
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USAID/CAMBODIA  
PROMOTING HEALTHY  
BEHAVIORS ACTIVITY 

 
PROJECT DESCRIPTION 
Promoting Healthy Behaviors (PHB) Activity is a 5-year, USAID 

funded, Social and Behavior Change project (2018-2023). The 

goal of PHB is to improve health behaviors among Cambodians 

and ensure they seek and receive quality healthcare with 

decreased financial hardship. PHB targets 6 key health areas: 

Maternal & Child health, Nutrition, Water, Sanitation and 

Hygiene (WASH), Tuberculosis, Family Planning, and Malaria. 

In 2020, in response to the global pandemic, PHB added COVID-

related activities to its portfolio.  PHB is working with partners 

in Phnom Penh, Kampong Chhnang, Kampong Cham, Tbong 

Khmum, Battambang, and Pailin. PHB will implement this 

project focusing on two objectives with 15 key health behaviors 

being identified for Social and Behavior Change focus. 

 

 
 
 PHB 15 KEY BEHAVIORS 
 

MATERNAL & CHILD HEALTH AND 
NUTRITION 

1. Breastfeed newborn within the first hour of birth. 

2. Exclusive breastfeeding for the first 6 months. 

3. Continue breastfeeding up to 2 years. 

4. Visit health facility for at least four PNC check-ups 

with baby within 6 weeks of delivery. 

5. Provide adequate diet for children ages 6-23 months 

with age-appropriate quantity and diversity of foods 

and snacks. 

 

FAMILY PLANNING 
6. Use any modern contraceptive method. 

7. Use post-partum modern family planning. 

8. Switch from traditional to any modern FP methods. 

 

TUBERCULOSIS 
9. Go to a health facility for diagnosis when presenting 

with TB symptoms of a persistent cough for 14 days. 

10. Comply with recommended treatment for TB. 

 

WASH 
11. Households use safe drinking water for consumption. 

12. Household members wash hands with soap and 

water at all five critical times. 

 

COVID-19 
13. Handwashing with soap for 20 seconds  

14. Practicing physical distancing of 1.5 meters 

15. Covering nose/mouth when sneezing/coughing 

OBJECTIVE 1: 
Strengthened public sector systems for oversight 
and coordination of SBC at national and provincial 
levels 
 

OBJECTIVE 2: 
Improved ability of individuals to adopt healthy 
behaviors 

 
 

CONTACT INFORMATION 
Jim Malster 

Chief of Party, Population Services International (PSI) 

Email: jmalster@psi.org 

Tel: 855-23-210-814 

Dr. Sam Sochea 

Project Management Specialist, USAID Cambodia 

Email: ssam@usaid.gov 

Tel: 855-23-728-000 

More info: www.facebook.com/CambodiaPHBActivity 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គម្រោងម្ ើកកម្ពសឥ់រយិាបថ 
របកបម្ោយសខុុោ ភាព 
ទិដ្ឋភាពរមួរបស់គម្រោង 

 

          គម្រោងម្ ើកកមពស់ឥរយិាបថរបកបម្ោយសុខុោ ភាព (PHB) គជឺា
គម្រោងផ្លា ស់បតូរឥរយិាបថបុគគ និងសងគម ដដ្ ោនរយៈម្ព ៥ឆ្ន ាំ ឧបត្ថមភថវកិា
ម្ោយទភីាន កង់ារជាំនួយអាម្មរកិ USAID (២០១៨-២០២៣) ។ ម្ោ ម្ៅរបស់
គម្រោងម្នេះ គឺម្ដ្ើមបមី្្វើឲ្យរបម្សើរម្ ើង នូវឥរយិាបថសុខភាពកនុងចាំម្ោមរបជាជន
កមពុជា នងិធានាឲ្យបានថា របជាជនកមពុជាដសវងរក នងិទទ ួបានម្សវាសុខភាព 
ដដ្ របកបម្ោយគុណភាព ម្ោយកាត្ប់នថយឧបសគគដននកហិរញ្ញ វត្ថុ ។ គម្រោង PHB 
ម្ផ្លត ត្ម្ៅម្ ើវស័ិយសុខភាព្ាៗំ ចាំនួន៦គឺ៖ សុខភាពោតានិងទារក អាហារូបត្ថមភ  
ទឹកស្អា ត្និងអនាមយ័ ការពនារកាំម្ណើ ត្ ជាំងរឺម្បង និងជាំងរឺគុនចាញ់។ កនុងឆ្ន ាំ
២០២០ គម្រោង PHB កប៏ានបញ្ចូ ជាំងឺកូវដី្-១៩ ម្ៅកនុងសកមមភាពរបស់ខាួននង
ដដ្រ ម្ដ្ើមបមី្្ាើយត្បនឹងការរកីរា ោ ននជាំងឺម្នេះ ។ គម្រោង PHB ោនម្ោ 
បាំណងចមបងចាំនួន២ និងម្ផ្លត ត្ម្ ើការផ្លា ស់បតូរឥរយិាបថសុខភាពសាំខាន់ៗ ចាំននួ
១៥ ម្ោយម្្វើការជាមយួនដ្គូ ម្ៅរាជធានភី្នាំម្ពញ ម្ខត្ត្កាំពងឆ់្ន ាំង កាំពងច់ាម ត្បូងឃមុ ាំ 
បាត្ត់្ាំបង នងិនប៉ៃ ិន។ 

 

 
 
 ឥរយិាបថសាំខាន់ៗទាាំង១៥ របស់គម្រោង PHB 
 

សុខភាពោតា & ទារក និងអាហារបូត្ថមភ 
1. បាំម្ៅកូនម្ោយទឹកម្ោេះោត យ កនុងអាំ ុងម្ព ម្ោ៉ៃ ងដ្ាំបងូននកាំម្ណើ ត្ 
2. បាំម្ៅកូនម្ោយទឹកម្ោេះោត យដត្មយួមុខគត្ ់រយៈម្ព ៦ដខដ្ាំបូងននអាយុ 
3. បនតបាំម្ៅម្ោយទឹកម្ោេះោត យ រហូត្ដ្ ់កូនអាយុ២ឆ្ន ាំ 
4. ម្ៅម ូោឋ នសុខាភ្បិា ជាមយួទារកម្ដ្ើមបទីទ ួការដថទាាំម្រកាយ

សរោ  យា៉ៃ ងត្ចិ៤ដ្ង កនុងរយៈម្ព ១០សបាត ហ៍ ម្រកាយម្ព សរោ  
5. នត ់របបអាហាររគបរ់ោន ់ដ្ ់កុោរអាយុព៦ីដ្ ់២៣ដខ ដដ្ ោន

បរោិណសមរសបតាមអាយុ ម្ោយោនអាហារចរមេុះ និងអាហារម្រៅម្ព  

 

ការពនារកាំម្ណើ ត្ 
6. ម្របើមម្្ាបាយពនារកាំម្ណើ ត្ដបបទាំម្នើបោមយួ 
7. ម្របើមម្្ាបាយពនារកាំម្ណើ ត្ដបបទាំម្នើប ម្រកាយម្ព សរោ  
8. បតូរពីមម្្ាបាយពនារកាំម្ណើ ត្ដបបបុរាណ ម្ៅជាមម្្ាបាយពនារ

កាំម្ណើ ត្ដបបទាំម្នើប 

 

ជាំងឺរម្បង 
9. ម្ៅម ូោឋ នសុខាភ្បិា ម្ដ្ើមបមី្្វើម្រាគវនិិចឆយ័ ម្ៅម្ព ោនម្រាគសញ្ញញ

រម្បង ដូ្ចជាកាកឥត្ឈបឈ់ររយៈម្ព ១៤នថៃម្ ើងម្ៅ 
10. ម្ោរពតាមការពាបា ដដ្ បានដណនាាំ សរោបអ់នកជាំងឺរម្បង 

 

ទឹកស្អា ត្និងអនាមយ័ 
11. រគួស្អរម្របើរបាស់ទកឹនកឹ ដដ្ ោនសុវត្ថភិាព 
12. សោជិករគសួ្អរលាងនដ្ជាមយួស្អប ូនងិទឹក ម្ៅម្ព ម្វលាសាំខាន់ៗ

ទាាំង៥ 
 

ជាំងឺកូវដី្-១៩ 
13. លាងនដ្នងឹស្អប  ូរយៈម្ព ២០វនិាទ ី
14. រកាគាំលាត្ ១,៥ ដម៉ៃរត្ពោីន  
15. ខទបោ់ត្/់រចមេុះ ម្ៅម្ព កាក/កោត ស់ 

 

ម្ោ បាំណងទី១: 
ពរងឹងរបពន័ធវស័ិយស្អធារណៈ ម្ដ្ើមបមី្្វើការរត្តួ្ពនិិត្យនិងសរមបសរម ួ 
ទាកទ់ងសកមមភាពផ្លា ស់បតូរឥរយិាបថបគុគ នងិសងគម (SBC) ម្ៅថាន ក់
ជាត្ ិនិងថាន កម់្រកាមជាត្ិ  
 
 

ម្ោ បាំណងទី២: 
បម្ងកើន ទធភាពរបស់បគុគ  កនុងការទទ ួយកឥរយិាបថ ដដ្ នាាំមកនូវ
សុខភាព ា 
 

 

ពត័្៌ោនទាំនាកទ់ាំនង 
Jim Malster 
នាយកគម្រោង | អងគការអនតរជាត្ិបាំម្រ ើសុខភាពរបជាជន (PSI) 
អុីដម : jmalster@psi.org 
ទូរស័ពទ: ៨៥៥-២៣-៩៨៧-៤០៥ 
 
ម្វជជ. សាំ សុជា 
អនកឯកម្ទសដននករគបរ់គងគម្រោង | ទភីាន កង់ារជាំនួយអាម្មរកិ USAID 
អុីដម : jmalster@psi.org 
ទូរស័ពទ: ៨៥៥-២៣-៧២៨-០០០ 
 
ពត័្ោ៌នបដនថម: www.facebook.com/CambodiaPHBActivity 

 

 


