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បុព្វកថ 
អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ (CDHS) ្រតូវបន្របមូល្របកបេ យគុណភព

េលើចរតិលកខណៈ្របជ ្រស្ត និងសុខភព្របជជនកមពុជ។ ទិននន័យេនះផ្តល់ឲយអនក្រ វ្រជវ
េធ្វើករវភិគសីុជេ្រមេលើបញ្ហ ទក់ទងនឹងលកខខ័ណ្ឌ ្របជ ្រស្ត និងសុខភព្របជជនកមពុជ 
និងផ្តល់ជូនដល់អនកេរៀបចំេគលនេយបយ មរយៈលទធផលែផ្អកេលើភស្តុ ងដល់កមមវធីិ
ជតិ និងគេ្រមងនន ។ 

 
របយករណ៍វភិគសីុជេ្រមេផ្ត តេលើ “សុខភពបន្តពូជ និងសិទធទទួលបនេស សុខភព   យុ

វវយ័កមពុជឆន 2ំ000-2014” ។  ករវភិគបង្ហ ញករខុសគន ពីនិនន ករ ថ នភពទទួលបនេស  និងលទធ
ផលសុខភពបន្តពូជកនុងចំេ មយុវវយ័ និងយុវជនបចចុបបនន ។ របយករណ៍េនះេផ្ត តជ
ពិេសស្របធនបទសំខន់ៗដូចជ ពហ៍ពិពហ៍ និងឥរយិបថៃនកររមួេភទ ែផនករ្រគួ រ 
និងករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត ករមនៃផទេពះយុវវយ័ និងភពជម  ចំេណះដឹង
ស្តីពីេមេ គហីុវ និងជំងឺេអដស៏ និងេ គសញញ ៃនករឆ្លងជំងឺកមេ គ (STIs) កនុងចំេ មយុវវយ័ 

យុ 15-24 ឆន ំ។ ករវភិគេធ្វើចំ ត់ថន ក់ ម្រកុម យុ ទី្របជំុជន ជនបទ ជធនី េខត្ត 
ឬតំបន់េនកមពុជ ក្រមិតសិក អប់រ ំ ថ នភពេសដ្ឋកិចច សងគម េយនឌ័រ និង សន ។  

 
របយករណ៍វភិគសីុជេ្រមេនះ្រតូវបនេរៀចំ និងពិេ្រគះេយបល់រ ងមូលនិធិសហ

្របជជតិស្រមប់្របជជន វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ និងអគគនយក ្ឋ នបេចចកេទស
សុខភិបល្រកសួងសុខភិបល ។  

 
ងនមឲយ្រកសួងែផនករ  និង្រកសួងសុខភិបល ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ

ចំេពះមូលនិធិសហ្របជជតិស្រមប់្របជជន និងនយក ្ឋ នកិចចករបរេទស និងពណិជជកមម
អូ្រ ្ត លី ែដលបនផ្តល់ករគំ្រទទំងែផនកបេចចកេទស និងហិរញញវតថុ ស្រមប់េរៀបចំកររបយករណ៍ 
វភិគេនះ។ សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកុមករងរវទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួង
ែផនករ និងអគគនយក ្ឋ នបេចចកេទសសុខភិបល ្រកសួងសុខភិបល ែដលបនសហករកនុង
ករេរៀបចំរបយករណ៍េនះ ។ 

 
ខញុំរពឹំងទុកខថលទធផលៃនករវភិគេនះនឹងបេងកើនករយល់ដឹងអំពីបញ្ហ សំខន់ៃនសុខភពបន្ត

ពូជស្រមប់យុវវយ័ និងយុវវយ័កមពុជ ។ ជមួយនឹងទិននន័យ (CDHS) និងភស្តុ ងរកេឃើញទំង
េនះនិងផ្តល់ភពចំបច់ស្រមប់េរៀបចំ និងបចចុបបននកមមេគលនេយបយ កមមវធីិ និងែផនករសុខ
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ភពសម្រសបស្រមប់អនកេរៀបចំែផនករ និងេគលនេយបយេដើមបីេឆ្លើយតបបញ្ហ សុខភព
យុវវយ័ និងយុវវយ័េនកមពុជ។ 
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
 
ខញុំសូមសែម្តងករេកតសរេសើរយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះេ ក េ ក្រសី ែដលបនរមួ

ចំែណកកនុងករសរេសររបយករណ៍េនះ ។  សូមែថ្លងអំណរគុណជពិេសសដល់្រកសួងពក់ព័នធទំង
អស់ែដលបនរមួចំែណកកនុងករករផ្ដល់មតិេយបល់េលើកទឹកចិត្ដ និងករស្រមបស្រមួល សរេសរ
របយករណ៍េនះ។ 

ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណ និងេកតសរេសើរចំេពះតួនទីសំខន់របស់ម្រន្តីវទិយ ថ នជតិ  
សថិតិ (NIS) ្រកសួងែផនករ និងម្រន្តីអគគនយក ្ឋ នបេចចកេទសសុខភិបលៃន្រកសួងសុខភិបល ។ 

សូមអរគុណយ៉ងេ ម ះសម្រគចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ UNFPA ្របចំេនកមពុជ ែដល
បនផ្តល់គំ្រទទំង្រសុងែផនកហិរញញវតថុ និងបេចចកេទសដល់ដំេណើ រករសរេសររបយករណ៍ករវភិគ
សីុជេ្រមេនះ ។ 
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េសចក្តីសេងខប 
  កមពុជជ្របេទសែដលមន្របជជនវយ័េកមងកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍ែដលមន្របជជន

យុ 15 ដល់ 24 ឆន ំកនុងអ្រ  22%  ។ យុវវយ័មនបញ្ហ ្របឈមជមួយនឹងបញ្ហ សុខភពបន្ត
ពូជដូចជជំងឺឆ្លង មរយៈកររមួេភទ ករមនៃផទេពះែដលមិនបន្រពងទុក កររលូំតកូន
ែដលគម នសុវតថភព ជំងឺកមេ គ េមេ គហីុវ និងជំងឺេអដស៏។ បញ្ហ ្របឈមែផនកសុខភពទំង
េនះេកើតេឡើងេ យ រករខ្វះកនុងករទទួលបននូវព័ត៌មនពីសុខភពបន្តពូជ ចំេណះដឹង  
េស ភពជៃដគូរយុវជន ករទទួលបនក្រមិតសិក អប់រេំនមនក្រមិត (ឧទហរណ៍ អ្រ ចុះ
េឈម ះចូលេរៀនមនទប ករេបះបង់ មនអ្រ ខពស់ និងអ្រ ្រតួតថន ក់ខពស់) និងករេធ្វើ
ចំ ក្រសុកពីជនបទេទទី្របជំុជនេដើមបីែស្វងរកករងរេធ្វើ ជញឹកញប់េកើតមនចំេពះ       
យុវវយ័ែដលនំមកនូវគុណវបិត្តិែផនកេសដ្ឋកិចច និងសងគម ជពិេសសចំេពះអនករស់េនតំបន់
ជនបទ ។  ព័ត៌មនស្តីអំពីសុខភពបន្តពូជយុវវយ័ និងយុវជន និងព័ត៌មនទូេទទក់ទងនឹង្រកុម
្របជ ្រស្តកមពុជេនមនែដនកំណត់េនេឡើយ ។ 
 េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះគឺេដើមបីពិនិតយទិដ្ឋភពទូេទៃន ថ នភពសុខភពេភទ 
និងបន្តពូជយុវវយ័ និងយុវជនេនកមពុជបចចុបបនន ព័ត៌មនែដលទទួលបនពីករវភិគ្រស្តីវយ័
េកមង យុ 15-24  ពីអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជទំងបួនេលើក (CDHS) ែដលបនេធ្វើ
េឡើងេនឆន ំ 2000 2005 2010 និងឆន ំ 2014 ។ ករវភិគលម្អិតេលើ្របធនបទដូចជ សុខភព
បន្តពូជ ចរតិលកខណៈេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងកររមួេភទ ែផនករ្រគួ រ និងករេ្របើ្របស់វធីិ

្រស្តពនយរកំេណើ ត ករមនៃផទេពះរបស់យុវវយ័ ភពជម  និងចំេណះដឹងពីេមេ គហីុវ 
េមេ គេអដស៏ និងេ គសញញ ជំងឺកមេ គ ៃននិនន កររយៈេពលដប់្របំឆន ំកន្លងមក។ ្របធន
បទនីមួយៗ្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់ ម្រកុម យុ ទីកែន្លង ន ក់េន ទី្របជំុជន/ជនបទ          
ជធនី េខត្តេនកមពុជ ក្រមិតសិក អប់រ ំ ថ នភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង មេភទ និង

សន។  អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពេធ្វើេឡើង មពហុវស័ិយមិន ចបេងកើតទំនក់ទំនងេលើ
អេថរនិមួយៗេឡើយ ។  

 ចំនួន្រស្តីវយ័េកមងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍មុន យុ 20 ឆន ំបនធ្ល ក់ចុះកនុងរ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 
2014 ែតករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ យុវយ័េកមងេនបន្តមនេ្រប ៉ឡង់ខពស់េនេឡើយកនុងចំេ ម     យុ
វវយ័ែដលរស់េនតំបន់ជនបទេធៀបនឹងតំបន់ទី្របជំុជន ។ អ្រ ភគរយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍វយ័
ជំទង់កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងមនករែ្រប្របួលេទ មឆន ំអេងកតនីមួយៗ។ ្រស្តីែដលបន យ
ករណ៍ថបនចប់េផ្តើមរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍គឺមនេ យក្រម ខណៈអ្រ េនះ
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សេងកតេឃើញថមនករេកើនេឡើងកនុងចំេ មយុវវយ័បុរស។ េ យែឡក យុមធយមខុសៗគន
រ ង្រស្តីវយ័េកមងនិងៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុតបនថយផងែដរ។ ជមធយមមន យុខុសគន
្របំមួយឆន ំរ ង្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-17 ឆន ំ និងៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយរបស់ពួកេគខុសគន បួន
ឆន ំស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង្រកុម យុ 20-24 ឆន ំ។ ្រស្តីេសទើែតទំងអស់បន យករណ៍ថៃដគូរមួ
េភទចុងេ្រកយរបស់េគគឺជប្តី ឬៃដគូសនិទធ ន លរបស់ពួកេគ េបើេធៀបនឹងបុរសវយ័េកមងមនែត
មួយភគបីបុ៉េ ្ណ ះ ។  
 មនករធ្ល ក់ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងែដលមនចំេណះដឹង្រគប់្រជុង
េ្រជយអំពីក ្ត និភ័យៃនករឆ្លងេមេ គហីុវ និងភគរយៃនបុរសវយ័េកមងែដលមនចំេណះ
ដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយអំពីក ្ត និភ័យេមេ គហីុវបន្តេនេថរ ំងពីឆន ំ 2005 រហូតដល់ឆន ំ 2014 
ជទូេទអ្រ ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យមនករធ្ល ក់គួរឲយកត់សមគ ល់។ បុរសវយ័េកមងែដលរស់
េនទី្របជំុជនបន យករណ៍ថ អ្រ ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យមនខពស់េបើេធៀបជមួយ
អនករស់េនតំបន់ជនបទ េហើយអ្រ អនកេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យបនេកើនេឡើង មក្រមិត
សិក អប់រ ំនិងបញចភគ្រទពយសមបត្តិផងែដរ ។  
 មនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ស្រមប់ភគរយៃន្រស្តីវយ័េកមង ែដលបនេ្របើ្របស់
វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបទំេនើបស្រមប់េរៀបចំែផនករ្រគួ រ  េហើយករេកើនេឡើងេនះ្រសប
ជមួយនឹងករេកើនេឡើងកនុងករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបបុ ណែដរ។ ជក់ែស្តង
អ្វីែដលគួរឲយកត់សមគ ល់េនះគឺករេកើនេឡើងៃនករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបបុ ណ
កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងែដលមនក្រមិតអប់រខំពស់និងមនបញចភគ្រទពយសមបត្តិខពស់ផងែដរ។ 
េទះយ៉ង ក៏េ យភគេ្រចើនៃន្រស្តីវយ័េកមងែដលមនសកមមភពផ្លូវេភទគឺមិនបនេ្របើ្របស់ 
វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត មួយេទជពិេសសកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុេ្រកម 20 ឆន ំ។ 

េទះបីកនុងក្រមិត្របជជនទូេទមននិនន ករធ្ល ក់ចុះ ស្រមប់ែផនករ្រគួ រមិនេឆ្លើយតប
កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងក៏េ យ បុ៉ែន្តកនុងចំេ មអនកទំងេនះ េយើងបនរកេឃើញថករេ្របើ
្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបបុ ណមន្របសិទធភពតិចតួចែដលបនេឆ្លើយ ែផនករ្រគួ រ 
និងគម្ល តៃនករមនកូន។ េបើពិនិតយករមនៃផទេពះមិនបន្រពងទុក គឺមនពីរភគបីកនុង
ចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងកំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបបុ ណ តួរេលខត្រមូវករមិន
េឆ្លើយតបែផនករ្រគួ រគឺមិនមនលកខណៈពិត្របកដេនះេទ។ អ្រ មនកូន ម្រកុម យុ
ជក់ ក់ (ASFR) បនធ្ល ក់ចុះកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងែដលរស់េនទី្របជំុជនបុ៉ែន្តតួេលខទំង
េនះមិនបនរកេឃើញេនតំបន់ជនបទេឡើយ ែដលជក់ែស្តងមនករេកើនេឡើងតិចតួចៃនអ្រ មន
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កូន ម្រកុម យុជក់ ក់កនុងចំេ ម្រស្តីរស់េនតំបន់ជនបទ យុេ្រកម 20 ឆន ំ រ ងឆន ំ 
2010 និងឆន ំ 2014 ។ មនអ្រ ខុសគន ៃនករផ្តល់កំេណើ តរ ងទី្របជំុជន និងជនបទបនធ្ល ក់
ចុះកនុងរយៈេពលដប់្របំឆន ំកន្លងេទ និងមនលកខណៈផទុយគន ខ្ល ំងពីទំនក់ទំនងជមួយករផ្តល់
កំេណើ ត និងក្រមិតសិក អប់រ។ំ ្រសេដៀងគន េនះផងែដរ ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចគឺមន
លកខណៈផទុយេបើេធៀបនឹងករផ្តល់កំេណើ ត ។  
 ដូចអ្វីែដលបនកត់សមគ ល់ខងេលើ គឺភគេ្រចើនៃន្រស្តីវយ័េកមងបន យករណ៍ថបន
រមួេភទជទូេទគឺបនេកើតេឡើងេ្រកយេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួែតេបើពិនិតយឲយដិតដល់រ ង
េពលេវ ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងករមនកូនដំបូងបង្ហ ញថកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង
បនផ្តល់កំេណើ តរយៈេពល្របំបីែខបនទ ប់ពីករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ ដូេចនះភគេ្រចើនៃនពួក
េគមនៃផទេពះេនអំឡុងេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ អ្រ េនះបនធ្ល ក់ចុះ ំងពីឆន ំ 2000 ។ 
ស្រមប់យុវវយ័ យុ 15 ដល់ 19 ឆន ំមន្របែហលមួយភគដប់ែដលមនៃផទេពះេនេពលេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍កនុងឆន ំ 2005 និងឆន ំ 2010 េហើយករណីេនះបនធ្ល ក់មក្រតឹមមួយភគៃមភកនុងឆន ំ 
2014 ។  
 េ្រចើនជងមន ក់កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងៃមភនក់មន យុពី 15 ដល់ 24 ឆន ំេរៀប ពហ៍
ពិពហ៍រចួបនេធ្វើកររលូំតកូន និងមនករែណនំអំពីកររលូំតកូន មេ្របើថន ំែដលេឆ្លើយតប
នឹងករថយចុះៃនកររលូំតកូនេ យករវះកត់។ េទះជយ៉ង ក៏េ យករេកើនេឡើងៃនករ
រលូំតកូនេ យេ្របើថន ំ្រសបជមួយនឹងករេកើនេឡើង កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងែដលបនរលូំតកូន
េ យេ្របើថន ំមិនបនបញច ប់េពញេលញែដលត្រមូវឲយមនករវះកត់ជថមី។ កនុងឆន ំ2014មន្រស្តី 
មន ក់កនុងចំេ មដប់នក់បនេ្របើកររលូំតកូនទំងករេ្របើ្របស់េ្របើថន ំផងនិងករវះកត់ផង។ 
 េគលករែណនំរបស់អងកករសុខភពពិភពេ ក (WHO) េលើកេឡើងថ ្រស្តីមនៃផទ
េពះគួរែតទទួលករពិនិតយករមនៃផទេពះ(ANC)ជអបបបរមបួនដង មេពលេវ ជក់ ក់ 
កនុងអំឡុងេពលមនៃផទេពះ។ មទិននន័យពីអេងកតបង្ហ ញថ សមម្រត្រស្តីវយ័េកមងកមពុជ
ែដលមនៃផទេពះនិងបនទទួលករពិនិតយៃផទេពះ (ANC) យ៉ងេ ច ស់បនបួនដង  បន
េកើនេឡើង និងចំនួនដងៃនករពិនិតយៃផទេពះរ ងសប្ត ហ៍ទី 8-12 មនករេកើនេឡើងជលំ ប់
ផងែដរ។ ្រសេដៀងគន េនះផងែដរ មនករេកើនេឡើងៃនយុវវយ័កមពុជែដលបនពិនិតយៃផទេពះ
ជមួយបុគគលិកែដលមនជំនញសុខភិបល បុ៉ែន្តករពិនិតយពីពហុជំនញគួរ្រតូវបនកត់្រ  
និងម្រន្តីមនជំនញខពស់កនុងបញជ ីេនះ្រតូវបនចត់ទុកថជអនកែថទំបឋម។ ្របករេនះ ច      
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ប ្ត លមនករប៉ន ម នេលើសៃនផ្តល់េ យបុគគលិកែដលមនជំនញសុខភិបលែដលករ
ពិតពួកេគ ចមិនែមនជអនកផ្តល់េស ជក់ែស្តង ។ 
 ជទូេទសូចនករសុខភពបន្តពូជ និងសិទធិទទួលបនេស សុខភព្រស្តីវយ័កមពុជមន
ភពល្អ្របេសើររ ងឆន ំ 2000 និង 2014។ េទះជយ៉ង ក៏េ យរបយករណ៍េនះបន
កំណត់ពីភពខុសគន មួយចំនួនៃននិនន ករទំងេនះ និង្រកុមេគលេ ែដលមនត្រមូវករ
ចំបច់កនុងករទទួលបនករេធ្វើអន្ត គមន៍េដើមបីធនថមនក នុវត្តន៍ភពេសមើគន កនុងករេធ្វើ
ឲយ្របេសើរេឡើងៃនសុខភពផ្លូេវភទ និងសុខភពបន្តពូជកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង។ សុខភពបន្ត
ពូជ និងសិទធិទទួលបនេស សុខភពយុវវយ័កមពុជជបញ្ហ ចំេពះមុខែដល្រតូវយកចិត្តទុ ក់
្រគប់ក្រមិតរបស់រ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍សំខន់ៗជពិេសសកនុងចំេ មអនកេរៀបចំេគល
នេយបយ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងៃដគូអភិវឌ ន៍សំខន់ៗ្រតូវមនករេប្តជញ ចិត្តកនុងករបន្ត
ករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ និងធនធនបេចចកេទសេដើមបីធនបន្រគប់យុវវយ័ជពិេសសអនកមិន
ទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងចំេ ម្របជជនែដលមន និភ័យខពស់ អនកចំ ក្រសុកពី
តំបន់ជនបទេទទី្របជំុជន អនកែដលមន ថ នភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចទប យុវវយ័ពិករភព
និងអនកែដលរស់េនតំបន់ជនបទ និងតំបន់ ច់្រសយ៉ល ចទទួលបនេស មិត្តភពយុវជន
ផងែដរ។ ្រគប់ករេធ្វើអន្ត គមន៍សុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជស្រមប់យុវវយ័និងយុវជន 
្រតូវអនុេ ម មេគលករែណនំស្រមប់េស មិត្តភពយុវជន និង្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លកនុង
ដំេណើ រករទំងអស់ៃនធតុទំងេនះ។ 
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1 េសចក្តីេផ្តើម 
1.1 ទិដ្ឋភពទូេទៃនសុខភពបន្តពូជយុវវយ័  

យុវវយ័ជំនន់បចចុបបននមន វ  និង្របវត្តិែវងអន្ល យ។ ជិតពក់ក ្ត លៃន្របជជន
ពិភពេ កមន យុេ្រកម 25 ឆន ំ (Bearinger et al 2007) ។ ករឆប់មនៃផទេពះវយ័េកមងជះ
ឥទធិពលជអវជិជមនកនុង និភ័យៃនករឆ្លងជំងឺកមេ គ ប់បញចូ លហីុវ និងជំងឺេអដស៍ ករ
ពយបលសុខភព្របជជនៃនទសវត រទី៍ពីរៃនជីវតិមនអ្រ ខពស់ជង្រកុម យុេផ ងេទៀត ។ 
កនុងេពលជមួយគន េនះ  យុវវយ័មនក្តីសងឃឹមខពស់កនុងទំេនរងករកករ្របឆំងអ្រ ឆ្លងជំងឺ
កមេ គ (STIs) ជំងឺេអដស៏ និងមនៃផទេពះវយ័េកមង។ សុខភពបន្តពូជ និង្របព័នធលូត ស់
ងកយមិនទន់មនភព ុ ំរបស់យុវតីមិនទន់េពញវយ័ ចេធ្វើឱយពួកេគងយឆ្លងជំងឺកម

េ គ និងេមេ គេអដស៍ ករមនៃផទេពះ និងករស្រមលកូន យុវយ័េកមងែដល ងកយមិន
ទន់លូត ស់េពញេលញ ចបងករបញ្ហ ដល់សុខភពបន្តពូជែដលបញ្ហ េនះមនតិចចំេពះ
្រស្តីេពញវយ័ (Marsden & King 2006) ។  ក ្ត ទំេនៀមទំ ប់្របៃពណីជេ្រចើនបនរមួចំែណក
បងកឱយមនេ្រគះថន ក់ចំេពះយុវវយ័ ដូចជភពវសិមភពៃន យុរបស់ៃដគូរមួេភទ (េកមង្រសី

យុតិច និងៃដគូបុរស យុេ្រចើន) វសិមភពេយនឌ័រេនកនុងទំេនៀមទំ ប់្របៃពណីស្រមប់
បុរស និងឥរយិបថ្រស្តីអំពីបញ្ហ ផ្លូវេភទ និងករឆប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍របស់េកមង្រសី 
(Godha, Hotchkiss & Gage 2013)  ែដល ចបេងកើនលទធភពៃនករបងខំរមួេភទ (Baltag & 
Chandra-Mouli 2014) ។ កនុង្របេទសែដលមន្របក់ចំណូលទប និងមធយម (LMICs) ភគ
េ្រចើនផ្តល់ជសមព ធស្រមប់យុវវយ័មួយចំនួនក្ល យខ្លួនជអនករកសីុផ្លូវេភទែដលជជេ្រមើស
ស្រមប់ត្រមូវករេសប ង រ និងទីជំរកៃន្រកុម្រគួ ររបស់ពួកេគ (Nishigaya 2002) ។ យុ
វវយ័ទំងេនះមន និភ័យខពស់កនុងករឆ្លងជំងឺកមេ គ ករមនៃផទេពះ និងអំេពើហិង បុ៉ែន្ត
ែត ចេជៀស ងពីករែថទំសុខភពេ យ រករភ័យខ្ល ចៃនករេធ្វើវនិិចឆ័យ ឬករេរ ើសេអើង 
(Sandy ឆន ំ 2016) ។ 

េទះបីយុវវយ័មនករអភិវឌ ខុសគន ពីកុមរ និងមនុស េពញវយ័េនកនុងលកខខ័ណ្ឌ  ករ
កំណត់ ងកយ សមតថភពករយល់ដឹង និងជំនញសងគម ្របវត្តិ ្រស្ត េស សុខភព
ស្រមប់យុវវយ័ែដលមិនមនភពខុសគន ខ្ល ំងកនុង្របេទស LMICs ជេ្រចើនរមួទំង្របេទសកមពុជ។ 
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េកមង្របុស និងេកមង្រសីវយ័ជំទង់ែដលេនលីវ េស ្រតូវបនផ្តល់ជូនជែផនកមួយៃនករែថទំ
សុខភពកុមរែដលមិន ប់បញចូ លេស សុខភពបន្តពូជ(SRH) និង្រស្តីែដលធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ 
ពិពហ៍េស ចត់ជែផនកមួយៃនករែថទំសុខភពបន្តពូជស្រមប់្រស្តីេពញវយ័ និងេស កមម
សុខភពបន្តពូជ (SRH) ស្រមប់បុរសជទូេទមិនមនកនុងចំ ត់ថន ក់េស មួយទំង
អស់ (Bearinger et al 2007) េនះគឺជករអនុវត្តហួសសម័យមួយ ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ
កនុងប ្ត ្របេទស LMIC ជេ្រចើនដូចជ្របេទសចិន និងបង់ក្ល ែដស ែដលបង្ហ ញភស្តុ ង   
សូមបីែតមនកំណត់ថេតើករផ្តួចេផ្តើមសុខភពមុនយុវវយ័ដូចេម្តចែដល ចេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង
នូវេស សុខភពែដលជសិទធកនុងករទទួលបនេស សុខភព និងដូចគន នឹងករបេងកើនករ
េ្របើ្របស់េស សុខភពេ យ្រកុមយុវវយ័ (WHO 2012) ។ ជអកុសលមនភស្តុ ងតិចតួច
បំផុតែដល ចរកបនចប់ ំងពីករផ្តួចេផ្តើមមិនសម្រសប្រតូវបន យតែម្ល (Tyler បន et al, 2012) ។ 
 

1.2 សុខភពបន្តពូជ និងេគលនេយបយជតិសុខភពបន្តពូជ និងកមមវធីិ ទិភពស្រមប់
យុវវយ័ 
្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយចមបងែដលបនេឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ សុខភពបន្តពូជយុវ

វយ័េនកមពុជរបស់្រកសួងសុខភិបល (MoH) យុទធ ្រស្តជតិសុខភពបន្តពូជេន្របេទស
កមពុជេលើកទីពីរឆន ំ 2012-2016 (្រកសួងសុខភិបលឆន ំ 2012)។ យុទធ ្រស្តេនះ្រតូវបន    
អនុវត្តេ យ្រកសួងសុខភិបល(MoH) មរយៈកមមវធីិជតិស្រមប់សុខភពបន្តពូជ (NRHP) 
េដើមបីផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ មួយស្រមប់េឆ្លើយតបែដលមន្របសិទធិភព និងស្រមបស្រមួលេទនឹង
ត្រមូវករសុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជកនុងចំេ ម្របជជនកមពុជបុរស និង្រស្តី។ 

កមមវធីិជតិស្រមប់សុខភពបន្តពូជ (NRHP) ៃនមជឈមណ្ឌ លជតិគំពរម និងទរក
ៃន្រកសួងសុខភិបល (MoH)  បនបេងកើតយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់សុខភពបន្តពូជនិងសុខ
ភពផ្លូវេភទេលើកទីមួយ (NSRSH) (2006-2010) និងសុខភពយុវវយ័ និងយុវជន ប់បញចូ ល
ជសមសភគមួយៃនសមសភគៃនសុខភពបន្តពូជ។ កនុងេគលបំណងេដើមបី្របតិបត្តិករ
យុទធ ្រស្ដេនះ NRHP / NMCHC ែដលមនេគលករណ៍ជតិែណនំ េដើមបីែណនំយុវវយ័ 
និងេស កមមមិត្តភពយុវវយ័កនុងឆន ំ 2008 និងឯក របណ្តុ ះប ្ត លកនុងឆន ំ 2007 និងឯក រ
ពីរេទៀតកំពុង្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិ និងេធ្វើបចចុបបននភព (UNFPA 2016) ។ 
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ែផនករយុទធស ្រស្តសុខភិបលេលើកទី II (HSP II)  ឆន ំ 2008–2015 ែផនករយុទធ
្រស្តសុខភិបលេលើកទី III (HSP III) ឆន ំ 2016–2020 ទទួល គ ល់សុខភពបន្តពូជ សុខ

ភពម  ករផ្តល់កំេណើ ត និងសុខភពកុមរជ ទិភពចមបងកនុងវស័ិយសុខភិបល។ ករ
េប្តជញ ចិត្តខងនេយបយេដើមបីសុខភពម ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងផងែដរ េ យ្រកសួងសុខ  
ភិបលែដលបនផ្តួចេផ្តើមបេងកើតជែផនទីបង្ហ ញផ្លូវស្រមប់កត់បនថយមរណភពម  និង
មរណភពទរកែខដំបូងៃនជីវតិ (Neo-natal) ឆន ំ 2016-2020 ែដលបនកំណត់ពី ទិភពកនុង
ករេធ្វើអន្ត គមន៍ស្រមប់្របំឆន ំបនទ ប់ េដើមបីសេ្រមចេគលេ  និង ចំណុចេ  HSP III  កមពុជ ។  

មរយៈកមមវធីិ UNFPA ឆន ំ (2011-2015)  ្រកសួងអប់រយុំវជន និងកី  (អយក) ែដល
នឹងអនុវត្តកមមវធីិសិក ្រគប់្រជុងេ្រជយស្រមប់ករអប់រផំ្លូវេភទ (CSE) េន ម ចំេណះ
ទូេទពីថន ក់មេតយយសិក ដល់ថន ក់ទី 12 េន ជធនី/េខត្តចំនួន្របំពីរ ។ កមមវធីិសិក ករអប់រ ំ
ផ្លូវេភទ CSE េនះបនរមួបញចូ លបញ្ហ សុខភពបន្តពូជមូល ្ឋ ន (SRH)  ជែផនកមួយៃនបំណិន
ជីវតិរមួស្រមប់កមមវធីិអប់រភំពៃដគូេហើយ នឹងក្ល យជ្របធនបទសំខន់។ កនុងឆន ំ 2014 រដ្ឋម្រន្តី 
្រកសួងអប់រយុំវជន និងកី  បនយល់្រសបថវធីិសិក ករអប់រផំ្លូវេភទ CSE ចនឹង្រតូវ
បនបញចូ លេទកនុងកមមវធីិសិក សនូលែដលជែផនកមួយៃនែផនករយុទធ ្រស្តអប់រថំមី(ESP) ឆន ំ 
2014-2018។ ករអនុវត្តកមមវធីិសិក ថមីេនថន ក់ជតិនេពលបចចុបបននេនះ ្រតូវបនេ្រគងនឹង
ចប់េផ្តើមអនុវត្តន៍េនឆន ំ 2018-2019 (UNFPA  2016) ។ 

េគលករណ៍ែណនំជតិស្រមប់ករ្រគប់្រគងអំេពើហិង េលើ្រស្តី និងកុមរ (NGMVAW/C) 
កនុងវស័ិយសុខភិបល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ្រកសួងសុខភិបល។ បន ក់ឱយអនុវត្តន៍
េ យ្រកសួងសុខភិបលេនកនុងែខកញញ ឆន ំ2015និងេសៀវេភពយបលស្រមប់អនកផ្តល់េស  
មូល ្ឋ នៃនេសៀវេភរបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក (WHO) កំពុងេរៀបចំអភិវឌ ន៍។ ្រកុម
ករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ-អំេពើហិង េយនឌ័រ (TWGG-GBV) េធ្វើឱយទន់សម័យ NAPVAW 
ទី II (ែដលត្រមូវរមួបញចូ លែផនករយុទធ ្រស្តថមីអំពីអំេពើហិង េលើ្រស្តី) 
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1.3  យុវវយ័ និងសុខភពបន្តពូជ 
េនទូទំងពិភពេ ក្របជជនវយ័េកមងកនុង យុ 15-24 ឆន ំមនអ្រ ឆ្លងជំងឺកមេ គ 

(STIs) ខពស់បំផុតជង្រកុម យុ ៗទំងអស់គឺ 42% ឆ្លងេមេ គហីុវថមីេនឆន ំ 2010 (UNAIDS 
េនឆន ំ 2011) ។ មករប៉ន់ ម នមនេកមង្រសី្របមណជ 16 ននក់ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ
ពី 15-19ឆន ំ  បនផ្តល់កំេណើ តកូនជេរៀង ល់ឆន ំេហើយពួកេគមនជិតមួយភគបួនៃនជំងឺែដល
ទក់ទងេទនឹងករមនៃផទេពះ និងបេងកើតកូន គឺរមួមនទំងផលវបិកៃនកររលូំតកូនគម ន
សុវតថិភព (Wong 2012)។ ភពសមុគ ម ញៃនសុខភពម សថិតកនុងចំេ មមូលេហតុករ

្ល ប់ៃន្រស្តី 15-19 ឆន ំេន្របេទសមនចំណូលទប និងមធយម LMIC (Patton et al 2012) ។  
្របមណជ 30% ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24ឆន ំ មនបទពិេ ធន៍ធ្ល ប់ទទួលរងអំេពើហិង
េលើ ងកយនិង/ឬផ្លូវេភទ និងមនសមម្រតខពស់គួរកត់សមគ ល់បន យករណ៍ថ កររមួ
េភទជេលើកដំបូងរបស់ពួកេគ្រតូវបនបងខិតបងខំ (WHO 2013) ។ ក ្ត កំណត់គន្លឹះៃនសុខភព
ផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជរបស់យុវវយ័រមួមន៖ ក ្ត ទំេនៀមទំ ប់្របែពណី េយនឌ័រ វបបធម៌ និង

ថ នភពសងគម េសដ្ឋកិចច ករអប់រ ំនិងទី ំងភូមិ ្រស្ត ។ 
្របេទសភគេ្រចើនតំបន់ សីុនិងប៉សីុហ្វិក យុវវយ័កំពុងរស់េនកនុងបិយកសែថរក

្របៃពណី្រគួ រ និងសហគមន៍  ែដលតួនទីេយនឌ័រ ម្របៃពណីនិងទំេនៀមទំ ប់សងគម
មនជពិេសសេនជំុវញិកររមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ បុរស ចមនៃដគូេ្រចើនមុន
េពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ែដលផទុយពី្រស្តី។ ជករពិតស្រមប់បរកិរណ៍កមពុជ (Fordham 2003) ជ
ពិេសសកនុងអំឡុងចូលវយ័ជំទង់េនេពលែដលេកមង្រសី្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងេលើកកមពស់គុណ
ធម៌ និងកិត្តិយស្រគួ រេ យករែថរក េករ ្តិ៍េឈម ះ និងរក ្រពហមចរ ី និងេករ ្តិ៍េភទរហូតដល់
ៃថង ពហ៍ពិពហ៍។ កនុងបរកិរណ៍ទំេនៀមទំ ប់្របៃពណី្រតូវបនគិតគូរស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង
មិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ បនចូលរមួកនុងសកមមភពរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 
ពួកេគទទួលករស្អប់េខពើមពីសងគមែដលឧបសគគទប់ ក ត់កនុងករទទួលបនព័ត៌មន និងទទួល
បនេស  (Kaljee et al, 2007)។ កនុងបរកិរណ៍ទំេនៀមទំ ប់្របៃពណីេយនឌ័រទទួលរងឥទធិពល 
អវជិជមនផងែដរស្រមប់យុវជនវយ័េកមងែដលពួកេគគិតថកររមួេភទ ឬករយល់េឃើញ ម

ថ នភពៃនកររមួេភទ ្រស័យេលើករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទ ែដលបនបង្ហ ញពីឥរយិបទរមួេភទ
េ យ្របថុយ្របថនដូចជករចប់េផ្តើមដំបូងកនុងឥរយិបទផ្លូវេភទេកើនេឡើងជមួយៃដគូេ្រចើន 
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(Wu nd)  និងកររមួេភទជមួយនឹង្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទែដលបរកិរណ៍ៃនករេ្របើេ្រ មអនម័យ
មិន្រតឹម្រតូវែដល ចបេងកើន និភ័យខពស់កនុងករឆ្លងជំងឺកមេ គ និងហីុវ (Haque and 
Soonthorndhada 2009;  Siyan et al 2014) ។  េទះជយ៉ង ក៏េ យទំេនៀមទំ ប់
្របៃពណីតួនទីេយនឌ័្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរបេណ្តើ រកនុងសងគម សីុភគេ្រចើន េទះបីជមនអ្រ
េផ ងគន  (Zabin et al, 2009) េ យ រករេកើនេឡើងនគរបូនីយកមម សកលភវបូនីយកមម និង
កំេណើ ន្របព័នធផ ព្វផ យករេ្របើ្របស់អីុនេធើែណត និងភពសមបូរែបបៃនគំនិត ឥរយិបថ 
និងបទ ្ឋ នផ្តល់ជលទធផលកនុងករផ្ល ស់ប្តូរកនុងឥរយិបថសកមមភពរមួេភទ (UNFPA ឆន ំ 2015) ។ 

យុវវយ័ែដលែដលទទួលបនែបងែចកផល បេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចតិចមន និ
ភ័យខពស់កនុងបញ្ហ សុខភពបន្តពូជ (SRH) ។ យុវវយ័ែដលមន ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងសងគម
កិចចទបនិងគម នផទះសែមបង (Towe et al 2009) រស់កនុងជំរុភំសន៍ខ្លួន (Belton 2005) រស់កនុង
តំបន់មិនេរៀបរយកនុងទី្របជំុជន (Powwattana 2009) និងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស (Wu nd) យ
ករណ៍កនុងអ្រ ខពស់េលើឥរយិបទផ្លូវេភទមុនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងមន និភ័យកនុង
ឥរយិបទរមួេភទខពស់ ។  

យុវវយ័េនជនបទបនេធ្វើចំ ក្រសុកេទកន់ទី្របជំុជន ទទួលរងលទធផលសុខភព
បន្តពូជមិនមនភព្របេសើរ SRH (Sudhinaraset, Astone and Blum 2011)  ជពិេសសបុរស 
វយ័េកមងមិនបន យករណ៍ពីករេ្របើេ្រ មអនម័យកនុងេពលរមួេភទេលើកដំបូង និងករេ្របើ
្របស់ករពនយរកំេណើ តជមួយៃដគូដំបូងរបស់ពួកេគេធៀបជមួយជនមិនចំ ក្រសុក និង
លំហូរជនចំ ក្រសុកពីទី្របជំុជន េទទី្របជំុជនមួយេផ ងេទៀត។  ្រស្តីវយ័េកមងចំ ក្រសុក 
មិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ (វយ័េកមង) មនភពងយរងេ្រគះេ្រចើនេធៀបជមួយ្រស្តីែដល
បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ខណៈែដលកររមួេភទសកមម និងបនទទួលពត័មន និងេស សុខ
ភពតិចតួច។ ្រស្តីវយ័េកមងែដលេធ្វើចំ ក្រសុកមនកររលូំតកូនេនកនុងដំ ក់កលចុងេ្រកយ 
ៃនករមនៃផទេពះ និងករែថទំសុខភពមិនល្អេ្រកយកររលូំតកូន (MOU et al, 2013) ។     
យុវវយ័ជជនពិករមនត្រមូវករេស សុខភពបន្តពូជ SRH សំខន់ផងែដរ និងជួនកល ច
្របឈមបញ្ហ សងគម េសដ្ឋកិចច និងកយសមបទរេដើមបីទទួលបនទទួលពត័មន និងេស សុខ
ភព និង/ឬអំេពើហិង ៃនសិទធិសុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជផងែដរ (Gartrell 2016) ។ 
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ទិននន័យមនក្រមិតកំណត់ែដល ចផ្តល់ជ្របភពស្រមប់សុខភពបន្តពូជ SRH ៃនយុវវយ័ជ
ជនពិករកនុងតំបន់  ។ 

មនភស្តុ ងជេ្រចើន ប់បញចូ លកមពុជផងែដរ បង្ហ ញថករបេងកើនក្រមិតសិក អប់រ ំ
មនទំនក់ទំនងជមួយករពនយរ យុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េលើកទីមួយ និងកររមួេភទទីមួយ
ស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង។ យុវវយ័ វយ័េកមង្រស្តី និងបុរសែដលបនចូលេរៀនបនពនយរកររមួេភទ
េលើកដំបូងរបស់ពួកេគ េហើយមនករយល់េឃើញបន្របេសើរពី និភ័យទក់ទងជំងឺកម
េ គ និងហីុវ និងបនអនុវត្តន៍កររមួេភទេ យសុវតថិភព និងកត់បនថយឥរយិបទ្របឈម
េ្រគះថន ក់ដូចជមនៃដគូេ្រចើន និងករមិនេ្របើេ្រ មអនម័យកនុងកររមួេភទ (Rahman, et al 
2012; Siyan 2014)។ ជងេនះេទេទៀតយុវវយ័្របេភទេនះមិនចូលចិត្តេ្របើវធីិ ្រស្តពនយរ
កំេណើ តែបបទំេនើបេ យេ្រជើេរ ើសេ្របើវធីិ ្រស្តែដល្របសិទធភពតិចជំនួសដូចជករដកលឹងគ 
េចញ ឬមិនេ្របើវធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែតម្តងែដលជបងក និភ័យខពស់ៃនករមនៃផទេពះ 
និងករបញច ប់កំេណើ តេ យកររលូំតកូនេ យគម នសុវតថិភព ជពិេសសកនុង្របេទសែដល 
អនុវត្តន៍ចបប់រលូំតកូនតឹងរុងឹ និងជំងឺកមេ គ និងហីុវ  (UNFPA 2015) ។  

1.4 ឥរយិបទកនុងកររមួេភទ 
និនន ករ្របជ ្រស្តបង្ហ ញពីគំ តរ ងករកំណត់ យុរមួេភទ និង យុេរៀប ពហ៍ 

ពិពហ៍ែដលជលទធផលៃនករចប់េផ្តើមសកមមភពផ្លូវេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េនកនុង 
ចំេ មយុវវយ័ (UNESCAP 2009) ។ ទិននន័យថន ក់ជតិែដលេរៀប ប់អំពីសកមមភពរមួេភទ
របស់យុវវយ័ ជពិេសសយុវវយ័ែដលមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងេកមងជំទង់ យុ (10-14 
ឆន ំ) មនេ យក្រមកនុងប ្ត ្របេទសជេ្រចើនេលើពិភពេ ក (UNFPA UNESCO & WHO 
2015) ។ ភស្តុ ងបង្ហ ញថពីភពលេម្អ ងកនុងករទទួលយក និងភពលេម្អ ងេ្របើ្របស់ែដល

ចមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំងេទេលើរបយករណ៍ៃនករចប់េផ្តើមសកមមភពរមួេភទជេលើក
ដំបូង និងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍របស់យុវវយ័ (Mensch et al., 2014) ។  ភព្រតឹម្រតូវៃនករប៉ន់

ម នែផ្អកេលើអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភព DHS ស្រមប់សូចនករទំងេនះជទូេទ យ
ករណ៍មិនសម្រសបស្រមប់ភព ចេជឿជក់ៃនទិននន័យអំពី្រពឹត្ដិករណ៍ែដលេកើតមនេឡើង
េនកនុងចំេ មយុវវយ័ (Neal & Hosegood 2015) ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យភស្តុ ងកនុង
្របេទសកនុងតំបន់ សីុ និងប៉សីុហ្វិកេលើកេឡើងថយុវវយ័ជេ្រចើនបនចប់េផ្តើមរមួេភទអំឡុង
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េពលវយ័ជំទង់ (Kennedy et al 2011) និងកនុង្របេទសែដលមនអ្រ ខពស់ករឆប់េរៀប
ពហ៍ពិពហ៍វយ័េកមងកនុងចំេ មកុមរ ី មនសមម្រតខពស់ៃន្រស្តីវយ័េកមងែដលធ្ល ប់បនរមួ

េភទ េបើេធៀបនឹងអ្រ បុរសវយ័េកមង (UNFPA, UNESCO & WHO 2015) ។ ផទុយមកវញិករឆប់
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍វយ័េកមងៃនេកមង្រសីមនេ្រប ៉ឡង់ទប េកមង្របុស ក់មនអ្រ ខពស់ែដល
ធ្ល ប់បនរមួេភទជងេកមង្រសី បនឆ្លុះបញច ំងពីឥរយិបថ ដ៏មន្របសិទធិភពេឆព ះេទកររមួ
េភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍កនុងចំេ មេកមង្របុស។ ចេន្ល ះេពលរ ង យុរមួេភទេលើក
ដំបូងនិង យុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍មនគម្ល តខពស់េនកនុង្របេទសជេ្រចើន មនចំណូលទប 
និងមធយម ្របជជនជេ្រចើនមនសកមមភពរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជងកនុងេពល 
អតីតកលកន្លងមករយៈេពលយូរេហើយ (Bearinger et al, 2007) ។ 

របយករណ៍វភិគអេងកតសុខភពពី្របេទសចំនួន 33 ែដលមនចំណូលទប និង 
មធយមកនុងតំបន់ សីុ និងប៉សីុហ្វិក (Kennedy et al 2011) បនរកេឃើញថ យុមធយមេពលរមួ 
េភទេលើកដំបូងកនុងចំេ ម្រស្តី យុ 25-49 ឆន ំ មនគម្ល តពី 17.3 ដល់ 21.9 ឆន ំ ែដល យុ 
េនះគឺ្រសេដៀងនឹង យុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ដំបូងែដរ។ សមម្រតៃន្រស្តីែដលចប់េផ្តើមន
សកមមភព រមួេភទមុន យុ 15 ឆន ំ មនករែ្រប្របួលគួរឲយកត់សមគ ល់ពី 0.5%េន Tuvalu េទ 
12.3%េន Nauru ។ កររកេឃើញ្រសេដៀងគន េនះែដរេនកនុងអេងកតសុខភព DHS និង MICS 
ករវភិគទិននន័យ (2006-2013) ស្រមប់្របេទសកនុងតំបន់ សីុ និងប៉សីុហ្វិក (UNFPA, 

UNESCO & WHO 2015) ែដលមនកររមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍មនអ្រ ខពស់កនុង
តំបន់ប៉សីុហ្វិក ជងតំបន់ សីុ េ្រចើនជងពក់ក ្ត លៃនអនក យុ 15-24 ឆន ំែដលបន យករណ៍ 
ថបនរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍កនុង្របេទសតំបន់ប៉សីុហ្វិក មនេន្របេទស Marshall 
Islands  Solomon Islands និង្របេទស Nauru ។ សមម្រតខពស់ៃនយុវវយ័េនទី្របជំុជនបន
យករណ៍ថបនរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជងយុវវយ័េនជនបទែដលបនេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍េនវយ័េកមង ។ ជឧទហរណ៍ េនកមពុជ 18% ៃនបុរសវយ័េកមងេនទី្របជំុជន

បនរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េបើេធៀបនឹងជនបទមន 6% (National Institute of 
Statistics (NIS), Directorate General for Health, and ICF Macro, 2011).។  េនកមពុជ (Yi et 
al. 2014) និង្របេទសេផ ងេទៀតកនុងតំបន់ សីុ countries (Guo et al, 2012; Lee et al 2008; 
UNFPA 2013; Yi et al 2011) បុរសវយ័េកមងែដលចប់េផ្តើមរមួេភទេលើកដំបូងេន យុេកមង និង
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បនរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍មនអ្រ ខពស់ជង្រស្តីវយ័េកមង យុដូចគន ។ យ៉ង
ក្តីេកមង្រសីមនភពងយរងេ្រគះថន ក់េ្រចើនែដលមនករខ្វះខត និងករផ្ល ស់ប្តូរលកខ័ណ្ឌ

េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច និងមនេ្រចើនែដលបនបងខិតបងខំឲយរមួេភទេលើកដំបូង និងេកង្របវញ័ញ
ផ្លូវេភទជងេកមង្របុស(Hegde, Hoban & Nevill 2010; Mauney 2014 ។ េទះបីជនិនន ករទំង
េនះកំពុងេកើតមនេឡើងភគេ្រចើនេលើយុវវយ័កនុងតំបន់ សីុ ករចប់េផ្តើមសកមមភពរមួេភទ
េលើកដំបូង ្រសប មកររមូេភទដំបូងែដរ។ េទះយ៉ង ក្តីនិនន ករេនះបនផ្ល ស់ប្តូរេ យ 

រករេកើនេឡើង យុេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍(UNFPA 2013)  និងករផ្ល ស់បទ ្ឋ នសងគម 
និវបបធម៌ (Tangmunkongvorakul et al 2011; Yu 2010; Zabin et al 2009) និងេសដ្ឋកិចច (Zabin 
et al 2009) ែដលបនប ្ត លឲយយុវវយ័ចប់េផ្តើមមនសកមមភពរមួេភទេន យុេកមង។  

ករសិក េផ ងេទៀតបនេផ្ត តេទេលើ្រកុមយុវវយ័េផ ងៗគន  កនុង្របេទសកនុងតំបន់ សីុ 
និងប៉សីុហ្វិកដូចជយុវវយ័េនេរៀន ជនអេន្ត រ្របេវសន៍កនុង្រសុក(Mou 2013; Wu nd)ជនអេន្ត រ
្របេវសន៍អន្តរជតិ(Hegde, Hoban & Nevill 2010,)  អនកេធ្វើករ មេ ងច្រក(Yi et al 2015)  និង
្រគប់ករសិក ្រ វ្រជវបង្ហ ញថ និនន ករបទពិេ ធន៍កររមួេភទេលើកដំបូងេនវយ័េកមង និង 
សកមមភពរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ។  

1.5 ពហ៍ពិពហ៍កុមរភព 
ពហ៍ពិពហ៍កុមរភព្រតូវបនកំណត់េ យករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន យុេ្រកម 

18 ឆន ំ  (UNFPA  UNESCO & WHO 2015) ។ បចចុបបននេនទូទំងពិភពេ កមន្រស្តីវយ័េកមង
ជង 14 ននក់បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន យុេ្រកម 15 ឆន ំ។  ជទូេទ 46%  ៃន្រស្តីវយ័
េកមង យុ  20-24 េន សីុខងតបូងបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន យុេ្រកម 18 ឆន ំ។ ពហ៍ 
ពិពហ៍កុមរភពេនែតជបញ្ហ កង្វល់កនុងតំបន់ សីុខងតបូង មនេ្រចើនជងពក់ក ្ត លៃន
កុមរបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ (UNFPA 2016) ។ កនុងចំេ ម ពហ៍ពិពហ៍កុមរភពមន
កុមរ ី 1 : 3 នក់េន្របេទសឥ ្ឌ បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ (Raj et al 2009) ។ េនកមពុជ 
15.6% ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយ យុ 15-19 ឆន ំេនកនុងអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ំ  
2014 (CDHS 2014)។ ករសិក របស់ សីុខងតបូងរកេឃើញថ ពហ៍ពិពហ៍កុមរភព
ជប់ទក់ទងជមួយករមនកូនរហ័ស េ្របើ្របស់វធីិពនយកំេណើ តែបបទំេនើប បញឈប់កំេណើ ត
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អចិៃ្រន្តយ៍ចំេពះ្រស្តី ករមិនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តមុនេពលមនកូនេលើកដំបូង 
ករបញច ប់ករមនៃផទេពះ ករមនៃផទេពះែដលមិនបន្រពងទុក និងករេ្របើ្របស់មិន្រគប់
្រគន់នូវេស ែថទំសុខភពម ។ អ្វីែដលសំខន់ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍របស់យុវវយ័េនវយ័ 
កុមរ បង្ហ ញថមនទំេនរខពស់េឆព ះេទលទធផលជអវជិជមនេបើេធៀបនឹង្រស្តីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍  
វយ័ជំទង់ (Godha, Hotchkiss and Gage 2013; Raj et al 2009) ។  

1.6  ករមនៃផទេពះ និងករផ្តល់កំេណើ តកនុងចំេ មយុវវយ័  
អ្រ លទធភពមនកូនរបស់យុវវយ័្រគប់្របេទសកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិច បនធ្ល ក់ចុះ

កនុងរយៈេពលៃមភឆន ំចុងេ្រកយេលើកែលងែត្របេទសហ្វីលីពីន។ ករធ្ល ក់ចុះអ្រ ខពស់បំផុត្រតូវ
បនេឃើញមនេន្របេទស សីុខងតបូងែដលករធ្ល ក់ចុះេសទើរែត 40% េ យ រធ្ល ក់ចុះនូវ
ចំនួនករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍កុមរភពេនកនុង្របេទសទំងេនះ (UNDP 2013) ។  អ្រ លទធភព 
មនកូនែដលបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ យុវយ័េកមងមនេ្រប ៉ឡង់ខពស់កនុងតំបន់ជនបទ េបើេធៀប 
នឹងតំបន់ទី្របជំុជន។ អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ (NIS 2014) បនរកេឃើញថអ្រ  
លទធភពមនកូន យុជក់ ក់ (ASFR) ស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-19  ឆន ំ មន 57 នក់ កនុង
ចំេ ម 100នក់ កនងឆន ំ 2014 និងស្រមប់ យុ 20-24 ឆន ំ មន 162 នក់កនុងចំេ ម 1000 
នក់ ។ េយង មករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ (NIS 2014) ្របមណជ 1 កនុង
ចំេ ម  8 ( 12ភគរយ) ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-19ឆន ំ បនក្ល យជម្ត យ ឬបចចុបបននមនៃផទ
េពះកូនដំបូងេនេពលអេងកត ។ ភគរយ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-19 ឆន ំ ែដលចប់េផ្តើមបេងកើតកូន
បនេកើនេឡើងតិចតួចលទធភពមនកូនកនុងវយ័ជំទង់េពលថមីៗេនះេនកមពុជ ។  

្របែហល 16 ននក់ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15 ដល់ 19 ឆន ំ មនកូន មឆន ំនីមួយៗ 
្របែហល 11% ៃន្រគប់កំេណើ តទំងអស់េលើពិភពេ ក (Loaiza & Liang 2013)។  23% មនផទុក 
ជំងឺទូេទ ( ពិករភព- យុជីវតិបនែកត្រមូវ ) េ យ រករមនៃផទេពះនិងករស្រមល ។ 
េកសិប្របំភគរយៃនកំេណើ តទំងេនះមនេនកនង LMICs ។ និនន ករបចចុបបននកនុងតំបន់ សីុ
បនបង្ហ ញថមន 25% ៃនកំេណើ តដំបូងែដលមន យុមុន 20 ឆន ំ ែដលបនចត់ទុកមន
សកមមភពរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍វយ័កុមរភពស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង ជងករេ្រគងទុក 
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(UNFPA UNESCO & WHO  2015)។ ជទូេទកំេណើ តពីម្ត យជយុវវយ័មិនទន់េរៀប ពហ៍ 
ពិពហ៍ គឺមនខពស់ែដលមិនចង់មន និងមនខពស់ែដលបនេធ្វើកររលូំត និង្រតូវបនផ រភជ ប់
ជមួយជមងឺខ្វះឈម ជមងឺ្រគុនចញ់ ហីុវ កមេ គ ធ្ល ក់ឈមេ្រកយេពលស្រមល េ គ្រស្តី 
និងជមងឺបក់ទឹកចិត្ត ។ ករសិក ្រ វ្រជវេ យ WHO (Ganchimeg et al 2013) េធ្វើេឡើងកនុង 29 
្របេទស (n=124,446) រកេឃើញថករមនៃផទេពះ និងស្រមលកូនកនុងចំេ មយុវវយ័ រកបន
េឃើញថេ្រប បេធៀបម្ត យជយុវវយ័ យុ 20-24 ឆន ំ និង យុ 10–19ឆន ំ មនក្រមិតេ្រគះថន ក់
ខពស់ សមព ធឈមខពស់ ជំងឺ្រក េភ្លើង ឆ្លង្របព័នធេមេ គ ទមងន់មិន្រគប់  ស្រមលកូនមិន្រគប់
ែខ និងលកខខ័ណ្ឌ ទរកធងន់ធងរ ។  

ករមនៃផទេពះរបស់យុវវយ័ភគេ្រចើនេកើតេឡើងេ យ រកររេំ ភសិទិធមនុស ដូច
ជករបងខិតបងខំរមួេភទ ពហ៍ពិពហ៍កុមរភព និងកររេំ ភបំពន (Chandra-Mouli, 

Camacho & Michaud 2013) ។  ករបងខិតបងខំរមួេភទបន យករណ៍ថ 10% ៃន្រស្តីែដលបន
រមួេភទជេលើកដំបូងមុន យុ 15 ឆន ំ និងបនរមួចំែណកដល់ករមនៃផទេពះរបស់យុវវយ័ 
ែដលមិនបន្រពងទុក ( WHO 2016 ) ។ ករសិក ្រ វ្រជវមួយេធ្វើេឡើងេនកនុង្របេទសៃថ
ជមួយនឹងយុវវយ័ យុ 16 ឆន ំែដលបនផ្តល់កំេណើ តទរកបនម្តង ឬេ្រចើនដងបនរកេឃើញ
ថមនភគរយខពស់យុវវយ័ែដលេញ នថន ំ និងមនជំងឺកមេ គរមួទំងេមេ គហីុវែដលពួកេគ
មិនបនទទួលេស ែថទំសុខភពមុនស្រមល និងមិនបនេ្របើថន ំពនយកំេណើ តមុនេពលមន
ៃផទេពះ។ េទះបីជករមនៃផទេពះជេលើកដំបូងភគេ្រចើនៃនយុវវយ័ មនយុវវយ័មួយចំនួន
រលូំតកូនេធ្វើេឡើងេ យខ្លួនឯងឬេផ ងេទៀត (Chantrapanichkul & Chawanpaiboon 2013) ។  

ករផ្តល់កំេណើ តកនុងចំេ មយុវវយ័មនអ្រ េ្រប ៉ឡង់ខពស់េនជនបទ (Chandra-Mouli 

Camacho & Michaud 2013; Vogal et al 2015)  ដូចជេនកនុង្របេទស វ 24% ៃន្រស្តីវយ័េកមង
េនជនបទបនផ្តល់កំេណើ តេលើកដំបូងជមធយមេន យុ 18 ឆន ំ  េបើេធៀបេទនឹងទី្របជំុជនគឺ
មនែត 6% ។ ្រស្តីវយ័េកមងែដលទទួលបនក្រមិតអប់រទំប និងេនកនុង្រគួ រមនបញចភគ
្រទពយសមបត្តិ្រកី្រកគឺមនអ្រ ខពស់បនផ្តល់កំេណើ តមុន យុ 18 ឆន ំ  ។ ផលវបិកសងគមៃនករ
មនៃផទេពះរបស់យុវវយ័រមួមនដូចជ៖ ករេបះបង់ករសិក   ទទួលបនករអប់រទំប (Yi et 

al 2015)  និងករធ្ល ក់ចុះករគំពរសងគមជពិេសសចំេពះយុវវយ័វយ័េកមង (WHO 2006a) ភព
អត់ករងេធ្វើ និង ថ នភពេសដ្ឋកិចច្រកី្រក ជេហតុផលេធ្វើឲយកត់បនថយឱកសរកចំណូលកនុង
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ជីវតិ(WHO 2016b) ។ ជេរឿយៗយុវវយ័មនៃផទេពះទទួលបន ររបូតថមភមិន្រគប់្រគន់បន 
គំ មកំែហងដល់សុខភពទរក និងម  (Bealinger et al 2007) និងភគេ្រចើនៃន្រស្តីែដលមន

យុេ្រចើនបនផ្តល់កំេណើ តមិនបន្រគប់ែខ និងទរកមនទមងន់្រ ល (less than 2,500 gms)  
ឬទរកមនទមងន់្រ លខ្ល ំង (less than 2,500 gms)  (World Health Organization, 2006)។ សុខភពមិនល្អ
របស់គភ៌ជទូេទេកើតេឡើងេលើ្រស្តីមនៃផទេពះវយ័េកមង យុ 18 ឆន ំ ឬេកមងជង និង្រស្តីវយ័
ជំទង់មនជំងឺទឹកេនមែផ្អមធងន់ធងរ (Norris et al 2012) ។ 

ករែថទំសុខភពេពលមនៃផទេពះរបស់យុវវយ័ ចមិនបនល្អ េ យ រករអប់រ ំ
ែផនកសុខភពមិនទន់្របេសើរ ករទទួលបនករែថទំសុខភពេពលមនៃផទេពះមិន្រគប់្រគន់
ពីអនកមនវជិជ ជីវៈ ឬេស ែថទំសុខភពេផ ងេទៀត ឬក៏ពួកេគមិនមនសមតថភពកនុងករ 
ចំ យហរញិញវតថុេលើករមនៃផទេពះ និងករស្រមល ( រមួមនករចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ 
តៃម្លពយបល និងចំ យេផ ងៗេទៀតែដលទក់ទងនឹងជំនញវជិជ ជីវៈ)។ ចំណុច្រសបគន
ទំងេនះៃនក ្ត និភ័យខងកនុង និងខងេ្រក ចេកើនេឡើងនូវ និភ័យ មរណៈភពរបស់
យុវវយ័ែដលប ្ត លមកពីជមងឺធងន់ធងរអំឡុងេពលមនៃផទេពះ េពលស្រមល និងេ្រកយេពល
ស្រមល។  េទះជយ៉ង ក៏េ យកររកេឃើញពីសិក ្រ វ្រជវេផ ងេទៀតជេរឿយៗជួប
ករប៉ះទងគិច និងករលំបកេដើមបីបេងកើតថេតើ និភ័យអ្វីបនេកើនេឡើងគឺេ យ រក ្ត ជីវ ្រស្ត 
េសដ្ឋកិចចសងគម វសិមភពៃនករផ្តល់ និងទទួលបនេស ែថទំសុខភម  ក ្ត ែ្រប្របួល
សុខភពយុវវយ័កនុងតំបន់ ឬ មកលៈេទសៈ ឬរមួបញចូ លគន ៃនក ្ត ទំងេនះ  (Vogal et al 2015) ។ ករ
សិក ្រ វ្រជវកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិករមូមនេនកមពុជ បង្ហ ញថករេធ្វើចំ ក្រសុកពី
ជនបទមកទី្របជំុជនយុវវយ័ែដលរស់េន និងេធ្វើករេ្រក្រគួ រ និងបរយិកសងយរងេ្រគះ
ថន ក់ ជមួយប ្ត ញសងគមមនែដនកំណត់ (Wong & Lam 2013) និងបទពិេ ធន៍ឧបសគគ
ហិរញញវតថុជញឹកញប់មនែដនកំណត់ៃនករយល់ដឹងអំពីេស សមភព ែដលជលទធផលសុខ
ភពម មិនល្អ (Oon 2015; Read 2014; PSL 2015)។ េទះយ៉ង ក៏េ យករសិក េន
្របេទសចិនបនរកេឃើញថ្រស្តីវយ័េកមងបនេធ្វើចំ ក្រសុកពីជនបទមកទី្របជំុជន ជមួយ
ក្រមិតសិក អប់រខំពស់ែដលបនរស់េនជមួយៃដគូរបស់ពួកេគ និងមនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ
េ្រចើន និងមនអ្រ ខពស់កនុងករែថទំៃផទេពះមុនេពលស្រមល (Zhao et al 2009) ។ 

1.7  កររលូំតកូន 
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ពក់ក ្ត លៃនករមនៃផទេពះកនុងទូទំងពិភពេ កែដលមិនបន្រពងទុកទំងអស់
្រតូវបនបញច ប់េទវញិេ យកររលូំត ។ ្រស្តីវយ័េកមង យុេ្រកម 25ឆន ំ  មន 34%ៃនកររលូំត
កូនទំងអស់ គឺេធ្វើកររលូំតកូនេ យគម នសុវតថិភព ( 11% កនុងចំេ ម យុ 15-19  ឆន ំ និង 
23% កនុងចំេ ម យុ 20-24 ឆន ំ) (Shah & Ahman 2012) ។ ជេរៀង ល់ឆន ំ ្របែហល 2.5 ន
នក់ៃនយុវវយ័បនេធ្វើកររលូំតកូនេ យគម នសុវតថិភព េហើយបទពិេ ធន៍យុវវយ័ មនផល
វបិកេ្រចើនជង្រស្តី យុេ្រចើន (WHO 2016)។ កររលូំតេ យគម នសុវតថិភព្រតូវបនកំណត់
េ យអងគករសុខភពពិភពេ ក(WHO 2016) គឺជនីតិវធីិមួយស្រមប់បញច ប់ករមនៃផទេពះ 
ែដលមិនបន្រពងទុកេ យេធ្វើេឡើងេ យបុគគល មួយខ្វះជំនញវជិជ ជីវៈចំបច់ ឬកនុង
បរយិកសែដលមិនអនុេ មេទ មបទ ្ឋ នសុខភិបល ឬទំងពីរ  កររលូំតកូនេ យ
គម នសុវតថិភព ចមនលទធផលេទៃថងេ្រកយ និងផលវបិកមួយចំនួន រមួមន េមេ គចូល
កនុងឈម ធ្ល យសបូនឬេពះេវៀន ធ្ល ក់ឈម ករឆ្លងេមេ គ និង ចគម នកូន (Bayer, Cheetham & 

Robbins 2011)។ ្រស្តីេ្រចើន ជពិេសសយុវវយ័ និង្រស្តី្រកី្រកមិន ចទទួលបនេស រលូំត
េ យសុវតថិភព និងជេរឿយៗ្រស្តីទំងេនះមិន ចបនទទួលបនេស ពីទី ំងសុខភិបល 
និងមិនមនករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីសុខភិបលែផនករលូំតេទ (Singh et al 2009)។ ទិននន័យ
ព័ត៌មនស្តីពីករេធ្វើរលូំតកូនេនកនុងតំបន់ជពិេសសេនតំបន់ប៉សីុហ្វិកគឺមន្រពំែដនកំណត់។  
ទិននន័យអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកនុងតំបន់មនចេន្ល ះរ ង ០% និង 4% ៃន្រស្តីវយ័េកមង

យុ20-24 ឆន ំ ែដលបនេធ្វើកររលូំតកូន េទះយ៉ង ក៏េ យកររកេឃើញទំងេនះ្រតូវបន
ចត់ទុកថ មនេ្រកមករប៉ន់ ម នេ យ រមនករេអៀនខម ស់ែដលទក់ទងនឹងករ យករណ៍ 
ជពិេសសេនកនុង្របេទសបន ក់នូវករេធ្វើរលូំតកូនជលកខណៈ្រសបចបប់យ៉ងខពស់ (UNFPA 

UNESCO & WHO 2015) ។  

េនកមពុជករេធ្វើរលូំតកូន្រតូវបនកំណត់េ យចបប់ ំងពីឆន ំ 1997 ករេធ្វើរលូំតកូនបន 
េកើនេឡើង ម យុែដរ (National Institute of Statistic , Directorate General for Health and ICF 

International, 2015) ។ ្រស្តីែដលបនេធ្វើកររលូំតកូនយ៉ងេ ច ស់បនម្តង គឺបនេកើន
េឡើងតិចតួច  ពីតិចជង 1 ភគរយ ស្រមប់្រកុម យុ 15-19 ឆន ំ េទខពស់  21 ភគរយ ស្រមប់
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្រកុម យុ 35-39  ឆន ំ មុនេពលធ្ល ក់ចុះមក 20 ភគរយ ស្រមប់្រស្តី ្រកុម យុ 40-44 និងមក្រតឹម
ែត 16 ភគរយ ស្រមប់្រកុម យុ 45-49 ឆន ំ។ ឆន ំ 2014 កនុង ចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-19 ឆន ំ  
មន 99% មិនបនេធ្វើកររលូំតកូនេទ 0.6% បនេធ្វើកររលូំតកូនម្តង និង 0.2% បនេធ្វើករ
រលូំតកូនពីរដង។ កនុងចំេ ម្រស្តី យុ 20-24 ឆន ំ 94.6% មិនបនេធ្វើកររលូំតកូនេទ 4.8% បនេធ្វើ
កររលូំតកូនម្តង  0.4% បនេធ្វើកររលូំតកូនពីរដង និង 0.1% បនេធ្វើកររលូំតកូនបីដង។ 
អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជក៏បនរកេឃើញថកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង្រកុម យុ 
15-24 ឆន ំ 3.1% បនេធ្វើកររលូំតកូនកនុងរយៈេពល 5ឆន ំមុនអេងកត  និងកនុងចំេ ម្រកុម យុ
េនះែដរ 55% បនេធ្វើកររលូំតកូនបនទ ប់មនៃផទេពះបន 2ែខ 44% ចេន្ល ះពី  2-4ែខ និង 0.9% 
បនេធ្វើកររលូំតកូនបនទ ប់មនៃផទេពះបន 5 ែខឬេ្រចើនជង។ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 
15-24ឆន ំ ែដលបនេធ្វើកររលូំតកូនកនុងរយៈេពល 5ឆន ំមុនអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ  
ឆន ំ 2014   53.7% បនេធ្វើកររលូំតកូនេ យេធ្វើករវះកត់ និង 54.6% បនេធ្វើកររលូំតកូនេ យេ្របើ
ថន ំ (NIS 2014)។ ករសិក ្រ វ្រជវេនកមពុជ និភ័យខពស់បំផុតរបស់យុវវយ័វយ័េកមង យុ    
10-24 ឆន ំ បនរកេឃើញថកនុងចំេ មេកមង្រសីមនសកមមភពរមួេភទ 43.5% (n=1,166) បន
យករណ៍ថមនៃផទេពះ និង 42.4% កនុងចំេ មពួកេគបនេធ្វើកររលូំតកូនៃនករមនៃផទ

េពះចុងេ្រកយរបស់ពួកេគ (Yi et al 2014) ។ 
 កនុងសងគមកន់ សន្រពះពុទធជេ្រចើន ដូចជេនកមពុជ ករេធ្វើរលូំតកូន្រតូវបនចត់
ទុកថជអំេពើបប (Hoban 2013) ។  ស្រមប់េហតុផលទំងេនះអនកផ្តល់េស រលូំតែដលបន
េធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត ល មិន្រតួវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់េស រលូំតេទ ែដលលទធផលកនុងចំេ ម 
្រស្តីវយ័េកមងបនែស្វងរកេស មគ្លីនិកែដលមិនមនករបណ្តុ ះប ្ត ល ឬ បនចំ យ
លុយទិញឱសថស្រមប់រលូំតពីអនកលក់មិនបនបណ្តុ ះប ្ត លេន មឱសថ ថ នកនុងតំបន់ 
(Oon 2015; Read 2014) េ្រកយមកនិនន ករបនេកើនេឡើងកនុង្របេទស សីុខងតបូងរមួមនេន
កមពុជ (Whittaker 2013) ។ េលើសពីេនះេទេទៀត ្រស្តីវយ័េកមង ដូចជអនកមនជំងឺហីុវ ជនជតិ
ភគតិច និងអនកេធ្វើករមណ្ឌ លកំ ន្ត ្រតី (Yi et al 2015 ) ចមនភពេអៀនខម ស់ និងមន
ករេរ ើសេអើងេពលែដលនងពយយមែស្វងរកេស រលូំត កូនេ យមនសុវតថិភពជលទធផល 
កនុងករបដិេសធៃនករែថទំឬត្រមូវឲយទមទរេ យករសេ្រមចចិត្តបីដង្របសិនេបើគម នត្រមូវ 
ករេ យចបប់ (Singh et al 2009)។ ករយល់្រចឡំអំពីភព្រសបចបប់ៃនកររលូំតកូន ច
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បង្អ ក់យុវវយ័មួយចំនួនែដលរកេស រលូំតកូនមនសុវតថិភព េទះបីជករផ្តល់េស រលូំតកូន
េ យ្រសបចបប់ ចរកបនក៏េ យ (Oo 2015, Read 2014) េនះជេហតុផលមួយថេហតុអ្វី
បនជ្រស្តីវយ័េកមងមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍បនទិញថន ំរលូំតកូនពីឱសថ ថ ន និងេធ្វើករ
ករបញច ប់ៃនករមនៃផទេពះេ យខ្លួនឯង ជញឹកញប់លទធផលវបិកែដលត្រមូវឱយមនករ
អន្ត គមន៍ពីករវះកត់បនទ ន់ែដលេកើតេឡើងេលើករចំ យហិរញញវតថុ និងធនធនមនុស បែនថម 
(Hoban 2013) ។ 

1.8   ែផនករ្រគួ រ 
សកមមភពរមួេភទនិងត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់ករពនយរកំេណើ តជទូេទ្រតូវបន

េ្របើកនុងចំេ មយុវវយ័ទូទំងពិភពេ ក និងបង្ហ ញពីភពខុសគន យ៉ងចបស់ ម យុ 
េភទ តំបន់ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍។ េ យ រករេរៀប ពហ៍ 
ពិពហ៍វយ័េកមង បទពិេ ធន៍សមព ធសងគមនំឲយមនកូន ករេកើនេឡើងលទធភពទទួលបន
ករពនយរកំេណើ តែតមួយ  ចនិងមនលកខណៈមិន្រគប់្រគន់េដើមបីធនករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត       
ពនយរកំេណើ ត្រតឹម្រតូវ ។ ចំែណកឯយុវវយ័ែដលមិនធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ មិនមនចំេណះដឹង 
និងមិន ច ស់ែវងភពញឹកញប់ស្រមប់ត្រមូវករពនយរកំេណើ ត។ េ យ រខ្វះលទធភព
ទទួលបនករពនយរកំេណើ តែដលជមូលេហតុនំឲយមនៃផទេពះែដលមិនបន្រពងទុក និង
ឆ្លងជំងឺកមេ គ និងេមេ គហីុវែដលផ្តល់ផលវបិកធងន់ធងរជពិេសសកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍  
LMIC (Venkatramaman et al 2014) ។ 

ភគេ្រចើនៃនយុវវយ័ែដលបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន សីុប៉សីុហ្វិក ចកំណត់វធីិ
្រស្តពនយរកំេណើ តែបបទំេនើប បុ៉ែន្តមនយុវវយ័តិចតួចបុ៉េ ្ណ ះែដលមនចំេណះដឹងទូលំ

ទូ យកនុងករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត (UNFPA 2015)។ ជង 90% ៃនយុវវយ័ 
យុ 15-24 េនកមពុជ គ ល់វធីិ ្រស្តទំេនើបេលើសពីមួយ (Kennedy, et al 2011) និង ថ ន

ភពេនះមិនមនករផ្ល ស់ប្តូរ ម ថ នភពបញចភគ្រទពយសមបត្តិ ថ នភពអប់រ ំ និងទី ំង
ភូមិ ្រស្តេឡើយ (National Institute of Statistic , Directorate General for Health and ICF 
International, 2015) ។  

ករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តកនុងចំេ មយុវវយ័ ជសមភគសមុគ ម ញ
របស់សងគម និងមនឥទធិពលសងគមេ្រចើនបំផុតពីក ្ត េសដ្ឋកិចច និងនេយបយដូចជករអប់រ ំ
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ករងរ បញចភគ្រទពយសមបត្តិ ចំ ក្រសុក សងគម ទំេនៀមទំ ប់្របៃពណី និងឧបសគគកនុង
ករទទួលបនេស ែផនករ្រគួ រ (United Kingdom, Department of International 

Development 2010) ។ ករេជឿជក់ និងយល់្រចឡំជេ្រចើនប៉ះពល់វធីិ ្រស្តែបបទំេនើបែដល
នំឱយមនករភ័យខ្ល ច ឈនេទករមិនេ្របើវធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត ឬេ្របើវធីិ ្រស្ត ម
ែបបបូ ណ មួយេ យ រែតពួកេគគិតថមនសុវតថិភព និងមន្របសិទធិភព (Nguyen 
et al 2006)។ េដើមបីផ្ដល់ករគំ្រទដល់អំណះអំ ងេនះករសិក មួយ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមូយ្រកុម
កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ លទធផលបង្ហ ញថករេជឿជក់ និងករយល់េឃើញមន
ផលប៉ះពល់ជអវជិជមនដល់ករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែដលព្រងីកព័ត៌មន ម  
រយៈមិត្តភក្តិ និង ច់ញតិែដលបន យករណ៍ផងែដរ េបើេទះជមនករផ ព្វផ យពី
ែផនករ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យមនដូចជទូរទស ន៍ និងវទិយុក៏េ យ (Levi Strauss/CARE 
2013) ។  

ករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបទំេនើបកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងបចចុបបននេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍មនលកខណៈខុសគន េន សីុប៉សីុហ្វិក។ ្រស្តីវយ័េកមងបចចុបបននេរៀប ពហ៍ 

ពិពហ៍្រកុម យុ 15-19 មួយចំនួនតិចែដលបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត មួយ 
េបើេធៀបជមួយ្រស្តី្រកុម យុ 20-24 ឆន ំ ។ ទិននន័យេនះមន្រគប់្របេទសែដលវធីិ ្រស្តពនយរ
កំេណើ តែបបទំេនើបមនអ្រ ទបស្រមប់្រស្តីែដលមន យុទបជង 25 ឆន ំ ជង្រស្តីែដល
មន យុេ្រចើនជង 25 ឆន ំ សមម្រតខពស់ៃន្រស្តីែដលេជឿជក់ថករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត
ពនយរកំេណើ តែបបបូ ណមន្របសិទធភពតិចដូចជវធីិ ្រស្តតមដំេណក  និងដកលឹងគេចញ 
(ចក់ទឹកេ្រកពង) (Kennedy et al 2011) ។  

ក ្ត ចូលរមួចំែណកករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តទប កនុងចំេ មយុវវយ័រមួ 
មនកំរតិករយល់ដឹងពីវធីិ ្រស្ត និងផលប៉ះពល់ដល់សុខភព បទ ្ឋ នសងគម និងខ្វះអំ ច 
ករសេ្រមចចិត្តរបស់្រស្តី (Klingberg-Allvin et al 2008) និងែដនកំណត់ឬ សិទធិទទួលបនេស  
សុខភពបន្តពូជរបស់យុវវយ័ (Sychareun 2003) ។ កនុងចំេ មយុវវយ័វយ័េកមង ករមិនេពញ
ចិត្តពីសងគមវបបធម៌ៃនកររមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ចបប់ និងបទបញញ ត្តិ បន ងំ
គំពរឲយមនុស មិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ទទួលបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត 
និង /ឬត្រមូវឲយមនករយល់្រពមពីឪពុកម្ត យ និងប្តី និងករវនិិចឆ័យពីបុគគលិក សុខភិបល 
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(Klingberg-Allvin et al 2008; Kennedy et al 2011)។ ភពមិន ចទយទុកជមុន ភពញឹក
ញប់ៃនសកមមភពរមួេភទឬមិនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត្រតឹម្រតូវនិងជប់ ប់ ច 
េធ្វើឱយ មនករលំបកស្រមប់យុវវយ័វយ័េកមងេដើមបីមនគេ្រមងករពរកររមួេភទ (Venkatraman 
2014)។  ឧបសគគក៏េកើតមនេឡើងផងែដរ ស្រមប់្រស្តីវយ័េកមងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ ជក់ែស្តង 
ែដលមនសមព ធខ្ល ំងពីវបបធម៌សងគមេទេលើករមនកូនឆប់ បនទ ប់ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 
និងលទធភពមនកូន (Alesna-Llanto & Raymundo 2005) ។ អ្វីែដលសំខន់េនះ ្រស្តីវយ័េកមង

ចពិភក គំ្រទជមួយប្តី ក់ដូចមនេ្រចើន កនុងករេ្របើ្របស់វធីិស្រស្តពនយរកំេណើ តេដើមបី
ពនយរេពលមនៃផទេពះ (MyoMyo & Liabsuetrakul 2009) ។ មនត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបគួរឲយ
កត់សមគ ល់ស្រមប់ករពនយរកំេណើ ត (largely for birth spacing) ស្រមប់្រស្តីវយ័េកមងមិនទន់
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ កនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក ។ ស្រមប់្របេទសគឺ
ព័ត៌មន យុ្រតូវបនែបងែចក រ ងចេន្ល ះពី  8% និង 43% ៃន្រស្តីវយ័េកមងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
រចួែដលេគចផុតពីករមនៃផទេពះែតមិនបនេ្របើ្របស់វធីិស្រស្តពនយរកំេណើ ត មួយ (រមួ
បញចូ លទំងវធីិ ្រស្តបុ ណ) (UNFPA 2015) ។ មនករលំបកកនុងករកំណត់ពីត្រមូវករ
មិនេឆ្លើយតបស្រមប់្រស្តីវយ័េកមងមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េ យ រទិននន័យពី្រកុម យុ
េនះជំុវញិចរតិលកខណៈផ្លូវេភទនិងករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តមនែដលកំណត់ និង 
ទិននន័យជេរឿយៗមនេ្រកមករប៉ន់ ម ន ឬជក់ែស្តង ។  

កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ េនតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិកកំពុងេ្របើ្របស់ 
វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តេ យចក់ថន ំ េលបថន ំ និងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ ជវធីិ

្រស្តែដលេគបនេ្របើ្របស់េ្រចើន (UNPFA  UNESCO & WHO 2015)។ ែដនកំណត់ព័ត៌មនស្តីពី
សកមមភពរមួេភទរបស់្រស្តីវយ័េកមងមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ បនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរ 
កំេណើ ត។ េទះយ៉ង ក៏េ យ ទិននន័យអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកនុងតំបន់បន
បង្ហ ញថ ករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបទំេនើបមនអ្រ ទប និង្រស្តីកំពុងេ្របើ
្របស់មន្របសិទធិភពទប វធីិ ្រស្តដកលឹងគេចញ វធីិ ្រស្តតមតំេណក  និងវធីិ ្រស្តេ្របើ
ឱសថ ឬពួកេគមិនបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត មួយែដល ចជំនួសនូវ និភ័យករមនៃផទ
េពះែដលមិនបន្រពងទុក និងករពរជំងឺឆ្លង មកររមួេភទ (Kennedy et al 2011)។ ករ
សិក ្រ វ្រជវបនេធ្វើេឡើង មប ្ត ្របេទសកនុងតំបន់រកេឃើញថករមិនបនេ្របើ្របស់វធីិ
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្រស្តបនយរកំេណើ តកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ទក់ទងនឹងេចតន
របស់ពួកេគកនុងករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េពល មួយ និងចង់មនកូនបនទ ប់ពីបនេរៀប ពហ៍ 
ពិពហ៍ និងស្រមប់ទំងពីរ្រកុមេនះគឺមិនជបំណងរបស់ពួកេគេទ (Jejeebhoy, Zavier and 
Santhya 2014) ។ េនកមពុជកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-19 ឆន ំ 95.4% មិនបនេ្របើ
្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត មួយេទ 1.4% បនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរ កំេណើ តែបប
បុ ណ និង 3.2% គឺកំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបទំេនើប។ កនុងចំេ ម្រស្តី
្រកុម យុ 20-24 ឆន ំ 70.3% មិនបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត មួយេទ  8.3% 
បនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបបុ ណ និង 21.4% គឺកំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត
ពនយរកំេណើ តែបបទំេនើប (National Institute of Statistic , Directorate General for Health and 
ICF International, 2015) ។ ្រពំែដនកំណត់ទិននន័យ េទយុវវយ័មិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 
និងករយល់ដឹងរបស់េកមង្របុសពីវធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត ។  

1.9   ជំងឺកមេ គ និងេមេ គហីុវ 
េមេ គហីុវ និងេមេ គកមេ គេផ ងេទៀតមនផលប៉ះពល់សមម្រតយុវវយ័ ជ

ពិេសសេលើ្រស្តីវយ័េកមង។ េលើសកលេ ក្របែហល 380,000 នក់បនឆ្លងេមេ គហីុវថមីកនុង
ចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ  15 ដល់ 24 ឆន ំជេរៀង ល់ឆន ំ (UNAIDS 2014a) និងមនយុវវយ័
មន ក់ យុ 15 ដល់ 19ឆន ំ បនឆ្លងេមេ គហីុវថមីជេរៀង ល់ 2នទី (UNAIDS 2014b) ។ កនុងឆន ំ 
2013 មន 250,000 នក់បនឆ្លងេមេ គហីុវថមីកនុងចំេ មយុវវយ័ ែដលមនពីរភគបីកនុង
ចំេ មេកមង្រសី និងយុវវយ័្របែហល 120,000 បន ្ល ប់េ យ រជំងឺេអដស៏ ។ េលើសពីេនះ
េទេទៀតយុវវយ័មន្រតឹមែត ម្រកុម យុេទ ្ល ប់េ យ រជំងឺេអដស៏ មកទល់េពលេនះ
មិនមនករធ្ល ក់ចុះេទ ។ កនុងឆន ំ 2014 ្រតូវបនប៉ន់ ម នថ 620,000  ៃនយុវវយ័ យុ 15-24 ឆន ំ
ផទុកេមេ គេអដស៏េនតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក ្រតឹមែតខពស់ជងពក់ក ្ត លតិចតួច (53%) គឺ
ជង្រស្តី (HIV and AIDS data hub for Asia-Pacific 2016) ។ 

 អងគករសុខភពពិភពេ កបនប៉ន់ ម នថេសទើរែត 357 ននក់បនឆ្លងេមេ គ
កមេ គថមីេនេលើពិភពេ ក េ្រចើនជងពក់ក ្ត លៃនអនកទំងេនះមនេនតំបន់ សីុ េគនយ៍ 
និង ្រហ្វិក (WHO, 2015) ។  ្របេទសទំងអស់េនកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក ចំេណះដឹងស្តីពី
ជំងឺកមេ គកនុងចំេ មយុវវយ័ ែដលេលើកែលងែតេមេ គេអដស៍គឺេនមនក្រមិត ទំងេនះ
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ជករពិតផងែដរស្រមប់្របេទសកមពុជ។ កនុងចំេ មបុរស និង្រស្តីវយ័េកមង យុ15-24 ឆន ំ 
េនឥណ្ឌូ េនសីុ 80% និង 56% មលំ ប់េរៀង ែដលមិនបន គ ល់េឈម ះជំងឺកមេ គ
មួយេឡើយ  (UNFPA UNESCO & WHO 2015) ។ េន្របេទសម៉េឡសីុ ឥ ្ឌ  និងប៉គី ថ ន 

ថ នភពគឺ្រប ក់្របែហលគន ែដល 44% ៃនយុវវយ័មិនបន គ ល់េឈម ះជំងឺកមេ គ
មួយេឡើយ (Anwar et al 2010; McManus & Dhar 2008; Raheel et al 2007) ។ ចំេណះដឹង មន

រៈជក ្ត សំខន់មួយៃន កបបកិរយិស្រមប់ករករពរេមេ គេអដស៏។ យុវវយ័ភគេ្រចើនធ្ល ប់
បនលឺពីជំងឺេអដស៏ េទះជយ៉ង ក៏េ យករយល់ដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយ ស្តីពីករឆ្លង និង
ករករពរជំងឺកមេ គកនុងចំេ មយុវវយ័ យុ 15-24  ឆន ំេនមនអ្រ ទបេនេឡើយេន
កនុងតំបន់។ ករយល់ដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយមនអ្រ ខពស់ កនុងចំេ មយុវវយ័េនជនបទបន
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ និងក៏មនអ្រ ខពស់ផងែដរកនុងចំេ មវយ័ជំទង់ េបើេធៀបនឹងយុវវយ័ 
(UNFPA, UNESCO & WHO 2015) ។  

្របភពព័ត៌មនចមបងអំពីេមេ គកមេ គ និងេមេ គហីុវ កនុងចំេ មយុវវយ័គឺជមិត្ត
ភក្តិ និង្រកុម្រគួ រ (Por 2016; Reid 2015) ្របព័នធផ ព្វផ យសងគម (Wong, Marchant & Moreno 

2015) ទូរទស រ ៍(BBC Media Action 2014)  វទិយុ(Irvin & Weil 2006) ករសំែដងេរឿង (Cahill 2010) 

ករផ យផទ ល់ពីសុខភពបន្តពូជ (Ko Ko et al 2011) កមមវធីិអប់រ ំ ម  (Speizer, Magnani 

& Colvin 2003; Acharya Teijlingen & Simkhada 2009) កិចចអន្ត គមន៍ មទូរស័ពទៃដចល័ត 
(Cornelius & Appiah 2016; Marie Stopes Cambodia 2016)កមមវធីិអប់រ ំ មកែន្លងេធ្វើករ (Cockroft 

2014; Levi Strauss/CARE 2013; PSL 2014) និងចំេរៀង្របៃពណី (Yoshida et al 2012) ។ េទះ
យ៉ង ក៏េ យយុវវយ័ជួបករលំបក ែផនកសងគម និងេសដ្ឋកិចច (Kalamar, Bayer & Hindin 

2016) ពិករភព (Gartrell 2016) និងរស់េនកនុងសហគមន៍ជនបទ (Lopez, Mukaire & Mataya 

2016) មិនបនទទួលពីសុខ ភពបន្តពូជដូចអនកេនទី្របជំុជនេទ េហើយពួកេគេ្រចើនពឹងែផ្អកេលើ
ករ្រប្រស័យទក់ទងសុខភព មែបបបុ ណដូចជវទិយុ និងទូរទស រ ៍ (Kalamar, Bayer & 

Hindin 2016)។ កិចចអន្ត គមន៍មនេគលបំណងបេងកើនករយល់ដឹងរបស់យុវវយ័ពីជំងឺកម
េ គែដល្រតួវបនេគេធ្វើេឡើងកនុង្របេទសែដលមនចំណូលទប និងមធយម LMICs រមូមន  
កមពុជផងែដរ  េទះយ៉ង ក្តីែផនកតូចៗជេ្រចើន និង្របធនបទជក់ ក់មិន្រតូវបន យ
តៃម្លឲយជក់ ក់េទ  ដូេចនះេយើងមិន ចេធ្វើករ ស់ែវងថ្លឹងែថ្លងបនេទ ។ ផទុយមកវញិចំេពះ
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កិចចអន្ត គមន៍បងក រ្រតូវបន យតៃម្លយ៉ងម៉ត់ចត់កនុង្របេទសែដលមនចំណូលទប និងមធយម 

LMICs និងមនផលប៉ះពល់គួរឲយកត់សមគ ល់េលើករកត់បនថយ និភ័យ កបបកិរយិ ផ្លូវ
េភទកនុងចំេ មយុវវយ័ ជពិេសសករេ្របើ្របស់្របព័នធយុទធនករផ ព្វផ យ (Kim, Kols & 

Nyakauru 2001; Plautz & Meekers 2007) េហើយពួកេគបនបង្ហ ញចំេនះដឹង និងឥរយិបថមន
ភព្របេសើរេឡើងជបន្តបនទ ប់ ែដលបន យករណ៍ពីឥរយិបថផទ ល់ខ្លួន (Bertrand & Anhang 

2006) ។  េទះបីជេធ្វើករ យតៃម្លៃនករអន្ដ គមន៍បងក រជមួយយុវវយ័្រតូវបនក្ល យជលំនំ
ធមម េទេហើយ ជឧទហរណ៍ករេ្របើ្របស់ករសមភ សន៍ ជសំេលង មកំុពយូទ័រ និងបេចចក 
េទសេផ ងៗេទៀតេដើមបីេលើកកមពស់កររក សមង ត់ជំុវញិសកមមភពឥរយិបទផ្លូវេភទែដលបន្ត
ករ យករណ៍ខ្វះ (Kalamar, Bayer Hindin ឆន ំ 2016) ។ 

កនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិកមនទិននន័យថន ក់ជតិ របយករណ៍ ម្របេទសែដលបុរស 
និង ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ បន យករណ៍អ្រ ខុសៗគន ៃនេមេ គកមេ គ ឬេ គ 
សញញ  ។ កនុង្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ 17% ៃន្រស្តីវយ័េកមងបន យករណ៍ថមនជំងឺកមេ គ  ឬ 
េ គសញញ ៃនជំងឺកមេ គ ទល់នឹង 3%  ស្រមប់បុរសែដលេនកនុង្របេទសណូរ ុNauru គឺ 20% 

កនុងចំេ ម្រស្តី និង 6% ស្រមប់បុរស ។  និនន ករមនដូចេនកមពុជែដរ ែដល 11% ៃន្រស្តី        
វយ័េកមង និង 3% ស្រមប់បុរសវយ័េកមងែដលបន យករណ៍ផទ ល់ខ្លួនថមនជំងឺកមេ គ ឬ
មនេ គសញញ ជំងឺកមេ គកនុងរយៈេពល12 ែខមុនករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ 
(UNFPA 2015)។ ករសិក ្រ វ្រជវ្រកុម្របជជនេផ ងៗគន  បង្ហ ញថនិនន ករ្រសេដៀងគន  ជ
ឧទហរណ៍កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង េធ្វើករកនុងវស័ិយ យនភ័ណ្ឌ កត់េដរេនកមពុជ ( យុ
មធយម 26 ឆន ំ) 35% បន យករណ៍ផទ ល់ខ្លួនមនជំងឺកមេ គ ែតមន្រតឹមែត 56%  បន
ទទួលករពយបល ម ថ ប័នសុខភព ធរណៈ ឬ មគ្លីនិកឯកេទសសុខភពបន្តពូជ 
(RHAC 2012) ។ ្រកុម្របជជនេផ ងៗគន ដ៏ៃទេទៀតបន យករណ៍ថ មនអ្រ ខពស់ពីជំងឺ
កមេ គ ឬេ គសញញ ជំងឺកមេ គដូច្រស្តីេធ្វើករ មមណ្ឌ លកំ ន្តរកី យ (Yi et al 2015; 

Webber & Spitzer 2010) អនកផ្ល ស់ទីេធ្វើករពីជនបទ មកទី្របជំុជន (Wu nd) និងកំែណនទ ន
វយ័េកមង (Jatapai et al 2013) យុវជនជនបទជពិេសសបុរស (Lopez, Mukaire & Mataya 2016) 

និងបុរសរមួេភទជមួយបុរស (Morineau et al 2011) ។ 
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យុវវយ័មនទំនក់ទំនង និភ័យខពស់ពីឥរយិបថផ្លូវេភទ ដូចករមិនបនេ្របើេ្រ ម 
នម័យេពលរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ (Guo et al 2014) ករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នខុស

ចបប់ ករេសពេ្រគ ង្រសវងឹ និងមនៃដគូេ្រចើន (Staras et al 2016) ក៏បន យករណ៏ថខ្លួនមន
អ្រ ខពស់ៃនជំងឺកមេ គ និងេ គសញញ ជំងឺកមេ គ។ ករសិក ្រ វបនបង្ហ ញបែនថមថ
ករេ្របើ្របស់េ្រគ ង្រសវងឹកនុងរយៈេពល 2 េម៉ងមុនេពលរមួេភទ (សំេ េលើកររមួេភទកនុង
េពលេសពេ្រគ ង្រសវងឹ) ជប់ទក់ទងជមួយនឹងឥរយិបថ និភ័យ ដូចជរមួេភទជមួយ
ៃដគូចស់ជង រមួេភទធមម /មិនធមម  រមួេភទ “គម នសុវតថិភព” ម ធរណៈ និងបនេ្របើ 
ឬមិនបនេ្របើេ្រ មអនម័យ (Livingston et al 2015: Claxton, DeLuca & van Dulmen 2015)។  
េទះយ៉ង ក៏េ យស្រមប់្រស្តីកនុង្របេទសមនចំណូលទប និងមធយម LMICs ជទូេទ
ក ្ត ភគេ្រចើនែដលនំឲយមន នីភ័យៃនកររមួេភទគឺ មរយៈេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េរៀប

ពហ៍ពិពហ៍វយ័េកមងែដលមិនមនករពរកនុងេពលរមួេភទ កររមួេភទញឹកញប់ និងមន
ករករពរតិចតួចជងេកមង្រសីមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍។  ថ នភពចំណូលទប និង      
កង្វះចំណូរបស់េកមង្រសីមនន័យថពួកេគពឹងែផ្អកេលើអនកដ៏ៃទេទៀតែដលជធមម គឺជប្តី ឬ  
ម្ត យរបស់េគ (Kalamar, Bayer & Hindon 2016)។ ករសិក ្រ វ្រជវេនកមពុជពី និភ័យ
ខពស់បំផុតរបស់យុវវយ័វយ័េកមង យុ 10-25 ឆន ំ បនរកេឃើញថបុរសវយ័េកមងមនអ្រ ក្រមិត
ខពស់បំផុតៃនឥរយិបថ និភ័យផ្លូវេភទ គឺមនអ្រ ខពស់គួរឲយកត់សមគ ល់ ចំេពះអនករស់េន
ទី្របជំុជនែដលបនបញច ប់ករអប់រកំនុង្របព័នធ ≥ 9 ឆន ំ និងបចចុបបននមិនបនរស់េនជមួយឪពុក
ម្ត យេទ ។ ែដល្រស្តីវយ័េកមងមនអ្រ ក្រមិតខពស់ៃនឥរយិបថ និភ័យផ្លូវេភទ គឺមនអ្រ
ទបគួរឲយកត់សមគ ល់ចំេពះអនកែដលបនបញច ប់ករអប់រ ំកនុង្របព័នធ ≥ 9 ឆន ំនិងបចចុបបននកំពុង
រស់េនជមួយឪពុកម្ត យពួកេគ ។ ទំងបុរស និង្រស្តី វយ័េកមងមនអ្រ ក្រមិតខពស់ៃន
ឥរយិបថ និភ័យផ្លូវេភទ គឺមនអ្រ ខពស់គួរឲយកត់សមគ ល់កនុង្រកុម យុ 20-24 ឆន ំ មិន
បនចូលេរៀន និេយជិក េសពេ្រគ ង្រសវងឹេ្រចើន េ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នខុសចបប់ ្រតូវបនេធ្វើ
េតស្តរកេមេ គហីុវ (Yi et al 2014) ។ 

យុវវយ័ជេ្រចើនែដលមនជំងឺកមេ គ ឬមនេ គសញញ ជំងឺកមេ គ ជពិេសសយុវ    
វយ័មិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ទំងអនកពនយរ ឬមិនបនេទែស្វងរកករពយបលេ យ រ 
ែតបទ ្ឋ នសងគម និងវបបធម៌ែដលបន មឃត់មិនឲយរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 
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ករភ័យខ្ល ចៃនករបង្ហ ញ និងករកង្វះកររក ជសមង ត់ ចបប់ែដលត្រមូវឱយមនករយល់
្រពមពីឪពុកម្ត យ ែដនកំណត់កនុងករទទួលបនេស សុខភពរបស់យុវវយ័ និងឧបសគគ
ហិរញញវតថុ។ ផទុយេទវញិយុវវយ័បនែស្វងរកករពយបល មគ្លីនិកឯកជន ឱសថ ថ ន 
ពយបលេ យខ្លួនឯង និងអនកផ្តល់េស ឯកជន ែដលបនរមួចំែណកនំឲយមនសុខភពមិន
ល្អ (Kabir et al 2014; Sihavong et al 2011) ។ ករសិក ្រ វ្រជវេខត្ត ច់្រសយលចំនួនពីរ
េនកមពុជ បនរកេឃើញថមន្រតឹមែត 6.7 % (n=300) ៃនយុវវយ័ យុ 15-24 ឆន ំែដលបន យ
ករណ៍ថបនេធ្វើដំេណើ រេទកន់មណ្ឌ លសុខភព ឬក៏គ្លីនិកេដើមបីែស្វងរកករពយបលបញ្ហ
សុខភពបន្តពូជ ។ ជទូេទេនកមពុជ េនតំបន់ជនបទមនែដនកំណត់ព័តឥមនក្រមិតអប់រ ំ
ករពិភក ពីជំងឺកមេ គ និងបំណិនជីវតិ ជពិេសសស្រមប់យុវវយ័េនជនបទ ែដលជ 
លទធផលយុវវយ័ជេ្រចើនមិនបនមកេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺកមេ គ និងមនករពនយេពល ឬមិន
បនែស្វងរកករពយបល (Lopez, Mukaire & Mataya 2015) ។ 

1.10 ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ 
មនសិក សិក ជេ្រចើនកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិកបនេលើកេឡើង្រសបគន ថ ករេ្របើ្របស់

េ្រ មអនម័យកនុងចំេ មយុវវយ័េនមនអ្រ ទបេនេឡើយ និងកររមួេភទមុនេពលេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ក៏មនអ្រ ទបែដរដូចជេន្របេទសចិនជេដើម (Guo et al 2014) ។ ករេ្របើ

្របស់េ្រ មអនម័យេពលរមួេភទេលើកដំបូង មនទំនក់ទំនងជមួយនឹងលទធភពេ្របើ្របស់
របស់យុវវយ័ និងវយ័ជំទង់ ។ មូលេហតុចមបងែដលនំឲយយុវវយ័មិនេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ
េពលរមួេភទេលើកដំបូងេ យ រពួកេគមនចំេណះដឹងេនមនក្រមិតអំពីករករពរផទ ល់ខ្លួន និង
ែផនករប ជ័យ្របឆំងនឹងកររមួេភទេ យមិនមនសុវតថភព។ ចំេណះដឹងេនមនក្រមិត
របស់ពួគេគ ករយល់េឃើញខុសរបស់ពួគេគ “មិន ចមនេ្រគះថន ក់” ននិភ័យ និងករ
យល់ដឹងមន្រពំែដនកំណត់ស្រមប់កររមួេភទ េ យមិនមនសុវតថិភព ចេធ្វើឲយពួកេគមន

និភ័យខពស់ស្រមប់ករមនៃផទេពះេ យមិន្រពងទុក និងមនជំងឺកមេ គ (Juarez & 

LeGrand 2005) ។ ចំេណះដឹងែតមយ៉ងក៏មិន ចធនបនកនុងករេ្របើេ្រ មអនម័យេពលរមួ
េភទែដរ ។ ក ្ត ែដលមនឥទធិពលេលើករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យរបស់យុវវយ័រមួមនភព
មិន្រសួលៃនករេ្របើ  បង្អ ក់ករសបបយរមួេភទ ពិបករកករទិញ ឬភពទទួលបន 
ឥរយិបថសងគមេឆព ះេទេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ និងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេពល
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េរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ (Lucea et al 2013; Wong et al, 2013; Guo et al 2013; McMillan & Worth 

2011) ។ ករេ្របើេ្រ មអនម័យ ចបងកប់ន័យភពមិនទុកចិត្ត និងមិនេ ម ះ្រតង់កនុងទំនក់
ទំនងេសន  (Ng & Kamal 2006) ។ 

ជទូេទ បុរសវយ័េកមងមនអ្រ ខពស់ៃនក្រមិតករយល់ដឹងពីករេ្របើ្របស់េ្រ មអន
ម័យជង្រស្តីវយ័េកមងែដលទក់ទងជមួយបទ ្ឋ នសងគម និងវបបធម៌ និងទួនទីេយនឌ័រ (Chan 

et al 2013) ។ ករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ (NIS 2014) បនរកេឃើញថកនុង 
ចំេ មបុរសនិង្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-19 ឆន ំ មន  50.6% និង72.8% ស្រមប់យុវវយ័ យុ 20-24  ឆន ំ
ែដលបេឆ្លើយថបនេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យពីមុនែដលពួកេគបនរមួេភទមន 85% រស់េន
ទី្របជំុជន និង 52.8% រស់េនជនបទ ។ កនុងចំេ មយុវវយ័េ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេពល
ចុងេ្រកយជមួយៃដគូមន្របមណ 68% ទំងអនកទទួលបនក្រមិតសិក អប់រ្ំរតឹមបឋមសិក  
មធយមសិក បឋមភូមិ ឬក្រមិតសិក ខពស់ជង ។ េនកមពុជ មជនបទក៏្រតូវបនកំណត់ថ
មនឥរយិបថ នភ័យរមួេភទ និងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យមិនជប់ ប់ផងែដរ (Lopez, 

Mukaire  & Mataya 2015) ។ 
ករេធ្វើចំ ក្រសុក បនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់ៃនបទពិេ ធន៍រមួេភទរបស់យុវវយ័

និងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេពលរមួេភទរបស់ពូកេគ។ ករសិក ្រ វ្រជវេន្របេទសចិន 
(Sudhinaraset, Astone & Blum 2011) េលើករេ្រប បេធៀបអនកេធ្វើចំ ក្រសុក និងមិនេធ្វើចំ ក 
្រសុករបស់យុវវយ័ យុ 15-24 ឆន ំ េទេលើករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ េពលរមួេភទេលើក
ដំបូងបនរកេឃើញថមន 63.6% ៃនអនកទី្របជំុជនែដលមិនបនេធ្វើចំ ក្រសុក និង 83.1% 

ៃនអនកជនបទបនផ្ល ស់ទីមកទី្របជំុជន បន យករណ៍ថមិនបនេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ
េពលរមួេភទេលើកដំបូង។ យុវវយ័េធ្វើចំ ក្រសុកមនអ្រ ខពស់កនុង្រកុមយុវវយ័មនបញចភគ 
្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុត មនក្រមិតសិក អប់រទំប មនេ្រចើនរស់េនែតឯង ឬេនកនុងកែន្លងេធ្វើ
ករ និងបនេធ្វើចំ ក្រសុកេដើមបីឱកសករងរ និងេគចេចញពី្របព័នធគំ្រទ្រគួ ររបស់ពួក
េគ។  ករេធ្វើចំ ក្រសុកពីជនបទ មកទី្របជំុជន ចមនេធ្វើឲយយុវវយ័មន និភ័យជំងឺកម
េ គ និងមនៃផទេពះែដលមិនទន់ចង់បនស្រមប់េហតុផលជេ្រចើនយ៉ងពួកេគ ចទទួល
បនឥរយិបថ និភ័យផ្លូវេភទពីទី្របជំុជន េ យ រពួកេគមនករេកើនេឡើងនូវប៉ះពល់  
ប ្ត ញឧស ហកមមផ្លូវេភទ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង្រសវងឹ និងប ្ត ញមិត្តភក្តិ និងេនឆង យពី
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្រគួ រ និងពួកេគបនចប់េផ្តើមមនសកមមភពផ្លូវេភទេន យុេកមង (Li et al 2009) ។ ករ
សិក ្រ វ្រជវេនកមពុជជមួយយុវវយ័ែដលមន និភ័យខពស់បំផុត យុ 10-24 ឆន ំ រក
េឃើញ 37.7% ៃនបុរសវយ័េកមង និង 18.5% ៃន្រស្តីវយ័េកមងបនរមួេភទកនុងរយៈេពលបីែខមុន 
ែដល 69.6% ៃនបុរសវយ័េកមង និង 52.5% ៃន្រស្តីវយ័េកមងបនទក់ទងនឹងពណិជជកមមផ្លូវេភទ។ 
្រតឹមែត 43.3% ៃនបុរសវយ័េកមង និង 6.5% ៃន្រស្តីវយ័េកមង បន យករណ៍ថែតងែតេ្របើ្របស់ 
េ្រ មអនម័យជមួយៃដគូជេទៀងទត់ េ យមិនយក្របក់កនុងរយៈេពលបីែខមុនករសិក
្រ វ្រជវ (Yi et al 2014) ។ 

1.11 សុខភពបន្តពូជ និងសិទធទទួលបនេស សុខភពស្រមប់យុវវយ័ 
េស សុខភព េដើរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករកត់បនថយករបងក រសុខភពទន់េខ យ 

និងករគំ្រទយុវវយ័េដើមបីេធ្វើឱយមនសុខភពល្អ ។ េលើសពីេនះេទេទៀតសក្ត នុពលករែថទំ
សុខភព េស សុខភព គឺជ្របភពសំខន់ៃនេស ករករពរសុខភព ស្រមប់គម្ល តត្រមូវ
ករសុខភពបន្តពូជរបស់យុវវយ័ រមួមនព័ត៌មន ករផ្តល់្របឹក េស  និងករបញជូ ន។  យុវវយ័
ជេ្រចើនបនចូលេទ្របឹក េស សុខភពស្រមប់ពីបញ្ហ សុខភពទូេទ ដូេចនះេហើយេស គឺ
មន រៈសំខន់ និងក នុវត្តភពេដើមបីបង្ហ ញជផ្លូវេទដល់យុវវយ័ស្រមប់អន្ត គមន៍
ករពរសុខភពបន្តពូជ។ យុវវយ័ជេ្រចើនមន្រពំែដនកំណត់ ឬមិនបនមក្របឹក ពីេស សុខ
ភពរមួមនករែថទំសុខភពបន្តពូជេ យ រ្រពំែដនកំណត់ករយល់ដឹង និងព័ត៌មនអំពី
ជំងឺសុខភពបន្តពូជ (PSL 2015; Read 2014) ជនបទ (Lopez, Mukaire & Mataya 2012) ចំ ក 
្រសុក (Hegde, Hoban & Nevill 2011; Sudhinaraset, Astone & Blum 2012) ពិករភព (Gartrell & 

Hoban 2013, 2014) ឧបសគគែដលទក់ទងនឹងៃថ្ល (Speizer, Magnani & Colvin 2003) ឧបសគគ
ភ  (PSL 2015) កង្វះព័ត៌មនពីេស កមម និងភពទទួលបនស្រមប់យុវវយ័ (Lu et al 2011; 

Zhao  et al 2009 ) ឥរយិបទអនកផ្តល់េស សុខភព (Webber & Spitzer 2010; Yi et al 2014) ករ
បត់បង់ឱកស និងករេរ ើសេអើងយុវវយ័ដូចជអនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន (Jatapai et al 2016)  

ជនជតិភគតិច (Huang Z 2015) ជនប្តូរេភទ (Gridley et al 2016) និង្រស្តីប្តូរកររមូេភទេ យ
្របក់ ឬជរបស់  (Yi et al 2015) 

Tylee et al (2007) ពិនិតយេឃើញថមន្របំ្របេភទខុសគន ៃនេស សុខភពែដល ចឲយ
យុវវយ័រកបន រមួមនៈ 1) មណ្ឌ លសុខភព មនទីរេពទយឯកេទសេស សុខភពបន្តពូជ ឬគ្លីនិក 
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ជេរឿយៗែតមិនជ្របចំេទ េនកនុង្រគឺៈ ថ នសុខភព 2) សហគមន៍េ យេផ្ត តេលើឯកេទស
ដូចជអនកអនុវត្តន៍ទូេទ អងគករមិនែស្វងរក្របក់ចំេណញ (NGO) និង្រគឹ ថ នសុខភពរដ្ឋ
ែដលផ្តល់េស សុខភពផ្លូវេភទ និងព័ត៌មនករករពរ ករអប់រ ំ និងកមមវធីិទំនក់ទំនង 3) 

ម  និងម វទិយល័យេ យេផ្ត តេលើករសិក អប់រែំផនកសុខភពបន្តពូជែដលបន
ក់បញជូ លកនុងកមមវធីិសិក  4)  ឱសថ ថ ន និង ម ងែដលលក់ផលិតផលដូចជ េ្រ ម

អនម័យ និងវធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តទំេនើបេ យគម នថន ំែកេ គ ឬេស ទក់ទងករករពរ
សុខភព និង 5) ករផ្តល់េស ផ ព្វផ យេនកនុងសហគមន៍ ឬេនចំណុចទំនក់ទំនងែដលជ
កែន្លងែដលមនុស វយ័េកមងជួបជំុគន  ជព័ត៌មនពីសុខភពបន្តពូជពីមុនៗ និងផលិតផលដូចជ
េ្រ មអនម័យ និងវធីី ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបទំេនើប េទកន់្រស្តីែដលេធ្វើករ មមណ្ឌ ល         
កំ ន្តសបបយេពល ្រតី េ ងច្រកកត់េដរ និង មអនុវទិយល័យ និងម វទិយល័យ ។  
េដើមបីធនថេស សុខភពគឺ “មិត្តភពយុវជន” អងគករសុខភពពិភពេ កបនបេងកើត
្រកបខ័ណ្ឌ ករងរ (2005) និងបទ ្ឋ នគុណភពស្រមប់គុណភពេស យុវវយ័ (2014) ែដល
បេងកើតេលើភស្តុ ង និងបទពិេ ធន៍ៃនករេរៀបចំជួរមុខ ស្រមប់អងគករែដលបនេធ្វើអន្ត គមន៍
េដើមបីលុបបំបត់ ន់ឧបសគគកនុងករែស្វងរកករពយបល និងទទួលបនេស ែថទំសុខភព
បន្តពូជរបស់យុវវយ័ និងយុវវជន (Tylee et al 2007) ។ 

េស សុខភពមិត្តភពយុវជនបនផ្តល់នូវគុណភពកនុងករែថទំសុខភព ែដល ច
េទរកេស បន និង ចទទួលយកបនកនុងចំេ មយុវវយ័ ។ ភស្តុ ងពី្របេទសែដលមន
ចំណូលទប និងមធយមដូចជ្របេទសប៉ង់ក្ល េដស មុ៉ងេ គ លី និង្របេទសចិន បង្ហ ញេឃើញ
ថ អងគករ ឬរ ្ឋ ភិបលេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករពិេសសទំងេនះកនុងេស សុខភព ែដលរមួ 
មនករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកសុខភិបល និងេធ្វើឲយ្របេសើរនូវអកខរភពសុខភពរបស់យុវវយ័ 
ករេកើនេឡើងេស េ្របើ្របស់របស់យុវវយ័េនះ មិនរមួមនេធ្វើឲយ្របេសើរនូវ្រគឺ ថ នសុខភព 
(Ross, Dick & Ferguson 2006; Tylee et al 2007) ។ កមពុជជឧទហរណ៍មួយ ករពិនិតយេឡើងវញិ
ៃនេស មិត្តភពយុវជនេនកមពុជកនុងឆន ំ 2009 បនកត់សមគ ល់េឃើញថ មន រៈសំខន់ៃន
យុទធ ្រស្តផ្តល់អំ ចដល់យុវវយ័េដើមបីេស្វងរកេស  និងករេកើនេឡើងនូវទំនុកចិត្តរបស់
ពួកេគកនុងករពិភក បញ្ហ ផ្លូវេភទ និងករសួរសំណួរបុគគលិកសុខភិបល (Cambodia 

Organisation for Research and Development 2009) ។ ឧទហរណ៍មួយ គេ្រមងស្តីពីសកមមភព
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្របឆំងជំងឺហីុវ និងេមេ គេអដស៏ជនិរន្តរភពកនុងសហគមន៍ (SAHACOM) ែដលអនុវត្តន៍កនុង
ឆន ំ 2009 មសហគមន៍េគលេ  េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តសមរណកមមបញចូ លគន រ ងេម
េ គហីុវ និងេស សុខភពបន្តពូជស្រមប់្រស្តី បេ្រមើករងរ មមណ្ឌ លកំ ន្តសបបយ
េពល ្រតី ។ Yi et al (2015) បន យតៃម្លពីផលប៉ះពល់ៃន SAHACOM ពីឥរយិបថរមួេភទ 
និងករែស្វងរកករែថទំសុខភពកនុងចំេ ម អនកបេ្រមើករងរ មមណ្ឌ លកំ ន្តសបបយ
េពល ្រតី និងេនេពលចុងបញច ប់ ៃនគេ្រមងបនរកេឃើញថ្រស្តីមនអ្រ តិចគួរឲយកត់
សមគ ល់ែដលបនរមួេភទេដើមបីប្តូរយកជហិរញញវតថុ  ឬអំេ យ និងចំនួន្រស្តីរមួេភទជមួយៃដ
គូក៏បនធ្ល ក់ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់កនុងរយៈេពលបីែខមុនករ យតៃម្ល។ េទះយ៉ង ក៏េន
ចំណុចបញច ប់្រស្តីគឺ អ្រ ខពស់គួរឲយកត់សមគ ល់ែដលបនេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេពលេគ
រមួេភទជមួយអតិថិជនេដើមបីប្តូរយកហិរញញវតថុ ឬអំេ យមនអ្រ ទបែដលបន យករណ៍ មន
េ គសញញ ជំងឺកមេ គកនុងរយះេពលបីែខមុនអេងកត។ ្រស្តីមនអ្រ ខពស់បនែស្វងរកករពយបល
ស្រមប់េ គសញញ ជំងឺកមេ គថមីចុងេ្រកយបំផុត និងមនអ្រ ខពស់គួរឲយកត់សមគ ល់ែដល
បចចុបបននបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត និងមនអ្រ ទបែដលបន យករណ៍បនេធ្វើ 
រលូំតកូនអំឡុងេពលេពលេធ្វើករជអនកបេ្រមើករងរ មមណ្ឌ លកំ ន្តសបបយេពល ្រតី ។ 

មនគំរជូេ្រចើនៃនេស សុខភពមិត្តភពយុវវជនេន្របេទស កនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក 
ែដលរមួមនចរកិលកខណៈែដលបនគូសបញជ ក់ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ អងគករសុខភពពិភពេ ក 
(2005) ដូចជ្រគឺះ ថ នរបស់យុវវជន ដូចេន Yakata Yakata Youth- Only Clinic in Aceh 

Indonesia Indonesia (Nossal Institute of Global Health 2009) េស សុខភពបន្តពូជបនផ្តល់ IEC 

ស្រមប់ករមិនបនេទដល់យុវវយ័ េន ធរណៈ្របជម៉និត វ (Taylor 2007) អ្វីែដល
សំខន់េទៀតេនះ គឺករេធ្វើសមហរណកម ក់បញចូ លេស េកៀកយុវវយ័ឲយមនេទកនុងេស
សុខភពែដរ ជឧទហរណ៍ កនុងឆន ំ 2010 រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសេនប៉ល់បនអនុវត្តន៍េស
សុខភពេកៀកយុវវយ័ ថន ក់ជតិ និងកនុងឆន ំ 2014 េ្រចើនជង 700 ្រគឺះ ថ នេន្របេទសេនប៉ល់
បន ក់កមមវធីិទទួលបនេជគជ័យគួរឲយកត់សមគ ល់។ ករ យតៃម្លបនបង្ហ ញថករទទួល
យកេស េ យយុវវយ័មនគួរឲយកត់សមគ ល់ ជពិេសស្រស្តីវយ័េកមងរមួមនករេកើនេឡើងករ
ទទួលបនករែថទំសុខភពបន្តពូជ និង្របឹក  និងករេធ្វើឲយ្របេសើរនូវចំេណះដឹងសុខភព
បន្តពូជកនុងចំេ មម្រន្តីសុខភិបល (Centre for Research on Environment Health and 



39 
 

Population Activities 2015) ខណៈមនភពរងឹមំៃនភស្តុ ងជសកលបនចង្រកងជឯក រ
ពីផលប៉ះពល់ៃនករផ្តល់េស េលើយុវវយ័ និងសុខភពបន្តពូជ SRH (Dick et al 2006: Speizer, 

Magnani & Colvin 2003; Tylee et al 2007) ភស្តុ ងមនែដនកំណត់ និងមនតិច ស្រមប់សុខ
ភពមូល ្ឋ នែផ្អកេលើករអន្ត គមន៍សុខភពបន្តពូជ។ គម្ល តៃនអន្ត គមន៍ មិត្តភពយុវជន
ត្រមូវឲយេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមសុខភពបន្តពូជបង្ហ ញថគម ននរ មន ក់ឬ មិនមនលកខខណ្ឌ  
ចបស់ ស់ “មួយស្រមប់ទំងអស់” អន្ត គមន៍នឹងមន្រគប់្រគន់ (Kalamar, Bayer & Hindin 
2016). ផទុយេទវញិ បនបង្ហ ញពីដំេ ះ្រ យេផ ងៗគន ចមនសមតថភពបេងកើតភព
េជគជ័យ និងផលប៉ះពល់េផ ងៗគន ។ ចំនួនករណី កររមួបញចូ លៃនដំេ ះ្រ យ ែដល
ធនស្រមប់លទធផល្របេសើរមួយៃនសុខភពបន្តពូជរបស់យុវវយ័ែដលកំណត់ មភពសមុគ

ម ញ្របទក់្រក គន កនុងក្រមិតេផ ងៗគន (Viner et al 2012) ។ ភស្តុ ងបនបង្ហ ញ ថមន
ត្រមូវករកនុងករេធ្វើឲយមនតុលយភពករអន្ត គមន៍ជបុគគលេ យេផ្ត តសំខន់េលើភពេសមើគន
េលើគំនិតផ្តួចេផ្តើមករកំណត់រចនសមព័នធៃនសុខភពបន្តពូជយុវវយ័ និងយុវជន និង ករបេងកើត
បរយិកសគំ្រទស្រមប់េគលនេយបយ និងកមមវធីិចូលរមួកនុងសងគមែដល យុវវយ័ និងយុវ
ជនរស់េន (Bearinger, Sieving & Sharma 2007) ។ 
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2 ទិននន័យ និងវិធី ្រស្ត 
2.1 ទិននន័យ 

អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភព (DHS)  បនចប់េផ្តើមេធ្វើដំបូងេនឆន ំ 1984 រហូតមក
ដល់បចចុបបននេនះបនេធ្វើេឡើងេ្រចើនជង 300 េលើកកនុងប ្ត ្របេទសចំនួន  90  (1) ។ ក្រមង
សំណូរសនូលស្រមប់អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភព្រគបដណ្ត ប់ែផនក្របជ ្រស្ត និងសុខភព 
េហើយ្របេទសែដលបនអេងកត មនក នុវត្តន៍ភពកនុងករបែនថមនូវសំណួរែផនកសុខភព
ជក់ ក់ែដលកំពុងេកើតមន ម្របេទសរបស់ខ្លួន។ ករវភិគែដលនឹងបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍ 
េនះគឺេ្របើទិននន័យែដលមន្រ ប់ពីអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជែដលបនេធ្វើទំង 
បូនេលើក (CDHS) គឺកនុងឆន ំ 2000 2005 2010 និងឆន ំ 2014 ។  

អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជឆន ំ 2000 ជអេងកតជតិេលើកដំបូងស្តីពី្របជ
្រស្ត និងបញ្ហ សុខភពេនកមពុជ និងបនេ្របើវធីិ ្រស្តដូចគន កនុងករេ្រជើសេរ ើសសំ ក

គំរសូ្រមប់អេងកតែដលបនអនុវត្តន៍បីអេងកតេទៀតជបន្តបនទ ប់។ វធីិ ្រស្តអេងកតលម្អិតបន 
ផ្តល់កនុងរបយករណ៍ជក់ ក់នីមួយៗ (2-5)  ែតមនលកខណៈសេងខបពីសំ កគំរអូេងកត
នីមួយៗែដលបនេ្រជើសេរ ើសជតំ ងថន ក់ជតិៃនេគលេ ្របជ ្រស្ត េ យេ្របើគំរូ ម
ដំ ក់កលពីរជំ ន។ ្របេទស្រតូវបនែបងែចកជសំ កគំរែូដលមន ជធនី េខត្ត
េទល ឬ្រកុមេខត្តតូចបញចូ លគន ។ ពីករេ្រជើសេរ ើសសំ កគំរភូូមិ្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់

មតំបន់ទី្របជំុជន ឬតំបន់ជនបទ េហើយភូមិធំ្រតូវបនែបងែចកជមណ្ឌ មអេងកត (EA) េដើមបី
បេងកើតតំបន់េ្រជើសេរ ើសេផ ងៗគន ។ ជំ នដំបូងៃនសំ កគំរតំូបន់អេងកត្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស
េ យសមម្រត្របូប៉លីេត មទំហំភូមិ/មណ្ឌ លអេងកត េ យែផ្អកេលើចំនួន្រគួ រេនកនុង
ភូមិ/មណ្ឌ លេនះ។ េ យែផនកភូមិ/មណ្ឌ លនីមួយៗែដលបនេ្រជើសេរ ើសរចួ្រតូចុះបញជ ីរ្រគួ រ
េហើយជំ នទីពីរៃនសំ ក្រគួ រគឺ្រតូវបន េ្រជើសេរ ើស្រគួ រពីបញជ ី។  

អេងកតឆន ំ 2000 ្រតូវបនេធ្វើេឡើងែតេលើ្រស្តីែដលមន យុ 15 ដល់ 49 ឆន ំ េ យែឡក 
បុរស និង ្រស្តីចេន្ល ះ យុដូចគន េនះែដល ក់បញចូ លកនុងអេងកតឆន ំ 2005 2010 និងឆន ំ 2014 ។ 
្រកបខ័ណ្ឌ សំ កគំរសូ្រមប់អេងកតសុខភពឆន ំ  2000 និងឆន ំ 2005 គឺ្រតូវបនយកេចញពី
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ជំេរឿនទូេទនូវ្របជជកមពុជឆន ំ 1998 ខណៈែដល្រកបខ័ណ្ឌ សំ កគំរសូ្រមប់អេងកតឆន ំ
2010 និងឆន ំ 2014 គឺែផ្អកេលើជំេរឿនទូេទនូវ្របជជនកមពុជឆន ំ 2008 (GPC)  ។ 

អេងកតទំងបួនខុសៗគន   និងករែបងែចក្រកុម យុជក់ែស្តង (15-24 ឆន ំ) ្រតូវបនប៉ន់
្របមណេដើមបីបេងកើតលកខខ័ណ្ឌ ទូេទៃនសូចនករណ៍េដើមបីគណនកនុងរបយករណ៍េនះ ែដល
មនភពចំបច់កនុងករេ្របើ្របស់ជភគែបងខុសៗគន ជេ្រចើន ។ េដើមបីធនថករប៉ន់ ម ន
េ្រប ៉ឡង់ក ្ត ែ្រប្របួលបទ ្ឋ នមួយ ្រតូវបនអនុវត្តន៍កនុងករប៉ន់ ម នែដលតំ ងឲយ្រគប់
្រស្តី និងបុរសទំងអស់ និងទំហំសំ កគំរសូ្រមប់ជភគែបងខុសៗគន ស្រមប់យុវវយ័ យុ 
15-24 ឆន ំ ្រតូវបនបង្ហ ញកនុង ង 2.1 ។  

ង 2.1 ទំហំសំ កគំរយុូវវយ័ យុ (15-24) ស្រមប់េ្របើ្របស់ជភគែបងកនុងរបយករណ៍      កមពុ
ជ DHS 2000-2014 

្រកុមសំ កគំរ ូ 2000* 2005 2010 2014 
្រសី ្រសី ្របុស ្រសី ្របុស ្រសី ្របុស

ធ្ល ប់េរៀបករ 1,567 2,192 517 2,202 504 2,415 368

បចចុបបននេរៀបករ 1447 2034 475 2,061 454 2,283 335

បនរមួេភទ 12 ែខកន្លងមក 1,302 1,865 745 1,948 693 2,103 484

ធ្ល ប់រមួេភទ 1,566 2,197 789 2,205 736 2,452 525

ផ្តលកំេណើ តកនុងរយៈេពល ៥ ឆន ំកន្លងមក 1,048 1,608  1,624   1,654  

្រគប់កំេណើ តកនុងរយៈេពល ៥ ឆន ំមុនអេងកត % 1,440 2,125  2,017   1,990  

សរបុ 5,600 6,646 2,884   3,265 5,910 1,760 

* អេងកតឆន ំ 2000 ្រតូវបនេធ្វើេឡើងែតេលើ្រស្តីបុ៉េ ្ណ ះ % ចំនួនសរបុៃនករមនគភ៌យ៉ងេ ច ស់ម្តងកនុងរ
យៈេពល្របំឆន ំកន្លងមកស្រមប់ម្ត យ យុ 15-24 ឆន ំអំឡុងេពលអេងកត ។   

2.2 វធីិ ្រស្ត 
របយករណ៍វភិគេនះគឺេធ្វើេឡើងែតេលើយុវវយ័ែដលមន យុ 15 ដល់ 24 ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ ។      

សថិតិពណ៌ន (មនដូចជ ចំនួន សមម្រត  និងមធយម) ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីពណ៌ន ម 

ចរតិលកខណៈភូមិ ្រស្ត កររមួេភទ និងសុខភពបន្តពូជ។ លទធផល្រតូវបនគណន ច់
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េ យែឡកពីគន មតំបន់ជនបទ ជធនី េខត្ត ក្រមិតសិក អប់រ ំនិង ម ថ នភពេសដ្ឋកិចច

សងគមកិចច  ដូេចនះករែ្រប្របួលកនុងករែបងែចក្រតូវបនកំណត់េទ មសំ កគំរបុ៉ូេ ្ណ ះ ។  

ករទញ ង្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីគណនេ្រប ៉ឡង់ៃនសូចនករសុខភពបន្តពូជ

ស្រមប់យុវវយ័ និងយុវជន្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់ មករេ្រជើសេរ ើសចរតិលកខណៈអេងកតរមួ

មន យុ ទីកែន្លងរស់េន (ទី្របជំុជន/ជនបទ) ជធនី េខត្ត ក្រមិតសិក អប់រ ំ ថ នភព

េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ( ស់ែវងបញចភគ្រទពយសមបក្តិ ) និង សន ។ ែដលករវភិគមនលកខ

ខ័ណ្ឌ េទេលើករសំណំុរងៃន្របជ ្រស្តដូចជសំ កគំរអូនកធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ គឺ្រតូវ

បនបង្ហ ញជ ង ឬរបូភព ។ 

  ស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើសអេថរ និងលទធផលវភិគ (Chi squared statistics) ្រតូវបន
គណនពីនិនន ៃនករករវភិគ (សមីករទំនក់ទំនង) ែដលេពលេវ កំណត់េលើលទធផល
េដើមបី្រតួតពិនិតយ្របសិនេបើមនករផ្ល ស់ប្តូរចំបច់ៃនេ្រប ៉ឡង់កនុងរយៈេពលកន្លងមក។ និនន
ករកនុងករែ្រប្របួលេពលកន្លងមកបនបង្ហ ញជ្រកហ្វិក។ ្រគប់ករវភិគទំងអស់្រតូវបន
េ្របើ្របស់កមមវធីិវភិគទិននន័យជំនន់ទី 14 ៃន STATA version 14 (6) ។ 

2.3 និយមន័យអំពីសុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជយុវវយ័ និងយុវជន 
អេថរ និងសូចនករែដលបនេ្របើ្របស់កនុងរបយករណ៍េនះ្រតូវបនកំណត់េ យ

ែផ្អក មនិយមន័យបទ ្ឋ នករ ស់ែវងអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភព MEASURE DHS ។  

បចចុបបននេរៀបករៈ អនកផ្តល់ចេម្លើយែដលបន យករណ៍េនេពលសមភ សន៍ថបចចុបបននេរៀបករ 
ឬមនៃដគូសនិទធ ន លរស់េនជមួយគន ដូចប្តី្របពនធ (ៃដគូរមួេភទ) ។  

ធ្ល ប់េរៀបករៈ     អនកផ្តល់ចេម្លើយែដលបន យករណ៍េនេពលសមភ សន៍ថបចចុបបននេរៀបករ 
ឬធ្ល ប់េរៀបករ (េមម៉យ ែលងលះ រស់េនែបកគន  និងអនកែដលធ្ល ប់រស់េនជមួយៃដគូែត
បចចុបបននមិនបនរស់េនជមួយនរ មន ក់) េទះបន ឬមិនបនេរៀបករជផ្លូវករក្តី ឬធ្ល ប់រស់
េនជមួយគន ដូចប្តី្របពនធ (ៃដគូរមួេភទ) ។   
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យករណ៍ “ធ្ល ប់រមួេភទ” អនកផ្តល់ចេម្លើយែដលបន យករណ៍េនេពលសមភ សន៍ថធ្ល ប់
បនធ្ល ប់រមួេភទមិនគិតអំពី ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍/ ថ នភពៃដគូរមួេភទ ។  

ទំនក់ទំនងជមួយៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុតៈ សំេ េលើទំនក់ទំនងកនុងកររមួេភទជមួយ
ៃដគូចុងេ្រកយកនុងរយៈេពល 12 ែខមុនអេងកត ។  

ករេ្របើេ្រ មអនម័យអំឡុងរមួេភទចុងេ្រកយៈ ថេតើអនកផ្តល់ចេម្លើយបនេ្របើេ្រ មអនម័យ 
េនអំឡុងរមួេភទចុងេ្រកយឬេទ។ ភគែបងគឺបុរសែដលបនរមួេភទកនុងរយៈេពល ១២ ែខ
កន្លងមក ។    

បចចុបបននេ្របើវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តទំេនើបៈ អនកផ្តល់ចេម្លើយែដលបន យករណ៍េនេពល
សមភ សន៍ថបនេ្របើវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តទំេនើប មួយេដើមបីេជៀស ងករមនៃផទេពះ ។ 
្រស្តីែដលេ្របើវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តបចចុបបននកំណត់ជវធីិ ្រស្តទំេនើប៖ ករបញឈប់កំេណើ ត         
អចិៃ្រន្តយ៍ស្រមប់្រស្តី ករបញឈប់កំេណើ តអចិៃ្រន្តយ៍ស្រមប់បុរស ថន ំ្រគប់ កង ក់សបូន 
(IUD) ថន ំចក់ កង ក់េ្រកមែសបក និងេ្រ មអនម័យបុរស ។ 

ត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់ែផនករ្រគួ រៈ រមួមន្រស្តីែដលមនៃផទេពះេ យៃចដនយ ឬ
ករគិត្រចឡំ ករបំេបេ ះកំុឲយមនរដូវស្រមប់្រស្តីែដលមនកូនចុងេ្រកយេ យៃចដនយ ឬ
ករគិត្រចឡំ fecund women េនេពលៃនករសំភសន៍មនៃផទេពះ ឬេ្រកយឆ្លងទេន្លរចួ និង
មិនេ្របើវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តស្រមប់េធ្វើែផនករ្រគួ រ និងអនកែដលបន យករណ៍ថពួក
េគចង់បញឈប់ ឬកំណត់ចំនួនកូន ឬគម្ល តកំេណើ តកូនបនទ ប់ ឬមិនទន់សេ្រមចចិត្តអំពីករ
កំណត់េពលេវ ស្រមប់កូនបនទ ប់ ឬមនកូនមួយេទៀត។ 

អ្រ លទធភពមនកូនយុវវយ័ៈ គណនដូចអ្រ លទធភពមនកូន ម យុជក់ ក់15-19
ឆន ំ (ASFR) ។ ភគយកជចំនួនកំេណើ តរស់កនុងរយៈេពលបីឆន ំមុនេពលម្ត យមន យុ ។ ភគ
ែបងជចំនួនឆន ំ្រស្តី មករផ្តល់ចេម្លើយកនុង យុ 15-19 ឆន ំៃនឆន ំទំងេនះ។ លទធផលជ    
ចំនួនសមម្រតគុណនឹង 1,000 េដើមបី ស់ែវងចំនូនកំេណើ តកនុង1,000 កំេណើ ត ។  
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យុវវយ័ និងករផ្តល់កំេណើ តៈ អនកផ្តល់ចេម្លើយកនុង យុ 15-24 ឆន ំែដលបន យករណ៍េន
េពលសមភ សន៍មនៃផទេពះ ឬយ៉ងេ ច ស់បនផ្តល់កំេណើ តម្តង ។   

ករែថទំសុខភពអំឡុងមនគត៌ៈ ជចំនួនដងៃនករពិនិតយៃផទេពះអំឡុងមនគត៌បចចុបបនន។ 
ទិននន័យសថិតិេនះ្រតូបនគណនស្រមប់្រស្តី យុ 15-24 ឆន ំែដលបនផ្តល់កំេណើ តកនុងរយៈ
េពល្របំឆន ំមុនអេងកត ។ ចំនួនដងៃនករពិនិតយៃផទេពះអំឡុងមនគត៌្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់
បី្របេភទគឺ គម នស្រមប់្រស្តីមិនបនពិនិតយៃផទេពះអំឡុងមនគត៌ មួយេទបីដង និងបួនដងឬ
េ្រចើនជងបនពិនិតយៃផទេពះអំឡុងមនគត៌។ ករពិនិតយៃផទេពះអំឡុងមនគត៌បួនដងជអនុ

សន៍របស់្រកសួងសុខភិបល ។  

ករគំ្រទករែថទំសុខភពអំឡុងមនគត៌ៈ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័ជំទង់ 15-24 ឆន ំែដលបនផ្តល់
កំេណើ តកនុងរយៈេពល្របំឆន ំកន្លងមក ភគរយអនកែដលបនទទួលករែថទំសុខភពអំឡុង
មនគត៌ចុងេ្រកយពីបុគគលិកមនជំនញសុខភិបល (ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត ឆមប គិ នុប ្ឋ ក) អនក
េផ ងេទៀត(ដូចជជួយបេងកើត អនកសម្រគចិត្តសុខភពភូមិ និងបុគគលេផ ងេទៀត)ឬគម នអនកជួយ។ 

ករគំ្រទអំឡុងេពលស្រមលៈ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័ជំទង់ 15-24 ឆន ំែដលបនស្រមលកនុង      រ
យៈេពល្របំឆន ំកន្លងមក ភគរយអនកែដលបនទទួលបនករស្រមលកូនចុងេ្រកយពី
បុគគលិកមនជំនញសុខភិបល (ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត ឆមប គិ នុប ្ឋ ក) អនកេផ ងេទៀតេទៀត 
(ដូចជ ជួយបេងកើត អនកសម្រគចិត្តសុខភពភូមិ និងបុគគលេផ ងេទៀត) ឬគម នអនកជួយ ។ 

ករគំ្រទកនុងកររលូំតៈ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័ជំទង់ 15-24 ឆន ំែដលបនរលូំតេពល្របំឆន ំកន្លង
មក ភគរយអនកែដលបនរលូំតជមួយបុគគលិកមនជំនញសុខភិបល (ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត     
ឆមប គិ នុប ្ឋ ក) អនកេផ ងេទៀតេទៀត (ដូចជ ជួយបេងកើត អនកសម្រគចិត្តសុខភពភូមិ និង
បុគគលេផ ងេទៀត) ឬគម នអនកជួយកនុងេពលរលូំត ។ 

ចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយអំពីហីុវ និងេមេ គេអដស៍ៈ េដើមបី ចេឆ្លើយសំណួរទំង្របំមួយឲយ
បន្រតឹម្រតូវអំពី និភ័យហីុវគឺ េតើអនកែដលេមើលេទមនសុខភពល្អ ចផទុកេមេ គេអដស៍
ែដរឬេទ េតើ ចកត់បនថយករឆ្លងជំងឺេអដស៏េ យេ្របើេ្រ មអនម័យ ល់េពលរមួេភទែដរ
ឬេទ េតើ ចកត់បនថយករឆ្លងជំងឺេអដស៏េ យ្រគន់ែតរមួេភទជមួយៃដគូែដលគម នផទុកេម
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េ គេអដស៍ ឬៃដគូេផ ងេទៀតែដរឬេទ និងេតើ ចឆ្លងជំងឺេអដស៍ មរយៈមន្ត គម បធមប់ ឬ
អបីយ៍ជំេនឿេផ ងេទៀតែដលហួសពីករពិតែដរឬេទ េតើេមេ គេអដស៍ ចឆ្លងបន មរយៈ
មូសខំែដរឬេទ េហើយថេតើ ចឆ្លងេមេ គេអដស៍េ យ្រគន់ែតហូប រជមួយនរ
អនកមនផទុកេមេ គេអដស៍ែដរឬេទ ។ 

ជំងឺកមេ គ (STI) អនកផ្តល់ចេម្លើយែដលធ្ល ប់បនរមួេភទេហើយបន យករណ៍ធ្ល ប់មនជំងឺ
កមេ គ មួយ ឬមនេ គសញញ ជក់ ក់ (ឈឺ ឬដំេប្រប ប់េភទ) កនុងរយេពល 12 ែខ
មុនអេងកត ។  
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3 លទធផលសខំន់ៗ 
3.1 ចរតិលកខណៈអេងកតស្រមប់យុវវយ័ យុ 15 - 24 ឆន  ំ 

ង 3.1 និង 3.2 បង្ហ ញចរតិលកខណៈ្របជ ្រស្តមូល ្ឋ នរបស់្រស្តី និងបុរសវយ័

េកមងេនកមពុជកនុងអេងកតឆន ំ 2000  2005 2010 និងអេងកតឆន ំ 2014 ។ ករប៉ន់ ម នចំនួន្របជ

្រស្ត្រតូវបនបង្ហ ញ្រគប់្រស្តី និងបុរសកនុងឆន ំ 2005 2010 និងឆន ំ 2014 ។ បុរសមិន្រតូវបនេធ្វើ

អេងកតេនកនុងអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ំ 2000 េឡើយដូេចនះមនែតទិននន័យ 

្រស្តីវយ័េកមងបុ៉េ ្ណ ះ ។   

ង 3.1 បង្ហ ញថ្រគប់្រស្តីវយ័េកមង យុ  15-24 ឆន ំ ្របមណជ 80% រស់េនតំបន់

ជនបទ។ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍មន្របែហល 84% 

រស់េនតំបន់ជនបទេនះបង្ហ ញថ ្រស្តីេនតំបន់ជនបទឆប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន យុវយ័

េកមងជង្រស្តីរស់េនទី្របជំុជន ។ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ សមម្រត្រស្តីមិន

បនចូលេរៀនបនថយចុះពី 21.8% កនុងឆន ំ ២០០០ មក្រតឹមែត 4.1% កនុងឆន ំ 2014 ។ កនុង

ចំេ ម្រស្តីមនក្រមិតសិក អប់រ្ំរតឹមក្រមិតបឋមសិក មន 54.9% កនុងឆន ំ 2000 េហើយ       

អ្រ េនះបនថយចុះមក្រតឹម 33.1% កនុងឆន ំ 2014  ក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិបនេកើនេឡើង

ពី 22.7%  កនុងឆន ំ 2000 េទ 55.6% កនុងឆន ំ 2014 ។ ភគរយ្រស្តីែដលបនបញច ប់ក្រមិតសិក

អប់រខំពស់ជងេនះបនេកើនេឡើងពី 0.6% កនុងឆន ំ 2000 េទ 7.2 % កនុងឆន ំ 2014 ។  

្រសេដៀងគន េនះែដរមន្របែហល 80% ៃនបុរសវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ រស់េនតំបន់
ជនបទរ ងឆន ំ 2005 និងឆន ំ 2014 ។  កនុងចំេ មបុរសវយ័េកមងធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ យុ 
15-24 ឆន ំ ភគរយរស់េនជនបទមន 86.1%  កនុងឆន ំ 2005  និង 91.8% កនុងឆន ំ 2014 ។ ស្រមប់
បុរសវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ មនករថយចុះពី 4.9 % កនុងឆន ំ 2005 មក្រតឹម 3.3% កនុងឆន ំ 2014 
ែដលមិនបនចូលេរៀន។ កនុងអំឡុងេពលដូចគន េនះែដរ ចំេពះអនកមនក្រមិតសិក អប់រ្ំរតឹម
ក្រមិតបឋមសិក បនថយចុះពី 45.8% មក្រតឹមែត  32.5%  ។ ផទុយមកវញិបុរស ែដលមន
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ក្រមិតសិក អប់រកំ្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិបនេកើនេឡើងពី 46.3%  េទ 56% និង ក្រមិត
សិក អប់រខំពស់ជងេនះក៏មនអ្រ េកើនេឡើងផងែដរពី 3%  េទ 8.2%  កនុងឆន ំ 2005 និងឆន ំ 
2014 មលំ ប់េរៀង។ មនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់នូវក្រមិតសិក អប់រ ំកនុងចំេ ម
យុវវយ័ យុ 15-24 ឆន ំ ។ ភគេ្រចើនគឺជពុទធ សនិក (្របែហល 95%) េហើយ បន្ត្រសប ម
បុរសែដរ រ ងឆន ំ 2005 និងឆន ំ 2014 និង្រស្តីរ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2014 ។ 
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ង 3.1 ចរតិលកខណៈយុវវយ័្រស្ត ីនិងយុវជន យុ 15-24 ឆន ំ 
្រស្តវីយ័េកមង និងយុវជន យុ 15-24 ឆន  ំ ម វ ចរតិលកចណៈអេងកត និងឆន អំេងកត កមពុជ DHS 2005-2014 
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ង 3.2 ចរតិលកចណៈអេងកតយុវវយ័បុរស និងយុវជន យុ 15-24 ឆន  ំ 
បុរសវយ័េកមង និងយុវជន យុ 15-24 ឆន  ំ ម វ ចរតិលកចណៈអេងកត និងឆន អំេងកត កមពុជ DHS 2005-2014 

ចរតិលកខណៈអេងកត  
2005  2010  2014 

ធ្ល ប់េរៀបករ ្រគប់បុរស ធ្ល ប់េរៀបករ ្រគប់បុរស ធ្ល ប់េរៀបករ ្រគប់បុរស 
%  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N 

យុ               

15‐17  0.6  3  38.3  1105  1.4  7  35.8  1169  1.9  7  33  581 

18‐19  6.0  31  19.3  557  6.2  31  21.3  694  6.1  22  19.6  345 

20‐24  93.4  483  42.4  1222  92.4  466  42.9  1402  92  339  47.4  834 

              

ទីកែន្លង ន ក់េន               

ទី្របជុំជន  13.9  72  17.6  509  14.4  73  21.9  715  8.2  30  18.4  324 

ជនបទ  86.1  445  82.4  2375  85.6  431  78.1  2550  91.8  338  81.6  1436 

              

តំបន់               

ភនំេពញ 9.4  48  12.1  350  9.1  46  12.3  400  4.5  17  12.3  216 

លទំនប 38.4  198  40.1  1158  43.2  218  37  1209  32.4  119  32.3  568 

បឹងទេន្ល ប  32.2  167  29.9  861  25.7  130  30.1  983  32  118  31.6  556 

េឆនរសមុ្រទ  7.8  40  6.9  198  6.8  34  6.9  225  8  29  6.4  114 

ខពង់ ប/ភនំ  12.3  64  11  317  15.2  76  13.7  448  23.1  85  17.4  306 

              

ករសិក អប់រ ំ              

មិនបនេរៀន  12.8  66  4.9  141  8.7  44  3.2  104  6.2  23  3.3  57 

បឋមសិក   54.4  281  45.8  1322  49.1  247  34.2  1115  42.6  156  32.5  572 
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មធយមសិក   29.9  155  46.3  1335  39.0  197  56.0  1829  48.6  179  56.0  987 

ខពស់ជង  2.9  15  3.0  86  3.2  16  6.6  217  2.6  10  8.2  144 

              

បញចភគ្រទពយសមបត្តិ               

្រកបំផុត 20.7  107  15.3  441  24.8  125  16.4  537  24.0  89  18.3  322 

្រក 21.3  110  17  489  23.6  119  17.8  581  19.0  70  17.3  304 

មធយម 21.3  110  20.4  590  20.9  106  20.3  663  21.8  80  20.1  354 

មន 17.8  92  21.8  630  14.5  73  21.6  704  23.5  86  21.8  384 

មនបំផុត 18.9  98  25.5  734  16.2  81  23.9  780  11.7  43  22.5  396 

              

សន               

្រពះពុទធ  95.4  493  96.4  2781  95.7  482  97  3168  94.3  347  94.0  1655 

មូស្លីម  2.1  11  1.6  47  1.2  6  1.3  42  2.6  10  3  53 

្រគឺស្ត  0.7  4  1.2  33  1.5  8  0.8  26  0.9  3  1.5  26 

េផ ងេទៀត  1.8  9  0.8  23  1.6  8  0.9  29  2.2  8  1.5  26 

              

សរបុ     517     2,884     504     3,265     368     1,760 
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3.2 ពហ៍ពិពហ៍ និងឥរយិបទកនុងកររមួេភទ 
3.2.1 ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍ 

ង 3.3 បង្ហ ញពី ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍របស់យុវវយ័ស្រមប់ករអេងកតទំងបូន 
េលើក។ កនុងចំេ មយុវវយ័ យុ 15-24ឆន ំ បចចុបបននអ្រ ធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍បនេកើន
េឡើងស្រមប់្រស្តី មន 25.8% កនុងឆន ំ 2000 និង 38.7% កនុងឆន ំ 2014។ ស្រមប់បុរសក៏មន      
អ្រ េកើនេឡើងផងែដរពី 16.5% កនុងឆន ំ 2005 េទ 19.0% កនុងឆន ំ2014 ។ ស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង

យុ 15-24 ឆន ំ បចចុបបននធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន្តេនរក ចេន្ល ះពី  4-6% ទំងបួនអេងកត ។ 
កនុងចំេ មយុវវយ័ យុ 18-19ឆន ំ មនែតមួយភគ្របំបុ៉េ ្ណ ះែដលបចចុបបននធ្ល ប់េរៀប

ពហ៍ពិពហ៍កនុងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2010 បុ៉ែន្តសមម្រតេនះបនេកើនេឡើងជង មសិប
ភគរយ ( 30.6% ) កនុងឆន ំ 2014 ។ ្រសេដៀងគន ែដរ្រស្តីវយ័េកមងកនុង្រកុម យុ 20-24 ឆន ំ ភគ
រយបចចុបបននធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍បនេកើនេឡើងពី 50.9% កនុងឆន ំ 2000 េទ 60.8% កនុងឆន ំ 
2014 ។ កនុងចំេ ម្រស្តី យុ 15-24 ឆន ំ មនែត 2% ែដលបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ពីមុន ។ 
មនករេកើនេឡើង អ្រ ភគរយតិចតួចៃនបុរសបចចុបបននធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ទំងបូនអេងកត 
យ៉ង ក្តីក៏មនករែ្រប្របួលគួរសមពី 16.5% កនុងឆន ំ 2005 េទ 19.0% កនុងឆន ំ 2014 ។ 
ស្រមប់្រស្តីមនែតេ្រកម 2%  បុ៉េ ្ណ ះៃនបុរសវយ័េកមង យុ15-24 ឆន ំ ែដលធ្ល ប់បនេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍ពីមុន ។  
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ង 3.3 ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍ 
ភគរយ្រស្ត ីបុរសវយ័កមង និងយុវជន យុ 15-24 ឆន  ំ ម ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍បចចុបបនន និងឆន អំេងកត
កមពុជ DHS 2005-2014 

 
 

ង 3.4 បង្ហ ញភគរយយុវវយ័ធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ម យុជក់ ក់ 15 ឆន ំ 
18 ឆន ំ និង 20ឆន ំ ។ កនុងឆន ំ 2000 មន 9.3% ៃន្រស្តីវយ័េកមង្រកុម យុ 20-24 ឆន ំ ធ្ល ប់េរៀប

ពហ៍ពិពហ៍េន យុ 15 ឆន ំ។  ភគរយេនះមនេសទើរែតពក់ក ្ត ល 5.0% កនុងឆន ំ 2014 ។ 
ស្រមប់បុរសវយ័េកមង យុបចចុបបនន 15-17 ឆន ំ ្របែហល 2% ធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន យុ 
15ឆន ំ ស្រមប់ករអេងកតនីមួយៗ ។ ្របែហលពក់ក ្ត លៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 20-24ឆន ំ ធ្ល ប់
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន យុ 20 ឆន ំ ្រគប់អេងកត ំងពីឆន ំ 2000-2014 ។ របូ 3.1 បង្ហ ញភគ
រយៃន្រស្តីវយ័េកមងធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ម យុជក់ ក់ ។ កនុងចំេ មបុរសមនតិច
ជង 1% ធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន យុ15ឆន ំ េ យមិនបនគិតពី យុបចចុបបនន ឬ យុ
េនេពលអេងកតេឡើយ ។ កនុងឆន ំ 2005 មន្របែហល 1នក់កនុងចំេ ម 4នក់ៃនបុរសវយ័េកមង

យុ 20-24 ឆន ំ ធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន យុ 20 ឆន ំ និងមន្រសេដៀងគន េនះផងែដរេន
កនុងឆន ំ 2014 ( 24.0% ) ។ 

 
 

 ចរតិលកខណៈអេងកត 2000  2005  2010  2014 

ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍  15‐17  18‐19  20‐24  15‐24  15‐17  18‐19  20‐24  15‐24  15‐17  18‐19  20‐24  15‐24  15‐17  18‐19  20‐24  15‐24 

   ្រស្ត ី
មិនែដលេរៀបករ 94.1  75.4  44.5  72.0  95.9  77.3  40.8  67.0  95.5  77.8  43.1  68.0  93.5  67.6  35.8  59.1 

បចចុបបននេរៀបកររចួ 5.8  22.6  50.9  25.8  4.0  20.8  54.9  30.6  4.1  21.0  53.2  29.9  6.1  30.6  60.8  38.7 

េរៀបករពីមុន 0.1  2.0  4.6  2.2  0.1  1.9  4.3  2.4  0.4  1.2  3.7  2.1  0.4  1.8  3.4  2.2 

   បុរស 
មិនែដលេរៀបករ      99.7  94.4  60.5  82.1  99.4  95.5  66.8  84.6  98.8  93.5  59.4  79.1 

បចចុបបននេរៀបកររចួ      0.3  4.2  36.7  16.5  0.6  3.4  30.2  13.9  1.1  6.2  36.9  19.0 

េរៀបករពីមុន             0.0  1.4  2.8  1.4  0.0  1.1  3.0  1.5  0.1  0.4  3.7  1.9 
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ង 3.4 ថ នភពអពហ៍ពីពហ៍ មេភទ 
ភគរយបុរសវយ័កមង និងយុវជន យុ 15-24 ឆន  ំ ម យុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជក់ ក់ និងឆន អំេងកត 
កមពុជ DHS 2005-2014 

្រកុម យុ 2000  2005  2010  2014 

15  18  20  15  18  20  15  18  20  15  18  20 

្រស្ត ី
15‐17  2.2     2.0     2.2     2.6     

18‐19  3.8  21.9    3.6  21.0    3.5  20.3    6.2  29.7   

20‐24  9.3  33.4  49.1  7.0  32.6  49.7  4.7  27.7  45.9  5.0  29.4  50.8 

15‐24  5.1     4.6     3.6     4.5     

បុរស 

15‐17      0.2     0.2     0.0     

18‐19      0.1  5.0    0.3  4.3    0.0  5.3   

20‐24      0.6  11.8  25.7  0.8  6.8  17.9  0.1  9.7  24.0 

15‐24           0.3        0.5        0.0       

 

 

3.2.2 កររមួេភទ ម ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍ 
ភគរយៃនបុរស និង្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ធ្ល ប់បនរមួេភទេយង ម ថ នភព

ពហ៍ពិពហ៍បនបង្ហ ញកនុង ង 3.5 ។  មនករេកើនេឡើងៃន យុែដលបន យករណ៍
មនសកមមភពរមួេភទទំងបុរសនិង្រស្តី។េទះយ៉ង ក្តីស្រមប់្រស្តីមិនធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 
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មនតិចជង 1% បន យករណ៍ថធ្ល ប់បនរមួេភទរ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ2010 និងមន 1% 
កនុងឆន ំ2014។សកមមភពរមួេភទកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍្របែហល 
មនេ្រកមករប៉ន់ ម ន ៃនភគរយសកមមភពរមួេភទពិតកនុង្រកុម យុេនះ។ ឆន ំ 2005 កនុង
ចំេ មបុរសវយ័េកមង យុ 15-17ឆន ំ មិនធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍មនែត 1.8% បន យ
ករណ៍ថពួកេគធ្ល ប់បនរមួេភទ អ្រ េនះបនេកើនេឡើង 9.6%កនុងចំេ មបុរសវយ័េកមង

យុ 18-19 ឆន ំ និង 27.2% ស្រមប់ យុ 20-24ឆន ំ ។ និនន ករ្រសេដៀងគន េនះ ក៏េកើតមនេទ
ម្រកុម យុកនុងឆន ំ 2010 និងឆន ំ 2014 ែដរ។  

3.2.3 យុរមួេភទេលើកដំបូង 

ង 3.6 បង្ហ ញភគរយយុវវយ័ែដលមនបទពិេ ធន៍រមួេភទេលើកដំបូង ម យុ

ជក់ ក់ 15ឆន ំ  18ឆន ំ និង យុ 20ឆន ំ ។ ស្រមប់្រស្តី យុវយ័េកមងបចចុបបនន យុ 15-17ឆន ំ 

្របែហល 2% បនរមួេភទេន យុ 15ឆន ំ  ្រគប់អេងកតទំងបួន ។ កនុងឆន ំ 2000 2.3% ៃន្រស្តីវយ័

េកមង យុ 15-17ឆន ំ បនរមួេភទេន យុ 15ឆន ំ  េនកនុង្រកុម យុេនះផងែដរគឹមន 2.6% េន

ឆន ំ 2014។ េនឆន ំ 2000 កនុងចំេ មយុវវយ័ យុ 18-19ឆន ំ មន 3.9% បនរមួេភទេន យុ15ឆន ំ  

េហើយអ្រ េនះបនេកើនេឡើងដល់ 6.3% កនុង្រកុម យុដូចគន េនឆន ំ 2014។ កនុងឆន ំ 2000 

9.4% ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 20-24 ឆន ំ បនរមួេភទេន យុ 15ឆន ំ  ។ ភគរយេនះមនខពស់ជង

ពក់ក ្ត ល 4.3% កនុងឆន ំ2014។ រ ងអ្រ  42% និង51%  ្រគប់្រស្តីវយ័េកមង យុ 20-24 ឆន ំ

បនរមួេភទេន យុ 20ឆន ំ ្រគប់ករអេងកតពីឆន ំ 2000-2014  ។ 

ឆន ំ 2000 ្រស្តីវយ័េកមង យុ 20-24 ឆន ំ ែដលបន យករណ៍បនរមួេភទេន យុ 15 ឆន ំ 

បង្ហ ញថពួកេគបនចប់េផ្តើមរមួេភទេលើកដំបូងពក់ក ្ត កសតវត រឆ៍ន ំ 1990 ។ ដូចគន េនះ

ែដរអនកេឆ្លើយតប យុ 18-19 ឆន ំ មនសកមមភពរមួេភទពក់ក ្ត លសតវត រឆ៍ន ំ1990  និង

អនកមន យុ  15-17 ឆន ំមនសកមមភពរមួេភទេនចុងសតវត រឆ៍ន ំ 1990 ។  ករធ្ល ក់ចុះភគរយ     

យករណ៍កររមួេភទេលើកដំបូងេន យុវយ័េកមងជប់ទក់ទងនឹងករផ្តល់កំេណើ តចុងឆន ំ។  
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ដូេចនះេ្រប ៉ឡង់កររមួេភទេកមង្រសី យុេ្រកម 15 ឆន ំ ្រតូវបនកត់បនថយេនកនុងសតវត រ។៍  

ទស វត ចុងេ្រកយកនុងឆន ំ 2010 របយករណ៍ស្តីពីកររមួេភទវយ័េកមងេកើតមនេឡើងរ ងឆន ំ 

2000 និងឆន ំ 2010 បនកត់បនថយ។ េទះយ៉ង ក្តី កនុងឆន ំ 2014 េ្រប ៉ឡង់កររមួេភទវយ័

េកមងរ ងឆន ំ 2005 និងឆន ំ 2014 គឺបនេកើនេឡើងម្តងេទៀត ។ 

ឆន ំ 2005 ្របែហល 1% ៃនបុរសវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ  បនរមួេភទេន យុជក់ ក់
15 ឆន ំ ។ ទំងេនះបង្ហ ញថកររមួេភទេលើកដំបូងរបស់បុរសវយ័េកមងបនទ ប់ពីេគមន យុ 15 
ឆន ំ ។  ឆន ំ 2014 មនតិចជង 36% ៃនបុរសវយ័េកមង យុ 20-24 ឆន ំ ធ្ល ប់បនរមួេភទេន យុ 
ជក់ ក់ 20 ឆន ំ ។ អ្រ រមួេភទ ម្រកុម យុជក់ ក់គឺ្រស្តីមនខពស់ជងបុរសេនះបង្ហ ញ
ថ្រស្តីធ្ល ប់បនរមួេភទេលើកដំបូងេន យុេកមងជងបុរស ។  
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ង 3.5 សកមមភណរមួេភទ ម ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍ 
ភគរយបុរសវយ័េកមង និងយុវជន យុ 15-24 ឆន  ំែដលធ្ល ប់រមួេភទ ម ថ នភពេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងឆន ំអេងកត កមពុជ DHS 2005-2014 

 

*ប៉ន ម ន មចំនួនតិចជង 25 មិនេ្របើេមគុណអេងកត 
ង3.6: កររមួេភទេលើកដំបូង ម យុជក់ ក់ 

ភគរយ្រស្ត ីនិងបុរសវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ែំដលធ្ល ប់រមួេភទ ម យុជក់ ក់កមពុជ DHS 2000-2014 

  

ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍ 

2000  2005  2010  2014 

15‐17  18‐19  20‐24  15‐24  15‐17  18‐19  20‐24  15‐24  15‐17  18‐19  20‐24  15‐24  15‐17  18‐19  20‐24  15‐24 

   ្រស្តី 
មិនែដលេរៀបករ 0.0  0.1  0.6  0.2  0.0  0.1  0.4  0.2  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  1.8  1.9  1.1 

បចចុបបននេរៀបកររចួ 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.8  99.7  99.9  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0 

េរៀបករពីមុន 100*  100.0  100.0  100.0  100*  97.5*  100.0  99.6  100*  100*  99.0  99.2  100.0  100.0  99.9  99.9 

សរុប  5.9  24.7  55.8  28.1  4.2  22.7  59.4  33.1  4.6  22.3  56.9  32.0  6.7  33.7  64.8  41.5 

   បុរស 

មិនែដលេរៀបករ      1.8  9.6  27.2  11.5  1.2  5.8  19.2  8.4  2.3  8.3  23.8  11.3 

បចចុបបននេរៀបកររចួ      100*  100.0  100.0  100.0  100*  100.0  100.0  100.0  100*  100*  100.0  100.0 

េរៀបករពីមុន      ‐  100*  100.0  100.0  ‐  100*  100.0  100.0  100*  100*  100.0  100.0 

សរុប              2.1  14.7  55.9  27.3  1.8  10.1  46.0  22.5  3.5  14.2  54.6  29.8 

  

យុបចចុបបនន 
2000  2005  2010  2014 

15  18  20  15  18  20  15  18  20  15  18  20 

្រស្តី
15‐17  2.3     1.5     1.7     2.6     

18‐19  3.9  21.9    2.4  20.2    2.2  19.3    6.3  29.8   

20‐24  9.4  33.8  49.1  4.1  29.3  47.7  2.4  22.8  42.4  4.3  29.2  51.3 

15‐24  5.2     2.9     2.1     4.2     

បុរស 
15‐17      0.9     0.0     0.5     

18‐19      0.5  11.7    0.3  8.1    0.2  10.6   

20‐24      1.2  17.0  39.6  0.6  10.4  28.5  0.7  15.1  35.6 

15‐24           1.0        0.4        0.5       
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3.2.4 វសិមភព យុៃដគូររមួេភទ 
 របូភព 3.2 បង្ហ ញពី យុមធយមរបស់ៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុតរបស់្រស្តី             

វយ័េកមង សេងកតេឃើញថ យុៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុតរបស់្រស្តីេកើនេឡើង ម យុ
របស់្រស្តីេហើយភពខុសគន រ ង យុរបស់្រស្តី និងៃដគូគឺមនខពស់ស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង។  
ភពខុសគន ៃន យុមធយមរ ង្រស្តី និងៃដគូរមូេភទចុងេ្រកយបង្ហ ញកនុងរបូភព 3.3 ។ 
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3.2.5 ទំនក់ទំនងៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុត 
ង 3.7 បង្ហ ញករែបងែចកភគរយយុវវយ័ យុ 15-24 ឆន ំ េទនឹងទំនក់ទំនង

ៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុតរបស់ពួកេគ ។ ជិត ( 99% ) ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ
ែដលមនសកមមភពរមួេភទបន យករណ៍ថៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុតរបស់េគគឺជប្តី 
ឬៃដគូសនិទធ ន ល ។ សមម្រតទបជង ( 1%) បន យករណ៍ថបនរមួេភទជមួយមិត្ត
្របុស ឬសង រ ។ កនុងចំេ មបុរសវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ្របែហលជពីរភគបី (67%) 
កនុងឆន ំ 2005 និងបីភគបួន ( 77% ) កនុងឆន ំ 2014 យករណ៍ថៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយ
បំផុតរបស់េគគឺជ្របពនធ/ៃដគូរមួេភទ។ មនែត 11% កនុងឆន ំ 2005 និង 18.5% កនុងឆន ំ 2014 
បន យករណ៍ថៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុតរបស់េគគឺជមិត្ត្រសី ឬសង រ្រសី។ រ ងឆន ំ 
2005 និងឆន ំ 2014 មនករធ្ល ក់ចុះៃនសមម្រតបុរសវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ែដល យ
ករណ៍ថៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុតរបស់ពួេគគឺអនករកសីុផ្លូវេភទ។ កនុងឆន ំ 2005 17.3% 
ៃនបុរសវយ័េកមងបន យករណ៍ថៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុតរបស់េគ គឺអនកសីុផ្លូវេភទ
ែដលេនកនុងឆន ំ 2014 មន 2.2% ៃនបុរសវយ័េកមង យុ 15-24ឆន ំ ។ ករប៉ន់ ម នចុង
េ្រកយគឺែផ្អកេលើចំនួនករណី (n=10) ដូេចនះគួរ្របុង្របយ័តនរេពលែដលេធ្វើករប៉ន់ ម ន។  

ង 3.7 ទំនក់ទំនងៃដគូចុងេ្រកយបំផុត 

ទំនក់ទំនង 
្រស្ត ី បុរស 

2000 2005 2010 2014 2005 2010 2014 

ប្តី ឬ្របពនធ/ៃដគូរមួេភទ 99.3 99.5 99.4 98.4 67.6 75.1 76.9

មិត្ត្របុស/មិត្ត្រសី/សង រ 0.1 0.4 0.4 1.4 11.3 15.4 18.5

អនក គ ល់គន  0 0.1 0.1 0.1 3.3# 3.0# 2.4#

អនករកសីុផ្លូវេភទ*     17.3 6.0 2.2#

េផ ងេទៀត 0.6 0 0 0.1 0.5# 0.5# 0

   

ចនំួន 1451 2048 2090 2327 697 623 448

# ប៉ន ម ន មចំនួនតិចជង 25 មិនេ្របើេមគុណអេងកត 
 

3.2.6 ករេ្របើេ្រ មអនម័យជមួយៃដគូរមួេភទចុងេ្រកយបំផុត 
ង 3.8 បង្ហ ញពីភគរយៃនបុរសវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ែដលបនេ្របើ្របស់

េ្រ មអនម័យកនុងអំឡុងេពលរមូេភទចុងេ្រកយ មចរតិលកខណៈអេងកតកនុងអេងកត្របជ
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្រស្ត និងសុខភព ឆន ំ 2005 2010 និងឆន ំ 2014 ។ ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេពលរមួ
េភទចុងេ្រកយមនអ្រ ខពស់េនទីតំបន់្របជំុជនេធៀបនឹងតំបន់ជនបទ។ េនឆន ំ 2005 
បុរសវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ មន 57.7% េនតំបន់ទី្របជំុជន េធៀបនឹង 23.3%េនតំបន់
ជនបទ និងេនកនុងឆន ំ 2014 មន 57.2% េនតំបន់ទី្របជំុជននិងបនធ្ល ក់ចុះមក 10.3% េន
តំបន់ជនបទ។ បុរសវយ័េកមង្រកុម យុ 20-24ឆន ំ  បនេ្របើេ្រ មអនម័យតិចជង្រកុម

យុ 15-19 ឆន ំ ទំងេនតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទី្របជំុជន និនន ករេនះេកើតមនកនុងអេងកត
្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជទំងបីេលើកគឺ ( អេងកតឆន ំ 2005 2010 និងឆន ំ 2014) ។ 
្រសបជមួយគន េនះែដរ ករេ្របើេ្រ ម នម័យេកើនេឡើង មក្រមិតសិក អប់រផំងែដរ។ 
ឆន ំ 2015 ចំេ មបុរសវយ័េកមង យុែដលមិនបនចូលេរៀនគឺមន 10% និងអនកទទួលបន
ក្រមិតសិក អប់រកំ្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិមន 69.6% ។ កនុងឆន ំ  2014 កនុងចំេ ម បុរសវយ័
េកមង យុ15-24 ឆន ំែដលមិនបនចូលេរៀនបន យករណ៍ថមិនបនេ្របើេ្រ មអនម័យ
្រសបេពលែដលអនកទទួលបនក្រមិតសិក អប់រខំពស់មន 47.65% ។ ចសននិ ្ឋ នបនថ
ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យបនធ្ល ក់ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់ពីឆន ំ 2005 េទឆន ំ 2014 ្រគប់
ក្រមិតសិក អប់រ ំ។   

ឆន ំ 2005 កនុងចំេ មបុរសវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ សថិតកនុង ថ នភពេសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច្រកី្រកមន 8.3% បនេ្របើេ្រ មអនម័យេពលរមួេភទចុងេ្រកយ្រសបេពលមន 
63.3% កនុងចំេ មអនកមនបញចភគ្រទពយសមបត្តិមនបំផុត ។ កនុងឆន ំ 2014 មន 4% អនក
មនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុត និង 44.9% អនកមនបញចភគ្រទពយសមបត្តិមនបំផុត ។  
មនករធ្ល ក់ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់ៃនករេ្របើេ្រ មអនម័យកនុងចំេ មអនកមនបញចភគ
្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុត និងបញចភគ្រទពយសមបត្តិមនមំផុតេទះយ៉ង ក្តីអ្រ េនះេនែត
រក េនេថរកនុងចំេ មអនកមនបញចភគ្រទពយសមបត្តិក្រមិតក ្ត ល ែដលមន 16.4% 
កនុងឆន ំ 2005 និង 16.9% កនុងឆន ំ 2014 ។ 
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* ចំនួនសំ កគំរតូិចជង 25 ករណី     

ចរតឹលកខណៈអេងកត 2005  2010     2014 

15‐19  20‐24  15‐24  N  15‐19  20‐24  15‐24  N  15‐19  20‐24  15‐24  N 

ទីកែន្លង ន ក់េន               

ទី្របជុំជន  80.9  53.4  57.7  152  57.9  49.9  50.8  138  91.9*  51.9  57.2  70 

ជនបទ  46.6  20.0  23.3  543  47.4  16.1  9.5  485  16.4*  9.4  10.3  378 

              

ករសិក អប់រ ំ              

មិនបនេរៀន  *  10.2  10.0  67  *  2.6  5.1  44  *  *  *  24 

បឋមសិក   40  17.9  20.8  342  37.6  9.9  13.4  270  28.0  10.2  12.8  179 

មធយមសិក   75.3  39.1  45.0  252  58.3  34.6  36.9  271  31.1  18.4  20.0  219 

ខពស់ជង  ‐  67.6  69.6  34  *  64.8  67.8  38  *  45.4  47.6  26 

              

បញចភគ្រទពយសមបត្ត ិ              

្រកបំផុត 11.2  7.9  8.3  116  *  10.3  10.1  129  *  2.7  4.0  99 

្រក 38.9  8.1  11.2  124  *  8.2  8.4  122  *  7.9  8.7  75 

មធយម 27.8  14.5  16.4  120  *  8.1  14.5  113  *  17.1  16.9  98 

មន 62.4  25.6  29.1  119  *  37.2  43.1  116  *  11.1  17.6  100 

មនបំផុត 90.1  58.0  63.3  216  *  50.0  52.4  143  *  42.7  44.9  76 

              

សន               

្រពះពុទធ  57.8  27.4  31.4  665  50.2  24.2  27.2  601  27.7  16.9  18.4  425

មូស្លីម  0  *  *  13  *  13.5  14.5  6  *  *  7.6  10

្រគឺស្ត  ‐  *  *  7  ‐  *  *  8  ‐  *  *  4

ង 3.8 ករេ្របើេ្រ មអនម័យកនុងកររមួេភទចុងេ្រកយ 

ភគរយយុវវយ័ យុ 15-24 ឆន ែំដលធ្ល ប់រមួេភទកនុងរយៈេពល 12 ែខកន្លងមក ភគរយករេ្របើេ្រ មអនម័យកនុងកររមួេភទចុងេ្រកយ 
ម យុ និងឆន អំេងកត DHS 2000-2014 
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របូភព 3.4 បង្ហ ញថយុវវយ័បុរសែដលមនសកមមភពរមួេភទមនករធ្ល ក់ចុះគួឲយកត់
សមគ ល់កនុងភគរយៃនករេ្របើេ្រ មអនម័យកនុងកររមួេភទចុងេ្រកយ ។ និនន ករៃនករ
េ្រ មអនម័យមនលកខណៈ្រសេដៀងគន ស្រមប់យុវវយ័ យុ 15-17 ឆន ំ េ យ រចំនួន
សំ កគំរមូនតិចែដលមិនបន ប់បញចូ លកនង្រកហ្វិក ។    

 

3.2.7 ចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយពីករឆ្លងហីុវ និងេមេ គេអដស៍ 
ដូចបង្ហ ញកនុង ង 3.9 ឆន ំ 2000 ភគរយ្រស្តីវយ័េកមងែដលមនចំេណះដឹង្រគប់

្រជុងេ្រជយពីករឆ្លងហីុវ និងេមេ គេអដស៍មនភព្រសេដៀងគន ម្រកុម យុ 15-17 ឆន ំ 
18-20 ឆន ំ  និង្រកុម យុ 20-24 ឆន ំ  និងស្រមប់្រគប់្រកុម យុទំងអស់គឺមនអ្រ ្រតឹមែត
ខពស់ជង 50% បុ៉េ ្ណ ះ ។ េទះយ៉ង ក្តីកនុងឆន ំ 2014 មន្រតឹមែត 32.8% ៃន្រស្តីវយ័េកមង

យុ 15-17 ឆន ំ ែដលមនចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយែផនកហីុវ និងេមេ គ េអដស៏ 35.1% 
ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 18-19 ឆន ំ  និង43% ៃន្រស្តី យុ 20-24 ឆន ំ ។ មនករធ្ល ក់ចុះនូវ
ចំេណះដឹងកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ្រគប់ឆន ំអេងកត ែតភគេ្រចើនមនេន
កនុង្រកុម យុវយ័េកមង (15-17 ឆន ំ) ។  

ស្រមប់បុរសវយ័េកមង យុ 15-19 ឆន ំ 40 េទ 44% មនចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយ

អំពីហីុវ និងេមេ គេអដស៍ និងកនុងចំេ ម្រកុមវយ័េកមងបុរស យុ 20-24 ឆន ំ មនអ្រ
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ខពស់ជងតិចតួចគឺ្របែហលពក់ក ្ត លបុរសមនចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយអំពីករឆ្លង

ហីុវ និងេមេ គេអដស៍។ មនករខុសគន គួរឲយកត់សមគ ល់រ ងតំបន់ទី្របជំុជន និងតំបន់

ជនបទ េ យអនកេនតំបន់ទី្របជំុជន មនចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយពីហីុវ និងេមេ គ   

េអដស៍ ជងអនកេនតំបន់ជនបទទំង្រស្តី និងបុរស្រគប់អេងកតទំងបួន ( អេងកតឆន ំ 2000  

2005  2010 និងឆន ំ 2014 ) 

មនភពខុសគន ខ្ល ំងេលើចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយែផនកហីុវ និងេមេ គេអដស៍កនុង

ចំេ ម្រស្តី និងបុរស មក្រមិតសិក អប់រ្ំរគប់ឆន ំអេងកតទំងបួន ។ មនក្រមិតទបបំផុត 

ចំេពះអនកមិនបនចូលេរៀន និងមនខពស់បំផុតកនុងចំេ មអនកទទួលក្រមិតសិក អប់រ ំ

បនខពស់ ។ កនុងឆន ំ 2004 កនុងចំេ ម្រស្តីែដលមិនបនចូលេរៀន 17.9% មនចំេណះដឹង

្រគប់្រជុងេ្រជយែផនកហីុវ និងេមេ គេអដស៍ និងមន 20.1% ស្រមប់បុរស ។ កនុង្រកុមអនក

មនក្រមិតសិក អប់រខំពស់ 74.6% ស្រមប់្រស្តី និង 76.2% ស្រមប់បុរសែដលមនចំេណះ

ដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយែផនកហីុវ និងេមេ គេអដស៍ ។  

្រសេដៀងគន េនះែដរមនភពលំេអៀងគន ខ្ល ំង មបញចភគ្រទពយសមបត្តិ ែដលមន  
អ្រ ទបចំេពះអនកមនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុត និងមនអ្រ ខពស់ស្រមប់អនកមន
បញចភគ្រទពយសមបត្តិមនបំផុត ស្រមប់្រគប់ឆន ំអេងកតទំងអស់ ។ 

របូភពទី 3.5 និង 3.6 បង្ហ ញពថជទូេទបុរសបនរក នូវក្រមិតេថរកនុងករ
ចំេណះអំពីហីុវ្រគប់អេងកត េហើយមនករធ្ល ក់ចុះនូវភគរយៃន្រស្តីែដលមនចំេណះដឹង
្រគប់្រជុងេ្រជយអំពីក ្ត និភ័យហីុវ្រគប់្រកុម យុទំងអស់។ ករយល់ដឹងរបស់្រស្តី
មនភព្រសេដៀងគន ្រគប់្រកុម យុនីមួយៗែដលមនេ្រចើនជងពក់ក ្ត ល ្រគប់្រស្តីវយ័
េកមងមនចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយពីក ្ត និភ័យៃនហីុវកនុងឆន ំ 2000 េទឆន ំ 2005 ។ 
េទះជយ៉ងក្តីរ ងឆន ំ 2005 និងឆន ំ 2014 មនករធ្ល ក់ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់អំពីក្រមិត
ចំេណះដឹងរបស់្រស្តី្រគប់្រកុម យុ ។ ស្រមប់្រស្តី កនុងឆន ំ 2005  ភគរយៃនចំេណះដឹង្រគប់
្រជុងេ្រជយមនែ្រប្របួលពី 40% េទ 50%  ែផ្អក ម្រកុម យុ និងក្រមិតចំេណះដឹងេន
បន្តេថរពីឆន ំ 2005 េទឆន ំ 2014 ។  
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ង 3.9: ចំណះដឹងអំពីហុីវ និងេមេ គេអដស៍ 
ភគរយបុរស ្រស្តវីយ័េកមង និងយុវជន យុ 15-24 ឆន ចំំណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយអំពីហុីវ និងេមេ គេអដស៍ មចរតិលកខណៈអេងកត និងឆន អំេងកត DHS 
2000-2014 

ចរតិលកខណៈ
អេងកត  

2000  2005  2010  2014 

្រស្ត ី ្រស្ត ី បុរស ្រស្ត ី បុរស ្រស្ត ី បុរស 
%  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N 

យុ                                           

15‐17  51.6  1603  49.1  2255  40.8  1082  42.4  2334  39.1  1133  32.8  1717  44.6  546 

18‐19  52.8  987  54.9  1281  44.9  548  45.7  1337  46.9  682  35.1  1089  44.4  335 

20‐24  51.6  1417  50.7  2992  50.9  1210  46.8  3115  47.9  1389  43.0  2973  50.8  820 
                

ទីកែន្លង ន ក់េន                 

ទី្របជុំជន  61.4  938  62.5  1310  58.6  503  54.9  1586  67.1  713  55.3  1164  64.7  320 

ជនបទ  49.0  3070  48.1  5218  43.2  2338  42.1  5200  38.1  2491  34.2  4614  43.6  1381 

                

តំបន់                 

ភនំេពញ 56.4  680  73.00  877  58.2  348  53.8  891  80.3  397  65.5  743  75.3  217 

លទំនប 57.7  1656  48.50  2462  45.9  1151  47.5  2378  42.1  1193  32.7  1857  40.4  551 

បឹងទេន្ល ប  47.4  1171  52.10  2023  40.9  836  34.5  2111  30.2  955  38.3  1829  52.0  549 

េឆនរសមុ្រទ  34.3  306  35.90  489  59.9  196  52.2  499  59.5  224  38.0  394  50.4  109 

ខពង់ ប/ភនំ  41.6  195  38.70  677  36.9  310  50.9  907  42.5  435  29.2  956  30.0  275 

                

ករសិក អប់រ ំ                

មិនបនេរៀន  41.5  648  19.7  717  21.9  128  16.2  393  9.7  91  17.9  221  20.1  51 
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បឋមសិក   46.2  2177  42.1  3416  30.3  1298  33.4  2545  28.5  1075  25.7  1875  31.0  531 

មធយមសិក   68.3  1148  72.0  2269  60.7  1328  54.2  3500  51.0  1823  42.5  3257  53.7  974 

ខពស់ជង  60.7  35  89.9  126  87.9  87  71.5  348  84.3  217  74.6  425  76.2  145 

                

បញចភគ្រទពយសមបត្តិ                

្រកបំផុត n/a  n/a  27.4  987  26.9  426  28.9  1054  31.9  501  27.9  912  31.3  291 

្រក n/a  n/a  36.5  1107  34.1  479  37.5  1145  37.5  569  29.1  1005  42.2  288 

មធយម n/a  n/a  46.6  1235  42.4  580  41.6  1304  39.5  658  28.9  1122  44.8  348 

មន n/a  n/a  59.9  1329  49.3  625  49.9  1515  42.7  701  42.4  1253  50.6  379 

មនបំផុត n/a  n/a  68.5  1870  64.7  732  58.0  1767  63.8  777  55.2  1487  62.9  395 

                

សន                 

្រពះពុទធ  52.9  3850  51.3  6325  46.3  2743  45.3  6597  44.8  3112  38.5  5543  47.2  1610 

មូស្លីម  21.5  114  37.6  133  29.0  44  39.3  102  52.2  41  39.0  124  56.6  51 

្រគឺស្ត  78.4  16  73.9  38  62.6  33  64.5  40  45.0  26  45.4  60  76.7  23 

េផ ងេទៀត  21.6  23  15.2  33  2.9  20  3.2  47  2.9  25  24.1  52  16.3  17 

                

ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍               

មិនែដលេរៀបករ  53.2  2865  52.6  4373  45.8  2329  46.9  4610  44.8  2711  39.3  3423  48.2  1341 

េរៀបកររចួ  48.7  1142  47.7  2155  46.5  512  41.2  2176  43.4  494  37.3  2356  45.2  360 

                

សរបុ 51.9  4008  51.0  6528  45.9  2841  45.1  6786  44.6  3204  38.5  5779  47.6  1701 

សមគ ល់: បុរសមិន ប់បញចូ លកនុងអេងកតឆន ំ 2000           
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3.2.8 ជំងឺកមេ គ ឬេ គសញញ ជំងឺកមេ គ 
ភគរយ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-19 ឆន ំ និង 20-24 ឆន ំ ែដលបន យករណ៍សកមមភពរមួ

េភទថមនជំងឺកមេ គ ឬេ គសញញ ជំងឺកមេ គកនុងរយៈេពល 12 ែខមុនអេងកតបនេកើន
េឡើង មប ្ត ឆន ំអេងកត ។  កនុងឆន ំ 2000 មន  3% និង 4% ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-19 ឆន ំ 
និង យុ 20-24 ឆន ំ យករណ៍ថមនជំងឺកមេ គ ឬេ គសញញ ជំងឺកមេ គ មលំ ប់
េរៀង  និងឆន ំ 2014 10% ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 17-19 ឆន ំ និង 12% យុ 20-24 ឆន ំ បន យ
ករណ៍ថមនជំងឺកមេ គ ឬេ គសញញ ជំងឺកមេ គ ។ ស្រមប់បុរសវយ័េកមង យុ 15-24  
ឆន ំ ភគរយេនបន្តេថរែដលកនុង្របមណ 3% ែដលបន យករណ៍ថមនជំងឺកមេ គ ឬ
េ គសញញ ជំងឺកមេ គកនុងរយៈេពល 12 ែខមុនអេងកតឆន ំ 2005 2010 និងឆន ំ2014។ បុរស

យុ 15-24  ឆន ំមិនបនេធ្វើអេងកតកនុងឆន ំ 2000  េទ ។  

 

3.3 ែផនករ្រគួ រ និងករពនយរកំេណើ ត 
3.3.1 ករេ្របើវធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តទំេនើបបចចុបបនន 

របូភព 3.8 បង្ហ ញពីភគរយៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-19 ឆន ំ និង 20-24 ឆន ំែដលបន
េ្របើ្របស់ទំងវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តែបបបុ ណ និងទំេនើប ។  ពីឆន ំ 2000 ដល់ឆន ំ 2014 មន
ករធ្ល ក់ចុះជបន្តបនទ ប់កនុងចំេ មយុវជនវយ័េកមង យុ 15-19 ឆន ំ និង 20-24 ឆន ំៃន
សកមមភពរមួេភទេ យមិនបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត ជទូេទករមិនបនេ្របើ
្របស់វធីី ្រស្តពនយកំេណើ តមនភគរយេ្រចើនជងករេ្របើ្របស់វធីី ្រស្តពនយរកំេណើ ត ។ 
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សេងកតមនករេកើនេឡើងៃនេ្របើ្របស់ទំងវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តែបបបុ ណ និងទំេនើបកនុង
ចំេ មយុវវយ័បចចុបបនន (15-19 ឆន ំ) ្រស្តីវយ័េកមង យុ (20-24 ឆន ំ) ។ ឆន ំ 2000 12% ៃន្រស្តី       
វយ័េកមង យុពី 20 េទ 24 ឆន ំ  កំពុងេ្របើ្របស់វធីី ្រស្តពនយរកំេណើ តែបបទំេនើប េហើយឆន ំ 
2014 បនេកើនេឡើងដល់ 33% ។ រយៈេពលដូចគន េនះែដរសេងកតេឃើញថអ្រ េ្រប ៉ឡង់ៃន
ករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តែបបបុ ណេកើនេឡើងពី 3% េទ 13% កនុង្រកុម យុដូច
ខងេលើ ។  

 

្របេភទវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តែដលបនេ្របើ្របស់េ យ្រស្តីវយ័េកមងែបងែចក មឆន ំ 
អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជនីមួយៗបង្ហ ញលម្អិតកនុង ង 3.10 ។ ភគរយ្រស្តី    
វយ័េកមងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត មួយបនេកើនេឡើង ។ េនេដើមទសវត រឆ៍ន ំ 
(2000-2005) ្រស្តីរស់េនទីតំបន់ទី្របជំុជនបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តេ្រចើនេបើ
េធៀបនឹង្រស្តីរស់េនតំបន់ជនបទេទះជយ៉ង ក៏េ យេនឆន ំ 2010 និងឆន ំ 2014 ្របមណ
ជ 40% ែដលកំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត មួយេ យមិនគិតថេនតំបន់ជនបទ ឬ
តំបន់ទី្របជំុជនេនះ។អ្រ ៃនករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តបន្តេនមនអ្រ ខពស់េន 
ជធនីភនំេពញេបើេធៀបនឹងតំបន់េផ ង េៗទៀតេនកមពុជ។ ករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត 

ែបបបុ ណេកើនេឡើង មក្រមិតសិក អប់រ ំនិង ថ នភពេសដខកិចច សងគមកិចចផងែដរ ។
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របូភព 3.8 ករែបងែចកភគរយែដលមនសកមមភពរមួេភទយុវវយ័ និង្រស្តវីយ័
េកមង យុ 15-24 ឆន ំ មវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត និងឆន អំេងកត

CDHS 2000-2014

15‐19 20‐24
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ង 3.10 វធិី ្រស្តពនយកំេណើ ត 
្រស្តវីយ័េកមង និងយុវជន យុ 15-24 ឆន ធំ្ល ប់រមួេភទ ភគរយេ្របើវធិី ្រស្តពនយកំេណើ តមុន ម វ ចរតិលកខណៈអេងកតកមពុជ DHS 2000-2014

 

ចំនួនសំ កគំរតូិចជង 25 ករណី     
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3.3.2 ករេ្របើវធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តចំរះុបចចុបបនន 
របូភព 3.9 បង្ហ ញពីភគរយៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ កំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត 

ពនយរកំេណើ ត ម្របេភទនីមួយៗ។  កនុងឆន ំ 2014 ភគេ្រចើន (58.1%)ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ15-
24 ឆន ំបនរមួេភទែតមិនបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត មួយ។  កនុងចំេ ម្រស្តី    
វយ័េកមងបនរមួេភទបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តភគេ្រចើន ម ថន ំេលប (13.6%) 
វធីិ ្រស្តដកលឹងគេចញ ( 10.8% ) ករចក់ថន ំ ( 9.1% ) និង ករេ្របើ្របស់កង ក់សបូន (3.4%)។ េន
មន 5% េទៀតៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ កំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត េ យ
េ្របើេ្រ មអនម័យ (  1.5% )  បញឈប់កំេណើ តអចិៃ្រន្តយ៍ចំេពះ្រស្តី ( 0.1% ) កនុងរយៈេពលតម
តំេណក (1.1%) កង ក់េនេដើមៃដ/េ្រកមែសបក ( 2.3% ) ឬ មវធីីបំេប៉េ ះកូនកំុឲយមន   
រដូវ ( 0.1%) ។  ភគរយខពស់ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ បនរមួេភទែតមិនបនេ្របើ្របស់
វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត មួយគឺជក្តីបរមមណ៍។  បែនថមេលើសពីេនះេទេទៀត វធីិ ្រស្ត
បុ ណេ យដកលឹងគេចញ គឺជវធីី ្រស្តែដលេ្របើ្របស់ញឹកញប់ទីពីរកនុងចំេ ម្រកុម

យុវយ័េកមងេនះ ។  

 

3.3.3 មូលេហតុផ្ល ស់ប្តូរេ្របើវធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត 
ង 3.11 បង្ហ ញពីភគរយៃនមូលេហតុ្រស្តីវយ័េកមងឈប់េ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយ

កំេណើ តចុងេ្រកយ និងមិនបនបន្តករេ្របើ្របស់រយៈេពល្របំឆន ំចុងេ្រកយ ។ មូលេហតុ

58.1%
13.6%

3.4%

9.1%

1.5%
0.1% 1.1%

10.8% 2.3% 0.1%

របូភព 3.9 ភគរយៃន្រស្តវីយ័េកមងមនសកេមម ◌ាពរមួេភទ យុ 15-24 ឆន  ំកំពុង
េ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត CDHS 2014

Not using Pill IUD

Injection Condom Female sterilization

Periodic abstinence Withdrawal Norplant

Lactation amenorrhea
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សំខន់មិនបន្តករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តគឺេ យ រករចង់បនកូនផលប៉ះពល់ 
ករៃនេ្របើ្របស់ និងករខកខនេ្របើ្របស់។ 90% ៃន្រស្តវីយ័េកមងមនៃផទេពះអំឡុងេពលេ្របើ
្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ តភគេ្រចើន 67% េ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តដកលឹងគេចញ និងេ្រចើន
ជង 19% គឺេ្របើ្របស់ថន ំេលប។ េនះបង្ហ ញពីភពមិនទុកចិត្តបនេលើវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត 

មវធីិដកលឹងគមនេ្រចើនជងពីរភគបីៃនករមនៃផទេពះេ យៃចដនយកនុង្រកុមេនះ។ េ្រចើន
ជងមួយភគ្របំៃនករមនៃផទេពះេ យៃចដនយស្រមប់្រសីវយ័េកមងេ យេ្របើថន ំេលប េទះ
យ៉ង ក៏េ យ្របសិនេបើេ្របើថន ំ្រតឹម្រតូវគឺមនអ្រ  1% បុ៉េ ្ណ ះែដលប ជ័យ។ ដូេចនះករ
េ្របើ្របស់ថន ំ្រគប់មិន្រតឹម្រតូវមិនមនអ្វីែប្លកកនុង្រកុម យុទំងេនះេទ។  កនុងចំេ មអនកបន
យករណ៍ថមូលេហតុឈប់េ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត េ យ រមនផលប៉ះពល់ 

85% គឺេកើតមនេលើករេ្របើ្របស់ថន ំេលប និងថន ំចក់ ។ កនុងចំេ មអនកបន យករណ៍ចង់
ពនយរកំេណើ តមន្របសិទធភពខពស់ 55% គឺេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តដកលឹងគេចញ  ។  

ង 3.11   ភគរយ្រស្តវីយ័េកមង យុ 15-24 ឆន  ំឈប់េ្របើវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត និងមូល
េហតុឈប់េ្របើវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត មវធីិ ្រស្តេនះCDHS2014

 

  
វិធីសារសតពនយាកំេណើតមុន 

មូលេហតុ ថន ំ្រគប់ 
កង    
ក់

សបូន 
ថន ំចក់ 

េ្រ ម
អនម័
យ 

តម
ដំេណក 

ដក        
លឹងគ     
េចញ 

កង ក់
េ្រកម
ែសបក 

បំេប
េ ះកូន  

េ្រ ម 
អនម័យ 

្រស្តី 

ថន ំ្រគប់
ចិនែស

មនគត៌ 19.2  0.9  4.0  4.4  2.3  66.6  0  0  0  2.6 

ចង់មនគត៌ 47.5  3.6  16.1  3.4  2.3  25.6  0.8  0  0  0.7 

ប្តីមិនយល់្រពម 0  19.1  0  20.5  0  60.4  0  0  0  0 

ផលប៉ះពល់ /្រពួយបរមភសុខភព 42.9  4.0  44.5  4.4  0  0  3.3  0  0  0.9 

ភពទទួលបន 11.8  0  88.2  0  0  0  0  0  0  0 

វធីិ ្រស្តែដលមន្របសិទធភពជង 16.5  0  11.4  5.9  4.1  55.0  0  1.4  4.7  0.9 

ពិបកកនុងករេ្របើ 54.8  6.3  20.3  7.5  0  11.0  0  0  0  0 

មិនសូវបនរមួេភទប្តីមិនេន 38.3  0  22.4  14  0  16.7  8.6  0  0  0 

តៃម្ល 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

មកលៈេទសៈ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ពិបកពរេពះ អស់រដូវ 0  0  66.1  0  0  0  0  33.9  0  0 

ករែលងលះ 47.3  0  1.1  27.8  0  20.8  3.1  0  0  0 

មូលេហតុេផ ងេទៀត 26.8  1.3  29.6  18.4  0  10.8  8.4  4.8  0  0 

មិនដឹង 100  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

           

សរបុ 40.1  3.3  20.8  5.3  1.5  25.9  1.5  0.3  0.3  0.9 
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3.3.4 ត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់ែផនករ្រគួ រ 
ភគរយ្រស្តីវយ័េកមងែដលបន យករណ៍ពីត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់កំណត់ ឬគម្ល តកនុងករ

មនកូនបង្ហ ញកនុង ង 3.12 ។  ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ភគេ្រចើនបន យ
ករណ៍ពីត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់ែផនករ្រគួ រេបើេធៀបនឹង្រស្តីមិនធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ យុ
ដូចគន ។ កនុងឆន ំ2000  សមម្រត្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន យករណ៍ត្រមូវ
ករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់ែផនករ្រគួ រមនជិត 30% មគម្ល ត យុ (15-17 ឆន ំ18-19 ឆន ំ និង20-24 ឆន ំ)  
ែតកនុងឆន ំ 2014 ត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់ែផនករ្រគួ របនធ្ល ក់ចុះមក្រតឹម 5.6% កនុង្រកុម យុ 15-

17ឆន ំ  1.8% កនុង្រកុម យុ18-19 ឆន ំ និង 2.3% កនុង្រកុម យុ 20-24 ឆន ំ ។ ករធ្ល ក់ចុះត្រមូវករមិនេឆ្លើយ
តបស្រមប់ែផនករ្រគួ រពីឆន ំ 2000 ដល់ឆន ំ2014 េកើតេឡើងទំងេនតំបន់ទី្របជំុជន និងតំបន់ជនបទ ។ 
កនុងឆន ំ 2005 និងឆន ំ 2010 ្រស្តីវយ័េកមងមិនបនចូលេរៀនមនេ្រចើនែដលបន យករណ៍ត្រមូវករមិនេឆ្លើយ
តបស្រមប់ែផនករ្រគួ រជង្រស្តីទទួលបនក្រមិតសិក អប់រខំពស់ េទះយ៉ង ក្តីកនុងឆន ំ 2014 េនែត
មន្រស្តីជេ្រចើនបន យករណ៍ត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់ែផនករ្រគួ រ េ យមិនគិតពីក្រមិត
សិក អប់ររំបស់ពួកេគេទ ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរកនុងឆន ំ 2005 និងឆន ំ 2010 មនទំនក់ទំនងប្រញច សគន
រ ងសមម្រត្រស្តីវយ័េកមង មនត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់ែផនករ្រគួ រ និង ថ នភពេសដ្ឋកិចច    
សងគម។ ចំេពះអនកមន ថ នភព្រទពយសមបត្តិទបមនអ្រ ខពស់ែដលបន យករណ៍មនត្រមូវករមិន
េឆ្លើយតបស្រមប់ែផនករ្រគួ រេបើេធៀបនឹងអនកមន ថ នភព្រទពយសមបត្តិេ្រចើន។ កនុងឆន ំ2010  17.1% ៃន
្រស្តីធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួសថិតកនុងបញជភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុត មនត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់
ែផនករ្រគួ រ អំឡុងេពលែដលអនកមនបញជភគ្រទពយសមបត្តិមនបំផុតគឺ្រតឹមែត11.9%។ ជថមីម្តងេទៀត
ភពលេម្អ ងៃន ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមេសទើរែតមិនេកើតមនេនកនុងឆន ំ2014 េ យមនែត 1-3% បុ៉េ ្ណ ះ ៃន
្រស្តីធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួបន យករណ៍មនត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបស្រមប់ែផនករ្រគួ រ ។ 
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ង 3.12: ចរតិលកខណៈ្រស្ត ីវយ័េកមង និងយុវជន យុ 15-24 ឆន មំនត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបែផនករ្រគួ រ 
ភគរយ្រស្តវីយ័េកមង និងយុវវជន យុ 15-24ឆន  ំមនត្រមូវករមិនេឆ្លើយតបែផនករ្រគួ រ មចរតិលកខណះអេងកត និង មឆន អំេងកត កមពុជ  DHS 2000-2014 

ចរតិលកខណៈអេងកត 
2000  2005  2010  2014 

ធ្ល ប់េរៀបករ ្រគប់្រស្ត ី ធ្ល ប់េរៀបករ ្រគប់្រស្ត ី ធ្ល ប់េរៀបករ ្រគប់្រស្ត ី ធ្ល ប់េរៀបករ ្រគប់្រស្ត ី
%  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N 

យុ                                                

15‐17  27.9  134  1.7  2263  36.5  94  1.5  2299  14.3  106  0.6  2381  5.6  116  0.4  1774 

18‐19  27.5  333  6.8  1355  20  295  4.6  1302  14.9  300  3.3  1353  1.8  363  0.6  1119 

20‐24  28.4  1100  15.7  1982  22  1802  13  3045  15.3  1796  8.7  3155  2.3  1936  1.4  3017 

ទីកែន្លង ន ក់េន 

ទី្របជុំជន 26.6  246  6  1093  18.3  359  5  1318  10.1  354  2.3  1591  5.2  302  1.4  1171 

ជនបទ 28.4  1321  8.3  4507  23.2  1833  8  5328  16.2  1848  5.7  5298  1.9  2113  0.9  4739 

ជធនី/េខត្ត 

បនទ យមនជ័យ 29  75  9.5  229  24.2  86  8.4  248  16.2  91  5.5  271  3  110  1.4  233 

កំពង់ចម 26  230  9  662  25  302  9.6  788  16.5  286  6.7  703  2  306  1  628 

កំពង់ឆន ំង 41  51  10.1  208  33.7  65  10.7  206  16.6  75  4.7  269  0.9  80  0.3  239 

កំពង់សពឺ 17.5  90  7.1  224  16.1  132  6.4  331  12.9  138  4.6  391  0.8  183  0.4  413 

កំពង់ធំ 33.9  76  8.8  294  18.4  102  6.4  295  14  97  4.1  337  2.9  99  1  271 

ក ្ដ ល 21.3  111  4.5  531  17.3  173  4.7  635  7.4  193  2  721  4.3  168  1.7  426 

្រកេចះ 32.3  32  7.4  141  33.7  40  11.6  115  22.7  46  7.1  149  2.6  91  1.3  175 

ភនំេពញ 25.2  123  4.4  703  13.1  233  3.5  877  9.3  173  1.8  892  5.3  194  1.4  744 

ៃ្រពែវង 30.7  157  11  439  22.5  164  7.7  475  16.6  155  7.2  360  1  157  0.5  310 
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េពធិ៍ ត់ 44.3  38  11.9  140  21.7  69  6.7  223  9.9  66  3.2  206  0.5  92  0.2  227 

េសៀម ប 38.3  98  9.6  391  23.1  179  8.1  512  19.1  159  6.3  491  2.8  166  1.2  391 

្វ យេរៀង 18.9  68  6  214  21.5  75  7  231  13.4  91  5  244  1.3  82  0.6  176 

ែកវ 30.8  124  9.3  414  27.6  109  7.9  381  23.8  127  7.9  382  0  125  0  367 

ឧត្ដរមនជ័យ 39  18  17.1  40  17.8  29  7.1  73  17  35  5.1  118  2.3  43  1  99 

បត់ដំបង/ៃប៉លិន 18.4  99  4.4  413  25.7  164  7.5  564  14.2  182  4.6  560  3.2  178  1.2  486 

កំពត/ែកប 29.6  77  7.6  300  29.9  117  10.2  344  15.6  121  5.9  321  2.7  111  1.3  236 

្រពះសីហនុ/េកះកុង 32.6  43  11.3  124  13.1  57  5.3  148  16.6  55  5.1  181  2.4  55  0.8  161 

្រពះវ ិ រ/សទឹងែ្រតង 24.3  27  8.7  75  31  50  14  115  21.2  64  7.4  184  3.3  88  1.6  183 

មណ្ឌ លគិរ/ីរតនគិរ ី 32.4  30  16.8  58  29.1  46  15.8  85  21.3  48  9.4  109  1  87  0.6  145 

ករសិក អប់រ ំ                                                

មិនបនេរៀន 29.1  447  10.7  1221  25.4  433  14.3  770  13.4  244  7.8  420  1.5  166  1  243 

បឋមសិក  28.6  831  7.7  3075  23.4  1279  8.6  3480  16.4  1103  7  2608  3.1  1069  1.7  1955 

មធយមសិក  25.7  285  5.8  1269  17.3  455  3.5  2270  14.6  821  3.4  3513  1.9  1118  0.6  3287 

ខពស់ជង *  4  0  35  7.3  25  1.4  126  5.3  34  0.5  348  0  62  0  425 

បញចភគ្រទពយសមបត្តិ 

្រកបំផុត n/a  n/a  n/a  n/a  27.7  438  11.7  1036  17.1  504  7.8  1101  3  486  1.6  956 

្រក n/a  n/a  n/a  n/a  24.3  442  9.4  1143  16.9  436  6.3  1172  1.1  483  0.5  1057 

មធយម n/a  n/a  n/a  n/a  23.9  424  8  1261  17.2  447  5.8  1321  2.6  508  1.2  1139 

មន n/a  n/a  n/a  n/a  20.2  419  6.3  1335  12.1  446  3.6  1526  1.7  487  0.7  1262 

មនបំផុត n/a  n/a  n/a  n/a  16.1  469  4.1  1871  11.9  369  2.5  1769  3.3  451  1  1496 
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សន                                                

្រពះពុទធ 28.3  1484  7.9  5342  22.3  2100  7.3  6415  15.3  2121  4.9  6685  2.4  2285  1  5644 

មូស្លីម 27.7  52  8.1  177  15.3  55  6.1  136  7.6  37  2.7  104  0  66  0  132 

្រគឺស្ត 25.2  2  3.6  16  34.3  4  3.7  38  0.5  12  0.1  40  1.8  16  0.5  61 

េផ ងេទៀត 24.3  29  10.1  65  36.1  33  21.6  57  26.7  32  14.2  60  1.3  48  0.9  73 

សរបុ    1,567     5,600     2,192     6,646     2,202     6,889     2,415     5,910 
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3.4 ករមនៃផទេពះ និងភពជម របស់យុវវយ័ 
3.4.1  លទធភពមនកូនរបស់យុវវយ័ 

ករមនៃផទេពះ និងភពជម េនយុវវយ័ជបញ្ហ ចមបងរបស់សងគម និងសុខភពេន
កមពុជ។ ករមនៃផទេពះវយ័េកមងមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងបញ្ហ ប៉ះពល់សុខភព បញ្ហ
សងគម និងេសដ្ឋកិចចេនក្រមិតបុគគល សហគមន៍ និងក្រមិត្របជជនទូេទ ។ េបើមនករធ្ល ក់ចុះ
អ្រ លទធភពមនកូនរបស់យុវវយ័េនទី្របជំុជនពីឆន ំ 2000 ដល់ឆន ំ 2014ក៏េ យក៏ករមនៃផទ
េពះវយ័េកមងេនែតជក្តី្រពួយបរមមណ៍មួយេនតំបន់ជនបទកមពុជែដលអ្រ មនៃផទេពះរបស់
យុវវយ័េនះបនេកើនេឡើង (េមើលរបូភព 3.10) ។   

 

3.4.2 ភពជម របស់យុវវយ័ 
ចរតិលកខណៈ្រស្តីវយ័េកមងែដលចប់េផ្តើមេងកើតកូន ម្រកុម យុ និងឆន ំអេងកត បង្ហ ញកនុង

ង 3.13 ។ រ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2014 មនករេកើនេឡើងភគរយៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 

ឆន ំ ែដលចប់េផ្តើមបេងកើតកូនទំងតំបន់េនទី្របជំុជន និងតំបន់ជនបទ េ យែឡក្រស្តីវយ័េកមង
េនតំបន់ជនបទមនអ្រ េ្រចើនជង្រស្តីេនតំបន់ទី្របជំុជនគួរឲយកត់សមគ ល់ េពលចប់េផ្តើម
បេងកើតកូនដំបូង។  កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ េនទី្របជំុជន 16.6% ចប់េផ្តើមបេងកើត
កូនកនុងឆន ំ 2000  21.7% កនុងឆន ំ 2005 និង និង 17.4% កនុងឆន ំ 2010 និង 19.5%កនុងឆន ំ  2014 ។ 
តំបន់ទី្របជំុជនមន 22.8%  កនុងឆន ំ 2000  30.4% កនុងឆន ំ 2005  30.8% កនុងឆន ំ 2010 និង 38.2% 
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របូភព 3.10 អ្រ លទធភពបេងកើតកូន ម យុជក់ ក់ (ASFR) ស្រមប់្រស្តី
វយ័េកមងេនទី្របជំុជន និងជនបទ ម្រកុម យុ កមពុជ 2000 - 2014
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កនុងឆន ំ  2014  ។ អ្វីែដលគួរឲយកត់សមគ ល់គឺ ឆន ំ  2014 មនេ្រចើនជងមួយភគបី្រគប់្រស្តីវយ័េកមង
យុ 15-24 ឆន ំេនតំបន់ជនបទបនចប់េផ្តើមបេងកើតកូនដំបូង ។  

អេងកតទំងបួនេលើក ( អេងកតឆន ំ 2000 2005 2010 និងអេងកតឆន ំ 2014) ភនំេពញមន     
ភគរយទបបំផុត និងតំបន់ខពង់ ប/ភនំ មនភគរយខពស់បំផុតៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ15-24 ឆន ំ
ែដលចប់េផ្តើមបេងកើតកូនេលើកដំបូងកនុងឆន ំេធ្វើអេងកត។ ឆន ំ 2010 ភនំេពញមនភគរយទបបំផុត 
(13.9%) និងតំបន់ លទំនបមនភគរយខពស់បំផុត ( 31.4%) ។ ឆន ំ 2014 ភគរយ្រស្តីវយ័េកមង

យុ15-24 ឆន ំ រស់េន ជធនីភនំេពញែដលចប់េផ្តើមបេងកើតកូនបនេកើនេឡើងពី 11.6% េទ 
18.0% ។ តំបន់ខពង់ ប/ភនំេកើនេឡើងពី 29.8% កនុងឆន ំ 2000 េទ 41.1% កនុងឆន ំ 2014 ។ ជរមួភគ
រយ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ចប់េផ្តើបេងកើតកូនដំបូងបនេកើនេឡើង្រគប់តំបន់ភូមិ ្រស្តៃន
អេងកតទំងបួនេលើក ែដលមនករេកើនេឡើងខពស់បំផុតេនតំន់ខពង់ ប/ភនំមនេ្រចើនជង11%  ពី
ឆន ំ 2000 េទឆន ំ 2014 ។  

កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ បនចប់េផ្តើបេងកើតកូនដំបូង ភគរយែដលមិន
បនចូលេរៀនបនេកើនេឡើង្រគប់ឆន ំអេងកតនីមួយៗ  ពី 28.8% ឆន ំ 2000 49.4% ឆន ំ 2005 50.6% 
ឆន ំ 2010 និង 62.2% ឆន ំ 2014 ។  និនន ករេនះបង្ហ ញភគរយ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ បន
ចប់េផ្តើបេងកើតកូនដំបូង និងមិនបនចូលេរៀនមនេ្រចើនេទ្វដងរ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2014 ។ កនុង
ចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ បនចប់េផ្តើបេងកើតកូនដំបូងទទួលបនក្រមិតសិក អប់រ ំ
្រតឹមក្រមិតបឋមសិក  ភគរយមនករេកើនេឡើង មឆន ំអេងកតនីមួយៗ េ យ 20.4% កនុងឆន ំ 
2000 32.9% ឆន ំ 2005 38.3% ឆន ំ 2010 និង 47.4% ឆន ំ 2014 ។ ចំេពះ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 
ឆន ំ បនចប់េផ្តើបេងកើតកូនដំបូងទទួលបនក្រមិតសិក ្រតឹមមធយមសិក បឋមភូមិគឺ 17.7% កនុង
ឆន ំ 2000 16.2% ឆន ំ 2005 19.2% ឆន ំ 2010 និង 28.3%  ឆន ំ 2014 ។ ផទុយេទវញិ កនុងចំេ ម្រស្តី

យុ 15-24 ឆន ំបនចប់បេងកើតកូននិងទទួលបនក្រមិតសិក អប់រខំពស់ (ចំនួនតិច ) គឺ 13.2% 
ឆន ំ 2010 និង  6.8% ឆន ំ 2014  ដូេចនះភគរយ្រស្តីទទួលបនករសិក អប់រខំពស់ចប់េផ្តើមបេងកើត
កូនដំបូងបនថយចុះជិតពក់ក ្ត លរ ងឆន ំ  2000 និងឆន ំ 2014 ។ 

កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ មនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុត 38.9% ឆន ំ 
2005 និង 42% ឆន ំ 2010 និង 46% កនុងឆន ំ 2014 បនចប់េផ្តើមបេងកើតកូន ។ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័
េកមង យុ 15-24 ឆន ំ មនបញចភគ្រទពយសមបត្តិមនបំផុត គឺមន 20.3% ឆន ំ 2005 15.9% ឆន ំ 
2010 និង 22.7% ឆន ំ 2014 បនចប់េផ្តើមបេងកើតកូន។ ស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ែដល
មនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុតឆប់មនកូនេន យុវយ័េកមង សមម្រតេនះបនេកើនេឡើង។  
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លទធផលេនះបង្ហ ញថ មនករែបងែចកខុសគន រ ង្រស្តីែដលមនបញជភគ្រទពយសមបត្តិ្រក
បំផុត និងមនបំផុតបនេកើនេឡើង។   

្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ កន់ សនមូស្លុីមចប់េផ្តើមបេងកើតកូនកនុងឆន ំ 2005 2010 
និងឆន ំ 2014 មនអ្រ ខពស់ជង្រស្តីកន់ សន្រពះពុទធ។ កនុងឆន ំ 2000 មនភគរយេសទើរែត
ដូចគន ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ចប់េផ្តើមបេងកើតកូនៃនអនកកន់ សន្រពះពុទធ ( 21.5%) 
និង មូស្លុីម (22%) កនុងេពលអេងកត។ ភគរយ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ចប់េផ្តើមបេងកើតកូនបន
េកើនេឡើងពីឆន ំ 2000 េទឆន ំ 2014 េហើយនិនន ករេនះមនដូចគន កនុងចំេ ម្រស្តីកន់ សន
្រពះពុទធ និងមូស្លុីមកនុងេពលអេងកតទំងបួនេលើក ។  
 

3.4.3 អំឡុងេពលមនៃផទេពះ 
មនសមព ធទំេនៀមទំ ប់្របៃពណីខ្ល ំងេនកមពុជ ស្រមប់្រស្តីវយ័េកមងេពលរមួេភទមុន

េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងករចប់េផ្តើមបេងកើត្រកុម្រគួ រថមី។ ង 3.14  បង្ហ ញពីទំនក់ទំនង
រ ងេពលេវ េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងេពលេវ មនកូនដំបូងស្រមប់យុវវយ័ ឆន ំ 2000 និង
ឆន ំ 2014 ។ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-17 ឆន ំ មនចេន្ល ះពី 0% េទ 0.6% មនកូនមុន
េពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រគប់ឆន ំអេងកត។ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 18-19  ឆន ំ មនចេន្ល ះ
ពី 0.1% េទ  2.6% មនកូនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍  20-24 ឆន ំ មនចេន្ល ះពី 1.3% និង 
2.5% ។ មិនមនទំរង់ចបស់ ស់ មួយកនុងអេងកតទំបួនេលើក ( ឆន ំ2000 2005 2010 និងឆន ំ 
2014) េទះជយ៉ង ក៏េ យមនខពស់កនុងចំេ ម្រស្តី យុ 20-24 ឆន ំ ។ ជថមីម្តងេទៀតមន
្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-17 តិចតួចមនកូនជិតេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ (9 ែខមុនេពលេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍) និងភគរយ មនគម្ល តពី 31.8% កនុងឆន ំ 2000 េទ 3.3%  កនុងឆន ំ 2014 ។ កនុង
ចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 18-19 ឆន ំ  ភគរយមនកូនបនទ ប់ពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន 9 ែខ
មនគម្ល តពី 8.6% កនុងឆន ំ 2000 មក 4.8% ឆន ំ2014 ។ កនុងចំេ ម្រស្តី យុ 20-24 ឆន ំ ភគរយ 
មនកូនបនទ ប់ពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន 9 ែខ មនគម្ល តពី 11.3%  ឆន ំ 2000 6.8%  ឆន ំ 2010 
និង 5.8% កនុងឆន ំ 2014 ។ មនករែ្រប្របួលតិចតួច មឆន ំអេងកត និងចរតិលកខណៈ្របជ ្រស្ត
សងគម។ េទះយ៉ង ក៏េ យកររកេឃើញជបឋមចេន្ល ះពី 5% េទ10% កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័ 
េកមង យុ 15-24 ឆន ំ មនកូនបនទ ប់ពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន 9ែខ ។ ទំងេនះមនន័យថ្រស្តី    
វយ័េកមងទំងេនះមនៃផទេពះេនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ។
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ង 3.13: ករផ្តល់កំេណើ តរបស់យុវវយ័ 
ភគរយ្រស្តវីយ័េកមង និងយុវវជន យុ 15-24  ឆន  ំផ្តល់កំេណើ ត មចរតិលកខណៈអេងកត ម យុ និងឆន អំេងកតកមពុជ DHS 2000-2014 

ចរតិលកខណៈអេងកត 
  

2000 
  

2005 

  
2010 
  

  
2014 

15‐17  18‐19  20‐24  15‐24  N  15‐17  18‐19  20‐24  15‐24  N  15‐17  18‐19  20‐24  15‐24  N  15‐17  18‐19  20‐24  15‐24  N 

ទីកែន្លង ន ក់េន 

ទី្របជុំជន  2.4  12.8  39.1  16.6  1093 0.9  13.0  40.9  21.7  1318  2.3  8.0  30.6  17.4  1591  2.6  10.9  30.5  19.5  1171 

ជនបទ  2.5  18.3  48.1  22.8  4507 3.0  17.6  56.7  30.4  5328  3.1  20.5  57.4  30.8  5298  4.3  28.2  62.9  38.2  4739 

តំបន់ 
ភនំេពញ 2.3  6.7  26.3  11.6  703  2.0  8.1  39.2  20.1  877  2.2  4.6  23.8  13.9  892  3.9  8.3  26.8  18.0  744 

លទំនប 2.5  19.1  49.2  23.6  2260 2.1  14.3  54.4  29.0  2511  2.8  21.2  57.7  31.4  2411  3.4  28.6  64.3  38.1  1907 

បឹងទេន្ល ប  1.5  17.4  46.8  20.8  1675 2.3  22.2  54.1  29.4  2047  3.0  15.2  51.3  27.5  2133  3.6  21.3  56.2  33.6  1846 

េឆនរសមុ្រទ  2.8  19.8  50.2  20.4  424  2.1  14.1  61.1  31.0  492  4.6  18.2  59.1  30.5  502  2.6  26.1  58.2  34.9  398 

ខពង់ ប/ភនំ  5.3  22.2  56.1  29.8  538  6.1  23.1  61.4  34.6  719  2.8  25.3  57.2  30.0  951  6.3  34.4  64.5  41.1  1015 

ករសិក អប់រ ំ                                        

មិនបនេរៀន  3.9  22.7  48.7  28.8  1222 9.1  33.2  65.7  49.4  771  5.1  27.9  66.5  50.6  420  13.1  61.8  74.9  62.2  243 

បឋមសិក   2.1  16.9  47.0  20.4  3075 3.3  19.5  58  32.9  3480  4.9  26.3  61.7  38.3  2607  5.8  35.3  69.8  47.4  1955 

មធយមសិក   2.5  12.3  43.5  17.7  1268 0.9  9.8  40.6  16.2  2269  1.8  12.8  44.0  19.2  3514  3.0  18.9  54.7  28.3  3287 

ខពស់ជង  0  0  28.1  13.2  35  *   0  15.3  11.6  126  *  0.4  8.5  6.3  348  *  0.0  8.4  6.8  425 

បញចភគ្រទពយសមបត្តិ 
្រកបំផុត n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  2.5  26.6  67  38.9  1036  5.0  28.3  71.8  42  1101  4.7  42.0  71.7  46.0  956 

្រក n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  5  18  60.3  34.3  1143  3.8  25.2  60.1  32.7  1172  2.6  34.4  66.3  39.4  1057 
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មធយម n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  3.3  16.4  56.5  29.9  1261  2.7  21.2  55.4  29.9  1321  6.9  25.9  64.7  38.8  1139 

មន n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  2.4  17.1  51.7  26.6  1335  1.3  15.1  50.6  25.4  1526  3.1  16.5  54.5  31.6  1262 

មនបំផុត n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  0.8  11.6  39.8  20.3  1871  2.7  6.0  28.8  15.9  1769  2.7  13.4  35.6  22.7  1496 

សន 

្រពះពុទធ  2.3  17.2  46.3  21.5  5342 2.5  16.2  53.6  25.6  6415  2.7  16.9  50.9  27.5  6685  3.6  23.4  55.8  34.1  5644 

មូស្លីម  6.7  13.6  49.4  22  177  6.1  25.3  53.5  32.4  136  13.7  *  45.5  33.7  104  2.2  54.2  70.6  45.0  132 

្រគឺស្ត  *  *  *  *  16  *  *  *  7.1  38  *  *  *  20.1  40  *  *  25.0  17.3  61 

េផ ងេទៀត  *  *  *  30.4  65  *  43.5  75.4  48.2  57  *  *  *  46.8  60  29.0  *  78.9  56.4  73 

សរបុ 2.5  17.1  46.6  21.6  5600 2.6  16.6  5.4  28.7  6646  2.9  17.3  50.8  27.7  6889  4.0  24.6  56.1  34.5  5910 

* ចំនួនសំ កគំរតូិចជង 25 ករណី      

ង 3.14:  ភគរយ្រស្តេីកមង និងយុវជនធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ យុ 15-24 ឆន  ំផ្តល់កំេណើ តមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍កនុងរយៈេពល 9 ែខៃន
ពហ៍ពិពហ៍ )ជិត (និងយ៉ងេ ច 9 ែខបនទ ប់ពី ពហ៍ពិពហ៍ ម វ ចរតិលកខណៈអេងកត និងឆន អំេងកតកមពុជ DHS 2000-2014 

 ចរតិលកខណៈអេងកត 
  

2000  2005  2010  2014 

មុន ជិត បនទ ប់ N មុន ជិត បនទ ប់ N មុន ជិត បនទ ប់ N មុន ជិត បនទ ប់ N 
យុ                   

15‐17  0.6  31.8  67.6  28  0  8.9  91.1  34  0  10.9  89.1  34  0.4  3.3  96.3  29 

18‐19  1.5  8.6  89.9  173  2.6  9.2  88.2  152  0.1  9.8  90.1  163  0.4  4.8  94.8  183 

20‐24  2.5  11.3  86.2  868  1.7  5.9  92.4  1475  1.3  6.8  91.9  1458  1.7  5.8  92.5  1492 

ទីកែន្លង ន ក់េន                   

ទី្របជុំជន  0.9  8.6  90.5  159  0.3  7.5  92.2  245  1.5  7.9  90.6  238  1.8  9.2  89.0  190 

ជនបទ  2.5  11.9  85.6  910  2.0  6.0  92.0  1416  1.1  7.0  91.8  1417  1.5  5.2  93.3  1514 

តំបន់                   

ភនំេពញ 0  6.9  93.1  64  1.7  5.7  92.6  145  1.5  5.1  93.4  107  1.6  4.4  94.0  108 
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លទំនប 2.4  11.5  86.1  468  1.5  6.8  91.7  632  1  6.6  92.4  639  2.1  4.5  93.4  624 

បឹងទេន្ល ប  2.6  14.0  83.4  310  2.1  5.5  92.4  517  1.8  8.6  89.6  515  1.3  5.6  93.1  510 

េឆនរសមុ្រទ  1.3  4.5  94.2  81  1.4  5.3  93.3  138  0.9  2.8  96.3  137  0.6  5.5  93.9  118 

ខពង់ ប/ភនំ  2.8  11.5  85.7  146  2.1  7.1  90.8  229  0.5  8.9  90.6  257  1.3  8.4  90.3  344 

ករសិក អប់រ ំ                  

មិនបនេរៀន  3.5  12.9  83.6  320  2.8  6.6  90.6  348  4.3  4.3  91.4  192  0.3  5.2  94.5  135 

បឋមសិក   1.7  12.3  86.0  558  1.4  6.2  92.4  1021  0.8  8.5  90.6  883  1.7  4.6  93.7  795 

មធយមសិក   2.0  6.4  91.6  190  0.8  6.1  93.1  282  0.4  5.9  93.8  561  1.6  6.8  91.6  754 

ខពស់ជង  *  *  *  *  *  *  *  10  *  *  *  19  *  *  *  20 

បញចភគ្រទពយសមបត្តិ                   

្រកបំផុត n/a  n/a  n/a  n/a  3.6  5.9  90.5  378  1.6  7.7  90.7  417  1.4  5.5  93.1  389 

្រក n/a  n/a  n/a  n/a  1.9  6.4  91.6  341  2  6.5  91.5  326  1.2  4.4  94.4  342 

មធយម n/a  n/a  n/a  n/a  0.9  5.6  93.5  339  0.6  7  92.4  334  3.1  5.2  91.7  371 

មន n/a  n/a  n/a  n/a  1.2  6.7  92.1  290  0.5  6.6  92.9  334  0.5  7.9  91.6  317 

មនបំផុត n/a  n/a  n/a  n/a  0.8  6.8  92.4  313  1.1  8.1  90.8  244  1.3  5.5  93.2  285 

សន                   

្រពះពុទធ  2.4  11.1  86.5  1012  1.6  6.1  92.3  1597  1.2  7.2  91.6  1596  1.6  5.2  93.2  1612 

មូស្លីម  0  22.3  77.7  33  7  5.3  87.7  37  2.4  0  97.6  33  0  8.8  91.2  50 

្រគឺស្ត  *  *  *  2  *  *  *  3  *  *  *  3  *  *  *  9 

េផ ងេទៀត  *  *  *  18  3.9  15.4  80.7  25  *  *  *  23  2.6  19.2  78.2  33 

សរបុ  2.3  11.4  86.3  1069  1.7  6.3  92.0  1661  1.2  7.2  91.6  1655  1.6  5.6  92.8  1704 

* ចំនួនសំ កគំរតូិចជង 25 ករណី     
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3.4.4 កររលូំតកូន 
ទិននន័យបនបង្ហ ញកនុង ង 3.15 កនុងរបយករណ៍ស្តីពីយុវវយ័បនបញច ប់កំេណើ ត ម

កររលូំតេនេពល មួយកនុងជីវតិ។ក្រមងសំណូរស្តីពីកររលូំតកូនគឺមិនបន ក់បញចូ ល 
កនុង ងសំណួរឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2005 េនះេទដូេចនះព័ត៌មនស្តីពីកររលូំតកូនមនែតកនុង
អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជពីរចុងេ្រកយថមីៗេនះេទ។  កនុងឆន ំ2010 និងឆន ំ 2014 
មនចំនួន្រស្តីតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះែដលបនរលូំតកូនកនុង្រកុម យុ 15-19ឆន ំ ដូចេនះរបយករណ៍ 
េនះលម្អិតនឹងសិក ែត្រកុម យុ 20-24 ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ ។ 

កនុងចំេ ម្រស្តី យុ 20-24 ឆន ំ កនុងឆន ំ 2010 និងឆន ំ 2014 ភគេ្រចើន្រស្តីែដលធ្ល ប់
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍មិនមនបទពិេ ធន៍កនុងកររលូំត
កូនកនុងជីវតិនងេទ។ កនុងចំេ ម្រស្តីមិនធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ភគរយែដលធ្ល ប់បន
រលូំតកូនម្តងកនុងជីវតិេឡើយមនែត 0.1%  កនុងឆន ំ 2010 និង 0.3% កនុងឆន ំ 2014 ។ មនភគ
រយទប ស្រមប់្រស្តីមិនធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ែដលបនេធ្វើកររលូំតចំនួនពីរដងគឺ 0% 

កនុងឆន ំ 2010  និង 0.1% កនុងឆន ំ 2014 ចំែណកកររលូំតចំនួនបីដងគឺមិនមនេទទំងកនុងឆន ំ 
2010 និងឆន ំ 2014។ ស្រមប់្រស្តីធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួមន 6.6% និង 7.4% បន
េឆ្លើយថពួកេគបនេធ្វើរលូំតបនម្តងកនុងឆន ំ 2010 និងឆន ំ 2014 មលំ ប់េរៀង ។  ភគរយ
្រស្តីែដលបន យករណ៍ពួកេគបនេធ្វើរលូំតពីរដងមន 0.7%  និង 0.5% កនុងឆន ំ 2010 និង
ឆន ំ 2014 មលំ ប់េរៀង។ មន្រស្តីែដលបន យករណ៍បនេធ្វើរលូំតកូនកនុងជីវតិរបស់
ពួកេគ បុ៉ែន្តពួកេគមិនបន យករណ៍ចំនួនដងៃនករេធ្វើរលូំតកូនកនុងឆន ំ2010 មន  0.7% 
(n=12) ៃនសំ កគំរូ និងកនុងឆន ំ 2014 គឺមន 0.2% (n=5) ៃន្រស្តី ។ មន្រស្តីបន យ
ករណ៍េ្រកមជក់ែស្តងចំេពះ្រស្តីមិនធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ មនករែ្រប្របួលតិចតួច
រ ងឆន ំ 2010 និងឆន ំ 2014 កនុងចំេ ម្រស្តី យុ 20-24ឆន ំ  ែដលបន យករណ៍ថពួកេគ
បនេធ្វើកររលូំតកូនកនុងជីវតិរបស់ពួកេគ ។  
 
 
 
 
 



82 
 

ង 3.15 ភគរយ និងចំនួនដងៃនកររលូំតកូនម្តង ឬេ្រចើនជងកនុងជីវតិកនុងចំេ ម្រស្តវី ័
យេកមង យុ 20-24 CDHS 2010-2014 

2010 2014 

ចំនួនដង 
ៃនករ 
រលូំត 

េនលីវ េរៀបកររចួ 
ចំនួនដង
ៃនករ
រលូំត 

េនលីវ េរៀបកររចួ 

 % N % N  % N % N 
0 99.9 1358 91.7 1646 0 99.6 1077 91.7 1776
1 0.1 1 6.6 120 1 0.3 3 7.4 142
2 0 0 0.7 12 2 0.1 1 0.5 10
3 0 0 0.3 5 3 0 0 0.2 3

កវះកត់ 0 0 0.7 12 4 0 0 0.2 5

សរបុ   1359   1795    1081   1936

វធីិ ្រស្តធ្ល ប់េ្របើកនុងកររលូំតកូនរបស់យុវវយ័បង្ហ ញកនុង ង 3.16 ។ ឆន ំ 2010  
្រស្តី យុ 20-24 ឆន ំ ែដលធ្ល ប់រលូំតកនុងរយៈេពល 5 ឆន ំចុងេ្រកយមន 64% េ យករវះ
កត់   32.6%  េ យេ្របើថន ំ និង 3.4% េ្របើ្របស់ទំងពីរវធីិ ្រស្ត ។ កនុងឆន ំ 2014  43.4% 

េ យករវះកត់   48% េ យេ្របើថន ំ និង 8.5% េ្របើ្របស់ទំងពីរវធីិ ្រស្ត ។ មនករេកើន
េឡើងករេធ្វើរលូំតកូនេ យេ្របើថន ំកនុងចំេ ម្រស្តី យុ 20-24 ឆន ំ ពីឆន ំ 2010 េទឆន ំ  2014 
និងផទុយមកវញិមនករធ្ល ក់ចុះករេធ្វើរលូំតកូន មវះកត់ស្រមប់្រកុម យុដូចគន ។ បែនថមពី
េនះេទៀតភគរយ្រស្តីែដលធ្ល ប់ររលូំត មករេ្របើថន ំ និងវះកត់មនេ្រចើនេទ្វដងរ ងឆន ំ 
2010 និងឆន ំ 2014 ។ 

ង 3.16 ភគរយ្រស្តវីយ័េកមង យុ 20-24 ឆន ែំដលធ្ល ប់មនៃផទេពះេហើយបនរលូំតកូន
កនុងរយៈេពល្របំឆន មុំនអេងកត មវធីិ ្រស្តរលូំត  CDHS 2010-2014  
វធីិ ្រស្តរលូំត   2010 2014 

 % N % N 

វះកត់ 64.0 83 43.4 63 

េ្របើថន ំ 32.6 42 48.0 70 

វះកត់ និងេ្របើថន ំ 3.4 5 8.5 12 

វធីិ ្រស្តបុ ណ 0 0 0.1 1 

     

សរបុ  130  146 
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3.5 ករែថទំសុខភពម   
3.5.1 ករែថទំសុខភពអំឡុងេពលមនគត៌ 

កនុងអំឡុងេពលពីឆន ំ 2000 ដល់ឆន ំ 2014 មនករេកើនេឡើងនូវចំនួន្រស្តីមនៃផទេពះ
វយ័េកមង យុ 15 ឆន ំ ដល់ 24 ឆន ំែដលបនទួលករែថទំសុខភពអំឡុងេពលមនគត៌ពី
បុគគលិកជំនញវជិជ ជីវៈសុខភិបល ( ង 3.17) ។  ្រស្តីែដលទទួលបនក្រមិតសិក អប់រ ំ
ខពស់ភគេ្រចើនបនទទួលករែថទំសុខភពអំឡុងេពលមនគត៌ជង្រស្តីែដលមិនបនចូល
េរៀនេហើយទ្រមង់េនះមនភព្រសេដៀងស្រមប់ ថ នភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចផងែដរ ែដល 
្រស្តីែដលមនបញជភគ្រទពយសមបត្តិមនបំផុត មនអ្រ ខពស់បនទទួលករែថទំសុខភព
អំឡុងេពលមនគត៌ពីអនកមនជំនញវជិជ ជីវៈសុខភិបល ។ គួរកត់សមគ ល់ថ 9% ៃន្រស្តី
មិនបនចូលេរៀនមិនបនទទួលករែថទំសុខភពអំឡុងេពលមនគត៌ និងមនែត 6% 

ស្រមប់្រស្តីមនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុត ។ 

េទះជយ៉ង គួរកត់សមគ ល់ថ សំណួរស្តីពីករែថទំសុខភពអំឡុងេពលមន 
គត៌ស្រមប់្រស្តីភគេ្រចើន្រតូវបនកត់្រ ច់េ យែឡកពីគន ។ ដំេណើ រករកត់្រ េនះ
ភគេ្រចើនេទេលើែដលបនពិនិតយេ យអនកមនសមតថភពខពស់ កនុងករផ្តល់ករែថទំសុខ
ភពកនុងអំឡុងេពលមនគត៌។ ទំងេនះ ចប៉ន់ ម នេលើសពីអនកមនជំនញវជិជ ជីវៈ      
សុខភិបលែដលបនផ្តល់េស ែថទំសុខភព េទះបីពួកេគមនវត្តមនេនកែន្លងពិនិតយ 
គត៌ក៏េ យែតពួកេគ ចមិនែមនជអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពចមបងេឡើយ ។ 

េដើមបីេឆ្លើយតបេគលករណ៍ែណនំអងគករសុខភពពិភពេ ក ្រស្តីែដលមនៃផទ
េពះគួរ្រតូវពិនិតយៃផទេពះយ៉ងេ ច ស់ឲយបនបួនដង មេពលេវ ជក់ ក់កនុង
អំឡុងេពលមនគត៌ ។ ចំនួនដងៃនកពិនិតយៃផទេពះ ( ង 3.18) បង្ហ ញពីករពិនិតយៃផទ
េពះែតមិនមនភពលម្អិតស្រមប់សប្ត ហ៍ជក់ ក់ៃនករទទួលករពិនិតយៃផទេពះេឡើយ
េ យ រករ ស់ែវង្រតូវអនុវត្តន៍ មេគលករណ៍ែណនំអងគករសុខភពពិភពេ ក។  

ង 3.19  បង្ហ ញពីចំនូនែខៃនករមនគត៌េពលែដល្រស្តីមកពិនិតយៃផទេពះេលើកដំបូងៃនករ
មនគត៌បចចុបបនន ។  
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ង 3.17  ករពិនិតយេពះអំឡុងេពលមនគត៌ 
ភគរយ្រស្តវីយ័េកមង និងយុវជន យុ 20-24 ឆន ផំ្តល់កំេណើ តកនុងរយៈេពល្របំឆន កំន្លងមក ភគរយទទួលករពិនិតយេពះអំឡុងេពលមនគត៌ចុង
េ្រកយពីបុគគលិកជំនញវជិជ ជីវៈសុខភិបល(ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត ឆមប គិ ននុប ្ឋ ក) អនកេផ ងេទៀត (ដូចជ អនកជួយបេងកើត អនកសម្រគចិត្តសុខ
ភពភូមិ និងបុគគលេផ ងេទៀត) ឬគម នអនកជួយ ម វ ចរតិលកខណៈអេងកត កមពុជ  CDHS 2000-2014  

ចរតឹលកខណៈអេងកត 

2000 2005 2010 2014 
ជំន
ញវជិជ
ជីវៈសុ
ខភិ
បល 

អនក
េផ ង
េទៀត 

គម ន
នរ 

មន ក់ 

N 

ជំន
ញវជិជ
ជីវៈសុ
ខភិ
បល 

អនក
េផ
ង
េទៀ
ត 

គម ននរ 

មន ក់ 
N 

ជំន
ញវជិជ
ជីវៈសុ
ខភិ
បល 

អនក
េផ
ង
េទៀ
ត 

គម ននរ 

មន ក់ 
N 

ជំន
ញវជិជ
ជីវៈសុ
ខភិ
បល 

អនក
េផ
ង
េទៀ
ត 

គម ននរ 

មន ក់ 
N 

យុ                   

15‐17  36.7  11.5  51.8  28  57.5  9.4  33.1  34  90.6  1.4  8.0  34  97.8  0  2.2  29 

18‐19  46.6  5.8  47.6  173  74.6  1.2  24.2  152  91.8  1.2  7.0  162  95.6  0.4  4.0  183 

20‐24  42.0  7.0  51.0  847  73.5  2.9  23.6 
142
2 

93.0  0.8  6.2 
142
7 

96.4  0.3  3.3 
144
2 

ទីកែន្លង ន ក់េន 
                 

ទី្របជុំជន 
70.5  5.6  23.9  157  85.2  1.1  13.7  237  97.3  0.0  2.7  230  98.1  0.0  1.9  180 

ជនបទ 
37.7  7.2  55.1  891  71.1  3.2  25.7 

137
1  92.1  1.0  6.9 

139
3  96.1  0.4  3.5 

147
4 

តំបន់ 
                 

ភនំេពញ 
91.2  0  8.8  60  88.3  0.0  11.7  141  100.0  0.0  0.0  101  98.0  0.0  2.0  104 

លទំនប 
39.8  4.8  55.4  463  73.8  1.1  25.1  603  95.5  0.4  4.1  626  99.0  0.0  1.0  610 

បឹងទេន្ល ប 
43.2  13  43.8  304  77.3  4.0  18.7  505  94.4  2.0  3.6  508  97.8  0.8  1.4  492 
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េឆនរសមុ្រទ 
45.9  0.0  54.1  80  70.1  1.0  28.9  134  85.7  0.3  14.0  135  94.8  0.0  5.2  112 

ខពង់ ប/ភនំ 
28.4  7.8  63.8  141  54.8  8.0  37.2  225  84.1  0.4  15.5  253  89.4  0.4  10.2  336 

ករសិក អប់រ ំ
                 

មិនបនេរៀន 
26.9  8.6  64.5  314  53.3  5  41.7  344  82.7  0.8  16.5  188  88.3  2.6  9.1  128 

បឋមសិក  
41.0  7.0  52.0  549  75.4  2.9  21.7  985  91.5  1.2  7.3  863  95.5  0.2  4.3  775 

មធយមសិក  
73.8  4  22.2  183  89.5  0.5  10.0  270  98.2  0.4  1.4  555  98.7  0.0  1.4  731 

ខពស់ជង 
*  *  *  2  *  *  *  9  *  *  *  17  *  *  *  20 

បញចភគ្រទពយសមបត្តិ 
                 

្រកបំផុត 
n/a  n/a  n/a  n/a  59.5  3.0  37.5  378  84.4  1.7  13.9  409  93.8  0.2  6.0  374 

្រក 
n/a  n/a  n/a  n/a  68.0  5.2  26.8  331  92.1  0.4  7.5  318  95.1  0.8  4.1  337 

មធយម 
n/a  n/a  n/a  n/a  73.6  2.6  23.8  318  94.7  0.6  4.7  332  96.7  0.0  3.3  364 

មន 
n/a  n/a  n/a  n/a  76.7  3.0  20.3  282  97.3  1.2  1.5  330  98.2  0.6  1.2  311 

មនបំផុត 
n/a  n/a  n/a  n/a  92.5  0.5  7.0  299  99.7  0.0  0.3  234  98.9  0.0  1.1  268 

                  

សរបុ 
42.6  7.0  50.4  1048  73.2  2.9  23.9 

160
8  92.8  0.9  6.3 

162
3  96.4  0.3  3.3 

165
4 

* ចំនួនសំ កគំរតូិចជង 25 ករណី      
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ង 3.18: ចំនួនដងៃនករពិនិតយៃផទេពះអំឡុងេពលមនគត៌កនុងចំេ ម្រស្តវីយ័េកមង និងយុវជន យុ 15-24 ឆន  ំ
ភគរយៃនករពិនិតយៃផទេពះអំឡុងេពលមនគត៌កនុងចំេ ម្រស្តវីយ័េកមង និងយុវជន យុ 15-24 ឆន យំ៉ងេ ច ស់ម្តងកនុងរយៈេពល្របំ
ឆន កំន្លងមក ម វ ចរតិលកខណៈអេងកត និងឆន អំេងកតកមពុជ  CDHS 2000-2014 
ចំនួនដងៃនករពិនិតយៃផទេពះ 2000  2005  2010  2014 

0  1‐3  4+  N  0  1‐3  4+  N  0  1‐3  4+  N  0  1‐3  4+  N 

យុ                                

15‐17  51.8  34.8  13.4  28  33.1 41.3 25.6  35  8.0  19.8 72.2 34  2.2  33.2 64.6 29 

18‐19  47.7  41.7  10.6  172  24.2 47.3 28.5  152  7.0  29.0 64.0 163  4.0  30.4 65.6 184 

20‐24  51.6  39.0  9.4  837  23.7 43.9 32.4  1418  6.2  26.9 66.9 1418  3.3  20.2 76.5 1438 

លំ ប់កំេណើ តកូន                                

ដំបូង 44.7  44.1  11.2  592  19.8 43.4 36.8  962  4.9  26.4 68.7 1123  2.5  20.1 77.4 1204 

ទីពីរ 56.8  34.9  8.3  323  29.4 46.9 23.7  511  8.5  26.2 65.3 403  4.1  23.1 72.8 398 

ទីពីរ ឬេ្រចើនជង 65.8  28.4  5.8  122  32.8 39.3 27.9  132  14.8  36.7 48.5 89  17.8  46.2 36.0 49 

ទីកែន្លង ន ក់េន                                 

ទី្របជុំជន  24.2  53.7  22.1  154  13.8 34.1 52.1  235  2.7  11.4 85.9 230  1.9  14.4 83.7 180 

ជនបទ  55.6  36.8  7.6  883  25.7 45.9 28.4  1370  6.9  29.5 63.6 1385  3.5  22.5 74  1471 

តំបន់                                 

ភនំេពញ 8.8  52.8  38.4  60  11.7 30.3 58.0  141  0.0  7.0  93.0 101  2.0  12.7 85.3 104 

លទំនប 55.7  38.2  6.1  460  25.0 48.0 27.0  603  4.1  27.2 68.7 620  1.0  22.2 76.8 610 

បឹងទេន្ល ប  44.3  42.5  13.2  300  18.7 44.4 36.9  504  3.6  26.0 70.4 506  1.4  16.0 82.6 492 

េឆនរសមុ្រទ  54.3  42.8  2.9  80  29.1 45.5 25.4  133  14.0  44.1 41.9 135  5.2  21.5 73.3 111 

ខពង់ ប/ភនំ  65.8  28.7  5.5  137  37.3 41.2 21.5  224  15.7  27.0 57.3 253  10.3  31.6 58.1 334 
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ករសិក អប់រ ំ                                

មិនបនេរៀន  65.0  30.6  4.4  311  41.8 39.5 18.7  343  16.6  42.1 41.3 186  9.1  36.1 54.8 128 

បឋមសិក   52.5  40.9  6.6  544  21.7 48.7 29.6  983  7.3  28.2 64.5 861  4.3  25.5 70.2 773 

មធយមសិក   22.5  50.0  27.5  181  10.1 34.1 55.8  269  1.5  20.6 77.9 550  1.4  15.4 83.2 730 

ខពស់ជង  *  *  *  1  *  *  *  10  *  *  *  17  *  *  *  20 

បញចភគ្រទពយសមបត្តិ                                 

្រកបំផុត n/a  n/a  n/a  n/a  37.5 44.8 17.7  377  14.0  33.2 52.8 409  6.0  33.3 60.7 374 

្រក n/a  n/a  n/a  n/a  26.8 49.5 23.7  331  7.5  29.1 63.4 317  4.1  29  66.9 336 

មធយម n/a  n/a  n/a  n/a  23.8 52.8 23.4  318  4.7  33.6 61.7 331  3.3  19.1 77.6 362 

មន n/a  n/a  n/a  n/a  20.4 42.6 37.0  281  1.5  18.1 80.4 325  1.2  11.8 87.0 311 

មនបំផុត n/a  n/a  n/a  n/a  7.0  29.8 63.2  298  0.3  15.8 83.9 233  1.1  10.8 88.1 268 

សរបុ 50.9  39  9.7  1,037 23.9 44.2 31.9  1,605 6.3  26.9 66.8 1,615  3.3  22  75.1 1,651 
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ង 3.19: ចំនួនែខែដលទទួលបនករពិនិតយៃផទេពះដំបូងរបស់្រស្តវីយ័េកមង 15-24 ឆន  ំៃន
ករមនៃផទេពះចុងេ្រកយ CDHS 200-2014 
ចំនួនែខែដលបន

ពិនិតយៃផទេពះដំបូង 

2000 2005 2010 2014 

% N % N % N % N 

1 1.7 9 3.7 46 24.5 373 38.1 610 

2 5.5 28 11.1 136 25.3 385 25.9 415 

3 12.6 65 19.7 242 23.9 363 18.9 302 

4 10.4 53 15.9 194 11.2 170 8.2 131 

5 20.9 108 21.3 261 7.9 120 4.6 73 

6 15.2 78 10.9 133 4.2 65 2.1 33 

7 14.6 75 8.8 108 1.6 24 1.7 28 

8 10.4 54 5.8 71 0.7 10 0.2 3 

9 6.8 35 2.3 28 0.5 8 0.3 4 

មិនដឹង 1.9 10 0.4 5 0.2 3 0 0 

សរបុ  514  1224  1521  1599 

ភគរយ្រស្តីវយ័េកមងែដលបនទទួលករពិនិតយៃផទេពះេលើកដំបូងកនុងរយៈេពល 12
សប្តហ៍ដំបូង (3 ែខ) មនអ្រ េកើនេឡើងពី 19.8% ឆន ំ 2000 េទ 82.9% ឆន ំ 2014 ។ 

 
3.5.2 ករែថទំសុខភពអំឡុងេពលស្រមល 

្រគប់អេងកតទំងបួនេលើកពីឆន ំ 2000 ដល់ឆន ំ 2014 មន្រស្តីវយ័េកមងវយ័េកមងតិចតួច
បនស្រមលេ យគម ននរ មន ក់ចូលរមួជមួយ ( ង 3.20 ) ។ រ ងឆន ំ 2000 និង ឆន ំ 
2005 បនេកើនេឡើង 15% ករពិនិតយសុខភពេ យអនកវជិជ ជីវៈែផនកសុខភិបលអំឡុង
េពលស្រមល និងបនេកើនេឡើង 30% រ ងឆន ំ 2005 និងឆន ំ 2010 និងបនបន្តេកើនេឡើង
េសទើរែត90%កនុងឆន ំ2014 ៃន្រស្តីវយ័េកមងបនពិនិតយសុខភពេ យអនកវជិជ ជីវៈែផនកសុខភិបល 
អំឡុងេពលស្រមល។ េនះជករេលើកទឹកចិត្តេលើករពិនិតយសុខភពេ យអនកវជិជ ជីវៈ
ែផនកសុខភិបល អំឡុងេពលស្រមលទំងម្ត យ និងទរក ។ េទះជយ៉ង គួរកត់
សមគ ល់ថ សំណួរស្តីពីអនកចូលរមួជួយស្រមលស្រមប់្រស្តី្រតូវបនកត់្រ ច់េ យ



89 
 

ែឡកពីគន ។ ដំេណើ រករកត់្រ េនះភគេ្រចើនេទេលើអនកបនចូលរមួជួយស្រមលែដល
មនសមតថភពខពស់ ។ ទំងេនះ ចប៉ន់ ម នេលើសពីអនកមនជំនញវជិជ ជីវៈសុខភិបល
ែដលបនជួយស្រមល េទះបីពួកេគមនវត្តមនជួយស្រមលក៏េ យែតពួកេគ ចមិន
ែមនជអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពចមបងេឡើយ ។ 
3.5.3 កររលូំតកូន 

ព័ត៌មនស្តីពីករពយបល និងេស កមមៃនករបញច ប់មនៃផទេពះចុងេ្រកយេ យ
កររលូំតមនែតកនុងអេងកតឆន ំ 2010 និងឆន ំ្  2014 បុ៉េ ្ណ ះ ។ ចំនួនមធយមែដលប៉ន់ ម ន
មិន ច្រតូវបនគណនពិត្របកដស្រមប់ចំនួនចរតិលកខណៈេទ យ៉ង ក្តីទិននន័យ
បនបង្ហ ញចបស់េដើមបីគំ្រទស្រមប់ ស់ែវងថេតើមនកររលូំតកួន េ យករវះកត់ ឬ
េ្របើថន ំឬេទ ឬក៏គម នកររលូំតេទ។ មនករេកើនេឡើងភគរយៃនកររលូំតកូនេ យេ្របើ
្របស់ថន ំ (េមើល ង 3.16) េហើយទំងេនះ្រសប មករេកើនេឡើងចំនួន្រស្តីវយ័េកមងេន
លីវមន កររលូំតកូន ( ង 3.21) ។ ឆន ំ 2010 មន្រតឹមែត 23.5% បុ៉េ ្ណ ះៃន្រស្តីវយ័
េកមងែដល មិនមននរ មន ក់វត្តមនចូលរមួជមួយកនុងកររលូំតកូន និងបនេកើនេឡើង
ដល់ 35.2%  រយៈេពលបួនឆន ំចុងេ្រកយេនះ ។  
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ង 3.20 អនកជួយអំឡុងេពលស្រមល 
្រស្តវីយ័េកមង និងយុវជន យុ 20-24 ឆន ផំ្តល់កំេណើ តកនុងរយៈេពល្របំឆន កំន្លងមក ភគរយផ្តល់កំេណើ តចុងេ្រកយពីបុគគលិកជំនញវជិជ ជីវៈសុ
ខភិបល(ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត ឆមប គិ ននុប ្ឋ ក) អនកេផ ងេទៀត (ដូចជ អនកជួយបេងកើត អនកសម្រគចិត្តសុខភពភូមិ និងបុគគលេផ ងេទៀត) ឬ
គម នអនកជួយ ម វ ចរតិលកខណៈអេងកត កមពុជ  CDHS 2000-2014  

ចរតិលកលខណៈ
អេងកត 

   2000   2005   2010 2014 
ជំន
ញវជិជ
ជីវៈសុ
ខភិ
បល 

អនក
េផ ង
េទៀត 

គម ន
នរ 

មន ក់ 

N 

ជំន
ញវជិជ
ជីវៈសុ
ខភិ
បល 

អនក
េផ
ង
េទៀ
ត 

គម ន
នរ 

មន ក់ 

N 

ជំន
ញវជិជ
ជីវៈសុ
ខភិ
បល 

អនក
េផ
ង
េទៀ
ត 

គម ន
នរ 

មន ក់ 

N 

ជំន
ញវជិជ
ជីវៈសុ
ខភិ
បល 

អនក
េផ
ង
េទៀ
ត 

គម ន
នរ 

មន ក់ 

N 

យុ                   

15-17 29.1  67.7  3.2  28  34.6  65.4  0  34  86.7  13.3  0  34  83.2  16.8  0  29 

18-19 32.1  67.9  0  172  53.7  46.2  0.1  152  78.0  22  0  162  81.6  18.4  0  183 

20-24 33.5  66.5  0  847  47.4  52.4  0.2  1422  76.2  23.6  0.2  1425  88.7  11.3  0  1442 

ទីកែន្លង ន ក់េន                   

ទី្របជុំជន  59.5  40.5  0  157  74.6  25.4  0  237  94.1  5.9  0  230  93.3  6.7.0  0  180 

ជនបទ  28.5  71.4  0.1  890  43.1  56.7  0.2  1371  73.7  26.1  0.2  1391  87.2  12.8  0  1474 

តំបន់                   

ភនំេពញ 90.9  9.1  0  60  85.3  14.7  0  141  98.2  1.8  0  101  89.1  10.9  0  104 

លទំនប 28.7  71.5  0  463  51.6  47.9  0.5  603  80.8  18.9  0.3  624  89.7  10.3  0  610 

បឹងទេន្ល ប  30.0  69.7  0.3  304  42.7  57.3  0  505  77.4  22.6  0  508  92.4  7.6  0  492 
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េឆនរសមុ្រទ  44.7  55.3  0  80  49.7  50.3  0  134  74.6  25.4  0  135  92.9  7.1  0  112 

ខពង់ ប/ភនំ  23.7  76.3  0  140  23.7  76.2  0.1  225  57.3  42.6  0.1  253  75.8  12.2  0  336 

ករសិក អប់រ ំ                  

មិនបនេរៀន  16.8  83.2  0  314  24.5  74.6  0.9  344  52.0  48  0  188  73.6  26.4  0  128 

បឋមសិក   31.4  68.4  0.2  548  45.3  54.7  0  985  74.2  25.5  0.3  862  84.3  15.7  0  775 

មធយមសិក   66.0  34.0  0  183  84.1  15.9  0  270  87.9  12.1  0.0  554  94.0  6.0  0  731 

ខពស់ជង  *  *  *  2  *  *  *  9  *  *  *  17  *  *  0  20 

បញចភគ្រទពយសមបត្តិ                   

្រកបំផុត n/a  n/a  n/a  n/a  21.0  78.2  0.8  378  58.9  40.6  0.5  409  77.5  22.5  0  374 

្រក n/a  n/a  n/a  n/a  29.4  70.5  0.1  331  75.8  24.2  0.0  318  82.5  17.5  0  337 

មធយម n/a  n/a  n/a  n/a  45.8  54.2  0  318  75.6  24.3  0.1  331  89.6  10.4  0  364 

មន n/a  n/a  n/a  n/a  62.0  38.0  0  282  85.8  14.2  0  330  98.0  2.0  0  311 

មនបំផុត n/a  n/a  n/a  n/a  90.3  9.7  0  299  97.2  2.8  0.0  233  94.7  5.3  0  268 

សរបុ 33.2  66.7  0.1  1047  47.7  52.1  0.2  1608  76.6  23.2  0.2  1621  87.8  12.2  0  1654 

* ចំនួនសំ កគំរតូិចជង 25 ករណី     
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ង 3.21 អនកជួយអំឡុងេពលរលូំតកូន 

្រស្តវីយ័េកមង និងយុវជន យុ 20-24 ឆន ផំ្តបនរលូំតកូនកនុងរយៈេពល្របំឆន កំន្លងមក ភគរយ
អនកជួយអំឡុងេពលរលូំតកូនេ យបុគគលិកជំនញវជិជ ជីវៈសុខភិបល(ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត   ឆមប 
គិ នុប ្ឋ ក) អនកេផ ងេទៀត (ដូចជ អនកជួយបេងកើត អនកសម្រគចិត្តសុខភពភូមិ និងបុគគល
េផ ងេទៀត) ឬគម នអនកជួយ ម វ ចរតិលកខណៈអេងកតកមពុជ  CDHS 2000-2014  

ចរតិលកខណៈ
អេងកត 

2010  2014 

ជំនញ
វជិជ ជីវៈ
សុខភិ
បល 

អនកេផ ង
េទៀត 

គម ន
នរ
មន ក់ 

N 

ជំនញ
វជិជ ជីវៈ
សុខភិ
បល 

អនក
េផ ង
េទៀត 

គម ន
នរ
មន ក់ 

N 

យុ          

15‐17  *  *  *  2  *  *  *  4 

18‐19  *  *  *  4  *  *  *  16 

20‐24  51.3  25.4  23.3  130  43.2  21.4  35.4  146 

ទីកែន្លង ន ក់េន 
  

ទី្របជំុជន 49.2  26.6  24.2  36  43.7  19.4  36.9  46 

ជនបទ 53.2  23.5  23.3  100  46.4  19.1  34.5  120 

តំបន់ 
  

ភនំេពញ *  *  *  18  48  14.9  37.1  38 

លទំនប 54.3  20.5  25.2  43  53.2  23.1  23.7  65 

បឹងទេន្ល ប 60.6  15.4  24  44  33  26.4  40.6  31 

េឆនរសមុ្រទ *  *  *  22  *  *  *  15 

ខពង់ ប/ភនំ *  *  *  9  *  *  *  17 

ករសិក អប់រ ំ
  

មិនបនេរៀន *  *  *  8  *  *  *  3 

បឋមសិក  44.5  26.1  29.4  79  38.5  24  37.5  87 

មធយមសិក  58.6  25.1  16.3  49  54.7  12.1  33.2  73 

ខពស់ជង 0  0  0  0  *  *  *  3 

បញចភគ្រទពយសមបត្តិ 
  

្រកបំផុត 51.4  27.7  20.9  25  *  *  *  23 
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្រក 45.8  16.2  38  26  59.1  9.3  31.6  34 

មធយម *  *  *  24  34  25.9  40.1  27 

មន 60.3  30  9.7  29  *  *  *  24 

មនបំផុត 47.3  28.6  24.1  32  47.4  21.6  31  58 

សរបុ 52.2  24.3  23.5  136  45.6  19.2  35.2  166 

* ចំនួនសំ កគំរតិូចជង 25 ករណី     
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4 ពិភក  និងសននិ ្ឋ ន 
4.1 និនន ករ យុ ពហ៍ពិពហ៍ និងកររមួេភទ 

ទិននន័យអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ្រតូវបនវភិគទំងបួនអេងកត (2000-
2014)  បង្ហ ញថភគេ្រចើនៃនយុវវយ័ យុ 15-24 ឆន ំ កំពុងរស់េនតំបន់ជនបទ។ កនុង
ចំេ ម្រស្តី និងបុរសវយ័េកមង យុ15-24 ឆន ំរស់េនតំបន់ជនបទឆប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍
េនវយ័េកមងជងេនទីតំបន់្របជំុជន ។ និនន ករអប់រពីំឆន ំ 2000 ដល់ឆន ំ 2014 គឺមនមន
លកខណះល្អ្របេសើរេ យមនែតយុវវយ័តិចតួចបុ៉េ ្ណ ះែដលបន យករណ៍ថ មិនបន
ចូលេរៀន និងមនអ្រ ខពស់េនក្រមិតបឋមសិក  មធយមសិក បឋមភូមិ និងខពស់ជងទំង
េនតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទី្របជំុជន និនន ករេនះមនលកខណៈវជិជមន មឆន ំអេងកត។  
មនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ ស្រមប់ក្រមិតសិក អប់ររំបស់យុវវយ័ គឺជនិនន ករ
ជវជិជមន និងជត្រមូវករ ផ្តល់នូវក នុវត្តន៍ភពេដើមបីេ យសិស ទទួលបនករអប់រ ំ
ែផនកសុខភពបន្តពូជ SRH ។ ជឧទហរណ៍យុវវយ័កំពុងេរៀននឹងទទួលបនកមមវធីិអប់រ ំ
ែផនកសុខភពបន្តពូជ SRH ដូចែដល្រកសួងអប់រយុំវជននិងកី បន ក់បញចូ លកមមវធីិ
អប់រសុំខភពផ្លូវេភទ្រគប់្រជុងេ្រជយេន ម  (prep to Year 12) ែដលនឹងចប់េផ្តើម
កនុងឆន ំ 2018 (UNFPA & RGOC 2016)  ។ កនុងេពលេនះែដរ មិនមនែផនករ ក់បញចូ លកមម
វធីីអប់រែំផនកសុខភពបន្តពូជ និងសិទធិទទួលបនេស សុខភពយុវវយ័េន មម វទិយ
ល័យ មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និង កលវទិយល័យេនេឡើយេទ។ កមមវធីិ
គំពរសុខភពយុវវយ័ខណៈេពលពួកេគបនទទួលក្រមិតសិក អប់រខំពស់ ជចំណុចល្អ
មួយៃនទំនក់ទំនងរ ងដំ ក់កល យុ និងជីវតិេពលចប់េផ្តើមរមួេភទេលើកដំបូងេកើត
េឡើង (UNFPA, UNESCO & WHO 2015) ។  

ភគរយយុវវយ័ធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួបចចុបបនន យុ 15-24 ឆន ំ បនេកើនេឡើង
កនុង្រកុម យុេនះអំឡុងេពលឆន ំអេងកត  ្រស្តី 25.8% កនុងឆន ំ 2010 និង 38.7% កនុងឆន ំ 2014  
និងស្រមប់បុរស 16.5%កនុងឆន ំ2010 និង 19% កនុងឆន ំ 2014។ កនុងឆន ំ 2014 ្របមណ 50% ៃន 
ល់្រស្តី យុ20-24 ឆន ំេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន យុ 20ឆន ំ េហើយមនតិចជងពក់ក ្ត ល 

(24%) ចំេពះបុរសកនុង្រកុម យុេនះែដលបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េន យុ 20 ឆន ំេនះ ។ 
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្រស្តីឆប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍វយ័េកមងជងបុរស េហើយភគេ្រចើនបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
េន យុ 20 ឆន ំ ។  

ករេបះពុមភផ យលទធផលអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជជេ្រចើនេឃើញ
ថកររមួេភទដំបូងរបស់្រស្តីេកើតេឡើងអំឡុងេពលឆន ំេធ្វើអេងកត។ េទះយ៉ង ក៏េ យ 
កនុងឆន ំ 2014 មនែត 1% បុ៉េ ្ណ ះៃន្រស្តីមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ យុ 15-24 ឆន ំបន
យករណ៍ថធ្ល ប់បនរមួេភទែដល ចមនេ្រកមករប៉ន់ ម ន ដូេចនះេហើយគឺមិនបន 

ផ្តល់ព័ត៌មនពិត្របកដៃនសកមមភពរមួេភទកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំែដល
មិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ មនេហតុផលជេ្រចើន្រស្តីវយ័េកមងមិនទន់េរៀប ពហ៍
ពិពហ៍មិនបនផ្តល់ចេម្លើយអំពីសកមមភពរមួេភទ 1/ ភព ម៉ស់ ករខម សេអៀន និងករ
មក់ងយពីសងគមែដលបនរមួេភទមុនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍  2/ ្រស្តីវយ័េកមងមិនទន់េរៀប

ពហ៍ពិពហ៍មន រមមណ៍ខម ស់េអៀនេពលែដលមនុស ចស់ សួរពួកេគអំពីេរឿងផ្លូវេភទ 
ជពិេសស្របសិនេបើនងបន គ ល់ ថ នភពសងគម ឬបុគគលិកសុខភិបលកនុងតំបន់ ឬ 
ម្រន្តី ជករ និង 3/   េពលមនអនកឈរ ្ត ប់នូវករេឆ្លើយតបរបស់នង។ ករសិក ្រ វ 
្រជវជេ្រចើនបនសមគ ល់េឃើញថមនករ យករណ៍ និងមនករេឆ្លើយតបទបចំេពះ
្រស្តីវយ័េកមងមិនធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ អំពីសំណួរពក់ព័នធ នឹងសកមមភពរមួេភទរបស់
ពួកេគ ។  េដើមបីកត់បនថយករ យករណ៍ទប និងភពលេម្អ ង ករសិក ្រ វ្រជវ្រតូវែត
ផ្តល់នូវកររក សមង ត់ និងទុកចិត្តេពលែដលសួរ នូវសំណួររេសើបដូចជបញ្ហ សុខភពផ្លូវ
េភទ (SRH)   បញ្ហ សំេលងកនុងករសមភ សន៍ជមួយ្រស្តីេធ្វើករកនុងវស័ិយេ ងច្រកកត់េដរ
េនទី្របជំុជន និងជនបទ កនុងឆន ំ 2014 (Read 2014) ។ េពល្រស្តីផ្តល់នូវករេឆ្លើយតបគួរែត
អងគុយេ យេនឆង យពីអនកេនជិតបំផុត 1ែម៉្រតេដើមបីធនបនឯកជនភព (Oon 2015; 

Read 2014; Shone 2015) ។ េទះយ៉ង ក៏េ យ ថ នភពខុសគន ៃនបុរសមិនទន់េរៀប
ពហ៍ពិពហ៍គឹមិនមនករខម ស់េអៀន ឬមក់ងយពីសងគមេទែដលបនរមួេភទមុនេពល

េរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ កនុងឆន ំ 2005 មន 1.8% ៃនបុរសវយ័េកមង មិនទន់េរៀប ពហ៍ 
ពិពហ៍ យុ 15-17 ឆន ំ 9.6% យុ 18-19 ឆន ំ និង 27.2%  យុ 20-24 ឆន ំ ែដលបន យ
ករណ៍ថពួកេគបនរមួេភទ និនន ករដូចគន េនះែដរ្រតូវបន យករណ៍ កនុងអេងកតឆន ំ 2010 
និងឆន ំ  2014 ែដរ ។ កររមួេភទមុនរបស់្រស្តីមនឆប់រហ័សជងបុរស ។ ករ យករណ៍
ខ្វះៃនកររមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍កនុងចំេ ម្រស្តីមិនធ្ល ប់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍
បន ផ្តល់នូវករែស្វងយល់មិនេពញេលញៃន ថ នភពជក់ែស្តង ។  
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យុពិតេពលរមួេភទេលើកដំបូងមនករពិបករកេឃើញ ស់ ។ ្រស្តី យុ   20-24 

ឆន ំ កនុងឆន ំ 2000 ែដលបន យករណ៍ថបនរមួេភទេនេពលមន យុ 15 ឆន ំ  បង្ហ ញថ
ពួកេគបនចប់េផ្តើមមនសកមមភពរមួេភទេនេដើមសតវត រឆ៍ន ំ 1990 ។ ករេឆ្លើយតបដូចគន
េនះែដរកនុង្រកុម យុ 18-19 ឆន ំ មនសកមមរមួេភទេនពក់ក ្ត លេដើមសតវត រឆ៍ន ំ 1990 
និងស្រមប់អនកេនកនុង្រកុម យុ15-17ឆន ំ មនសកមមភពរមួេភទេនចុងសតវត រឆ៍ន ំ1990។ 
ករធ្ល ក់ចុះភគរយៃន្រស្តីែដលបន យករណ៍ បនរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
េន យុវយ័េកមងគឺជប់ទក់ទងជមួយឆន ំកំេណើ តចុងេ្រកយ ដូេចនះេ្រប ៉ឡង់្រស្តី យុ
េ្រកម 15 ឆន ំ្រតូវបនកត់បនថយេនកនុងសតវត រេ៍នះ។ ទសវត ចុងឆន ំ 2010 ករ យ
ករណ៍ កររមួេភទេនវយ័េកមងេកើតមនេឡើងរ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2010 បនធ្ល ក់ចុះ។ គួរ
ឲយបរមមណ៍ កនុងឆន ំ 2014 េ្រប ៉ឡង់ៃនកររមួេភទេនវយ័េកមងេកើតេឡើងរ ងឆន ំ 2005 និង
ឆន ំ 2014 បនេកើនេឡើងជថមីម្តងេទៀត ។ កររមួេភទជមួយកុមរជបទឧ្រកិដ្ឋេ្រកមចបប់
អន្តរជតិ និងកមពុជេហតុេនះេហើយបនជធនពិនិតយបែនថមេទៀត។ 

្រសប មអន្តរជតិផងែដរ មនករខុសគន ៃន យុគួរឲយកត់សមគ ល់រ ង្រស្តី យុ 
15-24  ឆន ំ និងៃដគូរបស់េគ  ជពិេសសរ ង្រស្តីវយ័េកមង យុ្រកុម យុ 15-17 ឆន ំ និង18-19

ឆន ំ។ កនុងឆន ំ 2014ករខុសគន ំៃន យុជមធយមកនុងចំេ ម្រកុម យុ 15-17 ឆន ំ 18-19ឆន ំ និង
្រកុម យុ 20-24 ឆន ំគឺ 6ឆន ំ  និង  5.5 ឆន ំ មលំ ប់េរៀង ។ កររកេឃើញេនះ្រសប ម ករ
អេងកតឆន ំ 2010 និងឆន ំ 2014 ។ ភគេ្រចើន្រស្តី (99%) បន យករណ៍ថៃដគួចុងេ្រកយគឺ
ជប្តីរបស់េគ ឬៃដគូរមួេភទ េទះយ៉ង ក៏េ យភពខុសគន ស្រមប់បុរសផងែដរ ។ កនុង
ឆន ំ 2005 11% និងកនុងឆន ំ 2014 18.5% ៃនបុរស្រកុម យុ 15-24ឆន ំ បន យករណ៍ថៃដគូ
ចុងេ្រកយរបស់គឺជមិត្ត្រសី សង រ្រសី ឬអនក គ ល់គន ។ អ្រ រមួេភទជមួយអនករកសីុផ្លូវ
េភទបនធ្ល ក់ចុះកនុងចំេ មបុរស យុ 15-24ឆន ំ រ ងឆន ំ 2005  និងឆន ំ 2014 េ យពី
17.3%  មក្រតឹមែត 2.2%, មលំ ប់េរៀង។ េទះយ៉ង ក្តី កររកេឃើញស្រមប់្រស្តី

យុវយ័េកមង យុ 15-24ឆន ំ ្រតូវមនករ្របុង្របយ័យនេ យមន ែត1%  ៃន្រស្តីមិនទន់
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន យករណ៍ថរមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ មនន័យថ
មនែត្រស្តីែដលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ ឬ្រស្តីមនៃដគូរមួេភទបុ៉េ ្ណ ះែដលបនេឆ្លើយតប
សំណួរេនះ ។  

4.2 ករមនគត៌ និងភពជម របស់យុវវយ័ 
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ករមនៃផទេពះេនវយ័េកមងគឺជក្តីបរមមណ៍ចមបងេនកមពុជ និង្របេទសជេ្រចើន
េទៀតេន តំបន់ សីុ និងប៉សីុហ្វិច ែដលជប់ទក់ទងយ៉ងសំខន់ជមួយសងគម សុខភព 
និងេសដ្ឋកិចច ។  េនកមពុជបនធ្ល ក់កនុងអ្រ មនកូនកនុងចំេ ម្រស្តី យុ យុ 15-24 ឆន ំ 
រ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2014 ែដលមនេឃើញធ្ល ក់ចុះេ្រចើនេនតំបន់ទី្របជំុជន។ ផទុយមកវញិ
កនុងចំេ មអ្រ ៃន្រស្តី យុ 15-19ឆន ំ េនជនបទបនេកើនេឡើង ។ េលើសពី េនះេទេទៀត 
ភគរយ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ បនចប់េផ្តើមបេងកើតកូនបនេកើនេឡើង មឆន ំអេងកត
នីមួយៗ កនុងឆន ំ2014 19.5% េនទី្របជំុជន និង 38.2% េនជនបទស្រមប់្រស្តីបនចប់      
េផ្តើមបេងកើតកូន។ មនភពខុសគន គួរឲយកត់សមគ ល់រ ងអ្រ បេងកើតកូនកនុងចំេ ម្រស្តី      
វយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ មតំបន់ភូមិ ្រស្ត ។ កនុងឆន ំ  2014 ភនំេពញ មនអ្រ បេងកើតកូន
ទបបំផុតកនុងចំេ ម្រកុម យុេនះែដលមន 11.6% និងេនតំបន់ខពង់ ប/ ភនំ មនអ្រ
ខពស់បំផុតគឺ 41.1% ។ កនុងចំេ ម្រគប់ទំបន់ភូមិ ្រស្ត និង្រគប់ឆន ំអេងកតេនតំបន់ភនំ/
ខពង់ បមនអ្រ បេងកើតកូនខពស់បំផុតកនុងចំេ ម្រស្តី្រកុម យុ 15-24 ឆន ំ និងបនេកើន
េឡើង 11% រ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2014 ។ មនទំនក់ទំនងយ៉ងខ្ល ំងរ ងករបេងកើតកូន 
ក្រមិតសិក អប់រ ំនិងបញចភគ្រទពយសមបត្តិ ។ កនុងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2014  28.8% និង 62.2% 

ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ មលំ ប់េរៀង េ យមិនបនចូលេរៀន និងចប់េផ្តើមបេងកើត
កូន ។  ែដលនិនន ករផទុយបនេកើតេឡើងកនុងចំេ ម្រស្តីែដលទទួល បនក្រមិតសិក ខពស់ 
អ្រ េនះបនថយេ្រចើនរ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2014 ពី 13.2% កនុងឆន ំ 2000 មក្រតឹម 6.8% 
កនុងឆន ំ 2014 ។ ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ មនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុតគឺឆប់បេងកើត
កូនេន យុវយ័េកមង េហើយសមម្រតេនះបនេកើនេឡើង្រគប់ឆន ំអេងកត មករេកើនេឡើង

មេសដ្ឋកិចច សងគម េ យែបងែចក្រស្តីមនបញជភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុត និងមនបំផុត
ែដលចប់េផ្តើមបេងកើតកូនមុន ។ 

មនសមព ធពីសងគមគួរឲយកត់សមគ ល់េទេលើ្រស្តីវយ័េកមង បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
មុនេពលរមួេភទ និងចប់េផ្តើមមន្រគួ រ េទះយ៉ង ក្តីសមព ធេនះមិនបនេកើតមន
េលើបុរសវយ័េកមងេទ។ ដូចែដលបនសមគ ល់ថមីេនះៗ ករេបះផ យពីលទធភពមនកូន 
និងករបេងកើតកូនេនកមពុជ កររមួេភទមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង
ជទូេទេកើតេឡើងអំឡុងេពលឆន ំអេងកត។ េដើមបីែស្វងយល់ពីបតុភូតទំេនៀមទំ ប់េនះ 
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េ យលម្អិត គឹមនករចំបច់េដើមបីវភិគែដលទក់ទងនឹងអញញ ត្តិមួយចំនួន ដូចជេពល
េវ េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងេពលេវ មនកូនដំបូង មឆន ំអេងកត។ ព័ត៌មនេនះមន
ករចប់ រមមណ៍ ។ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-17 ឆន ំ មន 0%  េទ 0.06%  18-19 ឆន ំ 
មន 0.1% េទ2.6% និង 20-24ឆន ំ មន1.3% េទ 2.5% ែដលមនកូនមុនេពលេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍ ។ គំរេូនះបនេកើតេឡើង្រគប់ឆន ំអេងកត ។ េដើមបីកំណត់ ្របសិនេបើ្រស្តីវយ័
េកមងមនកូន បនទ ប់ពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន 9 ែខ (មនន័យថពួកេគបន រមួេភទមុន
េពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ) លទធផលបង្ហ ញថកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-17 ឆន ំ 
មន 31.8% កនុងឆន ំ 2000 និងធ្ល ក់មក 3.3%  កនុងឆន ំ 2014 ។ យុ 18-19 ឆន ំ មន 86% កនុង
ឆន ំ  2010 និង 4.8% កនុងឆន ំ 2014 និងកនុងចំេ ម យុ 20-24 ឆន ំ មន 11.3% កនុងឆន ំ 2000 
និង 5.8% កនុងឆន ំ 2014 េនះបង្ហ ញមនករធ្ល ក់ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់កនុងឆន ំអេងកត។ ែតករ
រកេឃើញដំបូងរ ងឆន ំ 2000  និងឆន ំ 2014 ពី 5-10%ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ បេងកើត
កូនបនទ ប់ពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន 9ែខ ែដលមនន័យថពួកេគមនៃផទេពះអំឡុងេពល
េរៀបករ ។ េនះជគំេហើញថមីមួយែដលមន រៈសំខន់ និងផ្តល់ព័ត៌មនកមមវធីិសុខភព
បន្តពូជរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងេស ែផនករ្រគួ រ។ កររកេឃើញមនគួរឲយកត់ 
សមគ ល់ៃនចំនួន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ មនសកមមភពរមួេភទអំឡុងេពលអេងកត និង
ពួកេគកំណត់ត្រមូវករែផនករ្រគួ រ គម្ល តេពលមនកូន ឬក៏ករករពរមនៃផទេពះ 
ែដលមិនចង់បន ។  

4.3 ជំងឺកមេ គ ហីុវ និងករេ្របើេ្រ មអនម័យ 
ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យកនុងចំេ មបុរសវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ បនធ្ល ក់

ចុះគួរ ឲយកត់សមគ ល់រ ងឆន ំ 2005 និងឆន ំ 2014។ មនអ្រ ខពស់ៃនករេ្របើ្របស់េ្រ ម   
អនម័យេពលរមួេភទចុងេ្រកយកនុងចំេ មបុរសវយ័េកមងេនទី្របជំុជន េបើេធៀបនឹង 
បុរសេនជនបទ ែដលមន 57.2% េនទី្របជំុជន និង 10.3% េនជនបទ ។ បុរស្រកុម យុ 
20-24ឆន ំមនអ្រ ទបជងបុរសវយ័េកមង្រកុម យុ15-19ឆន ំ ែដលបនេ្របើេ្រ មអនម័យ 
េពលរមួេភទ ែដលនិនន ករដូចេនះមនទំងេនទី្របជំុជន និងជនបទ ។ មនទំនក់ទំនង
គន គួរឲយកត់សមគ ល់រ ងក្រមិតសិក អប់រ ំ និងបញចភគ្រទពយសមបត្តិ និងករេ្របើេ្រ ម    
អនម័យ ។ ករេ្របើេ្រ មអនម័យេកើនេឡើង្រសប មក្រមិតសិក អប់រ ំ។ ឆន ំ 2014 កនុង
ចំេ មបុរសវយ័េកមង យុ15-24ឆន ំ ែដលមិនបនចូលេរៀនគឺមិនបនេ្របើេ្រ មអនម័យ 
េទ កនុង្រកុម យុេនះែដរេបើេធៀបេទនឹងបុរសែដលទទួលក្រមិតសិក អប់រខំពស់ គឺមន
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អ្រ  47.6% បនេ្របើេ្រ មអនម័យអំឡុងេពលរមួេភទចុងេ្រកយ។ កនុងឆន ំ 2005 កនុង
ចំេ មបុរសវយ័េកមង យុ 15-24ឆន ំ មនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ ្រកបំផុតគឺមនែត 8.3% 

បនេ្របើេ្រ មអនម័យអំឡុងេពលរមួេភទចុងេ្រកយ ែដល 63.3%  ស្រមប់បុរសមន
បញចភគ្រទពយសមបត្តិមនបំផុត ។ និនន ករេនះ្រសប មឆន ំ 2014 ែដរ ែដល 4% ៃនបុរស
មនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ្រកី្រកបំផុត និង 44% ៃនបុរសមនបញចភគ្រទពយសមបត្តិមន
បំផុតបនេ្របើេ្រ មអនម័យអំឡុងេពលរមួេភទចុងេ្រកយ។ របបកំេហើញទំងេនះគឺ
សញញ ្រពួយបរមមណ៍ និងបង្ហ ញពីត្រមូវករបនទ ន់ស្រមប់ អន្ត គមន៍េលើ្របព័នធផ ព្វផ យ
កនុងេគលបំណងេលើកកមពស់បុរសវយ័េកមង្រកុម យុ 15-24 ឆន ំឲយេ្របើេ្រ មអនម័យេដើមបី
ករពរឆ្លងជំងឺកមេ គ និងេមេ គហីុវ និងករពរករមនៃផទេពះេ យមិនទន់ចង់បន 
ជពិេសសចំេពះបុរសវយ័េកមងមនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ និងក្រមិតសិក អប់រទំប និង  
េផ្ត តេទេលើបុរសវយ័េកមងរស់េនជនបទ ។ 

ចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយរបស់យុវវយ័ៃនករឆ្លងេមេ គហីុវ បនធ្ល ក់ចុះកនុង
ចំេ មបុរស និង្រស្តីវយ័េកមងរ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2014 ជក់ែស្តងកនុងឆន ំ 2014 ស្រមប់
្រស្តីវយ័េកមង យុ15-17 ឆន ំ 32.8%  35.1% និង 43% ស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង្រកុម យុ 15-17ឆន ំ 
18-19ឆន ំនិង្រកុម យុ 20-24 ឆន ំ មលំ ប់េរៀងែដលមនចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយៃន
ករឆ្លងេមេ គហីុវ។ រ ងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2010 កនុងចំេ មវយ័េកមង្រកុម យុ 15-19 ឆន ំ 
មន  40-44% និង្រកុម យុ 20-24 ឆន ំ មនជិតពក់ក ្ត លែដលមនចំេណះដឹង្រគប់្រជុង
េ្រជយៃនករឆ្លងេមេ គហីុវ។ បុរសនិង្រស្តីវយ័េកមងេនទី្របជំុជនមនចំេណះដឹង្រគប់្រជុង
េ្រជយៃនករឆ្លងេមេ គហីុវជងបុរសនិង្រស្តីវយ័េកមងេនជនបទ។ មនភពលេម្អ ងខ្ល ំង
ៃនក្រមិតសិក អប់រ្ំរគប់ឆន ំអេងកតទំងអស់។ កនុងឆន ំ 2014 17.9% ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-
24ឆន ំ ែដលមិនបនចូលេរៀន និង 20.1%  ៃន្រស្តីវយ័េកមងមនចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយ
ៃនករឆ្លងេមេ គហីុវ ែដល 74.6% ៃន្រស្តីវយ័េកមង និង 76.2% ៃនបុរសែដលទទួលបន
ក្រមិតសិក អប់រខំពស់មនចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយៃនករឆ្លងេមេ គហីុវ។ បញចភគ
្រទពយសមបត្តិមនឥទធិពលគួរឲយកត់សមគ ល់េទេលើចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយៃនករឆ្លងេម
េ គហីុវ្រគប់អេងកត ។ យុវវយ័មនបញចភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុតមនចំេណះដឹង្រគប់្រជុង
េ្រជយៃនករឆ្លងេមេ គហីុវ េនមនក្រមិតទប េបើេធៀបនឹងយុវវយ័មនបញចភគ្រទពយ
សមបត្តិមនបំផុត គឺមនចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយៃនករឆ្លងេមេ គហីុវក្រមិតខពស់។ 
និនន ករដូចគន េនះែដរក្រមិតសិក អប់រ ំនិងបញចភគ្រទពយសមបត្តិកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង 
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និងបុរសវយ័េកមង យុ 15-24ឆន ំ ែដលមនចំេណះដឹងក ្ត និភ័យៃនេមេ គហីុវ។ 
ចំេណះដឹង្រគប់្រជុងេ្រជយៃនករឆ្លងេមេ គហីុវរបស់្រស្តីវយ័េកមង េទេលើក ្ត និភ័យ
េមេ គហីុវបនធ្ល ក់ចុះ្រគប់្រកុម យុទំងអស់ គំេហើញេនះមនគួរឲយកត់សមគ ល់។ គួរឲយ
កត់សមគ ល់្រស្តី បន យករណ៍មនអ្រ ខពស់ៃនជំងឺកមេ គ ឬមនេ គសញញ កមេ គ 
រយៈេពល 12ែខមុនេបើេធៀបនឹងបុរសកនុង្រកុម យុ ដូចគន ៃនអេងកតនីមួយៗ ។ េទះជ
យ៉ង ក៏េ យកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង្រកុម យុ  15-19 ឆន ំ និង 20-24 ឆន ំ បនេកើន
េឡើង ករ យករណ៍មនជំងឺកមេ គ ឬេ គសញញ កមេ គ មឆន អំេងកត េ យកនុងឆន ំ 
2014 10% ៃន្រស្តី្រកុម យុ 15-19 ឆន ំ និង 12% ៃន្រស្តី្រកុម យុ 20-24 ឆន ំែដលបន យ
ករណ៍ថមនជមងឺកមេ គ ឬមនេ គសញញ ជំងឺកមេ គកនុងរយៈេពល 12 ែខមុនអេងកត ។ 
កររកេឃើញគួរឲយកត់សមគ ល់េនះ និងករ្រ វ្រជវបែនថមេទៀតកនុងករ្រ វ្រជវពិេសស
ែបបគុណភពេលើ្រស្តី និងបុរសែដលពនយល់ពីទ្រមង់ករឆ្លងេ គ មករបន្តពូជ ។  

4.4 ែផនករ្រគួ រ និងករពនយកំេណើ ត 
កនុងរយៈេពលដប់្របំឆន ំ(2000-2014) មនករេកើនេឡើងជលំ ប់ករពនយកំេណើ ត

កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ ែដលមនសកមមភពរមួេភទ និងមនករកត់
សមគ ល់យ៉ងសំខន់គឹមន្រតឹមែត1% ៃន្រស្តីវយ័េកមងមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន យ 
ករណ៍បនពនយកំេណើ តេពលមុនរមួេភទ។ ករ យករណ៍បនេកើនេឡើងកនុងចំេ ម
្រស្តីែដលបនេ្របើទំងវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តែបបបុ ណ និងែបបទំេនើប ។  កនុងឆន ំ 2000 

12% ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ  20-24 ឆន ំគឺកំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត ែបបទំេនើប 
និងកនុងឆន ំ 2014 មន 33% ។ ស្រមប់វធីិ ្រស្តបុ ណកនុងចំេ ម្រស្តី យុ 20-24 ឆន ំគឺ 3% 

និង 13%  កនុងឆន ំ 2000 និងឆន ំ 2014 មលំ ប់េរៀង ។ កនុងឆន ំ 2010 មនភពខុសគន រ ង
្រស្តីេនជនបទ និងទី្របជំុជនែដលកំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត េទះយ៉ង
ក៏េ យកនុងឆន ំ 2010 និងឆន ំ  2014  មន្របមណ 40% ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24  ឆន ំ កំពុង
េ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត(ទំងវធីិ ្រស្តែបបបុ ណ និងែបបទំេនើប ) ទំងេន
ជនបទ និងទី្របជំុជន ។ កររកេឃើញសំខន់ និងក្តីបរមមណ៍ែដលទក់ទងនឹងក្រមិតសិក
អប់រ ំ បញចភគ្រទពយសមបត្តិ  និងករេ្របើ្របស់ពនយកំេណើ ត គឺ្រស្តីមនក្រមិតសិក អប់រ ំ
ខពស់ និងមនបញចភគ្រទពយសមបត្តិខពស់ មននអ្រ ខពស់កនុងករេ្របើ្របស់មេធយបយ      
ពនយកំេណើ តែបបបុ ណ ។  ្រស្តីវយ័េកមងកមពុជ យុ 15-24 ឆន ំបនសិក អប់រខំពស់ និងមន
បញចភគ្រទពយសមបត្តិេ្រចើនវធីិ ្រស្តែបបបុ ណែដលេគចូលចិត្តេ្របើ គឺវធីិដកលិងគេចញ។ ករ
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រកេឃើញេនះបនគំ្រទករសិក ្រ វ្រជវនេពលថមី (Hoban 2016) ែដល្រស្តីេធ្វើករកនុង      
វស័ិយមិនរក្របក់ចំេនញេនភនំេពញមនអបបរមបនសិក អប់របំន 12 ឆន ំ។  Hoban បន
រកេឃើញថ្រស្តីបនករសិក អប់រ ំ(េរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ និងេនលីវ) បនេ្របើវធីិ ្រស្ត
ដកលិងគេចញ និងវធីិតមតំេណកជំនួសវធីី ្រស្តទំេនើបេ យ រមនផលប៉ះពល់ៃនករ
េ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តទំេនើបេនះដូចជ ករេ្របើថន ំេលប ឬថន ំចក់ជេដើម។ អ្វីែដលសំខន់
េនះ ្រស្តីែដលបន យករណ៍ពីផលប៉ះពល់មិនេកើតេឡើងេលើខ្លូនេគផទ ល់ ្រតូវបនជំនួស
េ យពួកេគលឺពកយចចម មពី ឬេរឿង ៉ វេកើតេឡើងេលើ មិត្តភក្តិ និងសមជិក្រគួ រ ឬ្រស្តី
ែដលមនធ្ល ប់េកើតមន ែដលពួកេគមិនបន គ ល់។ កររកេឃើញេនះបង្ហ ញថមនត្រមូវ
ករបនទ ន់ស្រមប់កមមវធីិសុខភពបន្តពូជជតិេ យេផ្ត តេលើព័ត៌មន ករសិក អប់រ ំ និង
សកមមភពទំនក់ទំនង និងេស កមម ពីករេកើេឡើងអ្រ ករេ្របើវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត
ែបបបុ ណ ជពិេសសវធីិ ្រស្តដកលិងគេចញកនុងចំេ ម្រកុម្រស្តីវយ័េកមង បនទទួល
ករសិក អប់រ ំ និងមនក្រមិតខពស់ៃន ថ ភពេសដ្ឋកិចចសងគម។ កនុងរយៈេពលេនះកមមវធីិ
មិនបនយកចិត្តទុក ក់េលើវធីី ្រស្តពនយកំេណើ តែបបបុ ណេទេលើកមមវធីិអប់រ  ំ
និងសកមមភពេស េទ។ គឺ្រតូវបនជំនួសេ យែផ្អកេលើ្រស្តីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ ែដល
មនេស ែផនករ្រគួ រេន ម្រគឹះ ថ នសុខភព ធរណៈ ស្រមប់វធីិ ្រស្តទំេនើប 
ែដល្រស្តីបនេ្របើ្របស់ ”ផ្ល ស់ប្តូរ’’ េទេ្របើវធីិ ្រស្តទំេនើបវញិ ។  

កំេហើញសំខន់េផ ងេទៀត គឺភគរយសកមមភពរមួេភទរបស់្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-

24 ឆន ំ ែដលមិនបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត មួយ ។ កនុងឆន ំ  2000 ្របមណ 
90% ៃន្រស្តីវយ័េកមងមនសកមមភពរមួេភទបន យករណ៍មិនបនេ្របើវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ ត 
និងកនុងឆន ំ 2014 ្របមណជ 70% ។ ថ្វីេបើមនករធ្ល ក់ចុះអំឡុងរយៈេពល 15ឆន ំេនះក៏
េ យជក់ែស្តង 70%ៃន្រស្តីវយ័េកមងមនសកមមភពផ្លូវេភទែដលមិនបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត   
ពនយកំេណើ ត មួយកនុងឆន ំ 2014 គឺជក្តីបរមមណ៍មួយគួរឲយកត់សមគ ល់។ ក្តីបរមមណ៍ផង
ែដរៃនមូលេហតុចមបងរបស់្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ បនសេ្រមចចិត្តឈប់េ្របើ្របស់វធីិ

្រស្តពនយកំេណើ តរយៈេពល 5 ឆន ំមុនអេងកត គឺេ យ រពួកេគចង់មនៃផទេពះមូល
េហតុទីពីរេនះគឺេ យ រមនផលប៉ះពល់ និងមូលេហតុទីបីគឺករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត 
ពនយកំេណើ តមិនមន្របសិទធិភព។ កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ 90 ៃន្រស្តីវយ័
េកមងមនៃផទេពះអំឡុងេពលកំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត គឺភគេ្រចើន 67% ៃន
្រស្តីកំពុងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តដកលិងគេចញ និង្រតឹម 19% បនេ្របើថន ំេលប។  ករបង្ហ ញ
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េនះគឺមិនមនភពេជឿជក់េលើវធីិ ្រស្តដកលិងគេចញែដលមន ពីរភគបីៃន្រស្តីមនៃផទេពះ 
េ យមិនចង់បន េកើតមនកនុង្រកុម យុេនះ។  ភគេ្រចើនគឺមួយភគ្របំកនុងចំេ ម្រស្តី 
វយ័េកមងមនៃផទេពះេ យមិនចង់បនគឺបនេ្របើថន ំេលប េទះយ៉ង ក៏េ យករេ្របើ
្របស់ថន ំេលប្រតឹម្រតូវ ក៏េនមនអ្រ  1% ែដលមិនមន្របសិទធិភព  (Trussell 2011) ។  
កនុងចំេ ម្រស្តីែដលបន យករណ៍មនផលប៉ះពល់ ក៏ដូចជមូលេហតុចមបងែដល
បញឈប់ករេ្របើ្របស់វធីិពនយកំេណើ ត មនេ្រចើនជង 85%  េកើតេឡើងេលើករេ្របើ្របស់ថន ំ
េលប ឬថន ំចក់ ។ កនុងចំេ មអនកែដលបន យករណ៍វធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តមនភព
េជឿជក់ខពស់កនុង្រកុម យុគឺបនេ្របើវធីិ ្រស្តដកលិងគេចញ ។ ជថមីម្តងេទៀត កររកេឃើញ
ថ្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំ សកមមភពផ្លូវេភទ មនត្រមូវករស្រមប់ែផនករ្រគួ រគួរ
ឲយកត់សមគ ល់ែដលបនជួបត្រមូវករសុខភពបន្តពូជរបស់ពួកេគ េ យរមួមនករអប់រ ំ
ែផនករ្រគួ រ និងករពិេ្រគះេយបល ករទទួលបនេស សុខភពបន្តពូជ និង្របសិទធិ
ភពករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តពនយរកំេណើ ត។ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់ខងេលើ កមមវធីី
្រគប់្រគងែផនករ្រគួ រ្រតូវែតេផ្ត តេលើ្រស្តីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ ែដលបនទទួលេស
សុខភព ម្រគឺះ ថ នសុខភព ធរណៈ។ ែដលពូគេគមិនបនគិតគូរពីត្រមូវកររបស់
យុវវយ័ និងត្រមូវករបនទ ន់េដើមបីេធ្វើែផនករ្រគួ រែដលធននូវសិទធិសុខភពបន្តពូជ និង
ផ្តល់នូវក នុវត្តភព េដើមបីេ្រជើសេរ ើសវធីិ ្រស្តពនយកំេណើ តមន្របសិទធិភពែដល
ករពរជំងឺកមេ គ ហីុវ និងករមនៃផទេពះេ យមិនចង់បន ។  

4.5 សុខភពម  
្របធនបទស្តីពីកររលូំតកូន កនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមងមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍

មនភពរេសើប និងមនករ យករណ៍ខ្វះ។ េទះយ៉ង ក៏េ យភគេ្រចើន្រស្តីវយ័េកមង
យុ 15-24 ឆន ំមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ មិនបន យករណ៍ថបនេធ្វើកររលូំតកូនកនុង

ជីវតិរបស់េគ។ កនុងចំេ ម្រស្តីមិនទន់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ យុ 20-24 ឆន ំ មន  0.19% 

និង0.3% កនុងឆន ំ2010 និងឆន ំ2014 មលំ ប់េរៀងែដលបន យករណ៍ថបនរលូំតកូន។  
កនុងចំេ ម្រស្តីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួ យុ 20-24 ឆន ំ 6.6% និង7.4% កនុងឆន ំ 2010 និងឆន ំ 
2014 មលំ ប់េរៀង ែដលបន យករណ៍ថបនរលូំតកូនម្តងកនុងជីវតិរបស់េគ និងមន
ភគរយទបៃន្រស្តីែដលបន យករណ៍ថបនរលូំតកូន េលើសពីរដង ឬេលើសកនុងជីវតិ
របស់េគ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ្របេភទវធីិ ្រស្តរលូំតកូនែដល្រតូវបនេ្របើបន
បង្ហ ញកនុងឆន ំ  2010 64% បនរលូំតកូនេ យករវះកត់ 48% បនរលូំតកូនេ យេ្របើថន ំ 
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និង 3.4% េ្របើវធីិ ្រស្តទំងពីររេបៀប (េ្របើ្របស់ថន ំ និងករវះកត់) និងកនុងឆន ំ 2014  43.4% 

បនរលូំតកូនេ យករវះកត់ 48% បនរលូំតកូនេ យេ្របើថន ំ  និង8.5%េ្របើវធីិ ្រស្តទំង
ពីររេបៀប។ និនន ករេនះ មនគួរឲយភ័យខ្ល ចេ យ រមនករេកើនេឡើងកររលូំតកូន
េ យេ្របើថន ំ និង ’’ ទំងពីរវធីិ ្រស្ត ’’ ែដលមនេ្រចើនេទ្វដងកនុងរយៈេពលបួនឆន ំ ពីឆន ំ 
2010-2014។ កររកេឃើញេនះ្រសប មកររកេឃើញកនុងអេងកតឆន ំ  2010 និងឆន ំ 2014 ែដរ
ែដលមនអ្រ េកើនេឡើងចំនួន្រស្តីែដលបន យករណ៍ថ “ គម នរ មន ក់ “ មនវត្តមន
កនុងកររលូំតរបស់េគ។ កនុងឆន ំ 2010  23.5% និងឆន ំ 2014  35.2% ៃន្រស្តីវយ័េកមងបន យករណ៍ថ  
“ គម នរ មន ក់ “ មនវត្តមនេនកនុងកររលូំតរបស់ពួកេគ។ លទធផលេនះ្រតូវបនយកចិត្ត
ទុក ក់េ យអនកេធ្វើេគលនេយបយជតិស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងអនកផ្តល់្របឹក បេចចក 
េទសដល់របស់ពួកេគ មនិនន ករេនះបនេកើតេឡើងកនុងរយៈេពល 4ឆន ំ ។  

ជទូេទពីឆន ំ 2000 ដល់ឆន ំ 2014 មននិននករេ្រចើនស្រមប់្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 

ឆន ំ ែដលបនទទួលករែថទំសុខភពអំឡុងេពលមនគភ៌ េ យអនកជំនញវជិជ ជីវៈែផនក 
សុខភិបល។ ភស្តុ ងជេ្រចើនេនះ មនកនុងចំេ ម្រស្តីទទួលបនករសិក អប់របំន
ខពស់េបើេធៀបនឹង្រស្តីែដលមិនបនចូលេរៀន និងកនុងចំេ ម្រស្តីែដលមនបញចភគ្រទពយ
សមបត្តិមនបំផុត េបើេធៀបនឹង្រស្តីែដលបញចភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុត។ អ្វីែដលជក្តីបរមមណ៍ 
េនះ កនុងឆន ំ 2014 9% ៃន្រស្តីវយ័េកមង យុ 15-24 ឆន ំែដលមិនបនចូលេរៀន និង 6% ៃន្រស្តី
ែដលមនបញជភគ្រទពយសមបត្តិ្រកបំផុត មិនបនទទួលករែថទំសុខភពអំឡុងេពលមន
គភ៌ៃនករមន ៃផទេពះចុងេ្រកយរបស់េគេទ ។ ចំនួនៃនករស្រមលជមួយម្រន្តីសុខភិប
លែដលមនជំនញវជិជ ជីវៈរ ងឆន ំ 2000និងឆន ំ 2014  េ យ កនុងឆន ំ 2014  90%ៃន្រស្តីវយ័
េកមង យុ 15-24 ឆន ំ បនស្រមលជមួយម្រន្តីសុខភិបលែដលមនជំនញវជិជ ជីវៈ ។ េនះ

ក់បីដូចមនេ្រកមករប៉ន់ ម នៃនករស្រមលកូនេ យមិនែមនម្រន្តីសុខភិបល ែដល 
មនជំនញវជិជ ជីវៈ ដូចជករស្រមលេ យឆមបបុ ណ (TBA)  េ យជេ្រមើសៃនអនកផ្តល់
ចេម្លើយកនុងអេងកត CDHS  ជក់ែស្តងអនកផ្តល់ចេម្លើយ ចផ្តល់ចេម្លើយ ករស្រមលបនេ្រចើន
រេបៀប។ ជឧទហរណ៍្របសិនេបើ្រស្តីបន យករណ៍ ករស្រមលរបស់នងេ យ TBA,  
គិ នុប ្ឋ ក ឆមប េហើយចេម្លើយែដលបនេឆ្លើយតប គឺឆមបែដលភគេ្រចើន្រតូវបនស្រមល
ជមួយ ។  
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