
 

ស្ថា នទូតអូស្ត្ស្ថា ល ី
ភ្នំពេញ 

 

ពេចក្ដីប្រកាេេត័៌មាន 

ការពលើក្ក្ំេេេ់ខុភាេរនាេូជ េខុភាេមាតា និងទារក្ក្នងុប្រពទេក្ម្ពុជា 
 

ថ្ងៃននេះ ស្ថា នទូតអូស្ត្ស្ថា លី  ក្រសួងសុខាភិបាល  អងគការសនរ គ្ េះរុមារ  អងគការឃែរ និងអងគការមា៉ា រសីាូប
អនារៈជាតិ រមួគ្នា រាុងភាពជាឃែគូ នែើមបីន្វើឲ្យក្បនសើរន ើងនូវសុខភាពបនាពូជ  សុខភាពមាតា និងទាររតាមរយៈ
ពិ្ីសនមាោ ្ការផ្ាួចនផ្ាើមងមីមួយ សក្មាប់រយៈនពល៣ឆ្ា ាំ   គឺរមមវ ិ្ ីរមួគ្នា  នែើមបីជួយជីវតិមាតា និងទាររ។ 

គាំនិតផ្ាួចនផ្ាើមងមីននេះ គឺភាពជាថ្ែគូឃែលក្តូវបានបនងកើតន ើង នែើមបីនក្បើក្បាស់ និងពក្ងឹងជាំនាញ និងតួ
នាទីរបស់ថ្ែគូទាាំងអស់ឲ្យ សនក្មចបានជាលទធផ្លលអក្បនសើរ។  វានឹងផ្ារភាា ប់ការផ្ាល់មូលនិ្ិពីរដ្ឋា ភិបាលអូ
ស្ត្ស្ថា លី  បទពិនស្ថ្ន៍ រាុងការអនុវតារបស់អងគការមិនឃមនរដ្ឋា ភិបាលទាាំង៣ និងការែឹរនាាំនគ្នលននោបាយ
របស់ក្រសួងសុខាភិបាល រាុងការន្វើឲ្យក្បនសើរន ើង នូវនសវាសុខភាពបនាពូជ  សុខភាពមាតា និងទាររ។ 

ឯរឧតាម ស្ថស្ត្ស្ថា ចារយ ពអង ហួត រែានលខា្ិការក្រសួងសុខាភិបាល បានមានក្បស្ថសន៍៖ “រមមវ ិ្ ីរមួ
គ្នា  នែើមបីជួយជីវតិមាតា និងទាររ រមួជារមាល ាំងបឃនាមែល់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងអងគការមិនឃមនរដ្ឋា ភិបាជាថ្ែគូរ
នានា រាុងការសនក្មចនគ្នលនៅថ្នឃផ្នទីសក្មាប់ពននលឿនការកាត់បនាយមរណៈភាពមាតា និងទាររ”។ 

រមមវ ិ្ ីរមួគ្នា នែើមបីជួយជីវតិមាតា និងទាររ មានការនតា តជាពិនសសមួយ នលើការផ្ាល់នសវាសុខភាពបនា
ពូជ សុខភាពមាតា និងទាររក្គប់ក្ជុងនក្ជាយ នក្កាមការផ្ាល់នសវារមម នៅរាុងនខតាថ្នភូមិភាគឥស្ថនា។ រមមវ ិ្ ីរ៏
នឹងន្វើឲ្យក្បនសើរន ើងនូវគុណភាពនសវាសុខភាពបនាពូជ ជាពិនសសែល់ស្ត្សាីវយ័នរមងឃែលរាំពុងន្វើការនៅរាុង
នរាងចក្រកាត់នែររាុងទីក្រុងភាាំនពញ  និងនខតារណ្តា ល។ 

មានក្បស្ថសន៏នៅរាុងពិ្ីសនមាោ ្នៅរាុងស្ថា នទូតអូស្ត្ស្ថា លីរាុងទីក្រុងភាាំនពញ  នោរជាំទាវ  Alison 

Burrows ឯរអគគរាជទូតអូស្ត្ស្ថា លីក្បចាាំរមោុជា បានមានក្បស្ថសន៍ថា “រដ្ឋា ភិបាលអូស្ត្ស្ថា លីនពញចិតានឹងនៅរាុង
ភាពជាថ្ែគូឃែលនឹងជួយែល់ស្ត្សាីទាាំងឡាយ  ជាពិនសស ស្ត្សាីនៅរាុងនខតាឆ្ៃ យៗ  និងស្ត្សាីឃែលមរន្វើការនៅ
នរាងចក្ររាុងក្រុងភាាំនពញ  និងនខតារណ្តា ល បានទទួលនូវនសវាសុខភាពបនាពូជ សុខភាពមាតានិងទាររលអ



ក្បនសើរ”។ រដ្ឋា ភិបាលអូស្ត្ស្ថា លីនឹងផ្ាល់ជាងវកិារចាំនួន ១៤ោនែុោល រអូស្ត្ស្ថា លី ែល់ភាពជាថ្ែគូសាំរាប់រយៈនពល
៣ឆ្ា ាំ  ពី២០១៣  ែល់២០១៦។ 

 រាុងពិ្ីសនមាោ ្ននាេះ  នោរស្សី ស្ថា វ ហ្សូតាលីស នាយិការក្បចាាំក្បនទស អងគការឃែរអនារជាតិបាន 
ពនយល់ថា “ រមមវ ិ្ ីរមួគ្នា នែើមបីជួយជីវតិមាតានិងទាររ រ ាំពឹងថានឹងអាចជួយែល់ស្ត្សាីជិត១៨ ០០០នារ់ រាុងនខតា៤ 
នៅភូមិភាគឥស្ថនា សាំរាលរូននដ្ឋយមានការជួយពីឆ្មបជាំនាញ។ ននេះនឹងផ្ាល់ែល់មាតានិងទាររជាមួយការឃង 
ទាាំជាស្ថរវនា រាុងអាំ ុងនពលក្បរបនដ្ឋយនក្គ្នេះថាា រ់ជុាំវញិការសាំរាលរូន នែើមបីជួយកាត់បនាយមរណៈភាពមាតា 
និងទាររ ”។ 

 នោរស្សី នសានហ្វនី វ ៉ាលន ច នាយិការក្បចាាំក្បនទស អងគការមា៉ា រសីាូបអនារជាតិបានផ្ាល់នោបល់ថា “ 

ស្ត្សាីវយ័នរមងជានក្ចើនមរពីបណ្តា នខតានានាន្វើការនៅរាុងនរាងចក្រកាត់នែរនៅជុាំវញិទីក្រុងភាាំនពញនហ្ើយមិនអាច
ទទួលបាននសវាសុខភាពបនាពូជ  សុខភាពមាតាឃែលពួរនគក្តូវការនទ។ រមមវ ិ្ ីរមួគ្នា នែើមបីជួយជីវតិមាតានិង
ទាររនឹងជួយ ផ្ាល់ឲ្យពួរនគនូវព៌ត័មាននិងនសវា ែូនចាេះពួរនគអាចឃងទាាំសុខភាពរបស់ពួរនគបាន ”។ 

 រមមវ ិ្ ីមានការនតា តខាល ាំងនៅនលើនមនរៀននិងបទពិនស្ថ្ន៍ឃែលបានមរពីនជាគជយ័និងឧបសគគនានា។ 
នោរ ឃអនក្រ ូមួរ នាយរក្បចាាំក្បនទសអងគការសនរ គ្ េះរុមារក្បនទសរមោុជា បានមានក្បស្ថសន៏ថា “រមមវ ិ្ ីរមួគ្នា
នែើមបីជួយជីវតិមាតានិងទាររនឹងន្វើឲ្យនមនរៀននិងបទពិនស្ថ្ន៍ឃែលបានមរពីអងគការមិនឃមនរដ្ឋា ភិបាល បាន
ឃចររ ាំឃលរជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរមោុជា នែើមបីជួយន្វើឲ្យក្បនសើរន ើងនូវនសវារមមរបស់ពួរនគរាុងរយៈនពលឃវង”។ 

រមមវ ិ្ ីរមួគ្នា នែើមបីជួយជីវតិមាតានិងទាររនឹងផ្ារភាា ប់ជាមួយថ្ែគូអភិវរឍន៍សាំខាន់ៗនែើមបីឃចររ ាំឃលរនម 
នរៀននិងបទពិនស្ថ្ន៍ និងកាត់បនាយសរមមភាពជាន់គ្នា នៅរាុងរមមវ ិ្ ី ែូនចាេះក្គប់ថ្ែគូទាាំងអស់អាចមានលទធភាព 
គ្នាំក្ទែល់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមោុជា ឲ្យសាំនរចបានតាមនគ្នលនៅថ្នឃផ្នទីសាំរាប់ពននលឿនការកាត់បនាយមរណៈភាពមា 
តានិងទាររ។ 

ចាប់តាាំងពីឆ្ា ាំ២០០៧មរ ក្បនទសអូស្ត្ស្ថា លីបានផ្ាល់ជាំនួយរហូ្តែល់៨០ោនែុោល រអូស្ត្ស្ថា លី ែល់វស័ិ
យសុខាភិបាលនៅក្បនទសរមោុជា។ អូស្ត្ស្ថា លីន្វើការជាមួយស្ថា បន័នានារបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  ពហុ្ភាគី និងនទវ 
ភាគីថ្ែគូមាា ស់ជាំនួយ  អងគការមិនឃមនរដ្ឋា ភិបាល និងសហ្គមន៍រាុងស្សុរ នែើមបីន្វើឲ្យក្បនសើរន ើងនូវនសវាសុខ
ភាពសាំរាប់សុខភាពក្បនសើរនៅរាុងសហ្គមន៍។ 

អងគការឃែរជាអងគការមនុសស្ម៌អនារជាតិឃែលនតា តនលើការពក្ងឹងភាពអង់អាចែល់ស្ត្សាីនិងរុមារ ី។ នៅ 
ក្បនទសរមោុជាអងគការឃែរនតា តជាពិនសសនៅនលើក្រុមស្ត្សាីក្រីក្រនិង្យរងនក្គ្នេះ នហ្ើយនិងជនជាតិភាគតិច 
ឃែលបាត់បង់ឪកាស នែើមបីធានាថាពួរនគមានឪកាសនសមើរគ្នា រាុងការទទួលបានការផ្ាល់នសវាសុខភាពឃែលមាន 
គុណភាព  ការអប់រ ាំនិងមុខរបរចិញ្ា ឹមជីវតិ។ នៅនក្កាមរមមវ ិ្ ីរមួគ្នា នែើមបីជួយជីវតិមាតានិងទាររ អងគការឃែរនឹង 
នតា តនលើការន្វើឲ្យក្បនសើរន ើងនូវគុណភាពថ្នការផ្ាល់នសវាសុខភាព ធានាថាសហ្គមន៍អាចមានលទធភាព
ទទួលបាន និងនក្បើក្បាស់នសវាសុខភាពបនាពូជ  សុខភាពមាតានិងទាររ  ន្វើការជាមួយនរាងចក្រកាត់នែរនែើមបី
ន្វើឲ្យរមមររ រមមការនីិនរើនន ើងនូវការទទួលបាននិងនក្បើក្បាស់នសវាសុខភាពបនាពូជ សុខភាពមាតានិងទាររ 
និងចូលរមួចាំឃណររាុងរមមភាព  ភាពជាថ្ែគូ។ 



 អងគការមា៉ា រសីាូបអនារជាតិរមោុជា ជាអារែឹរនាាំរាុងការផ្ាល់នសវាសុខភាពបនាពូជ សុខភាពផ្លូវនភទ។ អងគ 
ការមា៉ា រសីាូបអនារជាតិរមោុជា នបាជាា នឹងបនងកើនការទទួលយរបាននសវាភាពបនាពូជ សុខភាពផ្លូវនភទគុណភាពខោស់  
មានសុវតាិភាពនិងអាចររបាន នែើមបីឲ្យបុរសនិងស្ត្សាីនៅរាុងក្បនទសរមោុជាអាចរស្ថងអនាគតភលឺថាល សាំរាប់ពួរនគ  
និងក្គួស្ថររបស់ពួរនគ។ នៅនក្កាមរមមវ ិ្ ីរមួគ្នា នែើមបីជួយជីវតិមាតានិងទាររ អងគការមា៉ា រសីាូបអនារជាតិ រមោុជា ថ្ែ 
គូជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលរាុងការបណាុ េះបណ្តា លអារផ្ាល់នសវា  បនងកើនសមតាភាពក្រសួងសុខាភិបាល និង ន្វើ
ឲ្យចាំនរ ើនន ើងនូវគុណភាពនិងការទទួលបាននសវាសុខភាពបនាពូជនៅទូទាាំងក្បនទស។ សរមមភាពរបស់អងគការ
មា៉ា រសីាូបអនារជាតិរមោុជា បនងកើនចាំនណេះែឹង និងការយល់ែឹងពីសុខភាពបនាពូជ និងកាត់បនាយឧបសគគហិ្រញ្ញវតាុ
ចាំន េះស្ត្សាី និងបុរស រាុងការទទួលបានមន្ោបាយពនោរាំនណើ តជាជាំនរ ើសរបស់ពួរនគ។ តាំបន់ពិនសសឃែល អងគ
ការមា៉ា រសីាូបអនារជាតិ រមោុជានតា តនៅនលើ គឺតក្មូវការឃផ្ារសុខភាពបនាពូជរបស់រមមររ រមមការនីិនៅនរាងចក្រ 
កាត់នែររាុងភាាំនពញនិងខតារណ្តា ល។   

អងគការសនរ គ្ េះរុមារ (Save the Children) គឺជាអងគការសិទធិរុមារអនារជាតិមួយ ឃែលក្តូវបានបនងកើតន ើង 
នៅរាុងឆ្ា ាំ ១៩៩១ នែើមបីពុេះ ររាុងការជួយនលើររមោស់សិទធិរុមារ នែើមបីជួយឱ្យពួរនគទទួលបានសកាា នុពល 
នពញនលញ។ នៅរាុងក្បនទសរមោុជា អងគការសនរ គ្ េះរុមារ មានបទពិនស្ថ្ន៍ជាង២០ឆ្ា ាំ នលើឃផ្ាររមមវ ិ្ ីសុខភាព 
នដ្ឋយនតា តការយរចិតាទុរដ្ឋរ់ នលើការពក្ងឹងវ ិ្ ីស្ថស្ត្សាថ្នការឃងទាាំបនាពីមូលដ្ឋា នសុខាភិបាលែល់សហ្គមន៍ 
ឃែលវ ិ្ ីស្ថស្ត្សាននេះ អាចនលើររមោស់ការផ្ាល់នសវារមមក្បរបនដ្ឋយសម្ម៌ឃផ្ារនសវារមមសុខភាពែាំណរពូជ និង
ឃផ្ារគ្នាំ រមាតា និងទាររ ជូនែល់ស្សីា ទាររនទើបនរើត ក្ពមក្រុមក្គួស្ថររបស់ពួរនគ។ តាមរយៈ ភាពជាថ្ែគូ 
នែើមបីជួយសនរ គ្ េះជីវតិ អងគការសនរ គ្ េះរុមារ នឹងនតា តនគ្នលនៅនលើក្បជាជន ឃែលជួបការលាំបារ និងឃែលក្តូវ 
សងគមនបាេះបង់នចាល នៅរាុងនខតាសទឹងឃក្តង និងក្រនចេះ។ អងគការសនរ គ្ េះរុមារ រាំពុងបាំនពញការ្រននេះជាមួយ 
មនទីរសុខាភិបាល និងបណ្តា ស្សុរក្បតិបតាិការ នែើមបីឃរលមអនសវារមមសុខភាព នៅថាា រ់មូលដ្ឋា នសុខាភិបាល។ 
គនក្មាងននេះ នឹងជួយពក្ងឹងឃផ្ារតក្មូវការសហ្គមន៍ផ្ងឃែរ សក្មាប់គុណភាពនសវារមមសុខភាព និងការចូលរមួ 
ែ៏សរមមរាុងក្បព័នធសុខាភិបាល។ 
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