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បញជ ី យនមអក រកត់

ADB ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ

CARD ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ

CAS ការអេង្កតមនុស្សសា្រស្តេនៅកម្ពុជា (២០០៨)

CBHI ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពតាមសហគមន៍

CBNP កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភតាមសហគមន៍

CC ្រកុម្របឹក ឃុំ

CCSP ែផនការយុទ្ធសា្រស្តស្តីពីការែ្រប្របួលអាកាសធាតុេនៅកម្ពុជា

CCT ការេផ្ទរសាច់្របាក់មានល័ក្ខខ័ណ

CCWC គណៈកមាធិការពិេ្រគាះេយាបល់កិច្ចការ្រស្តី និងកុមារ

CDCF េវទិកាសហ្របតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

CDHS ការអេង្កត្របជាសា្រស្ត និងសុខភាពេនៅកម្ពុជា

CDM យន្តការអភិវឌ្ឍន៍សាត

CDP/CIP ែផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ/ែផនការវិនិេយាគឃុំ

CDRI វិទ សានបណ្ណុះបណា្ខល និង្រសាវ្រជាវេដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

CFW កម្មវិធីសាច់្របាក់ពលកម្ម

CMDGs េគាលេដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជា

CNIP ែផនការវិនិេយាគអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជា

CPI សន្ទស្សន៍តៃម្លអ្នកេ្របើ្របាស់

CPRs ធនធាន្រទព្យសម្បត្តិរួម

CRC  កាកបាទ្រកហមកម្ពុជា

CSES ការអេង្កតសង្គមេសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

EFAP គេ្រមាងឧបត្ថម្ភេស្បៀងបនាន់

ELC សម្បទានដីេសដ្ឋកិច្ច

EU-FF មូលដានេស្បៀងរបស់សហភាពអឺរ៉ុប

FAO អង្គការេស្បៀង និងកសិកម្មៃនសហ្របជាជាតិ

FDI ការវិនិេយាគេដាយផាល់ពីបរេទស

FNPP/FMPP កម្មវិធីភាពជាៃដគូរវាងអង្គការ FAO និង្របេទសហូល្លង់/កម្មវិធីភាពជាៃដគូ 

 ពហុមាស់ជំនួយៃនអង្គការ FAO

FFW កម្មវិធីេស្បៀងពលកម្ម
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FSN សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

FSNIMTF ្រកុមការងារ្រគប់្រគងព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភ

FSNIS ្របព័ន្ធព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

GAFSP កម្មវិធីកសិកម្ម និងសន្តិសុខេស្បៀងសកល

GDP ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប

GIZ អង្គការជីអាយហ្សិត

HARVEST កម្មវិធីជួយេដាះ្រសាយភាពងាយរងេ្រគាះេនៅជនបទ និងេស្ថរភាព្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ

HEF មូលនិធិសមធម៌សុខភាព

HKI អង្គការ Helen Keller International

HSSP កម្មវិធី្រទ្រទង់វិស័យសុខាភិបាល

ID Poor កម្មវិធីអត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក

IEC ព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនង

IFAD មូលនិធិអន្តរជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម

IFPRI វិទ សាន្រសាវ្រជាវេគាលនេយាបាយេស្បៀងអាហារអន្តរជាតិ

IMCI  សមាហរណកម្មទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងព បាលជំងឺកុមារ

IPC ការែបងែចកចំណាត់ថាក់ដំណាក់កាលសមាហរណកម្មសន្តិសុខេស្បៀង

IYCF ការចិញ្ចឹមទារក និងកុមារតូច

LASED កម្មវិធីែបងែចកដីធ្លីស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងេសដ្ឋកិច្ច

MAFF ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ

MDER ត្រមូវការថាមពលអាហារអប្បបរមា

M&E ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល

MDG-F JP មូលនិធិេគាលេដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ - កម្មវិធីសហការអនុវត្តេលើប          

 សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភកុមារ

MEF ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

MoC ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម

MoE ្រកសួងបរិសាន

MoEYS ្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

MoH ្រកសួងសុខាភិបាល

MoI ្រកសួងមហាៃផ្ទ

MIH ្រកសួងឧស ហកម្ម និងសិប្បកម្ម

MLMUPC ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
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MLVT ្រកសួងការងារ និងបណ្ណុះបណា្ខលវិជាជីវៈ

MoP ្រកសួងែផនការ

MoSAVYR ្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

MoWA ្រកសួងកិច្ចការនារី

MOWRAM ្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

MRD ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

NAPA កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិបន្សុាំេទៅនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ

NCDD គណៈកមាធិការជាតិស្រមាប់ការងារវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ

NCDM គណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ

NCN ្រកុម្របឹក ជាតិអាហារូបត្ថម្ភ

NFSF េវទិកាជាតិសន្តិសុខេស្បៀង

NFSTF ្រកុមការងារថាក់ជាតិទទលួបន្ទុកសន្តិសុខេស្បៀង

NGO អង្គការមិនែមនរដាភិបាល

NIS វិទ សានជាតិស្ថិតិ

NNP កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ

NP-SNDD កម្មវិធីជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមែបប្របជាធិបេតយ្យេនៅថាក់េ្រកាមជាតិ

NSCFF អនុគណៈកមាធិការជាតិទទួលបន្ទុកការងារបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុងចំណីអាហារ

NSCIDD អនុគណៈកមាធិការជាតិទទួលបន្ទុកវិបត្តិកង្វះជាតិអុីយូ៉ដ

NSDP ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

NSFSN យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ២០១៤-២០១៨

FSNDAT ្រកុមវិភាគទិន្នន័យសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

FSNIMTF  ្រកុមការងារ្រគប់្រគងព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

NSPS យុទ្ធសា្រស្តជាតិគំាពារសង្គមស្រមាប់ជន្រកី្រក និងងាយរងេ្រគាះេនៅកម្ពុជា

PWP កម្មវិធី សំណង់សាធារណៈ

RACHA  សម្ព័ន្ធសុខភាពកុមារ និងសុខភាពបន្តពូជ

REED  ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពីការបំផាញៃ្រពេឈើ

RGC រាជរដាភិបាលកម្ពុជា

RS យុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណៃនរាជរដាភិបាលកម្ពុជា

RWSSHS យុទ្ធសា្រស្តផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត និងអនាម័យជនបទ

SAM កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្រសួច្រសាវធ្ងន់ធ្ងរ

SAW យុទ្ធសា្រស្តវិស័យកសិកម្ម និងទឹក ២០០៦-២០១០
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SFFSN ្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តស្រមាប់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅកម្ពុជា

SME សហ្រគាសខាតតូច និងមធ្យម

SNEC ឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិច្ចជាតិ

SP គំាពារសង្គម

SSN សំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម

SUN ការព្រងីកអាហារូបត្ថម្ភ

SRI ្របព័ន្ធ្របពលវប្បកម្ម្រសូវ

ToT ល័ក្ខខ័ណៃន្របាក់កៃ្រមការងារ

TVET  ការអប់រំ និងការបណ្ណុះបណា្ខលបេច្ចកេទស និងវិជាជីវៈ

TWG-SP&FSN ្រកុមការងារបេច្ចកេទសស្តីពី គំាពារសង្គម សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

UNICEF មូលនិធិសហ្របជាជាតិេដើម្បីកុមារ

USAID ទីភាក់ងារសហរដ្ឋអាេមរិកស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ

WASH កម្មវិធីទឹកសុវត្ថិភាព និងអនាម័យ

WB ធនាគារពិភពេលាក

WFP កម្មវិធីេស្បៀងអាហារពិភពេលាក
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យទុធ ្រស្តស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ ត្រមូវឱ្យមានអភិ្រកមពហុវិស័យ 

និងសមាហរណកម្មមួយ ែដល្រគបដណ្ណប់េទៅេលើ្របធានបទអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ទូលំទូលាយ។ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ 

្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ យុទ្ធសា្រស្តេគាលនេយាបាយ និងការវិនិេយាគេនៅ 

ក្នុងវិស័យ៖ កសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និង េនសាទ ការ្រគប់្រគងធនធានទឹក សុខភាព ទឹកនិងអនាម័យ 

អប់រំ និងកិច្ចគំាពារសង្គម សុទ្ធសឹងែតមានសារសំខាន់។ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង
និង របូតថមភ្រតូវបានេរៀបចំេឡើង េដើម្បីបំេពញបែន្ថមដល់យុទ្ធសា្រស្ត និង ែផនការតាមវិស័យ 

ែដលមាន្រសាប់ សំេដៅបំេពញចេនាះ្របេហាងនានា និងជាមូលដានមួយស្រមាប់ការេធ្វើសកម្មភាព 

អន្តរវិស័យរួមគា េដើម្បីេលើកកម្ពស់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។   វិសាលភាពរបស់ យទុធ ្រស្ត 
ជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ មានភាពទូលំទូលាយ េដាយរួមមានសកម្មភាពជា

អាទិភាពែដល្រគបដណ្ណប់េទៅេលើរាល់ទិដ្ឋភាពទំាង៤របស់សន្ដិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺ៖ 

(ការមានេស្បៀង ការទទួលបានេស្បៀង ការេ្របើ្របាស់េស្បៀង និងការបឺត្រសូបេស្បៀង ្រពមទំាង 

េស្ថរភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀង)។ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
កំណត់កម្មវិធីអាទិភាព និងសកម្មភាពអាទិភាព េដាយែផ្អកេលើការវិភាគេទៅេលើសានភាពសន្តិសុខ

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្រមិតថាក់ជាតិ ្រគួសារ និងបុគ្គល ្រពមទំាងេរៀបចំព្រងឹងសាប័នែដលចំាបាច់ 

េដើម្ីបេធ្វើឱ្យសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ មានភាព្របេសើរេឡើងេនៅក្នងុ្របេទសកម្ពជុា ក្នងុរយៈេពល 

៥ឆំាបនាប់ (២០១៤-២០១៨)។

1យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ការវិភាគសានភាពសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅ្របេទសកម្ពុជា បានបងាញឱ្យេឃើញ 

អំពីការសេ្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមា្គល់ ទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងេ្រកាយេនះ។ ្របេទសកម្ពុជា គឺជា្របេទសែដលផលិត្រសូវអង្ករេដាយខ្លួនឯងបាន 

្រគប់្រគាន់ ្រពមជាមួយនឹងអតិេរកអង្ករចំនួនជាង ៣លានេតាន ក្នុងឆំា២០១៣ េហើយកំពុងកាយខ្លួន

េទៅជា្របេទសែដលនំាេចញអង្ករដ៏សំខាន់េនៅក្នុងតំបន់។ េស្បៀងអាហារមានេនៅទូទំាង្របេទស 

េហើយ ទីផ រ្រតូវបានេធ្វើសមាហរណកម្មយា៉ងល្អ្របេសើរ។ ដូេច្នះេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ ្របេទសកម្ពុជា 

សេ្រមចបានសមិទ្ធផលគួជាទីេមាទនៈនិងមានសន្តិសុខេស្បៀង (ភាពែដលមាន)្រគប់្រគាន់ និង 

េលើសេសចក្តី្រតូវការ។

ែផ្អកេលើអ្រតាកាត់បន្ថយភាព្រកី្រកដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ែដលមានក្រមិត៤៧,៨% ក្នុងឆំា 

២០០៧ មក្រតឹម១៨,៨% ក្នុងឆំា២០១៣ និងការកាត់បន្ថយអសមធម៌ៃនការទទួលទានអាហារ 

លទ្ធភាព ក្នុងការទទួលបានេស្បៀងអាហាររបស់្រគួសារ និងការទទួលទានអាហារជាទូេទៅ បានមាន

ភាព្របេសើរេឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គល់ េនៅក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាចុងេ្រកាយេនះ េបើេទាះបីជាបន្តមាន 

ភាពខុសគាេនៅតាមតំបន់ និង្រកុមសង្គមមួយចំនួនក៏េដាយ។  ្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាេនៅែត្របឈមមុខ 

េទៅនឹងឧបសគ្គ ជាេ្រចើន ែដលបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់េទៅេលើសន្តិសុខេស្បៀងរបស់្រគួសារ ដូចជា៖ 

ផលិតភាព និង  ពិពិធកម្មកសិកម្មេនៅមានក្រមិតទាប ការទទួលបាន និងការេ្របើ្របាស់ធនធានៃ្រពេឈើ 

និងជលផលេនៅមានក្រមិត និងគាននិរន្តរភាព ្របជាពលរដ្ឋជនបទភាគេ្រចើនគានដី និងកង្វះការងារ 

្រពមទាំងឱកាសទទួលបាន្របាក់ចំណូល ជាពិេសសេនៅតំបន់ជនបទ។ ដូចែស្តងឱ្យេឃើញតាមរយៈ 

វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ចេលើកចុងេ្រកាយ េស្ថរភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀងអាហារស្រមាប់ជន 

្រកី្រក និងជនែដលរស់េនៅែក្បរែខ្សបនាត់ភាព្រកី្រក ងាយទទួលរងនូវវិបត្តិផាល់ខ្លួន និងវិបត្តិពីខាងេ្រកៅ 

មួយចំនួនែដលទាក់ទងេទៅនឹងកតាសង្គមេសដ្ឋកិច្ច និងេ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ ការបេង្កើនសមត្ថភាព 

របស់្រកុមងាយរងេ្រគាះស្រមាប់េដាះ្រសាយប  តាមរយៈការព្រងីកសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម និង

ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវយន្តការេ្រតៀមទប់ទល់ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ែដលបណា្ខលមកពី 

េ្រគាះមហន្តរាយ (រាប់បញ្ចូល ការបន្សុាំេទៅនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ) េនៅែតបន្តជាប ្របឈម

មួយេនៅេពលអនាគត។

ភាព្របេសើរេឡើងៃនការទទួលទានអាហារ ពុំមានន័យជាស្វ័យ្របវត្តិថា៖ មានភាព្របេសើរ 

េឡើងចំេពាះ អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតាេឡើយ អា្រស័យេដាយរបបអាហារច្រមុះ និងគុណភាពៃន 

អាហារ ការែបងែចកអាហារេនៅក្នុង្រគួសារ ការ្រប្រពឹត្តែដលទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភ សមត្ថភាព 

របស់អ្នកែថទំាកុមារ ទឹកមានសុវត្ថិភាព អនាម័យ ្រពមទាំងការទទួលបានេសវាសុខភាព សុទ្ធសឹងែត

ជាកតាែដលបង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់សានភាពអាហារូបត្ថម្ភ។ អ្រតាមរណៈរបស់កុមារ និងមាតា ្រពមទាំង

សូចនាករមួយចំនួនែដលទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ និងមាតា មានភាពរីកចេ្រមើនគួរឱ្យ 

កត់សមា្គល់េនៅចេនាះ ឆំា២០០០ និង ២០១០។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី កង្វះអាហារូបត្ថម្ភជាទូេទៅ 

របស់កុមារ និងមាតា ពុំបានធាក់ចុះេឡើយ ចាប់តំាងពីឆំា២០០៥ មក។ ក្នុងឆំា២០១០ កុមារអាយុេ្រកាម 

៥ឆំា្របមាណជិត ៤០% មានប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរំុាៃរ៉និង្រស្តី្របមាណ ២០% ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ 

ែដលេនះ គឺជាក្រមិតមួយដ៏ខ្ពស់ែដលមិនអាចទទួលយកបាន។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងចំេណាមកុមារ 

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨2



និងមាតា មានភាពខុសគាគួរឱ្យកត់សមា្គល់េទៅតាមតំបន់ និង្រកុមសង្គម។ ្របជាពលរដ្ឋែដលរស់េនៅ 

តំបន់ជនបទ ជន្រកី្រក និងជនែដលពំុបានទទួលការអប់រំ មានឱកាសខ្ពស់ជាង ក្នុងការ្របឈមេទៅនឹង 

ប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ េបើេធៀបេទៅនឹង្របជាពលរដ្ឋែដលរស់េនៅតំបន់ទី្រកុង អ្នកមាន និងអ្នកែដល 

មានការអប់រំ ែដលចំណុចេនះ ទាមទារឱ្យមាន អន្តរាគមន៍ែដលកំណត់េគាលេដៅ និងេធ្វើសមាហរណកម្ម 

ឱ្យបានល្អ្របេសើរ។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភេពលែដលកុមារេនៅតូច បង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់

េនៅរបស់កុមារេនាះអស់មួយជីវិត អា្រស័យេដាយកតាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ នំាឱ្យកុមារចុះេខ យនូវ 

ការអភិវឌ្ឍប ្ញញាណ និងជះឥទ្ឋិពលដល់ លទ្ធផលៃនការសិក  ែដលចំណុចទំាងេនះ បង្កេ្រគាះថាក់ 

យា៉ងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការបេង្កើតមូលធនមនុស្ស ផលិតភាព និងកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចរបស់្របេទស។ 

ៃថ្លចំណាយែផ្នកសង្គម និងេសដ្ឋកិច្ចចំេពាះប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភមានតៃម្លខ្ពស់ េដាយែឡក 

ការវិនិេយាគ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានបងាញឱ្យេឃើញថា 

ផ្តល់នូវផលតបស្នងខ្ពស់1 ដូេច្នះ យទុធ ្រស្ត ជតិស្តពីី សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
បានេផាតយកចិត្តទុកដាក់យា៉ងច ស់ លាស់ េទៅេលើការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភកុមារ 

និងមាតា ក្នុងរយៈេពល៥ឆំា បនាប់។

ែផ្អកេលើការវិភាគសានភាពសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងការវិភាគេទៅេលើវិសាលភាព 

និងការ្រគបដណ្ណប់ៃនអន្តរាគមន៍ែដលមាន្រសាប់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហា 

រូបត្ថម្ភ២០១៤-២០១៨ េធ្វើការេដាះ្រសាយនូវវិស័យអាទិភាពកម្មវិធីចំនួន៣ដូចខាងេ្រកាម ៖

១ ែផ្អកេលករសិក ថមីមួយ ្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ អងគករមូលនិធិសហ្របជជតិេដមបីកុមរ  និង
អងគករកមមវធីិេសប ង រពិភពេ ក បនប៉ន់្របមណថ៖្របេទសកមពុជបត់បង់្របក់្របមណជ ៤០០ ន ដុ ្ល រ
សហរដ្ឋ េមរកិេលផលិតផលកនុង្រសុកសរបុជេរៀង ល់ឆន ំ េ យ រែតកង្វះ របូតថមភេនទូទំងវដ្តជីវតិនិងកង្វះមី្រកូ

រជតិគឺជបនទុករបស់ជតិជង ២០០ នដុ ្ល រជេរៀង ល់ឆន ំ។

3យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ ២០១៤-២០១៨ រួមមាន៖  

ចក្ខុវិស័យរយៈេពលែវងមួយ េគាលេដៅមួយ និងេគាលបំណងចំនួន៣។

្រសបគាេទៅនឹងនិយមន័យអន្តរជាតិែដលបានកំណត់េទៅេលើសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

ចកខវិុសយ័រយៈេពលែវង របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជាគឺជាការសេ្រមចឱ្យបាននូវសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ្រគប់្រគាន់េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា េដាយចាត់ទុកថាជាល័ក្ខខ័ណមួយដ៏សំខាន់ស្រមាប់

ធានាឱ្យមាននូវការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស និងេសដ្ឋកិច្ចក្នុងក្រមិតមួយខ្ពស់ ភាពច្រមុងចេ្រមើន និងសមធម៌

ស្រមាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា្រគប់រូប។

“្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា្រគប់រូបមានលទ្ធភាពែផ្នករូបវ័ន្តសង្គម និងេសដ្ឋកិច្ច្របេសើរជាងមុន ក្នុងការ 

ទទួលបាននូវអាហារ្រគប់្រគាន់ មានសុវត្ថិភាព និង្របកបេដាយអាហារូបត្ថម្ភ្រគប់េពលេវលា េដើម្បីឱ្យ

្រសបេទៅនឹងេសចក្តី្រតូវការែផ្នកចំណីអាហារ និងចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការទទួលទានអាហាររបស់ 

ពួកេគ ្រពមទាំងេ្របើ្របាស់អាហារឱ្យបាន្របេសើរបំផុត េដើម្បីេធ្វើឱ្យជីវិតរស់េនៅរបស់ពួកេគមាន 

សុខភាព ល្អ និងមានផលិតភាពខ្ពស់”  ៕

េគលេ រមួ េផាតេទៅេលើ វឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមា្គល់ សំេដៅេឆាះេទៅសេ្រមចឱ្យបាននូវ 

ទស្សនៈវិស័យេនះ ែដលេគអាចេធ្វើការវាស់ស្ទង់បាន តាមរយៈភាពរីកចេ្រមើនគួរឱ្យកត់សមា្គល់ចំេពាះ 

ការទទួលទានអាហាររបស់្រគួសារ (សូចនាករ៖កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ) និង កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ 

(សូចនាករ ៖ ភាពេ្រកះ្រកិន) រហូតដល់ឆំា ២០១៨។

“្រតឹមឆំា២០១៨ ្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានលទ្ធភាពែផ្នករូបវ័ន្ត សង្គម និងេសដ្ឋកិច្ច្របេសើរជាងមុន 

គួរឱ្យកត់សមា្គល់ ក្នុងការទទួលបាននូវអាហារ្រគប់្រគាន់ មានសុវត្ថិភាពនិង្របកបេដាយអាហារូបត្ថម្ភ 

េដើម្បីឱ្យ្រសបេទៅនឹងេសចក្តី្រតូវការែផ្នកចំណីអាហារ និងចំណង់ចំណូលចិត្ត ក្នុងការទទួលទានអាហារ 

របស់ពួកេគ ្រពមទាំងេ្របើ្របាស់អាហារឱ្យបាន្របេសើរបំផុត េដើម្បីេធ្វើឱ្យជីវិតរស់េនៅរបស់ពួកេគ មាន  

សុខភាពល្អ និងមានផលិតភាពខ្ពស់ ”  ៕

ែផ្អកេលើការវិភាគមួយេទៅេលើចេនាះ្របេហាង និងជេ្រមើសយុទ្ធសា្រស្ត ្រពមទាំងដំេណើរការ 

ពិេ្រគាះេយាបល់ក្នុង ឆំា២០១៣ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
បានកំណត់រកេឃើញេគលបំណងចំនួន៣ ្រពមទំាងអន្តរាគមន៍គន្លឹះជាអាទិភាព និងឧបករណ៍ 

មួយចំនួន េដើម្បីសេ្រមចឱ្យបាននូវេគាលបំណងទំាងេនាះ។

េគលបំណងទី១ ៖  បេង្កើនការមានេស្បៀង និងការទទួលបានេស្បៀង តាមរយៈផលិតកម្ម 

កសិកម្ម និងការចិញ្ចឹមសត្វែដលកាន់ែតមានភាពច្រមុះនិងផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុន ការេ្របើ្របាស់ 

ធនធានជលផល និងៃ្រពេឈើ ្របកបេដាយនិរន្តរភាព ្រពមទំាងពីការងារែដលពំុែមនជាការងារកសិកម្ម 

និងឱកាសក្នុងការទទួលបាន្របាក់ចំណូល។

េគលបំណងទី២ ៖ េធ្វើឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើងនូវការេ្របើ្របាស់ និង ការបឺត្រសូបេស្បៀង 

ែដលនំាឱ្យមានការកាត់បន្ថយនូវកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងចំេណាមកុមារ និងមាតា ្រពមទាំងេលើកកម្ពស់

ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស និងេសដ្ឋកិច្ចរបស់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨4



េគលបំណងទី៣៖ ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង្របព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គម និងសមត្ថភាពក្នុងការេឆ្លើយ 

តបេទៅនឹងហានិភ័យ និងវិបត្តិនានា េដើម្បីបេង្កើនេស្ថរភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀង ស្រមាប់្រគួសារែដល 

មានប សន្តិសុខេស្បៀង។

្របេទសកម្ពុជា បានេរៀបចំរួចជាេ្រសចនូវសាប័នស្រមាប់ស្រមបស្រមួលប សន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ ែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគា េហើយមានការេរៀបចំែបបេនះជាេ្រចើនឆំាមក

េហើយ។ ្របេទសកម្ពុជា បានសេ្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាពមួយចំនួន ជាពិេសសតាមរយៈ ការេរៀបចំបេង្កើត 

្រកុមករងរបេចចកេទសសន្តសិខុេសបងនិង របូតថមភ (TWG-FSN) និងេលខាធិការដាន 

ៃន្រកុមការងារបេច្ចកេទសេនះ េនៅឆាំ២០០៤។ េនៅេដើមឆាំ២០១៤ អង្គភាពស្រមបស្រមួលវិស័យ

គំាពារសង្គម្រតូវបានបញ្ចូលជាមួយ្រកុមការងារបេច្ចកេទសសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅជា 

្រកុមករងរបេចចកេទសគពំរសងគម សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ(TWG-SP&FSN)  

ថ្មីមួយ ែដលដឹកនាំេដាយ្របធាន្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ 

្របេសើរេឡើងនូវចំណុចរួមគារវាងប សំខាន់ែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាទាំងពីរេនះ។ 

ភាព្របេសើរ េឡើងៃនការស្រមបស្រមួលអន្តរ្រកសួងស្រមាប់ការ្រគប់្រគងព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ បាននំាឱ្យមានកិច្ចសហការផលិត្រពឹត្តប្រតព័ត៌មាន្របចំា្រតីមាស េហើយតាមរយៈ 

្រកុម្រគូបេងា្គលបណ្ណុះបណា្ខល ែដលមានសមាសភាពច្រមុះ មកពី្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធ នំាឱ្យ 

សមត្ថភាព ក្នុងការប្រ បអំពីប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាម 

ជាតិ្រតូវបានេលើកកម្ពស់។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី េដើម្បីអនុវត្តឱ្យមាន្របសិទ្ធភាព និងមានភាពសក្តិសិទ្ធិ 

ចំេពាះអាទិភាពែដលមានគូសប ក់េនៅក្នងុ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តសិខុេសបង និង របូតថមភ 
ែដល្រតូវេធ្វើ េដើម្បីព្រងឹងបែន្ថមេទៅេលើសមិទ្ធផលទំាងេនះ និងបន្តេលើកកម្ពស់ការស្រមបស្រមួល និង

ការេធ្វើសមាហរណកម្មនូវចំណាត់ការនានា ្រតូវការឱ្យមាននូវការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល ែដលមាន 

មូល ដានែផ្អកេលើលទ្ធផលេទៅេលើកិច្ចអន្តរាគមន៍នានា និងព្រងីកកិច្ចខិតខំ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ

សមត្ថភាពជាតិ សំេដៅេធ្វើយា៉ងណាឱ្យមានដំេណាះ្រសាយ្របកបេដាយនិរន្តរភាពស្រមាប់លប់បំបាត់

ប អសន្តិសុខេស្បៀង និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។

ដូេច្នះ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ ក៏េធ្វើការេដាះ្រសាយ 

ផងែដរ េទៅេលើបរិយាកាសែផ្នកសាប័ន និងេគាលនេយាបាយ េដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្ត្របកបេដាយ 

្របសិទ្ធភាព ្រពមទាំងគូសប ក់អំពីេគាលការណ៍ែណនំា និងសកម្មភាពជាអាទិភាពមួយចំនួន 

េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង និងបន្តអភិវឌ្ឍន៍៖

(១). ការស្រមបស្រមួល និងការឃំាេមើលេគាលនេយាបាយ ស្រមាប់ប សន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ

(២). ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល

(៣). ការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង និងព័ត៌មានែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

(៤). ការកសាងសមត្ថភាពេលើប សន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ

(៥). ការេ្រជើសេរីសអ្នកទទួលផល និងការកំណត់េគាលេដៅអន្តរាគមន៍សន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ។

5យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ការបន្តដាក់ឱ្យដំេណើរការនូវ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
២០១៤-២០១៨ តាមរយៈកម្មវិធី និងគេ្រមាងថាក់ជាតិ េដាយែផ្អកេលើដំេណើរការមួយែដលមានការ

ចូលរួម និងមានភាពជាមាស់ េរៀបចំេឡើងេដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 

េដាយមានការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រកុមករងរបេចចកេទសសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
និងមានការចូលរួមពី្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

្រពមទាំងសង្គមសីុវិលនានា។ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ នឹងស្រមបស្រមួល

ការពិភាក ជាមួយ្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធនានា អំពីជំហានបនាប់ និងធនធានែដល្រតូវការ េដើម្បី 

ព្រងីកកម្មវិធីែដលមាន្រសាប់ ឬ ចាប់េផ្តើមកម្មវិធីថ្មី ្រពមទាំងអនុវត្តសកម្មភាពជាអាទិភាព ដូចមានគូស 

ប ក់េនៅក្នុង   យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ ។  ្រសបេពលជាមួយគា 

េនះែដរ េគាលការណ៍ែណនំាស្រមាប់េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការស្រមបស្រមួលការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយ 

តៃម្ល និងការ្រគប់្រគងព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងការកសាងសមត្ថភាព នឹង 

្រតូវ បានប ក់ឱ្យបានជាក់លាក់ជាងេនះបែន្ថមេទៀត និង្រកបខ័ណ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លៃនយុទ្ធ

សា្រស្តែដលបានបញ្ចប2់ ។ សេម្ដចេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា 

បានផ្តល់ អនុសាសន៍េនៅក្នុងសិកា្ខសាលាជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងែខឧសភា 

ឆំា២០១២ ថា៖ ្រតូវេរៀបចំែផនការសកម្មភាព និងែផនការវិនិេយាគស្ដីពីអាហារូបត្ថម្ភមួយ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ 

្របេសើរ េឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ និងមាតាេនៅ្រគប់វិស័យទំាងអស់ េដើម្បីបន្តដាក់ឱ្យដំេណើរការ

នូវសកម្មភាពជាអាទិភាពែដលមានគូសប ក់េនៅក្នុងេគាលបំណងទី២ៃនយុទ្ធសា្រស្តេនះ។ 

២ សូចនករ និងេគលេ ទំងអស់នឹង្រតូវបនត្រមឹមជមួយ្រកបខ័ណ្ឌ លទធផលៃនែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ
 ២០១៤-២០១៨។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨6



១. េសចក្តីេផ្តម

១.១. វ  និង្របវត្តិៃនករេរៀបចំយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ

ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺជាអាទិភាពៃនការអភិវឌ្ឍន៍មួយដ៏

សំខាន់របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា េហើយមានភាពពាក់ព័ន្ធចំេពាះការសេ្រមចឱ្យបាននូវេគាលេដៅ 

អភិវឌ្ឍន៍ សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជា(CMDGs)។ សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានបញ្ចូលេនៅក្នុង

យុទ្ធសា្រស្ត ចតុេកាណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដាភិបាល២០១៤-២០១៨ និងែផនការយុទ្ធសា្រស្ត 

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP២០១៤-២០១៨)។ សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានបន្តទទួលសា្គល់ 

ថាជាសិទ្ធមិនុស្សមូលដានមួយ េ្រកាមេសចក្តែីថ្លការណ៍ជាសកលស្តពីីសិទ្ធមិនុស្ស និងកតិការអន្តរជាតិ 

ស្តីពីសិទ្ធិេសដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ ែដលលិខិតុបករណ៍ទំាងពីរេនះ សុទ្ធសឹងែត្រតូវបានផ្តល់សចាប័ន 

េដាយរាជរដាភិបាលកម្ពុជា។

ការ្រគប់្រគងេ្រកាមអំណាចផាច់ការរបស់ែខ្មរ្រកហមពីឆំា១៩៧៥ រហូតដល់ឆំា១៩៧៩ បាននំា

ឱ្យ្របជាជនកម្ពុជាមានប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងភាព្រកី្រកយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ រហូតដល់មានការបេង្កើត  

រាជរដាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឆាំ១៩៩៣ េទើប្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយថ្មីៗ ្រតូវបានេរៀបចំេឡើង 

ជាបេណ្ណើរៗ។ ្របធានបទមួយែដលមានសង្គតភាពេនៅក្នុងរាល់្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយរបស់ 

រដាភិបាលថាក់ជាតិទំាងអស់ គឺជាអាទិភាពែដលេផាតេទៅេលើការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក ក្នុងេនាះរាប់ 

បញ្ចូលភាពអត់ឃានផងែដរ។ កម្មវិធីធំៗ ជាេ្រចើនែដលមានសមាសធាតុ និងសកម្មភាពទាក់ទងេទៅ

នឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានអនុវត្តចាប់ពីឆំា១៩៩៦ មក3។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី 

កម្មវិធីទំាងេនះ េនៅខ្វះកិច្ចគំា្រទពី្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយយុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រជុងេ្រជាយមួយ ែដល 

មានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគា ែដលយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
បានផ្តល់ជូនកន្លងមក។

អា្រស័យេដាយៃថ្លចំណាយែផ្នកសង្គម និងេសដ្ឋកិច្ចេទៅេលើប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ស្រមាប់ 

្របជាជនកម្ពុជា មានតៃម្លខ្ពស់គួរឱ្យកត់សមា្គល់ េហើយការវិនិេយាគេទៅេលើប សន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ បានបងាញឱ្យេឃើញថាផ្តល់នូវផលតបស្នង និង្របេយាជន៍ខ្ពស់្រតឡប់មកវិញ 

ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងសង្គម រាជរដាភិបាលបានេធ្វើការគូសប ក់អំពីេសចក្តីែណនំាេគាល 

នេយាបាយ ស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ស្រមាប់្របេទសកម្ពុជា ក្នុងឆំា២០០៨។ “្រកបខ័ណ ្រកបខ័ណ 

យុទ្ធសា្រស្តស្រមាប់សន្តិសុខេស្បៀងយុទ្ធសា្រស្តស្រមាប់សន្តិសុខេស្បៀង  និងអាហារូបត្ថម្ភនិងអាហារូបត្ថម្ភ”(SFFSN 2008-2012) (SFFSN 2008-2012) ្រតូវបានេរៀបចំេឡើង

េដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ េនៅក្នុងដំេណើរការពិេ្រគាះេយាបល់មួយដ៏ 

ទូលំទូលាយ ជាមួយ្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការសង្គមសីុវិលនានា ក្នងុឆំា២០០៧ 

និងបានប ក់េនៅក្នុងេគាលេដៅរបស់ខ្លួនថា៖ េនៅ្រតឹមឆំា២០១២ ្របជាជនកម្ពុជាែដល្រកី្រក និងមាន 

៣ កមមវធីិទំងេនះរមួមន កមមវធីិអភិវឌ ន៍ជនបទែដលមនវ ិ លភពទូលំទូ យ ប់បញចូ លករេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវ 

សន្តិសុខ េសប ង េនកនុងេគលបំណង ឬ សកមមភពរបស់កមមវធីិទំងេនះ។

7យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ប អសន្ដិសុខេស្បៀង មានលទ្ធភាពែផ្នករូបវ័ន្ដ និងេសដ្ឋកិច្ច្របេសើរជាងមុន គួរឱ្យកត់សមា្គល់ក្នុង

ការទទួលបាននូវអាហារ្រគប់្រគាន់ មានសុវត្ថិភាព និង្របកបេដាយអាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីឱ្យ្រសបេទៅនឹង 

េសចក្តី្រតូវការែផ្នកចំណីអាហារ ្រពមទាំងចំណង់ចំណូលចិត្ត ក្នុងការទទួលទានអាហាររបស់ពួកេគ 

េដើម្បីេធ្វើឱ្យជីវិតរស់េនៅរបស់ពួកេគ មានភាពសកម្ម និងមានសុខភាពល្អ។

េដាយសារែតមាន្របវត្តិៃនប ្របឈម ែដលបង្កេឡើងេដាយតៃម្លេស្បៀងអាហារ និងវិបត្តិ 

េសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក ក្នុងឆំា២០០៨-២០០៩ ការែ្រប្របួលេនៅក្នុងបរិបទេគាលនេយាបាយ និងសាប័ន 

្រពមទាំងយុទ្ធសា្រស្ត និងកម្មវិធីថ្មីៗ ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រកុម្របឹក  

សារ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ បានេរៀបចំេធ្វើការ្រតួតពិនិត្យេឡើងវិញមួយ េទៅេលើ ្រកបខ័ណ ្រកបខ័ណ 

យុទ្ធសា្រស្ដស្ដីពីសន្ដិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ យុទ្ធសា្រស្ដស្ដីពីសន្ដិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅចុងឆំា២០១១និងេដើមឆំា២០១២ េដើម្បីវាយ 

តៃម្លេទៅេលើវឌ្ឍនភាពែដលសេ្រមចបាន និងេដើម្ីបធានាថា ឯកសារេនះ េនៅែតបន្តជា្រកបខ័ណឯកសារ 

េយាងមួយដ៏មានតៃម្ល ស្រមាប់វិស័យសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា4។

លទ្ធផលៃនការ្រតួតពិនិត្យេឡើងវិញេនះ បានបងាញឱ្យដឹងថា៖ ្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តស្ដីពី  ្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តស្ដីពី 

សន្ដសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ សន្ដសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺជាឯកសារមួយដ៏មានសារៈ្របេយាជន៍ ស្រមាប់បេង្កើតការយល់ដឹង 

និងបានគំា្រទ ដល់ការប្រ បខ្លឹមសារៃនប សន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅក្នុងែផនការ 

យុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ យុទ្ធសា្រស្តថ្មីៗ  មួយចំនួនដូចជា៖ យុទ្ធសា្រស្តស្តពីីកសិកម្មនិងទឹក យុទ្ធសា្រស្ត 

ជាតិគំាពារសង្គមស្រមាប់ជន្រកី្រកនិងជនងាយរងេ្រគាះេនៅកម្ពុជា យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ

កម្មវិធីធំៗ ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ការព្រងឹងកិច្ចស្រមបស្រមួល 

អន្តរ្រកសួង ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងចំេពាះការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល និងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព 

ទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងការបេង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ និងការផ្តល់

អាទិភាពចំេពាះកិច្ចអន្តរាគមន៍នានា សុទ្ធសឹងែតជាអនុសាសន៍សំខាន់ៗ ែដលទទួលបានពីការ្រតួត 

ពិនិត្យេឡើងវិញ េដើម្បីេរៀបចំឯកសារយុទ្ធសា្រស្តថាក់ជាតិថ្មី ស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ ២០១៤-២០១៨ បានេធ្វើការ 

កំណត់េទៅេលើជេ្រមើសយុទ្ធសា្រស្ត និងសកម្មភាពអាទិភាព េដាយែផ្អកេលើការវិភាគសានភាពសន្តសុិខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភមួយ ែដល្រតូវបានេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងេរៀបចំមាគ៌ាមួយ េដើម្បីព្រងឹង ការេរៀបចំ 

សាប័នែដលចំាបាច់ េដើម្បីេធ្វើឱ្យសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ មានភាព្របេសើរេឡើងេនៅក្នុង 

្របេទសកម្ពុជា ក្នុងរយៈេពល៥ឆំាបនាប់។ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
នឹងផ្តល់នូវមូលដានមួយស្រមាប់ការស្រមបស្រមួល និង្រតួតពិនិត្យេលើ្រគប់វិស័យ ែដលេគអាចព្រងឹង 

បែន្ថមនូវសកម្មភាព្របតិបត្តិការ និងែផនការវិនិេយាគេ្រចើនជាងេនះបែន្ថមេទៀត េទៅេលើវិស័យ 

ទំាងេនាះ។

៤ សូមេមលរបយករណ៍បូកសរបុ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ ្រស្តស្តីពីសន្តិសុខេសប ងនិង របូតថមភកនុង្របេទសកមពុជ
 ែខធនូ ឆន ំ២០១១
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១.២. ្រកបខ័ណ្ឌ េគលគំនិត និងវិ លភពៃនយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសប ង និង របូតថមភ បានកំណត់េ្រជើសេរីសយក 

និយមន័យៃនសន្តិសុខេស្បៀងែដល្រតូវបានទទួលយកជាសកល ថា៖ េនៅេពលែដលមនុស្ស្រគប់រូប 

េនៅ្រគប់េពលេវលាទាំងអស់ មានលទ្ធភាពែផ្នករូបវ័ន្ត សង្គម និងេសដ្ឋកិច្ច ក្នុងការទទួលបាននូវអាហារ 

្រគប់្រគាន់ មានសុវត្ថិភាព និង្របកបេដាយអាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីឱ្យ្រសបេទៅនឹងេសចក្តី្រតូវការែផ្នកចំណី

អាហារ ្រពមទាំងចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការទទួលទានអាហាររបស់ពួកេគ េដើម្បីេធ្វើឱ្យជីវិតរស់េនៅ 

របស់ ពួកេគមានភាពសកម្ម និងមានសុខភាពល្អ ។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងអសន្តសុិខេស្បៀង គឺបណា្ខល

មកពីអន្តរកម្មដ៏ស្មុ្រគសាញមួយៃនកតានានា ដូេច្នះ ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង គឺជា 

ប  ្របឈម មួយ ែដលមានលក្ខណៈពហុវិស័យ។

េដើម្បីជួយេដាះ្រសាយភាពស្មុ្រគសាញេនះ េគាលគំនិតៃនសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ  5 
បាន កំណត់រកេឃើញទិដ្ឋភាពមូលដានចំនួន៤ ៃនសន្តិសុខេស្បៀង៖

(១).ការមានេស្បៀង

(២). ការទទួលបានេស្បៀង

(៣). ការេ្របើ្របាស់ និងការបឺត្រសូបេស្បៀង

(៤). េស្ថរភាពេស្បៀង។

រូបភាពទី១៖ េគាលគំនិតៃនសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

១. ការមានេស្បៀង៖ភាគេ្រចើនទាក់ទងេទៅនឹងលទ្ធភាពក្នុងការផលិតេស្បៀងអាហារឱ្យបាន 

្រគប់្រគាន់េដាយផាល់ េដើម្បីឱ្យ្រសបេទៅនឹងេសចក្តី្រតូវការអាហារូបត្ថម្ភ តាមរយៈកិច្ចខិតខំផាល់ 

ខ្លួនេនៅក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម និងការចិញ្ចឹមសត្វ និងតាមរយៈការ្របមូលពីធនធាន្រទព្យ 

៥ េនកនុងនិយមន័យទូលំទូ យរបស់អងគករ FAOពកយថ “សន្តិសុខេសប ង” ក៏បងកប់អតថន័យ របូតថមភេនកនុងេនះផង
ែដរ។ េនកនុងយុទធ ្រស្តេនះ ពកយ “សន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ”  ្រតូវបនេ្រប្របស់ជមេធយបយមួយេដមបីសងកត់ 
ធងន់ថ សន្តិសុខេសប ង មិន ច្រតូវបនកត់បនថយមក្រតឹមករផលិតេសប ង និងលទធភពែផនកេសដ្ឋកិចចកនុងករទទួលបន
េសប ង របុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ក៏្រតូវករឱយមននូវករេ្រប្របស់ និងករទទួលទនេសប ង រឱយបន្រគប់្រគន់ផងែដរ។
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សម្បត្តិរួម រាប់បញ្ចូលធនធានៃ្រពេឈើ និងជលផល។

២. ការទទួលបានេស្បៀង ៖ ទាក់ទងេទៅនឹង្របាក់ចំណូល និងលទ្ធភាពក្នុងការទិញរបស់មនុស្ស

េដើម្បីទទួលបានេស្បៀងអាហារ្រគប់្រគាន់តាមរយៈទីផ រ។ ទីផ រអាចខ្វះេហដារចនាសម្ព័ន្ធ 

េសវា និងមូលធនស្រមាប់ផ្តល់ការរក ទុកេស្បៀងឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ េដើម្ីបឱ្យ្រសបេទៅនឹងេសចក្តី 

្រតូវការេស្បៀងអាហារអប្បបរមា។ េ្រកៅពី្របាក់ចំណូលផាល់ខ្លួន ការកំណត់េគាលេដៅសង្គហ 

ទានសង្គម (សំណាញ់សុវត្ថិភាព) អាចផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការទិញេស្បៀងអាហារជូនដល់ជន 

្រកី្រក េដើម្បីឱ្យ្រសបេទៅនឹងេសចក្តី្រតូវការេស្បៀងអាហាររបស់ពួកេគ។

៣. ការេ្របើ្របាស់ និងការបឺត្រសូបេស្បៀង ៖ទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភ្រគប់្រគាន់ (ការអនុវត្ត 

អាហារូបត្ថម្ភ) និងសុខភាព។ ្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ និង្រស្តីកំពុងបំេបៅេដាះកូនអាចខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ 

ែដលនាំឱ្យបរិមាណអាហារូបត្ថម្ភ ែដលមានស្រមាប់ចិញ្ចឹមកូនរបស់ពួកេគមានក្រមិត។ ការ 

អនុវត្តរបស់មាយក្នងុការែថទំាកូន អាចពំុមានភាពសម្រសបស្រមាប់សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ 

របស់កូន។ឧបទ្ទវេហតុខ្ពស់ៃនការឆ្លងជំងឺមួយចំនួនដូចជា៖ ជំងឺរលាកផ្លូវដេង្ហើម្រសួច្រសាវ 

ជំងឺរាគរូស និងកង្វះេសវាសុខភាពមាតា និងទារក នឹងបណា្ខលឱ្យសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ 

របស់មាតា និងទារកមានការធាក់ចុះ។ កង្វះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានទឹកទទួលទានមាន 

សុវត្ថិភាព និងអនាម័យ នឹងបេង្កើនអ្រតាឈឺ និងឆ្លងជំងឺ ្រពមទាំងេធ្វើឱ្យសានភាពសុខភាព និង

អាហារូបត្ថម្ភមានការធាក់ចុះ។

៤. េស្ថរភាពេស្បៀង៖ អេស្ថរភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យបានេទៀងទាត់នូវេស្បៀងអាហារ និងទឹកសាត 

្រគប់្រគាន់ បង្កឱ្យមាននូវកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងអសន្តិសុខេស្បៀង។ មូលេហតុៃនអេស្ថរភាពែបប 

េនះ អាចរួមមានផលប៉ះពាល់បណា្ខលមកពីទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរំាងស្ងួតេទៅេលើវិស័យកសិកម្ម 

ភាពរិចរិលៃន បរិសាន ឬ ការែ្រប្របួលក្នុងការទទួលបានធនធាន្រទព្យសម្បត្តិរួម ការផាស់ប្តូរៃន 

លទ្ធភាពក្នុងការទិញេស្បៀង និងអេស្ថរភាពនេយាបាយ រាប់បញ្ចូលស្រងា្គម និង ជេមាះនានា។ 

្របជាពលរដ្ឋអាចជួប្របទះប អេស្ថរភាពធ្ងន់ធ្ងរ (ឬ អេស្ថរភាពេស្បៀងបេណា្ខះអាសន្ន) េនៅ 

េពលណាមួយ (វិបត្តិ) ែដលេធ្វើឱ្យពួកេគកាន់ែតងាយរងេ្រគាះចំេពាះផលប៉ះពាល់ ពីប  

អេស្ថរភាពដៃទេទៀតេនៅេពលអនាគត។

េ្រកៅពីទិដ្ឋភាពមូលដានទំាងេនះ ការវិភាគក៏្រតូវេធ្វើេទៅេលើសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតេផ្សងៗ 

គាផងែដរ៖  េនៅក្រមិតសកល និងក្រមិតថាក់ជាតិ (សន្តិសុខេស្បៀងក្រមិតម៉ា្រកូ) េនៅក្រមិត ្រគួសារ 

និង ក្រមិតបុគ្គល (សន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិត្រគួសារ) 6 ។

៦ ជួនកល េនចេន្ល ះក្រមិតម៉្រកូនិងក្រមិតមី្រកូ(ក្រមិត្រគួ រ និងក្រមិតបុគគល) មនក្រមិតមួយេទៀតែដលសថិតេនចេន្ល ះ
េនះ (“ក្រមិតេមសូ”) េដមបីសងកត់បញជ ក់ថ ចមនភពខុសគន ពក់ព័នធមួយចំនួនេនក្រមិតតំបន់ ឬ ក្រមិតមូល ្ឋ ន 
កនុង្របេទសមួយ ទក់ទងេទនឹង ករមនេសប ង ករទទួលបនេសប ង ករេ្រប្របស់ និងករបឺត្រសូបេសប ង រ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨10



រូបភាពទី២៖ ក្រមិតទំាង៣ៃនសន្តិសុខេស្បៀង

 សន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ (ក្រមិតមា៉្រកូ) ពុំមានអត្ថន័យេស្មើគាេទៅនឹងការផលិត

េស្បៀងឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់េ្របើ្របាស់េនៅក្នុង្របេទសេឡើយ ប៉ុែន្ត្របេសើរបំផុត េយើងគួរ 

យល់ថាជាសានភាពមួយែដលការមានេស្បៀងេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ យា៉ងេហាចណាស់មាន 

ចំនួន េស្មើេទៅនឹងេសចក្តី្រតូវការរបស់្របជាពលរដ្ឋេនៅេពលណាមួយ (អាចមាន្របភពមកពីការ 

ផលិតេស្បៀងអាហារេដាយខ្លួនឯង ឬ ការនំាចូលេស្បៀងអាហារ ឬការ្រចបាច់បញ្ចូលគាៃនកតា

ទំាងពីរេនះ)។ ្របេទសកម្ពុជាសេ្រមចបានសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតម៉ា្រកូ អស់រយៈេពលជា 

េ្រចើនឆំាមកេហើយ អា្រស័យេដាយ្របេទសកម្ពុជាផលិតបាននូវអតិេរកផល្រសូវជាេ្រចើន ែដល 

ជាេស្បៀងអាហារចម្បងរបស់្របេទស េហើយកម្ពុជាកំពុងកាយខ្លួនជា្របេទសនំាេចញអង្ករមួយ

ដ៏សំខាន់េនៅក្នុងតំបន់។ កម្ពុជា្រតូវការនំាចូលនូវ្របេភទេស្បៀងអាហារសំខាន់ៗ ជាេ្រចើនេទៀត 

បុ៉ែន្ត កម្ពជុាអាចធានានូវការផ្គត់ផ្គង់ និងការមានេស្បៀងអាហារទំាងេនះ តាមរយៈការេធ្វើពាណិជ្ជកម្ម 

េនៅក្នុងទីផ រតំបន់ និងសកលេលាក។ អា្រស័យេដាយសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ 

ពុំែមនជាការ្រពួយបារម្ភស្រមាប់្របេទសកម្ពុជា យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង
របូតថមភ កំពុងេផាតយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បង េទៅេលើសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិត្រគួសារ

និងបុគ្គល។

 សន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិត្រគួសារ សេ្រមចេទៅបានេនៅេពលែដល្រគួសារមួយ មានលទ្ធភាព 

ទទួលបានេស្បៀងអាហារ ែដលចំាបាច់ស្រមាប់សមាជិក្រគួសារទាំងអស់ េដើម្បីរស់េនៅបាន 

្របកបេដាយសុខភាពល្អ (មានភាព្រគប់្រគាន់ចំេពាះគុណភាព បរិមាណសុវត្ថិភាព និងអាច 

ទទួលយកបានេទៅតាមលក្ខណៈវប្បធម៌) និងេនៅេពលែដលមានេស្ថរភាពចំេពាះលទ្ធភាពក្នុង

ការទទួលបានេស្បៀងអាហារ និងពំុមានហានិភ័យខ្ពស់។ សន្តិសុខេស្បៀង េនៅក្រមិត្រគួសារ 

ពឹង ែផ្អកយា៉ងខំាងេទៅេលើលទ្ធភាពរបស់្រគួសារក្នុងការទទួលបានេស្បៀងអាហារពីការផលិត

11យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



េស្បៀងេដាយខ្លនួឯង តាមរយៈការទិញេស្បៀងអាហារពី្របភពចំណូលផាល់ខ្លនួ ឬ ការេផ្ទរេស្បៀង 

និង សាច់្របាក់។

 សន្តិសុខេស្បៀងក្រមិតបុគ្គល អា្រស័យេទៅេលើការែបងែចកេស្បៀងអាហារសម្រសបេនៅ 

ក្នុង្រគួសារ ្រពមទាំងទិដ្ឋភាពែផ្នកអាហារូបត្ថម្ភែដលពឹងែផ្អកេទៅេលើការេ្របើ្របាស់េស្បៀង 

អាហារឱ្យបាន្រតឹម្រតូវ សានភាពសុខភាពរបស់បុគ្គល និងអន្តរកម្មសរីរាង្គ រវាងការ្រសូបយក 

អាហារូបត្ថម្ភ និងជំងឺ។ អា្រស័យេដាយកុមារមានតួនាទី ពិេសសេនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម 

និងេសដ្ឋកិច្ចេនៅេពលអនាគត េហើយពួកេគមានភាពងាយរងេ្រគាះខ្ពស់ ដូេច្នះ យទុធ ្រស្ត
ជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ េផាតការយកចិត្តទុកដាក់ពិេសសចំេពាះ 

សានភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាពរបស់ កុមារ និងមាតា។

ការមានសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ ពុំប ក់ថាមានសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិត្រគួសារ 

ឬ ក្រមិតបុគ្គលេឡើយ។ ដូេច្នះ េដើម្បីវាស់ស្ទង់េទៅេលើលទ្ធផលសរុបៃនសន្តិសុខេស្បៀងេនៅ្រគប់ក្រមិត 

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ បានេ្របើ្របាស់ការបឺត្រសូបេស្បៀង 

អាហារេនៅក្រមិត្រគួសារ និងវិធានការចំនួន៣ ែដលពិនិត្យេទៅេលើសានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ។ 

លុះ្រតាណាែតពំុមានវត្តមានៃនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ េទើបេយើងអាចចាត់ទុកថា្របេទសមួយសេ្រមច 

បាននូវសន្តិសុខេស្បៀងទំាង្រសុង។

អា្រស័យេទៅតាមរយៈេពល េយើងអាចេធ្វើការពណ៌នាបែន្ថមេទៀត េទៅេលើប អសន្តិសុខ 

េស្បៀង ថាមានលក្ខណៈរំុាៃរ៉ ឬ បេណា្ខះអាសន្ន៖ អសន្តិសុខេស្បៀងរំុាៃរ៉មានន័យថា មនុស្សមិនអាច

មានលទ្ធភាពទទួលបានេសចក្តី្រតូវការេស្បៀងអាហារអប្បបរមារបស់ពួកេគក្នុងរយៈេពលែវង 

េដាយសារែតភាព្រកី្រក ការែដលពំុមានលទ្ធភាព្រគប់្រគាន់ ក្នុងការទទួលបានធនធានស្រមាប់ផលិត 

ឬ ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។ អសន្តិសុខេស្បៀងបេណា្ខះអាសន្ន ជាញឹកញាប់ មានទំនាក់ទំនងេទៅនឹងវិបត្តិ 

ែផ្នកសង្គមនិងេសដ្ឋកិច្ច (ដូចជា ការេកើនេឡើងនូវតៃម្លេស្បៀងអាហារពិភពេលាក ឬ ឱនភាពេសដ្ឋកិច្ច) 

េ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ (ដូចជា ៖ទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរំាងស្ងួត) និងជេមាះនានា ែដលអាចប៉ះពាល់

ដល់សន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតទំាង៣េនះ។ បែន្ថមពីេនះេទៀត ផលប៉ះពាល់ ៃនការែ្រប្របួលរយៈ 

េពលែវង ចំេពាះល័ក្ខខ័ណធម្មជាតិ (ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ) អាចប៉ះពាល់ដល់សន្តសុិខេស្បៀង7 ។ 

ការ្រគប់្រគងេ្រគាះភ័យៃនេ្រគាះមហន្តរាយ និងសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម អាចជួយកាត់បន្ថយផល 

ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានៃនេហតុការណ៍ទំាងេនះ េទៅេលើសន្តសុិខេស្បៀង និងជួយដល់្របជាពលរដ្ឋ ងាក េចញ

ពីការេ្របើ្របាស់យន្តការេដាះ្រសាយប ែបបអវិជ្ជមាន ដូចជា ការលក់្រទព្យសម្បត្តិស្រមាប់បង្ក 

បេង្កើនផល ែដលេធ្វើឱ្យពួកេគ្របឈមេទៅ នឹងអសន្តិសុខេស្បៀងរំុាៃរ៉។

៧ េគលគំនិតៃនអសន្តិសុខេសប ង មរដូវកល សថិតេនចេន្ល ះអសន្តិសុខេសប ង ុ ៃំរ ៉និង បេ ្ត ះ សនន។ អសន្តិសុខេសប ង 
មរដូវកល រែមងែតងេកតេឡងេនកនុងរដូវកលែដលមិនសូវមនករងរកសិកមម និង មនទ្រមង់ជអសន្តិសុខេសប ង 

បេ ្ត ះ សននែដលេកតេឡងដែដលៗ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨12



េបើេទាះបីជាភាព្រកី្រក ពំុែមនជាមូលេហតុែតម៉ ងក៏េដាយ បុ៉ែន្ត ភាព្រកី្រកគឺជាបុព្វេហតុចម្បង 
មួយែដលនំាឱ្យមានប អសន្តិសុខេស្បៀង និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ េហើយភាព្រកី្រក និងអសន្តិសុខ

េស្បៀងមានអន្តរទំនាក់ទំនងយា៉ង្រជាលេ្រជៅ និងជាញឹកញាប់ គឺជាបាតុភូតមួយែដលបន្តពីជំនាន់ 

មួយេទៅជំនាន់មួយេទៀត។ ជាទូេទៅ ជន្រកី្រក រែមងែតងទទួលទានអាហារតិចតួច ឬ មិនសូវមាន 

តុល្យភាព និងសមត្ថភាពែថទាំកូនរបស់ពួកេគមានក្រមិត ែដលកតាទាំងេនះ នាំឱ្យលទ្ធផលៃន 

ការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សមានភាពទន់េខ យ ទទួលបាន្របាក់ចំណូលទាប និងបណា្ខលឱ្យមានភាព្រកី្រក

បន្តេទៀត េនៅជំនាន់េ្រកាយ។

រូបភាពទី៣៖   វដ្តៃនភាព្រកី្រក និងអសន្តិសុខេស្បៀង

យុទ្ធសា្រស្តសន្តិសុខេស្បៀងមួយ ទាមទារឱ្យមានអភិ្រកមពហុវិស័យែដល្រគបដណ្ណប់េទៅេលើ 

វិស័យជាេ្រចើន។ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង យុទ្ធសា្រស្ត េគាលនេយាបាយ និង 

ការវិនិេយាគេនៅក្នុងវិស័យ៖  កសិកម្ម  រុកា្ខ្របមាញ់និងេនសាទ  ការ្រគប់្រគងធនធានទឹក  សុខភាព 

សាធារណៈ អាហារូបត្ថម្ភ ទឹក និងអនាម័យ ការអប់រំ និងកិច្ចគំាពារសង្គម សុទ្ធសឹងែតមានសារៈសំខាន់។ 

ដូេច្នះ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ សង្កត់ធ្ងន់េទៅេលើកិច្ចខិតខំ 

រួមគាពីរាល់  បណា្ខ្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសង្គមសីុវិលនានា។

វិសាលភាពរបស់យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ មានភាព 

ទូលំទូលាយ េដាយរួមមានសកម្មភាពជាអាទិភាព ែដល្រគបដណ្ណប់េទៅេលើរាល់ទិដ្ឋភាពទំាង៤ របស់ 

13យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងកំណត់េគាលការណ៍មួយចំនួន ទាក់ទងេទៅនឹងការេរៀបចំសាប័ន 

ស្រមាប់អនុវត្ត និង្រតួតពិនិត្យវាយតៃម្លេទៅេលើយុទ្ធសា្រស្ត។

រូបភាពទី៤៖ វិសាលភាពៃនយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តពីីសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ២០១៤-២០១៨

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ គឺជាឯកសារ្រគប់្រជុងេ្រជាយ 

មួយ ប៉ុែន្ត ឯកសារេនះ បន្តេផាតការយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើវិស័យអាទិភាព និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ

េនៅក្នុងរាល់្រគប់វិស័យពាក់ព័ន្ធទំាងអស់។ ឯកសារេនះ ពុំចំាបាច់្រតូវសំេដៅចំេពាះរាល់្រគប់ទិដ្ឋភាព 

ទំាងអស់ែដលទាក់ទងេទៅនឹងប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់ 

្រកឡាគាេឡើយ។

១.៣. ដំេណ រករេរៀបចំយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ
ក្នុងឆំា២០១២ និង ឆំា២០១៣ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ បានេរៀបចំ 

កិច្ច្របជុំអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងសិកា្ខសាលាពិេ្រគាះេយាបល់មួយចំនួន េដើម្បីផ្តល់ឱកាសជូនដល់្រកសួង-

សាប័ន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការសង្គមសីុវិល េធ្វើការសេ្រមចចិត្តេទៅេលើវិសាលភាព និងចរិតលក្ខណៈ 

ៃនយុទ្ធសា្រស្តេនះ ពិនិត្យែស្វងរកឱកាសយុទ្ធសា្រស្ត និង េដើម្បីពិភាក  ្រពមទំាងកំណត់វិស័យ 

អាទិភាព និងអន្តរាគមន៍ឱ្យបានសីុជេ្រមៅ។ បនាប់មក ្រកុមការងារមួយរួមមានសមាសភាពពីភាគី 

រដាភិបាល ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការសង្គមសីុវិល ែដលបានភាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ្រកុមករងរ 
បេចចកេទស សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ (TWG-SFN) ្រតូវបានេរៀបចំេឡើង ជាយន្តការ 

មួយេដើម្បីផ្តល់ធាតុចូល និងមតិេយាបល់ជា្របចំាជូនដល់្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម 

និងជនបទ ក្នុងអំឡុងេពលៃនដំេណើរការេរៀបចំបេង្កើតយុទ្ធសា្រស្ត។ ជាពិេសស ្រពឹត្តិការណ៍ខាងេ្រកាម 

េនះ ្រតូវបានេធ្វើេឡើងក្នុងអំឡុងេពលៃនការេរៀបចំបេង្កើតយុទ្ធសា្រស្ត ៖

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨14



 ការពិភាក អំពីលទ្ធផលៃនការ្រតួតពិនិត្យេឡើងវិញ េទៅេលើ្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តស្ដីពី 

សន្ដិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនិងវិសាលភាពៃន NSFSN ថ្មី ក្នុងអំឡុងេពលៃនកិច្ច្របជុំ 

របស់្រកុមការងារបេច្ចកេទសសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងែខមីនារហូតដល់ 

ែខមិថុនាឆំា២០១២។

 កិច្ច្របជុំេលើកដំបូង ស្រមាប់េរៀបចំបេង្កើត NSFSN ក្នុងែខកុម្ភៈ ឆំា២០១៣ និងការបេង្កើត 

្រកុមការងារស្នូល អន្តរវិស័យ ស្រមាប់ផ្តល់ធាតុចូល និងមតិេយាបល់ ក្នុងអំឡុងេពលៃន

ដំេណើរការេរៀបចំបេង្កើតយុទ្ធសា្រស្ត។

 សិកា្ខសាលាពិេ្រគាះេយាបល់េលើកទី១ ស្តីពីការេរៀបចំបេង្កើត NSFSN ក្នុងែខេមសា 

ឆំា២០១៣ ជាមួយបណា្ខ្រកសួង-សាប័ន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការមិនែមនរដាភិបាល 

ែដលពាក់ព័ន្ធ េដើម្បីពិភាក អំពីវិស័យអាទិភាព េគាលបំណង និងសកម្មភាពអាទិភាព។

 ការចង្រកងេសចក្តី្រពាងដំបូងៃន NSFSN េនៅចុងែខមិថុនា ឆំា២០១៣។

 ការផ្សព្វផ យេសចក្តី្រពាងទី១ ៃនNSFSNជូនដល់បណា្ខ្រកសួង-សាប័ន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង 

អង្គការសង្គមសីុវិលនានា េដើម្បីផ្តល់មតិេយាបល់ក្នុងែខធ្នូឆំា២០១៣និងែខមករា ឆំា២០១៤

 ការពិនិត្យេឡើងវិញៃនេសចក្ត្ីរពាងេលើកទី១ែផ្អកេលើមតិេយាបល់និងធាតុចូលពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

 សិកា្ខសាលាពិេ្រគាះេយាបល់េលើកទី២ េដើម្បីបងាញ និងពិភាក េទៅេលើេសចក្តី្រពាងចុង 

េ្រកាយៃន NSFSN េនៅៃថ្ងទី២៤ែខកុម្ភៈ ឆំា២០១៤ និងបញ្ចប់ឯកសារេនះេនៅកំឡុងែខេមសា 

ឆំា២០១៤។

 អនុម័តេលើ NSFSN េដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ។

 ការផ្សព្វផ យអំពី NSFSN េនៅថាក់ជាតិ និងេ្រកាមជាតិ។

២. នភពបចចុបបននៃនសន្តិសុខេសបង និង របតថមភកនុង្របេទសកមពុជ
២.១. ករ យតៃម្លសន្តិសខុេសបងក្រមិតម៉្រកូ

សន្តិសុខេស្បៀងក្រមិតម៉ា្រកូ (ថាក់ជាតិ) ្រតូវបានកំណត់េទៅតាមក្រមិតៃនការផលិតេស្បៀង 

អាហារ ក្រមិតៃនការរក ទុកេស្បៀងអាហារក្នងុស្តកុ និងការេធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់្របេទសមួយ។ ្របេទស 

កម្ពុជាសេ្រមចបាននូវសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ េហើយ្របេទសេនះ មានផល្រសូវែដលជា 

អាហារចម្បងរបស់្របេទស ស្រមាប់ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបាន្រគប់្រគាន់ ចាប់តាំងពីឆាំ១៩៩៥/១៩៩៦ 

្រពមទាំងបានកាយខ្លួនជាអ្នកនំាេចញអង្ករមួយដ៏សំខាន់ 8។ រូបភាពទី៥ បងាញអំពីអតិេរក្រសូវអង្ករ

ែដលបន្តេកើនេឡើងក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាចុងេ្រកាយ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា។

៨ េបេទះជដូេចនះក្តី ្រសូវភគេ្រចន្រតូវបនលក់េ យកសិករកនុងតៃម្លទបភ្ល មៗេ្រកយេពល្របមូលផល និង្រតូវបននំេចញ 
មរយៈ្រចក្រពំែដនមិនផ្លូវករេទកន់្របេទសេវៀត ម ឬ ្របេទសៃថ េដមបីនំចូលមកវញិជអងករេនេពលេ្រកយ 

កនុងតៃម្លខពស់ជងមុន។ ករេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវែខ សង្វ ក់តៃម្ល្រសូវ ្រតូវបនផ្តល់ដំេ ះ្រ យជក់ ក់ េ យ ជ 
រ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈេគលនេយបយស្តីពីផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ ែដល្រតូវបនផ ព្វផ យកនុងឆន ំ២០១០។

15យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



រូបភាពទី៥៖ និនាការៃនអតិេរកផលិតកម្ម្រសូវអង្ករជាតិ ២០០៦-២០១២

្របភព ៖MAFF
រូបភាពទី៦៖ តារាងតុល្យការស្តីពីេស្បៀងអាហារកម្ពុជា ២០១២/២០១៣ គិតជាេតាន

រដូវ្រសូវវស រដូវ្រសូវ្របាំង សរុប

ៃផ្ទដីដំាដុះ (ហ.ត) 2,512,038 495,507 3,007,545 

ៃផ្ទដីខូខាត (ហ.ត) 36,025  42 36,067 

ៃផ្ទដីដំាដុះេឡើងវិញ (ហ.ត) 8,819  8,819 

ៃផ្ទដី្របមូលផល (ហ.ត) 2,484,832 495,465  2,980,297 

ទិន្នផល (េតាន/ហ.ត) 2.872 4.349 3.117 

ផលិតកម្ម្រសូវ (េតាន) 7,136,139 2,154,801 9,290,940 

ត្រមូវការ្រគាប់ពូជ និងការបាត់បង់េ្រកាយេពល្របមូលផល (១៣%) (េតាន) 1,207,822 

្រសូវែដលេនៅេសសសល់ស្រមាប់ទទួលទាន (េតាន) 8,083,118 

្រសូវែដលមានស្រមាប់ទទួលទាន េនៅេពលែដលកិនេទៅជាអង្ករ (៦៤%) 5,173,195 

ត្រមូវការេស្បៀងអាហារក្នុងមួយឆំា (េតាន) 2,142,178 

អតិេរកបរិមាណអង្ករេនៅក្នុង្របេទស (េតាន) 3,031,017

្របភព ៖ MAFF

ផលិតកម្ម្រសូវមានភាពខុសគាតាមតំបន់េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា ប៉ុែន្តក្នុងឆំា២០១២/២០១៣ 

រាជធានី-េខត្តទំាង២៤ ភាគេ្រចើនបានបងាញឱ្យេឃើញនូវតុល្យភាពផល្រសូវមួយជាវិជ្ជមាន េលើកែលង 

ែតរាជធានីភ្នំេពញ េខត្តេកាះកុង និងេខត្ត្រពះសីហនុប៉ុេណាះ ែដលផលិតកម្ម្រសូវអង្ករ មិនបានេឆ្លើយ

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨16



តបតាមត្រមូវការេ្របើ្របាស់េនៅក្នុងរាជធានី/េខត្តេនាះ។

្របេទសកម្ពុជា េនៅែតេធ្វើការនំាចូលេស្បៀងអាហារជាេ្រចើន្របេភទ េហើយ្របេទសេនះ កំពុង 

អនុវត្តេគាលនេយាបាយេធ្វើពិពិធកម្មផលិតកម្មកសិកម្ម ស្រមាប់ទីផ រក្នុង្រសុក ្រពមទាំងេដើម្បីទាញ 

្របេយាជន៍ពីគុណសម្បត្តិ្របហាក់្របែហលគាមួយចំនួនស្រមាប់ការនាំេចញ។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី 

ទីផ រេស្បៀងអាហារេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា រែមង ែតងមានសមាហរណកម្មល្អ្របេសើរេទៅនឹងការែ្រប

្របួលបន្តិចបន្តួចៃនតៃម្លក្នុងតំបន់ េហើយការធានាឱ្យមានេស្បៀង ដៃទេទៀតក្នុង្រសុក (េ្រកៅពី្រសូវអង្ករ) 

ពុំែមនជាការ្រពួយបារម្ភេឡើយ។ េទាះបីជាក្នុងឆំា២០១១/២០១២ ្របេទសកម្ពុជាជួប្របទះេ្រគាះទឹក 

ជំនន់ េនៅក្នុងេខត្តចំនួន១៨ ក៏េដាយ ក៏្របេទសកម្ពុជាសេ្រមចបាននូវអតិេរកផល្រសូវក្នុង្រសុក េដាយ

បានបេង្កើនផល្រសូវក្នុង្របេទសរបស់ខ្លួន រហូតដល់ជាង ២,៧លានេតាន។

េបើេទាះបីជាមានការសេ្រមចបាននូវសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតថាក់ជាតិក៏េដាយ ការទទួលបាន 

េស្បៀងអាហារពីផលិតកម្មផាល់ខ្លួនេនៅក្នុងចំេណាម្រគួសារកសិករ្រកី្រក រែមងែតងមានបរិមាណ 

និងគុណភាពមិន្រគប់្រគាន់ េដើម្បីឱ្យ្រសបេទៅនឹងេសចក្តី្រតូវការេស្បៀងអាហាររបស់ពួកេគ េហើយ 

អនាម័យ និងបទដានហ្វីតូ-អនាម័យ (SPS) មិន្រតូវបានអនុវត្តេពញេលញេនៅេឡើយ។ 

សកម្មភាពជាអាទិភាពេដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង នូវការមានេស្បៀងអាហារេនៅក្រមិត្រគួសារ 

តាមរយៈការេធ្វើ្របពលវប្បកម្ម និងពិពិធកម្ម្របព័ន្ធកសិកម្មរបស់កសិករខាតតូច និងការេ្របើ្របាស់ 

្របកបេដាយនិរន្តរភាពនូវ្រទព្យសម្បត្តធិនធានរួម ដូចជា៖ ជលផល និងៃ្រពេឈើ ្រតូវបានកំណត់េនៅក្នងុ 

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ េ្រកាមចំណុច ៦.៣.១។ 

២.២.ករ យតៃម្លសន្តិសខុេសបងក្រមិត្រគួ រ និងបញ្ហ ្របឈមនេពលថមីៗ
លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានេស្បៀងេនៅក្រមិត្រគួសារ ពឹងែផ្អកេទៅេលើការផលិតេស្បៀងអាហារ

ផាល់ខ្លួន និងការទទួលបានពីការទិញេស្បៀងអាហារពីទីផ រ។ លទ្ធភាពក្នុងការទិញេស្បៀងអាហារ 

្រតូវបានកំណត់តាមរយៈការងារ និង្របាក់ចំណូល (រាប់បញ្ចូល ការេផ្ទរ្របាក់ចំណូល) ប៉ុែន្ត ក៏្រតូវបាន 

កំណត់តាមរយៈតៃម្លេស្បៀងអាហារផងែដរ។ អ្រតាភាព្រកី្រក និងអ្រតាភាព្រកី្រកែផ្នកេស្បៀង អាហារ 

្រពមទាំងអ្រតា្របជាពលរដ្ឋែដលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ រែមងែតង្រតូវបានេ្របើ្របាស់ទូេទៅជាសូចនាករ 

តំណាងឱ្យសន្តិសុខេស្បៀងរបស់្រគួសារ។ ការវិភាគខាងេ្រកាមេទៅេលើសន្តិសុខេស្បៀងក្រមិត្រគួសារ 

េផាតេទៅេលើកំេណើនេសដ្ឋកិច្ច ភាព្រកី្រក តៃម្លេស្បៀងអាហារ េបៀវត្សរ៍ពិត្របាកដ និងការទទួលទាន 

អាហាររបស់្រគួសារ។ ការែ្រប្របួលៃនសន្តិសុខេស្បៀងរបស់្រគួសារ ក្នុងអំឡុងេពលៃនវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ 

និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ចេលើកចុងេ្រកាយ ្រតូវបានេលើកយកមកពិភាក ជាេមេរៀនបទពិេសាធន៍ជាក់ែស្តង។

កំេណ នេសដ្ឋកិចច និងតៃម្លេសប ង រ ្រពមទងំវិបត្តិេសដ្ឋកិចច កនុងឆន ២ំ០០៨/២០០៩
កំេណើនេសដ្ឋកិច្ច គឺជាល័ក្ខខ័ណមួយដ៏ចំាបាច់ ប៉ុែន្តល័ក្ខខ័ណេនះ ពុំទាន់្រគប់្រគាន់េឡើយ 

ស្រមាប់ កាត់បន្ថយភាព្រកី្រក។ ចាប់តាំងពីពាក់កណា្ខលទសវត្សរ៍ឆាំ១៩៩០ រហូតដល់ឆាំ២០០៧ 

្របេទសកម្ពុជាទទួលបាននូវកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ខ្ពស់។ កំេណើនេសដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សេនះ បានេធ្វើ

17យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលទ្ធភាពក្នុងការទិញេស្បៀងអាហារ តាមរយៈការបេង្កើន្របាក់ចំណូលក្នុងមួយនាក់ 

រហូតដល់ជិត៣ដង ចាប់ពី ២៤៨ដុលាសហរដ្ឋអាេមរិក ក្នុងឆំា១៩៩៤ រហូតដល់ ៧៣៩ដុលា 

សហរដ្ឋអាេមរិក ក្នុងឆំា២០០៨9 ។

រូបភាពទី៧ ៖ កំេណើន GDP ១៩៩៤-២០១៣ (តៃម្លេថរ ២០១០)

្របភព៖MoP/NIS 

កំេណើនេសដ្ឋកិច្ចក្នុង្របេទសកម្ពុជា េធ្វើដំេណើរ្រសបគាេទៅនឹងការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក និង 

ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសុខភាព និងការអប់រំ។ រាជរដាភិបាលសេ្រមចបាននូវកំេណើនលទ្ធផល 

សន្តិសុខេស្បៀងជារួម ក្នុងក្រមិតមួយគួរឱ្យកត់សមា្គល់ េហើយអ្រតាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារបានធាក់

ចុះជាបន្តបនាប់ ្រពមជាមួយនឹងកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចខ្ពស់រវាងឆំា២០០០-២០០៥។ យា៉ងណាមិុញ 

វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ចសកលេលាកក្នុងឆំា២០០៧និងឆំា២០០៨ ក៏បានបង្កឱ្យមានផលប៉ះ

ពាល់េទៅេលើេសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា េហើយកំេណើនេសដ្ឋកិច្ច បានធាក់ចុះជាបេណា្ខះអាសន្នក្នុងឆំា២០០៩។

ការសិក បានបងាញឱ្យដឹងថា តៃម្លេស្បៀងអាហារខ្ពស់ក្នុងឆំា២០០៨ បានរួមចំែណកឱ្យមាន 

នូវការេ្របើ្របាស់យុទ្ធសា្រស្តេដាះ្រសាយប ែបបអវិជ្ជមានមួយចំនួន ដូចជា៖ការផាស់ប្តូរេទៅទទួល

ទានអាហារែដលមានតៃម្លទាបជាងមុន10  ែដលនំាឱ្យមានការប៉ះពាល់ជាពិេសសចំេពាះជន្រកី្រកេនៅ 

តំបន់ទី្រកុង11 ។ ម៉ ងវិញេទៀត អ្នកផលិតកសិផលែដលផ ភាប់េទៅនឹងទីផ រ ទទួលបាន្របេយាជន៍

ពីតៃម្លលក់កសិផលពីែ្រសចមា្ករ ក្នងុក្រមិតខ្ពស់ជាងមុន េហើយ្របាក់កៃ្រមស្រមាប់ពលកម្មគានជំនាញ 

 ៩ េបេទះជដូេចនះក្តី កំេណ នេសដ្ឋកិចចមនមូល ្ឋ នចេង្អ ត និងភគេ្រចនទទួលបនករជំរញុពីឧស ហកមមកត់េដរ េទសចរណ៍ 
និងសំណង់។ ករវនិិេយគេ យផទ ល់ពីបរេទស (FDI)បនេដរតួនទីសំខន់ ជពិេសសេនកនុងរយៈេពលមុនវបិត្តិែដលបន 
េកតេឡងេលកចុងេ្រកយ (និងបនេកនេឡងពី ១២១ នដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ កនុងឆន ំ២០០៤ េទ ៨៦៨ នដុ ្ល សហរដ្ឋ 

េមរកិ កនុងឆន ំ២០០៧)។
១០ វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ (CDRI)ផលប៉ះពល់ៃនតៃម្លេសប ង រខពស់េនកនុង្របេទស

កមពុជ ែខសី  ឆន ំ២០០៨។
១១ ចំណុចេនះ ចពនយល់អំពីកំេណ នខពស់ៃនអ្រ សគម គ ំងរបស់កុមរេនតំបន់ទី្រកុង ដូចមនផ្តល់េសចក្តី យករណ៍េ យ 

CAS កនុងឆន ំ២០០៨

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨18



េនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម បានមានការេកើនេឡើង ្រពមជាមួយនឹងកំេណើនតៃម្លេស្បៀងអាហារចម្បង 

(អ្រតាភាព្រកី្រកបានធាក់ចុះ ក្នុងឆំា២០០៨ ជាពិេសស ចំេពាះ្រកុមែដលមាន្របាក់ចំណូលទាបជាង

េគ)12 ។ សានភាពេនះ បានមានការែ្រប្របួលក្នុងឆំា២០០៩ េនៅេពលឱនភាពេសដ្ឋកិច្ចសកលេលាក 

បានបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានេទៅេលើការងារ និងេបៀវត្សរ៍េនៅក្នុងឧស ហកម្មកាត់េដរ សំណង់ និង 

េទសចរណ៍ េហើយការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក ែដលបានេកើនេឡើងពីឆំា២០០៨ បានធាក់ចុះេទៅវិញ 

បន្តចិ។   ្របជាពលរដ្ឋ ជាពិេសស្រស្តបីានព យាមស្រមបេទៅនឹងសានភាពេនះ េដាយែស្វងរកការងារថ្មី 

ឬេធ្វើការងារបនាប់បន្សំបែន្ថមេទៀត ជាពិេសសេនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម។

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បានេឆ្លើយតបេទៅនឹងវិបត្តិតៃម្លេស្បៀងអាហារ និងេសដ្ឋកិច្ចែដលមានការ

ធាក់ចុះក្នុងឆំា២០០៩ េដាយចាត់វិធានការភាមៗ េដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ៃនតៃម្លេស្បៀងអាហារ 

និងធាតុចូលកសិកម្មែដលមានក្រមិតខ្ពស់13  និងវិធានការរយៈេពលខ្លី េដើម្បីេលើកកម្ពស់កសិកម្ម 

ខាតតូច និងបេង្កើនការ្រគបដណ្ណប់ៃនសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម (SSN)។ ្រសបេពលជាមួយគាេនាះ 

ែដរ ចំណុចេខ យែផ្នករចនាសម្ព័ន្ធ និងសាប័ន ្រតូវបានេដាះ្រសាយតាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍េគាល 

នេយាបាយ េដើម្បីេលើកកម្ពស់្របពលវប្បកម្ម ពិពិធកម្មកសិកម្ម និងកិច្ចគំាពារសង្គម េដើម្បីឱ្យមានការ 

េ្រតៀមលក្ខណៈ្របេសើរជាងមុន ស្រមាប់វិបត្តិសង្គមេសដ្ឋកិច្ច និង្របព័ន្ធប្រមុងេស្បៀងអាហារជាតិ 

(្រគាប់ពូជ) ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង េដើម្បីេរៀបចំស្រមាប់វិបត្តិនាេពលអនាគត។

េមេរៀនបទពិេសាធន៍ពីវិបត្តិែដលបានេកើតេឡើងកន្លងមក៖

១២ ធនគរពិភពេ ក ភព្រកី្រក និងផលប៉ះពល់េទេលសងគមៃនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចសកល ែខេម  ឆន ំ២០១១
១៣ េ្រកពីអន្ត គមន៍ទីផ ររយៈេពលខ្លី េដមបីេធ្វឱយមនេសថរភពនូវតៃម្លអងករ ចំណុចេនះេផ្ត តយកចិត្តទុក ក់ភគេ្រចនេទេល

េគលនេយបយរបិូយប័ណ្ណ (បេងកនទុនប្រមុងែដល្រតូវរក េនធនគរជតិកមពុជ បេងកនល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវចំេពះមូលធន 
អបបបរមស្រមប់ធនគរពណិជជ កមចីរយៈេពលខ្លីរបស់ធនគរជតិកមពុជ ស្រមប់ធនគរកនុង្រសុក៘) ឥណទន 
ពិេសសស្រមប់េ ងម៉សីុនកិន្រសូវ ករេលកែលងពនធ និងករកត់បនថយពនធេទេលករវនិិេយគវស័ិយកសិកមម និង 
ឧស ហកមម របូករណ៍េដមបីផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈរយៈេពលខ្លីជូនដល់អតីតកមមករ-កមមករេី ងច្រកកត់េដរ 
និងយុវជនគម នករងរេធ្វ ្រពមទំងកមចីខន តតូចស្រមប់ចប់េផ្តមេធ្វ ជីវកមម។

 អា្រស័យេដាយ្រគួសារភាគេ្រចើនេនៅតំបន់ទី្រកុង និងតំបន់ជនបទ សុទ្ធសឹងែតអ្នកទិញ 

េស្បៀង អាហារស្រមាប់េ្របើ្របាស់ ដូេច្នះ ការេកើនេឡើងនូវតៃម្លេស្បៀងអាហារ ទំនងនឹងនំាឱ្យ

សុខុមាលភាពរបស់្រគួសារមានការធាក់ចុះ ជាពិេសសស្រមាប់ជន្រកី្រក។

 អ្នកផលិតកសិផលបានេឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានេទៅនឹងការេលើកទឹកចិត្ត តាមរយៈការលក់កសិផល 

េដាយផាល់ពីែ្រសចមា្កររបស់ពួកេគក្នុងតៃម្លខ្ពស់ជាងមុន ប៉ុែន្ត ជាញឹកញាប់ ពួកេគែតង 

ទទួលរងនូវអារម្មណ៍តានតឹង េដាយសារែតអេស្ថរភាពៃនតៃម្លកសិផលែដលេកើតេឡើងេនៅ

េពលេ្រកាយ។ 

 ការែ្រប្របួលក្នុងទំហំតូចល្មមចំេពាះ្របាក់ចំណូល និងលទ្ធភាពក្នុងការទិញេស្បៀងអាហារ 

(េដាយសារែតតៃម្លខ្ពស់ជាងមុន ឬការបាត់បង់ការងារ) អាចេធ្វើឱ្យ្រគួសារមួយចំនួន េនៅក្នុង

្របេទសកម្ពុជាធាក់ចូលេទៅក្នុងភាព្រកី្រក ែដលកតាេនះ បណា្ខលឱ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាព 

របស់ពួកេគ ក្នុងការទទួលបានេស្បៀងអាហារ្រគប់្រគាន់។

19យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



អា្រស័យេដាយកំេណើនៃនការនំាេចញសេម្លៀកបំពាក់ដ៏ខំាងកា ្រពមទំាងជាមួយនឹងភាពធូរ 

្រសាលេឡើង វិញេនៅក្នុងវិស័យសំណង់ និងេទសចរណ៍ និងកំេណើនៃនការនំាេចញផលិតផលកសិកម្ម 

ឥឡូវេនះ េសដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា បានវិល្រតឡប់មកកាន់ដំណាក់កាលរីកចេ្រមើនដូចកាលមុនេពលមាន 

វិបត្តិ។ ជាមួយនឹងការប៉ាន់្របមាណេទៅេលើ អ្រតាកំេណើនេសដ្ឋកិច្ច្របមាណ ៦,៥% និង GDP ចំនួន 

៩៣១ ដុលាសហរដ្ឋអាេមរិកក្នុងមួយនាក់ េនៅក្នុង ឆំា២០១២ GDPរបស់្របេទសអាចេកើនេឡើងេលើស 

១.០០០ដុលាសហរដ្ឋអាេមរិកក្នុងមួយនាក់ ្រតឹមឆំា២០១៤។

អ្រ ភព្រកី្រក និងវិសមភព
្រពមជាមួយនឹងអ្រតាកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ រាជរដាភិបាលក៏សេ្រមចបានផងែដរនូវវឌ្ឍនភាព 

ក្នុងការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រកេនៅ្របេទសកម្ពុជាក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាកន្លងមកេនះ។ ែផ្អកេលើអ្រតា

ភាព្រកី្រកែដលបានកំណត់និយមន័យថ្មី និងស្រមួលេទៅតាមក្រមិតអតិផរណា14 ភាព្រកី្រក្រតូវបាន 

កាត់ បន្ថយជាងពាក់កណា្ខល ក្នុងរយៈេពល្រតឹមែត៤ឆំាប៉ុេណាះ េដាយបានធាក់ចុះពី ៤៧,៨% 

ក្នុងឆាំ ២០០៧ មក្រតឹមការបា៉ន់្របមាណចំនួន ១៨,៨% ក្នុងឆាំ២០១៣។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី មាន

្របជាពលរដ្ឋជាេ្រចើនែដលរស់េនៅែក្បរែខ្សបនាត់ៃនភាព្រកី្រក េហើយពួកេគ អាចធាក់េទៅក្នុងភាព្រកី្រក 

វិញយា៉ងងាយេនៅេពលមានវិបត្តិ។

១៤ ្រកសួងែផនករ ភព្រកី្រកេនកនុង្របេទសកមពុជ - អភិ្រកមថមី (ករកំណត់និយមន័យេឡងវញិេទេលែខ បនទ ត់ភព្រកី្រក) 
ែខេម  ឆន ំ២០១៣។ ែខ បនទ ត់ភព្រកី្រកថមី ្រតូវបនគណនែផ្អកេលកញច ប់េសប ង រេយងមួយ កនុងក្រមិត ២.២០០ 
គីឡូកល់ឡូរ ីែដលទទួលទនេ យ្រគួ រែដលសថិតេនក្រមិតទបជងេគចេន្ល ះពី ៥% េទ ៣០% បូករមួនឹងសមភ រៈមួយ
ចំនួនែដលមិនែមនជេសប ង ្រពមទំងករផ្តល់ទឹក ្អ តស្រមប់ទទួលទន។

 េដើម្បីេដាះ្រសាយេទៅនឹងផលប៉ះពាល់ៃនវិបត្តិេនះ ្រគួសារបានេឆ្លើយតប តាមរយៈការេធ្វើ 

ការងារថ្មី (ជាញឹកញាប់ ជាការងារបេណា្ខះអាសន្ន) ជាពិេសសេនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ 

េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី ពុំសូវមានឱកាសការងារដៃទេទៀត (េ្រកៅពីវិស័យកសិកម្ម) ែដលផ្តល់ 

្របាក់ចំណូល្រគប់្រគាន់ ក្នុងអំឡុងេពលៃនវិបត្តិេឡើយ។

 សមត្ថភាពក្នុងការសន្ំស្របាក់ និងផ្តល់កម្ចីរបស់្រគួសារជាេ្រចើន បានធាក់ចុះក្នុងអំឡុងេពល 

ៃនវិបត្តិទំាងពីរ និងបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ពួកេគ ក្នុងការេដាះ្រសាយ

េទៅនឹងវិបត្តិចម្បងៗ េនៅេពលអនាគត។

 ្របេទសកម្ពុជាអាច្រតូវេធ្វើការែកស្រមួលជាថ្មីម្តងេទៀត េទៅនឹងេសដ្ឋកិច្ចសកលេលាក ែដល 

កំពុងមានការរីកចេ្រមើនយឺតយា៉វ (បណា្ខលមកពីសានភាពវិបត្តិជំពាក់បំណុលបច្ចុប្បន្នេនៅ

អឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋ អាេមរិក) ដូេច្នះ រាជរដាភិបាល្រតូវបន្តេធ្វើពិពិធកម្មេសដ្ឋកិច្ច េលើកកម្ពស់ 

ផលិតភាពកសិកម្ម និងបេង្កើតឱកាសការងារេនៅតំបន់ជនបទ។

 ្របព័ន្ធសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមមួយ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព (ែដលអាចេឆ្លើយតបភាមៗ

េទៅនឹងវិបត្តិ) មានសារៈសំខាន់ខំាងណាស់ េដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ៃនវិបត្តិេនៅេពល

អនាគត និងេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្នងុការេឆ្លើយតបេទៅនឹងវិបត្ត ិ្រពមទំាងមូលធនសហគមន៍ 

របស់ជន្រកី្រក និងជនែដលមានប អសន្តិសុខេស្បៀង។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨20



រូបភាពទី៨ ៖  ការអភិវឌ្ឍន៍អ្រតាភាព្រកី្រកេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា ២០០៧-២០១១
  (េ្របើ្របាស់ ែខ្សបនាត់ភាព្រកី្រកថ្មី) 

ការប៉ាន់្របមាណស្រមាប់ឆំា២០១១ ែផ្អកេលើែខ្សបនាត់ភាព្រកី្រកថ្មី បងាញឱ្យេឃើញថា 

ភាព្រកី្រកសរុបមានចំនួន ២០,៥% និងភាព្រកី្រកែផ្នកេស្បៀងអាហារមានចំនួន្របមាណ ៣,៨% 

ស្រមាប់្របេទសកម្ពុជា (េធៀបេទៅនឹងឆំា ២០០៤ ែដលភាព្រកី្រកសរុបមានចំនួន ៦៣,២% និង ភាព 

្រកី្រកែផ្នកេស្បៀងអាហារមានចំនួន ១៩,៧%)15។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្ត ីភាព្រកី្រកទូេទៅ និងភាព្រកី្រកែផ្នក 

េស្បៀងអាហារមានក្រមិតខ្ពស់ជាងេនៅតំបន់ជនបទ ែដលជន្រកី្រកចំនួន្របមាណ ៩១% រស់េនៅទីេនាះ។ 

រូបភាពទី៩ ៖  ភាគរយៃន្របជាជនែដលរស់េនៅេ្រកាមែខ្សបនាត់ៃនភាព្រកី្រក និង 
ែខ្សបនាត់ៃនភាព្រកី្រក េស្បៀងអាហារ ឆាំ២០១១

តំបន់ អ្រតាភាព្រកី្រកេស្បៀងអាហារគិតជា% អ្រតាភាព្រកី្រកគិតជា%

ភ្នំេពញ16 0.00 1.53

តំបន់ទី្រកុងដៃទេទៀត 3.75 16.10

តំបន់ជនបទ 4.38 23.72

្របេទសកម្ពុជា (គិតជាមធ្យម)  3.80  20.50

្របភព៖ ការប៉ាន់្របមាណរបស់ធនាគារពិភពេលាក

អ្រតាភាព្រកី្រករវាងបណា្ខេខត្តេផ្សងៗគា និងេនៅក្នុងេខត្តេផ្សងៗគា េនៅែតបន្តមានភាពខុសគា

គួរឱ្យកត់សមា្គល់។ ការប៉ាន់្របមាណេនៅក្រមិតថាក់្រសុក (ទទួលបានពីការប៉ាន់្របមាណភាព្រកី្រក 

និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភពីតំបន់តូចៗ ែផ្អកេលើទិន្នន័យអេង្កតសង្គមេសដ្ឋកិច្ចេនៅកម្ពុជា (CSES) 

១៥ តួេលខស្រមប់ឆន ំ២០០៤ មនមូល ្ឋ នែផ្អកេលរបយករណ៍ពីធនគរពិភពេ ក េ យេ្រប្របស់វធីិ ្រស្តថមីៃនករគណន 
ែខ បនទ ត់ភព្រកី្រក។

១៦ េបេទះបីជភព្រកី្រកេនតំបន់ទី្រកុងមនក្រមិតទប េបេធៀបេទនឹងអ្រ កំេណ នេនតំបន់ទី្រកុង ែដល្រតូវបនកំណត់ថ 
បន្តមនមនករេកនេឡន (២,២១% ពីឆន ំ១៩៩៨ រហូតដល់ឆន ំ២០០៨) សមម្រតៃនជន្រកី្រកងយរងេ្រគះេនតំបន់ទី្រកុង 

ចេកនេឡង ជពិេសស េនតំបន់ ំងទីលំេនរបស់ជន្រកី្រកជំុវញិ ជធនីភនំេពញ។

21យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



២០០៩) 17  បងាញឱ្យេឃើញអំពីឧប្បទ្ទវេហតុៃនភាព្រកី្រកមួយែដលស្ថិតេនៅចេនាះពី ៦,៥% េទៅ 
៥០,៩% ជាមួយនឹងគំរូទូេទៅមួយែដលភាព្រកី្រកមានក្រមិតទាប គួរឱ្យកត់សមា្គល់េនៅក្នុងរាជធានី 
ភ្នំេពញ មានក្រមិតខ្ពស់បន្តិចេនៅតំបន់ទំនាប ្រជលងទេន្ល និងមាត់្រចាំងជុំវិញ បឹងទេន្លសាប ប៉ុែន្ត 
ភាព្រកី្រកមានក្រមិតខ្ពស់េនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគឦសាន។

ការវិភាគទិន្នន័យ CSES បងាញឱ្យេឃើញថា វិសមភាពៃន្របាក់ចំណូល េ្រកាយេពលមាន 
ការេកើនេឡើងជាបេណា្ខះអាសន្នក្នងុឆំា២០០៧ បានធាក់ចុះក្នងុ្របេទសកម្ពជុា េនៅតំបន់ទី្រកុង និងតំបន់ 
ជនបទ ែដលកតាេនះ បានរួមចំែណកគួរឱ្យកត់សមា្គល់ដល់ការកាត់បន្ថយអ្រតាភាព្រកី្រកយ៉ាងគំហុក។

រូបភាពទី១០ ៖ ភាគរយៃនការេ្របើ្របាស់េស្បៀងអាហារ និងតៃម្លផលេធៀបវិសមភាពេនៅកម្ពុជា
សូចនាករសមធម៌្របាក់ចំណូល ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

ការេ្របើ្របាស់េស្បៀងអាហាររបស់ជន្រកី្រក

បំផុត ចំនួន២០% (គិតជា%)
6.85 7.46 8.00 8.34 8.98

ក្រមិតវិសមភាព (GINI Coefficient) 0.411 0.381 0.343 0.341 0.313

្របភព៖ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្តីពីការអនុវត្ត ផយអជ បច្ចុប្បន្នកម្ម២០០៩-២០១៣ ្រកសួងែផនការ

្របសិនេបើនិនាការេនះេនៅែតបន្ត េគាលេដៅចំនួន២ស្រមាប់សូចនាករCMDGs(អ្រតាភាព្រកី្រក 
ចំនួន១៩% និងការេ្របើ្របាស់េស្បៀងអាហាររបស់្រកុម្របជាជនចំនួន២០% ែដល្រកី្រកបំផុតមានចំនួន 
មិនតិចជាង ១០% ៃនការេ្របើ្របាស់េស្បៀងអាហារសរុប) ទំនងនឹងសេ្រមចបានេនៅចុងឆំា២០១៥។

តៃម្លេសប ង ៖
េនៅេដើមឆំា២០០៨ េស្បៀងអាហារ ជាពិេសសគឺតៃម្លអង្ករ បានេកើនេឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គល់េនៅក្នងុ 

្របេទសកម្ពជុា ្រសបតាមនិនាការសកលេលាក។ លទ្ធភាពក្នងុការទិញេស្បៀងអាហាររបស់្រគួសារ្រកី្រក 
បានធាក់ចុះជាបេណា្ខះអាសន្ន ែដលនំាឱ្យប៉ះពាល់ដល់គំរូៃនការេ្របើ្របាស់េស្បៀងអាហារ និងអាចប៉ះពាល់ 
ដល់សានភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាព។ តៃម្លេស្បៀងអាហារ និងតៃម្លអង្ករបានធាក់ចុះក្នងុឆំា២០០៩ 
េហើយេ្រកាយមក មានការេកើនេឡើងរយៈេពលខ្លីក្នុងឆំា២០១១និងបច្ចុប្បន្ន កំពុងមានេស្ថរភាព។

រូបភាពទី១១៖ ការអភិវឌ្ឍន៍តៃម្លអង្ករចេនាះពីែខមករាឆំា២០០៧ និងែខេមសាឆំា២០១៣  

្របភព ៖ MAFF (តៃម្លលក់ដំុ) , WFP (តៃម្លលក់រាយ)

១៧ សូមេមល MoP/WFP ករប៉ន់្របមណភព្រកី្រកនិងកង្វះ របូតថមភេន មតំបន់តូចៗកនុង្របេទសកមពុជ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៣។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨22



េបើេទាះបីជាតៃម្លអង្ករបានធាក់ចុះយា៉ងគំហុក ចាប់តំាងពីពាក់កណា្ខលឆំា២០០៨ ក៏េដាយ 

ប៉ុែន្ត បានបងាញឱ្យេឃើញនូវនិនាការេកើនេឡើងរហូតដល់ឆំា២០១៣ េហើយកំពុងស្ថិតេនៅក្រមិតមួយ

ែដលខ្ពស់ជាងតៃម្លមុនេពលមានវិបត្តិេនៅេដើមឆំា២០០៧។ ផលេធៀបៃនតៃម្លេស្បៀងអាហារ េធៀបេទៅ

នឹងតៃម្លសមារៈែដលមិនែមនេស្បៀងអាហារ ែដលជាសូចនាករមួយស្រមាប់វាស់ស្ទង់េទៅេលើលទ្ធភាព

ទិញេស្បៀងអាហាររបស់្រគួសារ េនៅចុងឆំា២០១១ េនៅែតមានក្រមិតខ្ពស់ជាងចំនួន២២% េបើេធៀប

េទៅនឹងេពលែដលវិបត្តិតៃម្លេស្បៀងអាហារ បានចាប់េផ្តើមេកើតមានេឡើងេនៅេដើមឆំា២០០៨18។

រូបភាពទី១២ ៖ ការផាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សមា្គល់ចំេពាះតៃម្លស្រមាប់អ្នកេ្របើ្របាស់ តៃម្លេស្បៀង 
អាហារ និងតៃម្លសមារៈែដលមិនែមនជាេស្បៀងអាហារ ចាប់ពីែខមករា 
ឆាំ២០០៧ ដល់ ែខេមសាឆំា២០១៣ 

្របភព ៖ វិទ្យសានជាតិស្ថិតិ (NIS)

អ្រតាអតិផរណា ឆំា២០១៣ េធៀបនឹងឆំាមុន សន្ទស្សន៍តៃម្លអ្នកេ្របើ្របាស់ (CPI) ក៏ដូចជា  

សន្ទស្សន៍តៃម្លេស្បៀងអាហារ(FPI) ែដលវាស់ពីៃថ្លម្ហូបអាហារេ្រចើនមុខេលើៃថ្លទំនិញេ្របើ្របាស់មួយ 

កញ្ចប់ គឺ៤,៧% និង៦,២% ែដលចំនួនេនះមានក្រមិតតិចតួចេនៅេឡើយ។

ការបាត់បង់លទ្ធភាពទិញេស្បៀងអាហារ លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានេស្បៀងអាហារមានក្រមិត 

េកើតេឡើងែតេនៅេពលែដលពំុមានការផ្តល់សំណងតាមរយៈការបេង្កើនេបៀវត្សរ៍ជាក់ែស្តង ស្រមាប់ 

ទប់ទល់េទៅនឹងតៃម្លេស្បៀងអាហារ ែដលេកើនេឡើងខ្ពស់ជាងមុន។ ្រកាហ្វិកខាងេ្រកាមបងាញថា 

ល័ក្ខខ័ណៃន្របាក់កៃ្រមការងារ (ToT) ស្រមាប់អ្រតា្របាក់ឈ្នួលពលកម្ម្របចាំៃថ្ងស្រមាប់ពលករគាន

ជំនាញ និងតៃម្លជាមធ្យមស្រមាប់អង្ករេនៅជនបទ គុណភាពទាបបំផុត ចាប់ពីែខមករា ឆំា២០០៩ 

រហូតដល់ែខមីនា ឆំា២០១៣។ ថ្មីៗេនះ ល័ក្ខខ័ណៃន្របាក់កៃ្រមការងារកំពុងមានភាព្របេសើរេឡើង 

អា្រស័យេដាយអតិផរណាេស្បៀងអាហារមានក្រមិតទាប េហើយៃថ្លឈ្នួលពលកម្មបានេកើនេឡើងគួរឱ្យ

កត់សមា្គល់ េធៀបេទៅនឹងេសចក្តី្រតូវការកមំាងពលកម្មដ៏ខំាងកាេនៅក្នុងវិស័យកាត់េដរ សំណង់ និង 

កសិកម្ម។

១៨ វទិយ ថ នជតិសថិតិ ៖ សនទស ន៍តៃម្លអនកេ្រប្របស់ទូេទ (CPI) ែដល្របមូលេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ ស់សទង់េទេលតៃម្ល 
កញច ប់េសប ង រស្រមប់ទទួលទន ចំនួន ២៥៩្របេភទ។

23យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



រូបភាពទី១៣ ៖ល័ក្ខខ័ណៃន្របាក់កៃ្រមការងារេនៅទីជនបទស្រមាប់ពលករគានជំនាញ 
និងតៃម្លអង្ករលក់រាយ េនៅទីជនបទ

្របភព ៖ មូលដានទិន្នន័យតៃម្លរបស់WFP

េបើេទាះបី ជាមានការអភិវឌ្ឍន៍ជាវិជ្ជមាន ទាក់ទងេទៅនឹងលទ្ធភាពទិញេស្បៀងអាហាររបស់ 

្រគួសាររយៈេពល២ឆំាចុងេ្រកាយ ជន្រកី្រកេនៅែតបន្តមានភាពងាយរងេ្រគាះខ្ពស់េទៅនឹងតៃម្លទំនិញ

ែដលគានេស្ថរភាពេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា ែដលចំណូលមួយភាគធំរបស់្រគួសារ ្រតូវបានចំណាយេទៅ 

េលើេស្បៀងអាហារ។ ភាគរយជាមធ្យមៃនេស្បៀងអាហារេនៅក្នុងចំណាយសរុបរបស់្រគួសារ បានធាក់ 

ចុះ េដាយសារែត្របាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងមុន និងល័ក្ខខ័ណសង្គម េសដ្ឋកិច្ច្របេសើរជាងមុន អា្រស័យ

េដាយមធ្យមភាគចំណាយមានចំនួន៦៨% ក្នុងឆំា១៩៩៣ មក្រតឹម៥៥% ក្នុងឆំា២០០៤ និង៥១% 

ក្នុង ឆំា២០១១ 19 ។ ប៉ុែន្ត ្រគួសារែដលស្ថិតេនៅក្នុង្រកុម្រកី្រកជាងេគបំផុត េនៅែតចំណាយថវិកា្រគួសារ 

របស់ពួកេគជាងពីរភាគបីេទៅេលើេស្បៀងអាហារ។ សូម្បីែតេនៅតំបន់ជនបទ ្រគួសារជាេ្រចើន គឺជាអ្នក 

ទិញេស្បៀងអាហារទំាង្រសុង 20  េហើយពួកេគពុំទទួលបាន្របេយាជន៍ពីការេកើនេឡើងនូវតៃម្ល្រសូវ 

អង្ករ និង្របេភទអាហារចម្បងៗដៃទេទៀត ែដលលក់េនៅឯែ្រសចមា្ករេឡើយ។

ករបឺត្រសូបេសប ង ៖
េយាងតាមការវិភាគនិនាការសន្តិសុខេស្បៀង 21  េដាយែផ្អកេលើទិន្នន័យចំណាយេលើេស្បៀង 

អាហារ ែដលទទួលបានពីការអេង្កត CSES ឆំា២០០៤ និង២០០៩ ការបឺត្រសូបេស្បៀងអាហារជាទូេទៅ 

បានមានភាព្របេសើរេឡើងេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជាក្នុងរយៈេពលេនះ៖  ្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន ៣៣% 

១៩ សូមេមលឯក រធនគរពិភពេ ក្របចំ្របេទសកមពុជែខធនូឆន ំ២០០៩៖ លទ្ឋផលៃនភពករ្ីរកេ យេ្របវធីិ ្រស្តថមីឆន ំ២០១១
២០ សូមេមល ៖ ករប៉ន់្របមណឆប់រហ័សៃនផលប៉ះពល់របស់កំេណ នតៃម្លេសប ង រេទេលជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ និង ករ

េឆ្លយតបេគលនេយបយេនកនុង្របេទសកមពុជ CDRIែខមិថុន ឆន ំ២០១២។ េនកនុងបរបិទេនះ េគ្រតូវពិចរ ថ ្របមណ២៥% 
ៃន្រគួ រជនបទ ពំុមនដីធ្លី េហយ្របមណ ២០-២៥% េទៀត មនដីកសិកមមតិចជង ០,៥ ហិក ។

២១ សូមេមលរបយករណ៍វភិគនិនន ករសន្តិសុខេសប ងCSES 2004 និង2009, NIS/FAO ែខេម  ឆន ំ២០០១។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨24



ក្នុងឆំា២០០៩ ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ (ខ្វះេស្បៀង) ទទួលទានតិចជាងត្រមូវការថាមពល្របចំាៃថ្ងអប្បបរមា 

េបើេ្របៀបេធៀបេទៅនឹងឆំា២០០៤ ែដលមានចំនួន៣៧% 22។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី កង្វះអាហារូបត្ថម្ភមាន 

ក្រមិតខ្ពស់ជាងគួរឱ្យកត់សមា្គល់ ក្នុងឆំា២០០៩ (៥៩%) េនៅក្នុងចំេណាម្រកុម្របជាពលរដ្ឋែដលមិន

សូវមាន្រទព្យសម្បត្តិ។

ៃថ្លចំណាយស្រមាប់ទិញ ១.០០០ kcal គិតជាេរៀល (តៃម្លឯកតាថាមពលអាហារ) បានេកើន 

េឡើងេទ្វដងពីតៃម្ល ៧០០ េរៀល ក្នុងឆំា២០០៤ រហូតដល់ ១.៤០០ េរៀល ក្នុងឆំា២០០៩ ែដលបណា្ខល 

មកពីតៃម្លេស្បៀងអាហារេកើនេឡើងខ្ពស់ក្នងុឆំា២០០៨។ ក្នងុឆំា២០០៩ ្រគួសារេនៅក្នងុ្របេទសកម្ពជុា

បានទិញេស្បៀងអាហាររបស់ពួកេគជាមធ្យម ចំនួន៤៩% ពីទីផ រ េហើយសូម្បីែតេនៅតំបន់ជនបទ 

ក៏េដាយ េស្បៀងអាហារែដលេគេ្របើ្របាស់ចំនួន ៤៣% ្រតូវបានទិញពីទីផ រ (េបើេធៀបេទៅនឹងតៃម្ល

េស្បៀងអាហារែដលមានក្រមិតខ្ពស់ ្របជាជនែដលរស់េនៅតំបន់ជនបទ បានកាត់បន្ថយការទិញេស្បៀង 

អាហារបន្តិចបន្តួច និងបានបេង្កើនការេ្របើ្របាស់េស្បៀងអាហារែដលពួកេគផលិតខ្លួនឯង)។

្រសបគាេទៅនឹងនិនាការសកលេលាក ការេ្របើ្របាស់កាបូអុី្រដាត បានធាក់ចុះេនៅក្នុង្របេទស 

កម្ពុជា េដាយែឡក ការេ្របើ្របាស់ខាញ់ និង្របូេតអុីន បានេកើនេឡើងេនៅចេនាះឆំា២០០៤ និង ២០០៩ 

ែដលបងាញឱ្យេឃើញអំពីការទទួលទានអាហារែដលមានតុល្យភាពម៉ា្រកូជីវជាតិ្របេសើរជាងមុន។ 

ស្រមាប់ម៉ា្រកូជីវជាតិទំាង៣ ការទទួលទានជាមធ្យមរបស់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឆំា២០០៩ ស្ថិតេនៅ 

ក្នុងចេនាះអប្បបរមា/អតិបរមា ែដលអង្គការសុខភាពពិភពេលាកបានផ្តល់អនុសាសន៍។ បែន្ថមពីេនះ 

េទៀត ពិពិធភាពអាហារបានផាស់ប្តូរេនៅក្នុងចំេណាម ្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា េដាយពួកេគទទួលទាន្រតី 

សាច់ សុ៊ត និង សែណ្ណកេ្រចើនជាងមុន ប៉ុែន្ត ពួកេគកាត់បន្ថយការទទួលទានបាយ និងបែន្ល ក្នុង 

ឆំា២០០៩ េបើេធៀបេទៅនឹងរយៈេពលកាលពី៥ឆំាមុន23។ ជារួម គំេហើញែដលទទួលបានពីការវិភាគ 

បានបងាញឱ្យដឹងថា ការទទួលទានអាហារស្រមាប់្របជាពលរដ្ឋទំាងអស់បានេកើនេឡើង និងមាន 

តុល្យភាព និងពិពិធភាព្របេសើរជាងមុន ក្នុងឆំា២០០៩ េបើេធៀបេទៅនឹងឆំា២០០៤ េបើេទាះបីជាមាន 

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានៃនវិបត្តិតៃម្លេស្បៀងអាហារក៏េដាយ24។ េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ ក៏ការេធ្វើ

ឱ្យ្របេសើរទូេទៅទាក់ទងេទៅនឹងការទទួលទានម្ហូបអាហារស្រមាប់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាេ្រចើនក្នុងរបប 

អាហារ្របចាំៃថ្ង េនៅែតមិនបានផ្តល់មី្រកូសារជាតិ្រគប់្រគាន់។

២២ សូមេមលរបយករណ៍វភិគនិនន ករសន្តិសុខេសប ង ។ MDERគឺជមធយមភគៃនត្រមូវករថមពលអបបបរម េ យ 
ពិចរ  េទេលរចនសមព័នធេភទ និង យុរបស់្រកុម្របជជនមួយ។ ស្រមប់ឆន ំ២០០៩ េគបនេធ្វករប៉ន់្របមណថ 
MDERមនចំនួន ១៧៦២kcal/កនុង១នក់/កនុង១ៃថង កនុង្របេទសកមពុជ។ េគលគំនិតៃនកង្វះ របូតថមភមនភពខុសគន ពី 
ភព្រកី្រកែផនកេសប ង រ េហយតួេលខស្រមប់សូចនករទំងពីរេនះ មិន ចយកមកេធ្វករេ្រប បេធៀបគន បនេឡយ។

២៣ ស្រមប់្រគប់ទិននន័យទំងអស់ សូមេមលរបយករណ៍វភិគទិននន័យសន្តិសុខេសប ង របស់ NIS/FAOឆន ំ២០១១។
២៤ េបេទះជដូេចនះក្តី ពំុមនភស្តុ ងបញជ ក់ថជន្រកី្រកបនេធ្វឱយករទទួលទនមី្រកូជីវជតិរបស់ពួកេគមនភព្របេសរេឡង

េឡយ។ ្រស័យេ យករអេងកត CSES្រតូវបនអនុវត្តេពញមួយឆន ំកនុងឆន ំ២០០៩ ផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តិេសដ្ឋកិចច ្របែហលជ 
មិន្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងេពញេលញេនកនុងទិននន័យេនះេឡយ។

25យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



រូបភាពទី១៤ ៖ ភាគរយៃនការទទួលទានថាមពលចំណីអាហារពីមា៉្រកូជីវជាតិ េដាយេយាងេទៅ
តាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពេលាក

្របភព ៖ NIS, របាយការណ៍វិភាគនិនាការសន្តិសុខេស្បៀង

ភាព្របេសើរេឡើងៃនការទទួលទានអាហារេនៅក្នុង្រគួសារ ពុំមានន័យថាមានភាព្របេសើរេឡើង 

ចំេពាះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារេឡើយ។ របបអាហារច្រមះុ និងគុណភាពអាហារ ការែបងែចកអាហារេនៅ 

ក្នុង្រគួសារ និងការ្រប្រពឹត្តែដលទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងសមត្ថភាពរបស់អ្នកែថទំាកុមារ 

និងលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានេសវាសុខភាព អនាម័យ និងទឹកសាត សុទ្ធសឹងែតជាកតាែដលបង្កការ

ប៉ះពាល់េទៅេលើសានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ។ ការេកើនេឡើងនូវតៃម្លេស្បៀងអាហារ និងវិបត្តិ 

េសដ្ឋកិច្ចសកលេលាក ក្នុងឆំា២០០៨/២០០៩ ហាក់បីដូចជាបានបង្កផលប៉ះពាល់េទៅេលើនិនាការរយៈ 

េពលែវងក្នុងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលទ្ធផលសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភជារួម (អាហារូបត្ថម្ភ 

កុមារ) ្រពមជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក។ ខណៈេពលែដលបរិមាណតំរូវការេ្របើ្របាស់អាហារ 

របស់្រគួសារនីមួយៗ បានមានភាព្របេសើរេឡើង មូលេហតុភាគេ្រចើនទំនងេដាយសារការេ្របើ្របាស់ 

និង ការបឺត្រសូបអាហារមានការេកើនេឡើងែដរ។
្រសូប

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨26



រូបភាពទី១៥ ៖ និនាការៃនសូចនាករភាព្រកី្រក និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ (២០០០-២០១១)

្របភព៖ CDHS 2000, 2005, 2010, CSES 2004, 2009/របាយការណ៍ៃនការវិភាគនិនាការសន្តិសុខេស្បៀង   
របស់វិទ សានជាតិស្ថិតិ (NIS)

២.៣. ករ យតៃម្ល របូតថមភកមុរ និងម
រូបតថមភកុមរ ៖
សានភាពអាហារូបត្ថម្ភកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា គឺជាសូចនាករលទ្ធផលសរុបស្រមាប់សានភាព

អសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ ថាក់តំបន់ ឬ ថាក់មូលដាន 25។

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុងចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា ្រតូវបានវាស់ស្ទង់តាមរយៈសូចនាករ

ចំនួន៣ ៖

(១). អ្រតាៃនភាពេ្រកះ្រកិន (កម្ពស់ទាបេធៀបនឹងអាយុ) ចង្អុលបងាញអំពីសមាមា្រតៃនកុមារែដល

្របឈមេទៅនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរំុាៃរ៉ឬរយៈេពលែវង

(២). អ្រតាកុមារមិន្រគប់ទម្ងន់ (ទម្ងន់ទាបេធៀបនឹងអាយុ) ចង្អុលបងាញ អំពីសមាមា្រតៃនកុមារ 

ែដល្របឈមេទៅនឹងការ្រចបាច់បញ្ចូលៃនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរំុាៃរ៉និង្រសួច្រសាវ

២៥ ្រស័យេ យកុមរកង្វះ របូតថមភមនករ្របឈមខពស់េទនឹងករឆ្លងេ គ ជំងឺ និងករ ្ល ប់ ៥៤% ៃន្រគប់ករណីទំងអស់ 
ៃនមរណភពកុមរ យុេ្រកម៥ឆន ំកនុង្របេទសកមពុជ មនទំនក់ទំនងេទនឹងកង្វះ របូតថមភ។ កង្វះ របូតថមភ ក៏ 
មនផល ប៉ះពល់អវជិជមនេទេលកររកីចេ្រមន និងករអភិវឌ ន៍ែផនក ងកយ និងខួរកបលរបស់កុមរផងែដរ ែដលនំឱយ
មនផលប៉ះពល់បន្តេទៀតេទេលសក្ត នុពលរបស់ពួកេគ។

27យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



(៣). អ្រតាៃនភាពស្គមសា្គំង (ទម្ងន់ទាបេធៀបនឹងកម្ពស់) ចង្អុលបងាញអំពីសមាមា្រតៃនកុមារ ែដ

លមានប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្រសួច្រសាវ។ ការអេង្កត្របជាសា្រស្ត និងសុខភាពេនៅកម្ពជុា 

(CDHS) ចំនួន៣ ឆំា២០០០, ២០០៥, ២០១០ និងការអេង្កតមនុស្សសា្រស្តេនៅកម្ពុជាចំនួន១ 

(ឆំា២០០៨) ផ្តល់នូវនិនាការអំពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងចំេណាមកុមារ (អាយុេ្រកាម៥ឆំា) 

ចេនាះពីឆំា២០០០ េទៅ ឆំា២០១០ (សូមេមើលរូបភាពទី១៦)។

ការវិភាគនិនាការមួយ េទៅេលើកតាមនុស្សសា្រស្តរបស់កុមារ បានបងាញឱ្យដឹងថាមាន 

វឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមា្គល់ ចំេពាះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា េនៅចេនាះឆំា 

២០០០ និង២០០៥ ប៉ុែន្ត ចាប់តំាងពីេពលេនាះមក ក៏ែលងមានការរីកចេ្រមើន។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរំុាៃរ៉

េនៅក្នុងចំេណាមកុមារ (េ្រកះ្រកិន) ែដលពំុមានការេឆ្លើយតបចំេពាះការផាស់ប្តូររយៈេពលខ្លី បានធាក់ 

ចុះេនៅចេនាះឆំា២០០៥ និង២០០៨ (ឆំាែដលមានវិបត្តិតៃម្លេស្បៀងអាហារ) ពី៤៣,២٪ មក្រតឹម 

៣៩,៥% និងមានសភាពេថរហូតដល់ឆំា២០១០ (៣៩,៩%)។ វឌ្ឍនភាព ចំេពាះភាពមិន្រគប់ទម្ងន់

េនៅក្នុងចំេណាមកុមារក៏មានភាពេថរផងែដរ ក្នុងអំឡុងឆំា២០០៥ និងឆំា២០១០ (២៨,២% និង 

២៨,៣%)។ ស្រមាប់  កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្រសួច្រសាវ(ស្គមសា្គំង) និនាការបានមានភាពប្រ ស 

្រតឡប់េទៅវិញ េហើយេ្របវ៉ាឡង់របស់វាបានេកើនេឡើងេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជាពី ៨,៤% (២០០៥) េទៅ 

៨,៩% (២០០៨) រហូតដល់១០,៩% (២០១០) េហើយបច្ចុប្បន្នេនះ មានការបា៉ន់្របមាណថាមាន 

ករណីកុមារស្គមសា្គំងធ្ងន់ធ្ងរចំនួន ៦៦.០០០ េទៅ ៨៣.០០០នាក់ េនៅក្នុង្របេទសជាេរៀងរាល់ឆំា។

រូបភាពទី១៦៖ និនាការៃនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម ៥ឆាំ 
ចាប់ពីឆាំ២០០០-២០១០

្របភព៖ CDHS 2000, 2005, 2010, ការអេង្កតមនុស្សសា្រស្តេនៅកម្ពុជា ២០០៨

 គមាតរវាងតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទី្រកុង កំពុងែតធំេឡើងជាលំដាប់។ ក្នុងឆំា២០១០ កុមារ 

ចំនួន ៤២,២% ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភរំុាៃរ៉(េ្រកះ្រកិន) និង ៣០% មិន្រគប់ទម្ងន់េនៅតំបន់ជនបទ 

េបើេធៀបេទៅនឹងតំបន់ទី្រកុង ែដលអ្រតាកុមារេ្រកះ្រកិនមានចំនួន ២៧,៥% និងមិន្រគប់ 

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨28



ទម្ងន់ចំនួន ១៨,៤% 26។ េបើេទាះបីជាវិសាលភាពៃនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារមានអ្រតា 

ខ្ពស់េនៅតាមតំបន់ជនបទ ក៏ប អសន្ដិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅតាមទី្រកុងេនៅែត 

មានក្នុង្របេទសកម្ពុជា ជាពិេសសេនៅតំបន់្រកី្រក និងតំបន់ជុំវិញរាជធានីភ្នំេពញ 27។

 ចរិកលក្ខណៈមួយដ៏សំខាន់ៃនេ្របវា៉ឡង់របស់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ េនៅ្របេទសកម្ពុជា គឺ្រតង់ 

ថាវាមានភាព ខុសែប្លកគាយ៉ាងសេម្បើម េដាយេយាងេទៅតាមតំបន់ភូមិសា្រស្តនិង្រកុម 
សង្គម។ ចំណុចេនះ គូសប ក់អំពីេសចក្តី្រតូវការដ៏សំខាន់ក្នុងការកំណត់អត្តស ្ញណ 

និងកំណត់ េគាលេដៅ្រគួសារែដលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀងេទៅ 

តាមតំបន់ និង្រកុមសង្គម េដើម្បី  ផ្តល់អន្តរាគមន៍ែដលមាន្របសិទ្ធភាពបំផុត។ ភាពខុសគាពីេខត្ត 

មួយេទៅេខត្តមួយេទៀត ចំេពាះកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរំុាៃរ៉(េ្រកះ្រកិន) និង កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ្រសួច 

្រសាវ (ស្គមសា្គំង) មានបងាញេនៅក្នុងែផនទីចំនួន២ េនៅក្នុងរូបភាពទី១៧។ េនៅក្នុងេខត្តចំនួន 

១៥ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរំុាៃរ៉ក្នុងចំេណាមកុមារកំពុងស្ថិតេនៅក្រមិតមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។

២៦ កនុងឆន ំ២០០៥ ទំងតំបន់ទី្រកុង និងតំបន់ជនបទ មនអ្រ កុមរមិន្រគប់ទមងន់ចំនួន ២៨%។ កនុងឆន ំ២០១០ អ្រ េនះមនភព 
ខុសគន ជង១០% ្រស័យេ យក្រមិតៃនភពមិន្រគប់ទមងន់េនតំបន់ទី្រកុង មនចំនួន ១៨,៤% និងេនតំបន់ជនបទមនចំនួន 
២៨,៣%។

២៧  វបិត្តិតៃម្លេសប ង រ និងករេធ្វអេងកតមនុស ្រស្តកនុងឆន ំ២០០៨កន្លងមកបង្ហ ញពីអ្រ កង្វះ របូតថមភ (សគម គ ំង) 
្រសួច្រ វក្រមិតខពស់គួរឱយ្រពួយបរមភកនុងតំបន់្រកី្រកមួយចំនួនៃន ជធនីភនំេពញ(១៦%) និងករសទង់មតិមូល ្ឋ ននេពលថមីៗ 
េនះបនបង្ហ ញពីអ្រ កង្វះ របូតថមភ ុ ៃំរក៉្រមិតខពស់កនុងខណ្ឌ ចំនួន២ៃន ជធនីភនំេពញ (FAO,ករ យតៃម្លជីវភពរស់េន 
និងសន្តិសុខេសប ងេនតំបន់ទី្រកុង, ែខមិថុន ឆន ំ២០១២)។

29យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



រូបភាពទី១៧ ៖ ែផនទីអំពីអ្រតាេ្របវ៉ាឡង់តំបន់ចំេពាះប េ្រកះ្រកិន និងស្គមសា្គំង 
ក្នុងចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា (CDHS២០១០) 28

២៨ ឧទហរណ៍ អ្រ េ្រកះ្រកិនេនក្រមិតថន ក់ជតិ កនុងចំេ មកុមរ យុេ្រកម៥ឆន ំ កនុងឆន ំ២០១០ មនចំនួន ៣៩,៩% 
ទូទំង្របេទស េ យែឡក មនក្រមិត្រតឹម ២៥,១% កនុង ជធនីភនំេពញ ២៦,៥% កនុងេខត្តបត់ដំបង/ៃប៉លិន (េខត្តែដល 
មនក្រមិតទបជងេគបំផុត) បុ៉ែន្តកនុងេខត្តេសៀម ប មនក្រមិតរហូតដល់ ៥០,៣% មណ្ឌ លគិរ/ីរតនៈគិរ ី៥៤,៩% និង 
្រពះវ ិ រ/សទឹងែ្រតង ចំនួន ៥៦,៤%។ បែនថមពីេនះេទៀត មនភពខុសគន យ៉ងទូលំទូ យ ចំេពះអ្រ េ្រកះ្រកិនេនក្រមិត
ថន ក់ឃំុ (ចប់ពី ១៨% េទ ៦២%) និងអ្រ  មិន្រគប់ទមងន់ (ចប់ពី ១០% េទ ៥០%)។ សូមេមលករប៉ន់្របមណភព្រកី្រក 
និងកង្វះ របូតថមភ េន មតំបន់តូចៗកនុង្របេទសកមពុជ របស់ MoP/WFPឆន ំ២០១៣។

្របភព ៖ ែផនទីទាំងពីរទទួលបានពីWFP

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨30



ការវិភាគមួយែដលលម្អិតជាងេនះ េទៅេលើទិន្នន័យទទួលបានពីការអេង្កត CDHS ឆំា២០១០ 29

 បងាញឱ្យដឹងថា ៖

 កូនរបស់មាយែដលគានការអប់រំ មានអ្រតាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់ជាងកូនរបស់មាយែដល 

មានការអប់រំ។ ចំណុចេនះបងាញអំពីសារៈសំខាន់ៃនការអប់រំ្រស្តី េដើម្បីឱ្យពួកេគមាន 

ការអនុវត្តន៍អាហារូបត្ថម្ភ និងការែថទំា កូនឱ្យបានសម្រសប 30។

 កុមារទំនងនឹងមិន្រគប់ទម្ងន់ ឬ មានភាពេ្រកះ្រកិន ្របសិនេបើ្រគួសាររបស់ពួកេគអនុវត្ត 

ការបេនាបង់ពាសវាលពាសកាល។ ចំណុចេនះ គូសប ក់អំពីសារៈសំខាន់ៃនការអនុវត្ត 
អនាម័យល្អ េដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភកុមារ។

 កុមារែដលបានទទួលការបំេបៅេដាះមាយមិនសូវមានភាពេ្រកះ្រកិន ឬ មិន្រគប់ទម្ងន់េឡើយ 

េបើេធៀបេទៅនឹងកុមារ ែដលមិនបានទទួលការបំេបៅេដាះមាយ។

 ភាពេ្រកះ្រកិននិងមិន្រគប់ទម្ងន់មានទំនាក់ទំនងគាយ៉ាងជិតស្និទ្ធេទៅនឹងសានភាព្រកី្រក 
របស់្រគួសារ 31។ េនៅក្នុងចំេណាម្រកុមែដលមានភាព្រកី្រកជាងេគ ក្នុងឆាំ២០១០ មានកុមារ

េ្រកះ្រកិនេ្រចើនជាង្រកុមែដលមាន្រទព្យធនខ្ពស់ជាងេគរហូតដល់ពីរដង (៥១,១% េធៀបេទៅនឹង 

២៣,១%) េដាយែឡក កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្រសួច្រសាវ (ែដលឆ្លុះប ំងអំពីសានភាពសុខភាព 

របស់កុមារ) ហាក់បីដូចជាពំុមានទំនាក់ទំនងេទៅនឹងសានភាព្រកី្រកេឡើយ។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី 

ភាព្រកី្រកពុំែមនជាមូលេហតុែតម៉ ងែដលបណា្ខលឱ្យកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភេឡើយ អា្រស័យ

េដាយសូម្បីែតេនៅក្នុងចំេណាម្រកុមែដលមាន្រទព្យធនខ្ពស់ ក៏មានកុមារមាក់ក្នុងចំេណាម 

៥នាក់ មិន្រគប់ទម្ងន់ផងែដរ។

២៩ ែផ្អកេលករវភិគទំនក់ទំនងែដលអេថរសំខន់ៗមួយចំនួន្រតូវបនបញចូល (អនុវត្តេ យអងគករយូនីេសហ្វ និងធនគរពិភពេ ក 
កនុងឆន ំ២០១៣)។

៣០ េបេទះជដូេចនះក្តី ពំុមនទំនក់ទំនង ច់ខតេឡយ។ ម្ត យែដលគម នករអប់រក៏ំ ចមនកូនែដលទទួលបន របូតថមភ
ល្អ្របេសរផងែដរ។ សូមេមល N. Ikeda, Y. Irieb & K. Shibuya. ក ្ត កំណត់ៃនករកត់បនថយភព្រកិនរបស់កុមរេនកនុង 
្របេទសកមពុជ: ករវភិគទិននន័យែដលបនពីករ ស់សទង់ ្របជ ្រស្ដនិងសុខភពចំនួនបី។

៣១ ចំណុចេនះ មិន្រតឹមែតមនទំនក់ទំនងេទនឹងលទធភពមនក្រមិតរបស់្រគួ រ្រកី្រកកនុងករទិញេសប ង រ ែដលនំឱយ 
កូន របស់ពួកេគទទួលទនចំណី រតិចជងមុន (ឬ គុណភពទបជងមុន) បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តសមតថភពែថទំរបស់ម្ត យ 
្រកី្រក (ជទូេទ) ក៏ធ្ល ក់ចុះផងែដរ (ករអប់រទំប មិនសូវមនេពលេវ ) ែដលក ្ត ទំងេនះ ងំពួកេគកនុងករផ្តល់ រ 
ដល់កូនឱយបនសម្រសប។ េ្រប ៉ឡង់ៃនកង្វះ របូតថមភ និងមី្រកូ រជតិេនកនុងចំេ មម្ត យ្រកី្រក ្រពមទំងលទធភព
មនក្រមិតរបស់្រគួ រ្រកី្រកកនុងករទទួលបនទឹក ្អ ត និងអនម័យ គឺជក ្ត ដៃទេទៀត ែដលពនយល់អំពីទំនក់ទំនងរ ង

ថ នភព្រកី្រក និងកង្វះ របូតថមភកុមរ។

31យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



រូបភាពទី១៨ ៖ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំេណាមកុមារែបងែចកេទៅតាម្រទព្យសម្បត្តិ 
ការបេនាបង់ពាសវាលពាសកាល ការអប់រំរបស់មាយ និងការបំេបៅេដាះមាយ

្របភព ៖CDHS 2010 (ការវិភាគរបស់ធនាគារពិភពេលាក)

ការផ្តល់អាហារបែន្ថមមិន្រគប់្រគាន់េ្រកាយេពលែដលកុមារអាយុបាន៦ែខ រួមចំែណកគួរឱ្យ 

កត់សមា្គល់ចំេពាះអ្រតាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារែដលបន្តមានក្រមតិខ្ពស់។ កំេនើនយាង៉ខ្ពស់ៃនការធាក់ 

ចុះកំេណើនៃនប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ចាប់េផ្តើមតាមរយៈការែណនំាការផ្តល់អាហារបំេពញបែន្ថម 

េនះ។ ក្នុងឆំា២០១០ មានកុមារ ២៤% ប៉ុេណាះ ែដលមានល័ក្ខខ័ណ្រសបេទៅតាមបទដានអប្បបរមា 

ទាក់ទងេទៅនឹងការអនុវត្តទំាង៣ ៃនេគាលនេយាបាយចិញ្ចឹមទារក និងកុមារតូច (IYCF)32។ ដូេច្នះ 

ការផ្តល់អាហារបែន្ថម្រពមទាំងឥរិយាបថ និងការទទួលបានអាហារែដលមានបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ គឺ

ជាប មួយសំខាន់បំផុតក្នុងចំេណាមប ដៃទេទៀតទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភកុមារក្នុង្របេទស

កម្ពុជា។

េបើេទាះបីជាពំុមានភាពរីកចេ្រមើន ទាក់ទងេទៅនឹងការកាត់បន្ថយជាទូេទៅ ចំេពាះប កង្វះ 

អាហារូបត្ថម្ភកុមារ េនៅចេនាះឆំា២០០៥ និងឆំា២០១០ ក៏េដាយ លទ្ធផលអាហារូបត្ថម្ភដៃទេទៀត និង 

សូចនាករអំពីការ្រប្រពឹត្ត និងេសវាអាហារូបត្ថម្ភសំខាន់ៗ បានមានភាព្របេសើរេឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គល់ 

ក្នុងរយៈេពល៥ឆំាចុងេ្រកាយ។

៣២ ៨៣% បនទទួលទឹកេ ះម្ត យ ឬ ផលិតផលទឹកេ ះដៃទេទៀត , ៧០% បនទទួល រ កនុងក្រមិតចំនួនដងអបបបរម 
បុ៉ែន្ត មនែត ៣៧% បុ៉េ ្ណ ះ បនទទួល រពីចំនួនអបបបរមៃន្រកុម រែដលេគបនផ្តល់អនុ សន៍ (CDHS 
2010)។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨32



រូបភាពទី១៩ ៖ សូចនាករែដលទាក់ទងេទៅនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា 
ឆាំ២០០០, ២០០៥, ២០១០ (គិតជាភាគរយ)

សូចនាករ
CDHS 

2000

CDHS 

2005

CDHS 

2010

េគាលេដៅCMDG 

2015  (%)

កុមារអាយុ ៦-៥៩ែខ មានភាពេស្លកសាំងកុមារអាយុ ៦-៥៩ែខ មានភាពេស្លកសាំង 63 62 55
4242

(េគាលេដៅNNS)(េគាលេដៅNNS)

កុមារអាយុ ពី១-៥ឆំា កុមារអាយុ ពី១-៥ឆំា 

ែដលបានទទួល្រគាប់ថំា វីតាមីន Aែដលបានទទួល្រគាប់ថំា វីតាមីន A
28,5 34,5 70,9 90

ការបំេបៅកូនេដាយទឹកេដាះមាយែតមួយមុខការបំេបៅកូនេដាយទឹកេដាះមាយែតមួយមុខ

គត់គត់
11,4 60 73,5

49 (MDG)49 (MDG)

70  (NNP)70  (NNP)

ការបំេបៅកូនេដាយទឹកេដាះមាយក្នុងអំឡុងការបំេបៅកូនេដាយទឹកេដាះមាយក្នុងអំឡុង

េពល១េម៉ាងដំបូងបនាប់ពីស្រមាលេពល១េម៉ាងដំបូងបនាប់ពីស្រមាល
11 35,1 65,2 62 (MDG)62 (MDG)

្រគួសារែដលេ្របើ្របាស់អំបិលអុីយូ៉ដ្រគួសារែដលេ្របើ្របាស់អំបិលអីុយូ៉ដ 1212 7373 8383 9090

្របភព ៖CDHS 2000, 2005, 2010, CMDG 

រូបភាពទី១៩ បងាញថា មានភាពរីកចេ្រមើនយា៉ងខំាងក្នុងការេ្របើ្របាស់អំបិលអីុយូ៉ដ ការ្រគប 

ដណ្ណប់ៃនការផ្តល់បែន្ថម្រគាប់ថំាវីតាមីន A បែន្ថម និងការបំេបៅេដាះកូនែតមួយមុខគត់ចាប់ពីេកើតរហូត 

ដល់អាយុ៦ែខ ្រពមទំាងការផ្តួចេផ្តើមឱ្យឆាប់បំេបៅេដាះកូនក្នុងអំឡុងេមា៉ងដំបូងបនាប់ពីស្រមាល។ 

េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី ក្នុងចំេណាមកុមារកម្ពុជាែដលមានអាយុចេនាះពី ៦-៥៩ែខ មានកុមារចំនួន ៥៥% 

ែដលេនៅមានភាពេស្លកសំាង។ េ្របវ៉ាឡង់ៃនភាពេស្លកសំាងបន្តស្ថតិេនៅក្រមិតដូចគាេទៅនឹងឆំា២០០០ 

េហើយអ្រតាេ្របវ៉ាឡង់បច្ចុប្បន្ន គឺជាប សុខភាពសាធារណៈមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។

្រសបេពលជាមួយគាេនាះែដរ CDHS ឆាំ២០១០ បានបងាញឱ្យេឃើញអំពីវឌ្ឍនភាពដ៏សំខាន់ 

ក្នុងការកាត់បន្ថយអ្រតាមរណៈរបស់ទារក និងកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា។ អ្រតាេនះបានធាក់ចុះជាង 

៣០% េនៅចេនាះឆំា២០០៥ និង ឆំា២០១០។ េបើេទាះបីជាមានសមិទ្ធផលគួរឱ្យកត់សមា្គល់យា៉ង 

ដូេច្នះក៏េដាយ មានកុមារកម្ពុជាជិតមួយនាក់ ក្នុងចំេណាមកុមារចំនួន ២០នាក់ សាប់មុនេពលែដល 

ពួកេគមានអាយុបាន៥ឆំា (២០០៥-២០១០)។

33យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



រូបភាពទី២០៖ អ្រតាមរណៈរបស់ទារក និងកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំាេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា 
ឆាំ២០០០, ២០០៥, ២០១០

សូចនាករ
CDHS 

2000

CDHS 

2005

CDHS 

2010

េគាលេដៅ

CMDG 2015 

អ្រតាមរណៈរបស់ទារក- IMR(ក្នុង១.០០០ អ្រតាមរណៈរបស់ទារក- IMR(ក្នុង១.០០០ 

កំេណើតរស់ រហូតដល់អាយុ ១១ែខ)កំេណើតរស់ រហូតដល់អាយុ ១១ែខ)
95 66 45 5050

អ្រតាមរណៈក្នុងចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម៥អ្រតាមរណៈក្នុងចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម៥

ឆំា- U5MR(ក្នុង១.០០០ ឆំា- U5MR(ក្នុង១.០០០ 

កំេណើតរស់រហូតដល់ អាយុ ៥៩ែខ)កំេណើតរស់រហូតដល់ អាយុ ៥៩ែខ)

124124 8383 5454 6565

្របភព ៖CDHS 2000, 2005, 2010, របាយការណ៍ CMDG 

រូបតថមភម  ៖
េ្របវា៉ឡង់ខ្ពស់ៃនសន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយ្រស្តីែដលមានកម្ពស់ទាប ពុំមានការែ្រប្របួលេ្រចើន

េឡើយេនៅចេនាះឆាំ២០០០និងឆាំ២០១០ អា្រស័យេដាយ្រស្តីមាក់ក្នុងចំេណាម្រស្តី៥នាក់ខ្វះ 

អាហារូបត្ថម្ភ និង្រស្តី ៦% មានកម្ពស់ទាបជាង ១៤៥សង្ទីែម៉្រត ែដលបងាញឱ្យដឹងថាពួកេគខ្វះ

អាហារូបត្ថម្ភេនៅេពលែដលពួកេគេនៅតូច។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំេណាម្រស្តីមានទំនាក់ទំនងេទៅ 

នឹងមរណភាពរបស់មាតា ការស្រមាលកូនមុនេពលកំណត់ កូនេកើតមកមានទម្ងន់ មិន្រគប់គីឡូ 

និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី មានការេកើនេឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គល់ ចំេពាះការេលើស

អាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំេណាម្រស្តី ចាប់ពី ៦% (ឆំា២០០០) រហូតដល់ ១១% (ឆំា២០១០) 33 តបេទៅនឹង 

ការេធ្វើទំេនើបកម្ម និងការផាស់ប្តូរយា៉ងឆាប់រហ័សក្នុងែខ្សសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារ និងរបបអាហារ 

ជាគំរូេលើការេលើសអាហារូបត្ថម្ភ និងជំងឺធាត់ (ក៏្រតូវបានផ រភាប់ជាមួយនឹងការេកើនេឡើងៃនអ្រតា

សាប់របស់ទារក និងមាតា) ទំនងនឹងកាយជាការ្រពួយបារម្ភមួយ ជាពិេសសស្រមាប់ ជនវណ្ណៈ 

កណា្ខល ែដលរស់េនៅតំបន់ទី្រកុង។

ភាពេស្លកសំាងេនៅក្នុងចំេណាម្រស្តី គឺជាមូលេហតុឬសគល់ៃនមរណភាពមាតា និងការ 

ស្រមាល កូនមានទម្ងន់មិន្រគប់គីឡូ (ែដលភាពេស្លកសាំងេនះ គឺជាកតារួមចំែណក) េហើយប េនះ

បានធាក់ចុះបន្តិចបន្តួចប៉ុេណាះ ពី ៤៦,៦% ក្នុងឆំា២០០៥ មក ៤៤,១% ក្នុងឆំា២០១០។ ភាពេស្លក

សាំងក្នុងចំេណាម្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ បានធាក់ចុះចំនួន ៤% េនៅក្នុងរយៈេពលដូចគាេនះ ប៉ុែន្ត អ្រតា 

៥៣% េនៅែតខ្ពស់ជាងេគាលេដៅរបស់ CMDGs ែដលបានកំណត់ ៣៩% ស្រមាប់ឆំា២០១០។ 

អ្រតាទារកេកើតមិន្រគប់ទម្ងន់(៨% ក្នុងឆំា២០១០) ពុំមានការផាស់ប្តូរេ្រចើនេឡើយ ចាប់តំាងពី 

ឆំា២០០៥។

៣៣ ្រស្តីមនបញ្ហ េលស របូតថមភេនតំបន់ទី្រកុង(១៦%) មនក្រមិតខពស់ជងតំបន់ជនបទ(៥%) េហយចំេពះ្រកុមមន្រទពយ
ធនខពស់បំផុត(១៧%) មនក្រមិតខពស់ជង៣ដងេធៀបនឹង្រកុមមន្រទពយធនតិចបំផុត(៥%)។ េមល CDHS 2010។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨34



រូបភាពទី២១៖ និនាការៃនសូចនាករកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់្រស្ត(ី១៥-៤៩ឆំា) ឆំា ២០០០-២០១០

្របភព ៖CDHS 2000, 2005, 2010, 

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភមាតា ក៏មានទំនាក់ទំនងខ្ពស់េទៅនឹងភាព្រកី្រកផងែដរ ប៉ុែន្ត ការលុបបំបាត់ 

ភាព្រកី្រកពុំ្រគប់្រគាន់ េដើម្បីេដាះ្រសាយប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភមាតាទំាង្រសុងេឡើយ អា្រស័យេដាយ 

១៦% ៃន្រកុមែដលមាន្រទព្យធនខ្ពស់បំផុត មានសន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយទាប េហើយ្រស្តីមាក់ក្នុង 

ចំេណាម្រស្ត៣ីនាក់ េនៅក្នងុ្រកុមេនះ មានភាពេស្លកសំាង ក្នងុឆំា២០១០។ លទ្ធផលៃនការវិភាគសមធម៌ 

មួយេទៅេលើេ្របវា៉ឡង់ៃនភាពេស្លកសាំងរបស់មាតាេទៅតាម្រកុម ្រទព្យសម្បត្តិ មានលក្ខណៈ្រសបគា 

េទៅនឹងប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារេទៅតាមការែបងែចកសង្គមទូេទៅ និងេនៅតំបន់ជនបទ ៖  ជន្រកី្រក 

និង្របជាពលរដ្ឋែដលរស់គានការអប់រំ មានក្រមិតខ្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់ជាង អ្នកមាន្រទព្យធន 

្របជាពលរដ្ឋែដលរស់េនៅតំបន់ទី្រកុង និងអ្នកែដលមានការអប់រំ។

រូបភាពទី២២ ៖ ភាពេស្លកសំាងេនៅក្នុងចំេណាម្រស្តី ែបងែចកេទៅតាម្រកុមសមធម៌

្របភព ៖CDHS 2000, 2005, 2010 (ការវិភាគរបស់អង្គការយូនីេសហ្វ)

35យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



អ្រតាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងអ្រតាមរណៈរបស់កុមារ ក្នុងឆំា២០១០ េនៅែតបន្តមានក្រមិតខ្ពស់ 

ជាងអ្រតារបស់្របេទសជិតខាងជាេ្រចើនរបស់កម្ពុជា េលើកែលងែត្របេទសឡាវ និងភូមា ដូចមាន 

ប ក់េនៅក្នុងតារាងរូបភាពខាងេ្រកាម ៖

រូបភាពទី២៣ ការេ្របៀបេធៀបរវាងតំបន់ចំេពាះអ្រតាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងអ្រតាមរណៈរបស់កុមារ
្របេទស អ្រតា

េ្រកះ្រកិន
(%)

អ្រតា
ស្គមសា្គំង

(%)

អ្រតា
មិន្រគប់ទម្ងន់

(%)

អ្រតាទារក
េកើតមកមាន
ទម្ងន់មិន

 ្រគប់គីឡូ (%)

អ្រតាមរណៈរបស់ 
កុមារអាយុេ្រកាម ៥ឆំា 
ក្នុង១.០០០ កំេណើតរស់

ចិនចិន 10 3 4 3 15

ៃថៃថ 16 5 7 7 12

ម៉ាេឡសីុម៉ាេឡសីុ 17 - 13 11 7

េវៀតណាមេវៀតណាម 23 4 12 5 22

ហ្វីលីពីនហ្វីលីពីន 32 7 22 21 25

ភូមាភូមា 35 8 23 9 62

កម្ពុជាកម្ពុជា 40 11 28 11 54

ឡាវឡាវ 48 7 31 11 42

Low-birth weight: ទារកេកើតមិន្រគប់ទម្ងន់ ឬ ទារកេកើ់តមកមានទម្ងន់មិន្រគប់គីឡូ
្របភព ៖ អង្គការយូនីេសហ្វការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភកុមារ២០១៣(អ្រតាស្រមាប់្របេទសដៃទ េទៀតេ្រកៅ

ពី្របេទសកម្ពុជាគឺជាអ្រតាចុងេ្រកាយបំផុតែដលមានេនៅចេនាះឆាំ២០០៧-២០១១)

២.៤. េសចក្តីសននិ ្ឋ នពីករវិភគ ថ នភពសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ
ឆ្លងតាមរយៈការវិភាគសានភាពសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា និង 

និនាការនាេពលថ្មីៗ េយើងអាចទាញេសចក្តីសន្និដានដូចតេទៅ ៖

សន្តិសុខេសប ងក្រមិតម៉្រកូ ៖
 ្របេទសកម្ពុជាបាននិងកំពុងផលិតអតិេរកផល្រសូវជាេ្រចើន ក្នុងរយៈេពលជាេ្រចើនឆំាកន្លង 

មកេនះ ្រពមទាំងបានេធ្វើសមាហរណកម្មទីផ រេស្បៀងអាហារបានយា៉ងល្អ្របេសើរ។ ដូេច្នះ 

កម្ពុជា អាចសេ្រមចបានភាគេ្រចើននូវសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតម៉ា្រកូ និង ពុំមានការ្រពួយបារម្ភ 

ជាក់លាក់ណាមួយស្រមាប់្របេទសកម្ពុជាេឡើយ នាេពលបច្ចុប្បន្នេនះ។ យទុធ ្រស្តជតិស្តី
ពីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភមិនចំាបាច់្រតូវេផាតការយកចិត្តទុកដាក់ជាក់លាក់

េទៅេលើសន្តិសុខេស្បៀង េនៅក្រមិតថាក់ជាតិេឡើយ ប៉ុែន្តេគ្រតូវេផាតយកចិត្តទុកដាក់េនៅក្រមិត 

្រគួសារ និងក្រមិតបុគ្គល (អាហារូបត្ថម្ភ)។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨36



សន្តិសុខេសប ងក្រមិត្រគួ រ ៖
 េស្បៀងអាហារជាេ្រចើនែដល្រគួសារេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជាេ្របើ្របាស់េដើម្បីទទួលទាន គឺទទួល 

បានពីការផលិតេដាយខ្លួនឯង។ ដូេច្នះ ការបេង្កើនេស្បៀងអាហារ្របកបេដាយអាហារូបត្ថម្ភឱ្យ 

បាន្រគប់្រគាន់េនៅក្រមិត្រគួសារ តាមរយៈការេធ្វើពិពិធកម្មមានសារៈសំខាន់ខាំង េដើម្បីេលើក 

កម្ពស់ការទទួលទានេស្បៀងអាហារជាទូេទៅេនៅក្រមិត្រគួសារ។

 អា្រស័យេដាយអសន្តិសុខេស្បៀងេកើតេឡើងភាគេ្រចើន េនៅក្នុងចំេណាម្រកុម្របជាជន្រកី្រក 

ែដលរស់េនៅតាមទីជនបទ ដូេច្នះ ការអភិវឌ្ឍ្របាក់ចំណូល្របកបេដាយនិរន្តរភាព តាមរយៈ 

សមាហរណកម្មទីផ ររបស់កសិករខាតតូច ្រពមទំាងការែបងែចកដីកសិកម្មជូនដល់ជនែដលគាន

ដី និងជនែដលខ្វះខាតដីមានសារៈសំខាន់ខំាងណាស់ក្នងុការេលើកកម្ពស់សន្តសុិខេស្បៀង ្រគួសារ។

 អា្រស័យេដាយេនៅតំបន់ជនបទ េស្បៀងអាហារចំនួនពាក់កណា្ខលេនៅក្រមិត្រគួសារ ពុំមាន 

្របភពមកពីការផលិតេដាយខ្លនួឯងេឡើយ ដូេច្នះ ការអភិវឌ្ឍឱកាសការងារកសិកម្ម និងការបេង្កើត  

ឱកាសការងារដៃទេទៀត ្រពមទាំង្របាក់ចំណូលស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនែដលជួប្របទះប

អសន្តិសុខេស្បៀងេនៅតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទី្រកុង េនៅែតបន្តជាប ្របឈមមួយដ៏សំខាន់ 

ក្នុងការធានាឱ្យទទួលបានេស្បៀងអាហារ្រគប់្រគាន់្រគប់េពលេវលា34។

 ្រទព្យសម្បត្តិរួម ដូចជាធនធានជលផល និងៃ្រពេឈើ គឺជា្របភពេស្បៀងអាហារ និង្របាក់ចំណូល 

ដ៏សំខាន់ស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង េហើយ្រទព្យសម្បត្តិ 

ទំាងេនះ ្រតូវការពារ និង្រគប់្រគង្របកបេដាយនិរន្តរភាព។

 ថវិកាមួយភាគធំែដល្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំណាយេទៅេលើេស្បៀងអាហារ (ពីថវិកា្រគួសាររបស់ 

ពួកេគ) និងការែដល្រគួសារជនបទភាគេ្រចើនគឺជាអ្នកទិញេស្បៀងអាហារសុទ្ធសាធ េធ្វើឱ្យ 

ពួកេគមានភាពងាយរងេ្រគាះ េទៅនឹងតៃម្លេស្បៀងអាហារែដលគានេស្ថរភាព។ ដូេច្នះ េគ្រតូវេធ្វើ

ការ្រតួតពិនិត្យឱ្យបានដិតដល់េទៅេលើផលប៉ះពាល់ៃនតៃម្លេស្បៀងអាហារែដល េកើនេឡើងខ្ពស់ 

េទៅេលើជន្រកី្រក និងជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង ្រពមទាំង្រតូវពិចារណាែស្វងរក

អន្តរាគមន៍រយៈេពលខ្លី េដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់លទ្ធភាពទិញ េស្បៀងអាហាររបស់ពួកេគ។

 េនៅក្រមិត្រគួសារ ការទទួលទានេស្បៀងអាហារបានមានភាព្របេសើរេឡើង គួរឱ្យកត់សមា្គល់ ប៉ុែន្ត 

អសមធម៌ តាមតំបន់ និងេនៅក្នុងសង្គម េនៅែតបន្តេកើតមាន ែដលប េនះ្រតូវេដាះ្រសាយ 

តាមរយៈអន្តរាគមន៍ែដលកំណត់េគាលេដៅឱ្យបានល្អ្របេសើរ។

 ដូចែដលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ចេលើកចុងេ្រកាយ បានបងាញឱ្យេឃើញថា លទ្ធភាពក្នុង 

ការទទួលបានេស្បៀងអាហាររបស់ជន្រកី្រក និងជនែដលរស់េនៅែក្បរែខ្សបនាត់ៃនភាព្រកី្រក 

អាចទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងងាយពីវិបត្តខិាងេ្រកៅ ែដលទាក់ទងេទៅនឹងកតាសង្គមេសដ្ឋកិច្ច 

និងេ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ។  ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការេដាះ្រសាយប  

របស់្រកុមងាយរងេ្រគាះ តាមរយៈការព្រងីកសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម និងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរ 

េឡើងនូវយន្តការេ្រតៀមលក្ខណៈ និងកាត់បន្ថយេ្រគាះភ័យៃនេ្រគាះមហន្តរាយ េនៅែតបន្តជា 

ប ្របឈមមួយស្រមាប់អនាគត។

៣៤ ចំណុចេនះ ប់បញចូ លពិពិធកមមៃនវស័ិយឧស ហកមមែដលមនមូល ្ឋ នចេង្អ ត ករអភិវឌ ន៍សហ្រគសខន តតូច និងមធយម 
និងករេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវល័កខខ័ណ្ឌ ស្រមប់វស័ិយេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធ (ែដល្រសូបយកកម្ល ងំពលកមមជេ្រចនរបស់កមពុជ)។

37យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



សន្តិសុខេសប ងេនក្រមិតបុគគល ( រូបតថមភ)
 េបើេទាះបីជាមានការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រកជាទូេទៅ និងភាព្រកី្រកែផ្នកេស្បៀងអាហារគួរឱ្យកត់

សមា្គល់ ក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាថ្មីៗេនះក៏េដាយ អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា ពុំមានភាព្របេសើរ 

េឡើងេឡើយេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា ចាប់តំាងពីឆំា២០០៥។ េដាយសារែតអ្រតាេ្របវា៉ឡង់ៃន 

ប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមាររំុាៃរ៉មានចំនួនជិត ៤០% ដូេច្នះ ្រតូវេដាះ្រសាយប េនះជាបនាន់ 

ក្នុងលក្ខណៈជាអាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍មួយេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារក្នុង 

ក្រមិតខ្ពស់ែបបេនះ មិន្រតឹមែតជាប សុខភាពសាធារណៈប៉ុេណាះេទ ប៉ុែន្ត ក៏ជាឧបសគ្គ 

ទូេទៅមួយ ែដលរំាងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍមូលដានធនធានមនុស្ស និងភាពរីកចេ្រមើនែផ្នកសង្គម

េសដ្ឋកិច្ចបែន្ថមេទៀតរបស់្របេទសកម្ពុជា។ ការសិក ថ្មីមួយេលើផលវិបាកៃនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ 

ក្នុង្របេទសកម្ពុជា បានប៉ាន់្របមាណថាប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ជាបន្ទុកមួយដ៏ធំចំេពាះ 

េសដ្ឋកិច្ចជាតិ េពាលគឺចំណាយ ៤១៩ លានដុលារសហរដ្ឋអាេមរិកក្នុងមួយឆំា ឬ្របែហល 

២,៦% ៃនផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប35។

 កម្ពុជាសេ្រមចបាននូវភាពរីកចេ្រមើនគួរឱ្យកត់សមា្គល់ េនៅក្នុងការផ្តល់េសវាមួយចំនួនែដល 

ទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា (ដូចជា ការេទៅទទួលេសវាពិនិត្យៃផ្ទេពាះមុនេពល 

ស្រមាល) និងសូចនាករផាស់ប្តរូការ្រប្រពឹត្តមួយចំនួន (ដូចជា ការផ្តចួេផ្តើមឱ្យឆាប់បំេបៅេដាះកូន 

និងការបំេបៅេដាះកូនែតមួយមុខគត់)។  ដូេច្នះ កម្ពុជា្រតូវការពារចំេពាះវឌ្ឍនភាពែបបេនះ ្រពម

ទំាង្រតូវព្រងីកកិច្ចអន្តរាគមន៍បែន្ថមេទៀត េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការ្រប្រពឹត្តែដលទាក់ទង

េទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភ ដូចជាការផ្តល់អាហារបែន្ថមសម្រសប។

 ការវិភាគបងាញឱ្យដឹងថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា មិន្រតឹមែតទាក់ទងេទៅនឹងសានភាព 

្រទព្យសម្បត្តិរបស់្រគួសារប៉ុេណាះេទ ប៉ុែន្ត ក៏ទាក់ទងេទៅនឹងអនាម័យ ្រពមទំាងក្រមិតៃនការ 

អប់រំរបស់មាយផងែដរ។ ជាពិេសស ការអប់រំមូលដានអំពីចំេណះដឹងរេបៀបរបបរស់េនៅមាន 

អនាម័យហូបសាតរស់េនៅសាត និងេចះៃច្ន្របឌិតម្ហូបអាហារសាមញ្ញៗ មាន្របេយាជន៍េដាយ 

េ្របើ្របាស់ធនធាន ែដលងាយរកបាន ឬេធ្វើបានេនៅក្នុងភូមិសាន ឬជុំវិញលំេនៅសានរបស់ខ្លួន។ 

ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតបុគ្គលក្នុង្របេទសកម្ពុជា ក៏ទាមទារឱ្យមាន

មិន្រតឹមែតអន្តរាគមន៍ជាក់ែស្តង ែដលេផាតការយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើអាហារូបត្ថម្ភ ្រពម ទាំង 

្រតូវការឱ្យមានសកម្មភាពេលើការស្រមបស្រមួលរឹងមំា រវាងវិស័យនានាផងែដរ។

 ម ៉ងវិញេទៀត ប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងជំងឺធាត់ក្នុងចំេណាម្រសី្តនិងកុមារកំពុងេកើនេឡើង

យ៉ាងឆាប់រហ័ស េហើយ “បន្ទកុេទ្វដងៃនប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ” េនៅកម្ពជុាចំាបាច់្រតូវេដាះ្រសាយ 

េនៅដំណាក់កាលដំបូង េដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សានភាពសុខភាព និងការចំណាយ 

េលើសុវត្ថិភាពសង្គម និងេសដ្ឋកិច្ច។

៣៥  តួេលខេនះ្រតូវបនរមួមន ១) តៃម្លបចចុបបននសុទធ (NPV) ៃនករបត់បង់កម្ល ំងពលកមម ជលទធផលពី (ពក់ព័នធបញ្ហ កង្វះ 
របូតថមភ) ករ ្ល ប់របស់កុមរ ២) NPV ៃនករបត់បង់ផលិតភពនេពលអនគត េ យ រែតយល់ដឹងនិងឱនភព 

េផ ងេទៀតពីភពស្លក ំង និងភព្រកិនរបស់កុមរ, ៣) ករខតបង់្របចំឆន ំ នេពលបចចុបបននេ យ រែតឱនភព 
ករេធ្វករងរ េនកនុងចំេ មមនុស េពញវយ័ែដលមនភពស្លក ំងពក់ព័នធនឹងករងរេធ្វេ យៃដ ៤) ក៏ដូចជករ 
ចំ យស្រមប់ករចំ យេដមបីពយបលសុខភព (ទក់ទងនឹងបញ្ហ កង្វះ របូតថមភ) ករណីេលសៃនជំងឺ គរសូជំងឺ 
ដេង្ហមនិងមនទមងន់មិន្រគប់គីឡូ។ សូមេមល: អងគករ UNICEF, ផលវបិកៃនកង្វះ របូតថមភេន្របេទសកមពុជ ១១/២០១៣

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨38



៣. េគលនេយបយ និងយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង 
របូតថមភ និងករេរៀបចំបេងកត ថ ប័ន

ែផ្នកេនះ ពិនិត្យេមើលេទៅេលើេគាលនេយាបាយបច្ចុប្បន្ន និងបរិបទសាប័នៃនប សន្តិសុខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា។ សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានកំណត់ម្តង

េហើយម្តងេទៀតថា៖ជាអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់េ្រកាម្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយជាតិែដលមាន្រសាប់ 

និងេគាលនេយាបាយតាមវិស័យ។ បែន្ថមពីេនះេទៀត កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជាេ្រចើនក្នុង្របេទសកម្ពុជា បាន

កំណត់យកការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ (ឬ ទិដ្ឋភាពមូលដានរបស់វា) 

ជាេគាលបំណងរបស់ខ្លួន។  េលើសពីេនះេទៀត អស់រយៈេពលជាេ្រចើនឆំាេហើយ ែដលរាជរដាភិបាល 

កម្ពុជាបានបេង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធស្រមបស្រមួលស្រមាប់្របធានបទសន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 

ែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគា េដើម្បីគំា្រទដល់្រកសួង-ស្ថប័ននានា ក្នុងការប្រ បប  

សន្តិសុខ េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្ត និងែផនការរបស់្រកសួង-សាប័នទំាងេនាះ។

៣.១. សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភេនកនងុេគលនេយបយ និងែផនកររមួរបសក់មពុជ
ក្នុងលក្ខណៈជាប មួយែដលមានភាព្របទាក់្រកឡាគាដ៏សំខាន់ សន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ្រតូវបានេលើកយកមកេធ្វើការេដាះ្រសាយេនៅក្នុងរាល់េគាលនេយាបាយរួម និងែផនការ 

អភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា។

យុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណដំណាក់កាលទី៣ (២០១៤-២០១៨)របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា េដើម្បី 

កំេណើន ការងារ សមធម៌ និង្របសិទ្ធភាព បានកំណត់ទិសេដៅេគាលនេយាបាយទូលំទូលាយ ស្រមាប់

េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងកំណត់អាទិភាពេដើម្បីេលើកកម្ពស់ការមាន

េស្បៀង ការទទួលបានេស្បៀង ការបឺត្រសូបេស្បៀង និងេស្ថរភាពេស្បៀង ជាពិេសសេនៅក្នងុអនុចតុេកាណ 

ែដលេផាតេទៅេលើ្របពលវប្បកម្ម និងពិពិធកម្មវិស័យកសិកម្ម កំែណទ្រមង់ដីធ្លី ការ្រគប់្រគងធនធាន 

ធម្មជាតិ្របកបេដាយនិរន្តរភាព ការេលើកកម្ពស់សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ និងការបេង្កើតបទប្បញ្ញត្តិ

ស្តីពីសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម។ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ មាន 

សង្គតភាពទំាង្រសុងេទៅនឹងឯកសារេគាលនេយាបាយេនះ។

សន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ជាប ដ៏សំខាន់មានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាេនះ ្រតូវបាន 

េលើក េឡើងេនៅក្នងុែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ជាេគាលនេយាបាយអាទិភាពមួយ 

ដ៏សំខាន់ និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើនេទៀតេដើម្បីបេង្កើន ភាពមានេស្បៀង លទ្ធភាពទទួលបាន 

េស្បៀង ការេ្របើ្របាស់និងការបឺត្រសូបេស្បៀង និងេស្ថរភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀងអាហារបានេរៀបរាប់

េនៅក្នុង យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ ្រតូវបានរួមបញ្ចូលេនៅក្នុងជំពូកទី 

៤ ៃនែផនការ្រគប់្រគងការអភិវឌ្ឍស្រមាប់កម្ពុជា។ សកម្មភាពេដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង នូវបរិយាកាស 

នេយាបាយ និងេគាលនេយាបាយស្រមាប់សន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ក៏្រតូវបានឆ្លុះប ំងេនៅ

ក្នងុែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងសូចនាករសំខាន់េលើសន្តសុិខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ដូចជា

39យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



សូចនាករកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ ្រតូវបានរួមបញ្ចូលជាសូចនាករស្នូលេនៅក្នុង្រកបខ័ណតាមដាន 

ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
បានត្រមឹមយា៉ងេពញេលញជាមួយនឹងេគាលេដៅ ែដលបានកំណត់េនៅក្នុងែផនការយុទ្ធសា្រស្ត 

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិេនះ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ មានទំនាក់ទំនង និងរួមចំែណក 

ដល់ការសេ្រមចឱ្យបាននូវេគាលេដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជា (CMDGs)។ CMDG 1 គឺ 

“លុបបំបាត់ភាព្រកី្រក និងភាពអត់ឃានធ្ងន់ធ្ងរ”។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក៏េដើរតួនាទីសំខាន់ផងែដរ ក្នុងការសេ្រមចឱ្យបាននូវេគាលេដៅជា 

េ្រចើន ក្នុងចំេណាម CMDGs ទំាង៨ដៃទេទៀត។ 

រូបភាពទី២៤ ៖ ការភាប់ FSNេទៅនឹងេគាលេដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជា

CMDG
តួនាទីក្នុងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ សំេដៅសេ្រមចឱ្យបាននូវ CMDGs

១ ៖លុបបំបាត់ភាព្រកី្រក
និងភាពអត់ឃានធ្ងន់ធ្ងរ

ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ គឺជា 

មូលដាន្រគឹះ ក្នុងការលុបបំបាត់ភាពអត់ឃាន និងក៏ជាទិដ្ឋភាព 

ចម្បងមួយ ៃនការ លុបបំបាត់ភាព្រកី្រកផងែដរ។ អសន្តិសុខេស្បៀង 

និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ េធ្វើឱ្យបាត់បង់មូលធនមនុស្ស កាត់បន្ថយ 

ភាពធន់្រទំាេទៅនឹងវិបត្តិនានា ្រពមទាំងេធ្វើឱ្យធាក់ចុះនូវផលិតភាព

កមំាងពលកម្ម។

២ ៖សេ្រមចឱ្យបានជាទូេទៅ 
ការអប់រំមូលដាន រយៈ

េពល៩ឆំា

ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ នឹងរួម 

ចំែណក បេង្កើនវត្តមាន និងការបន្តការសិក េនៅឯសាលាេរៀន និង 

នំាឱ្យមានអ្រតា េបាះបង់ការសិក ទាបជាងមុន ្រពមទាំងនឹងជួយ

េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការសិក េរៀនសូ្រតរបស់កុមារ។

៣ ៖េលើកតេម្កើង
សមភាពេយនឌ័រ
និងការផ្តល់សិទ្ធិ
អំណាចដល់្រស្តី

កុមារី និង្រស្តីែដលមានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភល្អ្របេសើរ 

នឹងទទួលបានសុខភាពល្អ ្រពមទាំងទទួលបាន្របេយាជន៍កាន់ែត 

្របេសើរពីការអប់រំសុខុមាលភាព េសដ្ឋកិច្ច ជេ្រមើសក្នុងការបន្តពូជ 

ការអនុវត្តន៍ចិញ្ចឹមកូន ្រពមទំាងការចូលរួមេនៅក្នុងអភិបាលកិច្ច 

របស់សង្គមសីុវិល។

៤ ៖ កាត់បន្ថយ
មរណភាពកុមារ

កុមារកម្ពុជាអាយុេ្រកាម៥ឆំា ជាង៤០% ែដលបានសាប់ គឺជាកុមារ 

ែដល ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភកុមារ 

និងសន្តិសុខ េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ នឹងកាត់បន្ថយមរណភាព 

កុមារេដាយផាល់។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨40



៥ ៖េលើកកម្ពស់
 សុខភាពមាតា

អសន្តិសុខេស្បៀង និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ មានទំនាក់ទំនងេទៅនឹង 

កតា ហានិភ័យចម្បងៗជាេ្រចើនែដលបណា្ខលឱ្យមានមរណភាព 

មាតា។ ្រស្តកីម្ពជុា និងមាយទទួលរងេ្រគាះពីអ្រតាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ 

ខ្ពស់ ែដលបណា្ខលឱ្យមានជំងឺបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

េទៅេលើសុខភាព របស់មាយ និងកុមារតូច។

៦ ៖  ្របយុទ្ធនឹងេមេរាគ 
េអដស៍/ជំងឺេអដស៍ 
្រគុនចាញ់ 
និងជំងឺដៃទេទៀត

អសន្តិសុខេស្បៀងជំរុញឱ្យមានយន្តការេដាះ្រសាយប មួយ 

ចំនួន ដូចជា ចំណាក្រសុក េដើម្បីែស្វងរកការងារ និង/ឬ េពស កម្ម 

ែដលបេង្កើនេល្បឿនៃនការឆ្លងរាលដាលៃនេមេរាគេអដស៍/ជំងឺ 

េអដស៍។ អាហារូបត្ថម្ភ និង សន្តិសុខេស្បៀង្រគប់្រគាន់ គឺជាកតា 

មួយដ៏សំខាន់ េដើម្បីពន រអាយុជីវិតរបស់អ្នកផ្ទុកេមេរាគេអដស៍/

ជំងឺេអដស៍ និង កាត់បន្ថយអ្រតាសាប់ពីជំងឺ្រគុនចាញ់ និងជំងឺដៃទ 

េទៀត។

៧ ៖ធានាចីរភាពបរិសាន អសន្តិសុខេស្បៀង គឺជាមូលេហតុមួយៃនការេ្របើ្របាស់ដីៃ្រព និង 

ធនធាន ៃ្រពេឈើ េដាយពំុមាននិរន្តរភាព។ ្របជាពលរដ្ឋែដលជួប 

្របទះប  អសន្តិសុខេស្បៀង និង្រកី្រកខំាង រែមងែតងពឹងែផ្អកេទៅ 

េលើៃ្រពេឈើ និង ជលផលជា្របភពផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារ និងស្រមាប់ 

េសចក្តី្រតូវការជីវភាព រស់េនៅរបស់ពួកេគ។ ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង 

នូវសន្តិសុខេស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ គឺជាទិដ្ឋភាពមួយដ៏សំខាន់ៃន

ការសេ្រមចឱ្យបាននូវនិរន្តរភាពបរិសាន។

៨ ៖បង្កីតភាពជាៃដគូ 
ជាសកលស្រមាប់ 
កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍

ភាពជាៃដគូទំាងេនះ ្រតូវបញ្ចូលៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងទីភាក់ងារ 

អន្តរជាតិ ែដលមានជំនាញឯកេទស ក្នុងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

៩ ៖ការេដាះមីន យុទ្ធភ័ណ
មិនទាន់ផ្ទុះនិងការសេ្រងា្គះ
ជនរងេ្រគាះ

្របជាពលរដ្ឋែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង និង្រកី្រកខំាង 

ទទួល រងផលប៉ះពាល់ ជាពិេសស ្រពមទាំងងាយរងេ្រគាះេទៅនឹង

ផលប៉ះពាល់ ៃនមីន និងយុទ្ធភ័ណមិនទាន់ផ្ទុះ អា្រស័យេដាយពួកេគ 

ពឹងែផ្អកខំាងេទៅេលើៃ្រពេឈើ និងជលផលជា្របភពផ្គត់ផ្គង់េស្បៀង

អាហារ និងស្រមាប់េសចក្តី្រតូវការជីវភាពរស់េនៅរបស់ពួកេគ។

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា គឺជាហត្ថេលខីៃនអនុស ្ញអន្តរជាតិមួយចំនួន ែដលផ្តល់្រកបខ័ណច ប់ 

េដើម្បីទទួលសា្គល់ប សន្តិសុខេស្បៀងថា ជាសិទ្ធិមនុស្សមូលដានមួយ េ្រកាមច ប់អន្តរជាតិ 

ជាពិេសសអនុស ្ញអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិេសដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ (ICESCR) និង្របកាន់ខាប់ 

េទៅនឹង”េសចក្តីែណនាំស្ម័្រគចិត្ត េដើម្បីគាំ្រទដល់ការយល់ដឹងកាន់ែតេ្រចើន ពីសិទ្ធិទទួលបានអាហារ 

្រគប់្រគាន់េនៅក្នុងបរិបទៃនសន្តិសុខេស្បៀងថាក់ជាតិ” អនុម័តេដាយរដ្ឋជាសមាជិក  អង្គការ FAO 

ចំនួន១៨៧ កាលពីែខ វិច្ឆិកា ឆំា ២០០៤ ។ 

41យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



េលើសពីេនះេទៀត រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានេប្តជាចិត្តេ្រជើសេរីសយក ្រកបខ័ណសមាហរណកម្ម 
សន្តិសុខេស្បៀងអាសា៊ន និងែផនការសកម្មភាពៃន្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង 

(២០០៩-២០១៣) ែដល្រតូវបានអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុម័ត ក្នុងឆំា២០០៨ េដើម្បីេ្របើ្របាស់ស្រមាប់េឆ្លើយ

តបេទៅនឹងវិបត្តិេស្បៀងអាហារ។ ឯកសារទាំងេនះ ផ្តល់នូវវិសាលភាពស្រមាប់អភិ្រកមជាក់ែស្តងរួម 

គាស្រមាប់កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារ ក្នងុចំេណាមរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាន ក្នងុការេដាះ្រសាយប សន្តសុិខ

េស្បៀងេនៅក្នុងតំបន់។ ែផនការសកម្មភាពយុទ្ធសា្រស្តដាក់េចញសកម្មភាពអាទិភាព េនៅេ្រកាម 

សមាសភាគបួន36 ជាមួយនឹងេគាលបំណង េដើម្បីបេង្កើនការផលិតេស្បៀងអាហារេដើម្បីកាត់បន្ថយ 

ការខាតបង់េ្រកាយការ្របមូលផល េដើម្បីេលើកកម្ពស់វិជាជីវៈទីផ រ និងពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់ទំនិញ 

កសិកម្ម និងធនធាន េដើម្បីធានាបាននូវេស្ថរភាពេស្បៀងអាហារ េដើម្បីេលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបាន

នូវធនធានកសិកម្ម និងេដើម្ីប្របតិបត្តកិារេរៀបចំជំនួយសេ្រងា្គះបនាន់ជាម្ហបូអាហារក្នងុតំបន់។ ការផ្តល់ 

េយាបល់ក្រមិតខ្ពស់ក្នងុចំេណាមរដ្ឋសមាជិក េដើម្ីបបញ្ចលូអាហារូបត្ថម្ភេទៅក្នងុ្រកបខ័ណសមាហរណកម្ម 

សន្តិសុខេស្បៀងអាសា៊ន (AIFS) និងែផនការសកម្មភាពយុទ្ធសា្រស្តរបស់ខ្លួន។

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា កំពុងបន្តគំា្រទ និងេរៀបចំសមាជិកភាពរបស់ខ្លួន េដើម្បីចូលរួមេនៅក្នុង 

ចលនាព្រងីកអាហារូបត្ថម្ភអន្តរជាតិ  ែដល្រតូវបានដាក់ឱ្យដំេណើរការក្នុងឆំា២០១០ ក្នុងេគាលបំណង

បេង្កើតឱ្យមាននូវបរិយាកាសអំេណាយផលែផ្នកនេយាបាយមួយ បេង្កើតការអនុវត្តន៍ល្អ ដាក់បញ្ចូល 

សកម្មភាព និងបេង្កើន ធនធានេដើម្បីេលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា។

រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានប ក់ជាថ្មីេឡើងវិញអំពីការេប្តជាចិត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរ 

េឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ថាជាែផ្នកមួយដ៏សំខាន់ៃនការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស និង 

កំេណើនេសដ្ឋកិច្ច្របកបេដាយនិរន្តរភាព ជាពិេសសេនៅក្នងុសិកា្ខសាលាថាក់ជាតិេលើក៣ស្តពីីសន្តសុិខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េ្រកាម្របធានបទសំណាញ់សុវត្ថភិាពសង្គម ែដលបាន្រប្រពឹត្តេធ្វើេឡើងេនៅក្នងុ 

ែខកក្កដា ឆំា២០០៩ និងេនៅក្នុងសិកា្ខសាលាថាក់ជាតិ េលើកទី៤ស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

េ្រកាម្របធានបទអាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា ែដលបាន្រប្រពឹត្តេធ្វើេឡើងក្នុងែខឧសភា ឆំា២០១២37។ 

្រពឹត្តិការណ៍ទំាងពីរេនះ ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 

េ្រកាមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្តីៃន 

្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ បែន្ថមពីេនះេទៀត ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ្រតូវ

បានផ្តល់អាណត្តិការងារេនៅក្នុងសិកា្ខសាលាថាក់ជាតិេលើកទី៤ ស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

‟េដើម្បីេរៀបចំឱ្យមាននូវយុទ្ធសា្រស្តជាតិ្រគប់្រជុងេ្រជាយមួយ ែដលអាចយកមកអនុវត្តបានស្រមាប់ 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងែផនការសកម្មភាពការងារ និងែផនការវិនិេយាគ េដើម្បីេលើក 

កម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភ”។

៣៦ ១. សន្តិសុខេសប ង និង ជំនួយសេ្រងគ ះបនទ ន់ ២. ករអភិវឌ ពណិជជកមមម្ហូប រ ្របកបេ យនិរន្តរភព ៣. ្របព័នធព័ត៌មន 
សន្តិសុខេសប ងែដលបនេធ្វសមហរណកមម ៤. បេចចកេទសកសិកមម,សូមេមល ្រកបខ័ណ្ឌ សមហរណកមម សន្តិសុខេសប ង 

៊ ន (AIFS) និងែផនករយុទធ ្រស្តសកមមភពស្តីពីសន្តិសុខេសប ងកនុងតំបន់ ៊ ន (SPA- FS) ។
៣៧ សិកខ ជតិស្តីពីសន្តិសុខេសប ងនិង របូតថមភ្រតូវបនេរៀបចំរចួេហយពីមុនេ យរ ្ឋ ភិបលកមពុជេនឆន ំ ១៩៩៩ 

និងឆន ំ ២០០៣។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨42



៣.២. សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ េនកនងុយទុធ ្រស្ត និងេគលនេយបយអន្តរវិសយ័នន

្រកសួងជាេ្រចើនបានដាក់ឱ្យដំេណើរការនូវយុទ្ធសា្រស្តជាតិតាមវិស័យ ែដលេដាះ្រសាយ 

សានភាពសន្តិសុខេស្បៀងេដាយផាល់ ឬ ្របេយាល។ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង 
និង របូតថមភ ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដើម្បីបំេពញែន្ថមចំេពាះយុទ្ធសា្រស្ត និងែផនការតាមវិស័យ

ែដលមាន្រសាប់ទំាងេនះ ្រពមទំាងបំេពញចេនាះ្របេហាងែដលមាន្រសាប់ និងេ្របើ្របាស់ជាមូលដាន 

មួយស្រមាប់សកម្មភាពអន្តរវិស័យរួមគា េដើម្បីេលើកកម្ពស់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ 

រូបភាពទី២៥ ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូេទៅមួយអំពីយុទ្ធសា្រស្តពាក់ព័ន្ធ និងែផនការែដលទាក់ទងេទៅនឹង 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ស្រមាប់ទិដ្ឋភាពនីមួយៗ ៃនទិដ្ឋភាពទំាង៤របស់សន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ។      យុទ្ធសា្រស្តខាងេ្រកាម មានទំនាក់ទំនងេដាយផាល់េទៅនឹងេគាលបំណងែដល្រតូវ 

បានគូសប ក់េនៅក្នុងយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ។

យទុធ ្រស្តស្តពីីកសកិមម និងទឹក (SAW 2006-2010) ៃន្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ 

និងេនសាទ និង្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ្រពមទាំងែផនករយទុធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ 
វិសយ័កសកិមម ២០០៩-២០១៣ របស់្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ ឆ្លុះប ំងអំពី 

ប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្នុងចក្ខុវិស័យ និងេគាលបំណងរួម។ សរសរស្តម្ភមួយក្នុង

ចំេណាមសរសរស្តម្ភទាំង៦ ៃនឯកសារេរៀបចំកម្មវិធីស្រមាប់ SAW38 េផាតការយកចិត្តទុកដាក់ 

ជាក់លាក់េទៅេលើ្រគួសារជនបទែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង។ សរសរស្តម្ភេនះ មាន 

សមាសភាគចំនួនពីរ៖

(១). សហគមន៍ពឹងែផ្អកេលើខ្លួនឯងេដើម្បីទទួលបានសន្តិសុខេស្បៀង និងកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក 

តាម រយៈការេធ្វើ្របពលវប្បកម្ម និងពិពិធកម្ម ្របព័ន្ធកសិកម្មរបស់កសិករខាតតូច

 (២). ការេលើកកម្ពស់្រកបខ័ណ សាប័ន និង្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយស្រមាប់សន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ និងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការ្រគប់្រគងព័ត៌មាន។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី SAW 

មិន្រតូវបានអនុវត្តតាមរយៈអភិ្រកមែដលមានមូលដានែផ្អកេលើកម្មវិធី េទៅតាមការេ្រគាងទុកពី 

ដំបូងេឡើយ េដាយែឡក អន្តរាគមន៍ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់ 

កម្មវិធីចម្បងៗ ព្រងឹងបែន្ថមេទៅេលើ SAW និងជាពិេសស គឺសរសរស្តម្ភែផ្នកសន្តសុិខេស្បៀង39។

យទុធ ្រស្តជតិ របូតថមភ(NNS2009-2015) ែដល្រតូវបានេរៀបចំ ក្នុងឆំា២០០៩ 

េដាយកម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ ៃន្រកសួងសុខាភិបាល កំពុងេផាតការយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើសកម្មភាព 

េនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសានភាពកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់មាតា 

៣៨ ជំ នបន្តេទៀត េដមបី ក់យុទធ ្រស្តស្តីពីកសិកមម និងទឹក ឱយមន្របតិបត្តិករ ្រតូវបនគូសបញជ ក់េនកនុងឯក រេរៀបចំ 
កមមវធីិ (២០១០-២០១៣) ស្រមប់យុទធ ្រស្តស្តីពីកសិកមម និងទឹក ែខេម  ឆន ំ២០១០។

៣៩ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ក៏បនេរៀបចំផងែដរនូវកមមវធីិជតិស្រមប់សន្ដិសុខេសប ង្រគួ រ និងករ 
«កត់បនថយភព្រកី្រកកនុងឆន ំ ២០០៦»(មុនយុទធ ្រស្តស្តីពីកសិកមម និងទឹក)។ សំេណ កមមវធីិសកល ស្តីពីកសិកមម 
និងសន្តិសុខេសប ង (GAFSP) របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលបចចុបបនន្រតូវបនអនុវត្ត មរយៈគេ្រមងជំនួយេសប ង 
សេ្រងគ ះបនទ ន់ ដំ ក់កលទី២ (EFAP) កំពុងព្រងឹងបែនថមេទេលអ្វីែដលបនគូសបញជ ក់េនកនុងយុទធ ្រស្តេនះ និង 
កមមវធីិសន្តិសុខេសប ងរបស់យុទធ ្រស្តស្តីពីកសិកមមនិងទឹក។

43យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



និងកុមារតូច ប៉ុែន្ត យុទ្ធសា្រស្តក៏បានគូសប ក់ផងែដរថា ចំាបាច់្រតូវមានអភិ្រកមពហុវិស័យមួយ 

េដើម្បីេដាះ្រសាយមូលេហតុែដលបណា្ខលឱ្យមានប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្របកបេដាយេជាគជ័យ។ 

េគាលបំណង  សូចនាករ និងេគាលេដៅ ្រពមទាំងអន្តរាគមន៍ជាអាទិភាពរបស់ NNS មានសង្គតភាពទំាង 

្រសុងេទៅនឹងយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ40។ក្នុងេពលថ្មីៗេនះ 

្រកសួងសុខាភិបាល/កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ កំពុងចាប់េផ្តើមេធ្វើ្របតិបត្តិការ យុទ្ធសា្រស្ត NNS 

និងដាក់េចញនូវ “ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេដមបេីធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវ របូតថមភ ២០១៤ - ២០២០” 

េដើម្បីបន្តព្រងីកភស្តុតាង ែផ្អកេលើអន្តរាគមន៍អាហារូបត្ថម្ភក្នុងវិស័យសុខភិបាល។

យទុធ ្រស្តជតិគពំរសងគមស្រមប់ជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះេនកមពុជ 
(NSPS 2009-2013) ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 

(CARD) េដាយមានកិច្ចសហការជាមួយ្រកសួងតាមវិស័យ និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ្រពមទាំង្រតូវបានអនុម័ត 

េដាយរាជរដាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងែខមីនា ឆំា២០១១។ េគាលេដៅចម្បងៃន NSPS គឺ “្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 

្រកី្រក និងងាយរងេ្រគាះនឹងទទួលបានកិច្ចការពារកាន់ែតេ្រចើនេឡើងជាលំដាប់  ពីភាព្រកី្រករំុាៃរ៉ និង 

ភាពអត់ឃាន វិបត្តិនានា ទុក្ខេវទនា និងការផាត់េចញពីសង្គម ្រពមទាំងទទួលបាន្របេយាជន៍ពី 

ការវិនិេយាគេនៅក្នុងមូលធនមនុស្សរបស់ពួកេគ”។ អសន្តិសុខេស្បៀង និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ 

ភាគេ្រចើន្រតូវបានឆ្លុះប ំងថាជា្របភពចម្បងៃនភាពងាយរងេ្រគាះ និង្រតូវបានេដាះ្រសាយេនៅក្នុង

យុទ្ធសា្រស្តេនះ។

ឯក រេគលនេយបយស្តីពីករជំរញុផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករ្រតូវ បាន 

្របកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការយា៉ងឱឡារិកកាលពីៃថ្ងទី១៧ ែខសីហា ឆំា២០១០ េ្រកាមទស្សនៈ ែ្រប

កាយ្របេទសកម្ពុជាេទៅជា្របេទសនំាេចញអង្ករមួយដ៏សំខាន់ ែដលទទួលបាន្របេយាជន៍ពីត្រមូវការ 

និងតៃម្លេស្បៀងអាហារពិភពេលាក ែដលមានការេកើនេឡើង។ រាជរដាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថាេនៅ្រតឹម 

ឆំា២០១៥ រាជរដាភិបាលកម្ពុជានឹងសេ្រមចបានអតិេរកផល្រសូវចំនួនជាង ៤លានេតាន និងការនំា

េចញអង្ករយ៉ាងេហាចណាស់ចំនួន ១លានេតាន។ េគាលនេយាបាយេនះមានលក្ខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជាយ 

េដាយេធ្វើសមាហរណកម្មេទៅេលើវិស័យេផ្សងៗគា និងឆ្លះុប ងំអំពីហានិភ័យ្របកបេដាយសកានុពល 

ចំេពាះសន្តិសុខេស្បៀង្រគួសារ។

៤០ បចចុបបនន កមមវធីិជតិ របូតថមភកំពុងចប់េផ្តម ក់ឱយយុទធ ្រស្តជតិ របូតថមភមន្របតិបត្តិករ េ យេរៀបចំបេងកតជ 
ែផនករសកមមភព របូតថមភ េដមបីបន្តព្រងីកអន្ត គមន៍ របូតថមភែដលមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលភស្តុ ង។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨44



រូបភាពទី២៥៖ ទិដ្ឋភាពទូេទៅអំពីេគាលនេយាបាយ យុទ្ធសា្រស្ត និងែផនការជាតិចម្បងៗ 
ែដលទាក់ទងេទៅនឹង សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

ទិដ្ឋភាពៃន ៤១

FSN

យុទ្ធសា្រស្ត និងែផនការ ្រកសួង

ដឹកនំាេធ្វើ

្រកបខ័ណ 

េពលេវលា

១. ករមន
េសបង និង
ករទទួល
បនេសបង

ែផនការយុទ្ធសា្រស្ត អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម 

យុទ្ធសា្រស្តស្តីពីកសិកម្ម និងទឹក (SAW)

ឯកសារេរៀបចំកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធ

MAFF

MAFF/

MOWRAM

2009-2013

2006-2010

2010-2013

ឯកសារេគាល នេយាបាយស្តីពីការជំរុញ ផលិតកម្ម្រសូវ 

និង ការនំាេចញអង្ករ (េគាលនេយាបាយ្រសូវអង្ករ)
MEF  MAFF 2010

្រកបខ័ណែផនការ យុទ្ធសា្រស្តស្រមាប់ សត្វពាហនៈ MAFF 2011 – 2020

ែផនការអាទិភាពសុខភាពសត្វរយៈេពលមធ្យម MAFF 2011 -2015

្រកបខ័ណែផនការយុទ្ធសា្រស្តស្រមាប់វិស័យ ជលផល MAFF 2010 – 2019

កម្មវិធីៃ្រពេឈើជាតិ MAFF 2010 – 2029

ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ ស្តីពីធនធានទឹក 

និងឧតុនិយម
MOWRAM 2009-2013

ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអប់រំ MoEYS 2009-2013

្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយដីធ្លី

ច ប់ភូមិបាល ២០០១

MLMUPC 2002

2001

្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តស្តីពីវិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ្រពម

ទំាងកម្មវិធីជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមែបប

្របជាធិបេតយ្យ េនៅថាក់េ្រកាមជាតិ   (NP-SNDD)

MoI 2010-2019

២. ករទទួល 
ទនេសបង

ែផនការយុទ្ធសា្រស្តវិស័យសុខាភិបាល(HSSP II) MoH 2008-2015

យុទ្ធសា្រស្តជាតិអាហារូបត្ថម្ភ (NNS) និង

ែផនទីបងាញផ្លូវេដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភ
MoH 2009-2015

យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត

និងអនាម័យជនបទ
MRD 2011-2025

េគាលនេយាបាយស្តីពីសុវត្ថិភាពេស្បៀងអាហារ 

៤១ យុទធ ្រស្តមួយចំនួន កំពុងេធ្វករេ ះ្រ យេទេលទិដ្ឋភពជេ្រចនៃនបញ្ហ សន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ្រសបេពល
ជមួយគន  េហយេនកនុង ងេនះ សន្ដិសុខេសប ងមនទំនក់ទំនងេទនឹងទិដ្ឋភពែដលផលប៉ះពល់របស់សន្ដិសុខេសប ង 
ទំនងនឹងមនក្រមិតខពស់បំផុត។

45យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



៣.េសថរភព 
េសបង

យុទ្ធសា្រស្តជាតិគំាពារសង្គមស្រមាប់ជន្រកី្រកនិងជនងាយ 
រងេ្រគាះេនៅកម្ពុជា (NSPS)

CARD 2009-2013

ច ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ 
ែផនការសកម្មភាពជាតិ (SNAP) ស្តីពីការកាត់ 
បន្ថយេ្រគាះភ័យៃនេ្រគាះមហន្តរាយ 

NCDM

NCDM 2008-2013

អនុ្រកឹត្យស្តីពីការបេង្កើត្របព័ន្ធេស្បៀងប្រមុងកម្ពុជា NCDM 2006

កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិបន្សាំុេទៅនឹងការែ្រប្របលួ អាកាសធាតុ MoE 2006

យុទ្ធសា្រស្តេឆ្លើយតបេទៅនឹងផលប៉ះពាល់ៃនការែ្រប្របួល 
អាកាសធាតុ

MAFF 2014-2018

ែផនការយុទ្ធសា្រស្តកម្ពុជាស្តីពីការែ្រប្របួល អាកាសធាតុ MoE

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត និងអនម័យជនបទ (RWSSHS 2011-2025) 
ែដល្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្នុងឆំា២០១២ គូសប ក់អំពី អភិ្រកម  រយៈ
េពលែវងមួយក្នុងេគាលបំណងែដលបានកំណត់ថា្រតឹមឆំា២០១៥ - ៥០% (២០២៥ - ១០០%) 
ៃន្របជាពលរដ្ឋែដលរស់េនៅតំបន់ជនបទ ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកែដលមានលក្ខណៈ្របេសើរជាង
មុន និង ៣០% (២០២៥ - ១០០%) ទទួលបានអនាម័យ ្របេសើរជាងមុន និងអនុវត្តការ្រប្រពឹត្ត 
អនាម័យមូលដាន្របកបេដាយសុវត្ថិភាព។ យុទ្ធសា្រស្តេនះ មិន្រតឹមែតេផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើ
ការផ្តល់េហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងសមារៈប៉ុេណាះេទ ប៉ុែន្ត យុទ្ធសា្រស្ដក៏េផាតការយកចិត្តទុកដាក់ផង
ែដរ េទៅេលើការផាស់ប្តូរការ្រប្រពឹត្ត និងយន្តការពាក់ព័ន្ធនានាែដលេលើកកម្ពស់ភាពជាមាស់ និងនំាឱ្យ
ឈានេទៅរកការេ្របើ្របាស់្របតិបត្តិការ និងការែថទំាឧបករណ៍ទំាងេនាះឱ្យបានសម្រសប។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភនឹងមិនជំនួស ឬ ្របកួត ្របែជង
ជាមួយយុទ្ធសា្រស្តទំាងេនះេឡើយ េទាះក្នុងរូបភាពណាក៏េដាយ េដាយែឡកយុទ្ធសា្រស្តេនះផ្តល់នូវ 
ឧបករណ៍មួយេដើម្បីែស្វងរកការគំា្រទឱ្យមាន ការផ្តល់មូលនិធិបែន្ថម និងេលើកកម្ពស់ការេធ្វើសកម្មភាព 
រួមគាេដាយមានការស្រមបស្រមួល សំេដៅេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភក្នុង 
្របេទសកម្ពុជា។

រូបភាពទី២៦ ៖ ការត្រមឹមយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តពីីសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេទៅនឹងយុទ្ធសា្រស្ត 
និងែផនការែដលមាន្រសាប់ដៃទេទៀត

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨46



៣.៣. កមមវិធី និងគេ្រមងថន ក់ជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ

កម្មវិធី និងគេ្រមាងនានាែដលមានបំណងេលើកកម្ពស់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក្រមិត 

្រគួសារ ពុំែមនជាកម្មវិធី ឬ គេ្រមាងថ្មីេឡើយ អា្រស័យេដាយកម្មវិធី និងគេ្រមាងែបបេនះ ្រតូវបានអនុវត្ត 

េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជាអស់រយៈេពលជាេ្រចើនឆំាមកេហើយ តាមរយៈបណា្ខ្រកសួងនានា (MAFF, 

MRD, MWORAM, MoH, MEF) ្រពមទំាងអង្គការមិនែមនរដាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ អង្គការ 

សហ្របជាជាតិ។ កម្មវិធីទំាងេនះភាគេ្រចើន មិន្រតូវបានេរៀបចំជាក់លាក់ េដើម្បីេដាះ្រសាយប  

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងលក្ខណៈជាប ែដលមានភាព្របទាក់្រកឡាគាេឡើយ ប៉ុែន្ត 

កម្មវិធី និងគេ្រមាងទំាងេនាះ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងក្នុងទ្រមង់ជាគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ េដើម្បីេលើក 

កម្ពស់ជីវភាពរស់េនៅ តាមរយៈការគំា្រទដល់្របព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មរបស់កសិករខាតតូច 42 កម្មវិធី 

ស្រមាប់គាំ្រទដល់កំេណើនេសដ្ឋកិច្ច្រគួសារ្របកបេដាយនិរន្តរភាព សំេដៅកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក និង

ការទទួលបានេស្មើភាពគានូវធនធានធម្មជាតិ 43 ឬេដើម្ីបេលើកកម្ពស់សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសហគមន៍ 
44។ សំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមស្រមាប់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ (កម្មវិធីផ្តល់អាហារេនៅឯ 

សាលាេរៀន អាហារូបករណ៍ស្រមាប់ជន្រកី្រក កម្មវិធីអាហាររូបត្ថម្ភែដលរួមមានផលិតផលម្ហូបអាហារ

មានជីវជាតិពិេសសស្រមាប់កុមារតូច និង ការែចកចាយេស្បៀងអាហារបានកំណត់េគាលេដៅស្រមាប់ 

្រគួសារែដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីេ្រគាះមហន្តរាយនិងកម្មវិធីេស្បៀងពលកម្ម សាច់្របាក់ពលកម្ម 

្រតូវបានអនុវត្តតាមរយៈកម្មវិធីេស្បៀងអាហារពិភពេលាក េដាយមានកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយ 

្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងអង្គការមិនែមនរដាភិបាល។ អន្តរាគមន៍ 

ែដលេផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើអាហារូបត្ថម្ភវិស័យសុខាភិបាល ្រតូវបានស្រមបស្រមួល និងអនុវត្ត 

តាមរយៈកម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភរបស់្រកសួងសុខាភិបាលនិង្រកសួងែផនការ េដាយមានកិច្ច 

សហ្របតិបត្តិការជាមួយ្រកសួងឧស ហកម្ម និងសិប្បកម្ម ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម និង អង្គការមិនែមន 

រដាភិបាល បានស្រមបស្រមួលដល់ការអនុវត្តន៍កម្មវិធី េដើម្បីេលើកកម្ពស់ការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ 

េទៅក្នុងចំណីអាហារអស់រយៈេពលជាេ្រចើនឆំា។

៤២ ឧទហរណ៍ចមបងៗស្រមប់គេ្រមង និងកមមវធីិទំងេនះ រមួមន EU-PRASAC និងECOSORN (ករផ ព្វផ យេឡងវញិ 
អំពីក ្ត  េសដ្ឋកិចច និងសងគមៃនប ្ត េខត្តែដលសថិតេនភគឦ ន ្របេទសកមពុជ) គេ្រមងអភិវឌ ន៍ជនបទ/កសិកមម 
េនទសវត រចុ៍ងេ្រកយ។ “គេ្រមងជួយេ ះ្រ យភពងយរងេ្រគះេនជនបទ និងេសថរភព្របព័នធេអកូឡូសីុ” HARVEST) 
ែដលផ្តល់ហិរញញបបទនគំ្រទេ យ ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ កំពុង្រតូវបនអនុវត្តេនកនុង 
ប ្ត េខត្តជំុវញិបឹងទេន្ល ប ែដលមនក្រមិតអសន្តិសុខេសប ងខពស់ កនុងេគលបំណងេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវ្របក់ចំណូល 
និង របូតថមភស្រមប់្រគួ រែដលរស់េនតំបន់ជនបទ ចំនួន ៧០.០០០្រគួ រ (េផ្ត តេលវស័ិយកសិកមម រវីបបកមម 
និងជលផល ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងករែ្រប្របួល កសធតុ ករបញចូ លកនុងសងគម និងករអភិវឌ ន៍សមតថភព)។

៤៣ ឧទហរណ៍ៃនចំណុចទំងេនះ រមួមនធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) និងគេ្រមងែដលទទួលបនករគំ្រទទំង្រសុងពី IFAD 
េនកនុងករផ្តួចេផ្តមតំបន់បឹងទេន្ល ប ដូចជគេ្រមងគំ្រទជីវភពរស់េន្របកបេ យនិរន្តរភពេនតំបន់បឹងទេន្ល ប 
(TSSLP) និងគេ្រមងកត់បនថយភព្រកី្រក និងអភិវឌ ន៍កសិករខន តតូច េនទំបន់បឹងទេន្ល ប។

៤៤ កនុងចំេ មកមមវធីិដៃទេទៀត កមមវធីិ “សិទធិកុមរ” ែដលគំ្រទេ យអងគករយូនីេសហ្វ េផ្ត តយកចិត្តទុក ក់េទេលបញ្ហ  
រូបតថមភ និងអនម័យ (បនអនុវត្តកលពីទសវត រមុ៍ន) និង MDG-F “កមមវធីិរួមគន ស្រមប់កុមរ សន្តិសុខេសប ង និង 
របូតថមភកនុង្របេទសកមពុជ” េផ្ត តយកចិត្តទុក ក់េទេលករេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវ របូតថមភកុមរ ( មរយៈករព្រងឹង 

ករស្រមបស្រមួលអន្ត គមន៍    របូតថមភទូទំងប ្ត ្រកសួងពក់ព័នធ និងអងគករសហ្របជជតិ)។

47យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ក្នុងលក្ខណៈជាការេឆ្លើយតបេទៅនឹងតៃម្លេស្បៀងអាហារ និងធាតុចូលកសិកម្ម ែដលបានេកើន 

េឡើងខ្ពស់ក្នុងឆំា២០០៨ រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានេរៀបចំកម្មវិធីសន្តិសុខេស្បៀងែដលមាន្រទង់្រទាយ 

ធំជាងមុន េដើម្បីជួយដល់ជន្រកី្រក និងជនែដលជួប្របទះ ប អសន្តិសុខេស្បៀង េដើម្បីេដាះ្រសាយ 

ផលប៉ះពាល់ៃនវិបត្តិេនះ ក្នុងេនាះរួមមានគេ្រមាងឧបត្ថម្ភេស្បៀងបនាន់ (EFAP) 45 មូលដានេស្បៀង 

របស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU-FF) និងហិរញ្ញប្បទានកម្មវិធីេឆ្លើយតបេទៅនឹងវិបត្តិេស្បៀងអាហារសកល 

របស់ធនាគារពិភពេលាក(WB)។ កម្មវិធីទំាងេនះ មានចរិកលក្ខណៈជាការេឆ្លើយតបេទៅនឹងេ្រគាះអាសន្ន 

និងេផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើការផ្តល់កិច្ចគំា្រទភាមៗជូនដល់ជន្រកី្រក និងជនងាយរងេ្រគាះ 

តាមរយៈការែចកេស្បៀងអាហារ និងធាតុចូលកសិកម្ម ការបេង្កើតឱកាសទទួលបាន្របាក់ចំណូល 

បេណា្ខះអាសន្ន និងការព្រងឹងសមត្ថភាពេឆ្លើយតបេទៅនឹងេ្រគាះអាសន្ន។ អន្តរាគមន៍ទំាងេនះ គឺជា 

អន្តរាគមន៍រយៈេពលខ្លី និងមានការអភិវឌ្ឍន៍េដាយមិនពឹងែផ្អកគាេទៅវិញេទៅមក។

បែន្ថមពីេនះេទៀត កម្មវិធីេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសាប័ន និងបរិយាកាសេគាលនេយាបាយ 

ស្រមាប់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ (រាប់បញ្ចូលការ្រតួតពិនិត្យ និងការ្រគប់្រគងព័ត៌មាន) ្រតូវ

បានអនុវត្តក្នុងលក្ខណៈជាធាតុផ្សំៃនអន្តរាគមន៍ែដលមាន្រទង់្រទាយធំជាងេនះ ឬ តាមរយៈគេ្រមាង 

តូចៗ ែដលមានមូលដានេនៅក្នុងសាប័នរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា (MAFF, MoP, CARD, NCDM, 

MEF) េនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងេ្រកាយេនះ 46។

ឧបសម្ព័ន្ធ២ ៃនយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាព 

ទូេទៅមួយអំពីរាល់កម្មវិធី និងគេ្រមាងចម្បងៗែដលកំពុងដំេណើរការ (ឬ កំពុង្រតូវបានេ្រគាងេរៀបចំ 

េឡើង) ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រកបខ័ណេពលេវលា និង្រកុមេគាលេដៅ 

របស់កម្មវិធី និងគេ្រមាងទំាងេនាះ។

៤៥ គេ្រមងឧបតថមភេសប ងបនទ ន់ (EFAP) ែដលគំ្រទេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ្រតូវបនអនុវត្តពីឆន ំ២០០៨-២០១១ 
កនុងលកខណៈ ជគេ្រមងកមចី និងជំនួយួឥតសំណង្រទង់្រទយធំមួយ ែដលមនសមសធតុចំនួន៣ ៖ កិចចគំ្រទេសប ង រ 
(ករែចកេសប ង - FFW) ករេលកកមពស់ផលិតភព (ភគេ្រចនេផ្ត តេលករផ្តល់្រគប់ពូជ និងជីកនុងតៃម្លឧបតថមភធន)និងករ 
អភិវឌ ន៍សមតថភពស្រមប់ករេឆ្លយតបេទនឹងេ្រគះ សនន។ េនថន ក់ភូមិភគ គេ្រមងបនេផ្ត តយកចិត្តទុក ក់េទេល 
ប ្ត េខត្តែដលសថិតេនជំុវញិបឹងទេន្ល ប។ គេ្រមងេនះបនផ្តល់ជំនួយដល់ករេធ្វ្របតិបត្តិករៃនេសប ងប្រមុងរបស់ 
កមពុជ។ ដំ ក់កលបន្ត (EFAP-AF) នឹង្រតូវ  អនុវត្តេនចេន្ល ះ ឆន ំ២០១៣-២០១៥ មរយៈ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
េ យមនមូលនិធិគំ្រទពី GAFSPកនុងេខត្តេគលេ ចំនួន១០ ែដលជួប្របទះបញ្ហ អសន្តិសុខេសប ង េដមបីេ ះ្រ យ 
បញ្ហ រចនសមព័នធែដលទក់ទងេទនឹងអសន្តិសុខេសប ង មរយៈករបេងកនភពមនេសប ងែដល្របកបេ យ របូតថមភ 
និងករយល់ដឹងអំពីេសប ងែដល្របកបេ យ របូតថមភ និងអនម័យ ករទទួលបនធតុចូល និងបេចចកេទសកសិកមម 
្របេសរជងមុន។ គេ្រមង EFAPមនបំណងបន្តេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវសមតថភព កនុងករប្រញជ បអំពីបញ្ហ សន្តិសុខេសប ង 
និង របូតថមភ ្រពមទំងបេងកនភពធន់្រទំរបស់ជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះេទនឹងេ្រគះមហន្ត យ។

៤៦ អងគករ GIZ បនគំ្រទគេ្រមងគំ្រទេគលនេយបយសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភមួយ ែដលផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសជូន 
ដល់្រកសួងែផនករ និង្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ (2003-2010)។ អងគករ FAOបនជួយដល់្រកុម 
្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ េលករក ងសមតថភពេដមបីប្រញជ បបញ្ហ សន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ 
េទកនុងែផនករអភិវឌ ន៍ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េហយអងគករ FAO និង WFPបនក ងសមតថភព្រគប់្រគងព័ត៌មន 
ែដលទក់ទងេទនឹងសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ េនកនុង្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ និង្រកុម្របឹក ្ត រ 
អភិវឌ ន៍វស័ិយ កសិកមម និងជនបទ កនុងរយៈេពល២ឆន ំចុងេ្រកយ។ គេ្រមង EFAPែដលគំ្រទេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
បនផ្តល់ជំនួយដល់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ និងគណៈកមម ធិករ 
ជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ កនុងករអភិវឌ ន៍សំេណ ស្រមប់ករេ្រត មលកខណៈនិងករេឆ្លយតបេទនឹងេ្រគះមហន្ត យ 
្រពមទំងករ្រតួតពិនិតយេទេលសន្តិសុខេសប ងនិង របូតថមភ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨48



៣.៤.  ករេរៀបចំបេងកត ថ ប័នស្រមប់ករស្រមបស្រមួលែដលទក់ទងេទនឹង 
  សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ

េដើម្បីទទួលបានផលប៉ះពាល់ និងលទ្ធផលជាអតិបរមា ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា ត្រមូវឱ្យមានកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជិតស្និទ្ធ និងការស្រមប

ស្រមួល្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពខ្ពស់ពីបណា្ខ្រកសួងពាក់ព័ន្ធ អ្នកពាក់ព័ន្ធពីសាប័នរដាភិបាល និង 

មិនែមនរដាភិបាលឱ្យបានទូលំទូលាយ េដើម្បីឱ្យពួកេគ អាចកំណត់អាទិភាព និងេធ្វើសកម្មភាពរួមគា 

បាន។ រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បានេរៀបចំបេង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធស្រមបស្រមួលស្រមាប់វិស័យសន្តិសុខ 

េស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីគំា្រទដល់បណា្ខ្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធនានា និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

ក្នុងការេរៀបចំអនុវត្ត ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល ការ្រគប់្រគងព័ត៌មាន និងការកសាងសមត្ថភាពទាក់ទង

េទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

រដាភិបាលកម្ពុជាបាន្របគល់ភារកិច្ច ក្នុងការដឹកនំាស្រមបស្រមួលអភិវឌ្ឍន៍េគាលនេយាបាយ

ទាក់ទងេទៅនឹងប សន្តិសុខេស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ ែដលជា្របធានបទមានលក្ខណៈ្របទាក់ 

្រកឡាគា េទៅឱ្យ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 47 ។ ក្នុងឆំា២០០៣ េវទិកាជាតិ 

ស្តីពី សន្តិសុខេស្បៀង(NFSF) ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវែចករំែលកព័ត៌មាន 

ចំេណះដឹង បទពិេសាធន៍ និងការអនុវត្តន៍ល្អ ក្នុងចំេណាម្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

និងអង្គការមិនែមនរដាភិបាល។ ក្នងុឆំា២០០៤ ្រកុមការងារបេច្ចកេទសសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

(TWG-FSN) ែដលរួមានសមាសភាពពី្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ែដគូរអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការ 

សង្គមសីុវិល ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង េដើម្ីបេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការស្រមបស្រមួល ការេធ្វើសុខដុមនីយកម្ម 

និងការត្រមឹមេទៅេលើកិច្ចខិតខំអភិវឌ្ឍន៍ េហើយេលខាធិការដានមួយៃន្រកុមការងារបេច្ចកេទស 

សន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ែដលមាន្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ និង 

្រកសួងែផនការ ជាសហ្របធាន ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង។ 

្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនជន និង្រកុមការងារបេច្ចកេទសសន្តិសុខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ស្រមបស្រមួល ដល់ការបេង្កើត្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយជាតិស្តពីីសន្តសុិខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ SFFSN 2008-2013 និង NSFSN 2014-2018) និងកិច្ចគំាពារសង្គម (NSPS) 

្រពមទាំង្រតូវេរៀបចំេធ្វើការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លឱ្យមាន្របសិទ្ធភាព។ េនៅេដើមឆំា ២០១៤ អង្គភាព

ស្រមបស្រមួលវិស័យគំាពារសង្គម ្រតូវបានបញ្ចូលជាមួយ្រកុមការងារបេច្ចកេទសសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅជា្រកុមការងារបេច្ចកេទសគំាពារសង្គម សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ថ្មីមួយ 

ែដលដឹកនំាេដាយ្របធាន្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ ្របេសើរេឡើង

នូវចំណុចរួមរវាងប សំខាន់ ែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាទំាងពីរេនះ បេង្កើនការ្រតួត ពិនិត្យេគាល

នេយាបាយនិងសមត្ថភាពៃនការេ្របើ្របាស់ដ៏ល្អបំផុត េនៅក្នុង្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកម្ម 

និងជនបទ48។
៤៧ ណត្តិករងរេនះ្រតូវបនគូសបញជ ក់េនកនុង្រពះ ជ្រកឹតយ ឆន ំ១៩៩៨ និងបញជ ក់កន់ែតជក់ ក់េនកនុងអនុ្រកឹតយ 

(េលខ៧៩ អន្រក/បក) េហយថមីៗេនះ ្រតូវបនបញជ ក់េឡងវញិេ យសេម្ដចេតេជ នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
េនកនុងសិកខ ថន ក់ជតិេលកទី៤ ស្តីពីសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ ែដល្រប្រពឹត្តិេឡងកនុងែខឧសភ ឆន ំ២០១២។

៤៨ សូមេមល េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកត្រកុមករងរបេចចកេទស គំពរស ងគម សន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ, ៃថងទី០៣ 
ែខមក  ឆន ំ២០១៤របស់្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ។

49យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ចាប់តាំងពីឆាំ២០០៤ ្របព័ន្ធព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ (FSNIS) េនៅក្នុង្រកុម 

្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ បានកាយជា្រចកែស្វងរក្របភពព័ត៌មានតាម 

អុិនធឺែណតេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ ស្រមាប់ព័ត៌មានទំាងឡាយណាែដលទាក់ទងេទៅនឹងវិស័យសន្តិសុខ

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា។ ក្នុងឆំា២០០៦ ្រកុមការងារ្រគប់្រគងព័ត៌មានសន្តិសុខ 
េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភមួយ (FSNIMTF) ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង ក្នុងលក្ខណៈជាអនុរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ 

្រកុមការងារបេច្ចកេទសសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីស្រមបស្រមួលដល់ការ្រគប់្រគង 

ព័ត៌មានែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក្នុង្របេទសកម្ពុជា។ ក្នុងឆំា២០១០ 

្រកុមវិភាគទិន្នន័យសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភមួយ (FSNDAT) ែដលរួមមានសមាសភាពចូលរួម 

មកពី្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនជន ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ 

្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ្រកសួងែផនការ ្រកសួងសុខាភិបាល និងគណៈកមាធិការជាតិ 

្រគប់្រគង េ្រគាះមហន្តរាយ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដើម្បីេធ្វើការវិភាគេទៅេលើសានភាពសន្តិសុខេស្បៀង 

េដាយែផ្អកេលើព័ត៌មានែដលមាន្រសាប់ ែដលទទួលបានពីសានីយ៍អាកាសធាតុ ស្ថិតិរដ្ឋបាល និង 

ទិន្នន័យ ពីការអេង្កតថាក់ជាតិ។ ្រពឹត្តិប្រតព័ត៌មានស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ្របចាំ្រតីមាស 
្រតូវបានផលិតេដើម្បីផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូេទៅមួយជាេទៀងទាត់ អំពីនិនាការ និងការគំរាមកំែហងែដល 

កំពុងេកើតេឡើងថ្មីៗ ទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក្នុង្របេទសកម្ពុជា ស្រមាប់េធ្វើការ 

េរៀបចំេគាលនេយាបាយ និងអន្តរាគមន៍នានា ្រពមទាំងការេឆ្លើយតបេទៅនឹងវិបត្តិ។ ចាប់តំាងពីឆំា 

២០០៤ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ េដាយមានកិច្ចសហការជាមួយ្រកសួង 

កសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ ្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងកិច្ចការនារី និងអង្គការមិនែមនរដាភិបាល 

បានេរៀបចំេធ្វើការកសាងសមត្ថភាពេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ ថាក់េខត្ត និងថាក់មូលដាន េដើម្បីេលើកកម្ពស់

ការប្រ បអំពីប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តជាតិ និងដំេណើរការេរៀបចំ 

ែផនការវិមជ្ឈការ េហើយ្រកុម្រគូបេងា្គលថាក់ជាតិស្រមាប់បណ្ណុះបណា្ខលប សន្តិសុខេស្បៀង និង 
អាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានេរៀបចំបេង្កើតជាផ្លូវការក្នុងែខធ្នូ ឆំា២០០៩។

បែន្ថមពីេនះេទៀត រចនាសម្ព័ន្ធស្រមបស្រមួលជាេ្រចើនេផ្សងៗគាស្រមាប់ប ែដលទាក់ទង

េទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង និងមានបណា្ខ្រកសួងពាក់ព័ន្ធនានា 

េធ្វើជា្របធាន។ ្រកុមការងារសន្តិសុខេស្បៀង ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុង្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

េ្រកាយេពលែដលមានវិបត្តេិសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថេុលើកចុងេ្រកាយ េដើម្ីបស្រមបស្រមួលដល់ការអភិវឌ្ឍ 

និងការអនុវត្តន៍្របតិបត្តិការសន្តិសុខេស្បៀងសេ្រងា្គះបនាន់របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ្រពមទាំងបាន

កាយជារចនាសម្ពន័្ធមួយែដលកាន់ែតមានភាពអចិៃ្រន្តយ៍ ស្រមាប់ឃំាេមើលេទៅេលើការអនុវត្តន៍គេ្រមាង 

ឧបត្ថម្ភេស្បៀងបនាន់ (EFAP) និងការបេង្កើតអង្ករ និង្រគាប់ពូជប្រមុងជាតិ។ ្រកុមការងារអាហារូបត្ថម្ភ 

(NWG) ៃនកម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ (NNP) ក្នុង្រកសួងសុខាភិបាល ស្រមបស្រមួលដល់អន្តរាគមន៍

វិស័យសុខាភិបាល េដើម្បីេលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា។ អនុគណៈកមាធិការជាតិទទួល 

បន្ទុកវិបត្តិកង្វះជាតិអុីយូ៉ដ (NSCIDD) និង អនុគណៈកមាធិការជាតិទទួលបន្ទុកការងារបញ្ចូល 
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មី្រកូសារជាតិេទៅក្នងុចំណីអាហារ (NSCFF) ែដលមាន្រកសួងែផនការជា្របធាន និងមានទំនាក់ទំនង 

េទៅនឹង្រកុម្របឹក ជាតិអាហារូបត្ថម្ភ (NCN) 49 កំពុងេរៀបចំបេង្កើតែផនការ និងេគាលការណ៍ែណនំា 

ជាតិ ្រពមទាំងស្រមបស្រមួលដល់ដំេណើរការេលើកកម្ពស់ការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុងចំណី 

អាហារ េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។ រចនាសម្ព័ន្ធទំាងេនះ កំពុងស្រមបស្រមួលការងាររបស់ពួកេគយា៉ង 

ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ្រកុមការងារបេច្ចកេទស គាំពារសង្គម សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

រូបភាពទី២៧៖ ទិដ្ឋភាពរួមរបស់សាប័ន ចំេពាះប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅ 
ក្នុង្របេទសកម្ពុជា

ការេរៀបចំសាប័នស្រមាប់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងយា៉ងល្អ្របេសើរ 

ក្នុង្របេទសកម្ពុជា ប៉ុែន្ត េគ្រតូវការឱ្យមាននូវការបន្តេលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ការប ក់អំពីតួនាទី 

និងមុខងារ និងការចូលរួមកាន់ែតេ្រចើនបែន្ថមេទៀតពីរដាភិបាលថាក់េ្រកាមជាតិ េដើម្បីធានាឱ្យមាននូវ

ការអនុវត្តន៍យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព។ 

អាទិភាពស្រមាប់ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការស្រមបស្រមួល ការ្រតួតពិនិត្យ និងការ្រគប់្រគងព័ត៌មាន 

ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា ក្នុងរយៈេពល៥ឆំា 

បនាប់ នឹង្រតូវកំណត់េនៅក្នុងជំពូកទី៧ ៃនឯកសារេនះ។

៤៩ សថិតេ្រកម្រកុម្របឹក ជតិ របូតថមភ និងគណៈកមម ធិករបេចចកេទសអន្តរ្រកសួងៃន្រកុម្របឹក េនះ ែផនករវនិិេយគ 
 របូតថមភេនកមពុជមួយ (CNIP 2002-2008)្រតូវបនអភិវឌ ន៍េឡង។

MoEYS

MOWRAM

MAFF

MRD
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MoWA

NCDD

MEF

MoP/NCN

MoH

NCDM
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៤. បញ្របឈម ចេនះ្របេ ង និង ទិភពកមមវិធី
េដើម្បីេធ្វើឱ្យយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ កាន់ែតមានភាព 

ជាក់លាក់ ជំពូកេនះ កំណត់អំពីវិស័យអាទិភាពកម្មវិធី េដើម្បីសេ្រមចឱ្យបាននូវវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់ 

សមា្គល់ ចំេពាះប សន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្រមិត្រគួសារ ក្នុងរយៈេពល៥ឆំាបនាប់ក្នុង 

្របេទសកម្ពជុា។ េបើេទាះបីជាវិស័យ និងប ្របទាក់្រកឡាគាជាេ្រចើនមានទំនាក់ទំនងេទៅនឹងសន្តសុិខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក៏េដាយ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសប ង និង របូតថមភ 
ព យាមេផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើវិស័យទំាងឡាយណា ែដលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានភាពពាក់ព័ន្ធ 

បំផុតេនៅក្នុងបរិបទ្របេទសកម្ពុជា។

៤.១. បញ្ហ ្របឈមចមបងៗ និងចេន្ល ះ្របេ ងែដលមន្រ ប់ទក់ទងេទនឹងសន្តិ
សខុេសបង និង របូតថមភ
រូបភាពទី២៨ សេង្ខបអំពីប ចម្បងៗ និងការ្របឈមែដល្រកុមេផ្សងៗគា កំពុងជួប្របទះ 

នាេពលបច្ចុប្បន្ន ទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក្នុង្របេទសកម្ពុជា វឌ្ឍនភាពែដល

សេ្រមចបានតាមរយៈអន្តរាគមន៍កន្លងមក ឬ អន្តរាគមន៍បច្ចុប្បន្ន ្រពមទាំងចេនាះ្របេហាងែដលេនៅ

េសសសល់សំខាន់ៗបំផុត។ ប ្របឈម និង ចេនាះ្របេហាងនានា50 សុទ្ធសឹងែតមានវត្តមានេនៅក្នុង 

ទិដ្ឋភាពទំាង៤ ៃនសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ សកម្មភាពជាក់លាក់ (សកម្មភាពអាទិភាព) 

េដើម្ីបលុបបំបាត់ចេនាះ្របេហាងទំាងេនះ ក្នងុេគាលបំណងេលើកកម្ពស់សន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

រហូតដល់ឆាំ២០១៨ នឹង្រតូវបានគូសប ក់េ្រកាមេគាលបំណងនីមួយៗ  េនៅក្នុងជំពូកទី៦ៃន 

ឯកសារេនះ។

៥០ ចេន្ល ះ្របេ ង ចេកតមនេនក្រមិតេផ ងៗគន  (ចំេណះដឹង/ករយល់ដឹង ករអនុវត្តន៍ ឬ ករេប្តជញ ចិត្ត៘)។ ស្រមប់ 
អន្ត គមន៍ែដលទក់ទងេទនឹងសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ ភពសម្រសបែផនកបេចចកេទសៃនដំេ ះ្រ យរបស់ 
អន្ត គមន៍ទំងេនះ និងករកំណត់េគលេ ឱយបនសម្រសប (ចំេពះតំបន់្រគួ រ និង្រកុមែដលជួប្របទះបញ្ហ អសន្តិសុខ
េសប ង) មន រៈសំខន់ខ្ល ំង ស់។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨52



រូបភាពទី២៨ ៖ ទិដ្ឋភាពទូេទៅអំពីប ្របឈម វឌ្ឍនភាពែដលសេ្រមចបាន និង ចេនាះ 
្របេហាងែដលេនៅេសសសល់

53យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨54



55យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨56



57យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨58



59យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨60



បែន្ថមពីេលើចេនាះ្របេហាង និង ប ្របឈមទាំងេនះ េគអាចកំណត់រកចេនាះ្របេហាង និង 

ឧបសគ្គរំាងស្ទះសំខាន់ៗែដលទាក់ទងេទៅនឹងសាប័ន និងការអនុវត្តន៍ក្នុងលក្ខណៈទូេទៅជាងេនះ 

ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 អន្តរាគមន៍េលើែផ្នកសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ រែមងែតងឆ្លុះប ំងអំពីអាទិភាពភាមៗ
(េឆ្លើយតបេទៅនឹងេ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ វិបត្តតិៃម្លេស្បៀងអាហារ៘) ជាជាងការអនុវត្តន៍ 

តាមចក្ខវិុស័យរយៈេពលែវងអំពីវិធីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុង

លក្ខណៈមួយ្របកបេដាយនិរន្តរភាព។

 គំនិតយល់ដឹង និងសមត្ថភាពក្នុងការេដាះ្រសាយប  សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

ែដលជាប ្របទាក់្រកឡាេនៅែតមានក្រមិត។ ការបណ្ណុះបណា្ខលសន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ  ផ្តល់ជូនក្នុងេពលកន្លងមកមិនបាន្រគបដណ្ណប់្រគប់្រគាន់និងអា្រស័យេលើការ 

ឧបត្ថម្ភពីខាងេ្រកៅ

 វិសាលភាព និងការ្រគបដណ្ណប់ភូមិសា្រស្តៃនអន្តរាគមន៍េលើែផ្នកសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

ែដលមាន្រសាប់ជាេ្រចើន េនៅមានក្រមិត។

 អន្តរាគមន៍េលើែផ្នកសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ រែមងែតង្រតូវបានអនុវត្តេ្រកាមអភិ្រកម
ែដលមានមូលដានែផ្អកេលើគេ្រមាង (្រសបគាេទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា) 

ែដលនំាឱ្យមានៃថ្លចំណាយ្របតិបត្តិការខ្ពស់ និងខកខានក្នុងការកសាងសមត្ថភាពរបស់ 

អាជាធរមូលដាន។ អភិ្រកមែដលមានមូលដានែផ្អកេលើកម្មវិធី (េលើ្រគប់វិស័យនានា) 

ស្រមាប់្របធានបទសន្តិសុខេស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ ែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគា ឬ 

ស្រមាប់វិស័យអាទិភាពជាក់លាក់ មិនទាន់្រតូវ បានេរៀបចំេនៅេឡើយ។

 ការស្រមបស្រមួលេនៅមានក្រមិតចំេពាះអន្តរាគមន៍េលើែផ្នកសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

(្រតូវបានអនុវត្តតាមរយៈសាប័នេផ្សងៗគា របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង 

អង្គការមិនែមនរដាភិបាលនានា) នំាឱ្យមានភាព្រតួតសីុគាេទៅេលើកិច្ចខិតខំកាត់បន្ថយ 

និរន្តរភាព និងផលប៉ះពាល់ជាទូេទៅៃនអន្តរាគមន៍ទំាងេនាះ។

 រចនាសម្ព័ន្ធស្រមបស្រមួលរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជានិងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា្រកុមការងារ 
បេច្ចកេទសសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ មិន្រតូវបានេ្របើ្របាស់ក្នុងលក្ខណៈជា្របព័ន្ធ េដើម្បី
អភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមាននូវអន្តរាគមន៍េលើែផ្នកសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភឱ្យមានភាពសុខដុម

រមនា និង្រតួតពិនិត្យេទៅេលើវឌ្ឍនភាពៃនរចនាសម្ព័ន្ធទំាងេនាះតាមវិស័យនានា។

 ការចូលរួមពីរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ ក្នុងការេរៀបចំបេង្កើត និងការអនុវត្តន៍ ្រពមទាំង ការ្រតួត 

ពិនិត្យេទៅេលើអន្តរាគមន៍េលើែផ្នកសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ បានចាប់េផ្តើម្រពមជាមួយ 

នឹងការកសាងសមត្ថភាពៃនរចនាសម្ព័ន្ធទំាងេនះ ប៉ុែន្ត កំពុងស្ថិតេនៅដំណាក់កាលបឋមេនៅ 

េឡើយ។

61យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



 ការកំណត់េគាលេដៅ្រគួសារ និង ការកំណត់េគាលេដៅតំបន់របស់អន្តរាគមន៍េលើែផ្នកសន្តិសុខ 
េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ បានមានភាព្របេសើរេឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គល់ក្នុងរយៈេពលបុ៉នាន 

ឆំាថ្មីៗ េនះ (ការេ្របើ្របាស់បញ្ជអីត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក)។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្ត ីកម្មវិធីមួយ 

ចំនួនេនៅែតពឹងែផ្អកេទៅេលើនីតិវិធីកំណត់េគាលេដៅបេណា្ខះអាសន្ន េហើយតំបន់ែដលជា 

េគាលេដៅៃនអន្តរាគមន៍ មិនទាន់្រតូវបានស្រមបស្រមួលឱ្យមាន្របសិទ្ធភាពខ្ពស់េនៅេឡើយ។

 ការ្រគប់្រគងព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា បានមានភាព 

្របេសើរេឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គល់ (្រកុមការងារព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ, 

FSNIS , ្រពឹត្តិប្រតព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ្របចាំ្រតីមាស) ប៉ុែន្តេនៅែតពឹង 

ែផ្អកយា៉ងខំាងេទៅេលើធាតុចូលពីខាងេ្រកៅ និងមិនព្រងីកេទៅក្រមិតថាក់េ្រកាមជាតិេនៅ

េឡើយ។

 ការ្រតួតពិនិត្យ និង វាយតៃម្ល េទៅេលើ្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ (SFFSN) មិនទាន់មានភាព្រគប់្រគាន់េនៅេឡើយ។ សូចនាកររែមងែតងពុំ 

មានភាពជាក់លាក់ និងមានសង្គតភាពេទៅនឹង្រកបខ័ណសូចនាករែដលមាន្រសាប់ ្រពមទាំង

្រតូវបានកំណត់្រសបេទៅតាមែខ្សសងាក់លទ្ធផល (ផលប៉ះពាល់) េដើម្បីអនុ ្ញតឱ្យមាននូវ

សកម្មភាពែកត្រមូវ។ នីតិវិធី និងការទទួលខុស្រតូវស្រមាប់ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល 

មិន្រតូវបានកំណត់ច ស់លាស់ េហើយការ្រតួតពិនិត្យេទៅេលើគេ្រមាង និងកម្មវិធីែដលទាក់ 

ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ រែមងែតងេផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើធាតុ

ចូល និងធាតុេចញប៉ុេណាះែដលចំណុចេនះ នំាឱ្យមានការធាក់ចុះនូវ្របសិទ្ធភាព និងផលប៉ះ 

ពាល់ជាទូេទៅៃនអន្តរាគមន៍។

 ថវិកាជារួមស្រមាប់អន្តរាគមន៍អាទិភាពេលើែផ្នកសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ដូចជា ការេធ្វើ

ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា េនៅែតបន្តមានក្រមិតទាប េដាយថវិកាភាគច្

េរីន្រតូវបានផ្តល់ជូនពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង កំណត់ឱ្យមានអន្តរាគមន៍ែដលរែមងែតង្រតូវបាន   

អនុវត្ត្រសបគាេទៅនឹង្របព័ន្ធរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា។

៤.២. ទិភពកមមវិធីរបសយ់ទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ២០១៤-២០១៨

សន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភគឺជាប ស្មុ្រគសាញែដលទាមទារឱ្យមានចំណាត់ការពី 

វិស័យនានាជាេ្រចើន េដើម្បីព្រងឹងការមានេស្បៀង ការទទួលបានេស្បៀង និងការេ្របើ្របាស់/ការបឺត 

្រសូបេស្បៀង។ អា្រស័យេដាយរាជរដាភិបាលសេ្រមច បាននូវការមានេស្បៀងជារួមេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ 

អន្តរាគមន៍នឹងេផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើក្រមិត្រគួសារ និងក្រមិតបុគ្គល។ ែផ្អកេលើការវិភាគសាន

ភាពសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ (ជំពូកទី២) និងការវិភាគវិសាលភាព និងការ្រគបដណ្ណប់ 

ៃន អន្តរាគមន៍ែដលមាន្រសាប់ េដើម្បីេលើកកម្ពស់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ (ជំពូកទី៣) យទុធ
្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសប ង និង របូតថមភ២០១៤-២០១៨ បានេធ្វើការ េដាះ្រសាយ 

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨62



វិស័យអាទិភាពកម្មវិធីចំនួន៣ដូចខាងេ្រកាម ែដល្រតូវបានកំណត់រកេឃើញតាមរយៈដំេណើរការ 

ពិេ្រគាះេយាបល់ក្នុងឆំា២០១២ និងឆំា២០១៣51៖

១. េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការមានេស្បៀងអាហារ និងលទ្ធភាពទទួលបានេស្បៀងអាហារេនៅក្រមិត 

្រគួសារ (ពិេសសេនៅ តាមតំបន់ជនបទ)។

២. េលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់ និងបឺត្រសូបេស្បៀងអាហារ ែដលនំាឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើងចំេពាះ

 អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា(េផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើរយៈេពល ១០០០ៃថ្ងដំបូង)។

៣. េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវេស្ថរភាពផ្គត់ផ្គង់េស្បៀងអាហារ តាមរយៈការការពារ្រកុមជនងាយរងេ្រគាះពី

ហានិភ័យនានា។

រូបភាពទី២៩ ៖ អាទិភាពកម្មវិធីរបស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

៥១ េបេទះជដូេចនះក្តី ករេ្រជសេរ សតំបន់ ទិភព (្រពមទំងសកមមភពជក់ ក់េនកនុងវស័ិយទំងេនះ) ពំុែមនមនមូល ្ឋ ន 
ែផ្អកេលនីតិវធីិែបបវទិយ ្រស្ត (គំរសូងគមេសដ្ឋកិចច និង របូតថមភ) និងពំុមនករអនុវត្តន៍េធ្វករវភិគេទេលៃថ្លចំ យ 
និង ផលចំេណញេឡយ េបេទះបីជព័ត៌មនែដលមន្រ ប់េនកនុង្របេទសកមពុជ ឬ ភស្តុ ងទទួលបនពី្របេទសដៃទ
េទៀតែដល ចយកមកេធ្វករេ្រប បេធៀបគន បន ្រតូវបនយកមកេ្រប្របស់ក៏េ យ។

63យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



 យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភព្រងឹងបែន្ថមេទៅេលើយុទ្ធសា្រស្ត 

និងែផនការែដលមាន្រសាប់ (ជំពូកទី៣) និងេធ្វើសមាហរណកម្មធាតុផ្សំៃនយុទ្ធសា្រស្តទំាងេនះ 

េនៅក្នុង្រកបខ័ណមួយ េដើម្បីេលើកកម្ពស់សមាហរណកម្ម និងការរួមកមាំងគា និងសំេដៅទទួលបាន 

លទ្ធផលជាអតិបរមា ទាក់ទងេទៅនឹងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

ស្រមាប់ ្របជាជនកម្ពជុា។ យុទ្ធសា្រស្តកសិកម្មនិងទឹក, យុទ្ធសា្រស្តជាតិគំាពារសង្គមស្រមាប់ជន្រកី្រក 

និងជនងាយរងេ្រគាះេនៅកម្ពុជា និងយុទ្ឋសា្រស្តជាតិអាហារូបត្ថម្ភមានភាពពាក់ព័ន្ធជាក់លាក់េនៅក្នុង 

ការងារេនះ។

វិធានការណ៍េដើម្បីេលើកកម្ពស់ការេរៀបចំសាប័ន េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការែស្វងរកការ    

គំា្រទ និងការស្រមបស្រមួល ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល ការ្រគប់្រគងព័ត៌មានែដលទាក់ទងេទៅនឹង 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងការកសាងសមត្ថភាព (ែដលចំណុចេនះ នឹងមានគូសប ក់ 

បែន្ថមេទៀតេនៅក្នុងជំពូកទី៧) មានសារៈសំខាន់ េដើម្បីធានាឱ្យការអនុវត្តន៍ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីី 
សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព។

បែន្ថមេទៅេលើកម្មវិធីវិស័យអាទិភាព ដំេណើរការៃនការអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តេនះនឹង្រតូវបាន្របេសើរ 

េឡើងេដាយការពិចារណាពីអភិបាលកិច្ចេលើសន្តិសុខេស្បៀង ែដលជា្រសទាប់ប ្របទាក់្រកឡា។ 

ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង នូវរេបៀបែដលការសេ្រមចចិត្ត ្រតូវបានេធ្វើេឡើងែដលមានឥទ្ធពិលេលើសកម្មភាព 

សន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ(រួមបញ្ចូលទាំងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរៃន្រកបខ័ណច ប់និងសាប័ន)

ក៏ដូចជា ការចូលរួមកាន់ែតេ្រចើនពីសង្គមសីុវិល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នងុមូលដានក្នងុការតាក់ែតង ការអនុវត្ត 

និងការ្រតួតពិនិត្យសកម្មភាពសន្ដិសុខេស្បៀងនឹង្រតូវបានយកមកពិចារណា។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨64



៥. យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីសន្តិសុខេសបង និង របតថមភ ២០១៤-
២០១៨ ចកខុវិស័យ េគលេ  និងេគលបំណង (ទិដ្ឋភពទូេទ)
យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ  ២០១៤-២០១៨  េធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 

េទៅេលើ ្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ(SFFSN 2008-2012)។ យុទ្ធសា្រស្ត 

េនះមានសង្គតភាព ្រពមទាំងបន្តេធ្វើ្របតិបត្តិការេទៅេលើអាទិភាពែដល្រតូវបានកំណត់េនៅក្នុង 

យុទ្ធ សា្រស្តចតុេកាណ (២០១៤-២០១៨) និងែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (២០១៤-២០១៨) 

្រពម ទំាងបំេពញបែន្ថមេទៅេលើយុទ្ធសា្រស្ត និងែផនការតាមវិស័យដៃទេទៀត ែដលរាជរដាភិបាល 

កម្ពុជាបានអនុម័ត និង មានទំនាក់ទំនងេដាយផាល់ ឬ ្របេយាលេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ (សូមេមើលជំពូកទី៣)។

ចកខុវិស័យៃនយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីសន្តិសុខេសប ង និង រូបតថមភ
ចក្ខុវិស័យរយៈេពលែវងរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា គឺជាការសេ្រមចឱ្យបាននូវសន្តិសុខ េស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ ឱ្យបាន្រគប់្រគាន់េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។ េនះគឺជាល័ក្ខខ័ណមួយដ៏សំខាន់េដើម្បី 

ធានាឱ្យមាននូវការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស និងេសដ្ឋកិច្ចក្នុងក្រមិតមួយខ្ពស់ វិបុលភាព និងសមធម៌ 

ស្រមាប់្របជាជនកម្ពុជា្រគប់រូប។ ចក្ខុវិស័យេនះ ក៏មានសង្គតភាពទំាង្រសុងេទៅនឹងេគាលេដៅ 

អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជាផងែដរ ៖

្របជពលរដ្ឋកមពុជ្រគប់រូបមនលទធភពែផនករូបវន័្ត សងគម និងេសដ្ឋកិចច្របេសរជងមុន កនុងករទទួលបន
នូវ រ្រគប់្រគន ់មនសុវតថិភព និង្របកបេ យ រូបតថមភ្រគប់េពលេវ  េដមបីឱយ្រសបេទនឹងេសចក្តី
្រតូវករែផនកចំណី រ និងចំណង់ចំណូលចិត្តកនុងករទទួលទន ររបស់ពួកេគ ្រពមទងំេ្រប្របស់ 
េសប ង រឱយបន្របេសរបផុំត េដមបេីធ្វឱយជីវតិរសេ់នរបសពួ់កេគមនសុខភពល្អ និងមនផលិតភពខពស។់

យុទ្ធសា្រស្តមួយ ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព េដើម្ីបធានាឱ្យមាននូវសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

មានេគាលបំណង៖

(១). េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការមានេស្បៀងអាហារ្របកបេដាយអាហារូបត្ថម្ភ និងផ្តល់ផលល្អចំេពាះ 

សុខភាព ស្រមាប់្រគួសារកម្ពុជា ក្នុងលក្ខណៈមួយ្របកបេដាយនិរន្តរភាព

(២). ការទទួលបានេស្បៀងអាហារ្រគប់្រគាន់ និងមានេស្ថរភាព តាមរយៈការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក 

និង ភាពងាយរងេ្រគាះរបស់្រគួសារែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង

(៣). ការេ្របើ្របាស់និងការបឺត្រសូបេស្បៀងអាហារឱ្យបាន្របេសើរបំផុតេដើម្បីនំាឱ្យមានភាព ្របេសើរ

េឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភកុមារនិងមាតា។

65យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



េគលេ ៃនយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីសន្តិសុខេសប ង និង រូបតថមភ

្រតមឹឆន ២ំ០១៨ ្របជពលរដ្ឋកមពុជមនលទធភពែផនករូបវន័្ត សងគម និងេសដ្ឋកិចច្របេសរជងមុនគួរឱយកត់
សមគ ល់ កនុងករទទួលបននូវ រ្រគប់្រគន់ មនសុវតថិភព និង្របកបេ យ រូបតថមភ េដមបីឱយ្រសប
េទនឹងេសចក្តី្រតូវករែផនកចំណី រ និង ចំណង់ចំណូលចិត្តកនុងករទទួលទន ររបស់ពួកេគ ្រពម 
ទងំ េ្រប្របស់េសប ង រឱយបន្របេសរបំផុត េដមបីេធ្វឱយជីវតិរស់េនរបស់ពួកេគមនសុខភពល្អ និងមន 
ផលិតភពខពស់។

សមិទ្ធផលៃនេគាលេដៅយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសប ង និង របូតថមភ  ្រតូវ
វាស់ស្ទង់េដាយសូចនាកររួមែដលមានក្រមិតខ្ពស់ជាង ចំេពាះសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិត្រគួសារ 
និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ េដាយ្រចបាច់បញ្ចូលគា ជាមួយការសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងទំាង៣ 
របស់ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ និងឆ្លុះប ំងអំពីលទ្ធផលៃន
េគាលនេយាបាយ និងសកម្មភាពទូទំាងវិស័យជាេ្រចើន52។

 កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរំុាៃរ៉(េ្រកះ្រកិន) ក្នុងចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា នឹង្រតូវកាត់បន្ថយ 
ពី ៣៩,៩% ក្នុងឆំា២០១០ មក្រតឹម ២៥% ក្នុងឆំា២០១៨។

 កង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំេណាម្រស្តី (BMI <18.5kg/sq.meter) នឹង្រតូវកាត់បន្ថយពី 
១៩,១% (២០១០) មក្រតឹម ៨% ក្នុងឆំា២០១៥ និង ៦% ក្នុងឆំា២០១៨។

 ការទទួលទានេស្បៀងអាហារជាមធ្យម (kcal/ក្នុងមួយនាក់/ក្នុងមួយៃថ្ង) ក្នុងចំេណាម 
្រកុមែដល្រកី្រកបំផុត នឹងេកើនេឡើងពី ១៦៩០ kcal ក្នុងឆំា២០០៩ េទៅ ១៨៨៦ kcal 
ក្នុងឆំា២០១៥ និង ២០៦០ kcal ក្នុងឆំា២០១៨។

ែផ្អកេលើការវិភាគមួយេទៅេលើចេនាះ្របេហាង និងជេ្រមើសយុទ្ធសា្រស្ត ្រពមទំាងដំេណើរ 
ការពិេ្រគាះេយាបល់ក្នុង ឆំា២០១៣ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
កំណត់រកេឃើញេគាលបំណងចំនួន៣ ្រពមទាំងបានេផាត អាទិភាពេទៅេលើអន្តរាគមន៍ និង ឧបករណ៍ 
សំខាន់ៗមួយចំនួន េដើម្បីសេ្រមចឱ្យបាននូវេគាលបំណងទំាងេនាះ។ អន្តរាគមន៍ទំាងេនះ ភាគេ្រចើន 
្រតូវ បានផ្តល់អនុសាសន៍រួចេទៅេហើយេនៅក្នុង SFFSN ២០០៨-២០១៣ ប៉ុែន្ត អន្តរាគមន៍ទំាងេនាះ 
នឹង្រតូវព្រងីកបែន្ថម េហើយការអនុវត្តន៍នឹង្រតូវបានកំណត់េគាលេដៅស្រមបស្រមួល និង្រតួតពិនិត្យ
បានកាន់ែត្របេសើរជាងមុន េដើម្បីបេង្កើនផលប៉ះពាល់។ សកម្មភាពកម្មវិធីដៃទេទៀតែដលថ្មីចំេពាះ 
្របេទសកម្ពុជា នឹង្រតូវអនុវត្តសាកល្បង វាយតៃម្ល និងព្រងីក េដាយែផ្អកេទៅេលើ្របសិទ្ធភាពែដល 
បងាញឱ្យេឃើញ។ រូបភាពទី៣០ េនៅទំព័របនាប់ គូសប ក់អំពីេគាលបំណងទំាង៣ របស់យុទ្ធសា្រស្ត 
ជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងសេង្ខបអំពីអាទិភាពកម្មវិធីរយៈេពលមធ្យម ្រពមទំាង 
សកម្មភាពសំខាន់ៗ។ េគាលបំណងមួយចំនួនមានអន្តរទំនាក់ទំនងរវាងគាេទៅវិញេទៅមក េហើយ 
អន្តរាគមន៍ដូចគាេនះ អាចរួមចំែណកដល់ការសេ្រមចឱ្យបាននូវេគាលបំណងជាេ្រចើន។ សូចនាករ 
ស្រមាប់តាមដានវឌ្ឍនភាព េធៀបេទៅនឹងេគាលបំណង ្រតូវបានសេង្ខបេនៅក្នុង្រកបខ័ណសូចនាករ 
យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ ៃនឯកសារេនះ។

៥២ សូចនករទំង៣េនះ នឹង្រតូវយកមកេ្រប្របស់េដមបីេធ្វករប៉ន់្របមណេទេលករសេ្រមចបនជរមួៃនេគលេ របស់ 
យុទធ ្រស្ត បុ៉ែន្តក៏មនសូចនករមនុស ្រស្ត និងសូចនករអំពីករទទួលទនេសប ង រដៃទេទៀត ែដល្រតូវបន 
បញចូ លេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រតួត ពិនិតយ និង យតៃម្លផងែដរ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨66



រូបភាពទី៣០៖ េគាលបំណង អាទិភាពកម្មវិធីនិងសកម្មភាព របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខ 
េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

េគាលបំណងទី១៖ បេង្កើនការមានេស្បៀង និងការទទួលបានេស្បៀង តាមរយៈផលិតកម្មកសិកម្ម 
និងការចិញ្ចមឹសត្វែដលកាន់ែតមានភាពច្រមុះនិងផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុន ការេ្របើ្របាស់ធនធានជលផល 
និងៃ្រពេឈើ ្របកបេដាយនិរន្តរភាព ្រពមទាំងពីការងារែដលពំុែមនជាការងារកសិកម្ម និងឱកាសក្នុង
ការទទួលបាន្របាក់ចំណូល។

អាទិភាពកម្មវិធី សកម្មភាពអាទិភាព (សកម្មភាពសំខាន់ៗ និងឧបករណ៍)

េធ្វ្របពលវបបកមម និងេធ្វ 
ពិពិធកមម ្របព័នធកសកិមម 
របសក់សកិរខន តតូច្រពម
ទងំេធ្វឱយ្របេសរេឡង 
នូវករភជ ប់ទំនក់ទំនង
ទីផ រ

 េលើកកម្ពស់លទ្ធភាពរបស់កសិករែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខ 

េស្បៀងឱ្យទទួលបានបេច្ចកេទសសម្រសបអាចយកេទៅអនុវត្តបាន 

ែដលមានតៃម្លទាប អាចយកមកេធ្វើការែកស្រមួលបាន និង អាច 

ចម្លងយកេទៅេ្របើ្របាស់េនៅកែន្លងដៃទេទៀត ស្រមាប់ដំណំា្រសូវ 

និងកសិផល ដៃទេទៀត វារីវប្បកម្ម ផលិតកម្មសត្វពាហនៈ និងបែន្ល 

ខាតតូច ្រពមទាំងការរក ទុក និងការែកៃច្នកសិផល។

 េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលទ្ធភាពរបស់កសិករ ែដលជួប្របទះប  

អសន្តិសុខេស្បៀង ក្នុងការទទួលបាន្របព័ន្ធធារាសា្រស្តខាតតូច ជា

ពិេសសេនៅក្នុងតំបន់ែដល្របឈមេទៅនឹងេ្រគាះរំាងស្ងួត។

 េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការទទួលបាន និងការេ្របើ្របាស់សម្រសប

ចំេពាះធាតុចូលកសិកម្ម្របកបេដាយគុណភាព ្របសិទ្ធភាព និង 

សុវត្ថភិាពស្រមាប់កសិករខាតតូចែដលជួប្របទះប អសន្តសុិខ

េស្បៀង (្រពមទាំងេលើកកម្ពស់េសវាពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈវិស័យឯកជន)។

 េលើកកម្ពស់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានឥណទាន និងការសន្ំស 

្របាក់ស្រមាប់កសិករខាតតូច (មី្រកូហិរញ្ញវត្ថុ)។

 េលើកកម្ពស់យន្តការភាប់ទំនាក់ទំនងកសិករខាតតូច ឱ្យបានកាន់ 

ែត្របេសើរេទៅនឹងទីផ រ (សមាគមកសិករ/សហករ ការេធ្វើកសិកម្ម 

តាមកិច្ចសន  ព័ត៌មាន ទីផ រ) និងអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមាននូវែខ្សសងាក់

តៃម្លែដលជា្របេយាជន៍ដល់កសិករ។

 ជួយគំា្រទការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម សហករណ៍ 

កសិកម្ម េដើម្បីេលើកកម្ពស់លទ្ធភាពអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្មេស្បៀង និង 

ចំណូល្រគួសារ។
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េលកកមពសនិ់រន្តរភព 
និង ធន នូវករ ទទួល 
បន ដីធ្លីស្រមប់ជន្រកី្រក 
និងជនែដលជួប្របទះ
បញ្ហ អសន្តិសខុេសបង

 ព្រងីកការែបងែចកដីសង្គមកិច្ចជូនដល់ជន្រកី្រក និង 

ជនែដលជួប្របទះ ប អសន្តិសុខេស្បៀង ្រពមទាំងផ្តល់ប្លង់ដី 

សហគមន៍ជូនដល់្រកុមជនជាតិេដើមភាគតិច។

 េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលទ្ធភាពរបស់កសិករ្រកី្រកែដលទទួលបាន 

ប្លង់ដីក្នងុការទទួលបានេសវាគំា្រទចំេពាះវិស័យកសិកម្មនិងទីផ រ។

េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករ  
ទទួលបន និងករ 
េ្រប្របស្់របកបេ យ
និរន្តរភព នូវ ធនធន 
ជលផល និងៃ្រពេឈ 
ែដលជ្រទពយសមបត្តិរមួ 

 ព្រងឹង្របព័ន្ធ្រគប់្រគងការងារជលផល និងៃ្រពេឈើសហគមន៍។

 អភិវឌ្ឍន៍្របព័ន្ធេ្របើ្របាស់ដីធ្លីសហគមន៍។

 េលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងទីផ រេទសចរណ៍េនៅក្នុងតំបន់ទី្រកុង

និងអ្នកភូមិែដលពឹងែផ្អកេលើៃ្រពេឈើជាមួយនឹងសហ្រគាសខាត 

តូចនិងសិប្បកម្ម

 បន្តការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពី

ការបំផាញៃ្រពេឈើ

 រក តុល្យភាពរវាង្របេយាជន៍េសដ្ឋកិច្ច និងៃថ្លចំណាយែផ្នកសង្គម 

និងបរិសានរបស់ គេ្រមាងេហដារចនាសម្ពន័្ធខាតធំ (វារីអគ្គសិនី) 

និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន។

េលកកមពសក់រងរ និង
ឱកស ្របក់ចំណូល
ស្រមប់ជនែដ ល ជួប
្របទះបញ្ហ អសន្តិសខុ
 េសបង

 េលើកកម្ពស់ការបណ្ណុះបណា្ខលបេច្ចកេទស និង ការបណ្ណុះបណា្ខល 

វិជាជីវៈស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខ

េស្បៀង េនៅតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទី្រកុង េដើម្បីបេង្កើនជំនាញ និង

លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការងារ។

ជាពិេសស េលើកកម្ពស់ជំនាញការងារែដលចាំបាច់ ស្រមាប់ 

សហ ្រគាសែកៃច្នកសិកម្ម សម្បទានកសិេសដ្ឋកិច្ច (និងកិច្ចសន  

កសិធុរកិច្ច) ស្រមាប់បេង្កើតឱកាសការងារ និងបេង្កើន្របាក់ចំណូល

ស្រមាប់្រគួសារជនបទែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង។

 េលើកកម្ពស់កិច្ចគាំពារសង្គមេនៅក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ចេ្រកៅ្របព័ន្ធ 

ជាពិេសស ស្រមាប់្រស្តី។

 េលើកកម្ពស់ (ជាពិេសស) សហ្រគិនជា្រស្តីែដលចូលរួមេនៅក្នុង 

សហ្រគាសខាតតូចបំផុត សិប្បកម្ម៘ និងេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ

លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានមូលធន និងទីផ រ។

 េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ្រកបខ័ណច ប់ និង្រកបខ័ណនិយ័តកម្ម ្រពម

ទាំងលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានបេច្ចកវិទ ស្រមាប់សហ្រគាស 

ខាតតូចនិងមធ្យម និង ព្រងីកកិច្ចគំា្រទហិរញ្ញវត្ថុ េដើម្បីេលើកកម្ពស់

សមាហរណកម្មរបស់ពួកេគ េទៅក្នុងែខ្សសងាក់តៃម្លសកល។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨68



 បន្តេលើកកម្ពស់េហដារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ និងទីផ រ ជាពិេសស េនៅ

ក្នុងតំបន់ែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង។

 ព្រងឹងសហគមន៍កសិករេ្របើបា្រស់ទឹកសំេដៅធានានូវការេ្របើ្របាស់

ទឹក្របកបេដាយសមធម៌ និងនិរន្តរភាព

 សារេហដារចនាសម្ព័ន្ធធារាសា្រស្ត អាងស្តុកទឹក អណ្ណូងព្រងីកៃផ្ទដី

េ្រសាច្រសពស្រមាប់វិស័យកសិកម្ម

 រក សារស្ទឹង ែ្រពក ទេន្ល បឹងធម្មជាតិសំេដៅកាត់បន្ថយេ្រគាះទឹក 

ជំនន់និងភាពរំាងស្ងួត

េគាលបំណងទី២ ៖េធ្វើឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើងនូវការេ្របើ្របាស់ និង ការបឺត្រសូបេស្បៀង 

ែដល នំាឱ្យមានការកាត់បន្ថយនូវកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងចំេណាមកុមារ និងមាតា ្រពមទាំងេលើក 

កម្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស និងេសដ្ឋកិច្ច របស់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

អាទិភាពកម្មវិធី សកម្មភាពអាទិភាព (សកម្មភាពសំខាន់ៗ និងឧបករណ៍)

ព្រងីកេស កមម
ជក់ ក់ ស្រមប់

របូតថមភ និងករ 
អប់រអំំពី របូតថមភ

ធានាឱ្យមាននូវការ្រគបដណ្ណប់កាន់ែត្របេសើរចំេពាះការែថទំា និង 

ការផ្តល់្របឹក  ចំាបាច់នានាអំពីប អាហារូបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងេពល 

១.០០០ៃថ្ងដំបូង ចាប់ពីេពលមានៃផ្ទេពាះរហូតដល់កុមារមាន 

អាយុ២ឆំា េនៅឯមណលសុខភាព (ការពិនិត្យៃផ្ទេពាះ មុនស្រមាល 

ការស្រមាល ការែថទំាេ្រកាយស្រមាល ការតាមដាន និងការេលើក 

កម្ពស់ការលូតលាស់របស់កុមារ ការែថទំាព បាលកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ 

្រសួច ្រសាវ)

 អនុវត្តយុទ្ធនាការផ្សព្វផ យច្រមុះេដើម្បីផាស់ប្ត ូរឥរិយាបថ 

ការអនុវត្តន៍ េទៅេលើប អាហារូបត្ថម្ភសំខាន់ៗមួយចំនួនេនៅក្នុង 

្របេទសកម្ពុជា (បន្តកិច្ចខិតខំេទៅេលើការឆាប់ បំេបៅេដាះកូន និងការ 

បំេបៅេដាះកូនែតមួយមុខគត់ , បេង្កើនកិច្ចខិតខំេដើម្បីេលើកកម្ពស់ការ

បន្តបំេបៅេដាះកូនរហូតដល់អាយុ២ឆំា , បេង្កើនកិច្ចខិតខំក្នុងការផ្តល់ 

អាហារបែន្ថមសម្រសបជូនដល់កុមារអាយុចេនាះពី ៦-២៣ែខ ផ្តល់

ព័ត៌មានអំពីេ្រគាះថាក់ៃនការេ្របើ្របាស់ និងការចិញ្ចឹមកូនេដាយទឹក

េដាះសិប្បនិម្មិត...)។

 ្រតួតពិនិត្យេទៅេលើការេ្របើ្របាស់ និងការចិញ្ចឹមកូនេដាយទឹកេដាះ

សិប្បនិម្មិត និង បេង្កើតឱ្យមាននូវគណៈកម្មការឃំាេមើលមួយ េដើម្បី

ជួយដល់ការអនុវត្តន៍អនុ្រកឹត្យ េលខ១៣៣ និងេធ្វើនិយ័តកម្មេទៅេលើ

មូលដានសុខភាពឯកជន េដើម្បីបងា្ករការេ្របើ្របាស់ទឹកេដាះសិប្ប - 

និម្មិត និងពេន្លឿនការអនុវត្តន៍អនុ្រកឹត្យេនះតាមរយៈ្រកសួងពាក់ព័ន្ធ

69យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



 េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តែផនការព្រងីក និងធានាឱ្យមាននូវការផ្គត់

ផ្គង់េទៀងទាត់ នូវេម ៉មី្រកូសារជាតិច្រមុះបែន្ថម ស្រមាប់កុមារអាយុ 

ចេនាះពី ៦-២៣ែខ(IFA និង MNP) និងអភិវឌ្ឍថាំ្រគាប់េផ្សងេទៀត 

(រួមទំាងេ្រតៀមលក្ខណៈក្នុងការេ្របើអាហារបែន្ថម)។

 េលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមនុស្ស ទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុង  

វិស័យសុខាភិបាល និងវិស័យដៃទេទៀត។

េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវ
ករ ផគត់ផគង់ទឹក និង 
ករអនុវត្តន៍ អនម័យ 
េនកនងុមូល ្ឋ ន

 អនុវត្តយុទ្ធនាការផាស់ប្តូរការ្រប្រពឹត្ត និងទំនាក់ទំនង េដាយភាប់ 

កម្មវិធី WASH េទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភមាតា និងកុមារ។

 េធ្វើសមាហរណកម្មែផនការវិនិេយាគ និងែផនការយុទ្ធសា្រស្តជាតិ 

ស្តីពី WASH ជាមួយកម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភមាតា និងកុមារ។

 ព្រងឹងការ្រគប់្រគងតាមសហគមន៍េទៅេលើកម្មវិធី WASH។

ព្រងីកករបញចូល
មី្រកូ រជតិ 
េទកនងុចំណី រ

 េលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់អាហារែដលបានបញ្ចូលមី្រកូជីវជាតិ។

 អភិវឌ្ឍន៍េគាលនេយាបាយ េគាលការណ៍ែណនំាបេច្ចកេទស និង  

និយ័តកម្ម ្រពមទាំងេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការ្រតួតពិនិត្យ/ការធានា 

គុណភាពរបស់ផលិតផលែដលបានបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ។

 ព្រងីក និងកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចចំេពាះការបញ្ចូលជាតិែដកេទៅក្នុង 

ទឹក្រតីនិងទឹកសីុអុីវ ផលិតក្នុង្រសុក និងការនំាចូល។

 ព្រងីក និងកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចចំេពាះការបញ្ចូលជាតិអុីយូ៉ដេទៅក្នុង

អំបិល ជាសកល ផលិតក្នុង្រសុក និងការនំាចូល។

 ព្រងីកការបញ្ចូលមី្រកូជីវជាតិ េទៅក្នុង្របេភទចំណីអាហារមូលដាន

ដៃទេទៀតែដលមានផលិតក្នុង្រសុក ឧទាហរណ៍ ដូចជា អង្ករ មី 

នំ្រសួយ និងេ្របងឆា។ល។

 អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលអាហារបែន្ថម ែដល្រតូវបានផលិតបញ្ចូល 

មី្រកូសារជាតិេនៅក្នុងផលិតផល និងអាហារបំប៉ន។

 ព្រងីក និង ព្រងឹងការផ្សព្វផ យអំពីចំណីអាហារែដលបញ្ចូលមី្រកូ

សារជាតិឱ្យបានទូលំទូលាយ។

 ព្រងឹងការអនុវត្តខ្លឹមសារអនុ្រកឹត្យេលខ៦៩អនឬកបកស្តីពីការ្រគប់

្រគង ការេធើ្វអាជីវកម្មអំបិលអីុយូ៉ដឱ្យមាន្របសិទ្ធភាព។

 េរៀបចំលិខិតបទដាន គតិយុត្ត េដើម្បី្រគប់្រគងចំណីអាហារែដល 

បញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ ទំាងផលិតក្នុង្រសុក និងការនំាចូល។

 បេង្ក ើតឱ្យមានេគាលនេយាបាយជាតិេគាលការណ៍ែណនាំ 

បេច្ចកេទស លិខិតបទដានច ប់ស្ដីពីការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិក្នុង 

ចំណីអាហារឱ្យបានទូលំទូលាយ និងជំរុញការអនុវត្ដខ្លឹមសារច ប់ 

លិខិតបទដានគតិយុត្ដ នានា ែដលមាន្រសាប់ ឱ្យមាន្របសិទ្ធភាព។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨70



 ព្រងីកការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុងចំណីអាហារេផ្សងៗេទៀត 

ែដលសម្រសប និងធានាបាននូវគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងបរិមាណ 

្រគប់្រគាន់តាមត្រមូវការ។

 ជំរុញការដាក់បញ្ចូលក្រមិតឫុបរិមាណមី្រកូសារជាតិនីមួយៗេទៅ 

ក្នុង បញ្ជីស្ដង់ដាជាតិ។

 ត្រមូវការចំាបាច់ នូវការវិភាគទិន្នន័យស្ដីពីការបរិេភាគ ចំណីអាហារ 

តាម្របេភទនីមួយៗ

 ជំរុញឱ្យមានការផ្សព្វផ យពីសារៈសំខាន់ៃនការេ្របើ្របាស់ អាហារ

បញ្ចូលមី្រកូសារជាតិឱ្យបានទូលំទូលាយ ។

េលកកមពសក់រមន
េសបង និងករេ្រប 
្របស ់េសបង រ 
្របកប
េ យ របូតថមភ 
និងមនសវុតថិភព
េនក្រមិត្រគួ រ

 េលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីតៃម្លអាហារូបត្ថម្ភរបស់ផលិតផល 

កសិកម្មក្នុង្រសុក និង ប្រ បអំពីប អាហារូបត្ថម្ភេទៅក្នុងការ 

ផ្សព្វផ យអំពីកសិកម្ម។

 ព្រងីកកម្មវិធីែដលេលើកកម្ពស់ដល់ការផលិតេស្បៀងេផ្សងៗគា 

ការរក ទុក និង ការែកៃច្នេនៅក្រមិត្រគួសារ សហគមន៍ និងសាលាេរៀន 

្រពមទាំងភាប់ទំនាក់ទំនងកម្មវិធីទំាងេនះេទៅនឹងវិស័យសុខភាព។

 ព្រងឹងការអនុវត្តន៍ច ប់ និងនិយ័តកម្មនានា េដើម្បីេលើកកម្ពស់ផលិត 

កម្មកសិកម្ម និង អាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីឱ្យសុខភាព និងបរិសានកាន់ែត 

មានភាពល្អ្របេសើរ និងេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

(រួមទំាងអនាម័យ និងហ្វីតូ-អនាម័យស្តង់ដារ) និងបេង្កើនការយល់ 

ដឹងជា សាធារណៈពីម្ហូបអាហារែដលមានសុវត្ថិភាព។

េ្រប្របសឧ់បករណ៍
គពំរសងគម េដមប ី
េលកកមពស់

របូតថមភ

 ធានាឱ្យមាននូវការស្រមបស្រមួលជិតស្និទ្ធរវាងកម្មវិធីេផ្ទរសាច់ 

្របាក់ មានល័ក្ខខ័ណ (CCT) និង វិធានការណ៍គំាពារសង្គមដៃទេទៀត 

ែដលទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភ ជាមួយNNSនិងអន្តរាគមន៍ 

អាហារូបត្ថម្ភតាមសហគមន៍ែដលនឹងមានេនៅេពលអនាគត។

 កាត់បន្ថយឧបសគ្គហិរញ្ញវត្ថែុដលរំាងស្ទះដល់ការែថទំាអាហារូបត្ថម្ភ 

េនៅ មណលសុខភាព តាមរយៈការព្រងីកមូលនិធិសមធម៌សុខភាព 

(HEFs) និងការ្រគបដណ្ណប់េទៅេលើរាល់េសវា និងការែថទាំ 

អាហារូបត្ថម្ភទំាងអស់។

 ភាប់ទំនាក់ទំនងកម្មវិធីសំណង់សាធារណៈ (PWP)េដើម្បីេធ្វើឱ្យការ 

េ្របើ្របាស់ទឹក និងអនាម័យ កាន់ែតមានភាព្របេសើរេឡើង។

 បេង្កើនការយល់ដឹងពីអាហារូបត្ថម្ភៃនសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម 

ែដលមាន្រសាប់ ឧទាហរណ៍ការផ្តល់អាហារេនៅតាមសាលាេរៀន។
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េរៀបចំ និងអនុវត្តសាកល្បងនូវកម្មវិធីសមាហរណកម្មអាហារូបត្ថម្ភេដាយមានការចូលរួមពីសហគមន៍ 

(CBNP) ស្រមាប់្របេទសកម្ពុជា ែដល្រតូវបានអនុវត្តតាមរយៈអាជាធរមូលដាន។

េគាលបំណងទី៣ ៖ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង្របព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គម និងសមត្ថភាពក្នុងការេឆ្លើយតប

េទៅនឹងហានិភ័យ និងវិបត្តិនានា េដើម្បីបេង្កើនេស្ថរភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀង ស្រមាប់្រគួសារែដល 

មានប  សន្តិសុខេស្បៀង។

អាទិភាពកម្មវិធី សកម្មភាពអាទិភាព (សកម្មភាពសំខាន់ៗ និងឧបករណ៍)

ព្រងីកសន្តិសខុេសបង
ទក់ទងឧបករណ៍
គពំរសងគម

 អនុវត្តសាកល្បង និងព្រងីកកម្មវិធីសំណង់សាធារណៈមួយេនៅក្រមិត 

ថាក់ជាតិ េដើម្បីេលើកកម្ពស់ឱកាសការងារែដលអាចព ករណ៍ទុក 

ជាមុនបាន ស្រមាប់ជន្រកី្រកេនៅក្នុងតំបន់ និងឃុំែដលជួប្របទះ 

ប អសន្តសុិខេស្បៀង ជាពិេសសេនៅរដូវែដលពំុមានភាពមមាញឹក 

េនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងផ្តល់ការគាំ្រទជីវភាព និងការបេង្កើត 

្របាក់ ចំណូលស្រមាប់ជនែដលងាយរងេ្រគាះបំផុត។

 េរៀបចំែផនការយថាភាព និងព្រងីកការងារពលកម្មក្នុងអំឡុងេពល

មានវិបត្តិ និង ភាប់ទំនាក់ទំនងកម្មវិធីសំណង់សាធារណៈ េទៅនឹង

ការេ្រតៀមលក្ខណៈទប់ទល់េ្រគាះមហន្តរាយ ្រពមទាំងែផនការបន្សុាំ 

និងកាត់បន្ថយការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ។ 

ព្រងីកនិងបេង្កើនភាពជាមាស់របស់រដាភិបាលេទៅេលើសំណាញ់ 

សុវត្ថិភាពសង្គមែដលមាន្រសាប់ដូចជា ការផ្តល់អាហារូបករណ៍ 

ស្រមាប់ជន្រកី្រក (បឋមសិក  និងមធ្យមសិក ) ការផ្តល់អាហារ 

េនៅតាមសាលាេរៀន (មុនបឋមសិក  និងបឋមសិក )។

អនុវត្ត និងព្រងីកការអនុវត្តន៍សាកល្បងកម្មវិធីេផ្ទរសាច់មាន 

ល័ក្ខខ័ណ (ដូចមានគូសប ក់េនៅក្នុង NSPS) េដើម្បីេធ្វើឱ្យការ 

ទទួលបានេស្បៀងអាហាររបស់្រគួសារ្រកី្រកមានភាពរលូន និង 

េលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា។

 េលើកកម្ពស់ការស្រមបស្រមួលរបស់កម្មវិធីសំណាញ់សុវត្ថិភាព 

សង្គម ែដលកំណត់ េគាលេដៅេទៅេលើ្រគួសារែដលជួប្របទះប  

អសន្តិសុខេស្បៀង ជាមួយវិស័យនានា និង ព្រងីកការអនុវត្តន៍ 

សាកល្បង េដើម្បីេលើកកម្ពស់សមាហរណកម្មៃនកម្មវិធីគំាពារសង្គម 

សំេដៅជំរុញឱ្យមានសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្រមិតមូលដាន។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨72



េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវ
ករេ្រតៀមលកខណៈ
ទប់ទល ់និងកត់ បនថយ
េ្រគះមហន្ត យ
្រពមទងំេលកកមពស់
ភពធន់្រទរំបស់
្រគួ រ េទនឹង
ផលប៉ះពលៃ់ន
ករែ្រប្របួល
កសធតុ

 អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្រមាប់ការ្រគប់្រគងេ្រគាះភ័យៃន             

េ្រគាះមហន្តរាយ និងការបន្សុាំេទៅនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ 

េនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ ្រពមទាំងបញ្ចូលប ទំាង

េនះេទៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តតាមវិស័យ និងែផនការតំបន់ េដើម្បីកាត់ 

បន្ថយ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានៃនការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ 

េទៅេលើសន្តសុិខេស្បៀងរបស់្រគួសារ។

 ព្រងឹងសមត្ថភាពេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ េដើម្បី 

េឆ្លើយតបឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ និងទាន់េពលេវលាេទៅនឹងវិបត្តិេស្បៀង

អាហារ (ធានាឱ្យមាននូវការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀង និងជំនួយដៃទេទៀត) 

្រពមទាំងេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការស្រមបស្រមួលេដើម្បីេឆ្លើយតប 

ចំេពាះេ្រគាះអាសន្ននានា រវាងសាប័នរដាភិបាល អង្គការសង្គមសីុវិល 

និង ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា។

ស្រមួល និងេធ្វើសមាហរណកម្មព័ត៌មានែដលមាន្រសាប់ ្របព័ន្ធ 

ែបងែចកចំណាត់ថាក់ និងឧបករណ៍ជូនដំណឹងជាមុន ្រពមទាំងការ

ប៉ាន់្របមាណេទៅេលើផលប៉ះពាល់ៃនេ្រគាះមហន្តរាយ។

 កសាង និង្រគប់្រគង្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពេទៅេលើេស្បៀងប្រមុង

ជាតិ (និង្រគាប់ ពូជ) េដើម្បីផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀងអាហារ និង្រគាប់ 

ពូជឱ្យបានទាន់េពលេវលា ជូនដល់្រគួសារែដលទទួលរងផលប៉ះ

ពាល់ពីេ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ ឬ វិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច និងេដើម្បីទប់ទល់

េទៅនឹងការេកើនេឡើងៃនតៃម្លេស្បៀងអាហារ។

 ព្រងឹងសមត្ថភាពទំាងថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិក្នុងការផ្តល់ 

ព័ត៌មានស្តពីីអាកាសធាតុ េ្រគាះធម្មជាតិែដលបណា្ខលមកពីអាកាស 

ធាតុឱ្យបានទាន់េពលេវលាេដើម្បីកសិករមានលទ្ធភាព និងេពល 

េវលាេ្រតៀមបងា្ករ និងេធ្វើការសេ្រមចចិត្តក្នុងការដំាដុះរបស់គាត់។
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៦.  េគលបំណង និងសកមមភព ទិភពរបស់យុទធ ្រស្តជតិស្តីពី
សន្តិសុខេសបង និង របតថមភ ២០១៤-២០១៨
ការសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងនីមួយៗ ក្នុងចំេណាមេគាលបំណងទំាងេនះ ទាមទារឱ្យមាន 

កម្មវិធីនិយ័តកម្ម និង ការែកលម្អេសវាកម្មេនៅក្នុងវិស័យនានា ឱ្យកាន់ែតមានភាព្របេសើរជាងមុន។ 

េបើេទាះបីជាចេនាះ្របេហាងែដលមាន្រសាប់ ក្នុងការេដាះ្រសាយប អសន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ នឹង្រតូវេដាះ្រសាយេដាយកម្មវិធីថ្មីៗក៏េដាយ ការព្រងីកអន្តរាគមន៍មាន្រសាប់ែដលមាន 

មូលដានែផ្អកេលើភស្តុតាង គឺជាការេផាតយកចិត្តទុកដាក់ចម្បងៃនយុទ្ធសា្រស្តេនះ។ កម្មវិធីជាេ្រចើន 

ក្នុងចំេណាមកម្មវិធីទំាងេនះ ្រតូវបានអនុវត្តេដាយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា េដាយេ្របើ្របាស់អភិ្រកមែដល

មានមូលដានែផ្អកេលើគេ្រមាង និងពុំមានការស្រមបស្រមួលេ្រចើនេនៅក្នុងនិងរវាងវិស័យនានាេឡើយ។ 

ការេចាទសួរសំនួរអំពីនិរន្តរភាពៃនកម្មវិធីជាេ្រចើនក្នុងចំេណាមកម្មវិធីទំាងេនះ រែមងែតអា្រស័យេលើៃថ្ល

ចំណាយ្របតិបត្តិការមានក្រមិតខ្ពស់។ េនៅក្នុងការព្រងីកអន្តរាគមន៍ទំាងេនះ រាជរដាភិបាលចំាបាច់្រតូវ 

េរៀបចំបេង្កើតយន្តការែដលមានសង្គតភាព េដើម្បីទទួលបានហិរញ្ញប្បទានគំា្រទរយៈេពលមធ្យម គំរូៃន 

ការអនុវត្តន៍ និងការកំណត់េគាលេដៅ ្រពមទាំងតំបន់្រគបដណ្ណប់ៃនកម្មវិធីទំាងេនះឱ្យ្របេសើរបំផុត។

ស្រមាប់េគាលបំណងនីមួយៗ ក្នុងចំេណាមេគាលបំណងទាំង៣ខាងេ្រកាមេនះ ការវិភាគ 

សានភាពជាក់លាក់តាមវិស័យេដាយសេង្ខបអំពីមូលេហតុៃនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងអសន្តិសុខេស្បៀង 

្រតូវបានបញ្ចូលជាមូលេហតុឬសគល់មួយ េដើម្បីកំណត់សកម្មភាពអាទិភាព សំេដៅេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង

នូវសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ស្រមាប់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

៦.១. េគលបំណងទី១ ៖ បេងកនករមនេសបង និងករទទួលបនេសបង

េគាលបំណងេនះ េផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើការេលើកកម្ពស់សន្តិសុខេស្បៀង្រគួសារ េនៅក្នុង 

្របេទសកម្ពុជា។ េគាលបំណងេនះ បានេធ្វើឱ្យសមាហរណកម្មទិដ្ឋភាពមួយចំនួនែដលទាក់ទងេទៅ 

នឹងការមានេស្បៀង និងការទទួលបានេស្បៀងេនៅក្នុងវិស័យជាេ្រចើន ដូចជា កសិកម្ម ជលផល និង 

ៃ្រពេឈើ ធនធានទឹក ដីធ្លី និងការងារ និងការបេង្កើត្របាក់ចំណូល។

ជីវភាពរស់េនៅរបស់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង ៨០% យា៉ងេហាចណាស់ពឹងែផ្អកមួយែផ្នកេទៅ

េលើវិស័យកសិកម្ម េហើយ្រគួសារភាគេ្រចើនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង គឺជា្រគួសារកសិករ

ខាតតូចែដលរស់េនៅតំបន់ជនបទ។ ជាញឹកញាប់ ពួកេគទទួលបានេសចក្តី្រតូវការេស្បៀងអាហារ 

បេង្កើនការមានេស្បៀង និង ការទទួលបានេស្បៀង តាមរយៈផលិតកម្មកសិកម្ម និងការចិញ្ចមឹ 

សត្វ ែដលកាន់ែតមានភាពច្រមុះ និងផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុន ការេ្របើ្របាស់ធនធានជលផល 

និងៃ្រពេឈើ ្របកបេដាយនិរន្តរភាព ្រពមទំាងពីការងារែដលពំុែមនជាការងារកសិកម្ម និងឱកាស 

ក្នុងការទទួលបាន្របាក់ចំណូល។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨74



របស់ពួកេគ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគានូវសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា៖ ការេធ្វើដំណំាកសិផល 

ការចិញ្ចឹមសត្វ និងការ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ និងជលផលែដលជាធនធានរួម ស្រមាប់េស្បៀង 

អាហាររបស់ពួកេគ។ ពួកេគក៏ែស្វងរកចំណូលជាសាច់្របាក់ពីសកម្មភាពទំាងេនះផងែដរ ស្រមាប់ទិញ 

េស្បៀងអាហារ ែដលពួកេគមិនអាចផលិតបានេដាយខ្លួនឯង េដើម្បីឱ្យ្រសបេទៅនឹងេសចក្តី្រតូវការ 

មូលដាន ក្នុងការទិញេស្បៀងអាហារដៃទេទៀត។ េបើេទាះបីជាសកម្មភាពទំាងេនះ គឺជា្របភពដ៏សំខាន់ 

េដើម្បីទទួលបានេស្បៀងអាហារ និង្របាក់ចំណូលក៏េដាយ ប៉ុែន្ត ្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាែដលរស់េនៅតំបន់

ជនបទ្របឈមេទៅនឹងផលិតភាពែដលមានក្រមិតទាប និងហានិភ័យខ្ពស់េនៅក្នុងកិច្ចខិតខំផលិត 

េស្បៀងអាហាររបស់ពួកេគ និងការ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ និងធនធានជលផល 53។ ពិពិធភាព 

កសិផលេនៅមានក្រមិតេនៅេឡើយ អា្រស័យេដាយមួយភាគធំពឹងែផ្អកេទៅេលើផលិតកម្ម្រសូវតាម 

យថាផល ែផ្អកេលើទឹកេភ្លៀង ែដលផ្តល់្របាក់ចំណូលែតក្នុងរយៈេពលណាមួយបុ៉េណាះក្នុងមួយឆំា។

េបើេទាះបីជា្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង ៨០% រស់េនៅតំបន់ជនបទក៏េដាយ ្របជាពលរដ្ឋជនបទ 

្របមាណ ២០% ពំុមានដីធ្លេីឡើយ និង ២៥% េទៀត មានដីតិចជាង ០,៥ ហិកតា (ក្រមិតែដលប៉ាន់្របមាណ 

ស្រមាប់ផលិតេស្បៀងឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់េ្របើ្របាស់េដាយខ្លួនឯង)។ ជាក់ែស្តង ការមានេស្បៀង 

ែដលទទួលបានពីការផលិតេដាយខ្លួនឯង កំពុងមានភាពរួមតូច អា្រស័យេដាយជាង ៤០% ៃនេស្បៀង 

អាហារែដលទទួលទានេនៅតំបន់ជនបទ គឺទទួលបានពីការទិញ។ ការេធ្វើ្របពលវប្បកម្ម និងពិពធិកម្ម

្របព័ន្ធកសិកម្មរបស់កសិករខាតតូច េដើម្បីទទួលបានេស្បៀងអាហារផាល់ខ្លួនស្រមាប់ទទួលទាន និង 

ការបេង្កើតឱ្យមាននូវលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានេស្បៀងអាហារ តាមរយៈ្របាក់ចំណូល (ពីផលិតកម្ម 

កសិកម្មក្នុងេគាលបំណងយកេទៅលក់េនៅឯទីផ រ និង ពីការអភិវឌ្ឍន៍្របភព្របាក់ចំណូលែដល 

ទទួល បានពីសកម្មភាពមិនែមនកសិកម្ម) សុទ្ធសឹងែតមានសារៈសំខាន់ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង 

នូវសន្តិសុខេស្បៀង្រគួសារ និងេលើកកម្ពស់ការធន់្រទំារបស់្របជាពលរដ្ឋជនបទ ែដលជួប្របទះប  

អសន្តិសុខេស្បៀង េដើម្បីទប់ទល់េទៅនឹងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច និងវិបត្តិអាកាសធាតុ។

ស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង ការងារេនៅក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ច 

ក្នុង្របព័ន្ធ ឬ វិស័យេសដ្ឋកិច្ចទំេនើប ជាពិេសសគឺសហ្រគាសវិស័យកាត់េដរធំៗ ឧស ហកម្មសំណង់ 

និងេទសចរណ៍ និង (ក្នុងក្រមិត តិចតួច) វិស័យេសវាកម្ម និងែកៃច្នផលិតផលកសិកម្ម សុទ្ធសឹងែតជា

្របភព្របាក់ចំណូលសំខាន់ៗ ស្រមាប់្រស្តី្រកី្រក ែដលភាគេ្រចើនរស់េនៅតំបន់ជនបទជាង ៣០០.០០០ 

នាក់។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី ស្រមាប់ ៨៥% ៃនកមាំងការងាររបស់កម្ពុជា វិស័យេសដ្ឋកិច្ចេ្រកៅ្របព័ន្ធ 

និងសហ្រគាសខាតតូចបំផុត េនៅែតជា្របភពចំណូលមួយដ៏សំខាន់េដើម្បីធានានិរន្តរភាពៃនជីវភាព 

រស់េនៅរបស់្រគួសារ។

ការពឹងែផ្អកយា៉ងខំាងេទៅេលើការទិញេស្បៀងអាហារ (្រគួសារជនបទភាគេ្រចើន គឺជាអ្នកទិញ 

េស្បៀងអាហារសុទ្ធសាធ) និង ក្រមិតភាគរយខ្ពស់ៃនចំណាយសរុបរបស់្រគួសារេទៅេលើការទិញ 

៥៣ ៨០% ៃនៃផទដី ំដុះកសិកមមរបស់្របេទស ពឹងែផ្អកេទេលទឹកេភ្ល ង េ្រកមរបបទឹកេភ្ល ងកនុងរដូវវស ែដលមិនេទៀងទត់។ 
ដីែដលមនជីជតិមិនសូវល្អ ក៏ប ្ត លឱយផលិតកមមកសិផលដំ ំ្រសូវមនក្រមិតផងែដរ េនកនុងៃផទដីកសិកមមកនុង្របេទស
ចំនួន ៥០%។

75យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



េស្បៀង អាហារ េធ្វើឱ្យ្រគួសារែដលចូលរួមេនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មេនៅតំបន់ជនបទកាន់ែតមានភាពងាយ

រងេ្រគាះខាំងេឡើង េទៅនឹងអេស្ថរភាពៃនតៃម្លេស្បៀងអាហារ54។ ពិពិធកម្មៃន្របភព្របាក់ចំណូល 55 

្រពមទាំងការភាប់ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមំារវាងតំបន់ទី្រកុង និងតំបន់ជនបទ េធ្វើឱ្យ្រគួសារកម្ពុជាកាន់ែតមាន 

សន្តសុិខេស្បៀងេឡើងជាលំដាប់ និងធន់្រទំាេទៅនឹងវិបត្តេិសដ្ឋកិច្ច និងវិបត្តអិាកាសធាតុ។ េគាលបំណង 

ទី១ ៃនយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ េផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើ 

វិស័យចំនួន៤ ដូចខាងេ្រកាម៖ 

១. ការេធ្វើ្របពលវប្បកម្ម ពិពិធកម្ម និងសមាហរណកម្មទីផ រចំេពាះ្របព័ន្ធកសិកម្មរបស់ 

កសិករខាតតូច។

២. ការែបងែចកដីធ្លី និងការផ្តល់ប្លង់ដីជូនដល់ជន្រកី្រក និង្រគួសារែដលជួប្របទះប  

អសន្តិសុខេស្បៀង។

៣. ការេលើកកម្ពស់លទ្ធភាព ក្នុងការទទួលបាន និងការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយនិរន្តរភាពនូវ

ធនធានជលផល និងៃ្រពេឈើែដលជា្រទព្យសម្បត្តិរួម ស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនែដល 

ជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង។

៤. បេង្កើនការទទួលបាន្របាក់ចំណូលេដាយបេង្កើនឳកាសការងារេនៅក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ច 

ក្នុង្របព័ន្ធ និងេ្រកៅ្របព័ន្ធស្រមាប់ជន្រកី្រក និង ជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខ

េស្បៀង។

៦.១.១. េលកកមពស់ពិពិធកមម និងសមហរណកមមទីផ រៃនករេធ្វកសិកមម របស់កសិករខន តតូច
ការចូលរួមចំែណករបស់វិស័យកសិកម្មក្នុង GDP េនៅែតបន្តមានេស្ថរភាពេនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុង 

េ្រកាយេនះ (២៧,៥% ក្នុងឆំា២០១២) ប៉ុែន្ត អ្រតាកំេណើនរបស់វិស័យេនះបានមានការែ្រប្របួលេនៅ

ចេនាះឆំា២០០៨ និងឆំា២០១២ េដាយសារល័ក្ខខ័ណអាកាសធាតុ ក្នុងេនាះ អ្រតាកំេណើនមានចេនាះ 

ពី ៥,៧% (២០០៨) និង ៣,៣% (២០១១) និងស្ថិតេនៅក្រមិត ៤,៣% ក្នុងឆំា២០១២។ ភាគរយៃន

អ្នកេធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងចំេណាមកមំាងពលកម្មសរុប េនៅែតមានក្រមិតខ្ពស់(៦២%ក្នុង

ឆំា២០១១) ប៉ុែន្ត អ្រតាេនះបានធាក់ចុះយា៉ងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាថ្មីៗេនះ ែដលដូចគា

េទៅនឹង្របេទសមាន្របាក់ចំណូលទាបភាគេ្រចើន ែដលមានអ្រតាកំេណើនខ្ពស់។ ផលិតកម្មកសិកម្ម 

បានរួមចំែណក ៥៤,៨% ក្នុងGDP របស់វិស័យកសិកម្ម បនាប់មកគឺវិស័យជលផល ែដលបានរួម 

ចំែណក ២៥,៤% ផលិតកម្មបសុសត្វ ចំនួន ១៤,១% និងៃ្រពេឈើចំនួន ៥,៧%។

៥៤ កនុងចំេ ម្រគួ រជនបទចំនួនពីរ្របេភទ ែដល្រកី្រកជងេគ កនុងឆន ំ២០០៩ ភគរយកនុងតៃម្លជ ច់្របក់ៃនេសប ង រ 
ែដលផលិតេនឯផទះ មនចំនួនចេន្ល ះពី ៣៣%-៣៦% េហយភគរយកនុងតៃម្លជ ច់្របក់ៃនេសប ង រែដលបនទិញ 
មនចំនួន ៦៤%-៦៧%។

៥៥ េនកនុងបរបិទេនះ មន រៈសំខន់ែដល្របភព្របក់ចំណូលេនក្រមិត្រគួ រធនបនផងែដរនូវលំហូរ្របក់ចំណូល 
ែដល េចះែតបន្តមនេនកនុងឆន ំនីមួយៗ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨76



រូបភាពទី៣១ ៖ ការផលិត្រសូវ និងទិន្នផល ឆាំ២០០០-២០១២

្របភព ៖ MAFF, របាយការណ៍្របចំាឆាំ២០១២/២០១៣

ែផ្អកេលើការបន្តកិច្ចខិតខំរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការេធ្វើ្របពលវប្បកម្ម និងេលើកកម្ពស់ 

ផលិតកម្ម និងទីផ រ ផលិតកម្ម្រសូវបានបន្តេកើនេឡើង និងេធ្វើឱ្យ្របេទសកម្ពុជា មិន្រតឹមែតផលិតអង្ករ

បាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់េ្របើ្របាស់ក្នុង្រសុក ចាប់តំាងពីឆំា១៩៩៨ ប៉ុេណាះេទ ប៉ុែន្ត បានកាយជា 

្របេទសនំាេចញអង្ករមួយ ដ៏សំខាន់េនៅក្នុងតំបន់។ ក្នុងឆំា២០១២/២០១៣ ការផលិត្រសូវ(្រសូវវស  

និង្រសូវ្របាំង) មានចំនួន្របមាណ៩,២៩លានេតាន េដាយទទួលបានទិន្នផលជាមធ្យម្របមាណ 

៣,១២ េតានក្នុងមួយហិកតា។ ្របេទសកម្ពុជា ផលិតបានអតិេរកផល្រសូវចំនួន ៤,៧៣ លានេតាន 

ែដលេស្មើនឹងអង្ករ្របមាណ ៣ លានេតាន។ កំេណើនផលិតកម្ម្រតូវបានកំណត់េដាយកំេណើនៃនៃផ្ទដី 

្របមូលផល និងកំេណើនទិន្នផល។

េដាយសារែតកំេណើន្របជាជន ៃផ្ទដីដំាដុះនឹងមានចំនួនកាន់ែតតិចេទៅៗ េហើយការបេង្កើន 

ផលិតកម្ម្រសូវបែន្ថមេទៀត ្រតូវពឹងែផ្អកជាចម្បងេទៅេលើផលិតភាពែដលមានក្រមិតខ្ពស់ជាងេនះ។ 

េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី េនៅែតមានសកានុពល ក្នុងការបេង្កើនផលិតកម្ម អា្រស័យេដាយទិន្នផល្រសូវ 

បច្ចុប្បន្នមានចំនួន្រតឹម ៣,១១៧ េតាន/ហិកតា ែដលចំនួនេនះ េនៅមានក្រមិតទាបជាងខំាង េបើេធៀប

េទៅនឹងទិន្នផលរបស់្របេទសជិតខាងមួយចំនួន។ ដូេច្នះ ការបន្តេលើកកម្ពស់បែន្ថមេទៀតនូវផលិតភាព 

្រសូវវស  និងការព្រងីកផលិតកម្ម្រសូវេដាយេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធធារាសា្រស្ត គឺជាអាទិភាព ដូចមានគូស 

ប ក់េនៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តកសិកម្មនិងទឹក និងេគាលនេយាបាយស្តីពីការជំរុញផលិតកម្ម្រសូវនិងការ

នំាេចញអង្ករ។  ការបេង្កើនទិន្នផលតាមរយៈការែកលម្អបេច្ចកេទសេធ្វើែ្រស ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ 

លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាន្រគាប់ពូជនិងជី្របកបេដាយគុណភាព ការេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពម៉ាសីុន 

កិន្រសូវ និងសមត្ថភាពក្នុងការរក ទុក ្រពមទាំងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវភាព្របកួត្របែជងតាមរយៈ

បទដានគុណភាពែដលអនុ ្ញតឱ្យអង្កររបស់កម្ពុជាអាចទទួលបានទីផ រនំាេចញក្នុងតៃម្លខ្ពស់សុទ្ធ

សឹងែតជាវិស័យចម្បងៗស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍។

77យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



តាមរយៈទស្សនៈវិស័យសន្តិសុខេស្បៀងក្រមិត្រគួសារ ការកំណត់េគាលេដៅជាក់លាក់េទៅេលើ 

កសិករខាតតូចែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀងេនៅក្នុងតំបន់អសន្តិសុខេស្បៀង គឺមានសារៈ 

សំខាន់ណាស់ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលទ្ធភាពរបស់ពួកេគ ក្នុងការទទួលបានធាតុចូលកសិកម្ម 

្របកបេដាយគុណភាពខ្ពស់ និងបេច្ចកវិទ សម្រសប56 ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសានភាពឃំាងរក  

ផលិតផល និង បណា្ខញទីផ រ 57 េដើម្ីបឱ្យកសិករអាចទទួលបាន្របេយាជន៍ជាអតិបរមាពីការអនុវត្តន៍

េគាលនេយាបាយជំរុញផលិតកម្ម្រសូវ និងការនំាេចញអង្ករ។ ការេរៀបចំ កសិករខាតតូចជាសមាគម 

កសិករ ្រពមទាំងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការតភាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកសិករ និងវិស័យឯកជន 

ឧទាហរណ៍ដូចជា៖ តាមរយៈការផ្តល់េសវាផ្សព្វផ យេនៅនឹងកែន្លង និងការេរៀបចំឱ្យមាននូវការេធ្វើ 

កសិកម្មតាមកិច្ចសន  សុទ្ធសឹងែតមានភាពចំាបាច់េនៅក្នុងបរិបទេនះ។ ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ 

ផលិតភាព្រសូវ រែមងែតងជាបច្ច័យមួយស្រមាប់កសិករយថាផល ក្នុងការចូលរួមេនៅក្នុងការដំាដុះ 

្របេភទកសិផលដៃទេទៀត ែដលមានតៃម្លខ្ពស់ជាងេនៅេលើចំែណកណាមួយៃនៃផ្ទដីដ៏តូចរបស់ពួកេគ។

ជារួម ៃផ្ទដីដំាដុះបានេកើនេឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គល់រហូតដល់ ៩៤៧,១៣៤ ហិកតា ឬ ្របមាណ 

២៤,៧% ៃនៃផ្ទដី្របមូលផលសរុប េនៅក្នុងែខក ្ញ ឆំា២០១២ េហើយរាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានេធ្វើការ  

វិនិេយាគគួរឱ្យកត់សមា្គល់ េនៅក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាថ្មីៗេនះ ក្នុងការកសាង និងសារេហដារចនា 

សម្ព័ន្ធធារាសា្រស្ត 58។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី រាជរដាភិបាលេនៅែត្រតូវការព្រងីកបែន្ថម េទៀតនូវ្របព័ន្ធ 
ធារាសា្រស្ត និងែកលម្អការ្រគប់្រគងធនធានទឹក តាមរយៈការបេង្កើត និងការព្រងឹងសមាគមអ្នកេ្របើ្របាស់ 

ទឹក 59 ជាពិេសស គឺស្រមាប់កសិករ្រកី្រកែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង េនៅក្នុងតំបន់ែដល 

្របឈមេទៅនឹងេ្រគាះរំាងស្ងួត 60 េដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងែផ្អករបស់ពួកេគេទៅេលើទឹកេភ្លៀង និងព្រងឹង

ភាពធន់្រទាំរបស់ពួកេគេទៅនឹងេ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ ្រពមទាំងផលប៉ះពាល់ៃនការែ្រប្របួល

អាកាសធាតុ។

៥៦ េ្រកពីជីគីមី និង្របេភទ្រគប់ពូជែដលមនលកខណៈ្របេសរជងមុន ្របព័នធ្របពលវបបកមម្រសូវ (SRI)ែដល្រតូវបនេលកកមពស់ 

មរយៈអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ អស់រយៈេពលជេ្រចនឆន ំ ករេ្រប្របស់ 

ធតុចូលសរ ី ងែដលមនេនកនុងមូល ្ឋ ន ( កសត្វ ជីកំបុ៉ស្តិ៍) និងសមហរណកមមករ្រគប់្រគងេទេលសត្វល្អិតចៃ្រង 

បនបង្ហ ញថមនភពេជគជ័យ ្រស័យេ យេនះជយុទធ ្រស្តែដលេ្រប្របស់ធតុចូលកសិកមមតិច េដមបីេលកកមពស់ 

ផលិតភពរបស់កសិករខន តតូច កនុងលកខណៈមួយ្របកបេ យនិរន្តរភព។
៥៧ ្រគួ រភគេ្រចនែដលជួប្របទះបញ្ហ អសន្តិសុខេសប ង លក់ផលិតផល្រសូវភគេ្រចនរបស់ពួកេគកនុងតៃម្លទបេ្រកយេពល

្របមូលផល េដមបីទិញអងករេនេពលបន្តិចេទៀតកនុងឆន ំដែដលពីទីផ រ កនុងតៃម្លខពស់ជងមុនេ្រចន េនេពលែដលអស់េសប ង 

ប្រមុង។ ធនគរ្រសូវ េនកនុងសហគមន៍ ្រពមទំងករេរៀបចំេធ្វកសិកមម មកិចចសនយ ចជួយបេងកន្របក់ចំណូលពី 

ករេធ្វែ្រស។
៥៨ រហូតមកទល់នឹងេពលថមីៗេនះ ្រកសួងធនធនទឹក និងឧត្តុនិយម បនេផ្ត តយកចិត្តទុក ក់កន់ែតខ្ល ំងេទេលករងរ្របព័នធ

ធ ្រស្ត េហយឥឡូវេនះ ្រកសួងគំ្រទដល់្របព័នធធ ្រស្ត្រគប់្រជុងេ្រជយ (រហូតដល់្រប យទឹកធំៗ) និងអន្ត គមន៍ 

បូមទឹក េដមបីធនឱយមនលំហូរទឹកជេទៀងទត់។ ្របព័នធខន តតូច និងមធយមមនលកខណៈ្រសបេទនឹងេសចក្តី្រតូវករធ

្រស្តរបស់កសិករែដលជួប្របទះ បញ្ហ អសន្តិសុខេសប ង និងរែមងែតងមនភពសម្រសបជងេបនិយយអំពីក ្ត  

េសដ្ឋកិចច។
៥៩ សហគមន៍កសិករអនកេ្រប្របស់ទឹកចំនួន ៤២២ ្រតូវបនបេងកត គិត្រតឹមែខកញញ  ឆន ំ២០១២។ សូមេមលរបយករណ៍្របចំឆន ំ 

របស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ឆន ំ២០១២/២០១៣។
៦០ ករផ្តល់ ទិភពេទេល្របព័នធធ ្រស្តស្រមប់កសិផលរដូវវស  និង ្របព័នធធ ្រស្តបែនថមេនកនុងតំបន់អសន្តិសុខ

េសប ងែដលេធ្វករ ំដុះកសិផលរដូវវស ែតមួយដងកនុងមួយឆន ំ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨78



្រពមជាមួយនឹងការ្របមូលផល្រសូវ មានកសិករខាតតូច កាន់ែតេ្រចើនេឡើងបានចូលរួមេនៅ 

ក្នុងការផលិតកសិផល ស្រមាប់លក់យក្របាក់ ជាពិេសសេនៅតំបន់ខ្ពង់រាបែដលដីមានជីជាតិល្អ 61។ 

បែន្ថមពីេនះេទៀត ផលិតកម្មបសុសត្វ ក៏មានសកានុពលយ៉ាងសេម្បើមស្រមាប់េធ្វើការព្រងីកផងែដរ 

ប៉ុែន្តផលិតកម្មបសុសត្វ េនៅជួប្របទះឧបសគ្គភាគេ្រចើន បណា្ខលមកពីេសវាផ្សព្វផ យ និង េសវា 

បសុព បាលេនៅមានក្រមិត េហើយបណា្ខញទីផ រេនៅមានភាពទន់េខ យ។

ពិពិធកម្មៃនការេធ្វើកសិកម្មរបស់កសិករខាតតូច និងការេធ្វើសមាហរណកម្មទីផ រឱ្យបានកាន់ែត 
្របេសើរ មានភាពចំាបាច់ណាស់ េដើម្បីេលើកកម្ពស់ការមានេស្បៀង្របកបេដាយអាហារូបត្ថម្ភស្រមាប់ 

េ្របើ្របាស់ផាល់ខ្លួន េដើម្បីបេង្កើន្របាក់ចំណូលរបស់កសិករ និងេដើម្បីេធ្វើឱ្យ្រគួសារកសិករកាន់ែតមាន

ភាពធន់្រទំាេទៅនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុ និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច។ ្របព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មច្រមុះខាតតូចបាន

បងាញឱ្យេឃើញថាមានផលិតភាពខ្ពស់។ ដូចមានគូសប ក់ េនៅក្នុងកម្មវិធីគំា្រទសន្តិសុខេស្បៀង 

របស់ យុទ្ធសា្រស្តកសិកម្មនិងទឹក ការេលើកកម្ពស់សាកវប្បកម្ម ផលិតកម្មបសុសត្វខាតតូច និង 

វារីវប្បកម្ម ការេលើកកម្ពស់ការែកៃច្នចំណីអាហារ ្រពមទាំងការកាត់បន្ថយការខាតបង់េ្រកាយេពល 

្របមូលផល តាមរយៈការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង នូវឃាំងរក ទុកេនៅឯក្រមិតកសិដាន ឬ ែ្រសចមា្ករ 

សុទ្ធសឹងែតជាវិធានការអាទិភាព។ ជាពិេសស ការេ្របើ្របាស់ធាតុចូលកសិកម្ម្របកបេដាយគុណភាព 

និងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវបេច្ចកវិទ េទៅេលើបេច្ចកេទសដំាដុះ និងបេច្ចកេទសចិញ្ចឹមសត្វ62 ្រតូវបន្ត 

េលើកកម្ពស់ េដើម្បីជំរុញផលិតភាពៃន្របព័ន្ធេធ្វើកសិកម្មច្រមុះរបស់កសិករខាតតូច។

រាជរដាភិបាល្រតូវេរៀបចំឱ្យមាននូវដំេណាះ្រសាយសម្រសបេទៅតាមប កង្វល់ចម្បងៗ និង 

េសចក្តី្រតូវការជាក់លាក់ែដលទាក់ទងេទៅនឹងបរិយាកាសែផ្នកកសិបរិសាន និងសង្គមេសដ្ឋកិច្ច 

(ការែបងែចកតំបន់) និងពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិេយាគេលើការ្រសាវ្រជាវកសិ-េអកូឡូសីុែដលេកើនេឡើង។ 

ការែដលកសិករខាតតូច មានលទ្ធភាពកាន់ែត្របេសើរ ក្នុងការទទួលបានមី្រកូហិរញ្ញវត្ថុ និងការេរៀបចំ 

ជាសមាគម ឬ សហករ ្រពមជាមួយនឹងែខ្សសងាក់តៃម្ល្របកបេដាយសកានុពល ែដលនំាឱ្យកសិករ 

មានលទ្ធភាពកាន់ែត្របេសើរជាងមុន ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទីផ រ នឹងជួយធានាឱ្យមានការភាប់

ទំនាក់ទំនងទីផ រកាន់ែត្របេសើរស្រមាប់ផលិតផលរបស់ពួកេគ។ ការភាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកផលិតខាត 

តូចេទៅនឹងែខ្សសងាក់ទីផ រកសិកម្ម តាមរយៈការេរៀបចំេធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសន   នឹងកាយជាប

្របឈមជាក់លាក់មួយស្រមាប់អនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ ក្នុងការបេង្កើន្របាក់ចំណូលរបស់កសិករ និងេធ្វើ 

ឱ្យ ការផលិតស្រមាប់យកេទៅលក់េនៅឯទីផ រមិនសូវមានការ្របឈមខ្ពស់។ ្រស្តីេដើរតួនាទីសំខាន់ 

៦១ េ្រកពី្រសូវ កសិករខន តតូចភគេ្រចនបនចូលរមួេធ្វករ ំដុះដំ ំេពត ដំឡូង សែណ្ត កេសៀង និង សែណ្ត កបយ។ 
ជពិេសស ៃផទដី ំដុះស្រមប់ដំ ំដំឡូងបនមនករេកនេឡងពី២៥.៧៤០ហិក កនុងឆន ំ២០០៣ រហូតដល់៣៦១.៨៥៤ 
ហិក  កនុងឆន ំ២០១២។

៦២ ដូចមនគូសបញជ ក់េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីបសុសត្វរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់និងេន ទ២០១១- 
២០២០ ករែដលកសិករចិញច ឹមសត្វពហនៈមនលទធភពកន់ែត្របេសរកនុងករទទួលបនបេចចកវទិយ និងេស កមមផលិតកមម 
និង បសុពយបល ្រពមទំង្របព័នធអប់រ/ំបណ្តុ ះប ្ត លកសិករឱយក្ល យជបសុេពទយេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មន 

រៈសំខន់ខ្ល ំង ស់។

79យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



កាន់ែតេ្រចើនេឡើង63 េនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់្របេទសកម្ពុជា ដូេច្នះ ទម្ងន់ការងាររបស់ពួកេគ 

្រតូវការកាត់បន្ថយ េហើយលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានធនធាន (ឥណទាន ការបណ្ណុះបណា្ខល) និង 

្របាក់ចំណូលរបស់ពួកេគ ្រតូវបេង្កើនេដើម្បីព្រងីកផលប៉ះពាល់ៃនកម្មវិធី្របពលវប្បកម្ម និង ពិពិធកម្ម 

កសិកម្មឱ្យបានជាអតិបរមាេទៅេលើសន្តិសុខេស្បៀងរបស់្រគួសារ។

សកម្មភាពអាទិភាពេនៅេ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី១ ៃនេគាលបំណងទី១ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី សកម្មភាពអាទិភាពេនៅេ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី១ ៃនេគាលបំណងទី១ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការេធ្វើ្របពលវប្បកម្ម ពិពិធកម្ម និងសមាហរណកម្មទីផ រសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការេធ្វើ្របពលវប្បកម្ម ពិពិធកម្ម និងសមាហរណកម្មទីផ រ

ចំេពាះ្របព័ន្ធកសិកម្មរបស់កសិករខាតតូច រួមមានចំេពាះ្របព័ន្ធកសិកម្មរបស់កសិករខាតតូច រួមមាន ៖

១.១ េលើកកម្ពស់លទ្ធភាពរបស់កសិករែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង ឱ្យទទួលបាន 

បេច្ចកេទសសម្រសប អាចយកេទៅអនុវត្តបាន េហើយមានតៃម្លទាប អាចយកមកេធ្វើការែក 

ស្រមួលបាន និង អាចចម្លងយកេទៅេ្របើ្របាស់េនៅកែន្លងដៃទេទៀត ស្រមាប់ដំណំា្រសូវ 

និងកសិផលដៃទេទៀត វារីវប្បកម្ម ផលិតកម្មបសុសត្វ និងបែន្លខាតតូច ្រពមទាំងការរក ទុក 

និងការែកៃច្នកសិផល។

១.២ េលើកកម្ពស់លទ្ធភាពរបស់កសិករែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង េដើម្បីទទួលបាន 

្របព័ន្ធធារាសា្រស្តខាតតូច ជាពិេសសេនៅក្នុងតំបន់ែដល្របឈមេទៅនឹងេ្រគាះរំាងស្ងួត។

១.៣ េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការទទួលបាន និងការេ្របើ្របាស់សម្រសបចំេពាះធាតុចូលកសិកម្ម្របកប

េដាយគុណភាព ស្រមាប់កសិករខាតតូចែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង។ 

១.៤ េលើកកម្ពស់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានឥណទាន និងការសន្ំស្របាក់ស្រមាប់កសិករខាតតូច 

(គេ្រមាងមី្រកូហិរញ្ញវត្ថុ)។

១.៥ េលើកកម្ពស់យន្តការភាប់ទំនាក់ទំនងកសិករខាតតូច ឱ្យបានកាន់ែត្របេសើរេទៅនឹងទីផ រ 

(សមាគមកសិករ/សហករ ការេធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសន  ព័ត៌មានទីផ រ) និងអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមាន 

នូវែខ្សសងាក់តៃម្លែដលជា្របេយាជន៍ដល់កសិករ។

១.៦ េលើកកម្ពស់ការ្រសាវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បេច្ចកវិទ ថ្មីៗក្នុងផលិតកម្មដំណំាេស្បៀង ជាពិេសស 

បេច្ចកេទសមុន និងេ្រកាយ្របមូលផលដំណំាក្នុងបរិបទៃនកង្វះកមំាងពលកម្ម កសិកម្មែដល

ឈានេទៅរកកំេណើនការងារេ្របើ្របាស់េ្រគឿងយន្តកសិកម្ម្រគប់្របេភទស្រមាប់កសិករខាតតូច

អន្តរាគមន៍េដើម្បីេធ្វើ្របពលវប្បកម្ម និងពិពិធកម្មកសិកម្មខាតតូចេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា  ពុំែមន 

ជាអន្តរាគមន៍ថ្មីេឡើយ ប៉ុែន្ត បច្ចុប្បន្នអន្តរាគមន៍ទំាងេនាះ កំពុង្រតូវបានអនុវត្តតាមរយៈគេ្រមាង និង    

កម្មវិធីតូចធំជាេ្រចើនេនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង្របតិបត្តិការសេ្រងា្គះបនាន់េលើប សន្តិសុខេស្បៀង។ 

ច ប់ និងនិយ័តកម្មសំខាន់ៗមួយចំនួន ឧទាហរណ៍ដូចជា៖ និយ័តកម្មស្តីពីការេធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ច 

សន  ្រតូវបានគូសប ក់ និងទទួលបានការអនុម័តពី្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ។ 

េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី ក៏េនៅមានត្រមូវការជាក់លាក់ក្នុងការ ៖

៦៣ ្រគួ រជេ្រចនកនុងចំនួនគួរឱយកត់សមគ ល់មន្រស្តីជេម្រគួ រ េ យ រែតបុរសបនេធ្វចំ ក្រសុកេទកន់តំបន់ទី្រកុង 
និងតំបន់ដៃទេទៀត។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨80



 ព្រងីកកម្មវិធីទំាងេនះ និង ធានាឱ្យមានការអនុវត្តន៍តាមរយៈអភិ្រកមែផ្អកេលើកម្មវិធីមួយ ែដល

មានការស្រមបស្រមួលកាន់ែត្របេសើរ64។

 ព្រងឹងការ្របា្រស័យទាក់ទងរវាងវិស័យេផ្សងៗគាេនៅកែន្លងែដលចំាបាច់ (ឧទាហរណ៍ វិស័យ 

កសិកម្ម និង អាហារូបត្ថម្ភ)។

 បេង្កើតេគាលនេយាបាយ និងនិយ័តកម្ម ែដលបង្កលក្ខណៈឱ្យមាននូវការផលិត និងការេធ្វើទីផ រ 

ស្រមាប់កសិករខាតតូច ្រពមទាំងគំា្រទដល់ការភាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកេគេទៅនឹងអ្នកផ្តល់

េសវាវិស័យឯកជន។

 េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវទិសេដៅៃនកម្មវិធី សំេដៅេឆាះេទៅរកតំបន់អសន្តិសុខេស្បៀង និង្រគួសារ 

កសិករ េដាយពិចារណាអំពីេទយ្យទាន និងឧបសគ្គែផ្នកធនធានជាក់លាក់របស់ពួកេគ។ 

 ្រតួតពិនិត្យឱ្យបានដិតដល់េទៅេលើលទ្ធផលៃនកម្មវិធីទំាងេនះ ទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង 

របស់្រគួសារ។

៦.១.២. េលកកមពស់ករែបងែចកដី និងករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីជូនដល់្រគួ រ្រកី្រក
ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការទទួលបាន និងេស្ថរភាពកម្មសិទ្ធិដីធ្លីកសិកម្ម គឺជាល័ក្ខខ័ណដ៏ 

សំខាន់ ក្នុងការគំា្រទដល់ការវិនិេយាគេទៅេលើវិស័យកសិកម្ម និងេដើម្បីការពារជីវភាពរស់េនៅរបស់ជន 

្រកី្រក និងជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង។ ការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីជូនកសិករសេ្រមចបាន 

នូវវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាកន្លងេទៅេនះ េហើយមកដល់ដំណាច់ឆំា២០១៣ ្រកសួង 

េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានេចញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីជូនដល់កសិករចំនួន៤០%េនៅក្នុង 

្រកបខ័ណៃនការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់េដាយដំុ និងលក្ខណៈជា្របព័ន្ធ។ ជន្រកី្រក និងជន 

ែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង ក៏ទទួលបាន្របេយាជន៍ពីកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច 

នាេពលថ្មីៗេនះែដរ។ ចាប់ពីែខឧសភា២០១២មក រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានពេន្លឿន និងេធ្វើការព្រងីក

គួរឱ្យកត់សមា្គល់ចំេពាះការែបងែចកដីធ្លីជូនដល់ជន្រកី្រក េដាយែផ្អកេលើបទប េលខ០០១ របស់

រាជរដាភិបាលស្តីពីេគាលនេយាបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីេលើវិស័យដីធ្លី េដាយបាននិងកំពុងកាត់ដី 

សម្បទានៃ្រព និងដីសម្បទានេសដ្ឋកិច្ច និងដីៃ្រពមានដីកាដកហូត្របមាណ ១,៨ លានហិកតា 

ែចកជូន្របជាពលរដ្ឋជាង ៤៩០,០០០្រគួសារ ែដលបានកាន់កាប់េ្របើ្របាស់ដំាដុះជាក់ែស្តង េដើម្បីឲ្យ 

មានភាព្រសបច ប់ េដាយធានាឱ្យមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី េដើម្បីេធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ដីរបស់ពួកេគឱ្យ 

មាន្របសិទ្ធភាព េដាះ្រសាយវិវាទដីធ្លីែដលកំពុងេកើតមាន និងរក េស្ថរភាពបរិសានៃនធនធាន 

ធម្មជាតិ។

ការែបងែចកដីធ្លី គឺជាជំហានមួយដ៏ចម្បង ក្នុងការេលើកកម្ពស់សន្តិសុខេស្បៀង្រគួសារ។       

រាជរដាភិបាល ្រតូវបន្ត និងព្រងឹងេទៅេលើការែបងែចកដីកសិកម្ម។ បែន្ថមពីេនះេទៀត ការេធ្វើែ្រសចមា្ករ 

៦៤ កមមវធីិគំ្រទសន្តិសុខេសប ងរបស់ SAWបនផ្តល់ជព័ត៌មនស្រមប់ករេរៀបចំកមមវធីិមួយចំនួនែដលមនវ ិ លភពធំេធង
េនះ និងេផ្ត តេល្របពលវបបកមម និងពិពិធកមម្របព័នធកសិកមមរបស់កសិករខន តតូច ្រពមទំង ចេ្រប្របស់ជេវទិកមួយេដមបី
ព្រងីក និងេលកកមពស់ករស្រមបស្រមួលអន្ត គមន៍ េដមបីព្រងឹងជីវភពរស់េនរបស់្រគួ រជនបទែដលជួប្របទះបញ្ហ  
សន្តិសុខេសប ង មរយៈអភិ្រកម ែផ្អកេលកមមវធីិែដលមនករស្រមបស្រមួល្របេសរជងេនះ។

81យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



េទៅេលើៃផ្ទដីទំាងេនះ ្រតូវភាប់ទំនាក់ទំនងេទៅនឹងេសវាគំា្រទវិស័យកសិកម្ម។ ការព្រងឹងេហដា 

រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម និងេសដ្ឋកិច្ចេនៅក្នុងតំបន់តំាងទីលំេនៅថ្មីទំាងេនះ គឺជាល័ក្ខខ័ណត្រមូវមួយេទៀត 

េដើម្បីកសាងជីវភាពរស់េនៅ្របកបេដាយនិរន្តរភាព។ កន្លងមក មានសហគមន៍ ជនជាតិេដើមភាគតិច

មួយចំនួនតូចប៉ុេណាះ បានទទួលកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពេលើដីធ្លីនិងកម្មសិទ្ធិដីរួម ្រសបតាមច ប់ 

ភូមិបាលឆំា២០១១ ែដលចំណុចេនះ ្រតូវេលើកកម្ពស់ េដើម្បីជំរុញឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 

្របកបេដាយនិរន្តរភាព ែដលបច្ចុប្បន្ន សហគមន៍ទំាងេនះមាន េ្របវា៉ឡង់ភាព្រកី្រក និងកង្វះ 

អាហារូបត្ថម្ភយា៉ងខ្ពស់។

សកម្មភាពអាទិភាពេ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី២  ៃនេគាលបំណងទី១ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី សកម្មភាពអាទិភាពេ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី២  ៃនេគាលបំណងទី១ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការែបងែចកដីធ្លី និងការផ្តល់ប្លង់ដីជូនដល់ជន្រកី្រក និង្រគួសារសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការែបងែចកដីធ្លី និងការផ្តល់ប្លង់ដីជូនដល់ជន្រកី្រក និង្រគួសារ

ែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង រួមមានែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង រួមមាន ៖

២.១ ព្រងីកការែបងែចកដីសង្គមកិច្ចជូនដល់ជន្រកី្រក និង ជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខ

េស្បៀង។

២.២ ជំរុញការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិេដើមភាគតិច។

២.៣ េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលទ្ធភាពរបស់កសិករ្រកី្រកែដលទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ឋិដី ក្នុង 

ការទទួលបានេសវាគំា្រទពីវិស័យកសិកម្ម និងទីផ រ។

២.៤ ទប់សា្កត់ការេធ្វើចំណាក្រសុកពីតំបន់មួយេទៅតំបន់មួយ ែដលនំាឱ្យ្របជាជនជួប្របទះប  

្របឈមជាេ្រចើន ក្នុងេនាះរួមមាន ប ្របឈមនឹងការទទួលបានកម្មសិទ្ធិ្រសបច ប់េលើការ

េ្របើ្របាស់ដីធ្លី ។

២.៥ េលើកកម្ពស់ការ្រគប់្រគង េ្របើ្របាស់ និងការអភិរក្សធនធានដីកសិកម្មសំេដៅធានាឱ្យមាន 

កំេណើនផលិតភាព និងនិរន្តរភាពៃនផលិតកម្មេស្បៀងក្នុង្របេទស។

៦.១.៣. េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករទទួលបន និងករេ្រប្រ ស់ធនធនជលផល និងៃ្រពេឈ ្របកបេ យនិរន្តរភព
្របាក់ចំណូលែដលទទួលបានពីធនធាន្រទព្យសម្បត្តិរួម ទាក់ទងេទៅនឹងៃ្រពេឈើ និងជលផល 

គឺជា្របភពមួយ ែដលមានភាពពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងជីវភាពរបស់ជន្រកី្រក និងជនែដលជួប្របទះប  

អសន្តិសុខេស្បៀង េហើយជាពិេសស បានជួយដល់ពួកេគក្នុងការេដាះ្រសាយសានភាពអន្តរកាលៃន 

អសន្តិសុខេស្បៀង ែដលបណា្ខលមកពីវិបត្តិអាកាសធាតុឬវិបត្តិសង្គមេសដ្ឋកិច្ច។ ្រតីផ្តល់នូវ្របូេតអុីន 

ចំនួន ៣៧% ៃន្របូេតអុីនសរុប ,  ៨១,៥% ៃនការទទួលទាន្របូេតអុីនពីសត្វ និង ៣៧% ៃនការទទួល 

ទានជាតិែដកសរុប65 េនៅក្នុងអាហាររបស់កម្ពុជា ្រពមទាំងផ្តល់នូវ្របភពវីតាមីន និងមី្រកូសារជាតិ 

មួយដ៏សំខាន់។ ្រតីទឹកសាបសរុប ែដលេនសាទ បានេនៅក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាថ្មីៗេនះ បានេកើនេឡើង 

៦៥ រដ្ឋបលជលផលៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ/IFREDI :ភពងយរងេ្រគះែផនកេសប ង និង របូតថមភ 
ចំេពះ ករអភិវឌ ន៍ទំនប់ រអីគគិសនីខន តធំកនុង្របេទសកមពុជ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១២។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨82



គួរឱ្យកត់សមា្គល់រហូតដល់ ៥០៩.០០០ េតាន ក្នុងឆំា២០១២។ ទិន្នផល្រតីសមុ្រទ និង វារីវប្បកម្ម 

ក៏កំពុងែតមានការរីកចេ្រមើន និងសេ្រមចបានផលិតកម្មសរុបចំនួន ៩៩.០០០ េតាន ចំេពាះទិន្នផល 

្រតីសមុ្រទ និង ៧៤.០០០ េតាន ចំេពាះទិន្នផលវារីវប្បកម្ម ក្នុងឆំា២០១២66។

េសចក្តីសេ្រមចរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលប់ឡូតិ៍េនសាទែដលបានផ្តល់ឱ្យឯកជន 

ក្នុងឆំា២០១១ បានេធ្វើឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គល់ ចំេពាះលទ្ធភាពរបស់ជនែដលជួប 

្របទះប អសន្តិ សុខេស្បៀង ក្នុងការទទួលបានធនធាន្រទព្យសម្បត្តិរួមេនះ ប៉ុែន្ត ការេនសាទហួស 

្របមាណ និងការ អនុវត្តន៍េនសាទែដលបង្កឱ្យមាននូវេ្រគាះថាក់ េនៅែតបន្តជាប ។ ប ្របឈមធំ 

បំផុតស្រមាប់ជលផលទឹកសាប គឺ្រតូវ្រគប់្រគង្របព័ន្ធេអកូឡូសីុរបស់ទេន្លសាបឱ្យមាននិរន្តរភាព។ 

ការបន្តេលើក កម្ពស់្របព័ន្ធសហគមន៍េនសាទ67 ពិពិធកម្មជីវភាពរស់េនៅេដើម្បីកាត់បន្ថយសមាធេទៅ

េលើការផ្គត់ផ្គង់ ្រពមទាំងកិច្ចការពារ្របព័ន្ធេអកូឡូសីុេនៅតំបន់ដីេសើម សុទ្ធសឹងែតជាជំហានសំខាន់ៗ 

ក្នុងការធានា និរន្តរភាព្របភព ្របូេតអុីនដ៏សំខាន់េនះ ្រពមទាំង្របាក់ចំណូលស្រមាប់ជនែដលជួប 

្របទះប  អសន្តិសុខេស្បៀង។ េដើម្បីឱ្យ្រសបេទៅតាមេសចក្តី្រតូវការែដលកំពុងែតមានការេកើនេឡើង

ពីកំេណើន ្របជាជន រាជរដាភិបាល្រតូវបន្តេលើកកម្ពស់បែន្ថមេទៀតេទៅេលើផលិតកម្ម្រតីតាមវាលែ្រស 

វារីវប្បកម្ម និងការែកៃច្ន្រតីេ្រកាយេពល្របមូលផល។ ប ្របឈមជាក់លាក់មួយ គឺជាការគំរាម កំែហង 

ពីគេ្រមាងទំនប់វារីអគ្គិសនីទេន្លេមគង្គ េទៅេលើការបំលាស់ទីរបស់្រតី ការចាប់្រតី និងជីវភាពរស់េនៅ 

របស់ជន្រកី្រក។ ដូេច្នះ ្របេយាជន៍ែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចែដលទទួលបានពីទំនប់វារីអគ្គិសនី ្រតូវថ្លឹងែថ្លង 

េដាយ ្របុង្របយ័ត្ន េដាយេធ្វើការេ្របៀបេធៀបេទៅនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាសកានុពលរបស់វា68។ 

សកម្មភាពទំាងេនះ ្រសបេទៅនឹង្រកបខ័ណែផនការយុទ្ធសា្រស្តស្តីពីជលផល ២០១០-២០១៩ ែដល

េរៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធានការេលើកកម្ពស់ផលិតភាព និងការ្រគប់្រគងធនធានជលផល្របកបេដាយ 

និរន្តរភាព។

ធនធានៃ្រពេឈើ គឺជា្របភពបែន្ថមមួយៃនេស្បៀងអាហារ និង្របាក់ចំណូលស្រមាប់្រគួសារជនបទ 

ែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង ក្នុងេនាះរួមមានការ្របមូលជ័រេឈើ និងអនុផលៃ្រពេឈើ 

ដៃទេទៀត ្រពមទាំងអុស ជាពិេសស េនៅក្នុងរយៈេពលេ្រកាយ េ្រគាះរំាងស្ងួត និងទឹកជំនន់បាន 

បំផាញកសិផល។ ស្រមាប់្របព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មរបស់ជនជាតិេដើមភាគតិចេនៅតំបន់ខ្ពង់រាប 

ៃ្រពស្តុក គឺជាចំែណកមួយដ៏សំខាន់ៃនជីវភាពរស់េនៅរបស់ពួកេគ ែដលទទួលរងការគំរាមកំែហងពី 

ការហ៊ុំព័ទ្ធពីៃ្រពរួម និងភាពរិចរិលធ្ងន់ធ្ងរ ្រពមទាំងការទាញ្របេយាជន៍ ហួស្របមាណេទៅេលើៃ្រពទាំង 

េនាះ។ គ្រមបៃ្រពេឈើេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា បានធាក់ចុះជាលំដាប់ក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាចុងេ្រកាយ 

េនះ គឺបានធាក់ចុះពី ៦១,១៥% ក្នុងឆាំ២០០២ មក្រតឹម ៥៧,៥៩% ក្នុងឆាំ២០១០ េបើេទាះបីជា 

៦៦ របយករណ៍្របចំឆន ំរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ឆន ំ២០១២/២០១៣។
៦៧ សរបុមក មនសហគមន៍ជលផលចំនួន ៥១៦ ្រតូវបនបេងកត កនុងេនះសហគមន៍ចំនួន ៣២៨ ្រតូវបនចុះបញជ ីជផ្លូវករកនុង

ឆន ំ២០១២ - របយករណ៍្របចំឆន ំរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ឆន ំ២០១២/២០១៣។
៦៨ សូមេមលរដ្ឋបលជលផលៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ/IFREDI ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១២។ េយង មករសិក េនះ 

ទំនប់ រអីគគិសនីខន តធំែដលេគេ្រគងអនុវត្តកនុង្របេទសកមពុជ ចនំឱយមនករធ្ល ក់ចុះនូវធនធន្រតីទឹក ប និងធនធន 
សត្វ កនុងទឹកដៃទេទៀត ចេន្ល ះពី ៣៤.០០០ េ ន េទ ១៨២.០០០ េ ន។

83យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



រដាភិបាលបានេប្តជាអភិរក្សៃ្រពេឈើ តាមរយៈការកំណត់្រពំ្របទល់ “តំបន់ការពារ ”69កិច្ចសហការ 

្រគប់្រគងេដាយសហគមន៍70 និងការដាំដុះៃ្រពេឈើេឡើងវិញក៏េដាយ។ េដើម្បីែថរក ៃ្រពេឈើ 

រាជរដាភិបាល្រតូវេធ្វើការ្រតួតពិនិត្យឱ្យមាន្របសិទ្ធភាពជាងេនះ េទៅេលើការកាប់បំផាញៃ្រពេឈើខុស 

ច ប់ និងការទ្រនានដីៃ្រព តាមរយៈសម្បទានដីេសដ្ឋកិច្ច។ ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពី 

ការបំផាញៃ្រពេឈើ (REED) និងយន្តការអភិវឌ្ឍន៍សាត (CDM) អាចជួយបេង្កើតឱ្យមាននូវការេលើក 

ទឹកចិត្តែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច េដើម្បីការពារគ្រមបៃ្រពេឈើ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព និងបេង្កើត្របាក់ចំណូល 

ស្រមាប់សហគមន៍មូលដាន។ ក្នុងេនាះ ក៏មានសកានុពលថ្មី  ក្នុងការបញ្ចូលផលិតផលៃ្រពេឈើេទៅ 

ក្នុង្របព័ន្ធកសិរុក្ខកម្មផងែដរ។

សកម្មភាពអាទិភាពេ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី៣ ៃនេគាលបំណងទី១ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី សកម្មភាពអាទិភាពេ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី៣ ៃនេគាលបំណងទី១ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការេលើកកម្ពស់លទ្ធភាព ក្នុងការទទួលបាន និងការេ្របើ្របាស់ សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការេលើកកម្ពស់លទ្ធភាព ក្នុងការទទួលបាន និងការេ្របើ្របាស់ 

្របកបេដាយនិរន្តរភាពនូវធនធានជលផល និងៃ្រពេឈើែដលជា្រទព្យសម្បត្តិរួម ស្រមាប់ជន្រកី្រក ្របកបេដាយនិរន្តរភាពនូវធនធានជលផល និងៃ្រពេឈើែដលជា្រទព្យសម្បត្តិរួម ស្រមាប់ជន្រកី្រក 

និងជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង រួមមាននិងជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង រួមមាន ៖

៣.១ បន្តេលើកកម្ពស់វារីវប្បកម្ម និងការចិញ្ចឹម្រតីតាមវាលែ្រស េដើម្បីកាត់បន្ថយសមាធេទៅេលើ 

្រតីទឹកសាបធម្មជាតិ។

៣.២ ព្រងឹងការ្រគប់្រគងសហគមន៏េនសាទ និងសហគមន៏ៃ្រពេឈើ ឱ្យមាននិរន្តរភាព េដើម្បីេលើក

កម្ពស់ការទទួលទានេស្បៀងអាហារ្របកបេដាយគុណភាព និងការទទួលបាន្របាក់ចំណូល

ស្រមាប់្រគួសារែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង។

៣.៣ េលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងទីផ រេទសចរណ៍េនៅក្នងុតំបន់ទី្រកុង និងអ្នកភូមិែដលអា្រស័យ 

ផលៃ្រពេឈើ ជាមួយនឹងសហ្រគាសខាតតូច និងសិប្បកម្ម។

៣.៤ ធានាឱ្យសហគមន៍ជនជាតិេដើមភាគតិចមានលទ្ធភាពទទួលបានធនធាន្រទព្យសម្បត្តិរួម 

និង េលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់ដីតាមសហគមន៍ និង្របព័ន្ធកសិរុក្ខកម្ម ្រពមទាំងកម្មវិធី REED 

និង CDM។

៣.៥ រក តុល្យភាពរវាង្របេយាជន៍េសដ្ឋកិច្ច និងៃថ្លចំណាយែផ្នកសង្គម និងបរិសានរបស់គេ្រមាង 

េហដារចនាសម្ព័ន្ធខាតធំ (វារីអគ្គិសនី) េដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន េទៅេលើ 

ធនធាន្រទព្យសម្បត្តិរួម។

៣.៦ ទប់សា្កត់ការញុះញុងពីមជ្ឍដានខាងេ្រកៅែដលែតងែតេលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឱ្យ្របជាជនបន្ត

ចូលកាប់ទ្រនានរានយកដីៃ្រពរបស់រដ្ឋេធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនខុសច ប់ ជាពិេសសការកាប់ 

ទ្រនានេនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សៃនតំបន់ការពារធម្មជាតិ ។

៦៩ ្របព័នធករពរបចចុបបនន រមួមនតំបន់ករងរចំនួន២៣ ែដលមនៃផទដីសរបុ ៣,១ នហិក  ែដលៃផទដីេនះ មនចំនួន្របមណ 
១៨% ៃនៃផទដីសរបុរបស់្របេទសកមពុជ ្រពមទំងមនតំបន់ករពររបស់សហគមន៍ចំនួន ១១០ផងែដរ (ឆន ំ២០១២)។

៧០ សហគមន៍ៃ្រពេឈ (FC) បនេកនេឡងពី ២៦៤កនុងឆន ំ២០០៧ េទ ៤៥៣ កនុងឆន ំ២០១២ េ យៃផទដីៃ្រពែដល្រគប់្រគងេ យ 
សហគមន៍បនេកនេឡងពី ១៧៩.០២១ ហិក  កនុងឆន ំ២០០៧ េទ ៣៩៩.៨៧៩ ហិក  កនុងឆន ំ២០១២ - របយករណ៍្របចំ
ឆន ំរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ឆន ំ២០១២/២០១៣។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨84



ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ  “ អភិបាលកិច្ចសន្តិសុខេស្បៀង ”  មានសារៈសំខាន់ជាពិេសសេនៅក្នុង 

្របេទសកម្ពុជា ទាក់ទងេទៅនឹងការទទួលបាននិងការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយនិរន្តរភាពនូវធនធាន 

ជលផល និងៃ្រពេឈើ ែដលជា្រទព្យសម្បត្តិរួម។ ការកសាងសមត្ថភាពេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់ 

េ្រកាមជាតិ ទំាងក្នុងរដាភិបាល និងក្នុងវិស័យឯកជន ្រពមទាំងការព្រងឹងច ប់ និងនិយ័តកម្មជាធរមាន 

គឺជាការចំាបាច់។

៦.១.៤.  េលកកមពស់ឱកសករងរ និងឱកសទទួលបន្រ ក់ចំណូលស្រមប់ជនែដលជួប្របទះបញ្ហ
 អសន្តិសុខេសប ង

ដូចមានគូសប ក់េនៅក្នុងជំពូកទី២ សូម្បីែតេនៅតំបន់ជនបទក៏េដាយ ក៏ការទទួលទានេស្បៀង

អាហាររបស់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ភាគេ្រចើន គឺមានក្រមិតមួយសម្រសប (៤៣% ក្នុងឆំា ២០០៩) ែផ្អក 

េទៅេលើការទិញេស្បៀង។ ដូេច្នះ ការេកើនេឡើងៃនឱកាសក្នុងការបេង្កើត្របាក់ចំណូល្រគួសារតាមរយៈ 

ការងារទទួលបាន្របាក់កៃ្រម ្រពមទាំងការរក តៃម្លេស្បៀងអាហារឱ្យមានេស្ថរភាព មានសារៈសំខាន់ 

ខំាងណាស់ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលទ្ធភាពរបស់្រគួសារ ក្នុងការទទួលបានេស្បៀងអាហារទំាង 

េនៅតំបន់ទី្រកុង និងជនបទ។

តាមការប៉ាន់សានកមំាងពលកម្មរបស់កម្ពុជា្របមាណ ១៥% ប៉ុេណាះ ៃនកមំាងពលកម្មសរុប 

ទទួលបាន្របាក់ចំណូលពីការងារែដលផ្តល់កៃ្រមេទៀងទាត់ ភាគេ្រចើនេនៅក្នុងឧស ហកម្មកាត់េដរ 

េទសចរណ៍ សំណង់ និង េសវាកម្ម។ ការងារេនៅក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ចក្នុង្របព័ន្ធ គឺជា្របភពដ៏សំខាន់ 

េដើម្បី ទទួលបាន្របាក់ចំណូលេនៅក្នុងតំបន់ទី្រកុង ប៉ុែន្ត ការេផ្ទរ្របាក់ក៏មានសារៈសំខាន់ដូចគាផងែដរ 

េដើម្បីធានានិរន្តរភាពៃនជីវភាពរស់េនៅរបស់្រគួសារជនបទ្រកី្រកជាេ្រចើន។ ្របាក់េបៀវត្សរ៍បទដាន 

ការងារ (និងការអនុវត្តន៍បទដានទំាងេនាះ) ្រពមទាំងគេ្រមាងសន្តិសុខសង្គមមូលដាន េនៅក្នុងវិស័យ

េសដ្ឋកិច្ចក្នុង្របព័ន្ធ បានមានភាព្របេសើរេឡើងក្នុងរយៈេពល២ឆំាចុងេ្រកាយ។ តួេលខការងារបាន 

េកើនេឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គល់ បនាប់ពីមានភាពធូរ្រសាលេឡើងវិញពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច 

ក្នុងឆំា២០០៨/២០០៩។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី វិស័យេសដ្ឋកិច្ចក្នុង្របព័ន្ធែដលេផាតែតេនៅជុំវិញរាជធានី

ភ្នំេពញ និងមជ្ឈមណលតាមតំបន់មួយចំនួនតូចេនៅមានក្រមិតេនៅេឡើយ និងបងាញឱ្យេឃើញនូវ 

ពិពិធភាពតិចតួច ែដលេធ្វើឱ្យវិស័យេនះងាយរងេ្រគាះេទៅនឹងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ចសកល។ ការេរៀបចំឱ្យមាន 

នូវកសិដាន និងសហ្រគាសកសិធុរកិច្ចែដលមានភាព្របកួត្របែជងជាងេនះ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការ 

្រសូបយកកមំាងពលកម្មេនៅតំបន់ជនបទែដលកំពុងមានការេកើនេឡើង និងបេង្កើតការងារ ្រពមទំាង 

្របាក់ចំណូលស្រមាប់ជន្រកី្រក ែដលរស់េនៅតំបន់ជនបទ។

ស្រមាប់្រគួសារែដលរស់េនៅតំបន់ទី្រកុង និងតំបន់ជនបទជាេ្រចើន ការងារពលកម្មទទួលបាន 

្របាក់កៃ្រមមិនជាប់លាប់េនៅក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ចេ្រកៅ្របព័ន្ធ គឺជា្របភពចំណូលមួយដ៏ចម្បងរបស់ 

ពួកេគ។ ជាញឹកញាប់ ស្រមាប់្រគួសារ្រកី្រកគានដីធ្លីែដលរស់េនៅតំបន់ទី្រកុង និងតំបន់ជនបទ 

្របាក់ចំណូលេនះ រែមងែតងជា្របភពែតមួយគត់ ស្រមាប់ទិញេស្បៀងអាហារ។ ការងារពលកម្មមិន 

ជាប់លាប់េនៅក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ចេ្រកៅ្របព័ន្ធេនៅតំបន់ជនបទ ភាគេ្រចើនមានទំនាក់ទំនងេទៅនឹង 

85យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ផលិតកម្មកសិកម្ម ការសាងសង់លំេនៅដាន និង វិស័យេសវាកម្ម ដូចជា៖ ការដឹកជញ្ជូន និងការែកៃច្ន 

កសិផល។ ការងារទទួលបាន្របាក់កៃ្រមមិនជាប់លាប់ អាចទាក់ទងេទៅនឹងការេធ្វើចំណាក្រសុករយៈ 

េពលខ្លី ពីតំបន់ជនបទមួយេទៅតំបន់ជនបទមួយេទៀត ឬ ពីតំបន់ជនបទេទៅតំបន់ទី្រកុង េហើយក៏រាប់ 

បញ្ចូលផងែដរនូវការេធ្វើចំណាក្រសុកេទៅេ្រកៅ្របេទស ជាពិេសសគឺេទៅ្របេទសៃថ និង្របេទស 

េវៀតណាម71។ ្របាក់កៃ្រម្របចាំៃថ្ង ស្រមាប់ការងារគានជំនាញេនៅក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ចេ្រកៅ្របព័ន្ធ 

មានក្រមិតទាប ្របមាណ ១៦.០០០ េរៀល ក្នុងមួយៃថ្ង យា៉ងណាមិុញ តួេលខេនះ បងាញឱ្យេឃើញនូវ

ភាពរីកចេ្រមើនមួយក្រមិតក្នងុរយៈេពលបុ៉នានឆំាចុងេ្រកាយេនះ ជាពិេសសេនៅតំបន់ជនបទ (សូមេមើល 

ជំពូកទី២)។ សកម្មភាពការងារទទួលបាន្របាក់កៃ្រមមិនជាប់លាប់េនៅក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ចេ្រកៅ្របព័ន្ធ 

ភាគេ្រចើនពុំមានការេធ្វើនិយ័តកម្ម េហើយពលករពំុមានឧបា្រស័យណាមួយចំេពាះផ្លូវច ប់ ទាក់ទងេទៅ

នឹងកិច្ចសន ការងារល័ក្ខខ័ណការងារ ឬ សិទ្ធិកម្មករនិេយាជិតេឡើយ។ ពួកេគមានលទ្ធភាពតិចតួច 

ក្នុងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវជំនាញរបស់ពួកេគ និងពុំមានកិច្ចគំា្រទណាមួយក្នុងរយៈេពលែដល 

ពួកេគគានការងារេធ្វើេឡើយ។ ្រស្តី និងបុរស ែដលចូលរួមេនៅក្នុងការងារទទួលបាន្របាក់កៃ្រមមិន 

ជាក់ លាក់ ្របឈមេទៅនឹងគុណវិបត្តិមួយចំនួន ទាក់ទងេទៅនឹងប  េយនឌ័រ រាប់បញ្ចូលការផ្តល់្របាក់ 

កៃ្រមក្នុងក្រមិតទាបជាង និងការចល័តមានក្រមិត។ ពលកម្មកុមារបានធាក់ចុះគួរឱ្យកត់សមា្គល់ ក្នុង 

រយៈេពលបុ៉នានឆំាចុងេ្រកាយេនះ72 ប៉ុែន្ត រាជរដាភិបាល្រតូវការឱ្យមានកិច្ចខិតខំបែន្ថមេទៀតេដើម្បី 

លុបបំបាត់ទំាង្រសុង យា៉ងេហាចណាស់េទៅេលើទ្រមង់ធ្ងន់ធ្ងរៃនពលកម្មកុមារ។  តួនាទីៃនការងារ 

ទទួលបាន្របាក់កៃ្រមមិនជាប់លាប់ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវផលិតភាពកសិកម្ម ្រតូវយកមកេធ្វើការ 

ពិចារណា ឱ្យបានកាន់ែតេ្រចើនជាងេនះ េនៅក្នុងការេរៀបចំែផនការអន្តរាគមន៍។ កិច្ចសហការវាង 

្រកសួង-សាប័ននានា (្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ ្រកសួងការងារ និងបណ្ណុះបណា្ខល 

វិជាជីវៈនិង្រកសួងពាណិកម្ម)្រតូវព្រងឹងបែន្ថម េដើម្បីេលើកកម្ពស់ការងារេនៅតំបន់ជនបទ។

ការេកើនេឡើងៃននគរូបនីយកម្ម និងការផ រភាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍ជនបទ និងមជ្ឈ 
មណលកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចេនៅតំបន់ទី្រកុងក្នុង្របេទសកម្ពុជា អាចព្រងីកឱកាសស្រមាប់្រគួសារែដល 

ជួប្របទះអសន្តិសុខេស្បៀង ទំាងេនៅក្នុងតំបន់ទី្រកុង និងជនបទ។ កន្លងមក ការភាប់ទំនាក់ទំនងរវាង 

តំបន់ទី្រកុង និងតំបន់ជនបទ បានផ្តល់នូវវត្ថុធាតុេដើមស្រមាប់ឧស ហកម្មនានា និងេស្បៀងអាហារ 

ជូន ដល់្របជាជនែដលរស់េនៅតំបន់ទី្រកុង ពន្ធស្រមាប់គំា្រទដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ សំណាញ់សុវត្ថិភាព 

ក្នុងអំឡុងេពលមានវិបត្តិ និងបេង្កើនសមធម៌េយនឌ័រ។ ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវផលិតភាព និងការ

េលើកកម្ពស់ការេធ្វើពាណិជ្ជកម្មេទៅេលើវិស័យកសិកម្ម និងចិញ្ចឹមសត្វ បានបេង្កើនត្រមូវការកមំាង 

៧១ ករេធ្វចំ ក្រសុករយៈេពលខ្លី និងករេធ្វចំ ក្រសុក មរដូវកល រែមងែតងែតជធតុផ ំមួយដ៏សំខន់ៃនយុទធ ្រស្ត 
ស្រមប់្រទ្រទង់ជីវភពរស់េនរបស់្រគួ រែខមរែដលរស់េនតំបន់ជនបទ េហយមន រៈសំខន់ជពិេសស កនុងករេ ះ 
្រ យេទនឹងបញ្ហ  ្រពមទំងវបិត្តិនន បុ៉ែន្តក៏មន និភ័យ និងផលវបិកអវជិជមនែដល្របកបេ យសក្ត នុពលផងែដរ 
(ដូចជភពខ ត់េខ យៃន្របជជនវយ័េកមងែដលមនថមពល និងលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់េនកនុងតំបន់ជនបទ)។ ជ 
មធយម ករេផទរ្របក់ពី ករងរចំ ក្រសុក មនចំនួន្របមណ ២៣ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ កនុងមួយែខ ស្រមប់ជនចំ ក្រសុក 
មួយនក់ កនុងេនះ ចំនួន្របក់ែដលបនេផទរមនក្រមិតខពស់ជង ស្រមប់ជនចំ ក្រសុកែដលមកេធ្វករេន ជធនីភនំេពញ 
និងជនចំ ក្រសុកែដលេទេធ្វករេន ឯបរេទស។ សូមេមលរបយករណ៍របស់្រកសួងែផនករ ែខធនូ ឆន ំ២០១២។

៧២ ពលកមមកុមរ េបេធៀបេទនឹងសមម្រតៃនចំនួនកុមរសរបុ បនមនករធ្ល ក់ចុះពី ២០,៤% កនុងឆន ំ២០០៩ មក ១៣,៨% 
កនុងឆន ំ២០១១។ សូមេមលរបយករណ៍របស់្រកសួងែផនករ ែខធនូ ឆន ំ២០១២។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨86



ពលកម្ម ែដលទទួលបាន្របាក់កៃ្រមមិនជាប់លាប់េនៅក្នុងវិស័យទំាងេនះ73េហើយទីបំផុត សហគមន៍

ជនបទនឹងទទួលបាន្របេយាជន៍ពីភាព្របេសើរេឡើងៃនលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានទីផ រ និងេសវា 

សង្គម។

្រគឹះសានធុរកិច្ច និង្រគឹះសានឧស ហកម្មសរុបចំនួន ៨៩.៥៨០ ែដលក្នុងេនាះ ្រគឹះសានចំនួន 

២០% មានមូលដានេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំេពញ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា េនៅចេនាះ 

ែខមករា ឆំា២០០៩ និង ែខមីនា ឆំា២០១០ ែដលភាគេ្រចើន (៨៦,១%) គឺជា្រគឹះសានខាតតូចបំផុត

ែដលមានកម្មករចេនាះពី ១-២ នាក់ ប៉ុេណាះ74។ ការអភិវឌ្ឍន៍សហ្រគាសខាតតូច និងមធ្យម (SME) 

កំពុងជួប្របទះប ្របឈមជាេ្រចើន ទាក់ទង េទៅនឹង្រកបខ័ណច ប់ និង   និយ័តកម្ម ការទទួលបាន 

ហិរញ្ញប្បទានគំា្រទ ការទទួលបានបេច្ចកវិទ  និង សមាហរណកម្មៃនសហ្រគាសទំាងេនាះ េទៅក្នុងែខ្ស  

សងាក់តៃម្លសកល។

កង្វះជំនាញេនៅក្នងុ្របេទសកម្ពជុា បង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានេទៅេលើដំេណើរការអភិវឌ្ឍន៍ 

េសដ្ឋកិច្ចេនៅតំបន់ទី្រកុង និងតំបន់ជនបទ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ នឹងជួយដល់ពិពិធកម្មវិស័យ កសិកម្ម 

និងបេង្កើនតៃម្លបែន្ថមេនៅក្រមិតកសិដាន ឬ ែ្រសចមា្ករ ្រពមទំាងដំណាក់កាលបន្តបនាប់េទៀត ៃនែខ្ស 

សងាក់តៃម្ល។ ការងារនឹងនំាឱ្យមានការ្រគប់្រគងដីធ្ល ីនិងធនធានធម្មជាតិកាន់ែត្របកបេដាយនិរន្តរភាព 

និងបេង្កើតឱ្យមាននូវការេផ្ទរកមាំងពលកម្មពីវិស័យកសិកម្ម េទៅវិស័យឧស ហកម្ម និងេសវាកម្ម 

េដាយ ទទួលបានផលតបស្នង្រតឡប់មកវិញខ្ពស់ជាងមុន។ រាជរដាភិបាល្រតូវេលើកកម្ពស់ការបណ្ណុះ 

បណា្ខល បេច្ចកេទស និងវិជាជីវៈ (TVET) ែដលមានលក្ខណៈទូេទៅ និងជាក់លាក់ េដើម្បីបេង្កើតឱកាស

ការងារ្របកបេដាយនិរន្តរភាពេនៅតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទី្រកុង។ ក្នុងឆំា២០០៩ េដើម្បីេឆ្លើយតបេទៅ 

នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច រដាភិបាលបានផ្តួចេផ្តើមឲ្យមានវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលវិជាជីវៈរយៈ

េពល ខ្លីមួយចំនួន េដើម្បីបេង្កើនជំនាញរបស់និេយាជិត និងេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវឱកាសការងារស្រមាប់

យុវជន។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី វិសាលភាពៃនការផ្តួចេផ្តើមទំាងេនះេនៅមានក្រមិតតូច េហើយការកំណត់ 

េគាលេដៅេទៅេលើយុវជន ជាពិេសស យុវជនៃន្រគួសារ្រកី្រក េដើម្បី្រសបេទៅនឹងេសចក្តី្រតូវការរបស់ 

ទីផ រការងារ េនៅែតបន្តជាប ្របឈមមួយ។

ការបេង្កើតឱកាសការងារ និង្របាក់ចំណូលេនៅតំបន់ជនបទ ក៏្រតូវការឱ្យមាននូវេហដារចនា  
សម្ព័ន្ធ ្របេសើរជាងមុនផងែដរ។ េបើេទាះបីជាមានការសេ្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនេនៅក្នុងរយៈ

េពលប៉ុនានថ្មីៗេនះ ទាក់ទងេទៅនឹងការសាងសង់ និងការសារផ្លូវថ្នល់ជនបទេឡើងវិញ ក៏េដាយ ក៏ 

បណា្ខញផ្លូវថ្នល់េនៅក្នុង្របេទសេនៅមានក្រមិត ជាពិេសស ទាក់ទងេទៅនឹងផ្លូវលំជនបទែដលភាប់ពី 

ភូមិេទៅនឹងបណា្ខញផ្លូវថ្នល់សំខាន់ៗ។ ការមានេហដារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ និងេសវាដឹកជញ្ជូនមិន 

្រគប់្រគាន់ នំាឱ្យៃថ្លដឹកជញ្ជូនផលិតផល និងៃថ្លេធ្វើដំេណើរ របស់្របជាជនមានតៃម្លខ្ពស់ និងជាពិេសស 

បណា្ខលឱ្យប៉ះពាល់ដល់្រគួសារ្រកី្រក និង្រគួសារែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង ែដលរស់ 

៧៣ េបេទះជដូេចនះក្តី ករ្រសូបយកកម្ល ំងករងរពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច (ELC) េនមនក្រមិតេនេឡយ រហូតមកទល់នឹង 
េពលេនះ។

៧៤ សូមេមលរបយករណ៍ យតៃម្លពក់ក ្ត ល ណត្តិ េទេលែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ។ ្រកសួងែផនករ ឆន ២ំ០១១។

87យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



េនៅតំបន់ដាច់្រសយាល។ ្របាក់ចំេណញែដលទទួលបានពីការេធ្វើពាណិជ្ជកម្ម រែមងែតងមានក្រមិត

ទាបស្រមាប់្រគួសារែដលរស់េនៅតំបន់ជនបទ ក្នុងេនាះមួយែផ្នកគឺបណា្ខលមកពី េហដារចនាសម្ព័ន្ធ 
ទីផ រ ែដលមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍន៍ (ឧទាហរណ៏. គានអគារផ រ គានទីកែន្លងធំទូលាយ ស្រមាប់ 

រក ផលិតផលក្នុងបរិមាណេ្រចើន គានកែន្លង្រតជាក់ស្រមាប់រក ផលិតផល គានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក-េភ្លើង 

េនៅក្នុងទីផ រ) េហើយលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីផ រេនៅមានក្រមិតទាប។ 

សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី៤សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី៤ ៃនេគាលបំណងទី១ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី ៃនេគាលបំណងទី១ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ  គឺការបេង្កើន្របាក់ចំណូលេដាយបេង្កើនឱកាសការងារ េនៅក្នុង សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ  គឺការបេង្កើន្របាក់ចំណូលេដាយបេង្កើនឱកាសការងារ េនៅក្នុង 

វិស័យេសដ្ឋកិច្ចក្នុង្របព័ន្ធ និងេ្រកៅ្របព័ន្ធ រួមមានវិស័យេសដ្ឋកិច្ចក្នុង្របព័ន្ធ និងេ្រកៅ្របព័ន្ធ រួមមាន ៖

៤.១ េលើកកម្ពស់ការបណ្ណុះបណា្ខលបេច្ចកេទស និងការបណ្ណុះបណា្ខលវិជាជីវៈស្រមាប់ជន 

្រកី្រក និងជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង េនៅតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទី្របជុំជន 

េដើម្បី បេង្កើនជំនាញ និងលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការងារ។ 

៤.២ េលើកកម្ពស់ជំនាញការងារែដលចាំបាច់ស្រមាប់សហ្រគាសែកៃច្នកសិកម្ម សម្បទាន 

កសិេសដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចសន កសិធុរកិច្ច ស្រមាប់បេង្កើតឱកាសការងារ និងបេង្កើន 

្របាក់ចំណូលស្រមាប់ ្រគួសារជនបទែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង។

៤.៣ េលើកកម្ពស់កិច្ចគំាពារសង្គមេនៅក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ចេ្រកៅ្របព័ន្ធជាពិេសសស្រមាប់្រស្តី

៤.៤ េលើកកម្ពស់ (ជាពិេសស) សហ្រគិនជា្រស្តីែដលចូលរួមេនៅក្នុងសហ្រគាសខាតតូច

សិប្បកម្ម៘និងេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានទុននិងទីផ រ។

៤.៥ េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ្រកបខ័ណច ប់ និង្រកបខ័ណនិយ័តកម្ម ្រពមទំាងលទ្ធភាពក្នុង 

ការទទួលបានបេច្ចកវិទ  ស្រមាប់សហ្រគាសខាតតូចនិងមធ្យម និងព្រងីកកិច្ចគាំ្រទ 

ហិរញ្ញវត្ថុេដើម្បីេលើកកម្ពស់សមាហរណកម្មរបស់ពួកេគេទៅក្នុងែខ្សសងាក់តៃម្លសកល។

៤.៦ បន្តែកលម្អេហដារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ និងទីផ រ ជាពិេសសេនៅក្នុងតំបន់ែដលជួប្របទះ 

ប អសន្តិសុខេស្បៀង និងបង្កលក្ខណៈឱ្យ្រកុម្របឹក ឃុំជួយព្រងីក និងែថរក  បណា្ខញ 

ផ្លូវលំជនបទេនៅក្នុងសហគមន៍ ែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង។

េដើម្បីឱ្យឱកាសការងារថ្មីៗ និងការបេង្កើន្របាក់ចំណូល្រគួសារ េធ្វើឱ្យលទ្ធភាពក្នុងការទិញ 

េស្បៀងអាហារ និងការទទួលទានេស្បៀងអាហាររបស់្រគួសារមានភាព្របេសើរេឡើង ចំាបាច់្រតូវមាន 

ការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដាយភាពវិជ្ជមានមួយ េទៅេលើល័ក្ខខ័ណៃន្របាក់កៃ្រមការងារ (ស្រមាប់ការងារ 

គានជំនាញ) េធៀបេទៅនឹងតៃម្លេស្បៀងអាហារ។ េបើេទាះបីជាភាគេ្រចើន តៃម្លេស្បៀងអាហារចម្បងៗ 

មានលំនំាេទៅតាមទីផ រសកលក៏េដាយ ប៉ុែន្ត ការបន្តេលើកកម្ពស់េគាលនេយាបាយែដលមាន្រសាប់ 

សំេដៅបេង្កើនការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀងេនៅក្នុង្របេទស (អង្ករ និង េស្បៀងអាហារសំខាន់ៗដៃទេទៀត) 

្រពមទំាង ការព្រងឹងសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម េដើម្បីេដាះ្រសាយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានៃនការេកើន 

េឡើងនូវតៃម្លេស្បៀងអាហារ េនៅែតបន្តមានភាពចំាបាច់។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨88



៦.២. េគលបំណងទី២ ៖ ករេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករេ្របី្របស ់និង ករបឺត្រសូបេសបង រ

េបើេទាះបីជា មានកំេណើនេសដ្ឋកិច្ច ការកាត់បន្ថយអ្រតាភាព្រកី្រក និងភាពរីកចេ្រមើនៃនសូចនាករ 

សុខភាពសំខាន់ៗគួរឱ្យកត់សមា្គល់ ដូចជា ការធាក់ចុះនូវអ្រតាមរណៈ របស់កុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា 

និងអ្រតាមរណៈរបស់មាតាក៏េដាយ ក៏្របេទសកម្ពុជា េនៅបន្តជា្របេទសមួយក្នុងចំេណាម្របេទស 

នានាេនៅក្នុងតំបន់ ែដលមានេ្របវ៉ាឡង់ខ្ពស់បំផុតចំេពាះប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា។ 

CDHS ឆំា២០១០ បានបងាញឱ្យដឹងថា កុមារចំនួន៤០% មានភាពេ្រកះ្រកិន ២៨% មិន្រគប់ទម្ងន់ 

និង ១១% ស្គមសា្គំង។ កន្លងមក ពុំមានភាពរីកចេ្រមើនចំេពាះ សូចនាករមនុស្សសា្រស្តទំាង៣េនះេឡើយ 

ចាប់តំាងពីឆំា២០០៥ េហើយប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្រសួច្រសាវ ក្នុងចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា 

កាន់ែតមានភាពធ្ងន់ធ្ងរេឡើង។ CDHS ឆំា២០១០ ក៏បានបងាញឱ្យដឹងផងែដរថា ៥៥% ៃនកុមារអាយុ 

េ្រកាម៥ឆំា និង ៥៣% ៃន្រស្តីមានៃផ្ទេពាះមានភាពេស្លកសាំង និង្រស្តីក្នុងវ័យបន្តពូជជិត ២០% 

មានសន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយទាប ែដលបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់េទៅេលើទម្ងន់ និងការលូតលាស់េនៅ 

ដំណាក់បឋមរបស់កូនពួកេគ (សូមេមើលជំពូក ២.៣)។

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងអំឡុងេពលែដលកុមារេនៅតូច មិន្រតឹមែតបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់េទៅេលើ

សុខភាពរបស់កុមារ និងបណា្ខលឱ្យកុមារសាប់ប៉ុេណាះេទ ប៉ុែន្ត នំាឱ្យមានផលវិបាកចំេពាះជីវិត 

រស់េនៅរបស់កុមារេនាះអស់មួយជីវិត។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភនំាឱ្យការអភិវឌ្ឍន៍ប ្ញ ្ញណ និងលទ្ធផល 

អប់រំមានភាពទន់េខ យ ែដលនំាឱ្យមានការរំាងស្ទះយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរចំេពាះការកសាងមូលធនមនុស្ស 

ផលិតភាព និងកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចរបស់្របេទសមួយ។ ការសិក ថ្មីមួយ ែដលបានេធ្វើេឡើងេ្រកាមការ 

្រតួតពិនិត្យរបស់ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ បានប៉ាន់្របមាណថា្របេទស 

កម្ពុជាបាត់បង់្របាក់ជាង៤០០លានដុលារសហរដ្ឋអាេមរិក ក្នុងផលិតផលក្នុង្រសុកសរុបជាេរៀងរាល់

ឆំា ទាក់ទងេទៅនឹងប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងវដ្តជីវិត និងឱនភាពមី្រកូសារជាតិែតម៉ ង បានកាយជា 

បន្ទុករបស់រដ្ឋដ៏ធំ ែដល្រតូវចំណាយជាង ២០០ លានដុលារសហរដ្ឋអាេមរិកដុលារក្នុងមួយឆំា 

េលើប ទំាងេនះ 75។ ផ្ទុយគាេទៅនឹងៃថ្លចំណាយេសដ្ឋកិច្ច ែដលមានក្រមិតខ្ពស់ៃនអាហារូបត្ថម្ភ 

កុមារ ការវិនិេយាគេទៅេលើអាហារូបត្ថម្ភ ផ្តល់នូវផលតបស្នងែផ្នកសង្គម និងេសដ្ឋកិច្ចក្នុងក្រមិតមួយ 

គួរឱ្យកត់សមា្គល់។ េនៅក្រមិតសកល ្របេយាជន៍មូលដានៃនផលេធៀបៃថ្លចំណាយ វិនិេយាគេទៅេលើ 

អាហារូបត្ថម្ភកុមារ គឺ ១៥,៨ េធៀបនឹង១ ែដលេនះ គឺជាតួេលខមួយែដលមានក្រមិតខ្ពស់យា៉ងខំាង 

េបើេធៀប េទៅនឹងការវិនិេយាគអភិវឌ្ឍន៍ដៃទេទៀត 76។

៧៥ អងគករ UNICEF, ផលវបិកៃនកង្វះ របូតថមភេន្របេទសកមពុជ វចិឆិក២០១៣។
៧៦ សូមេមលែផនទីបង្ហ ញផ្លូវស្រមប់ព្រងីកករងរ របូតថមភ (SUN) ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។

េធ្វើឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើងនូវការេ្របើ្របាស់ និង ការបឺត្រសូបេស្បៀង ែដលនំាឱ្យមានការកាត់បន្ថយ 

នូវកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងចំេណាមកុមារ និងមាតា ្រពមទាំងេលើកកម្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស 

និងេសដ្ឋកិច្ច របស់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

89យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



កង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ ក៏បណា្ខលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ពីជំនាន់មួយ េទៅជំនាន់មួយេទៀត 

ផងែដរ (កង្វះអាហារូបត្ថម្ភមាតា នំាឱ្យកូនមានប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ) េហើយការវិនិេយាគេទៅេលើ 

អាហារូបត្ថម្ភកុមារតូច ជាពិេសសកុមារី 77 មានសារៈសំខាន់ខំាងណាស់ ក្នុងការបំផាញេចាលនូវវដ្តដ៏ 

អា្រកក់េនះ។ ប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ និងផលវិបាកអវិជ្ជមានរយៈេពលែវង អាចនឹង 

ែក លម្អឱ្យ្របេសើរេឡើង។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី ្រចកមួយដ៏សំខាន់ េដើម្បីទប់សា្កត់ និងេដាះ្រសាយប  

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព គឺេនៅក្នងុអំឡុងេពល១.០០០ៃថ្ងដំបូង ចាប់ពីេពលែដល្រស្តី 

ចាប់េផ្តើមមានៃផ្ទេពាះរហូតដល់េពលែដលកុមារអាយុបាន២ឆំា។

អ្រតាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា មានក្រមិតខ្ពស់បំផុតក្នុងចំេណាមជន្រកី្រក។ េបើេទាះជា 

ដូេច្នះក្តី កង្វះអាហារូបត្ថម្ភបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់្របជាពលរដ្ឋ្រគប់្រសទាប់វណ្ណៈេនៅក្នុង្របេទស

កម្ពុជា។ កុមារមាក់ក្នុងចំេណាមកុមារ៥នាក់ េនៅក្នុង្រកុម្របជាជនែដលមាន្រទព្យសម្បត្តិេ្រចើន មាន 

ប មិន្រគប់ទម្ងន់ េហើយ្រស្តីមាក់ក្នុងចំេណាម្រស្តី៣នាក់ េនៅក្នុងចំេណាម្រកុម្របជាជនែដលមាន 

្រទព្យសម្បត្តិេ្រចើន មានភាពេស្លកសាំង (CDHS 2010) ។ ស្ថិតិទំាងេនះ ផ្តល់នូវភស្តុតាងែដលបងាញឱ្យ 

េឃើញថាកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចរឹងមំា និងការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រកែតម៉ ង មិន្រគប់្រគាន់េឡើយក្នុងការ 

លុប បំបាត់ប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា និងអាហារូបត្ថម្ភជាក់លាក់ និងត្រមូវឱ្យមាន

កម្មវិធីយល់ដឹងពីអាហារូបត្ថម្ភ ។ 

ការវិភាគេទៅេលើទិន្នន័យ CDHS 2010 បងាញឱ្យេឃើញថាអ្រតាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមានការេកើន 

េឡើងយា៉ងខំាងេនៅក្នុងរយៈេពល២ឆំាដំបូងៃនជីវិតរបស់កុមារ េហើយអាយុចេនាះពី ៦-២៣ែខ គឺជា 

រយៈេពលដ៏សំខាន់ ែដលកុមារអាច្របឈមេទៅនឹងភាពេ្រកះ្រកិន និងមិន្រគប់ទម្ងន់។ ការធាក់ចុះៃន 

កំេណើន កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ភាគេ្រចើន្រតូវបាន្របកាសឲ្យដឹង ចាប់ពីកុមារអាយុ៦ែខ េនៅេពលែដល

ការផ្តល់អាហារបែន្ថម្រតូវបានេធ្វើជាទំលាប់។ ការឆាប់បំេបៅេដាះកូន និងការបំេបៅេដាះកូនែតមួយ 

មុខគត់ ក្នុងរយៈេពលទសវត្សរ៍ចុងេ្រកាយេនះ មានភាពរីកចេ្រមើនគួរឱ្យកត់សមា្គល់ ប៉ុែន្ត េដើម្បីទទួល

បានភាពរីកចេ្រមើនេលើសពីេនះេទៀត រដាភិបាល្រតូវេធ្វើការេដាះ្រសាយចំេពាះការអនុវត្តន៍ចិញ្ចឹមកុមារ

ទំាងឡាយណាែដលពំុមានភាពសម្រសប និងកង្វះការទទួលបាននូវអាហារបែន្ថមមានជីវជាតិ និង 

តៃម្លសមរម្យ។ គមាតរវាងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារេនៅតំបន់ជនបទ និង តំបន់ទី្រកុង កំពុងមានការ 

េកើនេឡើង។ មួយែផ្នកៃនប េនះ ទំនងជាបណា្ខលមកពីលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានទឹកសាត និង 

បង្គន់អនាម័យ េនៅតំបន់ទី្រកុងមានភាព្របេសើរជាងេនៅជនបទ។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី កង្វះទឹកសាត 

អនាម័យសម្រសប និងកង្វះខាតអនាម័យ េនៅែតបន្តជាឧបសគ្គដ៏ចម្បង ែដលរំាងស្ទះដល់ការេធ្វើឱ្យ 

្របេសើរេឡើង នូវអាហារូបត្ថម្ភកុមារក្នុងតំបន់ជនបទ។

មានការយល់ដឹងល្អ្របេសើរេនៅក្រមិតសកល អំពីឧបសគ្គែដលរំាងស្ទះដល់ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរ

េឡើងនូវការេ្របើ្របាស់ និងការបឺត្រសូបេស្បៀងអាហារ េហើយសកម្មភាពអាទិភាពមួយចំនួន ែដលែផ្អក

េលើភស្តតុាង្រតូវបានេរៀបចំេឡើងជាេ្រសច េដើម្ីបេដាះ្រសាយឧបសគ្គទំាងេនាះ។ ប ្របឈមចម្បងៗ 

េនៅ្រតង់ចំណុចេនះ គឺ្រតូវចង្រកងអន្តរាគមន៍អាទិភាពែដលមានការពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងវិស័យជាេ្រចើន 

៧៧ ម្ត យែដលគម នករអប់រ ំទំនងនឹងមនកូនែដលខ្វះ របូតថមភេ្រចន។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨90



េដើម្បីកំណត់អំពីគំរូៃនការអនុវត្តន៍ និងេដើម្បីផ្តល់មូលនិធិឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ការវិនិេយាគ និង 

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព េដើម្បីឱ្យកញ្ចប់អន្តរាគមន៍ អាច្រតូវបានយកមកអនុវត្តឱ្យបានទូលំទូលាយ។

ការេលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតាក្នុង្របេទសកម្ពុជា ្រតូវបានសង្កត់ប ក់ជាថ្មីេឡើង

វិញថា៖ ជាអាទិភាពខ្ពស់មួយៃនការអភិវឌ្ឍន៍ស្រមាប់្របេទសកម្ពុជា េនៅក្នុងសិកា្ខសាលាជាតិេលើកទី៤ 
ស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េ្រកាម្របធានបទ អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា ែដលេរៀបចំេឡើង

េដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ក្នុងែខឧសភា ឆំា២០១២។ សិកា្ខសាលាេនះ 

្រប្រពឹត្តេទៅេ្រកាមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សេម្ដចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះរាជាណាច្រក កម្ពុជា 

បានកំណត់អំពីែផនទីចង្អុលទិសស្រមាប់សកម្មភាព និងផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗ ស្រមាប់អនុវត្តន៍ 

បន្ដ ែដលជំរុញឱ្យមានការេរៀបចំយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 78 

េនះេឡើង។

េគាលបំណងទី២ ៃនយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភេផាតយក

ចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងេទៅេលើការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់្រស្តី និងកុមារ។ 

េគាលបំណងេនះ េផាតសំខាន់េទៅេលើ “្រចកក្នុងការទទួលបានឱកាស” ក្នុងអំឡុងេពលមានៃផ្ទេពាះ 

និង រយៈេពល២ឆំាដំបូងេនៅេពលែដលកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារបង្ករនូវេ្រគាះថាក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត េហើយ 

ការវិនិេយាគ ផ្តល់នូវផលតបស្នងែផ្នកសង្គម និងេសដ្ឋកិច្ចមកវិញបានខ្ពស់បំផុត។ េគាលបំណងេនះ 

មានវិស័យអន្តរាគមន៍អាទិភាពចំនួន៥។ បែន្ថមពីេនះេទៀត កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភែដលមានការចូលរួមពី

សហគមន៍ 79  នឹង្រតូវេរៀបចំេឡើង ្រពមទំាងយកមកអនុវត្តសាកល្បង ជាឧបករណ៍េដើម្ីបេលើកកម្ពស់ការ 

ស្រមប្រមួល និងសមាហរណកម្មសកម្មភាពេនៅថាក់មូលដាន។

េដើម្បីេលើកកម្ពស់កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ ចំាបាច់្រតូវផ្តល់សិទ្ធិសេ្រមចដល់្រស្តី មិន្រតឹមែតតាមរយៈ 

អន្តរាគមន៍ េដើម្បីការពារសុខុមាលភាពែផ្នកអាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាពរបស់ពួកេគប៉ុេណាះេទ ប៉ុែន្ត 

្រតូវបេង្កើនសានភាពសង្គមេសដ្ឋកិច្ច និងលទ្ធភាពរបស់ពួកេគ ក្នុងការ្រគប់្រគងេពលេវលា និងធនធាន 

្រពមទាំងេលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាច ក្នុងការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ពួកេគ ទាក់ទងេទៅនឹងការែបង 

ែចកេស្បៀងអាហារក្នងុ្រគួសារ និងចំណាយស្រមាប់ការែថទំាសុខភាព 80។ អា្រស័យេដាយអាហារូបត្ថម្ភ 

គឺជាប ែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគា រាជរដាភិបាលនឹងបេង្កើតយន្តការមួយចំនួន េដើម្បី 

ព្រងឹងការស្រមប្រមួលរវាង្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ្រពមទាំងេលើកកម្ពស់ការេធ្វើសមាហរណកម្ម 

ឱ្យបាន្របេសើរជាងេនះបែន្ថមេទៀត ចំេពាះការងារេរៀបចំែផនការ និង ការ្រតួតពិនិត្យ។

៧៨ សូមេមលរបយករណ៍សិកខ ថន ក់ជតិេលកទី៤ ស្តីពីសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ េ្រកម្របធនបទ របូតថមភ 
កុមរ និងម  ែដល្រប្រពឹត្តិេធ្វេឡងេនៃថងទី ២១-២២ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ កនុង ជធនីភនំេពញ។

៧៩ កមមវធីិ មសហគមន៍ែដលេផ្ត តយកចិត្តទុក ក់េលបញ្ហ របូតថមភ ចេ ះ្រ យមូលេហតុជេ្រចនែដលប ្ត លឱយ
មនបញ្ហ របូតថមភ មរយៈករពំនំក្រមងេស កមមមួយចំនួនេទកនុងសហគមន៍ទំងមូល។ ករព្រងឹងកិចចសហករកនុង 
ចំេ មតួអងគសំខន់ៗ (្រកសួង មវស័ិយ ៃដគូអភិវឌ ន៍ ្រពមទំងវស័ិយឯកជន) េនក្រមិតថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
បនបង្ហ ញឱយេឃញថជមគ៌មួយ ្របកបេ យេជគជ័យេនកនុង្របេទសជេ្រចនកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ កង្វះ របូតថមភ 
្របកបេ យ្របសិទធភព។

៨០ គំេហញពីករ្រ វ្រជវអន្តរជតិបនផ្តល់ភស្តុ ងជក់ែស្តងទូលំទូ យថ មនទំនក់ទំនងេ យផទ ល់មួយ រ ង ថ នភព 
្រស្តី និងករែថទំស្រមប់្រស្តី និងកូន េហយករផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី នំឱយទទួលបនសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ
េនក្រមិត្រគួ រកន់ែត្របេសរ។
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រូបភាពទី៣២៖ វិស័យអាទិភាពស្រមាប់េគាលបំណងទី២

វិស័យនីមួយៗក្នុងចំេណាមវិស័យអាទិភាពទំាងេនះ នឹងមានេរៀបរាប់លម្អិតេដាយមានក្រមង

សកម្មភាពអាទិភាពមួយចំនួនែដល្រតូវអនុវត្តឲ្យបានមុនឆំា២០១៨។ 

៦.២.១. ព្រងីកេស  និងករអប់រអំំពី រូបតថមភ
ចំណុចអាទិភាពែដល្រតូវយកចិត្តទុកដាក់ចំេពាះ្រស្តី និងកូនរបស់ពួកេគ គឺក្នុងរយៈេពល 

១.០០០ៃថ្ងដំបូង (ការែថទំាបន្តក្នងុអំឡុងេពលមានៃផ្ទេពាះ េពលស្រមាល េ្រកាយស្រមាល េពលទារក 

េនៅតូចរហូតដល់កុមារមានអាយុ២ឆំា) នឹង្រតូវបេង្កើនតាមរយៈការព្រងឹងយន្តការស្រមាលកូនែដល

មាន្រសាប់ និងការេធ្វើឱ្យ្របេសើេឡើង នូវគុណភាពៃនការែថទំាអាហារូបត្ថម្ភ និងការផ្តល់្របឹក េនៅក្នុង 

្របព័ន្ធ  សុខាភិបាល។ យុទ្ធសា្រស្តបែន្ថមមួយចំនួនដូចជា៖ ការេផ្ទរសាច់្របាក់ជូនដល់ជន្រកី្រក េដើម្បី 

ស្រមួលដល់ត្រមូវការែថទំាមុនេពលស្រមាល និងេ្រកាយេពលស្រមាល ការេផ្ទរេស្បៀងអាហារដល់ 

្របជាជន្រកី្រក េដើម្បីេលើកកម្ពស់ការទទួលបានអាហារបែន្ថមែដលមានជីវជាតិ និងការតាមដាន និង

ការេលើកកម្ពស់ការលូតលាស់របស់កុមារ រហូតដល់អាយុ២ឆំា និងយុទ្ធនាការអប់រំ អំពីអាហារូបត្ថម្ភ 

នឹង្រតូវយកមកអនុវត្ត។

ជំងឺេស្លកសំាងេនៅក្នុងចំេណាម្រស្តីក្នុងវ័យបន្តពូជ គឺជាមូលេហតុឬសគល់មួយ បណា្ខលឱ្យមាន 

មរណភាពមាតា និងទារកេកើតមិន្រគប់ទម្ងន់ បានធាក់ចុះែតបន្តិចបន្តួចប៉ុេណាះពី ៤៦,៦% 

ក្នុងឆំា២០០៥ មក្រតឹម ៤៤,១% ក្នុងឆំា២០១០ (CDHS 2005 , 2010)។ មួយែផ្នកធំៃនភាពេស្លកសាំង 

គឺទាក់ទងេទៅនឹងកង្វះជាតិែដក ្រតូវេដាះ្រសាយ មុនេពលមានៃផ្ទេពាះ ជាពិេសសតាមរយៈការព្រងីក 

ការបញ្ចូលជាតិែដកេទៅក្នុងទឹក្រតី និងទឹកសីុអុីវ ្រពមទាំងការផ្តល់្រគាប់ថំាជាតិែដកបែន្ថមេរៀងរាល់ 

សបាហ៍ អាហារមានតុល្យភាព្របូេតអុីន និង ការផ្តល់អាហារថាមពលស្រមាប់្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ និង 

្រស្តីកំពុងបំេបៅេដាះកូន។ បច្ចុប្បន្ន េសចក្តី្រតូវការែផ្នកសុខភាពរបស់្រស្តីក្នុងវ័យបន្តពូជ មិនទាន់្រតូវ

បាន្រគបដណ្ណប់ក្នុងលក្ខណៈជា្របព័ន្ធ តាមរយៈេសវាែដលមាន្រសាប់ របស់្របព័ន្ធសុខាភិបាលេនៅ 

េឡើយ េហើយ្រតូវកំណត់រកជនបេងា្គលមួយឱ្យបានសម្រសប។
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ការផ្តួចេផ្តើមបំេបៅេដាះកូននិងការបំេបៅេដាះកូនែតមួយមុខគត់មានសារៈសំខាន់ខាំងណាស់ 
អា្រស័យ េដាយទឹកេដាះមាយរួមមានរាល់សារជាតិទំាងអស់ែដលទារក្រតូវការ ក្នុងរយៈេពល៦ែខ 

ដំបូងៃនជីវិតរបស់ពួកកុមារ។ អង្គបដិបក្ខ្របាណេនៅក្នុងទឹកេដាះមាយ ជួយការពារទារកពីការឆ្លងេរាគ 

េហើយការបំេបៅេដាះជួយឱ្យកុមារេគចផុតពីការបង្កភាពកខ្វក់ និងការឆ្លងេរាគពីទឹកគានសុវត្ថិភាព 

និងដបែដលកខ្វក់។ ការេកើនេឡើងៃនការបំេបៅេដាះកូនែតមួយមុខគត់ពី ៦០% េទៅ ៧៤% និងការឆាប់ 

បំេបៅេដាះកូនពី ៣៥% េទៅ ៦៦% េនៅចេនាះឆំា២០០៥ និងឆំា២០១០ (CDHS) បានរួមចំែណក 

កាត់បន្ថយអ្រតាសាប់របស់ទារក និងកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា81។ សមិទ្ធផល

េនះឆ្លុះប ំងអំពីកិច្ចខិតខំរបស់កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការផាស់ប្តូរការ្រប្រពឹត្ត 

តាមរយៈការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង នូវការែថទំារបស់ឆ្មបនិងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ យ ្រពមទំាងការអប់រំ 

សហគមន៍។ យា៉ងណាមិុញ េយាងេទៅតាមCDHS2010 ការធានាឱ្យមាននិរន្តរភាពនិងេធ្វើឱ្យ្របេសើរ 

េឡើងនូវសមិទ្ធផលទំាងេនះ បងាញឱ្យដឹងថាមានការធាក់ចុះៃនការបន្តបំេបៅេដាះកូនេ្រកាយរយៈ

េពល ៦ែខ និងមានការេកើនេឡើងយា៉ងខំាងចំេពាះការចិញ្ចឹមកូនេដាយទឹកេដាះសិប្បនិម្មិត ជាពិេសស 

េនៅតំបន់ទី្រកុង។ មានកុមារចំនួន៤៣% ប៉ុេណាះ ែដលេនៅទទួលការបំេបៅេដាះមាយ េនៅចេនាះអាយុ 

២០-២៣ែខ។ និនាការទំាងេនះ មានទំនាក់ទំនងេទៅនឹងការផ្សព្វផ យអំពីេម ៉ទឹកេដាះសិប្បនិម្មិត 

ពីសំណាក់េវជ្ជបណិត ឆ្មប និងគិលានុបដាយិកា  ជាពិេសសេនៅតាមគ្លីនិកឯកជន ការបន្តផ យ 

ពាណិជ្ជកម្មអំពីទឹកេដាះសិប្បនិម្មតិស្រមាប់កុមារ អាយុេ្រកាម២ឆំា ពី្រកុមហុ៊នេម ទឹ៉កេដាះសិប្បនិម្មតិ 

ែដលផ្ទុយេទៅនឹងអនុ្រកឹត្យេលខ១៣៣ ្រពមទាំងកង្វះការយល់ដឹងអំពី សារៈសំខាន់ៃនការបន្តបំេបៅ 

េដាះកូនយា៉ងេហាចណាស់រហូតដល់ពួកេគមានអាយុ២ឆំា េដើម្បីឱ្យកុមារមានសុខភាពល្អ ្រពមទាំង 

ទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភ និងការអភិវឌ្ឍន៍្របេសើរបំផុត។ 

ការផ្តល់អាហារបែន្ថមសម្រសបដល់ទារកនិងកុមារតូច ែដលមានអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់ និងអាហារ 

ែដលមានថាមពលខ្ពស់ ពុំែមនទទួលរងការរំាងស្ទះេដាយសារែតកង្វះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាន 

អាហារេនះេឡើយ ប៉ុែន្ត ក៏្រតូវការ ឱ្យមានការផាស់ប្តូរការ្រប្រពឹត្តផងែដរ។ ការវិភាគទិន្នន័យ CDHS 

2010 បងាញឱ្យដឹងថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ មានការេកើនេឡើងយា៉ងខាំងេនៅចេនាះអាយុពី ៦-២៣ែខ 

ែដលេនះគឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ែដលបណា្ខលឱ្យកុមារមានភាពេ្រកះ្រកិន និង មិន្រគប់ទម្ងន់។ 

CDHS 2010 ក៏បងាញឱ្យដឹងផងែដរថា កុមារចំនួន ៧៦% មិនបានទទួលអាហារសម្រសបែដលអាច

ទទួលយកបានក្នុងក្រមិតអប្បបរមាេឡើយ។ ដូេច្នះ ការអនុវត្តន៍ផ្តល់អាហារបែន្ថមែដលមិនសម្រសប 

នឹង្រតូវេដាះ្រសាយតាមរយៈការែកលម្អេទៅេលើការែថទាំ និង ការផ្តល់្របឹក អំពីអាហារូបត្ថម្ភេនៅ 

មូលដានសុខភាពយុទ្ធនាការ្របព័ន្ធផ្សព្វផ យច្រមុះ និងសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភតាមសហគមន៍ 

ពហុវិស័យ េដើម្បីជំរុញឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើងេទៅេលើអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា 

ស្រមាប់្របជាជន្រកី្រក និងជនងាយរងេ្រគាះ វិធានការបែន្ថមេទៀតគឺជាការចំាបាច់ដូចជាការេផ្ទរសាច់

្របាក់និង / ឬេស្បៀងអាហារ។

៨១ ករឆប់បំេបេ ះកូន និងករបំេបេ ះកូនែតមួយមុខគត់ក៏ជមូលេហតុចមបងែដលេធ្វឱយអ្រ កង្វះ រូបតថមភ កនុង 
ចំេ មទរកមនក្រមិតទបគួរឱយកត់សមគ ល់ផងែដរ (អ្រ កង្វះ របូតថមភមនករេកនេឡងេនេពលែដលឈប់មន
ករបំេបេ ះកូន និងចប់េផ្តមករផ្តល់ របែនថមមិនសម្រសប)។

93យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



េយាងតាម CDHS 2010 បានឱ្យដឹងថា ២,៥% ៃនកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា រងេ្រគាះពីប កង្វះ 
អាហារូបត្ថម្ភ ្រសួច្រសាវធ្ងន់ធ្ងរ (SAM = ទម្ងន់េធៀបនឹងកម្ពស់ % េ្រកាម -3SD) និង៨,៤% ៃនកុមារ 

អាយុេ្រកាម ៥ ឆំា ជួបប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរក្រមិតមធ្យម (MAM = ទម្ងន់េធៀបនឹងកម្ពស់% 

េ្រកាម-2SD និងេលើ -3SD) ។ េហើយភាគេ្រចើនៃនកុមារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភទំាងេនះ ខ្វះការែថទំា និង 

ការព បាលឱ្យបាន្រគប់្រគាន់។ រដាភិបាលបានេរៀបចំេគាលការណ៍ែណនំាជាតិ និងេមេរៀនបណ្ណុះ 

បណា្ខលស្រមាប់ការព បាលប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្រសួច្រសាវធ្ងន់ធ្ងរ។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្ត ីមានែត១% 

ប៉ុេណាះ ៃន ៦៦,០០០ េទៅ ៨៣,០០០ ករណីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្រសួច្រសាវធ្ងន់ធ្ងរែដលតាមការប៉ាន់ 

្របមាណថាមានចំនួន ១១៧.០០០ ករណី កំពុងទទួលបានការព បាលសម្រសប។ ដូេច្នះ ការេធ្វើឱ្យ 

្របេសើរេឡើងនូវការកំណត់អត្តស ្ញណប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្រសួច្រសាវធ្ងន់ធ្ងរេនៅក្រមិតមណល

សុខភាព និងសហគមន៍ ្រពមជាមួយនឹងការព្រងីកការព បាល ប កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្រសួច្រសាវ 

ធ្ងន់ធ្ងរេទៅកាន់យា៉ងេហាចណាស់មន្ទីរេពទ្យមួយ េនៅក្នុងេខត្តនីមួយៗ គឺជាអាទិភាពស្រមាប់អនាគត។

កង្វះមី្រកូសារជាតិ82 រួមចំែណកឱ្យមាននូវកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម៥

ឆំា និង្រស្តីក្នុងវ័យបន្តពូជ ្រពមទាំងអ្រតាឈឺ និងអ្រតាសាប់របស់កុមារ និងមាតាែដលមានក្រមិតខ្ពស់។ 

ការផ្តល់វីតាមីនAបែន្ថម ជូនដល់កុមារអាយុចេនាះពី ៦-៥៩ែខ ្រពមជាមួយនឹងការទមាក់្រពូន 

បានមានការេកើនេឡើងយា៉ងខំាង។ េយាង តាម CDHS 2010 កុមារចំនួន ៧១% េនៅក្នុង្រកុមអាយុេនះ 

បានទទួលវីតាមីន A បែន្ថម េបើេធៀបេទៅនឹងឆំា ២០០៥ គឺមានចំនួន្រតឹមែត៣៥%ប៉ុេណាះ។ 

េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី ភាពេស្លកសាំងេដាយសារកង្វះជាតិែដកក្នុងចំេណាម្រស្តី និងកុមារ េនៅែតបន្តជា 

ប សុខភាពសាធារណៈមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ83 ជាមួយនឹងអ្រតា ៤៤% េនៅក្នុងចំេណាម្រស្តីក្នុងវ័យបន្តពូជ 

៥៣% ក្នុងចំេណាម្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ និង ៥៥% ក្នុងចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម ៥ឆំា (CDHS 2010)។ 

ការ្រគបដណ្ណប់ៃនការផ្តល់បែន្ថម្រគាប់ថំាជាតិែដក និងអាសីុតហ្វូលិក ស្រមាប់្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ បាន

មានការេកើនេឡើងក្នុងរយៈេពល៥ឆំាចុងេ្រកាយ េដាយបច្ចុប្បន្ន មាន្រស្តីចំនួន ៥៧% កំពុងទទួលបាន 

និងេ្របើ្របាស់្រគាប់ថំាចំនួន ៩០្រគាប់ ក្នុងអំឡុងេពលមានៃផ្ទេពាះ េទៅតាមការែណនំា េហើយការផ្តល់ 

្រគាប់ថំា ជាតិែដកនិងអាសីុតហ្វូលិក េ្រកាយេពលស្រមាល បាន្រគបដណ្ណប់្របមាណពាក់កណា្ខលៃន 

្រកុម្របជាជនេគាលេដៅ។ យា៉ងណាមុិញ េដើម្បីេធ្វើឱ្យអ្រតាភាពេស្លកសាំងមានការធាក់ចុះ េនៅក្នុង 

ចំេណាម្រកុម្របជាជនែដលមានភាពេស្លកសាំងធ្ងន់ធ្ងរ អនុសាសន៍អន្តរជាតិ បានអំពាវនាវឱ្យេ្របើ 

្របាស់្រគាប់ថំាជាតិែដកនិងអាសីុតហ្វូលិចបែន្ថម រយៈេពល១៨០ៃថ្ង ក្នុងអំឡុងេពលមានៃផ្ទេពាះ និង 

រយៈេពល៣ែខបែន្ថមេទៀតេ្រកាយស្រមាល។ េ្របវា៉ឡង់ៃនភាពេស្លកសាំងក្នុងចំេណាមកុមារអាយុ 

េ្រកាម៥ឆំា បានធាក់ចុះែតបន្តិចប៉ុេណាះពី ៦២,៩% ក្នុងឆំា២០០៥ មក្រតឹម ៥៥,១% ក្នុងឆំា២០១០ 

អា្រស័យេដាយពំុទាន់មានអន្តរាគមន៍ទូលំទូលាយេនៅេឡើយ។ ការែថទំា និងការផ្តល់្របឹក អំពី 

អាហារូបត្ថម្ភ េនៅតាមមណលសុខភាព េនៅមានក្រមិតេនៅេឡើយ េដាយែឡកការផ្តល់េម ៉មី្រកូសារ 

ជាតិច្រមុះស្រមាប់កុមារបាន្រគបដណ្ណប់្របមាណ ១០% ប៉ុេណាះ េហើយការបញ្ចូលជាតិែដក េទៅក្នុង 

្របេភទចំណីអាហារសំខាន់ៗ កំពុងស្ថិតេនៅដំណាក់កាលបឋមៃនការព្រងីកសកម្មភាពេនះ។

៨២ កង្វះមី្រកូ រជតិទំងេនះ ភគេ្រចនរមួមន បញ្ហ កង្វះជតិអីុយូ៉ដ (IDD) បញ្ហ កង្វះវ ី មីន A (VAD) និងភពេស្លក ្ល ំងែដល  
ប ្ត លមកពីកង្វះជតិែដក (IDA)។ បញ្ហ កង្វះមី្រកូ រជតិ ចេ ះ្រ យបន មរយៈ ក) ករផ្តល់ជីវជតិបែនថម ខ) 
ករបញចូ លមី្រកូ រជតិ េទកនុងចំណី រ និង គ) អភិ្រកមែដលមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលចំណី រ។

៨៣ អ្រ ភពេស្លក ្ល ំងែដលមនក្រមិតេសម ឬ េលស ៤០% ្រតូវបនចត់ទុកថជបញ្ហ សុខភព ធរណៈធងន់ធងរមួយ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨94



សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី១ ៃនេគាលបំណងទី២ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី១ ៃនេគាលបំណងទី២ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការព្រងីកេសវា និងការអប់រំអំពីអាហារូបត្ថម្ភ រួមមានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការព្រងីកេសវា និងការអប់រំអំពីអាហារូបត្ថម្ភ រួមមាន8484៖

១.១ ធានាឱ្យមាននូវការ្រគបដណ្ណប់កាន់ែត្របេសើរចំេពាះការែថទំា និងការផ្តល់្របឹក ចំាបាច់នានា 

អំពីប អាហារូបត្ថម្ភក្នងុអំឡុងេពល ១.០០០ៃថ្ងដំបូង ចាប់ពីេពលមានៃផ្ទេពាះរហូតដល់កុមារ 

មានអាយុ២ឆំា េនៅឯមណលសុខភាព (ការពិនិត្យៃផ្ទេពាះមុនស្រមាល ការស្រមាល ការែថទំា 

េ្រកាយស្រមាល ការតាមដាន និងការេលើកកម្ពស់ការលូតលាស់របស់កុមារអាយុេ្រកាម២ឆំា 

ការែថទាំព បាលកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ្រសួច្រសាវ និងប អាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងលក្ខណៈជាែផ្នក 

មួយៃនសមាហរណកម្មទទួលបន្ទកុពិនិត្យ និងព បាលជំងឺកុមារ (IMCI) (្រកសួងសុខាភិបាល 

/កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ) 85។

១.២ អនុវត្តយុទ្ធនាការផ្សព្វផ យច្រមុះេដើម្បីផាស់ប្តូរឥរិយាបថ ការអនុវត្តន៍និងទមាប់ ចំេពាះប  

អាហារូបត្ថម្ភសំខាន់ៗមួយចំនួនេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា (បន្តកិច្ចខិតខំេទៅេលើការឆាប់បំេបៅ

េដាះកូន និងការបំេបៅេដាះកូនែតមួយមុខគត់, បេង្កើនកិច្ចខិតខំេដើម្បីេលើកកម្ពស់ការបន្តបំេបៅ

េដាះកូនរហូតដល់អាយុ២ឆំា, បេង្កើនកិច្ចខិតខំក្នុងការផ្តល់អាហារបែន្ថមសម្រសបជូនដល់ 

កុមារអាយុចេនាះពី ៦-២៣ែខ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីេ្រគាះថាក់ៃនការចិញ្ចឹមកូនេដាយទឹកេដាះ 

សិប្បនិម្មិត ្រពមទាំងសារៈសំខាន់ៃនទឹកមានសុវត្ថិភាព និងអនាម័យ េដើម្បីឱ្យអាហារូបត្ថម្ភ 

កាន់ែតមានភាព្របេសើរេឡើង(្រកសួងសុខាភិបាល/កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ ្រកសួងព័ត៌មាន)។

១.៣ ្រតួតពិនិត្យឱ្យបានដិតដល់េទៅេលើការេកើនេឡើងៃននិនាការេ្របើ្របាស់ និង ចិញ្ចឹមកូនេដាយទឹក 

េដាះសិប្បនិម្មិត និងបេង្កើតឱ្យមាននូវគណៈកម្មការឃំាេមើលមួយ េដើម្បីជួយដល់ការអនុវត្តន៍ 

អនុ្រកឹត្យ េលខ១៣៣ ស្តីពីការផ្សព្វផ យលក់ផលិតផលស្រមាប់ចិញ្ចឹមទារក និងកុមារតូច 

េដើម្ីបទប់សា្កត់ការេ្របើ្របាស់ទឹកេដាះសិប្បនិម្មតិ និងពេន្លឿនការអនុវត្តន៍អនុ្រកឹត្យេនះ តាមរយៈ 

្រកសួងពាក់ព័ន្ធ (កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ/្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ្រកសួង 

ឧស ហកម្ម និងសិប្បកម្ម ្រកសួងព័ត៌មាន) នឹងេធ្វើនិយ័តកម្មេទៅេលើមូលដានសុខភាពរបស់ 

វិស័យឯកជន។

១.៤ េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និង អនុវត្តែផនការព្រងីក និងធានាឱ្យមាននូវការផ្គត់ផ្គង់េទៀងទាត់នូវេម ៉មី្រកូ

សារជាតិច្រមុះ ស្រមាប់កុមារអាយុចេនាះពី ៦-២៣ែខ (្រកសួងសុខាភិបាល/កម្មវិធីជាតិ 

អាហារូបត្ថម្ភ)។

១.៥ េធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពេគាលការណ៍ែណនំាបច្ចុប្បន្នេនៅេលើថំា្រគាប់មី្រកូសារជាតិ េយាងតាមេសចក្តី 

ែណនំាអន្តរជាតិ។

៨៤ កមមវធីិជតិ របូតថមភ (NNP) របស់្រកសួងសុខភិបល កំពុងេរៀបចំបេងកតែផនករសកមមភព និងែផនករវនិិេយគ 
ទិភព មួយេទេលបញ្ហ របូតថមភ ែដលគូសបញជ ក់លម្អតិជងេនះបែនថមេទៀត អំពី ទិភពែដលទក់ទងេទនឹងវស័ិយ 

សុខភិបល ែដលមនសេងខបេនកនុងយុទធ ្រស្តេនះ។
៨៥ េដមបពិីចរ ឱយកន់ែតមនភពជក់ ក់េនកនុងបរបិទេនះ ៖ ករេលកកមពស់កំេណ នទមងន់េនេពលមនៃផទេពះ, ករែក 

លម្អគុណភពចំេពះករឆប់ផ្តល់ករែថទំមុនស្រមល និងភពអនុេ មេទ មករផ្តល់ IFAបែនថម្របចំៃថង , ព្រងីកករផ្តល់ 
IFA បែនថម្របចំសប្ត ហ៍ស្រមប់្រស្តី្រកី្រក , ករពយបលជំងឺ ករសូេ យ្រគប់ថន ំជតិស័ងកសី មរយៈករែចកចយកនុង 
អំឡុងេពលៃនសកមមភពចុះផទ ល់ មមូល ្ឋ នេ យបុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព និង្រកុម្រទ្រទង់សុខភពភូមិេនកនុង 
សហគមន៍, ករេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករកំណត់អត្តសញញ ណបញ្ហ កង្វះ របូតថមភធងន់ធងរេនមណ្ឌ លសុខភព និង 
សហគមន៍ ្រពមទំងព្រងីកករពយបលេទដល់្រគប់មនទីរេពទយ ទំងអស់។

95យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



េ្រកៅពីសកម្មភាពអាទិភាពទំាងេនះ រាជរដាភិបាល្រតូវបេង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស ស្រមាប់ 

ប អាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងវិស័យដៃទេទៀត តាមរយៈកម្មវិធីថាក់ អនុបណិត 

ែផ្នក វិទ សា្រស្តអាហារូបត្ថម្ភែដលេទើប្រតូវបានបេង្កើតថ្មី ្រពមទាំងការេរៀបចំេមេរៀនអាហារូបត្ថម្ភ 

ស្រមាប់បញ្ចូលេទៅក្នុងកម្មវិធីសិក េផ្សងៗគា។ រាជរដាភិបាលនឹងបន្តេធ្វើការ្រតួតពិនិត្យបែន្ថមេទៀត 

េទៅេលើការបេង្កើតវិទ សានជាតិអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជា ក្នុងលក្ខណៈជាអង្គភាពមជ្ឈឹមមួយស្រមាប់ 

ការ្រសាវ្រជាវែដលទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភ ការេរៀបចំកម្មវិធីការ្រតួតពិនិត្យ និងការអភិវឌ្ឍន៍ 

សមត្ថភាព (្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ 

កសិកម្ម និងជនបទ)។

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា មានទំនាក់ទំនងេទៅនឹងក្រមិតៃនការអប់រំរបស់ឪពុកមាយ 
និងជាពិេសស គឺ មាយ(សូមេមើលជំពូកទី២)។ ភាព្របេសើរេឡើងៃនការអប់រំចំេណះដឹងទូេទៅ េធ្វើ 

ដំេណើរ្រសបគាេទៅនឹងភាព្របេសើរេឡើងៃនអាហារូបត្ថម្ភរបស់្រស្ត ី្រពមទំាងផលប៉ះពាល់េទៅេលើ ការែថទំា 

កុមារ ការអនុវត្តន៍ចិញ្ចឹមកូន ការ្រប្រពឹត្តែស្វងរកការែថទំាសុខភាព និងការអនុវត្តន៍អនាម័យ។ 

ភាពរីកចេ្រមើនៃនលទ្ធផលអប់រំ ជាពិេសស ចំេពាះកុមារី គឺជាល័ក្ខខ័ណមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការេលើក 

កម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតាជាបន្តបនាប់។

បែន្ថមពីេនះេទៀត ការបញ្ចូលទិដ្ឋភាពែផ្នកអាហារូបត្ថម្ភ និងអនាម័យេទៅក្នុងកម្មវិធីសិក េនៅ 

ឯសាលាេរៀន និងការេផាតយុទ្ធនាការអាហារូបត្ថម្ភេទៅេលើកុមារេនៅតាមសាលាេរៀន នឹងជួយេធ្វើឱ្យ 

មានភាព្របេសើរេឡើងនូវចំេណះដឹង និងការអនុវត្តន៍ពាក់ព័ន្ធ។ សកម្មភាពែដលមានការស្រមបស្រមួល 

រវាងវិស័យសុខាភិបាល និង ្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មានសារៈសំខាន់ខំាងណាស់ក្នុង 

ការងារេនះ។

៦.២.២. េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករផគត់ផគងទឹ់កមនសុវតថិភពកនុងមូល ្ឋ ន និងករអនុវត្តអនម័យ
កង្វះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានទឹកមានសុវត្ថិភាព និងជាពិេសសគឺអនាម័យ ្រពមទាំង 

ការអនុវត្តន៍អនាម័យមិនបានល្អ្របេសើរ េធ្វើឱ្យមានការេកើនេឡើងនូវេ្របវា៉ឡង់ៃនជំងឺរាគរូស និង 

បារ៉ាសិត ែដលបណា្ខលឱ្យបាត់បង់អាហារូបត្ថម្ភ េហើយការ្រសូបយកជីវជាតិពីចំណីអាហារមានការ

ធាក់ចុះ។ ជំងឺរាគរូស ក៏ជាមូលេហតុមួយដ៏ចម្បងៃនមរណភាពកុមារ និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុង 

្របេទសកម្ពុជាផងែដរ។ េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា ្របជាពលរដ្ឋចំនួន ៦៦% បេនាបង់ពាសវាលពាសកាល 

េហើយមាន្រគួសារ្រតឹមែត ៥៣% ប៉ុេណាះ មានលទ្ធភាពទទួល បានទឹកេដាយការដឹកជញ្ជូនយកមក 

េ្របើ្របាស់េនៅក្នុងរដូវ្របាំង។ ្របមាណជា ២៥% ៃនការសាប់របស់កុមារ្រតូវបានសន្មត់ថាមកពីជំងឺ 

១.៦ ព្រងីកេគាលេដៅផ្តល់អាហារបែន្ថមស្រមាប់្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ ្រស្តីបំេបៅេដាះកូន និងកុមារអាយុ 

៦-២៣ ែខេនៅក្នុង្រគួសារ្រកី្រក និងងាយរងេ្រគាះ។

១.៧ បេង្កើតយុទ្ធសា្រស្តទំនាក់ទំនងេដើម្បីេលើកកំពស់ការយល់ដឹងនិងការេលើកេឡើងប  និង 

ផលវិបាក ៃនការេលើសអាហារូបត្ថម្ភេនៅកម្ពុជា ។

១.៨ បេង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សស្រមាប់ប អាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល 

និងវិស័យដៃទេទៀត។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨96



រាគរូស និងការវិភាគក្រមិតមធ្យមេទៅេលើទិន្នន័យ CDHS 2010 បានបងាញឱ្យដឹងថា កុមារទំនងនឹង 

មានភាពេ្រកះ្រកិន ឬ មិន្រគប់ទម្ងន់ ្របសិនេបើការបេនាបង់ពាសវាលពាសកាល េនៅែតបន្តជា 

ការអនុវត្តន៍ទូេទៅ។ តាមការប៉ាន់្របមាណ ការខាតបង់ែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច្របចាំឆំា ែដលបណា្ខលមកពី 

កង្វះអនាម័យេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា មានក្រមិតខ្ពស់ខំាង (៤៤៨លានដុលាសហរដ្ឋអាេមរិក) ដូេច្នះ 

រាជរដាភិបាល្រតូវបេង្កើនការអនុវត្តន៍ អនាម័យមូលដានក្នុងក្រមិតមួយគួរឱ្យកត់សមា្គល់86។

ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលទ្ធភាពរបស់្របជាពលរដ្ឋេនៅទីជនបទ ក្នុងការទទួលបានទឹកមាន 

សុវត្ថិភាព និងអនាម័យ (តាមរយៈការបេង្កើនការវិនិេយាគេទៅេលើេហដារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធ ្រពមទាំង

ការេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការេ្របើ្របាស់ទឹកឱ្យបានសម្រសប និងការអនុវត្តន៍អនាម័យ) គឺជា 

អាទិភាពអន្តរាគមន៍មួយ ដ៏ខ្ពស់េនៅក្នុង យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ។ 

យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត និងអនាម័យជនបទ(RWSSHS 2010-2025) ្រតូវបាន 

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទអនុម័តក្នុងឆំា២០១១។ ការបេង្កើតឱ្យមានត្រមូវការអនាម័យ និងការអនុវត្តន៍

អនាម័យ្របេសើរជាងមុន ការគំា្រទដល់វិស័យឯកជនក្នុងការផ្តល់េសវាអនាម័យ ការេធ្វើវិមជ្ឈការៃន 

ការផ្តល់េសវាកម្ម និងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់រដាភិបាលថាក់េ្រកាមជាតិ ្រពមទាំង

ការេលើកកម្ពស់្របតិបត្តិការតាមសហគមន៍ និងការែថទំា សុទ្ធសឹងែតជាេគាលការណ៍ែណនំាៃន 

យុទ្ធសា្រស្តេនះ។ េដើម្បីបេង្កើតការរួមកមាំងគា ការអនុវត្តន៍យុទ្ធសា្រស្តេនះ ្រតូវមានទំនាក់ទំនង្របេសើរ 

ជាងេនះ េទៅនឹងអន្តរាគមន៍អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតាែដលមានកន្លងមក និង អន្តរាគមន៍ែដលនឹង 

មានេនៅេពលអនាគត ជាពិេសស គឺកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភសមាហរណកម្មតាមសហគមន៍។ ការបញ្ចូល

ប អនាម័យេទៅក្នុងកម្មវិធីសំណង់សាធារណៈ ្រពមទំាងការផ្តល់បង្គន់ក្នុងលក្ខណៈឧបត្ថម្ភធនជូន 

ដល់ជន្រកី្រកបំផុត នឹងជួយបេង្កើនការ្រគបដណ្ណប់អនាម័យេនៅតំបន់ជនបទ។

៨៦ យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីករផគត់ផគង់ទឹកជនបទ និងអនម័យ ២០១១-២០១៥ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ែខធនូ ឆន ំ២០១២។

សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី២ ៃនេគាលបំណងទី២ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី២ ៃនេគាលបំណងទី២ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 
សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមានសុវត្ថិភាពក្នុង សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមានសុវត្ថិភាពក្នុង 
មូលដាន និងការអនុវត្តន៍អនាម័យ រួមមានមូលដាន និងការអនុវត្តន៍អនាម័យ រួមមាន ៖

២.១ បញ្ចូលនូវទិដ្ឋភាពទំាងអស់ ែដលទាក់ទងេទៅនឹងទឹកមានសុវត្ថិភាព និងអនាម័យ (WASH) 
េទៅក្នងុរាល់កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភមាតា និងកុមារ និងជាពិេសសេនៅក្នងុ កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភតាម 
សហគមន៍ (្រកសួងសុខាភិបាល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍)។

២.២ េផាតការយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើសកម្មភាពអប់រំ និងអនុវត្តយុទ្ធនាការ BCCតាមរយៈការ 
ភាប់ទំនាក់ទំនងកម្មវិធី WASH េទៅនឹងកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភមាតា និងកុមារ (្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ ្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។ 

២.៣ េធ្វើសមាហរណកម្មែផនការវិនិេយាគ និង ែផនការយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី WASH ជាមួយកម្មវិធី 
ជាតិអាហារូបត្ថម្ភមាតា និងកុមារ។

២.៤ ព្រងឹងការ្រគប់្រគងេទៅេលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមានសុវត្ថិភាព និងអនាម័យតាមសហគមន៍ េនៅ 
ក្រមិតថាក់ភូមិ ទាក់ទងេទៅនឹង្របតិបត្តកិារ និងការែថទំាបរិកា្ខែដលមាន្រសាប់ (្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ និង អាជាធរមូលដាន)។
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៦.២.៣. ព្រងីកករបញជូលមី្រកូ រជតិេទកនុងចំណី រ
ការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុងចំណីអាហារសំខាន់ៗ ្រតូវបានបងាញេនៅក្រមិតអន្តរជាតិថា៖ 

ជាដំេណាះ្រសាយមួយ ក្នុងចំេណាមដំេណាះ្រសាយនានា មាន្របសិទ្ធភាពេសដ្ឋកិច្ច និងមាន 
និរន្តរភាពខ្ពស់បំផុត ក្នុងការបងា្កប កង្វះមី្រកូសារជាតិ។ ការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុងចំណី 
អាហារេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា បានចាប់េផ្តើមជាមួយនឹងការបញ្ចូលជាតិអុីយូ៉ដេទៅក្នុងអំបិលជាសកល 
កាលពីជាង ១០ឆំាមុន េហើយចាប់តំាងពីឆំា២០០៣ មក អនុ្រកឹត្យស្តីពីការ្រគប់្រគង ការេធ្វើអាជីវកម្ម 
អំបិលអីុយូ៉ដ ត្រមូវឱ្យរាល់អំបិលទំាងអស់ ទំាងអំបិលផលិតក្នុង្រសុកនិងអំបិលនំាចូល ្រតូវបញ្ចូល 
ជាតិអុីយូ៉ដ។ ការអនុវត្តន៍អនុ្រកឹត្យេនះ បានទទួលេជាគជ័យល្អ្របេសើរ អា្រស័យេដាយក្នុងឆំា២០១០ 
មាន្រគួសារចំនួន ៨៣% េ្របើ្របាស់អំបិលអីុយូ៉ដ េបើេធៀបេទៅនឹងឆំា២០០៥ មានចំនួន ៧២.៥% និង 
ឆំា២០០០ មានចំនួន្រតឹមែត ១៤% បុ៉េណាះ ែដលអនុវត្តេដាយអនុគណៈកម្មការជាតិលុបបំបាត់ប  
កង្វះជាតិអុីយ៉ូដ  អជលកអអជលកអ(NSCIDD)។ ក្នុងឆំា២០០៥ អនុគណៈកម្មការជាតិបញ្ចូលមី្រកូសារ ជាតិក្នងុ 
ចំណីអាហារ  អជមអអជមអ(NSCFF)្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដាយ្រកុម្របឹក ជាតិស្តពីីអាហារូបត្ថម្ភជាតិ កជអជកជអជ  
(NCN) ៃន្រកសួងែផនការេដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តេគាលនេយាបាយរួមមួយ ស្តីពីការបញ្ចូល មី្រកូ
សារជាតិក្នងុចំណីអាហារេដាយមានកិច្ចសហ្របតិបត្តកិារជាមួយវិស័យឯកជន។ ជំហានេ្រតៀមលក្ខណៈ 
េដើម្បីបេង្កើតេគាលនេយាបាយជាតិ ស្តីពីការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុងចំណីអាហារ (ការវិភាគ
េទៅេលើការទទួលទានេស្បៀងអាហារ ការចង្រកងទិន្នន័យជីវគីមី) គឺជាជំហានែដល្រតូវបាន បន្តអនុវត្ត 
េហើយេគាលការណ៍ែណនំា ស្រមាប់បញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុង្របេភទចំណីអាហារ មូលដានេផ្សងៗ
គា្រតូវបានបេង្កើតេឡើង ដូចជា៖ អំបិលអីុយូ៉ដ ទឹក្រតី ទឹកសីុអុីវមានជាតិែដក េ្របងឆាអង្ករ...។ល។

ែផ្អកេលើជំនួយឥតសំណងរយៈេពល៥ឆំា ែដលទទួលបានពី  GAIN (2011-2015) អនុគណៈ
កម្មការជាតិបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិក្នុងចំណីអាហារ ៃន្រកុម្របឹក ជាតិស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភជាតិ្រកសួង 
ែផនការ េដាយមានការគំា្រទពី សម្ព័ន្ធសុខភាពកុមារ និងសុខភាពបន្តពូជ(RACHA) ែដលជាអង្គការ 
មិនែមនរដាភិបាលមួយ កំពុងព្រងីកផលិតកម្ម និងរកទីផ រទឹក្រតី និងទឹកសីុអុីវែដលមានបញ្ចូល 
ជាតិែដក87។ អនុគណៈកម្មការជាតិបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិក្នុងចំណីអាហារៃន្រកសួងែផនការេ្រគាង 
កំណត់េគាលេដៅេទៅេលើសិប្បកម្មផលិតទឹក្រតីចំនួន៨០ក្នុងចំេណាមសិប្បកម្មចំនួន៨៤ ែដលបានចុះ
បញ្ជីក្នុង្របេទសកម្ពុជា េនៅចុងបញ្ចប់ៃនកម្មវិធីេនះ។ ការផលិតេ្របងឆាេដាយមានបញ្ចូលវីតាមីន A 
កំពុងស្ថិត េ្រកាមដំេណើរការសិក ែស្វងរកសិប្បកម្ម េរាងច្រក ផលិតេ្របងឆា។ អនុគណៈកម្មការជាតិ
បញ្ចូលមី្រកូសារជាតិក្នុងចំណីអាហារ្រកសួងែផនការ និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា WFP, PATH និង IRD 
កំពុងសហការគាេនៅក្នុងគេ្រមាងបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុងអង្ករ។ េស្បៀងអាហារែដលមានបញ្ចូល 
មី្រកូសារជាតិ(េ្របងបែន្លបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ អំបិលអីយូ៉ដ អាហារបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេ្រចើនមុខ) 
ក៏កំពុង្រតូវបាន WFP និងអង្គការមិនែមនរដាភិបាលមួយចំនួន េ្របើ្របាស់េនៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់អាហារ
តាមសាលាេរៀន និងកម្មវិធីកំណត់េគាលេដៅែចកេស្បៀងស្រមាប់កុមារអាយុេ្រកាម២ឆំា ្រស្តមីានៃផ្ទេពាះ  
និង្រស្តីកំពុងបំេបៅេដាះកូនេនៅក្នុងេខត្តជាេ្រចើន។ អង្គការ GRET បានផលិត និងបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ
េទៅក្នុងអាហារបែន្ថមស្រមាប់ការេធ្វើទីផ រសង្គម។ គំនិតផ្តួចេផ្តើមេផ្សងេទៀត េដើម្បីផលិតអាហារបែន្ថម 

ែដលបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ េនៅក្នុង្រសុក រួមមាន៖្រកុមហ៊ុនWinFood និង្រកុមហ៊ុន So! Nutritious ។
៨៧ េនចេន្ល ះឆន ំ២០០៧ និងែខេម  ឆន ំ២០១១ ទឹក្រតីចំនួន ៤៦៩.២០០លី្រត និងទឹកសីុអីុវ ចំនំួន ១៨១.០០០ លី្រត ្រតូវបន 

បញចូ ល មី្រកូជីវជតិ។
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សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី៣ ៃនេគាលបំណងទី២ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី៣ ៃនេគាលបំណងទី២ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 

សន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការព្រងីកការបញ្ចលូមី្រកូសារជាតិេទៅក្នងុចំណីអាហារ រួមមានសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការព្រងីកការបញ្ចលូមី្រកូសារជាតិេទៅក្នងុចំណីអាហារ រួមមាន ៖

៣.១ អភិវឌ្ឍន៍េគាលនេយាបាយជាតិ េគាលការណ៍ែណនំាបេច្ចកេទស (បទដានជាតិស្តីពីការ 

បញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ) និងនិយ័តកម្មពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុងចំណី 

អាហារ ្រពមទំាងេលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍ និង្របសិទ្ធភាពៃននិយ័តកម្មែដលមាន្រសាប់ 

(្រកសួងែផនការ ្រកសួងឧស ហកម្ម និងសិប្បកម្ម ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម)។

៣.២ ព្រងីកការបញ្ចលូជាតិែដកេទៅក្នងុទឹក្រតី និងទឹកសីុអីុវ ្រពមទំាងេរៀបចំនិងអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ 

ែដលកំណត់ថាជាកាតព្វកិច្ចចំេពាះការបញ្ចូលជាតិែដក េទៅក្នុងទឹក្រតី និងទឹកសីុអុីវ ចំេពាះ 

ផលិតផលនំាចូល និងសិប្បកម្មក្នុង្រសុក(្រកសួងែផនការ អង្គការមិនែមន រដាភិបាល និង 

វិស័យឯកជន) ។

៣.៣ េរៀបចំលិខិតបទដានគតិយុត្តិ េដើម្បី្រគប់្រគងចំណីអាហារែដលបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិទំាង 

ផលិតក្នុង្រសុក និងការនំាចូល។ ព្រងីកការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុង្របេភទេស្បៀង 

អាហារសម្រសបដៃទេទៀត ្រពមទាំងធានាគុណភាព សុវត្ថិភាព និងបរិមាណសម្រសប 

ែដលមនុស្សមាក់ៗ្រតូវការ (្រកសួងែផនការ និងវិស័យឯកជន)88។

៣.៤ េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការ្រតួតពិនិត្យ និង ការធានាគុណភាពផលិតផលែដល្រតូវបានបញ្ចលូ 

មី្រកូសារជាតិ(អំបិលអីុយូ៉ដ ទឹក្រតី និងទឹកសីុអុីវែដលបានបញ្ចូលជាតិែដក អនុវត្តេធ្វើ 

ការវិភាគ បែន្ថមេទៅេលើការទទួលទានេស្បៀងអាហារ និងកង្វះមី្រកូសារជាតិ។

៣.៥ ព្រងឹងការអនុវត្តខ្លឹមសារអនុ្រកឹត្យេលខ៦៩អនឬកបក ស្តីពីការ្រគប់្រគងការេធើ្វអាជីវកម្ម 

អំបិលអីុយូ៉ដឱ្យមាន្របសិទ្ធភាព។

៣.៦ ព្រងីកការបញ្ចូលជាតិែដកេនៅក្នុងទឹក្រតីនិងទឹកសីុអុីវ និងេរៀបចំនិងអនុវត្តច ប់េដើម្បីេធ្វើឱ្យ

ការបញ្ចូលជាតិែដកេនៅក្នុងទឹក្រតី និងទឹកសីុអុីវជាល័ក្ខខ័ណត្រមូវស្រមាប់ការ នំាចូលនិង 

ផលិតផលក្នុង្រសុក (NSCFF/NCN/្រកសួងែផនការ)។

៣.៧ ព្រងីកការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុងផលិតផលសម្រសបដៃទេទៀត (ដូចជាអង្ករនិង 

េ្របងឆា) និងធានានូវគុណភាព សុវត្ថិភាព និងបរិមាណសម្រសបតាមត្រមូវការ (NSCFF/ 

្រកសួងែផនការនិងវិស័យឯកជន)។

៣.៨ បន្តអភិវឌ្ឍនិងជំរុញផលិតផលអាហារបំប៉នក្នងុ្រសុកែដលបញ្ចលូមី្រកូសារជាតិ និងអាហារ 

បែន្ថមតាមរយៈវិស័យឯកជន (មិនរួមបញ្ចលូេម៉ ទឹកេគាសិប្បនិម្មតិនិងឧស ហកម្មែដល 

ការែក្លងបន្លំកូដ)  (NSCFF/ អង្គការមិនែមនរដាភិបាល)។

៨៨ េនកនុងបរបិទេនះ ករបញចូ លមី្រកូ រជតិេទកនុងអងករ និង្របេភទ រដៃទេទៀត ែដលេ្រប្របស់េ យ ជរ ្ឋ ភិបល 
កមពុជ ស្រមប់កំណត់េគលេ េទេលករែចកចយេសប ង ្រពមទំងករបញចូ លមី្រក រជតិេទកនុងេសប ងប្រមុង 
ជតិ នឹង្រតូវយកមក េធ្វករពិចរ ។

99យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



៦.២.៤. បេងកនករមនេសប ង និងករេ្រប្រ ស់េសប ងឱយបនសម្រសបេនក្រមិត្រគួ រ
កម្មវិធីេលើកកម្ពស់ការមានេស្បៀងែដលេពាេពញេទៅេដាយអាហារូបត្ថម្ភ និងមានសុវត្ថិភាពេនៅ 

ក្រមិត្រគួសារ តាមរយៈ ការេលើកកម្ពស់្របព័ន្ធផលិតេស្បៀងអាហាររបស់កសិករខាតតូច (ការបញ្ចូល

សួនបែន្លនិងចមា្ករែផ្លេឈើ ការអភិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប្បកម្ម) ្រពមទាំងការេលើកកម្ពស់

ចំេណះដឹងអំពីអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុងសហគមន៍ េដើម្បីេ្របើ្របាស់ និងេរៀបចំេស្បៀងអាហារែដលមានេនៅ

ក្នុងមូលដាន្របកបេដាយអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានអនុវត្តជាេ្រចើនឆំាមកេហើយ តាមរយៈ្រកសួងកសិកម្ម 

រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ និងអង្គការមិនែមនរដាភិបាលជាេ្រចើន ្រពមទាំង បានបងាញឱ្យេឃើញអំពី 

្របសិទ្ធភាព។ អន្តរាគមន៍ទំាងេនះ ្រតូវព្រងីកបែន្ថម និង្រតូវមានការស្រមបស្រមួល្របេសើរជាងមុន 

រវាងវិស័យនានា (កសិកម្ម និងសុខាភិបាល) េហើយ្រតូវេលើកកម្ពស់ចំេណះដឹងអំពីអាហារូបត្ថម្ភកុមារ 

និងមាតា ក្នុងចំេណាមអ្នកផ្តល់េសវាកសិកម្ម េដើម្បីបេង្កើនផលប៉ះពាល់។ អភិ្រកមែដលមានមូលដាន 

ែផ្អកេលើេស្បៀង េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភ នឹង្រតូវយកមកេធ្វើការពិចារណាថាជាធាតុផ្សំ

មួយដ៏សំខាន់េនៅក្នុងកម្មវិធី អាហារូបត្ថម្ភតាមសហគមន៍ សមាហរណកម្មច្រមុះវិស័យ ែដល្រតូវបាន 

អនុវត្តតាមរយៈអាជាធរមូលដាន។

៦.២.៥. ករេ្រប្រ ស់ឧបករណ៍គពំរសងគមេដមបេីលកកមពស់ រូបតថមភ
ការេលើកកម្ពស់មូលធនមនុស្សតាមរយៈការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភកុមារនិងមាតា 

្រតូវបានេដាះ្រសាយ េដាយផាល់េនៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តជាតិគំាពារសង្គមស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនងាយ 

រងេ្រគាះេនៅកម្ពុជា។ ភាព្រកី្រកកំពុងបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់េទៅេលើកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ 

ដូេច្នះ កម្មវិធីេផ្ទរសាច់្របាក់មានល័ក្ខខ័ណ (CCT) ែដលស្រមួលដល់ការទទួលទាន និងត្រមូវការ 

សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី៤ ៃនេគាលបំណងទី២ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី៤ ៃនេគាលបំណងទី២ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺ បេង្កើនការមានេស្បៀង និងការេ្របើ្របាស់េស្បៀងែដលេពាេពញសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺ បេង្កើនការមានេស្បៀង និងការេ្របើ្របាស់េស្បៀងែដលេពាេពញ

េទៅេដាយអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្រមិត្រគួសារ រួមមានេទៅេដាយអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្រមិត្រគួសារ រួមមាន ៖

៤.១ េលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីតៃម្លអាហារូបត្ថម្ភែដលមានេនៅក្នុងផលិតផលកសិកម្មក្នុង 

្រសុកជូនដល់សហគមន៍ និងប្រ បប អាហារូបត្ថម្ភេទៅក្នុងការផ្សព្វផ យកសិកម្ម។

៤.២ ព្រងីកកម្មវិធីែដលេលើកកម្ពស់្របព័ន្ធផលិតកម្មច្រមុះ ការរក ទុក ការែកៃច្នេនៅក្នុងក្រមិត 

្រគួសារ សហគមន៍ និងសាលាេរៀន ្រពមទាំងភាប់ទំនាក់ទំនងកម្មវិធីទំាងេនះ េទៅនឹង វិស័យ 

សុខាភិបាល (្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភៃន្រកសួង

សុខាភិបាល ្រកសួងកិច្ចការនារី ្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។

៤.៣ ព្រងឹងការអនុវត្តន៍ច ប់ និងនិយ័តកម្មនានា េដើម្បីេលើកកម្ពស់ផលិតកម្មកសិកម្ម និង 

អាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីឱ្យសុខភាព និងបរិសានកាន់ែតមានភាពល្អ្របេសើរ(សុវត្ថិភាពចំណី 

អាហារ) រួមទំាងអនាម័យ និងបទដានហ្វីតូ-អនាម័យ និងបេង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈ

អំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨100



អាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងេសវាសុខភាព និងអនាម័យ ្រតូវបានកំណត់អាទិភាពថាជាសកម្មភាពថ្មីមួយ 

េនៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តជាតិគំាពារសង្គមស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនងាយរងេ្រគាះេនៅកម្ពុជា។ កម្មវិធី 

សាកល្បងមួយ ែដលកំណត់េគាលេដៅេទៅេលើកុមារតូច ្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ និងមាយកំពុងបំេបៅេដាះកូន 

េនៅតំបន់ជនបទៃន្រសុកចំនួន២ ្រតូវបានេរៀបចំ េដើម្បីអនុវត្ត េដាយមានកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយ 

្រកសួងេផ្សងៗគា តាមរយៈរដាភិបាលមូលដាន។ បទពិេសាធន៍ែដលទទួលបានពី្របេទសដៃទេទៀត

បងាញឱ្យេឃើញថា ្របសិនេបើកម្មវិធីេផ្ទរសាច់្របាក់មានល័ក្ខខ័ណ្រតូវបានេរៀបចំកំណត់េគាលេដៅ 

និងភាប់ទំនាក់ទំនងបានល្អេទៅនឹងេសវាអាហារូបត្ថម្ភ និងេសវាសុខភាព អាចេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ 

លទ្ធផលអាហារូបត្ថម្ភ។ បែន្ថមពីេនះេទៀត កម្មវិធី និងអន្តរាគមន៍ដៃទេទៀត ែដល្រតូវបានគូសប ក់

េនៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តជាតិគំាពារសង្គមស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនងាយរងេ្រគាះេនៅកម្ពុជា ដូចជា៖ 

មូលនិធិសមធម៌សុខភាព (HEF) កម្មវិធីសំណង់ សាធារណៈ និងការកំណត់េគាលេដៅែចកចាយ 

េស្បៀងអាហារ ែដលមានបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ មានទំនាក់ទំនងេដាយផាល់ ឬ ្របេយាលេទៅនឹង 

លទ្ធផលអាហារូបត្ថម្ភ។ ដូេច្នះ ទាមទារឱ្យមានការស្រមបស្រមួលឱ្យបានដិតដល់ ចំេពាះការអនុវត្តន៍

កម្មវិធីេផ្ទរសាច់្របាក់មានល័ក្ខខ័ណ ជាមួយសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភតាមសហគមន៍ដៃទេទៀត ែដល

មានគូសប ក់េនៅក្នុងយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ។

៦.២.៦. អភិវឌ ន៍ និងអនុវត្តន៍កមមវិធី រូបតថមភ មសហគមន៍
េយាងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សេម្ដចេតេជនយករដ្ឋម្រន្ត ី ៃន្រពះរាជាណា 

ច្រកកម្ពុជា េនៅក្នុងសិកា្ខសាលាជាតិស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ ែដល្របារឰេធ្វើេឡើងក្នុងែខឧសភា ឆំា២០១២ 

ការអនុវត្តន៍សាកល្បង និង ការអនុវត្តន៍ជាផ្លូវការចំេពាះកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ េដាយមានការចូលរួមពី 

សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី៥ ៃនេគាលបំណងទី២ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី៥ ៃនេគាលបំណងទី២ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 

សន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការភាប់ទំនាក់ទំនងឧបករណ៍គំាពារសង្គមេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភ សន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺការភាប់ទំនាក់ទំនងឧបករណ៍គំាពារសង្គមេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភ 

រួមមានរួមមាន ៖

៥.១ ស្រមបស្រមួលកម្មវិធីគាំពារសង្គមែដលទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភ ជាមួយេវទិកា 

អាហារូបត្ថម្ភ ជាតិ(យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ និងែផនការ 

វិនិេយាគអាហារូបត្ថម្ភ)។

៥.២ កាត់បន្ថយរបាំងហិរញ្ញវត្ថុ ែដលរាំងស្ទះដល់ការែថទាំអាហារូបត្ថម្ភេនៅមណលសុខភាព 

តាមរយៈការព្រងីកមូលនិធិសមធម៌សុខភាព (HEFs) និងការ្រគបដណ្ណប់េទៅេលើរាល់េសវា 

និងការែថទំាអាហារូបត្ថម្ភទំាងអស់ េ្រកាមមូលនិធិសមធម៌សុខភាព។

៥.៣ ភាប់ទំនាក់ទំនងកម្មវិធីសំណង់សាធារណៈ(PWP)េដើម្ីបេធ្វើឱ្យទឹកមានសុវត្ថភិាព និងអនាម័យ 

កាន់ែតមានភាព្របេសើរេឡើង។

៥.៤ បេង្កើនអាហារូបត្ថម្ភតាមរយៈបណា្ខញសុវត្ថិភាពសង្គមែដលមាន្រសាប់ ដូចជាការផ្តល់ 

អាហារតាមសាលាេរៀន និងការេរៀបចំចង្រកងបញ្ជី្រកុមអាហារែដលសម្បូរអាហារូបត្ថម្ភ 

ស្រមាប់ការអន្តរាគមន៍េទៅេគាលេដៅទំាងឡាយ។

101យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



សហគមន៍ និងតាមរយៈសកម្មភាព និងការចូលរួមរបស់អាជាធរមូលដាន គឺជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់ 

េដើម្ីបេលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់ និងការបឺត្រសូបេស្បៀងអាហារឱ្យបានសម្រសប េដើម្ីបេធ្វើឱ្យអាហារូបត្ថម្ភ 

មានភាព្របេសើរេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។

បទពិេសាធពី្របេទសដៃទេទៀតបងាញឱ្យេឃើញថា េដើម្ីបឱ្យកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភតាមសហគមន៍ 

ទទួលបានេជាគជ័យ ចំាបាច់្រតូវមានការេប្តជាចិត្តពីក្រមិតថាក់ជាតិ និង សមាហរណកម្មល្អ្របេសើរ

េនៅក្រមិតមូលដាន ្រពមជាមួយនឹងការេធ្វើចលនាសហគមន៍ឱ្យបាន្រគប់្រគាន់។ បែន្ថមពីេនះេទៀត 

ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លឱ្យបានដិតដល់ៃនការអនុវត្តសិក ្រសាវ្រជាវ និងការកសាងសមត្ថភាព 

សុទ្ធសឹងែត្រតូវបានបងាញឱ្យេឃើញថា ជាល័ក្ខខ័ណត្រមូវបែន្ថមេទៀត េដើម្ីបគំា្រទឱ្យកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ 

តាមសហគមន៍ទទួលបានេជាគជ័យ។ បទពិេសាធន៍ែដលទទួលបានពីមូលនិធិ MDG - កម្មវិធីរួមស្តី 

ពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភកុមារ និង ការអនុវត្តន៍សាកល្បងជាេ្រចើនេទៅេលើគេ្រមាងែដល 

មាន្រសាប់ និងគេ្រមាងែដលនឹងមានេនៅេពលអនាគត ចំេពាះអាហារូបត្ថម្ភតាមសហគមន៍ នឹង្រតូវ 

យកមកេ្របើ្របាស់េដើម្បីេរៀបចំកិច្ចអន្តរាគមន៍។ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 

មានអាណត្តិការងារធានាការស្រមបស្រមួលទូេទៅ និងបេង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសម្រសប ស្រមាប់កម្មវិធី

អាហារូបត្ថម្ភតាមសហគមន៍េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។ តួនាទី និងមុខងាររបស់សាប័នពាក់ព័ន្ធ នឹង្រតូវ 

បានកំណត់ ្រពមទាំងផ្តល់នូវធនធាន្រគប់្រគាន់។ ្របព័ន្ធតាមដានអាហាររូបត្ថម្ភមួយនឹង្រតូវបាន 

បេង្កើតេឡើង េដើម្បី្រតួតពិនិត្យផលប៉ះពាល់េទៀងទាត់ៃនការអន្តរាគមន៍និងសមត្ថភាពរបស់្រសុកែដល

បានព្រងីក 89។ ការអនុវត្តន៍សាកល្បងកម្មវិធីេផ្ទរសាច់្របាក់មានល័ក្ខខ័ណែដលេផាតយកចិត្តទុក 

ដាក់េទៅេលើ្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ មាយែដលកំពុងបំេបៅេដាះកូន និងកុមារតូច និងែដល្រតូវបានអនុវត្តេនៅ

ក្នុង្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តជាតិគំាពារសង្គមស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនងាយរងេ្រគាះេនៅកម្ពុជា នឹងមាន

ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភតាមសហគមន៍។

ការសេ្រមចបាននូវេគាលេដៅស្រមាប់េគាលបំណងទី២ៃន យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុ
េសប ងនិង របូតថមភទាមទារឱ្យមានក្រមងសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភជាក់លាក់មួយ ្រពមទាំង 

ការអភិវឌ្ឍន៍ែដលេផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្នុងវិស័យេផ្សងៗគា។ ដូេច្នះ ការ 

ស្រមបស្រមួលដ៏រឹងមំា គឺជាគន្លឹះមួយ េដើម្បីទទួលបានេជាគជ័យ។ ការេរៀបចំសាប័នអនុវត្តស្រមាប់ 

េគាលបំណងេនះ ្រតូវបានគូសប ក់េនៅក្នុងជំពូកទី៧ ៃនយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង 
និង របូតថមភ។ េយាងតាមអនុសាសន៍ែដលទទួលបានពីសិកា្ខសាលាថាក់ជាតិស្តីពីសន្ដិសុខ

េស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ ែដល្របារឰេធ្វើេឡើងក្នុងែខឧសភា ឆំា២០១២ រាជរដាភិបាលចំាបាច់្រតូវធានា 

ថា ប អាហារូបត្ថម្ភ្រតូវបានឆ្លុះប ំង និងេរៀបចំថវិកាឱ្យបាន្រគប់្រគាន់េនៅក្នុងេគាលនេយាបាយ

ជាតិ និងែផនការយុទ្ធសា្រស្ដអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។

 ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ក៏នឹងស្រមបស្រមួលដល់ការេរៀបចំ្រកបខ័ណ 

ែផនការ និង ្រកបខ័ណវិនិេយាគរួមគាមួយស្រមាប់ប អាហារូបត្ថម្ភ(សកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ 

៨៩ ម ន ររបូតថមភេល្របសិទធិភពៃនករចំ យ ច្រតូវបនបេងកតេឡង មរយៈករកមមវធីិ្រតួតពិនិតយកំេណ ន ែដល
ផ រភជ ប់េទនឹងចក់ថន ំបងក រេ គ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨102



និងែផនការវិនិេយាគេនៅក្នងុវិស័យជាេ្រចើនេផ្សងៗគា) េដើម្ីបបន្តដាក់ឱ្យដំេណើរការនូវអាទិភាពស្រមាប់ 

ការងារអាហារូបត្ថម្ភ ែដលមានគូសប ក់េនៅក្នងុយុទ្ធសា្រស្តេនះ និងធានាឱ្យមានការផ្តល់ ហិរញ្ញប្បទាន 

គំា្រទពីរាជរដាភិបាលកម្ពុជា និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈអភិ្រកមែដលមានមូលដានែផ្អក េលើកម្មវិធី។

៦.៣. េគលបំណងទី៣ ៖ ករបេងកនេសថរភពៃនករផគត់ផគង់េសបង

េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង្របព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គម និងសមត្ថភាពក្នុងការេឆ្លើយតបេទៅនឹងហានិភ័យ និងវិបត្តិ េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង្របព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គម និងសមត្ថភាពក្នុងការេឆ្លើយតបេទៅនឹងហានិភ័យ និងវិបត្តិ 

នានា េដើម្បីបេង្កើនេស្ថរភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀង ស្រមាប់្រគួសារែដលមានប សន្តិសុខេស្បៀង។នានា េដើម្បីបេង្កើនេស្ថរភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀង ស្រមាប់្រគួសារែដលមានប សន្តិសុខេស្បៀង។

េ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ (ទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរំាងស្ងួត) វិបត្តិេសដ្ឋកិច្ចសង្គម(ដូចជា ការេកើន

េឡើងនូវតៃម្លេស្បៀងអាហារភាមៗ) ឬ វិបត្តិបុគ្គល (ភាពគានការងារេធ្វើ ឬ មានជំងឺ) អាចបង្កផលប៉ះ 

ពាល់ធ្ងន់ធ្ងរេទៅេលើេស្ថរភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀង90 ស្រមាប់្រគួសារ្រកី្រក និង រែមងែតងជំរុញឱ្យ 

មានយុទ្ធសា្រស្ត 91 ស្រមាប់េដាះ្រសាយហានិភ័យ និងវិបត្តិនានា ែដលអាចេធ្វើឱ្យ្រគួសារជួប្របទះ 

ប  អសន្តិសុខេស្បៀងរំុាៃរ៉។

រូបភាពទី៣៣ ៖ េស្ថរភាពៃនសន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ- យុទ្ធសា្រស្តអន្តរាគមន៍េដើម្ីបកាត់
បន្ថយហានិភ័យ

៩០ ករផគត់ផគង់េសប ងេនកនុងបរបិទេនះ សំេ ចំេពះករមនេសប ង ករទទួលបនេសប ង និងករេ្រប្របស់/ករបឺត្រសូបេសប ង។
៩១ ករអេងកតែដល្រតូវបនេធ្វេឡងកនុងអំឡុងេពលៃនវបិត្តិតៃម្លេសប ង រេលកចុងេ្រកយ បនបង្ហ ញឱយេឃញថ ្រគួ រ 

ចំនួន ៩៨% បនជំពក់បំណុលថមី េហយ្រគួ រ្របមណ ៥០% បន យករណ៍ឱយដឹងថពួកេគកត់បនថយករទទួលទន 
េសប ង កនុងលកខណៈជវធីិេ ះ្រ យបញ្ហ ែបបអវជិជមន (សូមេមលរបយករណ៍របស់ CDRIអំពីផលប៉ះពល់ៃនតៃម្លេសប ង 

រខពស់េនកនុង្របេទសកមពុជ ឆន ំ២០០៨)។ អ្រ ករ្របក់ខពស់ពីអនកចងករ្របក់ រែមងែតងប ្ត លឱយមនករលក់ដី 
និង បត់បង់្រទពយសមបត្តិស្រមប់ផលិតេសប ង រ ្រពមទំងជួប្របទះបញ្ហ អសន្តិសុខេសប ង ុ ៃំរ។៉

103យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



៦.៣.១. ព្រងីកសំ ញ់សុវតថិភពសងគមេលែផនកសន្តិសុខេសប ង
ការកំណត់េគាលេដៅសង្គហទានសង្គម េដើរតួនាទីកាន់ែតសំខាន់92 ក្នុងការបង្កលក្ខណៈឱ្យ 

្រគួសារែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង ធានាបានេស្ថរភាពក្នុងការទទួលបានេស្បៀងអាហារ។ 

គេ្រមាងសង្ឃហទានសង្គមទំាងេនះ េផាតេគាលេដៅេទៅេលើ្រគួសារអសន្តិសុខេស្បៀងរំុាៃរ៉ ឬ បេណា្ខះ 

អាសន្ន (តាមរដូវកាល) ក្នុងេពលធម្មតា និងអាច្រតូវបានេរៀបចំ ឬ ព្រងីកបែន្ថមក្នុងេពលមានេ្រគាះ 

មហន្តរាយធម្មជាតិ និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច។

្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ េដាយមានកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយ 

្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធ អង្គការសង្គមសុីវិល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ បានបេង្កើតឱ្យមាននូវយុទ្ធសា្រស្តមួយ 

ស្រមាប់សំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមែដលមានភាព្រគប់្រជុងេ្រជាយ និងមានលក្ខណៈជា្របព័ន្ធស្រមាប់

ជន្រកី្រក និងជនងាយរងេ្រគាះ ែដល្រតូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ជាសកម្មភាពអាទិភាពេនៅក្នុង SFFSN 

2008-2013។ យទុធ ្រស្តជតិគពំរសងគមស្រមប់ជន្រកី្រកនិងជនងយរងេ្រគះេនកមពុជ 

្រតូវបានអនុម័តក្នុងែខមីនា ឆំា២០១១ េហើយេគាលការណ៍ែណនំា និងនីតិវិធី ស្រមាប់ស្រមបស្រមួល 

អនុវត្ត និង្រតួតពិនិត្យយុទ្ធសា្រស្ត និងែផនការេដើម្បីេលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ស្រមាប់អនុវត្តយុទ្ធសា្រស្ត 

េនះ ្រតូវបានគូសប ក់នាេពលថ្មីៗេនះ (ជំពូកទី៣)។ រាជរដាភិបាលសេ្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យ 

កត់សមា្គល់ចាប់តំាងពីឆំា២០០៨ ្រពមជាមួយនឹងការព្រងីកេទៅេលើការអភិវឌ្ឍន៍សំណាញ់សុវត្ថិភាព

សង្គម ការេធ្វើសុខដុមនីយកម្ម និងការកំណត់េគាលេដៅ។ អន្តរាគមន៍សំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម 

្របកបេដាយេជាគជ័យ ដូចជា៖ មូលនិធិសមធម៌សុខភាព ការផ្តល់អាហារេនៅតាមសាលាេរៀន កម្មវិធី

េស្បៀងពលកម្មនិងសាច់្របាក់ពលកម្ម និង ការកំណត់េគាលេដៅអន្តរាគមន៍ ស្រមាប់្រកុមងាយ 

រងេ្រគាះជាក់លាក់្រតូវបានព្រងីក។ បច្ចុប្បន្ន អន្តរាគមន៍ថ្មីៗ ដូចជា៖ ការេផ្ទរសាច់្របាក់ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ 

្របេសើរេឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភកុមារ ឬ គេ្រមាងសំណង់សាធារណៈ កំពុង្រតូវបានេរៀបចំេនៅក្នងុ្រកបខ័ណ 

ៃនយុទ្ធសា្រស្តជាតិគំាពារសង្គម។ ការកំណត់េគាលេដៅៃនគេ្រមាងសង្គហទានសង្គម ក៏បានមាន 

ភាព្របេសើរេឡើងផងែដរ ជាពិេសស តាមរយៈការបេង្កើនការ្រគបដណ្ណប់ៃន្របព័ន្ធជាតិស្តីពីការ 

កំណត់អត្តស ្ញណកម្ម ្រគួសារ្រកី្រក(ID Poor)របស់្រកសួងែផនការេដើម្បីកំណត់អត្តស ្ញណ 

្រគួសារ្រកី្រក(េមើលជំពូកទី៧)។

កម្មវិធីេស្បៀងពលកម្ម/សាច់្របាក់ពលកម្ម គឺជាឧបករណ៍ែដលេ្របើ្របាស់ញឹកញាប់េនៅក្នុង 

្របេទសកម្ពុជា េដើម្បីេដាះ្រសាយប អសន្តិសុខេស្បៀងតាមរដូវកាល ឬ ផ្តល់េស្បៀងអាហារេ្រកាយ 

េពលេ្រគាះមហន្តរាយ េដើម្បីស្រមួលដល់សានភាពសន្តិសុខេស្បៀងឱ្យមានភាពធូរ្រសាលេឡើងវិញ។  

កម្មវិធីទំាងេនះ បេ្រមើឱ្យេគាលបំណងចំនួន២្រសបេពលែតមួយ ៖  ស្រមួលដល់ការទទួលទានេស្បៀង

អាហាររបស់្រគួសារ  តាមរយៈការបេង្កើត្របាក់ចំណូលបែន្ថម និងេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ្រទព្យសម្បត្តិ 

ស្រមាប់ផលិតេស្បៀង តាមរយៈការបេង្កើន ឬការែថរក េហដារចនាសម្ពន័្ធក្នងុមូលដាន េដាយេ្របើ ្របាស់ 

៩២ េនេពលែដលមនករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជរមួ សំ ញ់សុវតថិភពសងគមែបប្របៃពណី (្រគួ រ មិត្តភក្តិ និងសហគមន៍) 
កន់ែតមនភពេខ យេទៗ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨104



កមាំងការងារពលកម្មសន្ធឹកសនាប់។ កម្មវិធីសាច់្របាក់ពលកម្ម93 ្រតូវបានអនុវត្តអស់រយៈេពល

ជាេ្រចើនឆំាេនៅេពលែដលមានភាពចំាបាច់ េហើយនាេពលថ្មីៗ េនះ ្រតូវបានព្រងីក បែន្ថមេនៅក្នងុ្រកបខ័ណ 

ៃន្របតិបត្តកិារេស្បៀងអាហារសេ្រងា្គះបនាន់ េ្រកាយេពលមានវិបត្តតិៃម្លេស្បៀងអាហារ និងវិបត្តេិសដ្ឋកិច្ច 

ក្នងុឆំា២០០៨/២០០៩94។ េដើម្ីបេដាះ្រសាយភាពគានការងារេធ្វើែដលេកើតេឡើងដែដលៗ ជាេទៀងទាត់ 

(តាមរដូវកាល) េនៅតំបន់ជនបទ ្រពមទំាងផ្តល់្របាក់ចំណូលេទៀងទាត់ស្រមាប់្រគួសារែដលជួប្របទះ

ប អសន្តិសុខេស្បៀងរំុាៃរ៉ រាជរដាភិបាល្រតូវផ្ដល់ឱកាសការងារែដលអាចព ករណ៍ទុកជាមុន 

បានឱ្យេ្រចើន និងទូលំទូលាយជាងេនះ បែន្ថមេទៀត េដាយេផាតយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើការែថទំាផ្លូវ

លំជនបទសំខាន់ៗ ្របព័ន្ធធារាសា្រស្តខាតតូច ការសារេហដារចនាសម្ព័ន្ធេនៅក្នុងភូមិ និងការងារ 

ែដលទាក់ទងេទៅនឹងការបន្សុាំ និងកាត់បន្ថយការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ (ការដំាៃ្រពេឈើេឡើងវិញ 

៘)95។ កម្មវិធីសំណង់សាធារណៈេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ ្រតូវមានទំនាក់ទំនងេទៅនឹងែផនការយថា

ភាពស្រមាប់ផ្តល់ជំនួយសេ្រងា្គះបនាន់ េដើម្បីព្រងីកការ្រគបដណ្ណប់របស់កម្មវិធីេនះ េនៅេពលមាន 

វិបត្តិ។ េនៅក្នុងយទុធ ្រស្តជតិគពំរសងគមស្រមប់ជន្រកី្រកនិងជនងយរងេ្រគះេនកមពុជ 

បានគូសប ក់អំពីធាតុផ្សំសំខាន់ៗស្រមាប់កម្មវិធីសំណង់សាធារណៈមួយែដលមានភាពសុខដុម

នីយកម្មេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ ្រពមទំាងមានការពិេ្រគាះេយាបល់រវាងតួអង្គពាក់ព័ន្ធនានា។ រាជរដាភិបាល 

បានេរៀបចំឱ្យមាននូវអភិ្រកមែដលមានមូលដានែផ្អកេលើកម្មវិធីមួយ េដើម្បីផ្តល់មូលនិធិគំា្រទ និង 

អនុវត្តកម្មវិធីសំណង់សាធារណៈ ែដលមានវិសាលភាពកាន់ែតធំជាងមុន េដាយែផ្អកេលើេគាលការណ៍ 

ែណនំាែដលបានឯកភាពគា96។

េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា ការចំណាយេទៅេលើប សុខភាពែដលគានការេ្រគាងទុក នំាឱ្យមាន 

ការជំពាក់បំណុល និងការបាត់បង់្រទព្យសម្បត្តិស្រមាប់ផលិតេស្បៀងអាហារ េហើយកតាេនះ រែមង 

ែតងែតជាមូលេហតុមួយដ៏ចម្បង ែដលេធ្វើឱ្យ្រគួសារ្រកី្រកជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀងរំុាៃរ៉។ ក្នុង 

រយៈេពលមួយទសវត្សរ៍ចុងេ្រកាយេនះ រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បានេរៀបចមំូលនិធិសមធម៌សុខភាព 
្របកបេដាយេជាគជ័យ ្រពមទំាងបានអនុវត្តសាកល្បងនូវគេ្រមាងធានារ៉ាប់រងសុខភាពតាមសហគមន៍ 
(CBHI)។

៩៣ កនុងរយៈេពលបុ៉នម នចុងេ្រកយេនះ មនករផ្ល ស់ប្តូរនិនន ករមួយយ៉ងចបស់ ស់ពីេសប ង រេទជ ច់្របក់ 
្រស័យ េ យមនេសប ង រេនកនុងមូល ្ឋ នទូទំង្របេទសកមពុជ េហយជទូេទ ្របសិទធភពៃនករេផទរ្របក់របស់ 

កមមវធីិែដលមន មូល ្ឋ នែផ្អកេល ច់្របក់ រែមងែតងមនក្រមិតខពស់ជង។
៩៤ គេ្រមង EFAP-AFបនេមលេឃញជមុននូវសកមមភព ច់្របក់ពលកមម្រទង់្រទយធំ (៥,៥ នដុ ្ល  ចេន្ល ះពី ២០១៣-

២០១៥) េ យេផ្ត តេលករ ្ត រផ្លូវថនល់ និងទំនប់ ្រពមទំង្របព័នធធ ្រស្ត េដមបីជ្របេយជន៍ដល់្រកុម្របជជនែដលជួប
្របទះបញ្ហ អសន្តិសុខេសប ង េ យផ្តល់ ទិភពជូនដល់្រគួ រ្រកី្រកក្រមិត១ និងក្រមិត២ ្រគួ រែដលមន្រស្តីជេម្រគួ រ 
និង្រគួ រែដលគម នដីធ្លី ។

៩៥ កមមវធីិសំណង់ ធរណៈមួយែដលអនុវត្តកនុងរយៈេពលែវង នឹងមនៃថ្លចំ យខពស់ែដលៃថ្លចំ យទំងេនះ មិនទក់ទង 
េទនឹង្របក់កៃ្រម េដមបីធននិរន្តរភពៃន្រទពយសមបត្តិរបូវន័្ត និង្រទពយសមបត្តិសងគម ែដលបនបេងកតេឡង ្រពមទំងទមទរ
ឱយមន្របព័នធែថទំ មសហគមន៍ េទេលេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលបនបេងកតេឡង។

៩៦ កមមវធីិបេងកត្រទពយធន និងឧបតថមភជីវភពរស់េនដល់សហគមន៍ (PALS) ្រតូវបនេរៀបចំេឡង និងផ ព្វផ យេនកនុងឆន ំ២០១៣ 
េ យអងគករេសប ង រពិភពេ ក េហយកមមវធីិសំណង់ ធរណៈមួយេនក្រមិតថន ក់ជតិ ចេធ្វករព្រងឹងបែនថម 
េ យែផ្អកេលបទពិេ ធន៍ទទួលបនពីកមមវធីិេនះ។

105យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ឥឡូវេនះ មូលនិធិសមធម៌សុខភាពកំពុងស្ថិតេនៅេលើមាគ៌ា សំេដៅេឆាះេទៅសេ្រមចឱ្យបាននូវ

ការ្រគបដណ្ណប់ទូទំាង្របេទស97។ េបើេទាះ ជាដូេច្នះក្តី រាជរដាភិបាលេនៅែត្រតូវការស្រមួលកញ្ចប់ 

តាវកលិក (រាប់បញ្ចូលៃថ្លចំណាយស្រមាប់ការដឹកជញ្ជូនេនៅេពលមានេ្រគាះអាសន្ន៘) និងធានា

ថាមូលនិធិសមធម៌សុខភាព្រគបដណ្ណប់បានេពញេលញ ចំេពាះេសវាែដលទាក់ទងេទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភ

កុមារ និងមាតា។

សំណាញ់សុវត្ថិភាពែដលមានមូលដានែផ្អកេលើសាច់្របាក់ និងេស្បៀង ស្រមាប់្រគួសារ និង្រកុមជួប
្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង ែដលពំុមានលទ្ធភាពក្នុងការេធ្វើការងារ្រតូវបានអនុវត្តជាេ្រចើនឆំាមក

េហើយ េដើម្បីធានាេស្ថរភាពៃនការទទួលបានេស្បៀងអាហាររបស់ពួកេគ និងេលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភ 

(កម្មវិធីផ្តល់អាហារេនៅតាមសាលាេរៀននិងអាហារែដលបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិស្រមាប់យកមកផ្ទះ 

ការែចកេស្បៀងែដលបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេដាយឥតគិតៃថ្ល ឬ ក្នុងតៃម្លឧបត្ថម្ភធន ការែចកេស្បៀង 

អាហារបែន្ថមជូនដល់កុមារតូច និង្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ ្រពមទាំងមាយកំពុងបំេបៅេដាះកូន និង្រកុមងាយ 

រងេ្រគាះជាក់លាក់មួយចំនួន)។ អា្រស័យេដាយវត្តមានៃនវិបត្តិតៃម្លេស្បៀងអាហារេលើកចុងេ្រកាយ 

កម្មវិធីេផ្ទរសាច់្របាក់មានល័ក្ខខ័ណ (CCT) ្រតូវបានេរៀបចំ និងអនុវត្តសាកល្បងេនៅក្នុង្រសុកចំនួន២ 

េដើម្បីេលើកកម្ពស់ការទទួលទានេស្បៀងអាហារ ស្រមាប់្រគួសារ្រកី្រកែដលមានកូនតូច ្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ 

និងមាយកំពុងបំេបៅេដាះកូន ្រពមទាំងស្រមួលដល់ត្រមូវការេសវាអាហារូបត្ថម្ភ។ បែន្ថមពីេនះេទៀត 

ធាតុចូលកសិកម្មឥតគិតៃថ្ល ឬ ក្នុងតៃម្លឧបត្ថម្ភធន ្រតូវបានផ្តល់ជូនេទៅឱ្យ្រគួសារកសិករខាតតូច 

ែដល្រកី្រកតាមរយៈកម្មវិធីេផ្សងៗគា េដើម្បីជួយដល់ពួកេគក្នុងការេលើកកម្ពស់ផលិតកម្មេស្បៀង 

អាហារ េនៅេពលមានវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច ឬ វិបត្តិអាកាសធាតុ។

សកម្មភាពជាេ្រចើនែដល្រតូវបានគូសប ក់េនៅក្នងុយទុធ ្រស្តជតិគពំរសងគមស្រមប់
ជន្រកី្រកនិងជនងយរងេ្រគះេនកមពុជ ផ្តល់ការេលើកកម្ពស់េដាយផាល់ ចំេពាះេស្ថរភាពៃនការ

ទទួលបានេស្បៀងអាហារ និងភាពធន់្រទំាៃន្រគួសារែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង េដើម្បីឱ្យ 

ពួក េគអាចេធ្វើការេដាះ្រសាយបានកាន់ែត្របេសើរចំេពាះហានិភ័យ និងវិបត្តិនានា។ េលើកែលងែតករណី 

មួយចំនួនតូចប៉ុេណាះ បច្ចុប្បន្ន សំណាញ់សុវត្ថិភាពែផ្នកសន្តិសុខេស្បៀងភាគេ្រចើនមានលក្ខណៈ

បេណា្ខះអាសន្ន ឬជាអន្តរាគមន៍មានមូលដានែផ្អកេលើគេ្រមាង ែដល្រតូវអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យកាយេទៅជា កម្ម 

វិធីរយៈេពលែវងរបស់រដាភិបាលទំាង្រសុង និងព្រងីកបែន្ថម េដើម្បី្រគបដណ្ណប់ឱ្យបានទូលំទូលាយ។ 

យទុធ ្រស្តជតិគពំរសងគមស្រមប់ជន្រកី្រកនិងជនងយរងេ្រគះេនកមពុជ គូសប ក់ 

អំពីមាគា៌មួយ េដើម្បីេធ្វើសមាហរណកម្មឱ្យបានកាន់ែត្របេសើរចំេពាះការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវត្តន៍ 

កម្មវិធីសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមេនៅក្រមិតថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ ្រពមទំាងេលើកកម្ពស់ភាពជា

៩៧ គិត្រតឹមែខសី  ឆន ំ២០១១ មន្រសុក្របតិបត្តិ (ODs) ចំនួន ៥៨ ែដលសថិតេ្រកមករ្រគបដណ្ត ប់របស់មូលនិធិសមធម៌ 
សុខភព េ យមនែត្រសុក្របតិបត្តិចំនួន១៩បុ៉េ ្ណ ះ ែដលពំុមនមូលនិធិសមធម៌សុខភព េហយមន្របជជន្រកី្រក្របមណ 
៧៩% ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់េ យមូលនិធិសមធម៌សុខភព។ ករព្រងីកឱយបនទូទំង្របេទស និងសមហរណកមមៃនគេ្រមង
មូលនិធិសមធម៌សុខភពែដលមន្រ ប់ ស្រមប់ជន្រកី្រក គឺជ ទិភពមួយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េហយគិត្រតឹមឆន ំ 
២០១៥ ជរ ្ឋ ភិបលគួរ ចសេ្រមចបននូវករ្រគបដណ្ត ប់ទូទំង្របេទសៃនមូលនិធិសមធម៌សុខភព (សូមេមល ៖ 
ែផនករព្រងីក និងទិសេ និរន្តរភពេនេពលអនគត ស្រមប់ករ្រគបដណ្ត ប់ទូទំង្របេទសៃន SHPស្រមប់វស័ិយ 
េសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធ ឆន ំ២០១១ របស់្រកសួងសុខភិបល)។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨106



មាស់របស់រដាភិបាល98។ ការទាញ្របេយាជន៍ពីការរួមកមាំងគា រវាងកម្មវិធីសំណាញ់សុវត្ថិភាព 

សង្គម និងការភាប់ទំនាក់ទំនងកម្មវិធីទំាងេនះ េទៅនឹងអន្តរាគមន៍វិស័យបំេពញបែន្ថម មានសារៈ 

សំខាន់ខំាងណាស់។ អន្តរាគមន៍ ែដល្រតូវព្រងីកបែន្ថម េ្រកាមេគាលបំណងទី៣ ៃន យទុធ ្រស្ត 
ជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភមានលក្ខណៈ្រសបគាេទៅនឹងអន្តរាគមន៍ និងកម្មវិធី 

ែដលបានគូសប ក់រួចេទៅេហើយេនៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តជាតិគំាពារសង្គម។ ការស្រមបស្រមួលជិតស្និទ្ធ 

រវាង យទុធ ្រស្តជតិគពំរសងគម និងយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
ទាក់ទងេទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី (និងការេរៀបចំសាប័នស្រមាប់អនុវត្ត) មានសារៈសំខាន់ ក្នុងការ

េធ្វើឱ្យការរួមគារវាងយុទ្ធសា្រស្តទំាងពីរែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគាេនះ មានភាព្របេសើរបំផុត។

៦.៣.២. េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវភពបន ុ រំបស់្រគួ រេទនឹងេ្រគះមហន្ត យ និងករែ្រប្របួល កសធតុ
ក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាថ្មីៗេនះ មានេ្រគាះមហន្តរាយែដលបណា្ខលមកពីកតាអាកាសធាតុ 

ធំៗចំនួន២ បានវាយ្របហារ ជាពិេសសេទៅេលើជន្រកី្រក និងជនងាយរងេ្រគាះក្នុងេនាះ រួមមានព្យុះ  

៩៨ មរយៈករេលកកមពស់ករស្រមបស្រមួលកនុងចំេ ម្រកសួងទទួលបនទុកករងរអនុវត្ត និងករេធ្វសមហរណកមមកន់ែត 
្របេសរជងមុនចំេពះករអភិវឌ ន៍ និងករអនុវត្តន៍សំ ញ់សុវតថិភពេនថន ក់េ្រកមជតិ។ េនកនុងបរបិទេនះ “ករអនុវត្តន៍

កលបងេទេលសមហរណកមមកិចចគំពរសងគមស្រមប់សន្តិសុខេសប ង” (ISPP) ្រតូវបនផ្តួចេផ្តមេធ្វេឡងនេពលថមីៗ
េនះ េនកនុង្រសុកចំនួន២ េ យមនកិចចសហករជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍។ ករក ងសមតថភពឱយបន្រគប់្រគន់េនក្រមិតថន ក់ 
្រសុក និងថន ក់ឃំុ  មន រៈសំខន់ខ្ល ំង ស់េនកនុងបរបិទេនះ។

សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី១ ៃនេគាលបំណងទី៣ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី១ ៃនេគាលបំណងទី៣ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 
សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺ ការព្រងីកសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមេលើែផ្នកសន្តិសុខេស្បៀង សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺ ការព្រងីកសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមេលើែផ្នកសន្តិសុខេស្បៀង 
រួមមានរួមមាន ៖
១.១ អនុវត្តសាកល្បង និងព្រងីកកម្មវិធីសំណង់សាធារណៈមួយេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ (ដូចមាន 

គូសប ក់េនៅក្នុងNSPS) េដើម្បីេលើកកម្ពស់ឱកាសការងារែដលអាចព ករណ៍ទុកជា 
មុនបាន ស្រមាប់ជន្រកី្រកេនៅក្នុងតំបន់ និងឃុំែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង 
ជាពិេសស េនៅរដូវែដលពុំមានភាពមមាញឹកេនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម។

១.២ េរៀបចំែផនការយថាភាព េដើម្បីព្រងីកការងារពលកម្មក្នុងអំឡុងេពលមានវិបត្តិ (ភាប់េទៅនឹង
ការេ្រតៀមលក្ខណៈទប់ទល់េ្រគាះមហន្តរាយ ្រពមទំាងែផនការកាត់បន្ថយការែ្រប្របួល 
អាកាសធាតុ។ 

១.៣ អនុវត្ត និងព្រងីកការអនុវត្តន៍សាកល្បងកម្មវិធីេផ្ទរសាច់មានល័ក្ខខ័ណ (ដូចមានគូសប ក់ 
េនៅក្នុងNSPS)េដើម្បីេធ្វើឱ្យការទទួលបានេស្បៀងអាហាររបស់្រគួសារ្រកី្រក មានភាពរលូន 
និងេលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា។

១.៤ បន្ត និងព្រងីក ការផ្តល់អាហារេនៅតាមសាលាេរៀន េនៅក្នុងតំបន់្រកី្រកនិងអសន្តិសុខេស្បៀង 
និងផ្តល់អាហារូបករណ៍ស្រមាប់សិស្ស្រកី្រក។

១.៥ ធានាឱ្យមានការស្រមបស្រមួលដិតដល់ និង សមាហរណកម្មកម្មវិធីសំណាញ់សុវត្ថិភាព 
សង្គម ែដលេផាតេគាលេដៅេទៅេលើ្រគួសារ និងកម្មវិធីអសន្តិសុខេស្បៀង (រវាងវិស័យ 
យុទ្ធសា្រស្ត និងែផនការអន្តរវិស័យនានា េនៅក្រមិតថាក់េ្រកាមជាតិនិងថាក់មូលដាន) 
្រពមទាំងេលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពក្នុងមូលដាន។

107យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



េកតសាណា ែដលបានេកើតេឡើង ក្នុងែខក ្ញ ឆំា២០០៩ និងទឹកជំនន់ ក្នុងែខក ្ញនិងតុលា 

ឆំា២០១១ េដាយបានបង្កផលប៉ះពាល់េទៅេលើ្រគួសារ ចំនួន ៣៣១.៧៦៥្រគួសារ (មនុស្សជាង 

១,៥លាននាក់) េនៅក្នុងេខត្តចំនួន១៨ ក្នុងចំេណាមេខត្តចំនួន២៤ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា ្រពមទាំងបាន 

បំផាញផល្រសូវសរុប្របមាណ ៩,៤%។ េនៅឆំា២០១៣ ទឹកជំនន់បានប៉ះពាល់ដល់្របជាជនចំនួន 

៣៧៧,៣៥៤ ្រគួសារ េនៅក្នុង ២១េខត្ត និងបានបំផាញ្របែហល ៥ ភាគរយៃនៃផ្ទដីដំាដុះ្រសូវរដូវវស ។ 

ការប៉ាន់្របមាណពីផលប៉ះពាល់ែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច េដាយសារទឹកជំនន់េនះ មានចំនួន្របមាណ ១% ៃន 

GDP។ បែន្ថមពីេលើទឹកជំនន់េនះ ទឹកេភ្លៀង ខុស្រប្រកតី និងការអូសបនាយៃនភាពរំាងស្ងួតេនៅក្នុង 

តំបន់មួយចំនួន បានបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់េទៅេលើផលិតកម្មកសិកម្មដំណំា្រសូវ ែដលពឹងែផ្អកេទៅ 

េលើ ទឹកេភ្លៀង ក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាចុងេ្រកាយ 99។

េបើេទាះបីជាទឹកជំនន់នាេពលថ្មីៗេនះ មានភាពធ្ងន់ធ្ងរក៏េដាយ ការ្របឈមជារួមរបស់ 

្របេទសកម្ពុជា េទៅនឹងេ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ េនៅមានក្រមិតមធ្យមេនៅេឡើយ េបើេធៀបេទៅនឹង 

្របេទស ដៃទេទៀតេនៅក្នុងតំបន់។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី សមត្ថភាពរបស់្របជាជន និងសាប័នក្នុងការ

េដាះ្រសាយេទៅនឹងផលប៉ះពាល់ៃនេ្រគាះមហន្តរាយ និងការស្រមបខ្លនួេទៅនឹងឥទ្ធពិលៃនការែ្រប្របួល  

អាកាសធាតុេនៅមានក្រមិតទាប 100 ដូេច្នះ្របេទសកម្ពុជាស្ថិតេនៅក្នុងចំេណាម្របេទសែដលងាយ 

រងេ្រគាះបំផុតេនៅក្នុងតំបន់ 101 ។

រូបភាពទី៣៤ ៖ តំបន់្រសូវវស  ែដលបំផាញេដាយទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរំាងស្ងតួ ២០០១-២០១១ 

្របភព ៖ MAFF

99 េ្រគះ ងំសងួតមិនប ្ត លឱយមនុស ្ល ប់េឡយ បុ៉ែន្ត មនសក្ត នុពលកនុងករបងកផលប៉ះពល់េទេលមនុស មួយចំនួនធំ 
និងរែមងែតងមនផលប៉ះពល់អវជិជមនរយៈេពលែវងេទេលជីវភពរស់េនរបស់ជន្រកី្រកជងេ្រគះទឹកជំនន់។ ទឹកជំនន់ក៏
មនផលប៉ះពល់វជិជមនេទេលជីវភពរស់េនែដលែផ្អកេលកសិកមមផងែដរ (ករេកនេឡងៃនសំេណ មដី/ជីជតិ ្របេយជន៍ 
ែផនកេអកូឡូសីុស្រមប់វស័ិយជលផល)។

100 ភពងយរងេ្រគះខពស់របស់្របេទសកមពុជ េទនឹងឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល កសធតុ មិនសូវប ្ត លមកពីករ្របឈម 
ខពស់េឡយ បុ៉ែន្តភគេ្រចនគឺប ្ត លមកពីភពរេសបែដលមនក្រមិតខពស់ (េទនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុ) 
និង សមតថភពបន ៊ំ េនមនក្រមិត ៖ េសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជមិនសូវមនភពច្រមុះេឡយ ្របជជនភគេ្រចនរស់េនតំបន់ជនបទ 
និងពឹង ្រស័យយ៉ងខ្ល ំងេទេលករេធ្វែ្រសេ យទឹកេភ្ល ង េហយមនុស ជេ្រចនពឹងែផ្អកេទេលធនធន្រទពយសមបត្តិរមួ 
ែដលមនករថយចុះេ យ រែតករេ្រប្របស់គម ននិរន្តរភព។ ភព្រកី្រកេនែតមនភពទូលំទូ យ េហយករអប់រេំន 
មនក្រមិតទប និងសំ ញ់សុវតថិភពសងគម េនមនចេន្ល ះ្របេ ងេនេឡយ។

101 សូមេមលមជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (IDRC) កមមវធីិេសដ្ឋកិចច និងបរ ិ ថ នស្រមប់ សីុ េគនយ៍ (EEPSEA) 
ឆន ំ២០០៩ ករកំណត់ែផនទីអំពីភពងយរងេ្រគះេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ ស្រមប់តំបន់ សីុ េគនយ៍។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨108



ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ នឹងេធ្វើឱ្យកំេដៅមានការេកើនេឡើងប៉ះពាល់េទៅេលើគំរូរបបទឹកេភ្លៀង 

ក្នុង្របេទសកម្ពុជា និងនំាឱ្យមានការធាក់ចុះជាបន្តបនាប់នូវផលិតភាពកសិកម្ម ទិន្នផល្រតី ្រពមទំាង

មានការេកើនេឡើងនូវជំងឺែដលបណា្ខលមកពីទឹកជំនន់។ បែន្ថមពីេនះេទៀត ភាពញឹកញាប់ និងភាព 

ធ្ងន់ធ្ងរៃនេ្រគាះរំាងស្ងតួ និងទឹកជំនន់102 ទំនងនឹងមានការេកើនេឡើងផងែដរ។ េ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ 

ទំាងពីរេនះ នឹង បណា្ខលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាក់លាក់េទៅេលើ្រគួសារ្រកី្រក និង្រគួសារែដលជួប 

្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង ្រពមទាំងអាចេធ្វើឱ្យចំនួន្រគួសារ្រកី្រក និង្រគួសារែដលជួប្របទះប

អសន្តិសុខេស្បៀង មានការេកើនេឡើងជាបន្តបនាប់ េ្រពាះការដំាដំណំាជួបប េ្រគាះរំាងស្ងួត និងទឹក 

ជំនន់ ត្រមូវឱ្យមានយុទ្ធសា្រស្តស្រមាប់េដាះ្រសាយប ែបបអវិជ្ជមានទំាងេនះ។

ដូេច្នះ ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ គឺជាកតារយៈេពលែវងមួយែដលបណា្ខលឱ្យមានអសន្តិសុខ 

េស្បៀង និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុង្របេទសកម្ពុជា103 េហើយដូចគាេនះែដរ អសន្តិសុខេស្បៀង និងកង្វះ 

អាហារូបត្ថម្ភក្នុងក្រមិតមួយខ្ពស់ េធ្វើឱ្យ្របេទសកាន់ែតងាយរងេ្រគាះេទៅនឹងឥទ្ធិពលៃនការែ្រប្របួល

អាកាសធាតុ។ សកម្មភាពេដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការបន្សុាំេទៅនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ 

ការកាត់បន្ថយេ្រគាះភ័យៃនេ្រគាះមហន្តរាយ និងសន្តិសុខេស្បៀង្រគួសារ្របកបេដាយនិរន្តរភាព 

ដូចមានគូសប ក់េនៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តេនះ(េ្រកាមេគាលបំណងទី១)មានលក្ខណៈដូចគាក្នុងក្រមិត 

មួយជាក់លាក់។ យុទ្ធសា្រស្តបន្សុាំ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ៃនការែ្រប្របួលអាកាសធាតុេទៅេលើ 

សន្តិសុខេស្បៀង ្រពមទំាងការកាត់បន្ថយេ្រគាះភ័យៃនេ្រគាះមហន្តរាយ រួមមាន៖ វិធានការេនៅក្នុង 

វិស័យកសិកម្ម  (ការព្រងីក្របព័ន្ធធារាសា្រស្ត ្របព័ន្ធ្របមូល និងរក ទឹក ការទទួលបាន្របេភទពូជ 

កសិផល និងបេច្ចកេទសដំាដុះ ែដលធន់េទៅនឹងអាកាសធាតុ ្របព័ន្ធេធ្វើកសិកម្ម និង្រទ្រទង់ជីវភាពរស់

េនៅែដលមានភាពច្រមុះជាងមុន) វិស័យសុខាភិបាល (ព្រងឹងការ្រតួតពិនិត្យេទៅេលើជំងឺ្រគុនចាញ់ 

និងជំងឺ្រគុនឈាម និងលទ្ធភាព្របេសើរជាងមុនក្នុងការទទួលបានទឹកសុវត្ថិភាព និងអនាម័យ) 

អន្តរាគមន៍គំាពារសង្គម (ការធានារ៉ាប់រងេទៅេលើកសិផល104 ការកំណត់ទិសេដៅកម្មវិធីសំណង់ 

សាធារណៈ សំេដៅេឆាះេទៅរកសកម្មភាពែដលពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ ដូចជា៖ 

ការដំាដុះៃ្រពេឈើេឡើងវិញ និង្របព័ន្ធធារាសា្រស្ត) ្រពមទំាងការេលើកកម្ពស់ការ្រគប់្រគងធនធាន 

ជលផល និងៃ្រពេឈើតាមសហគមន៍្របកបេដាយនិរន្តរភាព។

102 ករែ្រប្របួល កសធតុ ទំនងនឹងនំឱយមនេ្រគះ ងំសងួតកន់ែតញឹកញប់ជងមុន/រដូវ្របំងកន់ែតអូសបន្ល យ រដូវវស  
មន ភពយឺតយ៉វ ជមួយនឹងករទទួលបនទឹកេភ្ល ងយ៉ងគំហុក និងទឹកជំនន់ េហយលំហូរទឹកទេន្លេនរដូវ្របំងមនករ 
ធ្ល ក់ចុះ និង លំហូរទឹកទេន្លេនរដូវវស មនករេកនេឡង។

103 គំរៃូនសន្តិសុខេសប ង និងករែ្រប្របួល កសធតុស្រមប់តំបន់ សីុ េគនយ៍ែដលេធ្វេឡងេ យ IFPRI បននំឱយមន 
េសចក្តី សននិ ្ឋ នថករែ្រប្របួល កសធតុនឹងេធ្វឱយមនករធ្ល ក់ចុះនូវករមនេសប ង រ និងេធ្វឱយមនករេកនេឡង
នូវកង្វះ  របូតថមភកុមរ។ សូមេមល CRI/CARD/IFPRIសន្តិសុខេសប ង និងករែ្រប្របួល កសធតុរហូតដល់ឆន ំ២០៥០ ៖ 
្របេទសកមពុជ - ឯក រ ពិភក អំពីេគលនេយបយ ែខមីន ឆន ំ២០១១។

104 េ្រកពីសំ ញ់សុវតថិភពសងគម ដូចជករេផទរេសប ង និងករេផទរ ច់្របក់ និងឧបតថមភធនធតុចូលកសិកមម ែដលផ្តល់ជូន 
េ យវស័ិយឯកជន (និងសនទស ន៍ កសធតុ) គេ្រមងធន ៉ប់រងេទេលប ជ័យៃនករ្របមូលផល ឬ ករខតបង់សត្វពហនៈ 

ចេដរតួនទីឱយបនកន់ែតេ្រចនជងេនះេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ េដមបីទប់ទល់េទនឹងផលប៉ះពល់ៃនេ្រគះមហន្ត យ
ែដលប ្ត ល មកពី កសធតុ។

109យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



េ្រកៅពីេ្រគាះធម្មជាតិ េស្ថរភាពៃនលទ្ធភាពរបស់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្នុងការទទួលបានេស្បៀង 

អាហារ បានទទួលរងផលប៉ះពាល់យា៉ងធ្ងន់ធ្ងរពីឥទ្ធិពលៃនវិបត្តិតៃម្លេស្បៀងអាហារ និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច 

សកលេលាក ក្នុងឆំា២០០៨ និងឆំា២០០៩ ែដលនំាឱ្យមានការបាត់បង់ការងារ និង្របាក់ចំណូលក្នុង

ក្រមិតមួយគួរឱ្យកត់សមា្គល់។ េ្រគាះមហន្តរាយទំាងពីរេនះ បានបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន េទៅ

េលើលទ្ធភាពរបស់្រគួសារ្រកី្រកក្នុងការទិញេស្បៀងអាហារ និងប៉ះពាល់ដល់អាហារូបត្ថម្ភ សុខភាព 

និងការអប់រំរបស់កុមារ (សូមេមើលជំពូកទី២)។ វិធានការ េគាលនេយាបាយរយៈេពលខ្លី និងរយៈេពល 

មធ្យម្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព ្រតូវបានយកមកអនុវត្តក្នុងលក្ខណៈជាការេឆ្លើយតបមួយ េហើយ 

រាជរដាភិបាលកម្ពជុាក៏បានេរៀបចំយុទ្ធសា្រស្តរយៈេពលែវង (NSPS) ្រពមទំាងបានផ្តចួេផ្តើមយន្តការស្រមាប់ 

េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការេ្រតៀមលក្ខណៈទប់ទល់ និង េឆ្លើយតបេទៅនឹងេ្រគាះមហន្តរាយ។ ក្នុងចំេណាម 

សកម្មភាពដៃទេទៀត ្របព័ន្ធេស្បៀងប្រមុងជាតិមួយ កំពុង្រតូវបានកសាងេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។ 

ការរក ទុកជារូបវ័ន្តនូវេស្បៀង (និង្រគាប់ពូជ) នឹង្រគបដណ្ណប់េទៅេលើេសចក្តី្រតូវការបឋមេ្រកាយ 

េពលេ្រគាះអាសន្ន េហើយនឹងមានការបំេពញបែន្ថមពីថវិកាប្រមុង (សាច់្របាក់) េដើម្បីេធ្វ ើឱ្យៃថ្ល 

ចំណាយ្របតិបត្តិការមានក្រមិតទាប105។ អនុ្រកឹត្យមួយ ែដលគូសប ក់អំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ 

្រកសួង-សាបន័នានា ែដលពាក់ព័ន្ធេនៅក្នុងការ្រគប់្រគងេស្បៀងប្រមុង (គណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគង

េ្រគាះមហន្តរាយ និងរចនាសម្ព័ន្ធថាក់េ្រកាមជាតិរបស់គណៈកមាធិការេនះ ្រកុមហ៊ុន Green trade, 

្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ , កាកបាទ្រកហមកម្ពុជា 

វិស័យឯកជន និង ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ)។

គណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ មានអាណត្តិការងារទទួលខុស្រតូវចំេពាះ 

ការេ្រតៀមលក្ខណៈទប់ទល់ និងេឆ្លើយតបេទៅនឹងេ្រគាះអាសន្ន ក្នងុករណីមានេ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ 

កាកបាទ្រកហមកម្ពុជា អង្គការមិនែមនរដាភិបាលមួយចំនួន និងអង្គការសហ្របជាជាតិ ផ្តល់ជំនួយ 

ភាមៗ ក្នុងសានភាពេ្រគាះអាសន្ន (ការែចកេស្បៀង ការផ្តល់ទីជ្រមក សេម្លៀកបំពាក់ និងឱសថ) 

េដាយែឡក ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ ទទួលបានកិច្ចគំា្រទពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ េដើម្បីែចក

ធាតុចូលកសិកម្មេនៅេពលែដលមានភាពធូរ្រសាលេឡើងវិញ។ គណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគងេ្រគាះ 

មហន្តរាយ និងរចនាសម្ពន័្ធថាក់េ្រកាមជាតិ (គណៈកមាធិការ េខត្ត ្រសុក និងជាពិេសស គឺគណៈកមាធិការ 

ឃុំ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ) ្រតូវការឱ្យមានកិច្ចគំា្រទ និងការកសាងសមត្ថភាព េដើម្បីបំេពញមុខងារ 

របស់ពួកេគឱ្យមាន្របសិទ្ធភាព។ ការកាត់បន្ថយេ្រគាះភ័យៃនេ្រគាះមហន្តរាយមានសារៈសំខាន់ 

ក្នុងការបន្ថយផលប៉ះពាល់ៃនេ្រគាះធម្មជាតិ េហើយែផនការយុទ្ធសា្រស្តមួយ ស្តីពីការកាត់បន្ថយ 

១០៥ េនកនុងគេ្រមង EFAP ជរ ្ឋ ភិបលបនេសនឱយេរៀបចំេសប ងប្រមុងមួយ ែដលេសមនឹងអងករចំនួន ១៦.០០០ េ ន ែដល ច 
្រគបដណ្ត ប់ េទេលេសចក្តី្រតូវករេសប ង របនេពញេលញស្រមប់្របជជនចំនួន ១០% កនុងរយៈេពលមួយែខ។ 
ជរ ្ឋ ភិបលេ្រគងរក េសប ង ប្រមុងជលកខណៈរបូវន័្តចំនួន ១០.០០០ េ ន (៧.០០០ េ ន រក េ យ្រកុមហុ៊ន Green 

tradeនិង ៣.០០០ េ នេទៀត រក េ យឈមួញ ឯកជន) និង្របក់ប្រមុងស្រមប់ទិញអងករចំនួន ៦.០០០ េ ន េ្រកមករ្រគប់ 
្រគងរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ។ គួរមន្រគប់ពូជ ្រសូវចំនួន ១.១០០ េ ន និង្រគប់ពូជបែន្ល ្រពមទំង្រគប់ពូជ 
ស្រមប់កសិផលដៃទេទៀត ចំនួន ៥០ េ ន ស្រមប់បំេពញបែនថមេទេល អងករប្រមុង។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨110



ហានិភ័យៃនេ្រគាះមហន្តរាយ ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយគណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគងេ្រគាះ

មហន្តរាយ និង្រកសួងែផនការ ក្នុងឆំា២០០៨ េដើម្បីព្រងឹង្របព័ន្ធ្រគប់្រគងេ្រគាះភ័យៃនេ្រគាះ 

មហន្តរាយ ្រពមទំាងបញ្ចូលទស្សនៈ វិស័យអំពីការកាត់បន្ថយេ្រគាះភ័យៃនេ្រគាះមហន្តរាយ េទៅក្នុង 

េគាលនេយាបាយ និងែផនការដៃទេទៀត។ កិច្ចខិតខំក្នុងការភាប់ការេ្រតៀមលក្ខណៈទប់ទល់ និង 

ការ ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយេទៅនឹងការផ្តួចេផ្តើម និងការេធ្វើែផនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈេពលែវង ្រពមទាំង

ការេលើកកម្ពស់ការស្រមបស្រមួលរវាងបណា្ខអ្នកពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការេធ្វើឱ្យ 

មាន វឌ្ឍនភាពចំេពាះការេ្រតៀមលក្ខណៈទប់ទល់ និងកាត់បន្ថយេ្រគាះមហន្តរាយ។

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា មានការេប្តជាចិត្តទំាង្រសុងចំេពាះកិច្ចខិតខំសកល ក្នុងការេដាះ្រសាយ 

ប ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុនិងបានេរៀបចំកម្មវិធីជាតិបន្សុាំេទៅនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ 

(NAPA) ្រពមទាំងបេង្កើតគណៈកមាធិការជាតិស្តីពីការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ (NCCC)។ បច្ចុប្បន្ន 

្រកសួងបរិសានកំពុងដឹកនំាការអភិវឌ្ឍន៍ែផនការយុទ្ធសា្រស្តស្តីពីការែ្រប្របួលអាកាសធាតុេនៅកម្ពុជា 

(CCCSP) ែដលែផនការេនះ នឹងកំណត់អំពីមាគា៌ស្រមាប់ការកាត់បន្ថយ និងការបន្សុាំេទៅនឹង 

ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ  ទូទំាង្រគប់វិស័យពាក់ព័ន្ធទំាងអស់។

ព័ត៌មានគួរឱ្យេជឿជាក់បាន (ការផ្តល់ដំណឹងជាមុន) អំពីហានិភ័យែដលនឹងេកើតមានចំេពាះ 

លទ្ធភាពក្នងុ ការទទួលបានេស្បៀងអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទំាងព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់ៃនវិបត្តិ 

អាកាសធាតុ វិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច ឬ ការឆ្លងរាលដាលៃនជម្ងឺ សុទ្ធសឹងែតមានសារៈសំខាន់ ស្រមាប់េរៀបចំ 

ឱ្យមាននូវការេឆ្លើយតបឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ទាន់េពលេវលា។ដូចមានគូសប ក់រួចមកេហើយេនៅក្នុង 

ជំពូកទី៣ ្របេទសកម្ពុជាសេ្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាព គួរឱ្យកត់សមា្គល់ ទាក់ទងេទៅនឹងការ្រគប់្រគង 

ព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី រាជរដាភិបាលគួរែតព្រងឹង 

សមត្ថភាព្រគប់្រគងេលើ្របព័ន្ធ និងឧបករណ៍ែដលមាន្រសាប់ ្រពមទំាងេលើកកម្ពស់ភាពជាមាស់េទៅ

េលើ្របព័ន្ធ និងឧបករណ៍ទំាងេនាះ។ រាជរដាភិបាល្រតូវេរៀបចំឱ្យមានែបបែផនជាផ្លូវការចំេពាះ 

ការេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធ និងឧបករណ៍ទាំងេនាះស្រមាប់េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ក្នុងករណីមានេ្រគាះ 

មហន្តរាយនិងវិបត្តិនានា(សូមេមើលជំពូកទី៧)។ 

111យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី២ ៃនេគាលបំណងទី៣ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី សកម្មភាពអាទិភាព េ្រកាមអាទិភាពកម្មវិធីទី២ ៃនេគាលបំណងទី៣ របស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺ ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការេ្រតៀមលក្ខណៈទប់ទល់ និងកាត់ សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺ ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការេ្រតៀមលក្ខណៈទប់ទល់ និងកាត់ 

បន្ថយេ្រគាះមហន្តរាយ ្រពមទំាងេលើកកម្ពស់ភាពធន់្រទំារបស់្រគួសារេទៅនឹងផលប៉ះពាល់ៃន បន្ថយេ្រគាះមហន្តរាយ ្រពមទាំងេលើកកម្ពស់ភាពធន់្រទំារបស់្រគួសារេទៅនឹងផលប៉ះពាល់ៃន 

ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុរួមមានការែ្រប្របួលអាកាសធាតុរួមមាន ៖

២.១ អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហានិភ័យៃនេ្រគាះមហន្តរាយ និង ការបន្សុាំេទៅនឹង 

ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ ្រពមទាំងបញ្ចូលប ទំាង

េនះេទៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តតាមវិស័យនិងែផនការតំបន់ េដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ៃនការែ្រប្របួលអាកាសធាតុេទៅេលើសន្តិសុខេស្បៀងរបស់្រគួសារ106។

២.២ ព្រងឹងសមត្ថភាពេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ េដើម្បីេឆ្លើយតបឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ 

និងទាន់េពលេវលា េទៅនឹងវិបត្តិេស្បៀងអាហារ (ធានាឱ្យមាននូវការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀង និង 

ជំនួយដៃទេទៀត107) ្រពមទាំងេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការស្រមបស្រមួលៃនការេឆ្លើយតប 

ចំេពាះេ្រគាះអាសន្ន រវាង្រកសួង-សាប័នពាក់ពន្ឋ័ អង្គការសង្គមសីុវិល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

នានា។

២.៣ េលើកកំពស់ការធន់្រទាំរបស់សហគមន៍ េទៅនឹងេ្រគាះមហន្តរាយ និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច េដាយ 

ព្រងីកគណនីសន្ំសនិងឥណទានេដាយមានការចូលរួមពីសហគមន៍(ធនាគារ្រសូវ និង 

ឥណទាន) ្របព័ន្ធេ្រសាច្រសពខាតតូចនិងគេ្រមាងបន្សុាំការែ្រប្របួលអាកាសធាតុរបស់ 

សហគមន៍។

២.៤ ស្រមួល និងេធ្វើសមាហរណកម្មព័ត៌មានែដលមាន្រសាប់ ្របព័ន្ធែបងែចកចំណាត់ថាក់ 

និងឧបករណ៍ជូនដំណឹងជាមុន្រពមទាំងការបា៉ន់្របមាណេទៅេលើផលប៉ះពាល់ៃន 

េ្រគាះមហន្តរាយ។

២.៥ បេង្កើននិង្រគប់្រគងឱ្យមាន្របសិទ្ធភាពេស្បៀងបំរុងជាតិ(្រគាប់ពូជ) េដើម្បីផ្តល់េស្បៀងនិង 

្រគាប់ពូជទាន់េពលេវលា ជូន្រគួសារែដលរងេ្រគាះេដាយេ្រគាះធម្មជាតិ និងវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច 

និងការេកើនេឡើងតៃម្លេស្បៀង។

២.៦ ែថរក  និងសារ្របឡាយ ទេន្លនិងបឹងធម្មជាតិ ស្រមាប់កាត់បន្ថយទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរំាង 

ស្ងួត។

១០៦ កិចចខិតខំក ងសមតថភពេនកនុងន័យេនះ ្រតូវបនគូសបញជ ក់េនកនុង SNAP េហយេគ្រតូវេធ្វសមហរណកមមរ ង 
CCCSP និង NSFSN ។

១០៧ កញច ប់ជំនួយ្រគប់្រជុងេ្រជយ រមួមនេសប ង រ ទឹក និងអនម័យ ករផគត់ផគង់ឱសថ សេម្ល ងបំពក់ ទីជ្រមក ែដល្រតូវ
បនផ្តល់ជូនកនុងលកខណៈជករផ្តល់ជំនួយសេ្រងគ ះភ្ល មៗ ្រពមទំងករផ្តល់ធតុចូលកសិកមមកនុងអំឡុងេពលែដលមន 
ធូរ្រ លេឡងវញិ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨112



៧. ករេរៀបចំ ប័នស្រមប់អនុវត្តយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីសន្តិសុខ 
េសបង និង របតថមភ
ការេលើកកម្ពស់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក្នុង្របេទសកម្ពុជា គឺជាការទទួលខុស្រតូវ 

របស់្រកសួងសាប័នពាក់ព័ន្ធនានា និងអាជាធរថាក់េ្រកាមជាតិ។ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុ
េសបងនិង របូតថមភបែន្ថមតៃម្លតាមរយៈការផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្រគប់្រជុងេ្រជាយមួយេដើម្បីជួយ

ដល់បណា្ខ្រកសួង-សាប័ននានា និងអាជាធរថាក់េ្រកាមជាតិ ក្នុងការេរៀបចំ និងអនុវត្តអន្តរាគមន៍ 

អាទិភាព ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងលក្ខណៈមួយ្របកបេដាយ 

្របសិទ្ធភាព និងមានភាពសក្តិសិទ្ធិ។ រចនាសម្ព័ន្ធ ្របព័ន្ធ និងេគាលគំនិតស្រមាប់ការស្រមបស្រមួល 

ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល ការ្រគប់្រគងព័ត៌មាន ការកំណត់េគាលេដៅ និងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព 

សុទ្ធសឹងែតជាប ែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគាៃនសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ែដល 

មានរួចេទៅេហើយ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា (សូមេមើលជំពូកទី៣)។ ែផ្អកេលើគំេហើញែដលទទួលបានពី 

ការ្រតួត ពិនិត្យេឡើងវិញេទៅេលើ្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ជំពូកេនះគូស

ប ក់អំពីេគាលការណ៍ែណនំា និងសកម្មភាពអាទិភាពេដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនិងបន្តអភិវឌ្ឍន៍ការ

េរៀបចំសាប័នទំាងេនះទាក់ទងេទៅនឹង ៖

 ការស្រមបស្រមួល និងការឃំាេមើលេទៅេលើេគាលនេយាបាយស្រមាប់ប សន្តិសុខ េស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ។

 ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លេទៅេលើយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ 

និងកម្មវិធីរបស់យុទ្ធសា្រស្តេនះ។

 ការបេង្កើតអង្គភាពទទួលបន្ទុកសន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភេនៅតាម្រកសួង-សាប័ន 

ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដូចជា្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់និងេនសាទ,្រកសួងសុខាភិបាល, ្រកសួង 

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ…។

 ការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង និងព័ត៌មាន ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ។

 ការេ្រជើសេរីសអ្នកទទួលផល និងការកំណត់េគាលេដៅអន្តរាគមន៍េលើវិស័យសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ។

 ការកសាងសមត្ថភាពេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ។

៧.១. ករស្រមបស្រមួល និងករឃ្ល េំមលេទេលេគលនេយបយស្រមប់បញ្ហ  
សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ

ការស្រមបស្រមួល រួមមានការ្រតួតពិនិត្យេទៀងទាត់ និងការេលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំ្របកបេដាយ

សុខដុមនីយកម្ម រវាងកម្មវិធី និងអន្តរាគមន៍េផ្សងៗគា េដើម្បីេជៀសវាងភាព្រតួតសីុគាេនៅតាមតំបន់ 

ភូមិសា្រស្តនានា ឬ ចេនាះ្របេហាងេនៅក្នុងការ្រគបដណ្ណប់អ្នកទទួលផល ការេធ្វើសុខដុមនីយកម្មេទៅ 

េលើនីតិវិធីកំណត់េគាលេដៅ និងនីតិវិធីអនុវត្ត ្រពមទាំងែស្វងរកការគំា្រទស្រមាប់ប សន្តិសុខ េស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ និងេ្របើ្របាស់មូលនិធិឱ្យបាន្របេសើរបំផុត។ ដូចមានគូសប ក់េនៅក្នុងជំពូកទី៣ 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺជាភារកិច្ចមួយមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគា និងទាមទារឱ្យមាន 
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ការស្រមបស្រមួល និងកិច្ចសហការ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពពីសាប័នរដាភិបាលជាេ្រចើន ្រពមទាំង 

កិច្ចសន្ទនាសកម្មជាមួយអង្គការសង្គមសីុវិល ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យឯកជន។ េយាងតាម្រពះរាជ 

្រកឹត្យ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ មានអាណត្តិការងារស្រមួលដល់ការស្រមប 

ស្រមួលឱ្យមាន្របសិទ្ធភាព ស្រមបស្រមួលេសចក្តីែណនំាេគាលនេយាបាយ ការ្រតួតពិនិត្យ និង 

ការ្រគប់្រគងព័ត៌មាន ទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ អាណត្តិការងាររបស់្រកុម 

្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ កសិកម្ម និងជនបទ ក្នុងនាមជាអង្គភាពឃាំេមើលជារួមេទៅេលើប  

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានប ក់េឡើងវិញេនៅក្នុងសិកា្ខសាលាជាតិ េលើកទី៤ 

ស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ែដលបាន្របារឰេធ្វើេឡើងក្នុងែខឧសភាឆំា២០១២។ ថ្មីៗេនះ 

អង្គភាពស្រមបស្រមួលវិស័យគាំពារសង្គម ្រតូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹង្រកុមការងារបេច្ចកេទស 

សន្តិសុខ េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅជា្រកុមករងរបេចចកេទសគពំរសងគម សន្តិសខុ 
េសបង និង របូតថមភ េ្រកាមការដឹកនំាេដាយ្របធាន្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម 

និងជនបទ បេង្កើតចំណុចរួម េដើម្បីេធ្វ ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការស្រមបស្រមួល និង្រតួតពិនិត្យ 

េគាលនេយាបាយ ស្រមាប់ប ដ៏សំខាន់ និងមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាយា៉ងស្អិតរមួតេនៅកម្ពុជា។

្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ នឹងេរៀបចំឱ្យមានកិច្ច្របជុំជាេទៀងទាត់ 

ក្រមិត ខ្ពស់ ែដលមានការចូលរួមពី្រកសួង-សាប័នរពាក់ព័ន្ធ េដើម្បីេធ្វើការសេ្រមចចិត្តអំពីេគាលការណ៍

ែណនំា ស្រមាប់អនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងធានាថា៖ 

ប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានយកមកេធ្វើការឆ្លុះប ំងឱ្យបាន្រគប់្រគាន់េនៅក្នុង 

ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ(NSDP) និងយុទ្ធសា្រស្តតាមវិស័យពាក់ព័ន្ធ។ បុគ្គលិកៃននាយកដាន 

ែផនការរបស់្រកសួងពាក់ព័ន្ធ នឹង្រតូវបានែតងតំាងជាជនបេងា្គលស្រមាប់្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍ 

វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ េនៅក្រមិត្របតិបត្តិ េហើយសមត្ថភាពរបស់ពួកេគក៏នឹង្រតូវបានព្រងឹងផង

ែដរ។  ការេធ្វើការងារេទៅេលើប ែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគា េ្រកាមអាណត្តិការងាររបស់្រកុម

្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ (ឧទាហរណ៏. កិច្ចគំាពារសង្គម និងសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ) នឹង្រតូវបានេធ្វើសមាហរណកម្ម្របេសើរជាងេនះ េដើម្បីបេង្កើតឱ្យមាននូវការរួម 

កមាំងគា ្រពមទាំងេ្របើ្របាស់ឱ្យអស់លទ្ធភាពចំេពាះធនធានផាល់ខ្លួនតិចតួច ែដលមានេនៅក្នុង 

្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ។

្រកុមករងរបេចចកេទសសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ ែដលមាន្រកុម្របឹក សារ

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ និង្រកសួងែផនការជាសហ្របធាន ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងក្នុង 

ឆំា២០០៤ េដើម្ីបជំរុញេទៅេលើកិច្ចសន្ទនាជាផ្លវូការ រវាងរដាភិបាល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ េទៅេលើ្របធាន 

សកម្មភាពទី១៖ ព្រងឹងតួនាទីរបស់្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ក្នុងនាម 

ជាសាប័ន ផ្តល់េសចក្តែីណនំាេគាលនេយាបាយ និងេលើកកម្ពស់ការស្រមបស្រមួល និងសមាហរណកម្ម 

ការងារែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងចំេណាម្រកសួង- សាប័នរបស់ 

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា។
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បទែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគា ្រពមទំាងធានាឱ្យមានការដាក់បញ្ចលូ និងការេធ្វើសុខដុមនីយកម្ម 

ចំេពាះអន្តរាគមន៍នានា។ ្រកុមការងារបេច្ចកេទសជួប្របជុំគាជាេទៀងទាត់ េហើយេលខាធិការដានមួយ

ៃន្រកុមការងារបេច្ចកេទសសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុង្រកុម្របឹក

សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ េដើម្បីស្រមបស្រមួលការងារេនះ។ យា៉ងណាមិុញ គេ្រមាង 

និងកម្មវិធីធំៗ កាលពីអតីតកាល រែមងែតង្រតូវបានេរៀបចំេឡើង េដាយរំលង្រកុមការងារបេច្ចកេទស 

េនះ។ េដើម្បីធានាឱ្យមានការស្រមបស្រមួល្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពេទៅេលើអន្តរាគមន៍ជាអាទិភាព 

ែដលមានគូសប ក់េនៅក្នុងយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ រាជរដាភិបាល 

្រតូវេធ្វើឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធេនះ មានភាពរស់រេវីកេឡើងវិញ ព្រងឹង និងេ្របើ្របាស់ឱ្យកាន់ែតមាន្របសិទ្ធភាព 

ក្នុងលក្ខណៈជា េវទិកាមួយស្រមាប់កិច្ចសន្ទនារវាងរដាភិបាល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍។

្រកុមករងរបេចចកេទសគពំរសងគម សន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ នឹងចូលរួម 

េដើម្បីេរៀបចំ និងស្រមបស្រមួលសកម្មភាពអាទិភាព ែដលមានគូសប ក់េនៅក្នុងយទុធ ្រស្តជតិ
ស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ និង (ក្នុងករណីសម្រសប) អភិវឌ្ឍន៍នូវអភិ្រកម 

ែដលមានមូលដានែផ្អកេលើកម្មវិធី ្រពមទាំងែផនការសកម្មភាព និងែផនការវិនិេយាគទូទំាងវិស័យ 

នានា។ សកម្មភាពែបបេនះ នឹងព្រងឹងេទៅេលើការេធ្វើសមាហរណកម្ម និងការេធ្វើសុខដុមនីយកម្មៃន 

អន្តរាគមន៍នានា ្រពមទាំងកាត់បន្ថយៃថ្លចំណាយ្របតិបត្តិការ (ឧទាហរណ៍ស្រមាប់ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរ

េឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភកុមារ និង មាតា)។

្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធ ្រតូវធានាឱ្យមានការចូលរួមេទៀងទាត់ េនៅក្នុង្រកុមករងរបេចចកេទស 
គពំរសងគម សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ តាមរយៈការចាត់តំាងតំណាងក្នុងក្រមិត 

ឋានានុ្រកមសម្រសប ែដលមានអាណត្តិការងារផ្តល់េសចក្តីរាយការណ៍ជាផ្លូវការអំពីសកម្មភាព 

តាមវិស័យ និង ពិនិត្យតាមដានេទៅេលើលទ្ធផលពិភាក របស់ ្រកុមការងារបេច្ចកេទសេនះេនៅក្នុង 

្រកសួង-សាប័នរបស់ពួកេគ។ េលខាធិការដានរបស់្រកុមករងរបេចចកេទសគពំរសងគម 
សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ េនៅក្នុង្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 

នឹង ្រតូវបានព្រងឹងេដើម្បីស្រមបស្រមួលការងាររបស់ខ្លួនឱ្យមាន្របសិទ្ធភាព ្រពមទាំងចូលរួមឱ្យបាន

សកម្មេនៅក្នុង្រកុមការងារបេច្ចកេទសរបស់វិស័យពាក់ព័ន្ធ និងរចនាសម្ព័ន្ធស្រមបស្រមួលដៃទេទៀត 

ែដលពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីធានាឱ្យមានការភាប់ទំនាក់ទំនង្របកប

េដាយ្របសិទ្ធភាព ស្រមាប់អនុវត្ត យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង  របូតថមភ 
និង បេង្កើតឱ្យមាននូវការរួមកមាំងគា។ េនៅក្នុងបរិបទេនះ ការស្រមបស្រមួលរបស់ យទុធ ្រស្តជតិ

សកម្មភាពទី២ ៖ ព្រងឹង្រកុមការងារបេច្ចកេទសគំាពារសង្គម សន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេដើម្ីប

ស្រមបស្រមួលគេ្រមាង និងកម្មវិធីឱ្យមាន្របសិទ្ធភាព េដាយែផ្អកេលើអាទិភាពែដល្រតូវបានគូស 

ប ក់េនៅក្នងុយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តពីីសន្តសុិខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ទូទំាងវិស័យ នានា និងេលើក 

កម្ពស់ការេធ្វើសុខដុមនីយកម្ម និងការត្រមឹមកិច្ចគំា្រទរបស់ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ស្រមាប់ប សន្តសុិខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក្នងុ្របេទសកម្ពជុា។

115យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ និង (ែដលយុទ្ធសា្រស្តទំាង២េនះ មានលក្ខណៈ 

្របទាក់្រកឡាគា េ្រកាមការឃាំេមើលជារួម របស់្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ) 

នឹងមានទំនាក់ទំនងគាយា៉ងជិតស្និទ្ធ េហើយរចនាសម្ព័ន្ធស្រមបស្រមួលែដលមាន្រសាប់ នឹង្រតូវបាន

េធ្វើសមាហរណកម្មកាន់ែត្របេសើរ េដើម្បីេ្របើ្របាស់ធនធានមនុស្សែដលកំពុងខ្សត់េខ យឱ្យមាន 

្របសិទ្ធភាព និង េជៀសវាងកិច្ចខិតខំ្រតួតសីុគា ។ ក្នងុការស្រមបស្រមួលរបស់្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍ 

វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ការតាមដាននិង្រតួតពិនិត្យ និងការ្រគប់្រគងព័ត៌មាន ទាក់ទងេទៅនឹង 

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ និងយទុធ ្រស្តជតិគពំរសងគម 
ស្រមប់ជន្រកី្រកនិងជនងយរងេ្រគះេនកមពុជ យុទ្ធសា្រស្ត្របទាក់្រកឡាទាំងពីរេនះ 

ស្ថិតេ្រកាមការ្រតួតពិនិត្យរបស់្រកុម្របឹក រសារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ នឹង្រតូវបាន 

ផ រភាប់យា៉ងស្អិតរមួត េដើម្បីការេ្របើ្របាស់យា៉ងមាន្របសិទ្ធភាព។

ការវាយតៃម្លរបស់ ្រកុមករងរបេចចកេទសគពំរសងគម សន្តិសខុេសបង និង 
របូតថមភ នឹង្រតូវបានអនុវត្តេនៅចុងឆំា ២០១៤ េដើម្បីពិនិត្យេឡើងវិញនូវតួនាទីនិងមុខងាររបស់ 

្រកុមករងរបេចចកេទសគពំរសងគម សន្តសិខុេសបងនិង របូតថមភ និង  េលខាធិការដាន 

របស់ខ្លួន និងេដើម្បីបន្តេលើកកម្ពស់្របសិទ្ធភាព ការស្រមបស្រមួល អន្តរ្រកសូង ៃន្រកសួងពាក់ព័ន្ធ 

របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជានិងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យគំាពារសង្គម និង សន្តិសុខេស្បៀង និង  

អាហារូបត្ថម្ភ។

ក្នុងឆំា២០០១ ្របេទសកម្ពុជា បានេ្រជើសេរីសមាគ៌ាវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ េដាយមាន 

ការេបាះេឆាតឃុំ/សងា្កត់េលើកទី១ ក្នុងឆំា២០០២។ េដាយមានការអនុម័ត ‟ច ប់អង្គការ” 108 ក្នុងឆំា 

២០០៨ និងមានការេបាះេឆាតេ្រជើសេរីស្រកុម្របឹក ថាក់េខត្ត និងថាក់្រសុក ក្នុងឆំា២០០៩ វិមជ្ឈការ

កាន់ែតមានភាពរីកចេ្រមើនបែន្ថមេទៀត។ េនៅក្នុងកម្មវិធីជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមែបប្របជាធិប

េតយ្យេនៅថាក់េ្រកាមជាតិ (NP-SNDD) សមត្ថភាពរបស់រដាភិបាលថាក់េ្រកាមជាតិ កំពុង្រតូវបានេធ្វើ

ឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើង េដើម្បីឱ្យពួកេគអាចអនុវត្តតួនាទី ការទទួលខុស្រតូវ និងមុខងាររបស់ពួកេគ 

្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព។ េដើម្បីអនុវត្ត យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
ឱ្យបានេជាគជ័យ ចំាបាច់្រតូវមានការចូលរួមពីអាជាធរថាក់េ្រកាមជាតិ ្រកុម្របឹក េខត្ត ្រកុម្របឹក ្រសុក 

និង្រកុម្របឹក ឃុំ។

សកម្មភាពទី៣៖ ធានាឱ្យមានការស្រមបស្រមួលកម្មវិធីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្របកប 

េដាយ្របសិទ្ធភាព រវាងនាយកដានរបស់្រកសួង-សាប័ននានា ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការសង្គមសីុវិល 

និងវិស័យឯកជន េនៅក្រមិតថាក់េខត្ត ថាក់្រសុក និងថាក់ឃុំ។ ្រកុម្របឹក ឃុំ ្រតូវឃាំេមើលេទៅេលើ 

ការកំណត់េគាលេដៅ និងការអន្តរាគមន៍សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ែដលជាអន្តរាគមន៍ 

អាទិភាព េនៅក្រមិតមូលដាន។ 

១០៨ ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខ័ណ្ឌ ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨116



ែផ្អកេលើបទពិេសាធន៍កន្លងមក ែដលទទួលបានពីគេ្រមាងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 109 

រាជរដាភិបាលនឹងេរៀបចំឱ្យមាននីតិវិធី និងយន្តការ េដើម្ីបបញ្ចលូប សន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

ឱ្យបានកាន់ែត្រគប់្រជុងេ្រជាយ េទៅក្នុងដំេណើរការេរៀបចំែផនការក្នុងមូលដាន និងព្រងឹងរចនាសម្ព័ន្ធ

ែដលមាន្រសាប់េនៅក្រមិតថាក់េខត្ត និងថាក់មូលដាន េដើម្បីេធ្វើការស្រមបស្រមួលចំេពាះប  

សន្តិសុខ េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ េនៅក្រមិតថាក់េខត្ត គណៈកមាធិការស្រមបស្រមួលថាក់េខត្ត នឹង 

ទទួលបានការគំា្រទ េដើម្បីប្រ បប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅក្នុងែផនការអភិវឌ្ឍន៍ 

ថាក់េខត្ត ្រពមទាំងឃាំេមើលេទៅេលើការអនុវត្តន៍អន្តរាគមន៍សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ េនៅ 

ក្រមិត ថាក់ឃុំគណៈកម្មការឃុំទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ (គកនក) គឺជាជនបេងា្គលស្រមាប់

ការអនុវត្តន៍អន្តរាគមន៍សន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ែដលមានការចូលរួមពីសហគមន៍ ដូចជា 

កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភតាមសហគមន៍។

េដើម្បីេលើកកម្ពស់និរន្តរភាពរយៈេពលែវង កម្មវិធីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ្រទង់្រទាយធំ 

នឹងមានការេធ្វើសមាហរណកម្មសមាសធាតុមួយចំនួន េដើម្បីបេង្កើនសមត្ថភាពក្នុងមូលដាន ក្នុងការ 

ប្រ បប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅក្នុងែផនការអភិវឌ្ឍន៍/វិនិេយាគឃុំ (CDP/CIP)។ 

មូលនិធិក៏នឹង្រតូវបានវិភាជន៍េដាយផាល់ផងែដរ ជូនដល់្រកុម្របឹក ឃុំ (CC) ស្រមាប់អនុវត្ត

អន្តរាគមន៍សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក្នុងមូលដាន ែដលជាអន្តរាគមន៍អាទិភាព េដើម្បីធានា 

ឱ្យមាន ការចូលរួម្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព និងជំរុញការេលើកទឹកចិត្ត ឱ្យពិចារណាអំពីប សន្តិសុខ

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្នុងដំេណើរការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងមូលដាន។

កិច្ចគំា្រទចំេពាះវិស័យឯកជនក្នុងការផ្តល់ផលិតផល និងេសវាកម្ម្របកបេដាយគុណភាព 

ជូនដល់េខត្ត ្រសុក និងឃុំ េដើម្បីអនុវត្តគេ្រមាងរបស់ពួកេគ ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ មានសារៈសំខាន់ខំាងណាស់ 110។ ការេរៀបចំឱ្យមានភាពជាៃដគូរវាងវិស័យសាធារណៈ 

និង វិស័យឯកជន នឹង្រតូវបានេលើកកម្ពស់ េដើម្បីជំរុញឱ្យមានការផ្តល់េសវាកម្មសម្រសប។

៧.២. ករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លេទេលយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ

ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លេទៅេលើយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ
េដាយែផ្អកេលើលទ្ធផល និងកម្មវិធីែដលអនុវត្ត េ្រកាមឆ័្រតៃនយុទ្ធសា្រស្តេនះ គឺជាល័ក្ខខ័ណ 

ត្រមូវ ដ៏សំខាន់ េដើម្បីឱ្យមានកិច្ចសន្ទនា្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពេទៅេលើប សន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា ្រពមទំាងេដើម្បីឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍បែន្ថមេទៀតេទៅេលើ យុទ្ធសា្រស្ត 

េនះ។ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ្រតូវែតអាចស្រមបខ្លួនេទៅនឹង 

បរិយាកាស និងេសចក្តី្រតូវការែដលកំពុងមានការែ្រប្របួល ក្នុងលក្ខណៈជា្របព័ន្ធ េដើម្បីពិចារណាេទៅ

េលើេមេរៀនបទពិេសាធន៍ែដលទទួលបានក្នុងអំឡុងេពលៃនការអនុវត្តន៍។ ្របព័ន្ធ្រតួតពិនិត្យ និងវាយ

១០៩ ចប់ ំងពីឆន ំ២០០៦ ្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ បនអនុវត្តគេ្រមង កលបងមួយេនកនុង្រសុកជ
េ្រចន េដមបីេលកកមពស់ករប្រញជ បបញ្ហ សន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភេទកនុងដំេណ រករេរៀបចំែផនករកនុងមូល ្ឋ ន 
និងេដមបីអភិវឌ ន៍ សមតថភពស្រមប់ករអនុវត្តន៍ភរកិចចេនះ េនក្រមិតថន ក់េខត្ត និងថន ក់មូល ្ឋ ន។

១១០ ឧទហរណ៍ វស័ិយឯកជន ចផ្តល់េស ្របឹក េយបល់េននឹងកែន្លង ្រពមទំងេដរតួនទីេនកនុងករេធ្វទីផ រសងគម។

117យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



តៃម្លមួយ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព ស្រមាប់ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ 
រួមមាន ៖

(១). ្រកបខ័ណសូចនាកររួមមួយែដលែផ្អកេលើលទ្ធផល

(២). នីតិវិធីស្រមាប់ការ្របមូល និងវិភាគទិន្នន័យ ែដលគូសប ក់អំពីការទទួលខុស្រតូវរបស់ភាគី

ែដលពាក់ព័ន្ធ

(៣). យន្តការស្រមាប់រាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព និង ស្រមាប់េ្របើ្របាស់ ភស្តុតាងែដល្របមូលបាន 

េដើម្បីផ្តល់ជាព័ត៌មានស្រមាប់ការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងការែកស្រមួលេទៅេលើយទុធ ្រស្ត
ជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ។

្រកបខ័ណ្ឌ យទុធ ្រស្តសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ ក្នុងនាមជា្រកបខ័ណឯកសារ 

េយាងមួយ ស្រមាប់ប្រ បប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា មាន្រតឹម

ែតបញ្ជីរាយនាមសូចនាករ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លមួយបុ៉េណាះ ជាមួយនឹងក្រមងសូចនាករមួយេនៅ 

ក្រមិត េគាលេដៅ និងេគាលបំណង។ ពុំមាននីតិវិធីស្រមាប់ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លណាមួយ្រតូវ

បានគូសប ក់េឡើយ េដាយែឡក មានែតរបាយការណ៍្រតួតពិនិត្យ្របចាំឆាំមួយប៉ុេណាះ ែដល្រតូវ 

បានផលិតេដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ េនៅចុងឆំា២០១០។ យទុធ ្រស្ត
ជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ក្នុងលក្ខណៈជាយុទ្ធសា្រស្តមួយ ែដលមានមូលដាន 

ែផ្អកេលើសកម្មភាព ទាមទារឱ្យមានការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លដិតដល់ េដើម្ីបតាមដានេទៅេលើវឌ្ឍនភាព 

និងផ្តល់ព័ត៌មានស្រមាប់ការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។ េគាលការណ៍ស្រមាប់េរៀបចំបេង្កើត្របព័ន្ធ្រតួត 

ពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល ែដលមានមូលដានែផ្អកេលើលទ្ធផល ្រតូវបានគូសប ក់េនៅក្នុងជំពូកេនះ 

េហើយ្រកបខ័ណ សូចនាករបឋមមួយមានភាប់េនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១។ េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី ចំាបាច់្រតូវការ 

ឱ្យមានសកម្មភាពបែន្ថមេទៀតេនៅក្នុងរយៈេពលមួយឆំាដំបូងៃនការអនុវត្តនយ៍ទុធ ្រស្តជតិស្តពីី
សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភេដើម្បីេធ្វើការ្រចបាច់បញ្ចូលគានូវ្រកបខ័ណសូចនាករ និង 

្របព័ន្ធ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល។

េគាលការណ៍ខាងេ្រកាម នឹង្រតូវបានយកមកអនុវត្ត ក្នុងអំឡុងេពលៃនការ្រតួតពិនិត្យេឡើងវិញ 

និង ការ្រចបាច់បញ្ចូលគានូវ្រកបខ័ណសូចនាករ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង 
របូតថមភ ៖

- េធ្វើការត្រមឹម្រកបខ័ណសូចនាករយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភទំាង 

្រសុង េទៅនឹងសូចនាកររបស់ NSDP ២០១៤-២០១៨ ្រពមទំាង្រកបខ័ណសូចនាករពីយុទ្ធសា្រស្ត 

និងែផនការជាតិដៃទេទៀត។

- េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវឋានានុ្រកម និងសង្គតភាពសម្រសបៃន្រកបខ័ណសូចនាករ និង ធានាថា 

សកម្មភាពទី៤៖ ែកស្រមួលនិងេធ្វើការ្រចបាច់បញ្ចូលគានូវ្រកបខ័ណសូចនាករយុទ្ធសា្រស្តជាតិ 

ស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេដាយែផ្អកេលើក្រមងសូចនាករមួយ និងេគាលេដៅជាក់ែស្តង 

ែដល្រសបេទៅនឹងយុទ្ធសា្រស្ត និងែផនការតាមវិស័យពាក់ព័ន្ធែដលមាន្រសាប់។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨118



អាចេធ្វើការេផ្ទៀងផាត់េទៅេលើេគាលេដៅជា្របចំា េដាយែផ្អកេលើទិន្នន័យពីការអេង្កត និងទិន្នន័យ 

រដ្ឋបាលែដលមាន។

- េរៀបចំបេង្កើតសូចនាករអន្តរការីមួយចំនួន េដើម្បីតាមដានេទៅេលើសមិទ្ធផល ទាក់ទងេទៅនឹង 

សកម្មភាពអាទិភាពេ្រកាមេគាលបំណងនីមួយៗរបស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តពីីសន្តសុិខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ។ រាជរដាភិបាលចំាបាច់្រតូវការឱ្យមាននូវសូចនាករែបបេនះ េដើម្បីតាមដានេទៅ

េលើវឌ្ឍនភាព្របចំាឆំា ក្នងុេគាលបំណងអនុ ្ញតឱ្យមានសកម្មភាពែកត្រមូវទាន់េពលេវលា111។

- ការភាប់ទំនាក់ទំនងសូចនាករអន្តរការី េទៅនឹងសូចនាករលទ្ធផលក្រមិតខ្ពស់ តាមរយៈ 

ការបេង្កើត “ែខ្សសងាក់ៃនផលប៉ះពាល់”  ែដលមានសង្គតភាពចាប់ពីធាតុេចញរហូតដល់ 

លទ្ធផល ្រពមទាំងក្រមិតៃនផលប៉ះពាល់ េដើម្បីេលើកកម្ពស់ការ្រតួតពិនិត្យែផ្អកេលើលទ្ធផល ៃន

ការអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

- េធ្វើការ្រចបាច់បញ្ចូលគានូវសូចនាករអំពីដំេណើរការ េដើម្បីពិនិត្យតាមដានេទៅេលើសមិទ្ធផល 

ទាក់ទងេទៅនឹងេគាលនេយាបាយនិងបរិយាកាសសាប័នៃនសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

(ឧទាហរណ៍. ការវាស់ស្ទង់េទៅេលើវឌ្ឍនភាព ទាក់ទងេទៅនឹងការេរៀបចំសាប័ន ែដល្រតូវបាន 

គូសប ក់េនៅក្នុងជំពូកេនះ)។

្របព័ន្ធ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លស្រមាប់ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសប ង និង 
របូតថមភ្រតូវកំណត់ឱ្យបានច ស់លាស់អំពីតួនាទី និងមុខងារស្រមាប់ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយ 

តៃម្ល្រពមទាំងនីតិវិធីចំេពាះវិធីេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានឱ្យបាន្របេសើរបំផុត េដើម្បីស្រមបស្រមួលឱ្យមាន 

ការែកត្រមូវយុទ្ធសា្រស្តជា្របចំា។ ការេរៀបចំខាងេ្រកាម នឹង្រតូវបានយកមកអនុវត្ត េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យ

មាននូវ្របព័ន្ធ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លមួយ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព ៖

- ការ្រតួតពិនិត្យេទៅេលើអន្តរាគមន៍និងកម្មវិធីជាក់លាក់នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេដាយទីភាក់ងារអនុវត្ត 

(្រកសួង)។ ទីភាក់ងារទំាងេនាះ នឹងេធ្វើការពិនិត្យតាមដានេទៅេលើសកម្មភាព ធាតុេចញ និង 

លទ្ធផលេនៅក្នុងវិស័យទទួលខុស្រតូវេដាយែឡកពីគារបស់ពួកេគ េដាយែផ្អកេលើស្ថិតិរដ្ឋបាល 

េហើយពួកេគនឹងរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានេនះ ជាេទៀងទាត់ ជូនដល់្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍ 

វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ។

- តួនាទីរបស់្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ គឺ្រតូវេធ្វើការពិនិត្យតាមដាន 

១១១ ស្រមប់សូចនករែដលមនករបំែបកកនុងក្រមិតមួយខពស់េទ មផលប៉ះពល់ និងលទធផលព័ត៌មនស្រមប់សូចនករទំង
េនះ រែមងែតងមនេរៀង ល់៥ឆន ំ ឬ ៤ឆន ំម្តង េហយេគ្រតូវ ម នេទេលដំេណ រវឌ នភពេ យេ្រប្របស់សូចនករ ែដល
េផ្ត តយកចិត្តទុក ក់េទេលដំេណ រករៃនករផ្តល់េស ។

សកម្មភាពទី៥ ៖ បេង្កើតនីតិវិធី្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល និងយន្តការផ្តល់របាយការណ៍សម្រសប 

េដើម្បី ធានាឱ្យការអនុវត្តន៍យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្របកបេដាយ 

្របសិទ្ធភាព និងេដើម្បីផ្តល់មតិេយាបល់្រតឡប់ែផ្អកេលើភស្តុតាង ក្នុងេគាលបំណងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី 

និងអន្តរាគមន៍បែន្ថមេទៀត។ 

119យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ជាមួយ្រកសួងតាមវិស័យ េដើម្បីចង្រកង និងេធ្វើសមាហរណកម្មរបាយការណ៍តាមវិស័យ 

្រពមទាំងបា៉ន់្របមាណេទៅេលើផលប៉ះពាល់ជារួម េទៅេលើេគាលេដៅ និងេគាលបំណងរបស់ 

យុទ្ធសា្រស្ត ជាតិស្តពីីសន្តសុិខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ។ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម 

និងជនបទ នឹងបេង្កើតរបាយការណ៍្រតួតពិនិត្យ និង វាយតៃម្ល្របចាំឆំាមួយ ស្រមាប់យុទ្ធសា្រស្ត

ជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីសេង្ខបអំពីវឌ្ឍនភាពែដលសេ្រមចបាន។

- េនៅក្នុងសិកា្ខសាលាបូកសរុបការងារ្របចាំឆាំរបស់យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ ែដលេរៀបចំេឡើងេដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 

តាមរយៈេលខាធិការដានៃន្រកុមការងារបេច្ចកេទសគំាពារសង្គម សន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ អ្នកពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ពិភាក អំពីរបាយការណ៍្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល្របចាំឆំា 

េដើម្បីកំណត់អំពីការែកស្រមួលនានាែដលចាំបាច់ េទៅេលើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពអាទិភាព 

និងអន្តរាគមន៍ៃនយុទ្ធសា្រស្តេនះ។ េសចក្តីសន្និដាននឹង្រតូវបានផ្តល់ជូនេទៅអ្នកបេង្កើត 

េគាលនេយាបាយ អ្នកអនុវត្តនិងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍េនៅក្នុង្រកបខ័ណៃនដំេណើរការេវទិកា 

សហ្របតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDCF) េដើម្បីជះឥទ្ធិពលេទៅេលើការេរៀបចំែផនការជាទូេទៅ 

ស្រមាប់អន្តរាគមន៍នានា ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំង 

ការវិភាជន៍ធនធានេនៅេពលអនាគត។

- ការ្រតួតពិនិត្យេឡើងវិញពាក់កណា្ខលអាណត្តិឯករាជ្យមួយ េទៅេលើយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ នឹង្រតូវបានេធ្វើេឡើងេនៅចុងឆំា២០១៦ េដើម្បីគំា្រទដល់កិច្ច 

សន្ទនាមួយែដលទទួលបានព័ត៌មានកាន់ែត្របេសើរអំពីលទ្ធផលជារួម និងជំរុញឱ្យមានការ

អភិវឌ្ឍន៍បែន្ថមេទៀតេទៅេលើយុទ្ធសា្រស្តេនះ។

- ការអនុវត្តន៍កម្មវិធី នឹង្រតូវពឹងែផ្អកយា៉ងខំាងេទៅេលើអភិ្រកម្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លែបប 

ចូលរួម (ការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ្នកទទួលផលអំពីការេរៀបចំ និងលទ្ធផលែដលទទួល 

បានពីការអនុវត្តន៍កម្មវិធី) េហើយ្រកុម្របឹក ឃុំនឹងទទួលបានការគាំ្រទ េដើម្បី្រតួតពិនិត្យ និង 

វាយតៃម្លេទៅេលើសកម្មភាពសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ែដល្រតូវបានអនុវត្តេនៅក្នុង

ែផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ/ែផនការវិនិេយាគឃុំរបស់ពួកេគ។

- បែន្ថមពីេនះេទៀត ការ្រតួតពិនិត្យេទៅេលើដំេណើរការហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិភាគេទៅេលើៃថ្លចំណាយ 

និងផលចំេណញរបស់កម្មវិធី និងអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់ នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេដើម្បី្រគប់្រគង 

ហានិភ័យ ៃនការសន ធានា ្រពមទាំងបេង្កើន្របសិទ្ធភាពែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចៃនអន្តរាគមន៍ឱ្យបាន 

ជាអតិបរមា។

េដើម្បីស្រមបស្រមួលឱ្យមានឥទ្ធិពលេទៅេលើការេរៀបចំែផនការព្រងីក និងការ្រគបដណ្ណប់ៃន 

អន្តរាគមន៍សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ែដលជាអន្តរាគមន៍អាទិភាព ដូចមានគូសប ក់េនៅក្នុង 

យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម 

និងជនបទ នឹងបេង្កើតសារេពើភ័ណបច្ចុប្បន្នភាពមួយអំពីកម្មវិធីកំពុងដំេណើរការែដលពាក់ព័ន្ធេទៅនឹង

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េដាយផ្តល់ព័ត៌មានមូលដានទាក់ទងេទៅនឹងការ្រគបដណ្ណប់ៃន 

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨120



តំបន់ភូមិសា្រស្ត ្របេភទ និងចំនួនអ្នកទទួលផល កាលវិភាគ  -េពលេវលា និងថវិកា ្រពមទាំងេធ្វើ 

បច្ចុប្បន្នភាពជា្របចំា េដើម្បីជួយឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីចេនាះ្របេហាង និងភាព្រតួតសីុគា 112។

ទិន្នន័យមូលដាន និងការ្រគប់្រគងទិន្នន័យមូលដាន ស្រមាប់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

និង គំាពារសង្គម នឹង្រតូវបានេធ្វើសមាហរណកម្ម េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ្របសិទ្ធភាព និង បេញ្ជៀស 

ការ្រតួតសីុគា។

េដើម្បីធានាថា យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ បន្តស្ថិតេនៅជា 

ឯកសារេយាងមួយែដល្រតូវបានេ្របើ្របាស់ េដើម្បីែកស្រមួល េទៅេលើការអនុវត្តន៍ និងអាទិភាពេដាយ 

េយាងេទៅតាមបទពិេសាធន៍ យុទ្ធសា្រស្តេនះ ទាមទារឱ្យការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លផ្តល់ព័ត៌មាន អំពី

ការែកស្រមួលេទៅេលើការអនុវត្តន៍ជាេរៀងរាល់ឆំា។ តារាងខាងេ្រកាមគូសប ក់អំពីជំហានស្រមាប់ 

្របព័ន្ធ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល ស្រមាប់យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ
េនៅក្នុងវដ្ត្របចាំឆំាមួយ។

រូបភាពទី៣៥ ៖  យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ-ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល 
និងអភិ្រកមែផនការព្រងីក

៧.៣. ករ្រគប់្រគងចំេណះដឹង និងព័ត៌មនែដលទក់ទងេទនឹងសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ
ការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង និងព័ត៌មានែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

មានសារៈសំខាន់ក្នុងការេលើកកម្ពស់ការស្រមបស្រមួល និងការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្លេទៅេលើ 

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ។ ការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង និង 

ព័ត៌មានបានកាន់ែតល្អ នឹងេធ្វើឱ្យការភាប់ទំនាក់ទំនង និងលំហូរព័ត៌មាន រវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ទំាងអស់ 

កាន់ែតមានភាព្របេសើរេឡើង។ ព័ត៌មានអំពីសានភាព និងនិនាការបច្ចុប្បន្នៃនសន្តិសុខេស្បៀង 

១១២ បញជ ី យនមអំពីកមមវធីិ និងគេ្រមងខន តធំែដលមនេគលបំណងេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភកនុង 
្របេទសកមពុជ ្រតូវបនបញចូ លេនកនុងឧបសមព័នធ២ ៃនយុទធ ្រស្តេនះ។ េបេទះជដូេចនះក្តី បញជ ី យនមេនះ ្រតូវបញចូ លេទ 
កនុងមូល ្ឋ នទិននន័យមួយ ្រពមទំង្រតូវេធ្វបចចុបបននភពឱយបនញឹកញប់។

121យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



និងអាហារូបត្ថម្ភនវានុវត្តន៍ និងេមេរៀនបទពិេសាធន៍ ្រពមទំាងសមត្ថភាពក្នុងការបេង្កើត និងេផ្ទរ 

ចំេណះដឹង និងព័ត៌មាន សុទ្ធសឹងែតមានសារៈសំខាន់ េដើម្បីេរៀបចំអន្តរាគមន៍ រយៈេពលខ្លី និងរយៈ 

េពលែវងសម្រសប និង្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព សំេដៅេលើកកម្ពស់សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។

ការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង និងព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ សេ្រមចបាននូវ 

វឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមា្គល់ ក្នុងរយៈេពលទសវត្សរ៍ចុងេ្រកាយេនះ។ ែផ្អកេលើអនុសាសន៍ែដលទទួល

បានពីសិកា្ខសាលាជាតិស្តីពីការ្រគប់្រគងព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងឆំា២០០៦ 

FSNIMTF ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ក្នងុលក្ខណៈ 

ជាអនុរចនាសម្ព័ន្ធៃន្រកុមការងារបេច្ចកេទសសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីស្រមបស្រមួល 

និងអភិវឌ្ឍន៍ បណា្ខញព័ត៌មានសមាហរណកម្មមួយ ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ ក្នងុ្របេទសកម្ពជុា។ ្រកុមវិភាគទិន្នន័យសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភមួយ (FSNDAT) 

ែដលរួមមានសមាសភាពចូលរួមពី្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ្រកសួងកសិកម្ម 

រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ ្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ្រកសួងែផនការ ្រកសួងសុខាភិបាល និង 

គណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ មានភារកិច្ចវិភាគេទៅេលើសានភាពសន្តិសុខេស្បៀងឱ្យ 

បានេទៀងទាត់ េដាយែផ្អកេលើព័ត៌មានែដលទទួលបានពីសានីយព ករណ៍អាកាសធាតុ ស្ថិតិរដ្ឋបាល 

និងទិន្នន័យថ្មីៗែដលទទួលបានពីការអេង្កតថាក់ជាតិ។ ្រពឹត្តិប្រតព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខេស្បៀង និង 
អាហារូបត្ថម្ភ្របចាំ្រតីមាសមួយែដលផ្តល់ទិដ្ឋភាពទូេទៅជា្របចំា អំពីនិនាការ និងការគំរាមកំែហងថ្មីៗ 

ទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា ្រតូវបានផលិតេឡើងេដើម្បីែចក 

រំែលកព័ត៌មាន និងផ្តល់ព័ត៌មាន ស្រមាប់ការេរៀបចំេគាលនេយាបាយ និងអន្តរាគមន៍នានា ្រពមទាំង 

េឆ្លើយតបេទៅនឹងវិបត្តិ 113។ េនៅក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាថ្មីៗេនះ ្របព័ន្ធព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និង 
អាហារូបត្ថម្ភ (FSNIS) េនៅក្នុង្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ បានកាយជា្រចក 

ែស្វងរក្របភព ព័ត៌មានតាមអុិនធឺែណតេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ ស្រមាប់ព័ត៌មានទំាងឡាយណាែដលទាក់

ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា េហើយ្របព័ន្ធេនះ កំពុងផ្តល់ព័ត៌មាន 

ែដល្រតូវ បានេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពញឹកញាប់ អំពី្រពឹត្តិការណ៍នានា ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងរួមមានមូលដានទិន្នន័យរបស់ឯកសារ និងគេ្រមាងមួយចំនួន ែដល 

សុទ្ធសឹង ែតមានសារៈ្របេយាជន៍។

ក្នុងអំឡុងេពលៃនកិច្ច្របជុំរបស់េវទិកាជាតិសន្តិសុខេស្បៀង ែដលេរៀបចំេឡើងជាេទៀងទាត់ 

េដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកម្ម និងជនបទ ចាប់តំាងពីឆំា២០០៣ ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យថ្មីៗ

អំពីសានភាពសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងបទពិេសាធន៍ និងេមេរៀននានា ែដលទទួល 

បានពីកម្មវិធី ែដលកំពុងអនុវត្ត និងអភិ្រកមែដល្របកបេដាយភាពៃច្ន្របឌិត ្រតូវបានែចករំែលក និង 

ពិភាក ក្នុងចំេណាម្រកសួងតាមវិស័យ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការសង្គមសីុវិល។ េវទិកា្រប្រពឹត្តេឡើង 

ជាេរៀងរាល់្រតីមាស េនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តីនឹង្រតូវបានព្រងីកេដើម្បី្រគបដណ្ណប់េទៅេលើប  

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងការគំាពារសង្គម។ 

១១៣ ្រពឹត្តិប្រតព័ត៌មន្រតូវបនេរៀបចំេឡងជភ អង់េគ្លស និងភ ែខមរ េហយរហូតមកទល់នឹងែខមិថុន ឆន ំ២០១៣ 
មន្រពឹត្តិប្រត ចំនួន ១០ចបប់ ្រតូវបនផលិត។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨122



បែន្ថមពីេនះេទៀត ្របព័ន្ធ  ឬ ឧបករណ៍េផ្សងៗគា ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និង  

អាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានៃដគូអភិវឌ្ឍន៍បេង្កើតេឡើង េ្រកាមកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយ្រកុម្របឹក សារ 

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ វិទ សានជាតិស្ថិតិ និង្រកសួងតាមវិស័យ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរ 

េឡើងនូវការវិភាគ និងការកំណត់ែផនទីព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំង្រតូវបាន 

យកមកេ្របើ្របាស់ស្រមាប់េរៀបចំកម្មវិធី ឬ េធ្វើការកំណត់េគាលេដៅ ៖

- ែផនទីសន្តិសុខេស្បៀងេនៅកម្ពុជា បានផ្តល់ការវិភាគសានភាពមួយេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់ 

េ្រកាមជាតិ អំពីប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា េហើយែផនទីេនះ្រតូវ 

បានអភិវឌ្ឍន៍ និងេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពេដាយអង្គការេស្បៀងអាហារពិភពេលាក (WFP) េ្រកាមកិច្ច 

សហ្របតិបត្តិការជាមួយ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ្រពមទាំង្រតូវបាន

បញ្ចូលេនៅក្នុងវុិបសាយសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

- អង្គការ FAO និង WFP េ្រកាមកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ 

កសិកម្ម និងជនបទ និង្រកសួងពាក់ព័ន្ធ កំពុងេរៀបចំេ្របើ្របាស់សមាហរណកម្មការែបងែចក 
ចំណាត់ថាក់ដំណាក់កាលសន្តិសុខេស្បៀង(IPC)ជាឧបករណ៍បទដានមួយស្រមាប់ការវិភាគ 

ទិន្នន័យមធ្យម និងការែបងែចកចំណាត់ថាក់សានភាពសន្តិសុខេស្បៀង េទៅតាមក្រមិតៃនភាព

ធ្ងន់ធ្ងរក្នុង្របេទសកម្ពុជា 114។

- វិទ សានជាតិស្ថតិិ េដាយមានការគំា្រទពីអង្គការេស្បៀងអាហារពិភពេលាក បានេធ្វើបច្ចបុ្បន្នភាព 

េទៅេលើការប៉ាន់្របមាណភាព្រកី្រក និង កង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារេនៅតាមតំបន់តូចៗ េដាយេ្របើ 

្របាស់ការអេង្កត (CDHS, CSES) និងជំេរឿន្របជាជន។ ការសិក េនះ បានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីភាព 

្រកី្រក និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្រមិតមូលដាន និងអាចយកមកេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការកំណត់

េគាលេដៅតាមតំបន់។

- មូលដានទិន្នន័យឃំុ និងមូលដានទិន្នន័យអត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រករបស់្រកសួងែផនការ ្រតូវបាន 
អភិវឌ្ឍន៍បែន្ថមេទៀត។ មូលដានទិន្នន័យទំាងេនះ រួមមានក្រមងសូចនាករពាក់ព័ន្ធអំពី្រទព្យ 

សម្បត្តិ្រគួសារ ការមាន និងការទទួលបានេសវានានា ្រពមទាំងការផាស់ប្តូរការ្រប្រពឹត្ត 115។

- ក្នុងឆំា២០១០និងឆំា២០១១ េដាយមានកិច្ចគំា្រទពីអង្គការ FAO វិទ សានជាតិស្ថិតិបានេធ្វើការ
វិភាគមួយេទៅេលើការទទួលទានេស្បៀងអាហារ េដាយែផ្អកេលើទិន្នន័យ CSES 2009 េហើយ 

ការវិភាគេនះ បានបងាញអំពីនិនាការេនៅក្នុងការទទួលទានេស្បៀងអាហារតាម្រគួសារ 

ចាប់តំាងពី CSES 2004 116។
១១៤ ករអនុវត្តន៍ កលបងមួយេទេល IPC្រតូវបនេធ្វេឡងកនុង្របេទសកមពុជ េនឆន ំ២០០៧ េហយបចចុបបនន សមតថភពកនុងករ 

អនុវត្តន៍អភិ្រកមស្រមប់បញ្ហ អសន្តិសុខេសប ង្រសួច្រ វ និង ុ ៃំរ ៉កំពុង្រតូវបនអភិវឌ ន៍។
១១៥ បែនថមពីេនះេទៀត ករស្រមបស្រមួលចំេពះបញ្ហ សន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភេនក្រមិតថន ក់េខត្ត និងករប្រញជ បអំពី 

បញ្ហ ែដលមនលកខណៈ្របទក់្រក គន េនះ េទកនុងដំេណ រករេរៀបចំែផនករកនុងមូល ្ឋ ន ចទទួលបន្របេយជន៍ពី ករ
េ្រប្របស់្របភពទំងេនះឱយបនេទៀងទត់ េដមបីកំណត់អំពីេសចក្តី្រតូវករ និង ម នេទេលដំេណ រវឌ នភពស្រមប់ 
បញ្ហ សន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភេនថន ក់េ្រកមជតិ។

១១៦ វទិយ ថ នជតិសថិតិ របយករណ៍វភិគនិនន ករសន្តិសុខេសប ង CSES ២០០៤ និង ២០០៩ ែខតុ  ឆន ំ២០១០។ េគេនែត 
្រតូវករឱយមនករេធ្វសមហរណកមមៃនករវភិគេទេលករទទួលទនេសប ង រ ស្រមប់េ្រប្របស់ជនីតិវធីិមួយជ 
្របចំ េនកនុងករវភិគ CSESែដលេធ្វេឡងេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ និងេដមបីបេងកតឱយមននូវករយល់ដឹង និងករទទួល 
យកនូវឧបករណ៍េនះកន់ែតេ្រចនជងេនះបែនថមេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ។

123យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



- ការអេង្កត និងការងារវិភាគេទៅេលើសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្រមិត្រគួសារ 

្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដាយ អង្គការសង្គមសីុវិល និងអង្គការ្រសាវ្រជាវមួយចំនួន ដូចជា CDRI។

េបើេទាះបីជាមានសមិទ្ធផលសេ្រមចបានគួរឱ្យកត់សមា្គល់ក្នុងការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង និង 

ព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅ្របេទសកម្ពុជា ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងេ្រកាយេនះក៏េដាយ 

ក៏រាជរដាភិបាល េនៅែត្រតូវេធ្វើការែកលម្អបែន្ថមេទៀតេទៅេលើសង្គតភាពៃន្របព័ន្ធ និងការងារវិភាគ 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និរន្តរភាព និងការេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានក្នុងលក្ខណៈជា្របព័ន្ធ េដាយ 

អ្នកេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តស្រមាប់េរៀបចំអន្តរាគមន៍និងការែកស្រមួលេទៅេលើេគាលនេយាបាយ 

្រពមទាំងកម្មវិធីនានា។

ការឯកភាពរវាងបណា្ខ្រកសួង-សាប័ននានា និងរចនាសម្ព័ន្ធស្រមបស្រមួលការងារសន្តិសុខ

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការទទួលបានព័ត៌មាន (ពីស្ថិតិរដ្ឋបាល) និង

វប្បធម៌ៃនការែចករំែលកព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងចំេណាមសាប័ននានា នឹង្រតូវ 

បានេលើកកម្ពស់។ ការផ្តចួេផ្តើមពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ទាក់ទងេទៅនឹងព័ត៌មានសន្តសុិខេស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ 

នឹងទទួលបានការស្រមបស្រមួលកាន់ែត្របេសើរជាងេនះ ជាមួយ្រកុមការងារបេច្ចកេទសគំាពារសង្គម 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និង្រកុមការងារអន្តរ្រកសួងទទួលបន្ទុកការ្រគប់្រគងព័ត៌មាន េដើម្បី

ឱ្យកាយជាចំណុចចាប់េផ្តើមមួយ ស្រមាប់កិច្ចគំា្រទចំេពាះរាល់គេ្រមាងទំាងអស់ ែដលនឹងមានេនៅេពល 

អនាគត។ ែផនការរយៈេពលមធ្យមមួយែដលគូសប ក់អំពីអាទិភាព នឹង្រតូវអភិវឌ្ឍន៍េឡើង េដើម្បី 

ជួយ េធ្វើការបន្សុីកិច្ចគំា្រទរបស់ៃដគូអភិវឌ្ឍន៏េនៅក្នុងការងារេនះ។ តួនាទី និងមុខងាររបស់សាប័ន 

េផ្សងៗគា ែដលពាក់ព័ន្ធេនៅក្នុងការ្របមូល ការវិភាគ និងការេ្របើ្របាស់ទិន្នន័យសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ និងការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត នឹង្រតូវេលើកយកមកេធ្វើការពិភាក បែន្ថមេទៀត 

េដើម្បីឱ្យមានការឯកភាពគា 117។

១១៧ គេ្រមង EFAP បនេសនេនកនុងរបយករណ៍ឱយមនករេរៀបចំ្របព័នធ្រគប់្រជុងេ្រជយមួយស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយ និង យ 
តៃម្ល ្រពមជមួយនឹងករជូនដំណឹងជមុន ទក់ទងេទនឹងបញ្ហ សន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ េ យកំណត់អំពីតួនទី 
និងមុខងរ។ េបេទះជដូេចនះក្តី សំេណ េនះមិនែដលបនទទួលករឯកភពជផ្លូវករេឡយ។

សកម្មភាពទី៦ ៖ ព្រងឹងសមាហរណកម្ម និងការេធ្វើសុខដុមនីយកម្មៃនការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង 

និងព័ត៌មាន អំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា តាមរយៈការព្រងឹងទំនាក់ទំនង 

រវាង្របព័ន្ធ អភិ្រកម និងផលិតផលេផ្សងៗគា  េដើម្បីបងាញអំពីព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ ែដលមានសង្គតភាព និង្រតូវបាន្រចបាច់បញ្ចលូគា ជូនដល់អ្នកេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចចិត្ត។

សកម្មភាពទី៧ ៖ ព្រងឹងសមត្ថភាពក្នងុការវិភាគទិន្នន័យែដលទាក់ទងេទៅនឹងគំាពារសង្គមសន្តសុិខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងការេធ្វើបទបងាញេនៅក្នុង្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និង 

ជនបទ និង្រកសួងពាក់ព័ន្ធតាមវិស័យ ្រពមទាំងផ្តល់នូវធនធានែដល អាចព ករណ៍ទុកជាមុនបាន 

ស្រមាប់ភារកិច្ចេនះ េដើម្បីេលើកកម្ពស់និរន្តរភាព។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨124



្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វិសយ័កសកិមម និងជនបទ នឹងេដើរតួនាទីកាន់ែតសកម្ម

េនៅក្នុងការវិភាគទិន្នន័យ និងការតាមដាន ជាមួយអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យ និងអ្នកេ្របើ្របាស់ទិន្នន័យ។ 

ស្រមាប់ប េនះ ្រកុមស្នូលតូចមួយស្រមាប់េធ្វើការវិភាគនិងបងាញព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ នឹង្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុង្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 

្រពមទាំងទទួលបានការេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផងែដរ118។ សមត្ថភាពស្រមាប់ការ្រគប់្រគង និង 

វិភាគទិន្នន័យសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្នងុបណា្ខ្រកសួងពាក់ព័ន្ធ ជាពិេសស គឺ្រកុមវិភាគ 

ទិន្នន័យសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនឹង្រតូវបានអភិវឌ្ឍន៍បែន្ថមេទៀត តាមរយៈការបណ្ណុះ 

បណា្ខល និងការអនុវត្តន៍ការងារផាល់ 119។ បែន្ថមពីេនះេទៀត ជនបេងា្គលថាក់េខត្តស្រមាប់ទទួល 

បន្ទុកការងារ ្រគប់្រគងចំេណះដឹង និងព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ នឹង្រតូវបានកំណត់ 

អត្តស ្ញណនិងផ្តល់ការបណ្ណុះបណា្ខល។ អា្រស័យេដាយ្របព័ន្ធព័ត៌មាន និងផលិតផលព័ត៌មាន 

មួយចំនួន ដូចជា៖ ្របព័ន្ធព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និង្រពឹត្តិប្រតព័ត៌មាន្របចាំ 

្រតីមាសអំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ពឹងែផ្អកេទៅេលើមូលនិធិៃដគូអភិវឌ្ឍន៍តាមគេ្រមាង 

ដូេច្នះ និរន្តរភាពរយៈេពលែវងៃន្របព័ន្ធ និង ផលិតផលព័ត៌មានទំាងេនះ ្រតូវធានាេនៅក្នុង្រកបខ័ណៃន 

ែផនការវិនិេយាគសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង នូវការផ្សព្វផ យព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

រាជរដាភិបាល ្រតូវេលើកកម្ពស់បែន្ថមេទៀត នូវការេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងលក្ខណៈជាឧបករណ៍ស្រមាប់េធ្វើការបងាញមួយដ៏សំខាន់ និងព្រងឹងសមត្ថភាព 

របស់្រកុមែដលទទួលបន្ទុកការងារវិុបសាយ120។ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និង ជន បទ

នឹងេរៀបចំឱ្យមានការផ្សព្វផ យជាេទៀងទាត់នូវ្រពឹត្តិប្រតព័ត៌មាន្របចំា្រតីមាស អំពីសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ ជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ែដលេធ្វើការងារេនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភក្នុង្របេទសកម្ពុជា េនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ ក្នុងទ្រមង់ជាឯកសារេបាះពុម្ព 

និងតាមរយៈអីុែម៉ល។
១១៨ េគ្រតូវករឱយមននូវករប៉ន់្របមណបែនថមេទៀត េដមបសីេ្រមចថេត្រកុមករងរ្របព័នធព័ត៌មនសន្តសុិខេសប ង និង របូតថមភ 

ែដលមន្រ ប់េនកនុង្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ ចអនុវត្តករងរេនះបនែដរឬេទ ឬ ត្រមូវឱយ 
មនករព្រងឹងបែនថម។

១១៩ ចេន្ល ះ្របេ ងែផនកសមតថភពស្រមប់ករវភិគ និងករ្រតួតពិនិតយេទេលទិននន័យសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ ច 
បំេពញ មរយៈករផ្តួចេផ្តមបេ ្ត ះ សននពីគេ្រមងមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តបញ្ហ េនះ ក៏្រតូវកំណត់េនកនុងែផនករអភិវឌ ន៍
ធនធនមនុស  រយៈេពលែវងរបស់ ថ ប័នេ យែឡកពីគន ផងែដរ។

១២០ ករ្រគប់្រគងមតិក មរយៈ្រកុមករងរ្របព័នធព័ត៌មនសន្តិសុខេសប ង ្រតូវមនលកខណៈ្របតិសកមមជងេនះ េដមបីធនថ 
ល់ព័ត៌មនទំងអស់ែដលពក់ព័នធេទនឹងសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ ្រតូវបនរក ទុកទន់េពលេវ េនកនុង 

វុបិ យ។ អនកេ្រប្របស់្របកបេ យសក្ត នុពល នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងជេទៀងទត់ អំពីមតិកសំខន់ថមីៗ មរយៈ 
រ េអឡិច្រតូនិក េដមបីជំរញុករេ្រប្របស់្របព័នធព័ត៌មនសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ។ ្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយ 

កសិកមម និងជនបទ នឹងបន្តេធ្វករែកស្រមួលេទេលែផនកមួយចំនួនេនកនុង្របព័នធព័ត៌មនសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ 
អំពីករ្រគប់្រគងព័ត៌មន និងទិននន័យសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ េដមបីេ្រប្របស់ជេវទិកមួយស្រមប់្រតួតពិនិតយ 
និង យតៃម្លេទេល NSFSឱយបនកន់ែត្របេសរ។

សកម្មភាពទី៨ ៖ េលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់ផលិតផលព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

ស្រមាប់េរៀបចំែផនការ និងេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ។

125យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វិសយ័កសកិមម និងជនបទ នឹងបន្តេរៀបចំ និងេលើកកម្ពស់

ការេ្របើ្របាស់ទិន្នន័យព័ត៌មានសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ស្រមាប់ការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 

និងសកម្មភាពេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ តាមរយៈការបងាញ្រពឹត្តិប្រតព័ត៌មាន្របចំា 

្រតីមាស ឬ លទ្ធផលអំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ែដលទទួលបានពីលំហាត់ IPC េនៅក្នុងកិច្ច 

្របជុំរបស់េវទិកាជាតិសន្តិសុខេស្បៀង និងកិច្ច្របជុំរបស់្រកុមការងារបេច្ចកេទស េដើម្បីពិភាក ។ 

រាជរដាភិបាល្រតូវអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមាននូវអភិ្រកមែដលមានលក្ខណៈផ្លូវការជាងេនះ អំពីការេ្របើ្របាស់ 

ព័ត៌មានែដលមាន (្រពឹត្តិប្រតព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ , IPC ៘) េដើម្បី 

េរៀបចំវិធានការេឆ្លើយតបេទៅនឹងេ្រគាះអាសន្ន ក្នុងករណីមានវិបត្តិេនៅេពលអនាគត ឬ វិបត្តិ្រសួច្រសាវ 

ណាមួយ 121។

៧.៤. ករអភិវឌ ន៍សមតថភព
ការអនុវត្តន៍យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ្របកបេដាយ 

េជាគជ័យ ទាមទារឱ្យមានការព្រងឹងសមត្ថភាពសាប័នេនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ 

(រាប់បញ្ចូលធនធាន និងចំេណះដឹងបេច្ចកេទស) េដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍន៍ ព្រងីក ស្រមបស្រមួល និង 

្រតួតពិនិត្យេទៅេលើសកម្មភាពអាទិភាព ែដលមានគូសប ក់េនៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តទូទំាងវិស័យនានា។

សមត្ថភាពក្នុងការវិភាគសានភាពសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងេធ្វើការេរៀបចំ 

កំណត់េគាលេដៅ្រតួតពិនិត្យ និងែកស្រមួលកម្មវិធី និងអន្តរាគមន៍ ្រតូវបាន្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍ 

វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ្រពមទាំង្រកសួងពាក់ព័ន្ធ េធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍រួចេទៅេហើយក្នុងរយៈេពល៧ឆំា 

កន្លងមកេនះ។ ្រកុម្រគូបេងា្គលថាក់ជាតិ មួយស្រមាប់ផ្តល់ការបណ្ណុះបណា្ខលអំពីប សន្តិសុខេស្បៀង 
និងអាហារូបត្ថម្ភ ែដលរួមមានសមាសភាព្រគូបណ្ណុះបណា្ខលមកពី្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ 

កសិកម្ម និងជនបទ ្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងកិច្ចការនារី  ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ 

និងអង្គការមិនែមនរដាភិបាល ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងក្នុងឆំា២០០៧ និងេរៀបចំជាផ្លូវការក្នុងឆំា២០១១។ 

លំហាត់បណ្ណុះបណា្ខលជាេ្រចើនអំពីប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រតូវបានអនុវត្តេនៅក្រមិត

ថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ។ ការកសាងសមត្ថភាពេនៅក្រមិតថាក់េ្រកាមជាតិ ក្នុងេគាលបំណង 

ប្រ បប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅក្នុងដំេណើរការេរៀបចំែផនការក្នុងមូលដាន បាន 

ចាប់េផ្តើមេនៅេខត្តតាែកវ េហើយថ្មីៗេនះ ្រតូវបានព្រងីកេទៅកាន់េខត្តចំនួន៤បែន្ថមេទៀត។ ្រកុម្របឹក

សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ កសិកម្ម និងជនបទ បានេរៀបចំសិកា្ខសាលាផ្សព្វផ យ និងលំហាត់បណ្ណះុបណា្ខល 

ស្រមាប់បុគ្គលិកថាក់េខត្ត និងថាក់្រសុក អំពីប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងបាន 

ជួយដល់្រកុម្របឹក ឃុំមួយចំនួន ែដល្រតូវបានេ្រជើសេរីសឱ្យេធ្វើការបញ្ចូលប សន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភឱ្យបានកាន់ែត្របេសើរ េទៅក្នុងដំេណើរការេរៀបចំែផនការក្នុងមូលដានរបស់ពួកេគ 

(ែផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំនិង ែផនការវិនិេយាគឃុំ)។ 

១២១ េគលបំណងបឋមៃន្រពឹត្តិប្រតព័ត៌មនសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ គឺេដមបីបង្ហ ញពីនិនន ករសន្តិសុខេសប ងនិង
របូតថមភ ្រពមទំងផ្តល់ព័ត៌មន “ជូនដំណឹងជមុន” អំពីវបិត្តិនន។ េបេទះជដូេចនះក្តី ករេចញផ យេរៀង ល់្រតីមស 

ចពំុ្រគប់្រគន់េឡយ េនមនេ្រគះ ងំសងួត េ្រគះទឹកជំនន់ ឬ មនករេកនេឡងភ្ល មៗនូវតៃម្លេសប ង រ ែដលទមទរ 
ឱយមនករផ្តល់ព័ត៌មនញឹកញប់ជងេនះ (និងមនករបំែបក្របេភទព័ត៌មនឱយបនកន់ែតេ្រចនជងេនះ) េដមបីជព័ត៌មន
ស្រមប់ផ្តល់ករេឆ្លយតបេនេពលមនេ្រគះ សនន។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨126



្រគូបេងា្គលថាក់ជាតិៃន្រកុម្រគូបេងា្គល ែដល្រគប់្រគងេដាយ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ  

កសិកម្ម និងជនបទ មិនអាចេធ្វើការ្រគបដណ្ណប់្រគប់េខត្តទំាងអស់បានេឡើយ ដូេច្នះ ្រកុម្របឹក សារ 

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ត្រមូវឱ្យមានការេរៀបចំអភិ្រកមមួយែដលមានភាពសក្តិសិទ្ធិ 

និង្របសិទ្ធភាពែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បំផុត ក្នុងការព្រងីកការផ្សព្វផ យ និងការកសាងសមត្ថភាព 

ស្រមាប់ប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្រមិតថាក់េ្រកាមជាតិ។ គំរូៃនការបណ្ណុះបណា្ខល 

”បន្ត  “េដាយេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធបណ្ណុះបណា្ខល្រគូបេងា្គលនឹង្រតូវបានយកមកេ្របើ្របាស់េនៅក្រមិតថាក់ 

េ្រកាមជាតិ េហើយលំហាត់បណ្ណុះបណា្ខលអំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ នឹង្រតូវព្រងីកេទៅកាន់

េខត្តែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀងខ្ពស់បំផុតឱ្យបាន្រតឹមឆំា២០១៨។ កម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខល

អំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ   នាេពលបច្ចុប្បន្ន ្រតូវេធ្វើការែកស្រមួលេឡើងវិញ េដាយែផ្អកេលើ

ការប៉ាន់្របមាណផលប៉ះពាល់ៃនការកសាងសមត្ថភាព។ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម 

និងជនបទ នឹងេរៀបចំ អភិ្រកមមួយ ែដលមានលក្ខណៈជា្របព័ន្ធ្របេសើរជាងេនះ េដើម្បីតាមដានេទៅេលើ 

ការេផ្ទរ ចំេណះដឹង និងវាយតៃម្លផលប៉ះពាល់ៃនការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព ស្រមាប់ប្រ បប  

សន្តសុិខេស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភ េទៅក្នងុដំេណើរការេរៀបចំែផនការក្នងុមូលដាន និងការបណ្ណះុបណា្ខល 

នឹងេផាតបែន្ថមេទៀតេទៅេលើការ្រគប់្រគងវដ្តគេ្រមាង េដើម្បីអនុ ្ញតឱ្យអ្នកេរៀបចំេនៅមូលដានបេង្កើត 

និងអនុវត្ត និង្រតួតពិនិត្យគេ្រមាងែដលទាក់ទងនឹងសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វិសយ័កសកិមម និងជនបទ េដាយមានការពិភាក ជាមួយ

គណៈកមាធិការជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមែបប្របជាធិបេតយ្យេនៅថាក់េ្រកាមជាតិ នឹងអភិវឌ្ឍន៍

អភិ្រកមមួយែដលមានភាពសក្តិសិទ្ធិ និង មាន្របសិទ្ធភាពែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច េដើម្បីព្រងីកការផ្សព្វផ យ 

និងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្រមាប់ការងារសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភេនៅក្រមិតថាក់េ្រកាម 

ជាតិ ្រពមទាំងេលើកកម្ពស់ការេធ្វើសមាហរណកម្មៃនការកសាងសមត្ថភាព ស្រមាប់ការងារសន្តិសុខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅក្នងុ្រកបខ័ណវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ (កម្មវិធីជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ 

សកម្មភាពទី៩៖ ែកស្រមួលេឡើងវិញេទៅេលើកម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខលអំពីសន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្រមិតថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ េដាយែផ្អកេលើការប៉ាន់្របមាណេទៅេលើ 

ផលប៉ះពាល់ និងការព្រងីកការបណ្ណុះបណា្ខលេនៅក្រមិតថាក់េ្រកាមជាតិ តាមរយៈ្របព័ន្ធ 

បណ្ណុះបណា្ខលបន្ត។

សកម្មភាពទី១០ ៖ ភាប់ទំនាក់ទំនងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្រមាប់ការងារសន្តិសុខេស្បៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភេនៅក្រមិតថាក់េ្រកាមជាតិ េទៅនឹងសមាសធាតុែផ្នកកសាងសមត្ថភាពែដលមាន្រសាប់ 

េនៅក្នុងបរិបទៃនកម្មវិធីជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមែបប្របជាធិបេតយ្យ េនៅថាក់េ្រកាមជាតិ 

្រពមទាំងសកម្មភាពេផ្សងៗេទៀត ែដលបានេមើលេឃើញទុកជាមុនេនៅក្នុងបរិបទៃនយុទ្ធសា្រស្តជាតិ

គំាពារសង្គមស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនងាយរងេ្រគាះេនៅកម្ពុជានិងកម្មវិធីជាតិដៃទេទៀត។
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តាមែបប្របជាធិបេតយ្យេនៅថាក់េ្រកាមជាតិ)។ ការបញ្ចលូ មាតិកាៃនកម្មវិធីសិក អំពីសន្តសុិខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅក្នុងកម្មវិធីសិក ស្នូលរបស់្រកុម្របឹក ឃុំ ្រពមទំាងការភាប់ទំនាក់ទំនង 

ការកសាង សមត្ថភាពែផ្នកសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ជាមួយលំហាត់បណ្ណុះបណា្ខលអំពីប  

ដៃទេទៀតែដលមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគា គឺជាវិធីេដើម្ីបេធ្វើឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើង ចំេពាះនិរន្តរភាព 

និងព្រងីកការប្រ បប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េទៅក្នុងដំេណើរការេរៀបចំែផនការក្នុង 

មូលដាន។

សមត្ថភាពែដលអាជាធរមូលដាន្រតូវមាន េដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីនានា េ្រកាម យុទ្ធសា្រស្តជាតិ 

គំាពារសង្គមស្រមាប់ជន្រកី្រក និងជនងាយរងេ្រគាះេនៅកម្ពុជា និងយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ មានលក្ខណៈ្រសេដៀងគា។ យទុធ ្រស្តជតិគពំរសងគមស្រមប់ 
ជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះេនកមពុជនិងយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង

របូតថមភ សុទ្ធសឹងែត ស្ថិតេ្រកាមការស្រមបស្រមួលរបស់្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ 

កសិកម្ម និងជនបទ េហើយេមេរៀនបណ្ណុះបណា្ខល និងលំហាត់នានា នឹង្រតូវបានយកមកេធ្វើការ្រចបាច់ 

បញ្ចូលគា េដើម្បីសេ្រមចឱ្យបាននូវការរួបរួមកមាំងគា និងេជៀសវាងកិច្ចខិតខំស្ទួនគា។

សកម្មភាពទី១១ ៖ េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សែដលទាក់ទងេទៅនឹង   

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជារួមស្រមាប់ការងារស្រមប 

ស្រមួល េលើប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងការឃំាេមើលេគាលនេយាបាយេនៅ 

ក្រមិតថាក់ជាតិ។

េដើម្បីធានាឱ្យការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល ការ្រគប់្រគងចំេណះដឹងនិងព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងការអនុវត្តន៍យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង 
របូតថមភមាន្របសិទ្ធភាព និងមានការស្រមបស្រមួលល្អ ចាំបាច់្រតូវព្រងឹងសមត្ថភាព េនៅក្នុង 

្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ្រពមទាំងសាប័នែដលមានអាណត្តិការងារឃាំ 

េមើលេទៅេលើេគាលនេយាបាយស្រមាប់ប សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ្រកុម្របឹក សារ 

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ នឹងទទួលបានធនធានមនុស្ស្រគប់្រគាន់ េដើម្បីធានាឱ្យមានការ

ស្រមបស្រមួល្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពចំេពាះការអនុវត្តន៍ យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុ 
េសបង និង របូតថមភ។ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ក៏នឹងបេង្កើត 

ែផនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស រយៈេពលែវងមួយ េដើម្បីបេង្កើនសមត្ថភាពអង្គភាពសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភបែន្ថមេទៀត េនៅក្នុង្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ។ ដូេច្នះ ៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍អាចេធ្វើការដាក់បញ្ចូលកិច្ចគំា្រទរបស់ពួកេគ ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពែផ្នកសន្តិសុខ

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងលក្ខណៈមួយែដលមានការស្រមបស្រមួល្របេសើរជាងមុន និងមិនពឹង 

ែផ្អកេទៅេលើគេ្រមាង។ ជនបេងា្គលែដលទទួលបន្ទុកការងារសន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅក្នុង 

្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធ នឹងបានទទួលការ្រគបដណ្ណប់េស្មើភាពគាេ្រកាមែផនការេនះ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨128



៧.៥. ករេ្រជសេរ សនិងករកំណត់េគលេ អនកទទួលផល

យន្តការកំណត់េគាលេដៅសម្រសប មានសារៈសំខាន់ខំាងណាស់ ចំេពាះការអនុវត្តន៍កម្មវិធី 

និងអន្តរាគមន៍ ែដល្រតូវបានគូសប ក់េនៅក្នុង យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសប ង និង 
របូតថមភ្របកបេដាយភាពសក្តិសិទ្ធិ និងមាន្របសិទ្ធភាពេសដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។ រាជរដាភិបាលនឹង 

ពិនិត្យេទៅេលើក្រមងអភិ្រកមមួយចំនួន េដើម្បីេ្រជើសេរីសអ្នកទទួលផលស្រមាប់អន្តរាគមន៍សន្តិសុខ

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងេគាលបំណងកាត់បន្ថយអសន្តិសុខេស្បៀងរំុាៃរ៉ឬ អសន្តិសុខេស្បៀង 

្រសួច្រសាវ។ េយាងតាមការអន្តរាគមន៍េនះ រាជរដាភិបាលេផាតេទៅេលើស្វ័យកំណត់េគាលេដៅ 

ការកំណត់េគាលេដៅេទៅតាម្របេភទ ការកំណត់េគាលេដៅេទៅតាមតំបន់ភូមិសា្រស្ត ឬ ការកំណត់ 

េគាលេដៅេទៅតាម្រគួសារ ឬ ការ្រចបាច់បញ្ចូលគានូវេគាលការណ៍ៃនការកំណត់េគាលេដៅទំាងេនះ។

ការកំណត់េគាលេដៅ្រគួសារេដើម្ីបកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក បានមានភាព្របេសើរេឡើងគួរឱ្យកត់ 

សមា្គល់ ជាពិេសសតាមរយៈការបេង្កើនការ្រគបដណ្ណប់ៃនកម្មវិធីអត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក 

(ID Poor) េនៅក្រមិតថាក់ជាតិរបស់្រកសួងែផនការ។ បញ្ជីរាយនាម្រគួសារ្រកី្រក ែដលបងាញអំពី

សានភាព្រកី្រករបស់ពួកេគ មានផ្តល់ជូនចំេពាះ្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាេស្ទើរ្រគប់រូបែដលរស់េនៅតំបន់ 

ជនបទ 122 េហើយទិន្នន័យេនះ នឹង្រតូវបានេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជា្របចំា 123។ េដាយមានការអនុម័តេទៅ

េលើអនុ្រកឹត្យេដាយែឡកពីគាមួយចំនួន ការេ្របើ្របាស់ទិន្នន័យអត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក ជា្របភព 

ទិន្នន័យបឋមស្រមាប់កំណត់េគាលេដៅ្រគួសារ បានកាយជាកាតព្វកិច្ច ែដលត្រមូវឱ្យអនុវត្តតាម 

យា៉ងដូេច្នះ ក្នុងឆាំ២០១០។ ទិន្នន័យអត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក ភាគេ្រចើន្រតូវបានេ្របើ្របាស់ 

ស្រមាប់កំណត់េគាលេដៅអ្នកទទួលផលពីមូលនិធិសមធម៌សុខភាព ្រពមទាំង្រតូវបានេ្របើ្របាស់េដើម្បី

កំណត់េគាលេដៅែចកេស្បៀងអាហារេដាយឥតគិតៃថ្ល ការេផ្ទរធាតុចូលកសិកម្ម និងគេ្រមាងេស្បៀង 

ពលកម្មនិងសាច់្របាក់ពលកម្ម េនៅក្នុង្រកបខ័ណៃនកម្មវិធីេឆ្លើយតបេទៅនឹងេ្រគាះអាសន្នចំេពាះប

សន្តិសុខេស្បៀង(EFAP,EU-FF,EFAP2) េបើេទាះជាដូេច្នះក្តី បច្ចុប្បន្ន អត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រកមិន

ទាន់បាន្រគបដណ្ណប់េទៅេលើតំបន់ទី្រកុងេនៅេឡើយ េហើយេគ្រតូវការបញ្ចូលបែន្ថម និងដកេចញចំេពាះ 

្រគួសារមួយចំនួន។ និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុរយៈេពលែវងៃន្របព័ន្ធកំណត់អត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក 

េនៅែត្រតូវការឱ្យមានការធានាតាមរយៈការផ្តល់មូលនិធិគំា្រទពីថវិកាជាតិ ្រពមទំាងថវិកាពីៃដគូ 

អភិវឌ្ឍន៍។ បញ្ជរីាយនាមអត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក ក្រមិត១ និងក្រមិត២ នឹង្រតូវយកមកេ្របើ្របាស់ 

េនៅក្នុង យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភជាឧបករណ៍ចម្បង ស្រមាប់ 

កំណត់េគាលេដៅ្រគួសារៃនអន្តរាគមន៍សំណាញ់សុវត្ថិភាពែដលេផាតេលើប សន្តិសុខេស្បៀង 

និងអន្តរាគមន៍េឆ្លើយតបបនាន់។

១២២ េលកែលងែតែផនកខ្លះៃនេខត្តកំពង់ចម និងតំបន់មួយចំនួនែដលសថិតេនជយ ជធនីភនំេពញ។
១២៣ ចប់េផ្តម (េនឆន ំ២០១២) ជមួយនឹងជំុទី៦ ករអនុវត្តន៍កមមវធីិអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក នឹងវដ្តរយៈេពល៣ឆន ំ។ 

េខត្តចំនួន៨ នឹង្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់កនុងឆន ំនីមួយៗ េដមបីឱយមនព័ត៌មនបចចុបបននភពស្រមប់េខត្តនីមួយៗ េរៀង ល់ 
រយៈេពល៣ឆន ំ។

129យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨



ការកំណត់េគាលេដៅេទៅតាមតំបន់ភូមិសា្រស្ត ផ្តល់អាទិភាពចំេពាះតំបន់ (េខត្ត ្រសុក និងឃំុ/ភូមិ) 

ែដលមានអ្រតាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងអសន្តិសុខេស្បៀងខ្ពស់ និង/ឬ តំបន់ែដលមាន្របជាពលរដ្ឋជួប 

្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀងេ្រចើន។ ស្រមាប់ការកំណត់េគាលេដៅេទៅតាមតំបន់ភូមិសា្រស្ត េគអាច 

េ្របើ្របាស់ែផនទី កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងភាព្រកី្រក េដាយែផ្អកេលើការប៉ាន់្របមាណេទៅតាមតំបន់តូចៗ

ែដលទទួលបានពីទិន្នន័យ ជំេរឿនឆំា២០០៨ CAS 2008 CSES 2009 និងទិន្នន័យជំេរឿនឆំា២០១០ 
124។ បែន្ថមពីេនះេទៀត ទិន្នន័យអត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក ែដលបងាញអំពីភាព្រកី្រកេនៅក្រមិត 

េផ្សងៗគា ្រពមទាំងព័ត៌មានពីមូលដានទិន្នន័យឃុំ 125 អាច្រតូវបានយកមក េធ្វើការពិេ្រគាះស្រមាប់

េគាលបំណងកំណត់េគាលេដៅ។ ការអនុវត្តន៍ IPC ែដលជាឧបករណ៍ ្របកបេដាយបទដានមយួស្រមាប់ 

េធ្វើការវិភាគទិន្នន័យក្រមិតមធ្យម និងែបងែចកចំណាត់ថាក់សានភាពសន្តិសុខេស្បៀង េទៅតាមក្រមិត 

ភាពធ្ងន់ធ្ងរ អាចផ្តល់ការែណនំាស្រមាប់ការកំណត់េគាលេដៅេទៅតាមតំបន់ភូមិសា្រស្ត េហើយនឹងអាច 

្រតូវបាន បញ្ចលូេទៅក្នងុ្រពឹត្តបិ្រតព័ត៌មានអំពីសន្តសុិខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ការេធ្វើសមាហរណកម្ម 

និងការអនុវត្តន៍្រតីេកាណវិធានៃនឧបករណ៍កំណត់េគាលេដៅេទៅតាមតំបន់ភូមិសា្រស្តេផ្សងៗគា 

្រពមទាំងការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង នូវក្រមិតៃនការស្រមបស្រមួលរបស់អន្តរាគមន៍សន្តិសុខេស្បៀង និង  

អាហារូបត្ថម្ភ េដាយ ែផ្អកេលើព័ត៌មានក្នុងតំបន់នីមួយៗ មានសារៈសំខាន់ខំាងណាស់ េដើម្បីសេ្រមចឱ្យ

បាននូវការ្រគបដណ្ណប់េទៅេលើតំបន់ និង្របជាពលរដ្ឋែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង ឱ្យបាន 

សម្រសប និងមានតុល្យភាព។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភនឹងអនុវត្តការកំណត់េគាលេដៅ
េទៅ តាម ្របេភទ ស្រមាប់្រកុមេគាលេដៅជាក់លាក់ៃន្របជាពលរដ្ឋែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខ 

េស្បៀង ជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍មួយចំនួន (ដូចជា ្រគួសារែដលមានកូនតូច និងមាយមានៃផ្ទេពាះ 

្រគួសារែដលមានដីកសិកម្ម ្រគួសារែដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបំផ្លិចបំផាញេដាយទឹក ជំនន់ 

ឬេ្រគាះរំាងស្ងួត៘)។ ជាធម្មតា ក្នុងករណីសម្រសប ការកំណត់េគាលេដៅ េទៅតាម្របេភទ រែមង

ែតង្រតូវបាន្រចបាច់បញ្ចូលគា ជាមួយកំណត់េគាលេដៅភាព្រកី្រក (បញ្ជីរាយនាមអត្តស ្ញណកម្ម 

្រគួសារ្រកី្រក)។ ព័ត៌មានស្រមាប់យន្តការេ្រកាយេពល កំណត់ អត្តស ្ញណកម្ម េដើម្បីពិនិត្យេផ្ទៀងផាត់ 

េឡើងវិញ និងែកស្រមួលេទៅេលើការកំណត់េគាលេដៅ ្រគួសារ្រកី្រក អាចរកេមើលេនៅក្នុងមូលដាន 

ទិន្នន័យ អត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក និង មូលដានទិន្នន័យឃុំ ប៉ុែន្តទាមទារឱ្យមានការ្របមូល 

ទិន្នន័យ ជាក់លាក់ មួយចំនួន ដូចជាការអេង្កតេទៅេលើផលប៉ះពាល់ៃនេ្រគាះមហន្តរាយផងែដរ។

ស្វ័យកំណត់េគាលេដៅ គឺជាយន្តការកំណត់េគាលេដៅមួយ ក្នុងចំេណាមយន្តការកំណត់ 

េគាលេដៅនានា ែដលមាន្របសិទ្ធភាពេសដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បំផុត េដាយកម្មវិធី្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដើម្បីឱ្យ

មានែត្រគួសារែដលមានល័ក្ខខ័ណសម្រសបប៉ុេណាះ េទើបមានបំណងចង់ចូលរួម។ េគាលការណ៍ 

កំណត់េគាលេដៅេនះ នឹង្រតូវបានយកមកអនុវត្ត ស្រមាប់គេ្រមាងសាច់្របាក់ពលកម្ម (កម្មវិធីសំណង់ 

សាធារណៈ) ែដលេ្របើ្របាស់កមំាងពលកម្មេ្រចើន តាមរយៈការកំណត់្របាក់កៃ្រមេទៅតាមអ្រតាទីផ រ 

១២៤ NIS/WFP, ករប៉ន់្របមណភព្រកី្រក និងកង្វះ របូតថមភេន មតំបន់តូចៗកនុង្របេទសកមពុជ ឆន ំ២០១៣។
១២៥ MoP/WFP, ែផនទីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក ឆន ំ២០១៣។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨130



ស្រមាប់ការងារពលកម្មគានជំនាញេនៅតំបន់ជនបទ។ បែន្ថមពីេនះេទៀត ស្វ័យកំណត់េគាលេដៅអាច  

យកមកេធ្វើការ្រចបាច់បញ្ចូលគា ជាមួយការកំណត់េគាលេដៅេទៅតាមតំបន់ភូមិសា្រស្ត ឬការកំណត់

េគាលេដៅេទៅតាម្រគួសារតាមរយៈ្របព័ន្ធកំណត់អត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក។

៧.៦.  ជំ នបន្ត េដមបេីរៀបចំេ្រតៀមលកខណៈអនុវត្តន៍យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុ 
 េសបង និង របូតថមភ

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសប ង និង របូតថមភនឹង្រតូវបានែចករំែលកក្នុង 

ទ្រមង់ជាឯកសារេបាះពុម្ព និងឯកសារេអឡិច្រតូនិក126 េហើយនឹង្រតូវផ្សព្វផ យ តាមរយៈេវទិកាថាក់ជាតិ 

និងតំបន់ និងសិកា្ខសាលាតាមវិស័យនានា។ កិច្ចពិភាក េនៅក្រមិតថាក់េ្រកាមជាតិ នឹងបេង្កើតឱ្យមាន

ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ថាជាប មួយដ៏សំខាន់ស្រមាប់េលើកកម្ពស់ 

ធនធានមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍េសដ្ឋកិច្ចតំបន់ ្រពមទាំងេផាតេទៅេលើកម្មវិធី និងសកម្មភាពអាទិភាព 

ែដលមានភាពពាក់ព័ន្ធបំផុតស្រមាប់េខត្តេផ្សងៗគា និង្រសុកែដល្រតូវបានេ្រជើសេរីស។

ការដាក់ឱ្យយុទ្ធសា្រស្តេនះ មានដំេណើរការតាមរយៈកម្មវិធី និងគេ្រមាងថាក់ជាតិ ្រតូវមាន 

មូលដាន ែផ្អកេលើដំេណើរការែដលមានការចូលរួមមួយរបស់្របេទស ែដលេរៀបចំេឡើងេដាយ 

១២៦ NSFSNនឹង្រតូវបន ក់េនកនុងវុបិ យរបស់្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ ្របព័នធព័ត៌មនសន្តិសុខ 
េសប ង និង របូតថមភ និងវុបិ យរបស់្រកសួង និង ថ ប័នននរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលទក់ទងេទនឹងសន្តិសុខ 
េសប ង និង របូតថមភ។ ខិត្តប័ណ្ណមួយែដលរមួមន រសំខន់ៗអំពី NFSNSនឹង្រតូវបនផលិត និងែចកចយេនក្រមិតថន ក់ 
ជតិ និង ថន ក់េ្រកមជតិ។

សកម្មភាពទី១២សកម្មភាពទី១២៖ េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការកំណត់េគាលេដៅអន្តរាគមន៍េលើវិស័យសន្តិសុខេស្បៀង ៖ េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការកំណត់េគាលេដៅអន្តរាគមន៍េលើវិស័យសន្តិសុខេស្បៀង 

និងអាហារូបត្ថម្ភ តាមរយៈ៖និងអាហារូបត្ថម្ភ តាមរយៈ៖

 ការអភិវឌ្ឍន៍នីតិវិធី និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ស្រមាប់្របព័ន្ធមួយែដលមានសង្គតភាព សំេដៅ 

កំណត់អត្តស ្ញណជន្រកី្រកេនៅតំបន់ទី្រកុងនិងជនែដលជួប្របទះប អសន្តិសុខេស្បៀង

 ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសុ្រកឹត្យភាពៃនការកំណត់អត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក និងបន្ត  

ែកលម្អនីតិវិធីអនុវត្តរបស់កម្មវិធីេនះ។

 ការធានាឱ្យមានយន្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរយៈេពលែវងមួយ ស្រមាប់កម្មវិធីអត្តស ្ញណកម្ម 

្រគួសារ្រកី្រក(អនុ ្ញតឱ្យមានការេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាេទៀងទាត់េរៀងរាល់៣ឆំាម្តង េទៅេលើ 

បញ្ជីរាយនាម្រគួសារ្រកី្រក េនៅក្នុងកម្មវិធីអត្តស ្ញណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក)។

 ការេលើកកម្ពស់សមាហរណកម្ម និងឧបករណ៍កំណត់េគាលេដៅេទៅតាមតំបន់ភូមិសា្រស្ត 

េផ្សងៗគា ្រពមទាំងេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវក្រមិតៃនការស្រមបស្រមួលរបស់អន្តរាគមន៍ 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ េដាយែផ្អកេលើព័ត៌មានក្នុងតំបន់។

 ការអភិវឌ្ឍន៍ IPC ក្នុងលក្ខណៈជា្របព័ន្ធែបងែចកចំណាត់ថាក់មួយ្របកបេដាយសង្គតភាព 

េទៅេលើប សន្តិសុខេស្បៀង និងបញ្ចូល្របព័ន្ធេនះ េទៅក្នុង្រពឹត្តិប្រតប័ត៌មាន្របចំា ្រតីមាស 

អំពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។
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្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ។ ្រកុមករងរបេចចកេទសគពំរសងគម 
សន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ នឹងជំរុញឱ្យមានការចូលរួមពី្រកសួង-សាប័នពាក់ព័ន្ធ 

រដាភិបាលថាក់េ្រកាមជាតិ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ សង្គមសីុវិល និងវិស័យឯកជន។

្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ នឹងបំេពញ ្រពមទាំងែកស្រមួលេទៅេលើ 

សារេពើភ័ណៃនអន្តរាគមន៍ែដលកំពុងអនុវត្ត និងអន្តរាគមន៍ែដលេ្រគាងអនុវត្ត ទាក់ទងេទៅនឹង 

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ (ឧបសម្ព័ន្ធ២ ៃនយុទ្ធសា្រស្តេនះ)។ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ 

កសិកម្ម និងជនបទ នឹងពិភាក េដើម្បីែស្វងរកការឯកភាពជាមួយ្រកសួងេផ្សងៗគា េទៅេលើជំហាន 

បនាប់ ក្នុងេនាះរាប់បញ្ចូលេសចក្តី្រតូវការធនធាន េដើម្បីព្រងីកកម្មវិធីែដលមាន្រសាប់ ឬ កម្មវិធីថ្មី 

្រពមទាំងអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព ដូចមានគូសប ក់េនៅក្នុង យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុ
េសបង និង របូតថមភ។ ្រសបេពលជាមួយគាេនះែដរ េគាលការណ៍ែណនំាស្រមាប់េធ្វើឱ្យ 

្របេសើរេឡើងនូវការស្រមបស្រមួល ការ្រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃម្ល និងការ្រគប់្រគងព័ត៌មានសន្តិសុខ 

េស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ្រពមទាំងជំពូកអំពីការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព នឹង្រតូវប ក់ឱ្យបានជាក់លាក់

បែន្ថមេទៀត េហើយសកម្មភាពនានានឹង្រតូវបានយកមកេរៀបចំឱ្យមានែផនការសកម្មភាពការងារ 

និងែផនការថវិកា។

ដូចែដលសេម្ដចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រក 

កម្ពុជា បានផ្តល់អនុសាសន៍ ក្នុងអំឡុងេពលៃនសិកា្ខសាលាជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

ែដលបាន្រប្រពឹត្តិេទៅក្នុងែខឧសភា ឆំា២០១២ ែផនការសកម្មភាព និងែផនការវិនិេយាគមួយេទៅេលើ 

ប អាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងមាតា នឹង្រតូវេរៀបចំេនៅេដើម 

ឆំា២០១៤ ទូទំាងវិស័យ េដើម្បីបន្តេធ្វើ្របតិបត្តិការចំេពាះសកម្មភាពអាទិភាពនានា ែដល្រតូវបានគូស

ប ក់ស្រមាប់េគាលបំណងទី២  ៃនយទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបង និង របូតថមភ។

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨132
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ឧបសមព័នធ ១ ៖ ្រកបខ័ណ្ឌ សចូនករ NSFSN ២០១៤ - ២០១៨
្រកបខ័ណសូចនាករេនះ េរៀបរាប់អំពីក្រមងសូចនាករ ស្រមាប់េគាលេដៅយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី

សន្តិសុខេស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ (NSFSN) េគាលបំណងនីមួយៗ ៃនេគាលបំណងទំាង៣ របស់ 

យុទ្ធសា្រស្តេនះ ្រពមទាំងការេរៀបចំសាប័ន េដើម្បីអនុវត្តន៍។ សូចនាករ្រតូវបានែបងែចកជា្រកុមេទៅ 

តាម្របធានបទរង និង េរៀបរាប់អំពីសូចនាករ លទ្ធផលមុនេពលការផាស់ប្តូរការ្រប្រពឹត្ត/ ដំេណើរការ 

និងសូចនាករអំពីការផ្តល់េសវាកម្ម។

្រកបខ័ណសូចនាករបឋមេនះ  រួមមានសូចនាករជាេ្រចើនែដល្រតូវបានកំណត់រួចេទៅេហើយេនៅ

ក្នុង្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ (SFFSN) ២០០៨-២០១៣ និង 

ពិចារណាផងែដរ េទៅេលើសូចនាករដៃទេទៀត ស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភែដលេស្នើេឡើងេដាយ្រកុមការងារែដល

បានផ្តល់ធាតុចូលមួយចំនួន អំពីអាហារូបត្ថម្ភស្រមាប់ NSDP ២០១៤-២០១៨ ្រពមទាំងសូចនាករ 

ជាក់លាក់ថ្មីៗមួយចំនួន ែដលទាក់ទងេទៅនឹងសន្តិសុខេស្បៀង។ ដូចមានកំណត់ េនៅក្នុងជំពូកទី៧ៃន 

NSFSN ្រកបខ័ណសូចនាករេនះ ្រតូវេធ្វើការព្រងឹងបែន្ថមេទៀត េហើយការេរៀបចំបេង្កើត/ការកំណត់ 

េគាលេដៅ ្រតូវឱ្យមានភាព្រសបគា េទៅនឹងសូចនាករថ្មី របស់NSDP ២០១៤-២០១៨។

សូចនាករ
្រសប
េទៅនឹង

្របភព 
ទិន្នន័យ

មូលដាន
ទិន្នន័យ១២៧

េគាលេដៅ 
ឆំា២០១៤

េគាលេដៅ 
ឆំា២០១៥១២៨

េគាលេដៅ
ឆំា២០១៦

េគាលេដៅ
ឆំា២០១៧

េគាលេដៅ
ឆំា២០១៨

េគលេ ៖ ្រតឹមឆំា២០១៨ ្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានលទ្ធភាពែផ្នករូបវ័ន្ត សង្គម និងេសដ្ឋកិច្ច្របេសើរជាងមុនគួរឱ្យ 
កត់សមា្គល់ ក្នុងការទទួលបាននូវអាហារ្រគប់្រគាន់ មានសុវត្ថិភាព និង្របកបេដាយអាហារូបត្ថម្ភ េដើម្បីឱ្យ្រសប េទៅនឹង 
េសចក្តី្រតូវការែផ្នកចំណីអាហារ និងចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការទទួលទានអាហាររបស់ពួកេគ ្រពមទំាងេ្របើ្របាស់អាហារ 
ឱ្យបាន្របេសើរបំផុត េដើម្បីេធ្វើឱ្យជីវិតរស់េនៅរបស់ពួកេគមានសុខភាពល្អ និងមានផលិតភាពខ្ពស់។

សូចនាករទូេទៅៃនផលប៉ះពាល់របស់សន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ (មនុស្សសា្រស្ត)

ភាគរយៃនកុមារែដល

មានអាយុ ចេនាះពី

០-៥៩ែខែដល េ្រកះ្រកិន 

មធ្យម ឬ ធ្ងន់ធ្ងរ 

(កម្ពស់េធៀបនឹង

អាយុ < - 2SD )

NSDP 

NNS

CDHS 39.9 

2010

24.5   

CMDG

25

___________________________________

១២៧ ទិននន័យបឋមភគេ្រចនទទួលបនពី CDHS (២០១០) ឬ CSES (ករអេងកតធំៗ ឆន ំ២០០៩ ឬករអេងកតបន្តបនទ ប់េទៀត 
កនុងឆន ំ២០១១) ឬទទួលបនពី សថិតិ រដ្ឋបល ឆន ំ២០១១ ឬ ឆន ំ២០១២។ ជនិចចកល ចំណុចេយងបឋមស្រមប់ទិននន័យ 
CDHS រែមងសំេ ចំេពះ CDHS ឆន ំ២០១០។ ស្រមប់្របភព ទិននន័យដៃទេទៀត ឆន ំែដលេគសំេ េយង ្រតូវបនគូសបញជ ក់ 
េនេ្រកមរបូភព។

១២៨ ស្រមប់សូចនករែដល្រតូវបនបញចូ លេនកនុង ងសូចនករសនូលរបស់ NSDP ២០០៦-២០១០ េគលេ េនកនុង NSFSN 
ស្រមប់ឆន ំ២០១៥ ្រតូវបន ក់បញចូ លឱយ្រសបេទនឹង NSDP/CMDG។ ស្រមប់សូចនករមួយចំនួន ចេ្រប្របស់េគលេ  
ពីយុទធ ្រស្ត មវស័ិយ។ េបេទះជដូេចនះក្តី េគលេ  ភគេ្រចនស្រមប់ឆន ំ២០១៨ (្រពមទំងស្រមប់ឆន ំ២០១៤ , ២០១៦ , 
២០១៧) ្រតូវេរៀបចំឱយ្រសបេទនឹង NSDP ថមី ្រពមទំងេគលេ មវស័ិយ េ យែឡកពីគន ។ ស្រមប់សូចនករែដលទក់ទង 
េទនឹង របូតថមភ េគលេ ែដល្រតូវបនេសនេឡងេនកនុងធតុចូលស្រមប់ NSDP ២០១៤-២០១៨ ្រតូវបនេ្រប្របស់ជ
ករចង្អុលទិសស្រមប់ករពិភក បន្តេទៀត។ សូចនករែដលបង្ហ ញអំពីតៃម្លបឋមមួយ (២០១៣ ឬ មុនេនះ) ែដល 
មនភព្របេសរជង េគលេ  NSDP/CMDG ស្រមប់ឆន ំ២០១៥ រចួេទេហយេនះ ្រតូវបនកំណត់ពណ៌្រកហម ្រស័យ 
េ យេគលេ ស្រមប់សូចនករទំងេនះ ស្រមប់ឆន ំ ២០១៥ ្រតូវពិនិតយែកស្រមួលេឡងវញិ។



ភាគរយៃនកុមារែដល

មានអាយុចេនាះពី 

០-៥៩ែខែដល មិន្រគប់ 

ទម្ងន់មធ្យម ឬ ធ្ងន់ធ្ងរ 

(ទម្ងន់េធៀបនឹង

អាយុ < - 2SD )

NNS CDHS 28.3 

2010

19.2   

CMDG

19

ភាគរយៃនកុមារែដលមាន

អាយុចេនាះពី ០-៥៩ែខ

ែដល ស្គមសា្គំងមធ្យម 

ឬ ធ្ងន់ធ្ងរ (ទម្ងន់េធៀបនឹង

កម្ពស់ < - 2SD )

NSDP 

NNS

CDHS 10.9  

2010

10 10.1 

CMDG

9 8 7

ភាគរយៃន្រស្តីែដលមាន

អាយុចេនាះ  ពី ១៥-៤៩ឆំា

ែដលមាន

BMI <18.5kg/sq.meter

NNS CDHS 19.1 8       

CMDG

8 7 7

សូចនាករទូេទៅៃនផលប៉ះពាល់របស់ សន្តិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ (ការទទួលទានចំណីអាហារ)

សមាមា្រតៃនចំនួន

្របជាជនែដលរស់េនៅ

េ្រកាមែខ្សបនាត់ៃនភាព 

្រកី្រកចំណីអាហារ (%)

NSDP CSES  

2011

3.8 <5 <5 <5 <5 <5 

ការទទួលទានអាហារជា

មធ្យម/Kcal / ក្នុងមួយនាក់ / 

ក្នុងមួយៃថ្ង ក្នុងចំេណាម្រកុម 

្របជាជន ែដល្រកី្រកបំផុត

new CSES 1690 1886 1944 2002 2060

េគលបំណងទី១ ៖ បេង្កើនការមានេស្បៀង និងការទទួលបានេស្បៀង តាមរយៈផលិតកម្មកសិកម្ម និងការចិញ្ចឹមសត្វែដល 

កាន់ែតមានភាពច្រមុះនិងផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុន ការេ្របើ្របាស់ធនធានជលផល និងៃ្រពេឈើ ្របកប េដាយនិរន្តរភាព្រពម

ទំាងពីការងារែដលពំុែមនជាការងារកសិកម្ម និងឱកាសក្នុងការទទួលបាន្របាក់ចំណូល។

សូចនាករអំពីភាព្រកី្រករបស់្រគួសារ និង លទ្ធភាពក្នុងការទិញ 

ក្រមិតៃនភាព្រកី្រក - គិត 

ជាភាគរយ%ៃនចំនួន

្របជាជនសរុប

NSDP CSES 18.8 

(2013)

17.8 16.8 15.8 14.8 13.8

ក្រមិតៃនភាព្រកី្រកគិត

ជាភាគរយ % ៃន្របជាជន

ែដល រស់េនៅជនបទ

NSDP CSES 19.7 

(2013)

18.7 17.7 16.7 15.7 14.7

យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨134



135យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨

(%) ៃន្រកុម្របជាជន

ែដល្រកី្រក បំផុត េនៅក្នុង

ការទទួលទានចំណី

អាហារ ទូទំាង្របេទស 

NSDP CSES 8.98  

(2011)

10 CMDG

អសមភាពក្នុងការទទួល

ទានចំណីអាហារ

(Gini Coefficient)

NSDP CSES 0.32

(2013)

0.32 0.32 0.31 0.31 0.30

អ្រតាៃនអតិផរណាតៃម្ល

ចំណីអាហារ (ភាគរយៃន 

កំេណើនCPI ពីមួយឆំាេទៅ 

មួយឆំា) 

new NIS 6.2% 

(2013)

<4 <4 <4 <4 <4

្របាក់កៃ្រមពិត្របាកដ

របស់ពលករ គានជំនាញ  

ToT េធៀបេទៅនឹងតៃម្លអង្ករ

លក់រាយេនៅជនបទ

(គុណភាពទាបបំផុត) 

new NIS 

MAFF

10.7 

(2013)

<10 <10 <10 <10 <10

(%) ៃនការងារទទួលបាន

្របាក់កៃ្រម របស់្រស្តីពី

វិស័យកសិកម្ម 

ឧស ហកម្ម  េសវាកម្ម  

NSDP 44,

56,

30

50, 

50,

50

សមាមា្រតៃនចំនួន្រស្តី

ែដលបានបញ្ចប់ការអប់រំ  

បេច្ចកេទសនិងបណ្ណុះ

បណា្ខលវិជាជីវៈរយៈេពល

ែវង (គិតជា %)

NSDP MOLVT

សូចនាករ
្រសបេទៅ

នឹង

្របភព 

ទិន្នន័យ

មូលដាន

ទិន្នន័យ

េគាលេដៅ 

ឆំា២០១៤

េគាលេដៅឆំា

២០១៥

េគាលេដៅ

ឆំា២០១៦

េគាលេដៅ

ឆំា២០១៧

េគាលេដៅ

ឆំា២០១៨

សូចនាករអំពីេស្បៀងអាហារែដលមាន (ការផលិត) និងការ្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ្របកបេដាយនិរន្តរភាព

NSDP ទិន្នផល្រសូវក្នុង 

មួយហិកតា (េតាន) 

NSDP MAFF 

Report

3.12
(2012/
2013)

3.15 3.10 3.21 3.23 3.25

សន្ទស្សយ៍ការដំណំាច្រមុះ 

ភាគរយៃនៃផ្ទដីដំាដុះសរុប

NSDP MAFF 31 32 35 35 35 35



យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨

អតិេរកផល្រសូវ្របចាំឆំា 

គិតជាលានេតាន

new MAFF 

Report

4.73

(2012/

2013)

គ្រមបៃ្រពេឈើ - ភាគរយ

ៃនៃផ្ទដីសរុប

NSDP MAFF 58.4  

(2010)

60 60 CMDG 60 60 60

ចំនួនៃនសហគមន៍ៃ្រពេឈើ NSDP MAFF 453 500 520 550 570 600

តំបន់សហគមន៍ការពារ NSDP MoEYS 120 130 140 142 145 150

មធ្យមភាគៃន្រតីែដល

មានស្រមាប់ការ េ្របើ្របាស់

ទូទំាង្របេទសេនៅសល់ 

យា៉ងេហាចណាស់

្រតឹមក្រមិតឆំា២០០៧ 

(៥២,៤គីឡូ្រកាម/

ក្នុងមួយនាក់ /ក្នុង មួយឆំា) 

SPF-FiA MAFF

FiA

52.4

(2007)

52.4 52.4 52.4 52.4 52.4  

ក) ផលិតកម្ម្រតីេនៅតាម

វាលែ្រស និង  ខ) ផលិតកម្ម

វារីវប្បកម្ម មានការេកើន

េឡើង ១៥% ជាេរៀងរាល់ឆំា

េដើម្បីឱ្យឈានដល់

៥០០.០០០ េតាន និង 

១៨៥.០០០ េតាន ក្នុង

មួយឆំា ្រតឹម ឆំា២០១៩

SPF-FiA MAFF 

Report

168,000

tons

(2011)

255,507 293,833 337,908 388,594 446,883

ចំនួនឡូតិ៍េនសាទ

សហគមន៍ែដលបាន

ចុះបញ្ជី និងេធ្វើ

្របតិបត្តិការ្របកប

េដាយ ្របសិទ្ធភាព

SPF-FiA MAFF.

Report 

300 

(2011)

450 465 480 495 510 

(2018)

សូចនាករដៃទេទៀតែដលទាក់ទងេទៅនឹងេគាលបំណងទី១

តំបន់ទទួលរងផលប៉ះពាល់

ែដល ្រតូវបានេបាសសំអាត

មីន និង យុទ្ធភ័ណមិនទាន់

ផ្ទុះ (ha)

NSDP CMAA 8,708

(2013)

9,143 9,600 10,080 10,584 11,113

ដីសម្បទានេសដ្ឋកិច្ច

ែដលបានែចកជូនេទៅឱ្យ

្របជាជន្រកី្រក

NSDP MLMUC 35,000 37000 39000 41000 43,000
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137យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨

ប្លង់ដីែដលបានែចកជូន

េទៅឱ្យកសិករ - 

ភាគរយៃនៃផ្ទដី

កសិកម្មសរុប(%)

NSDP MLMUC 28        

(2011)

52 57 62 66 70

ផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី

សហគមន៍

ជនជាតិភាគតិច

NSDP MLMUC 18 28 38 48 58

ផ្លូវជនបទែដល្រតូវបាន

សារ - គីឡូែម៉្រត 

(ក្នុងចំេណាម

ចមាយផ្លូវសរុបចំនួន 

៤០.០០០ គីឡូែម៉្រត)

NSDP MRD 22750 28,600 29,450 30,300 31,150 32,000

េគលបំណងទី២ ៖ េធ្វើឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើងនូវការេ្របើ្របាស់ និង ការបឺត្រសូបេស្បៀង ែដលនំាឱ្យមានការកាត់ 

បន្ថយនូវកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងចំេណាមកុមារ និងមាតា ្រពមទាំងេលើកកម្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស និងេសដ្ឋកិច្ចរបស់ 

្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

វិស័យសុខាភិបាល - ផលប៉ះពាល់ៃនអាហារូបត្ថម្ភ និង សូចនាករអំពីលទ្ធផល

ភាគរយៃនកុមារអាយុ

ចេនាះពី ៦-៥៦ែខ ែដល

មានប េស្លកសាំង 

NSDP 

NNS

CDHS, 55.1 44 42 (NNS) 40 38 36

ភាគរយៃន្រស្តីអាយុចេនាះ

ពី ១៥-៤៩ឆំា ែដលមាន

ប េស្លកសាំង

NSDP  

NNS

CDHS 44.4 38 36 34 32 30

ភាគរយៃន្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ 

ែដលមានប េស្លកសាំង 

NNS    

HSP

CDHS 52.7 48 46    HSP 44 42 40

ភាគរយៃន្រស្តីែដលេលើស

ទំងន់ (BMI>25kg/sq.meter)

new CDHS 6

(2010)

<15 <15 <15 <15 <15

ភាគរយៃនទារកែដលមាន

អាយុ ០-៦ែខ ែដល្រតូវបាន 

បំេបៅេដាះែតមួយមុខគត់ 

NNS CDHS 73.5 77 78 80 83 84



យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨

ភាគរយៃនមាយែដលចាប់

េផ្តើមបំេបៅេដាះ កូនក្នុង

រយៈេពល១េម៉ាង

េ្រកាយស្រមាល 

NNS CDHS 

HMIS 

65.2 70 71 72 73 74

ភាគរយៃនកុមារអាយុចេនាះ

ពី ១២-២៥ែខ ែដល 

្រតូវបាន

បំេបៅេដាះ

new CDHS 83.3 85 86 86 87 87

ភាគរយៃនកុមារអាយុចេនាះ

ពី ៦-២៣ែខ 

ែដលបានទទួល

អាហារបែន្ថមក្នុងក្រមិត

អប្បបរមា ែដលអាចទទួល

យកបាន 

(្រតូវបានផ្តល់អាហារ

បែន្ថម េដាយេយាង េទៅតាម

ការអនុវត្តន៍ IYCF ទំាង៣)

NNS CDHS 24 32 36 40 44 48

វិស័យសុខាភិបាល - សូចនាករៃនេសវាអាហារូបត្ថម្ភ

ចំនួនកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ធ្ងន់ធ្ងរែដលបានទទួល

ការព បាល្រគប់្រជុងេ្រជាយ 

new HMIS 1550 
(NNP 
2013)

2500 3000 9000 15000 20000

ភាគរយៃន្រស្តីមកពិនិត្យ

ៃផ្ទេពាះមុន ស្រមាល 

ែដលបានទទួល

ការផ្តល់្របឹក  អំពី 

អាហារូបត្ថម្ភ

NNS CDHS 

HMIS

81.5 84 86 88 90 92

ភាគរយៃនកុមារ(៦-២៣ែខ) 

ែដលបានទទួល េម ៉មី្រកូ

សារធាតុច្រមុះក្នុងរយៈេពល 

១ែខចុងេ្រកាយ 

new CDHS 

HMIS

1.7 

(2010)

25 30 35 40 45
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139យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨

ចំនួនភាគរយៃន្រស្តី

ស្រមាលកូនរួច ែដលបាន

ទទួល ្រគាប់ថំាជាតិែដក 

យា៉ងេហាចណាស់

៤២្រគាប់ 

NNS HSI 79 

(2012)

84 85 85 86 87

សូចនាករែដលទាក់ទងេទៅនឹងការបញ្ចូលសារធាតុេទៅក្នុងចំណីអាហារ អនាម័យ និងប  

អាហារូបត្ថម្ភដៃទេទៀត

ភាគរយៃន្រគួសារែដល

េ្របើ្របាស់ទឹក្រតី ឬទឹកសីុអុីវ

ែដលមាន បញ្ចូលជាតិែដក 

new MoP  15 25 35 45 55 65

ភាគរយៃន្រគួសារែដល

េ្របើ្របាស់ អំបិលអីុយូ៉ដ

NNS MoP  

(CDHS)

82.7 90  CMDG 90 90 90

ភាគរយៃនការេ្របើ្របាស់

ក្នុង្រសុក្របចាំឆំា ែដល 

ផ្គត់ផ្គង់េដាយ ផលិតកម្ម 

ទឹក្រតី និង ទឹកសីុអុីវ ក្នុង 

្រសុកែដលមានបញ្ចូល

ជាតិែដក 

New MoP 15 30 48 50 52 54

ចំនួនៃន្របេភទអាហារ

សំខាន់ៗនិង េ្រគឿងផ្សំ

ែដលមានបទប្បញ្ញត្តិ

ត្រមូវឱ្យបញ្ចូលសារធាតុ 

បែន្ថមជាកំហិត

New MoP 1 2 2 3 3 3

ការអនុវត្តន៍អនាម័យ

មូលដាន(ភាគរយ ៃន

្របជាជនែដល រស់េនៅ

ជនបទ) 

RWSHS CDHS 30% 

CMDG

ការទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់

ទឹកសាត (ភាគរយ

្របជាជន េនៅតាមជនបទ)

RWSHS

NSDP

MRD 44.2

(2013)

46.7 50 53 67 67



យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨

ការទទួលបានអនាម័យ

ែដលមានភាព ្របេសើរជាង 

មុន (ភាគរយៃន្របជាជន 

ែដលរស់េនៅជនបទ)

RWSHS

NSDP

MRD 37,5

(2013)

42 46 50 55 60

ការចុះេឈាះចូលេរៀន៖

អនុវិទ ល័យ-កុមារី (%)

NSDP MoEYS 57.7

(2013)

60.3 66.5 73.1 80.4 85.9

េគលបំណងទី៣៖  ការេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង្របព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គម និងសមត្ថភាពក្នុងការេឆ្លើយតបេទៅនឹងហានិភ័យនិង 

វិបត្តិនានា េដើម្បីបេង្កើនេស្ថរភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់េស្បៀងស្រមាប់្រគួសារែដល មានប សន្តិសុខេស្បៀង។

សន្ទស្សន៍ៃនការទទួល

រងមហន្តរាយ ហានិភ័យ

ខាតពី ០ េទៅ ១០០ 

51  

សូចនាករៃនយុទ្ធសា្រស្ត

ស្រមាប់េឆ្លើយតប 

WFP

ចំនួន្រគួសារ្រកី្រកែដល

ចូលរួមេនៅក្នុង កម្មវិធី

សំណង់សាធារណៈ(PWP)

NSPS CARD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

្រគួសារមានកូនតូចៗែដល

ទទួលបាន ្របេយាជន៍ពី CCT 

NSPS CARD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

ចំនួន្រគួសារជំពាក់បំណុល 

(ែដលបណា្ខល មកពីវិបត្តិ

េផ្សងៗគាែដលេកើតេឡើង 

្រសបេពលជាមួយគា ឬ

វិបត្តិផាល់ខ្លួន)

new TBD TBD TBD TBD TBD TBD

ចំនួនមនុស្សទទួលរងផល

ប៉ះពាល់ពី ទឹកជំនន់ ែដល

្រតូវការជំនួយេស្បៀង

 អាហារ ១២៩

NCDM TBD TBD TBD TBD TBD TBD

ចំនួនមនុស្សទទួលរងផល

ប៉ះពាល់ពីេ្រគាះរំាងស្ងួត

ែដល្រតូវការជំនួយេស្បៀង

អាហារ

NCDM TBD TBD TBD TBD TBD TBD

_________________________

១២៩ សូចនករេនះ និងសូចនករបនទ ប់ (ែដលសូចនករទំងពីរេនះ ដក្រសង់េចញពី SFFSN) ្រតូវពិភក េឡងវញិ
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141យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨

ភាគរយៃនតំបន់កសិកម្ម

ែដលមាន្របព័ន្ធធារាសា្រស្ត 
NSDP MOWRAM 1,485,130 1,515,130 1,545,130 1,575,130 1,605,130 1,635,130

សូចនាករស្រមាប់តាមដានវឌ្ឍនភាព ទាក់ទងេទៅនឹងការេរៀបចំសាប័ន (សកម្មភាពជាអាទិភាព្រតូវ

បានកំណត់េនៅក្នុងជំពូកទី៧) 

សារេពើភ័ណ និងមូលដាន

ទិន្នន័យ្រគប់្រជុងេ្រជាយ

មួយអំពីអន្តរាគមន៍ទាក់ទង

េទៅនឹង FSNែដលមាន

្រសាប់ និង ែដលបាន

េ្រគាងទុក្រតូវបានអភិវឌ្ឍន៍ 

CARD 06/2014

្របព័ន្ធ្រតួតពិនិត្យស្រមាប់ NSFSN

(្រកបខ័ណ សូចនាករែដល

្រតូវបាន្រចបាច់បញ្ចូលគា នីតិវិធី

និងយន្តការផ្តល់របាយការណ៍)

្រតូវបានេរៀបចំនិងអនុម័ត

CARD 06/2014

ែផនការសកម្មភាព និងែផនការ

វិនិេយាគេទៅេលើ អាហារូបត្ថម្ភ

មួយទូទំាង វិស័យនានា និងែផ្អក

េលើ អាទិភាពែដល្រតូវបាន

កំណត់េ្រកាមេគាលបំណងទី២

ៃន NSFSN ្រតូវបានេរៀបចំ

និងអនុម័ត 

CARD 12/2014

កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភតាម

សហគមន៍្រតូវបានេរៀបចំ

និងទទួលបានមូលនិធិគំា្រទ

ស្រមាប់ការអនុវត្តន៍សាកល្បង 

CARD 12/2014

ឧបករណ៍ និងផលិតផល

ព័ត៌មានែដលមាន្រសាប់

អំពី FSN(IPC, ្រពឹត្តប័្រត

FSN ែផនទី FS ្រតូវបាន ក)

េធ្វើសមាហរណកម្ម ្របេសើរ

ជាងមុននិង ខ)េធ្វើ្របតិបត្តិការ

្របកបេដាយនិរន្តរភាព 

CARD a) 2014 b) 2017



យទុធ ្រស្តជតិស្តពីីសន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ ២០១៤- ២០១៨

ភាគរយៃនកម្មវិធីនិងគេ្រមាង

ែដលទាក់ទងេទៅនឹងFSNេធ្វើ

េឡើងេដាយការស្រមបស្រមួល

(តាមរយៈ TWG SP&FSN) 

CARD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

ែផនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន

មនុស្សមួយ ស្រមាប់ CARD 

និងជនបេងា្គល FSN េនៅតាម

្រកសួងពាក់ព័ន្ធ េដើម្បីេធ្វើឱ្យ

្របេសើរេឡើងនូវសមត្ថភាព

ែដលទាក់ទង េទៅនឹង FSN

្រតូវបាន ក) េរៀបចំ និង

អនុម័តយល់្រពម និង ខ)

្រតូវបានអនុវត្តន៍

CARD a) 2014 b) 2017

សមត្ថភាពេនៅក្រមិតវិមជ្ឈការ

ស្រមាប់ប្រ បប  FSN 

េទៅ ក្នុងដំេណើរការេរៀបចំ

ែផនការេនៅថាក់ េ្រកាមជាតិ

្រតូវបានេលើកកម្ពស់

តាមរយៈ ក) ការបញ្ចូល

្របធានបទេទៅក្នុងកម្មវិធី

បណ្ណុះបណា្ខលស្នូលរបស់

NCDD ស្រមាប់្រកុ្រមបឹក

ឃុំ  និង ខ) ការអនុវត្តន៍េគាល

គំនិតបណ្ណុះបណា្ខល ែដល្រតូវ

បានពិនិត្យ ែកស្រមួលេនៅក្នុង

េខត្តទំាង៥ ែដលមានប

អសន្តិសុខេស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត

CARD

NCDD

a) 2014 b) 2017

ភាគរយៃនឃុំែដលបានបញ្ចូល

សកម្មភាពទាក់ទង េទៅនឹង FSN 

(សកម្មភាពអាទិភាពមាន

េរៀបរាប់ េនៅក្នុង NSFSN)

េនៅក្នុង ែផនការអភិវឌ្ឍន៍

ឃុំរបស់ ពួកេគ 

NCDD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

ភាគរយៃនថវិកាឃុំែដល

ចំណាយេទៅេលើសកម្មភាព

ែដលទាក់ទងេទៅនឹង FSN 

NCDD TBD TBD TBD TBD TBD TBD
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