណ្តា ញមិតា

អរ់រ ាំមិតាកន ងធសវាស ខ្លនិបា ាធារណៈ កន ងស្រសុក

ប្រតិរតាិស ខ្លនិបា ទាំង៥ កន ងធែតាតភ្កវ។ ធប្កាយពី

ានការជួរប្រជ ាំ និងសិកាា ាលាពិធប្គុះធោរ ់

មួយចាំនួន ប្កសួងស ខ្លនិបា  និងអងគការម.ព.ជ បាន

សធប្មចាឯកចឆ័ន អាំពីកញ្រ់សាង់ោរប្រតិរតាិ សប្ារ់

ស្រសុកប្រតិរតាិធប្រើប្បាស់ាមូ ោា ន កន ងការប្គរ់ប្គង 

និងរនាការង្ករាមួយរណ្តា ញមិតាអរ់រមាំតា។ ជាំហាន

ដាំរូងរនការធផ្ទរការប្គរ់ប្គងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាទាំង

៥ស្រសុក ប្តូវរ ាំពឹងថ្នឹងធ្វើធ ើងធៅច ងរញ្រ់រនក ងប្ត

ាទីប្រឹកាធនុះ ធប្ោុះការង្ករាទីប្រឹកាធនុះ បានពនា

ធព អស់៣ភ្ែរចួមាងធេើយ។ រ៉ៃ ភ្នាវា មិនបានចរ់សពវ

ប្គរ់តមការរ ាំពឹងទ កធ ើយ ធេើយវាធៅរនារេូតដ ់

ឆ្ន ាំ២០១៦ធទៀត ធដើមបីានឱកាសធ វ្ើការរភ្នាមអាំពីកិច្

ការមួយចាំនួនា ាំអិតភ្ដ ធៅធសសស ់។ 

អងគការស ែភាពិនពធលាកWHO បានោក់ធចញ

នូវធគ នធោបាយស ែភាព ាកញ្រ់ធសវាាារ

វនាសប្ារ់ជាំងឺមិនឆ្ាង )PEN) 

The year 2015 has been important with 

further breakthroughs in official health policy 

and closer integration of the peer educator 

networks with the public services. We 

expanded into Romeas Hek OD, Svay Rieng, 

one more province. The numbers of diabetics 

and hypertensives using the services 

continued to grow in absolute terms as well but 

not as strongly as before.  

Ministry of Health and MoPoTsyo signed 

a 6-month consultancy contract which gave 

MoPoTsyo a role as advisor to the MoH on how 

best to integrate the peer educator networks 

with the public health services in 5 OD's 

enjoying special administrative status in Takeo 

province.  Through a number of workshops and 

meetings, MoH and MoPoTsyo were able to 

agree on a set of standards which the 

Operational District can use as the basis for 

contracts, for supervision and management of 

the peer educator networks. The hand-over of 

the first five networks was supposed to take 

place at the end of the consultancy - which had 

been extended with 3 months - but this was 

postponed till early 2016 to allow more time to 

work out details. 

The WHO introduced its international 

PEN (Package for Essential 

Noncommunicable diseases intervention)  

policy  
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សប្ារ់វស័ិយស ខ្លនិបា កន ងប្រធទសកមា ា ធោយ

ការាក បងចាំនួន៣ទីតាំងមណឌ  ស ែភាព រ៉ៃ ភ្នាវា

មិនភ្មនាកមមវ ិ្ ីភ្ដ ធតា តធៅធ ើអនកជាំងឺ)Patient-

Centered) និងគម នការចូ រមួពីសេគមន៍។ អងគការ

ម.ព.ជ បានចរ់ធផ្ាើមាក បងនូវកមមវ ិ្ ីស្រសធដៀងគន

នឹងPEN ររស់WHOភ្ដរ រ៉ៃ ភ្នាានការចូ រមួពីសេ

គមន៍តមរយៈការោក់រញូ្ កញ្រ់ធសវាធៅកន ងរ

ណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាធៅមណឌ  ស ែភាពចាំនួន ២ 

ធោយានការសេការាមួយប្កសួងស ខ្លនិបា  

ធោយធប្រើមូ និ្ិរងវិ ទ នឱសថ។ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ 

ប្កសួងស ខ្លនិបា បានសធប្មចចិតាមណឌ  ស ែភាព

មួយចាំនួនភ្ដ បានរណា ុះរណ្តា   និងបានរាំោក់

ររកិាា រ ធអាយធរើករធប្មើធសវាភ្ថទាំភ្ផ្នកជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ 

សប្ារ់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងអនកជាំងឺធ ើសសាា ្

ឈាម។ ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ធនុះភ្ដរ អងគការម.ព.ជ បាន

សេការាមួយប្កសួងស ខ្លនិបា  និងអងគការ 

Center of Hope ធដើមបីធរើកវគគរណា ុះរណ្តា  ធវជជ

រណឌិ តភ្ដ បានរញជូ នពីស្រសុកប្រតិរតាិស ខ្លនិបា 

ានកមមវ ិ្ ី និងធសវារណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា។ ធវជជ

រណឌិ តទាំងធោុះ បានកាំព ងផ្ា ់ធសវាភ្ថទាំជាំងឺមិនឆ្ាង

ដ ់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

ធៅថ្ន ក់មនទីរធពទយរភ្ងែកចាំនួន១៤ និងថ្ន ក់មណឌ  

ស ែភាពចាំនួន២ ធេើយយូរៗធៅ ធវជជរណឌិ តទាំងធោុះ 

អាចាន ទធភាពផ្ា ់ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ ជាំនួសធវជជ

រណឌិ តជាំោញភ្ដ អងគការម.ព.ជ បានជួ ពីននាំធពញ

ធៅ។ អងគការម.ព.ជ បានចរ់ធផ្ាើមកាងសមតាភាព

អនកប្គងប្គងររស់ស្រសុកប្រតិរតាិស ខ្លនិបា  ចូ រមួ

ប្គរ់ប្គងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា និងបានរធងាើត

ឧរករណ៍ប្គរ់ប្គងមួយចាំនួន សប្ារ់តួោទីថមីរភ្នាម

ធនុះ។ 

 

in the Cambodian health system to inspire 3 

pilots but these are not patient-centered and 

without community involvement. We began to 

run 2 such pilots in cooperation with MoH at 2 

health centers, but with involvement from the 

patient community through the peer educator 

network, and with a revolving drug fund. In 

2015, MoH decided that selected Health 

Centers - once trained and equipped - will also 

have to provide chronic care to hypertension 

patients and diabetes patients. During 2015, 

we cooperated with Center of Hope and MoH 

to organize trainings of Doctors selected from 

the OD’s where we have set up the Peer 

Educator Networks with the services. These 

Doctors are working in 14 Referral Hospitals 

and in 2 Health Centers, in providing medical 

care for chronic patients with diabetes and 

hypertension and should gradually take over 

more and more of the workload from the 

Medical Doctors from Phnom Penh hired by 

MoPoTsyo. We began to build capacity of the 

OD Director to be involved in the management 

of Peer Educator Networks and developed 

tools for them to facilitate their new 

responsibilities. 
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ធយើងបាននឹងកាំព ងរនាកិច្ការស្រាវប្ាវ)Action 
Researches( ធដើមបីធ ើកកមាស់ការភ្ថទាំ និង ការ
រង្កា រជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម ការវភិាគជាំងឺធ ើសាតិ
ខ្លា ញ់ោក់ព័នធនឹងជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងជាំងឺធ ើស
សាា ្ឈាម និងការភ្សវងរកករណីរញ្ហា ស ែភាពផ្ាូវ
ចិតា។  

គធប្ាងស្រាវប្ាវាមួយ អងគការ PATH អាធមរ ិ
ក អាំពីការធប្រៀរធ្ៀរ ទធផ្ រនវ ិ្ ីាស្រសាោោកន ង
ការធ វ្ើធរគវនិិចឆ័យជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម បានចរ់រចួរ ់។ 
 ទធផ្ មួយចាំនួន ប្តូវបានធបាុះព មាផ្ាយ។ គធប្ាង
ស្រាវប្ាវមួយធទៀតធឈាម ុះ Mobile Phone Diabetes 
Self-Management Support (អាចរកបាន 
www.idf.org/bridges/supported-projects/long-
term/LT10-341) ក៏បានចរ់ធេើយភ្ដរ ធោយាន ទធ
ផ្ មួយចាំនួន បានធបាុះព មាផ្ាយ។  

កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ប្កុមេ  នសវនកមម Price 
Waterhouse Coopers ក៏បានរញ្រ់ការង្ករសវនកមម
េិរញញវតា ឆ្ន ាំ២០១៣និង២០១៤ ររស់អងគការម.ព.ជ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We continued action research projects to 

improve hypertension care and prevention of 

hypertension, analysis of dyslipidemia 

associated with diabetes and hypertension, 

and the use of screening forms for depression 

and general anxiety disorders.  

Research: The PATH USA funded 

research project comparing different screening 

methodologies for diabetes, was completed. 

An article with the findings will be published. 

The translational research project Mobile 

Phone Diabetes Self-Management Support 

(see http://www.idf.org/bridges/supported-

projects/long-term/LT10-341) finished also, 

resulting in several publications in peer 

reviewed journals. 

During 2015, Price Waterhouse Coopers 

completed the combined audit of our financial 

years 2013 & 2014.

http://www.idf.org/bridges/supported-projects/long-term/LT10-341
http://www.idf.org/bridges/supported-projects/long-term/LT10-341
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ការបន្តរ ន្ងិ ការពង្ងកី្បណ្តត ញមតិតអបរ់មំតិត  
CONTINUATION & EXPANSION OF PEER EDUCATOR NETWORKS 

អងគការម.ព.ជកាំព ងភ្តប្រតិរតាិនូវភ្ផ្នការយ ទធ

ាស្រសាាតិប្រយ ទធនឹងជាំងឺមិនឆ្ាងឆ្ន ាំ២០១៣ ដ ់ឆ្ន ាំ

២០២០ ភ្ដ ទមទរឱយានការរនា និងពប្ងីករណ្តា

ញមិតាអរ់រ ាំមិតាសប្ារ់ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងជាំងឺធ ើស

សាា ្ឈាម។ រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាភ្ដ ានភាពរងឹ

ាាំានធៅ ប្កុងននាំធពញ ធែតាតភ្កវ ធៅកន ងស្រសុក

ប្រតិរតាិគងពិសី និងកាំពង់សាី(ធែតាកាំពង់សាឺ) និងធៅ

ស្រសុកប្រតិរតាិប្រតិរតាិថមពួក(ធែតារោទ យានជ័យ) 

ស្រសុកប្រតិរតាិបារយណ៍-សនទ ក និងធាទ ង)ធែតាកាំពង់

ា្ំ(។ ចាំភ្នករណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាថមីៗ និងមិនទន់រងឹាាំ

ានធៅស្រសុកប្រតិរតាិ អងគរជ័យ)ធែតាកាំពត( ស្រសុក

ប្រតិរតាិ ចាំការធ ើ)កាំពង់ចម( និងស្រសុកប្រតិរតាិ រាស

ភ្េក)ធែតាាវ យធរៀង(ភ្ដ ារណ្តា ញថមីធទើររធងាើត

ធ ើយកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ធនុះ។   

To carry out the MoH Strategic Plan for 

Prevention and Control of NCD 2013-2020, 

which calls for continuation and expansion of 

Peer Educator Networks for Diabetes and 

Hypertension, there are several Peer Educator 

Networks but in different stages of 

development. Mature networks exist in Phnom 

Penh, all over Takeo province, in Kong Pisey 

OD, Kampong Speu OD (Kampong Speu 

province) in Thmar Pouk OD (Banteay 

Meanchey province), in Stoong OD and Baray 

Santuk OD (Kampong Thom province)..New 

networks were set up in Angkor Chey OD 

(Kompot province), in Chamkarleu OD 

(Kampong Cham province) and Romeas Hek 

OD (Svay Rieng province)  . Of all these 

networks only the network in Romeas Hek OD 

was started in 2015.

ររូភាពទី 1៖ ទីតាំងរនរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាធៅកន ងប្រធទសកមា ា ឆ្ន ាំ២០១៥ Locations of Peer Educator Networks in Cambodia 
in 2015 
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រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាធៅកន ងប្កុងននាំធពញ ប្តូវ

បានគិតថ្ ាន១តស្រសុកប្រតិរតាិ ធោយារភ្ត ការ

រាំភ្ររស្រសុកប្រតិរតិាររស់ប្រព័នធប្គរ់ប្គងស ខ្លនិបា  

ធៅកាំព ងសាិតកន ងដាំណ្តក់កា ធរៀរចាំធៅធ ើយ។ ធៅ

កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ធនុះ អងគការម.ព.ជ បាននឹងកាំព ងរនា

កាំធណើ នររស់ែាួន ទាំងអនកទទួ ផ្ និងការចាំណ្តយ

ផ្ងភ្ដរ។ ារធណាើ រៗ រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា អាចផ្ា ់

ធសវាដ ់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងអនកជាំងឺធ ើស

សាា ្ឈាមកាន់ភ្ត ា្ំទូលាយាងម ន ដ ់មន សស

ធពញវយ័ធៅកន ងប្រធទសកមា ា។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Peer Educator Network in Phnom 

Penh is counted for the moment as 1 OD as a 

new administrative division into OD’s is 

underway. During 2015 MoPoTsyo continued 

its growth in terms of beneficiaries and also of 

expenditures, gradually covering a larger adult 

population with the services of the Peer 

Educator Networks. By the end of 2015, we 

have spent over 3 million USD dollars since we 

began operations in 2004.
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េមាហរណក្មម 
 PROGRAM INTEGRATION 

ធរើធមើ ប្ត រ់ធៅកាន់ឆ្ន ាំ២០០៥ ាធព 
ភ្ដ ធយើងបានរណា ុះរណ្តា  អនកសម័ប្គចិតា២ោក់
ដាំរូង សប្ារ់ការអន វតាកមមវ ិ្ ីរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា
តមតាំរន់ប្កីប្កកន ងទីប្កុងធោុះ  ធយើងអាចចងែ  
រង្កា ញធអាយ ធ ើញអាំពីចាំន ចធគ ធៅរនដាំធណើ រ
ធឆ្ា ុះធៅរកសាេរណកមមកមមវ ិ្ ី ធៅកន ងប្រព័នធស ខ្ល
និបា ាធារណៈ។ កន ងឆ្ន ាំ២០០៧ ធយើងបានរធងាើត
រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាធៅតមជនរទាធ ើកដាំរូង 
តមរយៈការរធងាើត មិតាអរ់រ ាំមិតាាន ក់ សប្ារ់ទទួ 
ែ សប្តូវកន ងតាំរន់មណឌ  ស ែភាពមួយ ធេើយក៏ា
ធ ើកដាំរូងភ្ដរ ភ្ដ ធយើងបានជួ ធវជជរណឌិ តជាំោញ
មួយររូ ពីទីប្កុងននាំធពញ ធដើមបីផ្ា ់ធសវាពិធប្គុះជាំងឺធៅ
មនទីរធពទយរភ្ងែក ធោយផ្ា ់ធសវាដ ់សាជិកចាំនួន
៣០ោក់ កន ងមួយប្ពឹក។ ការពិធប្គុះជាំងឺធោុះ ធ វ្ើធ ើង
កន ងអគរពិធប្គុះភ្ផ្នកជាំងឺធប្ៅ)អគរធអដស៍(ររស់មនទីរ
ធពទយ។ រោទ រ់មកធៅឆ្ន ាំ២០១០ សាំណ្តកឈាម និង
សាំណ្តកទឹកធោមាធ ើកដាំរូង ភ្ដ ប្រមូ ពី
សាជិកទាំង៣០ោក់ខ្លងធ ើ ប្តូវបានធផ្ញើមកមនទីរ
ពិធា្ន៍ធវជជាស្រសាធៅននាំធពញ។ ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១២ 
ធយើងបានោក់ធអាយដាំធណើ រការ  ក់ឱសថសប្ារ់
សាជិកធៅកន ងមនទីរធពទយរភ្ងែកររស់រដាាធ ើក
ដាំរូង ភ្ដ ផ្ា ់ ទធភាពធអាយសាជិកអាចទិញថ្ន ាំ
)ឱសថរងវិ ទ នោាំចូ ធោយអងគការម.ព.ជ( 
សប្ារ់ពាបា ាប្រចាំររស់ពួកធគធោយព ាំចាំបាច់
ប្តូវធៅជួរពិធប្គុះជាំងឺារធ ើងវញិាមួយប្គូធពទយ
ជាំោញធទៀតធទ។ ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៣ ប្កសួងស ខ្លនិបា
 បានអន ម័តភ្ផ្នការយ ទធាស្រសា ធដើមបីការោរនិង
ប្គរ់ប្គងជាំងឺមិនឆ្ាង សាំររ់ឆ្ន ាំ២០១៣-២០២០។ 
ភ្ផ្នការយ ទធាស្រសា ប្តូវបានផ្សពវផ្ាយទូ ាំទូលាយ
ោភ្ែធមា ឆ្ន ាំ២០១៤។ ភ្ផ្នការយ ទធាស្រសាាតិធនុះ 
ានារសាំខ្លន់ណ្តស់ ធោយារថ្ ប្កសួងស ខ្លនិ
បា បាននិោយអាំពី 

Looking back to 2005, when we began 

to train the first two peer educators for their 

activities in poor urban areas, we can pinpoint 

to several milestones on the road to integration 

with the public service: In 2007: The first rural 

peer educator network of one peer educator 

per health center coverage area, and the first 

Phnom Penh Doctor hired to travel to a rural 

Referral Hospital do a medical consultation 

session seeing around 30 patients during a 

morning session. This consultation session 

took place at the MMM building (for HIV-AIDS). 

In 2010, the first blood-, serum and urine 

collections among a group of about 30 

members at a Health Center and preparation 

for cool-transport to the central laboratory in 

Phnom Penh for the biochemistry lab profile. In 

2012: The first public referral hospital 

pharmacy beginning to sell routine medication 

(imported through MoPoTsyo's Revolving Drug 

Fund) to patients who are network-members 

without requiring them to see their Doctor every 

time they just come for a refill of their 

prescription. In 2013, the official approval by 

the Ministry of Health of its Strategic Plan for 

Prevention and Control of NCD 2013 - 2020. Its 

dissemination in April 2014. This MoH plan is 

important because it explicitly mentions
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សកមមភាពររស់រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាសប្ារ់ជាំងឺទឹក

ធោមភ្ផ្ែម និងជាំងឺធ ើសឈាម ប្ពមទាំងធ ើកធ ើង

ធអាយានការពប្ងីករណ្តា ញធនុះ ធអាយបានទូ ាំ

ទូលាយទូទាំងប្រធទសធទៀតផ្ង។ ចរ់ពីធព ធោុះ

មក រញ្ហា ប្រឈមបានរាូរធចញពី “ ថ្ធតើធយើងប្តូវធ វ្ើស

ាេរណកមមកមមវ ិ្ ីធៅកន ងប្រព័នធស ខ្លនិបា ភ្ដរ

ឬធទ?” ធៅា “ធតើធយើងប្តូវធ វ្ើសាេរណកមមតម 

រធរៀរណ្ត”? កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ធនុះភ្ដរ អងគការម.ព.ជ 

ានការធរៀរចាំឲ្យានធសវាឱសថរងវិ ទ ន និងការ

ពិធប្គុះជាំងឺធៅមណឌ  ស ែភាព។ ខ្លងធប្កាមធនុះ ា

ការពិភាកាអាំពីកតា ប្រឈមោោ និង ការវវិឌ្ឍររស់

កមមវ ិ្ ីរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងកាំ  ងឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 ដូចគន ធៅនឹងប្រព័នធស ខ្លនិបា 

ររស់ប្រធទសកាំព ងអនិវឌ្ឍន៍ោោភ្ដរ ាា រ័នា្ស់

ជាំនួយភ្តងធតា តាសាំខ្លន់ធៅធ ើការចត់ភ្ចងអងគ

ភាពររស់ប្កសួងស ខ្លនិបា និងប្រព័នធស ខ្លនិបា 

ាធារណៈ។ ប្រព័នធស ខ្លនិបា ររស់ប្រធទសកមា ា 

ប្តូវបានធរៀរចាំ និងប្គរ់ប្គងធោយធោងធៅធ ើប្រនព

េិរញញរបទន ចាំធោុះរញ្ហា ស ែភាពមួយចាំនួន ាាង

ធឆ្ាើយតរធៅនឹងតប្មូវការចាំបាច់។ ធទុះរីរច្ របនន 

រញ្ហា ជាំងឺរ ាំររ ៉ៃាមូ ធេត ា្ំ តាំណ្តងធអាយាងោក់ក

ណ្តា  រនអប្តឈឺ និងអប្តការាា រ់ក៏ធោយ ក៏ធសវា

ពាបា អនកជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ ធៅធ្វើដូចាការពាបា ប្រធនទ

ជាំងឺស្រសួចស្រាវធៅវញិ ឬអាចនិោយបានធសវា

ពាបា សប្ារ់ភ្តការជួ ជ  រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ គម នការ

ភ្ថទាំធទ។ ការធឆ្ាើយតរខ្លងតមរយៈការធរៀរចាំ និង

ប្គរ់ប្គងភ្ដ ចាំបាច់សប្ារ់ភ្ថទាំអនកជាំងឺរ ាំររ ៉ៃធៅ

ថ្ន ក់ស្រសុកប្រតិរតាិគឺ ាន កាណៈរមួាធប្ចើន 

ធទុះរីាតម កាែណឌ ធោយភ្ កែាុះក៏ធោយ ក៏ការ

ភ្ថទាំប្រធនទជាំងឺែាុះានការពិបាក។  

 

peer educator networks for diabetes and 

hypertension 18 times on 9 pages, and calls for 

their continuation and expansion. From then 

onwards, the challenge shifted from the 

question "if" the peer educator networks must 

be integrated" to "how" they must be integrated 

with the public health system. In 2015: the 

organization of the Revolving Drug Fund and 

medical consultations at Health Center level. 

Below we discuss the challenges and progress 

during the year 2015.  

Like in many other developing 

countries' health systems, donor funding 

weighs heavily onto the organization of the 

MoH and the public health system. Cambodia's 

public health system is organized and 

managed more according to the source of 

financing for specific health issues than by the 

type of response that is needed. Although 

chronic health problems represent now more 

than half of morbidity and mortality, health 

services treat them as if they are acute disease 

episodes: only repair, no maintenance. The 

organizational and managerial responses that 

are needed to provide chronic care inside the 

Operational Districts for these chronic 

problems has many key features in common, 

even though the specific diseases can be very 

different.
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 កាណៈចាំបាច់ពិធសសរនភ្ថទាំជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ ប្តូវបាន
រង្កា ញ និងប្តូវពប្ងឹងដូចខ្លងធប្កាម៖ 

១. ធរៀរចាំកូដអតាសញ្ហញ ណកមមអនកជាំងឺាន ក់ៗ 
សប្ារ់កត់ប្តរ ់ព័ត៌ានទក់ទងនឺង
ធសវាជាំងឺរ ាំររ ររស់អនកជាំងឺ ភ្ដ នឹងផ្ា ់
ភាពង្កយស្រស ួកន ងការប្គរ់ប្គង និង
វភិាគ ការពាបា ប្រករធោយប្រសិទធ
ភាព ាពិធសសការពិធប្គុះជាំងឺ និងការផ្ា
 ់ឱសថ។ 

២. ធរើកឱកាសធអាយអនកជាំងឺ និងសេគមន៍
ររស់ធគ ាន ទធភាពប្គរ់ប្គងជាំងឺ
ធោយែាួនឯង ាាងការង្ករពាបា 
តមប្រពនធ័វាិជ ជីវៈ ធោយប្គន់ភ្តផ្ា ់
ថ្ន ាំាមូ ោា នមួយចាំនួនររស់ប្គូធពទយ
ភ្តរ៉ៃ ធណ្តណ ុះ ។ 

៣.   ររាំបាត់ឧរសគគភ្ដ មិនគួរធកើតមួយ
ចាំនួនកន ងការផ្ា ់ធសវា ដូចា រញ្ហា អនក
ជាំងឺប្តូវពិធប្គុះជាំងឺ ម នធព ផ្ា ់ឱសថ
មាងៗ ធេើយអន ញ្ហញ តធអាយអនកជាំងឺធប្រើ
ធវជជរញ្ហជ ចស់ ធដើមបីទទួ ធសវាឱសថ 
កន ងរយៈធព សមស្រសរណ្តមួយ។ 

៤. ធតា តធ ើការរធងាើតធអាយានភាជ រ់រ
ណ្តា ញទាំោក់ទាំនងភ្ថទាំរឋម ធៅ
កភ្នាងភ្ដ ប្តូវការ ាមួយកមមវ ិ្ ី
ការង្ករស ែភាពសប្ារ់ជាំងឺធផ្សងៗ។ 

៥. ធ វ្ើវមិជឈការធសវាភ្ថទាំ ធោយធ វ្ើធអាយ
ានធសវាស ែភាពធៅជិតអនកជាំងឺ។ 
រធងាើតតួោទីរភ្នាមឱយមណឌ  ស ែភាព
ភ្ដ ធៅឆ្ៃ យពីមនទីរធពទយរភ្ងែក 
សប្ារ់ផ្ា ់ធសវាភ្ថទាំជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ ដ ់អនក
ជាំងឺភ្ដ រស់ធៅជិតមណឌ  ស ែភាព 
ាាងធអាយអនកជាំងឺទាំងធោុះធៅកាន់
មនទីរ 

Key features of chronic will have to be 

introduced or strengthened, such as: 

1. Make that an unique Patient ID records 

all relevant chronic care data in such a 

way that they can be easily accessed 

for management and analysis of 

treatment effectiveness, including 

prescription and dispensing of 

medication; 

2. Enabling patients and communities of 

patients to self-manage instead of 

professionalising and medicalising 

simple services; 

 

3. Abolishing unnecessary barriers to 

care, such as the requirement that 

patients must first personally see the 

doctor every time they need a refill of 

their prescription medication; 

 

4. Focus on creating functional linkages at 

primary care level, where desirable, with 

other disease-programs; 

 
 

5. Decentralizing care, by bringing care 

closer to people: Creating a role for 

selected health centers, located far 

away from the referral hospital, for 

delivery of "maintenance chronic care" 

to patients who live closer to the health 

center than the referral hospital;
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6. ធរៀរចាំភ្ផ្នការ សប្ារ់អនកធ វ្ើការខ្លងស ែ
ភាពតមសេគមន៍។ រធងាើតតួោទីផ្ាូវការ
ចាស់លាស់ សប្ារ់អនកធ វ្ើការស ែភាពតម
សេគមន៍ ដូចា រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា ភ្ដ 
ប្តូវប្គរ់ប្គងធោយការោិ ័យស្រសុក
ប្រតិរតាិ។ រធងាើតទាំោក់ទាំនងាក់លាក់រវាង
មណឌ  ស ែភាព និងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា។ 
 

7. ឯកភាព ធ ើស ច្ោករស ែភាពមួយចាំនួន
សប្ារ់ជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ ធៅថ្ន ក់ស្រសុកប្រតិរតាិ និង
ប្រព័នធរបាយការណ៍ ទធផ្  ភ្ដ ផ្ា ់ ទធ
ភាពដ ់ថ្ន ក់ស្រសុកប្រតិរតាិធ វ្ើរច្ របននភាព
ទិននន័យោ៉ៃងធទៀតទត់ ធៅកន ងតាំរន់ប្គរដ
ណា រ់ររស់មណឌ  ស ែភាពនីមួយៗកន ងស្រសុក
ប្រតិរតិា។ 
 

8. ោក់រញូ្ នូវទិននន័យ និងស ច្ោករសាំខ្លន់
មួយចាំនួន រង្កា ញអាំពី ទធផ្ និងវាិ 
ភាពរនប្រសិទធភាពកន ងការពាបា  សប្ារ់
ប្កុមធគ ធៅ។ 
 

9. តា ស់រាូរកញ្រ់រថាធសវារមួមួយ សប្ារ់អនកជាំងឺ
មួយ ធៅាកញ្រ់រថាធសវាធផ្សងៗ ាមួយនិង
តរមា   ធផ្សងៗគន  ភ្ដ អាចធឆ្ាើយតរបាន ែ
ចាំធោុះតប្មូវការររស់អនកជាំងឺាន ក់ៗ។ អនកជាំងឺ
រ ាំររ ៉ៃភ្ដ ានការយ ់ដឹងធប្ចើនអាំពីធសវាភ្ថទាំ 
យ ់ថ្អនកជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ មិនប្តូវការកញ្រ់ធសវាភ្ត
មួយដូចគន ធរៀងរ ់ភ្ែធោុះធទ។  
 

10. ធរៀរចាំវគគរណា ុះរណ្តា  ប្គូធពទយ និងរ គគ ិក
ស ខ្លនិបា  អាំពីការធរៀរចាំភ្ថទាំជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ ក៏ដូច
ាអាំពីការភាជ រ់ទាំោក់ទាំនងាមួយកមមវ ិ្ ីស ែ
ភាពោោ និងការធ ើកទឹកចិតាស្រសុកប្រតិរតាិ
ណ្តភ្ដ អន វតាន៍បាន ែ។ 

6. Framing lay-health worker activities: 

Officializing a clearly described lay-

health worker role for specialized 

volunteers such as peer educators 

which can be supervised by the OD; 

formalize the relationship between the 

PE and the Health Center 

 

7. Agreeing on a set of performance 

indicators of the chronic care system 

inside the OD and the related 

Dashboard so the OD authority has a 

regularly updated overview of the 

situation per health center area; 

 
 

8. Including outcome data and indicators 

that reveal whether care is effective and 

to what extent it works for the target 

group 

 

9. Change the 1 fixed care package for a 

fixed user fee into multiple different 

packages with different fees, which 

respond better to the individual need. 

Every empowered chronic patient 

knows that not everyone needs every 

month the same package. 

 

10. Organize trainings of health authorities 

and health staff on the organization of 

maintenance care for chronic patients, 

as well the organization of the linkages 

with other disease programs, and 

reward best performing OD's;
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កន ងកាំ  ងឆ្ន ាំ២០១៥ ធគ នធោបាយស ខ្លនិបា 
ាធារណៈ បានរង្កែ ក់ដ ់ដាំធណើ រការភ្កតប្មូវនិងអន 
វតានូវ កាែណឌ ចាំបាច់ទាំងធនុះ។ អងគការស ែភាព
ពិនពធលាក បានោក់ធចញនូវធគ នធោបាយកញ្រ់
ធសវាភ្ថទាំជាំងឺមិនឆ្ាង)PEN)ាសក  សប្ារ់អន វតា
ាការាក បងធៅកមា ាចាំនួន ៣មណឌ  ស ែភាព 
រ៉ៃ ភ្នាការអន វតាធនុះ មិនានការចូ រមួពីសេគមន៍
ធ ើយ ធទុះរីាសេគមន៍គឺាមូ ោា នប្គឹុះររស់វាក៏
ធោយ។ ការអន វតាាក បង PEN ររស់អងគការស ែ
ភាពពិនពធលាក ធៅតមមណឌ  ស ែភាពទាំង៣បាន
ោក់រញូ្ ធៅកន ងប្រព័នធធសវាពាបា ជាំងឺស្រសួច
ស្រាវ)acute care)ភ្ដ ានស្រារ់។ 
 

During 2015, official health policy prevents 

many of these key features from being adopted 

or implemented. The WHO introduced its 

international PEN policy in Cambodia to inspire 

3 HC pilots but these are implemented without 

community involvement although that is a core 

feature of PEN. The WHO's PEN in those 

health centers was mostly adapted to the 

existing acute care system. 

ធប្កាមកិច្សេការាមួយប្កសួងស ខ្លនិបា
  ធយើងបានោក់ធចញនូវកមមវ ិ្ ីភ្ថទាំជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ ធោយ
ភ្ផ្ែកធ ើកញ្រ់សកមមភាពពិធសសសប្ារ់ជាំងឺមិនឆ្ាង
ររស់អងគការស ែភាពពិនពធលាក)WHO-PEN) ធៅ
កន ងមណឌ  ស ែភាពចាំនួន២ ធោយបានោក់រញូ្ 
សកមមភាពតមសេគមន៍ររស់រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា 
និងធសវាឱសថរងវិ ទ ន(Revolving Drug’s Fund)។ 
កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ប្កសួងស ខ្លនិបា បានសធប្មចចិតាថ្ 
មណឌ  ស ែភាពភ្ដ បានធរៀរចាំខ្លងធ ើធនុះ  ធៅ
ធព រណា ុះរណ្តា  និងរាំោក់ររកិាា រធេើយធោុះ ប្តូវ
ផ្ា ់ធសវាដ ់អនកជាំងឺធ ើសឈាមផ្ង និង អនកជាំងឺទឹក
ធោមភ្ផ្ែមផ្ង។ ដូចធនុះ មណឌ  ស ែភាព ានតួោទី
ភ្ថទាំអនកជាំងឺរ ាំររ ៉ៃមិនទន់្ៃន់ធៅនឹងកភ្នាង មិនចាំភ្តធ វ្ើ
ធរគវនិិចឆ័យធេើយរញជូ នធៅមនទីរធពទយរភ្ងែកធោុះធ ើ
យ។ វាានន័យថ្ ាធព ធវលាប្តូវរធងាើតការផ្ា ់
ធសវាសមស្រសរសប្ារ់ជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ ឬ ការពាបា ភ្ររ
ភ្ថទាំ “Maintenance Care” ធៅកប្មិតមណឌ  ស ែ
ភាពធេើយ។ 

 

 

In cooperation with MoH we have introduced 

chronic care - based on WHO PEN - at 2 

health centers, but with involvement from the 

patient community through the peer educator 

network, and with a revolving drug fund. In 

2015, MoH decided that selected Health 

Centers - once trained and equipped - will 

also have to provide chronic care to 

hypertension patients and diabetes patients, 

so not only detect new patients and refer them 

to the NCD clinic at the Referral Hospital but 

maintenance care for chronic patients without 

complications. This means that it is time to 

create delivery of appropriate chronic care or 

"maintenance care" as it is sometimes called.
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ធប្កាយធព ដាំធណើ រការភ្ផ្នករដាបា អស់រយៈ
ពីរឆ្ន ាំ ោភ្ែមីោ ឆ្ន ាំ២០១៥ ប្កសួងស ខ្លនិបា  និង 
អងគការ ម.ព.ជ បានយ ់ប្ពមច ុះេតាធ ខ្លធ ើកិច្
សនាការង្ករ សប្ារ់ឲ្យអងគការ ម.ព.ជ ធ ើ្វាអនកផ្ា ់
ប្រឹកាដ ់ប្កសួងស ខ្លនិបា  កន ងការធ វ្ើសាេរណ
កមមរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងប្រព័នធស ខ្លនិបា ា
ធារណៈកន ងស្រសុកប្រតិរតាិចាំនួន៥ ភ្ដ ានកមមវ ិ្ ីគាំ
ប្ទពិធសស)SOA) ធៅទូទាំងធែតាតភ្កវ។ រ៉ៃ ភ្នា 
គធប្ាងថវកិាធ វ្ើសកមមភាពបានធប្គងកន ងឆ្ន ាំ២០១២ 
សប្ារ់រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាឆ្ន ាំ២០១៣ និង ២០១៤ 
ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិទាំង៥ ធោុះគឺមិនានធទៀត
ធ ើយកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ធនុះ។ រយៈកា កនាងមក មិតាអរ់រ ាំ
មិតាមួយចាំនួន បានបាក់ទឹកចិតា ធោយារភ្តពួកធគ
មិនបានទទួ ការទូទត់ចាំណ្តយធ ើសកមមភាពតម
សេគមន៍ទាំងពីខ្លងអងគការម.ព.ជ និងខ្លងស្រសុក
ប្រតិរតាិ ភ្ដ ពួកធគធាា រ់ទទួ បានធៅធព អងគការម
.ព.ជ ប្គរ់ប្គង។ ា ទធផ្  ទិននន័យស ែភាពសធផ្ស
ងៗររស់អនកជាំងឺកន ងរណ្តា ញមិនប្តូវបានប្រមូ 
ធ ើយ ាពិធសសកន ងធែតាតភ្កវ។ 

In March 2015 after a 2-year 

administrative process, Ministry of Health and 

MoPoTsyo signed a 6-month consultancy 

contract which gave MoPoTsyo a role as 

advisor to the MoH on how best to integrate the 

peer educator networks with the public health 

services in 5 Operational Districts having 

special administrative status (SOA) in Takeo 

province.  However, the implementation 

budget, which had been planned in 2012 for 

2013 & 2014, for those 5 OD's to finance and 

operate these peer educator networks was no 

longer available in 2015. Over time, many of 

the peer educators had become demotivated 

because they were receiving neither from 

MoPoTsyo neither from the OD's the usual 

monthly reimbursement of their expenses. This 

meant that data were no longer routinely 

collected, in particular in Takeo.

តមរយៈធព រនការធ ើ្វាទីប្រឹកា និងតមរ
យៈអងគសិកាា ាលាមួយចាំនួន ប្កសួងស ខ្លនិបា  
និងអងគការម.ព.ជ បានសធប្មចរមួគន  ធ ើកញ្រ់សាង់
ោររទោន នរធណ្តា ុះអាសនន សប្ារ់ថ្ន ក់ស្រសុក
ប្រតិរតាិយកាមូ  ោន នសាំររ់ធ ើ្វកិច្សនា ការ
អនិបា និងការប្គរ់ប្គងមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងភ្ដនសមតា
កិចរ្រស់ែាួន។  

កញ្រ់រនរទោន នរធណ្តា ុះអាសនន ធោុះរមួានៈ 

• ២០ស ចោ្ករ រនសាង់ោរប្រតិរតាិប្រព័នធភ្ថទាំ
ស ែភាពអនកជាំងឺរ ាំររ ៉ៃាមួយរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំ
មិតា ធៅថ្ន ក់ស្រសុកប្រតិរតាិ 

• តរងរង្កា ញ ទធផ្ សធងារ
)Dashboard)មួយភ្ដ ានមួយទាំព័រ សធងារ
អាំពីស ច្ោករការង្ករសនូ កន ងតាំរន់ប្គរណា រ់
ររស់មណឌ  ស ែភាពររស់ស្រសុកប្រតិរតាិ។ 

 

Under the consultancy and through a number 

of workshops and meetings, MoH and 

MoPoTsyo were able to agree on a set of 

provisional standards which the Operational 

District can use as the basis for contracts, for 

supervision and management of the peer 

educator networks.  

These provisional tools are : 

• a set of 20 standard performance 

indicators  of the chronic care system in 

the Operational District with a peer 

educator network.  

• a Dashboard, that shows one 1 page an 

overview of the core indicators per 

Health Center area in the O
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• ឯការមគគ ធទសន៍ )Supervision Guideline) 
ភ្ដ សរធសរអាំពីមូ ោា នប្គឹុះសប្ារ់
អនិបា  ប្រពនធ័ប្គរ់ប្គងជាំងឺរ់ាំររនិង
សកមមភាពររស់រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាផ្ងភ្ដ
រ។ 

• ឯការមគគ ធទសន៍រណា ុះរណ្តា  មិតាអរ់រ ាំ
មិតា ភ្ដ ធរៀរររ់អាំពីសកមមភាព និងតួោទី
ររស់មិតាអរ់រ ាំមិតាប្តូវធ វ្ើ។ 

• a Supervision Guideline which outlines 

the basics for supervising the chronic 

care system including the peer 

educator activities 

• a Training Guideline for Peer Educators 

which contains what peer educators 

should know and what they should d

ធៅកន ងកិច្សនាផ្ាូវការអាំពីការធផ្ទរកមមវ ិ្ ី និងការ
ប្គរ់ប្គងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា រវាងអងគការម.ព.ជ និង
ស្រសុកប្រតិរតាិ ក៏បានោក់រញូ្ នូវកញ្រ់សាង់ោរការ
ផ្ា ់ខ្លងធ ើធនុះផ្ងភ្ដរ។ ការធផ្ទរកមមវ ិ្ ីសប្ារ់ ៥
ស្រសុកប្រតិរតាិ ប្តូវបានធសនើធ វ្ើធអាយសធប្មចបានោច ង
ឆ្ន ាំ២០១៥ ក៏ាធព ភ្ដ កិច្សនាាទីប្រឹកា ប្តូវ
បានរញ្រ់ផ្ងភ្ដរ។ កនាងមក ការង្ករធផ្ទរកមមវ ិ្ ីរណ្តា
ញមិតាអរ់រ ាំមិតា ប្តូវបានពនាមាងធេើយ ពីរយៈធព ៦
ភ្ែ ធៅដ ់ ៩ភ្ែ រ៉ៃ ភ្នាវាមិនប្តូវបានចរ់សពវប្គរ់កន ងឆ្ន ាំ
២០១៥ធ ើយ គឺបានរនារេូតដ ់ធដើមឆ្ន ាំ២០១៦
ធទៀត ធដើមបីធអាយានធព ប្គរ់ប្គន់កន ងការរធងាើយ
ការង្ករភ្ដ ធៅធសសស ់ និង ប្តូវតមការង្ករកន ង
កិច្សនា។ កិច្សនាអាំពីការធផ្ទរ និង អវីភ្ដ បាន
ធរៀរររ់និងភាជ រ់ាមួយកិចស្នា គឺធៅភ្តានារ
សាំខ្លន់ ធោយារថ្ ែាឹមារសាំខ្លន់ៗមួយចាំនួនអាំពី
ការភ្ថទាំជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ មិនានភ្ចងកន ងធគ ការណ៍ផ្ាូវការ
ររស់ប្កសួងស ខ្លនិបា ធៅធ ើយ។ ែាឹមារសាំខ្ល
ន់ៗទាំងធោុះប្តូវភ្តោក់ ដូចាប្កមប្រតិរតាិសាំររ់ឲ្យ
អន វតាកន ងចាំធណ្តមអនកោក់ព័នធោោ ដូចា ថ្ន ក់ស្រសុក
ប្រតិរតាិ មនទីរធពទយរភ្ងែក ឱសថាា នរដគូ មិតាអរ់រ ាំមិតា 
និង មណឌ  ស ែភាព ាធដើម។ ដូចធនុះធេើយ បានា
អនកោក់ព័នធទាំងធោុះ បានចងប្កងាែាឹមារភ្ណោាំ 
ាប្កមប្រតិរតាិសប្ារ់ការង្ករ និង កិចស្េប្រតិរតាិ
ការររស់ពួកធគ។ 

 

In the official contract for the first hand-over 

of the responsibility for the management of a 

peer educator network from MoPoTsyo to the 

Operational District these provisional 

standards will be included. The hand-over of 

the first five networks was supposed to take 

place at the end of 2015 at the end of the 

consultancy - which had been extended with 3 

months from six to nine months- but this was 

postponed till early 2016 to allow more time to 

work out details and contracts. These contracts 

remain necessary because many of the key 

features of the chronic care system are not 

regulated by MoH policy so they have to be laid 

down as rules of engagement among local 

stakeholders, such as the OD, the Hospital, the 

contracted pharmacies, the peer educators, 

the health centers etc. so they have written 

rules to guide their work and their collaboration. 
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កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អងគការម.ព.ជ ក៏បានសេការ
ាមួយមនទីរធពទយរនកាីសងឃឹម)Center of Hope) និង
ប្កសួងស ខ្លនិបា  ធដើមបីធរៀរចាំវគគរណា ុះរណ្តា   
ធវជជរណឌិ តមួយចាំនួន មកពីមនទីរធពទយរភ្ងែកចាំនួន១៤ 
និងមណឌ  ស ែភាពចាំនួន២ សាីអាំពីការផ្ា ់ធសវា
ពាបា ភ្ផ្នកជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ ចាំធោុះអនកជាំងឺធ ើសឈាម និង 
ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម។ 

During 2015, we cooperated with Center of 

Hope and MoH to organize trainings of Doctors 

working in 14 Referral Hospitals and in 2 

Health Centers, in providing medical care for 

chronic patients with diabetes and 

hypertension.

ការចណំ្តយ ន្ងិថ្លៃចណំ្តយ  
EXPENSES AND COSTS  

របាយការណ៍ធនុះ គឺាការគណោរនការ

ចាំណ្តយ និងរថាធដើមធសវានីមួយៗ។តួរធ ែរនការ

ចាំណ្តយរង្កា ញថ្ធសដាកិចា្ប្តោា នធ្វើឲ្យការ

ចាំណ្តយសប្ារ់មន សសធពញវយ័ាន ក់ថយច ុះ។ 

មន សសធពញវយ័ាន ក់ភ្ដ បានប្គរដណា រ់ ប្តូវបាន

កាំណត់ាមន សសាន ក់ភ្ដ ធាា រ់បានាគ  ់ាមួយរ

ណ្តា ញតមរយៈការចូ រមួររស់គត់ធៅកន ងការធ វ្ើ

ស្រាវប្ាវទឹកធោមភ្ផ្ែម និងរស់ធៅកន ងតាំរន់ភ្ដ បាន

ប្គរដណា រ់ធោយរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាមួយ។ មន សស

ធពញវយ័ភ្ដ ប្គរដណា រ់ គឺាអនកភ្ដ សាជិកភាព

ររស់ពួកធគគឺអាចច ុះធឈាម ុះបានធព ណ្តគត់ធកើត

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ធេើយមិនចាំបាច់ាសាជិក

ពីធប្ោុះអនកភ្ដ ទទួ បានផ្ ប្រធោជន៍គឺអនករ ់

គន ភ្ដ បានធ្វើស្រាវប្ាវសប្ារ់ទឹកធោមភ្ផ្ែម។ 

ធេត ផ្ សប្ារ់ការធប្រើប្បាស់នូវអតាន័យធនុះ គឺថ្ 

ភ្ផ្ែកធ ើប្ទឹសាី រ ់មន សសធពញវយ័ភ្ដ ទទួ បាន

ស្រសទីរទឹកធោមសប្ារ់ការធ វ្ើធតសាទឹកធោមធោយែាួន

ឯង គឺបានដឹងថ្ ានរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតារស់ធៅកន ង

តាំរន់ររស់គត់ធោយអាចជួរបានប្គរ់ធព ធវលា 

ធដើមបីការធ្វើធតសាមាងធទៀត ឬអាចផ្ា ់ព័ត៌ាន។  ធរើ

 ែរាំផ្ ត តមនូមិនីមួយៗគួរភ្តានប្កុមធ ើសសាំោ្

ឈាម រ៉ៃ ភ្នាាក់ភ្សាងប្កុមធនុះមិនបានរធងាើតធ ើយ 

ពីធប្ោុះធោយារការចាំណ្តយែាស់។ 

This report presents calculations of 

both expenses and of costs per service unit. 

The expenses figures show that economies of 

scale make the expenses per covered adult 

go down. A covered adult is defined as a 

person who is familiar with the network 

through his/her participation in the diabetes 

screening and who lives in an area covered 

by a peer educator network. A covered adult 

is someone for whom membership is open, so 

not necessarily yet a member, because the 

beneficiaries are everyone who has been 

screened for diabetes. The rationale for using 

this definition is as follows: Theoretically, 

every adult who has received urine glucose 

strip for self-testing for diabetes, is aware that 

the peer educator is living in her/his area and 

available any time to do a blood glucose test 

or provide information.  Ideally, there is High-

Blood Pressure Group in this village, but in 

reality, it is not always been set up because of 

high extra cost.
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តមរយៈប្កុមធ ើសសាា ្ឈាមភ្ដ បាន

រធងាើត អាចានមន សសភ្ដ ានទឹកធោមភ្ផ្ែមាន

សាា ្ឈាមែាស់ និងមន សសភ្ដ គម នទឹកធោមភ្ផ្ែម

ានរញ្ហា ធ ើសសាា ្ឈាម ចូ រមួាសាជិករន

ប្កុមធនុះធេើយភ្ដ ធប្រើប្បាស់ា៉ៃស ីនវាស់សាា ្

ឈាមសវ័យប្រវតាិធដើមបីពិនិតយាធទៀងទត់នូវសាា ្

ឈាមររស់ពួកធគ។ 

There are people with diabetes with 

high blood pressure and people without 

diabetes with high blood pressure who are 

member of this group and who use the 

automated Blood Pressure machine to check 

regularly on their blood pressure to check if it is 

under control.

មិតាអរ់រ ាំមិតា ាធទៀតទត់ភ្តងភ្តច ុះពិនិតយធមើ 

ប្កុមធ ើសសាា ្ឈាមតមនូមិទាំងធនុះ ធដើមបីច ុះ

ធឈាម ុះអនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមថមី ធេើយសប្មួ 

ការណ្តត់ជួរធៅមនទីធពទយមូ ោា នសប្ារ់អនកជាំងឺថមី

ទាំងធនុះ ធដើមបីទទួ បានធវជជរញ្ហជ សប្ារ់ថ្ន ាំធ រ

ប្រចាំរថៃពីមូ និ្ិទ នរងវិ ថ្ន ាំ។ ដូចធនុះមន សសធពញ

វយ័កន ងនូមិ ធទុះរីាពួកធគាអនកជាំងឺធេើយក៏ធោយ ឬ

មិនទន់ចូ កន ងប្រពនធ័ធនុះ គឺអាចធប្រើប្បាស់ធសវាប្កុម

ធនុះបាន។ 

The Peer Educator regularly visits the 

High Blood Pressure group to register new high 

blood pressure patients and facilitate an 

appointment at the Referral Hospital for these 

new patients to get a prescription for the 

routine medication from the revolving drug 

fund. So any adult in the village, whether 

already a patient or not yet, the system is 

available for use.

តរងទី 1៖ ការចាំណ្តយសប្ារ់អនកទទួ ផ្ ប្រធោជន៍ឆ្ន ាំ២០០៧_២០១៥ Expenses per Beneficiary 2007 – 2015 

 

 
 

 

Years 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

End of month December

143% 40% 57% 53% 46% 31% 30%

Beneficiaries

Number of total population in OD's with PEN 1,109,287 1,109,287 1,466,213 2,322,262 2,322,262 2806790 3,067,517 3,067,517 3,067,517

Number population at NCD risk (=adults) 632,294 632,294 835,741 1,323,689 1,323,689 1,599,870 1,748,485 1,748,485 1,748,485

Nr of covered&screened adults 29,335 71,329 99,839 156,860 240,550 351,071 461,592 599,711 680,537

Coverage of Total Population 2.6% 6.4% 6.8% 6.8% 10.4% 12.5% 15.0% 19.6% 22.2%

Coverage of target population at risk 4.6% 11.3% 11.9% 11.9% 18.2% 21.9% 26.4% 34.3% 38.9%

120% 44% 37% 63% 23% 25% -3% -8%

Total Annual Expenses [in USD] $59,808 $131,725 $189,773 $260,446 $424,518 $521,013 $653,552 $635,385 $584,441

Accumulated expenses of whole intervention $191,533 $381,307 $641,752 $1,066,270 $1,587,283 $2,240,835 $2,876,220 $3,460,661

Expenses per Unit per beneficiary [in USD]

per population $0.05 $0.12 $0.13 $0.11 $0.18 $0.19 $0.21 $0.21 $0.19

per population at risk (all adults ) of NCD $0.09 $0.21 $0.23 $0.20 $0.32 $0.33 $0.37 $0.36 $0.33

per covered & screened adult $2.04 $1.85 $1.90 $1.66 $1.76 $1.48 $1.42 $1.06 $0.86

Beneficiaries Annual growth %

Total Expenses Annual growth %

Beneficiaries/expenses trend from 2007 to 2015

 [in adults covered through the Peer Educator Networks in USD]
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ការចូ រមួអនារគមន៍កាន់ភ្តធប្ចើន គឺវាបានធ្វើ

ធអាយកាន់ភ្តានប្រសិទធភាពាមួយចាំនួនដ៏ធប្ចើនរន

អនកទទួ បានផ្ ប្រធោជន៍ គឺទទួ បានធសវា

ាមួយនឹងចាំណ្តយទរាង។ ការចាំណ្តយសប្ារ់

មន សសធពញវយ័ាន ក់ភ្ដ ធ វ្ើស្រាវប្ាវប្តូវបានរាំភ្រក

ាអតាប្រធោជន៍ធផ្សងៗគន  ភ្ដ មន សសធពញវយ័ទាំង

ធនុះអាចទទួ បានអាស្រស័យធៅធ ើាា នភាពធរៀងែាួន

ររស់ពួកធគដូចបានធ ើញធៅកន ងតរងខ្លងធ ើ។ ការ

ផ្ា ់នូវអតាប្រធោជន៍ គឺវាអាស្រស័យធៅធ ើតប្មូវការ

រ គគ ាន ក់ៗធោយតប្មូវការទាំងធនុះមិនដូចគន ធទ។ 

With growth, the intervention is becoming 

more efficient, as larger numbers of 

beneficiaries are being served for less money. 

The expenses per screened adult have been 

broken down in different types of benefits that 

these adults can receive, depending on their 

individual situation, as can be seen in the table 

above. The provision of benefits depends on 

the needs of the individual as these needs are 

not the same for everyone.

រោទ រ់ពីានរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា និងបានធ វ្ើ

ស្រាវប្ាវកន ងនូមិមួយធេើយ ធយើងក៏រធងាើតប្កុមធ ើស

សាា ្ឈាមធៅកន ងនូមិធោុះ។ ការពិត ចាំនួនប្រាជន

បានប្គរ់ដណា រ់ធោយកមមវ ិ្ ី គឺាចាំនួនប្រាជនរន

នូមិទាំងមូ  រមួទាំងកូនធកមងមន សសធពញវយ័អនកទឹក

ធោមភ្ផ្ែមអនកអាចធប្តៀមនឹងធកើតជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និង

អនកអាចធប្តៀមនឹងធកើតជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម។ 

ប្រព័នធរនរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា គឺធរៀរចាំទ កធដើមបីទទួ 

ពួកធគ ធៅធព ភ្ដ ពួកធគ កាា យធៅាអនកទឹកធោម

ភ្ផ្ែម ឬអនកធ ើសសាា ្ឈាម។ រ៉ៃ ភ្នាចរ់តាំងប្តី

ាសទីរួន ឆ្ន ាំ២០១៤ មិតាអរ់រ ាំមិតាបានចរ់ធផ្ាើមគិត

ប្បាក់ពីអនកជាំងឺថមីភ្ដ ចង់ច ុះធឈាម ុះាសាជិករនរ

ណ្តា ញធនុះចាំនួន២០០០០ធរៀ  សប្ារ់អនកជាំងឺទឺក

ធោមភ្ផ្ែមាន ក់ និង១៥០០០ធរៀ  សប្ារ់អនកជាំងឺ

ធ ើសសាា ្ឈាមមិនានទឹកធោមភ្ផ្ែម។ ដូចធនុះ 

ការចាំណ្តយររស់ពួកធយើងសប្ារ់មន សសធពញវយ័

ភ្ដ ប្តូវបានប្គរ់ដណា រ់នឹងានការចាំណ្តយតិចធៅ

ធព អោគត តមរយៈការរធងាើតចាំនូ ពីការច ុះ

ធឈាម ុះសាជិកថមី។  

 

 

Once the peer educator network is 

established and has screened a village and 

puts the Village High Blood Pressure Group in 

place, in fact the entire village population is 

covered, whether they are a still a child, a 

healthy adult, a diabetic, pre-diabetic or pre-

hypertensive. The system is ready to receive 

them when healthy adults become diabetic or 

hypertensive, but from 4th quarter of 2014 PE 

started to charge new patients who want to 

register as member of the network, 20,000 Riel 

for a diabetic and 15,000 Riel to patients with 

hypertension without diabetes. At the same 

time, we began to pay less to PE therefore, our 

expenses for covering one adult screened are 

lower.
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ក្សំណើ ន្េមាជកិ្ ក្នងុបណ្តត ញមតិតអបរ់មំតិត  
MEMBERSHIP GROWTH 

ចាំនួនសាជិក ភ្ដ ានជាំងឺរ ាំររ ៉ៃបានច ុះ
ធឈាម ុះាសាជិកអងគការម.ព.ជ បានរនាធកើនធ ើងពី
ចាំនួន ២១៦៧៤ោក់ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៤ ធៅដ ់ចាំនួន 
២៥៣៧១ោក់ធៅ ច ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ានភ្តអនកជាំងឺទឹក
ធោមភ្ផ្ែមឬធ ើសសាា ្ឈាម(>១៤០/៩០mmHg)
ភ្ដ អាចកាា យធៅាសាជិក។ តួរធ ែសាជិក
ធនុះ មិនបានឆ្ា ុះរញ្្ហាំងចាំនួនពិតរនសាជិកភាព
រច្ របននធ ើយ ធោយារធយើងមិនានតួរធ 
ែចាស់លាស់)ករណីាា រ់ែាុះមិនប្តូវបានរយការណ៍ 
ឬកត់ប្តកន ងប្រព័នធទិននន័យ(រនសាជិកភ្ដ បាន
ាា រ់តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥រេូតមក។ អប្តមរណៈពី២% 
ធៅ៣%ាធរៀ រ ់ឆ្ន ាំាអវីភ្ដ ពួកធយើងបានបា៉ៃន
ាម នវា។ ប្កាេវិកខ្លងធប្កាម ឆ្ា ុះរង្កា ញចាំនួន
សាជិកាអនកជាំងឺរ ាំររ ៉ៃភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះ និងសាំ
ភាសន៍ាផ្ាូវការធោយមិតាអរ់រ ាំមិតា។ ព័ត៌ានររស់ពួក
ធគដូចា អតាធ ែ អាស័យោា ន និងទិននន័យជីវប្រវតាិ
ជាំងឺ គឺានធៅកន ងមូ ោា នទិននន័យររស់ពួកធយើង។ 

The numbers of chronic patients who 

register as member of MoPoTsyo have 

continued to increase: from 21,674 members at 

the end of 2014 to 25,371 at the end of 2015. 

Only patients with diabetes and or 

hypertension (>140/90) can become member. 

The membership figures do not represent the 

current membership because we have not 

removed from this figure the patients who have 

died since 2005. The graph below reflects the 

number of chronic patients who over the years 

have been formally assessed by the PE so we 

have their ID, address and bio-data in our 

database.

ររូភាពទី 2៖ ការធកើនធ ើងសាជិកភាព Growing membership 
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ប្កាេវភ្ែសនីមួយៗ តាំណ្តងធអាយចាំនួនសរ ររូករនារន
សាជិកាអនកជមៃឺរ ាំររ ៉ៃ ភ្ដ ទទួ ផ្ ប្រធោជន៍ពីរ
ណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាចរ់តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥។ ធរើពួកធយើង
ចង់ដឹងានអនកជមៃឺរ៉ៃ ោម នោក់ភ្ដ បាកាំព ងទទួ 
ផ្ ប្រធោជន៍ពីធសវាមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ធយើង
ប្តូវដកអនកប្គរ់គន ភ្ដ ធយើងបានដឹងាអនកជមៃឺភ្ដ 
បានាា រ់និងអនកជមៃឺភ្ដ មិនធប្រើប្បាស់ធសវា អាំ  ង
ឆ្ន ាំ២០១៥។  ទធផ្ គឺ ១៤៣៣២ ោក់រនអនកជាំងឺច ុះ
ធឈាម ុះកាំព ងធប្រើប្បាស់ធសវាោ៉ៃងសកមម)ធប្ចើនាងឆ្ន ាំ
២០១៤ចាំនួន ៩១៦ោក់(។ កន ងចាំធោមពួកធគ គឺានអនក
ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមចាំនួន ១០៣៧៦ោក់ និងអនកជាំងឺ
ធ ើសសាា ្ឈាមចាំនួន ៣៩៥៦ោក់។ តួរធ ែទាំង
ធនុះ ប្តូវបានគណោាសវ័យប្រវតាិធោយប្រព័នធ
ទិននន័យភ្ដ ប្រមូ កាំណត់ប្តរនការធប្រើប្បាស់ធសវា
ររស់អនកជាំងឺាន ក់ៗ រ៉ៃ ភ្នា វាភ្ផ្ែកធ ើទិននន័យគឺប្តូវបាន
រញជូ  ធៅកន ងប្រព័នធទិននន័យ។ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ាន
តរងសាំភាសន៍ររ់រយធៅធែតាតភ្កវ មិនប្តូវបាន
រាំធពញ និងមិនបានរញូ្ កន ងប្រព័នធទិននន័យ។ ពួក
ធយើងចរ់ធផ្ាើមរណា ុះរណ្តា  រ គគ ិកស្រសកុប្រតិរតាិរ
ញជូ  ទិននន័យភ្ដ ទក់ទងនឹងការធប្រើប្បាស់ធសវាធៅ
កន ងស្រសុករតិរតាិ។ កាំ  ងឆ្ន ាំ ២០១៥ របាយការណ៍
មួយចាំនួនទក់ទងនឹងការធប្រើប្បាkស់ធសវា ប្តូវបាន
រញូ្ ធោយរ គគ ិកររស់ស្រសុកប្រតិរតិាពីមូ ោា ន
តទ  ់ធៅកន ងប្រព័នធទិននន័យ ធោយអនកប្គរ់ប្គងមិតា
អរ់រ ាំមិតាតមស្រសុកប្រតិរតាិនីមួយៗ ាអនករញជូ នធអាយ
ធៅកន ងរញូ្ ព័ត៌ាន។ រ៉ៃ ភ្នា វាានរញ្ហា ថ្ 
ប្រសិនធរើមិតាអរ់រ ាំមិតាគម នទឹកចិតារនាការង្ករសម័ប្គ
ររស់ែាួន ធោុះវាមិនានធទៀតធ ើយនូវរ ់ព័ត៌ាន
អាំពីការធប្រើប្បាស់ធសវាធនុះ។ វាធកើតធ ើយធោយធេត 
ថ្ មិតាអរ់រ ាំមិតាមិនរាំធពញរបាយការណ៍ ឬរបាយ
ការណ៍ភ្ដ បានរាំធពញធេើយ មិនប្តូវបានរញជូ ន ធៅ
ដ ់រដអនករញូ្ ទិននន័យ។ រញ្ហា ធនុះ វាប្តូវការធោុះ
ស្រាយកន ងឆ្ន ាំ២០១៦ ធដើមបីធអាយគាំរបូ្រព័នធភ្ថទាំជាំងឺ
រ ាំររ ៉ៃធនុះ អាចរនាបាន។ 

The lines represent the accumulation of 

chronic patients who have benefited from the 

Peer Educator Networks since 2005. If we want 

to know how many individual patients were 

actually benefiting during the year 2015, we 

have to deduct everybody of whom we know 

that they have died and who did not use the 

peer educator networks during the year 2015. 

The result is that 14,332, (916 more than in 

2014) registered patients were actively using 

the services. Among them there were10,376 

DM and 3,956 HBP. These figures are 

automatically calculated by the database, 

which collects the records of the individual 

patient service use, but of course only if the 

data are entered into the database. In 2015 

hundreds of assessments in Takeo had not 

been filled out by some peer educators and not 

entered. During 2015, staff in several OD enter 

the data related to service use in the OD. The 

Peer Educators record the data manually on 

forms. These must be collected and handed 

over to the person responsible for data entry. 

Lack of motivation undermines the system.  If 

peer educators are not properly motivated, the 

result will be a mix of 2 problems: they will 

become less active and they will not provide 

data. Both these problems must be addressed 

in 2016, we have to buck the negative trend to 

preserve the chronic care system.
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ាក់ភ្សាង ភាពធែាយរនរបាយការណ៍ បានធ វ្ើ

ធអាយតួរធ ែរនសាជិកសកមម)អនកកាំព ងធប្រើធសវា( 

អាចែាស់ាង។ វាធៅភ្ត ាតួរធ ែបា៉ៃ ន់ាម ន។ ធៅ

ធព អោគត ពួកធយើងានគធប្ាងតា ស់រាូរការ

ប្រមូ ទិននន័យពីសនាឹកទប្មង់ធោយប្កោស ធៅ

ទប្មង់ធអ ិចប្តូនិចធៅធ ើថ្ធរាត)Tablet( ភ្ដ ាន

ស ីមភ្ដ អាចទញយកទិននន័យធោយសវ័យប្រវតាិធៅ

កន ងប្រព័នធទិននន័យ តមអ ិនធ ើ្ធណត ធយើងសងឃឹមថ្ វា

ជួយធអាយប្រព័នធរបាយការណ៍ររស់ធយើងកាន់ភ្តប្តឹម

ប្តូវាង។ 

We know that recording does not always 

happen so the figures of active patients can be 

an underestimate of actual number of active 

patients. In the future, we plan to move data 

collection from paper forms to electronic forms 

on tablets which can be synchronised with the

database through the Internet, so we hope that 

our report system will become better.

តរងទី 2៖ ការបាត់រង់ និងមរណៈភាព Lost and death 

 
 

ធយើងអាចបា៉ៃ ន់ប្រាណអប្តាា រ់ពី ២%ធៅ

៣%កន ងមួយឆ្ន ាំ រ៉ៃ ភ្នាភាគធប្ចើនករណីាា រ់ មិនប្តវូ

បានរយការណ៍ ធេើយកត់ប្តធៅកន ងប្រព័នធទិននន័យ

ធ ើយ។ កន ងតរងខ្លងធ ើ)ភ្ផ្នកធ ើមូ ោា នទិននន័យ( 

បានរង្កា ញថ្អប្តអនកាា រ់កន ងចាំធោមសាជិក

ភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះធេើយានប្តឹមភ្ត ១.៣% ភ្ដ 

កន ងធោុះ ភាគធប្ចើនាសាជិកអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម

)១.៩%(។ ចាំនួនសាជិកធបាុះរង់ បានធកើនធ ើងកន ង

ឆ្ន ាំ២០១៥ គឺារញ្ហា ប្រឈមថមី ភ្ដ ប្តូវភ្តធោុះស្រា

យ។ 

 

 

We estimate a mortality rate of 2 to 3% 

yearly, but most cases remain unreported. In 

table above (part of database) shows that 

mortality rate among registered members is 

lower, in there mostly is diabetes members 

(1.9%). The problem is the higher losses of 

patients in 2015. This has to be addressed 

more effectively.

Active in 2014 Died Lost

Total 

registered

Recorded deaths among 

registered

Patients Lost among 

registered

Diabetics 9,548 239 2,845 12,604 1.90% 23%

High Blood Pressure 3,863 53 5,170 9,071 0.60% 57%

Total 13,411 292 8,015 21,675 1.30% 37%

Active in 2015
Died Lost

Total 

registered

Recorded deaths among 

registered

Patients Lost among 

registered

Diabetics 10,376 244 4,607 15,227 1.60% 30%

High Blood Pressure 3,956 53 6,165 10,174 0.52% 61%

Total 14,332 297 10,772 25,401 1.17% 42%

Beneficiaries During 2014

Beneficiaries During 2015 Since 2005

Since 2005
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សកមមភាពមិតាអរ់រ ាំមិតាររស់អងគការម.ព.ជ បាន

ចរ់ធផ្ាើមកន ងតាំរន់ប្កីប្កតមទីប្កុង ធៅោក់កណ្តា  

ឆ្ន ាំ២០០៥។ សកមមភាពដាំរូងរមួាន ការស្រាវប្ាវ

សប្ារ់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងការភ្ថទាំសប្ារ់អនក

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមផ្ងភ្ដរ។ ធៅោក់កណ្តា  ឆ្ន ាំ

២០០៧ កមមវ ិ្ ីធនុះប្តូវបានអន វតាដ ់តាំរន់ជនរទ 

ធៅធព មិតាអរ់រ ាំមិតាចរ់ធផ្ាើមទទួ ការរធប្ងៀនធៅ

ស្រសុកប្រតិរតាិអងគរកា កន ងធែតាតភ្កវ ាមួយនឹងការ

ឧរតាមភតិចតួចពីសាំណ្តក់មូ និ្ិទឹកធោមពិនព

ធលាក កាកបាទប្កេមប្រធទសសវីស MSFប្រធទសភ្រ 

 េសិក និងអនកដរទធទៀតធដើមបីអន វតាកមមវ ិ្ ីទូទាំង

ស្រសុកប្រតិរតាិអងគរកាទាំងមូ ។ កមមវ ិ្ ី បានរណា ុះរ

ណ្តា  មិតាអរ់រ ាំមិតាាន ក់ សប្ារ់មណឌ  ស ែភាពមួ

យ។ គធប្ាងធនុះ គឺប្តូវបានរធងាើតធ ើងតមភ្ផ្នការ

ប្គរ់ដណា រ់ស ែភាពថ្ន ក់ាតិកមា ាភ្ដ ចាំនួនប្រា

ជនធៅតមទីតាំង មិនភ្មនតមភ្ផ្នករដាបា ថ្ន ក់ធែតា

ធៅរដាបា ថ្ន ក់  ាំនិងស្រសុកធ ើយ។ តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៨ 

មិនានការស្រាវប្ាវទឹកធោមភ្ផ្ែមសកមម ធៅតាំរន់ទី

ប្កុងធ ើយ។ មិតាអរ់រ ាំមិតាធៅទីប្កុងានភ្ត៥ោក់

រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ បាននឹងកាំព ងមាញឹកតមោនចាំនួនអនកជាំងឺ

ទឹកធោមភ្ផ្ែមដ៏ធប្ចើន ធប្រៀរធ្ៀរធៅមិតាអរ់រ ាំមិតា

ជនរទធប្ចើនាង១៥០ោក់ធផ្សងធទៀត កាំព ងធៅធ្វើ

សកមមភាពធេើយ)អនកឆ្ាងវគគរណា ុះរណ្តា  មិតាអរ់រ ាំ

មិតាានចាំនួន១៨៨ោក់(។ មិនានកមមវ ិ្ ីធ ើស

សាា ្ឈាមសកមមកន ងតាំរន់ទីប្កុងធ ើយ គឺានភ្ត

ធៅតាំរន់ជនរទ។ 

MoPoTsyo Peer Education began in 

urban slums in mid 2005 with screening for 

patients with diabetes (DM), including also care 

for diabetes patients with High Blood Pressure. 

In mid 2007 this intervention was piloted in a 

rural area, when peer educators began to be 

trained in Ang Roka OD in Takeo province with 

small amounts of funding from the World 

Diabetes Foundation, Swiss Red Cross, MSF 

Belgium and others to cover one entire 

operational district, with one peer educator per 

health center coverage area. The design was 

created to follow Cambodia’s National Health 

Coverage plan which is population based and 

which does not follow the country’s 

administrative division into communes and 

administrative districts. Since 2008, there is no 

more active diabetes screening in urban areas. 

There are only 5 urban peer educators who are 

very busy following up large numbers of 

diabetes patients, compared to more than 150 

active rural peer educators and (who passed 

PE training are 188).  There is no active High 

Blood Pressure program in the urban area, 

only in rural areas

កមមវ ិ្ ីប្កុមធ ើសសាា ្ឈាមតមនូមិ៖ ប្កុមតូចដាំរូង

មួយរនសាជិកធ ើសសាា ្ឈាមមិនានទឹកធោ

មភ្ផ្ែម ប្តូវបានធប្ជើសធរ ើសចូ កមមវ ិ្ ីធៅឆ្ន ាំ២០០៧ 

កន ងតាំរន់ប្កីប្កទីប្កុង។ ពួកធយើងបានរធងាើតប្កុមធ ើស

សាា ្ឈាម កន ងនូមិចាំនួន៤។រោទ រ់ពីការែិតែាំប្រឹង

ភ្ប្រង២ដង ធយើងធៅភ្តមិនអាចរកធមប្កុម ឬសាជិក

ប្កុមបានធ ើយ។ រោទ រ់មកវាបានប្តវូាក 

High Blood Pressure: An initial small group of 

members with High Blood Pressure, without 

diabetes, were recruited to the program in 2007 

in urban slums. We created a Village High 

Blood Pressure group in 4 villages. After 2 

attempts it did not catch on with the VHBGroup 

Leader nor the patients. 
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 បងកន ងតាំរន់ជនរទានចាំនួន៦៣៤ប្កុម ភ្ដ ា
ដាំរូងមិនដាំធណើ រការ ែផ្ងភ្ដរ។   

Then it was tried in in rural area with 634 

groups, which initially also did not work well.

ធៅទីធោុះពួកធយើងបានរភ្នាមយ ទធោការ

រង្កា ររឋមអាំពីជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ សប្ារ់អាាញ ្រមូ ោា ន និង

តមាលាធរៀនដ ់ប្គូរធប្ងៀន។ យ ទធោការធនុះ បាន

ធាោការគាំប្ទបានោ៉ៃងធប្ចើន សប្ារ់ការអនារគមន៍ 

រ៉ៃ ភ្នាវាមិនអាចអន វតាបានធៅមជឈោា នទីប្កុងភ្ដ សាំ

រូរធោយអនកធចុះដឹង ធប្ោុះមិតាអរ់រ ាំមិតាមកពីតាំរន់ប្កី

ប្កានចាំធណុះដឹងទរ។ តមតាំរន់ជនរទ យ ទធោការ

ធនុះ ប្តូវបានរកធ ើញថ្ វាាន ទធផ្ ប្រធសើរាង។ 

ការភាជ រ់ទាំោក់ទាំនង គឺមិនសូវ ែធ ើយ រវាង កមមវ ិ្ ីមិតា

អរ់រ ាំមិតា ាមួយមណឌ  ស ែភាព អាំពីគធប្ាងការ

អនារគមន៍ជាំងឺធ ើសាា ្ឈាម។ កិច្ការភ្ដ ប្តូវ

ប្រឈម គឺមិនភ្មនប្តឹមភ្ត រកឲ្យធ ើញ និងផ្ា ់ធសវា

ពិធប្គុះជាំងឺ ដ ់សាជិកធ ើសាា ្ឈាមធ ើយ រ៉ៃ ភ្នា

គឺធ វ្ើោ៉ៃងណ្ត ធដើមបីឲ្យពួកធគទទួ បានធវជជរញ្ហជ ប្តឹម

ប្តូវធេើយ ពួកធគរនាអន វតាការពាបា ធៅធព ធរគ

សញ្ហញ មិនបានធ ចធ ើង។ 

There we added a primary prevention 

campaign for community leaders and for 

school teachers. This latter feature helped to 

ensure wider support for the intervention, but it 

cannot be implemented in the high-class urban 

environment by low-educated slum-resident-

peer educators. In the rural areas a provisional 

modus operandi was found which shows better 

results. The High Blood Pressure intervention 

design remains unfinished without proper links 

with the health centers. The challenge is not to 

detect and register and counsel members on 

High Blood Pressure but to make them get a 

prescription and especially to make them 

adhere to treatment once the symptoms are 

over.

 

រូបភាពទី 3៖ កំវនើនប្បចឆំ្ន ំម្នសមាជ្ិកភាព Yearly growth in membership 
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កាំធនើនប្រចាំឆ្ន ាំរនអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម គឺរនាិច

មាងៗ ធប្ចើនាងកាំធនើនប្រចាំឆ្ន ាំរនសាជិកានជាំងឺ

ធ ើសសាា ្ឈាម។ គធប្ាងអនារគមន៍ធ ើរញ្ហា

ធ ើសសាា ្ឈាម ធៅភ្តទមទរការធ វ្ើការធប្ចើន 

និងសេប្រតិរតាិការជិតសនិតាមួយធសវាាធារណៈ 

ធដើមបីរធងាើនប្រសិទធភាពររស់វា។ 

Yearly growth of active people with DM is 

more gradual than the active members with 

High Blood Pressure. High Blood Pressure 

intervention design still requires more work and 

closer collaboration with the public service to 

enhance its effectiveness.

មតិតអបរ់មំតិតក្នងុឋាន្ៈជាធន្ធាន្េង្មាបស់េវាេខុាភបិាល 
PEER EDUCATORS AS HUMAN RESOURCES FOR HEALTH 
ាធរៀ រ ់ឆ្ន ាំ អងគការម.ព.ជ បាននឹងកាំព ងរធប្ងៀន
មិតាអរ់រ ាំមិតាថមី រធងាើនកាំលាាំងការង្ករភ្ផ្នកស ខ្លនិបា 
ធៅកមា ា ធោយោក់រភ្នាមកាំលាាំងព កមមភ្ដ បាន
ទទួ ការរធប្ងៀនពិធសសមួយ ជួយឲ្យពួកធគអន វតា
បានាក់ភ្សាង។ ធនុះា្នធានានសមតាភាពែាស់ 
និងចាំណ្តយថវកិាតិច សប្ារ់កិច្ការស ែភាពាធារ
ណៈ។ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ មិតាអរ់រ ាំមិតាថមីចាំនួន៧ោក់ ប្តូវ
បានោក់រញជូ  ធៅកន ងរណ្តា ញអងគការម.ព.ជ។ ធនុះ
រង្កា ញនូវកាំធនើនប្រចាំឆ្ន ាំដ៏ ា្ំាងធគមួយ ធៅកន ងរណ្តា
ញមិតាអរ់រ ាំមិតាចរ់តាំងពីប្រតិរតាិការចរ់ធផ្ាើម។ ពីឆ្ន ាំ
២០០៥ ដ ់ឆ្ន ាំ២០១៥ ធយើងានមិតាអរ់រ ាំមិតាសរ រ
១៩៨ោក់ ភ្ដ រណា ុះរណ្តា  ធោយអងគការម.ព.ជ។ 
កន ងចាំធោមពួកធគទាំងអស់ធនុះ ាន១៦០ោក់ធៅភ្ត
រនាធ វ្ើការាមិតាអរ់រ ាំមិតា។ 

Every year MoPoTsyo is training new 

Peer Educators (PE) increasing Cambodia’s 

health workforce with lay workers having a 

received special training that makes them in 

practice. This is a highly effective  and low cost 

resource for public health duties. In 2015, 7 

new PE’s were added to MoPoTsyo’s network, 

representing the largest yearly increase in PE’s 

since operations began. From 2005 to 2014 

there were a total of 198 PE’s trained by 

MoPoTsyo. Among them 160 are still working 

as PE.

ររូភាពទី 4៖ ចាំនួន មិតាអរ់រ ាំមិតាបានរណា ុះរណ្តា   និង មិតាអរ់រ ាំមិតាធៅធ្វើការ Numbers of PE trained and Active PE 
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មិតាអរ់រ ាំមិតាបានរណា ុះរណ្តា   PE Trained មិតាអរ់រ ាំមិតាធៅធ្វើការ PE Still Working



24 
 

ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៥ ភាគរយរនមិតាអរ់រ ាំមិតាភ្ដ 
ធៅធ្វើការាមួយអងគការម.ព.ជធៅភ្តែាស់៨០% 
(១៦០ោក់រនចាំនួន១៩៨ោក់)។ ធទុះរីាានសញ្ហញ
តិចតួចរនការធាា ក់ច ុះរេូតមកដ ់ធព ធនុះ ាមួយ
ការធកើនធ ើងរនអាយ ររស់ធគធនុះអាចនឹងធៅាកតា
មួយសប្ារ់ធព អោគត។  

At the end of 2015, the percentage of 

PE’s still working with MoPoTsyo remains very 

high: 80% (160out of 198). Although there is 

little sign of attrition until now, with climbing of 

their age, this must be factored in for the future. 

ររូភាពទី 5៖ ភាគរយរនមិតាអរ់រ ាំមិតារនាធៅាមួយអងគការ ម.ព.ជ Percentage of PE still with Mopotsyo 

 
 

កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ពួកធយើងបានធ្វើការរធប្ងៀន

ារាថមីធអាយមិតាអរ់រ ាំមិតានូវរញ្ហា ៗដូចា ជាំងឺទឹក

ដក់បាតភ្ននក រញ្ហា ស ែភាពប្រអរ់ធជើង រញ្ហា ធ ើស

សាា ្ឈាម និងជាំងឺោច់សរសឈាមកន ងកា  

ធោយសាភ រៈរនការសិកាាន កាណៈពិធសសធៅ

កន ងទប្មង់ាវធីដអូគាំនូរជីវច ។ ដូចគន ផ្ងភ្ដរ មិតា

អរ់រ ាំមិតាបានទទួ ការរធប្ងៀនពិធសស អាំពីរធរៀរ

ពនយ ់ពី ទធផ្ ជីវគីមីាស្រសាររស់មនទីរពិធា្ន៍

ធៅអនកជាំងឺ។ 

In 2015 we did refresher training the 

peer educators in issues such as Diabetic 

Retinopathy foot-wound and High Blood 

Pressure and Stroke by special educational 

materials in the form of an animated video. 

Also the peer educators have received special 

training in how to explain the biochemistry 

laboratory results to the patients.

ប្រសិនធរើពួកធយើងធមើ ធៅធ ើធេត ផ្  ថ្
ធតើធេត អវីពួកធយើងបាត់រង់មិតាអរ់រ ាំមិតាររូភាពខ្លង
ធប្កាមចរ់ធផ្ាើមធ ចធ ើង(ររូភាពទី6)។ ធយើងធ ើញ
ថ្ ានមូ ធេត សាំខ្លន់២ គឺ ធបាុះរង់ និង ាា រ់។ 
ាក់ភ្សាងកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ានមិតាអរ់រ ាំមិតាធបាុះរង់
ចាំនួន ៣ោក់ និង ាា រ់ចាំនួន ១ោក់។  

 

If we look at the reasons why we lose a 

PE, the following picture begins to emerge 

(figure 6).  We saw  2 main reasons were 

resignation and dead. In 2015, there were 3 PE 

who resigned and 1 died.

100% 100%
93% 95% 91% 92% 94% 90% 91%

82% 80%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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ររូភាពទី 6៖ ធេត ផ្ សប្ារ់ការបាត់រង់មិតាអរ់រ ាំមិតា Reasons for PE lost 

 

ទនទឹមនឹងមិតាអរ់រ ាំមិតាភាគធប្ចើនភ្ដ បាន
ទទួ ការរណា ុះរណ្តា   ធៅរនាធ វ្ើការាមិតាអរ់រ ាំ
មិតាដធឌ្  ក៏ានមិតាអរ់រ ាំមិតាមួយចាំនួនតូច បានតា ស់
រាូរម ែោទីររស់ពួកធគ ពីមិតាអរ់រ ាំមិតាសម័ប្គចិតា ធៅា
រ គគ ិកទទួ ប្បាក់ភ្ែពីអងគការម.ព.ជ។ ធៅធព ពួក
ធគកាា យធៅរ គគ ិកទទួ ប្បាក់ភ្ែ មិតាអរ់រ ាំមិតាថមីប្តូវ
បានរណា ុះរណ្តា  រភ្នាម ធដើមបីជាំនួសមិតាអរ់រ ាំមិតា
ចស់ ធេើយប្តូវរនារស់ធៅនិងស័ប្គចិតាកន ងសេគម
ន៍។ ការតា ស់រាូរធនុះ បានធកើតធ ើងធប្ចើនដងមកធេើយ 
ាពិធសសធៅកន ងតាំរន់ប្កីប្កទីប្កុង កភ្នាងភ្ដ អនក
ជាំងឺាធប្ចើនតា ស់តួោទីពួកធគធៅារ គគ ិកទទួ 
ប្បាក់ភ្ែររស់អងគការម.ព.ជ ជាំនួសធោយអនកជាំងឺចស់
ររស់ពួកគត់។ រេូតមកដ ់ច ងឆ្ន ាំ២០១៥ 
ការោិ ័យកណ្តា  អងគការ ម.ព.ជ ានអតីតមិតា
អរ់រ ាំមិតាចាំនួន៥ោក់ ធ វ្ើការារ គគ ិកទទួ ប្បាក់ភ្ែ។ 

Many trained PE remain in role as PE 

over time, some change their status from being 

a volunteer Peer Educator to a salaried staff 

member. When they become salaried staff 

members, a new PE must be  trained so he/she 

can replace the “ex”-PE who continues to live 

inside the community.  This has happened 

several times, in particular in the urban slums, 

where several patients worked themselves into  

MoPoTsyo’s salaried positions , being replaced 

by their former patients. Until the end of 2014 

MoPoTsyo HQ has 5 former Peer Educators 

working as salaried staff

ពួកគត់បានចូ រមួកន ងការប្គរ់ប្គង ដាំធណើ រ

ការប្តួតពិនិតយ និងចត់ភ្ចងកិច្ការធៅកន ងភ្ផ្នកអន វតា

កមមវ ិ្ ីប្គរ់ប្គងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាររស់អងគការម.ព.

ជ។ ពួកធគជួយពប្ងឹងសមតាភាពររស់រណ្តា ញមិតា

អរ់រ ាំមិតាធៅស្រសុកប្រតិរតាិ។ ធៅកន ងនូមិាស្រសាប្គរដ

ណា រ់ធោយមណឌ  ស ែភាពនីមួយៗ ភ្ដ ប្គរ់ដ

ណា រ់នូមិធប្ចើន និងានចាំនួនប្រាជនរស់ធៅចធោា ុះពី

៨,០០០ោក់ ធៅចាំនួន១៥,០០០ោក់ គឺានមិតាអរ់រ ាំ

មិតាាន ក់។ 

They are involved in management, 

supervision and have organisational tasks in 

the Capacity Building Dpt of MoPoTsyo where 

the Peer Educator Networks are being 

managed. They help strengthen the capacity of 

the Peer Educator Network at the OD level. 

There is only one PE for all villages covered by 

each health ceter area  with numbers of 

residents between 8,000 to 15,000 people.
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មិតាអរ់រ ាំមិតា ធៅធព បានកាា យធៅា

រ គគ ិកអងគការម.ព.ជ ានភារៈាអនកប្គរ់ប្គង ប្តួត

ពិនិតយ ធៅធ ើមិតាអរ់រ ាំមិតាសម័ប្គចិតា។ មិតាអរ់រ ាំមិតា

សម័ប្គចិតា មិនទទួ ប្បាក់ភ្ែធទ រ៉ៃ ភ្នាទទួ បាន

សាំណងសប្ារ់សកមមភាពររស់ពួកធគ និង រភ្នាម

ធោយថវកិាធ ើកទឹកចិតារនាិចរនាួចភ្ផ្ែកធៅធ ើ ទធ

ផ្ រនការរាំធពញការង្ករ។ 

Peer Educators who have become 

MoPoTsyo salaried-staff are in management 

positions as supervisors the volunteering PE. 

The volunteering peer educators who are not 

receiving salary but who receive a 

reimbursement of their travel costs related to 

their activities plus small incentives based on 

performance and outputs.

តរងទី  3៖ មិតាអរ់រ ាំមិតា និង អនកប្គរ់ប្គងានប្បាក់ភ្ែ PE & salaried supervisors 

ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៥ At the end of the year 2015 
ធែតា/ប្កុង 

Provinces/Municipalities 
មណឌ  ស ែភាពភ្ដ 

ានមិតាអរ់រ ាំមិតា 
HC areas with PE 

អនកប្គរ់ប្គងភ្ដ ទទួ 
ប្បាក់ភ្ែ 

Salaried supervisor 

សរ រ  
total  

ននាំធពញ Phnom Penh 5 5 10 
តភ្កវ Takeo 52 0 52 
រោទ យានជ័យ BMC 9 0 9 
កាំពង់សាឺ Kampong Speu 40 0 40 
កាំពង់ ា្ំ Kampong Thom 29 0 29 
កាំពត Kampot 9 0 9 
កាំពង់ចម Kampong Cham 11 0 11 
ាវ យធរៀង Svay Rieng 5 0 5 

សរ រ Total 160 5 165 

ធោយរូករមួទាំងរ គគ ិកទទួ បានប្បាក់ភ្ែ

ចាំនួន២៩ោក់ រភ្នាមធ ើអនកច ុះធៅធ វ្ើការសប្ារ់អងគ

ការម.ព.ជ កាំលាាំងការង្ករបានធកើនធ ើងដ ់១៨៩

ោក់ាសរ រកន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ចរ់តាំងពីឆ្ន ាំ២០១៤ 

ទាំេាំរ គគ ិកធ្ៀរនឹងទាំេាំការង្ករានភាពប្រធសើរ

ធ ើង ពីអនកជាំងឺសកមម85ោក់កន ងមិតាអរ់រ ាំមិតាាន ក់ ធៅ

អនកជាំងឺសកមម៨៧ោក់កន ងមិតាអរ់រ ាំមិតាាន ក់កន ងឆ្ន ាំ

២០១៥ ធោយារចាំនួនរ គគ ិកធៅដភ្ដ  ធេើយ

ចាំនួនអនកជាំងឺសកមមបានធកើនធ ើង ធទុះរីាធយើងប្តូវ

ពប្ងីកកមមវ ិ្ ីធៅកាន់ស្រសុកប្រតិរតាិថមីក៏ធោយ។ ធនុះ វា

អាចឆ្ា ុះរញ្្ហាំងអាំពីប្រសិទធភាពការង្ករកាន់ភ្តប្រធសើរ

ធ ើង។ 

With 29 salaried staff plus the  field 

workers working for MoPoTsyo the workforce 

has gradually risen to 189 persons in total 

during 2015. The workload per PE increased 

since 2014 from 85 active patients per PE to 87 

active patienst per PE during 2015. Overall 

efficiency improved because the number of 

salaried-staffs remained the same and the 

number of patients per PE has increased, 

although we expanded to 2 new more ODs. 
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ររូភាពទី 7៖ អនកសម័ប្គចិតា និងរ គគ ិកទទួ ប្បាក់ភ្ែ Volunteers and salaried staffs 

 

សប្ារ់ធេត ផ្ ភ្ដ បានធរៀរររ់ខ្លងធ ើ 
ចរ់តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥កន ងចាំធោមមិតាអរ់រ ាំមិតាចាំនួន
១៩១ោក់ ភ្ដ បានទទួ ការរណា ុះរណ្តា   គឺាន
មិតាអរ់រ ាំមិតាចាំនួន១៦០ោក់មកដ ់ ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

The above explains that the number of 

peer educator in function were 160 in 2015 

lower than total of 191 who received training as 

PE since 2005.

តរងទី  4៖ ចាំនួនមិតាអរ់រ ាំមិតា តមធែតានីមួយៗ Numbers of PE by province 

ឆ្ន ាំ 
Year 

តភ្កវ 
Takeo 

ននាំធពញ 
Phnom Penh 

រោទ យ.ជ័យ 
B.Meanchey 

កាំពង់សាឺ 
Kng Speu 

កាំពង់ ា្ំ 
Kng Thom 

កាំពត 
Kampot 

កាំពង់ចម
Kng Cham 

ាវ យធរៀង 
Svay Rieng 

សរ រ 
Total 

2010 41 5 6 11 0 0 0 0 63 

2011 46 5 7 16 0 0 0 0 74 

2012 56 5 11 24 18 0 0 0 114 

2013 57 6 11 40 27 0 0 0 141 

2014 52 5 9 40 28 9 9 0 152 

2015 52 5 9 40 29 9 11 5 160 
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ឧបេគ្គថ្ន្ការបសងកើតតលុយភាពយយន្ឌរ័ឲ្យកាន្យ់តលអង្បសេើរ  
CHALLENGES OF CREATING A BETTER GENDER BALANCE 

ធយើងបាននឹងកាំព ងជួរការ ាំបាក ធ វ្ើធអាយ
ានត  យភាពភ្យនឌ័្រដ៏សមរមយមួយ សប្ារ់ការ
ធប្ជើសធរ ើសមិតាអរ់រ ាំមិតា។ ាវ មីាធប្ចើនមិនចង់ឲ្យ
នរោិររស់ពួកធគសម័ប្គចិតា ាមិតាអរ់រ ាំមិតា ធេើយការ
ភ្សវងរកស្រសាីានសមតាភាពប្គរ់ប្គន់ភ្ដ ាន
រាំណងធ វ្ើការាមិតាអរ់រ ាំមិតា ក៏ាការ ាំបាកមួយភ្ដរ។ 
ផ្ ប្រធោជន៍ទទួ បានពីការង្ករសម័ប្គចិតា គឺតិចតួច 
ធ វ្ើឲ្យការង្ករាមិតាអរ់រ ាំមិតាាអវីភ្ដ អនកភាគធប្ចើនធ្វើ
ធដើមបីភ្តកិតាិយស។ រង្កវ ន់អររីូ ានតរមាធប្ចើនាង
រង្កវ ន់ាវតា ។ សាជិកធៅកន ងផ្ទុះ អាចនឹងមិនសរាយ
ចិតា ធៅធព ាា យមិនសូវយកចិតាទ កោក់ធៅធ ើពួក
ធគ ធេើយរវ ់ភ្តធដើរធពញទីកភ្នាង ធដើមបីធ វ្ើការភ្ថទាំ
សប្ារ់មន សសដរទ។ សាា ្ភ្ររធនុះ អាចមកពីកូនៗ
ររស់ពួកគត់ ឬាវ មីររស់ពួកគត់។ ពួកធគទមទរ
ស្រសាីាធមប្គួារឲ្យទាំធនរ១០០%សប្ារ់ពួកធគ។ កន ង
ឆ្ន ាំ២០១៤ មិតាអរ់រ ាំមិតា ៣២%គឺាស្រសាី។ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ 
ត  យភាពបានថយច ុះរនាិចមក ៣១%។ ក៏ានអ
ត  យភាពធៅកន ងធនទរនអនកជាំងឺ រ៉ៃ ភ្នាធនុះគឺានការ
ផ្ទ យគន  សាាប្ត១/៣ ារ រសធ្ៀរនឹង២/៣រនស្រសាី 
វាមិនបានភ្ប្រប្រួ តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥។ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ 
ពួកធយើងរកធ ើញភាពមិនស ីគន ដូចខ្លងធប្កាម៖ ាន
ភ្ត៣៣%រនអនកទឹកធោមភ្ផ្ែមារ រស ែណៈ៦៩%រន
មិតាអរ់រ ាំមិតា គឺារ រស។ 

It is difficult to reach an appropriate 

gender balance in both PE’s and patients. 

Many husbands do not want their wife to 

become a PE. It is also difficult to find women 

with sufficient capacity who are willing to work 

as PE. The pay is minimal, making the job of 

PE something that you do mostly for honor. 

The immaterial rewards weigh probably more 

than the material rewards. Members in the 

household can be unhappy when the mother is 

not paying as much attention to them, and is 

busy going around the area in order to care for 

other people. This type of pressure can come 

from their children and from their husband. 

They demand housewife to be free 100% for 

them. In 2014, 32% PE were female. In 2015, 

balance fell down slightly to 31%. There is also 

an imbalance in the gender of patients…but 

this is the opposite!  The proportion of 1/3 male 

versus 2/3 female patients has not changed 

since 2005.  In 2015, we find the following 

mismatch:  only 33% of the diabetics are male, 

while 69% of PE’s are male.

ររូភាពទី 8៖ មិតាអរ់រ ាំមិតាតមធនទកន ងឆ្ន ាំ២០១៤ និង ២០១៥ PEs by sex in 2014 and 2015 

ស្រសី F
32%ប្រុស

M
68%

2014

ស្រសី F
31%

ប្រុស 
M

69%

2015
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ង្បពន័្ធយលទជំងំមឺនិ្ឆ្ៃង  
CHRONIC CARE SYSTEM 

ភាពចធោា ុះប្រធហាងព័ត៌ាន រវាងប្គូធពទយផ្ា់ត

ធសវា និងអនកជាំអឺ គឺ ប្តូវបានចងប្កងធៅកន ងឯការ

ស្រាវប្ាវអនារាតិាធប្ចើនទសវតសមកធេើយ។ 

ប្រធទសនីមួយៗ ប្តូវភ្តរុិះរកដាំធណ្តុះស្រាយចាំធោុះ

រញ្ហា ធនុះ អាស្រស័យតមាា នភាពធផ្សងៗគន ។ ធៅកន ង

រររិទប្រធទសកមា ា រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាសប្ារ់អនក

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និង អនកជាំងឺធ ើសឈាម ប្តូវបាន

រធងាើតធ ើង ធដើមបីជួយរធងាើតដាំធណ្តុះស្រាយាក់ភ្សា

ង និងរនាយនាការរនការភ្ថទាំប្រកមធោយប្រសិទធភា

ព។ មិតាអរ់រ ាំមិតាានោទីាអនកកណ្តា   រវាងអនកជាំងឺ 

និងប្រព័នធភ្ថទាំស ែភាពាធារណៈ។ ពួកធគបាន

យ ់ពីភាគីទាំងពីរ និង ជួយធ្វើាាា នរនទាំោក់ទាំនង

រវាងភាគីទាំងពីរ ធដើមបីធអាយានភាពប្រធសើរធ ើង។  

The information gap between health care 

providers and patients is well documented in 

international literature since many decades. 

Every country must find its own solutions for 

this problem according to the local 

circumstances.  In the Cambodian context, so 

called peer educator networks for diabetes and 

hypertension are the innovation that helps to 

create this reality and maintain it. Peer 

Educators stand as intermediaries between the 

population and the health care system. They 

understand both sides and help bridge the poor 

communication between the two sides.

ររូភាពទី 9៖ ប្រព័នធគាំប្ទភ្ថទាំជាំងឺរាំររ ៉ៃរនរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា Surpporting Chronic Care system of PE Network 
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ធោយារធមើ ធ ើញពីភាពចាំបាច់រនរណ្តា

ញមិតាអរ់រ ាំមិតា ប្កសួងស ខ្លនិបា រនប្រធទសកមា ា 

បានោក់រញូ្ កមមវ ិ្ ីរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាធនុះ ធៅ

កន ងភ្ផ្នការយ ទធាស្រសាាតិប្រយ ទធ និងការោរជាំងឺមិន

ឆ្ាងឆ្ន ាំ២០១៣-២០២០។ ឯការធគ នធោបាយ

ធនុះ ប្តូវបានធចញផ្ាយាាធារណៈធៅធដើមភ្ែធម

ា ឆ្ន ាំ២០១៤មកធមាុះ។ ឯការធនុះ បានផ្ា ់នូវ

ធប្គងភ្ផ្នការដ៏សាំខ្លន់សប្ារ់ការអន វតាសកមមភាព

ទក់ទងនឹងជាំងឺមិនឆ្ាង ធទុះរីាវាមិនបានរមួរញូ្ 

រញ្ហា ស ែភាពផ្ាូវចិតាភ្ដ វាគួរភ្តប្តូវបានរមួរញូ្ 

ផ្ងភ្ដរ។ 

For this reason, the Ministry of Health 

adopted Peer Educator Networks as part of its 

National Strategic Plan for Prevention and 

Control of Noncommunicable Diseases 2013-

2020. This policy document was officially 

disseminated in early April 2014. It provides the 

most important framework for implementation 

of activities related to Chronic 

Noncommunicable Diseases, although it did 

not cover Mental Health which it should have 

included.

ររូភាពទី 10៖ តួោទី និងការទទួ ែ សប្តូវររស់រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា Roles and Responsibilities of PE 

 

-                                                                        

 

 

  
តួោទី និងទាំនួ ែ សប្តូវររស់មិតាអរ់រ ាំមិតា 
Peer Educator roles and responsibilities 

 

រធប្ងៀន Education ធ្វើធរគវនិិចឆ័យទន់
ធព  Early Diagnosis 

ប្រឹកាធោរ ់ 
Counseling 

ច ុះធឈាម ុះាសាជិក 

Registration as 
member 

ច ុះសេគមន៍ 
Outreach 

      ២       ២  

Health promotion 

   ០            

    Facilitate access  

 
២        វ  &     

០     

Medical consultation 
& prescription 

 

 
 
 

ធប្រើប្បាស់ថ្ន ាំធទៀងទត់ 
Routine medication 

dispensing 

 

តមោនជមៃឺ 
Follow-Up care 

ធតសាមនទីរ
ពិធា្ន៍ 

Laboratory profile 
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សេវាេខុភាព េង្មួលសោយបណ្តត ញមតិតអបរ់មំតិត  
HEALTH CARE SERVICES FACILITATED BY PE NETWORKS 
េក្មមភាពង្ាវង្ជាវរក្អនក្ជងំ ឺន្ងិ ចុុះស ម្ ុះក្នងុបណ្តត ញមតិតអបរ់មំតិត  
SCREENING AND REGISTERING ACTIVITIES 

ការស្រាវប្ាវមន សសធពញវយ័ ចរ់ពីអាយ  
១៨ឆ្ន ាំធ ើងធៅ គឺាទូធៅប្តូវបានធ វ្ើធ ើងធៅតាំរន់
ស្រសុកប្រតិរតាិធៅធព ភ្ដ អងគការម.ព.ជរធងាើតរ
ណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា។ ការស្រាវប្ាវធនុះធ្វើធ ើងា ពីរ
ដាំណ្តក់កា ៖ ទី១ មិតាអរ់រ ាំមិតា ផ្ា ់មន សសាន ក់ៗនូវ
ស្រសាីរទឹកធោមមួយធដើម និងប្កោ ចងែ  ពណ៌ាន
ពនយ ់ាភាាភ្ែមរអាំពីរធរៀរធប្រើធប្កាយ ២ ធៅ៣ 
ធា៉ៃងធប្កាយេូរអាហារ។ ទី២ ប្រសិនធរើ អនកធ ើញ
ថ្ ពណ៌ររស់ស្រសាីរភ្ប្រប្រួ  ឬានចាំង ់អាំពីធតសា 
អាចធសនើស ាំមិតាអរ់រ ាំមិតាធ្វើធតសាាតិសារច ងរដធោយ
ា៉ៃស ីនសវ័យប្រវតាិ ធដើមបីធផ្ទៀងតទ ត់ ទធផ្ ាតិសារ 
អាំពីវតាានរនទឹកធោមភ្ផ្ែម។ ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ការ
ស្រាវប្ាវមន សសធពញវយ័បានចាំនួនសរ រ ៨២,៨០៦
ោក់។  

Adult screening for diabetes up from 18 

years old normally is done in every new OD 

when MoPoTsyo sets upthe peer educator 

network. It is done in two stages. First, PE 

distribute one urine glucose strip per adult with 

color chart and explanation in khmer on how to 

use it 2 to 3 hours after lunch. Anyone who 

observes a change in color of urine test strip  or 

wonders if they are diabetic can ask the PE to 

do a blood glucose test to confirm whether they 

really are diabetic or not. The number of adults 

who received a urine glucose strip in 2015 is 

82,806.

ររូភាពទី 11៖ ការស្រាវប្ាវាតិសារកន ងទឹកធោមធោយែាួនឯង តមឆ្ន ាំនីមួយៗ Yearly self-screening for urine glucose 

 
 

កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ GIZ បានផ្ា ់ថវកិា ជួយ
សកមមភាពរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា)រភ្នាមធ ើម.ព.ជ( 
កន ងស្រសុកប្រតិរតាិស ខ្លនិបា មួយចាំនួនភ្ដ ែាួនបាន
នឹងកាំព ងជួយពប្ងឹងប្រព័នធស ខ្លនិបា  និងកិច្ការោរ
សងគម។  

At the end of 2015, the German 

development cooperation GIZ began to fund 

Peer Educator Network activities (plus 

MoPoTsyo) in the OD’s where it supports the 

health system and social health protection.

29,335
41,994

28,510

57,021

83,690

219,969

99,757

152,274

82,806

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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ា្ស់  យភ្ដ ផ្ា ់សប្ារ់ការធ វ្ើរ ធរធរគវនិិច័្យ

ទឹកធោមភ្ផ្ែម)screening) តមរយៈការស្រាវប្ាវរក

អនកជាំងឺថមី កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ រមួាន GIZ និង Louvain 

cooperation au Developpement. 

The donors who financed early diagnosis of 

people with Diabetes through screening in 

2015 were GIZ and the Belgian NGO Louvain 

Coopération au Développement.

មិតាអរ់រ ាំមិតាតមមូ ោា នបានភ្ចកស្រសទីរទឹក

ធោមធៅឲ្យមន សសធពញវយ័ធដើមបីធ វ្ើធតសា៍ែាួនឯង។ ររូ

ភាពខ្លងធ ើ និង ខ្លងធប្កាមានទាំោក់ទាំនងាមួយ

មន សសធពញវយ័ធទើរបានធ វ្ើស្រាវប្ាវភ្ដ នឹងធរៀនពី

រធរៀរធប្រើប្បាស់ស្រសទីរធដើមបីធ វ្ើធតសា៍ធោយែាួនពួកធគ។ 

ររូភាពខ្លងធប្កាម រង្កា ញពីតួរធ ែរមួរញជូ  រន

មន សសធពញវយ័ភ្ដ បានធ វ្ើធតសាទឹកធោមាមួយរ

ណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា តមរយៈការធប្រើស្រសទីរទឹកធោមោ

ឆ្ន ាំកនាងមក។ មន សសធពញវយ័ ៧៩៥,៣៥៦ោក់កន ង

ប្រធទសកមា ា ឥ ូវកាំព ងរស់ធៅកន ងតាំរន់ានមិតា

អរ់រ ាំមិតា។ ាក់ភ្សាង ធទុះរីា  ទធផ្ ធតសាាតិសារ

តមរយៈស្រសាីរទឹកធោម អាចទទួ យកបាន រ៉ៃ ភ្នាាន

ភាពស ប្កិតទរាងធតសាាតិសារច ងរដធោយារ

ថ្ ស្រសាីរទឹកធោមមិនភ្ប្រពណ៌ធទុះករណីែាុះធ ើស

ាតិសារក៏ធោយ )false negative) ែណៈតរមាររស់ស្រសាី

រទឹកធោម គឺធថ្កាងប្រភ្េ ១០ ធៅ ១៥ដង។ 

ធយើងមិនាន ទធភាពកន ងផ្ា ់ធតសាាតិសារច ងរដ

កន ងការស្រាវប្ាវរកករណីជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ចាំធណ្តម

មន សសធពញវយ័ទូធៅធ ើយ ធោយារវាប្តូវចាំណ្តយ

ែាស់។ ធេត ធនុះ ធយើងធៅរនាធប្រើស្រសាីរទឹកធោម កន ង

ការស្រាវប្ាវធនុះ កន ងការធ ើកទឹកចិតាធអាយប្រា

ព រដាធ វ្ើធតសាធោយែាួនឯង និង ធ ើកកមាស់ការដឹង

យ ់ររស់ពួកធគអាំពីរញ្ហា ជាំងឺ។ ធទុះភ្ររធនុះកាី ការ

ធ វ្ើធរគវនិិចឆ័យ គឺភ្ផ្នកធ ើធតសាាតិសារច ងរដធោយ

ា៉ៃស ីនសវ័យប្រវតាិ មិនភ្មនស្រសាីរទឹកធោមធ ើយ។  

 

 

The community-based PE distributes 

urine glucose strips to adults for self-testing. 

The figures above and below relate to newly 

screened adults who learn how to use the strip 

to test themselves.  Adults who buy a strip from 

the Peer Educator (USD 0.03) to retest 

themselves in later years are not included. The 

Figure below indicates the accumulated 

number of adults who have been made familiar 

with the Peer Educator Network, through use 

of urine glucose strips over the years. More 

than 795,356 Cambodian adults are now living 

in an area with a peer educator. In fact  the 

urine glucose strip is not sensitive giving false 

negative results but it is 10 to 15 times cheaper 

than the blood glucose test. We can not afford 

to distribute free blood glucose test to the 

whole population because it is too expensive. 

That is why we continue to distribute free urine 

glucose test strips to encourage population to 

self-test and raise their awareness. The 

diagnosis of diabetes is only made on the basis 

of blood glucose and never on the basis of 

urine glucose.
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ររូភាពទី 12៖ កាំធណើ នរនការប្គរ់ដណា រ់ធ ើមន សសធពញវយ័ ធោយរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាAccumulating coverage of adult 
population by PE networks

តមរយៈការរង្កា ញ ទធផ្ កប្មិតាតិសារ

កន ងឈាម ភ្ដ បានរញ្ហជ ក់ថ្ ានជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

ធៅកាន់មិតាអរ់រ ាំមិតា ពួកធគអាចច ុះធឈាម ុះាសាជិក

បាន។ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ចាំនួនអនកទឹកធោមភ្ផ្ែមបានធកើន

ធ ើង ២,៥៦៦ោក់ ពីចាំនួន១២,៦០៤ោក់ ដ ់ចាំនួន

១៥,១៧០ោក់។ កន ងចាំនួនភ្ដ បានធ វ្ើស្រាវប្ាវ 

៨២,៨០៦ោក់កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ានអនកទឹកធោមភ្ផ្ែម

ភ្ដ ធទើរធ វ្ើធរគវនិិចឆ័យថមីចាំនួន ២,៥៦៦ោក់ បាន

ចូ រមួាមួយអងគការ ម.ព.ជ។ ចាំនួនធនុះ គឺ៣.១%រន

មន សសធពញវយ័ទាំងអស់ភ្ដ បានចូ រមួកន ងការ

ស្រាវប្ាវ ភ្ដ វាទរាង ធប្រវា៉ៃ ង់គិតទ កាម នរន

ទឹកធោមភ្ផ្ែមភ្ដ បានកាំណត់ធោយSTEP Survey៖ 

សាីអាំពីការអធងាតធប្រវា៉ៃ ង់ទឹកធោមភ្ផ្ែម តមតាំរន់

ជនរទកន ងចាំធោមមន សសធពញវយ័។ អងគការម.ព.ជ 

បានធរៀរចាំការធ វ្ើស្រាវប្ាវកន ងចាំធោមមន សសធពញវ ័

យចរ់ពី១៨ឆ្ន ាំធ ើង ែណៈភ្ដ STEP Survey 

ស្រាវប្ាវមន សសធពញវយ័ភ្ដ ានអាយ ធប្ចើនាង

២៥ឆ្ន ាំនិងតិចាង៦៥ឆ្ន ាំ។ ធោយារចាំនួនប្រាជន

កមា ា គឺភាគធប្ចើនាប្រាជនវយ័ធកមង ធេើយភាគ

ធប្ចើនរនមន សសធពញវយ័ភ្ដ ទទួ បានធតសាទឹក

ធោមភ្ផ្ែមររស់អងគការម.ព.ជ គឺនូវចធោា ុះអាយ ២០ធៅ

២៥ឆ្ន ាំ។ 

Depending on the result of the blood 

glucose test showing their diabetic status to the 

peer educator , they can register as new 

member. In 2015, the number of diabetics rose 

by 2,566, from 12,604 to 15,170. Of the 82,806 

screened in 2015, 2,566 newly diagnosed 

diabetics joined MoPoTsyo. This translates to 

3.1% of all adult screened, which is well below 

the expected prevalence of diabetes 

determined by STEP: A survey of prevalence 

of diabetes in rural areas among adults. 

MoPoTsyo organizes screening among all 

adults, not just adults aged ˃ 25 years  and ˂ 

65 years, As the Cambodian population is 

relatively young, a large group of adults having 

access to MoPoTsyo’s urine glucose test strips 

are between 20 and 25 years old. 

29,335
71,329 99,839

156,860
240,550

460,519

560,276

712,550
795,356

until 2007 until 2008 until 2009 until 2010 until 2011 until 2012 until 2013 until 2014 until 2015
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វាអាចប្តូវបានគិតថ្ ្នធានមួយចាំនួនប្តូវ
បានែជុះខ្លជ យធោយការធ វ្ើធតសា៍ធ ើចាំនួនប្រាជនវយ័
ធកមងភ្ររធនុះ ធោយារភ្តពួកធគមិនប្រឈមខ្លា ាំង
ាមួយរញ្ហា ធ ើសាតិសារ។ រ៉ៃ ភ្នា អាចានមន សសែាុះ 
កន ងចាំធោមប្កុមវយ័ធកមងធនុះ គឺាMODY's (Maturity 
Onset Diabetes of the Young)។ MODY's ប្តូវបាន
គិតថ្ាចាំរ ុះធប្ចើនប្រធនទតាំងពីកាំធណើ ត ានន័យថ្
ប្រធនទរនររោិកាស ឫកតា តាំនរពូជ ប្រភ្េ ាអាច
រង្កា ញពីភាពែ សគន រនធប្រវា៉ៃ ង់រនMODY's កន ងចាំ
ធោមប្រាជនធផ្សងគន ។ ចាំធោមសាជិករណ្តា ញមិតា
អរ់រ ាំមិតា ាធប្ចើនអនកអាចប្រភ្េ ា MODY's។ 
MODY'sភាគធប្ចើនភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះាមួយអងគការ 
ម.ព.ជ ប្តូវការអាាំងស  យ ីន រ៉ៃ ភ្នាពួកធគមិនភ្មនា
អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមប្រធនទទី១។ ភាពែ សគន រន
រធច្កធទសា ាំញ ាំធនុះ ចងែ  រង្កា ញថ្ គម នអាាំងស  
យ ីន ពួកធគនឹងមិនាា រ់ធ ឿនដូចជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម
ប្រធនទទី១ រ៉ៃ ភ្នានឹងធៅភ្តទទួ រងផ្ វបិាករនជាំងឺ
ទឹកធោមភ្ផ្ែម ៃ្ន់ ៃ្រកន ងរយៈធព ២ធៅ៣ ឆ្ន ាំ
ប្រសិនធរើពួកធគធៅភ្តមិនធប្រើអាាំងស  យ ីន។ ដូចគន
ផ្ងភ្ដរ ការអត់ឃ្លា នភាគធប្ចើនធៅកមា ាភ្ដ ានរ
យៈធព ពីឆ្ន ាំ១៩៧៥ដ ់១៩៧៩ បានចរ់ធផ្ាើមាង
៤០កនាងមកធេើយ។ 

It may be hypothesized that some 

resources are being wasted by testing such a 

young population. Among this younger group 

are MODY’s (Maturity Onset Diabetes among 

the Young). As the disease group’s name 

suggests, MODY’s are younger people. 

MODY’s are thought to be heterogeneous in 

nature, meaning that a variety of environmental 

or genetic factors may be able to account for 

discrepancies in prevalence of MODY among 

different populations. Among MoPoTsyo’s staff 

several are probably MODY. Most MODY’s 

registered with MoPoTsyo require insulin but 

they are not type 1 DM. This subtle technical 

difference indicates that without insulin they 

would not die as fast as Type 1 DM, but would 

still suffer severe diabetic complications within 

a few years if they remain without insulin. Also, 

Cambodia’s mass starvation that lasted from 

1975 until 1979 began almost 40 years ago.

ក ារភ្ដ បានប្តូវពធោុះ និងធកើតកាំ  ង
ធព ធោុះ គឺានេនិន័យខ្លា ាំង កន ងការវវិតាន៍ធៅាទឹក
ធោមភ្ផ្ែម និងជាំងឺដរទធទៀតាងអនកដរទ។ សរ រធសច
កាីមក គឺានមូ ធេត  ែាធប្ចើនសប្ារ់កមា ា ប្តូវ
ធ វ្ើធរគវនិិចឆ័យទន់ធព ធវលា ធោយរញូ្ មន សសវ ័
យធកមងកន ងការស្រាវប្ាវ។ ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមប្រធនទ១ 
កប្មនឹងធកើតានកន ងប្រធទសកមា ា ក៏ដូចកភ្នាងធផ្ស
ងៗធទៀតកន ងតាំរន់អាស ី រ៉ៃ ភ្នាMODY's ប្រធនទទី២ គឺ
ានធប្ចើន។ រញ្ហា ធនុះ គួរទទួ បានការយ ់ចិតា
ទ កោក់ធប្ចើនពីអនកជាំោញ ធដើមបីភ្សវងរកថ្
ធតើMODY'sប្រធនទណ្ត ាធប្រវា៉ៃ ង់កន ងប្រធទសកមា 
ាធនុះ។ 

Children who were conceived and 

borne during that period are more at risk of 

developing diabetes and other diseases than 

others.In summary, there are good reasons for 

Cambodia to diagnose early by screening 

including younger lives and ensure a healthy 

workforce among young adults. Like elsewhere 

in Asia, Type 1 DM in Cambodia is probably 

rare in Cambodia, but of Type 2 MODY’s there 

are many. The issue should get more attention 

from experts to find out which kinds of MODY 

are prevalent in this country.
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អងគការម.ព.ជ រកាទ កនូវធឈាម ុះ អាយ  ធនទ 
និងអាស័យោា នប្គរ់មន សសធពញវយ័ ភ្ដ បានធ វ្ើធត
សាស្រាវប្ាវសប្ារ់ទឹកធោមភ្ផ្ែម។ មន សសដាំរូង
ចាំនួន៤០,០០០ោក់ ប្តូវបានសួរសាំនួររភ្នាមអាំពីជាំងឺ
រ ាំររ ៉ៃ និងការចាំោយភ្ដ ទក់ទងនឹងជាំងឺរ ាំររ ៉ៃ និងធៅ
ធ ើការជាំោក់ប្បាក់ចាំធោុះការភ្ថរកាស ែភាព រ៉ៃ ភ្នា
ចរ់តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៨មកធនុះ មិនប្តូវបានសួរធទៀត
ធទ។ ចរ់តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧មក ទិននន័យទាំងធនុះ មិន
ប្តូវបានរញូ្ កន ងប្រព័នធប្គរ់ប្គងទិននន័យធទៀតធ ើ
យ។ កនាងមក ប្រសិននូមិមួយបានស្រាវប្ាវរកអនក
ជាំងឺមាងធេើយ ធយើងមិនធ្វើមាងធទៀតធ ើយ។ 

MoPoTsyo keeps the name, age, sex 

and address of every adult who has been 

screened for diabetes. The first 40,000 people 

had been asked additional questions about 

chronic disease and related spending on 

chronic disease, and on being indebted for 

health care but since 2008 this is no longer 

asked. Since 2007, these data are no longer 

entered into database. So far once a village 

has been screened for diabetes, it is not 

screened again.

ការធ្វើស្រាវប្ាវសប្ារ់ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម Screening for High Blood Pressure 

មកដ ់ច ងឆ្ន ាំ២០១៥ ានអនកជាំងឺសរ រចាំនួន
១០,១១៨ោក់ ានជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមបានច ុះ
ធឈាម ុះកាា យាសាជិកាមួយអងគការម.ព.ជ។ ាន
អនកជាំងឺចាំនួន៩,០៧១ោក់ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៤ ានន័យ
ថ្អនកជាំងឺថមីចាំនួន១,០៤៨ោក់ បានច ុះធឈាម ុះកន ងកាំ
  ងឆ្ន ាំ២០១៥។ 

At the end of 2015, there were 10,118 

patients with High Blood Pressure 

(HBP)registered as members with MoPoTsyo. 

There were 9,071 patients at the end of 2014, 

meaning 1,048 new patients registered during 

2015.

ធៅធដើមឆ្ន ាំ២០១១ ដាំធណើ រការធ្វើស្រាវប្ាវ
សប្ារ់ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម បានតា ស់រាូរពីដាំធណើ រ
ការធ្វើស្រាវប្ាវ ធោយពឹងភ្ផ្ែកធ ើកិច្ការររស់មិតា
អរ់រ ាំមិតា ធ ើការធ្វើស្រាវប្ាវធៅាប្រពនធ័ភ្ដ ាន
ា៉ៃស ីនវាស់សាា ្ឈាមសវ័យប្រវតាិកន ងនូមិនីមួយៗ 
ភ្ដ អាចធអាយប្រាព រដាកន ងនូមិអាចធប្រើប្បាស់
បានសប្ារ់ការធ វ្ើស្រាវប្ាវធោយែាួនឯង។ មិតាអរ់រ ាំ
មិតាធៅភ្តធ វ្ើស្រាវប្ាវោ៉ៃងសកមម ធោយការធប្រើ
ប្បាស់ា៉ៃស ីនវាស់សាា ្ឈាមធដើមបីរកអនកជាំងឺធ ើស
សាា ្ឈាម រ៉ៃ ភ្នាប្រសិនធរើមិតាអរ់រ ាំមិតាមិនធៅជិតប្រ
ាជន ធៅភ្តអាចធ វ្ើស្រាវប្ាវធោយែាួនឯងផ្ងភ្ដរ។ 
ប្រសិនធរើពួកធគបានរកធ ើញថ្ានជាំងឺធ ើស
សាា ្ឈាម អនកដឹកោាំប្កុមធ ើសសាា ្ឈាមតម
នូមិ Village High Blood Pressure 
Group(VHBPG)នឹងរយការណ៍ធៅមិតាអរ់រ ាំមិតា 

In the beginning of 2011, the screening 

process for HBP was changed from a 

screening process that depended on the PE’s 

doing the screening to a system where there is 

one automated blood pressure machine in 

each village which can be used by people for 

self-screening. The PE’s can still actively 

screen using their own BP machine to detect 

HBP patients, but if the PE is not around, 

people can also self-screen. If they are found 

to have HBP, the Village High Blood Pressure 

Group (VHBPG) leader reports it to the PE
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ធៅធព មិតាអរ់រ ាំមិតាធ្វើដាំធណើ រធៅនូមិររស់ពួកធគមាង

កន ងមួយភ្ែ ធដើមបីប្រមូ  ទធផ្ ។ ដូចគន ធៅនឹងគាំរូ

តងពីម ន មិតាអរ់រ ាំមិតាាន ក់ប្តូវភ្តជួរនឹងអនកជាំងឺតទ  ់ 

ធដើមបីធផ្ទៀងតទ ត់ និងរញ្ហជ ក់ពីាា នភាពជាំងឺធ ើស

សាា ្ឈាម។ VHBPG មិនប្តឹមភ្តសប្ារ់មន សស

ានជាំងឺធ ើសសាា ្រ៉ៃ ធណ្តណ ុះធទ រ៉ៃ ភ្នាវាសប្ារ់ន

ណ្តាន ក់ភ្ដ អាចនឹងានធប្គុះថ្ន ក់ធោយារជាំងឺ

ធ ើសសាា ្ឈាម។ ប្រាព រដាភ្ដ រស់ធៅកន ង

នូមិានា៉ៃស ីនវាស់ឈាមសវ័យប្រវតាិ អាចវាស់សាា ្

ឈាមររស់ពួកធគមាងធៅពីរដងកន ង១ឆ្ន ាំ ។ វាានន័យ

ថ្ នូមិទាំងមូ ប្តូវយ ់ដឹងពី ទធភាពធតសា ក៏ដូចា

រធរៀរ ទីកភ្នាង និងធព ធវលាភ្ដ ពួកធគអាចវាស់

បានធៅផ្ទុះប្រធានប្កុមVHBPG។ ធនុះ គឺាកិច្ការ

ររស់មិតាអរ់រ ាំមិតា ធដើមបីធរៀរចាំVHBPG’s ាមួយធម

ប្កុម ធេើយធប្កាយមកធ្វើឲ្យវាដាំធណើ ការ។ ប្រា

ព រដា ភ្ដ បានរកធ ើញថ្ ានជាំងឺធ ើសសាា ្

ឈាម គួរប្តូវបានធផ្ទៀងតទ ត់ឲ្យប្តឹមប្តូវធោយមិតាអរ់រ ាំ

មិតា។ 

who comes once per month to collect 

the results. Similar to the previous model, a PE 

has to meet the person to assess the BP and 

confirm the “hypertensive status”. VHBPG are 

meant not just for the people with HBP living in 

the village but for anyone who is at risk. People 

who live in village has BP machine can mesure 

their blood pressure once or twice per year 

This means that the whole village has to be 

aware of the possibility to test as well as how, 

where, and when they can try it. It is the job of 

the PE to set up VHBPG’s with the leader and 

then make them work. People who are found to 

have HBP can then be formally assessed by 

the PE.

ធប្កាយពីច ុះធឈាម ុះាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតា ពួកធគ

អាចទទួ បានធសៀវធៅអនកជាំងឺ ទទួ បានការធ វ្ើធត

សាមនទីរពិធា្ន៍ ការពិធប្គុះ និងធសវាថ្ន ាំ។ ម នធព 

ធរៀរចាំVHBPGភ្ររធនុះធ ើង មិតាអរ់រ ាំមិតាប្តូវធ វ្ើ

ស្រាវប្ាវមួយចាំនួនកន ងនូមិធដើមបីរកអនកជាំងឺធ ើស

សាា ្ឈាម ភ្ដ អាចរធងាើតាប្កុមបាន និងចរ់

អារមមណ៍ច ុះធឈាម ុះាមួយប្កុមធនុះ។ ធៅធព ពួកធគ

រកបានធេើយ កិច្សនាាផ្ាូវការមួយប្តូវបានរធងាើត

ធ ើង រវាង VHBPG និងអងគការម.ព.ជ រោទ រ់មក

ា៉ៃស ីនវាស់សាា ្ឈាមប្តូវបានផ្ា ់ឲ្យអនកដឹកោាំ

ប្កុម តមរយៈមិតាអរ់រ ាំមិតា។  

 

 

After having registered with PE, they 

get a patient book, access to laboratory testing, 

consultation, and prescription services. Before 

such a VHBPG can be set up, the PE must do 

some screening in the village to find people 

with HBP who can form the group and are 

interested to sign up for this. Once they are 

found, a formal contract is made up between 

the VHBPG and MoPoTsyo before the 

machine is being dispatched to the Leader of 

the group. The machine reaches the group 

leader via the PE.
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ការធ្វើស្រាវប្ាវសប្ារ់រញ្ហា ាតិខ្លា ញ់ Screening for Dyslipidemia 

ប្គរ់សាជិកទាំងអស់ររស់អងគការម.ព.ជ 
អាចធប្រើប្បាស់ធតសាមនទីរពិធា្ន៍រកាតិខ្លា ញ់កន ងស
រសឈាម។ ធតសាទាំងធោុះ រមួរញជូ   កូធ ធសារ ៉ៃូ
 សរ រ HDL និង ប្ទីកាីសឺរដី។ LDLប្រភ្េ  ាប្តូវ
បានវាយ តរមាធោយការធប្រើររូមនា ធ ើកភ្ ងភ្ត
ករណីប្ទីកាីសឺរដីធ ើងែាស់(>400mg/dl) និង LDLមិន
ធៅធប្កាម៨០។ សាជិកទាំងអស់ ប្តូវបានធ ើកទឹក
ចិតាឲ្យធ វ្ើធតសាមនទីរពិធា្ន៍ រ៉ៃ ភ្នាវាមិនភ្មនា
កាតពវកិចធ្ោុះធទ។ តរមាការធ វ្ើធតសា៍ាម្យមគឺ ៣០%
រនតរមាររស់មនទីរពិធា្ន៍ានធឈាម ុះ បីៗមួយចាំនួន
ធៅននាំធពញ ធេើយការប្រមូ សាំណ្តកឈាម គឺធៅកន ង
សេគមន៍ធៅធព ប្ពឹកប្ព ឹមធដើមបីរធងាើនភាពង្កយ
ស្រស ួដ ់សាជិក និងជួយធអាយការធ វ្ើធតសាម ន
ពិាអាហារ។ 

All members of MoPoTsyo can access 

a lipid panel blood laboratory test. The test 

includes Total Cholesterol, HDL and 

Triglycerides. LDL may be estimated using a 

formula unless Triglycerides are high 

(>400mg/dl) and LDL is not below 80. The 

members are encouraged to do it but it is no 

obligation. The price of the tests is on average 

at 30% of the level of well known other 

laboratories and the blood collection is in the 

community during early morning to improve 

convenience for members and facilitate the test 

being done under fasting conditions.

ការធ្វើស្រាវប្ាវសប្ារ់ជាំងឺតប្មង់ធោមរ ាំររ ៉ៃ 

ជាំងឺតប្មង់ធោមរ ាំររ ៉ៃ(CKD) អាចរញឈរ់ រពឺនា
បានកន ងករណីាធប្ចើនាមួយវ ិ្ ីពាបា ាមញញៗ។ 
ការចាំណ្តយពាបា ទក់ទងធៅនឹងការពនាការវវិតា
ធៅាCKD គឺតិចតួច ធរើធប្រៀរធ្ៀរនឹងការចាំណ្តយ
រនការលាងឈាម(ធៅប្រធទសកមា ា) ធោយមិនបាច់
ធប្រៀរធ្ៀរដ ់ការតា ស់រាូរឈាមធៅររធទសធ ើ
យ។ រ៉ៃ ភ្នា ពួកធយើងមិនបានអធងាតថ្ដ ់កប្មិតណ្ត 
ភ្ដ ប្គូធពទយធចញធវជជរញ្ហជ រនការធប្រើប្បាស់ថ្ន ាំឲ្យ
ប្តឹមប្តវូសប្ារ់រញ្ហា តប្មងធោមធនុះ។ សាជិកទាំង
អស់រនអងគការម.ព.ជ ធប្រើធសវាមនទីរពិធា្ន៍ធដើមបីធ វ្ើ
ធតសា ធប្គអាទីនីន និងរ៉ៃូតសយូម។ ធតសាទាំងពីរធនុះ 
ប្តូវបានផ្ា ់ធោរ ់ធអាយធ វ្ើខ្លា ាំងាងធគ ធោយារ
 ទធផ្ ពួកវា ានារៈសាំខ្លន់សប្ារ់ធចញធវជជ
រញ្ហជ ឲ្យសមស្រសរការធប្រើថ្ន ាំប្រចាំរថៃ។មីតេវ័រមីន
(Metformin) ថ្ន ាំប្រឆ្ាំងទឹកធោមភ្ផ្ែមភ្ដ ធចញធប្រើា
ទូធៅ ប្រភ្េ ាអាចផ្ា ់ lactic acidosis ធប្គុះថ្ន ក់ 
ប្រសិនធរើឲ្យធៅអនកជាំងឺភ្ដ ធែាយប្រពនធ័តប្មង់
ធោមធប្រើវា។ 

Chronic Kidney Disease (CKD) can be 

stopped or slowed down in many cases with 

simple treatment. The therapeutic cost related 

to slowing down this progression towards CKD 

is almost negligible compared to the cost of 

dialysis (in Cambodia) let alone transplantation 

(abroad). However, we have not investigated to 

what extent the physicians are prescribing 

appropriate medication for their kidney 

problem. All members of MoPoTsyo who use 

the laboratory service do the creatinine test 

and the potassium test. These two tests are 

more strongly recommended as the results are 

essential for appropriate prescription of routine 

medication: Metformin, a commonly prescribed 

anti-diabetic agent, may carry a risk of lactic 

acidosis if prescribed to a patient with lowered 

kidney function.
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ាតិប្រឆ្ាំងទឹកធោមភ្ផ្ែមមួយប្រធនទធទៀត គាី

រ ីនកាា មីដ ាថ្ន ាំរធញ្ញធច តមតប្មង់ម៉ៃូត ាន

ន័យថ្អនកជាំងឺានរញ្ហា ធែាយតប្មង់ធោម ប្រសិទធរន

ថ្ន ាំអាចនឹងពនា និងរធងាើនធប្គុះថ្ន ក់ធ ើសារទរ 

ACE-I(Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors) 

ដូចា enalapril រ ឺ captopril រញ្ ុះGF(glomerular 

filtration) មកពីការរកីរាំពង់រធញ្ញធច ធ វ្ើឲ្យធសរមី

ធប្កអាទីនីន និង រ៉ៃូតសយួមធ ើង ភ្ដ អាចោាំឲ្យាន

ធប្គុះថ្ន ក់ចាំធោុះដ ់អនកជាំងឺCKD។ ដូចគន ផ្ងភ្ដរ 

hydrochlorothiazide (HCTZ) ធប្ចើនភ្តបាត់រង់ប្រសិទធ

ភាពធៅធព ារធាត ថ្ន ាំធ ើសសាា ្ឈាម វារណ្តា

 ឲ្យធែាយតប្មង់ធោម។ វាមិនភ្មនាជធប្មើសាក

សមសប្ារ់អនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមានCKD 

រភ្នាមពីធនុះធទៀត ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១១មក សាជិកប្តូវ

បានធ ើកទឹកចិតាឲ្យធ វ្ើធតសារការធាត ប្រូធតអ ីនកន ង

ទឹកធោម។ កន ងឆ្ន ាំ២០១២ ពួកធយើងបានចរ់ធផ្ាើម

ប្រមូ ទិននន័យ និងសេការាមួយប្គូធពទយពាបា 

តប្មង់ធោមមកពីUSA សប្ារ់ការវភិាគ។ ការវភិាគ

ដាំរូងរង្កា ញថ្ ជាំងឺតប្មង់ធោមរ ាំររ ៉ៃគឺានវតាានកន ងចាំ

ធោមោក់កណ្តា  រនសាជិកទឹកធោមភ្ផ្ែម។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Another common anti-diabetic agent, 

glibenclamide is a renally eliminated drug, 

meaning that in patients with low kidney 

function, medication effects may be prolonged 

and increase the risk of hypoglycemia. 

Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors 

(ACE-I) such as enalapril or captopril decrease 

glomerular filtration due to efferent arteriole 

dilation causing transient increases in SCr and 

potassium which may also carry risks in a CKD 

patient. Also, hydrochlorothiazide (HCTZ) 

tends to lose efficacy as a hypertensive agent 

in the setting of low kidney function making it a 

somewhat inappropriate choice for a 

hypertensive patient with CKD. Additionally, 

members are encouraged to be tested for 

proteinuria since 2011. In 2012 we have began 

to collect data and engaged with a USA based 

nephrologist for analysis. The preliminary 

analyses indicate that CKD is present among 

almost half of our diabetic members.
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សេវាមន្ទរីពសិាធន្ស៍វជជាស្រេត  
LABORATORY SERVICE  

អងគការម.ព.ជ បានចរ់ធផ្ាើមធរៀរចាំធសវាមនទីរ
ពិធា្ន៍ធៅឆ្ន ាំ២០០៩។ កន ងឆ្ន ាំ២០១០ ធសវាមនទីរ
ពិធា្ន៍ប្តូវបានធប្រើប្បាស់កន ងរយៈធព រនការវាយ
តាំរ ធ ើងវញិ “Reassessment”។ ការវាយតាំរ ធ ើង
វញិធនុះ គឺាការវាយតាំរ សាជិកររស់អងគការម.ព
.ជ ភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះធ ើសពី៦ភ្ែ។ ធយើងបាន
ប្រមូ យកសាំណ្តករចដនយររស់អនកជាំងឺកន ងចាំធោម
អនកភ្ដ ប្តូវបានតមោនធោយមិតាអរ់រ ាំមិតា ធេើយធ វ្ើ
ការវាយតាំរ ធ ើកប្មិតាតិសារកន ងឈាម សាា ្
ឈាម ចាំធណុះដឹង និង ទធផ្ ស ែភាពធផ្សងធទៀត។ 
អនកជាំងឺទាំងអស់ធនុះមិនប្តូវបានឲ្យរង់ប្បាក់សប្ារ់
ការធ វ្ើធតសាមនទីរពិធា្ន៍ធោុះធទ។ កតា ធនុះបាន
ជាំរ ញធអាយានការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍
ធប្ចើនធៅកន ងឆ្ន ាំធោុះ។ ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១២ ានការធាា ក់
ច ុះ ធោយារ ធយើងរញឈរ់ផ្ា ់ធសវាធតសាមនទីរ
ពិធា្ន៍មិនគិតរថា។ ធេើយចរ់ពីឆ្ន ាំ ២០១៣ មក 
ធយើងមិនបានធ វ្ើការវាយតរមាធ ើងវញិធ ើង 
ធោយារការចាំណ្តយធប្ចើនសប្ារ់ការង្ករធនុះ ធៅ
ធព ភ្ដ កមមវ ិ្ ីកាន់ភ្តរកី ា្ំ។  

MoPoTsyo began to organise 

laboratory services in 2009. In 2010, laboratory 

services were used during the so called “re-

assessments”. These are assessments of 

members of MoPoTsyo who have been 

registered for more than 6 months. We took a 

random sample of patients among those who 

are followed by every one of our peer 

educators and assess blood sugars, blood 

pressures, knowledge and other health 

outcomes.  These randomized patients do not 

have to pay for the laboratory tests,, explaining 

the high utilization in that year. There were 

decreasing number because we stopped giving 

free laboratory test since 2012. In 2013 we 

stopped to do reassessment because related 

high cost when the program is getting big.

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ានគ ណប្រធោជន៍សាំខ្លន់៣៖ 

1( ផ្ា ់ព័ត៌ាន និងជាំរ ញទឹកចិតាអនកជាំងឺធដើមបីភ្សវងរក
ការភ្ថទាំជាំងឺ និងទទួ បានអតាប្រធោជន៍ពីការរធប្រើ
ប្បាស់ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ និងការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ
ធ ើឱសថភ្ដ ប្គូធពទយផ្ា ់ធអាយ។ ធរើគម ន ទធផ្ 
មនទីរពិធា្ន៍ធោុះធទ អនកជាំងឺភ្ផ្ែកធ ើអារមមណ៍តទ  ់
ែាួនររស់គត់ធដើមបីដឹងពីស ែភាពភ្តរ៉ៃ ធណ្តណ ុះ។ រញ្ហា
ធនុះអាចរងាធប្គុះថ្ន ក់ដ ់អនកជាំងឺ ធោយធេត ថ្ជាំងឺ
មួយចាំនួនគឺាន កាណៈធសៃៀមាៃ ត់ និងមិនរង្កា ញ
ធរគសញ្ហញ ។ 

2( ធវជជរណឌិ តប្តូវការ ទធផ្ មនទីរពិធា្ន៍ធដើមបី
ធចញធវជជរញ្ហជ ឱសថ ភ្ដ សមស្រសរសប្ារ់អនកជាំងឺ 
និងធដើមបីភ្កតប្មូវធវជជរញ្ហជ  ឬធ្វើការរញជូ នអនកជាំងឺរនា។ 

Laboratory service is useful for 3 main reasons: 

1)It helps to inform and motivate patients to 

seek medical care and make use of the 

medical consultation service and adhere to 

their medication. Without a laboratory, people 

rely on their feeling of well-being. This can be 

treacherous as many conditions are “silent” 

and a-symptomatic. 

2) The Doctor needs the laboratory result for 

prescription of appropriate medication for the 

patient and for adaptation of the prescription or 

referral.   
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3( មន្រនាីស ែភាពាធារណៈប្តូវការធមើ ធៅធ ើ ទធ

ផ្ ទាំងធនុះធដើមបីអាចធ វ្ើការវភិាគ ថ្ធតើតប្មូវការកន ង

ការពាបា កាំព ងប្តូវបានរាំធពញតមោ៉ៃងសមស្រសរ

ឫធទ តមរយៈប្គូធពទយធចញធវជជរញ្ហជ  និងប្តួតពិនិតយ

អាំពីប្រសិទធភាពរនការពាបា រនធវជជរញ្ហជ ។ 

3) Public Health authorities need access to 

these results to be able to analyse whether 

people’s therapeutic needs are being 

adequately met by prescribing physicians and 

monitor the effectiveness of prescription 

therapy.

ានអនកជាំងឺចាំនួន ៤១៣៥ោក់ ភ្ដ បានធប្រើ

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ោ៉ៃងតិចមាងកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ែណៈ

ភ្ដ កន ងឆ្ន ាំ២០១៤ ានចាំនួន ៤,២៣២ោក់។ ធយើង

ប្តូវរកាចាំនួនអនករធច្កធទសមនទីរពិធា្ន៍ធោយ

ានអនកធ វ្ើការធពញធា៉ៃងចាំនួន ២ោក់ និង ១ោក់ ធ វ្ើ

ការោក់កណ្តា  រថៃ។ ដូចភ្ដ រង្កា ញកន ងតរងខ្លង

ធប្កាម សាាប្តអនកជាំងឺតមប្កុមអាយ ភ្ដ មិនបាន

រញូ្ ធព សទង់មតិថ្ន ក់ាតិឆ្ន ាំ២០១០ )STEP 

SURVEY( បាននឹងកាំព ងធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរ

ពិធា្ន៍ររស់ធយើង ធោយពួកគត់បានច ុះធឈាម ុះា

សាជិក៖ ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ប្តូវបានធប្រើប្បាស់ 

ធោយសាជិកចស់ និងធកមងភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះ

ាមួយអងគការម.ព.ជ។ សាាប្តរនមន សសវ ័

យចាំណ្តស់(អាយ ៦៥ឆ្ន ាំឬចស់ាង) ធប្រើប្បាស់ធសវា

មនទីរពិធា្ន៍ានការធាា ក់ច ុះរនាិចពី ២៥% កន ង

ចាំធណ្តមអនកធប្រើប្បាស់ចាំនួន ៤,២៤៣ោក់ កន ងឆ្ន ាំ

២០១៤ មកប្តឹមភ្ត ២០% កន ងចាំធណ្តមអនកធប្រើប្បាស់

ចាំនួន ៤,១៣៥ោក់ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ានសាជិក

ចាំនួន ២៥% បានធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ ២ដង

កន ងមួយឆ្ន ាំ។ ររូភាពខ្លងធប្កាមពិតាានារៈ

សាំខ្លន់ភ្ដ អាចធអាយធយើងរង្កា ញពីអនកភ្ដ បាន

ធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ ធ្ៀរធៅអនកកន ងប្កុម

អាយ ររស់ពួកធគភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះកន ងប្រព័នធ

ទិននន័យវាយតរមា។ វ ិ្ ីធនុះអាចធអាយធយើងធ ើញថ្ 

ធតើប្កុមអាយ មួយណ្តានកាំធណើ នអនកភ្ដ ធប្រើប្បាស់

ធសវាធប្ចើនាងប្កុមធផ្សងៗធទៀត។ ធយើងអាចធ ើញថ្ 

ការធប្រើប្បាស់ធសវាសប្ារ់មន សសចាំណ្តស់អាយ 

ធប្ចើនាង ៦៥ឆ្ន ាំ ានចាំនួនតិចតួច។ 

There were 4,135 patients who used 

the laboratory at least once during 2015, 

compared to 4,232 in 2014. We have had to 

increase the number of laboratory technicians 

to 2 Full Timers and 1 Part Timer. As can be 

seen in the figure below, a substantial 

proportion of people from the age groups in 

which the prevalence of NCD was not 

measured during the 2010 national STEP 

survey make use of our laboratory services as 

members with chronic disease: these service 

were used by Elderly people and younger 

persons who are member of MoPoTsyo. The 

proportion of elderly people (65 years or older) 

using the laboratory services   slightly 

decreased  from 25% among 4,243 users in 

2014 to 20% among 4,135 users in 2015. 25% 

of members used the lab twice. The figure 

below is now more meaningful as we show 

those who have access compared to how 

many patients there are in their own age 

groups in the assessment data.This way we 

can keep an eye on which age group is 

crowding out another one. We can see that 

access for the elderly is an issue among those 

over 65 years, unsurprisingly
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ររូភាពទី 13៖ ឱកាសធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍តមប្កុមអាយ  Access to lab-services by different age groups 

 

ររូភាពទី 14៖ ឱកាសធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ សប្ារ់មន សសចស់ Access to the lab-services for elderly 

 
 
តរងទី  5៖ សមភាពតមធយនឌ័្រ កន ងការទទួ ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Equal access to the lab-services by gender 

in 2015 

តមធនទ ចាំនួន ភាគរយ 

រ រស 1312 32% 

ស្រសាី 2823 68% 

សរ រ )ឆ្ន ាំ2015) 4135 100% 

មួយវញិធទៀត ធរើធោងធៅតមសាាប្ត 

សាជិកាស្រសាីភាគធប្ចើនបានធប្រើប្បាស់ធសវារនអងគការ

ម.ព.ជ ធេើយចាំនួនសាជិកាស្រសាី ក៏បានធ្វើការធប្រើ

ប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ធប្ចើនាងរ រសភ្ដរ។ កន ងន័យ

ធោុះ ឱកាសធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍សប្ារ់

ស្រសាីនិងរ រស គឺមិនធសមើគន ធោុះធទ។  

Moreover, as proportionally more 

women use the services of MoPoTsyo, they 

also make more use of the lab.  In that sense, 

the access for women and men to the 

laboratory services was not equal. 

14 82
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ប្រព័នធទិននន័យ បានរង្កា ញធអាយធ ើញថ្ សាជិក
ភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះាមួយអងគការម.ព.ជ ានស្រសាី ២/
៣ និង រ រស ១/៣ រនចាំនូនសាជិកសរ រកន ងឆ្ន ាំ
២០១៤។ ធេើយចាំនួនធនុះក៏មិនានការភ្ប្រប្រួ ធប្ចើន
ធ ើយកន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ 

Data system showed that members registered 

in MoPoTsyo with women 2/3 and men 1/3 of 

the total in 2014. This still remains  mostly  

unchanged in 2015.

ររូភាពទី 15៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ និងរថាចាំោយ Lab-services usage and cost 

 
 

ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ និងរថា
ចាំណ្តយធៅភ្តរនាធកើនធ ើង )អប្ត ២៥% កន ងឆ្ន ាំ
២០១៥( កន ងចាំធណ្តមអនកជាំងឺភ្ដ បានធប្រើប្បាស់ធសវា
ធនុះធប្ចើនដងកន ងមួយឆ្ន ាំ។ និោន ការភ្ររធនុះ ធសនើធអាយ
ានប្រសិទធផ្ កន ងការផ្ា ់ធសវា។ ធយើងចង់ឲ្យ
សាជិកាន ក់ៗ ធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ធអាយ
បានមាងកន ងមួយឆ្ន ាំ ែណៈធព ភ្ដ សាជិកធផ្សង
ធទៀតភ្ដ ាន ទធភាព អាចធប្រើប្បាស់ធសវាធនុះ 
ធប្ចើនាងមាងកន ងមួយឆ្ន ាំ។ រញ្ហា  ាំបាកធោុះគឺថ្ អនក
ជាំងឺភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះាសាជិកកនាងមកាធប្ចើន 
ក៏ដូចាអនកច ុះធឈាម ុះកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ មិនបានធប្រើធសវា
មនទីរពិធា្ន៍ធោុះធទ។ ាក់ភ្សាង ចាំនួនអនកធប្រើប្បាស់ 
មិនានការធកើនធ ើងធ ើយកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ធទុះរីា 
រថាធសវាធនុះ ប្តូវបានផ្ា ់ធសទើរភ្តធសមើនឹងរថាធដើមក៏ធោ
យ។ រ៉ៃ ភ្នា វាហាក់បានផ្ា ់ប្រធោជន៍សប្ារ់អនកជាំងឺ
ប្កីប្ក ធដើមបីានឱកាសធប្រើប្បាស់ធសវាធនុះផ្ងភ្ដរ។ 
ធយើងបានគិតថ្ ា៉ៃស ីនធតសាមនទីរពិធា្ន៍ររស់
ធយើង ានតរមាធប្រើប្បាស់បានាង ៥ឆ្ន ាំ ធេើយធយើង
ទាា ក់រថាររស់វាកន ងអប្ត ២៥%កន ងមួយឆ្ន ាំ។ 

While the laboratory uses and cost 

have increased (25% in 2015) of members who 

use the laboratory more than once during the 

year. This trend suggests increasing efficiency 

of the service. While we allow “elites” to use the 

cost-effective service more than once per year, 

we want every patient to use it at least once per 

year.  The problem is that many did not use the 

service, as can be concluded from the numbers 

of patients registered as member in 2015. The 

number of patients who uses the laboratory 

service did not increase in 2015, Despite the 

fact that this service is provided almost at the 

cost price, it seems worthwhile to subsidize the 

service for the poorest patients, so they can 

access the service as well. We depreciate 

laboratory machine over 5 years with 25%.

43 1447 725
3381 3400 4243 4135

$320 

$8,019 
$4,874 

$17,622 

$23,056 

$35,231 

$49,137 

71 1782 1083
3916 3974 5362 5151

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Members Revenue Users
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តរងទី  6៖ រថាចាំោយររកិាា រមនទីរពិធា្ន៍ ធព ៥ឆ្ន ាំ Laboratory costs based on 5-year life of machines 
Fixed Cost of Laboratory 
Program 

Year 

Machines
HbA1C 
Siemens 

Purchase Price 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HumaLyzer 
Junior 

 $       2,854   $      571   $     571   $    571   $     571   $     571   $      -     $     -    

HumaLyzer 
3000 (A) 

 $       5,800     $   1,160   $   1,160   $   1,160   $   1,160   $   1,160   $            -    

CombiLyzer  $       1,500       $      300   $       300   $       300   $       300   $      300  

HumaScope  $          950       $      190   $       190   $       190   $       190   $      190  

HumaLyzer 
3000 (B) 

 $       5,800         $   1,160   $   1,160   $   1,160   $   1,160  

HumaLyte Plus3  $       4,200         $       840   $       840   $       840   $      840  

   Total  $        571   $   1,731   $   2,221   $   4,221   $   4,221   $   3,650   $   2,490  

                  

Expenditure of Laboratory 
Program 

              

Expenditure on Fixed Cost  $          571   $   1,731   $   2,221   $   4,221   $   4,221   $   3,650  $   2,490 

Expenditure on Variable Cost  $      4,139  $ 10,289   $   3,671   $ 18,100   $ 18,051   $ 34,055  $ 37,143 

Total  $      4,710   $ 12,020   $   5,892   $ 22,321   $ 22,272   $ 37,705  $ 39,633 

Cost per Lab Result               

Total Fixed Cost 09-15 $   19,105             

Total Variable Cost 09-15 $   125,448             

Total Fix and Variable Cost 
09-15 

 $  144,553              

Number of Lab Results 5151             

Cost Per Result  $      28.06              

Cost Per Member Uses Lab 
Service 

 $      9.19              

 
ធឈាម ុះធតសានីមួយៗ ប្តូវបានសរធសរទាំងា

ភាាភ្ែមរនិងភាាអង់ធគាស ក៏ដូចាតរមា្មមត និង
ការភ្ណោាំអាំពី ទធផ្  ធដើមបីសប្មួ ធអាយអនកជាំងឺ
កន ងការយ ់ដឹងធ ើភាព្ៃន់្ៃររនាា នភាពជាំងឺររស់
ពួកគត់។ 

ការរង្កា ញ ទធផ្ មនទីរពិធា្ន៍ ាន
ធគ រាំណងជួយអនកជាំងឺ បានយ ់អាំពី ទធផ្ តមរ
យៈមិតាអរ់រ ាំមិតា។ មូ ោា នទិននន័យរច្ របនន អាចឲ្យ
ធយើងអាចធបាុះព មា)Print) ទធផ្ កនាងមកររស់អនក
ជាំងឺកន ងប្កោសភ្តមួយ។ ដូធចនុះប្គរ់គន អាចធមើ 
ធ ើញភាា ម និងអាចធប្រៀរធ្ៀរពីនិោន ការរន ទធផ្ 
ភ្ដ ធាា រ់ានកនាងមក។ ទាំរង់ ទធផ្ ភ្ររធនុះ អាច
ជួយសនសាំធព ធវលាដ ់ធវជជរណឌិ តធព ពិធប្គុះជាំ
ងឺ។ សូមធមើ ឧទេរណ៍ខ្លងធប្កាមៈ 

The name of test is written both in 

Khmer and English, as well as the normal value 

and a basic indication of what the test 

measures to facilitate patient understanding of 

disease severity. 

The presentation of results is to help patients 

understand and peer educators explain the 

results to the patients. The database now 

allows to print multiple lab profiles over time of 

the same patient. This helps everyone to see 

in one glance what is happening with the trend 

of each indicator, see the example below. This 

lab profile saves the Doctor time during the 

medical consultation. 
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សេវាពសិង្រុះជងំ ឺ
CONSULTATION SESSION  

ការពិធប្គុះជាំងឺ ប្តូវបានធរៀរចាំធោយអងគការ 
ម.ព.ជ ធៅកភ្នាងាធារណៈចាំនួន១៥ កន ងស្រសុក
ប្រតិរតាិចាំនួន១៤ ភាគធប្ចើនធៅមនទីរធពទយមូ ោា នា
ធារណៈជនរទ (CPA1 or CPA2 and MPA ) កន ងរនទរ់
ធៅមនទីរធពទយភ្ដ ទ កទាំធនរ ឬទ កសប្ារ់ការណ្តត់
ជួររ ់ ១សបាា េ៍ ឬ២សបាា េ៍មាង។ ការណ្តត់ានរ
យៈធព កនាុះរថៃ ភ្ដ ធព ធោុះអនកជាំងឺចាំនួន៣០ ធៅ 
៥0ោក់ ទទួ ការពិធប្គុះជាំងឺ។ សប្ារ់ការពិធប្គុះ
ជាំងឺចាំនួន១៦៩៥០ដង កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អងគការម.ព.ជ 
បានជួ ធវជជរណឌិ តភ្ដ ានជាំោញ។ ធវជជរណឌិ ត
ាន ក់កន ងចាំធោមពួកធគជួរមាង ឬពីរធៅរីមាងកន ង១សបាា
េ៍សប្ារ់ការពិធប្គុះជាំងឺរយៈធព ១ប្ពឹកជូន
សាជិករណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា។  

Medical consultations are organised by 

MoPoTsyo in 15 public facilities in 14 

Operational Districts, mostly at rural referral 

hospitals (CPA1 or CPA2) in a room at the 

hospital that is made available or kept available 

for these weekly or 2-weekly sessions. A 

session lasts half a day during which some 30 

to 50 patients receive medical consultation.For 

16,950  medical consultations in 2015, 

MoPoTsyo hired experienced Medical Doctors. 

Every one of them (doctors) consults once or a 

couple of times per week, for a morning

ភ្ផ្នកពប្ងឹងសមតាភាពររស់អងគការម.ព.ជ 
ធរៀរចាំការណ្តត់ជួរសប្ារ់ការពិធប្គុះជាំងឺទាំងធនុះ 
អាស្រស័យធៅធ ើព័ត៌ានទទួ បាន តមរយៈរណ្តា ញ
មិតាអរ់រ ាំមិតាពីទាំេាំភ្ដ ប្តូវការ កន ងន័យធផ្សងធទៀតគឺ
ររាិណតប្មូវការ។ ធវជជរណឌិ តជាំោញភ្ដ ារ់កិច្
សនា នឹងធ្វើដាំធណើ ធៅមនទីរធពទយាធារណៈ  ធដើមបី
ធ វ្ើការពិធប្គុះភ្ដ ប្តូវបានដាំធណើ រការ និងធរៀរចាំ
ធោយប្កុមមិតាអរ់រ ាំមិតា។ មិតាអរ់រ ាំមិតា ធ វ្ើកិច្ការង្ករ
ដូចាប្គរ់ប្គងប្កុមមន សស ច ុះធឈាម ុះ ធរៀរចាំរដាបា  
។ ។ ាកិច្ការភ្ដ កន ងប្រធទសដរទ ប្តូវធ វ្ើធោយ
គិលានន របោា ក និងរ គគ ិកជាំោញររស់មនទីរធពទយ។ 
ធព ែាុះ ការណ្តត់ជួរធៅធព ប្ពឹក ធព ែាុះធៅ
ធព រធសៀ  មិនភ្ដ ធពញមួយរថៃធោុះធទ។ ភាគែាុះ
រនធវជជរណឌិ តទាំងធនុះ ាមន្រនាីរជការ និងអនកធផ្សង
ធទៀតមិនភ្មនាមន្រនាីរជការធទ។ មន្រនាីរជការធ វ្ើការ
ណ្តត់ជួរររស់ពួកធគធៅច ងសបាា េ៍។ គឺានអតា
ប្រធោជន៍ធផ្សងៗគន  កន ងការអន ញ្ហញ តិឲ្យមិតាអរ់រ ាំមិតា 
ចូ រមួការប្គរ់ប្គងធ ើការផ្ា ់ធសវាធៅឲ្យសាជិក
រមួាន រ៉ៃ ភ្នាមិនកាំណត់ ចាំធោុះ៖ 

MoPoTsyo’s capacity building department 

plans these sessions, based on information it 

receives through its PEN about the size of 

need, in other words “the volume of the 

demand”. The contracted doctors then travel to 

the public facility to hold a consultation session 

which is “run” and organised by a team of PE’s. 

The PE’s perform tasks such as crowd control, 

registration, preparing, administration etc., 

tasks that in other countries is done by nurses 

and other professional hospital staff. 

Sometimes the session is in the morning, 

sometimes in the afternoon, but never the 

whole day. Some of these doctors are 

government staffs and others are not 

government staff. Government staffs hold their 

sessions on the weekends. There are different 

advantages in letting the PE’s join in the 

management of the service delivery to the 

members including but not limited to:
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1. រនាយរថាចាំោយសរ រ ពីធប្ោុះធព ធវលា
ររស់គិលានន របោា ក គឺរថាាងធព ធវលា
ររស់មិតាអរ់រ ាំមិតា។ 

2. អនកជាំងឺធជឿទ កចិតា និងសនិតាន  ាមួយមិតា
អរ់រ ាំមិតា ពីធប្ោុះពួកគត់ាគ  ់ពួកធគចាស់ 
និងរស់ធៅកន ងសេគមន៍ភ្តមួយ។ 

3. មិតាអរ់រ ាំមិតាអាចាគ  ់ពីការពាបា  រកឺារ
ភ្ណោាំររស់ប្គូធពទយ ាធរឿយៗ វាាន
ប្រធោជន៍ ប្រសិនធរើមិតាអរ់រ ាំមិតានិោយមាង
ធេើយមាងធទៀតនូវដាំរូោម នររស់ប្គូធពទយ 
ធព ប្ត រ់ធៅសេគមន៍វញិ។  

1. Lower overall cost because nurse time 

is much more expensive than PE time 

2. Patients trust and feel closed to the 

PE’s because they know them 

personally and live same community  

3. PE’s can hear the doctor’s treatment or 

advice. Often it is helpful if PE’s repeat 

and repeat again the advice of the 

doctor, later back in the community,

ធោយារាញឹកញរ់ អនកជាំងឺមិនសូវចងចាំ
នូវអវីភ្ដ ប្គូធពទយបានប្បារ់ពួកធគ កា ណ្តពួកធគ
ធៅធប្ៅ ឬប្ត រ់ធៅផ្ទុះវញិ ដូធចនុះតួោទីមិតាអរ់រ ាំមិតា
ធៅតមសេគមន៍ បានរមួចាំភ្ណកាធប្ចើនសាំររ់អនក
ជាំងឺ ដូចា ៖  

1. ឥទធិព  ការជាំរ ញធ ើកទឹកចិតា និង ភាព
ា្ស់ការរនធសវាធោយមិតាអរ់រ ាំមិតា 

2. មិតាអរ់រ ាំមិតាផ្ា ់ការការោរធ ើការបាត់រង់
ភាពស ីចង្កវ ក់គន  រវាងការធចញធវជជរញ្ហជ
ធោយប្គូធពទយ និងការភ្ចកចយថ្ន ាំតមរយៈ
មូ និ្ិទ នរងវិ  ធ វ្ើធោយប្រុងប្រយ័តន និង
ការប្តួតពិនិតយធ ើធសវា។ 

3. មិតាអរ់រ ាំមិតាានធព ធវលា/ធា៉ៃងង្កយស្រស ួ
សប្ារ់ការពិធប្គុះគន (ច ងសបាា េ៍)ធប្ៅធា៉ៃង
ធ វ្ើការ 

4. ការផ្ា ់ធសវាគឺាន កាណៈាមញញធប្ចើន 

និងភាពសរាយធប្ចើនសប្ារ់ប្គរ់ៗគន  

5. ានមិតាអរ់រ ាំមិតាាន ក់រធងាើតឲ្យាន

ររោិកាសការង្ករសមតមរាំណងសប្ារ់

ធវជជរណឌិ ត 

 

 

 

 Because very often patients do not 

remember what the doctor told them once they 

are outside or back home again, so through 

their roles in community the peer educator help 

patients a lot: 

1. Prestige, motivation, and ownership of 

the service by the PE’s 

2. PE’s provide a safeguard against loss 

of coherence between prescription by 

doctors and dispensing of medication 

through the RDF, by being vigilant and 

monitoring services. 

3. PE’s offer convenient hours/time for 

consultation (weekends) outside 

working hours. 

4. Service provision is more casual and 

more fun for everyone. 

5. Having a PE creates a more 

satisfactory work environment for the 

Doct
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 កនងឆ្ន ាំ២០១៥ ចាំនួនរនការពិធប្គុះបានធកើន

ធ ើងប្រាណ ៦% ឬធកើនពី១៥៩៥០ដង(២០១៤) ធៅ

ការពិធប្គុះចាំនួន១៦៩៥០ដង(២០១៥)។ ចាំនួនធសវា

រនការពិធប្គុះជាំងឺធ វ្ើធោយធវជជរណឌិ ត បានធកើនធ ើង

ប្តឹមភ្ត ១១%រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ ពីចាំនួន៣៨៧ធព  ធៅ ៤២៨

ធព ។ ដូធចនុះ ចាំនួនអនកជាំងឺកន ងមួយធព ថយច ុះពី ៤១

ោក់ កន ងឆ្ន ាំ២០១៤ មក ៤០ោក់កន ងមួយធព កន ងឆ្ន ាំ

២០១៥ ធនុះានន័យថ្ ការចាំោយធព ធវលាែាីរវាង

ប្គូធពទយ និងអនកជាំងឺ។ ពួកធយើងប្តូវភ្តវភិាគាធរៀង

រ ់ឆ្ន ាំ ប្រសិនធរើមូ ធេត ធនុះ កាំព ងរធងាើតារញ្ហា  

ឬប្គន់ភ្តរង្កា ញពីការធកើនធ ើងនូវប្រសិទធភាព៖ ា

ឧទេរណ៍ ធ វ្ើឲ្យប្រធសើធ ើងនូវការធប្រើបានរន ទធ

ផ្ មនទីរពិធា្ន៍ ទមទរយៈធព តិចសប្ារ់ប្គូ

ធពទយកន ងការសធប្មចចិតា។ ាច ងធប្កាយ វាអាស្រស័យ

ថ្ធតើ ធវជជរណឌិ តមួយណ្តសធប្មចបាន ទធផ្  ែ

ាងធគ ប្រសិនពួកធយើងអាចោក់វាឲ្យធៅោច់ធោយ

ភ្ កពីកតា ធផ្សងៗ។ ពួកធយើងបានធ្វើការាមួយប្គូ

ធពទយ ៥ោក់ធផ្សងគន  ធដើមបីផ្ា ់ធសវាពិធប្គុះធប្ចើនាង 

១៦,០០០ដង ធៅកាន់សាជិកររស់ពួកធយើង។ កន ងចាំ

ធោមពួកធគ ៣ោក់ ាប្គូធពទយឯកជន ២ោក់ធទៀត ា

មន្រនាីរជការ(ភ្ដ អន វតាធសវាពិធប្គុះកាំ  ងធព ច ង

សបាា េ៍ធៅធព ភ្ដ ពួកធគមិនារ់ភារកិច្ធៅមនទីរ

ធពទយរដា( ។ អងគការម.ព.ជ ជួ ពួកគត់ា កាណៈ

ឯកជន ធេើយផ្ា ់ថវកិាឲ្យមន្រនាីរជការទាំងធនុះ 

សប្ារ់ការធ្វើដាំធណើ រររស់ពួកធគ និងសប្ារ់ការអន 

វតានូវធសវាទាំងធនុះឲ្យអងគការររស់ពួកធយើង និងសា

ជិក។ ានធវជជរណទិ ត៤ោក់ធទៀត ធៅមនទីរធពទយ

រភ្ងែក/មណឌ  ស ែភាពភ្ដ បានរណា ុះរណ្តា  ។ 

 

 

 During 2015, the number of 

consultations increased from 15,850 

consultations (2014) to16,950 consultations in 

total (in 2015), an increase by 6%.  The number 

of consultation sessions increased by  11% 

from 387 to 428.  Therefore, the number of 

patients per session decreased from 41 in 

2014 to 40 patients per session in 2015. This 

means  less  time spent between the doctor 

and the patient. We have to analyse every year 

if this issue is causing problems or simply 

represents a gain in efficiency - for example to 

better availability of laboratory results - 

requiring less time for the physician to come to 

a decision. Ultimately it depends on “which 

doctor achieves the best outcomes” if we can 

isolate this from other factors. We have been 

working with five different physicians to deliver 

more than 16,000 consultation services to our 

members. Among them, three are private 

doctors and two are government employees 

(who perform consultation services during the 

weekends when they are not on duty in 

national hospitals). MoPoTsyo hires them in 

their private capacity and pays these civil 

servants for their travel and for performing 

these services for our NGO and its members. 

There are also four doctors from referral 

hospital/health center who have been trained.
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តរងទី  7៖ ប្គធូពទយជាំោញផ្ា ់ធសវាពិធប្គុះជាំងឺដ ់សាជិកកន ង ឆ្ន ាំ២០១៥ Hired professional doctors provided medical 
consultations to member in 2015 

ប្គូធពទយ ចាំនួនពិធប្គុះជាំងឺ ភាគរយ 
ប្គូធពទយ១ Dr 1 2,704 16.0% 
ប្គូធពទយ២ Dr 2 1,499 8.8% 
ប្គូធពទយ៣ Dr 3 3,203 18.9% 
ប្គូធពទយ៤ Dr 4 3,921 23.1% 
ប្គូធពទយ៥ Dr 5 3,988 23.5% 
ប្គូធពទយ៦ )ធៅមនទីរធពទយរភ្ងែក/ម.ស( Dr 6 )RH/HC) 190 1.1% 
ប្គូធពទយ៧ )ធៅមនទីរធពទយរភ្ងែក/ម.ស( Dr 7 )RH/HC) 698 4.1% 
ប្គូធពទយ៨ )ធៅមនទីរធពទយរភ្ងែក/ម.ស( Dr 8 )RH/HC) 514 3.0% 
ប្គូធពទយ៩ )ធៅមនទីរធពទយរភ្ងែក/ម.ស( Dr 9 )RH/HC) 233 1.4% 
សរ រចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺ Total Consultation 16,950 100% 

 
 ានភ្តអនកជាំងឺភ្ដ ាសាជិកររស់អងគការ

ម.ព.ជ ធទើរអាចជួរប្គូធពទយបាន។ វា គឺាប្រព័នធ

ណ្តត់ជួរពិធប្គុះភ្ដ សប្មរសប្មួ តមរយៈរណ្តា

ញមិតាអរ់រ ាំមិតា។ កនាងមក អនកជាំងឺបានរង់រថាអនកធប្រើ

ប្បាស់ធៅឲ្យមនទីរធពទយ និងរង់សាំររ់ជួ ធវជជរណឌិ ត

ពិធប្គុះជមៃឺ មិនភ្មនរង់ធៅឲ្យអងគការម.ព.ជធទ។ 

ធគ រាំណងធយើង គឺធដើមបីរធប្ងៀនប្គូធពទយតមមនទីរ

ធពទយរដាធអាយធចុះពិធប្គុះជាំងឺ រ៉ៃ ភ្នាការចួ រមូររស់ប្គូ

ធពទយធៅតមមនទីរធពទយទាំងធោុះ មិនធទៀងទត់ធ ើ

យ។ 

 Only patients who are member of 

MoPoTsyo can see the doctor. It is an 

appointment-based system, facilitated through 

the Peer Educator Network. So far the patients 

pay a user fee to the hospital and to hire 

consulted doctor, not to MoPoTsyo. Our 

intention is to train the residing doctor of the 

public facility to do the medical consultation, 

however their attendance is irregular.

 ខ្លងធប្កាម ាការគណោរថាចាំោយកន ងឆ្ន ាំ

២០១៥។ ធព ោក់កណ្តា  ប្ពឹកចាំនួន៤២៨ដង មិន

រមួរញជួ  នូវធព ធ វ្ើដាំធណើ រររស់ប្គូធពទយធ វ្ើដាំធណើ រ

ធៅមកមនទីរធពទយធគ ធៅធ ើយ។ សប្ារ់ការបា៉ៃ ន់

ាម នធ ើ សមមូ រនធព ធពញធា៉ៃង(FTE-Full Time 

Equivalent) ររស់ប្គូធពទយប្តូវការ ធដើមបីធ្វើសកមមភាព

ទាំងធនុះ ធព ធវលាការធ្វើដាំធណើ រគួរភ្តររ់រញូ្ ។ វា

ប្រភ្េ ាអាចធប្ចើនាង១FTE ធព ណ្តត់ជួរគឺ 

០.៥FTE។ 

  

 

 Below is the cost calculation of 2015: 

the 428 half mornings does not include the 

“travel” time that is needed for the doctor to 

travel to and from the hospital. For estimating 

the Full Time Equivalent (FTE) of Doctors 

needed to do this activity, the traveling time 

should be added. We have not calculated the 

FTE for conducting all the consultations that 

include travel time. It may be more than 1 FTE. 

The session time is 0.5 FTE.
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 រ៉ៃ ភ្នាការចាំោយចាំធោុះសាំណងប្គូធពទយធ ើ
ការធ្វើដាំធណើ រ និងការចាំណ្តយធព ធវលាធ ើការធ្វើ
ដាំធណើ រ គឺបានប្តូវររ់រញូ្ ។ វា ាជធប្មើស ែកន ងការ
រង់ប្បាក់សប្ារ់ការធ្វើដាំធណើ រររស់ប្គូធពទយាន ក់ ា
ាងធចញសងសប្ារ់ការធ្វើដាំធណើ រររស់អនកជាំងឺ៤០
ោក់។ ប្រសិនាម្យម អនកជាំងឺ៤០ោក់នឹងធ្វើដាំធណើ រ
ធៅមនទីរធពទយ វានឹងរភ្នាមោ៉ៃងតិច ១លានធរៀ  
(USD ២៥០) ធ ើរថាធ វ្ើដាំធណើ រររស់ពួកធគ។ ដូចធនុះ 
ដាំធណ្តុះស្រាយ គឺានប្រសិទធភាព និងប្រភ្េ ា
អាចជួយរនាយការចាំោយធប្ៅធហាធ ៉ៃ សប្ារ់ប្រា
ជនភ្ដ ានចាំនួនធប្ចើន និងង្កយរងធប្គុះ។ 

 However, the cost of reimbursing the 

doctors for traveling and spending time 

traveling is included.  It is of course better 

chioce to pay the doctor for his travel than to 

reimburse 40 patients for their travel.  If on 

average 40 patients would have to travel to the 

provincial hospital, it would add at least 

1,000,000 riels (USD 250) to their travel cost. 

So this solution is more efficient and probably 

helps reduce Out of Pocket Health Expenditure 

for a large and vulnerable population.

 ប្រសិនធរើប្គូធពទយធៅតមមនទីរធពទយរភ្ងែក

អាចពិនិតយ និងពាបា អនកជាំងឺ ពួកធគអាចចរ់ធផ្ាើម

ាមួយករណីមិនសូវពិបាក។ ធៅធព ធោុះ ប្គូធពទយ

ជាំោញនឹងមិនចាំបាច់ប្តូវធ វ្ើដាំធណើ រញឹកញរ់ធៅកាន់

មនទីរធពទយរភ្ងែកធទៀតធ ើយ ធប្ោុះប្គូធពទយតមមូ 

ោា ន អាចធរៀរចាំភ្តករណីានវបិាក ឬ ៃ្ន់ ៃ្រ  ភ្ដ ប្តូវ

ការប្គូធពទយជាំោញ ធៅធព ពិធសសណ្តមួយធៅតម

មនទីរធពទយមូ ោា នទាំងធោុះ។ 

 If the doctors in the local hospitals 

become comfortable examining and treating 

patients, they can begin to take over the less 

complicated cases. When that happens, the 

specialised doctors will not have to travel so 

frequently anymore to the local hospitals 

because the local doctors can group the 

complicated cases on special days for when 

the specialized doctor travels to the local 

hospital.

តរងទី  8៖ ការង្ករពិធប្គុះជាំងឺ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Medical consultations statement in 2015 

ឆ្ន ាំ២០១៥  
Year 2015 

សរ រ 
 Total 

ម.ប្រចាំឆ្ន ាំ/ទីតាំង 
Annual Average 

per Location 

ម.ប្រចាំភ្ែ/១៥ទីតាំង 
Monthly Average of 

15 Locations 
1- ចាំនួនអនកជមៃឺភ្ដ បានពិធប្គុះជមៃឺ Nr of 
patients who received consultation 

16,950 1,130 94 

2- រថា cost (Nr3+Nr4+Nr5+Nr6+Nr7) $78,043.10  $2,954.65  $246.22  
3- រថាការធ្វើដាំធណើ រ Cost of Transportation $22,919.80  $1,527.99  $127.33  
4- រថាធសវាររស់ប្គូធពទយ Cost of doctor fee $21,400.00  $1,426.67  $118.89  
5- រថាធសវាេិរញញរបទន Cost of user fee $16,045.88  $1,069.73  $89.14  
6- រថាធសវាមិតាអរ់រ ាំមិតា Service of Peer $12,168.67  $811.24  $67.60  
7- រថាសាំភារៈ Medical materials $5,508.75  $367.25  $30.60  
8- ចាំនួនដងរនការពិធប្គុះជមៃឺ Nr of cons. session 428 29 2 
9- ចាំនួនអនកជមៃឺកន ងមួយដង Nr of patients per 
session 

40     

រថាពិធប្គុះជមៃឺាន ក់ Cost per consultation  $4.60      
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 កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ការពិធប្គុះបានធរៀរចាំកន ងមនទីរ
ធពទយចាំនួន១៥ រនស្រសុកប្រតិរតាិចាំនួន១៤ ធប្រៀរធ្ៀរ
ធៅនឹងឆ្ន ាំ២០១៤ ភ្ដ ការពិធប្គុះបានប្តូវធ វ្ើធ ើង
កន ងស្រសុកប្រតិរតាិចាំនួន១៣ និងមនទីរធពទយចាំនួន១៤។ 
ធោយារភ្តចាំង្កយធៅកាន់មនទីរធពទយរភ្ងែកែ សៗ
គន  ោាំធអាយការចាំណ្តយសប្ារ់ការពិធប្គុះជាំងឺ
នីមួយៗធ ើអនកជាំងឺនីមួយៗ គឺែ សគន ខ្លា ាំង អាស្រស័យ
ធ ើចាំណ្តយធ្វើដាំធណើ រររស់ប្គូធពទយ។ 

During 2015, consultations were done 

in 15 referral hospitals in 14 ODs, compared to 

2014, when consultations were done in 13 ODs 

and 14 referral hospitals. Because of the 

varying distances to hospitals, cost per 

consultation per patient varies strongly, 

depending on doctor travelling expense.

តរងទី  9៖ ការជួយសនសាំរថាចាំណ្តយធ្វើដាំធណើ រកន ងឆ្ន ាំ ២០១៥ ធៅធព ជួរធវជជរណឌិ តររស់ធគ Patients saved transportation 
cost 2015 when they saw their physician 
 

 
  

 រថាចាំណ្តយាម្យមរនការពិធប្គុះជាំងឺធ្ៀរ

នឹងអនកជាំងឺ អនកជាំងឺាន ក់ប្តូវចាំោយាម្យម USD

៤.៦០ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ រយៈធព ៥ឆ្ន ាំខ្លងម ែ 

ប្រសិនធរើប្គូធពទយររស់មនទីរធពទយរភ្ងែកកន ងស្រសុក

ប្រតិរតាិភ្ដ ានមិតាអរ់រ ាំមិតាកាំព ងធ្វើសកមមភាព នឹង

កាា យាប្គូធពទយភ្ដ បានរង្កា ត់រធប្ងៀនោ៉ៃងប្គរ់

ប្គន់ អាចពិនិតយ និងធចញធវជជរញ្ហជ ប្តឹមប្តូវសប្ារ់

អនកជាំងឺមួយភាគ ា្ំភ្ដ ានទឹកធោមភ្ផ្ែម និងធ ើស

សាា ្ឈាម ធោុះការចាំណ្តយនឹងប្តូវកាត់រនាយ។ 

ធទុះរីាោ៉ៃងណ្ត មិតាអរ់រ ាំមិតាអាចធៅភ្តរនាា

ជាំនួយការ កន ងការធរៀរចាំករណីតមប្កុម ដូចាប្កុម

អនកជាំងឺានផ្ វបិាក)complications(ឲ្យពួកធគ អាច

ជួរាមួយប្គូធពទយានជាំោញពីននាំធពញ ធ្វើដាំធណើ រមាង

ាា  ធៅកាន់មនទីរធពទយរភ្ងែកររស់ពួកធគ ាាងឲ្យ

ប្រាជនភ្ដ ង្កយរងធប្គុះទាំងធនុះធ វ្ើដាំធណើ រធៅគាីនិ

ក។ 

  

 The average cost in 2015 per patient 

per medical consultation is USD 4.60. In the 

coming 5 years, even if local doctors working 

at the referral hospitals in OD’s where the PE 

networks are active, become sufficiently 

trained to examine and prescribe appropriate 

treatment for the majority of patients with 

Diabetes and High Blood Pressure then 

expense per patient will be lower. Then the PE 

networks can remain “instrumental” in 

organizing such complicated cases into 

groups, for which it is worthwhile to make the 

specialist travel, rather than making these 

vulnerable people travel individually to an 

urban clinic.

Phnom Penh BMC Kampot Kg Cham Svay Rieng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Year 2015 Pochentong Ang Roka Don Keo Bati Prey Kabass Kirivong Thmar Pouk Kong Pisey Kg. Speu Baray-Santuk Stong Angkor Chey Chamkar Leu Romeas Hek
1. Nr of patietns who consulted 3,539 289 368 127 137 928 422 1,263 2,560 2,735 1,066 865 2,265 386
2. Cost [(Nr3+Nr4+Nr5+Nr6+Nr7)*Nr8] $11,314.31 $1,792.99 $1,870.96 $1,261.88 $1,440.17 $4,426.33 $3,312.20 $5,734.83 $9,568.31 $11,292.69 $8,864.89 $5,482.98 $10,213.59 $1,466.98
3. Transportation and other per session $9.35 $51.50 $44.90 $34.10 $47.30 $57.50 $156.05 $39.50 $39.50 $71.90 $90.50 $54.50 $68.90 $66.50
4. Fee for Doctor per session $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
5. User fee per session $46.53 $22.80 $29.03 $10.02 $10.81 $36.60 $33.29 $33.21 $48.47 $53.94 $21.02 $22.75 $44.67 $60.90
6. Service of Peer per session $35.29 $17.29 $22.02 $7.60 $8.20 $27.76 $25.25 $25.19 $36.76 $40.91 $15.94 $17.25 $33.88 $46.19
7. Medical material per session $15.97 $7.83 $9.97 $3.44 $3.71 $12.57 $11.43 $11.40 $16.64 $18.52 $7.22 $7.81 $15.34 $20.91
8. Nr of consultatioin session 72 12 12 12 12 24 12 36 50 48 48 36 48 6
Cost per consultation (Nr2/Nr1) $3.20 $6.20 $5.08 $9.94 $10.51 $4.77 $7.85 $4.54 $3.74 $4.13 $8.32 $6.34 $4.51 $3.80

Takeo Province Kg Speu Kg Thom
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ររូភាពទី 16៖ ចាំនួនការពិធប្គុះជាំងឺតមប្កុមអាយ  ដ ់ឆ្ន ាំ២០១៥ Medical consultations by of 2015 

 

ររូភាពទី 17៖ ការការធប្រើប្បាស់រនការពិធប្គុះធ្ៀរធៅនឹងចាំនួនសាជិកតមប្កមុអាយ  Use of medical consultation by age 
group among PE members 

 

តមរបាយការណ៍ធប្រើប្បាស់ធសវាររស់អនក

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមភ្ដ មិនានទឹកធោមភ្ផ្ែម គឺ

បានរង្កា ញចាស់ធសទើភ្តប្គរ់តាំរន់ អាំពីចាំនួនអនកមក

ទទួ យកធសវា ធៅានកប្មិតទរធៅធ ើយ។ 

តរងខ្លងធប្កាម គឺចង់រង្កា ញថ្ ធទុះរីាានការរកី

ចធប្មើនែាុះៗកនាងមក រ៉ៃ ភ្នាធយើងប្តូវរនាយកចិតាទ ក 

ជាំរ ញធអាយអនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមមកទទួ យក

ធសវាធអាយបានកាន់ភ្តធប្ចើនភ្ថមធទៀត។ 

 

 

 

  

Throughout the report the underutilization of 

services by non-diabetic hypertension patients 

is evident in almost all the areas, number of 

patient who recieved service is still low. The 

table below is meant to show that although 

there is some progress over the years, but we 

must continue encouraging more non-diabetic 

hypertension patients to recieve medical 

consultation service.

58 233 
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0.5%0.3% 1.4%

8.4%
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សាជិក Members ការពិធប្គុះជមៃឺ Consulting the Doctor
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តរងទី  10៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ តមប្រធនទជាំងឺ តមឆ្ន ាំនីមួយៗ Yearly usage of medical consultation by type of 
diseases 

ការពិធប្គុះជមៃឺធោយរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាធៅកភ្នាងផ្ា ់ធសវាាធារណៈ 
Medical consultations facilitated by the Peer educator networks in the public services 

ឆ្ន ាំ 
Year 

អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 
គម នធ ើសសាំោ្ឈាម 

Diabetes no HBP 

អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និង
ធ ើសសាំោ្ឈាម 
Diabetes & HBP 

អនកជមៃឺធ ើសសាំោ្ឈាម 
គម នអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

HBP no Diabetes 

សរ រ 
Total 

2007 42  92  0  134  
2008 180  511  8  699  
2009 370  800  15  1,185  
2010 664  1,093  295  2,052  
2011 1,709  3,045  1,355  6,109  
2012 3,030  5,080  2,330  10,440  
2013 4,006  5,265  2,466  11,737  
2014 5,955  6,834  3,161  15,950  
2015 7,009  6,784  3,157  16,950  
សរ រ 22,965  29,504  12,787  65,256  

     

កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមភាគធប្ចើន

ភ្ដ បានធៅជូរប្គូធពទយ គឺមិនភ្មនាការធៅជួរ

ធ ើកទី១ធទ គឺពួកធគធៅជួរ តមការណ្តត់ររស់ប្គូ

ធពទយ។ មូ ោា នទិននន័យររស់អងគការម.ព.ជ បានកត់

ប្តធ ើងវញិតាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ រនារោទ រ់មក។ ា

ម្យមរនការមកទទួ ធសវាររស់អនកជាំងឺទឹកធោម

ភ្ផ្ែមទាំងធនុះគឺ៤.៥។ ែណៈធព ភ្ដ អនកជាំងឺភាគ

ធប្ចើនធាា រ់ានរទពិធា្ន៍ អនកជាំងឺថមី២៧៨០ោក់ 

បានមកាធ ើកដាំរូង ធេើយមកភ្តមាងរ៉ៃ ធណ្តណ ុះកន ងឆ្ន ាំ

២០១៥។ 

 

 

 

 

 

 

 For most of the Diabetes patients in 

2015 who went to see their Doctor it was not 

the first time, they went for their doctor 

appoinments . MoPoTsyo database records go 

back to 2007. The average of these individual 

DM patients was 4.5 so while most have 

experience, 2,780 came for the first time and 

came only once in 2015.
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ររូភាពទី 18៖ សាាប្តរនការពិធប្គុះជាំងឺររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Proportions of medical consultations by 
patients with diabetes in 2015 

 

 
 

តរងទី  11៖ អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនចាំនួនពិធប្គុះជាំងឺររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និង ភាគរយរនការទទួ យកធសវាពិធប្គុះ ឆ្ន ាំ២០១០ 
ដ ់ ២០១៥ Annual contact rate and percentage of patients with diabetes with prescriptions from 2010 to 2015 

ឆ្ន ាំ 
Year 

អនកជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមច ុះធឈាម ុះ 

DM Registered 

ចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺ 
Med Consult 

ចាំនួនអនកជមៃឺ 
Indiv DM Pat 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនអនកពិធប្គុះជ
មៃឺធ្ៀរនឹងអនកច ុះធឈាម ុះ 
Annual Contact Rate 

អនកជមៃឺគម នធវជជរញ្ហជ  
Has no prescription 

2010 2,965 1,757 1,161 0.59 60.8% 

2011 4,357 4,751 2,193 1.09 49.7% 

2012 6,732 8,085 3,440 1.20 48.9% 

2013 9,499 9,271 4,335 0.98 54.4% 

2014 12,604 12,789 5,243 1.01 58.4% 

2015 15,229 13,793 5,303 0.91 65.2% 

ចាំនួនរនអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមបានច ុះធឈាម ុះ
ាមួយរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា គឺធប្ចើនាង៥ដង ធរើ
ធប្រៀរធ្ៀររវាងឆ្ន ាំ២០១០ និង២០១៥ បានរង្កា ញការ
ធកើនធ ើងារនារោទ រ់។ សាាប្តរនអនកទឹកធោម
ភ្ផ្ែមភ្ដ គម នធវជជរញ្ហជ (ធោយារភ្តមិនទទួ បាន
ការពិនិតយធោយធវជជរណឌិ ត)បានធកើនធ ើងពី ៦០.៨% 
ធៅ៦៥.២% រវាងឆ្ន ាំ២០១០ និង ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 

 The number of diabetes patients who 

register has more than five times between 

2010 and 2015 showing a steady increase. The 

proportion of diabetes patients who are without 

a prescription (due to not being examined by a 

medical doctor)  increased from 60.8% to 

65.2% between 2010 and 2015.  

ចាំនួនរនអនកទឹកធោមភ្ផ្ែម ភ្ដ កាំព ងភ្តធប្រើប្បាស់ធស
វាពិធប្គុះជាំងឺតមឆ្ន ាំនីមួយៗ បានធកើនធ ើងាធរៀង
រ ់ឆ្ន ាំ ពីអនកជាំងឺ១១៦១ោក់ កន ងឆ្ន ាំ២០១០ ដ ់អនក
ជាំងឺ៥៣០៣ោក់ កន ងឆ្ន ាំ២0១៥។ ចាំនួនអនកជាំងឺទាំងធនុះ 
កាំព ងធប្រើប្បាស់ធសវាធវជជាស្រសា គឺបានធកើនធ ើងផ្ង 

The number of individual diabetes 

patients who are using the medical 

consultation service during the given year has 

multiplied from 1161 individuals in 2010 to 

5,303 individuals in 2015. The frequency with 

which these individuals are using 
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ចាំនួនដងភ្ដ អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមានធវជជរញ្ហជ ពីប្គូធពទយ ចរ់តាំងពីច ុះធឈាម ុះ រេូតមកដ ់ច ង
ឆ្ន ាំ២០១៥

Nr of times that Diabetes patietns have received a prescription from the Medical Doctor since 
they registered until end of 2015
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កាំព ងធប្រើប្បាស់ធសវាធវជជាស្រសា គឺបានធកើនធ ើងផ្ង
ភ្ដរពី (១,៧៥៧ដង/១,១៦១ោក់ កន ងឆ្ន ាំ២០១០ ធៅ
៤,៧៥១ដង/២,១៩៣ោក់ កន ងឆ្ន ាំ២០១១, ដ ់៨,០៨៥
ដង/៣,៤៤០ោក់កន ងឆ្ន ាំ២០១២, ដ ់៩,២៧១ដង/
៤,៣៣៥ោក់ កន ងឆ្ន ាំ២០១៣, ដ ់១២,៧៨៩ដង/
៥,២៤៣ោក់ កន ងឆ្ន ាំ២០១៤ , ដ ់១៣,៧៩៣ដង/
៥,៣០៣ោក់ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥) រ៉ៃ ភ្នាតួធ ែទាំងធនុះ គឺ
មិនសូវាសាំខ្លន់ដូច អប្តទក់ទងប្រចាំឆ្ន ាំភ្ដ ធប្រើ
ាភាគភ្រងនូវអនកជាំងឺទាំងអស់ភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះ។ 

the medical services is also increasing from 

(1757/1161 in 2010, to 4751/2193 in 2011 to 

8,085/3,440 in 2012 to 9,271/4,335 in 2013 to 

12,789/5,243 in 2014 to 13,793/5,303 in 2015)  

but that figure is not so relevant as the annual 

contact rate which takes as denominator all the 

patients who have registered:

សរ រចាំនួនដងពិធប្គុះជមៃឺ Total Medical Consultations 

ចាំនួនអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមច ុះធឈាម ុះ Nr of DM Patients registered 

និោន ការរង្កា ញថ្ ការធជឿទ កចិតាធ ើធសវា
ធវជជាស្រសា គឺានការរកីចាំធរ ើនារធណាើ រៗ ធេើយនឹង
អនកទឹកធោមភ្ផ្ែមាធប្ចើនបានធប្តៀមែាួនធដើមបីជួរ
ាមួយធវជជរណឌិ ត។ 

a) កន ងចាំធោមអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ភាគ
ធប្ចើន ឥ ូវានធវជ្រញ្ហជ  

b) អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមទាំងធោុះភ្ដ ាន
ធវជជរញ្ហជ ធៅជួរប្គូធពទយបានញឹកញរ់ 

ភាគភ្រងភ្ដ សាំខ្លន់រាំផ្ ត គឺាចាំនួន
អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមភ្ដ រស់ធៅកន ងតាំរន់ 
ធទុះរីាពួកធគបានច ុះធឈាម ុះ រក៏ឺមិនបាន។ ដូច
ធនុះ ាមូ ោា នពួកធយើងគួភ្តធប្រើប្បាស់ធប្រវា៉ៃ
 ង់បា៉ៃ ន់ាម នអនកទឹកធោមភ្ផ្ែមាភាគភ្រង។ 
ភ្ររធនុះអាចធៅរចួាមួយការសទង់មតិមាងធេើយ
មាងធទៀតោ៉ៃងធទៀងទត់ ដូចាការសទង់មតិ
ររស់STEP SURVEY។ 

 

 

 

 The trend shows that overall the trust in 

the medical services is gradually improving and 

that more diabetics are ready to meet the 

doctor: 

a)   Among diabetics a larger proportion 

now has a prescription 

b) Those diabetics who have a 

prescription go more often to the doctor 

The most relevant denominator would be the 

number of diabetes patients who live in the 

area, whether they have been registered or 

not. So ultimately we should use the estimated 

prevalence of diabetes as the denominator. 

This becomes possible with regularly repeated 

surveys such as the STEP Survey.
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តរងរង្កា ញការធប្រៀរធ្ៀររនជាំងឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែម និងធ ើសសាា ្ឈាម និោន ការកន ងររូភាពគឺ
កាំព ងប្តូវបានជាំរ ញ ែណៈភ្ដ ចាំនួនសរ ររនអនកជាំងឺ
បានច ុះធឈាម ុះមិនតា ស់រាូរធប្ចើន អនកទឹកធោមភ្ផ្ែមធ្វើ
ការធប្រើប្បាស់ធសវាបាន ែប្រធសើរធប្ចើន។ សាាប្ត
រនអនកទឹកធោមភ្ផ្ែមកន ងចាំធោមអនកភ្ដ បានពិធប្គុះ
ាមួយប្គូធពទយ គឺានចាំនួនធប្ចើនាងការពិធប្គុះរន
អនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមភ្ដ មិនានទឹកធោម
ភ្ផ្ែម (ចាំនួនធវជជរញ្ហជ គឺការជាំនួស “សប្ារ់ការធ្វើ
ពិធប្គុះាមួយធវជជរណឌិ ត” ដូធចនុះ “មិនានធវជជរញ្ហជ ” 
ានន័យថ្អនកជាំងឺមិនទន់បានពិធប្គុះាមួយធវជជ
រណឌិ ត)។ 

The tables below show the comparison 

of DM and HBP. The trend in the figures is 

encouraging.  While the totals of patients 

registered do not differ enormously, the 

Diabetics make much better use of the 

services.  The proportion of diabetics among 

those who consult the Doctor is much larger 

than the consultations of HBP patients without 

diabetes. (NB Prescription is a proxy for 

“having consulted a Medical Doctor” so “has no 

prescription” means that the patient has not yet 

consulted a Medical Doctor.

តរងទី  12៖ អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនចាំនួនពិធប្គុះជាំងឺររស់អនកជាំងឺទឹកធ ើសសាំោ្ឈាម និង ភាគរយរនការទទួ យកធសវាពិធប្គុះ 
ឆ្ន ាំ២០១០ ដ ់ ២០១៥ Annual contact rate and percentage of patients with hypertension with prescriptions from 2010 to 
2015 

ឆ្ន ាំ 
Year 

អនកជមៃឺធ ើសសាំ
ោ្ឈាមច ុះ

ធឈាម ុះ 
HBP Regist 

ចាំនួនដង
ពិធប្គុះជមៃឺ 

Med Consult 

ចាំនួនអនកជមៃឺធ ើស
សាំោ្ឈាម 
Indiv HBP Pat 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនចាំនួន
ពិធប្គុះជមៃឺធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺ

ច ុះធឈាម ុះ 
Annual Contact Rate 

អនកជមៃឺគម ន
ធវជជរញ្ហជ  
Has no 

prescription 
2010 2,514 295 263 0.12 89.5% 

2011 3,997 1,358 907 0.34 77.3% 

2012 5,809 2,323 1,343 0.40 76.9% 

2013 7,604 2,467 1,482 0.32 80.5% 

2014 9,071 3,161 1,701 0.35 81.2% 

2015 10,170 3,157 1,507 0.31 85.2% 

រធរៀរគណោដូចគន រនធេត ផ្ សប្ារ់ជាំងឺ

ទឹកធោមភ្ផ្ែមខ្លងធ ើ ប្តូវបានធ វ្ើសប្ារ់ជាំងឺធ ើស

សាា ្ឈាមផ្ងភ្ដរ។ ភ្ររធនុះរង្កា ញថ្ សប្ារ់ជាំងឺ

ធ ើសសាា ្ឈាម ររូភាពគឺអន់ាងជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែ

ម។ ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម ធៅភ្តរនារធងាើតា

ឧរសគគ ា្ំមួយ។ គម នមធ្ាបាយណ្តភ្ដ មិតាអរ់រ ាំ

មិតាររស់ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម អាចប្រឈមម ែាមួយរន

រញ្ហា ជាំងឺធ ើសសាា ្ររស់អងគការទាំងអស់ធោយ

ែាួនពួកធគបានធទ។ 

 

 

A similar line of reasoning as for DM above 

and analysis is made for HBP. This shows that for 

HBP the picture is worse than for DM. HBP 

continues to pose an enormous challenge. There is 

no way PE’s for diabetes can deal with the 

organization caseload of HBP all by themselves.
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ការគាំប្ទាធប្ចើន គឺប្តូវការពីធសវាាធារ
ណៈ ាពិធសសមណឌ  ស ែភាព។ ធនុះទមទរការ
សប្មរសប្ម ួធគ នធោបាយាធារណៈ ធោយ
មណឌ  ស ែភាពប្តូវបានចូ រមួោ៉ៃងសកមមកន ងការផ្ា
 ់ការគាំប្ទសប្ារ់ការភ្ថទាំជាំងឺរ ាំររ ៉ៃសប្ារ់អនកជាំងឺ
ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម។ និោន ការរនតួរធ ែ គឺ
ដភ្ដ ដូចនឹងជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម៖ ភាពវជិជាន រ៉ៃ ភ្នាជាំងឺ
ធ ើសសាា ្ធៅភ្តការធពញចិតាតិចាងចាំធោុះរញ្ហា
ទាំងមូ ។ 

More support is needed from the public 

services, in particular the health centers. This 

requires an adaption of public policy with health 

centers being actively involved in providing 

support for chronic care for HBP patients. The 

trends in the HBP figures are the same as in 

DM: positive. But HBP remains less than 

satisfactory overall.

តរងទី  13៖ ភាគរយរនការធប្រើប្បាស់ធសវាពិធប្គុះជាំងឺសប្ារ់សាជិកវយ័ចស់ឆ្ន ាំ២០១០ ដ ់ ២០១៥ Access to medical 
consultation by elderly chronic patient members(DM+HBP) from 2010 to 2015 

ឆ្ន ាំ  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ចាំនួនដងការពិធប្គុះជមៃឺ 

2,000 5,918 10,303 11,738 15,950 16,950 
Consulting patients 

>60ឆ្ន ាំ/years old 719 2,088 3,694 4,365 6,214 6,890 

>65ឆ្ន ាំ/ years old 420 1,227 2,068 2,331 3,429 3,688 
       

ឆ្ន ាំ  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ចាំនួនដងការពិធប្គុះជមៃឺ 

2,000 5,918 10,303 11,738 15,950 16,950 
Consulting patients 

>60ឆ្ន ាំ/years old 36% 35% 36% 37% 39% 41% 

>65ឆ្ន ាំ/ years old 21% 21% 20% 20% 22% 22% 

ធយើងកាំព ងធោយស្រាយ រញ្ហា ធប្រើប្បាស់រន

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍សប្ារ់វយ័ចាំណ្តស់ានកប្មិត

ទរ ភាគរយរនមន សសវយ័ចាំណ្តស់ មិនសូវានការ

រកីចធប្មើនធទ។ ារមួ ពួកធយើងកាំព ងធ វ្ើធអាយធកើន

ចាំនួនអនកជាំងឺធប្រើប្បាស់ធសវា រ៉ៃ ភ្នាពួកធយើងធៅភ្តមិន

អាចពប្ងឹងការធប្រើប្បាស់ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ សប្ារ់វយ័

ចាំណ្តស់ធៅធ ើយ។ ឱកាសធប្រើប្បាស់ថ្ន ាំររស់ប្រា

ជនចាំណ្តស់ គឺតមរយៈការពិធប្គុះជាំងឺ។ ប្បាក់ឧរតាមភ 

មិនភ្មនារញ្ហា ភ្តមា៉ៃងធោុះធទ អាចានមូ ធេត 

ធផ្សងៗធទៀត ដូចា ការ ាំបាកកន ងការធ វ្ើដាំធណើ រ ភាព

ជរ អនកជូន ។ ។ គឺស ទធភ្តា ឧរសគគរាំងសទុះ  

We are solving the access problem to 

the laboratory services for elderly , percentage 

is little or no improvement over the years in 

access for the elderly. We are increasing our 

numbers of patients in general, but we are not 

improving access for the elderly to medical 

consultation. Old people’s access to the 

medicines is via medical consultation. Funding 

is not the only problem, there can be other 

factors such as travelling difficulty, elderly, care 

taker, post as challenges in recieveing  
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ដ ់ឱកាសទទួ ធសវាសប្ារ់វយ័ចាំណ្តស់។ ធេើយ
រនទ កធនុះ មិនអាចទាា ក់ធ ើាម អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម
ភ្ដ កាំព ងង្កយរងធប្គុះធោុះធេើយធទ គឺវាទមទរ
ធអាយានអនារគមន៍ាក់លាក់។ 

services for elderly. And the burden cannot be 

put on the shoulders of diabetes patients who 

are already vulnerable, it is required 

intervention.

ាមួយធវជជរញ្ហជ ពួកធយើង ានន័យថ្ ធវជជ

រណឌិ តធ្វើការពិធប្គុះអនកជាំងឺ បានសរធសរកន ង

ធសៀវធៅតមោនស ែភាពររស់អនកជាំងឺតទ  ់ែាួនាន

ក់ៗធចញធោយអងគការម.ព.ជ។  ធវជជរញ្ហជ បានរង្កា ញ 

ថ្ធតើថ្ន ាំមួយណ្តគួរភ្តប្តូវធ រធរៀងរ ់រថៃ និងចាំនួន

ប្គរ់ថ្ន ាំ។ ឧទេរណ៍ទិញថ្ន ាំរយៈធព ៣០រថៃ ាអតិ

ររាិគឺអាចទិញបានសប្ារ់ចាំនួន ៣ភ្ែ។ ធៅធព ថ្ន ាំ

អស់ អនកជាំងឺអាចប្ត រ់ធៅឱសថាា នវញិធោយកាន់

ធវជជរញ្ហជ ដភ្ដ  ធដើមបីរង់ប្បាក់សប្ារ់យកថ្ន ាំធប្រើរ

នា។ មិតាអរ់រ ាំមិតាប្តូវភ្តតមោនធ ើអនកជាំងឺ ធមើ ថ្ធតើ

ថ្ន ាំភ្ដ អនកជាំងឺកាំព ងធប្រើធៅានប្រសិទធភាពប្តឹមប្តូវ 

ឬអត់។ ប្រសិនធរើមិតាអរ់រ ាំមិតាធ ើញថ្ ដ ់ធព 

ធវលាសប្ារ់អនកជាំងឺធៅតា ស់រាូរធវជជរញ្ហជ  ពួកធគប្តូវ

ជាំរ ញអនកជាំងឺឲ្យធៅធ្វើការពិធប្គុះជាំងឺធ ើងវញិ ធោុះប្គូ

ធពទយផ្ា ់ធវជជរញ្ហជ ទី២ ឬថមី ធអាយធៅអនកជាំងឺធោុះ។ 

ាម្យម អនកជាំងឺ ធៅជួរប្គូធពទយមាង ឬពីរមាងកន ង១

ឆ្ន ាំ។ 

With prescription we mean that the 

Medical Doctor, consulted by the patient, writes 

in the MoPoTsyo self-management book of the 

patient, which medicines must be taken every 

day and the quantity, and signed by this Doctor 

and dated. With this prescription, the patient 

can go to one of the pharmacies contracted by 

MoPoTsyo and buy for example 30 days of 

medication, with a maximum of 3 months. 

When the medication is finished, the patient 

can go back the pharmacy with the same old 

prescription to pay for a refill. PE’s are 

supposed to keep an eye on the patient to see 

if the medication is working adequately or not. 

If the PE see that it is time for the patient to get 

a change in medication, they urge the patient 

to go for medical consultation. Then, the Doctor 

gives the 2nd prescription or new one to 

patients.  In average, patient goes to meet 

doctor once or twice per year.

តមរយៈរទពិធា្ន៍ររស់មិតាអរ់រ ាំមិតា អនក

ជាំងឺថមីនឹងដឹង ថ្ធតើវានឹងអស់រថារ៉ៃ ោម នចាំធោុះពួកធគា

ធរៀងរ ់ភ្ែធ ើការចាំណ្តយទិញថ្ន ាំ ប្រសិនធរើពួកធគ

ធៅពិធប្គុះាមួយប្គូធពទយធៅមនទីរធពទយភ្ដ បាន

ធរៀរចាំធោយរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាររស់អងគការម.ព.

ជ។  

Through the peer educator’s 

experience new patients will get a sense of 

how much it is going to cost them every month 

to buy medication, if they go to consult the 

Doctor at the Hospital, in a session organized 

by MoPoTsyo’s Peer Educator Network.

ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិភ្ដ ានថវកិាឧរតាមភពី

ា្ស់ជាំនួយ អនកជាំងឺរង់ប្បាក់សប្ារ់ការពិធប្គុះជាំងឺ

ធៅធអាយមនទីរធពទយរដា អាស្រស័យតមតរងរង់ប្បាក់

េិរញញរបទនរនមនទីរធពទយនីមួយៗ។ 

The patients pay these amounts at the 

Public Hospital according to the user fee 

schedule of each hospital.
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មិតាអរ់រ ាំមិតាររស់អងគការម.ព.ជ ប្រមូ វា និងប្រគ ់
ធៅឲ្យមនទីរធពទយទាំងធោុះ ាប្បាក់ចាំណូ េិរញញរប
ទនសប្ារ់មនទីរធពទយ រ៉ៃ ភ្នាចាំណូ ទាំងធនុះ មិនប្តូវ
បានធប្រើធោយមនទីរធពទយសប្ារ់រង់ប្បាក់ធៅឲ្យប្គូ
ធពទយពិធប្គុះជាំងឺធទ។  

MoPoTsyo’s peer educator collects it and 

hands it over to the Hospital as user fee 

income. However, this income is not used by 

the Hospital to pay the Medical Doctor.

ប្គូធពទយពិធប្គុះជាំងឺ ប្តូវបានជួ កន ងឋានៈ

អនកពិធប្គុះពីខ្លងធប្ៅ និងរង់ប្បាក់ធោយអងគការម.ព.

ជ។ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ការចាំណ្តយររស់ប្គូធពទយ ប្តូវបាន

ធចញធោយថវកិាជាំនួយ ឬធចញធោយប្បាក់ចាំណូ រន

មូ និ្ិទ នរងវិ ថ្ន ាំកន ងករណីគម នអនកផ្ា ់ជាំនួយ។ 

សប្ារ់ការចាំោយាក់លាក់ររស់អងគការម.ព.ជ ធ ើ

ការពិធប្គុះទាំងធនុះ អាចធមើ បានធ ើការវភិាគខ្លង

ធប្កាមរនា។ 

Medical Doctor is hired as consultant 

from outside and paid by MoPoTsyo.  In 2015, 

the cost of that Medical Doctor is paid by our 

donors or out of the revenue of the Revolving 

Drug Fund if there is no donor to pay for the 

location where we are organizing these 

consultations. For the real cost to MoPoTsyo of 

these consultations see the analysis further 

down below.

អនកជាំងឺ អាចនិោយាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតាររស់
ពួកធគ និងអាចបា៉ៃ ន់ាម នបានសមស្រសរ ថ្ធតើជាំងឺ
ររស់ពួកធគនឹងប្តូវអស់រថារ៉ៃ ោម ន។ ធៅធព ភ្ដ ធគ
ដឹងពីការចាំណ្តយធនុះធេើយ គឺប្រភ្េ អាចរង្កែ ក់
សប្ារ់អនកែាុះ)ដូចាអនកជាំងឺថមី( និងាជាំរ ញអនកធផ្សង
ធទៀត។ កន ងចាំធោមអនកជាំងឺភ្ដ មិនានធវជជរញ្ហជ  ាន
ធប្ចើនគន ណ្តស់ភ្ដ មិនប្តវូការធវជជរញ្ហជ  ពីធប្ោុះពួក
ធគបានអន វតាការតា ស់រាូររធរៀររស់ធៅបានធោយ
ធាគជ័យ។ ានអនកែាុះធទៀតភ្ដ គួរភ្តានធវជជរញ្ហជ  
រ៉ៃ ភ្នាពួកធគមិនចង់បាន ឬពួកធគគម ន ទធភាពទិញថ្ន ាំ 
ឬក៏ជួរឧរសគគធផ្សងធទៀត។ ពួកធយើងមិនបានដឹងពី
ឧរសគគ និងសាាប្តពិតប្បាកដ។ 

Patients can talk with their own PE, who 

can usually give them a fair estimation of what 

their disease is going to cost them. This 

knowledge is probably discouraging for 

some(new patients) and encouraging others. 

Among those who do not have a prescription, 

there are many who do not need a prescription, 

because they are successfully applying 

lifestyle changes.  There are also many who 

should have a prescription but they do not want 

to or they are unable to afford the medication 

or meet other barriers. We do not know the 

barriers and proportions exactly. 

កប្មិតម្យមការចាំោយរន “ធវជជរញ្ហជ ដាំរូង” ផ្ា
 ់ធៅឲ្យអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមាន ក់កន ងឆ្ន ាំផ្ា ់ឲ្យ គឺ
ាក់ចាស់ណ្តស់ទរាងកប្មិតការចាំោយាម្យម
សប្ារ់ធវជជរញ្ហជ ទាំងអស់កន ងឆ្ន ាំធោុះ ពីធប្ោុះធវជជ
រញ្ហជ រោទ រ់សប្ារ់អនកជាំងឺដភ្ដ ភ្តងភ្តរភ្នាមនូវថ្ន ាំ 
ដូចអាចបានធ ើញធៅខ្លងធប្កាម។ ធមដានកន ងឆ្ន ាំ
២០១៥ ប្តូវបានធកើនធ ើងធដើមបីធប្រៀរធ្ៀរនឹងឆ្ន ាំ
២០១៤ ធមើ តរងខ្លងធប្កាម។ 

The average level of cost of the “first 

prescription” given to a DM patient in a given 

year is of course lower than the average cost-

level of all prescriptions given in that year, 

because later prescriptions for the same 

patients almost always add medication as can 

be seen below. The median in 2015 is 

increased compared with 2014, see table 

below.
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តរងទី  14៖ ការវភិាគនិោន ការចាំណ្តយ ២០១០-២០១៥)តរមាបានយក(តមរយៈធវជជរញ្ហជ  ររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម Cost-trend-
analysis for last 6 years(prices charged) through prescriptions of patients with diabetes 

សរ រ/ឆ្ន ាំ 
Total / Year 

និោន ការ៦ឆ្ន ាំរនតរមាធវជជរញ្ហជ  
6-year trend in prescription cost 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ បានវភិាគ/ 
Nr of prescriptions analyzed 

តរមាប្រចាំភ្ែភ្ដ ប្តូវចាំណ្តយធោយអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមសាំររ់ថ្ន ាំ
ររស់ពួកធគ )១ដ លាា រ = ៤០០០ធរៀ (/ monthly cost to be paid by 

DM patients for their medication (1USD =4000 riels) 

50,179  ឆ្ន ំ/6-years មធយម/ average វមដ្យាន/ median 

1,757 2010 $4.47  $3.75  

4,751 2011 $6.09  $4.88  

7,818 2012 $6.29  $4.50  

9,271 2013 $5.66  $4.69  

12,789 2014 $5.75  $4.50  

13,793 2015 $5.91  $4.78  

ានធេត ផ្ ាធប្ចើន សប្ារ់ចាំណ្តយធកើន

ធ ើងកន ងឆ្ន ាំ២០១១។ កន ងឆ្ន ាំ២០១១ ធយើងបានភ្ណោាំ 

statin និង  fibrate, SIMVASTATIN ២០ម.ប្ក និង 

GEMFIBROZI ធរៀងែឡួនៗ។ ថ្ន ាំទាំងពីរគឺរថាាងធប្រៀ

ធ្ៀរនឹងថ្ន ាំដរទ រ៉ៃ ភ្នាវាានារៈសាំខ្លន់ពាបា 

ប្រធនទរនការធ ើសាតិខ្លា ញ់។ពិធប្ោុះម៉ៃូធ គ  ទាំង

២ធនុះគឺរថារចួធៅធេើយ, អងគការ ម.ព.ជមិនបានតាំ

ធ ើងរថាពួកវាធទ ធនុះានន័យថ្ពួកធគប្តូវបានភ្ចក

ចយធោយអងគការ ម.ព.ជភ្ដ ប្តូវខ្លតរង់ទាំងស្រសុ

ង។ Gemfibrozil គឺានារៈសាំខ្លន់ធោយពួកធយើង

ានអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម១៥% រង្កា ញថ្ានាតិ

សារ្មមត និងកប្មិតាតិខ្លា ញ់្មមត  រ៉ៃ ភ្នា 

Triglyceridesធប្ចើនាង៤០០ម.ប្ក/dl។ ធនុះោក់ឲ្យពួក

ធគសាិតកន ងេនិន័យជាំងឺរលាក ាំភ្ពង។ Statins គឺា

ភ្ផ្នកមួយរនកញ្រ់សាង់ោរភ្ណោាំររស់WHOសប្ារ់

ការប្គរ់ប្គងករណីមួយចាំនួនរនជាំងឺធ ើសាតិខ្លា ញ់។ 

កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម៤១%រង់  យតិច

ាង៥០០៛កន ង១រថៃ ឬតិចាង USD ៣.៧៥កន ង១ភ្ែ។ 

 
 

There were reasons for the increase in 

2011 . In 2011 we introduced a statin and a 

fibrate, SIMVASTATIN 20mg and 

GEMFIBROZIL respectively. Both are 

relatively expensive compared to the other 

drugs but necessary to treat types of 

dyslipidemia. Because these 2 molecules are 

already relatively expensive, MoPoTsyo does 

not mark them up. This means that they are 

dispensed at an actual loss to MoPoTsyo. 

Gemfibrozil was selected as we have 15% of 

diabetics presenting with normal glucose and 

normal cholesterol values but Triglycerides 

>400 mg/dl. This puts them at risk for 

pancreatitis. Statins are part of WHO’s 

recommended standard package for low 

resource settings for most cases of 

dyslipidemia. In 2015, 41% of DM patients pay 

less than 500 Riels per day, so less than USD 

3,75 per month.
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អនកជាំងឺប្រាណ ៥៩%កន ងចាំធោមអនកភ្ដ 
ានធវជជរញ្ហជ  អាចនឹងង្កយរងធប្គុះធោយារការ
ចាំណ្តយែាស់កន ងការទិញថ្ន ាំ)ធមើ ធៅតរងខ្លង
ធប្កាម(។ កន ងធោុះានអនកជាំអឺប្រាណ ១១% ប្តូវរង់
ប្បាក់ធប្ចើនាង៣០,០០០៛ )៧.៥ USD) កន ងមួយភ្ែ
សប្ារ់ថ្ន ាំ ភ្ដ ាការចាំណ្តយែាស់។  

59% of patients of those who had 

prescription  at risk due to high cost of buying 

medicine (see the table below). 11% among 

those would need to pay >30,000R (7.5USD) 

per month which can be high cost.

តរងទី  15៖ សាាប្តការចាំណ្តយតមធវជជរញ្ហជ  ររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Proportion of DM expense based 
on prescription in 2015 

ឆ្ន ាំ២០១៥ Year 2015 
ប្រចាំភ្ែ )ដ លាា រ( ធរៀ /រថៃ 

ភាគរយ % 
per month $ Riel/day 
3.75- 5.63 500-750 24% 
5.63- 7.50 750-1000 15% 
7.50- 9.38 1000-1250 7% 
9.38- 11.25 1250-1500 4% 

> 11.25 >1500 9% 

 សរ រ total 59% 

ឆ្ាងតមការវភិាគអាំពីការចាំណ្តយធ ើថ្ន ាំររស់

សាជិក ធយើងអាចចូ រមួចាំភ្ណកកាត់រនាយេនិ

ន័យររស់ពួកធគ ភ្ដ ង្កយរងធប្គុះខ្លា ាំង។ រ៉ៃ ភ្នា ថ្ធតើ

អនកណ្តគួរប្តូវបានផ្ា ់ប្បាក់ជាំនួយ)រង្កា ន់រដរញ្ ុះ

តរមា( ធេើយចាំនួនរ៉ៃ ោម ន? 

Through analysing expenditure on 

medicine by the members, we can identify 

patients who are most vunlerable to 

catastrophic health expenditure. But Whom to 

target with a subsidy (a discount voucher) and 

with how much?

តរងរង្កា ញថ្ វាប្រភ្េ ាានប្រសិទធភាពជួយ 

ជួររីខ្លងធប្កាម(៩%+៤%+៧%)=២០%រនអនកជាំងឺរន

រថាចាំោយររស់ពួកធគ ាាងការជួយ “អនកទឹកធោម

ភ្ផ្ែមទាំងអស់”។ ម្យមភាគ ឬធមដាន គឺមិនទន់ប្គរ់

ប្គន់ធទ សប្ារ់អនកទាំងធោុះភ្ដ ប្រឈមម ែរថាចាំ

ោយែាស់រាំផ្ ត និងភាគធប្ចើនរនអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម

ប្រភ្េ ាមិនប្តូវការជាំនួយេិរញញវតា ាមួយរញ្ហា

ធនុះ។  

 

The table shows that it may be more 

efficient to help the bottom 3 rows 

(9%+4%+7%) =20% of patients of their cost 

instead of helping “all diabetics”. The average 

and median are not enough for those who face 

the highest cost and the majority of diabetic 

patients may not need financial help with this. 
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ធនុះាឧរសគគររស់អងគការ កន ងការសាំធៅរក

អនកជាំងឺាកសម ធដើមបីជួយជាំនួយេិរញញវតា ប្តឹមប្តូវ។ 

ប្រសិនធរើអនកជួយភ្តភ្ផ្នកខ្លងធប្កាម២០% ប្រភ្េ 

ាានប្រាជនមួយចាំនួនកន ងប្កុម១៥% និងែាុះធទៀត

កន ងប្កុម២៤% ភ្ដ អាចទទួ ប្រធោជន៍ផ្ងភ្ដរពីជាំ

នួយ។ រ៉ៃ ភ្នាពួកធគមិនភ្មនាអាទិភាពភ្ដ ានតប្មូវ

ការែាស់រាំផ្ តធ ើយ។ ធៅធព ធយើងធ វ្ើការវភិាគរថាចាំ

ោយថ្ន ាំតមធវជជរញ្ហជ សប្ារ់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមថមី

សប្ារ់១ភ្ែ ធៅធព អនកជាំងឺពិធប្គុះប្គូធពទយធៅធ ើ

ដាំរូងកន ងរយុះធព ១ឆ្ន ាំ ធេើយធយើងធប្រៀរធ្ៀរធតើថ្

ប្រធនទការចាំោយវវិតាន៍៦ឆ្ន ាំកនាងមក ធៅធព ធោុះ

ធយើងនឹងបានតរងដូចខ្លងធប្កាម។ 

It is an organizational challenge to 

target the right patient with the right financial 

assistance. If you help only the bottom 20%, 

there may be some people in the 13% group 

and in even some in the 24% group that could 

also benefit from assistance but they are not 

the priority with the highest needs. When we 

analyse the cost of prescribed medication for a 

NEW diabetes patient, for one month, when 

this patient consults the Doctor for the first time 

within the year and we compare how that type 

of cost evolves over the past 6 years then we 

get the following table:

តរងទី  16៖ រាំភ្ររប្មួ តរមាថ្ន ាំប្រចាំភ្ែតមធវជជរញ្ហជ ររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម រយៈធព ៦ឆ្ន ាំច ងធប្កាយ The change of 
monthly expense for prescribed medication during last 6 years 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១ ឆ្ន ាំ តរមាប្រចាំរថៃាធរៀ  តរមាប្រចាំភ្ែ 
Nr of 1st Prescription Year daily cost in Riel monthly cost 

1,161  2010 546 $4.09  
1,537  2011 565 $4.24  
2,069  2012 487 $3.65  
4,335  2013 640 $4.80  
2,645  2014 460 $3.45  
2,050  2015 717 $5.38  

តរងទី  17៖ ភាគរយតមឆ្ន ាំរនការធប្រើប្បាស់ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ ររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមថមី រយៈធព ៥ឆ្ន ាំច ងធប្កាយ Yearly 
percentage of new DM patients accessed to medical consultation for last 5 years 

ឆ្ន ាំ ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១ ភាគរយធវជជរញ្ហជ ទី១ សរ រចាំនួនធវជជរញ្ហជ  
Year nr of 1st prescription % of 1st prescription total prescriptions 
2010 1,161  57% 2,052  
2011 1,537  25% 6,109  
2012 2,069  20% 10,408  
2013 4,335  47% 9,271  
2014 2,645  21% 12,789  
2015 2,050  15% 13,793  
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ររាិណរនការទិញ៖  កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អនកជាំងឺ ១០,៤៨៦
ោក់ បានទិញអស់ថ្ន ាំភ្ដ ានតរមាធសមើនឹង ៤៨,៨៤៣ 
ភ្ែ។ ធោុះគឺ៤.៦៦ដង រនការទិញថ្ន ាំាម្មយមររស់
អនកជាំងឺាន ក់។ ធទុះរីាោ៉ៃងណ្ត ប្តឹមភ្តវតាាន
ររស់វក័ិយរ័ប្តែាួន វាមិនបានផ្ា ់ឲ្យពួកធយើងនូវ
ព័ត៌ានអាំពីចាំនួនថ្ន ាំភ្ដ អនកជាំងឺទិញធទ។ អនកែាុះទិញ
សប្ារ់កនាុះភ្ែ និងអនកធផ្សងធទៀតទិញ២ភ្ែ ឬធ ើង
ដ ់៣ភ្ែ។ អនកជាំងឺ អាចសនសាំរថាចាំណ្តយធ្វើដាំធណើ រ 
និងធព ធវលា ប្រសិនធរើពួកធគមកទិញមិនសូវាញឹក
ញរ់។ ាមូ ោា ន ានរញ្ហា ទាំោស់ផ្ ប្រធោជន៏
េិរញញរបទនរវាងមនទីរធពទយ "ប្រព័នធរង់  យអនកធប្រើ
ប្បាស់" និងប្រធោជន៍អនកជាំងឺ ធដើមបីសនសាំសាំរច
ចាំណ្តយការធ្វើដាំធណើ រ។ ដូចធនុះធេើយ ការគណោ
ការអន វតាតមធវជ្រញ្ហជ  គឺាការសាំខ្លន់។ តរមាថ្ន ាំ
ប្រចាំរថៃសប្ារ់ធរៀងរ ់ឆ្ន ាំ អាស្រស័យធ ើថ្ធតើអនកជាំងឺ
ធៅទិញថ្ន ាំររស់គត់រ៉ៃ ោម នដង។ ធនុះគឺានការរកីចាំធរ ើ
ន ពួកធយើងអាចរកធ ើញកន ងតរងនូវឆ្ន ាំដាំរូងប្រា
ជនមិនបានទិញថ្ន ាំប្គរ់ប្គន់ធទ។ ឯអនកជាំងឺធ ើស
សាា ្ឈាមធៅភ្តទិញមិនទន់ប្គរ់ប្គន់ធៅធ ើ
យ។ 

Frequency of buying: In 2015, 10,486 

patients bought 48,843 months worth of 

medication. That is 4.66 times of an average 

buying per patient. However just the existence 

of the invoice itself does not give us the 

information about the volume of medicines the 

patient buys. Some patients buy for half a 

month and others for 2 months or even 3 

months. Patients can save transportation cost 

and time if they buy less often. In principle, 

there is financial conflict of interest between the 

current Hospital “user fee system” and the 

interest of the patient to economize the 

frequency of travel. That is why the 

“adherence” indicator  is important. The cost of 

the routine medication on annual basis 

depends on how often the patient goes to buy 

his/her medicine. This has been improving, as 

we can see in the table as in the early years 

people did not buy sufficient medication. 

Hypertension patients are still not buying 

enough.

 

 
តរងទី  18៖ ការធប្រៀរធ្ៀរតរមាថ្ន ាំតមធវជជរញ្ហជ  សប្ារ់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និង អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាម កន ងឆ្ន ាំ ២០១៥ 
Comparing cost of medication in prescription between DM’s and HBP’s in 2015 

តរមាថ្ន ាំតមធវជជរញ្ហជ ចាំណ្តយធោយអនកជមៃឺ 
Cost of Prescribed Medication paid by Patients 

ចាំនួនអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ចាំណ្តយកន ងមួយរថៃាធរៀ  
788 DM patients per day Riels 

ចាំនួនអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ចាំណ្តយកន ងមួយភ្ែាធរៀ  
23,640 DM patients per month Riels 

ចាំនួនអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ចាំណ្តយកន ងមួយភ្ែាដ លាា រ 
$5.91  DM patients per month USD 
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ចាំនួនអនកជមៃឺធ ើសសាំោ្ឈាម ចាំណ្តយកន ងមួយរថៃាធរៀ  

406 HBP patients per day Riels 
ចាំនួនអនកជមៃឺធ ើសសាំោ្ឈាម ចាំណ្តយកន ងមួយភ្ែាធរៀ  

12,180 HBP patients per month Riels 
ចាំនួនអនកជមៃឺធ ើសសាំោ្ឈាម ចាំណ្តយកន ងមួយភ្ែាដ លាា រ 

$3.05  HBP patients per month USD 

តមរយៈការវភិាគចាំនួនសរ រ ៤៦១១៦វក័ិយ

រប្តទិញថ្ន ាំររស់សាជិកទាំងអស់កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ បាន

រង្កា ញធអាយធ ើញថ្ ានអនកជាំងឺភ្ដ ាសាជិក

ប្រាណ ១៥%រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ ភ្ដ បានធប្រើថ្ន ាំធ ើសពី៥ម 

ែ។ 

Through the analysis of 46,116 

pharmacy invoices issued when our member 

went to buy their routine medication in 2015, it 

shows that less than 15% received more than 

5 different drugs of.

តរងទី  19៖ % រនសាជិកភ្ដ បានធប្រើថ្ន ាំធ ើសពី៥ម ែ តមធវជជរញ្ហជ ររស់ពួកធគ % of patients receivemore than 5 
prescription drugs 

Analysis of 46,116 invoices of pharmacies in 2015 shows that only 15% 

of patients receives more than 5 prescription drugs 

 

Nr drugs Times Dispensed 
Percentage of total times 

dispensed 
 

1 4088 9%  

2 8987 19%  

3 10384 23%  

4 9317 20%  

5 6708 15%  

6 4030 9% 

<15% receives more than 

5 different drugs 

7 1773 4% 

8 640 1% 

9 166 0.36% 

10 23 0.05% 

  46116 100%  
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ការអន្វុតតតាមសវជជបញ្ជជ ក្នងុការសង្បើឱេល  
ADHERENCE TO PRESCRIPTION 

ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ កន ងការធប្រើថ្ន ាំររស់
អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និង អនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម
ររស់រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា ប្តូវបានពិនិតយធមើ ា
ធទៀងទត់ និងធរៀងរ ់ឆ្ន ាំ ធដើមបីភ្សវងយ ់អាំពីរភ្ប្មរ
ប្មួ រនឥរោិរថរនការធប្រើថ្ន ាំ កាំធណើ នរនការធប្រើធស
វាឱសថ និងាមធ្ាបាយប្រធមើ ធមើ សប្ារ់
ភ្ផ្នការផ្គត់ផ្គង់ោឆ្ន ាំរោទ រ់ផ្ងភ្ដរ។  ធោយភ្ ក មិតា
អរ់រ ាំមិតាធៅតមតាំរន់ររស់ពួកធគ ក៏បាននឹងកាំព ង
ជាំរ ញអនកជាំងឺធៅកន ងរណ្តា ញមកធប្រើធសវាឱសថ
រងវិ ទ នធនុះផ្ងភ្ដរ ាពិធសសតមតាំរន់ភ្ដ ាន
អនកជាំងឺធប្រើប្បាស់ធសវាឱសថធនុះ តិចតួច។ 

Trends in annual adherence to 

prescribed routine medication by diabetics and 

hypertentives are being monitored by 

MoPoTsyo through its database in order to 

understand changing attitude towards 

medication, increase in utilisation of pharmacy 

service and to plan for future consumption. It is 

very important that in area where there is low 

adherence, peer educator can promote the use 

of revolving drug fund among the patients.

តរងទី  20៖ និោន ការកន ងការចាំោយប្រចាំឆ្ន ាំធ ើថ្ន ាំប្រចាំរថៃតមប្រធនទជាំងឺ Trends in annual expenditure on routine medication 
by type of patient 

 
 

 

 

 

 

 
 

តមរយៈជួរឈររនតរងខ្លងធ ើ “តរមា
ម្យម” រង្កា ញអាំពី ការចាំណ្តយាម្យមភ្ដ 
សាជិក បានចាំណ្តយកន ងរយៈធព ១ឆ្ន ាំធពញ 
សប្ារ់ថ្ន ាំភ្ដ ពួកធគបានទិញធៅធប្រើ។ ធោយភ្ ក
សាជិកភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះភ្តមិនបានទិញថ្ន ាំធៅធប្រើ
គឺ មិនប្តូវបានគិតរញូ្ ធៅកន ងការគណោធនុះធ ើ
យ។ តរមាម្យម បានធកើនធ ើងាធរៀងរ ់ឆ្ន ាំ រ៉ៃ ភ្នាវា
មិនភ្មនាសញ្ហញ ណរនការធ ើងរថាថ្ន ាំធ ើយ វាអាច
សញ្ហញ ណរនការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ បានប្រធសើរធ ើង 
ឬកាំធណើ នធប្រើថ្ន ាំធោយារភ្តសាជិានអាយ ធកើន 

The above column “average” shows 

that the average registered chronic patient paid 

in total during the whole year for all the 

medicines he/she bought.  Patients who are 

registered but did not buy any medicine during 

the year are not taken into account. The 

average is going up year by year and that is not 

a sign of rising prices, but it can be a sign of 

better adherence or that the buyers are getting 

older  

Amounts spent in riels by type of individually registered Patient for their medication at the 
contracted pharmacies 

Year D DH H Unknown Average 

2008 21,451 21,171 6,500 - 16,374 

2009 66,186 48,434 9,245 - 41,288 

2010 77,128 65,215 17,313 19,175 59,610 

2011 111,944 113,620 7,138 81,250 104,651 

2012 101,299 124,248 22,659 56,333 101,513 

2013 127,109 163,246 64,877 - 118,411 

2014 248,760 299,520 138,960 395,280 360,840 

2015 109,153 135,549 54,596 76,300 125,199 
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ធ ើង និងតប្មូវធអាយធប្រើថ្ន ាំធប្ចើនាងម ន។ ដូចធនុះ
ធេើយ ធយើងប្តូវការពិនិតយតមោនអាំពីកប្មិតរនអន វតា
តមធវជជរញ្ហជ  រភ្នាមធ ើការពិនិតយការចាំណ្តយា
ម្យមររស់ពួកធគ។ ចរ់តាំងពីចរ់ធផ្ាើមកមមវ ិ្ ីមក រថា
ថ្ន ាំររស់មូ ្ិនិរងវិ ទ នររស់អងគការ ម.ព.ជ មិន
ានការតាំធ ើងរថាធាុះធ ើយ។ 

and need more medicine. That is why we must 

monitor the degree of adherence to 

prescription, besides monitoring this average 

expense.  The prices of MoPoTsyo’s Revolving 

Drug Fund have not changed since the start!

ដូចបានពនយ ់កាំធណើ នកន ងការចាំណ្តយ គឺឆ្ា ុះ

រញ្្ហាំងពីការរកីចាំធរ ើននូវការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  មិន

ភ្មនការធ ើងរថាថ្ន ាំធទ។ ធដើមបីគណោការអន វតាតម

ធវជជរញ្ហជ  ធយើងប្តូវធមើ ធៅធ ើរថៃពិធប្គុះជមៃឺ រោទ រ់

មកប្តូវធ វ្ើការគណោចាំនួនរថៃគិតរេូតដ ់រថៃទី៣១ 

ភ្ែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៥។ ធយើងយកចាំនួនរថៃធនុះ ធៅគ ណនឹង

រថាថ្ន ាំប្រចាំរថៃររស់អនកជមៃឺាន ក់ៗ។ ធយើងធ្វើភ្ររធនុះ

ចាំធោុះអនកជមៃឺទាំងអស់ ធេើយរូករញូ្ គន ។ 

As will be explained below, increase in 

expenditure reflects improvement in 

adherence, not drug price changes. To 

calculate adherence, we look at the date of the 

medical consultation and then calculate the 

number of days until 31 December 2015. We 

do this for all patients with a prescription and 

sum the total.

ធយើងធ វ្ើការវភិាគោច់ធោយភ្ ក កន ងចាំធោម

សាជិករណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា ធៅតមប្រធនទរនជាំងឺ។ 

តរងខ្លងធប្កាម រង្កា ញអាំពីការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ

ររស់អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ធយើង

ធ ើញថ្ អនកជមៃឺទាំងអស់ គួរភ្តទិញថ្ន ាំអស់ $459,110 

)1,836,439,706 ធរៀ ( កន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ រ៉ៃ ភ្នា ាក់ភ្សាង

អនកជមៃឺបានទិញថ្ន ាំប្តឹមភ្ត $245,938(983,753,840

ធរៀ )រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ។ ធរើធប្រៀរធ្ៀរទិននន័យកន ងឆ្ន ាំ២០១៤ 

ធយើងសធងាតធ ើញថ្អប្តរនការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ

ររស់អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមបានធកើនធ ើងពី ៤៧% ធៅ

ដ ់ ៥៤% ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ អនកជមៃឺប្រាណា 

៤៦% មិនបានទិញថ្ន ាំ។ ធនុះអាចរណ្តា  មកពីាន

អនកជមៃឺែាុះបានបាត់រង់ជីវតិ និងធបាុះរង់សាជិភាព

ាធដើមធៅកន ងប្រព័នធទិននន័យ។ 

 

We analysed separately the degree of 

adherence among two groups of patients: the 

diabetics and the non-diabetic hypertensives. 

The table below shows adherence of diabetic 

patients  in 2015. We see that all patients 

should buy $ 459,110 (1,836,439,706Riel) of 

medicine in 2015. But in reality, patients only 

bought $245,938 (983,753,840 Riel). If we 

compare to data in 2014, we see that the 

adherence rate of diabetes has increased from 

47% to 54% in 2015. We see that about 46% 

of medicine was not bought. This could be 

because they have died and also the loss of 

membership or lack of data in the system.
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តារាងទី  21៖ ការអនុវត្តតាមវវជ្ជបញ្ជជ ចំវោមអនកទឹកវោមផ្អែមកនុងឆ្ន ំ២០១៥ Adherence to prescription among patients with diabetes in 2015 

 

ចាំធោុះអនកជាំងឺធ ើសឈាមភ្ដ បាននឹង
កាំព ងធប្រើធសវាឱសថរងវិ ទ ន ក៏ប្តូវបានវភិាគធមើ 
អាំពីការអន វតានូវធវជជរញ្ហជ ររស់ពួកតមរយៈតរង
ធោយភ្ ក។ តរងខ្លងធប្កាម រង្កា ញអាំពីការអន វតា
តមធវជជរញ្ហជ ររស់អនកជមៃឺធ ើសសាា ្ឈាមធៅកន ង
ឆ្ន ាំ២០១៥។ ធប្រៀរធ្ៀរាមួយទិននន័យកន ងឆ្ន ាំ២០១៤ 
ធយើងធ ើញថ្អប្តរនការទិញថ្ន ាំររស់អនកជមៃឺធ ើស
សាា ្ឈាមបានធកើនធ ើងប្រាណ ១០% ធនុះរ
ណ្តា  មកពីអនកជមៃឺចរ់ធផ្ដើមយ ់ចាស់អាំពីារៈ
ប្រធោជន៍រនការធប្រើប្បាស់ថ្ន ាំប្រចាំរថៃររស់ពួកគត់។ 

The adherence by hypertensive who 

are using RDF services, has also been 

analysed separately. The table below shows 

adherence of HBP patients in 2015. Compared 

with data in 2014, we see that the rate at which 

HBP patients bought medicine has increased 

by 10%. This may be due to understanding of 

the importance of using their daily medicatio។ 

.

 
តរងទី  22តរងទី 1៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ចាំធោមអនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាមឆ្ន ាំ២០១៥ Adherence to prescription among 
patients with HBP in 2015 
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សេវាមលូន្ធិបិងវលិទនុ្ឱេល  
REVOLVING DRUG’S FUND SERVICE 

ការ ក់ និងផ្គត់ផ្គង់ឱសថ ដ ់ឱសថាា ន RDF DRUGS SALES AND SUPPLIES TO PHARMACIES 

គិតមកដ ់ឆ្ន ាំ២០១៥ អងគការ ម.ព.ជ បាន
ច ុះកិច្សនាាមួយឱសថាា នឯកជនចាំនួន១៧ និង
ឱសថាា នរដាចាំនួន១៥។ ធេើយធយើងបានធ្វើការផ្គត់
ផ្គង់ឱសថ)ធោយរមួរញូ្ នូវអាាំងស  យ ីន( ធៅកាន់
ឱសថាា នរដគូទាំងធោុះ។ ដូចធនុះ ពួកធគអាច ក់ឱ
សថធៅធអាយអនកជមៃឺភ្ដ ាសាជិកររស់ ម.ព.ជ 
បានោ៉ៃងប្គរ់ប្គន់។ ចាំភ្ណកឯការរងវិ ទ នមកវញិ
ររស់អងគការធយើង បានធកើនធ ើងោ៉ៃងធទៀងទត់ចរ់
ពីឆ្ន ាំ២០០៧ មកធមា៉ៃុះ។ 

Until 2015, MoPoTsyo has contracted 

17 private pharmacies and 15 public 

pharmacies. We supplied medicines (including 

insulin) to our contracted pharmacies. So they 

can sell it to patients who are MoPoTsyo’s 

members. Our turn-over has been increasing 

steadily since we started in 2007.

តរងទី  23៖ ការ ក់ និង ឥណទនធៅឲ្យឱសថាា ន Sales and credits to pharmacies 

 
ោ៉ៃងណ្តមិញ ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ការរងវិ 

ទ នពីឱសថាា នរដគូានការធកើនធ ើងរនាិច)៨៨%( រ ី

ឯរាំណ  បានថយច ុះដ ់១២% ធរើធប្រៀរធ្ៀរធៅ

នឹងឆ្ន ាំ២០១៤ ភ្ដ ការរងវិ ទ នានប្តឹមភ្ត ៨៦% 

និងរាំណ  ានធៅដ ់ ១៤% ។ ធយើងបាននឹងកាំព ង

ពប្ងឹងធសវា និងរធងាើនការយកចិតាទ កោក់កន ងការ

ប្រមូ ថវកិាពីឱសថាា នរដគូ សប្ារ់រធងាើន ទធ

ភាពរញ្ហជ ទិញថ្ន ាំសប្ារ់ផ្គត់ផ្គង់ និងកាត់រនាយ

រាំណ  ធអាយធៅទរ។ 

 
 

However, in the year 2015, the turn 

over from contracted pharmacies has slightly 

improved (88%) while debt decreased to 12%, 

if compared to 2014 when turn-over was 86% 

and debt was 14%.  We are expanding the 

RDF services to more public health facilities 

and strengthening revenue collection from 

contracted pharmacies to increase our 

capacity to ensure continuous drug supply 

and reduce debts.
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ប្កាេវខ្លងធប្កាមធនុះ រង្កា ញអាំពីចាំនួនទឹក

ប្បាក់គិតាដ លាា រនថ្ន ាំភ្ដ បានផ្គត់ផ្គង់ធៅធអាយឱ

សថាា នរដគូ ចាំនួនទឹកប្បាក់រង់ធោយឱសថាា នរដ

គូ និងចាំនួនទឹកប្បាក់ភ្ដ អនកជមៃឺបានទិញថ្ន ាំធៅឱស

ថាា នរដគូ។ ធយើងធ ើញថ្ ការផ្គត់ផ្គង់ថ្ន ាំធៅធអាយ

ឱសថាា នរដគូ និង ការទិញថ្ន ាំររស់អនកជមៃឺភ្ដ ា

សាជិករណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា ានការធកើនធ ើងប្ពម

គន ពីមួយឆ្ន ាំធៅមួយឆ្ន ាំ។ ោ៉ៃងណ្តមិញ ការរង់ប្បាក់

ប្ត រ់ររស់ឱសថាា នរដគូ ធៅអងគការម.ព.ជ បាន

រង្កា ញនូវកាំធណើ តាងឆ្ន ាំម ន ធទុះរីការរង់ប្បាក់ធនុះ

ធៅានការយឺតោ៉ៃ វែាុះ។ អងគការម.ព.ជ រនាពប្ងឹងនូវ

យ ទធាស្រសាធ ើកទឹកចិតាធអាយឱសថាា នរដគូ រង់

ប្បាក់ប្ត រ់ ធអាយបានធ ឿន។ ធេត ដូធចនុះធេើយ 

ធទើរអងគការធៅភ្តរនាអន វតាយ ទធាស្រសា រធងើាតការ

ប្បាក់ ចាំធោុះវក័ិយរប្តណ្តភ្ដ ានរយៈកា ធ ើស

ពី100រថៃ និងពប្ងឹងការអន វតាយ ទធាស្រសាធនុះ ធអាយ

ានប្រសិទធភាព ចាំធោុះប្គរ់ឱសថាា នរដគូ។ 

The graphs below show values in USD 

of medicines which were supplied to contracted 

pharmacies, total amount that was paid by 

contracted pharmacies, and total amounts 

which patients paid for medicines from 

contracted pharmacies. We can see that the 

supply to contracted pharmacies and the 

buying by patients who are members of NGO, 

have both increased from year to year. Even 

though, the payments by contracted 

pharmacies to MoPoTsyo have increased than 

last year, it still remained late sometimes. 

That’s why MoPoTsyo still continues to put 

pressure on contracted pharmacies by 

charging interest on any bill that remains 

unpaid after 100 days and strengthens this 

strategic implementation more efficient to all 

contracted pharmacies.

ររូភាពទី 19៖ កាំធណើ នការផ្គត់ផ្គង់ថ្ន ាំធៅឲ្យឱសថាា ន និង រាំណ   Increasing in drugs supply to pharmacies & credit 
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តរងខ្លងធប្កាមធនុះ រង្កា ញ មែិតអាំពីតរមា
ថ្ន ាំររស់មូ និ្ិរងវិ ទ នឱសថររស់អងគការម.ព.ជ 
ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ធោងតមតរងធនុះ ធយើងអាច
ដឹងអាំពីររាិណ និង តរមាភ្ដ អងគការម.ព.ជ បានរង់
ធៅធអាយអនកផ្គត់ផ្គង់ តរមាភ្ដ អងគការម.ព.ជ គិត
ប្បាក់ពីឱសថាា នរដគូ និងតរមាភ្ដ ឱសថាា នរដគូ
គិតពីអនកជមៃឺ។ 

Table below shows details about 

medicine cost of RDF in 2015. According to the 

table we can know quantity and cost 

MoPoTsyo paid to suppliers , cost MoPoTsyo 

charged to contracted pharmacies, and cost 

contracted pharmacies charged to patients.

តារាងទី  24៖ ត្ម្មៃថ្ន មំូលនិធទិុនបងវិលថ្ន ំកនុងឆ្ន ំ២០១៥ The cost of revolving drug fund in 2015 

 

ធរើធយើងពិនិតយ មែិត អាំពីតួរធ ែសាជិក
ភ្ដ បានទិញថ្ន ាំ ាពិធសសកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ធោុះធយើង
ធ ើញថ្ ាទូធៅ ានចាំនួនធកើនធ ើងតិចតួចកន ងចាំ
ធោមអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ធរើធ្ៀរនឹងឆ្ន ាំកនាងធៅ 
រ៉ៃ ភ្នាធោយភ្ កអនកជាំងឺធ ើសឈាមហាក់ធាា ក់ច ុះរនាិ
ច។ តមរយៈតរងខ្លងធប្កាម អកសរD តាំណ្តងធអា
យសាជិកភ្ដ ានភ្តជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមមួយម ែ 
អកសរDH តាំណ្តងធអាយសាជិកភ្ដ ានជាំងឺទឹក
ធោមភ្ផ្ែមផ្ងនឹងធ ើសឈាមផ្ង និងច ងធប្កាយគឺ 
អកសរH តាំណ្តងធអាយសាជិកភ្ដ ានភ្តជាំងឺធ ើស
ឈាមភ្តមួយម ែ បានរង្កា ញអាំពីតួរធ ែ និងភាគរយ
រនការភ្ប្រប្រួ អនកធប្រើថ្ន ាំតមប្រធនទជាំងឺ កន ងចាំធោម
សាជិករណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា។  

If we look closely to number of member 

buying medication especially in 2015, then we 

see generally  there were little increasing in 

diabetics compared to last year. However, 

hypertensives dropped slighty. Table below 

Letter D presents members with only diabetes. 

Letter DH presents member with diabetes and 

also hypertension, and lastly letter H presents 

member with only Hypertension. These 

showed a chnge in number and percentage of 

user according to medication type among PE 

network member.

Name of Pharmacy

Value of Supply 

by MoPoTsyo in 

2015 to 

pharmacies

Value of invoices 

returned for 

entry in database

Nr 

invoices in 

database

Average 

per invoice

Amount that 

remains 

Unaccounted 

for 

Estimated Nr 

of missing 

invoices

% clients 

who did 

not get 

invoice

1 Dom Kravann 130,207,500 62,761,250 3095 20,278       -67,446,250 -3,326 52%

2 Niroth 284,601,000 228,463,100 7773 29,392       -56,137,900 -1,910 20%

3 Ros Sopheavattey 28,022,650 5,956,850 181 32,911       -22,065,800 -670 79%

4 Bos Khnor 9,084,202 3,740,350 313 11,950       -5,343,852 -447 59%

5 HC Svay Chek II 15,216,500 7,342,000 369 19,897       -7,874,500 -396 52%

6 Baray Santuk 132,185,154 123,614,700 5506 22,451       -8,570,454 -382 6%

7 Stoung 64,640,070 56,764,290 2469 22,991       -7,875,780 -343 12%

8 Rompea Meanchey 19,885,000 13,543,450 676 20,035       -6,341,550 -317 32%

9 RH Thmar Pouk II 5,950,000 131,100 6 21,850       -5,818,900 -266 98%

10 Anlong Kgnan 7,269,000 2,562,650 124 20,667       -4,706,350 -228 65%

11 Chamkar Leu 49,168,500 45,500,850 2296 19,817       -3,667,650 -185 7%

12 Tramkhnar 79,733,762 76,095,040 3341 22,776       -3,638,722 -160 5%

13 Angkor Chey 49,010,000 46,336,500 2713 17,079       -2,673,500 -157 5%

14 Svay Chek 10,057,700 7,364,600 408 18,050       -2,693,100 -149 27%

15 Thmar Pouk 21,693,500 20,131,000 875 23,007       -1,562,500 -68 7%

16 Kreul 37,586,899 36,719,420 1595 23,022       -867,479 -38 2%

17 Srang 33,371,500 32,661,200 1457 22,417       -710,300 -32 2%

18 Krasaing Chek 13,160,000 13,189,950 1079 12,224       29,950 2 0%

19 Trapaing Kraloeng 10,505,000 11,241,320 641 17,537       736,320 42 -7%

20 Kong Pisey 36,145,470 42,806,450 1981 21,609       6,660,980 308 -18%



71 
 

តរងទី  25៖ ចាំនួនករណីទិញថ្ន ាំតមប្រធនទជាំងឺ តមឱសថាា នរដគូទាំងអស់កន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ Nr of cases by type of patients 
bying their medicines at the contracted pharmacies by year 

        
ភាជ រ់ាមួយគន ធនុះភ្ដរ ខ្លងធប្កាមគឺតរង

រង្កា ញអាំពីធប្រកង់រនការទិញថ្ន ាំភ្ដ សាជិកប្តូវ
ធ រាប្រចាំ តមរយៈធវជជរញ្ហជ ភ្ដ ធចញធោយធវជជ
រណឌិ តជាំោញ កន ងចាំធោមករណីភ្ដ បានទិញថ្ន ាំឆ្ន ាំ
២០១៥។ ធប្រកង់ធនុះ ប្តូវបានកត់ប្តធ្វើទាំធនើរកមមតម
រយៈការប្គង់ប្គងការ ក់តមរយៈប្រព័នធក ាំពយូទ័រ ភ្ដ 
ធ វ្ើទិននន័យកាន់ភ្តានភាពធជឿាក់បាន។ ាទូធៅ 
កាំធណើ នធប្រកង់ ឬចាំនួនដងរនការទិញថ្ន ាំ គឺានការ
ធកើនធ ើងតិចតួច ស្រសរនឹងកាំធណើ តតិចតួចរនតួរធ ែ
អនកទិញថ្ន ាំភ្ដរ។ ចាំន ចគួរចរ់អារមមណ៍ ចាំធោុះអនកជាំងឺ
ធ ើសឈាម ធយើងធ ើញថ្ ធទុះរីតួរធ ែរនអនកទិញ
ថ្ន ាំានការថយច ុះ ក៏រ៉ៃ ភ្នាចាំនួនដងរនទិញថ្ន ាំ ានការ
ធកើនធ ើងាងឆ្ន ាំកនាងធៅ ធនុះានន័យថ្ ទាំេាំរនការ
ទិញានការធណើ នធ ើង។  

The table below shows the frequency of 

medicine purchase by members based on 

prescription prescribed by doctors among the 

cases who have been buying in 2015. This 

frequency has been recorded modernized by 

sale-management through computer system 

which makes data more reliable. In general, 

frequency or number of time of medicine 

bought increased slightly while little increasing 

in number of case. It is interesting that number 

of hypertensive cases have dropped but 

number of medicing buying have increased 

than last year, this means size of medicine 

buying has increased.

Year D DH H Unknown Total

2008 131 235 1 0 367

2009 885 1507 11 0 2403

2010 2439 3730 573 11 6753

2011 5586 9982 2947 16 18531

2012 9456 16517 5825 9 31807

2013 13249 19594 7746 0 40589

2014 16803 21908 9291 0 48002

2015 18367 21051 9420 5 48843

197295

Nr of times by type of patient buying their medication at the contracted pharmacies
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តរងខ្លងធប្កាមធនុះរង្កា ញអាំពីទាំេាំរនការ
ចាំណ្តយសប្ារ់ការទិញថ្ន ាំររស់សាជិក តម
ប្រធនទរនជាំងឺ ធៅតមឱសថាា នរដគូររស់រណ្តា ញ
មិតាអរ់រ ាំមិតា។ ធយើងធ ើញថ្ការចាំណ្តយររស់អនកជមៃឺ
ានការធកើនធ ើងពីមួយឆ្ន ាំធៅមួយឆ្ន ាំទាំងអនកជមៃឺទឹក
ធោរភ្ផ្ែម ទាំងអនកជមៃឺធ ើសសាា ្ឈាម។ 

The table below shows proportion of 

medicine by type of patients bought during the 

whole year  through contracted pharmacie of 

PE network. The great majority of medicine 

was bought by diabetics, with only 12% bought 

by hypertensives.

តរងទី  26៖ ទាំេាំទឹកប្បាក់)ធរៀ ( និង ភាគរយរនការទិញថ្ន ាំតមឱសថាា នរដគូទាំងអស់កន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ Amount spent in riels 
and % of buying scale at the contracted pharmacies by year 

 

តមរយៈររូភាពខ្លងធប្កាម បានរង្កា ញអាំពី

កាំធណើ នធ ើងរនការផ្គត់ផ្គង់ និងតប្មូវការ រនការធប្រើ

ប្បាស់ អាាំងស  យ ីន ាធរៀងរ ់ឆ្ន ាំ។ ធៅឆ្ន ាំ២០១៥ 

តប្មូវការអាាំងស  យ ីន ានការធកើនធ ើងប្រហាក់

ប្រភ្េ  ៥៥,៤៧៧  .ម សប្ារ់សាជិកទឹកធោម

ភ្ផ្ែមររស់រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាទូទាំងប្រធទស។  

 
 
 
 

The figures below show increases of 

supply according to needs of Insulin every 

year. In 2015 needs of Insulin have increased 

to around 55,477 ml for diabetic members of 

PEN in the country.
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ររូភាពទី 20៖ ការធប្រើប្បាស់អាាំងស  យ ីន(ម. ( Quantity in usage of insulin (ml) 

 

រង្កា ន់រដ/រ័ណណរញ្ ុះតរមា DISCOUNT VOUCHERS 

រ័ណណរញ្ ុះរថាថ្ន ាំ ប្តូវបានធប្រើប្បាស់ធដើមបីជួយ
ដ ់អនកជាំងឺប្កីប្កភ្ដ ានរ័ណណប្កីប្ក និង ផ្ា ់ជូន
មិតាអរ់រ ាំមិតាភ្ដ ប្តូវធប្រើប្បាស់ថ្ន ាំធពទយធោយរង់
ប្បាក់សប្ារ់ឱសថពីធសវាឱសថរងវិ ទ ន ។ រ័
ណណធនុះ អាចានការរញ្ ុះរថាថ្ន ាំបានតមប្រធនទ 
៥០% សប្ារ់ប្គរ់មិតាអរ់រ ាំមិតា និង ៨០% ឬ ៩០% 
អាស្រស័យធៅតមប្រធនទប្កីប្កររស់អនកជាំងឺ។ អងគការម
.ព.ជ ាអនកចាំណ្តយធ ើរ័ណណរញ្ ុះរថាថ្ន ាំធនុះ ធេើយរ័
ណណធនុះធៅភ្តរនាផ្ា ់ធអាយធប្រើប្បាស់រេូតមកដ ់រ
ច្ រនន។ 

 

 

 

Discount vouchers were used to help 

some poor patients with poverty card and PEs 

who used medication to pay for medicines from 

RDF. This voucher can discount the medicine 

cost according to types of user: 50% for PE and 

80% or 90% depending on how poor the 

patient is. MoPoTsyo is a payer for this 

discount voucher and vochers still continue 

giving to use until now.
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ររូភាពទី 21៖ ឧទេរណ៍រនរង្កា ន់រដរញ្ ុះតរមា Example of a discount voucher 

 
សេវាតាមោន្េខុភាព  
FOLLOW-UP SERVICE 

កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ចាំនួនដងររស់អនកជមៃឺទឹកធោម

ភ្ផ្ែម និងអនកជាំងឺធ ើសឈាម បានតមោនាមួយមិតា

អរ់រ ាំមិតាគឺ ៤៣,០៦២ដង ធរើគិតាករណី គឺចាំនួនអនកជ

មៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និង អនកជាំងឺធ ើសឈាមភ្ដ តម

ោនាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតាគឺ ៩,១១២ោក់។ 

 

 

In 2015 Diabetes and Hypertension patients 

were followed up by PE 43,062 times. The total 

number of cases of diabetes and hypertension 

patients who followed up with their PE was 

9,112.
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តរងទី  27៖ ចាំនួនដង និង ភាគរយរនការតមោនស ែភាពររស់សាជិកាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងឆ្ន ាំ ២០១៥ Nr of time and % 
of follow-up with PE during 2015 

ឆ្ន ាំ២០១៥ Year 2015 
ចាំនួនដងអនកជមៃឺ
ទឹកធោមភ្ផ្ែមតម
ោនាមួយមិតា

អរ់រ ាំមិតា 

ចាំនួនដងអនកជមៃឺ
ធ ើសសាំោ្ឈាម
តមោនាមួយមិតា

អរ់រ ាំមិតា 

% អនកជមៃឺទឹក
ធោមភ្ផ្ែមតម
ោនាមួយមិតា

អរ់រ ាំមិតា 

% អនកជមៃឺធ ើសសាំ
ោ្ឈាមតមោន
ាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតា 

សរ រជមៃឺ តមោន
ាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតា 

Nr of time DM 
follow up with 

Peer 

Nr of time HBP 
follow up with 

Peer 

% of time DM 
follow up with 

peer 

% of time HBP 
follow up with peer 

Total Nr of Time FU 
with peer 

35,931 7,131 83% 17% 43,062 

     

ឆ្ន ាំ២០១៥ Year 2015 

ចាំនួនអនកជមៃឺទឹក
ធោមភ្ផ្ែមតមោន
ាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតា 

ចាំនួនអនកជមៃឺធ ើស
សាំោ្ឈាមតម
ោនាមួយមិតាអរ់រ ាំ

មិតា 

% អនកជមៃឺទឹក
ធោមភ្ផ្ែមតម
ោនាមួយមិតា

អរ់រ ាំមិតា 

% អនកជមៃឺធ ើសសាំ
ោ្ឈាមតមោន
ាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតា 

សរ រអនកជមៃឺ តម
ោនាមួយមិតាអរ់រ ាំ

មិតា 

Nr of Ind DM 
follow up with 

Peer 

Nr of Ind HBP 
follow up with 

Peer 

% of Ind DM 
follow up with 

peer 

% of Ind HBP 
follow up with peer 

Total Nr of Ind 
patients   FU with 

peer 
6,743 2,369 74% 26% 9,112 

     

ឆ្ន ាំ២០១៥ Year 2015 

ចាំនួនអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម
ច ុះធឈាម ុះ 

ចាំនួនអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមតម
ោនាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតា 

% អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមតមោនាមួយ
មិតាអរ់រ ាំមិតា 

  

Nr of DM registered 
Nr of Ind DM follow up with 

Peer 
%  of Ind DM follow up with peer 

15,234 6,743 44%  

     

ឆ្ន ាំ២០១៥ Year 2015 

ចាំនួនអនកជមៃឺធ ើសសាំោ្ 
ឈាមច ុះធឈាម ុះ Nr of 

HBP registered 

ចាំនួនអនកជមៃឺធ ើសសាំោ្ឈាម
តមោនាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតា Nr 
of Ind HBP follow up with Peer 

% អនកជមៃឺធ ើសសាំោ្ឈាមតមោន
ាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតា 

% of Ind HBPfollow up with peer 

10,170 2,369 23% 
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ថ្្ទក្នងុអងគភាព 
INTERNAL ORGANIZATION 
ររូភាពទី 22៖ រចោសមា័នធអងគភាព ររស់អងគការ ម.ព.ជ Organizational chart 

 
 

ប្រធានអងគការ

ភ្ផ្នករដាបា និងេិរញញវតា 

គណធនយយ

ឃ្លា ាំងឱសថ

ទិញសាភ រ

ទិននន័យ និង
ព័ត៌ានវទិា

មូ និ្ិរងវិ ថ្ន ាំ

ផ្គត់ផ្គង & ប្គរ់ប្គង
ឥណទន

ប្គរ់ប្គង
រង្កា ន់រដ

វភិាគការធប្រើថ្ន ាំ

ភ្ផ្នកពប្ងឹង សមតាភាព

ការរធប្ងៀន

មនទីរពិធា្ន៍

ការប្គរ់ប្គងមិតា
អរ់រ ាំមិតា

ភ្ផ្នកគ ណភាព និង
ស្រាវប្ាវ

តាមដាន នងិវាយ
តម្មៃ

ស្រាវជ្រាវ

ជ្ររប់ជ្ររងរុណភាព

ប្កុមប្រឹកាអនិបា 
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ទនិ្នន្យ័របេប់ណ្តត ញមតិតអបរ់មំតិតន្មីយួៗ  
DETAILS STATISTICS PER PE NETWORK 

 តបំន្ង់្ក្ងី្ក្សៅភនសំពញ  
THE URBAN POOR AREAS 

រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា Peer Educator Networks 

កាំធណើ នសាជិកភាព 
ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៥ ានអនកជាំងឺចាំនួន២៩២២ោក់ ានទឹកធោមភ្ផ្ែម។ វាបានធកើនធ ើងារនារោទ រ់ធៅទីប្កុង

ននាំធពញ។ កន ងចាំធោម២៩២២ោក់ធនុះ ាន៧០០ោក់ានអកសរកូដPX ភ្ដ ានន័យថ្ ពួកធគមិនភ្មនប្រាជនរស់

ធៅកន ងតាំរន់ប្កីប្ក ឬាអនកជាំងឺភ្ដ មកពីធប្ៅតាំរន់។  

ររូភាពទី 23៖ ននាំធពញ៖ ចាំនួនសាជិកថមីភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះកន ងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា Urban Slums: New patients with diabetes 
registered in PE network’s members 

 

ចាំនួនសាជិកបានធកើនធ ើងាធរៀងរ ់ឆ្ន ាំ ធៅប្គរ់តាំរន់ប្កីប្កទាំង៦ធៅទីប្កុងននាំធពញ។ សាជិកររស់រណ្តា

ញមិតាអរ់រ ាំមិតា បានធកើនធ ើងពីចាំនួន ២៣៩៥ោក់ ធៅដាំណ្តច់ឆ្ន ាំ២០១៤ ដ ់ ២៩២២ោក់ ធៅដាំណ្តច់ឆ្ន ាំ២០១៥

ធនុះ។  

ររូភាពទី 24៖ ននាំធពញ៖ រាំភ្ររាំរ ួសាជិកតមោនធ្ៀរនឹងការច ុះធឈាម ុះតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Urban Slums: Trends of urban cohort 
of patients in follow-up comparing to registration 
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ធយើងចរ់ធផ្ាើមកត់ប្តទិននន័យតមោនអនកជាំងឺកន ងប្រព័នធទិននន័យចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១០ ធដើមបីភ្សវងយ ់អាំពីចាំនួន
អនកជាំងឺភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះ ធេើយបាននឹងកាំព ងធៅតមោនរនាាមួយរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាទាំង៦ កន ងទីប្កុងននាំធព
ញ។ ាទូធៅប្រាជនធៅតមតាំរន់ប្កីប្កកន ងទីប្កុង គឺានការតា ស់រាូរ ាំធៅ ឬភ្ប្រប្រួ ខ្លា ាំង ធរើធ្ៀរាមួយប្រា
ជនធៅតមជនរទ វាាធេត ភ្ដ ចាំនួនអនកជាំងឺភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះធេើយ ភ្តមិនតនោនរនាាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតាក៏
ធប្ចើនភ្ដរ។ ធៅដាំណ្តច់ឆ្ន ាំ២០១៥ បានរង្កា ញថ្ កន ងចាំធោមអនកច ុះធឈាម ុះសរ រចាំនួន ២៩២២ោក់ ានអនកធៅតម
ោនរនាប្តឹមភ្ត១៩៤០ោក់។ ធទុះរីធយើងមិនបានរង្កា ញអាំពីមូ ធេត រនការធបាុះរង់ធនុះ រ៉ៃ ភ្នាានមូ ធេត សាំខ្ល
ន់ៗមួយចាំនួន ដូចា ការតា ស់ទី ាំធៅ និងអនកជាំងឺមួយចាំនួនធទៀតបានាា រ់។  

ររូភាពទី 25៖ ននាំធពញ៖ រាំភ្ររាំរ ួរនការតមោនររស់អនកទឹកធោមភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងចាំនួនច ុះធឈាម ុះ តមឆ្ន ាំនីមួយៗ Urban Slums: 
Trends of urban cohort of patients with DM in follow-up comparing to registration 

 

 ចាំនួនសាជិកភ្ដ ានជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមចាំនួន ១៧៥៣ោក់ បាននឹងកាំព ងតមោនរនាាមួយរណ្តា ញមិតា

អរ់រ ាំមិតាកន ងតាំរន់ប្កីប្កធៅទីប្កុងននាំធពញ។ ាការកត់សាំគ ់ តមរយៈតរងបានរង្កា ញអាំពីចាំនួន ធកើនធ ើងរនអនក

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមតមោន ានការធកើនធ ើងផ្ងភ្ដរ។  

 

ការធប្រើប្បាស់ធសវា Use of Services 

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Laboratory Service 

ធទុះរីាធយើងបានធ្វើការាក បងចាំនួន២ដងរចួមកធេើយ ពួកធយើងធៅភ្តមិនទន់ទទួ បានធាគជ័យ 
ធដើមបីឲ្យធសវាជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមដាំធណើ រការបានធពញធ ញធៅធ ើយ។ អនារគមន៍ធៅកន ងតាំរន់ទីប្កុងគឺធតា ត
សាំខ្លន់ធៅធ ើជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម។ ការធនុះបានឆ្ា ុះរញ្្ហាំងតមរយៈការធប្រើប្បាស់ប្គរ់ធសវាទាំងអស់។ 
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តរងទី  28៖ ននាំធពញ៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីពិធា្ន៍ធោយសាជិករណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា Urban slums: Use of laboratory 
services by PE network’s members 

ការវប្បើប្ាស់វស មនទីរពវិោធនប៍្បចំឆ្ន ំ Yearly Use of Lab Service 

តាំរន់ទីប្កុង/Urban 
Network 

អនកជាំងឺភ្ដ ាន ទធផ្  
Patients with Lab Profiles 

អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 
Diabetic 

អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាម 
Non Diabetic HBP 

2007 5 5 0 

2008 7 7 0 

2009 17 17 0 

2010 457 444 13 

2011 441 423 18 

2012 1063 1005 58 

2013 1377 1284 93 

2014 1833 1722 111 

2015 1985 1849 136 

Total 7185 6756 429 

 ទធផ្ មនទីរពិធា្ន៍សរ រចាំនួន១៩៨៥ដងររស់សាជិកទីប្កុង ានកន ងមូ ោា នទិននន័យររស់ធយើង។ 
ពួកវាា ទធផ្ ររស់សាជិកចាំនួន១២០៥ោក់។ កន ងធោុះអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមចាំនួន១១១៣ោក់ភ្ដ បានធប្រើធស
វាចាំនួន១៨៤៩ដង និងអនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមមិនភ្មនអនកទឹកធោមភ្ផ្ែមានប្តឹមចាំនួន៩២ោក់ភ្ដ ធប្រើធសវាធត
សាទីពិធា្ន៍សរ រចាំនួន១៣៦ដង កន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ 

វ ិ្ ីធផ្សងធទៀតកន ងការភ្ចកប្កុមរនសាជិកចាំនួន ១,២០៥ោក់ ធនុះគឺអនករស់ធៅតាំរន់ប្កីប្កទាំង៦ចាំនួន ៩២៧
ោក់ និងសាជិកចាំនួន ២៧៨ោក់ មិនរស់ធៅកន ងតាំរន់ប្កីប្កធោុះធទ រ៉ៃ ភ្នាប្តូវបានទទួ ច ុះធឈាម ុះាសាជិកកន ង
តាំរន់ទាំង៦ធោុះភ្ដរ។ សាជិកទាំងអស់ធនុះទទួ បានធ ែកូដាអកសPX។ 

ធៅកន ងតាំរន់ទីប្កុង ធតសាមនទីរពិធា្ន៍ ប្តូវបានធ វ្ើធ ើងធៅការោិ ័យររស់ពួកធយើង ធេើយធយើងមិនាន

ការប្រមូ វតា វភិាគធៅកន ងសេគមន៍ដូចធៅតាំរន់ជនរទធ ើយ។ ប្រធោជន៍រនការធ វ្ើធតសាធៅការោិ ័យគឺ ពួក

ធយើងអាចធ្វើការវភិាគរភ្នាមនូវទឹកធោមឲ្យបានធពញធ ញ)Urinalysis( ាាងការធ្វើធតសារកប្រូធតអ ីនកន ងទឹកធោម

ភ្តមួយម ែ។ ចរ់ពីធដើមប្តីាសទី៤រនឆ្ន ាំ២០១៥ ធតសាទឹកធោមទាំងអស់ររស់សាជិកធៅជនរទ ប្តូវបានប្រមូ 

យកមកធ វ្ើការវភិាគធៅការោិ ័យ ធេើយធ វ្ើការវភិាគទឹកធោមធពញធ ញដូចសាជិកធៅទីប្កុងភ្ដរ។ 

ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ Consultation Service 

ប្តឹមដាំណ្តច់ឆ្ន ាំ២០១៥ ការពិធប្គុះជាំងឺចាំនួន៣៥៣៩ដង ធៅឯមនទីធពទយរភ្ងែកធោចិត ង ប្តូវបានផ្ា ់ធោយធវជជ

រណឌិ តជាំោញ សប្ារ់អនកជាំងឺភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះធផ្សងគន ចាំនួន១១៨៥ោក់ កន ងការជួរ៧២ដង។ ាទូធៅ ការពិធប្គុះ

ជាំងឺធ វ្ើធ ើងធៅរថៃច័នទ ឬអង្កគ រ។ វាានមន សសធប្ចើនរ ់ធព ពិធប្គុះ ប្គូធពទយពិនិតយអនកជាំងឺ ៤៩ោក់ាម្យមកន ងការ

ជួរ)session) មាងៗ។ 
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ររូភាពទី 26៖ ននាំធពញ៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាពិធប្គុះ ររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមធៅឯមនទីធពទយរភ្ងែកធោចិត ង Urban slums: 
Patients with diabetes used medical consultation at Pochentong RH 

 

 ចាំនួនាម្យមរនធវជជរញ្ហជ ទីមួយប្រចាំភ្ែកន ងតាំរន់ទីប្កុង គឺធកើនធ ើងចរ់តាំងពីធយើងបានអន ញ្ហញ តឲ្យអនក

ទឹកធោមភ្ផ្ែមមួយចាំនួន អាចច ុះធឈាម ុះាសាជិកររស់រណ្តា ញ ធទុះរីាអនកជាំងឺទាំងធោុះមិនរស់ធៅអចិរន្រនទយ៍ កន ង

តាំរន់ប្កីប្កក៏ធោយ រ៉ៃ ភ្នាាអនកភ្ដ ចង់ធប្រើប្បាស់ធសវា។ 
ររូភាពទី 27៖ ននាំធពញ៖ ការវវិឌ្ឍរនធវជជរញ្ហជ ទីមួយប្រចាំភ្ែប្រចាំឆ្ន ាំនីមួយៗ Urban slums: Number of yearly Monthly First 
prescriptions 

 

 

ឱសថរងវិ ទ ន និងការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  RDF AND ADHERENCE TO PRESCRIPTION 

 ធៅតាំរន់កន ងទីប្កុង ធយើងបាននឹងកាំព ងោក់ធអាយដាំធណើ រការធសវាឱសថរងវិ ទ នធៅតមឱសថាា នចាំនួន

០៣កភ្នាង។ ធេើយមួយកន ងចាំធោមទាំងរី គឺសាិតកន ងមណឌ  ស ែភាពអនាង់កាៃ នភ្ដ ានរ គគ ិកមណឌ  ស ែភាពា

អនកផ្ា ់ធសវាតមកិច្ប្ពមធប្ពៀងរវាងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាាមួយប្រព័នធររស់រដា។ 
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តរងទី  29៖ ននាំធពញ៖ ទាំេាំរនការធប្រើធសវាឱសថរងវិ ទ ន Urban slums: Scale of RDF’s use 

 

 តរងខ្លងធ ើធនុះ គឺាទាំេាំរនការផ្គត់ផ្គង់ឱសថធៅកាន់ឱសថាា នរដគូទាំងរី ភ្ដ សាិតធៅទីប្កុងននាំធពញ។ 
ាក់ភ្សាងអងគការ មពជ បានផ្គត់ផ្គង់ឱសថាធប្ចើនដ ់ឱសថាា នរដគូ ក៏រ៉ៃ ភ្នាតរមាទាំងធោុះហាក់ដូចាមិនស ីគន
ាមួយនឹងតរមាធៅកន ងវក័ិយរប្តអនកជមៃឺទ ់ភ្តធាុះ ធនុះអាចរណ្តា  មកពីអនកជមៃឺមួយចាំនួនមិនបានមកទិញថ្ន ាំ
តមធវជជរញ្ហជ  ឬអាចអនក ក់ឱសថមិនបានសរធសរវក័ិយរ័ប្តធៅធព អនកជមៃឺមកទិញ។ 
 ចាំធោុះការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ កន ងការធប្រើឱសថ ប្តូវបានធមើ ធ ើញថ្ ានភាពប្រធសើរធ ើង ាពិធសសអនក
ជាំងឺធ ើសឈាមាមួយនឹងអប្តរនការធប្រើឱសថប្រចាំឆ្ន ាំគឺ បានធកើនធ ើងដ ់៥០%។ ចាំន ចធនុះ ា ទធផ្ ធៅការ
ពប្ងឹងការអន វតាតមការពាបា ររស់រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា ធោយធចញ ិែិតប្រានចាំធោុះអនកជាំងឺភ្ដ មិនមក
ទទួ ធសវា។  
តរងទី  30៖ ននាំធពញ៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម Uban slums: Adherence to routine medication by DM 
members 
 

 
 

 

តរងទី  31៖ ននាំធពញ៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ររស់អនកធ ើសសាំោ្ឈាម Urban slums: Adherence to routine medication by 
HBP members 
 

 

 
 

 

 តរងទាំងពីរខ្លងធ ើ រង្កា ញអាំពីភាពធទៀតទត់រនការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ររស់អនកជមៃឺធៅទីប្កុង។ ធយើង
ធ ើញថ្ អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងអនកជមៃឺធ ើសសាា ្ឈាម បានអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ប្តឹមប្តូវរេូតដ ់ ៥១% និង 
៥០% កន ងធោុះានស្រសាីដ ់ធៅ ៦០% រនចាំនួនអនកជមៃឺសរ រភ្ដ បានមកទិញថ្ន ាំ។ 

 

 

Name of Pharmacy

Value of Supply 

by MoPoTsyo in 

2015 to 

pharmacies

Value of invoices 

returned for 

entry in database

Nr invoices 

in 

database

Average 

per invoice

Amount that 

remains 

Unaccounted 

for 

Estimated 

Nr of 

missing 

invoices

% clients 

who did 

not get 

invoice

1 Niroth 284,601,000 228,463,100 7773 29,392       -56,137,900 -1,910 20%

2 Ros Sopheavattey 28,022,650 5,956,850 181 32,911       -22,065,800 -670 79%

3 Anlong Kgnan 7,269,000 2,562,650 124 20,667       -4,706,350 -228 65%

Totals 319,892,650        236,982,600          8,078          
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ការធ្វើស្រាវប្ាវរករញ្ហា ជាំងឺបាតភ្ននក SCREENING FOR RETINOPATHY 

 ការសេប្រតិរតិាការណ៍ររស់ពួកធយើងាមួយអងគការ មជឈមមណឌ  វុះកាត់ក ារCSC ធៅទីប្កុងននាំធពញ 
បានធចញា ទធផ្ ធៅការធ្វើស្រាវប្ាវនូវអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមទីប្កុងសរ រចាំនួន ១,៣៤៦ោក់ ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១២ 
រេូតច ងឆ្ន ាំ២០១៥។ កន ងចាំធោមពួកធគ ២១.៥% ប្តូវបានរកធ ើញានជាំងឺបាតភ្ននកដាំណ្តក់កា ដាំរូង។ CSC បានផ្ា
 ់ការពាបា កាាំរសមីធោយឥតគិតរថាដ ់អនកជាំងឺររស់ពួកធយើង ប្រសិនធរើធោុះគឺានារៈសាំខ្លន់។ ការធ្វើអតា
សញ្ហញ ណកមមរនអនកជាំងឺទាំងធនុះនូវដាំណ្តក់កា ដាំរូងអាចជួយការោរ ឬ ពនាការវវិតាន៍ធៅដាំណ្តក់កា រោទ រ់តមរ
យៈព័ត៌ាន និងការឲ្យធោរ ់និងការតមោនឲ្យបានធទៀងទត់។ 
 
តរងទី  32៖ ននាំធពញ៖ ធប្រវា៉ៃ ង់រនជាំងឺបាតភ្ននកកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Urban slums: Diabetic Retinopathy prevalence in 2015 

ចាំនួនការធ វ្ើធរគវនិិចឆ័យឆ្ន ាំ២០១៥ 
Count of Diagnosis 2015 

តាំរន់ 
DR 

គម នសញ្ហញ  DR សរ រ 
Area NO SIGN OF DR Grand Total 
AK 6 24 30 
BB 18 65 83 
BK 10 66 76 
BP 6 47 53 
BR 3 1 4 
BS 14 23 37 
PX 1 10 11 

សរ រ Grand Total 58 236 294 
  20%     
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សខតតតាយក្វ៖ ទងំ ៦ ង្េុក្ង្បតបិតត ិ
 TAKEO: ALL 6 OD’S 
 ការប្រឹកាធោរ ់សប្ារ់ HSSP2ររស់ប្កសួងស ខ្លនិបា  កន ងឆ្ន ាំ2015 Consultancy for HSSP2 of MOH 
during 2015 

ចរ់ពីភ្ែមិោដ ់ភ្ែវចិឆិកាឆ្ន ាំ 2015 ប្កសួងស ខ្លនិបា បានជួ អងគការម.ព.ជាអនកផ្ា ់ប្រឹកាសាិតធប្កាម

កិច្សនាពិធសស ធដើមបីផ្ា ់ធោរ ់ធៅឲ្យប្កសួងស ខ្លនិបា  ថ្ធតើការធផ្ទនូវការប្គរ់ប្គងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ង

ធែតាតភ្កវធៅឲ្យប្រធានស្រសកុប្រតិរតាិប្តូវបានធ វ្ើធ ើងធោយរធរៀរណ្ត។ 

ការប្រឹកាធោរ ់ធនុះបានធកើតធ ើងយឺតាងអវីភ្ដ បានធប្គងទ កដាំរូងធ ើយ ធោយារទ នគធប្ាង 

HSSP2ភ្ដ បានធប្គងធដើមបីធ វ្ើេិរញញវតា រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងធែតាតភ្កវសប្ារ់ការចាំណ្តយបានប្តឹមភ្តកន ងឆ្ន ាំ

2013 និង2014។ 

រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាធៅភ្តឈរធទុះកន ងែ ៈធទសៈ ាំបាក ធេើយធៅភ្តអាចរនារធទុះរីាគម នការឧរតាមភ

កន ងរយៈធព យូរ ពិធប្ោុះរណ្តា ញានឬសគ ់ធៅកន ងសេគមន៍។ ធៅាា ងវញិ ប្រសិនធរើការឧរតាមភទាំងអស់ធៅ

ភ្តប្តូវបានកាត់ ភាពអវជិជានធនុះរ៉ៃុះោ ់ដ ់ការតាំងចិតាររស់មិតាអរ់រ ាំមិតាាន ក់ៗ ការអន វតាការង្ករទាំងមូ ររស់រ

ណ្តា ញ និងការប្រមូ ទិននន័យផ្ងភ្ដរភ្ដ ពួកធយើងាអងគការរ ាំពឹងធៅធ ើធដើមបីធ វ្ើការវាស់សទង់ពីការអន វតាការង្ករ 

និងការរកីចធប្មើន។ 

ការររោិយពីភារកិច្សប្ារ់ការប្រឹកាធោរ ់ធនុះធ្វើធ ើង ធដើមបីធសនើទប្មង់ការភ្ដ ឲ្យប្រធានស្រសុក

ប្រតិរតាិអាចធ វ្ើការប្គរ់ប្គងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា។ ធដើមបីអន វតានូវការររោិយភារកិចស្ប្ារ់ការប្រឹកាធោរ ់ធនុះ 

ពួកធយើងបានជួ រ គគ ិកប្កសួងស ខ្លនិបា ភ្ដ បានចូ និវតាន៍ធដើមបីជួយពួកធយើងធរៀរចាំនូវសិកាា សិលាាមួយ

អនកចូ រមួភ្ដ ទក់ទងធ វ្ើការពិភាកាអាំពីជធប្មើសធផ្សងៗ។ សិកាា សិលាទាំងធនុះបានឲ្យា ទធផ្ នូវការប្ពមធប្ពៀង

ាចមបងនូវធ ើឧរករណ៍ធគ នធោបាយពិធសសៗ រមួរញជូ  ការររោិយ មែិតរនតួោទីររស់មិតាអរ់រ ាំមិតាធៅកន ង

ស្រសុកប្រតិរតាិរោទ រ់ពីធ វ្ើការធផ្ទ។ ទប្មង់ការភ្ដ បានប្ពមធប្ពៀងក៏បានអន វតាផ្ងភ្ដរធ ើការរនាយតួោទីររស់អងគការ

ម.ព.ជកន ងការធរៀរចាំធសវាធវជជាស្រសា។ រ៉ៃ ភ្នាអងគការធៅភ្តអាចធដើាតួអងគរាំធពញរភ្នាមអាស្រស័យតមតប្មូវការភ្ដ 

បានធ ើកធ ើងតមស្រសុកប្រតិរតាិធរៀងៗែាួន ឬក៏កភ្នាងផ្ា ់ធសវាស ខ្លនិបា ។ 

ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៥ ឯការធគ នធោបាយចមបងមួយចាំនួនប្តូវបានោក់ធសនើធៅសប្ារ់ការយ ់ប្ពម 

សប្ារ់ធប្រើប្បាស់កន ងធែតាតភ្កវធោយស្រសុកប្រតិរតាិធៅតម ទធភាពររស់ពួកធគ: 

• កិច្ប្ពមធប្ពៀងការផ្ទរ  

• ធសៀវធៅមគគ ធទសក៍ប្គរ់ប្គងសប្ារ់រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា  

• ធសៀវធៅមគគ ធទសក៍រណា ុះរណ្តា  មិតាអរ់រ ាំមិតា 

• កិច្សនារវាងមិតាអរ់រ ាំមិតា និងមណឌ  ស ែភាព 

• រ័ណណសាំគ ់ែាួនបានច ុះេតាធ ខ្លធោយប្រធានស្រសុកប្រតិរតាិ  

• របាយការណ៍រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា 

• តរងទិដាភាពារមួ 
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• កិច្សនារវាងអងគការម.ព.ជ និងស្រសុកប្រតិរតាិនីមួយៗ សប្ារ់ការរនារភ្នាមផ្គត់ផ្គង់ថ្ន ាំ និងប្រព័នធរងវិ ទ ន

ឱសថសវ័យប្រវតាិ។ 

  គធប្ាងធព ធវលាាក់លាក់នូវការធផ្ទគឺធៅមិនទន់បានប្ពមធប្ពៀងធៅធ ើយធទ រ៉ៃ ភ្នាពួកធយើងនឹងចរ់ធផ្ាើម

ដាំរូងាមួយស្រសុកប្រតិរតាិ២កន ងធែតាតភ្កវ។ 

 រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា Peer Educator Networks 

 មិនានមិតាអរ់រ ាំមិតា ភ្ដ បានឆ្ាងកាត់ការរណា ុះរណ្តា  ភ្ថមធទៀត ដូធចនុះគឺានមិតាអរ់រ ាំមិតាសរ រចាំនូន៤៩

ោក់ ភ្ដ កាំព ងរាំធពញធរសកកមម ធៅធែតាតភ្កវកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 

ការស្រាវប្ាវភ្សវងរកអនកជាំងឺថមី 
 ការស្រាវប្ាវរកអនកជាំងឺថមីធៅទូទាំងធែតាតភ្កវ ប្តូវបានរញ្រ់រចួរ ់ម នឆ្ន ាំ២០១៣។ ដូចធនុះ មិនានការ 

screening រនាធទៀតធ ើយ។ ភ្តធទុះរីោ៉ៃងណ្ត ក៏ានអនកជាំងឺថមី ទាំងអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និង អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្

ឈាម រនាច ុះធឈាម ុះចូ រមួាមួយរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា 

ររូភាពទី 28៖ តភ្កវ៖ សាជិកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម(កាំធណើ នប្រចាំភ្ែ) Takeo: Membership with Diabetes in (monthly growth) 

 
 

ររូភាពទី 29៖ តភ្កវ៖ ភ្ប្រប្រ ួរនកាំធណើ នអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមច ុះធឈាម ុះប្រចាំឆ្ន ាំ ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០០៧ Takeo: Changing in DM 
membership annual growth since 2007 

 

14

33

53

43
49

77

49

31

19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

អនកជមៃឺទឹកធោមថមីច ុះធឈាម ុះប្រចាំភ្ែាម្យម Monthly Average Nr of New Diabetes

161

390

627

481
544

914

585

373

231

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

សរ រចាំនួនអនកជមៃឺទឹកធោមថមីច ុះធឈាម ុះកន ងធែតាតភ្កវៈ ៤,៣០៦ (២០១៥)
New Diabetes Registered in Takeo Province: Total: 4,306 (2015)



85 
 

ការភ្ប្រប្រួ តួរធ ែរនចាំនួនសាជិកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមថមី ពីមួយឆ្ន ាំធៅមួយឆ្ន ាំ គឺា ទធផ្ រនសកមមភាពធ្វើ

ស្រាវប្ាវរកអនកជាំងឺថមី ធ ើកភ្ ងភ្តកន ងឆ្ន ាំ២០០៩ ធៅធព ភ្ដ ពួកធយើងបានច ុះធឈាម ុះអនកជាំងឺាធប្ចើន រោទ រ់ពីអងគ

ការប្គូធពទយគម នប្ពាំភ្ដនររស់ភ្រ េសិក(MSF) បានរិទគាីនិចភ្ថទាំជាំងឺរ ាំររ ៉ៃធៅកន ងទីរមួធែតា។ ធរើគម នជាំនួយពីមូ និ្ិ

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមពិនពធលាក(WDF09-463) ពួកធយើងអាចច ុះធឈាម ុះអនកជាំងឺទឹកធោមបានកន ងចាំនួនតិចតួច ធដើមបីរនា

សកមមភាពភ្ថទាំនិងពាបា  ររស់ពួកធយើងកន ងឆ្ន ាំ២០១២។ ដ ់ឆ្ន ាំ២០១៥ ចាំនួនអនកច ុះធឈាម ុះ ថយច ុះធោយារ 

ធយើងបានរញ្រ់ការភ្សវងរកអនកជាំងឺរចួរ ់ ោាំធអាយការច ុះធឈាម ុះថមី ប្រប្ពឹតាធៅា្មមត។ 

តរងទី  33៖ តភ្កវ៖ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមថមី ភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះតមស្រសុកប្រតិរតាិតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Takeo: Yearly 
new diabetics registered by OD’s 

តមស្រសុកប្រតិរតាិ 
By OD 

អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមច ុះធឈាម ុះតមឆ្ន ាំ Diabetics Registered By Year 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
សរ រ 
Total 

% តមស្រសុក
ប្រ. By OD 

អងគរកា Ang Roka 161 309 142 76 108 134 65 50 1 1,046  24.5% 
គិរវីង់ Kirivong   52 124 119 165 217 207 114 143 1,141  26.8% 
ដូនភ្កវ Don Keo   22 88 81 93 250 106 71 59 770  18.1% 
រប្ពករាស Prey Kabas   7 127 75 83 116 66 44 17 535  12.6% 
បាទBati     146 126 92 197 141 50 11 763  17.9% 
ធប្ៅធែតា Outside Takeo       4 3         7  0.2% 
សរ រតមស្រសកុប្រតិរតាិ 
Total by OD 

161 390 627 481 544 914 585 329 231 4,262    

 

ការធប្រើប្បាស់ធសវា USE OF SERVICES 

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Laboratory Service 

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍គឺអាចធប្រើប្បាស់បានសប្ារ់សាជិកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងធ ើសសាា ្ឈាម។ ធៅ
កន ងឆ្ន ាំ២០០៨ និង២០០៩ ធយើងបានសប្មរសប្មូ ធ វ្ើធតសាធអចរ ីធអវន័ស ី (HbA1c) សប្ារ់សាជិកមួយចាំនួន រ៉ៃ ភ្នា
ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ររស់ពួកធយើងតទ  ់ភ្ដ បានរធងាើតាទប្មង់សាង់ោរជីវៈគីមី សប្ារ់សាជិកររស់ពូកធយើង
ភ្ដ ានជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងធ ើសសាា ្ឈាមបានចរ់ធផ្ាើមធៅច ងឆ្ន ាំ២០០៩។ដូចភ្ដ ានរង្កា ញកន ងតរង
ខ្លងធ ើ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ធោយអនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម គឺតិចាងអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម។ ាន
ការរកីចធប្មើនែាុះកន ងឆ្ន ាំ ២០១២រ៉ៃ ភ្នាអនកជាំងឺភាគធប្ចើនមិនបានធៅដ ់ធគ ធៅធទធៅកន ងធែតាតភ្កវ។ 

តរងទី  34៖ តភ្កវ៖ ចាំនួន និងភាគរយរនការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងធ ើសសាំោ្ឈាម 
តមឆ្ន ាំនីមួយៗ Takeo: Yearly Nr and % of Patients with DM and with HBP getting lab profiles by year 

អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមធប្រើធសវាមនទីរពិធា្ន៍៖ DIABETIC Members Getting Laboratory Profiles 

ឆ្ន ាំ/Year 
ទូទាំងធែតា

Takeo 
បាទី 
Bati 

ដូនភ្កវ
Donkeo  

រប្ពករាស 
Prey Kabas 

អងគរកា 
Ang Roka 

គីរវីង់ 
Kirivong 

ធប្ៅធែតា from 
outside Takeo 

2008 12 0 1 0 10 1 0 

2009 49 7 7 4 22 9 0 

2010 932 157 59 137 421 158 0 

2011 229 9 19 7 102 92 0 
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2012 1,096 191 172 131 276 321 5 

2013 672 109 136 37 151 238 1 

2014 938 78 181 54 293 332 0 

2015 437 6 74 14 24 319 0 

Total 4365 557 649 384 1299 1470 6 
 

 

សាជិកទឹកធោមភ្ផ្ែម ភ្ដ ាន ទធផ្ មនទីរពិធា្ន៍ោ៉ៃងតិច ១ដង 
Diabetic Members of MoPoTsyo in Each OD in Takeo of Whom We Have at Least 1 Lab Profile 

ឆ្ន ាំYear 
2015 

ទូទាំងធែតា
Takeo 

បាទី 
Bati 

ដូនភ្កវ
Donkeo  

រប្ពករាស 
Prey Kabas 

អងគរកា 
Ang Roka 

គីរវីង់ 
Kirivong 

ធប្ៅធែតា from 
outside Takeo 

Has Lab 

Profile 
387 05 63 13 22 284 0 

DM 

Registered 
4349 793 773 549 1075 1159  

% With 

Lab Profile 
9% 1% 8% 2% 2% 25%  

 

អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាមធប្រើធសវាមនទីរពិធា្ន៍៖ (Non-diabetic) High Blood Pressure Members Getting 

Laboratory Profiles 

ឆ្ន ាំ 
Year 

ទូទាំងធែតា
Takeo 

បាទី 
Bati 

ដូនភ្កវ
Donkeo  

រប្ពករាស 
Prey Kabas 

អងគរកា 
Ang Roka 

គីរវីង់ 
Kirivong 

ធប្ៅធែតា 
from outside  

2008 0 0 0 0 0 0 0 

2009 1 1 0 0 0 0 0 

2010 125 39 2 57 2 25 0 

2011 158 1 6 0 107 44 0 

2012 449 34 68 57 57 233 0 

2013 178 8 37 9 18 106 0 

2014 228 10 58 3 37 120 0 

2015 193 1 21 13 2 156 0 

Total 1332 94 192 139 223 684 0 
 

សាជិកធ ើសសាំោ្ឈាម ភ្ដ ាន ទធផ្ មនទីរពិធា្ន៍ោ៉ៃងតិច ១ដង (Non-diabetic) High Blood 

Pressure Members of MoPoTsyo in Each OD in Takeo of Whom We Have at Least 1 Lab Profile  

ឆ្ន ាំ 
Year 

ទូទាំងធែតា
Takeo 

បាទី 
Bati 

ដូនភ្កវ
Donkeo  

រប្ពករាស 
Prey Kabas 

អងគរកា 
Ang Roka 

គីរវីង់ 
Kirivong 

ធប្ៅធែតា 
from outside 

Has Lab 

Profile 
167 01 19 13 02 132 0 

Nr of HBP 

Registered 
4,999 719 848 734 1438 1260  

% With 

Lab Profile 
3% 0% 2% 2% 0% 10%  

 
 
 
 
 



87 
 

ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ Consultation Service 

ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ប្គរ់ស្រសុកប្រតិរតាិធៅកន ងធែតាកាភ្កវាម្យមការពិធប្គុះជាំងឺាន១ដង កន ងមួយភ្ែ ធប្ោុះ
ធយើងព ាំានា្ស់ជាំនួយថវកិា ធេើយធយើងបានចាំណ្តយថវកិាធោយែាួនឯងែាុះ និងការរង់ប្បាក់ែាុះពីអនកជមៃឺ សាំររ់
ដាំធណើ រការពិធប្គុះជមៃឺ។  

ររូភាពទី 30៖ តភ្កវ៖ ចាំនួនដងរនការពិធប្គុះជាំងឺធៅប្គរ់មនទីរធពទយ តមឆ្ន ាំនីមួយៗ Takeo: Annual medical consultation 
sessionស in all public hospitals 

 
 

 

ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អនកជាំងឺមកពិធប្គុះជមៃឺ ានការថយច ុះ 27% ធរើធប្រៀរធ្ៀរកន ងឆ្ន ាំ២០១៤។ ធយើងបានកត់
សាំគ ់ធ ើញថ្ ចាំនួនដងអនកជាំងឺមកពិធប្គុះានការថយច ុះារនារោទ រ់ធរៀងរ ់ឆ្ន ាំ ចរ់ពីោក់កណ្តា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
មក។ មូ ធេត ធនុះ អាចរណ្តា  មកពី ការយ ់ដឹងពីធចុះការប្គរ់ប្គងជាំងឺធោយែាួនឯងកាន់ភ្តប្រធសើរ និង
ធោយារថ្ អនកជាំងឺចរ់ធផ្ាើមរង់ប្បាក់រភ្នាមធ ើេិរញញរបទនមនទីរធពទយ ។ ។ 

តរងទី  35៖ តភ្កវ៖ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមភ្ដ បានពិធប្គុះជាំងឺធៅប្គរ់ស្រសកុប្រតិរតាិ តមឆ្ន ាំនីមួយៗ Takeo: DM consulted 
with their doctor in all OD’s of Takeo annaully 

តាមប្សកុប្បត្ិបត្ត ិ ចាំនួនដងអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមមកពិធប្គុះជាំងឺ Nr of times DM members consulted with 
Medical Doctor 

By OD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 សរបុ %តាមប្សកុប្បត្បិត្ត ិ

អងគរកា Ang Roka 131 680 511 237 394 559 329 256 202 3,299 23%  
គិរវីង់ Kirivong     156 306 881 1277 1058 844 702 5,224 36% 

ដូនភ្កវ Doun keo   1 92 211 376 772 111 364 282 2,209 15% 

រប្ពករាស Prey 
Kabas 

    72 136 333 461 345 236 98 1,681 12% 

បាទី Bati     138 122 257 548 475 248 145 1,933 13% 

ធប្ៅធែតា Outsiders       11 12 13 18 4 0 58 0% 

សរ រ Total 131 681 969 1,023 2,253 3,630 2,336 1,952 1,429 14,404   
 

21
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ចាំនួនដងការពិធប្គុះជមៃឺររស់ប្គូធពទយធៅធែតាតភ្កវ
Nr of Medical Consultation Sessioin in Takeo
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វាគឺាភាពចាំបាច់មួយ ភ្ដ ធវជជរណឌិ តាន ទធផ្ មនទីរពិធា្ន៍ររស់អនកជាំងឺភ្ដ អាចធប្រើការបានធៅ
ធព គត់ពិនិតយអនកជាំងឺធដើមបីសធប្មចធ ើការពាបា ។ កន ងចាំធោមអនកភ្ដ មកពិធប្គុះជាំងឺសាាប្តរនអនកជាំងឺទឹក
ធោមភ្ផ្ែមភ្ដ ាន ទធផ្ មនទីរពិធា្ន៍ ា្ំាងអនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមគម នជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម។ សប្ារ់ជាំងឺ
ធ ើសសាំោ្ឈាម យ ទធាស្រសាដាំរូង ប្តូវបានាក បងធៅកន ងឆ្ន ាំ២០០៨កន ងស្រសុកប្រតិរតា អងគរកា។ រោទ រ់មកបាន
សប្មួ និងាក បងមាងធទៀតធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១០។ ព័ត៌ាន ាំអិតអាំពីរញ្ហា ធនុះ និងរង្កា ញកន ងតរងខ្លងធប្កាម។ 

តរងទី  36៖ តភ្កវ៖ សាាប្តអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ភ្ដ បានពិធប្គុះជាំងឺធោយគម ន ទធផ្ ធតសាទីពិធា្ន៍តមឆ្ន ាំនីមួយៗ 
Takeo: Proportion of DM recieved medical consulation without Lab profiles annually 

ភាគរយម្នអនកជ្ងំទឺកឹវោមផ្អែមផ្ដ្យលពិវប្រោះជ្ងំឺវោយរា នលទធអលមនទរីពិវោធន៍ 
% Diabetic Member of MoPoTsyo Consulting with Medical Doctor 

but WITHOUT Having a LAB PROFILE 

ឆ្ន ាំ 
Year 

ទូទាំងធែតា
Takeo 

បាទី 
Bati 

ដូនភ្កវ
Donkeo  

រប្ពករាស 
Prey Kabas 

អងគរកា 
Ang Roka 

គីរវីង់ 
Kirivong 

ធប្ៅធែតា 
from outside 

2009 24% 17% 36% 29% 29% 9% NA 

2010 34% 22% 37% 28% 31% 20% 67% 

2011 41% 33% 34% 35% 39% 20% 84% 

2012 40% 42% 51% 41% 40% 27% 36% 

2013 35% 31% 43% 32% 40% 36% 25% 

2014 53% 66% 51% 77% 13% 58% 0% 

2015 55% 96% 60% 80% 82% 29% 0% 

 

ធរើធប្រៀរធ្ៀររថាចាំណ្តយធ ើការពិធប្គុះជមៃឺររស់អនកជមៃឺ១ោក់ កន ង១ដងបានធកើនពី 2.72ដ លាា  កន ងឆ្ន ាំ២០១៤ 
ធៅដ ់ 3.85ដ លាា  កន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ រថាចាំណ្តយធនុះ បានធកើនធ ើងពិធប្ោុះ អនកជមៃឺមកពិធប្គុះបានតិច កន ងការពិធប្គុះ
ជមៃឺមួយធព ៗ។ 

តរងទី  37៖ តភ្កវ៖ ការធប្រើប្បាស់ និងការចាំណ្តយធ ើធសវាពិធប្គុះជាំងឺ ឆ្ន ាំ២០១៥ Takeo: Use and cost of medical 
consultation in all OD’s in 2015 

ធែតាតភ្កវកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Takeo province in 2015 

សរ ររថាចាំណ្តយការពិធប្គុះជមៃឺកន ងធែតាតភ្កវ 
$11,283.84  

Total cost of consultations in Takeo 
ចាំនួនដងអនកជមៃឺបានពិធប្គុះជមៃឺធៅ៦ មនទីរធពទយ 

1,849 
Number of consultations 6 Hospitals 
រថាចាំណ្តយធ ើការពិធប្គុះជមៃឺររស់អនកជមៃឺ១ោក់កន ង១ដង 

$6.10  
Cost per consultation in Takeo 
ចាំនួនដងការពិធប្គុះជមៃឺររស់ប្គូធពទយ )ចាំនួនប្ពឹក( 

72 
consultation sessions (mornings) 
ចាំនួនអនកជមៃឺមកពិធប្គុះជមៃឺកន ង១ដង )១ប្ពឹក( 

26 
nr of patient per session 
រថាចាំណ្តយការពិធប្គុះជមៃឺ កន ង១ដង )១ប្ពឹក( 

$156.72  
Our cost per session in Takeo 
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តរងទី  38៖ តភ្កវ៖ តរមារនការពិធប្គុះជាំងឺ តមស្រសុកប្រតិរតាិ ឆ្ន ាំ២០១៥ Takeo: Cost of medical consultation by OD’s in 
2015 

ឆ្ន ាំ២០១៥ Year 2015 
អងគរកា 

Ang Roka 
ដូនភ្កវ 

Don Keo 
បាទី  
Bati 

រប្ពករាស 
Prey Kabass 

គីរវីង់ 
Kirivong 

សរ រ 
 Total 

1. ចាំនួនអនកជមៃឺភ្ដ បានពិធប្គុះជមៃឺ 
Nr of patients who consulted Doctor 

289  368  127  137  928  1,849  

2. រថាចាំណ្តយសរ រ Total Cost 
[(Nr3+Nr4+Nr5+Nr6+Nr7+Nr8)*Nr9] 

$1,874.20  $1,954.87  $1,338.10  $1,516.40  $4,600.28  $11,283.84  

3. ចាំណ្តយធ ើការធ្វើដាំធណើ រនិងធផ្ស
ងៗកន ងមួយដង Transportation and 
other per session 

$51.50  $44.90  $34.10  $47.30  $57.50  $235.30  

4. រថាធសវាររស់ប្គូធពទយ ពិធប្គុះជមៃឺ
កន ង1ដង Fee for Doctor per session 

$50.00  $50.00  $50.00  $50.00  $50.00  $250.00  

5. ធសវាេិរញញរបទន User fee per 
session 

$22.80  $29.03  $10.02  $10.81  $36.60  $109.26  

6. ធសវាររស់មិតាអរ់រ ាំមិតា Service of 
Peer per session 

$17.29  $22.02  $7.60  $8.20  $27.76  $82.86  

7. ចាំណ្តយធ ើសាំភារៈ Medical 
material per session 

$7.83  $9.97  $3.44  $3.71  $12.57  $37.51  

8. ចាំណ្តយធផ្សងៗកន ងមួយដង )ធបាុះ
ព មា, រញជូ នឯការ, ធសវា្ោគរ( / 
Other costs per session (Printing, 
Delivery, Bank charge) 

$6.77  $6.99  $6.35  $6.35  $7.25  $33.71  

9. ចាំនួនដង)ប្ពឹក( រនការពិធប្គុះជាំងឺ 
Nr of consultatioin session 

12  12  12  12  24  72  

10. ចាំនួនអនកជមៃឺាម្យមភ្ដ 
ពិធប្គុះជមៃឺកន ង១ដង )១ប្ពឹក( 
Average Nr of patients per session 

24  31  11  11  39  116  

រថាចាំណ្តយពិធប្គុះជាំងឺាន ក់ Cost per 
consultation (Nr2/Nr1) 

$6.49  $5.31  $10.54  $11.07  $4.96  $6.10  

ឱសថរងវិ ទ ន និងការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  Pharmacy RDF and adherence to prescription 

 ធៅកាំព ងធព អនារកា រនសាេរណកមមកមមវ ិ្ ីធៅកន ងប្រព័នធស ខ្លនិបា ាធារណៈ កមមវ ិ្ ីមិតាអរ់រ ាំមិតា

ធៅធែតាតភ្កវ ានភាពមិនចាស់លាស់ធប្ចើន។ កន ងធោុះធសវាឱថសក៏ានភាពមិនចាស់លាស់ផ្ងភ្ដរ ធទុះរីការ

ផ្គង់ផ្ាង់ធៅរនាានា្មមតក៏ធោយ។ ការប្គរ់ប្គងភ្ផ្នកផ្គត់ផ្គង់ និង ការ ក់ររស់ឱសថាា នរដគូ បានរង្កា ញអាំពី

រញ្ហា មួយចាំនួនកន ងដាំធណើ រការ ាក់ភ្សាងដូចា រញ្ហា ការផ្ា ់វក័ិរប្តដ ់អនកទិញថ្ន ាំានភាពធែាយ ភ្ដ វាាភ្ផ្នក

រនការប្គរ់ប្គងវក័ិយរប្តររស់ធសវាធយើង។ តរងខ្លងធប្កាម រង្កា ញអាំពីទិដាភាពរនការបា៉ៃ ន់ប្រាណការធចញវក័ិយ

រប្ត តមរយៈការវភិាគធ ើវក័ិយរ័ប្តភ្ដ បានរញូ្ ធៅកន ងប្រព័នធទិននន័យ។ ារមួ វាបានរង្កា ញវក័ិយរប្តភ្ដ 

បាត់ ឬមិនបានទទួ ធោយអនកទិញ។ ការមិនធចញវក័ិយរប្តធោយឱសថាា នរដគូ បានរងាារញ្ហា ា្ំ ភ្ដ ធ វ្ើធអា

យែវុះព័ត៌ានកន ងការវភិាគ។ ាក់ភ្សាងកន ងតរងខ្លងធប្កាយ ឱសថាា នរប្ពរ ាំដូ  កន ងស្រសុកប្រតិរតាិអងគរកា ានវក័ិ
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យរប្តចាំនួន ៦រ៉ៃ ធណ្តណ ុះធៅកន ងប្រព័នធទិននន័យភ្ដនោាំធអាយការវភិាគានកាំេ សឆ្គង។ វាប្តូវការ ការពិនិតយតមោន ពី

ទាំេាំែ សគន រវាងការផ្គត់ផ្គង់ធោយមណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា និងទាំេាំរនការ ក់ររស់ឱសថាា នរដគូធ ើងវញិ ធដើមបី

ធជៀសវាងឱសថាា នរដគូ បានរធងាើតកាំេ សធោយ ក់ថ្ន ាំមិនសរធសរវក័ិយរប្ត។  

តរងទី  39៖ តភ្កវ៖ ទាំេាំរនការធប្រើធសវាឱសថរងវិ ទ ន កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Takeo: Scale of RDF’s use in all OD’s in 2015 

 
 

 ធោយភ្ ក ធរើធយើងពិនិតយធមើ ធ ើការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ររស់សាជិកតមប្រធនទជាំងឺ វាបានរង្កា ញអាំពី

ភាគរយរនការធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំ តមរយៈការវភិាគធ ើវក័ិយរប្តភ្ដ បានផ្ា ់ធោយឱសថាា នរដគូទូទាំងធែតាតភ្កវ 

ធៅនឹងធវជជរញ្ហជ ររស់អនកជាំងឺ។ ចាំធោុះសាជិកភ្ដ ាអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ការអន វតាធវជជរញ្ហជ ប្រចាំឆ្ន ាំ ាន ៤៨% 

ធៅទូទាំងធែតាតភ្កវ កន ងធោុះធៅស្រសុកប្រតិរតាិរប្ពករាស ានដ ់ ៥៧% ភ្ដ រង្កា ញអាំពីភាពវជិជាន កន ងធព 

អនារកា កមមវ ិ្ ី។ ចាំភ្នកអនកជាំងឺធ ើសឈាម ក៏បានរង្កា ញកាំធនើតភាគរយរនការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ពី ៣៧% ធៅ 

៣៩%ផ្ងភ្ដរ។  ធទុះរីាោ៉ៃងណ្ត ចាំនួនដងរនការធៅទិញថ្ន ាំ ប្តូវបានថយច ុះាងឆ្ន ាំម ន ធៅប្គរ់ស្រសុកប្រតិរតាិទាំង

អស់ររស់កមមវ ិ្ ីមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងធែតាតភ្កវ ាពិធសសខ្លងអនកជាំងឺធ ើសឈាម ដូចរង្កា ញកន ងតរងខ្លងធប្កាម។  

តរងទី  40៖ តភ្កវ៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  ររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម Takeo: Adherence to routine medication by DM 
members in all OD’s 

 

Name of Pharmacy

Value of Supply 

by MoPoTsyo in 

2015 to 

pharmacies

Value of invoices 

returned for 

entry in database

Nr invoices 

in 

database

Average 

per invoice

Amount that 

remains 

Unaccounted 

for 

Estimated 

Nr of 

missing 

invoices

% clients 

who did 

not get 

invoice

1 Ang Roka 46,326,000          22,831,400             584             39,095       -23,494,600 -601 51%

2 Ang Sing 58,401,000          43,964,050             2,181          20,158       -14,436,950 -716 25%

3 Osot Tep 61,132,500          36,634,180             1,453          25,213       -24,498,320 -972 40%

4 Pet Hem 23,267,950          19,606,900             1,218          16,098       -3,661,050 -227 16%

5 Prey Romdoul 14,147,650          5,700                       6                  950             -14,141,950 -14,886 100%

6 Rominh 52,604,000          52,113,400             2,283          22,827       -490,600 -21 1%

7 Sok San 65,271,000          45,032,250             1,838          24,501       -20,238,750 -826 31%

8 Sorya 63,345,250          49,716,350             1,546          32,158       -13,628,900 -424 22%

Totals 384,495,350        269,904,230          11,109       

Diabetics and Diabetics who also 

have high blood pressure OD Bati OD Daunkeo OD Prey Kabas OD Ang Roka OD Kirivong

Among all the diabetics 

who are member of 

MoPoTsyo

Diabetics AB AD AP AR AV Total time per year
2008 -                         -                        -                        202                     -                      202                                          
2009 241                        140                       47                         511                     356                     1,295                                      
2010 682                        499                       297                       877                     778                     3,133                                      
2011 1,281                     1,016                    844                       1,951                  1,852                  6,944                                      
2012 2,288                     2,239                    1,424                    2,283                  2,814                  11,048                                    
2013 2,889                     2,291                    1,708                    2,352                  2,945                  12,185                                    
2014 3,042                     1,532                    1,702                    2,155                  3,076                  11,507                                    
2015 2,811                     1,225                    1,579                    1,168                  3,198                  9,981                                      

Total per OD 13,234                  8,942                   7,601                   11,499               15,019               56,295                                   

Nr of Diabetics who bought during 8 

years 1506 1273 963 1346 1982 7,070                                      Diabetic people

Average per Diabetic in 8 years 8.8                         7.0                        7.9                        8.5                      7.6                      8.0                                           Times they bought

Nr of Diabetics who bought in 2015 448 334 281 275 688 2,026                                      Diabetic people

Average per diabetic in 2015 6.3 3.7 5.6 4.2 4.6 4.9                                          Times they bought

Diabetics spent at pharmacy in 2015
57,951,740           33,196,030          43,102,150          33,660,700        84,434,750        252,345,370                         Cambodian Riels

Average expenditure per diabetic 

person (2015) 129,356.56           99,389.31            153,388.43          122,402.55       122,724.93        124,553                         

If 100% adherent to 1st prescription
105,419,196         86,529,536          76,236,498          78,558,526        180,131,057      526,874,813                  

adherent % 2015 55% 38% 57% 43% 47% 48% Average in Takeo

Nr of Diabetics with 1st prescription
397 321 257 258 640 1,873                                      Diabetic people

If 100% adherent they should spend
265,539.54          269,562.42         296,640.07         304,490.41       281,454.78       281,300                         Cambodian Riels

Adherence to prescribed treatment by Diabetic Members of MoPoTsyo who come to buy their medicines prescribed by the Doctor in their patient 

book in Takeo OD

Times they bought

8 years

The 

year 

2015
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តរងទី  41៖ តភ្កវ៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ររស់អនកធ ើសសាំោ្ឈាម Takeo: Adherence to routine medication by HBP 
members in all OD’s 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBP Patients OD Bati OD Daunkeo OD Prey Kabas OD Ang Roka OD Kirivong

Among all the  HBP 

who are member 

of MoPoTsyo

Diabetics AB AD AP AR AV Total time per year
2008 -                  -                    -                      1                      -                    1                                 
2009 3                      -                    -                      7                      -                    10                              
2010 43 70 59 96 69 337                            
2011 262 132 302 601 380 1,677                         
2012 466 683 498 725 951 3,323                         
2013 480 808 621 784 1190 3,883                         
2014 510 461 537 684 1109 3,301                         
2015 448 334 281 275 688 2,026                         

Total per OD 2,212             2,488               2,298                 3,173              4,387                14,558                      

Nr of HBP who bought during 8 years 397 552 505 554 1055 3,063                         HBP people

Average per HBP in 8 years 5.6 4.5 4.6 5.7 4.2 4.9                             Times they bought

Nr of HBP who bought in 2015 87 111 106 117 307 728                            HBP people

Average per HBP in 2015 5.1 3.0 2.7 2.4 2.2 3.1                             Times they bought

HBP spent at pharmacy in 2015
5,463,300      4,228,350        7,262,000          6,185,950       15,849,850      38,989,450              Cambodian Riels

Average expenditure per HBP person 

(2015) 62,796.55      38,093.24        68,509.43          52,871.37       51,628.18        53,557                 
If 100% adherent to 1st prescription 11,953,735    15,692,051      15,719,016        15,440,366     41,610,165      100,415,333        
adherent % 2015 46% 27% 46% 40% 38% 39% Average in Takeo

Nr of HBP with 1st prescription 67 104 95 99 277 642                            HBP people

If 100% adherent they should spend 178,413.96    150,885.11     165,463.33       155,963.29    150,217.20      156,410               Cambodian Riels

Adherence to prescribed treatment by HBP Members of MoPoTsyo who come to buy their medicines prescribed by the Doctor in 

their patient book in Takeo OD

Times they bought

8 years

The 

year 

2015
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សខតតបន្ទទ យមាន្ជយ័៖ ង្េុក្ង្បតបិតត ិលមពកួ្  
BANTEAY MEANCHEY: THMAR POUK OD 
 រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា Peer Educator Networks 

 ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិថមពួក ធយើងមិនបានរណា ុះរណ្តា  មិតាអរ់រ ាំមិតាភ្ថមធទៀតធ ើយ ដូធចនុះគឺានមិតាអរ់រ ាំ

មិតាសរ រចាំនូន៩ោក់ ភ្ដ កាំព ងរាំធពញធរសកកមម ធៅស្រសុកប្រតិរតាិថមពួកកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ។  

ការស្រាវប្ាវរកអនកជាំងឺថមី 

 ចាំនួននូមិភ្ដ ធ្វើការស្រាវប្ាវប្តូវបានរញ្រ់គឺ ចាំនួន១០០នូមិភ្ដ ានចាំនួនមន សសធពញវយ័សរ រ 

៥៤,៣៩៥ោក់ បានទទួ អតាប្រធោជន៍ពីការស្រាវប្ាវទឹកធោមភ្ផ្ែម។ មិនានការស្រាវប្ាវធទ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ការ

ធរៀរចាំរធងាើតប្កុមធ ើសសាា ្ឈាមតមនូមិមិនភ្មនាភ្ផ្នកមួយរនគធប្ាងធនុះធទ។ រ៉ៃ ភ្នា៦ប្កមុរនប្កុមភ្ររធនុះប្តូវ

បានធរៀរចាំធ ើង។ 

ររូភាពទី 31៖ ថមពួក៖ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ  Thmar pouk: DM registered and 
active DM 
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ររូភាពទី 32៖ ថមពួក៖ អនកជាំងឺធ ើសឈាមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Thmar pouk: HBP registered and 
active HBP 

 
 

 

ការធប្រើប្បាស់ធសវា USE OF SERVICES 

 ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Laboratory Service 

កន ងចាំធោមសាជិករនអនកជាំងឺរ ាំររ ៉ៃភ្ដ បានធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ានប្តឹមភ្ត ១៦%រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ កន ងឆ្ន ាំ
២០១៥។ ភាគរយធនុះ គឺាសាាប្តដ៏ទររនចាំនួនសាជិកសរ រ។ ានសាជិកប្តឹមភ្ត ២១០ោក់កន ងចាំធណ្តម
សាជិកទូទាំងស្រសុកប្រតិរតាិសរ រចាំនួន ១២៨៦ោក់ ាន ទធផ្ ធតសាធវជជាស្រសា។ 

តរងទី  42៖ ថមពួក៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍តមឆ្ន ាំនីមួយៗ OD Thmar Pouk: Yearly use of the lab services by 
patients 

ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍តមឆ្ន ាំនីមួយៗ  Yearly Use of Lab Service 

ឆ្ន ាំ Year 
អនកជាំងឺាន ទធផ្ ធតសា
Patients with Lab Profiles 

អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 
Diabetic 

អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាម 
Non Diabetic HBP 

2009 4 4 0 

2010 153 124 29 

2011 7 7 0 

2012 143 101 42 

2013 72 52 20 

2014 170 140 30 

2015 212 210 2 

Total 761 638 123 
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 ការពិធប្គុះជាំងឺ Consultation Service 

ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អនកជាំងឺមកពិធប្គុះជមៃឺ ានការថយច ុះ 46% ធរើធប្រៀរធ្ៀរកន ងឆ្ន ាំ២០១៤។ មូ ធេត ធនុះ 
អាចរណ្តា  មកពី ធយើងែវុះថវកិារកន ងការប្រតិរតាិសកមមភាពរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាដូចពីម ន ធេើយអនកជាំងឺចរ់ធផ្ាើម
រង់ប្បាក់រភ្នាមធ ើេិរញញរបទនមនទីរធពទយ  ធេើយម៉ៃាងធទៀតស្រសុកប្រតិរតាិថមពួកធៅឆ្ៃ យផ្ងភ្ដរ ។ ។ ធយើងាន
ថវកិាជាំនួយ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ភ្ដ អាចធអាយធយើងបានពប្ងឹងសកមមភាពរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ធោយ
សងឃឹមនឹងាន ទធផ្ ប្រធសើរាងកន ងឆ្ន ាំរោទ រ់។ ធរើធយើងវភិាគធ ើចាំនួនរនធវជជរញ្ហជ ដាំរូង ធ្ៀរនឹងចាំនួនសាជិក
ភ្ដ កាំព ងរនាធប្រើធសវាធៅធ ើយ ធយើងធ ើញថ្ អប្តរនការពិធប្គុះជាំងឺ បានរនាថយច ុះពី ០.៧១ដង មកប្តឹម០.៤១
ដង សប្ារ់អនកជាំងឺាន ក់កន ង១ឆ្ន ាំ។ ការថយច ុះធនុះ គឺា ទធផ្ រនកមមវ ិ្ ីភ្ដ ធសទើភ្តមិនានសកមមភាពធាុះ និង
មិនានអនារគមន៍ពិធសសណ្តមួយធ ើយ។  
តរងទី  43៖ ថមពួក៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ និងអប្តធប្រើប្បាស់ប្រចាំឆ្ន ាំ Thmar pouk: Use of Medical Consultation 
service and annual contact rate 

អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ 
Contact rate per Registered Diabetic Member 

ឆ្ន ាំYear ចាំនួនដងអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម
បានពិធប្គុះជមៃឺ Consulting 
Diabetic cases 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១ 
1st prescriptions 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ Contact 

rate per diabetic per year 

2010 262 163 1.6 

2011 452 201 1.2 

2012 864 200 1.5 

2013 655 87 0.87 

2014 655 109 0.74 

2015 395 70 0.41 

    
អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺធ ើសសាំោ្ឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ 

Contact rate per Registered HBP Member 

ឆ្ន ាំYear  
ចាំនួនដងអនកជមៃឺធ ើសសាំោ្
ឈាមបានពិធប្គុះជមៃឺ 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១ 
អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺធ ើសសាំ
ោ្ឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ 

Consulting HBP cases 1st prescriptions Contact rate per HBP per year 

2010 73 56 1.3 

2011 46 102 0.3 

2012 213 200 0.6 

2013 159 32 0.51 

2014 136 15 0.42 

2015 34 4 0.10 
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ឱសថរងវិ ទ ន និង ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  Pharmacy RDF and adherence to prescription 

ដាំធណើ រការធសវាឱសថាា នឯកជនមួយចាំនួនប្តូវបានតែ កធៅវញិ ធោយារានរញ្ហា ធៅកន ងការប្គរ់ប្គង
មិនបាន ែ។ ាការធាកាា យ ឱសថាា នធៅកន ងមនទីរធពទយរភ្ងែកស្រសុកថមពួក ក៏បានតែ កផ្ងភ្ដរ ធោយារមិន
ានឱសថការ ី ធដើមបីផ្ា ់ធសវាឱសថរងវិ ទ នជូនសាជិកររស់រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា។ ធទុះរីានការ ាំបាកកន ង
ដាំធណើ រការោ៉ៃងណ្តក៏ធោយ តមរយៈការសេការប្រតិរិតា ែាមួយភ្ផ្នកស ខ្លនិបា ាធារណៈ ក៏ធយើងធៅភ្តធ្វើ
ធអាយធសវាធៅានដាំធណើ រការ ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិធនុះ តមរយៈការដាំធ ើងប្រព័នធធសវាឱសថរងវិ ទ នធៅធៅ
មណឌ  ស ែភាពាវ យធចក ោោក់កណ្តា  ឆ្ន ាំ ២០១៥។ កន ងតរងខ្លងធប្កាម បានរង្កា ញអាំពីការផ្ាត់ផ្គង់ និងការ
វភិាគបា៉ៃ ន់ប្រាណអាំពីសកមមភាព ក់ថ្ន ាំតមរយៈការវភិាគធ ើវក័ិយរប្តធចញធោយឱសថាា នទាំង៤កន ងស្រសកុថមពួ
ក។ 
តរងទី  44៖ ថមពួក៖ ទាំេាំរនការធប្រើធសវាឱសថរងវិ ទ ន កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Thmar pouk: Scale of RDF’s use in 2015 

 
តមរយៈតរងរង្កា ញពីទាំេាំរនការធប្រើធសវាមូនិ្ិរងវិ ទ នឱសថខ្លងធ ើធនុះ បានធអាយដឹងថ្ ការផ្គត់ផ្គង់

ររស់ មពជ ធៅកាន់ឱសថាា នមនទីរធពទយរភ្ងែកថមពួក២ ានររាិណតិចខ្លា ាំងធរើធប្រៀរាមួយឱសថាា នរដគូដរទ
ធទៀតភ្ដ ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិថមពួក។ ធនុះរណ្តា  មកពីអងគការ មពជ បានចរ់ធផ្ាើមរធងាើតធសវាមូ និ្ិរងវិ ទ ន
ឱសថធៅកន ងមនទីរធពទយរភ្ងែក។ 

មិនែ សគន ភ្ដរ ចាំធោុះការវភិាគធៅធ ើការធប្រើថ្ន ាំតមធវជជរញ្ហជ ររស់សាជិក បានរង្កា ញអាំពីការធាា ក់ច ុះធៅ
ឆ្ន ាំ ២០១៥ធនុះ។ ធយើងធ ើញថ្អប្តរនការទិញថ្ន ាំររស់អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមានការធាា ក់ច ុះពី៤៣% មក ៣៥%។ 
ការធាា ក់ច ុះធនុះ ានទាំោក់ទាំនងធៅការកន ងការទទួ យកធសវាឱសថរងវិ  ររស់សាជិកមួយចាំនួនភ្ដ ធៅកន ង
ស្រសុកថមពួក ពីធប្ោុះពួកធគធៅឆ្ៃ យពីកភ្នាងផ្ា ់ធសវា)ាវ យធចក( និងមួយចាំនួនមិនទន់ដឹងអាំពីធសវាធៅទីធោុះផ្ងភ្ដ
រ។ ធោយភ្ កសាជិកមួយចាំនួនបានង្កកធៅធប្រើឱសថភ្ដ  ក់ធោយឱសថាា នឯកជន ធទុះរីាឱសថរងវិ 
ទ នបានដកធចញពីទីធោុះក៏ធោយ។  
តរងទី  45៖ ថមពួក៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  និងការចាំោយធ ើឱសថរនអនកទឹកធោមភ្ផ្ែម Thmar pouk: Adherence and 
expenditure on medication by DM 

 
  

Name of Pharmacy

Value of Supply 

by MoPoTsyo in 

2015 to 

pharmacies

Value of invoices 

returned for 

entry in database

Nr invoices 

in 

database

Average 

per invoice

Amount that 

remains 

Unaccounted 

for 

Estimated 

Nr of 

missing 

invoices

% clients 

who did 

not get 

invoice

1 Thmar Pouk 21,693,500 20,131,000 875 23,007       -1,562,500 -68 7%

2 Svay Chek 10,057,700 7,364,600 408 18,050       -2,693,100 -149 27%

3 RH Thmar Pouk II 5,950,000 131,100 6 21,850       -5,818,900 -266 98%

4 HC Svay Chek II 15,216,500 7,342,000 369 19,897       -7,874,500 -396 52%

Totals 52,917,700          34,968,700             1,658          
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ចាំភ្ណក ការទិញថ្ន ាំររស់អនកជមៃឺធ ើសសាំោ្ឈាមក៏ានការថយច ុះខ្លា ាំងពី៤០ធៅ២៧%ផ្ងភ្ដរ ធរើធប្រៀរ

ធ្ៀរាមួយទិននន័យធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៤។ ធោងតមទិននន័យធៅកន ងតរងខ្លងធប្កាមបានធអាយដឹងថ្ានរ រសភ្ត 

២១% រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ)១២០ោក់(រនអនកជមៃឺាសាជិកទាំងអស់កន ងស្រសុកប្រតិរតាិថមពួកភ្ដ បានធប្រើប្បាស់ធសវាមូ និ្ិ

រងវិ ទ នឱសថធនុះ។ 

តរងទី  46៖ ថមពួក៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  និងការចាំោយធ ើឱសថអនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈា Thmar pouk: Adherence and 
expenditure on medication by HBP 
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សខតតក្ពំងេ់ព៖ឺ ង្េុក្ង្បតបិតត ិគ្ងពេិ ីន្ងិ ក្ពំងេ់ព ឺ
 KOMPONG SPEU: KONG PISEY AND KAMPONG SPEU OD’S 

មិតាអរ់រ ាំមិតា Peer Educator Networks 

 កន ងឆ្ន ាំ២០១០ អងគការម.ព.ជ បានធរៀរចាំរណ្តា ញមិតាអរ់មិតាធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិគងពិសី ធប្កាមជាំនួយ

ឧរតាមភពីAusAID។ មកដ ់ច ងឆ្ន ាំ២០១២ អងគការម.ព.ជ បានទទួ ប្បាក់ជាំនួយពីGIZ ធដើមបីធរៀរចាំរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំ

មិតាកន ងស្រសុកប្រតិរតាិកាំពង់សាឺ រ៉ៃ ភ្នាប្បាក់ជាំនួយធនុះប្តូវបានរញ្រ់កន ងឆ្ន ាំ២០១៤ ែណៈភ្ដ រណ្តា ញមិនទន់មិនទន់

ានប្គរ់មណឌ  ស ែភាពធៅធ ើយ។ ធោយានប្បាក់ជាំនួយឯកជនពីប្រធទសអូស្រាា  ី ការផ្គត់ផ្គង់រណ្តា ញទាំង២

ស្រសុកធនុះ បានរនាដ ់ឆ្ន ាំ២០១៥។ ធែតាកាំពង់សាីទាំងមូ  ធ ើកភ្ ងស្រសុកប្រតិរតាិឧតា ងគ ប្តូវបានប្គរ់ដណា រ់ធោយរ

ណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា។ ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិគងពិសី អនកជាំងឺភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះអាចទទួ បានមូ និ្ិទ នរងវិ ឱស

ថតមរយៈឱសថាា នទាំងឯកជន និងរដា។ ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិកាំពង់សាឺ ឱសថាា នរដគូទាំងអស់ គឺធៅកន ងធសវា

ាធារណៈ។ ទិននន័យភ្ចកចយឱសថ គឺប្តូវបានរញូ្ ធោយសវ័យប្រវតាិ ដូធចនុះទិននន័យធោុះនឹងានធៅកន ងServer

ររស់អងគការម.ព.ជ។ 

ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិទាំង២ ការចូ រមួពីធវជជរណឌិ តមនទីធពទយរភ្ងែកស្រសុកកន ងការពិធប្គុះជាំងឺ ធៅានកប្មិតធៅ

ធ ើយ។ កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អងគការម.ព.ជ បានធរៀរចាំវគគរណា ុះរណ្តា   សប្ារ់ធវជជរណឌិ តររស់មនទីធពទយចាំនួន៤ោក់ 

ធោយសេការ និងឧរតាមភធោយប្កសួងស ខ្លនិបា )១សបាា េ៍ សប្ារ់ប្ទឹសាី( និងមនទីធពទយប្ពុះសីេន មណឌ  រនកាី

សងឃឹម)២សបាា េ៍សប្ារ់អន វតាន៍ាក់ភ្សាង(។ គិតប្តឹមភ្ែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១២ ធយើងបានចាំណ្តយទឹកប្បាក់ជាំនួយទាំង

អស់ ភ្ដ ធយើងបានទទួ កន ងឆ្ន ាំ២០១០ ពី AusAID ធដើមបីធរៀរចាំរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាដាំរូងធៅកន ងស្រសុកគងពិសី ធែតា

កាំពង់សាឺ។ រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាភ្ដ ានរចួធេើយ គឺមិតាអរ់រ ាំមិតា១៩ោក់កន ងគងពិសីបានទទួ ការគាំប្ទពីជាំនួយ

ធោុះ។  

ការភ្សវងរកអនកជាំងឺថមី 
 ធៅច ងភ្ែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៤ មន សសធពញវយ័សរ រចាំនូន ១៨៩,៧៩២ោក់ បានភ្ចកធតសាទឹកធោម។ មិនានការ
ភ្ចកធតសាទឹកធោមធទធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ធនុះ។ រ៉ៃ ភ្នា សាជិកថមីៗ បានរនាច ុះធឈាម ុះកន ងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា ធដើមបីអាច
ធប្រើប្បាស់ធសវាបាន។ វតាានរនសាជិកថមី បានធ វ្ើធអាយចាំនួនអនកច ុះធឈាម ុះ និងចាំនួនអនកជាំងឺភ្ដ កាំព ងធប្រើប្បាស់
ធសវា)អនកជាំងឺសកមម( បានរនាធកើនធ ើង ទាំងអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងអនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម។ 
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ររូភាពទី 33៖ កាំពង់សាឺ៖ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមស្រសុកប្រតិរតាិោឆ្ន ាំនីមួយៗ  Kampong speu: 
DM registered and active DM per OD’s by year 
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ររូភាពទី 34៖ កាំពង់សាឺ៖ អនកជាំងឺធ ើសឈាមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមម តមស្រសុកប្រតិរតាិោឆ្ន ាំនីមួយៗ Kampong speu: 
HBP registered and active HBP per OD’s by year 

 
 

 
 

 
ការធប្រើប្បាស់ធសវា USE OF SERVICES 

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Laboratory Service 
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អនកធប្រើប្បាស់ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិកាំពង់សាឺបានថយច ុះកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ធនុះ។ 
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តរងទី  47៖ កាំពង់សាឺ៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍តមស្រសុកប្រតិរតាិកន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ Kampong speu: Use of lab service 
per OD by year 

ស្រសុកប្រ. គងពិសី៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍តមឆ្ន ាំនីមួយៗ  Yearly Use of Lab Service  

ឆ្ន ាំ Year 
អនកជាំងឺាន ទធផ្ ធតសា
Patients with Lab Profiles 

អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 
Diabetic 

អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាម 
Non Diabetic HBP 

2010 113 66 47 

2011 248 150 98 

2012 454 324 130 

2013 327 276 51 

2014 397 319 78 

2015 436 372 64 
 

ស្រសុកប្រ. កាំពង់សា៖ឺ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍តមឆ្ន ាំនីមួយៗ  Yearly Use of Lab Service 

ឆ្ន ាំ Year 
អនកជាំងឺាន ទធផ្ ធត
សាPatients with Lab 

Profiles 

អនកជាំងឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែម Diabetic 

អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្
ឈាម 

Non Diabetic HBP 
2013 204 151 53 

2014 429 353 76 

2015 266 213 53 

 

ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ Consultation Service 

តមការរ ាំពឹងទ ក ការធប្រើប្បាស់នូវធសវាពិធប្គុះជាំងឺធោយអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម គឺ ែប្រធសើរាងអនកជាំងឺធ ើស
សាា ្ឈាមមិនានជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម។ អវីភ្ដ គិតមិនដ ់ធោុះ គឺការធប្រើប្បាស់(អប្តការពិធប្គុះជាំងឺ(ថយច ុះកន ងឆ្ន ាំ
២០១៥ ធរើធប្រៀរធ្ៀរាមួយឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 

តរងទី  48៖ កាំពង់សាឺ៖ ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជាំងឺនិងអប្តធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមតមស្រសុកប្រតិរតាិកន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ 
Kampong speu: Yearly use of consultation and annual contact rate by DM by OD 

ការធប្រើប្បាស់ធសវាពិធប្គុះជមៃឺធៅស្រសុកប្រ.គងពិសី Use of Medical Consultations in Kong Pisey  
ឆ្ន ាំ Year 

ចាំនួនដងអនកជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមបានពិធប្គុះជមៃឺ 
Consulting Diabetic 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១1st 
prescriptions 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ Contact 

rate by DM per year 
2010 63  58  1.1 
2011 1,082  322  2.8 
2012 1,631  254  2.6 
2013 1,355  200  1.4 
2014 1,327  206  1.2 
2015 1,098  169  0.8 
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ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជមៃឺធៅស្រសុកប្រ. កាំពង់សា ឺ Use of Medical Consultations in Kampong speu OD 

ឆ្ន ាំ 
Year 

ចាំនួនដងអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម
បានពិធប្គុះជមៃឺ Consulting 

Diabetic 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១
1st prescriptions 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ Contact 

rate per diabetic per year 
2013 812  460  1.5 
2014 1,906  607  1.4 
2015 2,273  440  1.2 

 

ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ស្រសុកប្រតិរតាិគងពិសី ានអនកជាំងឺមកពិធប្គុះជាំងឺបានថយច ុះ ១៩% ធរើធប្រៀរធ្ៀរកន ងឆ្ន ាំ
២០១៤។ ធយើងបានកត់សាំគ ់ធ ើញថ្ ចាំនួនដងអនកជាំងឺមកពិធប្គុះានការថយច ុះារនារោទ រ់ធរៀងរ ់ឆ្ន ាំ ចរ់ពី
ោក់កណ្តា  ឆ្ន ាំ២០១៣ មក។ មូ ធេត ធនុះ អាចរណ្តា  មកពី ការយ ់ដឹងពីធចុះការប្គរ់ប្គងជាំងឺធោយែាួនឯង
កាន់ភ្តប្រធសើរ និងធោយារអនកជាំងឺចរ់ធផ្ាើមរង់ប្បាក់រភ្នាមធ ើេិរញញរបទនមនទីរធពទយ។ ។ កន ងស្រសុកប្រតិរតាិ
កាំពង់សាឺ អនកជាំងឺមកពិធប្គុះជមៃឺ ានការធកើនធ ើង ១៤% ធរើធប្រៀរធ្ៀរកន ងឆ្ន ាំ២០១៤។  

តរងទី  49៖ កាំពង់សាឺ៖ ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជាំងឺនិងអប្តធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំរនអនកជាំងឺធ ើសឈាមតមស្រសុកប្រតិរតាិកន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ 
Kampong speu: Yearly use of consultation and annual contact rate by HBP per OD 

អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺធ ើសឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិគងពិសី 
Contact rate per Registered HBP Members in Kong Pisey OD 

ឆ្ន ាំ Year 
ចាំនួនដងអនកជមៃឺធ ើស
ឈាមបានពិធប្គុះជមៃឺ 

Consulting HBP 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១
1st prescriptions 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺធ ើស
ឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ Contact 

rate per HBP per year 
2010 28  28  1 
2011 440  239  1.6 
2012 509  177  1.2 
2013 305  84  0.4 
2014 269  79  0.3 
2015 200  53  0.2 

    
អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺធ ើសឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិកាំពង់សា ឺ

Contact rate per Registered HBP Members in Kampong Speu OD 

ឆ្ន ាំ Year 
ចាំនួនដងអនកជមៃឺធ ើស
ឈាមបានពិធប្គុះជមៃឺ 

Consulting HBP 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១
1st prescriptions 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺធ ើស
ឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ Contact 

rate per HBP per year 
2013 250  162  1.0 
2014 357  166  0.7 
2015 301  94  0.5 

ឱសថរងវិ ទ ន និង ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  Pharmacy RDF and adherence to prescription 

ការផ្ា ់ធសវាឱសថរងវិ ទ ន ររស់មិតាអរ់រ ាំមិតាធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិពីរ កន ងធែតាកាំពង់សាឺ គឺស្រសុកប្រតិរតាិ 

គងពិសី និង កាំពង់សាឺ គឺសាិតកន ងទីតាំងររស់ស ខ្លនិបា ាធារណៈទាំងអស់។  
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តរងទី  50៖ កាំពង់សាឺ៖ ទាំេាំរនការធប្រើធសវាឱសថរងវិ ទ ន តមស្រសុកប្រតិរតាិកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Kampong speu: Scale of RDF’s 
use by OD in 2015 

 
 ខ្លងធ ើធនុះ គឺាទាំេាំរនការធប្រើធសវារងវិ ទ នឱសថធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិកាំពង់សាឺ ធយើងសាំគ ់ធ ើញថ្
ការផ្គត់ផ្គង់ និង ការភ្ចកចយឱសថធៅកាន់អនកជមៃឺររស់ឱសថាា នរដគូប្កាាំងធចកកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ានត  យភាព ែ 
ធេើយវក័ិយរ័ប្តភ្ដ បាត់សឹងភ្តមិនាន។ ផ្ទ យធៅវញិ ឱសថាា នរដគូដ ាំប្កវា៉ៃន់ទទួ ការផ្គត់ផ្គង់ថ្ន ាំធប្ចើនពី មពជ 
រ៉ៃ ភ្នាវក័ិយរ័ប្តភ្ដ ទទួ បានានតិច ធោ គឺបាត់រេូតដ ់ធៅោក់កណ្តា   ធេើយចាំធោុះមូ ធេត រនការបាត់
ធនុះ អងគការកាំព ងភ្តចត់វធិានការតមោនារនារោទ រ់។ 

 ធោយភ្ ក ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ររស់សាជិកទឹកធោមភ្ផ្ែម ធោយភ្ផ្ែកធ ើការធប្រើថ្ន ាំ ក៏បានរង្កា ញអាំពី
សញ្ហញ ផ្ទ យគន  រវាងស្រសុកប្រតិរតាិទាំងពីរ។ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិគងពិសី ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ បានធកើនធ ើងពី៥០% 
ធៅឆ្ន ាំ២០១៤ ដ ់ ៥៩% ធៅឆ្ន ាំ២០១៥។ ចាំភ្នក ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិកាំពង់សាឺ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ បានថយច ុះពី
៤៥% ធៅឆ្ន ាំ២០១៤ មកប្តឹម៣៩% ធៅឆ្ន ាំ២០១៥ រ៉ៃ ភ្នាការថយច ុះធនុះ គឺធោយារភ្តការធកើនធ ើងរនររាិណថ្ន ាំ
ភ្ដ អនកជាំងឺប្តូវធប្រើ ចាំភ្នកឯការទិញាក់ភ្សាងគឺធៅទាំេាំទឹកប្បាក់ានចាំនួនប្រភ្េ គន នឹងឆ្ន ាំ២០១៤ភ្ដរ មិនបាន
ថយច ុះធ ើយ ដូចបានរង្កា ធៅកន ងតរងខ្លងធប្កាម។  

តរងទី  51៖ កាំពង់សាឺ៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  និងការចាំោយធ ើឱសថរនអនកទឹកធោមភ្ផ្ែមតមស្រសុកប្រតិរតាិកន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ 
Kampong speu: Yearly adherence and expenditure on medication by DM by OD 

 

 

Name of Pharmacy

Value of Supply 

by MoPoTsyo in 

2015 to 

pharmacies

Value of invoices 

returned for 

entry in database

Nr invoices 

in 

database

Average 

per invoice

Amount that 

remains 

Unaccounted 

for 

Estimated 

Nr of 

missing 

invoices

% clients 

who did 

not get 

invoice

1 Dom Kravann 130,207,500 62,761,250 3095 20,278       -67,446,250 -3,326 52%

2 Kong Pisey 36,145,470 42,806,450 1981 21,609       6,660,980 308 -18%

3 Krasaing Chek 13,160,000 13,189,950 1079 12,224       29,950 2 0%

4 Rompea Meanchey 19,885,000 13,543,450 676 20,035       -6,341,550 -317 32%

5 Srang 33,371,500 32,661,200 1457 22,417       -710,300 -32 2%

6 Tramkhnar 79,733,762 76,095,040 3341 22,776       -3,638,722 -160 5%

7 Trapaing Kraloeng 10,505,000 11,241,320 641 17,537       736,320 42 -7%

Totals 323,008,232        252,298,660          12,270       
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 ចាំភ្នក អនកជាំងឺធ ើសឈាមធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិទាំងពីរ បានរង្កា ញថ្ការអន វតាានធវជជរញ្ហជ  ានការធកើន

ធ ើងធោយភ្ផ្ែកធ ើការវភិាគធ ើវក័ិយរប្តទិញថ្ន ាំរយៈធព ១ឆ្ន ាំ។ ធៅកន ងស្រសប្រតិរតាិគងពិសី បានរង្កា ញ អាំពី

កាំធណើ តរនការធប្រើថ្ន ាំ ៥៦% ធ្ៀរនឹង ៤៦%កា ពីឆ្ន ាំ២០០៤។ ចាំភ្នក ធៅស្រសុកប្រតិរតាិកាំពង់សាឺ ក៏បានរង្កា ញពី

កាំធណើ នរនការទិញថ្ន ាំាក់ភ្សាង ធទុះរីាចាំនួនអនកជាំងឺានការថយច ុះក៏ធោយ។  

តរងទី  52៖ កាំពង់សាឺ៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  និងការចាំោយធ ើឱសថរនអនកធ ើសសាំោ្ឈាមតមស្រសុកប្រតិរតាិកន ងឆ្ន ាំ
នីមួយៗ Kampong speu: Yearly adherence and expenditure on medication by HBP by OD 

 

 

 
 

 សរ ររមួ ទាំងសាជិកទឹកធោមភ្ផ្ែម និងសាជិកធ ើសឈាម កន ងកាំ  ងឆ្ន ាំ២០១៥ សាជិកភ្ដ ានធវជជ
រញ្ហជ បានមកទិញថ្ន ាំសរ រានចាំនួន ៦៤១៧ដង ធៅឱសថាា នរដគូភ្ដ សាិតធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិគងពិសី ធែតា
កាំពង់សាឺ។ ាមួយគន ធនុះភ្ដរ ពួកធគបានចាំណ្តយប្បាក់អស់ប្រាណ ១៤៦,៨៥១,៦០០ធរៀ  ធដើមបីទិញថ្ន ាំពីមូ និ្ិ
រងវិ ទ នឱសថ។ ព័ត៌ានទាំងធនុះ ប្តូវបានដកស្រសង់ធចញពីប្រព័នធមូ ោា នទិននន័យមួយភ្ដ អាចធអាយដឹងអាំពី
ចាំនួនធវជជរញ្ហជ  ការចាំណ្តយធ ើធវជជរញ្ហជ  និង ការ ក់ជូនអនកជមៃឺររស់ឱសថាា ននីមួយៗ។ ចាំភ្ណកឯស្រសុកប្រតិរតាិ
កាំពង់សាឺវញិ សាជិកអនកជាំងឺបានទិញថ្ន ាំសរ រានចាំនួន ៤៧៨៦ដង និងចាំណ្តយអស់ទឹកប្បាក់ចាំនួន ៩៤,០៥៩,០២០ 
ធរៀ ។  

 ការផ្ា ់ប្បាក់ធ ើកទឹកចិតា ប្តូវបានធ វ្ើធ ើងាធរៀងរ ់ឆ្ន ាំោ៉ៃងធទៀតទត់ សប្ារ់ផ្ា ់ជូនដ ់រ គគ ិកររស់
មណឌ  ស ែភាព និងមនទីរធពទយរភ្ងែកភ្ដ បាននឹងកាំព ងប្រតិរតាិការធសវាឱសថរងវិ ទ ន ធៅតមភាគរយ និងកិច្
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សនាផ្ា ់ធសវាររស់អងគការម.ព.ជ និង ភាគីស ខ្លនិបា ាធារណៈ។ ខ្លងធប្កាមធនុះ ាដាំធណើ រការ ាំអិត និងភាគ
លាន រនការផ្ា ់ប្បាក់ធ ើកទឹកចិតាសប្ារ់ការង្ករប្រតិរតាិធសវា។  

តរងទី  53៖ កាំពង់សាឺ៖ ការផ្ា ់ប្បាក់រង្កវ ន់ដ ់អនកចូ រមួភ្ចកចយថ្ន ាំតមស្រសុកប្រតិរតាិធៅឆ្ន ាំ២០១៥ Kampong speu:  
Rewards for public health facility pharmacies by OD in 2015 

 

A B C

សូចនាករ
ទឹកប្រាក់ សរុប 

ជាររៀល
ទឹកប្រាក់ សរុប

 ជាដុល្លា
១. ចំននួទឹកប្រាក់សរុប ដដលគួរដែទិញថ្ន  ំ(សំរាប់អ្នកជំងឺ 1351 នាក់) 237,394,622  $57,901.13
Value of medicines that patients should have bought (for 1351 Patients) 
២. ចំននួទឹកប្រាក់សរុបដដលានទិញថ្ន រំៅឱសថស្ថា នទងំបីទីតងំ(សំរាប់អ្នកជំងឺ 1204 នាក់) 96,646,970    $23,572.43
Medicines bought (for 1204 Patients)
៣. ប្រាក់រលីកទឹកចិែត អ្ែិបរមា  (= B២*15% ) 14,497,046    $3,535.86
Maximum reward
៤. ចំននួភាគរយអ្នកមានរេជជបញ្ជជ  ដដលានទិញថ្ន ំ  (=B២/B១ )
Adherence %
៥. លទធផលវាយ ែំលល ពីឥរយិាបថអ្នកដចកចាយថ្ន ំ
Satisfaction result
៦. ចំនួនភាគរយដដលប្រែូ េដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នទងំ ៣ (= (B៤+B៥)/2))
Average reward for all 3 pharmacies
៧. ប្រាក់ រលី កទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នទងំ៣ (=B៣*B៦) 8,364,400      $2,040.10
Available reward for all 3 pharmacies
៨. ប្រាក់ រលី កទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់មណ្ឌ លសុខភាពដំុប្រកវា៉ា ន់ (= B៧*79.43%) 6,644,052      $1,620.50
Available rewards for HC Domkravann
៩. ប្រាក់ រលី កទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់មណ្ឌ លសុខភាពប្រកស្ថងំរចក (= B៧*13.42%) 1,122,318       $273.74
Available reward for HC Krasaing Chek
១០. ប្រាក់ រលី កទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ម.ណ្ប្រែពងំប្រកឡងឹ (= B៧*7.15%) 598,038        $145.86
Available reward for pharmacy Tramkhnar

គណនាប្រាក់ល ើកទឹកចិត្តសំរាប់ការចចកចាយថ្ន កំនងុប្រសុកប្របត្ិបត្តិកំពង់សពឺ
ថ្ងៃទី ១ ឧសភា ២០១៤ ដ  ់ថ្ងៃទី ៣០ លេសា ២០១៥

40.71%

74.68%

57.7%
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១១. មនទីរសុខាភិាលរខែត for PHD  (B៧*D១១) 83,644.00      $20.40 1%
១២. ប្រសុកប្របែិបែតិ for ODO (B៧*D១២) 334,576        $81.60 4%
១៣. រេជជបណ្ឌិ ែពិរប្ររោះជំងឺសំរាប់មណ្ឌ លសុខភាពដំុប្រកវា៉ា ន់ for the Doctor for HC Domkravann ((B៧-(B១១+B
១២)*79.43)*5%)

315,592        $76.97 5%

១៤. រេជជបណ្ឌិ ែពិរប្ររោះជំងឺសំរាប់មណ្ឌ លសុខភាពប្រកស្ថងំរចក for the Doctor for HC Krasaing Chek ((B៧-
(B១១+B១២)*13.42)*5%)

53,310          $13.00 5%

១៥. រេជជបណ្ឌិ ែពិរប្ររោះជំងឺសំរាប់មណ្ឌ លសុខភាពប្រែពងំប្រកឡងឹ for the Doctor for HC Trapaing Kraloeng 
((B៧-(B១១+B១២)*7.15)*5%)

28,407          $6.93 5%

១៤. រសវាហរិញ្ញបបទនសំរាប់មណ្ឌ លសុខភាពដំុប្រកវា៉ា ន់ for the user fees at HC Domkravann ((B៧-(B១១+B
១២))*79.43)*25%

1,577,962      $384.87 25%

១៥. រសវាហរិញ្ញបបទនសំរាប់មណ្ឌ លសុខភាពប្រកស្ថងំរចក for the user fees at HC Krasaing Chek ((B៧-
(B១១+B១២)*13.42)*25%)

266,551         $65.01 25%

១៦. រសវាហរិញ្ញបបទនសំរាប់មណ្ឌ លសុខភាពប្រែពងំប្រកឡងឹ for the user fees at HC Trapaing Kraloeng 
((B៧-(B១១+B១២)*7.15)*25%)

142,034        $34.64 25%

១៧. អ្នកដចក ចាយថ្ន  ំនិង អ្នកចូលរមួដចកចាយថ្ន មំណ្ឌ លសុខភាពដំុប្រកវា៉ា ន់ for the Pharmacists at HC 
Domkravann ((B៧-(B១១+B១២)*79.43)*70%)

4,418,294      $1,077.63 70%

១៧. អ្នកដចក ចាយថ្ន  ំនិង អ្នកចូលរមួដចកចាយថ្ន មំណ្ឌ លសុខភាពប្រកស្ថងំរចក for the Pharmacists at HC 
Krasaing Chek ((B៧-(B១១+B១២)*13.42)*70%)

746,453        $182.06 70%

១៨. អ្នកដចក ចាយថ្ន  ំនិង អ្នកចូលរមួដចកចាយថ្ន មំណ្ឌ លសុខភាពប្រែពងំប្រកឡងឹ for the Pharmacists at Trapaing
 Kraloeng ((B៧-(B១១+B១២)*7.15)*70%)

397,595        $96.97 70%

ការចបងចចកប្រាក់ល ើកទឹកចិត្តដ អ់្នកពាក់ព័ន្ធសំរាប់ការចចកចាយថ្ន លំៅលសវាសាធារណៈកនងុ
ប្រសុកប្របត្ិបត្តិកំពង់សពឺ
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 ធដើមបីគណោប្បាក់ធ ើកទឹកចិតាសាំររ់ឱសថាា នរដគូាធារណៈ ធយើងប្តូវភ្ផ្ែកធ ើចាំន ចសាំខ្លន់២ោ៉ៃងគឺ 
)១(ភាពធទៀងទត់ភ្ដ អនកជមៃឺមកទិញថ្ន ាំតមធវជជរញ្ហជ  និង )២(ឥរោិរថររស់អនកភ្ចកចយថ្ន ាំ។ ធយើងបានធប្រើ
ប្រព័នធមូ ោា នទិននន័យ ធដើមបីគណោភាពធទៀងទត់រនការទិញថ្ន ាំតមធវជជរញ្ហជ ររស់អនកជាំងឺ និងបានច ុះធៅធ្វើការ
វាយតរមាធ ើឥរោិរថអនកភ្ចកចយថ្ន ាំផ្ងភ្ដរ។ ចាំធោុះទឹកប្បាក់ធ ើកទឹកចិតាសរ រភ្ដ ទទួ បានប្តូវបានភ្រងភ្ចក
ធៅធអាយមនទីរស ខ្លនិបា ធែតា ស្រសុរប្រតិរតាិ ធវជជរណឌិ តពិធប្គុះជមៃឺ ធសវាេិរញញរបទន និងអនកភ្ចកចយថ្ន ាំ។ 

A B C

សូចនាករ
ទឹកប្រាក់ សរុប 

ជាររៀល
ទឹកប្រាក់ សរុប

 ជាដុល្លា
១. ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ដដលគួរដែទិញថ្ន  ំ(សំរាប់អ្នកជំងឺ 1130 នាក់) 264,755,985  $64,574.63
Value of medicines that patients should have bought (for 1130 Patients) 

២. ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដដលានទិញថ្ន រំៅឱសថស្ថា នទងំបនួទីតងំ(សំរាប់អ្នកជំងឺ 1004 នាក់) 127,926,710   $31,201.64
Medicines bought (for 1004 Patients)

៣. ប្រាក់រលីកទឹកចិែត អ្ែិបរមា  (= B២*15% ) 19,189,007     $4,680.25
Maximum reward

៤. ចំនួនភាគរយអ្នកមានរេជជបញ្ជជ  ដដលានទិញថ្ន ំ  (=B២/B១ )
Adherence %

៥. លទធផលវាយែំលល ពីឥរយិាបថអ្នកដចកចាយថ្ន ំ
Satisfaction result

៦. ចំនួនភាគរយដដលប្រែូ េដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នទងំ ៤ (= (B៤+B៥)/2))
Average reward for all 3 pharmacies

៧. ប្រាក់ រលីកទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នទងំ៤ (=B៣*B៦) 11,653,961     $2,842.43
Available reward for all ៤ pharmacies

៨. ប្រាក់ រលីកទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នគងពិសី (= B៧*25.1226%) 2,927,776      $714.09 78%

Available reward for pharmacy Kong Pisey

៩. ប្រាក់ រលីកទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នរពំមានជ័យ (= B៧*6.9133%) 805,729        $196.52 22%

Available reward for pharmacy Rompea Meanchey

១០. ប្រាក់ រលីកទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នប្រតខំាន រ (= B៧*31.45%) 3,665,171      $893.94
Available reward for pharmacy Tramkhnar

១១. ប្រាក់ រលីកទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នប្រសង់ (= B៧*36.52%) 4,256,026      $1,038.06
Available reward for pharmacy Srang

១២. មនទីរសុខាភិាលរខែត for PHD  (=(B៨+B៩)*1%) 37,335          $9.11 1%
១៣. ប្រសុកប្របែិបែតិ for ODO  (=(B៨+B៩)*4%) 149,340        $36.42 4%
១៤. រេជជបណ្ឌិ ែពិរប្ររោះជំងឺសំរាប់មនទីររពទយបដងែកគងពិសី for the doctor for RH Kong Pisey (=(((B៨+B៩)-
(B១២+B១៣))*78.42%)*7.5%)

208,607        $50.88 7.5%

១៥. រេជជបណ្ឌិ ែពិរប្ររោះជំងឺសំរាប់មណ្ឌ លសុខភាពរពំមានជ័យ for the Doctor for HC Rompeameanchey 
(((B៨+B៩)-(B១២+B១៣))*21.58%)*7.5%

57,405          $14.00 7.5%

១៦. រសវាហរិញ្ញបបទនសំរាប់មនទីររពទយបដងែកគងពិសី for the user fees at RH Kong Pisey (((B៨+B៩)-
(B១២+B១៣))*78.42%)*24%

667,542        $162.82 24%

១៧ រសវាហរិញ្ញបបទនសំរាប់មណ្ឌ លសុខភាពរពំមានជ័យ for the user fees at HC Rompea Meanchey  
(((B៨+B៩)-(B១២+B១៣))*21.58%)*24%

183,697         $44.80 24%

១៨. អ្នកដចក ចាយថ្ន  ំនិង អ្នកចូលរមួដចកចាយថ្ន មំនទីររពទយបដងែកគងពិសី for the Pharmacists at RH Kong Pisey
 (((B៨+B៩)-(B១២+B១៣))*78.42%)*68.5%

1,905,275      $464.70 68.5%

១៩. អ្នកដចក ចាយថ្ន  ំនិង អ្នកចូលរមួដចកចាយថ្ន មំណ្ឌ លសុខភាពរពំមានជ័យ for the Pharmacists at HC 
Rompea Meanchey (((B៨+B៩)-(B១២+B១៣))*21.58%)*68.5%

524,303        $127.88 68.5%

ការចបងចចកប្រាក់ល ើកទឹកចិត្តដ អ់្នកពាក់ព័ន្ធសំរាប់ការចចកចាយថ្ន លំៅលសវាសាធារណៈកនងុ
ប្រសុកប្របត្ិបត្តិគងពិសី

គណនាប្រាក់ល ើកទឹកចិត្តសំរាប់ការចចកចាយថ្ន កំនងុប្រសុកប្របត្ិបត្តិគងពិសី
ថ្ងៃទី ២១ េករា ២០១៤ ដ  ់ថ្ងៃទី ២០ េករា ២០១៥

48.32%

73.15%

60.73%
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សខតតក្ពំងធ់៖ំ ង្េុក្ង្បតបិតត ិបារាយណ៍-េន្ទកុ្ ន្ងិ សាទ ង  
KAMPONG THOM: BARAY-SANTUK AND STOONG OD’S 

មិតាអរ់រ ាំមិតា Peer Educator Networks 

 ធៅឆ្ន ាំ២០១៥ ចាំនួនមិតាអរ់រ ាំមិតាធៅស្រសុកប្រតិរតាិបារយណ៍-សនទ កានចាំនួន១៨ោក់ និងធៅស្រសកុប្រតិរតាិ
ធាទ ងចាំនួន៩ោក់។ 

ស្រសុកប្រតិរតាិបារយសនទ ក 

 ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១១ ពួកធយើងបានច ុះកិច្ប្ពមធប្ពៀងរដគូរាមួយ Louvain et Developpement (LD) ធដើមបីធរៀរចាំ
រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាធៅស្រសកុប្រតិរតាិបារយណ៍-សនទ ក កន ងធែតាកាំពង់ ា្ំ។ ាសរ រមណឌ  ស ែភាពចាំនូន១៩ ប្តូវ
ប្គរដណា រ់កន ងស្រសុកប្រតិរតាិធោុះ។  រោទ រ់ពីរញ្រ់ការរណា ុះរណ្តា  ររស់ពួកធគធៅទីប្កុងននាំធពញ និងធែតាតភ្កវ រ
យៈធព ៦សបាដ េ៍ និងរោទ រ់ពីការប្រ ង មិតាអរ់រ ាំមិតាចាំនួន ១៨ោក់ គឺបានសកមមរចួធៅធេើយ។  

 ការធ្វើស្រាវប្ាវធោយមិតាអរ់រ ាំមិតា គឺការចរ់ធផ្ាើមភ្ចកធតសាទឹកធោម ធៅច ងភ្ែមិថ ោ ឆ្ន ាំ២០១២ មន សស
ធពញវយ័ចាំនួន ៩៦,៣៤៣ោក់ ប្តូវបានស្រាវប្ាវភ្សវងរកទឹកធោមភ្ផ្ែម គិតមកដ ់ប្តឹមច ងភ្ែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៥។ ធយើង
បានរធងាើតប្កុមធ ើសសាា ្ឈាមតមនូមិ ភ្ដ ាននូមិចាំនួន៩៣ ានប្កុមភ្ររធនុះ។ ពួកធគប្តូវភ្តជួយសប្មួ ការ
ធ វ្ើស្រាវប្ាវរកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមែាួនឯងឲ្យដ ់ប្រាជនកន ងនូមិ ដូធចនុះប្រាព រដានឹងចរ់ធផ្ាើមធចញមក និង
ច ុះធឈាម ុះាអនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម។ យ ទធោការធនុះ តប្មូវធអាយានការចូ រមួគន ាស ែភាពាធារណៈ។ 

ររូភាពទី 35៖ កាំពង់ ា្ំ៖ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗកន ងស្រសុកប្រ.បារយណ៍-សនទ ក 
Kampong Thom: Yearly DM registered and active DM in Baray-Santuk OD 
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សរ រអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមច ុះធឈាម ុះ សរ រអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមសកមម
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ររូភាពទី 36៖ កាំពង់ ា្ំ៖ អនកជាំងឺធ ើសឈាមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗកន ងស្រសុកប្រ.បារយណ៍-សនទ ក 
Kampong Thom: Yearly HBP registered and active HBP in Baray-Santuk OD 

 
 

ស្រសុកប្រតិរតាិធាទ ង 

 ការគាំប្ទេិរញញវតា ពីGIZ ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១២ បានអន ញ្ហញ តាិឲ្យពួកធយើងធរៀរចាំរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងស្រសុក

ប្រតិរតាិធាទ ង។ មន សសធពញវយ័ចាំនួន ៥៤,៤៧៦ោក់ប្តូវបាន ស្រាវប្ាវរកទឹកធោមភ្ផ្ែមគិតមកដ ់ប្តឹមច ងភ្ែ ន្ូ ឆ្ន ាំ

២០១៥។ ធយើងបានរធងាើតប្កុមធ ើសសាា ្ឈាមតមនូមិ ភ្ដ ាននូមិចាំនួន២៤ ានប្កុមភ្ររធនុះ។ 
ររូភាពទី 37៖ កាំពង់ ា្ំ៖ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗកន ងស្រសុកប្រ.ធាទ ងKampong 
Thom: Yearly DM registered and active DM in Stoong OD 
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ររូភាពទី 38៖ កាំពង់ ា្ំ៖ អនកជាំងឺធ ើសឈាមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗកន ងស្រសុកប្រ.ធាទ ង Kampong Thom: 
Yearly HBP registered and active HBP in Stoong OD 

 
 

ការធប្រើប្បាស់ធសវា USE OF SERVICES 

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Laboratory Service 

ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ានការធាា ក់ច ុះរនាិចរនាួចទាំងកន ងចាំធណ្តមអនកជាំងឺទឹក

ធោមភ្ផ្ែម និងធ ើសសាំោ្ឈាម ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិទាំងពីររនធែតាកាំពង់ ា្ំ។ 

តរងទី  54៖ កាំពង់ ា្ំ៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍តមស្រសុកប្រតិរតាិ កន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ Kampong Thom: Yearly use of lab 
service in each OD 
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ស្រសុកប្រតិរតាិ បារយណ៍-សនទ ក 

ឆ្ន ាំ/Year 
សាជិកភ្ដ ាន ទធផ្ / 
Patients with Lab Profiles 

អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម/ 
Diabetic 

អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាម/ 
Non Diabetic HBP 

2012 705 390 315 

2013 771 424 347 

2014 713 458 255 

2015 613 397 216 

ស្រសុកប្រតិរតាិ ធាទ ង 

ឆ្ន ាំ/Year 
សាជិកភ្ដ ាន ទធផ្ / 
Patients with Lab Profiles 

អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម/ 
Diabetic 

អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាម/ 
Non Diabetic HBP 

2013 157 92 65 

2014 202 140 62 

2015 159 89 70 
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ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ Consultation Service 

កន ងស្រសុកប្រតិរតាិបារយណ៍-សនទ ក ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អនកជាំងឺមកពិធប្គុះជមៃឺ ានការធកើនធ ើង ២០% ធរើ

ធប្រៀរធ្ៀរកន ងឆ្ន ាំ២០១៤។ 

កន ងស្រសុកប្រតិរតាិធាទ ង ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អនកជាំងឺមកពិធប្គុះជមៃឺ ានការធកើនធ ើង ២០% ធរើធប្រៀរធ្ៀរកន ង

ឆ្ន ាំ២០១៤។ ធយើងបានកត់សាំគ ់ធ ើញថ្ ចាំនួនដងអនកជាំងឺមកពិធប្គុះានការថយច ុះារនារោទ រ់ធរៀងរ ់ឆ្ន ាំ ចរ់

ពីោក់កណ្តា  ឆ្ន ាំ២០១៣ មក។  
តរងទី  55៖ កាំពង់ ា្ំ៖ ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជាំងឺនិងអប្តធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមតមស្រសុកប្រតិរតាិកន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ 
Kampong Thom: Yearly use of consultation and annual contact rate by DM per OD 

អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិបារយណ៍-សនទ ក 
Contact rate per Registered Diabetic Member in Baray-Santuk OD 

ឆ្ន ាំ 
ចាំនួនដងអនកជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមបានពិធប្គុះជមៃឺ 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១ 
អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោម

ភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ 
Year Consulting Diabetic 1st prescriptions Contact rate per diabetic per year 
2012 476  342  0.9 

2013 1,346  433  1.2 

2014 1,646  351  1.1 

2015 1,945  199  1.2 

    
អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិធាទ ង 

Contact rate per Registered Diabetic Member in Stong OD 

ឆ្ន ាំ ចាំនួនដងអនកជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមបានពិធប្គុះជមៃឺ ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១ អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺទឹក

ធោមភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ 
Year Consulting Diabetic 1st prescriptions Contact rate per diabetic per year 

2013 246  143  1.4 

2014 1,586  316  2.9 

2015 870  83  1.2 

 
តរងទី  56៖ កាំពង់ ា្ំ៖ ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជាំងឺនិងអប្តធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំររស់អនកជាំងឺធ ើសឈាមតមស្រសុកប្រតិរតាិកន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ 
Kampong Thom: Yearly use of consultation and annual contact rate by HBP per OD 

អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺធ ើសឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិបារយណ៍-សនទ ក 
Contact rate per Registered HBP Members in Baray-Santuk OD 
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ឆ្ន ាំ 
Year 

ចាំនួនដងអនកជមៃឺធ ើស
ឈាមបានពិធប្គុះជមៃឺ 

Consulting HBP 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១
1st prescriptions 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺធ ើសឈាម
ធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ Contact rate per 

HBP per year 
2012 310  272  0.6 
2013 590  316  0.5 
2014 642  202  0.5 
2015 794  146  0.5 

    

អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺធ ើសឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិធាទ ង 
Contact rate per Registered HBP Members in Stoong OD 

ឆ្ន ាំ 
Year 

ចាំនួនដងអនកជមៃឺធ ើស
ឈាមបានពិធប្គុះជមៃឺ 

Consulting HBP 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១
1st prescriptions 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺធ ើសឈាម
ធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ Contact rate per 

HBP per year 
2013 157  100  1.0 
2014 527  180  1.3 
2015 252  35  0.4 

 

ឱសថរងវិ ទ ន និង ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  Pharmacy RDF and adherence to prescription 

 ដាំធណើ រការធសវាឱសថរងវិ  បាននឹងកាំព ងដាំធណើ រការោ៉ៃងរ ូន ធៅតមមណឌ  ស ែភាព និងមនទីរធពទយ
រភ្ងែកចាំនួន ៣ទីតាំង។ ២ទីតាំងធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិបារយណ៍-សនទ ក និង ១ទីតាំងកន ងស្រសុកប្រតិរតាិធាទ ង។ តមរ
យៈការវភិាគរង្កា ញថ្ ធៅានវក័ិយរប្តមួយចាំនួនបាត់ រ៉ៃ ភ្នាមិនានធប្ចើនធ ើយ ។  

តរងទី  57៖ កាំពង់ ា្ំ៖ ទាំេាំរនការធប្រើធសវាឱសថរងវិ ទ ន តមស្រសុកប្រតិរតាិកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Kampong Thom: Scale of RDF’s 
use by OD in 2015 

 
 តរងខ្លងធប្កាម គឺាការធប្រៀរធ្ៀរអាំពីចាំនួនទឹកប្បាក់ភ្ដ អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមគួរចាំណ្តយកន ងការទិញ

ថ្ន ាំធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ ធោយភ្ផ្ែកធ ើធវជជរញ្ហជ ច ងធប្កាយររស់ពួកធគ និងចាំនួនទឹកប្បាក់ភ្ដ ពួកគត់បានចាំណ្តយពិត

ប្បាកដធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ាក់ភ្សាងអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមធៅស្រសុកបារយណ៍-សនទ ក បានចាំណ្តយ៩៤% រនអវីភ្ដ 

អនកជាំងឺគួរភ្តចាំណ្តយតមធវជជរញ្ហជ  និង ធៅស្រសុកធាទ ង បានចាំណ្តយានប្តឹម ៤៤% រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ។ ធនុះរញ្ហជ ក់ធអាយ

ធ ើញថ្ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ានការធកើនធ ើងខ្លា ាំង ធរើធ្ៀរធៅនឹងឆ្ន ាំ២០១៤ ភ្ដ ាន៦២% ធៅកន ងស្រសុក

ប្រតិរតិាបារយណ៍-សនទ ក។ ចាំភ្ណក ធៅស្រសុកប្រតិ.ធាទ ង កន ងចាំធណ្តមអនកជមៃឺ៨៦៣ោក់ ភ្ដ ានធវជជរញ្ហជ ច ង

ធប្កាយ ានភ្ត ៥៦១ោក់រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ ភ្ដ បានទិញថ្ន ាំកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ធនុះ។ ធៅកន ងស្រសុកប្រតិ. ធាទ ងអនកជមៃឺទឹកធោម

ភ្ផ្ែមទាំងធនុះបានទិញថ្ន ាំសរ រ១,៨៨២ដង ធេើយចាំណ្តយាម្យមកន ងាន ក់គឺ១២៩,១០០ ធរៀ ($32.27)កន ង១ឆ្ន ាំ។អនក

Name of Pharmacy

Value of Supply 

by MoPoTsyo in 

2015 to 

pharmacies

Value of invoices 

returned for 

entry in database

Nr invoices 

in 

database

Average 

per invoice

Amount that 

remains 

Unaccounted 

for 

Estimated 

Nr of 

missing 

invoices

% clients 

who did 

not get 

invoice

1 Baray Santuk 132,185,154 123,614,700 5506 22,451       -8,570,454 -382 6%

2 Kreul 37,586,899 36,719,420 1595 23,022       -867,479 -38 2%

3 Stoung 64,640,070 56,764,290 2469 22,991       -7,875,780 -343 12%

Totals 234,412,123        217,098,410          9,570          
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ជមៃឺធ ើសសាំោ្ឈាមធ ើស១៨៦ោក់ បានទិញប្តឹមភ្ត៥៦៦ដង ធេើយចាំណ្តយាម្យម៤៤,២០៤ធរៀ ($11,05)

រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ ភ្ដ វាមិនទន់ប្គរ់ប្គន់ធៅធ ើយធទ។ 

 
 
 
 
តរងទី  58៖ កាំពង់ ា្ំ៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  និងការចាំោយធ ើឱសថរនអនកទឹកធោមភ្ផ្ែម និងអនកធ ើសឈាមតមស្រសុក
ប្រតិរតាិកន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ Kampong Thom: Yearly adherence and expenditure on medication by DM & HBP by OD 

 

 

 

 

 

 
ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ររស់អនកជមៃឺធៅស្រសកុប្រតិរតាិបារយណ៏សនទ ក ានភាព ែប្រធសើរពីមួយឆ្ន ាំធៅមួយ

ឆ្ន ាំទាំងអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមទាំងអនកជមៃឺធ ើសសាា ្ឈាម ធេើយកន ងធោុះធយើងធ ើញថ្ អនកជមៃឺធនទស្រសីធគរពតម

ធវជជរញ្ហជ បាន ែាងអនកជមៃឺធនទប្រុស។ 
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ចាំធោុះអនកជមៃឺធៅស្រសុកប្រតិរតាិធាទ ងវញិព ាំសូវយកចិតាទ កោក់កន ងការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ធោុះធទ គិតចរ់ពី

ឆ្ន ាំ២០១៤មក អប្តរនការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ សាិតធៅកាំរតិទរដភ្ដ  ធនុះរណ្តា  មកពីអនកជមៃឺមួយចាំនួន ា្ំធៅមិន

ទន់យ ់ចាស់អាំពីការធប្រើប្បាស់ថ្ន ាំធអាយបានធទៀងទត់។ 

 
 
 
តរងទី  59៖ កាំពង់ ា្ំ៖ ការផ្ា ់ប្បាក់រង្កវ ន់ដ ់អនកចូ រមួភ្ចកចយថ្ន ាំធៅមនទីរធពទយរភ្ងែក Kampong Thom: Rewards for public 
1health facility pharmacies by OD in 2015 

 

A B C

សូចនាករ
ទឹកប្រាក់ សរុប

 ជាររៀល
ទឹកប្រាក់ សរុប

 ជាដុល្លា

១. ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ដដលគួរដែទិញថ្ន  ំ(សំរាប់អ្នកជំងឺ 1298 នាក់) 186,200,828  $45,414.84
Value of medicines that patients should have bought (for 1298 Patients) 

២. ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ដដលានទិញថ្ន រំៅឱសថស្ថា នទងំ២ទីតងំ (សំរាប់អ្នកជំងឺ 6362 នាក់) 142,788,170  $34,826.38
Medicines bought (for 6362 Patients)
៣. ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ដដលានទិញថ្ន រំៅឱសថស្ថា នមនទីររពទយបដងែការាយណ៏្-សនទុក(សំរាប់
អ្នកជំងឺ 4855 នាក់)

107,541,050 $26,229.52

Medicines bought (for 4855 Patients)

៤. ប្រាក់រលីកទឹកចិែត អ្ែិបរមា  (= B៣*15% ) 16,131,157.50 $3,934.43
Maximum reward

៥. ចំនួនភាគរយអ្នកមានរេជជបញ្ជជ  ដដលានទិញថ្ន ំ  (=B២/B១ )
Adherence %

៦. លទធផលវាយែំលល ពីឥរយិាបថអ្នកដចកចាយថ្ន ំ
Satisfaction result

៧. ចំនួនភាគរយដដលប្រែូ េដបងដចកដល់ឱសថស្ថា ន  (= (B៥+B៦)/2))
Average reward 

៨ ប្រាក់ រលីកទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នារាយណ័្-សនទុក (=B៤*B៨) 12,564,965   $3,064.63
Available reward for pharmacy Baray Santuk

៩. មនទីរសុខាភិាលរខែត for PHD  (=B៨*D៩) 125,649.65     $30.65 1%

១០. ប្រសុកប្របែិបែតិ for ODO  (=B៨*D៩) 502,599       $122.59 4%

១១. រេជជបណ្ឌិ ែពិរប្ររោះជំងឺ for the Doctor (=B៨*D៩) 1,884,745     $459.69 15%

១២. រសវាហរិញ្ញបបទនសំរាប់មនទីររពទយ for the user fees (=B៨*D៩) 2,512,993     $612.93 20%

១៣. អ្នកដចក ចាយថ្ន  ំនិង អ្នកចូលរមួដចកចាយថ្ន  ំfor the Pharmacists (=B៨*D៩) 7,538,979     $1,838.78 60%

ការចបងចចកប្រាក់ល ើកទឹកចិត្តដ អ់្នកពាក់ព័ន្ធសំរាប់ការចចកចាយថ្ន កំនងុេន្ទីរលពទយបចងែក
ារាយណ៍-សន្ទុក

គណនាប្រាក់ល ើកទឹកចិត្តសំរាប់ការចចកចាយថ្ន កំនងុប្រសុកប្របត្ិបត្តិារាយណ៍ -សន្ទុក
ថ្ងៃទី ០១ សហីា ២០១៤ ដ  ់ថ្ងៃទី ៣១ កកកដា ២០១៥

76.7%

79.1%

77.9%
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 ររូភាពខ្លងធ ើធនុះ គឺាការភ្រងភ្ចកប្បាក់ធ ើកទឹកចិតាដ ់ឱសថាា នធៅស្រសុកប្រតិរតាិបារយណ៏សនទ ក។ 
កន ងធោុះធយើងធ ើញថ្ប្បាក់ធ ើកទឹកចិតាសរ រភ្ដ ទទួ បានប្តូវបានភ្រងភ្ចកធៅធអាយមនទីរស ខ្លនិបា ធែតា 
ស្រសុកប្រតិរតាិ ធវជជរណឌិ តពិធប្គុះជមៃឺ ធសវាេិរញញរទនសាំររ់មនទីរធពទយ និង អនកចូ រមួភ្ចកចយថ្ន ាំ។ 
  

A B C

សូចនាករ
ទឹកប្រាក់ សរុប

 ជាររៀល
ទឹកប្រាក់ សរុប

 ជាដុល្លា
១. ចំននួទឹកប្រាក់សរបុ ដដលគួរដែទិញថ្ន  ំ(សំរាប់អ្នកជំងឺ 1298 នាក់) 186,200,828  $45,414.84
Value of medicines that patients should have bought (for 1298 Patients) 
២. ចំននួទឹកប្រាក់សរបុ ដដលានទិញថ្ន រំៅឱសថស្ថា នទងំ២ទីតងំ (សំរាប់អ្នកជំងឺ 6362 នាក់) 142,788,170  $34,826.38
Medicines bought (for 6362 Patients)
៣. ចំននួទឹកប្រាក់សរបុ ដដលានទិញថ្ន រំៅឱសថស្ថា នរប្រគីល(សំរាប់អ្នកជំងឺ 1477 នាក់) 34,598,870   $8,438.75
Medicines bought (for 4855 Patients)
៤. ប្រាក់រលីកទឹកចិែត អ្ែិបរមា  (= B៣*15% ) 5,189,830.50  $1,265.81
Maximum reward
៥. ចំននួភាគរយអ្នកមានរេជជបញ្ជជ  ដដលានទិញថ្ន ំ  (=B២/B១ )
Adherence %
៦. លទធផលវាយែំលល ពីឥរយិាបថអ្នកដចកចាយថ្ន ំ
Satisfaction result
៧. ចំនួនភាគរយដដលប្រែូ េដបងដចកដល់ឱសថស្ថា ន  (= (B៥+B៦)/2))
Average reward 
៨ ប្រាក់ រលីកទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នរប្រគីលកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ (=B៤*B៧) 4,107,363     $1,001.80
Available reward for pharmacy Kreul
៩ ប្រាក់ រលីកទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នរប្រគីលកនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 343,490       $83.78
Available reward for pharmacy Kreul
១០ ប្រាក់ រលីកទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់ឱសថស្ថា នរប្រគីល  (=B៨+B៩) 4,450,853    $1,085.57
Available reward for pharmacy Kreul

១១. មនទីរសុខាភិាលរខែត for PHD  (=B១០*D១១) 44,508.53      $10.86 1%

១២. ប្រសុកប្របែិបែតិ for ODO  (=B១០*D១២) 178,034.10     $43.42 4%

១៣. រេជជបណ្ឌិ ែពិរប្ររោះជំងឺ for the Doctor (=B១០*D១៣) 667,628       $162.84 15%

១៤. រសវាហរិញ្ញបបទនសំរាប់មនទីររពទយ for the user fees (=B១០*D១៤) 890,171        $217.11 20%

១៥. អ្នកដចក ចាយថ្ន  ំនិង អ្នកចូលរមួដចកចាយថ្ន  ំfor the Pharmacists (=B១០*D១៥) 2,670,512     $651.34 60%

ការចបងចចកប្រាក់ល ើកទឹកចិត្តដ អ់្នកពាក់ព័ន្ធសំរាប់ការចចកចាយថ្ន កំនងុេណឌ  សខុភាពលប្រគើ 

គណនាប្រាក់ល ើកទឹកចិត្តសំរាប់ការចចកចាយថ្ន កំនងុប្រសុកប្របត្ិបត្តិារាយណ៍ -សន្ទុក          
(េណឌ  សខុភាពលប្រគើ )

ថ្ងៃទី ០១ សហីា ២០១៤ ដ  ់ថ្ងៃទី ៣១ កកកដា ២០១៥

76.7%

81.6%

79.1%
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សខតតក្ពំត៖ ង្េុក្ង្បតបិតត ិអងគរជយ័  
KAMPOT: ANGKOR CHEY OD 

មិតាអរ់រ ាំមិតា Peer Educator Networks 

 ពួកធយើងធរៀរចាំរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងស្រសុកប្រតិរតាិអងគរជ័យ ធប្កាមជាំនួយភ្ផ្នកេិរញញវតា ពី GIZ។  ធៅច ង
ឆ្ន ាំ២០១៤ ពួកធយើងបានរណា ុះរណ្តា  មិតាអរ់រ ាំមិតាចាំនួន ១០ោក់  កន ងចាំធណ្តមមណឌ  ស ែភាពចាំនួន ១១ ភ្ដ ប្តូវ
ភ្តប្គរដណា រ់។ មន សសធពញវយ័ចាំនួន ៣៧,០២៣ោក់ ប្តូវបានស្រាវប្ាវធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ប្កុមធ ើសសាា ្
ឈាមតមនូមិចាំនួន១ប្កុមរ៉ៃ ធណ្តណ ុះ ប្តូវបានប្តូវធរៀរចាំធ ើង។ 

ររូភាពទី 39៖ អងគរជ័យ៖ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ  Angkor chey: Yearly DM 
registered and active DM 

 
 
ររូភាពទី 40៖ អងគរជ័យ៖ អនកជាំងឺធ ើសឈាមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ  Angkor chey: Yearly HBP 
registered and active HBP 
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ការធប្រើប្បាស់ធសវា USE OF SERVICES 

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Laboratory Service 

ធយើងបានចរ់ធផ្ាើមធសវាមនទីរពិធា្ន៍ ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិអងគរជ័យ ធៅកន ងភ្ែធមា ឆ្ន ាំ២០១៤។ ានអនក
ជាំងឺសរ រចាំនួន ២៣៦ោក់ ាន ទធផ្ មនទីរពិធា្ន៍ធៅកន ងប្រព័នធទិននន័យររស់ធយើងគឹតប្តឹមដាំណ្តច់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
ធរើធយើងធ្វើការធប្រៀរធ្ៀរសាជិកភ្ដ បានធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ ធៅនិងសាជិកភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះគឺ
ាន អប្តប្រាណ ៦៨%។ ធរើធយើងធ្វើការធប្រៀរធ្ៀរចាំនួនអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមភ្ដ ធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍
កន ងឆ្ន ាំ២០១៤ និងឆ្ន ាំ២០១៥ គឺានតួធ ែប្រហាក់ប្រភ្េ គន  រ៉ៃ ភ្នាសាំររ់អនកជាំងឺ ធ ើសាា ្ឈាមវញិានការធាា ក់
ច ុះ។ 
តរងទី  60៖ អងគរជ័យ៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Angkor chey: Use of lab services 

 

ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ Consultation Service 

ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អនកជាំងឺមកពិធប្គុះជមៃឺ ានការថយច ុះ ១១% ធរើធប្រៀរធ្ៀរកន ងឆ្ន ាំ២០១៤។ ភាគរយការ
ភ្ប្រប្រួ  ធៅានកាំរតិតិចតួចធៅធ ើយ ធទុះរីកន ងស្រសកុប្រតិរតាិអងគរជ័យ ការជូយថវកិាបានចរ់ធផ្ាើមភ្ត៩ភ្ែដាំរូងពី
ភ្ែមករ ២០១៤ ដ ់ ភ្ែកញ្ហញ  ២០១៤ រោទ រ់មក ក៏ចរ់ធផ្ាើមាថមីរយៈធព ៥ភ្ែ ចរ់ពីភ្ែធមា ២០១៥ ដ ់ភ្ែសីហា 
២០១៥។ ការផ្ា ់ជាំនួយថវកិារានការភ្ប្រប្រួ  និងមិនារ់លារ់។  

តរងទី  61៖ អងគរជ័យ៖ ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជាំងឺនិងអប្តធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Angkor chey: 
Yearly DM use of consultation and annual contact rate 

អប្តពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិអងគរជ័យ 
Contact rate per Registered Diabetic Member in Angkor Chey OD 

ឆ្ន ាំ ចាំនួនដងអនកជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមបានពិធប្គុះជមៃឺ ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១ អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោម

ភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ 
Year Consulting Diabetic 1st prescriptions Contact rate per diabetic per year 
2014 706  197  3.3 

2015 735  118  2.1 
 
  

ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ប្រចាំឆ្ន ាំ  Yearly Use of Lab Service 

ឆ្ន ាំ/Year 
សាជិកភ្ដ ាន ទធផ្ / 
Patients with Lab Profiles 

អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម/ 
Diabetic 

អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាម/ 
Non Diabetic HBP 

2014 254 172 82 

2015 206 178 28 
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តរងទី  62៖ អងគរជ័យ៖ ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជាំងឺនិងអប្តធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំររស់អនកជាំងឺធ ើសឈាមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Angkor chey: 
Yearly HBP use of consultation and annual contact rate 

អប្តពិធប្គុះជមៃឺធ ើសឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិអងគរជ័យ 
Contact rate per Registered HBP Members in Angkor Chey OD 

ឆ្ន ាំ 
ចាំនួនដងអនកជមៃឺធ ើស
ឈាមបានពិធប្គុះជមៃឺ 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១ 
អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺធ ើស
ឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ 

Year Consulting HBP 1st prescriptions Contact rate per HBP per year 

2014 229  95  2.0 

2015 93  22  0.6 

 

ឱសថរងវិ ទ ន និង ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  Pharmacy RDF and adherence to prescription 

 សប្ារ់ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិអងគរជ័យ ធយើងានឱសថាា នរងវិ ទ នកន ងមនទីរធពទយរភ្ងែកភ្តមួយរ៉ៃ ធណ្តណ ុះ។ 
ធទុះរីាានការសាំណូមពរពីអនកជាំងឺ ធដើមបីោក់ធសវាធនុះធៅតមមណឌ  ស ែភាពភ្ដ ធៅឆ្ៃ យពីមនទីរធពទយរភ្ងែក 
ក៏ធយើងកាំព ងសាិតកន ងដាំណ្តក់សិកាអាំពីការពប្ងីកធសវាឱសថាា នរងវិ ទ នធៅធ ើយ។  
តរងទី  63៖អងគរជ័យ៖ ទាំេាំរនការធប្រើធសវាឱសថរងវិ ទ ន ឆ្ន ាំ២០១៥ Angkor chey: Scale of RDF’s  
use in 2015 

 

តមរយៈតរងខ្លងធ ើ ធយើងធ ើញថ្ តរមាថ្ន ាំភ្ដ បានផ្គត់ផ្គង់ធៅកាន់ឱសថាា នរដគូ អងគរជ័យ និង តរមា
កនងវក័ិយរ័ប្តភ្ដ បាន ក់ធអាយអនកជមៃឺានតរមាប្រហាក់ប្រភ្េ គន  រឯីចាំនួនវក័ិយរ័ប្តភ្ដ បានបាត់ានប្តឹម 
៦%រ៉ៃ ធណ្តណ ុះ ដូចធនុះធយើងអាចនិោយបានថ្ ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ធនុះ ដាំធណើ រផ្ា ់ធសវា គឺ ែ។ 

ចាំភ្ណកឯការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ររស់អនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងអនកជមៃឺធ ើសសាា ្ឈាមវញិក៏ប្រប្ពឹតាធៅ
បាន ែរងគួរភ្ដរ)84% ចាំធោុះអនកជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និង77% ចាំធោុះអនកជមៃឺធ ើសសាា ្ឈាម(។ 

តរងទី  64៖ អងគរជ័យ៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  និងចាំោយធ ើឱសថរនអនកទឹកធោមភ្ផ្ែមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Angkor chey: Yearly 
adherence and expenditure on medication by DM 

 
តរងទី  65៖ អងគរជ័យ៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  និងចាំោយធ ើឱសថរនអនកធ ើសសាំោ្ឈាមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Angkor chey: 
Yearly adherence and expenditure on medication by HBP 

 

Name of Pharmacy

Value of Supply 

by MoPoTsyo in 

2015 to 

pharmacies

Value of invoices 

returned for 

entry in database

Nr invoices 

in 

database

Average 

per invoice

Amount that 

remains 

Unaccounted 

for 

Estimated 

Nr of 

missing 

invoices

% clients 

who did 

not get 

invoice

1 Angkor Chey 49,010,000 46,336,500 2713 17,079       -2,673,500 -157 5%

Totals 49,010,000          46,336,500             2,713          
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ខ្លងធប្កាមធនុះ គឺាការផ្ា ់ប្បាក់ធ ើកទឹកចិតាធ ើកទីមួយសាំររ់ឱសថាា នរដគូ អងគរជ័យ ធោយប្បាក់ធ ើក
ទឹកចចិតា ១៥%ធោុះប្តូវបានភ្រងភ្ចកធអាយធៅមនទីរស ខ្លនិបា ធែតា ស្រសុកប្រតិរតាិ ធវជជរណឌិ តពិធប្គុះជមៃឺ ធសវា
េិរញញរទន និង អនកចូ រមួភ្ចកចយថ្ន ាំធៅតមភាគរយភ្ដ បានកាំណត់ដូចកន ងតរង។ 

តរងទី  66៖ អងគរជ័យ៖ ការផ្ា ់ប្បាក់រង្កវ ន់ដ ់អនកចូ រមួភ្ចកចយថ្ន ាំ Angkor chey: Reward for public health facility 
pharmacies in 2015 

 

 
ការរង្កា ររឋម Primary Prevention 

 ធយើងមិនទន់ានមូ និ្ិ ធដើមបីគាំប្ទសកមមភាពរង្កា ររឋម ាមួយប្គរូធប្ងៀន សិសសាលា និងអាាញ ្រ
ធៅធ ើយធទ កន ងស្រសុកប្រតិរតាិអងគរជ័យ គិតមកដ ់ច ងឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 

 

 

 

A B

សូចនាករ
ទឹកប្រាក់ សរុប

 ជាររៀល
១. ចំននួទឹកប្រាក់សរបុ ដដលគួរដែទិញថ្ន  ំ(សំរាប់អ្នកជំងឺ 420 នាក់)               
Value of medicines that patients should have bought (for 420 Patients) 
២. ចំននួទឹកប្រាក់សរបុ ដដលានទិញថ្ន  ំ(សំរាប់អ្នកជំងឺ 400 នាក់)
Medicines bought (for 400 Patients)
៣. ប្រាក់រលីកទឹកចិែត អ្ែិបរមា  15% (= B1*15% )
Maximum incentive
៤. ចំននួភាគរយអ្នកមានរេជជបញ្ជជ  ដដលានរៅទិញថ្ន  ំ (=B2/B1)
Adherence %
៥. លទធផលវាយែំលល ពីឥរយិាបថអ្នកដចកចាយថ្ន ំ
Satisfaction result
៦. ចំនួនភាគរយដដលប្រែូ េផតល់ ដល់ឱសថស្ថា ន  (=B4*B5/2  )
satisfaction result
៧. ប្រាក់ រលីកទឹកចិែតសរុប ដដលប្រែូេដបងដចកដល់អ្នកពក់ព័នធ (B3*B6)
Available reward

៨. មនទីរសុខាភិាលរខែត for PHD  (=B7*1%) 39,922.83     $9.737 1%

៩. ប្រសុកប្របែិបែតិ for ODO  (=B7*4%) 159,691         $38.949 4%

១០. រេជជបណ្ឌិ ែពិរប្ររោះជំងឺ for the Doctor (=B7*15%) 598,842        $146.059 15%

១១. រសវាហរិញ្ញបបទនសំរាប់មនទីររពទយ for the user fees (=B7*20%) 798,457        $194.746 20%

១២. អ្នកដចក ចាយថ្ន  ំនិង អ្នកចូលរមួដចកចាយថ្ន  ំfor the Pharmacists (=B7*60%) 2,395,370     $584.237 60%

70.9%

3,992,283     $973.73

ការចបងចចកប្រាក់ល ើកទឹកចិត្តដ អ់្នកពាក់ព័ន្ធសំរាប់ការចចកចាយថ្ន កំនងុលសវាសាធារណៈ

37,558,450   $9,161

5,633,767.50 $1,374

64.827%

76.9%

គណនាប្រាក់ល ើកទឹកចិត្តសំរាប់ការចចកចាយថ្ន កំនងុេន្ទីរលពទយបចងែក អ្ងគរជ័យ
ថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា ២០១៤ ដ  ់ថ្ងៃទី ៣0 េិងុនា ២០១៥

C

ទឹកប្រាក់ សរុប ជា
ដុល្លា

57,936,490    $14,131
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សខតតក្ពំងច់ាម៖ ង្េុក្ង្បតបិតត ិចកំារសលើ  
KAMPONG CHAM: CHAMKAR LEU OD 
មិតាអរ់រ ាំមិតា Peer Educator Networks 

 ការគាំប្ទេិរញញវតា ពី LD បានអន ញ្ហញ តាិឲ្យពួកធយើងធរៀរចាំរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងស្រសុកប្រតិរតាិចាំការធ ើ។ 
ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៥ ពួកធយើងបានរណា ុះរណ្តា  មិតាអរ់រ ាំមិតាចាំនួន១១ោក់ ធប្ៅពីតាំរន់មណឌ  ស ែភាពចាំនួន១២ភ្ដ 
ប្តូវភ្តប្គរដណា រ់។ 

 មន សសធពញវយ័ចាំនួន ៤៩,០១៣ោក់ ប្តូវបានស្រាវប្ាវធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ប្កុមធ ើសសាា ្ឈាមតមនូមិ

ចាំនួន២៩ បានប្តូវធរៀរចាំ។ 

ររូភាពទី 41៖ ចាំការធ ើ៖ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Chamkar leu: Yearly  DM 
registered and active DM 

 
 
ររូភាពទី 42៖ ចាំការធ ើ៖ អនកជាំងឺធ ើសឈាមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ  Chamkar leu: Yearly HBP 
registered and active HBP 
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ការធប្រើប្បាស់ធសវា USE OF SERVICES 

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Laboratory Service 

ធៅធដើមប្តីាសទី៤ រនឆ្ន ាំ២០១៤ ធសវាមនទីរពិធា្ន៍បានចរ់ធផ្ាើមធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិចាំការធ ើ។ ាន
សាជិកចាំនួន ១៩៨ោក់ បានធប្រើធសវាមនទីរពិធា្ន៍។ ធរើធប្រៀធ្ៀរតួរធ ែធនុះ ធៅនិងសាជិកចាំនួន ២៨៨ោក់ 
ភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះាមួយរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា គឺានសាជិកចាំនួន ៦៩% ាន ទធផ្ មនទីរពិធា្ន៍។ ចាំភ្ណកឯ
ឆ្ន ាំ២០១៥ ានសាជិកចាំនួន ៤៣៩ោក់ បានធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ កន ងចាំធណ្តមសាជិកចាំនួន ៦០៤ោក់ 
ភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះាមួយមិតាអរ់រ ាំមិតា ធេើយធរើធយើងគឹតាភាគរយវញិគឺានសាជិកចាំនួន ៧៣% បានធប្រើប្បាស់
ធសវាមនទីរពិធា្ន៍។ 
តរងទី  67៖ ចាំការធ ើ៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Chamkar leu: Use of lab services 

 

 

 

 

ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ Consultation Service 

ធៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ អនកជាំងឺមកពិធប្គុះជមៃឺ ានការចាំនួន ២២៦០ ធរើធប្រៀរធ្ៀរកន ងឆ្ន ាំ២០១៤ ានចាំនួន
២៥៤។ ធយើងបានចរ់ធផ្ាើមពិធប្គុះជាំងឺធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៤។ 
តរងទី  68៖ ចាំការធ ើ៖ ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជាំងឺនិងអប្តធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំ ររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Chamkar leu: 
Yearly DM use of consultation and annual contact rate 

អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិចាំការធ ើ 
Contact rate per Registered Diabetic Member in Chamkar Leu OD 

ឆ្ន ាំ 
ចាំនួនដងអនកជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមបានពិធប្គុះជមៃឺ 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១ 
អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោម

ភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ 
Year Consulting Diabetic 1st prescriptions Contact rate per diabetic per year 
2014 165  92  0.9 

2015 1,576  308  2.9 
 

  

ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ប្រចាំឆ្ន ាំ  Yearly Use of Lab Service  

ឆ្ន ាំ/Year 
សាជិកភ្ដ ាន ទធផ្ / 
Patients with Lab Profiles 

អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម/ 
Diabetic 

អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាម/ 
Non Diabetic HBP 

2014 198 132 66 

2015 467 295 172 
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តរងទី  69៖ ចាំការធ ើ៖ ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជាំងឺនិងអប្តធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំររស់អនកជាំងឺធ ើសឈាមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Chamkar leu: 
Yearly HBP use of consultation and annual contact rate 

អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺធ ើសឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិចាំការធ ើ 
Contact rate per Registered HBP Members in Chamkar Leu OD 

ឆ្ន ាំ Year 
ចាំនួនដងអនកជមៃឺធ ើស
ឈាមបានពិធប្គុះជមៃឺ 

Consulting HBP 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១1st 
prescriptions 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺធ ើសឈាម
ធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ Contact rate per 

HBP per year 
2014 89  48  0.9 
2015 684  171  1.9 

 

ឱសថរងវិ ទ ន និង ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  Pharmacy RDF and adherence to prescription 

 អងគការ មពជ ានឱសថាា នរដគូចាំនួន២ ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិចាំការធ ើ កន ងធោុះធយើងធ ើញថ្ធៅមនទីរ
ធពទយរភ្ងែកចាំការធ ើអន វតាការ ក់ឱសថបាន ែ ធោ គឺព ាំសូវានការបាត់វក័ិយរប្ត។ ផ្ទ យគន ពីមណឌ  ស ែភាព
រ សែន រភ្ដ ានការបាត់វក័ិយរប្តធប្ចើន ធេើយធយើងកាំព ងតមោនធមើ ពីមូ ធេត ភ្ដ រណ្តា  ធអាយានរញ្ហា
ធនុះ។ 
តរងទី  70៖ ចាំការធ ើ៖ ទាំេាំរនការធប្រើធសវាឱសថរងវិ ទ នកន ងឆ្ន ាំ២០១៥ Chamkar leu: Scale of RDF’s use by 2015 

 

 ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ ររស់អនកជមៃឺធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិចាំការធ ើប្រប្ពឹតាធៅបាន ែទាំងអនកជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែម ទាំងអនកជមៃឺធ ើសសាា ្ឈាម ធេើយភាគធប្ចើនគឺអនកជមៃឺធនទស្រសីភ្ដ ាអនកអន វតាបាន ែ។ 
តរងទី  71៖ ចាំការធ ើ៖ ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  និងចាំោយធ ើឱសថរនអនកទឹកធោមភ្ផ្ែម និងអនកធ ើសឈាមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ 
Chamkar leu: Yearly adherence and expenditure on medication by DM and HBP 

 

 

 

Name of Pharmacy

Value of Supply 

by MoPoTsyo in 

2015 to 

pharmacies

Value of invoices 

returned for 

entry in database

Nr invoices 

in 

database

Average 

per invoice

Amount that 

remains 

Unaccounted 

for 

Estimated 

Nr of 

missing 

invoices

% clients 

who did 

not get 

invoice

1 Chamkar Leu 49,168,500 45,500,850 2296 19,817       -3,667,650 -185 7%

2 Bos Khnor 9,084,202 3,740,350 313 11,950       -5,343,852 -447 59%

Totals 58,252,702          49,241,200             2,609          
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ខ្លងធប្កាមធនុះ គឺាការផ្ា ់ប្បាក់ធ ើកទឹកចិតាធ ើកទីមួយសាំររ់ស្រសរុប្រតិរតាិចាំការធ ើ។ ធទុះរីវាាឆ្ន ាំ
ដាំរូងភ្ដ មនទីរធពទយរភ្ងែកចាំការធ ើចរ់ធផ្ាើមធប្រើប្បាស់ធសវាមូនិ្ិរងវិ ទ នឱសថ រ៉ៃ ភ្នាការដាំាំធណើ រការធប្រើប្បាស់ធស
វាធនុះគឺប្រប្ពឹតាធៅបាន ែ ធេើយអងគការនឹងរ ាំពឹងថ្ធសវាធនុះនឹងចរ់ធផ្ាើមរកីចាំធរ ើនធៅឆ្ន ាំធប្កាយៗធទៀត។ 

តរងទី  72៖ ចាំការធ ើ៖ ការផ្ា ់ប្បាក់រង្កវ ន់ដ ់អនកចូ រមួភ្ចកចយថ្ន ាំ Chamkar leu: Reward for public health facility 
pharmacies in 2015 

 

 
 

ការរង្កា ររឋម Primary Prevention 

ធយើងមិនទន់ានមូ និ្ិ ធដើមបីគាំប្ទសកមមភាពរង្កា ររឋម ាមួយប្គរូធប្ងៀន សិសសាលា និងអាាញ ្រ
ធៅធ ើយធទ កន ងស្រសុកប្រតិរតាិ ចាំការធ ើ គិតមកដ ់ច ងឆ្ន ាំ២០១៥។ 
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សខតតាវ យសរៀង៖ ង្េុក្ង្បតបិតត ិរមាេយហក្  
SVAY REANG: ROMEAS HEK OD 

មិតាអរ់រ ាំមិតា Peer Educator Networks 

 ស្រសុកប្រតិរតាិ រាសភ្េក ចរ់ធផ្ាើមធ្វើសកមមភាពភ្ែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៥។ ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៥ ធយើងបានរណា ុះរ
ណ្តា  មិតាអរ់រ ាំមិតាចាំនួន៥ោក់ ធប្ៅពីតាំរន់មណឌ  ស ែភាពចាំនួន១១ភ្ដ ប្តូវភ្តប្គរដណា រ់។ 
 មន សសធពញវយ័ចាំនួន ១២,៣៩៦ោក់ ប្តូវបានស្រាវប្ាវធៅប្តឹមច ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ប្កុមធ ើសសាំោ្ឈាម

តមនូមិ មិនទន់បានរធងាើតធៅធ ើយធទ។ 
ររូភាពទី 43៖ រាសភ្េក៖ អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ  Romeas hek: DM registered 
and active DM 

 
 
ររូភាពទី 44៖ រាសភ្េក៖ អនកជាំងឺធ ើសឈាមបានច ុះធឈាម ុះ និងសាជិកសកមមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ  Romeas hek: HBP registered 
and active HBP 
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ការធប្រើប្បាស់ធសវា USE OF SERVICES 

ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Laboratory Service 

ធៅធដើមប្តីាសទី៤ រនឆ្ន ាំ២០១៥ ធសវាមនទីរពិធា្ន៍បានចរ់ធផ្ាើមធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិរាសភ្េក កន ង
ធែតាាវ យធរៀង។ ានសាជិកចាំនួន ១៧៧ោក់ បានធប្រើធសវាមនទីរពិធា្ន៍។ ធរើធប្រៀធ្ៀរតួរធ ែធនុះ ធៅនិង
សាជិកចាំនួន ២៨៩ោក់ ភ្ដ បានច ុះធឈាម ុះាមួយរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា គឺានសាជិកចាំនួន ៦១% ាន ទធផ្ 
មនទីរពិធា្ន៍។  
តរងទី  73៖ រាសភ្េក៖ ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ Romeas hek: Use of lab services 

 

 

 

 

ធសវាពិធប្គុះជាំងឺ Consultation Service 

ធៅច ងឆ្ន ាំ២០១៥ អនកជាំងឺមកពិធប្គុះជមៃឺ ានចាំនួន ៣៨៩ ។ ការពិធប្គុះជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមានចាំនួនធប្ចើនាង
ធ ើសសាំោ្ឈាម ភ្តអប្តរនការមកពិធប្គុះជមៃឺដាំរូងមិនសូវាែ សធប្ចើនពីគន ធទ ធោយមូ ធេត កមមវ ិ្ ីធទើរនឹង
ចរ់ធផ្ាើម។ 

តរងទី  74៖ រាសភ្េក៖ ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជាំងឺនិងអប្តធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំររស់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមកន ងឆ្ន ាំនីមួយៗ Romeas hek: 
Yearly DM use of consultation and annual contact rate 

អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោមភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិរាសភ្េក 
Contact rate per Registered Diabetic Member in Romeas Hek OD 

ឆ្ន ាំ Year 
ចាំនួនដងអនកជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមបានពិធប្គុះជមៃឺ 
Consulting Diabetic 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១
1st prescriptions 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺទឹកធោម
ភ្ផ្ែមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ Contact 

rate per diabetic per year 
2015 246  150  1.4 

  

តរងទី  75៖ រាសភ្េក៖ ការធប្រើធសវាពិធប្គុះជាំងឺនិងអប្តធប្រើប្រចាំឆ្ន ាំររស់អនកជាំងឺធ ើសឈាមតមឆ្ន ាំនីមួយៗ Romeas hek: 
Yearly HBP use of consultation and annual contact rate 

អប្តចាំនួនពិធប្គុះជមៃឺធ ើសឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ ធៅស្រសុកប្រតិរតាិរាសភ្េក 
Contact rate per Registered Diabetic Member in Romeas Hek OD 

ឆ្ន ាំ Year 
ចាំនួនដងអនកជមៃឺធ ើស
ឈាមបានពិធប្គុះជមៃឺ 

Consulting HBP 

ចាំនួនធវជជរញ្ហជ ទី១
1st prescriptions 

អប្តប្រចាំឆ្ន ាំរនការពិធប្គុះជមៃឺធ ើស
ឈាមធ្ៀរនឹងអនកជមៃឺច ុះធឈាម ុះ Contact 

rate per HBP per year 
2015 143  91  1.2 

ឪសថរងវិ ទ ន និង ការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ  Pharmacy RDF and adherence to prescription 

 តរងខ្លងធប្កាម រង្កា ញអាំពីទាំេាំរនការធប្រើធសវារងវិ ទ នឱសថធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិរាសភ្េក ធែតា
ាវ យធរៀងកន ងឆ្ន ាំ២០១៥។ ធយើងធ ើញថ្តរមាភ្ដ  ម.ព.ជ បានផ្គត់ផ្គង់ធៅកាន់ឱសថាា នមនទីរធពទយរភ្ងែករាស

ការធប្រើប្បាស់ធសវាមនទីរពិធា្ន៍ប្រចាំឆ្ន ាំ  Yearly Use of Lab Service  

ឆ្ន ាំ/Year 
សាជិកភ្ដ ាន ទធផ្ / 
Patients with Lab Profiles 

អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម/ 
Diabetic 

អនកជាំងឺធ ើសសាំោ្ឈាម/ 
Non Diabetic HBP 

2015 177 103 74 
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ភ្េក និង តរមាធៅកន ងវក័ិយរ័ប្តអនកជមៃឺគឺតិចាងធៅស្រសុកប្រតិរតាិធផ្សងៗធទៀត។ ធនុះរណ្តា  មកពី ម.ព.ជ ធទើរភ្ត
បានរធងាើតធសវាមូ និ្ិរងវិ ទ នឱសថធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិរាសភ្េក និង ចរ់ធផ្ាើមដាំធណើ រការធៅច ងភ្ែត លា ឆ្ន ាំ
២០១៥។ 
តរងទី  76៖ រាសភ្េក៖ ទាំេាំរនការធប្រើធសវាឱសថរងវិ ទ ន ឆ្ន ាំ២០១៥ Romeas hek: Scale of RDF’s use in 2015 

 
 
ការរង្កា ររឋម Primary Prevention 

 ធយើងមិនបានធ វ្ើកមមវ ិ្ ីរង្កា ររឋមាមួយប្គូរធប្ងៀន សិសសាលា និងអាាញ ្រធៅធ ើយធទ កន ងស្រសុក
ប្រតិរតាិរាសភ្េក គិតមកដ ់ច ងឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 
  

Name of Pharmacy

Value of Supply 

by MoPoTsyo in 

2015 to 

pharmacies

Value of invoices 

returned for 

entry in database

Nr invoices 

in 

database

Average 

per invoice

Amount that 

remains 

Unaccounted 

for 

Estimated 

Nr of 

missing 

invoices

% clients 

who did 

not get 

invoice

1 Romeas Hek 11,790,000 4,744,030 383 12,387       -7,045,970 -569 60%

Totals 11,790,000          4,744,030               383             
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ការសរៀបចកំ្សង្មាងយ្ន្ការឆ្ន ២ំ០១៦  
 

1) រោទ រ់ពីការយ ់ប្ពមធោយប្កសួងស ខ្លនិបា ធៅធ ើធគ ការណ៍ចមបងធដើមបីដឹកោាំរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា
ធៅកន ងស្រសុកប្រតិរតាិ ពួកធយើងនឹងច ុះេតាធ ខ្លកិច្ប្ពមធប្ពៀងការធផ្ទសប្ារ់រណ្តា ញដាំរូងធគកន ងធែតាតភ្ក
វ )អងគរការ និងគិរវីងស( ។ 

2) ចូ រមួធៅកន ងប្កុមការង្កររធង្កគ  ជាំងឺមិនឆ្ាង ធ ើរធរៀរអន វតាការអនារគមន៍កញ្រ់ាារវន័ាររស់អងគការ
ស ែភាពពិនពធលាកធោយានការចូ រមួររស់សេគមន៍កន ងប្រធទសកមា ា ពិធប្ោុះប្កសួងស ខ្លនិបា 
និងអងគការស ែភាពពិនពធលាកកាំព ងធ វ្ើកមមវ ិ្ ីាក បង3ធោយគម នការចូ រមួពីសេគមន៍។ 

3) ពួកធយើងរនារពាោមធ វ្ើឲ្យប្រធសើធ ើងនូវការឧរតាមភទ នជាំនួយសប្ារ់ការរធងាើតរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាធៅ
កន ងស្រសុកប្រតិរតាិអងគជ័យ )ធៅកភ្នាងភ្ដ ភ្ផ្នកស ខ្លនិបា ា្មមតប្តូវបានផ្ា ់ជាំនួយធោយ GIZ( ។ 

4) ការអន វតា PT3កន ងឆ្ន ាំទី៣និងាឆ្ន ាំច ងធប្កាយ បានទ នជាំនួយធោយរោា និបា ភ្រ  េសិកតមរយៈ LD  អងគ
ការធប្ៅរោា និបា មួយររស់ាក វទិា ័យភ្រ  េសិក UCL )សូមធមើ  
https://www.uclouvain.be/index.html ធេើយNGOានធគេទាំព័រតទ  ់ែាួន 
http://www.louvaincooperation.org/index.php/pays/cambodge/ (។ ការគាំប្ទររស់អងគការ ប្តូវបានធប្រើ
ប្បាស់ធ វ្ើការពប្ងឹងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងស្រសុកប្រតិរតាិបារយសនទ ក )ធែតាកាំពង់ ា្ំ( និងកន ងស្រសកុប្រតិរតាិចាំ
ការធ ើ )ធែតាកាំពង់ចម( និងសកមមភាពស្រាវប្ាវធ ើប្រធានរទរី៖ 1.ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 2.ការធប្កៀមប្កាំ
ចិតា និង3.ជាំងឺខ្លា ញ់។ 
 1a) រធងាើតនូវប្រព័នធសប្ារ់ផ្ា ់ការភ្ថទាំជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាមធោយមណឌ  ស ែភាព 
 1b) ធ វ្ើការផ្សពវផ្ាយពីការរកបាននូវអាំរិ ជាំនួស )KClជាំនួសNa+Cl(  
 2 ) អន ញ្ហញ តិឲ្យមិតាអរ់រ ាំមិតាធ វ្ើការស្រាវប្ាវសប្ារ់ការធប្កៀមប្កាំចិតា និង ការថរ់អារមមណ៍ ធេើយ
 និងធ្វើការវាស់សទង់ពីចាំនួនកន ងចាំធោមអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម និងធ ើសសាា ្ឈាម 
 3) ធ វ្ើការវភិាគទិននន័យធ ើចាំនួនជាំងឺខ្លា ញ់កន ងចាំធោមអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែមនិងធ ើសសាា ្ឈាម 

5) ពប្ងឹងតួោទីររស់ប្រធានស្រសុកប្រតិរតាិកន ងការប្គរ់ប្គងរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតាកន ងស្រសុកប្រតិរតាិ 
6) ធ វ្ើឲ្យប្រធសើធ ើងនូវការប្រមូ ទិននន័យ និងមូ ោា នទិននន័យសប្ារ់ការតមោនការអន វតាតមធវជជរញ្ហជ   
7) អនិវឌ្ឍន៍នូវឧរករណ៍ និងកមមវ ិ្ ី 
8) ពប្ងឹងសមតាភាពធវជជរណឌិ តតមស្រសុកធ វ្ើការពាបា ករណីរ ាំររ ៉ៃឲ្យបាន ែ រង្កា រនួវផ្ វបិាកធផ្សងៗធោយ

ការផ្ា ់ធសវាភ្ថទាំស ែភាព។ 
9) រនារអនិវឌ្ឍន៍ការផ្ា ់ឲ្យររស់មណឌ  ស ែភាពធ ើធសវាភ្ថទាំជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម និងភាជ រ់វាធៅនឹង

ប្រព័នធភ្ថទាំជាំងឺរ ាំររ ៉ៃកន ងទសសនៈវស័ិយភ្ដ សមធៅនឹងកញ្រ់ាារវន័ាការអនារគមន៍សប្ារ់ជាំងឺមិនឆ្ាង
ររស់ប្កសួងស ខ្លនិបា  រ៉ៃ ភ្នាក៏ជួយភ្ផ្នការប្កសួងស ខ្លនិបា ផ្ងភ្ដរសប្ារ់ការអន វតានូវកញ្រ់ាារវ ័
នាការអនារគមន៍សប្ារ់ជាំងឺមិនឆ្ាងឲ្យតមធៅនឹងធគ ការណ៍ររស់អងគការស ែភាពពិនពធលាកធោយធ្វើ
ការពប្ងឹងទាំោក់ទាំនងាមួយសេរគមន៍តមរយៈរណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា។ 

10) ធ វ្ើកិច្សនាឲ្យប្កុមេ  នសវនកមម Price Waterhouse Cooper រញ្រ់ការធ្វើសវនកមមររស់ពួកធយើងធៅឆ្ន ាំ
ារពីពនធ2015 ។ 

 

https://www.uclouvain.be/index.html
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PLANNING FOR 2016 
 

1) After approval by MoH of the basic framework to regulate the peer educator networks in the 

Operational Districts, we will sign hand-over agreements for the first networks in Takeo 

province (Ang Roka and Kirivong).  

2) Contribute to the NCD Core Group on how to implement the WHO's Package of Essential 

Noncommunicable Disease Interventions with involving of communities in Cambodia 

because MoH and WHO are doing 3 pilots without the involvement of the community... 

3) We continue to try to improve donor funding for the creation of the peer educator network in 

Angkor Chey OD in Kampot (where the health sector is normally funded by GIZ). 

4)  Implement the 3rd and last year of PT3, funded by the Belgian government through Louvain 

Coopération au Développement, an NGO of the Belgian university UCL (Université 

Catholique de Louvain, see https://www.uclouvain.be/index.html  which has its own NGO 

http://www.louvaincooperation.org/index.php/pays/cambodge/         its support is used to 

strengthen the peer educator networks in Baray Santuk OD (Kampong Thom) and in 

Chamkarleu OD (Kampong Cham) and to do action research on 3 main topics, namely: 1. 

Hypertension, 2. Depression and 3. Dyslipidemia. 

 1a. To create a system for delivery of hypertension care by health centers 

 1b. To promote availability of salt substitute 

 

 2. To let peer educators screen for depression and General Anxiety Disorder and 

measure prevalence among diabetics and hypertensive patients; 

 

 3. To analyze data on dyslipidemia prevalence among diabetics and hypertensive 

patients; 

5) Strengthen the role of OD Directors in supervising the peer educator networks in the OD's; 

6) Improve data collection and database for adherence monitoring  

7) Improve hardware and software 

8) Strengthen the capacity of local doctors to treat chronic conditions adequately, preventing 

complications by providing maintenance care. 

9) Continue to improve Health Centers delivering Hypertension care and link them with the 

Chronic Care system in a vision that fits with MoH PEN, but also help MoH plan for 

implementation of the Package of Essential Interventions for Noncommunicable Diseases 

according to the guidelines of WHO by strengthening the link with the communities via the 

peer educator networks. 

10) Facilitate for our auditors Price Waterhouse Cooper to complete the Audit of our financial 

year 2015 
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ឧបេម័ពន្ធ ANNEXES 
តារាងលទធ្ លេសងេប DASHBOARDS 2015 

 

 

Province តាកែវ
OD អង្គរការ
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators គុស តាភេម ត្រពាំង្ត្រីង្ ត្រពាំង្អភ ត្ើ ែ ត្តាាំែែ់ បុសសតាផង់្ ព្ត្រជួរ ព្ត្រសារអង្គតាភោម អង្គរការ Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 1 3 2 1 1 1 1 12
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 83 188 155 231 188 93 142 182 206 181 1649
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 28 28 14 16 79 45 6 22 45 31 314
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 436 985 813 1210 982 487 743 951 1076 947 8630
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 24 5 1 8 72 3 6 2 9 130
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 1 1 4 6
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 2 1 3
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 17 2 1 1 21
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 2 2

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 10 4 4 5 29 17 3 5 12 5 94
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 9 3 1 3 32 1 2 2 53
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 1 2 1 28 5 1 3 3 44
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 3 2 2 7
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 2 2
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 2 2 1 1 1 2 9
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 2 1 3
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 1 1 5 10 17
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 2 1 16 3 1 11 2 36
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 11 21 6 13 15 15 9 9 10 109

Grand Total 607 1258 996 1478 1368 778 901 1184 1379 1192 11141

Province តាកែវ
OD បាទី
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ែ ត្ឹ ង្ ត្កាាំង្លាវ ខ្វា វ ចាំបែ់ ជាំរុះភរន ែូង្ ត្រពាំង្ត្ែោាំង្ ត្តាាំខ្វន រ ទភនេបាទី ររ់សរ រភវៀង្ លាំរង់្ សាំភោង្ Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 289 243 204 218 210 246 182 197 166 150 238 165 131 2639
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 62 38 38 28 14 59 9 51 32 1 56 39 26 453
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 1510 1271 1069 1142 1100 1289 954 1032 868 783 1246 861 684 13809
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 13 6 16 7 2 16 3 2 4 6 8 10 93
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 1 1 5 2 1 10
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 1 1
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 1 1 1 1 4
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 1 1

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 38 24 24 17 11 35 7 33 26 1 46 27 20 309
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 4 3 9 5 1 12 2 1 3 6 7 53
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 12 2 3 9 2 3 3 12 4 16 66
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 1 1 2 3 8
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 8 1 1 11
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 2 1 1 4
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 2 3
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 1 1 3 1 1 6 7 20
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 4 6 3 1 11 2 4 4 1 7 43
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 39 11 19 12 3 16 3 23 6 17 24 1 174

Grand Total 1977 1606 1387 1442 1349 1704 1164 1348 1112 935 1638 1140 911 17713
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Province តាកែវ
OD ែូនកែវ
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ខ្វា វ ត្ា ធេែ បាោយ្៍ បឹង្ត្តាញ់ ព្ត្រសេឹែ រកាែនុង្ រកាភត្ៅ រោម លាយបូរ លាំចង់្ ស្សកង្៉ា កស្សរភោង្ សាំបួរ ឧរតមសូរយិា Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 14
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 166 230 164 163 247 160 150 255 122 217 206 128 114 158 225 2705
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 10 7 13 43 49 58 121 97 22 10 13 23 26 1 13 506
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 869 1203 859 852 1294 838 786 1334 639 1134 1076 671 597 825 1177 14154
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 1 8 7 6 3 62 49 7 14 5 10 172
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 1 1 2 5 35 11 1 3 59
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 2 9 7 2 20
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 1 4 2 2 1 29 22 2 1 64
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 1 7 11 19

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 2 3 6 10 19 12 51 48 10 3 5 6 10 3 188
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 1 6 4 1 1 14 9 4 4 1 5 50
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 16 10 9 12 11 1 1 6 2 2 70
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 1 1 1 5 1 10
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 4 5
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 2 2 8 16 3 31
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 1 2 1 5
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 1 1 3 1 4 6 1 1 2 1 1 7 29
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 1 1 7 16 2 1 3 1 1 33
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 1 2 3 31 19 22 27 75 17 6 3 14 11 1 1 233

Grand Total 1049 1453 1069 1139 1657 1117 1347 1951 824 1373 1307 875 774 1003 1430 18368

Province តាកែវ
OD ព្ត្រែបាស
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ត្កាាំង្ោេ ែាំរង់្ោប ែាំករង្ ភោែធេែ ចាំបា៉ា តាាំង្យា៉ាប បាកស្ស រព្នេ ព្ត្រផ្គ ាំ ព្ត្រលាា វ៉ាជាង្ ោេ អង្គរបូរ ី Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 191 89 240 36 165 159 221 96 126 237 230 166 228 2184
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 39 2 42 3 23 24 22 8 11 43 50 2 16 285
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 1000 465 1256 188 865 832 1153 503 657 1240 1202 870 1195 11426
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 6 30 21 18 6 11 14 1 107
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 4 1 2 7 5 19
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 1 1
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 13 2 15
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 13 13

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 32 1 32 3 14 17 16 6 6 35 40 2 12 216
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 5 21 14 8 5 5 9 67
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 3 6 1 3 1 3 17
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 1 1 1 4
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 2 1 1 3 7
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 2 1 3
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 2 4 2 2 1 1 1 13
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 2 2 5 2 11
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 10 9 10 2 1 2 1 24 1 60

Grand Total 1289 557 1669 230 1124 1069 1415 615 815 1584 1588 1041 1463 14459
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Province តាកែវ
OD ភកាុះអក ត្ រ
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ត្ែរុាំឈូែ ព្ត្រភមលង្ ព្ត្រយុថ្ក រភមញ អង្គត្បាោទ Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 2 4
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 190 122 90 243 175 820
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 46 55 10 211 3 325
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 993 640 472 1269 916 4290
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 35 23 1 158 2 219
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 2 6 3 51 62
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 1 1 22 24
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 8 2 2 64 1 77
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 3 48 1 52

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 20 27 7 112 2 168
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 3 5 1 80 2 91
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 12 31 43
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 9 9
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 2 2
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 8 35 43
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 5 6
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 2 2
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 1 11 12
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 19 19
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 13 32 84 129

Grand Total 1316 935 586 2458 1102 6397

Province បោទ យមានជ័យ
OD ថ្ារួែ
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ភោែរភមៀរ គាំរូ តាផូ ត្ាស បោទ យឆ្មា រ បឹង្ត្រែួន ផ្គ ាំ េូមិថ្ាី សេត្កាម ោា យភចែ Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 1 1 2 1 2 1 10
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 185 207 220 115 110 176 114 179 143 143 1592
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 37 59 158 36 46 104 35 58 38 5 576
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 966 1084 1152 604 577 923 598 938 747 750 8339
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 15 19 31 2 8 13 16 4 108
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 4 2 35 4 20 5 5 10 85
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 1 1 2
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 21 25 62 1 19 30 9 22 15 3 207
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 1 1 2

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 15 27 65 8 18 55 5 19 11 4 227
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 10 1 6 1 5 2 1 26
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 5 5 11 4 4 3 2 3 4 41
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 3 3 2 3 2 14
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1 2
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 3 3 1 2 1 10
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 4 5
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 2 3 10 2 4 2 2 1 26
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 2 3 18 2 4 8 3 2 42
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 17 6 39 4 6 39 17 26 7 161

Grand Total 1284 1450 1815 779 804 1387 788 1278 984 906 11475
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Province ែាំរង់្សពឺ
OD ែាំរង់្សពឺ
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators កាកហង្តាអរ ត្ែោាំង្ភចែ ត្កាាំង្ពន យ ត្កាាំង្សគុុះ ត្ែូចមាស ចារធាំ ែុាំត្ែវ៉ាន់ តាឡារ់ ត្រពាំង្ត្ែឡឹង្ ត្រពាំង្គង្ កត្រង្ត្រយឹង្ ព្ត្រជមពមូានអង្គ េនាំរូចពាំង្លាា មហាោាំង្ រការភកាុះ រការភទរ រលាាំង្ចែ រលាាំង្កសន វលេិ៍ស សាំភោង្រ ាំែួល សាំភោង្សាំបូរ ឱោ៉ាល់ Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 20
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 223 216 246 217 196 173 172 312 193 188 361 257 231 200 91 225 158 260 174 132 193 346 4764
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 80 90 75 34 3 163 126 11 76 123 98 92 39 111 5 45 38 46 140 21 54 152 1622
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 1168 1130 1287 1133 1024 905 899 1630 1010 981 1887 1343 1211 1048 476 1177 824 1362 911 691 1012 1811 24920
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 13 13 11 3 22 30 2 35 33 14 15 5 37 4 3 10 33 3 5 58 349
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 26 19 11 15 2 52 37 5 27 50 37 48 8 57 1 28 20 6 51 16 68 584
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 4 2 9 17 1 9 15 7 1 21 1 1 1 19 25 133
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 7 12 14 2 4 14 3 13 13 8 8 4 8 9 2 7 8 1 10 50 197
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 2 1 1 3 1 2 2 9 1 2 1 1 1 23 50

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 21 38 20 7 70 57 6 29 60 18 31 15 50 1 18 14 14 41 6 12 29 557
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 3 7 3 9 8 2 9 10 5 3 1 8 2 1 3 6 15 95
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 23 6 10 2 34 7 4 17 16 6 10 39 2 17 4 60 6 21 9 293
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 3 4 1 4 3 5 2 21 2 2 47
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 2 2 2 1 1 2 1 1 12
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 1 3 2 1 3 8 15 9 6 3 2 16 1 4 1 1 17 93
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 2 1 4 4 11
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1 1 2 5
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 11 18 3 9 17 13 4 36 2 11 27 6 4 5 2 23 11 1 2 45 250
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 25 4 4 5 1 25 29 3 30 19 11 17 4 27 2 17 3 7 9 7 17 16 282
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 25 8 30 1 2 52 39 1 2 84 6 12 16 46 18 6 104 20 6 107 585

Grand Total 1639 1566 1719 1430 1228 1548 1462 1982 1491 1618 2487 1867 1553 1687 579 1574 1072 1751 1593 890 1352 2781 34869

Province ែាំរង់្សពឺ
OD គង្រិសី
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ែែ់ត្រុះកែ ការ់េេុែ ជត្ង្ុែ ទួលោលា ទួលអាំរិល និានចាំភរ ើន បរកសរភពធិត្មាល ផុង្ ភរត្ជមុនីទឹែលែែ់ ភពធិអង្គង្គង្ ព្ត្រញារិ ព្ត្រវហិារ ត្រុះនិពនា មហាឬសសី រ ាំពរមានជ័យ វលអង្គរភរល សតុែ សនាំត្ែភរើ ស្សង់្ Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 22
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 282 199 170 158 182 180 232 105 146 134 137 133 190 125 193 195 125 166 158 3210
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 58 29 88 37 20 29 24 53 55 13 51 27 73 29 81 108 29 150 61 1015
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 1477 1041 892 827 952 941 1216 552 764 703 719 696 994 653 1007 1019 652 870 828 16803
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 35 15 18 22 1 47 3 27 6 5 21 38 5 13 19 20 9 23 15 342
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 13 3 20 5 5 6 3 7 13 16 9 26 2 9 31 2 34 15 219
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 8 6 2 11 4 1 10 1 2 6 6 5 62
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 34 8 30 4 4 6 2 35 2 19 7 39 4 15 39 4 85 13 350
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 14 2 4 2 1 1 3 11 1 4 1 3 3 1 10 5 66

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 28 8 44 9 5 13 10 8 27 1 20 9 30 11 20 43 4 61 22 373
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 21 1 7 5 1 8 1 7 2 12 1 1 7 6 6 7 1 94
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 8 6 11 6 7 2 17 4 2 2 14 4 26 20 2 21 12 164
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 4 2 9 1 2 5 1 4 5 1 34
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1 2 1 1 3 9
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 8 1 6 14 23 5 4 6 16 1 9 4 8 105
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 5 1 3 4 1 4 2 13 1 1 2 3 1 41
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1 1 1 4
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 5 6 2 4 2 11 23 2 2 10 2 9 12 1 2 10 103
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 16 2 12 2 6 6 15 9 1 24 2 28 19 34 8 25 17 226
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 5 2 26 22 6 2 11 1 4 3 6 16 1 22 29 2 66 2 226

Grand Total 2018 1312 1344 1122 1186 1288 1516 827 1095 865 1059 965 1438 855 1443 1578 842 1540 1175 23468
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Province ែាំរង់្ធាំ
OD បាោយ្៍សនទុែ
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ត្ែវ៉ា ែាំរង់្ថ្ា ភត្គើល ចុង្ែូង្ ភចើង្ភែើង្ ឈូែែាច់ តាាំង្ត្ែោាំង្ តាាំង្ភោែ ភតាន រជុាំ ទីភព ភត្ទៀល បលេ័ង្គ បាោយ្៍ បឹង្ ត្បភតាង្ ត្បាោទ លែែ់ ស្សភៅ ស្សុះបោទ យ Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 26
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 315 111 169 158 140 178 272 189 134 117 179 206 178 121 150 129 199 190 112 3247
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 66 58 70 44 61 35 35 128 20 2 100 95 40 82 89 61 41 78 9 1114
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 1647 582 884 824 735 931 1420 991 703 614 934 1078 932 633 785 673 1039 994 587 16986
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 29 20 84 33 23 4 18 67 14 3 158 83 18 31 45 88 58 76 4 856
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 1 12 30 11 10 12 8 21 5 1 20 30 4 13 32 23 7 11 4 255
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 2 5 55 2 4 1 3 16 5 3 13 21 2 7 24 30 11 13 1 218
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 4 26 36 12 5 7 8 45 2 1 40 28 9 37 24 37 17 30 2 370
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 3 6 42 2 4 2 2 17 2 17 20 6 15 5 51 16 16 226

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 21 26 25 26 12 18 18 43 10 2 32 44 13 26 39 31 12 19 2 419
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 10 10 13 8 9 2 6 22 8 2 20 36 9 10 7 44 11 13 1 241
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 3 7 14 6 6 1 4 2 2 9 2 4 21 1 82
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 4 1 1 1 1 1 3 6 1 2 22
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1 2
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 5 3 38 2 4 2 4 2 115 10 7 13 4 7 37 253
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 6 1 1 1 1 31 8 2 51
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 3 2 6
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 1 1 1 8 2 4 31 7 7 3 16 22 10 1 114
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 6 10 2 5 2 10 9 34 1 18 11 4 32 19 8 4 10 5 190
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 47 11 2 8 22 4 19 1 21 12 14 4 19 4 9 39 236

Grand Total 2161 890 1476 1140 1027 1230 1808 1636 909 748 1715 1685 1234 1040 1301 1196 1439 1550 729 24914

Province ែាំរង់្ធាំ
OD ភោទ ង្
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ចាំណាភត្កាម ចាំណាភលើ ែូង្ ត្ា បោទ យភោទ ង្ ត្បឡាយ មាត្ែង្ សភមតចឪត្ែយាោត្ោម ភោទ ង្ សាំភត្ពច Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 2 1 1 1 1 1 1 8
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 154 168 209 154 206 258 161 197 218 152 1877
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 51 90 47 85 45 9 22 52 168 25 594
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 806 878 1094 806 1075 1350 845 1028 1143 797 9822
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 32 79 41 24 36 15 8 33 76 8 352
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 18 28 17 19 17 5 2 23 57 2 188
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 15 26 14 11 6 15 4 17 44 1 153
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 9 11 3 12 7 2 2 3 28 77
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 6 9 6 3 2 5 15 46

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 24 28 14 38 13 2 5 22 59 4 209
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 8 25 7 3 3 6 4 11 4 71
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 2 5 8 9 3 1 4 4 25 4 65
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 2 1 2 1 2 5 13
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 2 1 4
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 7 5 17 9 24 5 21 15 2 105
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 5 4 1 10 6 26
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1 2
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 5 10 6 13 10 1 3 2 4 5 59
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 8 9 7 15 17 3 3 7 13 82
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 13 10 21 13 8 1 3 14 72 2 157

Grand Total 1160 1390 1518 1219 1484 1670 1068 1426 1956 1019 13910
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Province ែាំររ
OD អង្គរជ័យ
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ចាំបីុ ដានភោម ភែើមែូង្ ែាំបូែែពស់ តានី ត្រពាំង្ោលា ត្បេនាំ វរតអង្គ សាំភោង្ភលើ អង្គេនាំរូច Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 227 136 103 151 210 152 142 160 155 129 1565
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 81 6 19 10 57 25 16 58 21 49 342
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 1186 713 538 792 1097 795 744 839 809 673 8186
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 37 7 7 26 14 5 10 12 13 131
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 19 1 9 24 7 11 34 12 18 135
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 2 1 1 9 1 4 3 2 5 28
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 24 4 6 2 26 8 9 43 12 23 157
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 2 1 8 2 3 5 2 2 25

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 61 5 11 6 34 15 14 48 14 38 246
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 15 4 1 7 6 4 5 6 6 54
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 11 1 8 7 4 4 2 6 2 5 50
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 1 1 1 1 2 3 10
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 3 1 4
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 22 3 2 8 5 1 1 3 45
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 10 2 1 2 15
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 2 2 5
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 11 4 1 10 1 3 30
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 15 5 8 24 3 3 11 2 3 74
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 59 3 15 13 26 16 4 10 8 19 173

Grand Total 1788 870 736 1007 1571 1056 964 1239 1058 994 11283

Province ែាំរង់្ចាម
OD ចាំការភលើ
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ចាំការអ ត្ូ ង្ ជភយា ែូនធី តាត្បុែ តាអុង្ តាាំង្ត្ែង្ បុសែនុរ លាា ភលើ សពឺ ោា យាប Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 226 191 117 87 188 139 156 95 176 153 1528
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 61 112 25 19 19 25 63 76 61 46 507
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 1180 1002 612 454 986 725 818 498 921 799 7995
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 26 45 22 21 8 17 60 78 29 8 314
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 48 70 22 18 10 17 50 55 35 30 355
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 21 27 22 21 4 9 42 74 26 5 251
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 42 50 11 9 8 18 37 37 31 33 276
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 12 19 17 1 4 10 27 43 24 6 163

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 32 25 5 8 6 13 20 32 32 27 200
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 6 9 12 2 5 7 17 27 15 1 101
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 16 14 11 4 1 5 22 17 7 9 106
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 4 2 2 3 1 2 3 3 3 23
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1 2
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 7 22 15 8 1 7 32 35 12 2 141
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 7 8 4 8 2 1 8 24 8 70
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1 5 1 2 10
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 6 15 2 1 4 7 3 5 9 52
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 18 26 6 1 2 3 16 24 9 15 120
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 51 54 10 15 17 10 41 33 36 42 309

Grand Total 1767 1693 917 686 1263 1013 1420 1155 1433 1188 12535
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Province ោា យភរៀង្
OD រមាសកហែ
From 01/01/2015
To 31/12/2015

Sum of N HC
ID Indicators ត្ែោាំង្ ែាំរង់្ត្តាច ចង្គនតី ព្ត្ជធាំ ែូង្ មុែដា ត្មាម អង្គត្បកស្ស អាំរិល Grand Total

1 ចាំនួនមិរតអប់រ ាំមិរតត្រវូបានចុុះែិចចសនា 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 236 207 240 224 155 177 137 201 185 1762
3 អនែជមងឺទឹែភោមកផែមកែលែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៦) 12 8 7 72 1 33 5 3 33 174
4 ភត្បវ៉ាឡង់្អនែជមងឺភលើសឈាមកែលបានបា៉ា ន់ោា ន 1236 1084 1258 1172 809 925 719 1049 968 9220
5 អនែជមងឺភលើសឈាម ែាំរុង្ភត្បើត្បាស់ភសវ (សូចោែរទី១៧) 2 4 36 59 15 116
6 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 12 8 7 72 1 33 5 3 33 174
7 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមថ្ាីបានចុុះភឈាា ុះែនងុ្អាំឡុង្ភរលរបាយការ្៍ភនុះ 2 4 36 58 15 115
8 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 7 5 49 23 2 17 103
9 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានលទធផលភសវមនទីររិភោធន៍<១២កែ 1 22 43 8 74

10 ចាំនួនអនែជមងឺទឹែភោមកផែមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 10 7 6 66 27 5 2 23 146
11 ចាំនួនអនែជមងឺភលើសឈាមមានភវជជបញ្ជជ បានទិញថ្ន ាំែនុង្រយៈភរល៣កែចុង្ភត្កាយ 2 1 31 42 15 91
12 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 141 - 160 mm Hg 2 13 2 1 8 26
13 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 1 3 4
14 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 2 2
15 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ  141 - 160 mm Hg 2 3 25 9 39
16 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ 161 - 180 mm Hg 2 4 1 7
17 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ភលើសឈាមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានសីុសតូលីែ > 180mm Hg 1 1 2
18 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ 126 - 140 mg 6 1 5 12
19 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករមុនហូបអាហារ > 140 mg 4 22 4 9 39
20 ចាំនួនអនែជាំងឺ្ទឹែភោមកផែមែាំរុង្ភត្បើភសវ មានជារិសករភត្កាយហូបអាហារ > 180 mg 1 1 4 6 12

Grand Total 1525 1315 1539 1828 967 1462 875 1259 1357 12127
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ការងារមលូធនិ្បិងវលិទនុ្ឱេល ន្ងិង្បាក្រ់ងាវ ន្េ់ង្មាបឱ់េលការ ី
 REVOLVING FRUG’S FUND AND REWARDS 

 

 

 

ប្រសុកប្របែិបែតរិស្ថទ ង ប្រសុកប្របែិបែតអិ្ងគរជ័យ
ឆ្ន ទីំ២ ឆ្ន ទីំ១

មនទរីរពទយបដងែក
ារាយណ៍្សនទុក

មណ្ឌ លសុខភាព
រប្រគីល

មនទរីរពទយបដងែក 
រស្ថទ ង

មនទរីរពទយបដងែកចំ
ការរលី

មណ្ឌ លសុខភាព
បុសខនុរ

មណ្ឌ លសុខភាព
ដំុប្រកវា៉ា ន់

មណ្ឌ លសុខភាព
ប្រកស្ថងំរចក

មណ្ឌ លសុខភាព
ប្រែពងំប្រកឡងឹ

មនទរីរពទយបដងែក
គងពិសី

មណ្ឌ លសុខភាព
រពំមានជ័យ

មនទរីរពទយបដងែកអ្ងគរ
ជ័យ

លថៃទី០១ ែុល្ល 
២០១៤ ដល់ លថៃ

ទី៣០  កញ្ជញ  
២០១៥

លថៃទី១៦ ឧសភា 
២០១៤ ដល់ លថៃទី៣០ 

 មិថុនា ២០១៥

1 ចំននួទឹកប្រាក់សរុបដដលគរួដែទិញថ្ន តំមរេជជបញ្ជជ 105,554,962 57,936,490 ររៀល
2 ចំននួសមាជិកដដលមានរេជជបញ្ជជ សរុប 829 420 នាក់
3 ចំននួទឹកប្រាក់សរុបដដលសមាជិកានទិញថ្ន ំ 54,496,890 37,558,450 ររៀល
4 ជំននួសមាជិកដដលានទិញថ្ន សំរុប 1,246 129 571 1,095 149 87 530 150 400 នាក់
5 ប្រាក់រលីកទឹកចិែតអ្ែិបរមា (15%) 8,174,534 5,633,768 ររៀល
6 ចំននួភាគរយអ្នកមានរេជជបញ្ជជ ដដលានទិញថ្ន ំ 52% 64.80% ភាគរយ
7 លទធផលវាយែលមាពី ឥរយិាបថអ្នកដចកចាយថ្ន ំ 79% 76.90% ភាគរយ

8
ប្រាក់រលីកទឹកចិែតសរុបដដលប្រែូដបងដចកដល់ឱសថស្ថា ន
លដគូ 5,320,760 3,992,285 ររៀល

9
ប្រាក់រលីកទឹកចិែតសរុបដដលប្រែូដបងដចកដល់ឱសថស្ថា ន
លដគូនីមយួៗ 12,564,965 4,450,853 5,320,760 6,644,052 1,122,318 598,038 2,927,776 805,729 3,992,285 ររៀល

10 មនទរីសុខាភិាលរខែត (1%) 125,650 44,509 53,208 39,923 ររៀល
11 ប្រសុកប្របែិបែតិ  (4%) 502,599 178,034 212,830 159,691 ររៀល
12 រេជជបណ្ឌិ ែពិរប្ររោះជំងឺ  (15%) 1,884,745 667,628 798,114 315,592 53,310 28,407 208,604 57,408 598,843 ររៀល
13 រសវាហិរញ្ញបបទនសំរាប់មនទីររពទយ (20%) 2,512,993 890,171 1,064,152 1,577,961 266,550 142,034 667,533 183,706 798,457 ររៀល
14 អ្នកដចកចាយថ្ន  ំនិង អ្នកចូលរមួដចកចាយថ្ន  ំ (60%) 7,538,979 2,670,512 3,192,456 4,418,292 746,340 397,694 1,905,250 524,329 2,395,371 ររៀល2,237,450

ប្រសុកប្របែិបែតចំិការរលី

553

545

3,729,083
37,291

149,163
559,362

ឆ្ន ទីំ១

លថៃទី០៣ ែុល្ល ២០១៤ ដល់ លថៃទី០២
 ែុល្ល ២០១៥

76%
56%

3,729,083

14,497,046

52,502,248

39,814,950

5,648,543

2099
107,541,050

237,394,622

96,646,970

264,755,985

127,926,710

149,340

745,817

ប្រសុកប្របែិបែតគិងពិសី
ឆ្ន ទីំ១

លថៃទី ២១ មករា ២០១៤ ដល់ លថៃទី២០ 
 មករា ២០១៥

1,130

19,189,007
48.32%
73.15%

11,653,961

37,335

74.68%

8,364,400

83,644
334,576

ប្រសុកប្របែិបែតកំិពង់សពឺ

79%

12,564,965

16,131,158

គណ្នាប្រាក់រលីកទឹកចិែតសំរាប់ការដចកចាយថ្ន កំនុងមនទីររពទយរសវាស្ថធារណ្ោះ

ឯកត

ឆ្ន ទីំ៣

លរ សូចនាករ
លថៃទី០១ សីហា ២០១៤ ដល់ លថៃទី៣១ 

 កកកដា ២០១៥

ប្រសុកប្របែិបែតាិរាយណ៍្សនទុក 
ឆ្ន ទីំ២

លថៃទី០១ ឧសភា ២០១៤ ដល់ លថៃទី៣០  រមស្ថ ២០១៥

1,351

40.71%77%

186,200,828



136 
 

របាយការណ៍េតងោ់រ ក្មមវធិមីតិតអបរ់មំតិត ឆ្ន ២ំ០១៥ PEER EDUCATOR STANDARD REPORT 2015 

របាយការណ៍រណ្តា ញមិតាអរ់រ ាំមិតា 

 

The selected period between 01/01/2015 and 31/12/2015 

ធែតា៖ ទាំងអស់ 

ស្រសុកប្រតិរតាិ៖ ទាំងអស់ 

មណឌ  ស ែភាព៖ ទាំងអស់ 

 

 

 

 

 

 

ចាំនួនប្រាព រដាសរ រ : 1254020 5ោក់ 

អប្តបា៉ៃ ន់ប្រាណរនជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម កន ងចាំនួនប្រាព រដាអាយ > 25ឆ្ន ាំ (2,9%): 167286 ោក់ 

អប្តបា៉ៃ ន់ប្រាណរនជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម កន ងចាំនួនប្រាព រដាអាយ  25-64 ឆ្ន ាំ (11,2%)  និង > 65ឆ្ន ាំ (47%): 
875030 ោក់ 

ចាំនួនសរ ររនអនកជាំងឺភ្ដ ានជាំងឺទឹកធោមធផ្ែមភ្ដ ប្តូវបានច ុះធឈាម ុះ : 15121 ោក់ 

ចាំនួនសរ ររនអនកភ្ដ ានជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម )មិនភ្មនDM) ភ្ដ ប្តូវបានច ុះធឈាម ុះ : 9938 ោក់ 

 

 

 

រប្ាម៖  

សាិតិដូចខ្លងធប្កាមធនុះ ធោយភ្ផ្ែកធ ើការវភិាគធោយសវ័យប្រវតាិ គយរភ្តប្តូវបានរកភ្ប្រធោយប្រុងប្រយ័តន និង ធ វ្ើ
ឱយានស ព ភាពម នធព ធបាុះព មភផ្ាយណ្តមួយ។ 
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                                     ការពិពណ៌ោ                                                                             ចាំនួន 

1. ចាំនួនអនកជាំងឺថមី  

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

 

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

2614          70.46% 

រ:  855               ស: 1759 

1096          29.54% 

រ:  357               ស: 739 
សរ រទាំងអស់ 3710 

រ:   1212             ស: 2498 
2.1 ចាំនួនការពិធប្គុះជាំងឺធ ើកដាំរូង 

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

 

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

2057          73.67% 

រ:  688               ស: 1369 

735           26.33% 

រ:  237               ស: 498 
សរ រទាំងអស់ 2792 

រ:   925               ស: 1867 
2.2 ចាំនួនការពិធប្គុះជាំងឺតមោនធ ើងវញិ 

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

 

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

11891         82.89% 

រ:  3553             ស: 8338 

2454          17.11% 

រ:  734               ស: 1720 
សរ រទាំងអស់ 14345 

រ:   4287             ស: 10058 
3. ចាំនួនអនកជាំងឺទិញថ្ន ាំតមធវជជរញ្ហជ  

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

 

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

8011          76.30% 

រ:  2577             ស: 5434 

2488          23.70% 

រ:  800               ស: 1688 

សរ រទាំងអស់ 10499 

រ:   3377             ស: 7122 
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4. ចាំនួនអនកជាំងឺានកាតប្កីប្កទិញថ្ន ាំតមធវជជរញ្ហជ  

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

 

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

69            80.23% 
រ:  15                 ស: 54 

17            19.77% 
រ:  2                   ស: 15 

សរ រទាំងអស់ 86 
រ:   17                 ស: 69 

5. សរ រចាំនួនដងរនអនកជាំងឺទាំងអស់បានទិញថ្ន ាំ 

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

 

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

78653         80.64% 

រ:  25129           ស: 53524 

18877         19.36% 

រ:  6138            ស: 12739 
សរ រទាំងអស់ 97530 

រ:   31267           ស: 66263 
6. ចាំនួនអនកជាំងឺភ្ដ ានទប្មង់មនទីរពិធា្ន៍ធវជជាស្រសា 

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

 

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

3247          78.07% 

រ:  1017            ស: 2230 

912           21.93% 

រ:  299               ស: 613 
សរ រទាំងអស់ 4159 

រ:   1316             ស: 2843 
7. ចាំនួនទប្មង់មនទីរពិធា្ន៍ធវជជាស្រសាបានធ្វើ 

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

 

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

4188          80.45% 

រ:  1444             ស: 2744 

1018          19.55% 

រ:  343              ស: 675 
សរ រទាំងអស់ 5206 

រ:   1787            ស: 3419 
8. ចាំនួនការតមោនបានធ្វើធោយមិតាអរ់រ ាំមិតា 

ជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

 

ជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

35922         83.44% 

រ:  12467           ស: 23455 

7131          16.56% 

រ:  2328             ស: 4803 
សរ រទាំងអស់ 43053 

រ:   14795           ស: 28258 
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9. ចាំនួនដងបានវាស់ ស ីសាូ ីក សប្ារ់អនកជាំងឺ ់សសាា ្ឈាម )មិនភ្មនDM) ធៅកន ងសេគមន៍ 

140 - 159 mmHg 

 

160 - 179 mmHg 

 

>=180 mmHg 

2411          76.93% 
រ:  784               ស: 1627 

614           19.59% 
រ:  210               ស: 404 

109             3.48% 
រ:  46                 ស: 63 

សរ រទាំងអស់ 3134 
រ:   1040             ស: 2094 

10. ចាំនួនដងបានវាស់ ស ីសាូ ីក សប្ារ់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ធៅកន ងសេគមន៍ 

140 - 159 mmHg 

 

160 - 179 mmHg 

 

>=180 mmHg 

5044          82.69% 
រ:  1838             ស: 3206 
 

859           14.08% 
រ:  267               ស: 592 
 

197             3.23% 
រ:  59                 ស: 138 

សរ រទាំងអស់ 6100 
រ:   2164            ស: 3936 

11. ចាំនួនដងបានវាស់ ឌី្ោ៉ៃសាូ ីក សប្ារ់អនកជាំងឺ ់សសាា ្ឈាម )មិនភ្មនDM) ធៅកន ងសេគមន៍ 

90 - 99 mmHg 

 

100 - 109 mmHg 

 

>=110 mmHg 

1102          77.82% 
រ:  371               ស: 731 
 

244           17.23% 
រ:  94                 ស: 150 
 

70              4.94% 
រ:  28                 ស: 42 

សរ រទាំងអស់ 1416 
រ:   493               ស: 923 

12. ចាំនួនដងបានវាស់ ឌី្ោ៉ៃសាូ ីក សប្ារ់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ធៅកន ងសេគមន៍ 

90 - 99 mmHg 

 

100 - 109 mmHg 

 

>=110 mmHg 

2614          81.05% 
រ:  1070             ស: 1544 
 

463           14.36% 
រ:  188               ស: 275 
 

148             4.59% 
រ:  63                 ស: 85 
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សរ រទាំងអស់ 3225 
រ:   1321             ស: 1904 

  

13. ចាំនួនដងបានវាស់  ទធផ្ កប្មិតាតិសារធប្កាយេូរ សប្ារ់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ធៅកន ងសេគមន៍ 

<200 mg/dl 

 

 

200 - 239 mg/dl 

 

>=240 mg/dl 

4739          39.99% 
រ:  1566             ស: 3173 

2610          22.03% 
រ:  731               ស: 1879 

4500          37.98% 

រ:  1403             ស: 3097 

សរ រទាំងអស់ 11849 
រ:   3700             ស: 8149 

14. ចាំនួនដងបានវាស់  ទធផ្ កប្មិតាតិសារម នេូរ សប្ារ់អនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម ធៅកន ងសេគមន៍ 

<126 mg/dl 

 

 

126 - 140 mg/dl 

 

 

>140 mg/dl 

9843          32.51% 
រ:  3812            ស: 6031 

4759          15.72% 
រ:  1671            ស: 3088 

15674         51.77% 
រ:  5332            ស: 10342 

សរ រទាំងអស់ 30276 
រ:   10815          ស: 19461 

15. ចាំនួនអនកជាំងឺ បានវាស់ចង្កវ ក់ធរុះដូង 

 

<100 

 

>=100 

8799          95.12% 
រ:  2847            ស: 5952 

451             4.88% 
រ:  142              ស: 309 

សរ រទាំងអស់ 9250 
រ:   2989            ស: 6261 

16.    ាា នភាពសាជិកភាពរនអនកជាំងឺទឹកធោមភ្ផ្ែម 

សកមម 

 

ធបាុះរង់ 

 

ាា រ់ 

10354         68.47% 
រ:  3313             ស: 7041 

4525          29.93% 
រ:  1562             ស: 2963 

242             1.60% 

រ:  105              ស: 137 

សរ រទាំងអស់ 15121 
រ:   4980            ស: 10141 
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17.    ាា នភាព សាជិកភាពរនអនកជាំងឺធ ើសសាា ្ឈាម 

សកមម 

 

ធបាុះរង់ 

 

ាា រ់ 

3953          39.78% 
រ:  1250            ស: 2703 

5933          59.70% 
រ:  1996            ស: 3937 

52              0.52% 

រ:  27                ស: 25 

សរ រទាំងអស់ 9938 

រ:   3273            ស: 6665 

* The selected period between 01/01/2015 and 31/12/2015                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


