
PROMOTING HEALTHY 
BEHAVIORS (PHB) 
ACTIVITY

TARGET AUDIENCES

• Couples who do not use FP methods or
those use a traditional method (TM)

• Men who do not use FP methods or
those use TM only

• Postpartum women who have given birth
in the last 4 weeks

KEY MESSAGES

• MMs are safe
• MMs are more reliable than TM
• There are a variety of MM options

available, each with its own benefits
• FP is an important part of being a couple

– and can be fun!
• Speak with your partner and your health

care provider about MMs

BEHAVIORAL OBJECTIVES

• Increase knowledge about MMs-FP and
options available

• Provide correct information about
different MMs-FP, including duration and
possible side effects

• Instigate and foster open discussions
between partners about best suited MMs
for them

• Motivate couples and men to consult
with a trained health provider or attend a
health center for more information on
MMs-FP

• Ultimately, to encourage non-users or
TM users to adopt a MM-FP

Utilization of modern methods of family
planning (MMs-FP) is vital to helping
women and couples to ensure their
health and maintain better control over
their life choices and their livelihoods.
Across Cambodia, strides have been
made regarding increasing use of MMs
(from 39% in 2014 to 52% in 2017),
however certain segments of the
population have shown less progress and
much work is needed to ensure all
Cambodians can meet their FP needs.

USAID-funded Promoting Healthy
Behaviors (PHB) implements social and
behavior change (SBC) interventions with
local partners in several provinces of
Cambodia to increase knowledge, change
perceptions around MMs, and increase
adoption of MMs-FP. Based on research
and insight gathered, two intervention
concepts “Loving Relationship” and
“Heart Protector” are developed to:

1. dispel persistent myths and
misperceptions about MMs of
contraception,

2. encourage couples to discuss MMs-
FP and make decisions together, and

3. have men start talking to their wives
about MMs-FP.

LOVING RELATIONSHIP
HEART PROTECTOR



FOLLOW-UP ENGAGEMENT

• Couples who do not use FP methods or
those use a traditional method (TM)

• Men who do not use FP methods or
those use TM only

• Postpartum women who have given
birth in the last 4 weeks

STRATEGIES

COUPLE’S SESSION

Couples typically make decision together
but may have difficulty discussing
contraception. These couple’s sessions
create a safe space for couples to have
conversation around FP by utilizing a “date
night” format. 4-5 couples are invited to an
evening session with an IPC agent who
facilitates discussion on FP, framing it as
an important part of an intimate
relationship. During the session, couples
participate in a fun and engaging quiz-style
activity while learning about various MMs
and dispelling common myths surrounding
them.

HEALTH CENTER ENGAGEMENT

To encourage postpartum discussions on
MMs, IPC agents distribute handy sleeves
to health centers in the intervention zones.
These sleeves are given to postpartum
women to store their yellow health cards
when discharging from the clinic and aim to
encourage conversations on postpartum
FP. Each sleeve contains a FP hotline for
further information, a reminder that women
can become pregnant within 4-6 weeks of
giving birth and to adopt/readopt an FP
method.

MEN’S SESSIONS

In addition to engaging with couples, the
PHB SBC activity recognizes that men are a
key part of household decision making
regarding FP and that they are often more
open to discuss FP around other men.
Thus, the intervention organizes men-only
session led by male IPC agents. During
these sessions, men share their
experiences of FP methods, are introduced
to MM options, have myths dispelled and
discuss any concerns they may have.
Ultimately these sessions seek to get men
to agree to discuss FP options with their
partners.

MONITORING, EVALUATION AND 
LEARNING

PHB conducts ongoing monitoring
of this and all its SBC activities,
capturing data in terms of activities
implemented, people reached, and
materials distributed, as well as
information on beneficiaries’
knowledge, attitudes, and behavior
prior to and after exposure to PHB’s
activities. Results and lessons
learned are used to iterate and
improve the SBC activities, and are
regularly shared with the wider
SBC community.

https://www.psi.org.kh/phb/

CONTACT INFORMATION

Jim Malster,
Chief of Party,
PSI,
jmalster@psi.org

https://www.psi.org.kh/phb/
https://www.psi.org.kh/phb/


គម្រោងម្ ើកកម្ពស់ឥរយិាបថររកបម្ោយសខុោុ ភាព (PHB)

ក្រុមគោលគៅ
• គូស្វា មីភរយិាដែលមិនគក្រីមគយោបាយពនោររំគ ីត 
ឬអ្នរដែលគក្រីមគយោបាយពនោររំគ ីតរុរា  (TM)

• រុរសដែលមិនគក្រីមគយោបាយពនោររំគ ីត ឬអ្នរ
ដែលគក្រី TM

• ស្តសរីគក្ោយគពលសក្ាលរូន (អ្នរគក្រីក្បាស់ TM ឬ 
MMs ដែលបានសក្ាលរូនរនុងរយៈគពល ៤ សបារ ហ៍
ចុងគក្ោយ) 

ស្វរសំខាន់ៗ
• MM គឺអាចគ ឿទុរចិតរជាង TM
• MM ានសុវតថិភាព
• ាន គក្មីសជាគក្ចីនសក្ារ់ MM ដែល គក្មីស
នីមួយ ៗ  ានអ្តថក្រគយា ន៍គរៀងៗខ្លួន

• ោរពនោររំគ ីតគឺជាដននរសំខាន់មួយននភាពជាគូ 
គហយីវាអាចជាភាពសរាយររីរាយ!

• ពិភារាជាមួយនែគូររស់អ្នរ និងអ្នរនរល់គសវា
សុខ្ភាពអ្ំពី MMs

គោលរ ំងឥរយិារថ
• រគងកីនចំគ េះែឹងអ្ំពី MMs និង គក្មីសគនេងៗ ដែល
អាចររបាន

• នរល់ព័ត៌ានក្តឹមក្តូវអ្ំពី MMs រយៈគពលននោរ
ោរពារ នលរ េះពាល់ និងភាពខុ្សោន រវាងមគយោបាយ
នីមួយៗ

• នឱំ្យានោរពិភារាគរីរចំហរវាងនែគូ អ្ំពី
មគយោបាយមួយណាដែលសមក្សររំនុត

•  ំរុញគូស្វា មីភរយិា និងរុរស ឱ្យពិគក្ោេះគយារល់
ជាមួយអ្នរនរល់គសវាដែលបានរ រុ េះរណារ ល ឬគៅ
ម ឌ លសុខ្ភាព គរីចបំាច់

•  ំរុញអ្នរមិនគក្រីក្បាស់មគយោបាយពនោររំគ ីត ឬ
អ្នរគក្រីក្បាស់ TM គអាយររូរគៅគក្រី MMs វញិ

ោរ គក្រី ក្បាស់ មគយោបាយ ពនោរ រំគ ីត ទំគនីរ (MM)
ានស្វរៈសំខាន់ ណាស់ រនុង ោរ  ួយ ក្រុម ក្គួស្វរ និង 
ស្តសរី ឲ្យ ាន សុខ្ភាព លអ និង អាច ឲ្យ ោត់ ររា ោរ 
ក្គរ់ក្គង គៅ  គក្មីស  ីវតិ និង  ីវភាព រស់គៅ ររស់ ោ
ត់។ គៅ រមពុជា ាន ោរ ក្រឹងដក្រង រនុង ោរ រគងកីន ោរ 
គក្រីក្បាស់ MMs (ពី ៣៩% រនុង ឆ្ន  ំ២០១៤ ែល ់
៥២% រនុង ឆ្ន  ំ២០១៧)។ គ េះជា យា ង ណា រ៏គោយ
គខ្តរ មួយ ចំនួន ាន ភាគរយ  រ គៅ គ យី គហយី គៅ 
ាន ោរងារ ដែល ក្តូវ គយាី គែីមប ីក្បារែ ថា ក្រជា ន រមពុជា
ក្គរ់ រូរ អាច រំគពញ តក្មូវោរ ររស់ ខ្លួន ដននរ ពនោរ 
រំគ ីត។

គគក្ាងគលីររមពស់ឥរយិារថក្រររគោយសុខ្ាលភាព
(PHB) ដែលឧរតថមភថវោិរគោយទីភាន រ់ងារ ំនួយ
សហរែឋអាគមររិ USAID គយាីយុទធនោរផ្លល ស់ររូរ
ឥរយិារថ គោយសហោរជាមួយអ្ងគោរនែគូគៅគខ្តរ
មួយចំនួនរនុងក្រគទសរមពុជា គែីមបរីគងកីនចំគ េះ ែឹង
អ្ំពី MMs ផ្លល ស់ររូរោរយល់គ ញី ុំវញិ MM និង
 ំរុញឲ្យានោរគរីនគ ងីោរគក្រីក្បាស់ MMs រនុងោរ
ពនោររំគ ីត ។ យុទធនោរគនេះានគ ម្ េះថា “ចំ ង
គសនហ៍” និង “អ្ងគររេគរេះែូង” និងានគោលរំ ង៖
1) រំបាត់ោរ យល់ ខុ្ស អ្ំពី ោរ ពនោរ រំគ ីត ដររ 

ទំគនីរ
2) គអាយគូស្វា មីភរយិាចរ់គនរីមពិភារាអ្ំពីោរ

ពនោររំគ ីតដររទំគនីរ (MM-FP) ក្ពម ងំ
គយាីោរសំគរចចិតរជាមួយោន និង

3) គែីមបគីអាយរុរសចរ់គនរីមពិភារាជាមួយភរយិា
ររស់ពួរគគអ្ំពីោរពនោររំគ ីតដររទំគនីរ។

ចំ ងគសនហ៍
អ្ងគររេ គរេះែូង



ោរចុេះ រួែលន់ទេះ
ភាន រ់ងារអ្រ់រនំឹងចុេះ ួរែល់នទេះររស់អ្នរដែលបានចូល
រមួវគគ។ ោរចុេះ ួរគនេះ ជាឱ្ោសរនុងោរគយាីោរពិភារា
ជាលរខ ៈរុគគល អ្ំពីររីបារមភ ឬសំ ួរណាមួយ ដែល
អ្នរចូលរមួអាចានអ្ំពី MMs ។ ភាន រ់ងារអ្រ់រ ំ អាច
គក្រីសាភ រៈអ្រ់រមំរងគទៀត គហយីដ នគូំស្វា មីភរយិា
គៅោន់ម ឌ លសុខ្ភាព ឬមនទីរគពទយរដងអរ ដែលគៅ
 ិត គែីមបទីទួលបាន គក្មីសននោរពនោររំគ ីត។

យុទធស្វស្តសរ
វគគក្រុមគូគសនហ៍
គូស្វា មីភរយិាជាយមមតាគយាីោរសគក្មចចិតរជាមួយោន រ ុដនរ
អាចានោរលំបារ រនុងោរពិភារាោន អ្ំពីោរពនោរ
រំគ ីត។ វគគគូគសនហ៍គនេះ រគងកីតឱ្ោសសក្ារ់គូស្វា មី
ភរយិាសនទនោន  ុំវញិោរពនោររំគ ីត។ គោយោរគក្រី
ក្បាស់ទំរង់ “ោរណាត់ ួរោន ” គូស្វា មីភរយិា៤-៥គូ រនុង
គពលដតមួយ នឹងក្តូវបានអ្គ ជ្ ីញគអាយចូលរមួរមមវយិីគពល
ល្ងា ចជាមួយភាន រ់ងារអ្រ់រសុំខ្ភាព ដែលនឹងសក្មរសក្មួល
ោរពិភារា អ្ំពីោរពនោររំគ ីត គោយគយាីយា ងណា
រងាា ញថាគនេះជាដននរសំខាន់មួយននទំនរ់ទំនង ិតសនិទធ។
គូស្វា មីភរយិានឹងចូលរមួគ្លីយសំនួរដែលរងកររយិាោស
ររីរាយនិងគួរគអាយចរ់អារមម ៍ រនុងខ្ ៈគពលរំពុង
គរៀនអ្ំពី MMsនិងដសាងយល់ោរពិតអ្ំពីពារយចចមអារា ម។

ោរចូលរមួររស់ម ឌ លសុខ្ភាព
ភាន រ់ងារអ្រ់ររ៏ំទទួលខុ្សក្តូវនងដែរ រនុងោរដចរគក្ស្វម
រ័ ណគលឿង ែល់ម ឌ លសុខ្ភាពរនុងតំរន់ររស់ពួរគគ
ដែលរ័ ណគនេះនឹងក្តូវដចរចយរនរគោយម ឌ លសុខ្ភាព
ែល់ស្តសរីគក្ោយសក្ាល។ រដនថមគលីគលខ្ទូរស័ពទ hotline
គលខ្ទួរស័ពទររស់ភាន រ់ងារអ្រ់ររ៏ំក្តូវបានសរគសរគៅគលី
គក្ស្វមរ័ ណគលឿងនងដែរ គែីមបនីរល់ែល់ស្តសរីគក្ោយ
សក្ាល នូវវយិីដែលពួរគគអាច រ់ទង គៅគពលដែល
ោត់ានចំងល់អ្ំពី MM ។ ភាន រ់ងារអ្រ់រ ំ នឹង រ់ទងគៅ
ម ឌ លសុខ្ភាពវញិ គែីមបែីឹងថាគតីគក្ស្វមរ័ ណគលឿង
ចំនួនរ ុនម នដែលបានដចរចយ និងតាមោនចំនួនននោរ
ទូរស័ពទចូលគៅោន់ភាន រ់ងារអ្រ់រ ំ តាមរយៈគក្ស្វមរ័ ណ
គលឿងគនេះ។

វគគក្រុមរុរស
រុរសជារតារ  ំរុញសំខាន់ននោរសគក្មចចិតរក្គួស្វរ
 រ់ទងនឹងោរពនោររំគ ីត ។ រុរសជាគរឿយៗគរីរចំហ
ររនុងោរនិយាយអ្ំពីោរពនោររំគ ីតជាមួយរុរសែនទ
គទៀត។ ែូគចនេះវគគសក្ារ់ក្រុមរុរសក្តូវបានរគងកីតគ ងី
គោយានភាន រ់ងារអ្រ់រជំារុរស។ រនុងវគគគនេះ រុរសដចរ
រដំលររទពិគស្វយន៍ររស់ពួរគគអ្ំពីមគយោបាយពនោរ
រំគ ីត ក្តូវបានដ នគំអាយស្វគ ល់ ំគរសី MMs ក្ចន
គចលនូវ ំគនឿមិនពិត និងពិភារាអ្ំពីររីបារមភននដែល
ពួរគគអាចនឹងានអ្ំពី MMs។ គៅចុងរ ច្ រ់ វគគគនេះនឹង
ពោយាមឱ្យរុរសក្ពមគក្ពៀងគៅពិភារាោន អ្ំពី គក្មីសនន
ោរពនោររំគ ីត ជាមួយនែគូររស់ពួរគគ។

ោរតាមោន វាយតនមល និងសិរា
គគក្ាង PHB គយាីោរតាមោនោរគយាីអ្នររាគមន៍
គនេះ និងសរមមភាពផ្លល ស់ររូរឥរយិារថែនទគទៀត
ររស់គគក្ាង គោយក្រមូលទិននន័យសរមមភាព
ក្រុមគោលគៅ និងសាភ រៈដែលបានដចរចយ
ក្ពម ងំព័ត៌ានអ្ំពីចំគ េះែឹង និងឥរយិារថ
ររស់អ្តាថ ោហរ មុននិងគក្ោយបានទំនរ់
ទំនងជាមួយសរមមភាពររស់គគក្ាង។ លទធនល
និងគមគរៀនដែលទទួលបាន នឹងយរគៅគក្រីគែីមបី
អ្នុវតរគគក្ាងរនរ និងគយាីគអាយោន់ដតានភាព
ក្រគសីរគ ងី នូវសរមមភាពផ្លល ស់ររូឥរយិារថ
ររស់គគក្ាង ក្ពម ងំដចរចយជាក្រចំ គៅ
សហគមន៍ននអ្នរគយាីោរដននរផ្លល ស់ររូរឥរយិារថ។
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