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1. មសចរត៊ីមែតើម្ 

1.1. អេពីអេមីសាស្ត្រនៃជំងឺ  ្ ី្ រូ្ូម៉ា អមគងគ ី

 ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្ (Schistosomiasis) ជាជំងឺបងកអោយ ប្ពូៃ្ំតប៉ាតរាងេូច្លឹក
អ ។ី  ្ី្រូ្ូម៉ា អមគងគី (Schistosomiasis mekongi) វាអ វ្ីឲ្យមៃបញ្ហា ប៉ា៉ះពាល់  ្ខភាព
ជាសាធារណៈ េល់ប្បជាជៃអៅកន ង្េគមៃ៍ តេលកំព ងរ្់អៅតាមេងេអៃលអមគងគនៃ
ប្បអេ្កមព ជា ៃិងប្បអេ្េាវ ។ 

វេរចមលងនៃប្ពូៃ  ្ី្រូ្ូម៉ា អមគងគី គឺទាក់េង្ំខាៃ់បំផ ត អៅៃឹងមៃ ្ស ប៉ា តៃរក៏អៅ
មៃពកួ្តវថៃិក្តវខល៉ះ (េូចជា្តវតកក ៃិង្តវប្ជូក) មៃការជាប់ពាក់ព័ៃធអៅៃឹងការ
ចមលងនៃជំងឺប្ពូៃអៃ៉ះតេរ។ ចំតណកឯភាន ក់ងារចមលងនៃជំងឺអៃ៉ះ គឺជាពពកួខយងខាល តូចៗ 
(Neotricula aperta) តេលេំជាប់ៃឹងប្គតេងថមកន ងេអៃលអមគងគ។ ការចមលងអៅមៃ ្ស នៃជំងឺ
 ្ ី្រូអៃ៉ះអកីតមៃអេបងីអៅអពលតេលកូៃេងកូវតូចៗ (cercariae) អចញពីភាន ក់ងារចមលង 

(ខយងខាល ) អប្ជៀតចូលកន ងខលួៃមៃ ្សតាមត្បក អៅអពលតេលពកួោត់ច ៉ះេឹកេអៃល អេីមបងូីត
េឹក ឬតេលេឹក ឬអបាកគក់អខាអាវ ឬក៏អៃសាេប្តី។ 

កូៃេងកូវតូចៗ (cercariae) ផ្តរ ច់កៃទ យរប្់វា អពលវាអប្ជៀតចូលតាមត្បកមៃ ្ស 
កាល យជាកូៃប្ពូៃ  ្ី្រូ្ូម យេា (schistosomulae) អោយវាអ វ្ីេំអណីរតាមចរៃរឈាមចូល
អៅកន ងអថលមី អេយីរកីលូតលា្់អៅជាប្ពូៃអពញវយ័។ គូប្ពូៃអពញវយ័ (ញី ៃិងអឈាម ល) អ វ្ី
េំអណីរអៅកន ង្រន្ឈាមអម្ង់អតរកិ (mesenteric veins) អេយីេមល ក់ពងប្ពូៃចូលអៅ
កន ងអពា៉ះអវៀៃតូច ៃិងចូលកន ងលាមក រចួជ ៉ះបអញ្ចញមកអប្ៅ ចូលេឹកេអៃលអមគងគ ឬក៏លាមក
តេលមៃផទ កពងប្ពូៃអន៉ះអាចេូរចូលកន ងេអៃល។ ពងប្ពូៃតេលធាល ក់អៅកន ងេអៃល បាៃញ្់
ជាកូៃេងកូវប្ពូៃតូចៗ ៃិងតេលអោយអ្រកីន ងេឹកេអៃល (ប្តូវបាៃសាគ ល់ជា មីរា៉ា  ្ ីេីយ៉ា  
“miracidia”) អេីមបតី្វងរក ៃិងអប្ជៀតចូលអៅកន ងភាន ក់ងារចមលងគឺខយងខាល  ។ Miracidia លូត 
លា្់្ំកាល យជាេងកូវប្ពូៃ cercaria អចញពីខយងខាល  តេលកន ងេឹកេអៃល អេីមបតី្វងរកមៃ ្ស 
ឬ្តវ ជាេីជប្មកអេៀត។ 

ជំងឺអៃ៉ះ ប្ប្ិៃអបីអកីតអលីក មរ អាចបងកឲ្យមៃ្ភាពអ្លកសាល ងំ ប្កិៃ ការរកីលូត
លា្់តផនករាងកាយ បញ្ហា សាម រតី ប្ពមទាងំការអពញវយ័មៃភាពយតឺយ៉ា វ ៃិងេៃ់ថយតផនកការ
យល់េឹង។ ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្រា នំរ ៉ា អាចនឲំ្យមៃផលវបិាកេល់អពា៉ះអវៀៃ ៃិងអថលីម េូចជា
អថលីមរកី ៃិងទាចេឹក តេលអាចឈាៃេល់សាល ប់។ ជា្មមតាជំងឺអៃ៉ះ អាចកលង ៃិងអកីត តាងំពី
ក មរភាព ប្ប្ិៃអបីពកួអគមៃការប៉ា៉ះពាល់ជាមយួៃឹងេឹកេអៃលញឹកញប់។ 
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កមមវ ិ្ ីប្បយ េធៃឹងជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្អៅកន ងប្បអេ្កមព ជា បាៃចាប់អផរីមេៃ វតរតាំ
ងពីឆ្ន ១ំ៩៩៥ អោយមជឈមណឌ លជាតិប្បយ េឋៃឹងជំងឺប្គុៃចាញ់ បា៉ា រា៉ា  ្ ីតសាស្ត្រ ៃិងបាណ
កសាស្ត្រ នៃប្ក្ួង  ្ខាភិបាល។ យ េធសាស្ត្រចំបងនៃការប្គប់ប្គងជំងឺអៃ៉ះ គឺការផរល់ថ្ន ំ
ពាបាលេល់ប្បជាជៃតេលប្ប មៃឹងជំងឺ  ្ី្រូទាងំេ្់ អោយអលបថ្ន ជំា្មូេភាព 
(MDA) អោយថ្ន បំ្បា  ្ីកង់តតល (Praziquantel) 40 mg/kg រមួជាមយួថ្ន អំមបង់ោ  ្ូល 
(Mebendazole) 500mg តថមទាងំការផរល់សារេប់រ ំ្  ខភាព។ អទា៉ះបីយ៉ា ងណា អ្វាផគត់
ផគង់េឹកសាា ត េនម័យ ៃិងបរសិាថ ៃអៅកន ងតំបៃ់ចមលងនៃជំងឺ  ្ ី្រូ មៃកំរតិទាប អេយីការ
បអនទ របង់លាមកពា្វាលពាលកាលអៅតតមៃ តេលជាអេត នឲំ្យវេរចមលងនៃជំងឺ  ្ ី្រូអៅ
តតបៃរអកីតមៃអេៀត។ 

1.2. អេត ផលនឲំ្យអ វ្កីារល បបំបាត់ជំងឺ  ្ ី្ រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្ អៅប្បអេ្កមព ជា 

ករណីេនកជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្េំបូង ប្តូវបាៃរកអ ញីអៅកន ងអខតរប្កច៉ះ នឆ្ន  ំ
១៩៦៨ តេលពីរឆ្ន អំប្កាយមក អខតរប្កអច៉ះប្តូវបាៃកំណត់ថ្ជាតំបៃ់រចមលងជំងឺអៃ៉ះ។ កន ងឆ្ន  ំ
១៩៧៨ អមអរាគប្ពូៃ  ្ី្រូ្ូម៉ា  អមគងគី ប្តូវបាៃរកអ ញីថ្ជាមូលអេត បងកឲ្យអកីតជំងឺ  ្ ី្រូ
្ូមីញ៉ា  ្ី្ អៅកន ងអខតរប្កអច៉ះ។ ការយកចិតរេ កោក់អលីជំងឺអៃ៉ះ ប្តូវបាៃអគេ កអចាល 
អោយសារតត្ស្តងាគ ម  ្ីវលិ តេលបាៃអកីតកន ងឆ្ន  ំ ១៩៧០ ៃិងឆ្ន ១ំ៩៨០។ រេូតេល់ឆ្ន  ំ
១៩៩៣ បញ្ហា ជំងឺ  ្ ី្រូអៅប្បអេ្កមព ជា ប្តូបាៃអគគតិតគូរអ ងីវញិ អេយីកន ងឆ្ន  ំ១៩៩៤ 
អគបាៃរកអ ញីករណីជំងឺប្ពូៃ  ្ី្រូ ង្ៃ់ ង្រ អៅកន ងភូមិចំៃៃួ២០ អៅកន ងអខតរប្កអច៉ះ។ 

នឆ្ន  ំ ១៩៩៥ គអប្មងសាកលបងប្បយ េធៃឹងជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្ បាៃចាប់អផរីម 
េៃ វតរអៅកន ងអខតរប្កអច៉ះ។ អៅ២ឆ្ន អំប្កាយមក កមមវ ិ្ ីសាកលបងប្បយ េធៃឹងជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា
 ្ី្អៃ៉ះ ប្តូវបាៃពប្ងីកបតៃថមរេូតេល់ប្គប់ប្្ុកតេលមៃភូមិប្ប មៃឹងការចមលងជំងឺទាងំ

េ្់ តេល្ថិតអៅកន ងអខតរប្កអច៉ះ ៃិងអខតរ្ទឹងតប្តង តេលគិត្រ បទាងំេ្់មៃចំៃៃួរេូត
េល់ ១១៤ភូមិ។ 

បចច បបៃនអៃ៉ះ ភូមិតេលប្ប មៃឹងការចមលងជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្ គឺមៃ ៥៦ភូមិ 
តេល្ថិតអៅកន ងប្្ុក២ នៃអខតរប្កអច៉ះ ៃិង៥៨ភូមិ ្ថិតអៅកន ងប្្កុ៥ នៃអខតរ្ទឹងតប្តង 
តេលមៃប្បជាជៃរ្់អៅ្រ បប្បមណ ៨០ ០០០នក់ (៥០ ០០០នក់ រ្់អៅកន ង៥៦ភូមិ 
នៃប្្ុកចំៃៃួ២ កន ងអខតរប្កអច៉ះ ៃិង៣០ ០០០ នក់ រ្់អៅកន ង៥៨ភូមិ នៃប្្ុកចំៃៃួ៥ កន ង
អខតរ្ទឹងតប្តង)។ អពលអវលានៃការចមលងជំងឺ  ្ ី្រូ គឺអៅចអនល ៉ះពីតខក មភៈ េល់តខអមសា តេល
វាជាៃ់ោន ជាមយួៃឹងរេូវអ វ្ីអៃសាេប្តី។ 
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Figure 1: ផែនទ្៊ីតំបនច់មែងជងំឺក្រូន្ុ៊ី្តូ្ូម៊ីញ៉ា ្ុ៊ី្មៅក្បមទ្្រមពុជា 
 

ការផរល់ថ្ន បំ្បា  ្ីកង់តតល ប្បចាឆំ្ន  ំ េល់ប្បជាជៃតេលកំព ងរ្់អៅប្ប មៃឹងការ
កលងជំងឺ  ្ ី្រូ តេលមៃេប្តាប្គបេណរ ប់ខព្់រយៈអពល ២េ្វតស បាៃចាប់អផរីមេៃ វតរតាងំពី
ឆ្ន ១ំ៩៩៥ មកអមល៉ះ តេលនឲំ្យមៃការថយច ៉ះ ៃូវករណីជំងឺ  ្ ី្រូ ង្ៃ់ ង្រ ៃិងបៃទ កពងប្ពូៃ  ្ី
្រូ កន ងចំអណាមប្បជាជៃប្ប ម។ ជាអរៀងរាល់ឆ្ន  ំអៅតខឧ្ភា ប្បជាជៃប្បមណ ៨ម ឺៃនក់ 
ប្តូវបាៃតណនឲំ្យមកេេួលថ្ន អំលប អោយេប្តាប្គបេណរ ប់ នៃេនកេេលួថ្ន ពំាបាលមៃ
ប្បមណ ៩០% តេល្បញ្ហា ក់ពីការធាល ក់ច ៉ះនៃេប្តាអប្បវា៉ាេបង់នៃជំងឺ ចាប់តាងំពីការផរល់ថ្ន ំ
ការពារពីេំបូង រេូតមកទាល់បចច បបៃនអៃ៉ះ (អមីល Figure 2) ។ 

 

Figure 2: មក្បវា៉ាឡងន់នជងំឺ្ុ៊ី្តូ្ូម៊ីញ៉ា ្ុ៊ី្ (មក្បើបមចចរមទ្្Kato-Katz) មៅភូមាិមមោនជាក្បចា ំ
រនុងមខតតក្រមចេះ 
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កន ងឆ្ន ២ំ០១៦ ប្កុមេនកជំនញរប្់េងគការ  ្ខភាពពិភពអលាក (WHO) បាៃអ វ្ី
ការវាយតនមលពីសាថ ៃភាពបចច បបៃន នៃការប្បយ េធៃឹងជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្អៅប្បអេ្កមព ជា 
អេយីលេធផលនៃការវាយតនមលអលីការពិៃិតយលាមក អោយបអចចកអេ្ Formalin-Detergent 
តេលជាបអចចកអេ្បញ្ហា ក់ពីគ ណភាព ខព្់ជាងការពិៃិតយលាមកអោយបអចចកអេ្ Kato-
Katz បាៃចងា លបងាា ញថ្ ោម ៃេនកផទ ក  ្ី្រូណាមន ក់ មៃកំរតិអាងំតង់  ្ីអតពងប្ពូៃ ង្ៃ់ ង្រ 
អៅកន ងភូមិតាមោៃជាប្បចា ំៃិងអៅកន ងភូមិមិៃតាមោៃជាប្បចា ំពីរអផសងអេៀតតេរ។ តផាកអលី
របាយការណ៍អៃ៉ះ ប្កុមេនកជំនញរប្់េងគការ  ្ខភាពពិភពអលាក បាៃ្ៃនិោឋ ៃថ្ ការផរល់
ថ្ន ពំាបាលជា្មូេភាពប្បចាឆំ្ន  ំ េល់ប្បជាជៃអោលអៅទាងំេ្់ រ្់អៅតំបៃ់ប្ប មៃឹង
ការកលងជំងឺ អលី្ពី៥ឆ្ន  ំចាប់តាងំពីឆ្ន ១ំ៩៩៦ មក បាៃ្អប្មចអជាគជ័យ អោយការចមលងនៃ
ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូម៉ា  អមគងគី មៃការថយច ៉ះអៅកន ងប្បអេ្កមព ជា អេយីការល បបំបាត់ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូ
មីញ៉ា  ្ី្ អចញពីបញ្ហា  ្ខភាពជាសាធារណៈ អៅកន ងប្បអេ្កមព ជាបាៃ្អប្មច (អបីតផាក
អលេីប្តាអប្បវា៉ាេបង់នៃកំរតិអាងំតង់  ្ីអតពងប្ពូៃ ង្ៃ់ ង្រ (បៃទ កពងប្ពូៃកន ងលាមកអប្ចីៃជាង 
៤០០ពង កន ងមយួប្កាមលាមក) អៅអប្កាម ១% ប្គប់កតៃលងតាមោៃជាប្បចា)ំ។ 

អជាគជ័យទាងំអៃ៉ះ បាៃជំរ ញអលីកេឹកចិតរឲ្យប្ក្ួង  ្ខាភិបាលនៃប្បអេ្កមព ជា អ វ្ី
ការផ្តល ្់បរូរអោលអៅ ពីការប្គប់ប្គងប្បយ េធប្បឆ្ងំៃឹងជំងឺ អៅជាល បបំបាត់ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា
 ្ី្ អោយអេីរប្្បតាមអោលបំណង ៃិងអោលអៅ តេលបាៃកំណត់អៅកន ងអ្ៀវអៅ

តផៃការ្កមមភាព្ប្មប់ជំងឺប្តូពិកតេលព ំ្ូវមៃការចាប់អារមមណ៍ រប្់េងគការ  ្ខភាព
ពិភពអលាកប្បចាតំំបៃ់អា  ្ីបា៉ា  ្ ីេវកិ (២០១២-២០១៦) ៃិងតផៃេីបងាា ញផលូវ អោយេងគ
ការ  ្ខភាពពិភពអលាក អេីមបពីអៃលឿៃការងារប្បតិបតរិ ឲ្យេេលួបាៃជ័យជំៃ៉ះ អលីជំងឺប្តូពិក
តេលព ំ្ូវមៃការចាប់អារមមណ៍ េូទាងំពិភពអលាក។ 

2. ផែនការយទុ្ធសាស្រសតជាតិម ើម្ប ៊ីលបុបំបាតជ់ំងឺសុ៊ីសតសូមូ្៊ីញ៉ា សុ៊ីស មៅរនងុ
ព្បមទ្សរម្ពុជា 

2.1. ចកខ វ ិ្ យ័ អោលបំណង ៃិង  ្ចចៃករ 

2.1.1. ចកខ វ ិ្ យ័ 

អ វ្ីឲ្យ  ្ខភាពប្បជាជៃ តេលរ្់អៅតំបៃ់ចមលងជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្ អៅតាមេង
េអៃលអមគងគ មៃភាពលាប្បអ្ីរ ៃិងមៃចីរភាព តាមរយៈការពប្ងឹង  ្ខភាព្េគមៃ៍។ 

2.1.2. អោលបំណង 

(i) កាត់ផ្តរ ច់ការចមលងជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្ពីប្បអេ្កមព ជា នឆ្ន  ំ២០២៥ 
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(ii) បញ្ហា ក់ការពិតពីការល បបំបាត់ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្អៅប្បអេ្កមព ជា នឆ្ន  ំ
២០៣០ 

2.1.3. អោលអៅ ៃិង  ្ចចៃករ 

(i) កាត់ផ្តរ ច់ការចមលងជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្ពីប្បអេ្កមព ជា នឆ្ន  ំ២០២៥ 

 ចំៃៃួករណីេនកជំងឺថមីតេលអកីតមៃអៅកន ងតំបៃ់ចមលង 

 ចំៃៃួករណី្តវ ថឺមីតេលអកីតមៃអៅកន ងតំបៃ់ចមលង ៃិង 

 ចំៃៃួភាន ក់ងារចមលង (ខយងខាល ) តេលមៃជំងឺ (ផទ កអមអរាគ) 

(ii) បញ្ហា ក់ការពិតពីការល បបំបាត់ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្អៅប្បអេ្កមព ជា នឆ្ន  ំ
២០៣០ 

 េូចោន ៃឹង  ្ចចៃករ (i) តេរ 

2.2. យ េធសាស្ត្រនៃការល បបំបាត់ 

2.2.1. ការផរល់ជាសាកលៃូវកញ្ច ប់េៃររាគមៃ៍  ្ខភាពតតមយួ 

(i) ការផរល់ថ្ន អំលបអេីមបបីងាក រ (Preventive Chemotherapy) 

តាមេៃ សា្ៃ៍នៃកិចចប្បជ ំពិអប្ោ៉ះអយបល់នៃេនកជំនញ អេីមបពីអៃលឿៃការល បបំបាត់
ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្កន ងអា  ្ី នេីប្កុងអ្ៀងនេ នៃសាធារណរេឋប្បជាមៃិតចិៃ កាលពីនថង
េី ២២-២៣ តខឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០១៧ បាៃបញ្ហា ក់ថ្ ប្តូវបៃរការផរល់ថ្ន ពំាបាលជា្មូេភាព
េល់ប្កុមប្បជាជៃអោលអៅ (ក មរ្ថិតកន ងវយ័្ិកា អាយ ពី ៦-១៤ ឆ្ន  ំៃិងមៃ ្សអពញវយ័ 
មៃអាយ ពី ១៥-៤៥ ឆ្ន )ំ អោយផរល់ថ្ន បំ្បា  ្ីកង់តតល (កំរតិ 40 mg/kg អលបតតមរង) រ្់
អៅកន ងភូមិតេលមៃជំងឺ  ្ី្រូទាងំេ្់ អោយអេត ថ្គ ណភាពនៃបអចចកអេ្ Kato-Katz 
កន ងការរកពងប្ពូៃ  ្ី្រូ អៅមៃកំរតិអៅទាប ៃិងេប្តាប្គបេណរ ប់េនម័យ អៅភូមិតេលមៃ
ចមលងជំងឺទាងំអន៉ះ ក៏អៅទាបផងតេរ។ 

អេីមបធីានបាៃថ្េប្តាប្គបេណរ ប់កន ងការផរល់ថ្ន ពំាបាលមៃកំរតិខព្់ អយងីប្តូវ
េៃ វតរការអលបផ្តទ ល់អៅៃឹងម ខេនកផរល់ថ្ន  ំ (DOT) អេយីប្តូវអ វ្ីការ្ិកាវាយតនមលពីេប្តា
ប្គបេណរ ប់ បតៃថមអេៀត ។ 

ការផរល់ថ្ន ពំាបាលជា្មូេភាព ៃឹងប្តូវេៃ វតររមួោន ជាមយួៃឹងការផរល់សារេប់រ ំ
 ្ខភាព អោយមស្តៃរី  ្ខាភិបាលថ្ន ក់អខតរ ៃិងថ្ន ក់ប្្ុក អេីមបធីានថ្ ប្បជា្េគមៃ៍បាៃ
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េឹងពីការពាបាលជា្មូេភាព ៃិងមៃការផ្តល ្់បរូរអេរយិបេ អេីមបបីតៃថមអលបឿៃឈាៃអៅ
ល បបំបាត់ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្អៅកន ង្េគមៃ៍រប្់ពកួោត់។ 

ខណៈអពលតេលតផៃការ្កមមភាព នៃការផរល់ថ្ន ពំាបាលជា្មូេភាព អផ្តរ តអៅ
អលីតតជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្  េៃទឹមៃឹងអៃ៉ះអគបាៃកត់្មគ ល់អ ញីថ្ ថ្ន បំ្បា  ្ីកង់តតលអៃ៉ះ 
វាក៏បាៃផរល់ផលប្បអយជៃ៍ផ្តទ ល់េល់ការពាបាលជំងឺប្ពូៃអថលីម (Opisthorchis viverrini) 
ផងតេរ ជាពិអ្្កន ងភូមិណាតេលមៃអកីតជំងឺប្ពូៃអថលីមអៃ៉ះ រមួោន ជាមយួៃឹងជំងឺ  ្ី្រូ។ វា
ជាការប្បអមីលទាយេ កម ៃថ្ ប្ប្ិៃអបីបញ្ឈប់ការផរល់ថ្ន ពំាបាលជា្មូេភាពអាចនឲំ្យ
មៃការអកីៃអេបងីករណីប្ពូៃអថលីមជាមិៃខាៃ។ 

(ii) ការផគត់ផគង់េឹកសាា ត ៃិងេនម័យ (WASH) 

អេីមបតីថរកា ឲ្យេប្តាអប្បវា៉ា េបង់នៃជំងឺ  ្ ី្រូ្ូម៉ា អមគងគី មៃកំរតិទាប តាមរយៈការផរ
ល់ថ្ន ពំាបាលជា្មូេភាពប្បចាឆំ្ន េំល់ប្បជាជៃអោលអៅ ៃិងកាត់ផ្តរ ច់ការចមលងនៃេងកូវ
ប្ពូៃ  ្ី្រូ ទាមទាឲ្យមៃ េនម័យ្មប្្ប ប្ពមទាងំេៃ វតរេនម័យផ្តទ ល់ខលួៃ ៃិងការផរល់
អាហារូបតថមភឲ្យបាៃលាប្បអ្ីរ អៅ្េគមៃ៍ៃិមយួៗតេលមៃជំងឺប្ពូៃ  ្ី្រូ គឺជាការ្ំខាៃ់
ចាបំាច់បំផ ត។ 

ការអ វ្ីឲ្យលាប្បអ្ីរអេបងីនៃកមមវ ិ្ ីេឹកសាា ត ៃិងេនម័យបាៃប្តូវគិតេល់តាងំពីអពល
េំបូងមកអមល៉ះ។ តាមរយៈការចូលរមួរប្់ប្ក្ួងេប់ រយំ វជៃ ៃិងកីេា ៃិងប្ក្ួងេភិវឌ្ឍៃ៍
ជៃបេ អៅកន ងប្កុមការងារថ្ន ក់ជាតិ (National Task-force) ៃិងការ្េការជាពិអ្្
ជាមយួៃឹងកមមវ ិ្ ីេឹកសាា ត ៃិងេនម័យតាមសាលាអរៀៃ (WinS) កន ងការសាង្ង់បងគៃ់េ
នម័យកន ងសាលាអរៀៃ តេលអោលអៅមយួកន ងចំអណាមអោលអៅទាងំេ្់នៃ WinS គឺការ
េេលួបាៃៃូវេប្តាប្គបេណរ ប់េនម័យ (បងគៃ់) ១00% អៅប្គប់សាលាអរៀៃទាងំេ្់ នឆ្ន  ំ
២០២៥។ 

បតៃថមអលីអៃ៉ះអេៀត េភិប្កមថមីមយួគឺ «្េគមៃ៍ផរួចអផរីមេឹកនលំ បបំបាត់ជំងឺ  ្ ី្រូ
្ូមីញ៉ា  ្ី្ តាមរយៈការអលីកកមព្់  ្ខភាព េនម័យ ៃិងេឹកសាា ត អោយរមួោន ជាមយួ
ៃឹងការផរល់ថ្ន េំមល ក់ប្ពូៃ (CL-SWASH)» បាៃបអងកីតអេបងីតាមរយៈេងគការ  ្ខភាពពិភព
អលាក។ អគ្អងគតអ ញីថ្ ការផរល់ជាបងគៃ់េនម័យអោយមច ្់ជំៃយួ គឺភាគអប្ចីៃមិៃមៃ
ៃិរៃររភាពអេ។ អេីមបអីោ៉ះប្សាយអលីបញ្ហា ប្ប មអៃ៉ះ វាទាមទារឲ្យប្បជា្េគមៃ៍ បាៃយល់
េឹងពីេំនក់េំៃងរវាង ការបអនទ របង់ពា្វាលពា្កាល ការមិៃមៃេឹកសាា តអប្បីប្បា្់ ៃិង
កងវ៉ះេនម័យ ៃិងការអកីតកលងជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្ អន៉ះអេីបពកួោត់ចូលរមួតកតប្បេមល ប់
ទាងំអន៉ះអោយ្ម័ប្គចិតរ តាមរយៈការអលីកកំព្់េនម័យ។ 
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ប្ក្ួងេភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ បាៃេឹកនពំប្ងីកៃូវកមមវ ិ្ ីផគត់ផគង់េឹកសាា ត (WSP) អៅ
តាម្េគមៃ៍ បាៃយ៉ា ងេូលំេូលាយេូទាងំប្បអេ្ តាមរយៈការោបំ្េរប្់េងគការ  ្ខភាព
ពិភពអលាក។ កមមវ ិ្ ីេឹកសាា ត គឺជាមអ្ាបាយនៃការប្គប់ប្គងហាៃិភ័យ អេីមបធីានពី  ្វតថិ
ភាពនៃប្បព័ៃធផគត់ផគង់េឹកសាា ត ពីកតៃលងប្បភពេឹក អៅេល់េនកអប្បីប្បា្់ តាមរយៈការចូលរមួ
រប្់្េគមៃ៍ អោយមៃការអរៀបចំអប្ជី្តាងំអចញមកពី្មជិក្េគមៃ៍ ៃូវប្កុមកមមវ ិ្ ី
េឹកសាា តអៅកន ង្េគមៃ៍ តេលមៃតួនេីជាេនកេឹកនំ្ េគមៃ៍កន ងការពិភាកា ៃិងការ
ពិៃិតយអមីលជ ំវញិភូមិ អេីមបវីាយតនមលពីហាៃិភ័យតេលទាក់េងអៅៃឹងការផគត់ផគង់េឹក ៃិងេន
ម័យ។ េៃ សា្ៃ៍អេីមទាងំប្បាមំយួតំណាក់កាលរប្់េងគការ  ្ខភាពពិភពអលាក កន ងការ
បអងកីតកមមវ ិ្ ីេឹកសាា ត ប្តូវបាៃយកមកតក្ប្មួល ៃិងបាៃបតៃថម ជំហាៃេីប្បាពីំរ អេីមបបី្្ប
តាមតប្មូវការ រប្់ការផរួចអផរីមេៃ វតរ CL-SWASH អោយរមួបញ្ចូ លចំៃ ច ការប្គប់ប្គងជំងឺ
េងកូវប្ពូៃ ៃិងផលប៉ា៉ះពាល់អលីការផរល់អាហារូបតថមភ។ 

 

 

Figure 3: ជំហានមដើមប ៊ីបមងកើតផែនការ CL-SWASH មៅថ្នន រ់្ ៃគមន ៍(ភាររិចចទាងំ ៧) 
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ភាររិចច៤
គូ្ផែនទ្៊ីភូម ិនិង
លទ្ធែលក្សាវក្ជាវ

ភាររិចច៥
រំណ្តហ់ានិភយ័

ភាររិចច៦
ចាតវ់ធិានការក្គបក់្គងហានិភយ័ 
និងបញ្ចបផ់ែនការCL-SWASH

ភាររិចច៧
រិនិតយការរ ៊ីរចមក្មើន និងផរ
្ក្មលលផែនការCL-SWASH
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េូចការអប្បីប្បា្់េភិប្កមខាងអៃ៉ះ ក៏ប៉ា តៃរ CL-SWASH គឺបអងកីតភាពជាមច ្់ការរប្់
្េគមៃ៍។ អោយយល់អ ញីថ្ អេីមបធីានៃិរៃររភាព គឺមៃតតេនកមូលោឋ ៃអេ តេលជាេនក
្អប្មចចិតរ អលីបញ្ហា តេលអគរកអ ញីអៅកន ង្េគមៃ៍រប្់ពួកអគ អេយីផរួចអផរីមអោ៉ះ
ប្សាយអៅតាម្ំណូមពរអៅៃឹងកតៃលង។ 

តផៃការ CL-SWASH េៃ វតរខ ្ោន ពីេភិប្កមនន អោយអចញពីថ្ន ក់អប្កាមបំផ ត 
ទាងំរអបៀបេឹកនផំគត់ផគង់ ៃិងអោលបំណងបអងកីតភាពជាមច ្់ ៃិងភាពជាេនកេឹកនរំប្់
្េគមៃ៍។ 

ការេៃ វតរតផៃការ CL-SWASH អៅតំបៃ់ចមលងជំងឺ  ្ ី្រូនន ប្តូវបាៃរមួោន េៃ វតរ
អោយប្ក្ួងេភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ ៃិងមជឈមណឌ លជាតិប្បយ េធៃឹងជំងឺប្គុៃចាញ់ បា៉ា រា៉ា  ្ ីតសាស្ត្រ 
ៃិងបាណកសាស្ត្រ នៃប្ក្ួង  ្ខាភិបាល។ ថវកិាប្តូវបាៃអគៀងគរ អេីមបេីៃ វតរតផៃការ
្កមមភាពអៃ៉ះរចួរាល់អេយី អៅកន ងភូមិចំៃៃួ១២អៅអខតរប្កអច៉ះ ៃិងភូមិចំៃួៃបៃួកន ងអខតរ
្ទឹងតប្តង អេយីតផៃការអៃ៉ះៃឹងប្តូវពប្ងីកបតៃថមអេៀតកន ងអខតរទាងំពីរអៃ៉ះអេៀតផង។ 

វាជាការចាបំាច់ណា្់តេល្កមមភាពការងារ WinS ៃិង CL-SWASH រមួ្េការ 
ៃិងបំអពញបតៃថមោន  អេីមបធីានថ្ WASH អាចឈាៃអៅប្គបេណរ ប់កន ងភូមិមៃជំងឺ  ្ី្រូ
ទាងំ ១១៤ភូមិ តាមរយៈការផរល់អ្វាផគត់ផគង់េឹកសាា ត ៃិងេនម័យអៅេល់្េគមៃ៍ 
សាលាអរៀៃអៅតំបៃ់ជៃបេ អ្វា  ្ខភាព ៃិងសាថ ប័ៃអ្វាសាធារណៈនន។ 

(iii) ការពាបាល ៃិងការប្គប់ប្គង្តវតេលជាភាន ក់ងារចមលងជំងឺ 

ជំងឺតេលបងកអេបងីអោយប្ពូៃ ្  ី្រូ ្ូម៉ា  អមគងគី ប្តូវបាៃេ៉ះអាងថ្មៃ្តវប្្ុកមយួ
ចំៃៃួជាភាន ក់ងារចមលងជំងឺ។ ្តវតកកប្តូវបាៃបញ្ហា ក់តាងំពីេំបូងជាភាន ក់ងារចមលងជំងឺ  ្ ី្រូអៃ៉ះ 
អៅកន ងឆ្ន  ំ១៩៧១ (lijima et al,1971) អេយីការ្ិកាបនទ ប់មកអេៀតក៏បាៃេ៉ះអាងតេរថ្ 
ទាងំអៅសាធារណៈរេឋប្បជាមៃិតេាវ ៃិងប្បអេ្កមព ជា (Matsumoto et al, 2000)។ 
តាមរយៈការ្ិកាអៅកន ងភូមិហាតន្ខៃ នៃប្បអេ្េាវ អគបាៃរកអ ញីថ្ជំងឺប្ពូៃ  ្ី្រូ
្ូម៉ា  អមគងគី ក៏អកីតមៃអៅអលី្តវប្ជូកតេរ ប៉ា តៃរលេធផលអៃ៉ះបាៃបងាា ញពីភាពមិៃ្មមតា
អោយសារ្តវប្ជូកទាងំអន៉ះមិៃបាៃច ៉ះអៅកន ងេអៃលអមគងគអសា៉ះ។ ចំតណកឯ្តវអោ ៃិង្តវ 
ប្កបី មិៃទាៃ់បាៃបញ្ហា ក់ថ្ មៃអកីតជំងឺ  ្ ី្រូអៃ៉ះអៅអេបយីអេ។ 

អគក៏មិៃទាៃ់េឹងចា្់អេថ្ អតីប្បអភេ្តវចត បាេនន (ជាពិអ្្្តវតកក) អាច
ជាភាន ក់ងារអោយនចេៃយ ឬជា្កតារ ៃ ពល កន ងការផទ កប្ពូៃ  ្ី្រូអេ តេលអៃ៉ះប្តូវគិត អបី
អទា៉ះបី ជាការចមលងៃឹងប្តូវបាៃកាត់ផ្តរ ច់ពីមៃ ្សក៏អោយ។ ការ្ិកាប្សាវប្ជាវអលីប្បអភេ
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្តវទាងំបី (តកក ប្ជូក ៃិងប្កបី) កំព ងេៃ វតរអៅកន ងភូមិមយួចំៃៃួ កន ងប្បអេ្េាវ អោយអប្បី
បអចចកអេ្ PCR-LAM ៃិងFormalin Concentration ប្ពមទាងំ Kato-Katz។ 

អៅអពលតេលបាៃការបញ្ហា ក់ពីេប្តាអប្បវា៉ាេបង់ខព្់នៃប្ពូៃ  ្ី្រូ ្ូម៉ា  អមគងគី អៅកន ង
ចំអណាមប្បអភេ្តវអោលអៅទាងំអន៉ះ ការ្អប្មចចិតរមយួៃឹងប្តូវអ វ្ី អោយអផ្តរ តអៅអលីការ
ផរល់ថ្ន ពំាបាលជា្មូេភាព ឬការអ វ្ីេៃររាគមៃ៍អផសងៗអេៀត។ អពលតេលអវលាមក អយងី
ៃឹងបញ្ឈប់ការផរល់ថ្ន បំ្បា  ្ីកង់តតលពាបាលេល់ប្បជាជៃ ម ៃៃឹងអប្បីថ្ន អំៃ៉ះពាបាលេល់
្តវ។ ថ្ន បំ្បា  ្ីកង់តតលប្តូវបាៃអគេៃ ញ្ហា តរឲ្យប្បីចំអពា៉ះ្តវតកក អេត េូអចន៉ះអយងីប្ោៃ់តតអ វ្ី
ការ្ិកាពីប្ប្ិេធភិាពថ្ន អំៃ៉ះអេីមបបីញ្ហា ក់ពី្កមមភាពប្បឆ្ងំជាមួយៃឹងប្ពូៃ  ្ី្រូ ្ូម៉ា  អម
គងគី អៃ៉ះ តតប៉ា អណាណ ៉ះ។ វាអាចមៃបញ្ហា ប្ប មខល៉ះៗកន ងការផរល់ថ្ន េំល់ប្ជូក ៃិអោប្កបី តតអៅ 
សាធារណរេឋប្បជាមៃិតចិៃ គៃលឹ៉ះ្ំខាៃ់មយួកន ងការអ វ្ីេៃររាគមៃ៍ គឺការផ្តល ្់បរូរេីកតៃលងនៃ
្តវពាេៃៈទាងំអន៉ះអចញពីតំបៃ់តេលមៃខយងមៃផទ កអមអរាគចមលង អបីអទា៉ះបីជា្តវពាេ
ៃៈ ទាងំអន៉ះបាៃេេលួថ្ន បំ្បា  ្ីកង់តតលរចួអេយី ៃិងមៃប្បតិកមមថ្ន ជំាេូអៅក៏អោយ។ 

2.2.2. ការពប្ងឹងេំណាច្េគមៃ៍តាមរយៈេំនក់េំៃងប្បកបអោយប្ប្ិេធភាព 

កិចចប្បជ ំពិអប្ោ៉ះអយបល់នៃេនកជំនញ អេីមបពីអៃលឿៃការល បបំបាត់ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា
 ្ី្កន ងអា  ្ី នេីប្កុងអ្ៀងនេ នៃសាធារណរេឋប្បជាមៃិតចិៃ កាលពីនថងេី ២២-២៣ តខ

ឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០១៧ បាៃពៃលិចពីសារ្ំខាៃ់នៃការផរល់េំណាច្េគមៃ៍ ៃិងពប្ងឹងការផរល់
ចំអណ៉ះេឹងពី  ្ខភាពេល់ប្បជា្េគមៃ៍ កន ងការអេីរតជួាេនកេឹកនជំំរ ញការល បបំបាត់ជំងឺ
 ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្ ៃិងការតកតប្បេមល ប់េនម័យរប្់ពកួអគ អេីមបកីារពារការកលងជំងឺអេបងីវញិ 

ៃិងការកាត់ផ្តរ ច់ៃូវការចមលងជំងឺ។ 

ការងារអៃ៉ះេៃ វតរអៅបាៃអជាគជ័យ គឺតាមរយៈ៖ 

(i) CL-SWASH តេលប្តូវេឹកនេំៃ វតររមួោន  អោយមជឈមណឌ លជាតិប្បយ េធៃឹងជំងឺ
ប្គុៃចាញ់ បា៉ា រា៉ា  ្ ីតសាស្ត្រ ៃិងបាណកសាស្ត្រនៃប្ក្ួង  ្ខាភិបាល ៃិងប្កុមកមម
វ ិ្ ីេឹកសាា ត ៃិងេនម័យ នៃប្ក្ួងេភិវឌ្ឍជៃបេ អេីមបអីលីកកមព្់  ្ខភាព ៃិង
េនម័យ េូចោន ៃឹងអោលបំណង កន ងការេៃ វតរៃ៍ការចូលរមួេំនក់េំៃងពីហាៃិ
ភ័យ ៃិងេភិប្កមនៃការប្គប់ប្គងតេលបាៃអរៀបរាប់អៅកន ងតផនក 2.2.1. 

(ii) ការផរល់សារេប់រ ំ្  ខភាព តាមសាលាអរៀៃអោយបាៃបស្តញ្ហា បចូលអៅកន ងកមមវ ិ្ ី
្ិកា្រីពីការប្បយ េធប្បឆ្ងំ ៃិងពីវធិាៃការការពារជំងឺ  ្ ី្រូ ៃិងជំងឺប្ពូៃេ៏នេ
អេៀត តេលព ំមៃការចាប់អារមមណ៍យកចិតរេ កោក់ 

(iii) អលីកកមព្់ការផគត់ផគង់េឹកសាា ត បងគៃ់េនម័យ ៃិងេនម័យផ្តទ ល់ខលួៃអៅតំបៃ់
ជៃបេ (RWSSH) កន ងអខតរប្កអច៉ះ ៃិងអខតរ្ទឹងតប្តង តេលេឹកនអំោយប្កុម
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ការងារពិអ្្ថ្ន ក់អខតរ អេីមបពិីៃិតយអមីលអេបងីវញិពីប្កុមេៃ វតរការងារRWSSH 
រប្់ថ្ន ក់អខតរ ៃិងអរៀបចំកិចចប្បជ ំពិភាកា ជាមយួៃឹងនេគូ េងគការអប្ៅរោឋ ភិបាល
តេលប្បតិបតរិការកន ងអខតរ អេីមបចូីលរមួបអងកីតគអប្មង ៃិងអគៀងគរប្បភពថវកិា។ 

ភាពជាេនកេឹកនរំប្់េភិបាលអខតរ ៃិងប្្ុក គឺជាកតារ គៃលឹ៉ះ កន ងការ្ប្មប្ប្មួល ៃិងអគៀ
ងគរប្បភព្ៃធាៃពីប្បជាជៃអៅកន ង្េគមៃ៍ អៅអពលយ េធនការផរល់ថ្ន បំ្ពូៃពាបាលជា
្មូេភាព ក៏េូចជាកន ងអពលេៃ វតរតផៃការ CL-SWASH។ 

2.2.3. ប្ប្ិេឋិភាព ៃិងៃិរៃររភាពនៃការតាមោៃជងឺំ  ្ី្រូ ្ូម៉ា អមគងគី 

(i) ការតាមោៃ្កមម 

េីកតៃលងតាមោៃជងឺំ  ្ី្រូជាប្បចា ំ

មៃភូមិចំៃៃួបៃួ ជាេីកតៃលងតេលតាមោៃជំងឺ  ្ី្រូជាប្បចា ំ គឺភូមិចាអថ្ន ល អាអជៃ 
តប្្អខឿៃ ៃិងភូមិ្ំប ក តេលភូមិទាងំេ្់អៃ៉ះ្ថិតអៅកន ងអខតរប្កអច៉ះ អេយីតេលប្តូវបាៃ
អប្ជី្អរ ី្ េៃ វតរតាងំពីជាង ២០ ឆ្ន មំកអេយី ។ លេធផលអប្បវា៉ា ង់អៅកន ងភូមិទាងំអន៉ះ បាៃ
បងាា ញអៅកន ង Figure 2. តេលធាល ក់ច ៉ះទាបគរួឲ្យចាប់អារមមណ៍កន ងរយៈអពលប៉ា នម ៃឆ្ន ថំមីៗអៃ៉ះ
គឺតផាកអៅអលីលេធផលនៃការពិៃិតយលាមកអោយបអចចកអេ្ Kato-Katz ។ ចាប់ពីឆ្ន ២ំ០២០ 
កតៃលងតាមោៃជំងឺ  ្ី្រូជាប្បចា ំៃឹងប្តូវបតៃថមចំៃៃួ ១១ភូមិអេៀត (តេលមៃ ៦ភូមិកន ងអខតរ
ប្កអច៉ះ គឺភូមិកាលជរួ អកា៉ះអតរ  យវ ភូមិ្ំ កំពង់ប្កបី ៃិងកាពីំ ៃិង ៥ភូមិអេៀតកន ងអខតរ្ទឹង
តប្តង មៃភូមិអតរ មយួ អតរ ពីរ ញ ងំ  ្ ម អកា៉ះត្នង ៃិងប្កេាពា្) េូចអៃ៉ះកតៃលងតាមោៃ
ជំងឺ  ្ី្រូជាប្បចា ំៃឹងអកីៃអេបងី្រ បទាងំេ្់មៃ ១៥ភូមិ។ 

កតៃលងតាមោៃជងឺំ  ្ី្រូ អោយរយៈៗ 

រេូតមកេល់ឆ្ន  ំ ២០១៩ មៃភូមិចំៃៃួ៥ ប្តូវបាៃអ វ្ីការអប្ជី្អរ ី្  ជាអរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
យកមកពិៃិតយលាមករកពងប្ពូៃ  ្ី្រូ។ ចាប់ពីឆ្ន  ំ២០២០ អៃ៉ះអៅ មៃភូមិចំៃួៃ១០ (៥ភូមិ
កន ងអខតរប្កអច៉ះ ៃិង៥ភូមិ កន ងអខតរ្ទឹងតប្តង) ៃឹងប្តូវអប្ជី្អរ ី្ អោយនចេៃយអរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
អេីមបពិីៃិតយរកពងប្ពូៃ  ្ី្រូអោយរយៈៗ េូអចន៉ះភូមិ្រ បទាងំេ្់ៃឹងអកីៃេល់ ១៥ភូមិ ។ 

ការតាមោៃប្តូវអ វ្ីអៅប្គប់ភូមិតាមោៃជាប្បចា ំ ៃិងភូមិអប្ជី្អរ ី្ បមល ្់េីរាល់ឆ្ន  ំ
េូចអៃ៉ះតផៃេីបងាា ញពីតំបៃ់ប្ប មៃឹងជំងឺ  ្ី្រូ គួរៃឹងប្តូវេៃ វតរឲ្យប្្បោន  អេីមបបីអងកីត
តផៃេីអៃ៉ះ រចួរាល់កន ងឆ្ន ២ំ០២២។ ភូមិតេលមៃជំងឺ  ្ី្រូទាងំេ្់ គរួតតមៃ GPS បងាា ញពី
េីតាងំ ៃិងេិៃនៃ័យជាគៃលឹ៉ះ េូចជាេប្តាអប្បវា៉ាេបង់ ចំៃៃួបងគៃ់អប្បីប្បា្់ របាយការណ៍េប្តា
ប្គបេណរ ប់ការផរល់ថ្ន ពំាបាល តេលអាចោក់បងាា ញអៅកន ងតផៃេី អេីមបងីាយប្្ួលកន ងការ
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អ វ្ីេៃររាគមៃ៍ចំអោលអៅ (េូចជា WASH)។ វាក៏ជាឱកា្ តេលអាចកំណត់ភូមិ (ឬ យកលា
ចងប្កងប្កុមភូមិ) កន ងរយៈអពល ១០ឆ្ន អំៃ៉ះ ថ្ជាកតៃលងបាៃល បបំបាត់ជំងឺ ៃិងក៏ជា្ការ ៃ 
ពលកន ងការបញ្ឈប់ការផរល់ថ្ន ពំាបាលជា្មូេភាព ៃិងអ វ្ីការតាមោៃតតឯង។ 

ការអ វ្ីអរាគវៃិិចឆយ័ 

រេូតមកេល់បចច បបៃនអៃ៉ះ បអចចកអេ្ Kato-Katz អៅតតជាបអចចកអេ្អរាគវៃិិចឆ័យ 
តេលបៃរយកមកអប្បី ទាងំការអ វ្ីអរាគវៃិិចឆ័យ ៃិងការពិៃិតយតាមោៃជំងឺប្ពូៃ S. mekongi។ 

្ំណាកលាមកៃឹងប្តូវប្បមូលមកពីមៃ ្សមន ក់ៃឹងយកមកពា្អលីកញ្ច ក់ ២ អេីមបពិីៃិតយរក
អមីលពងប្ពូៃអោយបអចចកអេ្ Kato-Katz។ បអចចកអេ្អរាគវៃិិចឆ័យអៃ៉ះៃឹងប្តូវយកមកេៃ 
វតរអៅទាងំពីរកតៃលងគឺ កន ងភូមិពិៃិតយតាមោៃជំងឺជាប្បចា ំៃិងកន ងភូមិតាមោៃអោយរយៈៗ។ 

បអចចកអេ្អរាគវៃិិចឆ័យតេលអជឿៃអលឿៃ នៃការអ វ្ីអត្រកំណត់អរាគវៃិិចឆ័យតេលអាច
េៃ វតរកន ងភូមិពិៃិតយតាមោៃជំងឺជាប្បចា ំ ៃិងៃិងកន ងភូមិតាមោៃអោយរយៈៗ អរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
ប្ប្ិៃអបីមៃប្បភព្ៃធាៃ ក៏ប៉ា តៃរេិៃនៃ័យៃឹងប្តូវគិតថ្ជាេិៃនៃ័យបតៃថម។ 

អត្រ ELISA អាចយកអប្បី កន ងការចាប់យកេងគបេិបកខ IgG នៃប្ពូៃ S. mekongi។ 
លេធផលវជិាមៃនៃមៃ ្សតេលបាៃអ វ្ីអត្រអៃ៉ះ ចងា លបងាា ញឲ្យអ ញីថ្ អពលខល៉ះអៅកន ង
ជីវតិរ្់អៅរប្់ពកួោត់មៃវតរមៃបា៉ា រា៉ា  ្ ីតអៅកន ងខលួៃ ៃិងអទា៉ះបីយ៉ា ងណា ការថយច ៉ះនៃ
េប្តាវជិាមៃអលីប្កុមអាយ ក មរ តេលអាចបញ្ហា ក់ចា្់ពីប្ប្ិេធភាព នៃការប្គប់ប្គងេប់
សាក ត់ជំងឺ  ្ ី្រូអៃ៉ះ។ អេត េូចអៃ៉ះអេយីអត្រ ELISA អាចប្តូវបាៃអប្បី្ប្មប់ការពិៃិតយតាម
ោៃពីសាថ ៃភាពអេពីអេមីសាស្ត្រនៃការ្ិកាប្សាវប្ជាវជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្កន ងភូមិតេល
បាៃអ វ្ីការអប្ជី្អរ ី្ ។ 

Circulating Cathodic Antigen (CCA) and Circulating Anodic Antigen 
(CAA) កំព ងប្តូវបាៃអ វ្ីឲ្យមៃ  ្ពលភាព កន ងការអប្បី្ប្មប់កំណត់អរាគវៃិិចឆ័យនៃជំងឺ  ្ ី
្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្អៅអា  ្ី។ អោយតផាកអៅអលី លេធផលនៃការបញ្ហា ក់ភាពប្តឹមប្តូវនៃ 
បអចចកអេ្ CCA/CAA អាចៃឹងកាល យជាអត្រេំបូងៃិងអាចយកមកេៃ វតរអៅប្បអេ្កមព ជា។ 
បអចចកអេ្អៃ៉ះ មិៃប្តឹមតតលាប្បអ្ីរកន ងការចាប់យកេប្តាអប្បវា៉ាេបង់ទាបនៃជំងឺ  ្ី្រូអេ វាក៏
អាចអប្បីយ៉ា ងេូលំេូលាយ តេលប្បតេលជាអាចបញ្ចូ ល្ំណាករមួោន បាៃអប្ចីៃ (រេូតេល់
ប្បាពីំរ)។ េូអចន៉ះការអកីៃអេបងីនៃចំៃៃួភូមិតេលពិៃិតយតាមោៃជំងឺជាប្បចាៃិំងភូមិតាមោៃ
អោយរយៈៗ គរួតតប្តូវពិចារណាកន ងការអប្បីអត្រអៃ៉ះ។ លេធភាពនៃការអប្បីបអចចកអេ្អៃ៉ះអលី
្តវពាេៃៈ បរយិយអៅខាងអប្កាមអៃ៉ះ។ 
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បអចចកវជិាា  PCR (ជាពិអ្្ LAMP-PCR) ក៏ជាបអចចកអេ្ តេលកំព ងេំអណីរការលា
កន ងការចាប់យកពងប្ពូៃ  ្ី្រូ គឺវាចាប់យក sequences នៃពងប្ពូៃ  ្ី្រូអៅកន ង្ំណាក
លាមក។ ការ្ិកាប្សាវប្ជាវប្បតិបតរិអលីបអចចកអេ្អៃ៉ះ ប្តូវតតអ វ្ី ក៏ប៉ា តៃរការអរៀបចំ្ប្មប
្ប្មួលបអងកីតមៃទីរពិអសា្ៃ៍្ប្មប់អ វ្ីអត្រ PCR អៅមជឈមណឌ លជាតិប្បយ េធៃឹងជំងឺប្គុៃ
ចាញ់ បា៉ា រា៉ា  ្ ីតសាស្ត្រ ៃិងបាណកសាស្ត្រ ប្បតេលប្តូវការអពលអវលា ៃិងេ ៃវៃិិអយគអប្ចីៃ 
ម ៃៃឹងអាចយកមកអប្បីេូលំេូលាយ។ 

េំេចំំៃៃួ្ណំាក 

ចំៃៃួ្ំណាកលាមក តេលប្បមូលមកពិៃិតយនអពលអៃ៉ះ គឺយកតត ១០០-១៥០ 
្ំណាក កន ង១ភូមិ តេលចំៃៃួ្ំណាកអៃ៉ះ ប្បតេលជាមិៃតំណាងឲ្យប្បជាជៃអៅកន ងភូមិ 
ប្ប្ិៃអបីភូមិអន៉ះមៃប្បជាជៃអប្ចីៃ រមួទាងំប្ប្ិេធភាពរប្់បអចចកអេ្ Kato-Katz អៅ
មៃកំរតិ ជាពិអ្្អលី្ណំាកលាមក តេលមកពីភូមិមៃេប្តាអប្បវា៉ា េបង់ទាប។ អេត អៃ៉ះ
្ថិតិនៃចំៃៃួ្ំណាកតេលមៃ  ្ពលភាព ប្តូវគណនអៅតាមកតៃលងប្តូវពិៃិតយតាមោៃ 
អោយតផាកេិៃន័យេប្តាអប្បវា៉ាេបង់នៃជំងឺ  ្ ី្រូ អៅកន ងភូមិៃីមួយៗ។ 

ការពិៃិតយតាមោៃខយងខាល  (Niotricula aperta) 

ការពិៃិតយតាមោៃ េប្តាអប្បវា៉ាេបង់នៃជំងឺ  ្ី្រូ ្ូម៉ា អមគងគី កន ងខយងខាល មៃសារៈ
្ំខាៃ់ណា្់ អោយខយងខាល តេលផទ កអមអរាគ  ្ី្រូ គឺជា  ្ចចនករមយួ អេីមបបីញ្ហា ក់ការពិត
កន ងការឈាៃអៅល បបំបាត់ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្។ ការពិៃិតយតាមោៃខយងខាល ប្តូវបាៃេៃ វតរ
កៃលងមកអប្កាមជំៃយួឧបតថមភពីការ្ិកាប្សាវប្ជាវប្បតិបតរិ ជាពិអ្្គឺកិចច្េប្បតិបតរិការ
ជាមយួនេគូ្ិកាប្សាវប្ជាវអប្ៅប្បអេ្។ ការត្វងរកអមអរាគ  ្ី្រូអៅកន ងខយងខាល ្ថិតអៅកន ង
ការពិភាកាអោយសារតតពួកខយងទាងំអន៉ះមៃការពិបាកកន ងការរ ករក អប្ពា៉ះវាអាចអ ញីមៃ
តតអៅកន ងរេូវប្បាងំប៉ា អណាណ ៉ះ អេយីប្បជាជៃក៏មិៃបាៃសាគ ល់ពីប្បអភេខយងអន៉ះតេរ អេត អៃ៉ះ
អេយីការបា៉ា ៃ់ប្បមណពីេប្តាប្បវា៉ាេបង់នៃខយងអៃ៉ះគឺមិៃអាចកំណត់បាៃ។ អទា៉ះជាយ៉ា ងណា
ក៏អោយ ការពិៃិតយតាមោៃអមអរាគប្ពូៃ  ្ី្រូអៅកន ងខយង ប្តូវអ វ្ីកន ងបរបិេ្ិកាប្សាវប្ជាវ
ប្បតិបតរ។ិ 

(ii) ការតាមោៃេកមម 

ការរកករណីជំងឺ  ្ ី្រូ ជាចំៃៃួករណីជំងឺចា្់តេលអកីតមៃពីម ៃ។ ភាគអប្ចីៃនៃេនក
ជំងឺទាងំអន៉ះបាៃ្ថិតកន ងការពាបាល រមួបញ្ចូ លទាងំេនកបាៃេេលួការពាបាល អោយការវ៉ះ
កាត់អថលីមមៃបញ្ហា តេលបាៃអ វ្ីអោយមៃទីរអពេយអៅេីប្កុងភនំអពញ អេយីេនកជំងឺភាគអប្ចីៃ
បាៃជា្៉ះអ្បយីមៃជីវតិរ្់អៅជា្មមតាអេបងីវញិ។ អោយសារភាពអជាគជ័យនៃការេប់
សាក ត់ប្បយ េធប្បឆ្ងំៃឹងជំងឺ  ្ ី្រូអៃ៉ះអេយី អេីបព ំអ ញីមៃករណីជំងឺ  ្ី្រូ ង្ៃ់ ង្រប្តូវបាៃរក
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អ ញីអេៀតអេ ចាប់តាងំពីឆ្ន  ំ២០០៥ មកអមល៉ា៉ះ។ អទា៉ះបីជាយ៉ា ងណា វាអៅតតជាការចាបំាច់កន ង
ការរ ករកករណីជំងឺ ង្ៃ់ ង្រថមីអៃ៉ះ។ 

ជាការចាបំាច់ណា្់ តេលការរកអ ញីករណី  ឺ ៃិងការពាបាលទាៃ់អពលអវលា 
តេលោក់បញ្ចូ លអៅកន ងប្បព័ៃធអ្វា  ្ខាភិបាល។ អរាគ្ញ្ហា គលីៃីករមួមៃ ច កអពា៉ះ (មៃជា
េូអៅ) រមួជាមយួៃឹងអរាគ្ញ្ហា អផសងៗអេៀត េូចជា រាគរា នំរ ៉ា ឈាមកន ងលាមក អថលីម-េអណរី ក
រកី ៃិងទាចេឹក អាចនឲំ្យអយងី្ងសយ័ជំងឺអៃ៉ះ។ រឯីអរាគ្ញ្ហា  ប្កិៃអថលីម (អាចបណារ លមក
ពីប្សា ឬជំងឺរលាកអថលីម) គឺជាអរាគវៃិិចឆ័យអផសងមយួអេៀត តេលអាចតញកអចញពីជំងឺ  ្ ី្រូ។ 
ការអ វ្ីវភិាគតាមការពិៃិតយអពា៉ះអោយអេកូប្កាេវ ី (Ultrasound) បាៃអប្បីកន ងអពលកៃលងមក
អេីមបវីាយតនមលពីេំេបំ៉ា៉ះពាល់នៃអកា្ិកាអថលីម រមួទាងំ្រន្ឈាម។ ពិៃិតយអោយអេកូប្កាេវី
អៃ៉ះ មិៃអាចយកមកអប្បីជាឧបករណ៍្ប្មប់អ វ្ីការេអងកតប្សាវប្ជាវអន៉ះអេ ប៉ា តៃរវាបាៃចងា ល
បងាា ញពីករណីតេលមៃផទ កជំងឺ  ្ ី្រូ ៃិងអរាគ្ញ្ហា គលីៃីកនៃជំងឺ  ្ ី្រូ ងាយប្្ួលកន ងការ
វាយតនមលពីេំេបំ៉ា៉ះពាល់នៃអកា្ិការអថលីម។ អេត េូចអៃ៉ះ ការពប្ងឹង្មតថភាពរប្់មស្តៃរី  ្ខា
ភិបាលនៃមៃទីរអពេយថ្ន ក់មណឌ ល  ្ខភាព ថ្ន ក់ប្្ុក ៃិងថ្ន ក់អខតរ អៅអលីអរាគវៃិិចឆ័យ របាយ
ការណ៍ករណីជំងឺ ក៏េូចជាការប្គប់ប្គងពាបាលជំងឺ  ្ី្រូអៃ៉ះ ប្តូវអ វ្ីនអពលេនគត។ 

ប្ប្ិៃអបីកន ងប្ោមៃករណីជំងឺថមីអកីតអេបងី ការច ៉ះពិៃិតយតាមោៃេល់ភូមិៃឹងប្តូវ
េៃ វតរ អេីមបវីាយតនមលពីសាថ ៃភាព អោយកំណត់ថ្ អតីករណី អឺៃ៉ះអកីតអ ងីអោយ 
ឧទាេរណ៍ មកពីោត់មិៃបាៃចូលរមួេេលួការផរល់ថ្ន បំ្បា  ្ីកង់តតលពាបាលប្បចាឆំ្ន  ំឬថ្
អតីមកពីបញ្ហា អផសងៗអេៀត េូចជាមៃបៃទ កពងប្ពូៃ  ្ី្រូចំៃៃួអប្ចីៃអៅកន ងលាមកតេល
ប្ប មអៅៃឹងការអកីតជំងឺ ង្ៃ់ ង្រ។ 

អោយតផាកអៅអលី្ញ្ហា គលីៃីកមយួចំៃៃួ អេីបបាៃជាអៅកន ងតផៃការជាតិឆ្ន  ំ២០១២-
២០១៥ មៃករណី  ឺអៅអប្ៅអខតរប្កអច៉ះ ៃិងអខតរ្ទឹងតប្តង គឺមៃ ២ករណី  ឺអៅអខតរ
កំពង់ចាម ៃិង៦ករណី  ឺអៅអខតររតៃៈគីរ ី(រកអ ញីតាងំពីឆ្ន  ំ២០០៨)។ េូចអៃ៉ះ មៃទីរ  ្
ខាភិបាលគរួតតចាប់អារមមណ៍អលីករណី តឺេលបាៃរកអ ញីទាងំអៃ៉ះ អោយសារការផរល់ថ្ន ំ
ពាបាលជា្មូេភាពមិៃបាៃេៃ វតរអលីតំបៃ់ទាងំអន៉ះអេ។ 

2.3. េតថភិាពនៃការ្កិាប្សាវប្ជាវប្បតិបតរ ិ

ការ្ិកាប្សាវប្ជាវប្បតិបតរិ អៅតត្ម្ភាគគៃលឹ៉ះ កន ងការបងាា ញភ្រ តាង ពីយ េធ
សាស្ត្រ កន ងការនផំលូវេល់កមមវ ិ្ ី ៃិងពិៃិតយយ េធសាស្ត្រអេបងីវញិ ប្ប្ិៃអបីចាបំាច់ អេីមបជីយួជ
ប្មុញការល បបំបាត់ជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្អៅកន ងប្បអេ្កមព ជា។ េតថិភាពតេលជាតប្មូវការ
កន ងការ្ិកាប្សាវប្ជាវ មៃេូចខាងអប្កាមអៃ៉ះ៖ 
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(i) កំណត់  ្ពលភាពនៃឧបករណ៍ថមី្ប្មប់អ វ្ីអរាគវៃិិចឆ័យេងកូវប្ពូៃ  ្ី្រូ ្ូម៉ា  អម
គងគី េូចជាបអចចកអេ្ CCA/CAA ៃិងLAM-PCR អេីមបធីានភាពតេលអាចអ វ្ី
បាៃ ៃិងមិៃមៃប្បតិកមមជាមយួៃឹងប្បអភេប្ពូៃ្លឹកេនេអេៀត។ 

(ii) ការអ វ្ីឲ្យលាប្បអ្ីរ ៃិងគ ណភាព នៃបអចចកអេ្អ វ្ីអរាគវៃិិចឆ័យ ្ប្មប់ការពិៃិតយ
តាមោៃកន ងការអ វ្ីេៃររាគមៃ៍ទាងំមៃ ្ស ៃិង្តវពាេៃៈ។ 

(iii) បអងកីតពិ្ីសារនៃការពិៃិតយតាមោៃ រមួទាងំការពិៃិតយតាមោៃអលីខយងខាល  ្ំរាប់
បញ្ហា ក់ការេ៉ះអាងនៃការកាត់ផ្តរ ច់ការចមលងនៃជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្។ 

(iv) គូ្តផៃេីកំណត់ពីេប្តាអប្បវា៉ាេបង់នៃជំងឺ  ្ ី្រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្រាល់ភូមិតេលមៃ
ចមលងជំងឺ  ្ ី្រូអេបងីវញិ។ 



 

3. សរម្មភារលអំិត និងថវិកា 

្អងខបថវកិា្ប្មប់តផៃការជាតិល បបំបាត់ជំងឺប្ពៃូ  ្ី្ រូ្ូមីញ៉ា  ្ី្  ឆ្ន  ំ២០២០-២០២៤ 
 

រមបៀបវារៈ ល.រ សរម្មភារ 
សចុចនររ តាម្ដាន និង

វាយតម្ម្ៃ 
បា៉ា ន់ព្បមាណថវិកា (USD) 

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ សរបុ 

្ប្មប្ប្មលួ ៃងិ 
ប្គប់ប្គងកមមវ ិ្  ី

 

 ការប្គប់ប្គងកមមវ ិ្ ីអៅថ្ន ក់ជាតិ 

1.1 

អរៀបចំការប្បជ ំប្បចាឆំ្ន ជំាមយួនេគូរ
្េការកន ងការវាយតនមលពីការេៃ វតរ
កមមវ ិ្ ីប្គបប់្គងឈាៃអៅល បបំបាត់
ជំងឺ  ្ី រ្ូ មយួឆ្ន មំរង 

កិចចប្បជ ំប្បចាឆំ្ន កំន ងការវាយតនមលពី
ការេៃ វតរកមមវ ិ្ ីប្បយ េឋប្បឆ្ងំ
ឈាៃអៅល បបំបាតជំ់ងឺ  ្ី រ្ូ មយួ
ឆ្ន មំរង ៃឹងប្តូវបាៃអរៀបចំអេបងី 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 

1.2 
ប្បជ ំអប្ៅប្បអេ្ទាកេ់ងអៅៃឹងការ
ល បបំបាតជំ់ងឺ  ្ី រ្ូ 

# ប្បជ ំអប្ៅប្បអេ្ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000 

1.3 
អរៀបចំការប្បជ ំប្កុមការងារ រ្ីពីជំងឺ  ្ី
រ្ូ(២េង/ឆ្ន )ំ 

# ប្បជ ំថ្ន កជ់ាតិប្តូវបាៃអរៀបចំ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

ពប្ងឹង្មតថភាពការប្គប់ប្គងកមមវ ិ្ ីអៅថ្ន ក់អខតរ 

1.4 
បអងកីតប្កុមការងារបអចចកអេ្អលីការ
ល បបំបាតជំ់ងឺ  ្ី រ្ូថ្ន កអ់ខតរ 

ប្កុមការងារបអចចកអេ្អលីការល ប
បំបាតជំ់ងឺ  ្ី រ្ូថ្ន កអ់ខតរៃឹងប្តូវ
បាៃបអងកីត 

មិៃតប្មូវការ
ថវកិា 

     

1.5 

អរៀបចំការប្បជ ំប្កុមការងារ រ្ីពីជំងឺ  ្ី
រ្ូ  ថ្ន កមូ់លោឋ ៃ ៃិងប្កុមការងារ

បអចចកអេ្អេីមបពិីៃិតយអេបងីវញិពី
ការេៃ វតររចួអេយី (២េង/ឆ្ន )ំ 

ការប្បជ ំប្កុមការងារថ្ន កមូ់លោឋ ៃ 
ៃិងប្កុមការងារបអចចកអេ្ៃឹងប្តូវ
បាៃអរៀបចំ 

3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 16,000 
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1.6 

អរៀបចំការប្បជ ំផសពវផាយតផៃការ
្កមមភាពកន ងការល បបំបាតជំ់ងឺ  ្ី
រ្ូ រយៈអពល៥ឆ្ន  ំេលម់ស្តៃរីថ្ន កអ់ខតរ

ៃិងប្្ុករមួជាមយួៃឹងប្កុមការងារ
បអចចកអេ្ 

ការប្បជ ំផសពវផាយតផៃការ
្កមមភាពកន ងការល បបំបាតជំ់ងឺ
 ្ី រ្ូ រយៈអពល5ឆ្ន  ំៃឹងប្តូវបាៃ

អរៀបចំ 

4,500  4,500  4,500 13,500 

1.7 

អរៀបចំការប្បជ ំោបំ្េអេីមបអីគៀងគរ
ថវកិារពីសាថ បៃ័តេលពាកព់ៃ័ធអៅថ្ន ក់
អខតរ 

ការប្បជ ំោបំ្េអេីមបអីគៀងគរថវកិារ
ពីសាថ បៃ័តេលពាកព់ៃ័ឋអៅថ្ន ក់
អខតរៃឹងប្តូវបាៃអរៀបចំ 

800 800 800 800 800 4,000 

ពប្ងឹង្មតថភាពការប្គប់ប្គងកមមវ ិ្ ីអៅថ្ន ក់ប្្កុ 

1.8 
បអងកីតប្កុមការងារបអចចកអេ្អលីការ
ល បបំបាតជំ់ងឺ  ្ី រ្ូថ្ន កប់្្ុក 

ប្កុមការងារបអចចកអេ្អលីការល ប
បំបាតជំ់ងឺ  ្ី រ្ូថ្ន កប់្្ុកៃឹងប្តូវ
បាៃបអងកីត 

មិៃតប្មូវការ
ថវកិា 

     

1.9 

អរៀបចំការប្បជ ំអេីមបតីចករតំលកបេ
ពិអសា្ៃអ៍លីការប្គបប់្គងជំងឺ  ្ី រ្ូ  
កន ងប្្ុកទាងំប្បាពីំរ (១េង/ឆ្ន )ំ 

# ប្បជ ំអេីមបតីចករតំលកបេ
ពិអសា្ៃអ៍លីការប្គបប់្គងជំងឺ  ្ី
រ្ូកន ងប្្ុកទាងំប្បាពីំរៃឹងប្តូវបាៃ

អរៀបចំ 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 

1.10 

អរៀបចំការប្បជ ំោបំ្េអេីមបអីគៀងគរ
ថវកិារពីសាថ បៃ័តេលពាកព់ៃ័ធអៅថ្ន ក់
ប្្កុ (សាថ ៃបៃ័ឯកជៃ, ប្កុមេ  ៃ) 

ការប្បជ ំោបំ្េអេីមបអីគៀងគរថវកិារ
ពីសាថ បៃ័តេលពាកព់ៃ័ឋអៅថ្ន ក់
ប្្ុក )សាថ បៃ័ឯកជៃ ,ប្កុមេ  ៃ(  
ប្តូវបាៃអរៀបចំ 

800 800 800 800 800 4,000 

1.11 

អរៀបចំប្បជ ំប្កុមការងារបអចចកអេ្
អលីការល បបំបាតជំ់ងឺ  ្ី រ្ូ  ថ្ន ក់
ប្្ុក (២េង/ឆ្ន )ំ 

# ប្បជ ំប្កុមការងារបអចចកអេ្អលី
ការល បបំបាតជំ់ងឺ  ្ី រ្ូ  ថ្ន កប់្្ុក
ៃឹងប្តូវបាៃអរៀបចំ 

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 
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1.12 

ផសពវផាយអលីកកមព្់ការយលេឹ់ង
ថ្ន កភូ់មិ៖ផរលស់ារគៃលឹ៉ះ តាមរយៈ 
ឧបករណ៍បំពង្អមលង ផ្តទ ងំបា៉ា ណូ ពី
វធិាៃការេបស់ាក ត ់ៃិងការពារជំងឺអៅ
តាមភូមិ 

្កមមភាពផសពវផាយអលីកកមព្់
ការយលេឹ់ងថ្ន កភូ់មិ៖ផរលស់ារ
គៃលឹ៉ះ តាមរយៈ ឧបករណ៍បំពង្
អមលង ផ្តទ ងំបា៉ា ណូ ពីវធិាៃការេប់
សាក ត ់ៃិងការពារជំងឺអៅតាមភូមិ 

រមួបញ្ចូ លជាមយួ្កមមភាព 2.2  

ការអ្វេីៃររាគមៃ៍ 
ពេ វ ិ្ យ័ 

ការផរលថ់្ន ជំា្មូេភាព (MDA) 

2.1 ផគតផ់គងថ់្ន បំ្បាេសកីងត់តល (PZQ) PZQ មៃប្គបប់្ោៃ់្ ប្មប ់MDA ថ្ន ជំំៃយួ ថ្ន ជំំៃយួ ថ្ន ជំំៃយួ ថ្ន ជំំៃយួ ថ្ន ជំំៃយួ  

2.2 

អរៀបចំការប្បជ ំោបំ្េម ៃអ វ្ី MDA 
ការប្បជ ំោបំ្េម ៃអ វ្ី MDA ៃឹងប្តូវ
បាៃអរៀបចំ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

ផរលក់ារបងាា តប់អប្ងៀៃេលប់្កុមផរល់
អ្វាេលមូ់លោឋ ៃ 

# ប្កុមផរលអ់្វាេលមូ់លោឋ ៃៃឹង
ប្តូវបាៃបងាា តប់អប្ងៀៃ  6,000  6,000  6,000 18,000 

េៃ វតរ្កមមភាព MDA 
% ការប្គបេណរ បក់ារពាបាលកន ង
ឆ្ន ៃិំមយួៗ 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000 

ការច ៉ះេភិបាលកន ងកំេប ងអពលអ វ្ី 
MDA 

# ភូមិៃឹងប្តូវបាៃច ៉ះេភិបាល 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

2.3 

ផលិត ៃិងអបា៉ះព មព IEC រ្ីពីជំងឺ  ្ី
រ្ូ អេីមបេីបរ់ ំ្  ខភាពអៅកន ង្េ

គមៃ៍ 

ឯកសារេបរ់ ំ្  ខភាពៃឹងប្តូវបាៃ
េៃ វតរ្ប្មប់្ េគមៃ៍ 

30,000  30,000  30,000 90,000 

2.4 

អបា៉ះព មពឯកសារតណនពីំតផៃការ 
CL-SWASH ្ប្មបេ់នក្ប្មប
្ប្មួល (២០០ ចាប)់ ៃិង ឯក
សារ្ប្មបេ់ៃ វតរកន ង្េគមៃ ៍
(៥០០ ចាប)់ 

# ឯកសារ្ប្មបេ់នក្ប្មប
្ប្មួល ៃិងឯកសារ្ប្មបេ់ៃ វតរ
កន ង្េគមៃ៍ 

4,200  4,200   8,400 
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ការេៃ វតរតផៃការ CL-SWASH (្េគមៃ៍េឹកនឈំាៃអៅល បបបំាត់ជងឺំ  ្ី រ្ូ អោយអលីកកមព្ អ់្វាផគត់ផគងេឹ់កសាា ត ៃិងេនម័យ) 

2.5 

អរៀបចំវគគ្ិកាខ សាលា រ្ីពីគអប្មង 
CL-SWASH េលេ់នក្ប្មប
្ប្មួល ៃិងប្កុម្េគមៃទ៍ាងំេ្់
អៅកន ងភូមិតេលប្ប មៃឹងការចមលង
ជំងឺ  ្ី រ្ូកន ងអខតរប្កអច៉ះ ៃិងអខតរ
ទ្ឹងតប្តងនៃប្បអេ្កមព ជា 

# ភូមិៃឹងប្តូវេៃ វតរគអប្មង CL-
SWASH 
 

100,000 120,000 120,000 120,000  460,000 

ការផគត់ផគងេឹ់កអៅ្េគមៃ៍ 

2.6 
អាង រ្ កេឹកេ ក ្ប្មបជ់ាប្បភព
េឹក 

# ភូមិតេលេៃ វតរគអប្មង CL-
SWASH 

ថវកិាឯកជៃ ថវកិាឯកជៃ ថវកិាឯកជៃ ថវកិាឯកជៃ   

2.7 

តអមលីងេ អយេឺកសាធារណៈកន ងប្្ុក
ទាងំប្បាពីំរ 

# ប្បពៃ័ឋេ អយេឺកសាធារណៈកន ង
ប្្ុកទាងំប្បាពីំរ្េការជាមយួ
ៃឹងេភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេអខតរៃឹងប្តូវ
បាៃបអងកីត 

22,000 33,000 55,000 55,000 55,000 220,000 

មៃទីរេភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបេអខតរផសពវផាយ
េល់្ េគមៃអ៍េីមបអីគៀងគរថវកិារ
្ប្មប់្ េគមៃខ៍លួៃឯងបអងកីត
ប្បពៃ័ឋផគតផ់គងេឹ់កសាា ត 

ថវកិារ្េគមៃអ៍ាចៃឹងប្តូវ
បអងកីតប្បពៃ័ឋផគតផ់គង់េឹកសាា តអៅ
ប្គបផ់ទ៉ះរប្ព់កួអគ 

តផាកអលី
ថវកិា្េ
គមៃក៍ន ង
ភូមិៃិមយួៗ 

តផាកអលីថវកិា
្េគមៃ៍
កន ងភូមិៃិមួ
យៗ 

តផាកអលី
ថវកិា្េ
គមៃក៍ន ង
ភូមិៃិមយួៗ 

តផាកអលី
ថវកិា្េ
គមៃក៍ន ង
ភូមិៃិមយួៗ 

តផាកអលី
ថវកិា្េ
គមៃក៍ន ង
ភូមិៃិមយួៗ 

  

បងគៃ់ ៃិងេនម័យអៅ្េគមៃ៍ 

2.8 

ប្កុម CL-SWASH អៅប្គបកំ់រតិទាងំ
េ្ផ់សពវផាយេល់្េគមៃអ៍េីមបី
ឲ្យពកួោតស់ាង្ងប់ងគៃ់្ ប្មប់
ផទ៉ះរប្ព់កួោត់. 

្េគមៃៃឹ៍ងអាចមៃថវកិាកន ង
ការសាង្ងប់ងគៃ់្ ប្មបផ់ទ៉ះ
រប្ព់កួោត់ 

160,000 200,000 200,000 200,000 160,000 920,000 
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2.9 
បអងកីតភូមិគំរូ គឺភូមិតេលោម ៃលាមក
ពា្វាលពា្កាល 

# ”ភូមិតេលោម ៃលាមកពា្វាល
ពា្កាល” 

50,000 50,000 100,000 100,000 125,000 425,000 

2.10 

ច ៉ះេភិបាលតាមភូមិអេីមបវីាយតនមលពី
គអប្មង CL-SWASH តេលជាម៉ាូឌ្ ល
នៃវគគបណរ ៉ះបណារ ល 

# ភូមិេៃ វតរគអប្មង CL-SWASH 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 230,000 

2.11 
បអងកីតវអីេេូោបំ្េ្កមមភាព CL-
SWASH 

CL-SWASH វអីេេូៃឹងប្តូវបាៃ
បអងកីត 

 10,000    10,000 

2.12 

ផលិត ៃិងអបា៉ះព មពអ្ៀវអៅ រ្ីពី
វធិាៃការការពារជំងឺ  ្ី រ្ូ្ប្មប់
បស្តញ្ហា បចូលកន ងកមមវ ិ្ ី្ិកាថ្ន ក់
បឋម្ិកា ៃិងម្យម្ិកាេូទាងំ
ភូមិតេលមៃជំងឺ  ្ី រ្ូកន ងអខតរទាងំ
ពីរគឺអខតរប្កអច៉ះៃិងអខតរ ទ្ឹងតប្តង. 

បស្តញ្ហា បវធិាៃការការពារជំងឺ  ្ី រ្ូ  
កន ងកមមវ ិ្ ី្ិកាៃឹងប្តូវបាៃបអងកីត 

2,000     2,000 

2.13 

បអងកីតវគគបណរ ៉ះបណារ លពីវ ិ្ ីប្បយ េធ
ៃិងការពារជំងឺ  ្ី រ្ូ  េលន់យក
សាលាបឋម្ិកា ៃិងម្យម្ិកា
េូទាងំភូមិតេលមៃជំងឺ  ្ី រ្ូកន ងអខតរ
ប្កអច៉ះៃិងអខតរ ទ្ឹងតប្តង 

# នយកសាលាបឋម្ិកា ៃិង
ម្យម្ិកាៃឹងេេលួបាៃវគគប
ណរ ៉ះបណារ ល 

6,000  6,000  6,000 18,000 

2.14 

េៃ វតរការប្សាវប្ជាវរកជំងឺ  ្ី រ្ូ
ចំអពា៉ះ្តវពាេៃៈេូចជា ប្ជកូ តកក,

ឆ្ម ,អោ ៃិង ប្កបី  

វជិាមៃជំងឺ  ្ី រ្ូ  អលី្តវពាេៃៈ
ៃឹងប្តូវបាៃបញ្ហា ក់ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

ការប្គប់ប្គងករណី  ឺ
ៃងិប្បព័ៃឋរបាយ
ការណ៍ជងំឺ្  ី្ រូ 

3.1 

ពប្ងឹង្មថភាពតផនកអរាគវៃិិចឆយ័កន ង
ការពាបាលជំងឺ  ្ី រ្ូេលម់ស្តៃរីបអចចក
អេ្អៅមណឌ ល  ្ខភាព ប្្ុ
ប្បតិបតរ ៃិងអខតរ 

# មស្តៃរីតេលេេលួបាៃវគគបណរ ៉ះប
ណារ ល 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 
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3.2 

បអងកីត DHIS 2 database ្ប្មប់
កតប់្តាេិៃនៃយ័ MDA, លេឋផលនៃ
ការពិៃិតយលាមកអៅភូមិអ វ្ីការតាម
ោៃជាប្បចា ំ

DHIS 4 database ប្តូវបាៃ
បអងកីត 

10,000     10,000 

ការពៃិតិយតាមោៃ 
វាយតនមល អប្កាយពកីារ
េៃ វតរ្ កមមភាព

ប្បយ េឋប្បឆ្ងំៃងឹជងំឺ
 ្ ី្ រូ 
 

4.1 

េៃ វតរការពិៃិតយលាមកជាអេៀងទាត់
អៅភូមិអ វ្ីការតាមោៃជាប្បចា ំៃិង 
ភូមិអប្ជី្អរ ី្ ចលត័ 

% អប្បវា៉ា េបង ់ៃិងអាងំតង់្  ីអតនៃ
ជំងឺ  ្ី រ្ូ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,000 

4.2 
េៃ វតរការប្សាវប្ជាវពីេប្តាប្គបេណ្
តបក់ារពាបាលជំងឺ  ្ី រ្ូ 

ការប្សាវប្ជាវពីេប្តាប្គបេណរ ប់
ការពាបាលជំងឺ  ្ី រ្ូ  ៃឹងប្តូវបាៃ
េៃ វតរ 

 10,000  10,000  20,000 

4.3 
េៃ វតរការពិៃិតយតាមោៃខយងខាល
អេីមបរីកេប្តាខយងខាល មៃអមអរាគ 

ខយងខាល ៃឹងប្តូវបាៃពិៃិតយតាមោៃ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

េៃ វតរការពិៃិតយតាមោៃ ៃិងការច ៉ះេភិបាលអលី្កមមភាព CL-SWASH 

4.4 

ប្កុមមស្តៃរីថ្ន កជ់ាតិ ៃិងអខតរច ៉ះពិៃិតយ
តាមោៃ្កមមភាព CL-SWASH 
អរៀងរាល ់៦តខមរង 

# ការច ៉ះពិៃិតយតាមោៃ 75,000 90,000 900,000 900,000 165,000 2,130,000 

ប្កុមមស្តៃរី CL-SWASH ថ្ន កអ់ខតរច ៉ះ
ពិៃិតយតាមោៃ្កមមភាព អរៀងរាល ់
3តខមរង (ច ៉ះរមួោន ជាមយួថ្ន ក់ជាតិ
អរៀងរាល ់២តខមរង) 

# ការច ៉ះពិៃិតយតាមោៃអោយ
ប្កុម CL-SWASH ថ្ន កអ់ខតរ 

 48,000 48,000 48,000 88,000 272,000 

្កមមភាពប្បចាតំខនៃប្កុម្េគមៃ ៍
CL-SWASH  

# ការេៃ វតរនៃប្កុម្េគមៃ៍ 12,600 15,120 15,120 15,120 27,720 85,680 
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4.5 

ច ៉ះពិៃិតយតាមោៃការបស្តញ្ហា បពី
វធិាៃការការពារជំងឺ  ្ី រ្ូ  អៅកន ងកមម
វ ិ្ ី្ិកាអៅតាមសាលាបឋម្ិកា 
ៃិងម្យម្ិកា 

# ការច ៉ះពិៃិតយតាមោៃ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 

ការ្ិកាប្សាវប្ជាវ 

5.1 

កំណត់្  ពលភាពនៃឧបករណ៍ថមី
្ប្មបកំ់ណតអ់រាគវៃិិចឆយ័េងកូវប្ពូៃ 
 ្ី រ្ូ ្ូម៉ា  អមគងគី េូចជាអត រ្ 

CCA/CAA ៃិង LAM-PCR អេីមបី
ធានភាពតេលអាចអ វ្ីបាៃ ៃិង មិៃ
មៃប្បតិកមមជាមយួៃឹងប្បអភេប្ពូៃ
ល្ឹកេនេអេៀត 

ការ្ិកាេំពីការអ វ្ីឲ្យមៃ  ្ពល
ភាពនៃឧបករណ៍ថមី្ប្មប់កំណត់
អរាគវៃិិចឆយ័េងកូវប្ពូៃ  ្ី រ្ូ  ៃឹងប្តូវ
បាៃេៃ វតរ 

25,000 25,000    50,000 

5.2 

អ វ្ីឲ្យប្បអ្ីរ ៃិងមៃលកខណៈ រ្ង់
ោ នៃបអចចកអេ្អ វ្ីអរាគវៃិិចឆយ័ 
្ប្មបក់ារពិៃិតយតាមោៃកន ងការអ វ្ី
េៃររាគមៃទ៍ាងំមៃ ្សៃិង្តវ 

ការ្ិកាប្សាវប្ជាវអេីមបបីាៃេឹងពី
អរាគវៃិិចឆយ័ពិតប្បាកេនៃជំងឺ  ្ី រ្ូ  
អលីមៃ ្ស ៃិង្តវពាេៃៈៃឹង
ប្តូវេៃ វតរ  

40,000 40,000    80,000 

5.3 

គូ្តផៃេីអេបងីវញិអេីមបបីញ្ហា កពី់េ
ប្តាអប្បវា៉ាេបងន់ៃជំងឺ  ្ី រ្ូ  កន ងភូមិ
ទាងំេ្ត់េលប្ប មៃឹងការចមលង
ៃឹងជំងឺ 

តផៃេីអេីមបបីញ្ហា កពី់េប្តាអប្បវា៉ាេ ្
បងន់ៃជំងឺ SCH កន ងភូមិទាងំេ្់
តេលប្ប មៃឹងការចមលងៃឹងជំងឺ
ៃឹងប្តូវគូ្ អេបងីវញិ 

  100,000   100,000 

ផ្តល ្់បរូរបេពអិសា្ៃ៍ 
ជាមយួប្បអេ្េាវ 

6.1 

េ្សៃៈកិចច្ិកា រ្ីពីការេៃ វតរ
គអប្មង CL-SWASH អៅសាធារណ
រេឋប្បជាមៃិត េាវ 

# េ្សៃៈកិចច្ិកា  16,000  16,000  32,000 
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ៃរិៃររភាពនៃកមមវ ី្  ី

CL-SWASH អេមីបី
ឈាៃអៅល បបបំាត់

ជងំឺ្  ី្ រូ 

7.1 

ប្បជ ំប្បចាបំ្តីម្ជាមយួប្កុម្េ
គមៃ៍ CL-SWASH អេីមបបីអងកីៃការ
ប្បាប្្យ័ទាកេ់ង 

# ប្បជ ំនៃប្កុម្េគមៃ៍ CL-
SWASH 

48,000 72,000 180,000 273,600 273,600 847,200 

្រ ប 778,300 872,120 1,917,320 1,890,720 1,093,820 6,556,780 

 




