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១. សារបានជំខបឺ្រនុឈាម្ 
 
ជំងឺគ្រុនឈាមរបស់មនុសស រឺជាជំងឺបងកឡ ើងឡោយវរុីសគ្រុនឈាមចូលឡៅក្នុងខ្លួនមនុសសតាមរយៈការ

ខរំបស់សត្វមូសខល ញី (គ្បឡេទអាឡេដែស អាឡេជីបតាយ ឬ អាឡេដែស អាល់បូេីក្ទីស ) មានផ្ទុក្វរុីសគ្រុន
ឈាមឡៅមនុសស។ សត្វមូសខល ចូលចិត្តខបឺំត្ឈាមក្នុងេំ ុងឡេលថ្ងៃ (េីឡេលគ្េឹក្គ្េលឹមេុល រហូត្ែល់ 
ឡេលគ្បលប)់។ ក្កាត ដែលទាក្ទ់ាញមូសខមំនុសសឡោយសារដត្ ក្លិនឡញើសមានក្លិនអាម ូញាក្ ់ និងអាសីុត្
ឡាក្ទិ់ក្ ក្លិនកាឡោនឌីេុក្សីុត្តាមខ្យល់ែឡងហើមរបស់មនុសស េណ៌ឡមៅ  ឬងងឹត្ៗជាឡែើម។ វរុីសគ្រុនឈាម
សថិត្ក្នុងេំបូរហ្លល វវីរុីស ដែលមាន៤គ្បឡេទឡសរ  ូទីបឡផ្សងគ្នន រឺ DENV-1, DENV-2, DENV-3  និង DENV-
4។ ររួក្ត្សំ់គ្នល់ផ្ងដែរថាមនុសសឡយើងឡគ្កាយេីោនជាសះឡសបើយឡោយសារជំងឺគ្រុនឈាមគ្បឡេទឡសរ  ូ
ទីបណាមយួឡហើយ រឺេនក្ឡ ះនឹងមានគ្បេន័ធការពារខ្លួនឡលើជំងឺគ្រុនឈាមគ្បឡេទឡសរ  ូទីបឡ ះេស់មយួ
ជីវតិ្ ប ុដនតេនក្ឡ ះនឹងអាចឡក្ើត្ជំងឺគ្រុនឈាមគ្បឡេទឡសរ  ទីបឡផ្សងឡទៀត្ឡោយសារដត្គ្បេន័ធការពារសំរាប់
គ្បឡេទឡសរ  ូទីបឡផ្សងឡទៀត្មានលក្ខខ្ណៈមនិឡេញឡលញ និងមានរយៈឡេលខ្លី។ ឡរារសញ្ញា  និងសញ្ញា ណ
រលីនិក្ជំងឺគ្រុនឈាម រឺ ឡតត ខ្លួនខល ងំភ្លល មៗ (38.5oc+) និងអាចេមឡោយ មុខ្សៃួត្គ្ក្ហម ដេនក្គ្ក្ហម ឡោក្
ងយួឡែក្ ឈកឺ្ាល ឈសឺាចែំុ់ ឈសឺ ល ក្ ់ឈឡឺពាះ កុ្មារយ ំ ក្នទួលគ្ក្ហមឡលើដសបក្ ជាឡំមៅ ដសបក្ែំុៗ 
ឡចញឈាម ឡ ះ ះ។ល។ 

 
ជំងឺគ្រុនជាជំងឺមយួដែលជាឡរមនិោនចាត្ចូ់លជាគ្បឡេទជំងឺសថិត្ក្នុងការទទួលបនទុក្របស់ថ្ែរូវនិិឡោរ

ណាមយួឡៅឡ ើយឡ ះឡទឡលើេិេេឡោក្ ឡបើឡទាះជា ជំងឺគ្រុនឈាមរឺជាបញ្ញហ ក្ងវល់អាទិភ្លេក្នុងសុខ្ភ្លេ
សារធារណៈេិេេឡោក្ ក្ែូ៏ចជាតំ្បនគ់្តូ្េិក្ រមួទាងំគ្បឡទសក្មពុជាផ្ងដែរ។ 

េិេេឡោក្គ្បជាជនគ្បមាណជា ៣,៩Billion  ក្ោ់នរស់ឡៅក្នុងតំ្បនគ់្បឈមជំងឺគ្រុនឈាមថ្ន ១២៨ 
គ្បឡទស ដែលក្នុងឡ ះ គ្បមាណជា ៣៩០ោនក្រណី ោនទទលួ ឡមឡរារគ្រុនឈាម និងកាល យជាឈមឺាន
ឡរារសញ្ញា  ឬសញ្ញា ណរលីនិក្ គ្បមាណជា ៩៦ោនក្រណី (Ref. WHO, 15 April 2019 )។  

គ្បឡទសក្មពុជា រឺ ជំងឺគ្រុនឈាម ជាបញ្ញហ សុខ្ភ្លេសារធារណៈមយួដែលគ្តូ្វោនគ្កួ្ងសុខេោិលចាត្់
ទុក្ថាជាជំងឺអាទិភ្លេ។ ក្រណីជំងឺគ្បចាឆំ្ន  ំ មានគ្បមាណជាង ១០.០០០ក្រណីឈកឺ្នុងមយួឆ្ន ំៗ  និងជាង
៥០០ ក្ស់ាល បក់្នុងេំ ុងទសវត្សឆ្ន ៨ំ០ រចួបនតធាក ក្ចុ់ះមក្ឡៅទាបបំផុ្ត្ ឆ្ន ចុំងឡគ្កាយ ឡោយ េគ្តាសាល ប់
ទាបជាង ០,៥%។ ក្រណីជំងឺោនរាត្ត្ាត្ខល ងំរាល់ ៥ - ៦ ឆ្ន មំតង ឬ ១០ - ១២ឆ្ន មំតង រឺឡៅឆ្ន ១ំ៩៩៨ 
(មាន១៦.២៦០ក្រណី/៤៧៤ ក្ស់ាល ប)់  ឆ្ន ២ំ០០៧ (មាន៣៩.៨៥១ក្រណី/៤០៧ ក្ស់ាល ប)់ និងឆ្ន ំ
២០១២ (មាន៤២.៣៦២ក្រណី/១៨៩ ក្ស់ាល ប)់។  
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Figure-1: Dengue distribution in Cambodia by the reporting system, 1980-2018 

 
តាមការវភិ្លរឡែើមបោី នគ់្បមាណសនទសសនជំ៍ងឺគ្រុនឈាមឡៅគ្បឡទសក្មពុជា រឺក្មៅវធីិជាតិ្គ្បយុទធនឹង

ជំងឺគ្រុនឈាម ោនឡគ្បើវធីិសាស្រសតរំរូរណ សថិតិ្ដបបវទិាសាស្រសត ARIMA បោហ ញឡអាយឡ ើញថាសាថ ន
ភ្លេជំងឺគ្រុនឈាមឆ្ន ២ំ០១៩ នឹងអាចឡក្ើត្មានគ្បមាណជា ៥០,០០០ ក្រណី។ ក្តាត ជំរុញឡអាយជំងឺ
គ្រុនឈាមឡក្ើនឡ ើងឡនះ រឺអាចទាក្ទ់ងជាមយួ ក្តាត អាកាសធាតុ្ដគ្បគ្បួល ក្តាត វរុីស ក្តាត ភ្លន ក្ោ់រសត្វ
មូស ក្តាត ភ្លេសំុារបស់គ្បេន័ធការពារមនុសស ក្តាត ចរាចរ និងក្តាត វត្ថុសតុក្ ឬែក្ទឹ់ក្ ជាឡែើម។ ក្តាត
អាកាសធាតុ្ (El-Nino) ោនបោហ ញេីទំ ក្ទំ់នងថ្នរែូវឡេលៀងនឹងបឡងកើនសាថ នភ្លេជំងឺគ្រុនឈាម ២ែង
ឡគ្ចើនជាងរែូវគ្ោងំ ឯសីតុ្ណហ ភ្លេឡក្ើនឡ ើង ១េងារឡស នឹងបឡងកើនជំងឺគ្រុនឈាម ៣០% ឯកំ្េស់ទឹក្
ឡេលៀងឡក្ើន ១ ម.ម នឹងបឡងកើនជំងឺគ្រុនឈាម ១១% និងឡេលៀងគ្បចាថំ្ងៃនឹបឡងកើនជំងឺគ្រុនឈាម ៨%។  ក្តាត
អាកាសធាតុ្ឡតត ឡក្ើនឡ ើងោនជំរុញឡលបឿនវរុីសបំឡេញសមត្ថភ្លេបងកឡរារឆ្បឡ់េញឡលញឡៅក្នុងខ្លួន
សត្វមូស និងវែតសត្វមូសក្ឡក្ើត្ោនឡលឿន។ ក្តាត សងគមេេវិឌឍន ៍និងសក្លភ្លវូបនីយក្មៅ ោនចូលរមួ
ចំដនក្ោ ងសក្មៅជាមយួការក្ឡក្ើត្ែងសីុ់ឡត្ និងការចំលងរបស់ភ្លន ក្ោ់រចំលង តាមរយៈការចល័ត្
រហ័សរបស់មនុសសនិងភ្លន ក្ោ់រចំលង រម រមននិ៍ងែឹក្ជញ្ជូ នរហ័សលអ ការគ្របគ់្រងកាក្សំណល់ឡៅ
មានកំ្រតិ្ ភ្លេបរបូិរណ៌ថ្នវត្ថុសតុក្ ឬែក្ទឹ់ក្ (ពាង អាង សំបក្ក្ងោ់នតជំនិះ ធុង ឡោ ត្ គ្ក្  ចាន កំ្ប ុង 
ែប ដក្វ និងការោា នសំណង ់ជាឡែើម)។ រួរក្ត្សំ់គ្នលថា សំបក្ក្ងោ់នតជំនិះ ជាគ្បេេទាក្ទ់ាញសត្វ
មូសខល ឡៅេងបងកបឡងកើត្កូ្នឡៅជាងក្ដនលងឡទៀត្១១ែង។  
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 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

Forecasted 1814 868 1149 1437 3796 8901 12088 9514 4831 2948 1571 803 49426 

Observed 2219 1650 2092 3060 3161         

Figure-2: ARIMA-forecasted Dengue burden in 2019 

 
២. សាា នភាពជខំឺប្រុនឈាម្កនខុឆ្ន ២ំ០១៩ 
២.១. សាា នភាពជំខឺប្រុនឈាម្ឆ្ន ២ំ០១៩ កនខុតំបន់អាសុបីា៉ា សុហី្វកិ 

តំ្បនអ់ាសីុោ សីុហវកី្ រឺសាថ នភ្លេជំងឺគ្រុនឈាមឆ្ន  ំ ២០១៩ កំ្េុងមានការឡក្ើនឡ ើងររួឡអាយក្ត្់
សំគ្នល់ េី ២ ឡៅ ៥ែងឡគ្ចើនជាងឆ្ន  ំ២០១៨ ក្នុងេំ ុងឡេលែូចគ្នន ចាបេី់ដខ្ មក្រា - ២៣ ឧសភ្ល។ 
គ្បឡទសមា ឡ សីុ មានជាង៤៦០០០ក្រណី/៧៤ ក្ស់ាល ប ់ គ្បឡទសហវីលីេីន មានជាង៧២.០០០
ក្រណី/៣០៣ ក្ស់ាល ប ់ គ្បឡទសសិងហបុរមីាន ៣.២៣៣ក្រណី/គ្នៅ នសាល ប ់ គ្បឡទសឡវៀត្ណាមមានជិត្
៦០.០០០ក្រណី/០៤ ក្ស់ាល ប ់គ្បឡទសឡាវមាន៣១៨៨ក្រណី/០៩ ក្ស់ាល ប ់គ្បឡទសចិនមាន ៥២
ក្រណី/na និងគ្បឡទសេូស្រសាត លីមាន៤៦១ក្រណី។  
 
២.២. សាា នភាពជំខបឺ្រុនឈាម្ឆ្ន ២ំ០១៩ កនខុប្បង្ទ្សកម្ពុជា 

ជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងរយៈឡេលេីដខ្ មក្រា - មងុិ  (រិត្គ្តឹ្មសោត ហ៏ទី២១) ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំននួ
សរុប១៣.៨៤៣ក្រណី/២៤ ក្ស់ាល ប ់ (េគ្តាសាល ប ់ ០,២%) ោននយ័ថា គ្បដហល៥ែងឡក្ើនឡ ើង
ឡគ្ចើនជាងឆ្ន ២ំ០១៨ដែលមានដត្ ២.៥៣០ក្រណី/០៧ ក្ស់ាល ប។់  
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Figure-3: Dengue cases by week in Cambodia 2019 
 
សាថ នភ្លេជំងឺឆ្ន  ំ ២០១៩ ឡនះកំ្េុងមានកំ្ឡនើនគ្បចាដំខ្ឡគ្ចើនជាងឆ្ន  ំ ២០១២ ដត្េគ្តាសាល បឆ់្ន ំ

២០១២ មាន ០,៤% (៥០ ក្ស់ាល ប)់ សនទុះកំ្ឡណើ នគ្បចាដំខ្ហ្លក្យ់តឺ្ជាងឆ្ន ២ំ០១២ (រឺឆ្ន ២ំ០១៩
ឡក្ើន៦៥៨ក្រេី/ដខ្ ដត្ឆ្ន ២ំ០១២ឡក្ើន១៥៤៩ក្រណី/ដខ្)។  

 

 
Figure-4: Dengue cases and CFR by month in Cambodia between 2012 with 2019 
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ឡខ្ត្តដែលមានេូមសិាស្រសតជំងឺគ្រុនឈាមឡគ្ចើនជាងឡរ រឺ រាជធានីេនឡំេញ ឡខ្ត្តកំ្េងធំ់ ឡខ្ត្តក្ណាត ល 
ឡខ្ត្តឡសៀមរាប ឡខ្ត្តកំ្េងច់ាម ឡខ្ត្តោត្ែំ់បង ឡខ្ត្តប ទ យមានជយ័ និងឡខ្ត្តគ្េះសីហនុ។ ក្រណីសាល ប ់
មក្េី ១៥ រាជធានី-ឡខ្ត្ត ែូចមានក្នុងតារាងខងឡគ្កាម។ 

 
Table-1: High burden of Dengue cases and deaths by province in Cambodia 2019 

Province Cases Deaths Representativeness  

Phnom Penh 1913 2 15.70 

KampongThom 1594 1 13.08 

Siem Reap 1526 2 12.53 

Kandal 1174 2 9.64 

Kampong Cham 865 2 7.10 

Battambang 623 3 5.11 

B.Meanchey 538 0 4.42 

K.Pr.Sihaknouk 462 3 3.79 

KampongSpeu 433 1 3.55 

PreahVihear 422 1 3.46 

O.Meanchey 401 0 3.29 

PreyVeng 399 1 3.28 

Tbongkhmum 267 2 1.9 

Kratie 257 3 1.8 

Paillin 178 1 1.3 
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Figure-5: Dengue incidence and CFR by province between 2018 vs 2019 

 

 សាថ នភ្លេជំងឺោនឡក្ើនឡ ើងគ្របរ់ាជធានីឡខ្ត្ត ឡៅឆ្ន  ំ២០១៩ឡនះ ឡបើឡគ្បៀបឡធៀបឡៅនឹងឆ្ន  ំ
២០១៨ ប ុដនតមនិដមនោននយ័ថា ជំងឺគ្រុនឈាមមានទូទាងំថ្ផ្ទគ្បឡទសឡ ះឡទ រឺឡក្ើត្មានរាយោ យែំុៗ
តាមេូមសិាស្រសតេូម ិថ្ន ុំ/សោក ត្។់ សក្មៅភ្លេេនតរារមនគ៍្តូ្វោនេនុវត្តនជ៍ាបនតប ទ បត់ាមយុទធសាស្រសត
ជាតិ្គ្បយុទធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមចាបត់ាងំេីឡែើមដខ្ឧសភ្លរហូត្មក្ែល់បចចុបបនន។ ជាឡគ្នលការណ៍ សាថ នភ្លេ
ថ្នជំងឺនឹងអាចចាបឡ់ផ្តើមវាយតំ្ថ្លសាថ នភ្លេដគ្បគ្បួលោនប ទ បេី់ ៣០ ថ្ងៃ ឡគ្កាយថ្នគ្បសិទធេលកិ្ចច
េនតរារមនឡ៍លើទីតាងំឡ ះជាបនតប ទ ប។់ តាមការវភិ្លរឡ ើញថា ចាបអ់ាទិត្យទី ២០ - ២១ រឺឡលបឿន
កំ្ឡណើ នជំងឺគ្រុនឈាមោនងយចុះឡៅ ៦ឡខ្ត្ត (កំ្េងធំ់ ដក្ប កំ្េងស់ពឺ គ្េះវហិ្លរ ថ្គ្េដវង និងគ្ក្ឡចះ) ឬក្ឡ៏ៅ
ឡេរចំនួន ៧ឡខ្ត្ត (ត្បូង ៅុ ំ ឡពាធិសាត្ ់ឧត្តរមានជយ័ េនឡំេញ ឡសៀមរាប តាដក្វ និងមណឌ លរីរ)ី។ ចំឡពាះ
ឡខ្ត្តដែលមនិទានង់យចុះ រឺអាចឡោយទីតាងំឡ ះ ឡទើបដត្ោនេនតរារមន ៍ឬក្ម៏ានទីតាងំខ្លះគ្តូ្វេិនិត្យតាម
ោនបនតថាជាទីតាងំងៅី ឬោ ងណា?។ 
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Figure-6: Status of Dengue incidence improvement by province  
 

ជំងឺគ្រុនឈាម ឡក្ើត្ឡលើគ្របឡ់េទគ្សីគ្បុស ទាងំឡក្ៅងទាងំចាស់។ គ្កុ្មអាយុគ្បឈមឡក្ើត្ជំងឺគ្រុនឈាមឡគ្ចើន
ជាងឡរ រឺ គ្កុ្មអាយុ ៥ - ១៤ ឆ្ន  ំប ុដនតេគ្តាសាល បខ់្ពស់ឡលើគ្កុ្មអាយុកានដ់ត្ឡក្ៅង េិឡសសគ្កុ្មអាយុតិ្ចជាង 
៥ឆ្ន  ំ(៩ ក្ស់ាល ប)់។ គ្កុ្មអាយុ ១៥ឆ្ន ឡំ ើង រឹកំ្េុងមានកំ្ឡណើ នជាងឆ្ន មុំនៗ ដត្មនិមានសាល បឡ់ទ ោននយ័
ថាឡនះក្ជ៏ាសញ្ញា ណមយួគ្ោបឡ់យើងថា គ្បឡទសេវវិឌឍនក៍ានដ់ត្គ្បឡសើរឡជឿនឡលឿន រឺគ្កុ្មអាយុគ្រុនឈាម
នឹងដគ្បគ្បួលផ្លល ស់បតូរេីគ្កុ្មអាយុឡក្ៅងឡៅគ្កុ្មអាយុឡេញវយ័ឡ ើងឡៅ (ឡនះទំ ក្ទំ់នងឡៅនឹងការយល់ែឹង
របស់គ្បជាជនដែលបោក រការចំលងោនរចួផុ្ត្កាលេីឡៅអាយុវយ័ឡក្ៅង)។ 
 

 
Figure-7: Dengue risky age group and sex in Cambodia 2019  
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ក្រណីជំងឺសាល បទ់ាងំ ២៤ ក្ ់ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៩ ឡនះ រឺសុទធដត្ជាក្រណីដែលោនមក្សាល បឡ់ៅមនទីរឡេទយថាន ក្់
ជាតិ្ ឬថាន ក្ឡ់ខ្ត្ត (ោននយ័ថាជាមនទីឡេទយមានសមត្ថភ្លេ និងរុណភ្លេឡសវាលអខ្ពស់) ឡោយសារដត្ចូលមក្
ទទលួឡសវាយតឺ្ោ វឡេលឡវោ និងសាថ នភ្លេជំងឺោនវវិត្តឡៅជាធៃនធ់ៃររចួខល ងំឡេក្ែល់ែំណាក្ក់ាលចុង
ឡគ្កាយ រមួផ្សជំាមយួផ្លវោិក្ដែលទទលួឥទធិេលមក្េីការទទួលឡសវាេាោលក្នុងេំ ុង ៤ - ៦ថ្ងៃែំបូង
មនិោនគ្តឹ្មគ្តូ្វឡោយសារដត្គ្រួសារេនក្ជំងឺេាោមេាោលឡោយខ្លួនឯង ឡលបថាន មំនិគ្តឹ្មគ្ត្វូគ្នៅ នឡវជជ
បញ្ញជ  ឬេនាឡេលឡៅទទលួឡសវាេាោលឡសវាឯក្ជនខ្លះដែលគ្នៅ នសមត្ថភ្លេវជិាជ ជីវៈគ្តឹ្មគ្ត្វូក្នុងការឡធវើ
ឡរារវនិិចឆយ័ េាោល និងដងទាជំំងឺគ្រុនឈាម។ េនក្ជំងឺោនសាល បឡ់ៅមនទីរឡេទយរនធបុោា េនឡំេញ ១២ ក្ ់ម
នទីឡេទយឡេទយជយ័វរ ៅន័ ២ ក្ ់មនទីរឡេទយកុ្មារជាតិ្ ២ ក្ ់និងមនទីរឡេទយឡខ្ត្ត ៨ ក្។់ ចូរចខចថំា ជំងឺគ្រុន
ឈាម គ្នៅ នថាន េិំឡសសណាសំរាបសំ់ោបវ់រុីសគ្រនុឈាមោនឡៅឡ ើយឡ ះឡទ ឡហើយនឹងគ្បឈមោត្ប់ង់
អាយុជីវតិ្គ្របឡ់េល គ្បសិនឡបើគ្នៅ នការេិនិត្យេាោល និងដងទាគំ្តឹ្មគ្ត្វូ ឬក្ម៏និមក្ទទលួឡសវាគ្តឹ្មគ្ត្វូរបស់
រែា (មណឌ លសុខ្ភ្លេ និងមនទីរឡេទយដែលឡៅជិត្បំផុ្ត្) ោនទានឡ់េលក្នុងេំ ុង ៤៨ ឡមា ងប ទ បេី់មានឡតត
ខ្លួនឡ ះឡទ។  
 

 
Figure-8: Dengue detection reported sources in Cambodia 2019  

 
 
 


