
៤ផ្នែកទី

១ផ្នែកទី

យើងសង្គេតឃើញនិន្នេការនេការផ្លេស់ប្តូរ ក្នុងចំណោមអតិថិជនថ្មីដេលមានកមេសោយផ្នេករាងកាយមានអតេេ៤២ភាគរយ គឺ បណ្តេល  

មក ពីកត្តាជំង ឺនិងមានតេ ៥ភាគរយ ប៉ុណោ្ណេះដេលបណ្តេលមកពកីត្តាគាាះថ្នាក់ដោយគាាប់មីន/កាកសំណល់ ជាតិផ្ទុះ ពី 

សង្គាាម ដេលអតេេនេះមានភាពខុសគ្នេ ធៀបនឹងអតិថិជនសរុប (ថ្មីនិងចាស់)។

មូលនិធិជនពិការ (ម.ជ.ព.) កេេមកិច្ចសហការណ៍យ៉េងជិតស្និទ្ធជាមួយ អង្គការអន្តរជាតិ និងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល (IO/NGOs) ផ្តល ់ 

សេវាស្តេរលទ្ធភាពពលកម្មកាយសមេបទា តាមរយៈ មជេឈមណ្ឌលស្តេរលទ្ធភាពពលកម្មកាយសមេបទាទាំង ១១ (PRC) ដេលក្នុងនោះ ៩នៅ 

តាមបណ្តេខេត្ត និង ២នៅក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។

Cambodia PRC Factsheet, May 2021៤ Cambodia PRC Factsheet, May 2021១

ចំនួនអតិថិជនកមេសោយផ្នេករាងកាយដេលបានមកទទួលសេវាពីPRC ទំាង១១ បានថយចុះ ៣៥ភាគរយ ក្នងុឆ្នេ២ំ០២០ ធៀបទៅនឹង 
ឆ្នេ២ំ០១៩។ មូលហេតុចមេបងនេការថយចុះ គឺបណ្តេលមកពីផលប៉ះពាក់ពីជំងឺកូវីដ-១៩ ដេលការផ្តល់សេវាតេវូបានផ្អេកជាបណោ្តេះអាសន្នក្នុង 
ខេមេស - ឧសភា ឆ្នេំ២០២០។ ម៉េយាងវិញទៀត អតិថិជនក៏មានការស្ទេក់ស្ទើរក្នុងការមកទទួលសេវានោះដេរ ដោយមានការបារម្ភពីការឆ្លង 
មេរោគកូវីដ-១៩។ ការផ្តល់សេវាក៏មានការកើនមកវិញនៅក្នងុខេមិថុន បន្ទេប់ពីមានការកេសមេលួការផ្តល់សេវា និងការដក់ចេញនូវវិធានការ 
សុវត្ថិភាពមួយចំនួន។ 
តារាងទី២៖ សូមមើលតារាងខាងកេេមសមេេប់ព័ត៌មានលម្អិត

បេភព៖ ការអង្គេតដើមគេេស្តពីី គុណភាពសេវា ការទទួលបាន និងការបេើបេេស់សេវា (SAQUS) ឆ្នេ២ំ០១៩/២០២០ - របាយការណ៍-
កេមុហុ៊នអង្គរសេេវជេេវ និងកម្មវិធីACCESS ទំព័រ៣៧

ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មាន នែមជែឈមណ្ឌលស្តែរ លទ្ធភាព 

ពលកម្ម កាយសមែបទា (PRC) នៅកម្ពុជា

បន្ទេយមានជ័យ

បាត់ដំបង

ពោធ៍សត់

កោះកុង

កេុងពេះសីហនុ
កំពត តាកេវ

ស្វេយរៀង

ពេេវេង

តេបូងឃ្មំុ

កេចេះ

មណ្ឌលគីរី

រតនគីរីស្ទឹងតេេង
ពេះវិហារ

សៀមរាប

ឧត្តរមានជ័យ

កំពង់ធំ

កំពង់ឆ្នេំង

កំពង់ស្ពឺ

កំពង់ចាម

ភ្នំពេញ

ប៉េលិន

 

ម.ជ.ព.
ម.ជ.ព.

ម.ជ.ព. ម.ជ.ព.

ម.ជ.ព.

ម.ជ.ព.
ម.ជ.ព.កណ្តេល

កំណត់សម្គាល់៖

ទីរួមខេត្ត

ផ្ទេកេឡាខេត្ត

មណ្ឌលស្តេរ

រោងជាង
N

% អតិថិជនសរុប បេងចេកតាម មូលហេតុបង្កឱេយមាន 

កមេសោយផ្នេក រាងកាយ - ឆ្នេំ២០២០(n= ១៦.៤១២)

% អតិថិជនថ្មី បេងចេកតាម មូលហេតុបង្កឱេយមាន 

កមេសោយផ្នេក រាងកាយ - ឆ្នេំ២០២០(n= ២.៣៤០)

ព័ត៌មានសង្ខែប

សមិទ្ធិផលសង្ខែបក្នុងរយៈពែល ឆ្នែំ២០១៦ - ២០២០

៣៥% គេេះថ្នេក់ដោយគេេប់មីន

១៨% ពីកំណើត

២៧% ជំងឺ

៨% គេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍

៨% គេេះថ្នេក់ផេសេងទៀត

៤% មិនដឹង

៥% គេេះថ្នេក់ដោយគេេប់មីន

១៨% ពីកំណើត

៤២% ជំងឺ

១២% គេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍

១៥% គេេះថ្នេក់ផេសេងទៀត

៨% មិនដឹង

តរាងទី២/ ស្ថាប័ន ចំនួន PRC ឆ្នាំ ២០១៦ ឆ្នាំ ២០១៧ ឆ្នាំ ២០១៨ ឆ្នាំ ២០១៩ ឆ្នាំ ២០២០

ម.ជ.ព. ៥ ៨.៣៩៨ ៨.៥៨៤ ៨.៦៦៣ ៧.៣៩២ ៤.៧៨៤ 

អង្គការ ICRC ២ ១១.៣៦៩ ១១.០៨៨ ១១.៧៦៧ ១១.៥០៤ ៦.៨៤៣ 

អង្គការ EXCEED ៣ ៤.៤៦៤ ៤.៥០៦ ៤.៨៥១ ៤.១០២ ៣.០០២ 

អង្គការ HI ១ ២.២៥៩ ២.០៦៥ ១.៩៨៣ ២.២៨០ ១.៧៨៣ 

សរុប ១១ ២៦.៤៩០ ២៦.២៤៣ ២៧.២៦៤ ២៥.២៧៨ ១៦.៤១២ 

៥៧% បារម្ភពីសុវត្ថិភាព

២៧% ពុំមានអ្នកជួយមើលថេកូន និងផ្ទះ

២១% ខា្មេស់អៀននិងពុំហា៊េនមកទទួលសេវា

១៧% លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ

www.pwdf.gov.kh  info@pwdf.gov.kh (៨៥៥) ៧៨ ៣៨៦ ៩៥២
(៨៥៥) ១២ ៧៦៦ ៨៦០

ព័ត៌មនទំនាក់ទំនង៖

សា្តីមនពិការភាពនៅតេ 
ជួបនឹងឧបសគ្គផេសេងៗ  
ក្នុងការទទួលបានសេវាព ី
មជេឈមណ្ឌលស្តេរលទ្ធភាព 
ពលកម្មកាយសមេបទា។  
ឧបសគ្គទាំងនេះរួមមាន៖

ម.ជ.ព. + អង្គការ ICRC

ម.ជ.ព. + អង្គការ ICRC

ម.ជ.ព. + អង្គការ EXCEED

ម.ជ.ព. + អង្គការ EXCEED ម.ជ.ព. + អង្គការ HI

ម.ជ.ព. + អង្គការ EXCEED



៣ផ្នែកទី ស្ថិតិក្នុងឆ្នែំ ២០២០

ក្នុងឆ្នេំ២០២០ មានអតិថិជនកមេសោយផ្នេករាងកាយចំនួន ៤៧ភាគរយ នេចំនួនសរុប មានបញ្ហេដច់អវយវៈ។ មណ្ឌលស្តេរដេល 

មានអតេេនេះខ្ពស់ភាគចេើនមានទីតាំងនៅកន្លេងដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយគេេប់មីន/កាកសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គេេម ដូចជា 

មណ្ឌលស្តេរខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាប។ មណ្ឌលស្តេរទាំងពីរនេះ មានអតេេអតិថិជនដេលមានបញ្ហេដច់អវយវៈរហូតដល់ទៅ 

៤៦ភាគរយ ក្នុងចំណោមមណ្ឌលស្តេរទាំង១១។
បេភព៖
១. អង្គការសុខភាពពិភពលោក (២០១៧) ស្តីពីស្តង់ដរអវយវៈសិបេបនិម្មិត និងរណប ភាគ១ ទំព័រ xxvi
២. អង្គការសុខភាពពិភពលោក (២០១៨) ស្តីពីគោលការណ៍ណេនំសមេេប់ការផ្តល់រទេះរុញដោយដេ នៅកន្លេងដេលមានធនធានតិច ទំព័រ២១

Cambodia PRC Factsheet, May 2021២ Cambodia PRC Factsheet, May 2021៣

PRC ផ្តល់សេវាស្តេរលទ្ធភាពពលកម្មកាយសមេបទាដល់បេជាជនគេប់វ័យដេលមានកមេសោយផ្នេករាងកាយ។ សេវាទាំងនេះរួមមាន៖

PRCs មួយចំនួនមានផ្តល់សេវាបន្ថេម ដូចជា រណបឆ្អឹងខ្នង សមេេប់ជនទាំងឡាយណដេលមានកំហូច/កោងឆ្អឹងខ្នង ឬរបួសឆ្អឹងខ្នង និង 

សេវាកីឡាបរិយបន្ន ការពេយាបាលដោយការនិយយនិងភាស ការកេសមេួលតាមផ្ទះ ការបង្កលក្ខណៈងាយសេួលរូបវន្តនៅកន្លេងការងារ 

និងសលារៀន។ 

យោងតាមរបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានបា៉េន់បេមាណថ មានបេជាជនលើសកលលោកយ៉េងតិច ០.៥ភាគរយ 
ដេលមានតមេូវការ អវយវៈសិបេបនិម្មិត ឬរណប១  និង១ភាគរយ មានតមេូវការរទេះរុញ២ ។

ក្នុងឆ្នេំ ២០២០ មានអតិថិជនកមេសោយផ្នេករាងកាយចំនួន ១៦.៤១២នក់ បានមកទទួលសេវាពPីRC ទាំង១១ ក្នុងនោះ ១៤ភាគរយ  

(២.៣៤០)ជាអតិថិជនថ្មី ២៦ភាគរយ (៤.២៩៨)ជាសេ្តី និង២៨ភាគរយ (៤.៥៨៩)ជាកុមារកេេម១៨ឆ្នេំ។ ធៀបនឹងការបា៉េន់ 

បេមាណជាសកល ចំនួននេះបងា្ហេញថ នៅមានបេជាជនជាចេើនទៀតនៅពុំទាន់បានមកទទួលសេវាពPីRC នៅឡើយ ជាពិសេសសេ្តី។

១៦.៤១២  
ជាអតិថិជន  

ទទួលបានសេវា 

ពPីRC ក្នុងឆ្នេំ២០២០

១៤% (២.៣៤០) ជាអតិថិជនថ្មី

២៦% (៤.២៩៨) ជាសេ្តី

២៨% (៤.៥៨៩)ជាកុមារ<១៨ឆ្នេំ

សែវាដែលផ្តល់ដោយមជែឈមណ្ឌលស្តែរលទ្ធភាពពលកម្មកាយសមែបទា (PRC)២ផ្នែកទី

ការពាយាបាលដោយចលនា  រទាះរុញដោយដា 

ស៊ុមជំនួយការដើរ 

ឧបករណ៍ជំនួយផាសាងទៀត (ដូចជា៖ ឈើចាត់ ឧបករណ៍ជំនួយការអង្គុយ។ល។)

សាវាសង្គមផាសាងៗ  

(ដូចជា៖ ការសមាបសមាួល 

ជាជមាាលនៅតមផ្ទះ។ល។)
អវយវៈសិបាបនិម្មិត

រណប

ក្នុងចំណោម  

១៦.៤១២  

អតិថិជនទទួល  

សេវាពPីRC ក្នុងឆ្នេ ំ

២០២០ មាន៖

៤៧% ដច់អវយវៈ

៨% ជំងឺស្វិតដេជើង (ករណីចាស់)

១៣% ពិការចលករខួរកេបាល

៧% ជើងខ្វេរ

២៥% ផេសេងៗ

ការពាយាបាល ដោយ 
ចលនា

ការ 
វាយតម្លា 

ការ ពាយាបាល

១.៦១២ ៧.៨៨១

៤.៥១៥ ២២.៦២៥

៦៦៩ ២.២៣៦

១.៣១៤ ៦.៤៩០

៨.១១០ ៣៩.២៣២

ការផ្តល់ឧបករណ៍ ជំនួយ  
និង ការជួសជុល 

រទាះរុញ និង 
រទាះកង់បី

ឧបករណ ៏
ជំនួយការដាីរ

ការជួសជុល

៩១ ៤៨២ ២.២៦៤

៤៩៤ ១.០៣៣ ៣.៦៧៨

១១៩ ១៩២ ១.៧៥៥

១៨២ ៣០០ ៥៣៦

៨៨៦ ២.០០៧ ៨.២៣៣

ការផលិត និងបំពាក់

សរុប
អវយវៈ 

សិបាបនិមិ្មត
រណប

១.០២៣ ៥៣១ ៤៩២

១.៨១៣ ១.០២៩ ៧៨៤

៨២៨ ៣០៩ ៥១៩

៤២៦ ១៩២ ២៣៤

៤.០៩០ ២.០៦១ ២.០២៩

 តារាងទី១៖ ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីសេវាចមេបងៗផ្តល់ដោយស្ថេប័នផេសេងៗ៖

តរាង 
ទី១

ចំនួន 
មណ្ឌល 

ស្តារ

ស្ថាប័ន
ចំនួន 

មណ្ឌល 
ស្តារ

ម.ជ.ព. ៥

អង្គការ ICRC ២

អង្គការ EXCEED ៣ 

អង្គការ HI ១

សរុប ១១

អតិថិជន និងការចុះឈ្មាះ

ចុះឈ្មាះ 
សរុប

អតិថិជនថ្មី ស្តាី
អាយុកាាម 

១៨ឆ្នាំ

៤.៧៨៤ ៦៦២ ១.១៨៤ ១.៦៩៨

៦.៨៤៣ ៩០៤ ១.៥៦៣ ១.១៣៩

៣.០០២ ២៨៩ ៩០៥ ១.០៧៨

១.៧៨៣ ៤៨៥ ៦៤៦ ៦៧៤

១៦.៤១២ ២.៣៤០ ៤.២៩៨ ៤.៥៨៩


